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En smule over gjennomsnittet 
interessert i primtall? 

Skrevet av: Erik Fagerås Skaar 
 

Er primtall viktig? Primtall blir brukt innenfor kryptering i IT. Primtall er så viktig for 
sikkerheten innenfor informatikk at flere organisasjoner har premie til de som greier å finne 
et primtallet med et ekstremt høyt antall sifre. For eksempel gir EFF 150´000 USD til den første 
personen eller gruppen som finner et primtall med over 100´000´000 sifre [1]. Til 
sammenligning er dagens lengst primtall på 17´425´170 sifre [2]. 
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Introduksjon 
Forhåpentligvis er du klar over hva et primtall er, 
men jeg skal begynne med å forklare dette kort. 
Et primtall er et tall som kun er delelig på 1 og 
seg selv. 2 er dermed et primtall. Det kan deles 
på seg selv og 1. 3 er et primtall av samme grunn, 
mens 4 kan deles på 1, 2 og seg selv og er dermed 
ikke et primtall. Fun fact; verdens lengste 
primtall tok 39 dager for en datamaskin å 
bekrefte at det var et primtall.  
 
Videre som leser må du vite at det finnes 
uendelig mange primtall. Et bevis for dette er 
som følgende:  
 
Anta at du har en liste med alle primtall. Ta nå 
produktet av alle disse. Altså:  
 

𝑃1𝑃2𝑃3  ∙ … ∙  𝑃𝑛−1𝑃𝑛 = 𝑃𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡 
 
Dette tallet 𝑃𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡 vil da ha alle primtall som 
faktor. Legg til 1 til 𝑃𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡. Nå har dette nye 
tallet ingen av primtallene som faktor, så enten 
er dette produktet av noen andre primtall eller 
så er dette et primtall. Uansett om det er det 
først nevnt eller det sist nevnt så er konklusjonen 
at din endelig liste av primtall manglet noen 
primtall. Dette er et bevis som viser at du ikke 
kan lage en endelig list med primtall som da vil si 
at det er uendelig mange primtall.  
 
Hva trenger du for å gjøre det jeg gjorde? En PC 
som har installert Python (Jeg har brukt Python 
2.7.9). 

Mål/hensikt 
Målet med oppgaven var å lage et program som 
kunne finne primtall, også prøve å gjøre det 
raskere. Jeg begynte med å lage et program som 
bare tok et tall og delte dette på alle primtall opp 
til dette tallet. Jeg sa til programmet at jeg ville 
ha 100 tusen primtall og det tok pcen min cirka 1 
time å fullføre. Jeg kom så på at dette var et 
tullete program.   
 
Hvorfor var dette tullete? Jo, fordi å teste om 
113 (som er et primtall) er delelig på 109 (også et 
primtall) er tull. Det er helt umulig å få et heltall 
ut av en slik brøk, fordi tallene er alt for nærmet 
hverandre på tallinjen.  
 
Så kom jeg på det som er pensum i X-matte på 
videregående at hvis et tall (n) ikke er et primtall 

så må en av faktorene være mellom 2 og √𝑛. 
Tanken her er at hvis det kan faktoriseres må 
tallet bestå av to eller flere faktorer. Hvis faktor 

1 (𝐹1) er større enn √𝑛 , så må faktor 2(𝐹2) være 

mindre enn √𝑛. Fordi: 
 

𝐹1 ∙  √𝑛  >  √𝑛 ∙ √𝑛 = 𝑛 
 
Dermed startet jeg å forandre på programmet 
slik at det tok høyde for dette prinsippet. Når 
dette var forandret på (og litt andre små ting var 
forandret) kjørte jeg programmet på nytt. Det 
som tok en time i sted, tok under et minutt nå. 
Med litt andre små logikker i programmet kuttet 
jeg det ned til rundt 12 sekunder for 100 tusen 
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primtall. Nå ser programmet slik ut (hvis du ikke 
har sett et program før ikke få panikk):  
prime = [2,3]; NEI = [0]; IPT =[2,3] 

N = 100000 

infile = open("PRIME2.txt","w") 

 

def f(): 

 for i in prime: 

  if i <= npp05: 

   NPP = float(npp)/i              #1 

   IntNPP = int(npp/i) 

   if NPP-IntNPP == 0: 

    NEI[0] = npp 

    return 

   else: 

    None 

  else: 

   return 

 

while len(prime)<N: 

 npp = IPT[-1] + 2 

 npp05 = npp**(0.5) 

 f() 

 if NEI[0] > 0: 

