
ΓΓεεννίίκκεευυσσηη::    
ΝΝαα  ααννττιικκαατταασσττήήσσοουυμμεε  ττηηνν  οομμάάδδαα  ZZ**

pp  μμεε  άάλλλληη  οομμάάδδαα..  
ΠΠααρρααττήήρρηησσηη::    
ΤΤοο  κκρρυυππττοοσσύύσσττηημμαα  EEll  GGaammaall  μμπποορρεείί  νναα  εεφφααρρμμοοσσττεείί  σσεε  κκάάθθεε  οομμάάδδαα  όόπποουυ  ττοο  ππρρόόββλληημμαα  ττοουυ  
δδιιαακκεεκκρριιμμέέννοουυ  λλοογγάάρριιθθμμοουυ  εείίννααιι  δδύύσσκκοολλοο  νναα  λλυυθθεείί..  
ΠΠρρόόββλληημμαα  ττοουυ  δδιιαακκεεκκρριιμμέέννοουυ  λλοογγάάρριιθθμμοουυ  ((DDLLPP))  σσττηηνν  οομμάάδδαα  ((GG,,•• ))..  
HH  ((GG,,•• ))  εείίννααιι  μμιιαα  ππεεππεερραασσμμέέννηη  οομμάάδδαα..  ΤΤοο  ΙΙ::==  ((GG,,  aa,,  bb)),,  όόπποουυ  aa∈∈ GG,,  κκααιι  ΗΗ==<<aa>>  ηη  κκυυκκλλιικκήή  οομμάάδδαα  πποουυ  
ππααρράάγγεεττααιι  ααππόό  ττοο  aa  κκααιι  ββ∈∈ ΗΗ..  
ΠΠρρόόββλληημμαα::    ΝΝαα  ββρρεεθθεείί  οο  μμοοννααδδιικκόόςς  αακκέέρρααιιοοςς  αα  ττέέττοοιιοοςς  ώώσσττεε::  
  
  
  
  
  
  
ΣΣυυμμββοολλιισσμμόόςς::  αα::==llooggaaββ..  
ΣΣττηηνν  σσυυννέέχχεειιαα  γγεεννιικκεεύύοουυμμεε  ττοο  κκρρυυππττοοσσύύσσττηημμαα  EEll  GGaammaall  ωωςς  εεξξήήςς::  
  

ΓΓεεννιικκεευυμμέέννοο  ΚΚρρυυππττοοσσύύσσττηημμαα  EEll  GGaammaall  
  
HH  ((GG,,•• ))  εείίννααιι  ππεεππεερραασσμμέέννηη  οομμάάδδαα  μμεε  ππρράάξξηη  ((•• ))..  ΈΈσσττωω  aa∈∈ GG  ττέέττοοιιοο  ώώσσττεε  ττοο  ππρρόόββλληημμαα  ττοουυ  δδιιαακκρριιττοούύ  
λλοογγάάρριιθθμμοουυ  νναα  εείίννααιι  δδύύσσκκοολλοο  γγιιαα  ττηηνν  ΗΗ==<<aa>>..  PP::==GG,,  CC::==GG  xx  GG  κκααιι  ΚΚ::=={{((  GG,,  aa,,  αα,,  ββ))||  ββ  ==  aaαα))}}..  

--  ΔΔηημμοοσσιιοοπποοιιοούύμμεε  τταα  aa  κκααιι  τταα  ββ..  
--  ΚΚρρααττάάμμεε  μμυυσσττιικκόό  ττοο  αα..  

ΓΓιιαα  ΚΚ==((  GG,,  αα,,  aa,,  ββ))  κκααιι  ττυυχχααίίοο  μμυυσσττιικκόό  αακκέέρρααιιοο  κκ∈∈ ΖΖ||ΗΗ||  οορρίίζζοουυμμεε::  
--  eekk((xx,,  kk))==((yy11,,  yy22)),,    όόπποουυ  yy11==aakk  κκααιι  yy22==xx••ββκκ..    

ΓΓιιαα  ττοο  μμήήννυυμμαα  ααυυττόό  ηη  σσυυννάάρρττηησσηη  ααπποοκκρρυυππττοογγρράάφφηησσηηςς  εείίννααιι::  
--  ddkk((yy))==yy22•• ((yy11α

α))--11  
  
ΠΠααρρααττηηρρήήσσεειιςς  ::  

11..  ΑΑνν  ηη  ΑΑ  δδεενν  γγννωωρρίίζζεειι  ||ΗΗ||  μμπποορρεείί  νναα  εεππιιλλέέξξεειι  έένναα  οοπποοιιοοδδήήπποοττεε  κκ,,  11≤≤κκ≤≤||ΗΗ||--11  
22..  ΗΗ  GG  δδεενν  χχρρεειιάάζζεεττααιι  ααππααρρααίίττηητταα  νναα  εείίννααιι  ααββεελλιιααννήή..  

