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 1۱/۳۰/2۳1۰ دیپلوم انجنیر کریم عطائی
 از مطبوعات سویس

 

   Mersenne prime اولی کشف تا حال بزرگترین عدد
 و خود عدد( ۱)قابل تقسیم به 

 

 
 

خوش برضا در تمام جهان کمپیوتر های خود را برای جست و جوی بزرگترین عد نخست )اولیه( به اختیار  نفر هزار ها

 (Imagoگزاشتند. )تصویر از: 
 

" را کشف کرد. برای به اثبات پرایمن از پوهنتون امریکائی "سنترال میسیوری"  بزرگترین "عدد جدید اتیم محققیک 

روز فعال  ۹۳باید یک کمپیوتر  ،رسیدن عدد کشف شده که در واقعیت صرف به "یک و خود عدد" قابل تقسیم می باشد

 می بود.
 

George Szpiro 
در قرن کشیش فرانسوی بود که برای بار اول  Mersenne. یده می شود" نامیسنربه اصطالح "عدد م« ریکارد جدید» 

حال کشف شده این طور  "عدد پرایم"تحریر می گردد.  ۱منفی  ۲"عدد پرایم" را کشف کرد و به حیث طاقت  ۱۱

 نگاشته می شود:

2^57885161–1 
 

وشته در صورتیکه مکمل ن ٬«1منفی  ٬ضرب خودش ۸۵۵۵۸1۸1و 2ک ی »که عبارت است از "پرایم"عدد جدید 
یک عدد پرایم نیست. برای ثبوت عدد کشف شده که در  ی"مرسن"ملیون خانه دارد. ولی هر عدد  1۱شده باشد بیش از 
فعال می بود. عددیکه از طرف  روز ۰۳ندارد باید یک کمپیوتر  "مقسوم علیه"و خود عدد  دیگر  1واقعیت به جز از 

ـ مین عددی است که به حیث عدد ۱۵صرف  ٬کشف گردید Curtis Cooper٬ ٬اه نمائی پروفیسور ریاضیتحت ر تیم
 به ثبوت رسیده است. ٬"پرایم"

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/attaie_k_kashfe_bzorgtarin_adade.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/attaie_k_kashfe_bzorgtarin_adade.pdf
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 کمپیوتر به اختیار می گزارند ٬خوشبرضایان

از طرف  1۳۳۸جست و جو به سراغ بزرگترین اعداد اولی در سطح جهانی یک مؤسسٔه مرتب است که درسال 
 Great Internet Mersenne Prime Searchتحت نام  Scott Kurowskiو George Woltman کمپیوترعلمای 

(Gimps) .در  ٬کمپیوترهای خود را ٬هزارها نفر خوشبرضا از تمام جهان برای این مؤسسه اساسگزاری گردید
مشخصات را از طریق انترنت به دست می پروگرام و این ها به اختیار می گزارند.  ٬اوقاتیکه از آنها استفاده نمی شود

"اعداد  ٬" شروع می کندGimps-Programm"پروگرام گیمپس  ٬فعال نباشد PC آرند و در هنگامیکه دیگر پروگرام در
و  ۰جایزه های بین  "جدیدپرایم د. برای کشف "عدد نمرسنی" را در "عدم تقسیم شدن به خودش" تحلیل)بررسی( کن

 ٬که اضافه از یک صد ملیون خانه داشته باشدپرایم هزار دالر به "التری" گزاشته شده اند. برای کشف یک عدد  ۸۳
هزار دالر وعده داده شده است. تیم "پوهنتون سنترال میسیوری" قبل براین دو "عدد مرسنی" را به دست  1۸۳حتی 

 بانک کمپیوتر" را برای "پروژٔه گیمبس" در اختیار گزاشته است."پی سی" "کالنترین  ۱۳۳آورده و با 
 

 پایان
 

 

 
 

 

  


