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Θα πξέπεη βέβαηα λα αλαθέξνπκε φηη ε πξφηαζε απηή δελ άιιαμε θαη πνιχ ηηο
κεζφδνπο αλαδήηεζεο ηέιεησλ αξηζκψλ ησλ ζχγρξνλσλ καζεκαηηθψλ. Οχησο ή άιισο εθεί
ζηφρεπαλ φηαλ ηνπο αλαδεηνχζαλ θαη ήηαλ πνιινί εθείλνη πνπ είθαδαλ ηελ ηζρχ ηεο
παξαπάλσ πξφηαζεο. Ζ απφδεημε, φκσο, νξηζηηθνπνίεζε ηε θαηάζηαζε. Δπίζεο
παξαηεξνχκε φηη κε ηα παξαπάλσ θαιχπηνπκε ηνπο άξηηνπο ηέιεηνπο. Γηα ηνπο πεξηηηνχο;
Μέρξη ζήκεξα δελ έρεη βξεζεί πεξηηηφο ηέιεηνο θαη είλαη έλα αλνηρηφ εξψηεκα αλ ππάξρεη.
Αλ ππάξρεη πάλησο πξέπεη λα έρεη ηνπιάρηζηνλ
ζίγνπξα κεγαιχηεξνο απφ

δηαθξηηνχο παξάγνληεο ελψ ζα είλαη

.

Σν θπλήγη ησλ ηέιεησλ ζπλερίζηεθε. Πνιινί δήισλαλ φηη βξήθαλ ηνλ έλαην ηέιεην
αιιά ήηαλ πνιχ δχζθνιν λα ην απνδείμνπλ θαζψο νη ζεσξεηηθέο γλψζεηο ηεο επνρήο θαη ε
αδπλακία ππνινγηζηηθήο ηζρχνο δελ έδηλαλ ηηο απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο. Άιισζηε πήξε
πεξίπνπ

ρξφληα ε εχξεζε ελφο κφλν ηέιεηνπ. Σν

o O.Terquem θαηέγξαςε ηνλ

σο πξψηνπο θαη άξα πηζαλνιφγεζε φηη βξήθε δχν θαηλνχξηνπο
ηέιεηνπο. Σν

φκσο απνθαιχθζεθε φηη

. Μεγάιε

πξφνδνο ππήξμε απφ ηνλ F.Landry ν νπνίνο ην 1867 δήισζε φηη θαηέρεη κία πιήξε
παξαγνληνπνίεζε ησλ αξηζκψλ

εθηφο απφ ηνπο

. Γχν

ρξφληα αξγφηεξα εμέδσζε ηνλ πίλαθά ηνπ. Σνλ πίλαθα απηφλ επεμεξγάζηεθε θαη ν Δ.Lucas
θαη έδσζε πνιιέο πηζαλφηεηεο ζην

γηα ηνλ επφκελν πξψην πνπ νδεγεί ζε ηέιεην.

Οη αξηζκνί απηνί φκσο, έρνπλ πνιιά ςεθία θαη νη καζεκαηηθνί γλσξίδνπλ φηη γηα λα
ζπλερίζνπλ ηελ έξεπλα πξέπεη λα εθκεηαιιεπηνχλ θπξίσο ζεσξεηηθέο πξνηάζεηο γηα ηνπο
πξψηνπο αξηζκνχο. Απηφ θάλεη ν Δ.Lucas θαη ην
αξηζκφο κε
Έρεη

απνδεηθλχεη φηη ν

, έλαο

ςεθία, είλαη πξψηνο. Μφιηο είρε αλαθαιπθζεί ν έλαηνο ηέιεηνο αξηζκφο.

ςεθία. Ο Mersenne επηβεβαηψλεηαη. Οη εηθαζίεο ηνπ αληέρνπλ πεξηζζφηεξν απφ
ρξφληα φκσο ην πξψην ηνπ ιάζνο απνθαιχπηεηαη ην

ν

φπνπ θαη απνδεηθλχεηαη φηη

είλαη πξψηνο απφ ηνλ I.M.Pervushin. O αξηζκφο απηφο δίλεη ηνλ δέθαην ηζηνξηθά

αλ θαη έλαην ζηε ζεηξά ηέιεην αξηζκφ. Σν

βξέζεθε φηη

. Απηφ ήηαλ ην δεχηεξν ιάζνο ηνπ Merssene πνπ απνθαιχθζεθε. Σν
θαη ην

ν R.E. Powers αλαθαιχπηεη ηνπο δχν επφκελνπο πξψηνπο,

θαη

, πνπ δίλνπλ αληίζηνηρα ηνπο δχν λένπο ηέιεηνπο αξηζκνχο. πλνιηθά πιένλ ήηαλ
γλσζηνί

ηέιεηνη αξηζκνί.
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