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Περίληψη 
Η ποιότητα πολλών εκ των αποτελεσμάτων της σύγχρονης έρευνας εξαρτώνται άμεσα 

από την «ποιότητα» και την ποσότητα των τυχαίων αριθμών που χρησιμοποιούνται. 

Ειδικότερα σε τομείς όπως η στοχαστική μοντελοποίηση και προσομοίωση 

προτιμώνται οι ντετερμινιστικές γεννήτριες τυχαίων αριθμών, ή αλλιώς γεννήτριες 

ψευδοτυχαίων αριθμών λόγω της δυνατότητας αναπαραγωγής των αποτελεσμάτων και 

της μεταφερσιμότητας τους. Επομένως, μας είναι χρήσιμο να εντοπίσουμε ψευδοτυχαίες 

γεννήτριες αριθμών με αυξημένη φαινόμενη τυχαιότητα αποτελεσμάτων. 

Για το λόγο αυτό, στη διπλωματική εργασία προτείνεται και εξετάζεται η 

καταλληλότητα της θραυσματικής διάστασης (fractal dimension) για την αξιολόγηση 

ψευδοτυχαίων γεννητριών τυχαίων αριθμών (Pseudorandom Number Generators).  Η 

θραυσματική διάσταση αποτελεί μία μετρική που δύναται να εκφράσει την τυχαιότητα 

των αποτελεσμάτων μιας γεννήτριας ψευδοτυχαίων αριθμών καθώς «ποσοτικοποιεί» την 

κατανομή των ψευδοτυχαίων αριθμών στον ευκλείδειο χώρο.  

Σε πρώτο στάδιο γίνεται μία επισκόπηση των υπαρχουσών μεθοδολογιών παραγωγής 

τυχαίων αριθμών καθώς και των προσεγγίσεων για την αξιολόγηση της απόδοσης των 

ψευδοτυχαίων γεννητριών τυχαίων αριθμών. Οι καθιερωμένες τεχνικές που 

εφαρμόζονται για την αξιολόγηση μιας γεννήτριας εστιάζουν σε στατιστικά 

χαρακτηριστικά που έχουν ως στόχο να μετρήσουν πόσο απρόβλεπτα είναι τα 

αποτελέσματά της, ή χαρακτηριστικά όπως η περίοδος μιας γεννήτριας. Ακολούθως, 

μελετάται η θραυσματική διάσταση και οι προτεινόμενες στη βιβλιογραφία μέθοδοι 

υπολογισμού της. Στο στάδιο αυτό επιλέγεται η κατάλληλη μέθοδος για τον 

υπολογισμό της θραυσματικής διάστασης. 

Στο τελευταίο πειραματικό στάδιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της μέτρησης της 

μορφοκλασματικής διάστασης. Οι ψευδοτυχαίες γεννήτριες προς αξιολόγηση που 

μετείχαν στα υπολογιστικά πειράματα ήταν η Γραμμική Αναλογική γεννήτρια, η 

γεννήτρια Blum-Blum-Shub, η γεννήτρια που βασίζεται στο κρυπτοσύστημα RSA και η 

γεννήτρια που βασίζεται στο πρόβλημα του διακριτού λογαρίθμου. Τα υπολογιστικά 

πειράματα επιχειρούν να ανακαλύψουν την απόδοση των εξεταζόμενων γεννητριών αλλά 

και την ευαισθησία της συμπεριφοράς τους ως προς τις παραμέτρους εισόδου των 

γεννητριών. 
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Abstract 
Scientific experimental results are highly dependent on the "quality" and quantity of 

random numbers used for these experiments. Especially in areas such as stochastic 

modeling and simulation, deterministic random number generators, known as 

pseudorandom number generators are preferred because of reproducibility of the 

results and their portability.  

Trying to identify pseudorandom number generators sequences which appear to be 

random, we examine the suitability of Fractal Dimension measurement for assessing 

Pseudorandom Number Generators. The established techniques that are used to 

evaluate a generator are focused on statistical features that are designed to detect 

correlations into generated pseudorandom number sequences. On the other hand, 

Fractal Dimension is a metric that can express the randomness of the results of a 

pseudorandom number generator as it "quantifies" the distribution of pseudorandom 

numbers in Euclidean space.  

We attempt to evaluate some Pseudorandom Number Generators, like classical 

Linear Congruential generator, Blum-Blum-Shub generator, the generator based on 

RSA cryptosystem and the generator based on the Discrete Logarithm problem. The 

computational experiments presented in our work attempt to assess the performance 

and the sensitivity of the examined generators. 
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Κεφάλαιο 1 

Εισαγωγή στις Γεννήτριες Τυχαίων Αριθμών 
 
 
 
 
 

1.1   Εισαγωγή 

Με τη φράση τυχαίοι αριθμοί, εννοούμε όρους μιας ακολουθίας τυχαίων αριθμών, στην 

οποία κάθε όρος της ανακτάται με μία πλήρως τυχαία διαδικασία, είναι ανεξάρτητος 

από κάθε άλλο όρο της ακολουθίας και έχει συγκεκριμένη πιθανότητα να είναι εντός 

ενός εύρους τιμών. Η ύπαρξη των τυχαίων αριθμών αποδεικνύεται από το αξίωμα του 

Kolmogorov για την πιθανότητα (Neveu, Jacques. Mathematical foundations of the calculus 

of probability. Vol. 1. San Francisco: Holden-day, 1965.). Το συμπέρασμα αυτό όμως 

δεν μας παρέχει και μία μέθοδο για την παραγωγή ακολουθιών τυχαίων αριθμών. Θα 

πρέπει λοιπόν να αναζητήσουμε διαδικασίες οι οποίες παράγουν ακολουθίες αριθμών, οι 

οποίοι εμφανίζεται να είναι να είναι τυχαία κατανεμημένοι στο πιθανό εύρος τιμών και 

στατιστικώς ανεξάρτητοι μεταξύ τους. 

Τη διαδικασία αυτή λοιπόν καλείται να υλοποίηση η γεννήτρια τυχαίων αριθμών. Μια 

γεννήτρια τυχαίων αριθμών, ΓΤΑ (random number generator, RNG) είναι μια 

υπολογιστική ή μηχανική συσκευή που έχει σχεδιαστεί για να παράγει μια ακολουθία 

αριθμών ή συμβόλων που δεν ακολουθούν κάποιο μοτίβο, δηλαδή εμφανίζονται τυχαία 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Random_number_generation). 

 

1.2   Σύντομη ιστορική αναδρομή 

Έχουν αναπτυχθεί πολλές διαφορετικές μέθοδοι για την παραγωγή τυχαίων αριθμών. 

Μερικές από αυτές βασίζονται σε τεχνικές όπως το ρίξιμο ενός ζαριού ή ενός 

νομίσματος, το ανακάτεμα της τράπουλας και άλλες. Οι τεχνικές όμως αυτές είναι 

μηχανικές, με αποτέλεσμα για να δημιουργηθούν όμως μεγάλες ακολουθίες πραγματικά 

τυχαίων αριθμών να απαιτείται χρόνος και κόπος. Έτσι, τα αποτελέσματα πολλές φορές 

συλλέγονταν και διανέμονταν ως πίνακες τυχαίων αριθμών. Παράδειγμα αποτελεί ο 

πίνακας που δημοσιεύθηκε το 1927 από τον L. H. C. Tippett και περιείχε πάνω από 

40.000 αριθμούς, οι οποίοι ελήφθησαν τυχαία από εκθέσεις απογραφής. Μετέπειτα 

αναπτύχθηκαν συσκευές για την μηχανική παραγωγή τυχαίων αριθμών. Χρήση τέτοιων 
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συσκευών έκαναν οι M. G. Kendall και B. Babington-Smith για να δημιουργήσουν και 

να δημοσιεύσουν ένα πίνακα με 100.000 τυχαίους αριθμούς το 1939, καθώς και η 

RAND Corporation, η οποία το 1955 δημοσίευσε ένα πίνακα ευρέως 

χρησιμοποιούμενο που περιείχε ένα εκατομμύριο αριθμούς 

(http://www.rand.org/pubs/monograph_reports/MR1418.html). Για να 

ενσωματωθεί όμως ένας πίνακας τυχαίων αριθμών σε ένα υπολογιστικό πρόγραμμα 

απαιτείται αποθηκευτικός χώρος και χρόνος για την εισαγωγή του. Επίσης μπορεί η 

έκταση του να είναι μικρότερη από ότι οι ανάγκες του υπολογιστικού προγράμματος για 

τυχαίους αριθμούς. Για τους λόγους αυτούς έγιναν οι πρώτες προσπάθειες ανάπτυξης 

υπολογιστικών προγραμμάτων που θα παράγουν τυχαίους αριθμούς. Ο John von 

Neumann το 1946 ήταν ο πρώτος που πρότεινε μία  μέθοδο παραγωγής τυχαίων 

αριθμών, τη «μέση τετραγωνική» μέθοδο (“middle-square” method). Σύμφωνα με τη 

μέθοδο αυτή ο νέος τυχαίος αριθμός προκύπτει από τα μεσαία ψηφία του τετραγώνου 

του προηγούμενου αριθμού. Για παράδειγμα αν παράγουμε 10ψήφιους αριθμούς και ο 

προηγούμενος αριθμός είναι ο 5772156649, υψώνοντάς τον στο τετράγωνο προκύπτει ο 

33317792380594909201, και επομένως ο επόμενος αριθμός που προκύπτει είναι ο 

7923805949. 

Η μέθοδος αυτή έχει όμως ένα βασικό μειονέκτημα. Η παραγωγή των αριθμών δεν 

είναι αυστηρά τυχαία, αλλά ντετερμινιστική, καθώς υπάρχει άμεση εξάρτηση του 

προκύπτοντα αριθμού από τον προηγούμενο του. Στις τυπικές εφαρμογές όμως η σχέση 

μεταξύ δύο διαδοχικών αριθμών που προκύπτουν από μία ΓΤΑ δεν έχει καμία φυσική 

σημασία. Επομένως η μη τυχαιότητα της μεθόδου ίσως δεν είναι στην πραγματικότητα 

μια ανεπιθύμητη ιδιότητα. Κυριότερο μειονέκτημα της «μέσης τετραγωνικής» μεθόδου 

είναι το γεγονός ότι η προκύπτουσα ακολουθία αριθμών τείνει να μπει σε τέλμα, διότι αν 

εμφανιστεί το ψηφίο μηδέν στην ακολουθία σίγουρα αυτό θα αναπαραχθεί.  Το γεγονός 

αυτό επιβεβαιώθηκε και από πειραματικές μελέτες που έγιναν τη δεκαετία του 1950, 

όπου έδειξαν ότι η μέθοδος τείνει να συγκλίνει σε συγκεκριμένες ακολουθίες τυχαίων 

αριθμών ανεξάρτητα από τον αρχικό αριθμό, σπόρο (seed) και ότι το μήκος τη 

προκύπτουσας επαναλαμβανόμενης ακολουθίας δεν είναι ικανοποιητικά μεγάλο. 

Ακόμα και πιο πολύπλοκές μέθοδοι που προτάθηκαν στη συνέχεια εμφάνιζαν τα ίδια 

μειονεκτήματα με τη «μέση τετραγωνική» μέθοδο. Το γεγονός αυτό κατέδειξε την 

ανάγκη για ανάπτυξη μεθόδων που θα είναι θεωρητικά τεκμηριωμένη η απόδοσή τους.  

Σήμερα, μετά την έλευση των υπολογιστικών γεννητριών τυχαίων αριθμών, ένας 

αυξανόμενος αριθμός τυχερών παιχνιδιών χρησιμοποιούν ΓΤΑ αντί για πιο 

παραδοσιακές μεθόδους. Για παράδειγμα, σήμερα χρησιμοποιούνται ΓΤΑ για να 

καθορίσουν τα αποτελέσματα στους σύγχρονους κουλοχέρηδες.  
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Υπάρχουν αρκετές υπολογιστικές μέθοδοι για την παραγωγή τυχαίων αριθμών. Πολλές 

δεν μπορούν να παράγουν πραγματικά τυχαίους αριθμούς - αν και μπορούν να 

ανταποκριθούν, με διαφορετικούς βαθμούς επιτυχίας, σε μερικές από τις στατιστικές 

δοκιμασίες οι οποίες έχουν ως στόχο να μετρήσουν πόσο απρόβλεπτα είναι τα 

αποτελέσματά τους (δηλαδή, κατά πόσο έχουν ευδιάκριτα μοτίβα). Ωστόσο, υπάρχουν 

προσεκτικά σχεδιασμένα υπολογιστικά συστήματα που παράγουν τυχαίους αριθμούς με 

ασφάλεια, όπως αυτά που βασίζονται στον αλγόριθμο Yarrow, τον Fortuna (PRNG) 

και άλλους. 

 

1.3   Χρησιμότητα τυχαίων αριθμών 

Σε πάρα πολλές εφαρμογές της καθημερινότητας απαιτούνται τυχαίοι αριθμοί οι οποίοι 

χαρακτηρίζονται από τις εξής ιδιότητες: 

α) οι τιμές τους κατανέμονται ομοιόμορφα σε ένα καθορισμένο διάστημα ή σύνολο 

β) είναι αδύνατο να προβλέψουμε κάποια μελλοντική τιμή βασιζόμενοι σε 

προηγούμενες τιμές ή στην παρούσα τιμή 

Η δημιουργία τυχαίων αριθμών είναι απαραίτητη σε αρκετές διαδικασίες, όπως η 

στατιστική δειγματοληψία, τα τυχερά παιχνίδια, η κρυπτογραφία, η προσομοίωση, 

μέθοδοι αριθμητικής ανάλυσης και ο πλήρως τυχαιοποιημένος σχεδιασμός. Ειδικότερα 

σε εφαρμογές προσομοίωσης ή monte carlo αλγορίθμων είναι επιθυμητή ακόμα μία 

ιδιότητα των χρησιμοποιούμενων αριθμών. 

Τα αποτελέσματα των στοχαστικών πειραμάτων-στοχαστικής μοντελοποίησης 

εξαρτώνται άμεσα από την «ποιότητα» των ψευδοτυχαίων αριθμών που χρησιμοποιούν.  

Πέρα από την ποιότητα όμως χρειάζεται και ποσότητα ψευδοτυχαίων αριθμών. 

Επιπρόσθετα, οι ντετερμινιστικές γεννήτριες τυχαίων αριθμών προτιμώνται για την 

τροφοδότηση φυσικών συσκευών, όπως οι μετρητές ακτίνων Γ (gamma ray counters). 

Τα χαρακτηριστικά που τις κάνουν να υπερέχουν είναι η δυνατότητα αναπαραγωγής των 

αποτελεσμάτων, η μεταφερσιμότητα και η δυνατότητα εκσφαλμάτωσης (Hellekalek, 

Peter. "A note on pseudorandom number generators." Simulation Practice and Theory 

5.6 (1997): p6-p8.). 

Ένας άλλος επιστημονικός τομέας στον οποίο η χρήση τυχαίων αριθμών είναι 

απαραίτητη, είναι αυτός της κρυπτογραφίας. Οι τυχαίοι αριθμοί χρησιμοποιούνται σε 

πρωτόκολλα ασφάλειας και σε κρυπτοσυστήματα είτε ως κλειδιά, είτε ως μοναδικές 

παράμετροι σε ψηφιακές υπογραφές, είτε ως κλειδιά συνόδου (session keys) και είτε ως 
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nonces. Με τον όρο nonce1 εννοούμε έναν αυθαίρετο ακέραιο αριθμό που 

χρησιμοποιείται μόνο μία φορά σε κάποια ασφαλή κρυπτογραφημένη επικοινωνία. Είναι 

συνήθως ένας ψευδοτυχαίος ακέραιος αριθμός που εκδίδεται από το πρωτόκολλο 

αυθεντικοποίησης (authentication protocol) προκειμένου παλαιότερα μηνύματα ή 

συνομιλίες να μην μπορούν να υποστούν την επίθεση της επαναποστολής. Για 

παράδειγμα, μία ενδεχόμενη μορφή επίθεσης κατά την παραγγελία ενός προϊόντος από 

ένα ηλεκτρονικό κατάστημα αποτελεί η υποκλοπή από κάποιο εισβολέα του 

κρυπτογραφημένου μηνύματος της παραγγελίας (και όσων στοιχείων αυτή 

περιλαμβάνει) και η επαναποστολή του κρυπτογραφημένου μηνύματος από τον 

εισβολέα αυτή τη φορά. Με αυτή τη μορφή επίθεσης επιτυγχάνεται η χρέωση σε 

λογαριασμό του πελάτη χωρίς να χρειαστεί ο εισβολέας να αποκρυπτογραφήσει το 

μήνυμα. Τα nonces λοιπόν επισυνάπτονται στο εκάστοτε μήνυμα προς αποστολή 

προκειμένου να ενισχύσουν την αυθεντικότητα του, καθώς κάθε nonce χρησιμοποιείται 

μία και μόνο μία φορά. Έτσι αν κάποιο ηλεκτρονικό κατάστημα λάβει κάποια 

παραγγελία από το ίδιο άτομο, με το ίδιο nonce, θα την παραβλέψει ως μη έγκυρη 

παραγγελία. Πολλά nonces συμπεριλαμβάνουν επίσης χρονοσφραγίδες (timestamps) 

για να εξασφαλίσουν και τη χρονική στιγμή αποστολής του μηνύματος, αν και αυτό 

απαιτεί συγχρονισμό των ρολογιών μεταξύ των επικοινωνούντων. Το πρωτόκολλο 

επικοινωνίας HTTP για παράδειγμα χρησιμοποιεί nonces. 

Τα επιστημονικά πεδία της στατιστικής και των πιθανοτήτων είναι χτισμένα πάνω σε 

αφηρημένες έννοιες όπως αυτή της τυχαίας μεταβλητής και του χώρου των πιθανοτήτων. Το 

γεγονός αυτό υπήρξε η βάση πάνω στην οποία θεμελιώθηκε μία ισχυρή μαθηματική 

θεωρία, αλλά από την άλλη η αναπαράσταση και προσομοίωση αυτών των αφηρημένων 

εννοιών είναι μάλλον ανέφικτη από τα συμβατικά υπολογιστικά συστήματα. Στην 

πραγματικότητα, οι τυχαίες μεταβλητές και οποιαδήποτε άλλα τυχαία αντικείμενα 

προσομοιώνονται βάσει ντετερμινιστικών αλγορίθμων. 

Τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχουν οι ακολουθίες τυχαίων αριθμών διαφέρουν 

ανάλογα με το επιστημονικό πεδίο εφαρμογής. Για παράδειγμα στις Monte Carlo 

μεθόδους βασικός στόχος είναι η αναπαραγωγή των στατιστικών ιδιοτήτων πάνω στις 

οποίες βασίζονται οι μέθοδοι. Αντίθετα στο χώρο των τυχερών παιχνιδιών και της 

κρυπτογραφίας στόχος είναι να μην είναι κανείς σε θέση να προβλέψει τους 

επερχόμενους αριθμούς μιας ψευδοτυχαίας ακολουθίας με ικανοποιητική πιθανότητα 

(μεγαλύτερη από την πιθανότητα επιτυχίας της καθαρά τυχαίας εικασίας) απλά 

καταγράφοντας για ορισμένο χρονικό διάστημα τους ψευδοτυχαίους αριθμούς που 

πέρασαν (L’Ecuyer, Pierre. "Random number generation." Handbook of Simulation 

(1998): 93-137.). Σε εφαρμογές υπολογιστικής νοημοσύνης και συγκεκριμένα σε 

                                                           
1
 http://en.wikipedia.org/wiki/Cryptographic_nonce 
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εφαρμογές που χρησιμοποιούν γενετικούς αλγορίθμους (genetic algorithms) και 

τεχνητά νευρωνικά δίκτυα (artificial neural networks) θα πρέπει η γεννήτρια να έχει 

μεγάλο κύκλο περιόδου ανεξάρτητα από το σπόρο που θα δοθεί ως είσοδος (Casimir, 

C. "Not Knowing Your Random Number Generator Could Be Costly: Random 

Generators-Why Are They Important.") (Jones, David, and UCL Bioinformatics 

Unit. "Good practice in (pseudo) random number generation for bioinformatics 

applications." URL http://www. cs. ucl. ac. uk/staff/d. jones/GoodPracticeRNG. 

pdf (2010).). 

Ενδεικτικά στον πίνακα 1.1 αναγράφονται μερικές εκ των πιθανών εφαρμογών που 

δέχονται ως είσοδο τυχαίους αριθμούς και τα επιθυμητά χαρακτηριστικά των τυχαίων 

αριθμών που αυτές χρησιμοποιούν. 

