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A.Cataldi, έλαο καζεκαηηθφο απφ ηε Μπνιφληα απέδεημε φηη ν έθηνο ηέιεηνο είλαη ν
θαη ν έβδνκνο o

δηαςεχδνληαο αξθεηνχο πνπ πίζηεπαλ

φηη ηα ηειεπηαία ςεθία ησλ δηαδνρηθψλ ηέιεησλ αξηζκψλ ελαιιάζζνληαη κεηαμχ
Δπίζεο, αθνχ ζεκείσζε φηη ν

είλαη ζχλζεηνο αλ ν

είλαη ζχλζεηνο, δηαηχπσζε ηελ

εηθαζία φηη νη αξηζκνί απηήο ηεο κνξθήο είλαη πξψηνη γηα
P.Bungus δίλεη (

) έλαλ πίλαθα κε

θαη
.Ο

ηέιεηνπο αξηζκνχο. Αξγφηεξα ν Fermat δειψλεη

ηε πίζηε ηνπ φηη νη ηέιεηνη αξηζκνί είλαη πην ζπάληνη απφ φζν γεληθά πίζηεπαλ νη ζχγρξνλνί
ηνπ. Γειψλεη φηη δελ ππάξρνπλ ηέιεηνη κε

ή

ςεθία θαη γεληθά δελ ππάξρεη έλαο

ηέιεηνο αξηζκφο αλάκεζα ζε δχν δηαδνρηθέο δπλάκεηο ηνπ
θαζηεξψλεηαη ζαλ άπνςε. Σν

φπσο είρε αξρίζεη λα

ζηέιλεη έλα γξάκκα ζηνλ Μarin Μersenne, έλαλ Γάιιν

κνλαρφ πνπ εθηφο απφ ηα ζξεζθεπηηθά ηνπ θαζήθνληα αζρνιήζεθε ηδηαίηεξα κε ηα
Μαζεκαηηθά θαη ηε Μνπζηθή θαη κε ηνλ νπνίν αιιεινγξαθνχζε ζπρλά θνηλνπνηψληαο ηηο
καζεκαηηθέο ηνπ αλαθαιχςεηο. ην γξάκκα απηφ ν Fermat αλέθεξε φηη απέδεημε ηξεηο
πξνηάζεηο πνπ απνθάιεζε ηε βάζε ηεο αλαθάιπςεο ηέιεησλ αξηζκψλ. Αλ ν
ζχλζεηνο ηφηε ν
θαη φηη ν

είλαη ζχλζεηνο, αλ ν

είλαη πξψηνο ηφηε ν

δηαηξείηαη απφ ην

δηαηξείηαη κφλν απφ πξψηνπο ηεο κνξθήο

δείρλεη φηη ν

είλαη παξάγνληαο ηνπ

θαη ν

είλαη

. Σελ ίδηα πεξίνδν

ηνπ

θαηαξξίπηνληαο ηελ

εηθαζία ηνπ Α.Cataldi. Ο Μ.Mersenne αζρνιήζεθε επίζεο εθηελψο κε ηνπο αξηζκνχο ηεο
κνξθήο

. Δίλαη ζίγνπξα ζχλζεηνη αλ ν

είλαη ζχλζεηνο αιιά αλ ν

είλαη πξψηνο

είλαη πηζαλφ λα είλαη πξψηνη. Οη πξψηνη απηήο ηεο κνξθήο είλαη κία εηδηθή θαηεγνξία
πξψησλ αξηζκψλ πνπ νλνκάδνληαη ζήκεξα πξψηνη ηνπ Mersenne. Σν
κφλν

απφ ηνπο
είλαη

αλαθνηλψζε φηη

ηνπ P.Bungus είλαη πξάγκαηη ηέιεηνη θαη δηαηχπσζε ηελ εηθαζία φηη ν
πξψηνο

αλ

θαη

κφλν

αλ

ν

είλαη

έλαο

απφ

. Έθαλε ιάζνο γηα

ηνπο
αιιά ε

δηαηψληζε ηνπ νλφκαηφο ηνπ εχθνια δηθαηνινγείηαη αλ αλαινγηζηνχκε φηη ζσζηά
ραξαθηήξηζε σο πξψηνπο ή κε ηνπο αξηζκνχο ηεο κνξθήο

κε ιηγφηεξα απφ 19

ςεθία. Μεγάιε εληχπσζε πξνθαιεί ε εηθαζία ηνπ ραξαθηεξηζκνχ σο πξψησλ γηα ηνπο
αξηζκνχο

θαη

. Ο πξψηνο έρεη

ςεθία θαη ν δεχηεξνο

επηβεβαίσζε γηα ηνλ πξψην απφ ηνπο δχν ήξζε πεξίπνπ

. Ζ

ρξφληα αξγφηεξα ελψ ε

δηάςεπζε γηα ην δεχηεξν πήξε αθφκα πεξηζζφηεξν. Γηα λα αλαδείμνπκε ηε ζεκαζία ησλ
πξψησλ ηνπ Μersenne αξθεί λα αλαθέξνπκε φηη ζήκεξα ε εχξεζε πξψησλ αξηζκψλ
πεξλάεη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο κέζα απφ ηελ εχξεζε πξψησλ απηνχ ηνπ είδνπο.
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