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 1الواجب المنزلي 

 مقدمة

طريقة استخدام سير التحكم )ترتيب تنفيذ التعليمات( في البايثون فك على هذا الواجب المنزلي سيعر   

ً بلغة بايثون  وصياغة حل حوسبي لمشكلة ما. في هذا الواجب المنزلي سوف تصمم وتكتب برنامجا

تسليم آلية متعلق بالتعاون والقسم المتعلق بال وخصوصاً القسموتختبره وتسلمه. قم بقراءة الواجب بتمعن 

 الواجب.

 

 التعاون

كل طالب أن يكتب ويسلم واجبه بشكل منفصل. قم بذكر على يجب  إنمايمكنك التعاون مع طالب آخرين، 

أسماء الطالب الذين عملت معهم على حل الواجب. من أجل تفاصيل أخرى، قم بمراجعة سياسة التعاون 

 لمساق.الموجودة في مخطط ا
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 حساب األعداد األولية

الحلول المحتملة لمسألة  توليدر، حيث تقوم باختباالو طريقة التوليد يمن الحوسبة ه ةشائعالع انواأل من

الحل المقدم صالحاً  ة من االختبارات لتحديد إذا ما كانما بشكل منظم ومنهجي، ثم تقوم بإجراء سلسل

يجب عليك( إنشاء حلول محتملة بشكل عشوائي أو وفقاً لتوزيع  بالفعل. بينما يمكنك )وفي بعض الحاالت

 إحصائي ما، غالباً ما يكون األمر األكثر فعالية هو ابتكار طريقة منهجية لتوليد كل الحلول الممكنة.

 

 1المسألة 

 1000 الذي ترتيبهحساب وطباعة العدد األولي يقوم باكتب برنامجاً 

 .قم بتهيئة بعض متغيرات الحالة .1

 .لكي تكون أولية أعداد مرشحةم بتوليد كل األعداد الصحيحة )الفردية( األكبر من الواحد كق .2

 مرشح إذا ما كان أولياً أم ال.قم باختبار كل عدد صحيح  .3

. هناك طريقة سهلة للقيام بذلك وهي اختبار إذا ما كان ناتج تقسيم العدد الصحيح )األكبر من 1

على سبيل  .بذلك، يمكنك استخدام عالمة النسبة المئوية %للقيام  .0يساوي  بشكل متساوي( 1

 .bعلى العدد الصحيح  aيعيد لنا باقي قسمة العدد الصحيح  a%bالمثال، التعبير 

أن تتجاوز العدد  بحاجة إلى تربما ستفكر باألعداد التي ستستخدمها كمقسوم عليه، بالتأكيد لس. 2

 النتهاء بأقرب وقت ممكن؟كيف يمكنك االمرشح الذي تتحقق منه، ولكن 

إذا كان المرشح عدداً أولياً، قم بطباعة بعض المعلومات لتعرف أين وصلت في العملية الحوسبية،  .4

 وقم بتحديث متغيرات الحالة

برنامجك ال يقوم . أثناء صياغة هذا الشرط ال تنسى أن ناسبتوقف عندما تصل إلى شرط انتهاء م .5

 (.2)بتوليد العدد األولي األول 

 

 استخدم هذه األفكار كدليل إلنشاء النص البرمجي.

إذا أردت أن تتحقق أن النص البرمجي الذي كتبته يقوم بإيجاد األعداد األولية بشكل صحيح، يمكنك إيجاد 

 tm.edu/lists/small/1000.txthttp://primes.uقائمة باألعداد األولية في الرابط التالي 

 

http://primes.utm.edu/lists/small/1000.txt
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 األعداد األولية ضرب

، حاصل ضرب n كبير بشكل كافهذه نتيجة لطيفة من نظرية األعداد التي تقول أن ه من أجل عدد 

، هذا يصبح حداً ضئيالً )حيث nوعندما ينمو  e**nهو أصغر أو يساوي  nاألعداد األولية األصغر من 

 (.nعندما تنمو  1تصبح قريبة من  e**nأن نسبة ضرب األعداد األولية إلى 

ً كبيراً جداً، والذي يمكن أن  حساب حاصل ضرب عدد كبير من األعداد األولية يمكن أن يعطينا رقما

عداد بشكل أكثر يؤدي إلى مشاكل بالعملية الحوسبية. )سوف نتحدث كيف تتعامل الحواسيب مع األ

ل حاصل ضرب مجموعة من األعداد األولية في تفصيالً  وقت الحق في هذا المساق.( إذاً يمكننا أن نحو 

كل أطراف هذا التقدير. في هذه الحالة،  على إلى مجموع من لوغاريتم األعداد األولية بتطبيق اللوغاريتم

هو  nتمات كل األعداد األولية األصغر من مجموع لوغاريالتقدير المذكور في األعلى يتقلص إلى أن 

 .1يصبح قريباً من  nفإن نسبة هذا المجموع إلى  nوأنه عندما ينمو  nأصغر من 

لحساب اللوغاريتم يمكننا استخدام الدوال الرياضية الداخلية للبايثون. للوصول إلى هذه الدوال يجب عليك 

 تابة العبارة التاليةأن تقوم بجلبهم إلى بيئتك ويمكنك القيام بذلك بك

from math import *  

سيقوم بإعادة اللوغاريتم  log(2)مثالً في برنامجك،  logفي بداية ملفك. هذا سيمكنك من استخدام الدال ة 

 2للعدد  eذو األساس 

 

 2المسألة 

مجموع  ، واطبع nإلى عدد ما  2اكتب برنامجاً يقوم بحساب مجموع لوغاريتمات كل األعداد األولية من 

 .nو نسبة هذين المقدارين. قم باختباره من أجل قيم مختلفة لـ  nلوغاريتمات األعداد األولية والعدد 

 

 لحل هذه المسألة أيضاً. 1يجب أن تكون قادراً على القيام بتعديالت وتغييرات بسيطة على حل المسألة 

 

 مالحظات:

 1تصبح أقرب إلى  nعداد األولية إلى القيمة بينما يجب عليك البحث عن نسبة مجموع لوغاريتمات األ

 ببطء، إنها ال تقترب من هذه الحد بشكل رتيب.
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 عملية التسليم:

 الحفظ .1

وال تقم بتجاهل هذه الخطوة وال تسمي الملف  ps1.psقم بحفظ النص البرمجي في ملف وقم بتسميته 

 بأسماء أخرى.

 

 التوقيت ومعلومات عن التعاون .2

التي أمضيتها على  -بشكل تقريبي-بكتابة تعليق واذكر فيه عدد الساعات  في بداية كل ملف، قم

 المسائل في هذا الجزء، واذكر أيضاً أسماء األشخاص الذين تعاونت معهم. على سبيل المثال:

 

# Problem Set 1 

# Name: Jane Lee 

# Collaborators: John Doe 

# Time: 1:30 

# 

 … اكتب النص البرمجي هنا ...

 


