
  
  
  

  
  



  

  
 

احلمد هللا الذي حبمده يستفتح كل كتاب و بذكره يصدر كل خطاب وبفضله 
يتنعم أهل النعيم يف دار اجلزاء و الثواب والصالة و السالم على سيد املرسلني و 

إمام املتقني املبعوث رمحة للعاملني حممد ابن عبد اهللا الصادق األمني و على 
 :ان إىل يوم الدين أما بعد صحابته األخيار و من تبعهم بإحس

مت بتأليف هذا الكتاب كهدية متواضعة مين إىل منتديات العاصفة و منتديات قُ
الفريق العريب للربجمة وقد حاولت أن أجيب فيه عن كل التساؤالت املطروحة 

انطالقا من ماهيتها مرورا بكيفية توليدها و انتهاء .. بشأن األعداد العشوائية 
 مرجـعا ملن -بإذن اهللا–ليكون .. ات املستخدمة يف هذا اال بأهم اخلوارزمي

  . أراد التعرف أكثر على األعداد العشوائية
 

إذا رأيت أي خطأ أو تقصري يف الكتاب فاعلم أن ذلك من نفسي و من الشيطان 
 .فالكمال هللا و حده عز و جل

  
 تغيره أن من الردى وقيت فاحذر *** به وانتفعت كتابي قرأت إذا

  تره لم العلم كتم مخافة لوال *** به شغفت إني سالما لي ودعه
 



  
 و chikooأُهدي هذا الكتاب إىل شقيقي و حبييب الغايل .. وكالعادة .. بداية 

 الذي تربيت على sembawyo و إىل أستاذي احملترف zinatإىل أخيت األكرب 
و أسأل اهللا .. ف خري يديه و تعلمت منه الكثري من أساليب الربجمة فجزاه اهللا أل
إنه ويل ذلك و القادر .. سبحانه و تعاىل أن يوفقه يف الدارين و يزيده من فضله 

ما أُهدي هذا الكتاب إىل املشرف املتميز احلضراين و هو مشرف منتدى ك,عليه
و املراقب العام و إىل املصمم احملترف يف منتديات العاصفة محاية الربيد و األجهزة 

هو من كبار أعضاء منتديات العاصفة و مشرف منتدى التصميم و و" املخترق"
اجلرافيكس و إىل أُستاذي الفاضل الشمري الذي يشرف حاليا على منتدى 

  .الفريق العريب للربجمةمنتديات األلعاب واجلرافيكس يف 
  

  :عن املؤلف
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  :املراجع اليت اعتمدت عليها

    mohamed clayلألستاذ " هل هي فعال عشوائية؟.. دوال العشوائية ال"موضوع -1

  .وكس العربينفي مجتمع لي

في الفريق العربي للهندسة     Mouradprلألستاذ " توليد أرقام عشوائية"موضوع -2

  .العكسية

 



  :يف هذا الكتاب سنتعرف على النقاط التالية

   ما هو العدد العشوائي ؟ وهل هو موجود ؟-1
   ملاذا حنتاج لتوليد األرقام العشوائية ؟-2
   ؟؟؟)ةتخدام الدوال اجلاهزساب ( كيف ميكننا توليد أرقام عشوائية-3
 ؟  دالة عشوائيةننشئكيف -4

  ...ة اهللا لنبدأ على برك

  ما هو العدد العشوائي ؟ وهل هو موجود ؟-1
فهذا ال يعين بالضرورة أنه عشوائي باملعىن "  عشوائيعدد"عندما نقول .. أوال 
العدد العشوائي هو العدد املولد من طرف دالة جمهولة .. ال ال ال .. العام 

أن املستخدم أي , " املستخدم"و عندما أقول نسبيا فأنا أقصد ) نسبيا(السلوك 
 و لكن "هو"عندما يقوم بتشغيل الدالة ستقوم بإرجاع عدد عشوائي كما يتصور 

املربمج فقط هو من ..فإن هذا العدد العشوائي خيضع لقانون معني .. يف احلقيقة 
  !يعرفه

