COLEGIUL NAȚIONAL ”IENĂCHIȚĂ VĂCĂRESCU”
TÂRGOVIȘTE

Prof. Rafira Anca Mihaela

Scratch este pentru mine un mediu
interactiv de programare ce îmi permite să
execut multe dintre aplicațiile studiate.
Pentru că îndrăgesc matematica, îmi
place să mă joc cu numerele. De aceea țin să
vă prezint două tipuri de numere și anume:
numerele prime și numerele perfecte.

Ce este un număr prim?
Un număr prim este un număr
natural care are exact doi divizori: numărul
1 și numărul în sine. Acești divizori sunt
improprii.
Exemple: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23
sunt numere prime.
2 - este singurul număr prim par (cu
soț). Toate celelalte numere prime sunt
numere impare.
De exemplu, 3 este număr prim pentru
că el este divizibil numai cu 1 și cu 3.

Numărul prim și Scratch
Princiul de execuție al programului
este simplu. Și anume:
- se creează 3 variabile (nr – este
numărul ce se verifică dacă este prim
sau nu; i – permite identificarea
divizorilor și nrr – numără divizorii
numărului);
- se inițializează variabila i cu 1,
deoarece 1 este divizor pentru orice
număr, cu ajutorul blocului
- se inițializează variabila nrr cu 0,
deoarece nu am verificat încă dacă
numărul are divizori, și va crește doar
dacă se găsesc divizori ai numărului nr,
cu ajutorul blocului

se citește numărul nr cu ajutorul blocurilor
- se folosește structura repetitivă cu număr necunoscut
de pași, repetă până când, atâta timp cât condiția este
falsă;
- se verifică dacă numărul restul împărțirii numărului nr
la i este zero, atunci înseamnă că i este divizor al
numărului nr și valoarea variabilei nrr se modifică cu 1;
altfel se trece mai departe și valoarea variabilei i crește
cu 1;
- procedeul se repetă atâta timp cât condiția este falsă,
în momentul în care devine adevărată se iese din
structură și se execută instrucțiunile următoare;
- dacă valoarea variabilei nrr este egală cu 2, înseamnă
că numărul nr are 2 divizori și se afișează mesajul ”este
număr prim”, altfel, în cazul în care are mai mulți de 2
divizori și se afișează mesajul ”nu este număr prim”.
-

Implementarea în Scratch a
algoritmului numărului prim

Știați că?
Cel mai mare număr
prim descoperit până acum
este 274 207 281 - 1, și a fost
descoperit în ianuarie 2016
de un computer de la o
universitate din Missouri.
Acest număr prim are
cu 5 milioane de cifre mai
mult decât precedentul
număr prim.

Primele cifre ale celui mai
mare numar prim cunoscut

Ce este numărul perfect?
Numărul perfect este un număr întreg
egal cu suma divizorilor săi, din care se
exclude numărul însuși.
Primele 4 patru perfecte, cunoscute încă
din antichitate de către matematicienii greci,
sunt: 6, 28, 496 și 8128.
6 = 1 + 2 + 3 = 21(22-1) (singurul număr pentru
care suma divizorilor este egală cu produsul lor)
28 = 1 + 2 + 4 + 7 + 14 = 22(23-1)

496 = 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 31 + 62 + 124 + 248
= 24(25-1)
8128 = 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32 + 64 + 127 + 254
+ 508 + 1016 + 2032 + 4064 = 26(27-1)
Următorul număr perfect este 33 550 336 și
a fost întâlnit pentru prima dată într-un
manuscris medieval din secolul XV, iar alte două
numere (8 589 869 056 și 137 438 691 328) au
fost descoperite în 1588 de către matematicianul
italian Pietro Cataldi.

Numărul perfect și Scratch
Princiul de execuție al programului
este simplu. Și anume:
- se creează 3 variabile (nr – este
numărul ce se verifică dacă este
perfect sau nu; i – permite
identificarea divizorilor și s – calculează
suma divizorilor mai mici decât însuși
numărul);
- se inițializează variabila i cu 1,
deoarece 1 este divizor pentru orice
număr, cu ajutorul blocului
- se inițializează variabila s cu 0,
deoarece nu am verificat încă dacă
suma divizorilor este egală cu însuși
numărul, cu ajutorul blocului

se citește numărul nr cu ajutorul blocurilor
se folosește structura repetitivă cu număr
necunoscut de pași, repetă până când, atâta timp
cât condiția este falsă;
- se verifică dacă numărul restul împărțirii numărului
nr la i este zero, atunci înseamnă că i este divizor al
numărului nr și valoarea variabilei s se modifică cu i;
altfel se trece mai departe și valoarea variabilei i
crește cu 1;
- procedeul se repetă atâta timp cât condiția este
falsă, în momentul în care devine adevărată se iese
din structură și se execută instrucțiunile următoare;
- dacă valoarea variabilei s este egală cu nr, înseamnă
că suma divizorilor este egală cu numărul și se
afișează mesajul ”este număr perfect”, altfel, în cazul
în care suma divizorilor nu este egală cu numărul se
afișează mesajul ”nu este număr perfect”.
-

Implementarea în Scratch a
algoritmului numărului perfect

Știați că?
-

-

Un număr care are suma divizorilor mai
mare decât el însuși poartă numele de
număr abundent?
36:

1+2+3+4+6+9+12+18=55>36

60:

1+2+3+4+5+6+10+15+20+30=96>60

100:

1+2+4+5+10+20+25+50=117>100

Un număr care are suma divizorilor mai mică
decât el însuși poartă numele de număr
deficient?
9:

1+2+3=4<9

23:

1<23

128:

1+2+4+8+16+32+64=127<128
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