 

Πίνακας 1.1: Ιδιότητες τυχαίων αριθμών ανάλογα με την εφαρμογή στην οποία 

χρησιμοποιούνται 

Εφαρμογή/Ιδιότητα Φαίνεται τυχαία Δεν μπορεί να 

αναπαραχθεί 

Μη προβλέψιμη 

Τυχερά Παιχνίδια       

Προσομοίωση και 

Μοντελοποίηση 

    

Τυχαία 

Δειγματοληψία 

      

Ασφάλεια-

Κρυπτογραφία 

      

 
 

1.4   Γεννήτριες Ψευδοτυχαίων Αριθμών 

Η Γεννήτρια Ψευδοτυχαίων Αριθμών, ΓΨΑ (Pseudorandom Number Generator 

(PRNG), γνωστή και ως ντετερμινιστική γεννήτρια τυχαίων αριθμών είναι ένας 

αλγόριθμος που παράγει ακολουθίες αριθμών οι ιδιότητες των οποίων προσεγγίζουν τις 

ιδιότητες των πραγματικά τυχαίων αριθμών. Η ακολουθία των αριθμών που παράγουν οι 

γεννήτριες ψευδοτυχαίων αριθμών δεν είναι πραγματικά τυχαία, αλλά είναι πλήρως 

προκαθορισμένη από ένα μικρό σύνολο αρχικών τιμών εισόδου της γεννήτριας, που 

ονομάζεται κατάσταση της ΓΨΑ (PRNG's state), στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και ο 

πραγματικά τυχαίος σπόρος (seed) της γεννήτριας. 
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Οι καλές στατιστικές ιδιότητες της εξαγόμενης ακολουθίας αριθμών είναι βασική 

απαίτηση των ΓΨΑ και για να είμαστε σε θέση να πούμε ότι μία ΓΨΑ ικανοποιεί την 

απαίτηση αυτή απαιτείται προσεκτική μαθηματική ανάλυση. 

Σε πολλές εφαρμογές οι γεννήτριες ψευδοτυχαίων αριθμών προτιμώνται εν συγκρίσει με 

αυτές που παράγουν πραγματικά τυχαίους αριθμούς διότι συνοψίζουν τα εξής 

χαρακτηριστικά (L’Ecuyer, Pierre. "Random number generation." Handbook of 

Simulation (1998): 93-137.): 

 Είναι εύκολη η ενσωμάτωση-εγκατάσταση και η εκτέλεση τους. 

 Απαιτούν μικρή υπολογιστική ισχύ. 

 Είναι γρήγορες στην εκτέλεση. 

 Μπορούν να αναπαράξουν ακριβώς την ίδια ακολουθία ψευδοτυχαίων αριθμών 

παραπάνω από μία φορά. 

Η τελευταία ιδιότητα τις κάνει εξαιρετικά χρήσιμες στην εκσφαλμάτωση και επαλήθευση 

των προγραμμάτων καθώς και στη σύγκριση παρομοίων συστημάτων. 

Ορισμοί 

Οι Menezes, Oorschot και Vanstone δίνουν στο βιβλίο τους “Handbook of applied 

cryptography”2 τους ακόλουθους ορισμούς. 

Ορισμός 1.1: Γεννήτρια τυχαίων ψηφίων, ΓΤΨ (random bit generator, RBG) 

ονομάζεται η συσκευή ή ο αλγόριθμος που παράγει μία ακολουθία στατιστικώς 

ανεξάρτητων και αμερόληπτων δυαδικών ψηφίων. 

Σημείωση: Μια γεννήτρια τυχαίων ψηφίων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή 

ομοιόμορφα κατανεμημένων τυχαίων αριθμών. Για παράδειγμα ένας τυχαίος ακέραιος 

αριθμός στο διάστημα [0,n) μπορεί να προκύψει παράγοντας μία τυχαία ακολουθία 

ψηφίων μήκους ⌊    ⌋   , και μετατρέποντάς την σε ακέραιο αριθμό. Αν ο αριθμός 

που προκύπτει υπερβαίνει το n, μία επιλογή είναι να τον απορρίψουμε και να παράγουμε 

νέα ακολουθία τυχαίων ψηφίων. 

Ορισμός 1.2: Γεννήτρια ψευδοτυχαίων ψηφίων, ΓΨΨ (pseudorandom bit generator, 

PRBG) ονομάζεται ένας ντετερμινιστικός αλγόριθμος ο οποίος δέχεται ως είσοδο μία 

πραγματικά τυχαία ακολουθία δυαδικών ψηφίων μήκους   και παράγει μια ακολουθία 

δυαδικών ψηφίων μήκους    , η οποία «φαίνεται» να είναι τυχαία. Η είσοδος της 

                                                           
2
 Menezes, Alfred J., Paul C. Van Oorschot, and Scott A. Vanstone. Handbook of applied 

cryptography. CRC press, 2010. 
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ψευδοτυχαίας γεννήτριας ονομάζεται σπόρος (seed), ενώ η έξοδος της ψευδοτυχαίας 

γεννήτριας ονομάζεται ψευδοτυχαία ακολουθία ψηφίων (pseudorandom bit sequence). 

Η έξοδος της ΓΨΨ δεν είναι τυχαία, στην πραγματικότητα ο αριθμός των πιθανών 

ακολουθιών εξόδου ισούται το πολύ με ένα μικρό κλάσμα (    ⁄ ) του αριθμού όλων 

των πιθανών ακολουθιών μήκους  . Ο στόχος μιας ΓΨΨ είναι να επεκτείνει μία μικρή 

ακολουθία πραγματικά τυχαίων αριθμών σε μία ακολουθία πολύ μεγαλύτερου μήκους, 

με τέτοιο τρόπο ώστε  ένας αντίπαλος δεν μπορεί να κάνει αποτελεσματική διάκριση 

μεταξύ πραγματικά τυχαίων ακολουθιών μήκους   και των ακολουθιών της εξόδου μιας 

ΓΨΨ. 

Το πιο κλασικό παράδειγμα ΓΨΨ αποτελούν οι γραμμικές αναλογικές γεννήτριες 

(linear congruential generators) οι οποίες αναλύονται εκτενώς σε επόμενη παράγραφο. 

 

1.4.1   Κρυπτογραφικά Ασφαλείς Γεννήτριες 

Ως επί το πλείστο οι γραμμικές αναλογικές γεννήτριες (linear congruential generators) 

χρησιμοποιούνται σε πειράματα προσομοίωσης και τυχαιοποιημένους αλγορίθμους. 

Παρόλο που επιτυγχάνουν σε πολλούς στατιστικούς ελέγχους αξιολόγησης τους, η 

ακολουθία των ψευδοτυχαίων αριθμών που παράγουν είναι προβλέψιμη και συνεπώς η 

χρήση τους σε κρυπτογραφικές διαδικασίες είναι πλήρως επισφαλής. Για παράδειγμα 

εάν αποκαλυφθεί μέρος της εξαγόμενης ακολουθίας ψευδοτυχαίων αριθμών της 

γεννήτριας το υπόλοιπο άγνωστο μέρος της ακολουθίας μπορεί να ανακατασκευαστεί 

ακόμα και αν οι παράμετροι a, b και p της γραμμικής αναλογικής γεννήτριας 

LCG(a,b,p) είναι άγνωστες. Μία ελάχιστη απαίτηση ασφάλειας για τις γεννήτριες 

ψευδοτυχαίων αριθμών είναι ο αριθμός των bits του σπόρου (seed) της γεννήτριας   να 

είναι επαρκώς μεγάλο έτσι ώστε να μην είναι δυνατή η ανάκτηση του από τον αντίπαλο 

μέσω μιας αναζήτησης στο σύνολο, μεγέθους   , των πιθανών σπόρων. Δύο γενικές 

απαιτήσεις ασφάλειας που πρέπει να ικανοποιούνται από τις γεννήτριες ψευδοτυχαίων 

αριθμών είναι οι εξής: 

α) Οι εξαγόμενες από τη γεννήτρια ακολουθίες θα πρέπει να είναι στατιστικά 

δυσδιάκριτες εν συγκρίσει με πραγματικά τυχαίες ακολουθίες. 

β) Τα εξαγόμενα bits της ακολουθίας πρέπει να είναι αδύνατο να προβλεφθούν από τον 

αντίπαλο, δεδομένου ότι έχει περιορισμένη υπολογιστική ισχύ στη διάθεσή του. 

Οι προαναφερθέντες απαιτήσεις ασφάλειας συνοψίζονται στους ορισμούς 1.3 και 1.4. 
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Ορισμός 1.3: Μία γεννήτρια ψευδοτυχαίων αριθμών ΓΨΑ λέγεται ότι επιτυγχάνει στους 

πολυωνυμικού χρόνου3 στατιστικούς ελέγχους (polynomial-time statistical tests), εάν 

κανένας πολυωνυμικού χρόνου αλγόριθμος δεν μπορεί να διακρίνει την εξαγόμενη 

ακολουθία από μία πραγματικά τυχαία ακολουθία ίδιου μήκους (με πιθανότητα 

σημαντικά μεγαλύτερη του ½). 

 

Ορισμός 1.4: Μία γεννήτρια ψευδοτυχαίων bit  ΓΨΨ λέγεται ότι επιτυγχάνει στον 

έλεγχο του επόμενου bit (next-bit test) αν δεν υπάρχει πολυωνυμικού χρόνου 

αλγόριθμος, ο οποίος δεχόμενος ως είσοδο τα πρώτα   bits μιας εξαγόμενης 

ψευδοτυχαίας ακολουθίας s, να μην είναι σε θέση να προβλέψει το       σε σειρά bit 

με πιθανότητα επιτυχίας σημαντικά μεγαλύτερη του ½. 

 

Παρόλο που ο ορισμός 1.3 φαίνεται ότι εξασφαλίζει μία πιο αυστηρή απαίτηση 

ασφαλείας των ΓΨΨ συγκριτικά με τον ορισμό 1.4, στην πραγματικότητα είναι 

ισοδύναμοι. 

 

Θεώρημα 1.1: Καθολικότητα του ελέγχου του επόμενου bit (universality of the next-

bit test).  

Μια ΓΨΨ επιτυγχάνει στον έλεγχο του επόμενου bit (next-bit test) αν και μόνο αν 

επιτυγχάνει σε όλους τους στατιστικούς ελέγχους πολυωνυμικού χρόνου (polynomial-

time statistical tests) 

 

Ορισμός 1.5: Μια ΓΨΨ η οποία επιτυγχάνει στον έλεγχο του επόμενου bit (next-bit 

test), έστω και κάτω από εύλογες αλλά αναπόδεικτες μαθηματικές υποθέσεις, όπως για 

παράδειγμα η δυσκολία του προβλήματος της παραγοντοποίησης των ακεραίων, λέγεται 

ότι είναι κρυπτογραφικά ασφαλής γεννήτρια ψευδοτυχαίων ψηφίων, ΚΑΓΨΨ 

(cryptographically secure pseudorandom bit generator, CSPRBG). 

 

Σημείωση: Οι ορισμοί 1.3, 1.4 και 1.5 έχουν ασυμπτωτική φύση καθώς περιγράφονται 

με όρους τις θεωρίας υπολογισμού οι οποίοι έχουν ασυμπτωτική φύση, όπως για 

παράδειγμα ο όρος «πολυωνυμικού χρόνου» (“polynomial-time ”) έχει νόημα μόνο για 

ασυμπτωτικά μεγάλες εισόδους του αλγορίθμου. Επομένως η προκύπτουσα έννοια της 

ασφάλειας είναι σχετική. Συγκεκριμένα τα θεωρητικά αποτελέσματα, όσον αφορά στην 

ασφάλεια της οικογένειας των ΓΨΨ, αποτελούν μόνο μία έμμεση ένδειξη για την 

ασφάλεια μεμονωμένων μελών της οικογένειας αυτής. 

 

 

                                                           
3
 Πολυωνυμικός χρόνος ως προς το μέγεθος της εξαγόμενης ακολουθίας   
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1.4.2   Περίοδος γεννήτριας 

Μία ΓΨΑ ξεκινάει από μία αυθαίρετη αρχική κατάσταση, το λεγόμενο σπόρο. 

Αναπαράγει πάντα την ίδια ακολουθία αριθμών αν ξεκινήσει από την ίδια αρχική 

κατάσταση, τον ίδιο σπόρο. Ορίζουμε ως περίοδο4 μιας ΓΨΑ τη μέγιστη υποακολουθία 

της ακολουθίας των παραγόμενων αριθμών που δεν περιέχει επαναλήψεις αριθμών. Ένας 

επίσημος ορισμός της περιοδικότητας και της περιόδου μιας γεννήτριας είναι ο 

ακόλουθος (Huber, Klaus. "On the period length of generalized inversive 

pseudorandom number generators." Applicable Algebra in Engineering, Communication 

and Computing 5.5 (1994): 255-260.): 

Ορισμός 1.6: Έστω   ένα αυθαίρετο, μη κενό σύνολο, και έστω η ακολουθία         

     που αποτελείται από στοιχεία του συνόλου  . Αν υπάρχουν ακέραιοι     και 

     τέτοιοι ώστε         για κάθε      τότε η ακολουθία      λέγεται 

ολοκληρωτικά περιοδική (ultimately periodic) και ο αριθμός   ισούται με το μήκος της 

περιόδου της ακολουθίας. Το μικρότερο μήκος περιόδου μιας ολοκληρωτικά 

περιοδικής ακολουθίας ονομάζεται ελάχιστο μήκος περιόδου (least period length) της 

ακολουθίας. Επιπρόσθετα, μία ολοκληρωτικά περιοδική ακολουθία με ελάχιστο μήκος 

περιόδου   ονομάζεται καθαρά περιοδική (purely periodic) αν         για κάθε 

   . 

Σημείωση. Αν η ακολουθία      είναι ολοκληρωτικά περιοδική (ultimately periodic) με 

ελάχιστο μήκος της περιόδου της ακολουθίας  , τότε ο ελάχιστος μη αρνητικός 

ακέραιος    :          για κάθε      ονομάζεται μήκος προ-περιόδου (pre-period 

length). Συνεπώς το μήκος προ-περιόδου (pre-period length) μιας καθαρά περιοδικής 

ακολουθίας ισούται με το μηδέν. 

Λήμμα 1.1: Κάθε μήκος περιόδου μιας ολοκληρωτικά περιοδικής ακολουθίας 

διαιρείται από το ελάχιστο μήκος περιόδου. 

Για λόγους απλούστευσης, όταν από εδώ και πέρα θα χρησιμοποιείται ο όρος περίοδος 

(period) γεννήτριας θα αναφέρεται στον όρο ελάχιστο μήκος περιόδου (least period 

length) γεννήτριας. 

 

1.4.3   Μειονεκτήματα γεννητριών ψευδοτυχαίων αριθμών 

Στην πράξη οι ΓΨΑ ενδέχεται να αποτύχουν σε αρκετούς ελέγχους αξιολόγησης και 

αυτό οφείλεται στα εξής μειονεκτήματα τους: 

                                                           
4
 http://en.wikipedia.org/wiki/Pseudorandom_number_generator 
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 Μικρότερες από το αναμενόμενο περιόδους για ορισμένες αρχικές καταστάσεις 

(seeds), που χαρακτηρίζονται και ως «αδύναμοι» σπόροι. 

 Έλλειψη ομοιομορφίας της κατανομής των παραγόμενων αριθμών. 

 Συσχέτιση ανάμεσα σε διαδοχικούς αριθμούς της ακολουθίας. 

 «Κακή» διαστατική κατανομή των παραγόμενων αριθμών της ακολουθίας. 

 Οι αποστάσεις μεταξύ συγκεκριμένων τιμών που εμφανίζονται κατανέμονονται 

διαφορετικά από τις αντίστοιχες αποστάσεις σε μία πραγματικά τυχαία 

ακολουθία τυχαίων αριθμών. 

Ο βαθμός στον οποίο διακρίνονται τα παραπάνω μειονεκτήματα ποικίλλει ανάλογα με 

το είδος της ΓΨΑ. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η γεννήτρια RANDU που 

χρησιμοποιούνταν για πολλά χρόνια από τα mainframe computers, είχε πολλά 

ελαττώματα που για καιρό δεν είχαν εντοπιστεί. Βέβαια τις τελευταίες δύο δεκαετίες 

έχουν αναπτυχθεί «αξιόλογες» ΓΨΑ. 

 

1.5   Βασισμένη στο Υλικό και βασισμένη στο Λογισμικό παραγωγή 

τυχαίων ψηφίων (Hardware-based and Software-Based random bit 

generation) 

Μια γεννήτρια πραγματικά τυχαίων αριθμών προϋποθέτει μία πηγή τυχαιότητας που 

απαντάται στη φύση. Ο σχεδιασμός μιας συσκευής ή ανάπτυξη ενός προγράμματος που 

εκμεταλλεύεται την τυχαιότητα αυτή έτσι ώστε να παράγει μία ακολουθία ψηφίων που 

δεν συσχετίζονται αποτελεί ένα πολύ δύσκολο έργο. Γεννήτριες τυχαίων bit που 

βασίζονται σε φυσικές πηγές τυχαιότητας υπόκεινται στην επιρροή από εξωτερικούς 

παράγοντες, με αποτέλεσμα να δυσλειτουργούν.  

Επομένως είναι απαραίτητος ο περιοδικός έλεγχος τέτοιων συσκευών, με μεθόδους που 

θα παρουσιαστούν αναλυτικά σε επόμενο κεφάλαιο. 

 

1.5.1   Hardware-based γεννήτριες 

Οι hardware-based γεννήτριες τυχαίων ψηφίων εκμεταλλεύονται την τυχαιότητα 

ορισμένων φυσικών φαινομένων. Αυτές οι φυσικές διεργασίες μπορεί να παράγουν ψηφία 

τα οποία συσχετίζονται. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να υποβληθούν σε τεχνικές 

διόρθωσης παραμόρφωσης (deskewing techniques). Παραδείγματα τέτοιων φυσικών 

διεργασιών αποτελούν τα εξής: 

 Ο χρόνος που παρήλθε μεταξύ της εκπομπής σωματιδίων κατά την ραδιενεργό 

διάσπαση. 
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 Ο θερμικός θόρυβος από μία δίοδο ή αντίσταση των ημιαγωγών. 

 Η αστάθεια συχνότητας ενός ελεύθερα λειτουργούντος ταλαντωτή. 

 Το ποσό που ένα μεταλλικό μονωτικό υλικό ημιαγωγών πυκνωτή φορτίζεται 

κατά τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης χρονικής περιόδου. 

 Ο στροβιλισμός του αέρα μέσα σε ένα σφραγισμένο δίσκο που προκαλεί 

τυχαίες διακυμάνσεις στο χρόνους διαβάσματος ενός τομέα του δίσκου. 

 Ο ήχος από ένα μικρόφωνο ή η έξοδος (βίντεο) μιας κάμερας. 

Οι γεννήτριες που βασίζονται στα δύο πρώτα φαινόμενα είναι ευάλωτες στην 

παρατήρηση και το χειρισμό από τους αντιπάλους. Αντίθετα γεννήτριες που βασίζονται 

σε πυκνωτές και ταλαντωτές μπορούν να κατασκευαστούν σε VLSI συσκευές και να 

περικλείονται από ανθεκτικό σε παραβάσεις υλικό, με αποτέλεσμα να προστατεύονται 

από τους αντιπάλους. 

Αξίζει να επισημανθεί όμως ότι αν επιλέξουμε να βασιστούμε στην τυχαιότητα κάποιων 

φυσικών φαινομένων, θα πρέπει να αποτελούν μία καλή προσέγγιση ανεξάρτητων και 

ομοιόμορφα κατανεμημένων τυχαίων μεταβλητών. Αν συγκεκριμένα συσκευή παράγει 

ακολουθίες bits από 0 και 1, θα πρέπει οι δύο τιμές αυτές να είναι ισοπίθανες και κάθε 

εξαγόμενο bit να είναι ανεξάρτητο από τα προηγούμενα. Γενικά, δεν μπορεί να 

αποδειχθεί εύκολα ότι το εξαγόμενο αποτέλεσμα έχει τις ιδιότητες αυτές, για το λόγο 

αυτό θα πρέπει μέσω στατιστικών ελέγχων να διαπιστωθεί αν όντως τα αποτελέσματα 

της γεννήτριας συσκευής έχουν την επιθυμητή στατιστική συμπεριφορά. Προφανώς δεν 

είναι όλες οι συσκευές και τα φυσικά φαινόμενα αξιόπιστα (L’Ecuyer, Pierre. Random 

number generation. Springer Berlin Heidelberg, 2012). 

 

1.5.2   Software-based γεννήτριες 

Η ανάπτυξη λογισμικού παραγωγής τυχαίων αριθμών είναι ακόμα πιο δύσκολο έργο 

από το σχεδιασμό αντίστοιχης συσκευής. Διεργασίες πάνω στις οποίες μπορεί το 

λογισμικό παραγωγής τυχαίων ψηφίων να βασιστεί αποτελούν οι εξής: 

 Η ώρα του συστήματος. 

 Το χρονικό διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών πληκτρολογήσεων ή κινήσεων 

του ποντικιού. 

 Το περιεχόμενο κάποιας εισόδου ή κάποιας εξόδου buffer. 

 Η είσοδος από το χρήστη. 