مث قلنا بأنه " عشوائي"قلنا أن العدد ! أال ترى بعض التناقض يف كالمنا السابق 
  كيف ؟؟؟!!! خيضع لقانون معني 

  !!! أحب أن ألفت انتباهك إىل اجلدل الدائر حول العدد العشوائي  ..بداية
وكانت املشكلة ! فاملربجمون أرادوا برجمة دالة متكن من توليد أرقام عشوائية 

فهذا يعين أن " دالة مربجمة"فنحن حني نقول .. تكمن يف برجمة الدالة العشوائية 
وإال .. أما العدد العشوائي فال خيضع ألي قانون .. الدالة ختضع لقانون حمدد 

  ...هنا تكمن املشكلة  .. فسيكون عددا حمددا و سيفقد عشوائيته
  



 :السؤال املطروح اآلن هو
 موجودة فهل هذا يعين بأن العشوائيةانون حمدد ستطعنا إخضاع كل شيء لقاإذا 

 ؟...أصال أم 
 ألن الكون ال ميكنه االستمرار) العشوائية(مسه اال يوجد شيء .. يف احلقيقة 

   مليون عام إذا كان هناك شيء60رض ألكثر من ألكثر من مليار عام و األ
 !!!ارـــــو لو كان صغي" عشوائي"

  يف فيلم أجنيب بنفس االسم و هوهمت جتسيد) تأثري الفراشة(هناك تأثري يسمي 

  ضي و لو كان جمرد يف املا ..تغري شيء صغري جدا جدامت نه لو أببساطة يقول 
 .يف احلاضر و املستقبل.. يؤثر قطعاً بشكل ضخم جدا جدا س فإن هذا  " فراشة"

لوجدنا أنه لن يصبح الكون كوناً إذا ) كلمة عشوائي(لو طبقنا هذا التأثري على 
 . كان هناك شيء امسه العشوائية

هي   عاماً و150اليت مل جيد العلماء هلا حال منذ ) دالة ليمان(أذكر هنا أيضاً 
يف  أن يربط فيها بني عدد األرقام األولية) ليمان(دالة رياضية حاول العامل 

 . اموعة خر رقم يف هذهآو أجمموعة معينة من األرقام تبدأ بالصفر و بني اية 

على  الدارس هلذه الدالة جيد أول األمر أا أرقام عشوائية و لكن إصرار العلماء
يؤكد على  .. جياد هذا احللإل و حياولون بكل جهدهم وضعها كدالة و هلا ح

   . عدم اقتناع العلماء أصالً بوجود العشوائية
عندما   فنحن"جمهول" هي مرادف لكلمة "عشوائي"كلمة و يرى البعض أن 

يعتقد   فهناك من"النرد:" مثال ..ا عشوائيةأنعجز عن تفسري ظاهرة معينة نقول 
  لنا بعضنه لو توفرتأرى أ ولكنين !! !طلقا ظاهرة عشوائية بشكل مأ

 عرفنا كتلة النرد  لو .. فمثال ..البارمترات فيمكننا حينها توقع نتيجة الرمي

 يذننا قد نتوقع الرقم الإيها فعلف ا والوضعية اليت كان ذوالسرعة اليت قُ
   !!!ة سنحصل عليه بعد رمي



  ملاذا حنتاج لتوليد األرقام العشوائية ؟-2
على سبيل املثال ال نذكر منها .. تخدم األعداد العشوائية يف الكثري من األمور ست

  :احلصر
a-علم اإلحتماالت.  
b-برجمة األلعاب.  
c-اهلندسة العكسية.  
d-مثل بروتوكول ,بروتوكوالت اإلتصالTCP .  
 

a-علم اإلحتماالت:  
لدينا جمموعة من .. لكي تتضح الفكرة .. سأعطي مثال بسيــــط 

! و نريد سحب إحدى هذه الكرات بشكل عشوائي.. رات يف صندوق الك
  كيف ؟؟

كلما ما علينا فعله هو ترقيم هذه الكرات و أخذ .. األمر بسيــــط للغاية 
الحظ أن كل رقم تقابله كرة مما يعين .. عدد عشوائي من بني األعداد املتاحة 

