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Przypomnienie: 

Załóżmy, że 𝑚 jest takim modułem, dla którego grupa 𝐺(𝑚) jest cykliczna.  

Wiemy, że liczba 𝑚 jest postaci: 𝑚 = 1, 2, 4, 𝑝 𝑛, 2𝑝 𝑛, gdzie  𝑝  jest dowolną liczbą pierwszą nieparzystą,  

𝑛 dowolną liczbą naturalną.  

  

Procedura szukania generatorów grupy 𝐺(𝑚), czyli pierwiastków pierwotnych modulo 𝑚 w programie Mathematica: 

1) wypisanie elementów grupy 𝐺(𝑚) 

G[m_]:=Select[Range[m],GCD[#,m]==1&];  

  

1) wypisanie generatorów grupy 𝐺(𝑚) 

pierwpierwotne[m_]:=Select[G[m], MultiplicativeOrder[#,m]==EulerPhi[m]&] 
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Indeksy: 

  

Dla cyklicznej grupy 𝐺(𝑚) weźmy jej generator 𝑔; niech 𝑎 ∈ Z, (𝑎, 𝑚) = 1, dla liczby 𝑎 

istnieje najmniejsza liczba 𝑛 ∈ 𝑁 ∪ {0} taka, że 𝑔𝑛  ≡ 𝑎 (𝑚𝑜𝑑 𝑚). Liczbę tę nazywamy 

indeksem liczby a modulo 𝒎 przy podstawie 𝒈 i oznaczamy 𝑖𝑛𝑑𝑔𝑎. 

  

Własności indeksów: 

  

1) 𝑖𝑛𝑑𝑔1=0, 𝑖𝑛𝑑𝑔g=1 

2) 𝑖𝑛𝑑𝑔(𝑎b) ≡  𝑖𝑛𝑑𝑔𝑎+𝑖𝑛𝑑𝑔b (mod 𝜑(m)) 

3) 𝑖𝑛𝑑𝑔𝑎𝑘 ≡  𝑘 𝑖𝑛𝑑𝑔𝑎 (mod 𝜑(m)) 

  

Zauważmy, że indeksy mają własności podobne do własności logarytmów. 
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Znajdywanie indeksu elementu a w grupie  𝑮(𝒎)  w programie Mathematica: 
 

indeks[m_,a_]:=(g=pierwpierwotne[m][[1]];i=1;If[a==1,Return[0],While[Mod[g^i,m]!=a,i++]];Return[i]); 
 

pierwpierwotne[m][[1]] oznacza najmniejszy generator G(m) 
 

Dawniej na końcu podręczników z teorii liczb znajdowały się tablice indeksów z pierwiastkami pierwotnymi. Z takich tablic można było odczytywać wartości indeksów.   
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Zadanie 5.4.1(ETL) 

Przykład (1) ilustrujący zastosowanie pojęcia indeksu przy rozwiązywaniu kongruencji: 

Weźmy kongruencje 𝑥9 ≡ 5 (𝑚𝑜𝑑 13) 

𝑍 𝑤ł𝑎𝑠𝑛𝑜ś𝑐𝑖 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠𝑢:  𝑖𝑛𝑑𝑔𝑎𝑘 ≡  𝑘 𝑖𝑛𝑑𝑔𝑎 (mod 𝜑(m)) kongruencja jest równoważna kongruencji: 

9𝑖𝑛𝑑2𝑥 ≡ 𝑖𝑛𝑑25= 9 (𝑚𝑜𝑑 12) 
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 9𝑖𝑛𝑑2𝑥 ≡ 𝑖𝑛𝑑25= 9(𝑚𝑜𝑑 12) 

Podstawiając 𝑦=𝑖𝑛𝑑2x, otrzymujemy kongruencję 9𝑦≡9 (mod 12), którą można uprościć do  

         3𝑦≡3 (mod 4), 

 otrzymujemy  𝑦≡1 (𝑚𝑜𝑑 4). Zatem 𝑖𝑛𝑑2𝑥 =1, więc 𝑥=2. 
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Kolejnym przykładem (2) jest kongruencja: 4𝑥9 ≡ 7 (𝑚𝑜𝑑 13) 

𝑖𝑛𝑑24 + 9𝑖𝑛𝑑2𝑥 ≡ 𝑖𝑛𝑑27= 11(𝑚𝑜𝑑 12)  

   2+9𝑖𝑛𝑑2𝑥 ≡ 11(𝑚𝑜𝑑 12) 

                     9𝑖𝑛𝑑2𝑥 ≡ 9(𝑚𝑜𝑑 12) 

 Podstawiamy 𝑦=𝑖𝑛𝑑2x 

                                                                            9𝑦 ≡ 9(𝑚𝑜𝑑 12) 

 Otrzymujemy 𝑦 = 1, więc 𝑥 = 2. 
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Rozwiązanie powyższej kongruencji w Pythonie: 
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Przykład(3): 
 

                                                                                                    𝑥8≡10 (mod 11) 
 

8𝑖𝑛𝑑2𝑥 ≡ 𝑖𝑛𝑑210 = 5 (mod 10) 
8y ≡ 5 (mod10) – brak rozwiązań 
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Przykład(4): 

9𝑥8 ≡ 8 (mod 17) 