  
ΟΟυυσσιιαασσττιικκάά  ττοο  DDLLPP  εεφφααρρμμόόζζεεττααιι  σσεε  κκυυκκλλιικκέέςς  οομμάάδδεεςς..  
ΑΑννττιιππααρράάδδεειιγγμμαα::    
HH  ((GG,,•• ))  ==  ((ΖΖnn,,  ++)),,  aa∈∈ GG  έέττσσιι  ώώσσττεε  ((aa,,  nn))==11  ⇒⇒   ZZnn==<<aa  mmoodd  nn>>..  HH  ππρράάξξηη  εείίννααιι  ππρροοσσθθεεττιικκήή,,  οοππόόττεε  δδύύννααμμηη  
σσηημμααίίννεειι  πποολλλλααππλλαασσιιαασσμμόόςς..  ΟΟππόόττεε  DDLLPP  σσττηηνν  ((ΖΖnn,,  ++)),,  σσηημμααίίννεειι  νναα  ββρροούύμμεε  αακκέέρρααιιοο  αα  ττέέττοοιιοο  ώώσσττεε  
aaαα==ββ((mmoodd  nn  ))..  
ΜΜΚΚΔΔ((aa,,  nn))  ==11  ⇒⇒   ΥΥππάάρρχχεειι  aa--11  ((mmoodd  nn)),,  οοππόόττεε  llooggaaββ==ββaa--11mmooddnn..  
  

ΜΜεελλεεττήήσσααμμεε  ττοο  DDLLPP  σσττηηνν  FFpp
**,,  pp∈∈ PP,,  κκααιι  ηη  ττάάξξηη  ττηηςς  FFpp

**  εείίννααιι  pp--11,,  ⇒⇒   ((ZZpp
**,,  !!))  → φ

((ZZpp--11
**,,  ++))..  