 Τιμές του λειτουργικού συστήματος, όπως το φορτίο του συστήματος και 

στατιστικά του δικτύου. 
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Η συμπεριφορά των ανωτέρω διεργασιών μπορεί να ποικίλλει σημαντικά ανάλογα με 

διάφορους παράγοντες, όπως η υπολογιστική πλατφόρμα. Επίσης είναι διεργασίες οι 

οποίες σχετικά εύκολα μπορούν να αλλοιωθούν ή να παρατηρηθούν από κάποιο 

αντίπαλο. Για παράδειγμα αν ο αντίπαλος έχει μια γενική ιδέα για το πότε μια τυχαία 

ακολουθία παρήχθη, μπορεί να μαντέψει την ώρα του συστήματος με υψηλό ποσοστό 

ακρίβειας. Ένα καλά σχεδιασμένο λογισμικό θα πρέπει να χρησιμοποιεί όσες 

περισσότερες καλές πηγές τυχαιότητας είναι εφικτό. Η χρήση πολλών πηγών να 

αποτρέψει την επιτυχία του έργου των αντιπάλων και αυξάνει το βαθμό τυχαιότητας της 

εισόδου. Μία τεχνική συνένωσης των διαφόρων πηγών τυχαιότητας είναι η 

δειγματοληψία από τις διάφορες πηγές και έπειτα η είσοδος των παρατηρηθείσων 

ακολουθιών σε μία σύνθετη συνάρτηση συνδυασμού όπως μία συνάρτηση 

κατακερματισμού (hash function).  

 

1.5.3   Τεχνικές διόρθωσης παραμόρφωσης (deskewing techniques) 

Μια φυσική πηγή τυχαίων bit μπορεί να είναι ελαττωματική υπό την έννοια ότι τα 

εξαγόμενα bits 0 και 1 δεν είναι ισοπίθανα ή συσχετίζονται μεταξύ τους, δηλαδή η 

παραγωγή ενός bit εξαρτάται από τα προηγούμενα. Υπάρχουν όμως διάφορες τεχνικές 

οι οποίες διορθώνουν τα ελαττώματα των φυσικών αυτών πηγών τυχαίων bit, οι οποίες 

ονομάζονται τεχνικές διόρθωσης παραμόρφωσης (deskewing techniques). 

Παράδειγμα 

Έστω ότι μία φυσική γεννήτρια παράγει μη ισοπίθανα (biased) αλλά μη συσχετιζόμενα 

(uncorrelated) bits. Υποθέτουμε ότι η πιθανότητα εμφάνισης του ψηφίου 1 είναι p και η 

πιθανότητα εμφάνισης του ψηφίου 0 είναι 1-p, όπου το p είναι άγνωστο άλλα σταθερό, 0 

< p < 1. Αν σπάσουμε σε ζεύγη bits την εξαγόμενη ακολουθία και ακολουθήσουμε τους 

παρακάτω κανόνες, θα δημιουργήσουμε μια ακολουθία μη συσχετιζόμενων και 

ισοπίθανων bits. 

Κανόνες: 

 Μετατροπή του ζεύγους bits 10 σε 1 

 Μετατροπή του ζεύγους bits 01 σε 0 

 Διαγραφή των ζευγών bits 00 και 11 

Μία ακόμα πρακτική τεχνική διόρθωσης παραμόρφωσης (που δύσκολα όμως 

αποδεικνύεται) είναι να βάλουμε την εξαγόμενη ακολουθία συσχετιζόμενων ή μη 

ισοπίθανων bits ως είσοδο σε μία κρυπτογραφική συνάρτηση κατακερματισμού όπως η 

SHA-1 ή η MD5. 
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Γενικά οι φυσικές συσκευές και software-based γεννήτριες εμφανίζουν ορισμένα 

μειονεκτήματα εν συγκρίσει με τις αλγορίθμους παραγωγής «τυχαίων» αριθμών. Αρχικά 

είναι υπολογιστικά πιο πολύπλοκες και συνεπώς απαιτούν περισσότερο υπολογιστικό 

χρόνο. Στην περίπτωση ειδικά των hardware-based γεννητριών, είναι πιο δύσκολο να 

εγκατασταθούν και να τρέξουν. Έπειτα δεν είναι εφικτό να αναπαραχθεί η ίδια 

ακολουθία δεύτερη φορά, ιδιότητα που βοηθά στην επαλήθευση και εκσφαλμάτωση 

υπολογιστικών προγραμμάτων καθώς και τη σύγκριση παρομοίων συστημάτων 

προσομοίωσης.  

Ωστόσο οι hardware-based και οι software-based γεννήτριες αποτελούν μία καλή πηγή 

τυχαιότητας για την επιλογή του σπόρου (seed) μιας γεννήτριας ψευδοτυχαίων αριθμών. 

Έτσι ένας καλός αλγόριθμος παραγωγής ψευδοτυχαίων αριθμών που δέχεται ως είσοδο 

ένα πραγματικά τυχαίο σπόρο, από τις προαναφερθείσες πηγές, μπορεί να θεωρηθεί ως 

μία τεχνική επέκτασης της τυχαιότητας, επεκτείνοντας τον πραγματικά τυχαίο σπόρο σε 

μία ακολουθία ψευδοτυχαίων αριθμών. Ειδικότερα η φυσικές πηγές τυχαιότητας είναι 

πολύ χρήσιμες στην κρυπτογραφία και στις μηχανές παιχνιδιών όπου χρησιμοποιούνται 

όπως προαναφέρθηκε για την επιλογή του σπόρου (L’Ecuyer, Pierre. Random number 

generation. Springer Berlin Heidelberg, 2012). 

 

1.6   Ποιοτικά χαρακτηριστικά γεννητριών τυχαίων αριθμών 

Κατά το σχεδιασμό μιας γεννήτριας θα πρέπει να έχουμε υπόψη πολλά χαρακτηριστικά 

που θα την καταστήσουν αξιόπιστη. Για παράδειγμα ένας μεγάλος κύκλος περιόδου θα 

εξασφαλίσει ότι δεν πρόκειται στην πράξη να επαναληφθεί η ακολουθία των 

παραγόμενων αριθμών, ιδιότητα η οποία είναι πολλή χρήσιμη τόσο σε εφαρμογές 

προσομοίωσης αλλά και σε εφαρμογές κρυπτογραφίας. Μία μαθηματική απόδειξη για 

το μήκος της περιόδου αποτελεί ένα ακόμη εχέγγυο για την αξιοπιστία της. 

Μία ακόμα επιθυμητή ιδιότητα είναι η αποδοτικότητα της γεννήτριας, υπό την έννοια 

ότι θα πρέπει να είναι γρήγορη στην εκτέλεση και να μην χρησιμοποιεί πολλούς 

υπολογιστικούς πόρους (μνήμη). Χρήσιμο χαρακτηριστικό μιας γεννήτριας αποτελεί και 

η δυνατότητα αναπαραγωγής της ίδιας ακριβώς ακολουθίας αριθμών όσες φορές 

θέλουμε, κοινώς η επαναληψιμότητα είναι μία ιδιότητα πολύ χρήσιμη στην 

εκσφαλμάτωση, στον έλεγχο και τη σύγκριση προγραμμάτων. Ακόμα θα πρέπει να είναι 

μεταφέρσιμες, δηλαδή να δουλεύουν ακριβώς με τον ίδιο τρόπο  και να έχουν ακριβώς 

τα ίδια αποτελέσματα σε διαφορετικά υπολογιστικά περιβάλλοντα. Η ύπαρξη μεθόδων 

που μπορούν γρήγορα να υπολογίσουν τον      όρο της ακολουθίας δοθέντος του όρου 

   για μεγάλο   και για κάθε   μας δίνει τη δυνατότητα διάσπασης της ακολουθίας των 

παραγόμενων αριθμών σε μη διαδοχικές υποακολουθίες και συνεπώς  είναι εφικτή η 
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παραλληλοποίηση της γεννήτριας (L’Ecuyer, Pierre. "Random number generation." 

Handbook of Simulation (1998): 93-137.) 

Έστω η ΓΨΑ με τύπο: 

                           

Με                . 

Η γεννήτρια αυτή έχει μεγάλο κύκλο περιόδου ίσο με       και διαθέτει όλα τα καλά 

χαρακτηριστικά που περιγράφηκαν στις προηγούμενες παραγράφους. Όμως η 

ακολουθία των παραγόμενων αριθμών δεν φαίνεται να είναι τυχαία. Επομένως τα 

κριτήρια που περιγράφηκαν δεν είναι αρκετά ώστε να καθιστούν μία γεννήτρια 

αξιόπιστη. Στον πίνακα 1.2 συνοψίζονται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά μιας γεννήτριας 

(L’Ecuyer, Pierre. Random number generation. Springer Berlin Heidelberg, 2012). 

 

Πίνακας 1.2: Ποιοτικά χαρακτηριστικά γεννήτριας 

Ποιοτικά χαρακτηριστικά γεννήτριας ψευδοτυχαίων αριθμών 

Υψηλή τυχαιότητα 

Μεγάλος κύκλος περιόδου 

Υψηλή ανάλυση 

Δυνατότητα παραλληλοποίησης 

Ταχύτητα και Αποδοτικότητα 

Απεριόριστο μήκος σπόρων 

Μεταφερσιμότητα 

Επαναληψιμότητα 

 

 

Η Γερμανική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφάλειας Πληροφοριών (Bundesamt für 

Sicherheit in der Informationstechnik, BSI) καθιέρωσε 4 κριτήρια αξιολόγησης της 

ποιότητας των γεννητριών ψευδοτυχαίων αριθμών (Schindler, Werner, and Wolfgang 

Killmann. "Evaluation criteria for true (physical) random number generators used in 

cryptographic applications." Cryptographic Hardware and Embedded Systems-CHES 2002. 

Springer Berlin Heidelberg, 2003. 431-449.). Πρόκειται για τα εξής κριτήρια: 
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Κ1: Η ακολουθία των αριθμών θα πρέπει να έχει μικρή πιθανότητα εμφάνισης δυο ίδιων 

διαδοχικών αριθμών. 

Κ2: Θα πρέπει οι διαφορές μιας πραγματικά τυχαίας ακολουθίας αριθμών και της 

ακολουθίας αριθμών της ΓΨΑ να είναι δυσδιάκριτες και η διαπίστωση αυτή να γίνεται 

με στατιστικούς ελέγχους. Οι στατιστικοί έλεγχοι αυτοί περιλαμβάνουν το monobit test 

(ισάριθμα μηδενικά και μοναδιαία ψηφία),  poker test,  runs test, longruns test και τον 

έλεγχο αυτοσυσχέτισης (autocorrelation test). Οι έλεγχοι αυτοί παρουσιάζονται 

αναλυτικά στο επόμενο κεφάλαιο. Στην ουσία αυτοί οι έλεγχοι εξετάζουν κατά πόσο μία 

ακολουθία ψηφίων εμφανίζει μηδενικά και μοναδιαία ψηφία με την ίδια συχνότητα και 

κατά πόσο μία υπακολουθία ψηφίων δεν αποκαλύπτει πληροφορία σχετική με τα 

επόμενα ψηφία που ακολουθούν. 

Κ3: Θα πρέπει να είναι αδύνατο σε οποιοδήποτε επιτιθέμενο (για πρακτικούς λόγους 

ασφάλειας) να υπολογίσει ή να μαντέψει, βασιζόμενος σε κάποια υποακολουθία της 

γεννήτριας, προηγούμενο ή επόμενο αριθμό της ακολουθίας ή την εσωτερική 

κατάσταση της γεννήτριας. 

Κ4: Θα πρέπει να είναι αδύνατο σε οποιοδήποτε επιτιθέμενο (για πρακτικούς λόγους 

ασφάλειας) να υπολογίσει ή να μαντέψει, βασιζόμενος στην εσωτερική κατάσταση της 

γεννήτριας, κάποιο προηγούμενο αριθμό της ακολουθίας ή προηγούμενες καταστάσεις 

της γεννήτριας. 

Στις εφαρμογές κρυπτογραφίας γίνονται αποδεκτές μόνο γεννήτριες που ικανοποιούν τα 

κριτήρια Κ3 και Κ4. 
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Κεφάλαιο 2 

Βασικές Κατηγορίες Γεννητριών Ψευδοτυχαίων 

Αριθμών 
 

 

 

 

 

2.1   Ταξινόμηση Γεννητριών Ψευδοτυχαίων Αριθμών 

Οι γεννήτριες ψευδοτυχαίων αριθμών βασίζονται σε κάποια αναδρομική σχέση, η 

επιλογή της οποίας θα πρέπει να γίνεται πολύ προσεκτικά διότι είναι αυτή που καθορίζει 

τις συσχετίσεις μεταξύ των παραγόμενων αριθμών, όπως έχει παρουσιαστεί εκτενώς στη 

βιβλιογραφία (Vattulainen, I., et al. "A comparative study of some pseudorandom 

number generators." Computer Physics Communications 86.3 (1995): 209-226). Στην 

παράγραφο αυτή θα παρουσιαστούν κάποιες από τις βασικότερες κατηγορίες γεννητριών 

ψευδοτυχαίων αριθμών, οι οποίες απεικονίζονται και στο σχήμα 2.1 (Klimasauskas, 

Casimir C. "„Not Knowing your Random Number Generator Could be costly: 

Random Generators-Why Are They Important”." PC Artificial Intelligence Magazine 16 

(2002): 52-58.). Στο 2ο κεφάλαιο του βιβλίου5 του Knuth,  “The art of computer 

programming” γίνεται περιγραφή πολλών ειδικότερων περιπτώσεων ΓΨΑ. 

                                                           
5
 Knuth, Donald E. "The Art of Computer Programming, 3rd edn., vol. 2." Seminumerical 

Algorithms (1998). 
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Σχήμα 2.1: Κατηγορίες Γεννητριών Ψευδοτυχαίων Αριθμών 

 

2.2   Linear Feedback Shift Register Generator 

Μια ντετερμινιστική γεννήτρια τυχαίων bit μπορεί να βασίζεται και στον καταχωρητή 

ολίσθησης γραμμικής ανατροφοδότησης (linear feedback shift register, LFSR). 

Ειδικότερα μία εύκολα υλοποιήσιμη από πλευράς hardware ΓΨΑ μπορεί να έχει την 

εξής μορφή (Stinson, Douglas R. Cryptography: theory and practice. Vol. 36. CRC 

press, 2006.): 

Έχοντας ως είσοδο το σπόρο (seed)                μήκους  , ορίζουμε 

                     και η επόμενη ακολουθία ψηφίων προκύπτει ως 

συνάρτηση των προηγούμενων ψηφίων. Συγκεκριμένα το ακόλουθο ψηφίο ορίζεται 

σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο                   , όπου η f ονομάζεται 

συνάρτηση ανατροφοδότησης (feedback function). Τα επόμενα ψηφία της ακολουθίας 

λοιπόν ορίζονται σύμφωνα με τον τύπο                         , για κάθε  . Το 

πλήθος όλων των πιθανών ακολουθιών μήκους   ισούται με   , επομένως αργά ή 

γρήγορα θα εμφανιστεί ως είσοδος στη συνάρτηση ανατροφοδότησης (feedback 

function) κάποια ακολουθία που έχει ξαναοριστεί και προηγουμένως είσοδος της 

συνάρτησης, με αποτέλεσμα οι ακολουθίες που προκύπτουν να είναι περιοδικές.  
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Είναι προφανές ότι το μέγιστο μήκος περιόδου μπορεί να ισούται με   , όπου το   

είναι το μήκος του σπόρου (seed). Επίσης είναι επιθυμητό η γεννήτρια να έχει όσο το 

δυνατόν μεγαλύτερη περίοδο γίνεται. Γεννήτριες με μικρή περίοδο είναι εύκολα 

προβλέψιμες, αφού αν κάποιος αντίπαλος παρατηρήσει    ακολουθίες που παράγονται 

από τη γεννήτρια, μπορεί να εντοπίσει το σπόρο (seed) και να είναι σε θέση να 

αναπαράξει ακριβώς τις ακολουθίες που παράγει η γεννήτρια. 

Προκειμένου να είναι εύκολα υλοποιήσιμη από πλευράς hardware η γεννήτρια, η 

συνάρτηση ανατροφοδότησης ορίζεται ως ακολούθως: 

                                ∑          

 

   

 

Παράδειγμα:  

ΓΨΑ υλοποιήσιμη με καταχωρητή ολίσθησης γραμμικής ανατροφοδότησης (linear 

feedback shift register, LFSR) 

Έστω     το μήκος του σπόρου (seed) και η συνάρτηση ανατροφοδότησης 

(feedback function) με την οποία παράγονται τα νέα bit είναι η ακόλουθη: 

                   

Αν οποιαδήποτε αρχική τιμή του σπόρου   (seed) εκτός από την τιμή          , δοθεί 

σαν είσοδος στη συνάρτηση ανατροφοδότησης (feedback function) θα παράξει 

ακολουθίες bit με περίοδο 15. Για παράδειγμα αν βάλουμε σαν είσοδο το σπόρο (seed) 

            θα πάρουμε ως αποτέλεσμα την ακολουθία: 

                                          

 

Αναλυτικότερα: 

Η πρώτη φορά που εμφανίζεται κάποια λέξη των τεσσάρων bit να επαναλαμβάνεται, 

είναι στη 16η θέση της ακολουθίας, αφού έχουν εμφανιστεί 15 διαφορετικές λέξεις των 4 

bit και είναι ο η λέξη         που επαναλαμβάνεται. Οποιοσδήποτε άλλος μη μηδενικός 

σπόρος, θα παράξει μία κυκλική μετάθεση της ακολουθίας που εμφανίζεται παραπάνω, 

με περίοδο πάντα ίση με 15. 
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Πίνακας 2.1: Παραγωγή bit ακολουθίας από τη γεννήτρια του παραδείγματος 

 S4 S3 S2 S1 output 

seed 0 0 1 1  

last S1+S2 0 0 0 1 1 

 1 0 0 0 1 

 0 1 0 0 0 

 0 0 1 0 0 

 1 0 0 1 0 

 1 1 0 0 1 

           

 

Ο καταχωρητής ολίσθησης γραμμικής ανατροφοδότησης που αντιστοιχεί στην 

γεννήτρια του παραδείγματος απεικονίζεται στο ακόλουθο σχήμα. 

 

 

Σχήμα 2.2: καταχωρητής ολίσθησης γραμμικής ανατροφοδότησης (linear feedback 

shift register, LFSR)6 γεννήτριας παραδείγματος 

 

2.3   Γραμμικές Αναλογικές Γεννήτριες 

Οι Γραμμικές Αναλογικές Γεννήτριες7 (Linear Congruential Generators, LCGs) είναι 

από τις παλαιότερες και πιο δημοφιλείς γεννήτριες ψευδοτυχαίων αριθμών. Οι 

περισσότερες γεννήτριες που περιέχουν οι βιβλιοθήκες διαφόρων γλωσσών 

προγραμματισμού είναι ειδικές περιπτώσεις του γενικού τύπου των Γραμμικών 

Αναλογικών Γεννητριών. Οι λόγοι που τις κάνουν να χρησιμοποιούνται ευρέως είναι ότι 

υπάρχει μαθηματική θεμελίωση της απόδοσής τους εύκολα κατανοητή, είναι εύκολα 

υλοποιήσιμες και γρήγορες κατά την εκτέλεση. 

                                                           
6 Πηγή: http://school.maths.uwa.edu.au/~praeger/teaching/3CC/WWW/chapter4.html 
7 http://en.wikipedia.org/wiki/Linear_congruential_generator 
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Οι Γραμμικές Αναλογικές Γεννήτριες ακολουθούν το επόμενο σχήμα το οποίο 

παρουσίασε πρώτος ο  D. H. Lehmer το 1949 (Knuth, Donald E. "The Art of 

Computer Programming, 3rd edn., vol. 2." Seminumerical Algorithms (1998).). 

 , modulus,     

 , πολλαπλασιαστής,       

 , προσθετική σταθερά,       

  , σπόρος - αρχική τιμή,        

Η ακολουθία των ψευδοτυχαίων αριθμών ⌌  ⌍ προκύπτει σύμφωνα με τον αναδρομικό 

τύπο: 

                           

Η προκύπτουσα ακολουθία ονομάζεται Γραμμική Αναλογική Ακολουθία. Οι 

συντελεστές       και    καθορίζουν την τυχαιότητα της προκύπτουσας ακολουθίας. 

Για αυτό και όταν αναφερόμαστε σε μία Γραμμική Αναλογική Γεννήτρια 

χρησιμοποιούμε για παράδειγμα τον εξής συμβολισμό: 

LCG(69069,1,   )  

Όπου        ,     και      . 

 Η Γραμμική Αναλογική Ακολουθία είναι καθαρά περιοδική ακολουθία (purely 

periodic) καθώς πάντα υπάρχει πάντα μία επανάληψη μιας συγκεκριμένης 

υπακολουθίας. Γενικότερα οποιαδήποτε ακολουθία προκύπτει από μία ντετερμινιστική 

γεννήτρια της μορφής            είναι πάντα περιοδική. Η περίοδος όμως της 

Γραμμικής Αναλογικής Ακολουθίας καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από την παράμετρο 

 , διότι είναι αυτή που καθορίζει το εύρος της γεννήτριας. 