𝑖𝑛𝑑39+8𝑖𝑛𝑑3𝑥 ≡ 𝑖𝑛𝑑38= 10(𝑚𝑜𝑑 16) 

2+8𝑖𝑛𝑑3𝑥 ≡ 𝑖𝑛𝑑38= 10(𝑚𝑜𝑑 16) 

8𝑦 ≡ 8(𝑚𝑜𝑑 16) 

𝑦 ≡ 1(𝑚𝑜𝑑 2) 

      𝑥 = 3 
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Rozwiązanie powyższej kongruencji w Pythonie: 
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Przykład(5): 

9x ≡2(mod 17) 

  𝑖𝑛𝑑39𝑥 ≡ 𝑖𝑛𝑑32= 14(𝑚𝑜𝑑 16) 

x*𝑖𝑛𝑑39 ≡ 14(𝑚𝑜𝑑 16) 

x*𝑖𝑛𝑑39 ≡ 14(𝑚𝑜𝑑 16) 

            2x≡ 14(𝑚𝑜𝑑 16) 

               x≡ 7(𝑚𝑜𝑑 8) 

           𝑥 = 7    ∨    𝑥 = 15 
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Ta sama kongruencja w Pythonie: 
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Zadanie 5.4.2(ETL) 

Kolejne zadanie pokazujące podobieństwo własności indeksów do własności logarytmów (logarytm ilorazu 

jest równy różnicy logarytmów): 

Niech 𝑔 będzie pierwiastkiem pierwotnym modulo m, (𝑎, 𝑚) = (𝑏, 𝑚) = 1. Udowodnij, że: 

𝑖𝑛𝑑𝑔

𝑎

𝑏
≡ 𝑖𝑛𝑑𝑔𝑎 − 𝑖𝑛𝑑𝑔𝑏 (𝑚𝑜𝑑 𝜑(𝑚)) 

gdzie  
𝑎

𝑏
  oznacza  ab-1 

Sprawdźmy powyższą równość dla  𝑚=13, 𝑔=2, 𝑎=3, 𝑏=7: 
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Przypomnijmy własności indeksów: 

  

1) 𝑖𝑛𝑑𝑔1=0, 𝑖𝑛𝑑𝑔g=1 

2) 𝑖𝑛𝑑𝑔(𝑎b)≡  𝑖𝑛𝑑𝑔𝑎+𝑖𝑛𝑑𝑔b (mod 𝜑(m)) 

3) 𝑖𝑛𝑑𝑔𝑎𝑘 ≡  𝑘 𝑖𝑛𝑑𝑔𝑎 (mod 𝜑(m)) 

  

Niech 𝑎=gα, 𝑏=gβ, wtedy  
a

b
=gα g φ(m)−β=gφ(m)+α−β . 

Stąd 𝑖𝑛𝑑𝑔
a

b
 ≡𝜑(𝑚)+𝛼−𝛽 (mod 𝜑(𝑚)).  

Ponadto 𝑖𝑛𝑑𝑔𝑎−𝑖𝑛𝑑𝑔𝑏≡𝛼−𝛽 (mod 𝜑(𝑚)). 
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Zadanie 5.4.3(ETL)  

  

Niech 𝑔, 𝑔1 będą pierwiastkami pierwotnymi modulo 𝑚, (𝑎,𝑚)=1. Udowodnij, że  

𝑖𝑛𝑑𝑔𝑎 ≡
𝑖𝑛𝑑𝑔1a

𝑖𝑛𝑑𝑔1𝑔
 (mod 𝜑(𝑚)),  

gdzie  
1

𝑖𝑛𝑑𝑔1𝑔
  oznacza element odwrotny do  𝑖𝑛𝑑𝑔1

𝑔 modulo 𝜑(𝑚). 

Rozpatrzmy przykład dla 𝑚=13, 𝑔=2, 𝑔1=6, 𝑎=6. 
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Widzimy, że 𝑖𝑛𝑑26=5, 𝑖𝑛𝑑66=1, 𝑖𝑛𝑑62=5, natomiast  5  jest elementem odwrotnym do 5 modulo 12 

Zatem w tym przypadku równość zachodzi. Zastosowaliśmy tutaj inną procedurę do obliczania indeksu liczby 

𝑎 modulo 𝑚 przy podstawie będącej dowolnym pierwiastkiem pierwotnym modulo 𝑚, niekoniecznie 

najmniejszym. 

  

A teraz dowód równości – tezy zadania. Niech 𝑔, 𝑔1 będą pierwiastkami pierwotnymi modulo 𝑚, 𝑎 liczbą 

względnie pierwszą z 𝑚. Wtedy 𝑎=𝑔𝛼,𝑎=𝑔1
𝛽 (równości oznaczają równości modulo 𝑚), stąd 𝑔= 𝑔1

𝛽 −𝛼. 

Ponieważ 𝑔 jest generatorem, więc różnica 𝛽−𝛼 jest względnie pierwsza z 𝜑(𝑚), a to oznacza, że wyrażenie 
1

𝑖𝑛𝑑𝑔1𝑔
 ma sens.  

Ostatecznie 𝑖𝑛𝑑𝑔𝑎 =𝛼,  
𝑖𝑛𝑑𝑔1a

𝑖𝑛𝑑𝑔1𝑔
 =𝛽−(𝛽−𝛼)=𝛼. 
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Dziękuję za uwagę. 