  .أننا سحبنا إحدى الكرات بشكل عشوائي
 

b-ببرجمة األلعا.  
األلعاب جمال خصب للبحث عن خوارزمية تولد أرقام فإن .. يف احلقيقة 
  معينة شكل واحد للعبةربمجأن يعلى  العبلر اصي لكي ال.. فمثال  ..عشوائية 

  :لنأخذ مثال !!! فيمكنه أن يعيد نفس اللعبة بعدة أشكال
ائي فالنجمة تظهر كل مرة يف مكان عشو" Tick-Tack" لعبة  حني نلعب مثال

  . اللعبة أكثر إثارةجيعل امموهذا .. 
  ...نفس الفكرة ميكننا تطبيقها يف الكثري من األلعاب األخرى 

 



c-اهلندسة العكسية:  
  ".الكيجن" ةمن أجل برجممثال أما يف جمال اهلندسة العكسية فنحن حنتاجها 

  ":الكيجني"للذين ال يعرفون ما هو 
 سرية معينة يتم أرقام سهلها استخدامهناك طرق كثرية حلماية الربامج و من أ

هذه األرقام قد تعتمد يف حتديدها و ..للربنامج حتديدها من قبل الشركة املنتجة 
معلومة ي أو أ على اسم املستخدم أو بريده االلكتروين أو الرقم التسلسلي للجهاز

 و عادة حتصل على هذا الرقم عند !! أو جمموعة من هذه املعلومات معاأخرى
 )السرييال (ء املنتج من الشركة و تعطيهم بياناتك فيعطونك الرقم السريشرا

  .                          الذي يتيح لك استخدام الربنامج بشكل كامل

  ".الكيجني" استخدام ي هيقةأشهر طرو .. نأيت حاليا لكيفية كسر هذه احلماية
 ؟؟؟" الكيجني"هو و لكن ما 

و هو  مولد املفاتيح أي key generatorار لـ هو اختص):keygen( نيجالكي
عبارة عن برنامج صغري يطلب منك نفس املعلومة اليت تعتمد عليها الشركة يف 

عادة . .د لك الرقم الذي تستطيع فتح الربنامج به ل و يو!! الرقم السري إعطاء
يف  اليت تعتمد عليها هذه الشركات اخلوارزمياتما يستطيع بعض املربجمني معرفة 

  )نسبيا (سهلة و طريقته !!توليد األرقام السرية و ينشئون برنامج ليستخدمه الناس
فهي مثال تطلب منك االسم املوجود يف جهازك و من مث تعطيك الرقم الذي 

  . فيعمل معك بشكل كاملجالربنامتنسخه يف 
 

 نعود مرة أخرى ملوضوعنا السابق و هو فائدة األعداد العشوائية من أجل برجمة
ختضع للشروط .. ما ختيل أن خوارزمية التحقق من سرييال برنامج .. الكيجني 

   :التالية
  



  :الشرط األول
   . حروف10تكون من  جيب أن يالسرييال 

  : الشرط الثاين
 . D واحلرف العاشر مع S واحلرف الثامن مع A يقارن احلرف األول مع 

 

 حروف حبيث 10وائي من  سرييال عشذإذا حلل هذه اخلوارزمية يكفي أن نأخ
 AFGMRTWSOD:  ليكن هذا السرييال مثال..حيقق الشروط 

  :ولكن يبقى السؤال هوهذا السرييال حيقق اخلوارزمية 
 . نكتفي بنشر سرييال واحد حيقق اخلوارزميةال ملاذا 

 و ستنتجت اخلوارزمية مث نشرت السرييالا أنت تعبت حىت  ..مثال : هوالسبب 
 !!!خر بسرقة هذا السرييال وقال بأنه ملك له  مث قام شخص آنم

