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Programare Delphi  

 

 

 

Laborator 6. Temă 
 

Exerciţiul 1. Realizaţi o aplicaţie care să testeze dacă generatorul de numere aleatoare al 

RAD Studio-ului, cel apelat de funcţia standard Random, distribuie uniform numerele în 

intervalul (0,1). 

 

Rezolvare.  Ne propunem să testăm “vizual” dacă numerele generate aleator sunt  distribuie 

uniform  prin următoarea metodă foarte simplă: aruncăm pe suprafaţa client a unei forme un 

anumit număr de puncte negre de coordonate generate aleator şi  apreciem cu ochiul liber 

dacă am obţinut sau nu o textură “sare şi piper” uniformă: 

 

 
 

Realizăm următoarea aplicaţie: din meniul File alegem submeniul  New | VCL Forms 

Application Delphi şi salvăm unitul formei în fişierul Unit1TestRandom.pas iar proiectul în 

Project1TestRandom.dpr.  La începutul zonei implementation a unitului Unit1TestRandom 

definim variabila latura şi o iniţializăm cu valoarea 400: 
var 
  latura: integer = 400; 

şi apoi ataşăm evenimentului OnCreate al formei următorul handler: 
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procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject); 
begin 

  self.BorderStyle := bsSingle; 
  self.ClientWidth := latura; 

  self.ClientHeight := latura; 
end; 

Ataşăm aplicaţiei un nou unit, cu File|New|Unit-Delphi, pe care îl salvăm cu numele 

Unit2TestRandom şi îl completăm după cum urmează: 

 
unit Unit2TestRandom; 

 

interface 

 

function nextDouble: double; 

 

implementation 

 

function nextDouble: double; 
begin 
  result := Random; 

end; 

 

end. 

In sfârşit, ataşăm la Form1 o componentă de tip TApplicationEvents
1
 (pe care o găsim 

în categoria “Additional” a galeriei de componente) şi îi adăugăm următorul handler pentru 

evenimentul OnIdle: 

 
procedure TForm1.ApplicationEvents1Idle(Sender: TObject; var Done: 
Boolean); 

var 
  x, y: integer; 

begin 
  x := Round(nextDouble * latura); 
  y := Round(nextDouble * latura); 

  self.Canvas.Pixels[x, y] := clBlack; 
  Done := false; 

end; 

 

Deoarece procedura de mai sus, aflată în unitul formei, apelează funcţia nextDouble 

definită în Unit2TestRandom, este necesară o clauză uses adecvată. Iată textul sursă final al 

unitului formei:  
 

unit Unit1TestRandom; 

 

interface 

 

uses 

  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, 
Forms, 

  Dialogs, AppEvnts; 

 

type 

  TForm1 = class(TForm) 
    ApplicationEvents1: TApplicationEvents; 

    procedure ApplicationEvents1Idle(Sender: TObject; var Done: Boolean); 
    procedure FormCreate(Sender: TObject); 

                                                 
1
Clasa echivalentă în  Lazarus: TApplicationProperties. 
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  private 

    { Private declarations } 

  public 

    { Public declarations } 

  end; 

 

var 

  Form1: TForm1; 

 

implementation 

 

{$R *.dfm} 

 

uses Unit2TestRandom; 

 

var 
  latura: integer = 400; 

 

procedure TForm1.ApplicationEvents1Idle(Sender: TObject; var Done: 

Boolean); 
var 
  x, y: integer; 

begin 
  x := Round(nextDouble * latura); 

  y := Round(nextDouble * latura); 
  self.Canvas.Pixels[x, y] := clBlack; 
  Done := false; 

end; 

 

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject); 
begin 
  self.BorderStyle := bsSingle; 

  self.ClientWidth := latura; 
  self.ClientHeight := latura; 

end; 

 

end. 

 

Prezentăm, pentru completitudine, şi fişierul proiect al aplicaţiei: 
 
program Project1TestRandom; 

 

uses 
  Forms, 

  Unit1TestRandom in 'Unit1TestRandom.pas' {Form1}, 
  Unit2TestRandom in 'Unit2TestRandom.pas'; 

 

{$R *.res} 

 

begin 
  Application.Initialize; 

  Application.MainFormOnTaskbar := True; 
  Application.CreateForm(TForm1, Form1); 
  Application.Run; 

end. 

 

La rulare, imediat după apariţia formei pe ecran aplicaţia noastră intră în starea idle (adică stă 

degeaba) iar în acel moment sistemul de operare transmite un mesaj de tipul  “aplicaţia 

Project1TestRandom a intrat în idle” către toate aplicaţiile aflate în execuţie. Acest mesaj 

este interceptat de componenta Form1.ApplicationEvents1 care îşi lansează în execuţie 
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handler-ul TForm1.ApplicationEvents1Idle care înegreşte un pixel pe canavaua formei, 

după care mesajul este lăsat să treacă mai departe, către alte componente eventual interesate 

(Done := false înseamnă că prelucrarea semnalului nu este gata). Aplicaţia intră iar în idle, 

deci iarăşi se generează mesajul  respectiv şi mai  apare un punct pe formă, şi aşa la nesfârşit. 

 

 

Exerciţiul 2. Utilizând aplicaţia descrisă mai sus pentru testarea următorului generator 

 
function nextDouble: double; 
begin 

  result := (Random+Random)/2; 
end; 

 

obţinem imaginea: 

 

 
 

Este clar că acest generator de numere aleatoare  nu este uniform.  De ce? 