φφ((xx!!yy  mmoodd  pp))==  ((φφ((xx))++φφ((yy))))mmoodd((pp--11))  ⇒⇒   φφ((aaαα  mmoodd  pp))  ==  αα  φφ((aa))  mmoodd  ((pp--11))..  ΆΆρραα    llooggaaββ  ==  φφ((ββ))((φφ((aa))))--11..  
ΓΓννώώσσηη  ττοουυ  ιισσοομμοορρφφιισσμμοούύ  φφ  σσηημμααίίννεειι  όόττιι  υυππάάρρχχεειι  ππρραακκττιικκήή  μμέέθθοοδδοοςς  υυπποολλοογγιισσμμοούύ  DDLLPP..  ΑΑννττίίσσττρροοφφαα  
ππρραακκττιικκήή  μμέέθθοοδδοοςς  υυπποολλοογγιισσμμοούύ  ττοουυ  DDLLPP  σσηημμααίίννεειι  αακκρριιββήήςς  γγννώώσσηη  ττοουυ  ιισσοομμοορρφφιισσμμοούύ  φφ..  
ΣΣυυμμππέέρραασσμμαα::  ΤΤοο  ππρρόόββλληημμαα  ττοουυ  DDLLPP  μμπποορρεείί  νναα  εείίννααιι  εεύύκκοολλοο  ((  ααννττίίσσττοοιιχχαα  δδύύσσκκοολλοο))  ααννάάλλοογγαα  μμεε  ττηηνν  
ππααρράάσστταασσηη  ττηηςς  κκυυκκλλιικκήήςς  οομμάάδδααςς  πποουυ  χχρρηησσιιμμοοπποοιιεείίττααιι..  
ΣΣττόόχχοοςς::  ΗΗ  εεύύρρεεσσηη  οομμάάδδωωνν  όόπποουυ  ττοο  DDLLPP  εείίννααιι  δδύύσσκκοολλοο..  
ΤΤοο  ((ΖΖnn  ,,++,,  •• ))  εείίννααιι  δδαακκττύύλλιιοοςς,,  σσώώμμαα  εείίννααιι  μμόόννοο  αανν  κκααιι  μμόόννοο  ττοο  εείίννααιι  ππρρώώττοοςς..  ΕΕπποομμέέννωωςς  ττοο  ((ZZ44,,  ++,,  •• ))  δδεενν  
εείίννααιι  σσώώμμαα..  ΠΠααρράά  ττααύύτταα  υυππάάρρχχεειι  σσώώμμαα  μμεε  44  σσττοοιιχχεείίαα..  
ΠΠωωςς  θθαα  ττοο  φφττιιάάξξοουυμμεε  ;;  
ΘΘαα  ππάάρροουυμμεε  ττοο  σσώώμμαα  FF22  κκααιι  θθαα  φφττιιάάξξοουυμμεε  ττοο  δδαακκττύύλλιιοο  ττωωνν  πποολλυυωωννύύμμωωνν  FF22[[xx]]..  OO  FF22[[xx]]  εείίννααιι  μμάάλλιισστταα  
αακκέέρρααιιαα  ππεερριιοοχχήή..  ΟΟιι  ππρράάξξεειιςς  εείίννααιι  ηη  ππρρόόσσθθεεσσηη  κκααιι  οο  πποολλλλααππλλαασσιιαασσμμόόςς  πποολλυυωωννύύμμωωνν..  ΕΕππεειιδδήή  ττοο  44==2222  
ψψάάχχννοουυμμεε  νναα  ββρροούύμμεε  έένναα  ααννάάγγωωγγοο  πποολλυυώώννυυμμοο  ββααθθμμοούύ  22..  
ΤΤαα  πποολλυυώώννυυμμαα  ββααθθμμοούύ  22  πποουυ  ααννήήκκοουυνν  σσττοο  FF22[[xx]]  εείίννααιι  44..  ΑΑυυττάά  εείίννααιι  xx22,,  xx22++11,,  xx22++xx,,  xx22++xx++11..  TTαα  xx22,,  xx22++xx,,  
φφααίίννεεττααιι  άάμμεεσσαα  όόττιι  δδεενν  εείίννααιι  ααννάάγγωωγγαα..  ΞΞέέρροουυμμεε  όόττιι  αανν  xx--aa//ff((xx))  ττόόττεε  ff((aa))==00,,  ααφφοούύ  αανν  xx--aa//ff((xx))  έέχχωω  όόττιι  
ff((xx))==((xx--aa))gg((xx))  δδηηλλααδδήή  ff((aa))==00..  
ΑΑννττίίσσττρροοφφαα,,  αανν  ff((aa))==00,,  δδιιααιιρροούύμμεε  ττοο  ff((xx))  μμεε  ττοο  xx--aa  κκααιι  έέχχοουυμμεε  όόττιι  ff((xx))==  ((xx--aa))ππ((xx))++uu  ⇒⇒   ff((aa))==((aa--
aa))ππ((αα))++uu  ⇒⇒   uu==00..  ΆΆρραα  xx--aa//ff((aa))..  
ΣΣττηηνν  δδιικκήή  μμααςς  ππεερρίίππττωωσσηη  έέχχοουυμμεε  γγιιαα  ττοο  ff((xx))==xx22++11  όόττιι  ff((11))  ==00  δδηηλλααδδήή  ττοο  ((xx--11))//ff((xx)),,  άάρραα  όόχχιι  ααννάάγγωωγγοο..  
ΓΓιιαα  ττοο  ff((xx))==xx22++xx++11  ππααρρααττηηρροούύμμεε  όόττιι  ff((00))≠≠00  κκααιι  ff((11))≠≠00..  ΆΆρραα  ττοο  ff((xx))==  xx22++xx++11  εείίννααιι  ααννάάγγωωγγοο  πποολλυυώώννυυμμοο  
ττοουυ  FF22[[xx]]..  

00≤≤αα≤≤||ΗΗ||--11  

aaαα==bb,,  ((aaαα  ==  αα••αα••αα......••αα))  

κκααιι  



ΘΘαα  κκαατταασσκκεευυάάσσοουυμμεε  ττοο  δδαακκττύύλλιιοο  ππηηλλίίκκοο  ((σσώώμμαα))  
>< )(