 .د سنصدق من فهم اخلوارزميةــــمن نصدق ؟؟؟ أكي

يولد عدة سريياالت حتقق خوارزمية الذي س" كيجنال" ةبرجم علينا لذلك وجب
  ...التحقق 

الكالم السابق يكون صحيحا إذا كان الشخص ال يعرف اخلوارزمية أما إذا كان 
  !!!واء يعرفها فأنتم إذا س

باملناسبة فإن األعداد العشوائية تستخدم بشكل كبري يف خوارزميات التشفري ألن 
حبيث ال  وارزميات حتتاج إىل تزويدها بأرقام عشوائية لتبدأ عملهاأغلب هذه اخل

ا األصلية حىت ملنميكن التكهن بنتائج اخلوارزمية و ال ميعرف جيدا  دخال
   !!!طريقة عملها

  
  
  



  :اتمالحظ
  
حبيث .. عادة ما تكون اخلوارزميات اليت تتعلق بالكيجني معقدة جدا جدا *)

ولكن هذا ال مينع البعض من استخدام مهاراته .. يكون من  الصعب كسرها 
  .من أجل كسر هذه اخلوارزميات) لألسف الشديد(الربجمية 

  
فأنا .. أبدا معذا اهللا , " خوارزميات الكيجنيكسر "شرح طريقة لسنا هنا لن**)

توضيح بعض املسائل اليت تتعلق باألعداد ) فقط(إمنا أردت " اقاتال مأجور"لست 
  .العشوائية

  
d-مثل بروتوكول ,بروتوكوالت اإلتصالTCP .  

احلصول على أرقام عشوائية أمر مهم جدا يف علوم احلاسوب خاصة يف جمال 
 لكل رقم تسلسلي هناك TCP ثال يف بروتوكولم .. بروتوكوالت اإلتصاالت

مبعرفة ما ضاع  حزمة يسمح لطرف اإلتصال اآلخر بترتيب احلزم عند وصوهلا و
ه طرف ثالث من ل و هناك هجوم كالسيكي يتمكن خال..و إعادة إرساله  منها

 يف اإلتصال و حتويله إذا كان بإمكانه التكهن بالرقم التسلسلي املستعمل الدخول

 رزمية و كانت الدالة العشوائية اليت تزودهاباختصار إذا كنت تعرف نوع اخلوا

 ضعيفة حبيث ميكن التكهن باألرقام العشوائية اليت تنتجها فيمكنك نظريا كسر

 .هذه اخلوارزمية
 ألن هذه األخرية  !احلصول على أرقام حقيقة عشوائية صعب جدا يف احلواسيب

الة رياضية و بالتايل أي د (deterministic) كي تكون حمددة يف عملها صممت
لذلك عندما  .. أرقام عشوائية سيتم كسرها و لو طالت دورا لتوليد تستخدم

  رقام عشوائية تصلح يف عمليات التشفريأحيتاج برنامج ما إىل 



 ( crypto grade random numbers)  فيجب تزويد احلاسوب ببطاقة خاصة
دوال " و ليس "ئيةظاهرة فيزيائية عشوا"األعداد انطالقا من  هذه نتاجإتقوم ب
  .يدعم هذا النوع من العتاد FreeBSD و نظام" رياضية

 

 

 كيف ميكننا توليد أرقام عشوائية ؟؟؟-3

و كلما كان ) طريقة,خوارزمية,قانون(ميكن توليد األرقام العشوائية بأكثر من 
يعين يصبح من .. أقرب ما يكون للعشوائية  القانون أكثر تعقيدا يكون العدد

فنحن  .. تتوىل املهمةمعرفة سلوك الدالة اليت ) النسبة للمستخدمب(املستحيل 
   !!!2ترجع قيمة العدد املُدخل قسمة على  عندما نقوم بإنشاء دالة عشوائية

فعندما يقوم املستخدم .. صبح من السهل اكتشاف سلوك هذه الدالة اآلن أ
 الدالة سيتمكن من استنتاج سلوك هذه) مثال( مرات 10بتشغيل هذه الدالة 

