
Datoruppgift 1: Miller-test
.

Millers test kan falsifiera, men inte verifiera, primtal. pp. 209-210 i Rosen. Se även min stencil.
För Miller behöver du en rutin som beräknar modulära potenser, snabbt, se p. 133 eller min stencil .
Observera att Python har en färdig rutin!: pow(k,n,m) höjer k till n:e potens modulo m. n f̊ar

inte vara negativt.
Input, Miller: bas och testat tal. Output: 1 för sammansatt, 0 för vet ej.

a) (Uppvärmning och test): Avslöja med Millertest att m = 7418629 och 564651361 är sammansatta. (I
det senare fallet bör du, om du har en gcd-rutin kunna erh̊alla en faktorisering)
Enligt boken passerar talet 25326001 Millertestet för baserna 2, 3, 5. Testa detta.

b) Nu till själva uppgiften: Vilken är den minsta primtalsbas som avslöjar att

1195068768795265792518361315725116351898245581

är sammansatt? Musa talet fr̊an filen data.txt för att slippa avskrivningsfel!
Samma uppgift för detta stora tal:
68528663395046912244223605902738356719751082784386681071
(det har i själva verket tre primfaktorer).

c) Avslöja med Millertest att vissa av följande tal säkert är sammansatta, andra sannolikt
inte. Ange begagnade baser.

199 · 2854 + 1, 409116489 · 287 + 1, 12051351 · 296 + 1

(5 poäng, för samtliga delar i b) och c))
Bonus: Du bör nu ha redskapen för att visa att N = 180 · (2127−1)2 +1 är ett primtal (med 78 siffror!)

givet att 2127 − 1 är ett primtal. Det senare visas p̊a tv̊a ställen i min stencil, dels med en allmän metod,
dels med Lucas’ metod för Mersennetal. Den förra bör ge dig uppslag.

(3 poäng till för denna uppgift, till VG-potten).
Alternativ: De tal ovan som avslöjades som sannolika primtal kan lätt avslöjas med ett deterministiskt

test, p g a formen. Skriv och gör.
(3 poäng till för denna uppgift, till VG-potten).

Datoruppgift 3: kedjebr̊ak

Pells ekvation
a) Bestäm minsta positiva lösningen till Pells ekvation x2 − 1729y2 = 1. Lösningen ska utföras med egen

kod och redovisa väsentliga mellanresultat. Perioden ska framg̊a. Är x2 − 1729y2 = −1 lösbar?
b) Du ska vidare bestämma det till beloppet näst minsta n för vilket ekvationen x2−1729y2 = n är lösbar.
c) Avgör tillsist om ekvationerna x2 − 1729y2 = 4, 9, 16 är lösbara, med relativt prima x, y.

(5 p)
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Datoruppgift 4: kedjebr̊ak, “vänta p̊a en kvadrat”
.

En enkel variant av faktorisering medels kedjebr̊ak är “vänta p̊a en kvadrat”, sid. 14-15 i min stencil.
input: talet N som ska faktoriseras, och en gräns för antalet iterationer, output: faktor d, 1 < d < N ,

N/d. Skriv även ut de p och R som ger faktorerna (p±R,N), samt antalet iterationer fram till avbrott.
Faktorisera (tv̊a faktorer)
N = 8173819034797847,
N = 83910721266759813859
N = 2121802691159837449
(N = 503840507496195208741373)
Gör dem , och redovisa de tre första. Det fjärde kan du ha som ett snabbhetstest.
Om du skrivit Millertest kan du (med rimlig sannolikhet) primtalstesta faktorerna.
(4 p till, varav 3 VG)
Mitt eget program inklusive gcd-rutin är s̊adär 25 rader. Bhaskarastencilen visar att man kanske spar

körtid genom att göra P,Q–rekursionen tv̊aledig (division undviks); I dessa uppgifter är det knappast värt
besväret.

Man torde för dessa tal kunna klara sig med ex.vis Pythons int(sqrt(*)). Det tycks gälla upp till 30
decimala siffror eller kanske drygt det. Värt att notera att även om int(sqrt(*)) inte klarar talet självt s̊a
kan det klara mellanreslutaten eftersom dessa är < dubbla kvadratroten!

För mycket stora tal, flera hundra siffror, varnar Python. För ett 35-siffrigt tal jag prövade erhölls ingen
varning och svaret blev fel. D̊a gällde Newtons förfarande, som det beskrivs i min stencil, en snutt p̊a kanske
fem, sex rader, plus en liten biträknare.
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