
ΚΚΡΡΥΥΠΠΤΤΟΟΓΓΡΡΑΑΦΦΙΙΑΑ  ΔΔΗΗΜΜΟΟΣΣΙΙΟΟΠΠΟΟΙΙΗΗΜΜΕΕΝΝΟΟΥΥ  ΚΚΛΛΕΕΙΙΔΔΙΙΟΟΥΥ  
  

  
ΚΚΡΡΥΥΠΠΤΤΟΟΣΣΥΥΣΣΤΤΗΗΜΜΑΑ    RRSSAA  

  
ΈΈσσττωω  nn==ppqq  όόπποουυ  pp,,qq  ∈∈ PP  
PP==CC==ZZnn  
KK=={{((nn,,pp,,qq,,aa,,bb))//  nn==ppqq,,    aabb==11((mmoodd  φφ((nn))  }}  
  
  
 
!!""ΕΕππιιλλέέγγοουυμμεε  δδύύοο  μμεεγγάάλλοουυςς  ππρρώώττοουυςς  pp,,qq  
!!""ΥΥπποολλοογγίίζζοουυμμεε  ττοο  γγιιννόόμμεεννοο  nn==ppqq  
!!""ΥΥπποολλοογγίίζζοουυμμεε  ττοονν    ααρριιθθμμόό  φφ((nn))  ==((pp--11))  ((qq--11))  
!!""ΒΒρρίίσσκκοουυμμεε  δδύύοο  αακκεερρααίίοουυςς  aa,,bb  ττέέττοοιιοουυςς  ώώσσττεε  ττοο  aabb--11  νναα  εείίννααιι  πποολλλλααππλλάάσσιιοο  ττοουυ  φφ((nn))..      

((  ΜΜΚΚΔΔ  ((bb,,φφ((nn))))==11    κκααιι  aa==bb--11  mmoodd  φφ((nn))))  
!!""ΔΔηημμοοσσιιοοπποοιιοούύμμεε  τταα  nn  κκααιι  bb  
!!""ΤΤοο  aa  κκααθθώώςς  κκααιι  τταα  pp,,qq  τταα  γγννωωρρίίζζεειι  μμόόννοο  οο  ΒΒαασσιιλλάάκκηηςς  
!!""ΚΚωωδδιικκοοπποοιιοούύμμεε  ττοο  xx→→xxbb  ((nn))                    ((eekk((xx))==xxbb((mmooddnn))  ))  
!!""ΑΑπποοκκωωδδιικκοοπποοιιοούύμμεε  ττοο  yy→→yyaa  ((nn))        ((ddkk((yy))==yyaa((mmooddnn))  ))  

 
ΑΑππόόδδεειιξξηη  όόττιι  ddkk((eekk((xx))  ))  ==xx  ((mmooddnn))  
aabb==11  mmoodd  φφ((nn))  σσηημμααίίννεειι  όόττιι  ∃∃   tt∈∈ ZZ  ττέέττοοιιοο  ώώσσττεε  aabb--11==φφ((nn))  tt..  ΈΈχχοουυμμεε  δδύύοο  ππεερριιππττώώσσεειιςς::  
  
((ΙΙ))  xx∈∈ ZZnn**    
ΜΜΚΚΔΔ  ((xx,,nn))  ==11  εεπποομμέέννωωςς  ddkk==((eekk  ((xx))))  ==  ddkk  ((xxbb))  ==((  xxaa))==xxaabb  ==xx  φφ((nn))tt++11==[[xxφφ((nn))]]ttxx  ==  11tt  xx  ==  xx((mmoodd  
nn))  
  
((ΙΙ))  xx∈∈   ZZnn  //ZZnn**    
ΘΘέέλλοουυμμεε  νναα  δδεείίξξοουυμμεε  όόττιι  xxaabb==xx  mmoodd  nn,,    nn==ppqq  ⇒⇒   xxaabb==xx  mmoodd  pp  κκααιι    xxaabb==xx  mmoodd  qq  ⇒⇒   πποουυ  
ιισσχχύύοουυνν  γγιιαα  κκάάθθεε  xx  μμεε  ΜΜΚΚΔΔ  ((xx,,ppqq))>>1. 
 