  None 

 else: 

  prime.append(npp) 

  infile.write("%.f %6.f \n" 

%(len(prime), npp)) 

 IPT.append(npp) 

 NEI[0] = 0 

 
Dette tok jeg nå opp og begynte å forandre på. 
Med et skarpt øye OG med en forklaring på hva i 
alle dager disse variabelnavnene betyr kan en se 
at jeg kan forandre på dette programmet slik at 
det blir mye bedre.  En ting som er lett å forstå 
er hvor dumt det er å gjør om en variabel fra int 
til float i en for loop. Dette vil føre til at for hver 
iterasjon i for loopen så gjør pcen en operasjon 
som er helt lik som i forrige iterasjon i for loopen. 
Dermed tok jeg dette ut av for loopen (se #1 for 
referanse i koden). 
 
Etter noen små forandringer ser programmet 
mitt slik ut: 
prime = [2,3] ; npp = 3 ; N = 100000; 

Len = 2 

infile = open("primes.txt","w") 

 

def f(): 

 for i in prime: 

  if i <= npp05: 

   if (fnpp/i)-(npp/i) == 0: 

    return 1 

  else: 

   return 0 

 

while Len<N: 

 npp = npp + 2 

 fnpp = float(npp)          #1 

 npp05 = npp**(0.5) 

 if f() == 0: 

  Len += 1 

  prime.append(npp) 

  infile.write("%.f %6.f \n" %(Len, 

npp)) 

 
Dette programmet bruker rundt 5 sekunder på 
100 tusen primtall og implementer de jeg har 
snakket om. Dette er rundt en 700 ganger 
forbedring fra det opprinnelige programmet jeg 
laget.  
 

Resultat og diskusjon 
Så da er spørsmålet hva har jeg lært. Jeg 
programmerte ganske mye her. Jeg lagde mange 
programmer og prøvde en god del forskjellige 
varianter. Jeg har funnet ut at å finne primtall er 
vanvittig krevende for en pc. Jeg har lært at hvis 
du gjør en operasjon i en for loop bør det være 
fordi det er en unik operasjon for hver iterasjon 
hvis ikke burde du ta den ut av for loopen.  
Videre har jeg innsett at får å løse problemer på 
pcen er det svært lurt å ha nok kunnskap til å 
gjøre problemet minst mulig for pcen hvis ikke 
tar det for lang tid å regne. Det er et alternativ å 
skrive koden i et annet språk og det kan gjøre det 
raskere. Jeg har også skrevet programmet i C++ 
og i java. Dette er to programmeringsspråk som 
krever kompilering som gjør koden optimalisert, 
og dette er raskere. Men koden ser betydelig 
mer avansert ut og er ikke like lett å skrive eller 
å forandre på. 
 
Jeg kjørte programmet mitt gjentatte ganger på 
ti, hundre, tusen, 10 tusen, 100 tusen, 1mill og 
en gang med 10 mill. Resultatene for tiden er vist 
under både i tabell og grafisk form.  
 

10 0.1s 

100 0.1s 

1’000 0.1s 

10’000 0.3s 

100’000 5.5s 

1’000’000 130s 

10’000’000 4500s 

 
Grafen under hvis tiden det tok for de forskjellige 
mengdene med primtall.  
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Og den så helt forferdelig ut. La oss prøve med 
log-akser. 

 
 
Her ser vi da at det er en logaritmisk 
sammenheng mellom tid og hvor mange tall en 
vil finne.  Dette kan en tenke litt på og da ser en 
at det er naturlig.  Dette er fordi for vært nye tall 
du tester, så vil det tallet potensielt kunne bestå 
av flere tall som da pcen sjekker som gjør at 
programmet bare bruker lengre og lengre tid per 
tall. 
 
Som avslutning skal jeg dele min to yndlings 
primtall.  
 
Nr. 350: 2357  
Begrunnelse: sammensatt av de fire første 
primtallene og det er det høyeste klokkeslettet i 
løpet av et døgn som er primtall (tar en med 
sekunder blir det 235951, ikke så kult). 
 
Nr. 7033574: 123575321 
Begrunnelse: Må jeg forklare det? Dette var det 
høyeste primtallet jeg fant som har dette 
mønsteret.  

 

Konklusjon 
Det å undersøke primtall kan føre til metoder for 
å optimalisere programmeringskode, samt mye 
moro med mønster i tall. 
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