Η παράμετρος c όμως είναι αυτή που καθορίζει τον τύπο της γεννήτριας καθώς όταν 

ισχύει     έχουμε την Πολλαπλασιαστική Αναλογική Γεννήτρια (Multiplicative 

Congruential Generator, MCG), η οποία προτάθηκε από τον D. H. Lehmer, οποίος 

όμως είχε επισημάνει και τη δυνατότητα όπου η σταθερά   να είναι μη μηδενική. Από 

την άλλη όταν ισχύει     έχουμε την Μικτή Αναλογική Γεννήτρια (Mixed 

Congruential Generator). Η συνθήκη     έχει ως συνέπεια να περιορίζεται το μήκος 

της περιόδου, χωρίς αυτό να συνεπάγεται ότι δεν μπορούμε να ανακτήσουμε ακολουθίες 

με επαρκώς μεγάλες περιόδους. Ο Thomson και ανεξάρτητα ο Rotenberg ήταν αυτοί 

οι οποίοι πρώτοι πρότειναν να επιλέγεται παράμετρος     έτσι ώστε να παράγονται 
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ακολουθίες με μεγαλύτερη περίοδο (Knuth, Donald E. "The Art of Computer 

Programming, 3rd edn., vol. 2." Seminumerical Algorithms (1998).). 

Όσον αφορά στο μήκος περιόδου της Γραμμικής Αναλογικής Ακολουθίας, ισχύει 

γενικά ότι το μήκος της είναι το πολύ ίσο με   και η επιλογή της παραμέτρου   μπορεί 

να επηρεάσει και να μειώσει κατά πολύ το μήκος της περιόδου. Το θεώρημα  Hull-

Dobell προσδιορίζει τις προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες οι Γραμμικές Αναλογικές 

Γεννήτριες μπορούν να δημιουργήσουν ακολουθίες με το μέγιστο δυνατό μήκος 

περιόδου. 

Θεώρημα 2.1: Hull-Dobell 

Δεδομένου ότι     μια Γραμμική Αναλογική Γεννήτρια θα έχει πλήρη περίοδο για 

οποιοδήποτε σπόρο αν και μόνο αν: 

1. Οι παράμετροι   και   είναι σχετικά πρώτοι μεταξύ τους. 

2. Η ποσότητα     διαιρείται από όλους τους πρώτους παράγοντες της 

παραμέτρου  . 

3. Η ποσότητα     είναι πολλαπλάσιο του 4 αν η παράμετρος   είναι 

πολλαπλάσιο του 4. 

Γενικότερα η απόδοση των Γραμμικών Αναλογικών Γεννητριών εμφανίζει μεγάλη 

ευαισθησία στην επιλογή των παραμέτρων      και  . Οι πιο «βολικές» και ευρέως 

χρησιμοποιούμενες τιμές τις παραμέτρου   είναι οι πρώτοι αριθμοί και οι δυνάμεις του 

2. 

Είναι γρήγορες στην εκτέλεση, εύκολα υλοποιήσιμες και έχουν μικρές απαιτήσεις 

μνήμης. Επίσης είναι μία μέθοδος που επιδέχεται παραλληλοποίησης. 

Οι Γραμμικές Αναλογικές Γεννήτριες δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές 

που απαιτούν αριθμούς με υψηλή τυχαιότητα και δεν ανήκουν στις κρυπτογραφικά 

ασφαλείς γεννήτριες. Παρόλα αυτά είναι κατάλληλες για ενσωματωμένα συστήματα 

(embedded system) όπου ο χώρος της μνήμης είναι περιορισμένος. 

 

2.4   Συνδυαστικές Γραμμικές Αναλογικές Γεννήτριες 

Στην προσομοίωση σύνθετων συστημάτων χρειάζονται ακολουθίες ψευδοτυχαίων 

αριθμών με μεγάλο μήκος περιόδου, μήκος το οποίο οι Γραμμικές Αναλογικές 

Ακολουθίες δεν ικανοποιούν. Προκειμένου να αυξήσουμε την περίοδο και να 

βελτιώσουμε τις στατιστικές ιδιότητες μιας ακολουθίας ψευδοτυχαίων αριθμών, 

μπορούμε να συνδυάσουμε Γραμμικές Αναλογικές Γεννήτριες (Banks, J., J. S. Carson, 
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and B. L. Nelson. DM Nicol, Discrete-Event System Simulation. Prentice Hall, 2000.). 

Έτσι οδηγούμαστε στις Συνδυαστικές Γραμμικές Αναλογικές Γεννήτριες (Combined 

Linear Congruential Generators, CLCGs), οι οποίες αποτελούν συνδυασμό δύο και 

παραπάνω Γραμμικών Αναλογικών Γεννητριών. Έστω ότι μία Συνδυαστική Γραμμική 

Αναλογική Γεννήτρια συνδυάζει   Γραμμικές Αναλογικές Γεννήτριες, τότε η παραγωγή 

των ψευδοτυχαίων αριθμών γίνεται σύμφωνα με τον αναδρομικό τύπο (L'ecuyer, Pierre. 

"Efficient and portable combined random number generators." Communications of the 

ACM 31.6 (1988): 742-751.): 

   (∑           

 

   

)             

Όπου, 

  , το modulus της πρώτης Γραμμικής Αναλογικής Γεννήτριας 

    , η i-οστή είσοδος από τη j-οστή Γραμμική Αναλογική Γεννήτρια 

    ο i-οστός ψευδοτυχαίος ακέραιος που παράχθηκε 

Με: 

   

{
 

 
  

  
                 

    

  
          

 

Όπου το    είναι ένας ομοιόμορφα κατανεμημένος αριθμός ανάμεσα στο 0 και το 1. 

Οι Συνδυαστικές Γραμμικές Αναλογικές Γεννήτριες αποτελούν ένα αποτελεσματικό 

τρόπο για την παραγωγή ψευδοτυχαίων αριθμών με καλές στατιστικές ιδιότητες και 

μεγάλη περίοδο. Αυτό συμβαίνει διότι συνδυάζουν τα αποτελέσματα Γραμμικών 

Αναλογικών Γεννητριών, οι οποίες έχουν χαμηλό υπολογιστικό κόστος και δημιουργούν 

ακολουθίες αριθμών με περίοδο που οι ίδιες αυτές οι Γραμμικές Αναλογικές Γεννήτριες 

δεν μπορούν να επιτύχουν. Επισημαίνεται8 όμως ότι η περίοδος των ακολουθιών των 

Συνδυαστικών Γραμμικών Αναλογικών Γεννητριών εξαρτάται άμεσα από το σπόρο που 

δίδεται ως αρχική είσοδος στη γεννήτρια. Η μέγιστη εφικτή περίοδος μιας 

Συνδυαστικής Γραμμικής Αναλογικής Γεννήτριας δίδεται από τον τύπο: 

                                                           
8
 http://en.wikipedia.org/wiki/Combined_Linear_Congruential_Generator#cite_note-

L.27Ecuyer-1988-2 
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Μια ακόμα πιο αποδοτική συνδυαστική λύση όμως θα αποτελούσε και ο συνδυασμός 

πολλών Πολλαπλών Αναδρομικών Γεννητριών (Multiple Recursive Generators, 

MRGs) (L'ecuyer, Pierre. "Good parameters and implementations for combined 

multiple recursive random number generators." Operations Research 47.1 (1999): 159-

164.). Όπου μια Πολλαπλή Αναδρομική Γεννήτρια (MRG) τάξης   παράγει αριθμούς 

σύμφωνα με τον αναδρομικό τύπο: 

                          

   
  

 
 

Όπου   και   είναι θετικοί ακέραιοι και για κάθε    ισχύει:         . 

Η μέγιστη εφικτή περίοδος μιας Πολλαπλής Αναδρομικής Γεννήτριας ισούται με 

    , και επιτυγχάνεται αν και μόνο αν η παράμετρος   είναι πρώτος αριθμός και 

το χαρακτηριστικό πολυώνυμο            
          είναι πρωτεύον 

πολυώνυμο. Η δεύτερη συνθήκη μπορεί εύκολα να ικανοποιηθεί αν υπάρχουν δύο μη 

μηδενικοί συντελεστές, έστω    και    με      . Ο L’Ecuyer προτείνει το 

συνδυασμό των Πολλαπλών Αναδρομικών Γεννητριών προκειμένου να αποφύγει τις 

περίπλοκες συνθήκες κάτω από τις οποίες οι Πολλαπλές Αναδρομικές Γεννήτριες 

αποδίδουν καλά. Οι συνιστώσες MRGs μιας Συνδυαστικής Πολλαπλής Αναδρομικής 

Γεννήτριας πρέπει όμως να επιλέγονται προσεκτικά έτσι ώστε η συνδυαστική γεννήτρια 

να έχει καλές ιδιότητες αλλά και κάθε επιμέρους συνιστώσα να έχει μικρό υπολογιστικό 

κόστος. Μια Συνδυαστική Πολλαπλή Αναδρομική Γεννήτρια (Combined Multiple 

Recursive Generator, CMRG) εμφανίζεται να είναι ισοδύναμη με μία Πολλαπλή 

Αναδρομική Γεννήτρια όπου η παράμετρος modulus  , ισούται με το γινόμενο των 

παραμέτρων    των συνιστωσών της Συνδυαστικής Πολλαπλής Αναδρομικής 

Γεννήτριας. 

 

2.5   Μη γραμμικές Αναλογικές Γεννήτριες 

Οι Μη Γραμμικές Αναλογικές Γεννήτριες (Non Linear Congruential Generators, 

NLCGs) ακολουθούν τον εξής γενικό αναδρομικό τύπο 1ης τάξης: 

                                   

Όπου το   είναι θετικός ακέραιος αριθμός και   μη γραμμική συνάρτηση,        . 



35 
 

Συνήθως επιλέγεται συνάρτηση   και αρχικός σπόρος    τέτοια ώστε προκύπτουσα 

ακολουθία αριθμών να είναι καθαρά περιοδική με μεγάλο μήκος περιόδου. Προφανώς, 

το μέγιστο μήκος περιόδου μιας ακολουθίας που προκύπτει από τον παραπάνω μη 

γραμμικό αναδρομικό τύπο ισούται με  . Πως όμως μπορούμε να προσδιορίσουμε μία 

συνάρτηση   η οποία θα δημιουργήσει ακολουθίες με το μέγιστο μήκος περιόδου; 

Αυτό είναι εφικτό με μία αντίστροφη διαδικασία, παίρνοντας μία καθαρά περιοδική 

ακολουθία    με μήκος περιόδου   και έπειτα προσπαθούμε να βρούμε τη συνάρτηση 

  για την οποία ισχύει:            για              . Βέβαια αυτή η 

διαδικασία στην πράξη δεν έχει νόημα, διότι ζητούμενο είναι η χρήση της συνάρτησης 

  προκειμένου να δημιουργηθεί η ακολουθία   , χωρίς εκ των προτέρων γνώση της 

ακολουθίας αυτής (Glen, Amy. "On the Period Length of Pseudorandom Number 

Sequences." University of Adelaide, Australia (2002)). 

 

2.5.1   Τετραγωνικές Αναλογικές Γεννήτριες 

Μία Τετραγωνική Αναλογική Γεννήτρια (Quadratic Congruential Method, QCG) 

παράγει Τετραγωνικές Αναλογικές Ακολουθίες    σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο: 

     (   
       )                     

Όπου            . Η μέθοδος αυτή ακολουθεί το γενικό τύπο των Μη Γραμμικών 

Αναλογικών Γεννητριών με συνάρτηση   το τετραγωνικό πολυώνυμο          

    . Όπως και στις υπόλοιπες ντετερμινιστικές γεννήτριες, η Τετραγωνική 

Αναλογική Ακολουθία {    με ψευδοτυχαίους αριθμούς στο διάστημα [0,1) μπορεί να 

ανακτηθεί με την κανονικοποίηση: 

   
  

 
          

Σημειώνεται ότι (Glen, Amy. "On the Period Length of Pseudorandom Number 

Sequences." University of Adelaide, Australia (2002)): 

Η ακολουθία ακεραίων {    που προσδιορίζεται βάση του αναδρομικού τύπου: 

        
                            

Έχει μήκος περιόδου   (όταν οι όροι της ακολουθίας μειώνονται κατά modulo  ) αν 

και μόνο αν έχει μήκος περιόδου   (όταν οι όροι της ακολουθίας μειώνονται κατά 

modulo  ), για κάθε   που είναι διαιρέτης του  . 
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Για την περίοδο της Τετραγωνικής Αναλογικής Ακολουθίας ισχύει ότι (Knuth, Donald 

E. "The Art of Computer Programming, 3rd edn., vol. 2." Seminumerical Algorithms 

(1998).): 

Θεώρημα 2.2: Μία Τετραγωνική Αναλογική Ακολουθία {     επιτυγχάνει το μέγιστο 

δυνατό μήκος περιόδου m αν και μόνο αν ικανοποιούνται οι ακόλουθες συνθήκες: 

1.   σχετικά πρώτος με   

2.               για κάθε περιττό πρώτο διαιρέτη   του   

3.   άρτιος και               αν     ή               αν     

 Πόρισμα: Μία Τετραγωνική Αναλογική Ακολουθία {     που δημιουργείται με 

παράμετρο         έχει μήκος περιόδου      αν και μόνο αν   περιττός, 

              και   άρτιος. 

 

2.5.2   Αντιστρέψιμες Αναλογικές Γεννήτριες 

Οι Αντιστρέψιμες Αναλογικές Γεννήτριες (Inversive Congruential Generators, ICGs) 

ανήκουν στην ευρύτερη κατηγορία των Μη Γραμμικών Αναλογικών Γεννητριών. 

Χρησιμοποιούν το κυκλικό πολλαπλασιαστικό αντίστροφο (modular multiplicative 

inverse), εάν υπάρχει, για να παράξουν τον επόμενο αριθμό της ακολουθίας. Ο τύπος με 

βάση τον οποίο μία Αντιστρέψιμη Αναλογική Γεννήτρια κατασκευάζει την ακολουθία 

των αριθμών {  } είναι ο εξής9: 

     (   
    )                  

                                                     

Όπου q ακέραιος πρώτος αριθμός και    ο σπόρος. 

Το μέγιστο δυνατό μήκος περιόδου μιας ακολουθίας που προκύπτει από Αντιστρέψιμη 

Αναλογική Γεννήτρια ισούται με  . Ισχύει ότι αν το πολυώνυμο              

είναι πρωτεύον πολυώνυμο τότε η προκύπτουσα ακολουθία θα έχει το μέγιστο μήκος. 

Τα πολυώνυμα αυτά καλούνται inversive maximal period (IMP) πολυώνυμα. Συνεπώς 

το μήκος της περιόδου εξαρτάται άμεσα από τους συντελεστές   και  . Υπάρχει όμως 

ένας απλός τρόπος για την επιλογή των κατάλληλων παραμέτρων που βασίζεται στον 

αλγόριθμο του Chou (Chou, Wun Seng. "On inversive maximal period polynomials 

over finite fields." Applicable Algebra in Engineering, Communication and Computing 6.4-5 

(1995): 245-250.). 

                                                           
9 http://en.wikipedia.org/wiki/Inversive_congruential_generator 
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2.5.3   Γεννήτρια Blum Blum Shub  

Η γεννήτρια Blum-Blum-Shub (BBS generator) προτάθηκε από τους Lenore Blum, 

Manuel Blum και Michael Shub το 1986 (Blum, Lenore, Manuel Blum, and Mike 

Shub. "A simple unpredictable pseudo-random number generator." SIAM Journal on 

computing 15.2 (1986): 364-383.). Πρόκειται για μία ντετερμινιστική γεννήτρια 

ψευδοτυχαίων αριθμών και εντάσσεται στην ευρύτερη κατηγορία των Μη Γραμμικών 

Αναλογικών Γεννητριών.  

Η γεννήτρια Blum-Blum-Shub ακολουθεί τον επόμενο τύπο: 

        
         

Όπου       με p,q μεγάλους πρώτους αριθμούς και                  . 

   είναι ο σπόρος της γεννήτριας και θα πρέπει αν είναι σχετικά πρώτος με το  . 

Σε κάθε βήμα   της μεθόδου το αποτέλεσμα που δίνεται ως έξοδος είναι το λιγότερο 

σημαντικό ψηφίο του αριθμού   . 

 

Σχήμα 2.3: Μέθοδος παραγωγής ψηφίων γεννήτριας Blum-Blum-Shub 

 

Δεδομένης της παραμέτρου  , το εύρος της γεννήτριας ισούται με       όπου   η 

συνάρτηση Euler. Επομένως το μέγιστο μήκος περιόδου της ακολουθίας που παράγεται 

ισούται με     , το οποίο όμως επηρεάζεται πολύ από το αρχικό σπόρο και στην 



38 
 

πράξη το μήκος της περιόδου μιας ακολουθίας που προκύπτει από BBS(p,q) γεννήτρια 

υπολείπεται κατά πολύ του     . 

Η μέγιστη εφικτή περίοδος μπορεί να επιτευχθεί αν ικανοποιούνται οι ακόλουθες 

συνθήκες (Blum, Lenore, Manuel Blum, and Mike Shub. "A simple unpredictable 

pseudo-random number generator." SIAM Journal on computing 15.2 (1986): 364-383.): 

1. p και q «ειδικοί» πρώτοι αριθμοί (βλέπε ορισμό 2.1), όπου: 

        

        

Όπου    και    είναι πρώτοι αριθμοί σύμφωνοι με τον ορισμό 2.2. 

2. Το 2 είναι τετραγωνικό κατάλοιπο τουλάχιστον ενός εκ των πρώτων    και    

και συνεπώς υπάρχει   τέτοιο ώστε: 

            

ή 

            

3. Για το σπόρο      , ο μικρότερος ακέραιος k τέτοιος ώστε   
  

        πρέπει να ισούται με        (όπου   η συνάρτηση του Carmichael, 

βλέπε ορισμό 2.1). 

 

Ορισμός 2.1: Συνάρτηση Carmichael   

Έστω       
     

   όπου         είναι περιττοί ακέραιοι διάφοροι μεταξύ 

τους. Η συνάρτηση λ του Carmichael ορίζεται ως: 

      {
                 

             
 

Όπου         [              
               

    ]. 

 

Ορισμός 2.2: Ειδικοί πρώτοι αριθμοί 

Ένας πρώτος αριθμός p είναι ειδικός αν ισχύει: 

        

         

Όπου    και    είναι περιττοί πρώτοι αριθμοί. 



39 
 

 

Από τους παραπάνω περιορισμούς διαπιστώνεται ότι είναι λίγοι οι συνδυασμοί των   

και    που επιτυγχάνουν ακολουθίες με το μέγιστο εφικτό μήκος. Οι Blum, Blum, και 

Shub απέδειξαν ότι υπάρχει αλγόριθμος πολυωνυμικού χρόνου που υπολογίζει το 

μήκος της περιόδου μιας ακολουθίας που προκύπτει από συγκεκριμένο σπόρο   . 

Η BBS γεννήτρια βασίζεται στην κρυπτογραφία αλλά είναι κατάλληλη επίσης για 

κρυπτογραφικές εφαρμογές και γενικότερα εφαρμογές που απαιτείται ασφάλεια, καθώς 

πρόκειται για μια κρυπτογραφικά ασφαλή γεννήτρια. Η ασφάλεια της αποδεικνύεται και 

βασίζεται στο δυσεπίλυτο πρόβλημα της ανάλυσης σε γινόμενο πρώτων παραγόντων 

(integer factorization). Αν μάλιστα το m είναι αρκετά μεγάλο η προκύπτουσα 

ακολουθία αναμένεται να μην περιέχει μη τυχαίες υπακολουθίες οι οποίες θα 

μπορούσαν με τη δεδομένη υπολογιστική ισχύ να προβλεφθούν. 

Επιτυγχάνει σε όλους τους ελέγχους αξιολόγησης μεταξύ των οποίων και ο έλεγχος του 

επόμενου bit (next bit test). Παρόλα αυτά είναι ιδανική κυρίως για εφαρμογές που 

απαιτείται ασφάλεια καθώς μειονεκτεί σε ταχύτητα, χαρακτηριστικό που είναι 

απαραίτητο σε εφαρμογές προσομοίωσης. 
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Κεφάλαιο 3 

Έλεγχοι αξιολόγησης Γεννητριών Ψευδοτυχαίων 

Αριθμών 
 

 

 

 

 

Μέχρι στιγμής έχουμε δει ότι εφαρμογές σε διάφορα επιστημονικά πεδία χρειάζονται 

τυχαίους αριθμούς, τους οποίους ανακτούν με διάφορους τρόπους. Όπως έχει 

περιγραφεί σε προηγούμενο κεφάλαιο η συμπεριφορά των γεννητριών διαφέρει ανάλογα 

με τον τύπο της, και κάποιες από αυτές υπερτερούν, τουλάχιστον για ορισμένες 

εφαρμογές. Μπορούμε όμως με βεβαιότητα να διατυπώσουμε ότι κάποια γεννήτρια 

υπερέχει έναντι κάποιας άλλης ή κατά πόσο είναι αξιόπιστη μία γεννήτρια; Τα 

ερωτήματα αυτά προσπαθούν να απαντήσουν οι έλεγχοι αξιολόγησης των γεννητριών 

που έχουν προταθεί μέχρι σήμερα. 