 
ΠΠΑΑΡΡΑΑΔΔΕΕΙΙΓΓΜΜΑΑΤΤΑΑ  
 

((11))  ΔΔίίννοοννττααιι  pp==33,,  qq==1111  ,,nn==3333    
ΕΕίίννααιι  φφ((nn))  ==((pp--11))((qq--11))==22  1100==2200..  ΕΕππιιλλέέγγοουυμμεε  bb==33  κκααιι  υυπποολλοογγίίζζοουυμμεε  bbxx==11mmooddφφ((nn))  ⇒⇒   
33xx==11  ((mmoodd  2200))  ⇒⇒ xx==77  δδηηλλααδδήή  aa==77  
ΚΚωωδδιικκοοπποοίίηησσηη  
ΈΈσσττωω  ττοο  μμήήννυυμμαα  HHEELLLLOO..    ΑΑυυττόό  κκωωδδιικκοοπποοιιεείίττααιι  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττηηνν    eekk((xx))==xx33((mmoodd3333))..  
ΟΟππόόττεε  ττοο  κκωωδδιικκοοπποοιιηημμέέννοο  μμήήννυυμμαα  εείίννααιι  1133,,3311,,1111,,1111,,55  ττοο  οοπποοίίοο  σσττέέλλννεεττααιι  μμεε  ττηη  μμοορρφφήή  
ααρριιθθμμώώνν  ((δδεε  χχρρεειιάάζζεεττααιι  νναα  ααννττιισσττοοιιχχιισσθθεείί  ξξααννάά  σσεε  γγρράάμμμμαατταα  ))  
ΑΑπποοκκωωδδιικκοοπποοίίηησσηη  
113377==3333**110011447700  ++77    ==……..==77        →→    ΗΗ  

            331177==3333**…………..……++44    ==……..==44        →→    ΕΕ  
            111177==3333**………………  ++1111  ==……..==1111  →→    LL  
            111177==3333**………………  ++1111  ==……..==1111  →→    LL  
              5577  ==3333**………………..++1144  ==……..==1144  →→    OO  
  
  



((22))  ΔΔίίννοοννττααιι  pp==33,,  qq==1111,,  nn==3333,,  bb==33,,  aa==77  
ΚΚωωδδιικκοοπποοιιήήσσττεε  ττηη  λλέέξξηη  AALLGGEEBBRRAA  όόπποουυ  τταα  γγρράάμμμμαατταα  νναα  ααννττιισσττοοιιχχοούύνν  σσττοουυςς  
ααρριιθθμμοούύςς  ααππόό  11==0011,,  22==0022,,  ……..μμέέχχρριι  2266  κκααιι  κκααττόόππιινν  ααπποοκκωωδδιικκοοπποοιιήήσσττεε  ττηηνν..  
  

  
((33))  ΔΔίίννοοννττααιι  pp==4477,,  qq==5599..  ΕΕίίννααιι  nn==4477**5599==22777733  

            ΠΠααίίρρννοουυμμεε  bb==1177..  ΙΙσσχχύύεειι  όόττιι  ΜΜΚΚΔΔ  ((1177,,22777733))  ==11..  
            ΕΕίίννααιι  φφ((nn))==φφ((22777733==((pp--11))((qq--11))==4466**5588  ==  2222  2233  2299  ==22666688  ..  
            ΒΒρρίίσσκκοουυμμεε  ττοο  aa  λλύύννοοννττααςς  ττηηνν  ιισσοοδδυυννααμμίίαα  1177xx==11mmoodd22666688  ⇒⇒   aa==115577  
            ΈΈσσττωω  ττοο  μμήήννυυμμαα  IITTSS__AALLLL__GGOO  σσττοο  ZZ2277  ((  κκεεννόό__  →→00))  
              ΚΚωωδδιικκοοπποοιιήήσσττεε  κκααιι  ΑΑπποοκκωωδδιικκοοπποοιιήήσσττεε  ττοο  μμήήννυυμμαα..  
    