][2

xf
xF ..  ΑΑνν  gg((xx))  ααννήήκκεειι  σσττοο  FF22[[xx]]  ττοο  δδιιααιιρροούύμμεε  μμεε  ττοο  

ff((xx))==  xx22++xx++11,,  κκααιι  ττοο  ααννττιικκααθθιισσττοούύμμεε  μμεε  ττοο  υυππόόλλοοιιπποο  ττηηςς  δδιιααίίρρεεσσηηςς..  ΕΕππεειιδδήή  εεδδώώ  οο  ββααθθμμόόςς  ττωωνν  
πποολλυυωωννύύμμωωνν  εείίννααιι  22  τταα  δδυυννααττάά  υυππόόλλοοιιππαα  εείίννααιι  ττοο  πποολλύύ  ππρρώώττοουυ  ββααθθμμοούύ  μμεε  σσυυννττεελλεεσσττέέςς  ααππόό  ττοο  FF22[[xx]]  ήή  
ττοο  μμηηδδεεννιικκόό  πποολλυυώώννυυμμοο..  ΔΔηηλλααδδήή  τταα::  00,,  xx,,  11,,  xx++11..  
ΓΓιιαα  ττηηνν  ππρράάξξηη  ττηηςς  ππρρόόσσθθεεσσηηςς  έέχχοουυμμεε::  
  
  

++  00  11  XX  XX++11  
00  00  11  XX  XX++11  
11  11  00  XX++11  XX  
XX  XX  XX++11  00  11  
XX++11  XX++11  XX  11  00  

  
ΓΓιιαα  ττηηνν  ππρράάξξηη  ττοουυ  πποολλλλααππλλαασσιιαασσμμοούύ  ::  
  

×   11  XX  XX++11  
11  11  ΧΧ  ΧΧ++11  
XX  ΧΧ  ΧΧ++11  11  
XX++11  ΧΧ++11  11  ΧΧ  

  
xx22      xx22++xx++11  
xx22++xx++11  
        xx++11  
  
  
  
ΠΠααρρααττηηρρήήσσεειιςς::  
  
11..  ΑΑνν  pp∈∈ PP  κκααιι  ππάάρροουυμμεε  ττοο  FFpp[[xx]]  ττόόττεε  γγιιαα  κκάάθθεε  nn∈∈   NN  υυππάάρρχχεειι  ττοουυλλάάχχιισσττοονν  έένναα  ααννάάγγωωγγοο  

πποολλυυώώννυυμμοο  ff((xx))  ∈∈   FFpp[[xx]]  ββααθθμμοούύ  nn..  ΔΔηηλλααδδήή,,  εεφφααρρμμόόζζοοννττααςς  ττηη  δδιιααδδιικκαασσίίαα  πποουυ  κκάάννααμμεε  γγιιαα  ττοο  22nn,,  
φφττιιάάχχννοουυμμεε  έένναα  σσώώμμαα  μμεε  ppnn  σσττοοιιχχεείίαα..  

22..  ΑΑνν  ππάάρροουυμμεε  άάλλλλοο  ααννάάγγωωγγοο  πποολλυυώώννυυμμοο  gg((xx))  ∈∈   FFpp[[xx]]  ββααθθμμοούύ  εεππίίσσηηςς  nn,,  ττόόττεε  ττοο  σσώώμμαα  πποουυ  θθαα  
φφττιιάάξξοουυμμεε  εείίννααιι  ττοο  ίίδδιιοο  ((ιισσόόμμοορρφφοο))..  ΣΣυυννεεππώώςς  γγιιαα  κκάάθθεε  pp∈∈ PP  κκααιι  γγιιαα  κκάάθθεε  nn∈∈ ΝΝ  υυππάάρρχχεειι  αακκρριιββώώςς  
έένναα  σσώώμμαα  μμεε  έένναα  ppnn  σσττοοιιχχεείίαα..  ΣΣυυμμββοολλιισσμμόόςς  FFpp

nn    
33..  ΔΔεενν  υυππάάρρχχοουυνν  άάλλλλαα  ππεεππεερραασσμμέένναα  σσώώμμαατταα..  
44..  ΗΗ  πποολλλλααππλλαασσιιαασσττιικκάά  οομμάάδδαα  εείίννααιι  κκυυκκλλιικκήή..  

  
ΥΥπποοψψήήφφιιεεςς  κκλλάάσσεειιςς  οομμάάδδωωνν  

11..  ΗΗ  πποολλλλααππλλαασσιιαασσττιικκάά  οομμάάδδαα  ττωωνν  ππεεππεερραασσμμέέννωωνν  σσωωμμάάττωωνν  GGFF((ppnn))  
22..  ΗΗ  οομμάάδδαα  ττωωνν  σσηημμεείίωωνν  μμιιααςς  εελλλλεειιππττιικκήήςς  κκααμμππύύλληηςς  οορριισσμμέέννηηςς  σσττοο  ππεεππεερραασσμμέέννοο  σσώώμμαα  ΚΚ==  GGFF((ppnn))    