Ζητούμενο των παραγόμενων ακολουθιών προφανώς είναι η μεγιστοποίηση της 

περιόδου της και μάλιστα έχουν διατυπωθεί ήδη για τις περισσότερες γεννήτριες οι 

προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες επιτυγχάνεται μεγιστοποίηση της περιόδου. Δεν 

αποτελεί όμως μοναδικό ζητούμενο η μεγιστοποίηση της περιόδου. Για παράδειγμα μια 

γεννήτρια ψευδοτυχαίων ψηφίων θα πρέπει να είναι με τέτοιο τρόπο σχεδιασμένη έτσι 

ώστε να παράγει μεγάλες ακολουθίες με περίπου ίσο αριθμό μηδενικών και μοναδιαίων 

ψηφίων. Επίσης όπως ήδη έχει αναφερθεί η ανεξαρτησία μεταξύ των αριθμών και των 

υπακολουθιών μιας ακολουθίας ψευδοτυχαίων αριθμών είναι σημαντικό ζητούμενο. 

Τέλος μία γεννήτρια για να είναι και πρακτική θα πρέπει να έχει μικρό υπολογιστικό 

κόστος και μεγάλη ταχύτητα παραγωγής αριθμών. 

Υπάρχει πληθώρα ελέγχων αξιολόγησης των γεννητριών και των ακολουθιών που αυτές 

παράγουν. Θα μπορούσαν όμως να διαχωριστούν σε δύο διακριτές κατηγορίες ελέγχων: 

τους εμπειρικούς και τους θεωρητικούς ελέγχους. Οι εμπειρικοί έλεγχοι 

πραγματοποιούνται στην ακολουθία που παράγεται από μία γεννήτρια ψευδοτυχαίων 

αριθμών και δεν προϋποθέτουν γνώση του τρόπου με τον οποίο η γεννήτρια παράγει 

την ακολουθία. Οι θεωρητικοί έλεγχοι από την άλλη είναι a priori έλεγχοι, υπό την 
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έννοια ότι απαιτούν μεν τη γνώση του τρόπου λειτουργίας της γεννήτριας, αλλά δεν 

απαιτείται η δημιουργία ακολουθίας αριθμών από τη γεννήτρια. 

 

3.1   Εμπειρικοί έλεγχοι 

Στην κατηγορία των εμπειρικών ελέγχων εντάσσονται οι έλεγχοι που 

πραγματοποιούνται στην ακολουθία των ψευδοτυχαίων αριθμών που παράγει μία 

γεννήτρια και δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν εάν αυτή δεν είναι γνωστή 

βασιζόμενοι μόνο στον τύπο της γεννήτριας. Μερικοί από τους πιο γνωστούς 

εμπειρικούς ελέγχους είναι οι εξής: 

 Gap Test 

 Runs Test 

 Poker Test 

 Spectral Test 

 Autocorrelation Test 

 Serial test (two-bit test) 

 Frequency test (monobit test) 

Σκοπός των παραπάνω ελέγχων είναι ό εντοπισμός συσχετίσεων μεταξύ των όρων μιας 

ακολουθίας. 

Αντίστοιχα για τον έλεγχο της ομοιομορφίας μιας ακολουθίας ψευδοτυχαίων αριθμών 

εφαρμόζονται οι έλεγχοι καλής προσαρμογής (X2 έλεγχος, Kolmogorov-Smirnov 

έλεγχος). 

 

3.2   Θεωρητικοί έλεγχοι 

Οι θεωρητικοί έλεγχοι είναι πιο σημαντικοί από τους εμπειρικούς, βέβαια είναι πιο 

δύσκολοι στην επινόηση και την εφαρμογή. Επίσης δεν έχουν καθολικοί ισχύ, υπό την 

έννοια ότι αφορούν μόνο ένα συγκεκριμένο τύπο γεννήτριας έτσι δεν μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για τη σύγκριση γεννητριών. Στην παρούσα διπλωματική εργασία θα 

εστιάσουμε στον πιο γνωστό και κατά τον Knuth τον πιο ισχυρό θεωρητικό έλεγχο, το 

spectral test. 

Το spectral test βασίζεται σε ένα επιστημονικό άρθρο του N. M. Korobov, και 

αναπτύχθηκε και βελτιώθηκε από πολλού συγγραφείς ως το 1970 (Knuth). Έχει 

εφαρμογή μόνο στις Γραμμικές Αναλογικές Γεννήτριες. Επινοήθηκε προκειμένου να 

μελετηθεί η δικτυωτή δομή των Γραμμικών Αναλογικών Γεννητριών. Βέβαια και άλλες 
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γεννήτριες εμφανίζουν δικτυωτή δομή10. Αποτελεί ένα ισχυρό έλεγχο διότι όλες οι 

«καλές» γεννήτριες επιτυγχάνουν στον έλεγχο αυτό και όσες γνωρίζουμε ότι δεν είναι 

«καλές» αποτυγχάνουν. Επίσης γεννήτριες που επιτυγχάνουν στην πλειοψηφία των 

υπόλοιπων ελέγχων μπορεί να αποτύχουν στο spectral test.  

Το spectral test υπολογίζει τη μέγιστη απόσταση μεταξύ παρακείμενων υπερεπιπέδων, 

μεταξύ του συνόλου όλων των υπερεπιπέδων που χρειάζονται για να καλύψουν όλα τα 

τυχαία σημεία. Με τα n-διάστατα σημεία να ορίζονται ως οι n διαδοχικοί όροι της 

ακολουθίας. 

 

Σχήμα 3.1: Υπερεπίπεδα που καλύπτουν τα τρισδιάστατα σημεία που προκύπτουν από 

τις τριάδες διαδοχικών όρων της RANDU (105 πρώτοι αριθμοί) 

 

Με τον έλεγχο αυτό είναι εφικτό να εξεταστεί ολόκληρη η ακολουθία (με μήκος 

πλήρους περιόδου) χωρίς να χρειαστεί να παράξουμε ακολουθία αριθμών με μήκος ίσο 

με την πλήρη περίοδο. Μπορούμε να εξετάσουμε την ποιότητα της δικτυωτής δομής 

χωρίς να είναι ανάγκη να παραστήσουμε γραφικά εκατομμύρια σημείων. Εξετάζοντας 

έτσι τη συνολική τυχαιότητα των ακολουθιών, συμπληρωματικά με την τοπική 

τυχαιότητα που εξετάζουν οι εμπειρικοί έλεγχοι. 

Ένα πολύ σημαντικό θεώρημα που βασίστηκε στο spectral test είναι το θεώρημα του 

Marsaglia (Marsaglia, George. "Random numbers fall mainly in the planes." Proceedings 

of the National Academy of Sciences of the United States of America 61.1 (1968): 25.), 

σύμφωνα με το οποίο: 

Όλα τα n-διάστατα σημεία (n διαδοχικοί όροι ακολουθίας) που δημιουργούνται από 

μία Γραμμική Αναλογική Γεννήτρια LCG(a,b,m) καλύπτονται από λιγότερα από 

         υπερεπίπεδα. 

                                                           
10 http://random.mat.sbg.ac.at/tests/theory/spectral/ 
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Οι Vattulainen et al. (Vattulainen, I., et al. "A comparative study of some 

pseudorandom number generators." Computer Physics Communications 86.3 (1995): 209-

226.) κάνουν μία συγκριτική μελέτη ορισμένων γεννητριών. Στόχος της συγκριτικής 

μελέτης δεν ήταν μόνο η ανάδειξη «καλών» γεννητριών αλλά και ο εντοπισμός των 

προτερημάτων και των αδυναμιών των ελέγχων αξιολόγησης (evaluation tests) των 

γεννητριών. 

Παρόλο που η δημιουργία «καλών» γεννητριών ψευδοτυχαίων αριθμών είναι μείζονος 

σημασίας. Οι ιδιότητες πολλών εκ των ΓΨΑ δεν έχουν ερευνηθεί και κατανοηθεί σε 

βάθος. Η επιστήμη της Θεωρίας Αριθμών βοήθησε στην εξαγωγή συμπερασμάτων που 

αφορούν στην περιοδικότητα και τη δικτυωτή δομή (lattice structure) των Γραμμικών 

Αναλογικών Γεννητριών (LCGs) και των Γεννητριών Γραμμικής Ανατροφοδότησης 

(LFSRGs). Τα θεωρητικά αποτελέσματα αυτά οδήγησαν στην ανάπτυξη θεωρητικών 

μεθόδων αξιολόγησης των γεννητριών με την πιο σημαντική από αυτές το spectral test. 

Η πλειονότητα των θεωρητικών αποτελεσμάτων αναφέρονται στον πλήρη κύκλο 

περιόδου των γεννητριών. 

Στην πραγματικότητα όμως, η επιμέρους συμπεριφορά των γεννητριών κατά μήκος 

μικρότερων υποακολουθιών είναι σημαντική για διάφορες εφαρμογές που 

χρησιμοποιούν τις γεννήτριες αυτές. Επίσης μπορεί να υπάρξουν λάθη κατά την 

υλοποίηση ενός αλγορίθμου παραγωγής ψευδοτυχαίων αριθμών και επομένως η 

ποιότητα των παραγόμενων αριθμών να μην συμβαδίζει με την προβλεπόμενη από τους 

θεωρητικούς ελέγχους ποιότητα. Επομένως υπάρχει και η ανάγκη ύπαρξης εμπειρικών 

ελέγχων. 

Συγκεκριμένα πραγματοποίησαν ένα σύνολο ελέγχων αξιολόγησης σε ένα σύνολο 

γεννητριών που συχνά χρησιμοποιούνται σε πειράματα στον κλάδο της φυσικής. Το 

σύνολο των εξεταζόμενων γεννητριών περιλαμβάνει γεννήτριες ανοιχτού περιεχομένου 

όπως η GGL, RANMAR, RAN3, RCARRY και R250, μία υπορουτίνα βιβλιοθήκης, 

την G05FAF, τις εργοστασιακά εγκατεστημένες γεννήτριες RAND και RANDF (IBM) 

και τέλος μία ακολουθία τυχαίων αριθμών που παράγεται από φυσικό θόρυβο 

(PURANII). Σκοπός της συγκριτικής έρευνας είναι η πραγματοποίηση ενός μεγάλου 

συνόλου ελέγχων μέσα από τα αποτελέσματα των οποίων οι εξεταζόμενες γεννήτριες να 

μπορούν να συγκριθούν άμεσα. Η δυσκολία και η αναγκαιότητα του συγκριτικού 

ελέγχου έγκειται στο γεγονός ότι η πραγματοποίηση των περισσότερων ποσοτικών 

ελέγχων προϋποθέτει κατάλληλη παραμετροποίηση και την επιλογή των τελικών 

κριτηρίων αξιολόγησης των αποτελεσμάτων. Ο πλήρης έλεγχος ενός μεγάλου συνόλου 

γεννητριών με ίδιες παραμέτρους και κριτήρια αξιολόγησης θεωρούν ότι θα προσφέρει 

πιο χρήσιμα αποτελέσματα και συγκεκριμένα θα μπορέσει να αναδείξει αξιόπιστες 

γεννήτριες με συνολικά καλή απόδοση. Επίσης η πραγματοποίηση ενός μεγάλου 
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συνόλου ελέγχων μπορεί να αναδείξει τους ελέγχους αυτούς οι οποίοι υπερέχουν στην 

ικανότητα εντοπισμού τυχών συσχετίσεων στις ακολουθίες ψευδοτυχαίων αριθμών. Το 

σύνολο των ελέγχων αξιολόγησης αποτελείται από το πακέτο αξιολόγησης του Knuth, 

bit level ελέγχους για τον εντοπισμό συσχετίσεων μεταξύ διαδοχικών ψηφίων των 

ακολουθιών τυχαίων αριθμών και οπτικούς ελέγχους. Τέλος συνεκτιμούν και τη σχετική 

ταχύτητα των ελέγχων. 
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Κεφάλαιο 4 

Θραυσματική Διάσταση 
 

 

 

 

 

4.1   Fractals (θραύσματα) 

Η ανεπάρκεια της κλασικής Ευκλείδειας γεωμετρίας και των επεκτάσεών της (π.χ. η 

γεωμετρία Reimann) να περιγράψει τα σχήματα που συναντάμε στο φυσικό κόσμο, 

οδήγησε τους μαθηματικούς στα μέσα του 20ου αιώνα να αναζητήσουν μια άλλη 

γεωμετρία ικανή να περιγράψει τα σχήματα αυτά. Ο Πολωνο-Γάλλος μαθηματικός 

Benoit Mandelbrot εισήγαγε τον όρο «Γεωμετρία της Φύσης», θέλοντας με αυτό τον 

όρο να ονοματίσει μια γεωμετρία που μπορεί να περιγράψει κάποια από τα 

χαρακτηριστικά των ακτογραμμών των ηπείρων, των δασών, των βουνών, του 

κυκλοφορικού συστήματος, ακόμη και της δομής του εγκεφάλου. Ο Mandelbrot 

ονόμασε τα φυσικά σχήματα fractals (1975), τα οποία στην ελληνική βιβλιογραφία 

απαντώνται ως μορφοκλασματικά σύνολα ή μορφοκλάσματα ή θραύσματα. Η λέξη 

fractal προέρχεται από την λατινική λέξη frangere ή από το λατινικό fractus (σπάζω, 

θρυμματίζω, δημιουργώ ακανόνιστα κομμάτια).  

Στα πλαίσια της μελέτης της fractal γεωμετρίας, οι μαθηματικοί άρχισαν να 

δημιουργούν σύνθετες γεωμετρικές δομές από απλά αντικείμενα όπως μια γραμμή, ένα 

τρίγωνο, ένα τετράγωνο ή ένα κύβο με εφαρμογή ενός απλού κανόνα μετατροπής που 

εφαρμόζονταν σε άπειρο αριθμό επαναλήψεων (Eke, Α., Herman, P., Kocsis , L., & 

Kozak, L. (2002, January 28). Fractal characterization of complexity in temporal 

physiological signals. Physiological Measurement, vol.23). Οι σύνθετες δομές που 

προέκυψαν από αυτή την επαναληπτική διαδικασία αποδείχτηκε ότι ήταν ομοίως 

πλούσιες σε λεπτομέρεια σε κάθε κλίμακα παρατήρησης, και ότι όταν τα τμήματά τους 

συγκρίνονταν με μεγαλύτερα τμήματα ή με ολόκληρο το αντικείμενο, αποδεικνύονταν 

παρόμοια μεταξύ τους.  

Η μελέτη των κλασματικών σχημάτων αποκάλυψε την ύπαρξη κάποιων ιδιοτήτων ή 

βασικών χαρακτηριστικών τους, τα κυριότερα από τα οποία είναι η αυτο-ομοιότητα ή 

αυτο-ομοιομορφία (self-similarity) και η κλιμάκωση (scaling). Η ομοιότητα ενός 
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τμήματος του όλου με το όλο αποτελεί την έννοια της αυτο-ομοιότητας, δηλαδή ένα 

σχήμα ή μια δομή, παρουσιάζει παρόμοιες ιδιότητες σε διαφορετικές κλίμακες. Αν 

εξεταστεί μια τέτοιου είδους δομή σε διαφορετικές κλίμακες, θα προκύψουν τα ίδια 

θεμελιώδη στοιχεία. Η κλιμάκωση αφορά στη διατήρηση της ίδιας λεπτομέρειας σε 

διαφορετικές κλίμακες. Ένα fractal μπορεί να μεγεθυνθεί απεριόριστα και νέα 

πληροφορία γίνεται ορατή κάθε φορά που μεγεθύνεται. Είναι αδύνατο να περιγραφούν 

πλήρως σε μία μοναδική κλίμακα.  Συνοψίζοντας, οι πιο βασικές ιδιότητες που 

χαρακτηρίζουν τα fractal αντικείμενα στο πλαίσιο της fractal γεωμετρίας μπορούμε να 

θεωρήσουμε ότι είναι οι επόμενες: 

 Δομή μέσα στην δομή (δηλαδή νέες λεπτομέρειες σε κάθε κλίμακα 

μεγέθυνσης). 

 Επιμέρους τμήματα που είναι παρόμοια με άλλα τμήματα του συνόλου σε 

διαφορετική κλίμακα (αυτo-ομοιότητα υπό αλλαγή κλίμακας). 

 Κατασκευάζονται μέσω μιας επαναληπτικής διαδικασίας, που σε κάθε βήμα 

επαναλαμβάνει τους ίδιους μαθηματικούς μετασχηματισμούς (αλλαγή κλίμακας, 

μετάθεση και στροφή). 

 H αυτο-ομοιότητα ενός Fractal δεν είναι απαραίτητα ακριβής και μπορεί να 

περιγράφεται από μια άπειρη ακολουθία κλιμάκων. Επιπλέον η αυτο-ομοιότητα 

του μπορεί να είναι και στατιστική ιδιότητα του συνόλου (Μπούντης. (2004). Ο 

θαυμαστός κόσμος των Fractal. Leader Books.). 

Οι πιο βασικές ουσιαστικά είναι δύο. Η αυτο-ομοιότητα και η κλασματική (fractal) 

διάστασή τους. Ο ορισμός που δόθηκε από τον Mandelbrot (Mandelbrot, B. (1983). 

The fractal Geometry of Nature. San Fransisco: CA, W. H. Freeman & Co.) αναφέρει ότι 

fractals είναι όλα τα αντικείμενα, των οποίων η Hausdorff-Besicovitch διάσταση είναι 

γνησίως μεγαλύτερη της τοπολογικής. 

Στο Σχήμα 1 παρουσιάζονται μερικά παραδείγματα τέτοιων μαθηματικών fractals, που 

παρήχθησαν ξεκινώντας από ένα μονοδιάστατο αντικείμενο (γραμμή – καμπύλη του 

Koch, Σχήμα 4.1(α), ένα δισδιάστατο αντικείμενο (τρίγωνο – τρίγωνο του Sierpinski, 

σχήμα Σχήμα 4.1(β) και ένα τρισδιάστατο αντικείμενο (κύβος – σπόγγος του Menger, 

Σχήμα 4.1(γ).  



49 
 

 

Σχήμα 4.1: Τρία μαθηματικά μορφοκλασματικά αντικείμενα (fractals) που παρήχθησαν 

ξεκινώντας από ένα μονοδιάστατο αντικείμενο (α) (γραμμή–καμπύλη του Koch), ένα 

δισδιάστατο αντικείμενο (β) (τρίγωνο–τρίγωνο του Sierpinski) και ένα τρισδιάστατο 

αντικείμενο (γ) (κύβος–σπόγγος του Menger) . 

Τα fractals παρατηρούνται σε πολλές δομές στη φύση. Για παράδειγμα, οι νιφάδες του 

χιονιού, οι ακτογραμμές, οι κρύσταλλοι είναι fractals. Μία από τις πιο σημαντικές 

εφαρμογές της θραυσματικής γεωμετρίας είναι η μέτρηση του μήκους των 

ακτογραμμών. Το ερώτημα του υπολογισμού του μήκους μιας ακτογραμμής είχε 

διατυπωθεί από τη δεκαετία του 1920 περίπου. Στα 1967 ο Mandelbrot (Mandelbrot, 

B. (1983). The fractal Geometry of Nature. San Fransisco: CA, W. H. Freeman & Co.) 

απέδειξε ότι η ακτογραμμή της Αγγλίας φαίνεται να έχει άπειρο μήκος. 

 

4.2   Θραυσματική διάσταση 

Η Ευκλείδεια γεωμετρία παρέχει μια πρώτη προσέγγιση της δομής των φυσικών 

αντικειμένων, παρουσιάζοντας τη γη σαν τμήματα αποτελούμενα από σημεία, ευθείες 

γραμμές, κύκλους, ορθογώνια, τρίγωνα, κύβους και σφαίρες. Η Ευκλείδεια γεωμετρία 

στηρίζεται στη βασική υπόθεση ότι ένα σχήμα, ανεξάρτητα από την πολυπλοκότητα που 
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παρουσιάζει, προκύπτει από το συνδυασμό θεμελιωδών γεωμετρικών στοιχείων. Ακόμη, 

στην κλασική γεωμετρία η διάσταση ενός γεωμετρικού σχήματος είναι πάντα ακέραιος 

αριθμός. Η πραγματικότητα όμως διαφέρει. Η γεωμετρία των θραυσματικών σχημάτων, 

η οποία αποκαλείται  θραυσματική (fractal) γεωμετρία, είναι μια επέκταση της κλασικής 

γεωμετρίας. 