((44))  ΔΔίίννοοννττααιι  pp==110011,,  qq==111133  ..  ΕΕίίννααιι  nn==pp**qq==  1111441133    
φφ((nn))  ==110000**111122  ==1111220000==  2266  5522  77..  ΈΈσσττωω  bb==33553333  
ΛΛύύννοουυμμεε  ττηηνν  ιισσοοδδυυννααμμίίαα  bbzz==11mmoodd1111220000  ⇒⇒   aa==55776611  
TToo  cciipphheerr  tteexxtt  εείίννααιι  55776611  
ΑΑπποοκκρρυυππττοογγρράάφφηησσηη    5577661166559977  mmoodd  1111441133==99772266  
 
 
 
ΑΑλλφφάάββηηττοο  μμεε  ΝΝ  γγρράάμμμμαατταα,,  kk,,ll  αακκέέρρααιιοοιι  μμεε  kk<<ll  ττέέττοοιιαα  ώώσσττεε  NNkk  κκααιι  NNll  μμεε  ∼∼ 220000  ψψηηφφίίαα..  
ΜΜοοννάάδδεεςς  ττοουυ  μμηηννύύμμααττοοςς  bblloocckkss  ααππόό  kk  γγρράάμμμμαατταα,,  τταα  οοπποοίίαα  θθεεωωρροούύννττααιι  σσαανν  kk--ψψηηφφίίαα  ωωςς  
ππρροοςς  ττηη  NN--  ββάάσσηη..  ΕΕπποομμέέννωωςς  σσεε  κκάάθθεε  bblloocckk  ααννττιισσττοοιιχχίίζζοουυμμεε  αακκέέρρααιιοο  μμεεττααξξύύ  00  κκααιι  NNkk  

ΣΣττοο  κκρρυυππττοογγρράάφφηημμαα  ττοο  bblloocckk  έέχχεειι  ((ααπποοττεελλεείίττααιι  ))  ααππόό  μμοοννάάδδεεςς  μμήήκκοουυςς  ll..  ΔΔιιααλλέέγγοουυμμεε  
μμεεγγάάλλοουυςς  ππρρώώττοουυςς  pp,,qq  ττέέττοοιιοο  ώώσσττεε  ττοο  γγιιννόόμμεεννοο  nn==ppqq  νναα  εείίννααιι  φφυυσσιικκόόςς  ::  NNkk  <<nn<<  NNll  ..    
 
 
 
ΣΣττοοιιχχεείίαα  ΘΘεεωωρρίίααςς  ΑΑρριιθθμμώώνν  ((σσυυννέέχχεειιαα))  

44..  ΑΑνν  bb  ∈∈ ZZnn**  ττόόττεε  bbφφ((nn))  ==  11((mmoodd  nn))    
55..  ΑΑνν  pp  ∈∈   PP  ττόόττεε  γγιιαα  κκάάθθεε  bb  ∈∈ ZZpp  ιισσχχύύεειι  ::  bbpp==bb((mmoodd  pp))  
66..  HH  οομμάάδδαα  ZZpp**    ((pp  ∈∈   PP))  εείίννααιι  ππάάνντταα  κκυυκκλλιικκήή  ((ττάάξξηηςς  pp--11))    
ΟΟρριισσμμοοςς  
AAνν  aa∈∈ ZZpp**  oorrdd((aa))==pp--11  ττόόττεε  ττοο  aa  λλέέγγεεττααιι  ππρρωωττααρρχχιικκήή  ρρίίζζαα  mmooddpp  

7. Αν  b∈ Zp* με b=ai, 0 ≤ i ≤ p-2 τότε 
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88..bb  ππρρωωττααρρχχιικκήή  ρρίίζζαα  αανν  κκααιι  μμόόννοο  αανν  ΜΜΚΚΔΔ((pp--11,,ii))==11  
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