 

Exerciţiul 3. Fie M o mulţime oarecare  şi (xn) un şir inclus în M. Este evident că dacă (xn) 

este generat de un algoritm care primeşte ca date de intrare pe x1, x2, ..., xk şi apoi generează 

valorile xk+1, xk+2, ... atunci şirul nu poate fi aleator: ori de câte ori algoritmul porneşte de la  

aceleaşi date iniţiale el generează acelaşi şir şi, în acest sens, valorile generate sunt predic-

tibile.  

Mai mult, pentru algoritmii uzuali şirul generat este chiar periodic: arătaţi că orice şir 

cu valori într-o mulţime finită definit de o relaţie de recurenţă autonomă de forma 
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este periodic de la un loc încolo, unde este o funcţie oarecare iar M o mulţime 

finită. 

 

 

Exerciţiul 4. Deoarece nu se pot genera algoritmic numere pur aleatoare, problema se reduce 

la generarea de numere pseudo-aleatoare, care să se comporte statistic ca o variabilă aleatoare 

cu distribuţie uniformă, chiar dacă valorile sunt predictibile.   

In practică suntem mulţumiţi chiar şi cu şiruri care degenerează  de la un loc d  sufici-

ent de mare, primul loc de unde valorile încep să se repete.  

  Sirul finit  x1, x2 ,..., xd inclus în M este uniform distribuit dacă pentru orice submul-

ţime A a lui M frecvenţa de intrare a şirului în A, adică raportul dintre numărul termenilor xi 

din A şi numărul lor total,  d, este aproximativ egal cu probabilitatea evenimentului , 

adică raportul dintre numărul de elemente ale lui A şi numărul de elemente ale lui M.  

Un şir pseudo-aleator trebuie să fie uniform distribuit atât el cât şi orice subşir al său  

generat algoritmic.  

 Considerăm pe mulţimea   generatorul dat de formula de recu-

renţă 

 
De exemplu, pentru data iniţială  (numită sămânţă, seed)  x1=6 obţinem şirul 

x1=6, x2=36, x3=1296, ..., x36=7720, x37=6, x38=36, ... 

care degenerează la d=37.    

 Determinaţi prin calcul dacă există seminţe x1 pentru care d=7919; alegeţi o sămânţă 

cu d maxim posibil  şi studiaţi uniformitatea şirului generat de ea. 

 

Exerciţiul 5. Una dintre primele metode de generare a numerelor aleatoare utilizată în tehnica 

de calcul electronic a fost propusă în 1949 de John von Neumann şi constă într-o serie de ridi-

cări la pătrat şi de extrageri ale cifrelor din mijloc.  

Mai precis,  să presupunem că dorim să generăm numere naturale  de n cifre, cu n  

număr par.  Plecăm cu un număr  iniţial arbitrar x1 şi îl ridicăm la pătrat. Obţinem un număr 

cu 2n cifre, ştergem primele şi ultimile n/2 cifre şi cu cele n cifre rămase formăm următorul 

număr din şir. Pe acesta îl ridicăm iarăşi la pătrat, extragem cifrele din mijloc, ş.a.m.d. 

Studiaţi “vizual” această medodă utilizând aplicaţia de la exerciţiul 1: implementaţi  

funcţia nextDouble corespunzătoare, organizând calculele cu numere de n (respectiv 2n) cifre 

decimale în tablouri de întregi.  

Analizaţi de exemplu cazul n=18 cu sămânţa  x1= 123456789012345678. 

 

Exerciţiul 6. Generatorul de numere aleatoare al RAD Studio-ului se bazează pe relaţii de 

recurenţe liniare modulo N de forma: 

 
unde parametrii a, c şi N  sunt aleşi cu multă grijă.   

Principalul avantaj al  metodei apare în cazul în care modulul N este de forma . 

In acest caz aritmetica modulo N este chiar aritmetica întregilor reprezentaţi în regiştri de n 

cifre în baza b, trecerea la restul modulo N fiind chiar pierderea celor mai semnificative cifre 

prin depăşire de format.  

Verificaţi printr-un program că generatorul de numere aleatoare al RAD Studio-ului 

este dat de recurenţa liniară modulo   N = 2
32

  cu  a = 134775813 şi  c = 1. 

 Observaţie: afirmaţia nu este valabilă şi pentru Lazarus, care utilizează pentru numere 

aleatoare  metoda Mersenne Twister, bazată pe recurenţe liniare matriceale modulo 2. 
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Indicaţie. Să notăm cu x variabila internă a generatorului, un întreg fără semn pe 32 de biţi. 

Valoarea sa iniţială, sămânţa, este dată de variabila sistem RandSeed şi poate fi setată cu o 

atribuire de forma  RandSeed := 13. Valorile succesive ale lui x sunt determinate de relaţia 

de recurenţă precizată, lucrând cu variabile pe 32 de biţi de tip UInt32. 

Apelul Random(maxVal)întoarce valoarea lui x din domeniul 0..2
32

-1 modificată pro-

porţional cu domeniul 0..maxVal-1, deci  x*maxVal împărţit la 2
32

. Pentru a efectua aceste 

operaţii fără depăşire de format vom folosi un registru reg pe 64 de biţi declarat astfel 
var  reg: UInt64; 

în care operaţia de împărţire la 2
32

 se reduce la o deplasare de biţi la dreapta (shift-right): 
reg := reg shr 32; 

 

Exerciţiul 7.  Implementaţi funcţia nextDouble corespunzătoare metodei recurenţei liniare 

modulo N, pentru cazul  , organizând calculele cu întregi memoraţi în vectori de cifre 

în baza 10. 

 Analizaţi vizual, de exemplu, şirul generat în cazul n=15, a = 2197, c = 1234321 cu 

sămânţa x1=123456789012345. 
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