Στην Ευκλείδεια γεωμετρία ένα σημείο έχει διάσταση μηδέν, μια γραμμή έχει διάσταση 

ένα, ένα επίπεδο έχει διάσταση δύο κοκ. Ποια είναι όμως η διάσταση των διάφορων 

αυτο-όμοιων αντικειμένων που παρουσιάζονται στο σχήμα 4.1; Ο Mandelbrot (1982) 

έδειξε ότι για fractal σχήματα η έννοια της διάστασης πρέπει να γενικευτεί ώστε να 

περιλαμβάνει και μη-ακέραιες (δηλαδή κλασματικές – fractional) τιμές. Με αυτόν τον 

τρόπο, αντισταθμίζεται η απώλεια πληροφορίας από λεπτομέρειες του σχήματος οι 

οποίες αγνοούνται κατά τη διαδικασία μέτρησης της ιδιότητας Μ, λόγω της 

πεπερασμένης διακριτικής ανάλυσης του οργάνου μέτρησης.  Η γενικευμένη αυτή 

διάσταση ονομάζεται θραυσματική διάσταση (ΜΚΔ). Η ΜΚΔ είναι ένα μέγεθος 

ποσοτικοποίησης του πόσο σύνθετο είναι ένα αυτό-όμοιο αντικείμενο, και αποκτά 

αυξανόμενες τιμές για αυξανόμενη πολυπλοκότητα του αντικειμένου. 

Η έννοια της διάστασης δεν είναι εύκολη στην κατανόηση. Είναι μια προσπάθεια 

ποσοτικοποίησης της πυκνότητας του Μετρικού χώρου που καταλαμβάνει ένα 

κλασματικό σχήμα, καθώς κι ένας τρόπος σύγκρισης των κλασματικών σχημάτων 

μεταξύ τους, ως προς το μέγεθος και την ομοιότητά τους. Να αναφερθεί σε αυτό το 

σημείο ότι υπάρχουν πολλών ειδών κλασματικές διαστάσεις, όπως η Hausdorff-

Besicovitch, η Minkowski-Boulingand και άλλες. Αυτές μπορούν, επίσης, να 

υπολογιστούν με πολλούς τρόπους, όπως με τη μέθοδο Calliper, η οποία βασίζεται σε 

μεγέθη γραμμικής μέτρησης και σε βήματα, τη μέθοδο καταμέτρησης πλαισίων (box-

counting), η οποία χρησιμοποιεί ένα σύνολο πλεγμάτων που τοποθετούνται πάνω σε μια 

εικόνα, τη μέθοδο διαστολής ψηφίου (pixel-dilation), η οποία υπολογίζει τη διάσταση 

Minkowski-Boulingand βασισμένη σε ένα σύνολο απειροστών κύκλων και τη μέθοδο 

μάζας-ακτίνας ακτίνας (mass-radius), η οποία βασίζεται στο τμήμα της εικόνας που 

βρίσκεται μεταξύ ενός συνόλου ομόκεντρων κύκλων που καλύπτουν την εικόνα (Dubuc, 

B., Quiniou, J., Roques-Carmes, C., Tricot, C., & Zucker, S. (1989, February 01). 

Evaluating the fractal dimension of profiles. Physical Review A, vol. 39 , p. 1500-1512.).  

Η Ευκλείδεια γεωμετρία στηρίζεται στη βασική υπόθεση ότι ένα σχήμα, ανεξάρτητα 

από την πολυπλοκότητα που παρουσιάζει, προκύπτει από το συνδυασμό θεμελιωδών 

γεωμετρικών στοιχείων. Μια καμπύλη θεωρείται ότι αποτελείται από n ευθύγραμμα 

τμήματα μήκους λ το καθένα. Το συνολικό μήκος της δίνεται από την Εξίσωση:  

     

Αντίστοιχα, μια επιφάνεια αποτελείται από n στοιχειώδη τετράγωνα, εμβαδού    το 

καθένα, σύμφωνα με την Εξίσωση: 
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Γενικεύοντας για ένα d-διάστατο σχήμα (d=1, 2, ...) , η αντίστοιχη μετρική ιδιότητα Μ 

(μήκος, εμβαδόν, όγκος κλπ) μπορεί να εκφραστεί μέσω της Εξίσωσης: 

      

καθώς το αντικείμενο αναλύεται σε   θεμελιώδη αντικείμενα διάστασης d. Αυτή η 

διάσταση d ενός fractal ονομάζεται θραυσματική διάσταση (fractal dimension) και είναι 

ενδεικτική της πολυπλοκότητας του fractal: Όσο μεγαλύτερη είναι η θραυσματική 

διάσταση, τόσο πιο σύνθετο είναι ένα fractal. Η διάσταση d είναι σταθερή ανεξάρτητα 

από το επίπεδο της λεπτομέρειας. 

Στα αντικείμενα που δεν είναι fractals, όσο αυξάνεται η λεπτομέρεια, δηλαδή το λ 

μειώνεται, το Μ συγκλίνει σε κάποια τιμή. Αντίθετα στα fractals, όπως στο παράδειγμα 

της χιονονιφάδας του Koch (σχήμα 4.2) , όσο αυξάνεται η λεπτομέρεια αυξάνεται και 

το μέγεθος Μ. 

Στο παράδειγμα της χιονονιφάδας του Koch, κάθε στοιχειώδες ευθύγραμμο τμήμα 

μετατρέπεται σε κάθε iteration σε 4 ευθύγραμμα τμήματα, καθένα με μέγεθος ίσο με το 

ένα τρίτο του αρχικού (κλίμακα 1:3). Έτσι, η θραυσματική διάσταση είναι ίση με το 

λόγο των λογαρίθμων των δύο αυτών αριθμών. 

  
   

   
         

 

  

Σχήμα  4.2: Νιφάδα του Koch για Ν=1, 2, 3 αντίστοιχα 

 

4.2.1   Διάσταση Ηausdorff-Besicovitch (1920) 

Έστω (  , d) ο Ευκλείδειος χώρος, F C   και s 0. Για κάθε δ>0 ορίζουμε 
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        {∑          

     ⋃  

 

   

                         

 

   

      } 

(όπου διαμ(U) είναι η διάμετρος του συνόλου U). 

 Ορίζουμε ως σ διάστατο μέτρο Ηausdorff του συνόλου F το 

         
   

  
        

   
  

     

Τα μέτρα Ηausdorff γενικεύουν τις συνήθεις έννοιες του μήκους, του εμβαδού, του 

όγκου κ.λ.π. Για παράδειγμα, αν F είναι ένα υποσύνολο του   , τότε: 

           
     

όπου η σταθερά     
 
 
   ( 

 
 ) ⁄  είναι ο όγκος μιας n διάστατης μοναδιαίας 

σφαίρας διαμέτρου 1. Αποδεικνύεται ότι υπάρχει αριθμός s 0 τέτοιος ώστε 

                

                

τον αριθμό                                        καλούμε 

διάσταση Ηausdorff-Besicovitch και συμβολίζεται με      . 

To       για         μπορεί να είναι πεπερασμένο ή άπειρο (Ευαγγελάτου-

Δάλλα, Λ., Δρακόπουλος, Β., & Μπεμ, Α. (1995). Στοιχεία από τη θεωρία των Fractals. 

Ευκλείδης Γ, τεύχος 43 , p. 21-48.). 

 

Σχήμα 4.3: Εκτίμηση του μήκους της ακτογραμμής της Μ. Βρετανίας με βάση τον 

ορισμό Hausdorff της θραυσματικής διάστασης. 
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4.2.2   Διάσταση Minkowski–Bouligand 

Στη θραυσματική Γεωμετρία, η διάσταση Minkowski–Bouligand, συναντάται και ως 

Minkowski ή box dimension (συγκεκριμένα η box διάσταση αποτελεί μία ειδίκευση 

της της Minkowski–Bouligand, ως προς το σχήμα του αντικειμένου επικάλυψης). 

Ορίζει τον τρόπο υπολογισμού της θραυσματικής διάστασης ΜΚΔ ενός συνόλου Ε 

στον Ευκλείδειο χώρο   , ή γενικότερα στο μετρικό χώρο (Χ, d). Το σύνολο 

επικάλυψης κατά Minkowski, ενός συνόλου Ε   , είναι ένα σύνολο σημείων Ε( ) που 

ορίζεται ως εξής (Dubuc, B., Quiniou, J., Roques-Carmes, C., Tricot, C., & Zucker, S. 

(1989, February 01). Evaluating the fractal dimension of profiles. Physical Review A, 

vol. 39 , p. 1500-1512.): 

                     , 

όπου       είναι ένας δίσκος ακτίνας   με κέντρο το  . Ουσιαστικά το σύνολο 

επικάλυψης      αποτελείται από όλους τους δίσκους με κέντρο το Ε και ακτίνα   

(σχήμα 4.4). Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ορισμός αυτός του συνόλου επικάλυψης διαφέρει 

από τον καθιερωμένο μαθηματικό ορισμό που χρησιμοποιείται. Το σύνολο επικάλυψης  

ορίζεται ως το σύνολο των δίσκων που επικαλύπτουν το σύνολο Ε, ο κλασικός αυτός 

ορισμός όμως τροποποιείται ως εξής: είναι η οικογένεια των δίσκων η ένωση των οποίων 

επικαλύπτει το Ε.  

Συμβολίζοντας με      την περιοχή ενός συνόλου S στον   . Η επιφάνεια του συνόλου 

επικάλυψης κατά Minkowski συμβολίζεται με        , και η Minkowski–Bouligand 

διάσταση ορίζεται ως ακολούθως: 

          
   

(  
         

   
) 

Μια εκτίμηση της διάστασης Minkowski–Bouligand επιτυγχάνεται υπολογίζοντας την 

κλίση του log-log διαγράμματος: 

        ⁄    [             ⁄ ]   
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Σχήμα 4.4: Εκτίμηση του μήκους της ακτογραμμής της Μ. Βρετανίας με βάση τον 

ορισμό Minkowski–Bouligand της θραυσματικής διάστασης (3 διαφορετικά είδη 

επικαλύψεων). 

 

4.3   Εκτίμηση θραυσματικής διάστασης 

Οι μετρήσεις της θραυσματικής διάστασης (ΜΚΔ), όπως αναφέραμε παραπάνω, 

προέρχονται από τα fractals τα οποία είναι μορφολογικά ορισμένα. Η θραυσματική 

διάσταση δεν υπολογίζεται μόνο για fractals με την αυστηρά μαθηματική έννοια, αλλά 

και γενικότερα για αντικείμενα που παρουσιάζουν κάποια αυτοομοιότητα. Ωστόσο, 

οργανισμοί και φαινόμενα του πραγματικού κόσμου εκθέτουν ιδιότητες των fractals (δες 

fractals στη φύση), και έτσι μπορεί συχνά να χαρακτηριστεί η θραυσματική διάσταση 

ένα σύνολο από δεδομένα που προήλθαν από δειγματοληψία. Οι μετρήσεις της 

θραυσματικής διάστασης δεν μπορεί να εξαχθούν αμέσως αλλά πρέπει να εκτιμηθούν. 

Αυτό χρησιμοποιείται σε μια ποικιλία ερευνητικών περιοχών όπως στη φυσική, στην 

ανάλυση εικόνας, στην ακουστική, στη μηδενική Ζήτα συνάρτηση Riemann και ακόμα 

σε (ηλέκτρο) χημικές διεργασίες. Οι πρακτικές εκτιμήσεις της διάστασης είναι πολύ 

ευαίσθητες σε αριθμητικό ή πειραματικό θόρυβο και ιδιαίτερα ευαίσθητες σε 

περιορισμούς για ένα ποσό δεδομένων. 

Στη βιβλιογραφία έχει προταθεί πληθώρα μεθόδων εκτίμησης της ΜΚΔ τόσο για 

κυματομορφές (χρονοσειρές), προκειμένου να χαρακτηριστεί η τραχύτητά τους (μεγάλη 

τραχύτητα, η οποία εκφράζεται με τη μορφή έντονων τοπικών μεταβολών των τιμών της 

κυματομορφής, χαρακτηρίζεται από υψηλές τιμές της ΜΚΔ), όσο και για ψηφιακές 

εικόνες (στην περίπτωση των εικόνων η ΜΚΔ παρέχει ένα μέσο για την περιγραφή της 
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υφής τους). Ακόμα έχει προταθεί και μία βέλτιστη δυναμική μέθοδος εκτίμησης της 

θραυσματικής διάστασης (Alevizos, P. D., & Vrahatis, M. N. (2009, February 13). 

Optimal Dynamic Box-counting Algorithm. International Journal of Bifurcation and 

Chaos.). 

Μια από τις πιο συνηθισμένες μεθόδους εκτίμησης ΜΚΔ είναι η μέθοδος 

καταμέτρησης κύβων. 

 

4.3.1   Box counting method (αλγόριθμος καταμέτρησης πλαισίων) 

Η box διάσταση σχετίζεται άμεσα με τις δύο προαναφερθείσες διαστάσεις και 

αποδεικνύεται ότι είναι ισοδύναμη με τη Minkowski–Bouligand διάσταση (Dubuc, B., 

Quiniou, J., Roques-Carmes, C., Tricot, C., & Zucker, S. (1989, February 01). 

Evaluating the fractal dimension of profiles. Physical Review A, vol. 39 , p. 1500-1512.). 

Ο ορισμός αυτός βασίζεται στον κβαντισμό του χώρου που εμπεριέχει το σύνολο Ε του 

οποίου τη διάσταση θέλουμε να υπολογίσουμε. Έστω μία φθίνουσα ακολουθία   , η 

οποία τείνει βραδέως στο μηδέν. Το σύνολο Ε μπορεί να καλυφθεί με ένα πλέγμα με 

κελιά (pixel) μήκους   , και το αριθμός των κελιών (pixel) του πλέγματος         που 

τέμνονται με το σύνολο Ε μπορεί να καταμετρηθεί (σχήμα 4.5). Συνεπώς, η box 

διάσταση δίδεται από τον ακόλουθο τύπο: 

         
   

         

      ⁄  
 

      
   

         

    
 

 

 

 

Σχήμα 4.5: Πλέγμα για την εκτίμηση της ΜΚΔ της νιφάδας του Koch με τη box 

counting μέθοδο (με κόκκινο καταδεικνύεται το σύνολο των κελιών που 

προσμετρούνται) 

 



56 
 

Όμοια με την Minkowski–Bouligand διάσταση, μία εκτίμηση της box διάστασης 

μπορεί να δοθεί από την κλίση της ευθείας του log-log διαγράμματος: 

                       ⁄  

 

 

Σχήμα 4.6: Εκτίμηση του μήκους της ακτογραμμής της Μ. Βρετανίας με βάση τον 

ορισμό box dimension της θραυσματικής διάστασης 

Πρακτικά η μέτρηση της ΜΚΔ με τη μέθοδο της καταμέτρησης πλαισίων γίνεται ως 

εξής: 

 Ένα τετραγωνικό πλέγμα διαφόρων τιμών του    τοποθετείται στην εικόνα του 

υπό εξέταση μορφοκλάσματος. 

 Στη συνέχεια μετρώνται τα κουτιά         κι έτσι προκύπτει ένας 

πεπερασμένος αριθμός σημείων (οι φυσικοί λογάριθμοι Log          και 

Log(   
⁄ )). 

 Βάσει των τιμών αυτών δημιουργείται η αντίστοιχη γραφική απεικόνιση και 

χαράσσεται η ευθεία, η οποία περιγράφει κατά τον καλύτερο τρόπο τα 

δεδομένα σημεία του διαγράμματος Log         - Log(   
⁄ ), μέσω μιας 

διαδικασίας που είναι γνωστή ως «γραμμική παλινδρόμηση ελαχίστων 

τετραγώνων» (least-squares linear regression). Η εκτιμώμενη κλασματική 

διάσταση       της πραγματικής διάστασης Δ(Ε) δίνεται από τη βέλτιστη 

κλίση του διαγράμματος Log         ως προς Log(   
⁄ ). Η εκτίμηση αυτή 

εμπεριέχει κάποια ασάφεια για την       εξαιτίας κυρίως των επιλογών του    

και την τοποθέτηση του πλέγματος στο χώρο. Προκειμένου να προκύψουν 
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λογικές τιμές της Δ(Ε), οι τιμές του    πρέπει να είναι σχετικά μικρές και, 

συγκεκριμένα, για τα κατώτατα όρια, τιμές μεγαλύτερες από τη διακριτική 

ανάλυση της εικόνας (pixel size) ενώ, για τα ανώτατα, τιμές σαφώς μικρότερες 

από το μέγεθος της εικόνας του μορφοκλάσματος (γιατί τότε το           θα 

ισούται πάντα με 1).  

 

4.3.2   Η μέθοδος του Sevcik 

O Carlos Sevcik σε άρθρο του το 2010 (Sevcik, Carlos. "A procedure to estimate the 

fractal dimension of waveforms."arXiv preprint arXiv:1003.5266 (2010).) προτείνει μία 

μέθοδο για τον υπολογισμό της θραυσματικής διάστασης μιας κυματομορφής ή 

χρονοσειράς. Δεδομένης μίας κυματομορφής, παίρνουμε ως δείγμα   τιμές της 

κυματομορφής   μεταξύ του χρονικού διαστήματος 0 και      με διάστημα 

δειγματοληψίας  . Έπειτα οι τιμές αυτές υπόκεινται σε ένα γραμμικό μετασχηματισμό 

έτσι ώστε να απεικονιστούν στο μοναδιαίο τετραγωνικό χώρο. Οι κανονικοποιημένες 

συντεταγμένες του κάθε σημείου (     ) προκύπτουν ως εξής: 

  
  

  

    
 

  
  

       

         
 

Όπου      είναι η μεγαλύτερη τετμημένη από όλα τα σημεία και           η 

μεγαλύτερη και μικρότερη τεταγμένη αντίστοιχα. 

Η θραυσματική διάσταση της κυματομορφής  , προσεγγίζεται από την ποσότητα   

σύμφωνα με τον τύπο: 

      
      

         
 

Όπου   το μήκος της κυματομορφής και         
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Κεφάλαιο 5 

Η Θραυσματική Διάσταση Ακολουθιών Ψευδοτυχαίων 

Αριθμών 
 

 

 

 

 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα υπολογιστικά πειράματα και τα αποτελέσματα 

τους, σκοπός των οποίων ήταν να ερευνήσουν αν η θραυσματική διάσταση αποτελεί ένα 

πιθανό κριτήριο αξιολόγησης γεννητριών ψευδοτυχαίων αριθμών. Οι περισσότεροι 

έλεγχοι αξιολόγησης που έχουν προταθεί μέχρι σήμερα εστιάζουν στον εντοπισμό 

συσχετίσεων μεταξύ των ακολουθιών και όχι στην τυχαιότητα των ακολουθιών. Η 

μορφοκλασματική διάσταση θα μπορούσε να εκφράσει ποσοτικά και με ακρίβεια τα 

αποτελέσματα των οπτικών ελέγχων, αποτελέσματα τα οποία αναδεικνύουν συσχετίσεις 

και ιδιότητες που δεν μπορούν οι συνήθεις έλεγχοι να εντοπίσουν (Vattulainen, I., et al. 

"A comparative study of some pseudorandom number generators." Computer Physics 

Communications 86.3 (1995): 209-226.). 

Στο σχήμα 5.1 απεικονίζονται τα τρισδιάστατα σημεία που προκύπτουν από μία 

Γραμμική Αναλογική Γεννήτρια και δίπλα απεικονίζονται πραγματικά τυχαία 

τρισδιάστατα σημεία. 

Παρατηρείται ότι τα ιδανικά τρισδιάστατα σημεία έχουν καλύτερη κατανομή στον 

τρισδιάστατο χώρο η οποία μπορεί να εκφραστεί ποσοτικά με μία μεγαλύτερη τιμή της 

θραυσματικής διάστασης εν συγκρίσει με την θραυσματικής διάσταση της γραφικής 

απεικόνισης των σημείων της Γραμμικής Αναλογικής ακολουθίας. Ο ίδιος ισχυρισμός 

μπορεί να διατυπωθεί και για τα δισδιάστατα σημεία που προκύπτουν από μία γεννήτρια 

αλλά και για τις ακολουθίες τυχαίων αριθμών, αν τις θεωρήσουμε σαν χρονοσειρές. Η 

ιδέα του υπολογισμού της θραυσματικής διάστασης βασίζεται επίσης στο spectral test 

(σχήμα 5.2), το οποίο όμως έχει σημαντικά θεωρητικά αποτελέσματα μόνο για τις 

Γραμμικές Αναλογικές Γεννήτριες. Επίσης η καταμέτρηση της θραυσματικής διάστασης 

τοπικά σε μία υπακολουθία της γεννήτριας, μας επιτρέπει να δούμε πως συμπεριφέρεται 
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τοπικά, που είναι και το ζητούμενο για πολλές εφαρμογές και όχι κατά μήκος της 

περιόδου της. 

