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Abstrakt: Sly²eli jste uº o Mersennových prvo£íslech? Jsou to prvo£ísla tvaru 2p − 1, kde p
samotné je také prvo£íslo, a zajímal se o n¥ v 1. polovin¥ 17. století francouzský mnich °ádu minim·
Marin Mersenne. Krom¥ svých vlastních výsledk· v oblasti teorie £ísel, v mechanice a optice má
tento u£enec je²t¥ dal²í obrovskou zásluhu. Zprost°edkovával komunikaci významných evropských
v¥dc·: Reného Descartese, Pierra de Fermata, Christiana Huygense, Galilea Galileiho a dal²ích.

Mersenne se domníval, ºe 2p− 1 je prvo£íslo pro p = 2, 3, 5, 7, 13, 17, 19, 31, 67, 127, 257. Jelikoº se
jedná o rychle rostoucí £ísla, nedivme se, ºe se v n¥kolika p°ípadech spletl a ºe mu naopak n¥která
Mersennova prvo£ísla v seznamu chyb¥la.

Jist¥ víte, ºe hledání velkých prvo£ísel je obrovskou výzvou dne²ka, protoºe na násobení velkých
prvo£ísel jsou zaloºeny ²ifry chránící bezpe£nost bankovních transakcí, soukromí na²í elektronické
komunikace £i bezpe£nost plateb p°es internet.

Nejv¥t²í známá prvo£ísla jsou práv¥ Mersennova. Je to z toho d·vodu, ºe existuje Lucas·v-
Lehmer·v test prvo£íselnosti, který je velice rychlý. Obecn¥ totiº platí, ºe úloha zji²´ovat, zda
dané £íslo je prvo£íslo, je £asov¥ velmi náro£ná. Pokud bychom nepouºili ºádný ra�novaný algo-
ritmus, pak je t°eba vyzkou²et, zda je dané £íslo n d¥litelné v²emi prvo£ísly men²ími neº

√
n.

P°edná²ka je ur£ena zájemc·m o teorii £ísel a diskrétní matematiku. Jednodu²e °e£eno - t¥m, kte°í
se rádi dozv¥dí n¥co nového o vlastnostech prvo£ísel. Popí²eme si Mersennova prvo£ísla a Lucas·v-
Lehmer·v test. Seznámíme se s internetovým projektem GIMPS - Great Internet Mersenne Prime
Search, a kdo bude chtít, m·ºe se do projektu zapojit (a moºná vyhrát odm¥ny, které jsou na
nalézání rekordn¥ velkých prvo£ísel vypsány). V souvislosti s Mersennovými prvo£ísly si prozradíme
n¥co o dokonalých £íslech. Dále poznáme také Fermatova prvo£ísla. A neopomeneme ani Rabin·v-
Miller·v test, který je zástupcem test· pravd¥podobnostních a je hojn¥ vyuºívaný v praxi.


