
Salausmenetelmät / Osa 1

Veikko Keränen, Jouko Teeriaho (Lapin AMK 2019)

LUKUTEORIAA JA ALGORITMEJA

Osan 1 etätehtävät – kooste kaikista kappaleista

1.  Jaollisuus

1.1  Tekijöihin jako
 

1  Onko kokonaisluku  19  seuraavien kokonaislukujen tekijä?
a)  57 b)  –95 c)  209 d)  10001

2  Etsi seuraavien kokonaislukujen kaikki tekijät.
a)  57 b)  71 c)  100 d)  1024

1.2  Jakoalgoritmi
 

3 Suorita jakolasku  543 : 21  ja kirjoita tulos jakoyhtälönä muodossa
jaettava =  vaillinainen osamäärä  kertaa  jakaja  plus  jakojäännös,
ts. muodossa a = q b + r,  0 ≤ r < b ,  missä  a = 543,  b = 21,
q = vaillinainen osamäärä  ja  r = jakojäännös.

4 Muunna 10–järjestelmän luku  511  
a)  binääriluvuksi  
b)  8–kantaiseen järjestelmään 
c)  esitä luku  12347  10–järjestelmän lukuna

5  Muuta luku 10–järjestelmän luku  2358  
a)  binääriluvuksi
b)  7–kantaiseen järjestelmään

1.3  Alkuluvut

6 Osoita, että  113  on alkuluku.



7 Mitä tarkoittavat seuraavat tulomuodot?

a)  ∏i=1
4 i 3 b)  ∏i=1

n i c)  ∏i=1
k 1

i2 d)  ∏i=2
n 1 - 1

i


  

8 Todista hieman eri tavalla (tai kertaa ajatuksella) Lause 1.2 (Eukleides): Alkulukuja on ääretön määrä. 

1.4–5  Suurin yhteinen tekijä ja pienin yhteinen jaettava. Aritmetiikan peruslause.

9 Laske Esimerkin 1.2 tavalla  syt(a, b)  ja  pyj(a, b),  kun

a = 32 ·53 ·74  ja  b = 24 ·33 ·72.   
 

Totea näille luvuille, että  syta, b · pyja, b = ab.

10 Kertaa Lauseen 1.7 (Aritmetiikan peruslause) alkuosan todistus:
Jokainen kokonaisluku  a ≥ 2  voidaan esittää tekijöiden järjestystä 
lukuunottamatta alkulukujen  pi  tulona muodossa  a = ∏i pi

ei,  ei ∈ ℕ.
Yksikäsitteisyyden todistusta ei tässä siis nyt vaadita.

2.  Eukleideen algoritmi

2.1–2  Suurimman yhteisen tekijän tehokas laskutapa 
ja lineaarikombinaatio  syt(a, b) = u a + v b

11 Määritä  syt(1233, 63)  ja esitä se muodossa  s 1233 + t 63,  missä  s, t ∈ ℤ.
Välivaiheet tulee merkitä selkeästi näkyviin

12  Määritä  syt(2333, 187)  ja esitä se muodossa  s 2333 + t 187,  missä  s, t ∈ ℤ.

12'  Lisäharjoitus. Valitse itse luvut  a  ja  b.  Laske valitsemillasi luvuilla d = syt(a, b)  
ja esitä  d  muodossa  d = s a + t b,  missä  s, t ∈ ℤ.

 

3.  Kongruenssit

 

3.1  Jakojäännös ja kongruenssi
 

13 Mitkä seuraavista kongruensseista ovat tosia?
  

a) 19 ≡ 1 (mod 9) b) 19 ≡ –8 (mod 9)
c) 18 ≡ 0 (mod 9) d) 29 ≡ –2 (mod 9) 
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14 Osoita, että  a ≡ b mod m  täsmälleen silloin, kun kokonaisluvuilla  
a  ja  b  on sama jakojäännös modulo  m.  

3.2  Jäännösluokka

15 Tarkastellaan kokonaislukujen jakautumista jäännösluokkiin modulo 4, ts.
tarkastellaan joukkoa  ℤ4 =  {[0], [1], [2], [3]}.  Esitä Esimerkin 3.4 tavalla, 
mitkä luvut kuuluvat seuraaviin jäännösluokkiin. 
a)  [0] b)  [1] c)  [2] d)  [3]. 

3.3  Täydellinen jäännössysteemi

16 Kertaa Lemman 3.1 todistus:  Olkoon  k a ≡ k b mod m  ja  sytk, m = d.  
Tällöin  a ≡ b mod md.

17 Kertaa Lemman 3.2 todistus: Olkoon  {a1, a2, …, am}  täydellinen jäännössysteemi 
modulo  m  ja olkoon  sytk, m = 1.  Tällöin  {k a1, k a2, …, k am}  on myös 
täydellinen jäännössysteemi modulo  m.

3.4  Kongruenssien laskusääntöjä

18 Kertaa Lauseen 3.3 kohdan 4 (iii) todistus: Olkoon  m  annettu positiivinen kokonaisluku, 
a ≡ b (mod m)  ja  c ≡ d (mod m).  Tällöin  a c ≡ b d (mod m).

