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I No vi ce
ODKRITO NOVO NAJVEČJE
(MERSENNOVO) PRAŠTEVILO
Št evila , s kat erimi štejemo, imenuj emo naravn a števila. Št evila, ki imajo
nat anko dva različna delit elja , sa mega sebe in šte vilo 1, so praštevila. Že
pred več kot 2300 let i je Evklid dokazal, da je pr ašt evil neskonč no mn ogo.
Št evilo oblike 2n -1 imenuj emo Mersennovo število in ga označuj emo
z M n . Če je M n prašt evilo, ga imenujemo Mersenn ovo prašt evilo . P oglejmo , kakšn o št evilo je M n , če je n sestavljeno štev ilo. Recimo, da je n
ena k zmnožku rs, potem lahko Mersennovo šte vilo ivIn = M r s zapišemo
takole:

M n = 2r s

-

1 = (2r

-

1)(2r (s -

1)

+ 2r (s - 2 ) + ...+ 2r + 1) .

Vid imo , da je v t em pr imeru M n produkt dve h šte vil, zato ni prašt evilo.
Torej velja, da če je M n prašt evilo, mora biti tudi ti prašt evilo. Mnogi
so domnevali, da so vsa Mersennova št evila M n , kjer je n prašt evilo,
t udi prašt evila. Let a 1536 je Hu dalricus Regius pokazal , da 211 - 1 ni
prašt evilo (saj je ena ko zmnožku 23 in 89) . Zgodovina iskan ja naslednjih
Mersennovih praštevil in velikih prašt evil nasp loh je pisana, o čemer smo
v P reseku že pisali v članku P. Pot očnik : Naj večja znana praštevila nekoč in danes, P resek 28 (2000/2001), 349~35 1. Domneva , da je t udi
Mersennovih praštevil neskončno , ni do kazana.
17. novembr a 2003 je računalni k št ude nt a Michaela Shaferja na ekran
zapisa l s p oročilo o najdbi novega, naj večj ega zna nega Mersennovega prašt evila
2 20996011 -

1,

ki je t udi največj e zna no pra št evilo. Sestavlja ga kar 6 320430 desetiških
števk, v celot i pa si lahko to ogromno število ogledamo na medmrežnem
naslovu

htt p: //mer s enne. or g/prime6. t xt .
Na Michaelovem

r ačunal ni ku

je te kel pr ogr am , ki ga dob imo na naslovu

http: / /www .mersenne .org
in je izhodiščna st ran t ako imenovanega velikega medmrežnega iskanja
Mersennovih praštevil (GIMPS - Great I nt ern et M ersenn e P rime Search) .
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Program za iskanje Mersennovih praštevil je napi sal ust anovitelj
GIM PS George Woltman. J edro pr ograma pr ed stavlja algoritem za hitro množenj e velikih števil, ki ga je odkril mat em atik R ichard Crandall,
strojno in programs ko opremo za porazdeljen o ob delovanje pa je dalo na
razpolago podj etj e Entropia Inc. Vse h zadnjih šest n aj ve čj ih Mersennovih
praštevil je bilo najdenih s pomočjo proj ekt a GI MP S, ki t raja že od
januarja 1996. Vsako od nj ih je v času odkr itja predstavljalo t ud i naj ve čj e
znano prašt evilo.
Na jd ite lj 38. Mersennovega prašt evila je dobil od organizacije Electronic Frontier Foundation (ht t p: / / www . eff . org) nagr ad o 50 000 ameriških dolarj ev za odkritje pr aš t evila z vsa j 1 000000 števkami. Za odkritje
praštevila z najmanj 10000000 števkami je razpisan a nagr ad a v višini
100000 ame riških dolarj ev. Sedaj poznamo 40 Mersennovih prašt evil z
naslednjimi pot encami dvojke: 2, 3, 5, 7, 13, 17, 19, 31, 61, 89, 107, 127,
521, 607, 1279, 2203, 2281, 3217, 4253, 4423, 9689, 9941, 11213, 19937,
21701 , 23209 , 44497 , 86243, 110503, 132049 , 216091 , 756839, 859433,
1257787, 1398269, 2976221, 3021377, 6972593, 13466917 in 20996011. Ali
sta števili M13466917 in M 20996011 tudi 39. in 40. Mers enn ovi praštevili,
še ni ugotovlj eno . Do sedaj so bile pr everj ene vse potence do 12441900,
to rej je še veliko kandidatov za nova Mersennova praštevila do zadnjega
odkritega praštevila .
Za 10000000 števk bi morala biti pot en ca dvojke večja od 33219280.
Proje kt GIM P S se nad aljuje in sedaj čakamo na naslednj e rekordno Mersennovo prašt evilo. Ga bo našel kdo izmed vas?
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P red od dajo Preseka v t iskarno smo pr ejeli novico, da je bilo 15. maj a 2004
odkrito novo naj večj e (Marsennovo) pr ašt evilo M24036583 , ki ga sestavlja
7235 733 deseti ških števk. O te m najnovejšem odkritju bom o še p oroč ali
veni od naslednjih številk P reseka.