Ιδανικά λοιπόν θα έπρεπε η απεικόνιση στο επίπεδο (με τη σειρά εμφάνισής τους) των 

ψευδοτυχαίων αριθμών που παράγει μία γεννήτρια (σχήμα 5.3) να έχει θραυσματική 

διάσταση που τείνει στον αριθμό 2. 

 

Σχήμα 5.1: Τρισδιάστατα σημεία Γραμμικής αναλογικής γεννήτριας – Πραγματικά 

τυχαία τρισδιάστατα σημεία. 

 

Σχήμα 5.2: spectral test Γραμμικής Αναλογικής Γεννήτριας (LCG(256,85,1)) στις δύο 

και τρεις διαστάσεις. 
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Σχήμα 5.3: Γραφική παράσταση τυχαίας ακολουθίας από Random.org - γραφική 

παράσταση ακολουθίας αριθμών της γεννήτριας της γλώσσας PHP και των Microsoft 

Windows 

 

5.1   Γεννήτριες υπό εξέταση 

Η παρούσα διπλωματική εργασία δεν έχει ως σκοπό την ευρεία μελέτη απόδοσης όλων 

των γεννητριών ψευδοτυχαίων αριθμών για αυτό και επιλέχθηκαν ορισμένοι τύποι 

γεννητριών και συγκεκριμένες γεννήτριες βιβλιοθηκών που παρουσιάζουν ερευνητικό 

ενδιαφέρον. Συγκεκριμένα επιλέχθηκαν οι εξής γεννήτριες: 

Γραμμικές Αναλογικές Γεννήτριες (Linear Congruential Generators, LCGs) 

Υπενθυμίζεται ο αναδρομικός τύπος υπολογισμού των αριθμών της Γραμμικής 

Αναλογικής Γεννήτριας: 

                   

Παράμετροι εισόδου της Γραμμικής Αναλογικής Γεννήτριας είναι οι εξής: 

 Ο συντελεστής a 

 Η σταθερά b 

 Το modulus p 

 Και ο σπόρος seed 
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Στο εξής θα χρησιμοποιείται ο συμβολισμός LCG(a,b,p) ή LCG(a,b,p,seed) για να 

αναφερθούμε στις Γραμμικές Αναλογικές Γεννήτριες με τις αντίστοιχες παραμέτρους. 

Γεννήτρια συνάρτηση της γλώσσας προγραμματισμού C++ (minstd_rand) 

Πρόκειται για μία γεννήτρια συνάρτηση που ανήκει στην ευρύτερη κατηγορία των 

Γραμμικών Αναλογικών Γεννητριών με παραμέτρους        ,     και   

      και ειδικότερα πρόκειται για μία Πολλαπλασιαστική Αναλογική Γεννήτρια 

(MCG). 

minstd_rand=LCG(48271,0, 2147483647) 

Στο εξής θα χρησιμοποιείται η συντομογραφία C++G για να αναφερθούμε στη 

συνάρτηση minstd_rand της C++. 

Γεννήτρια Συνάρτηση της γλώσσας προγραμματισμού Java (java.util.Random) 

Επίσης πρόκειται για μία γεννήτρια συνάρτηση που ανήκει στην ευρύτερη κατηγορία 

των Γραμμικών Αναλογικών Γεννητριών με παραμέτρους              , 

     και      . 

java.util.Random= LCG(25214903917,11, 281474976710656) 

Στο εξής θα χρησιμοποιείται η συντομογραφία JavaG για να αναφερθούμε στη 

συνάρτηση java.util.Random της Java. 

Γεννήτρια Blum-Blum-Shub 

Υπενθυμίζεται ο αναδρομικός τύπος υπολογισμού των αριθμών της Γεννήτριας Blum-

Blum-Shub: 

        
         

Όπου       με p,q μεγάλους πρώτους αριθμούς και                  . 

Παράμετροι εισόδου της Γεννήτριας Blum-Blum-Shub είναι οι εξής: 

 Ο πρώτος p 

 Ο πρώτος q 

 Ο σπόρος seed 

Στο εξής θα χρησιμοποιείται ο συμβολισμός BBS(p,q) ή BBS(p,q,seed) για να 

αναφερθούμε στις γεννήτριες Blum-Blum-Shub με τις αντίστοιχες παραμέτρους. 
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Γεννήτρια βασισμένη στο κρυπτοσύστημα RSA 

Η γεννήτρια που βασίζεται στο κρυπτοσύστημα RSA χρησιμοποιεί τον εξής 

αναδρομικό τύπο: 

       
        

Όπου, 

     , όπου     μεγάλοι πρώτοι αριθμοί 

                

     το δημόσιο και ιδιωτικό κλειδί αντίστοιχα με             και 

                            

Αναλυτικότερη περιγραφή της γεννήτριας που βασίζεται στο κρυπτοσύστημα RSA 

παρατίθεται στο βιβλίο του Stinson (Stinson, Douglas R. Cryptography: theory and 

practice. Vol. 36. CRC press, 2006.). 

Παράμετροι εισόδου της Γεννήτριας που βασίζεται στο κρυπτοσύστημα RSA είναι οι 

εξής: 

 Ο πρώτος p 

 Ο πρώτος q 

 Ο σπόρος seed 

Στο εξής θα χρησιμοποιείται ο συμβολισμός RSAG(p,q) ή RSAG(p,q,seed) για να 

αναφερθούμε στις γεννήτριες που βασίζονται στο κρυπτοσύστημα RSA, με τις 

αντίστοιχες παραμέτρους. 

Γεννήτρια βασισμένη στο πρόβλημα του Διακριτού Λογαρίθμου  

Η γεννήτρια που βασίζεται στο πρόβλημα του Διακριτού Λογαρίθμου (Discrete 

Logarithm Problem) χρησιμοποιεί τον εξής αναδρομικό τύπο: 

               

Όπου: 

 , μεγάλος πρώτος 
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       , ⟨ ⟩    
 , με     γεννήτορα της πολλαπλασιαστικής ομάδας των 

ακεραίων modulo   

Αναλυτικότερη περιγραφή της γεννήτριας που βασίζεται στο πρόβλημα του Διακριτού 

Λογαρίθμου παρατίθεται στο βιβλίο του Stinson (Stinson, Douglas R. Cryptography: 

theory and practice. Vol. 36. CRC press, 2006.). 

Παράμετροι εισόδου της Γεννήτριας που βασίζεται στο πρόβλημα του Διακριτού 

Λογαρίθμου είναι οι εξής: 

 Ο πρώτος p 

 Ο γεννήτορας α 

 Ο σπόρος seed 

Στο εξής θα χρησιμοποιείται ο συμβολισμός DLG(p,α) ή DLG(p,α,seed) για να 

αναφερθούμε στις γεννήτριες που βασίζονται στο πρόβλημα του Διακριτού 

Λογαρίθμου, με τις αντίστοιχες παραμέτρους. 

Γεννήτρια βασισμένη στην Κρυπτογραφία 

Η συγκεκριμένη γεννήτρια που βασίζεται στην Κρυπτογραφία (Cryptography based) 

χρησιμοποιεί τον εξής αναδρομικό τύπο: 

       
        

Όπου: 

 , μεγάλος πρώτος  

        , με               

Παράμετροι εισόδου της Γεννήτριας που βασίζεται στην Κρυπτογραφία είναι οι εξής: 

 Ο πρώτος p 

 Ο συντελεστής m 

 Ο σπόρος seed 

Στο εξής θα χρησιμοποιείται ο συμβολισμός CRG(p,m) ή CRG(p,m,seed) για να 

αναφερθούμε στις γεννήτριες που βασίζονται στην Κρυπτογραφία, με τις αντίστοιχες 

παραμέτρους. 
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5.2   Υπολογιστικά πειράματα 

Όλα τα υπολογιστικά πειράματα διεξήχθησαν στο περιβάλλον του Matlab, μόνο που 

κλήθηκαν συναρτήσεις και κλάσεις της γλώσσας προγραμματισμού Java. Αυτό συνέβη 

διότι στις υλοποιήσεις των εξεταζόμενων γεννητριών χρειάστηκε να γίνουν υπολογισμοί 

σε ακέραιους αριθμούς μεγαλύτερους από το μέγιστο εύρος του τύπου δεδομένων 

uint64 του Matlab (2^64 = 18446744073709551616). Κοινώς οι ακέραιοι αριθμοί 

υπερέβησαν σε μήκος τα 20 ψηφία. Ομοίως πολλές συναρτήσεις του περιβάλλοντος του 

Matlab δεν μπορούσαν να δεχτούν ως είσοδο τόσο μεγάλους αριθμούς. Επίσης 

προκειμένου να είναι εφικτό να γίνουν υπολογισμοί με αριθμούς της τάξης των 20 

ψηφίων έπρεπε οπωσδήποτε να εφαρμοστούν ιδιότητες κυκλικής αριθμητικής, στον 

υπολογισμό των ακολουθιών των γεννητριών. 

Επισημαίνεται ότι σε όλα τα υπολογιστικά πειράματα χρησιμοποιήθηκαν οι γεννήτριες 

ακεραίων ακολουθιών {  } και όχι δεκαδικών στο διάστημα [0,1) {  }, όμως αυτό δεν 

αναιρεί την ισχύ των αποτελεσμάτων και για τις αντίστοιχες γεννήτριες δεκαδικών 

ακολουθιών διότι οι ακολουθίες {  } προκύπτουν από τις αντίστοιχες ακέραιες 

ακολουθίες, σύμφωνα με τον τύπο: 

       , όπου   το modulus της γεννήτριας ακεραίων 

Και επομένως οι γραφικές παραστάσεις των ακολουθιών {  } και {  } είναι σχεδόν 

ταυτόσημες (σχήμα 5.4). 

 

Σχήμα 5.4: Γραφική παράσταση ακολουθίας δεκαδικών    – γραφική παράσταση της 

ακολουθίας των ακεραίων   , που παράγει η LCG(134775813,1,4294967296) με 

σπόρο 1234 (γεννήτρια συνάρτηση των Borland Delphi, Virtual Pascal) 

 

 



66 
 

Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό της θραυσματικής διάστασης 

είναι η μέθοδος του Sevcik (Sevcik, Carlos. "A procedure to estimate the fractal 

dimension of waveforms." arXiv preprint arXiv:1003.5266 (2010).) που περιγράφηκε 

στην παράγραφο 4.3.2 και η μέθοδος box-counting που περιγράφηκε στην παράγραφο 

4.3.1, στην περίπτωση που χρειάστηκε να εκτιμηθεί η θραυσματική διάσταση 

δισδιάστατων σημείων. Ακολουθεί ο κώδικας σε Matlab της μεθόδου του Sevcik11: 

 

Ο παραπάνω κώδικας περιέχει ένα σφάλμα που στην περίπτωση του υπολογισμού της 

θραυσματικής διάστασης των ακολουθιών ψευδοτυχαίων αριθμών δεν επηρεάζει το 

αποτέλεσμα. Το σφάλμα εμφανίζεται εάν οι δύο πρώτες τιμές της ακολουθίας είναι ίσες, 

γεγονός το οποίο δεν συμβαίνει στις ακολουθίες που δημιουργούνται από γεννήτριες 

ψευδοτυχαίων αριθμών. Ο κώδικας δεν διορθώθηκε έτσι ώστε να χειρίζεται σωστά αυτή 

                                                           
11 http://fredhasselman.com/?p=98 
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την εξαιρετική περίπτωση διότι θα μειώνονταν η ταχύτητα του αλγορίθμου, 

χαρακτηριστικό το οποίο είναι πολύ σημαντικό στα υπολογιστικά πειράματα που 

διεξήχθησαν. 

Όσον αφορά στις γεννήτριες, είθισται και συστήνεται (Jones, David, and UCL 

Bioinformatics Unit. "Good practice in (pseudo) random number generation for 

bioinformatics applications." URL http://www. cs. ucl. ac. uk/staff/d. 

jones/GoodPracticeRNG. pdf (2010).) να «ζεσταίνεται» μία γεννήτρια πριν 

χρησιμοποιηθεί. Με τον όρο «ζέσταμα» εννοείται η διαδικασία κατά την οποία η 

γεννήτρια τροφοδοτείται με τον αρχικό σπόρο, ξεκινάει να παράγει αριθμούς οι οποίοι 

όμως αγνοούνται και δεν χρησιμοποιούνται. Το πλήθος των αριθμών που θα αγνοηθούν 

κυμαίνεται από εκατοντάδες έως χιλιάδες και πρέπει να είναι ανάλογο της περιόδου της 

γεννήτριας. Η διαδικασία αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική, ειδικά όταν οι αρχικοί σπόροι 

έχουν πολύ χαμηλή εντροπία (απλούστερα, όταν έχουν μεγάλες ακολουθίες 

συνεχόμενων μηδενικών ή άσων στη δυαδική τους αναπαράσταση). Ειδικά ορισμένες 

κατά τα άλλα καλές γεννήτριες είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες στην αρχική επιλογή του 

σπόρου. Γενικότερα ενδείκνυται το ζέσταμα μιας γεννήτριας με μεγάλο μήκος 

περιόδου. Στα υπολογιστικά πειράματα που θα διεξαχθούν όμως, δεν θα 

πραγματοποιηθεί ζέσταμα των γεννητριών, διότι ζητούμενο είναι η πραγματική 

συμπεριφορά τους ανεξαρτήτου σπόρου. 
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5.3   Αποτελέσματα υπολογιστικών πειραμάτων 

Αρχικά παρατηρείται ότι η θραυσματική διάσταση προφανώς και μεγαλώνει όσο 

μεγαλώνει το εξεταζόμενο μήκος της ακολουθίας των ψευδοτυχαίων αριθμών. Στην 

επόμενη εικόνα βλέπουμε την εξέλιξη της θραυσματικής διάστασης της ακολουθίας των 

αριθμών που παράγονται από μία Γραμμική Αναλογική Γεννήτρια LCG(19,3,229,5), με 

το μήκος της εξεταζόμενης ακολουθίας να ισούται με 200. 

 

Σχήμα 5.5: Γραφική παράσταση θραυσματικής διάστασης γεννήτριας LCG(19,3,229,5) 

 

Παρατηρείται ότι η θραυσματική διάσταση εμφανίζει σχετικά σημαντική μείωση σε 2 

περιοχές, γύρω στο 15ο με 18ο όρο της ακολουθίας και γύρω στο 58ο με 61ο της 

ακολουθίας. Τυγχάνει μάλιστα η συγκεκριμένη ακολουθία να έχει μήκος περιόδου ίσο 

με 57. Δεν γνωρίζουμε όμως αν συνδέεται η μείωση της θραυσματικής διάστασης με την 

επανάληψη της αρχικής ακολουθίας. 

Προκειμένου να διαπιστώσουμε αν η περίοδος και γενικότερα το μεγάλο μήκος 

περιόδου επιδρά θετικά στην αύξηση της θραυσματικής διάστασης εξετάζουμε δύο 

γεννήτριες με διαφορετικό μήκος περιόδου. Η μία γεννήτρια είναι η LCG(19,3,229,5), 

ίδια με το προηγούμενο παράδειγμα (σχήμα 5.5) και η άλλη γεννήτρια είναι η  
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LCG(37,54,919,12). Επισημαίνεται ότι η LCG(19,3,229,5) έχει μήκος περιόδου 57, 

ενώ η LCG(37,54,919,12) έχει το μέγιστο εφικτό μήκος περιόδου, ίσο με 918. 

Εξετάζεται η θραυσματική διάσταση των δύο ακολουθιών που προκύπτουν από τις 

γεννήτριες, με μήκος ακολουθίας ίσο με 200. Στη γραφική παράσταση της 

θραυσματικής διάστασης των δύο ακολουθιών (σχήμα 5.6) παρατηρούμε ότι η 

ακολουθία της γεννήτριας LCG(19,3,229,5) (μπλε χρώμα) παρόλο που έχει σημαντικά, 

μικρότερη περίοδο, υπερβαίνει σταθερά τη θραυσματική διάσταση της ακολουθίας της 

γεννήτριας LCG(37,54,919,12) (ροζ χρώμα), από το σημείο 80 και μετέπειτα. Ιδανικά, 

πέρα από το ότι η τιμή της θραυσματικής διάστασης θα πρέπει να προσεγγίζει την τιμή 

2, θα πρέπει να εμφανίζει και συνεχή αύξηση χωρίς να τείνει να σταθεροποιηθεί, 

χαρακτηριστικό το οποίο παρατηρείται στην γραφική παράσταση της θραυσματικής 

διάστασης της πρώτης ακολουθίας (μπλε χρώμα, σχήμα 5.6) Συγκεκριμένα η τιμή της 

θραυσματικής διάστασης της ακολουθίας με μήκος 200 της LCG(19,3,229,5) φτάνει το 

1.5928 ενώ αντίστοιχα η τιμή της θραυσματικής διάστασης της ακολουθίας με μήκος 

200 της LCG(37,54,919,12) φτάνει το 1.5757. Ενώ δηλαδή η ακολουθία της πρώτης 

γεννήτριας υστερεί σημαντικά καθώς έχει πολύ μικρότερο μήκος περιόδου, έχει 

μεγαλύτερη τιμή θραυσματικής διάστασης. Συμπεραίνουμε ότι η θραυσματική 

διάσταση είναι ακατάλληλη για τον εντοπισμό γεννητριών με μεγάλη περίοδο και 

γενικότερα για τον εντοπισμό επαναλαμβανόμενων μοτίβων. Αυτό όμως δεν την καθιστά 

ακατάλληλο μέτρο αξιολόγησης. 
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Σχήμα 5.6: Γραφική παράσταση θραυσματικής διάστασης γεννήτριας LCG(19,3,229,5) 

και γεννήτριας LCG(37,54,919,12) 

 

Ο υπολογισμός της περιόδου μιας γεννήτριας μπορεί να γίνει με απλούστατο τρόπο και 

δεν είναι ανάγκη να βγάλουμε συμπεράσματα για αυτόν μέσα από τη θραυσματική 

διάσταση, καθώς έχει πραγματοποιηθεί μακρά θεωρητική μελέτη πάνω στο 

χαρακτηριστικό αυτό. Θα εστιάσουμε τοπικά στην απόδοση μιας γεννήτριας δηλαδή 

κατά μήκος ενός παραθύρου που δεν υπερβαίνει το μήκος περιόδου της ακολουθίας. 

Ζητούμενο άλλωστε από πολλές εφαρμογές είναι η καλή απόδοση μιας γεννήτριας κατά 

μικρό μήκος της ακολουθίας, καθώς δεν έχουν ανάγκη όλες οι εφαρμογές για μεγάλο 

πλήθος τυχαίων αριθμών, αλλά για «καλούς» τυχαίους αριθμούς. 

Προκειμένου να εστιάσουμε τοπικά, θα εξεταστούν γεννήτριες με μεγάλο μήκος 

περιόδου και προκειμένου να εξασφαλιστεί αυτό θα αυξηθεί η τάξη των παραμέτρων 

εισόδου της κάθε γεννήτριας. 

Στο επόμενο υπολογιστικό πείραμα τίθενται σε σύγκριση δύο από τις πιο γνωστές 

γεννήτριες, αυτή της γλώσσας προγραμματισμού C++ και αυτή της Java, καθώς και η 
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γεννήτρια ΒΒS, η οποία επιτυγχάνει σε όλους τους ελέγχους αξιολόγησης. 

Συγκεκριμένα πρόκειται για τις γεννήτριες: 

C++G=minstd_rand=LCG(48271,0,2147483647), 

JavaG=java.util.Random=LCG(25214903917,11,281474976710656) 

BBS(961750019,961749043) 

Από τις παραμέτρους των γεννητριών διαπιστώνουμε ότι η C++G έχει εύρος ίσο με 

2147483646, η JavaG εύρος ίσο με 281474976710656 και η BBS εύρος ίσο με 

924962160378481817. Η περίοδος τους δεν υπερβαίνει τα συγκεκριμένα εύρη. 

Εξετάστηκαν ακολουθίες που παράχθηκαν από τις τρεις γεννήτριες χρησιμοποιώντας 

τον ίδιο σπόρο. Οι ακολουθίες που παρήχθησαν είχαν μήκος    . Τα αποτελέσματα 

του πειράματος αναγράφονται στον πίνακα 5.1. 