   ..هنا يكمن احتياجنا يف قانون رياضي يكون معقد بعض الشيء.. بكل سهولة 
  .مما يربك املستخدم أثناء حماولته معرفة سلوك الدالة

" كسري"الكالم السابق يكون أكثر دقة إذا كان العدد العشوائي عبارة عن عدد 
 ان العددأما إذا ك .. وكلما كانت الفاصلة غري منتهية كان الكالم أدق

ألن ! سيكون الكالم السابق غري دقيق متاما ف.. العشوائي عبارة عن عدد صحيح 
   !!!املستخدم أصبح بإمكانه اكتشاف سلوك الدالة اليت تولد األعداد العشوائية

 مما يقوده إىل استنتاج سلوك 10 و 1 عدد بني 1000توليد ) مثال(فيمكنه 
ضيق ويقوم بتوليد الكثري من األعداد  خيتار جمال يعين..  وهكذا ..الدالة 

  .مستنتجا املالمح األوىل لسلوك هذه الدالة ..  يف اال املُختارالعشوائية
  
  



  .سنقوم باستعمال دالة تقوم بتوليد رقم عشوائي.. اآلن 
هذه الدالة  , cstdlib وتوجد يف املكتبة rand  الدالةالدالة اليت سنستعملها هي

مما جيعل عملية تتبع الرقم املُولد من طرف !!! دة بعض الشيء تتبع خوارزمية معق
هذا يف حالة استخدام البذرة أما إذا  , "مستحيلة"إن مل تكن " عملية صعبة"الدالة 

و السبب هو أا " شبه منتظمة "رقام عشوائيةأبتوليد الدالة تقوم مل نستخدمها فس
إذا قام املستخدم بأخذ جمال .. مثال تتبع خوارزمية ثابتة لتوليد األرقام العشوائية 

مث قام بتكرار كثري من األرقام العشوائية الضيق لألعداد الصحيحة و قام بتوليد 
  !!!بشكل أو بآخر سيالحظ انتظام هذه األعداد  ف ..العملية عدة مرات
م العشوائية  اد األرقي اليت تعتمد على تولsrand بإنشاء الدالة نلذلك قام املربجمو

هذه البذرة جيب أن , والبذرة عبارة عن عدد صحيح ) seed( البذرة حسب
و عادة , " شبه عشوائي " املولد لكي يكون العدد ..تكون متغرية يف كل وقت

يعين نسند قيمة الثواين إىل  , srandكبذرة للدالة " زمنال"ما يستخدم املربجمون 
 مرة أخرى زمناليمة قسند  فنحصل على رقم عشوائي و عندما نsrandالدالة 

  .من حلظة إىل أخرىألن الوقت يتغري ! سنحصل على عدد عشوائي آخر 
  و لكن كيف ميكننا إسناد قيمة الثواين ؟

هذه الدالة تستقبل  , ctime املوجودة يف املكتبة timeيتم ذلك باستخدام الدالة 
  ولكنين أفضل الكتابة0 أو ميكن أن نكتب العدد NULLالوسيط املعدوم 

  .األوىل
  : و تعيد عدد الثواين اليت مرت من الساعةNULL تستقبل الوسيط timeالدالة 

  .1970 جانفي يف عام 1 يف اليوم 00:00
  إخل... طبعا ميكننا اآلن أن نستنتج عدد الدقائق و الساعات واأليام و الشهور و 

  :انظر الكود
  



long seconds,minutes,days,hours; 
seconds=time(NULL); 
minutes=seconds/60; 
hours=minutes/60; 
days=hours/60; 

 

 حتتوي ctime ألن املكتبة long بدل الكلمة time_tو ميكننا أن نكتب كلمة 
  : املعرف كما يليtime_tعلى املتغري 

typedef long time_t; 
 

  :  اآلن سنقوم بكتابة كود خيرج عددا عشوائيا
#include<iostream> 
#include<ctime> 
#include<cstdlib> 
using namespace std; 
int main() 
{ 
    srand(time(NULL)); 
    int n=rand(); 
    cout<<n<<endl; 
    system("pause"); 
    return 0; 
} 
 