19 Esitä joukkojen  ℤ8  ja  ℤ9  yhteen- ja kertolaskutaulut.

20 Ratkaise joukossa  ℤ7 = {[0], [1], [2], [3], [4], [5], [6]}  yhtälö  [2] x + [3] = [4].

21 Etsi jakojäännös, kun

a) 10515 jaetaan luvulla  7 (5)
b) 8391 jaetaan luvulla  5 (2)
c) 7348 jaetaan luvulla  11 (9)
d) 3323   jaetaan luvulla  7 (5)
e) 127 · 10515 + 3323  jaetaan luvulla  7 (3)

Laske sopivasti jakojäännöksillä ja merkitse kaikki välivaiheet näkyviin.
Oikea vastaus on merkitty valmiiksi sulkeiden sisään.

22 Etsi jakojäännös, kun

a) 2203 jaetaan luvulla  5 (3)
b) 34567 jaetaan luvulla  6 (3)
c) 55 ·  2203 + 34567    jaetaan luvulla  7 (0)
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Lase sopivasti jakojäännöksillä ja merkitse välivaiheet näkyviin.
Oikea vastaus on tässäkin merkitty valmiiksi sulkeiden sisään.

22' Lisäharjoituksia. Valitse itse sopivat luvut ja laske niillä tehtävien 21 ja 22
kaltaisesti kyseeseen tulevat jakojäännökset.

23 Oletetaan tunnetuksi tulos  P(b) ≡ P(c) (mod m),  kun  
P(x) = a0 xn + a1 xn-1 + ⋯ + an-1 x + an;  ai ∈ ℤ;  ja  b ≡ c (mod m).  
Olkoon lisäksi  q  n-numeroinen kokonaisluku ja sen peräkkäiset numerot  
a1, a2, ... , an;  ai ∈ {0, 1, ... , 9}.  Osoita, että  9 | q  jos ja vain jos  
9 | (a1 + a2 + ⋯ + an).  Onko luku  987654321  jaollinen 9:llä?

 

4.  Eulerin ja Fermat'n lauseet

4.1–3  Alkuluokka ja Eulerin φ-funktio
Supistettu jäännössysteemi
Eulerin ja Fermat'n lauseet

24 Määritä alkuluokat modulo  m,  ts. joukon  ℤm
*   alkiot sekä  φ(m) tapauksissa  

m = 7  ja  m = 12.  Laske myös  φ(46), φ(55), φ(81)  ja  φ(144).  

25 Todista (tai kertaa ajatuksella) Lause 4.4 (Fermat'n pieni lause):  Olkoon  p  alkuluku 
ja  a  kokonaisluku, joka ei ole luvun  p  monikerta. Tällöin

ap-1 ≡ 1 mod p

Edelleen kaikille (vapaasti valituille) kokonaisluvuille  a  on voimassa

ap ≡ a mod p.

26 Osoita Fermat'n pienen lauseen nojalla, että

a) 2198 ≡ 1 (mod 199)
b) 1012 ≡ 1 (mod 11)
c) 1025 ≡ 10 (mod 11)

27 Kertaa Lauseen 4.5 todistus:  Jos  p  on alkuluku ja  k ∈ ℤ+,  niin 

 φpk =  pk – pk

p
 = pk1 - 1

p
.
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4.4  Eulerin funktio ja kertolaskun säilyminen

28 Täydennä Esimerkin 4.1 taulukko, ts. etsi alla olevasta taulukosta kokonaisluvun  
120  kaikki alkuluokat (edustajat).  Käy läpi Lauseen 4.6 todistus yksittäistapauksessa: 
φ(120) = φ(8 ·15) = φ(8) ·φ(15) = 4 ·8 = 32.  Ensimmäinen kyseeseen tuleva 
sarake on tehty malliksi. Merkitse myös näkyviin poimittavien lukujen (merkitään neliöillä) 
edustamat alkuluokat (tai ainakin osa niistä) modulo  8   ja modulo  15. 

↓ ↓ ↓ ↓

0 1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30 31
32 33 34 35 36 37 38 39

40 41 42 43 44 45 46 47

48 49 50 51 52 53 54 55

56 57 58 59 60 61 62 63
64 65 66 67 68 69 70 71

72 73 74 75 76 77 78 79

80 81 82 83 84 85 86 87

88 89 90 91 92 93 94 95

96 97 98 99 100 101 102 103

104 105 106 107 108 109 110 111

112 113 114 115 116 117 118 119

29 Laske Esimerkin 4.2 tavalla  φ(11000).  Kuinka monta luvuista 
0, 1, 2, ..., 10999  on suhteellisia alkulukuja luvun  11000  suhteen, 
ts. kuinka monta alkuluokkaa on modulo 11000?

4.5  Suurien potenssien nopea laskeminen: Eulerin lause ja peräkkäiset neliöönkorotukset

30 Laske   171785 (mod 47)  käyttämällä Eulerin lausetta ja peräkkäisiä neliöönkorotuksia.

30’  Lisäharjoitus. Valitse itse sopivat luvut  a, f  ja  m  ja laske  af  (mod m)  
käyttämällä Eulerin lausetta ja peräkkäisiä neliöönkorotuksia.
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