Πίνακας 5.1: Θραυσματική διάσταση C++G, JavaG και BBSG 

PRNG Παράμετροι Μήκος 
εξεταζόμενης 
ακολουθίας 

Περίοδος Θραυσματική 
Διάσταση 

C++G 
 

 =48271 

 =0 

 =   −1 

    >    1.7966 

JavaG 

 =2521490391 

 =11 

 =    

    >    1.7962 

BBS 
 =961750019 

 =961749043 

    >    1.7970 

 

Η περίοδος όλων των ακολουθιών υπερβαίνει το μήκος της εξεταζόμενης ακολουθίας, 

για αυτό και δεν υπολογίστηκε. Παρατηρούμε ότι η γεννήτρια BBS έχει τη μεγαλύτερη 

τιμή θραυσματικής διάστασης. Κάποιος θα μπορούσε να ισχυριστεί ότι αυτό είναι 

απόρροια του μεγαλύτερου κατά πολύ εύρους της, αλλά ο ισχυρισμός αυτός δεν ισχύει 

διότι οι αριθμοί υπόκεινται σε κανονικοποίηση προκειμένου να υπολογιστεί η 

θραυσματική διάσταση (όπως περιγράφηκε στην παράγραφο 4.3.2). Ενδιαφέρον 

παρουσιάζουν ιδιαίτερα τα αποτελέσματα των γεννητριών C++G και JavaG διότι κανείς 

θα ανέμενε η γεννήτρια της Java να έχει μεγαλύτερη τιμή λόγω του μεγαλύτερου εύρους 

της. Το modulus μιας γεννήτριας επηρεάζει το εύρος και την περίοδο της αλλά η 

αύξηση του μεγέθους του δεν συνεπάγεται και αύξηση της τυχαιότητας, τοπικά 

τουλάχιστον. Παρατηρείται λοιπόν ότι η γεννήτρια της C++ έχει μεγαλύτερη 
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θραυσματική διάσταση και ανήκει και στην κατηγορία των Πολλαπλασιαστικών 

Αναλογικών Γεννητριών, που συνεπάγεται ότι έχει μεγαλύτερη ταχύτητα. 

Για να διαπιστώσουμε στην πράξη αν το μέγεθος των παραμέτρων επηρεάζει την τιμή 

της θραυσματικής διάστασης θα υπολογίσουμε τη θραυσματική διάσταση των 

γεννητριών: 

 LCG 

 ΒΒS 

 RSAG 

 DLG 

 CRG 

Όπου οι παράμετροί τους θα κινούνται σε δύο πιθανά εύρη τιμών. Εκτελέστηκαν 100 

επαναλήψεις και υπολογίστηκε η μέση τιμή και η Διακύμανση της Θραυσματικής 

Διάστασης. 

Πίνακας 5.2: Μέση Θραυσματική Διάσταση γεννητριών LCG, BBS, RSAG, DLG και 

CRG για διαφορετικές παραμέτρους εισόδου 

PRNG Παράμετροι Μήκος 

ακολουθίας 

Μέση 

Θραυσματική 

Διάσταση 

Διακύμανση 

Θραυσματικής 

Διάστασης 

LCG [ 141650963, 

160481183] 

    1.7491 6.037822932 

e-07 

BBS [15485867, 

32452843] 

    1.7492 6.931345121 

e-07 

RSAG  [15485867, 

32452843] 

    1.7491 6.526084093 

e-07 

DLG [141650963, 

160481183] 

    1.7491 5.381031506 

e-07 
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CRG [141650963, 

160481183] 

    1.7492 1.280661884 

e-06 

 

Σημαντικό ρόλο όπως ήδη αναφέρθηκε όμως έχει και η πορεία της θραυσματικής 

διάστασης, όχι μόνο η απόλυτη τιμή της. Στο σχήμα 5.7 βλέπουμε ότι η θραυσματική 

διάσταση της BBS γεννήτριας είναι σταθερά υψηλότερη με την ψαλίδα μάλιστα να 

ανοίγει. Η σύγκριση των γεννητριών C++G και JavaG επιτυγχάνεται καλύτερα 

κοιτώντας το σχήμα 5.8. 

 

Σχήμα 5.7: Γραφική παράσταση θραυσματικής διάστασης C++G, JavaG και 

BBS(961750019,961749043) με μήκος ακολουθίας από     έως    . 
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Σχήμα 5.8: Γραφική παράσταση θραυσματικής διάστασης C++G, JavaG και 

BBS(961750019,961749043) με μήκος ακολουθίας από       έως    . 

 

Παρατηρούμε λοιπόν ότι ενώ αρχικά η JavaG υπερέχει από το σημείο 260 περίπου η 

C++G παίρνει προβάδισμα και η θραυσματική της διάσταση αυξάνεται με μεγαλύτερο 

ρυθμό. 

Μήπως όμως αυτή η διαφορά στη θραυσματική διάσταση οφείλεται στο συγκεκριμένο 

αρχικό σπόρο που χρησιμοποιήθηκε και όχι στη γενικότερη απόδοση της γεννήτριας; 

Για το λόγο αυτό δημιουργήθηκαν ακολουθίες από τις τρεις γεννήτριες, C++G, JavaG 

και BBS, με τρεις διαφορετικούς σπόρους: 

seed1=             =                                

seed2=             =                                  

seed3=              =                                   

0 100 200 300 400 500 600 700
78

80

82

84

86

88

90

92

94

96

98

numbers from 4*104 to 105

F
ra

c
ta

l 
D

im
e
n
s
io

n

 

 

JavaG

C++G

BBS



75 
 

Οι σπόροι αυτοί έχουν διαφορετική εντροπία με το σπόρο seed3 να έχει τη 

χαμηλότερη παρόλο που είναι ο μεγαλύτερος. Τα αποτελέσματα των γεννητριών για 

τους τρεις διαφορετικούς σπόρους αναγράφονται στον πίνακα 5.3. 

 

Πίνακας 5.3: Θραυσματική διάσταση γεννητριών C++G, JavaG και BBS για τρεις 

διαφορετικές αρχικές τιμές σπόρων 

PRNG Παράμετροι Μήκος  
ακολουθίας 

Περίοδος Σπόρος Θραυσματική 
Διάσταση 

C++G 

 =48271  

 =0  

 =   −1 

    

>    209466425 1.7494 

>    598070371 1.7490 

>    1174419119 1.7498 

JavaG 

 =2521490391 

 =11  

 =    

    

>    209466425 1.7493 

>    598070371 1.7492 

>    1174419119 1.7487 

BBS 
 =961750019 

 =961749043 
    

>    209466425 1.7494 

>    598070371 1.7504 

>    1174419119 1.7499 

 

Παρατηρούμε ότι η γεννήτρια BBS έχει μεγαλύτερη τιμή θραυσματικής διάστασης και 

στις περιπτώσεις, δηλαδή η απόδοσή της είναι σταθερά καλύτερη ανεξαρτήτου σπόρου. 

Η απόδοσή τους βέβαια είναι σχεδόν ταυτόσημη στην πρώτη περίπτωση του σπόρου 

seed1 όπου είναι ένας σπόρος με σχετικά χαμηλή εντροπία. Όσον αφορά στις 

γεννήτριες C++G και JavaG, η γεννήτρια JavaG υπερτερεί μόνο στην περίπτωση του 

σπόρου seed2 που έχει την υψηλότερη εντροπία από τους τρεις σπόρους. Αντίθετα 

όμως η τιμή της θραυσματικής διάστασης της γεννήτριας JavaG υστερεί πολύ σε σχέση 

με τις άλλες στην περίπτωση του seed3 που είναι αυτός με τη χαμηλότερη εντροπία. 

Παρατηρούμε λοιπόν ότι η θραυσματική διάσταση της γεννήτριας JavaG παρουσιάζει 

μία ευαισθησία στην εντροπία του αρχικού σπόρου. 

Διαπιστώνεται ότι όντως καλές γεννήτριες με καλή κατανομή των αριθμών στο χώρο, 

έχουν και ελάχιστα μεγαλύτερη τιμή θραυσματικής διάστασης και κυρίως ο ρυθμός 

μείωσης της αύξησης της θραυσματικής διάστασης είναι μικρότερος. 
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Μπορεί όμως η θραυσματική διάσταση να «χαρακτηρίσει» ένα συγκεκριμένο τύπο 

γεννήτριας; Για να δούμε αν όντως η θραυσματική διάσταση έχει κάποια 

χαρακτηριστική τιμή ανάλογα με τον τύπο της γεννήτριας θα υπολογιστεί η μέση τιμή 

της θραυσματικής διάστασης για διάφορα σύνολα παραμέτρων εισόδου για τις εξής 

γεννήτριες: 

 LCG 

 ΒΒS 

 RSAG 

 DLG 

 CRG 

Δημιουργήθηκαν 100 ακολουθίες από κάθε είδος γεννήτριας, διαφοροποιώντας κάθε 

φορά τις παραμέτρους της κάθε γεννήτριας, εκτός από το σπόρο. Οι παράμετροι 

modulus των γεννητριών LCG, DLG και CRG κινήθηκαν στο ίδιο εύρος τιμών. Ενώ οι 

παράμετροι modulus των γεννητριών BBS και RSAG κινήθηκαν στο ίδιο αλλά 

μικρότερης τάξης εύρος τιμών, έτσι ώστε το τελικό modulus των γεννητριών να μην 

υπερβαίνει κατά πολύ το modulus των γεννητριών LCG, DLG και CRG. 

Τα αποτελέσματα των υπολογιστικών πειραμάτων, όπου οι παράμετροι των γεννητριών 

διαφοροποιούνται σε κάθε επανάληψη, αναγράφονται στον πίνακα 5.4. Παρατηρούμε 

ότι όλες οι γεννήτριες έχουν σχεδόν την ίδια τιμή θραυσματικής διάστασης, με τις BBS 

και CRG να υπερέχουν στο τέταρτο δεκαδικό ψηφίο. Η γεννήτρια CRG μάλιστα 

εμφανίζει τη μικρότερη διασπορά από όλες, γεγονός που καταδεικνύει μία σχετικά 

μικρότερη ευαισθησία στις παραμέτρους της γεννήτριας.  

Επειδή όμως η τιμή της θραυσματικής διάστασης είναι σχεδόν ίδια για όλες τις 

γεννήτριες, μας δείχνει ότι η τιμή της μετρικής αυτής δεν μπορεί να «χαρακτηρίσει» το 

είδος της γεννήτριας. Τη θέση αυτή επιβεβαιώνει και ο στατιστικός έλεγχος 

kruskalwallis που πραγματοποιήθηκε προκειμένου να διαπιστωθεί αν οι θραυσματικές 

διαστάσεις προέρχονται από κατανομή με τις ίδιες παραμέτρους και έδειξε ότι όντως 

προέρχονται από κατανομές με τις ίδιες παραμέτρους. 

 

Πίνακας 5.4: Μέση Θραυσματική Διάσταση γεννητριών LCG, BBS, RSAG, DLG και 

CRG για διαφορετικές παραμέτρους εισόδου 
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PRNG Παράμετροι Μήκος 
ακολουθίας 

Μέση 
Θραυσματική 
Διάσταση 

Διακύμανση 
Θραυσματικής 
Διάστασης 

LCG [141650963, 
160481183] 

    1.7491 6.037822932 
e-07 

BBS [15485867, 
32452843] 

    1.7492 6.931345121 
e-07 

RSAG  [15485867, 
32452843] 

    1.7491 6.526084093 
e-07 

DLG [141650963, 
160481183] 

    1.7491 5.381031506 
e-07 

CRG [141650963, 
160481183] 

    1.7492 1.280661884 
e-06 

 

Τα υπολογιστικά πειράματα με την καταμέτρηση της θραυσματικής διάστασης μιας 

ακολουθίας ψευδοτυχαίων αριθμών, θεωρώντας την ως χρονοσειρά ολοκληρώθηκαν και 

το ενδιαφέρον εστιάζεται στον υπολογισμό της θραυσματικής διάστασης των 

δισδιάστατων σημείων που προκύπτουν από μία γεννήτρια ψευδοτυχαίων αριθμών, 

χωρίς όμως να παίζει ρόλο η σειρά εμφάνισης των αριθμών (και συνεπώς την προβολή 

τους στον τρισδιάστατο χώρο). Θα γίνει υπολογισμός δηλαδή της θραυσματικής 

διάστασης του spectral test. 

Θεωρείται ότι τα δισδιάστατα σημεία προκύπτουν από μία γεννήτρια σύμφωνα με τον 

τύπο:  

            

Και αντιστοίχως τα τρισδιάστατα σημεία: 

  

                  

Ο πρώτος οπτικός έλεγχος (spectral test) πραγματοποιείται στις γεννήτριες 

LCG(157,0,2251) και LCG(48271,0,2147483647) (σχήμα 5.9). 
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                               (α)                                                        (β) 

Σχήμα 5.9: Γραφική παράσταση των 2000 πρώτων δισδιάστατων σημείων των 

γεννητριών LCG(157,0,2251) και LCG(48271,0,2147483647)  

 

Η γραφική παράσταση 5.9 (β) είναι πιο κοντά στη γραφική παράσταση των πραγματικά 

τυχαίων σημείων. Αυτό επαληθεύεται και από το θεώρημα του Marsaglia (βλέπε 

κεφάλαιο 3), καθώς βρίσκονται πάνω σε μεγαλύτερο πλήθος ευθειών εν συγκρίσει με τα 

σημεία της γραφικής παράστασης 5.9 (α). 

Οι θραυσματικές διαστάσεις των γραφικών παραστάσεων (α) και (β) ισούνται με 1.1314 

και 1.1261 αντίστοιχα. Παρατηρούμε λοιπόν ότι τα δισδιάστατα σημεία της πρώτης 

γεννήτριας «απλώνονται» καλύτερα, αλλά όχι με φυσικό τρόπο για αυτό επιτυγχάνουν 

μεγαλύτερη τιμή της θραυσματικής διάστασης. 

Στον πίνακα 5.5 αναγράφονται τα αποτελέσματα της μέτρησης της θραυσματικής 

διάστασης της γραφικής παράστασης των δισδιάστατων σημείων που προέκυψαν από τις 

εξής γεννήτριες: 

 LCG 

 ΒΒS 

 RSAG 

 DLG 

 CRG 
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Εξετάστηκαν τα 2000 πρώτα δισδιάστατα σημεία που δημιουργούνται από τις 

παραπάνω γεννήτριες. Οι παράμετροι επιλέχθηκαν έτσι ώστε το τελικό modulus της 

κάθε γεννήτριας να είναι περίπου ίδιο, με αποτέλεσμα ο έλεγχος να είναι όσο το δυνατόν 

πιο δίκαιος (βέβαια το θεώρημα του Marsaglia ισχύει μόνο για τις Γραμμικές 

Αναλογικές Γεννήτριες). 

 

Πίνακας 5.5: Θραυσματική Διάσταση δισδιάστατων σημείων γεννητριών LCG, BBS, 

RSAG, DLG και CRG 

PRNG Παράμετροι Μήκος 

ακολουθίας 

Θραυσματική 

Διάσταση 

LCG 

a=157 

b=0 

p=32452843 

      
1.1243 

BBS 
p=3823 

q=8599 
      

1.1263 

RSAG  
p=3823 

q=8599 
      1.1254 

DLG p=32452843       1.1254 

CRG p=32452843       1.1259 

 

Οι αντίστοιχες γραφικές παραστάσεις των δισδιάστατων σημείων των γεννητριών 

φαίνονται στα ακόλουθα σχήματα. 
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                     (α) FD=1.1243                                  (β) FD=1.1263 

Σχήμα 5.10: Γραφική παράσταση δισδιάστατων σημείων γεννήτριας LCG και BBS 

 

 

                               (α) FD=1.1254                                 (β) FD=1.1254 

Σχήμα 5.11: Γραφική παράσταση δισδιάστατων σημείων γεννήτριας RSAG και DLG 
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     FD=1.1259 

Σχήμα 5.11: Γραφική παράσταση δισδιάστατων σημείων γεννήτριας CRG 

 

Δεδομένου ότι ο οπτικός έλεγχος δεν αναδεικνύει ύποπτα σημεία, ή επαναλαμβανόμενα 

μοτίβα, και οι γραφικές παραστάσεις τείνουν να μοιάζουν τοπικά πάντα, με τα 

αντίστοιχες γραφικές παραστάσεις των πραγματικά τυχαίων σημείων, θα προτιμούσαμε 

τη γεννήτρια BBS που επιτυγχάνει μεγαλύτερη τιμή θραυσματικής διάστασης. 

 

5.4   Συμπεράσματα 

Ανακεφαλαιώνοντας, συνοψίζονται τα εξής: 

Όσον αφορά στην θραυσματική διάσταση μιας ακολουθίας ψευδοτυχαίων αριθμών 

θεωρώντας την ως χρονοσειρά: 

Δεν μπορούμε μέσω της θραυσματικής διάστασης να βγάλουμε συμπεράσματα για την 

περίοδο μίας γεννήτριας, να εντοπίσουμε μοτίβα και γενικότερα συσχετίσεις μεταξύ των 

όρων της ακολουθίας ψευδοτυχαίων αριθμών. Για αυτό και η θραυσματική διάσταση 

μπορεί να αποτελέσει μία μετρική αξιολόγησης των γεννητριών, που ποσοτικοποιεί την 

καλή κατανομή τους στο χώρο και είναι συμπληρωματική προς τους άλλους ελέγχους 

αξιολόγησης. Δεν μπορεί δηλαδή από μόνη της να αποτελέσει ένα καλό κριτήριο για 

την αξιολόγηση μιας γεννήτριας, αλλά μπορεί να ενταχθεί σε ένα πακέτο αξιολόγησης, 

έτσι ώστε να ενισχύσει τα αποτελέσματα του. Επίσης δεν χρησιμοποιείται ως κριτήριο 

για να απορριφθεί μία γεννήτρια αλλά για να αναδειχθεί μία καλή γεννήτρια. 

Η θραυσματική διάσταση έχει υψηλότερες τιμές στις ακολουθίες που προκύπτουν από 

«αξιόπιστες» γεννήτριες που γενικά επιτυγχάνουν στους στατιστικούς ελέγχους. 



82 
 

Προκειμένου η σύγκριση να γίνεται υπό ίσους όρους, ο υπολογισμός της πρέπει να 

γίνεται σε ακολουθίες ίδιου μήκους, διότι όσο αυξάνεται το μήκος της ακολουθίας αυτό 

επιφέρει και σχετική αύξηση της θραυσματικής διάστασης. Φυσικά αν η θραυσματική 

διάσταση υπολογιστεί σε μήκος ακολουθίας ίδιο με την περίοδο της κάθε ακολουθίας, 

τότε η σύγκριση δεν θα γίνεται υπό ίσους όρους, αλλά μπορεί να εκφράσει ποσοτικά 

πόσο «καλά» αποδίδει μία γεννήτρια. Η μέτρηση αυτή βέβαια προϋποθέτει τη γνώση 

της περιόδου της κάθε γεννήτριας, ή τον εμπειρικό εντοπισμό της. Αντικείμενο της 

παρούσας διπλωματικής δεν αποτέλεσε η μέτρηση της θραυσματικής διάστασης κατά 

μήκος της περιόδου μιας γεννήτριας, αλλά η τοπική μέτρηση της, καθώς πολλοί από 

τους ελέγχους και τη θεωρητική έρευνα εστιάζουν στον υπολογισμό της περιόδου, αλλά 

λιγότερη έρευνα έχει πραγματοποιηθεί στην τοπική απόδοση μιας γεννήτριας, που είναι 

και το ζητούμενο για πολλές εφαρμογές. 

Τοπικά λοιπόν, ισχύει ότι καλύτερες γεννήτριες, με καλύτερη κατανομή των αριθμών 

στο χώρο, επιτυγχάνουν μεγαλύτερη τιμή της θραυσματικής διάστασης, η οποία ιδανικά 

θα προσέγγιζε την τιμή 2. Η ιδανική γεννήτρια επίσης θα εμφανίζει συνεχή αύξηση της 

θραυσματικής διάστασης και δεν τείνει να σταθεροποιηθεί. 

Το μέγεθος της παραμέτρου modulus p μιας γεννήτριας και κατά συνέπεια το εύρος της 

γεννήτριας δεν επηρεάζει τη θραυσματική διάσταση και συνεπώς είναι εφικτή η τοπική 

σύγκριση μεταξύ γεννητριών με αρκετά διαφορετικό εύρος, προσοχή όμως σε μήκος 

παραθύρου μικρότερο από την περίοδο της καθεμιάς. Μεγάλο εύρος γεννήτριας δεν 

συνεπάγεται κατά ανάγκη καλή κατανομή των παραγόμενων αριθμών στο χώρο. 

Η θραυσματική διάσταση δεν μπορεί να χαρακτηρίσει κάποιο τύπο γεννήτριας τυχαίων 

αριθμών. Δηλαδή δεν μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα για τον τύπο μιας 

γεννήτριας ανάλογα με την τιμή της θραυσματικής διάστασης. 

Όσον αφορά στη θραυσματική διάσταση της γραφικής παράστασης των μονοδιάστατων 

και δισδιάστων σημείων που προκύπτουν από μία γεννήτρια ψευδοτυχαίων αριθμών: 

Η θραυσματική διάσταση αποτελεί ακατάλληλη μετρική για την ποσοτικοποίηση των 

αποτελεσμάτων του spectral test. Γενικότερα αν δεν ληφθεί υπόψη η σειρά εμφάνισης 

των αριθμών μιας γεννήτριας, παρά μόνο το σύνολο των παραγόμενων αριθμών, η 

απόδοση της γεννήτριας είναι αντιστρόφως ανάλογη με την τιμή της θραυσματικής 

διάστασης.  
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