 

و من مث قمنا ) seed( عن طريق البذرة srandالحظ أننا قمنا أوال بتجهيز الدالة 
  . n إىل املتغري randلدالة بإسناد القيمة اليت تعيدها ا

 و باإلعتماد randاآلن فهمنا كيفية توليد رقم عشوائي باستخدام الدالة .. حسنا 
أو " زمنال" و اليت عادة ما تكون seed البذرة  اليت حتتاج إىلsrand الدالة على
 .timeعدد الثواين املُعاد من طرف الدالة :لنقل

عشوائية حمصورة بني عدد معني يدخله قام ر أ كيفية توليداآلن ميكننا استنتاج
  كيف ذلك؟.. املستخدم و الصفر 



و الذي يعين باقي القسمة و خيضع % كل ما يف األمر أننا سنستخدم الرمز 
  : التايلنونللقا

  0يساوي  و أكرب أو b  منمتامايكون دائما أصغر  b على a باقي قسمة عدد
  a = bq + r: إذا ,سمةناتج الق q و b على a باقي قسمة r لنسمي
  b  و0حمصور بني  r :حيث 

   .وهو العامل الرياضي املشهور" اقليدس"و تسمى هذه النظرية بنظرية 
  :مثال

#include<iostream> 
#include<ctime> 
#include<cstdlib> 
using namespace std; 
int main() 
{ 
    int n; 
    srand(time(NULL)); 
    cout<<"n="; 
    cin>>n; 
    cout<<rand()%n<<endl; 
    system("pause"); 
    return 0; 
} 
 
 

  .forو ميكننا توليد العديد من األعداد العشوائية باستخدام احللقة 
بني عددين يدخلهما حمصورة كيف ميكننا توليد أرقام عشوائية  .. طيب

  املستخدم ؟؟؟
و القانون الذي .. بعض الشيء قلنا سابق أنه جيب علينا إتباع  قانون معقد 

  :أستعمله هوس
  .القانون مكتوب باللغة الفرنسية ولكين شرحته باللغة العربية:مالحظة

Le nombre aléatoire =la valeur initial+rand()%(la valeur scalaire); 
La valeur scalaire=la valeur final-la valeur initial+1; 

  



  :حيث
  .le nombre aléatoire :العدد العشوائي

  .la valeur initial:العدد األول أو القيمة اإلبتدائية
  .La valeur scalaire :القيمة املوجهة

  . la valeur final :العدد الثاين أو القيمة النهائية
  

  :طريقة توليد حروف عشوائية
  

#include<iostream> 
#include<ctime> 
#include<string> 
using namespace std; 
int main() 
{ 
    string str="ABCDEFGHIJKLMNOPQRST"; 
    srand(time(NULL)); 
    cout<<str[rand()%20]<<endl; 
    system("pause"); 
    return 0; 
} 
 

املثال بسيـــط و ال حيتاج إىل شرح و لكن سنمر هذا فإن .. يف احلقيقة 
  .عليه مر الكرام

 مث قمنا بتوليد رقم عشوائي str سلسلة حرفية باسم يف البداية قمنا باإلعالن عن
 و سبب ذلك هو أنه إذا كان 19 و 0أي ما بني .. يقع يف النطاق املسموح به 

 أو أصغر من الصفر فسننتقل إىل حدود 19العدد العشوائي يأخذ قيمة أكرب من 
خارج نطاق املصفوفة مما يسبب ظاهرة الفيض احلسايب او ما يعرف بـ 

overflow الحظ أن  , 19 و حىت 0 ألن عناصر املصفوفة متتلك الدليل من
 . عناصر املصفوفة الذي يأخذه دليلالا يأخذ نفس 20باقي القسمة على 



ال الذي يتحرك فيه دليل االفكرة هنا تكمن يف توليد رقم عشوائي يقع ضمن 
مثال إذا  .. دلَوّ املُعناصر املصفوفة مث نقوم بطباعة العنصر املوافق للرقم العشوائي

