Προγραμματίζοντας σε Python
Ενότητα: Λίςτεσ
Σχζδιο Δραςτηριότητασ: Το κόςκινο του Ερατοςθένη
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Οι πρϊτοι αρικμοί είναι οι ακζραιοι αρικμοί που δεν ζχουν άλλουσ διαιρζτεσ εκτόσ από το
1 και τον εαυτό τουσ, π.χ. 2,3,5,7,11.
Δραςτηριότητα 1
Βήμα 1: Ανοίξτε ζνα νζο αρχείο με όνομα primes.py και ςυμπλθρϊςτε τον κϊδικα τθσ
παρακάτω ςυνάρτθςθσ, ζτςι ϊςτε να επιςτρζφει True όταν ο αρικμόσ είναι πρϊτοσ αλλιϊσ
False. Θα πρζπει να ελζγξετε αν υπάρχει αρικμόσ μικρότεροσ του n ο οποίοσ να τον διαιρεί
ακριβϊσ. Αφοφ φορτϊςετε το αρχείο ςτον διερμθνευτι πειραματιςτείτε με τθ ςυνάρτθςθ
για διάφορουσ αρικμοφσ.
def isPrime(n):
for i in range(___ , ____):
if (___________):
return ________
return ________

Βήμα 2: Χρθςιμοποιϊντασ τθν isPrime να γράψετε μια ςυνάρτθςθ allPrimes( n ) θ οποία να
επιςτρζφει το πλικοσ των πρϊτων αρικμϊν μζχρι τον αρικμό n.
Να υπολογίςετε πόςο χρόνο κα κάνει θ allPrimes για n = 1000, 10000, 100000, με χριςθ τθσ
ςυνάρτθςθσ timer τθσ βιβλιοκικθσ cs.
timer( function, data ) : υπολογίηει και επιςτρζφει τον χρόνο εκτζλεςθσ τθσ ςυνάρτθςθσ με
όριςμα τα ςυγκεκριμζνα δεδομζνα
Θα πρζπει να ςυμπεριλάβετε τθν timer με τθ διλωςθ
πρϊτα κατεβάςετε ςτον υπολογιςτι ςασ το αρχείο cs.py .

from cs import timer

αφοφ

Βήμα 3: Ζνα πολφ χριςιμο κεϊρθμα μασ λζει ότι αρκεί να ελζγξουμε μζχρι τθ ρίηα του
αρικμοφ n για να ςιγουρευτοφμε αν είναι πρϊτοσ. Τροποποιιςτε τθν isPrime ζτςι ϊςτε να
ελζγχει μζχρι τθ ρίηα. Στθ ςυνζχεια να υπολογίςετε πάλι τθν απόδοςθ τθσ allPrimes για
n=1000, 10000, 100000. Τι παρατθρείτε;
Δραςτηριότητα 2
Βήμα 1: Δϊςτε τισ παρακάτω εντολζσ ςτον διερμθνευτι τθσ Python και ςχολιάςτε τα
αποτελζςματα:
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>

array = 10*[0]
array[0] = array[9] = 28
print( array )
array = array + [6] + [496]
print( array )
array.append( 8128 )
print( len( array ) )

Βήμα 2: Να δθμιουργιςετε ζναν πίνακα λογικϊν τιμϊν (τφπου bool) 100 κζςεων. Στθ
ςυνζχεια να κζςετε ςε όλα τα πολλαπλάςια του 2 τθν τιμι False.
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Δραςτηριότητα 3
Ζνασ εξαιρετικά δθμοφιλισ αλγόρικμοσ για εφρεςθ πρϊτων αρικμϊν είναι το κόςκινο του
Ερατοςκζνθ. Η ιδζα ζχει ωσ εξισ:
1. Αρχικά δθμιουργοφμε μια λίςτα (κόςκινο) με όλουσ τουσ αρικμοφσ που κζλουμε να
ελζγξουμε εκτόσ από το 0 και το 1. Στθ δικι μασ υλοποίθςθ πρόκειται για μια λίςτα
λογικϊν τιμϊν όπου το ςτοιχείο a[i] ζχει τθν λογικι τιμι True αν είναι πρϊτοσ και
False αν δεν είναι. Αρχικά όλοι οι αρικμοί εκτόσ των 0,1 είναι εν δυνάμει πρϊτοι,
άρα True.
2. Ξεκινάμε με τον αρικμό 2 ο οποίοσ γνωρίηουμε ότι είναι πρϊτοσ.
3. Θζτουμε τθν τιμι/ζνδειξθ False ςε όλα τα πολλαπλάςια του 2, που ςθμαίνει ότι δεν
είναι πρϊτοι.
4. Κάνουμε το ίδιο και για το 3. Το 4 ζχει ιδθ αφαιρεκεί ωσ πολλαπλάςιο του 2 (είναι
False) άρα ο επόμενοσ αρικμόσ ςτθ λίςτα είναι το 5.
Η παραπάνω διαδικαςία ςυνεχίηεται μζχρι να μθ μείνουν άλλα ςτοιχεία ςτθν αρχικι λίςτα.
Αφοφ ολοκλθρϊςετε τθν ανάπτυξθ μιασ ςυνάρτθςθσ primeSieve( n ) θ οποία επιςτρζφει
όλουσ τουσ πρϊτουσ αρικμοφσ από το 2 ζωσ το n υλοποιϊντασ το κόςκινο του Ερατοςκζνθ
να τθν ςυγκρίνετε με τθν allPrimes όςον αφορά τθν ορκότθτά και τθν αποδοτικότθτά τθσ.
Υπόδειξη: Στο τζλοσ οι κζςεισ ςτισ οποίεσ ζχει μείνει θ τιμι True είναι πρϊτοι αρικμοί.

Ευριπίδησ Βραχνόσ

http://evripides.mysch.gr