 . يف املصفوفة2 ألنه يأخذ الترتيب C فسيظهر احلرف 2كان الرقم املولد هو 
 

  كيف ننشئ دالة عشوائية ؟-4
ولكن كيف .. رأينا سابقا كيفية توليد أرقام عشوائية باستخدام دوال جاهزة 

رزميات  تقوم بتوليد األعداد العشوائية ؟ و ما هي أهم اخلواةلاميكننا إنشاء د
  املستخدمة يف هذا اال ؟
مثل  ا عشوائيةأمور اليت صنفها علماء الفيزياء على يف احلقيقة هناك بعض األ

 دجمها يف املعلوماتية  يف مكان معني ولكن"فوتون"تغري املقاومة واحتمال وجود 
 ىل التفكري يفإلك مت اللجوء ذل !!!إن مل يكن مستحيــل .. يف غاية الصعوبة 

  : العامل الشهريطرفرحت كانت من ول خوارزمية طُأوارزميات واخل

 "Von Neuman " يةاملعلومات  روادأحدوهو.  

لقوة ل رفعه و معني عددد على اختيار تعتم" فون نيمان"اخلوارزمية اليت اكتشفها 
  . رقمني من الوسط يف الناتجاختيار و2

 خنتار رقمني من 1225  سنجد العدد2بعد رفعه للقوة  , 35خنتار الرقم :مثال
 2 للقوة 22نرفع .. نعاود نفس العملية  , 22 ومها 1225وسط العدد 

 من 0نضيف ,  أرقام 3 نالحظ أن العدد يتكون من 484فنحصل على العدد 
 اآلن خنتار رقمني 0484تايل ال ك4اليسار ليصبح عدد أرقام العدد عبارة عن 

ىل هده املتتالية إس احلال فسنصل نا على نفيا استمرإذ , 48من الوسط و مها 
  10 90 30 48 22 35 :رقاما عشوائيةأاليت تشكل 



ننا دائما إف  واختيار رقمني2ىل القوة إ 10ن نقوم برفع أن ا جربنا اآلذإولكن 
  ...هذس بانطالقة كهأب ولكن ال.. ه مشكلة ذ وه10ىل الرقم إنعود 

املربجمون باإلعتماد على الوقت يقوم !!! و لكي تكون اخلوارزمية أكثر تعقيدا 
 ).كما قلنا سابقا(كبذرة لتوليد األعداد العشوائية 

عطت أا  ولكنها مهمة أل ..فضل خوارزمية ممكنةأبال شك هده ليست 
  :الية مثل اخلوارزمية الت ..فظهرت عدة خوارزميات  ..االنطالقة

#include<iostream> 
#include<ctime> 
using namespace std; 
int main() 
{ 
    unsigned int a=time(NULL),b=time(NULL),m=100; 
    unsigned int nombre=time(NULL); 
    for(int i=0;i<20;i++) 
    { 
        nombre=(a*nombre+ b)%m;   
        cout<<nombre<<endl;             
    } 
    system("pause"); 
    return 0; 
} 

تعتمد  زمية فهير رقما عشوائيا وبالنسبة للخوا20نامج سوف يطبع ا الربذه
حد أ الك يتم ضربه يفذوبعد زمن  رقم معني يتم احلصول عليه من الذخأعلى 

 و .. خرآ رقم عشوائيإىل ضافته إرقام العشوائية اليت اخترناها يف البداية مث األ
أردت إظهار أعداد  ألنين 100باقي القسمة على الرقم  نقوم حبساب خريا أ

كما ميكنك أن ..  كيفما تشاء m و ميكنك تغيري العدد 100عشوائية أقل من 
 مثال و timeكأن تسند إليه القيمة املعادة من طرف الدالة ! جتعله متغري عشوائي

أعداد ضخمةلكن ستظهر لك . 
 

  29/03/2010 مت اإلنتهاء من الكتاب بتاريخ 


