
Kapittel 25

Tallteori og kryptografi

Dette kapitlet er skrevet av Tjerand Silde til TMA4140 Diskret Matematikk ved
NTNU høsten 2022, og benytter malen til Logiske Metoder av Roger Antonsen.
Kapitlet er basert på notatene til Øystein Skartsæterhagen fra MA1301 Tallteori
høsten 2017. Tilbakemeldinger kan sendes på epost til tjerand.silde@ntnu.no.

Delbarhet
La Z væremengden av alle heltall. Divisjon av heltall går ikke alltid opp (eksem-
pel: 12 kan deles på 4 siden 3 · 4 = 12, men 12 kan ikke deles på 5). Vi definerer
begreper og notasjon som lar oss snakke om dette på en praktisk måte:

Definisjon 25.1 Delbarhet
La a og b være heltall med b ̸= 0. Hvis det finnes et heltall q slik at q · b = a,
sier vi at b deler a, og skriver b|a. (Vi sier også at b er en divisor av a, eller at a
er delelig på b.) Hvis b ikke deler a, skriver vi b ∤ a.

Dette vil vise seg å være veldig nyttig fremover. La oss se på noen eksempler:

Eksempel Det følger at 7|21 og 3|(−12)men 5 ∤ 18. I tillegg: 1|c, c|c og c|0 for alle c ∈ Z\{0}.♦

Eksempel Hvis et tall deler et annet, og det igjen deler et tredje, så må det første tallet
også dele det tredje. Altså: Hvis c|b og b|a, så følger det at c|a. Hvorfor er det
slik? Jo, siden c|b, sier definisjonen at det finnes et heltall q1 slik at q1 · c = b.
Og siden b|a, sier definisjonen at det finnes et heltall q2 slik at q2 · b = a. Men
da har vi at

a = q2 · b = q2 · (q1 · c) = (q2q1) · c,

og det betyr (ved å bruke definisjonen igjen) at c|a. ♦

Eksempel Hvis b|a og d|c, så følger det at (b · d)|(a · c), fordi q1 · b = a og q2 · d = c gir at
(q1 · b) · (q2 · d) = (q1 · q2) · (b · d) = a · c. ♦

Videre skal vi se på hva som skjer når a ikke er delelig på b.
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Heltallsdivisjon
Hvis b er en divisor av a, så kan vi finne et heltall q slik at a = q · b. Dette
handler jo egentlig om å dele a på b, for q blir kvotienten a/b.
Hva hvis b ikke er en divisor av a? Vi kan likevel prøve å dele a på b, men vi
vil få en rest. Istedenfor a = q · b, får vi a = q · b+ r, der r er resten.

Definisjon 25.2 Heltallsdivisjon
La a og b være heltall, med b > 0. Dersom vi finner heltall q og r slik at

a = q · b+ r og 0 ⩽ r < b,

da kaller vi q for en kvotient og r for en rest.

Faktisk så kan det vises at det alltid finnes en slik q og r, og at disse er unikemed
hensyn til a og b. Generelt bryr vi oss ofte mer om resten r enn om kvotienten q.
Resten kalles for «a modulo b», og den har en egen notasjon: r = a mod b. For
eksempel har vi at 27 mod 12 = 3, og 15 mod 5 = 0. Men noen heltall er mer
spesielle enn andre:

Definisjon 25.3 Primtall
Et naturlig tall p > 1 er et primtall hvis det ikke har noen andre positive divisorer
enn 1 og p. Et naturlig tall n > 1 som ikke er et primtall kalles et sammensatt tall.

Tallet 1 holdes utenfor definisjonen – det er hverken et primtall eller et sam-
mensatt tall. Primtall er viktige fordi de er de minste tallene vi kan redusere til
dersom vi prøver å faktorisere et tall.

Oppgave Hvor mange primtall finnes det? ♦

Løsning Det finnes uendelig mange primtall. Anta at det finnes et endelig antall primtall
og la p1, p2, . . . , pn være alle primtallene. Definer

P = p1 · p2 · · ·pn + 1.

Da har vi, for hver i fra 1 til n, at P mod pi = 1, så pi ∤ P.
Men nå kan vi observere at ingen av pi-ene er divisorer av P, så da må P også
være et primtall. Altså har vi funnet et primtall som ikke var med i listen p1, p2,
. . . , pn, som er en motsigelse. Det må derfor finnes uendelig mange primtall.♦
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Største felles divisor (gcd)
De positive divisorene til tallet 12 er 1, 2, 3, 4, 6 og 12. De positive divisorene
til 20 er 1, 2, 4, 5, 10 og 20. Tallene 12 og 20 har divisorene 1, 2 og 4 felles. Den
største av disse, altså 4, kaller vi for den største felles divisoren til 12 og 20.

Definisjon 25.4 Største felles divisor
La a og b være heltall, og anta at minst ett av dem ikke er 0. Den største felles
divisoren (eng: greatest common divisor) til a og b er tallet d som oppfyller følgende
krav:
(1) Vi har både at d|a og at d|b.
(2) For alle tall c: hvis c|a og c|b, så er c ⩽ d.

Da skriver vi gcd(a, b) = d.

Vi vil se at å finne største felles divisor kan forenkle mange beregninger, samt
at å beregne denne raskt har anvendeleser innen kryptografi, når vi skal jobbe
med veldig store tall for å legge til rette for sikker kommunikasjon.

Eksempel Vi vil forkorte brøken 12/20 så mye som mulig:

12

20
=

4 · 3
4 · 5

=
3

5
.

Det største tallet vi kan forkorte bort er det største tallet som både er en faktor i
telleren og en faktor i nevneren – altså største felles divisor til teller og nevner.♦

Diofantiske likninger
La oss se på på følgende likning og finne ut om den kan løses.

Oppgave Har likningen 12x+ 20y = 14 noen heltallsløsninger? ♦

Løsning Vi ser igjen at gcd(12, 20) = 4 og den kan settes utenfor parentes på venstre side
av likningen: 4(3x+ 5y) = 14.
Men det betyr at 4 er en divisor av uttrykket på venstre side. For at likningen
skal gå opp, må 4 også være en divisor av det som står på høyre side. Siden
4 ∤ 14, har likningen ingen heltallsløsninger. ♦

Likninger som i denne oppgaven er veldig spesielle, og de har fått et eget navn.
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Definisjon 25.5 Diofantiske likninger
En lineær diofantisk likning er en likning på formen

ax+ by = c,

der a, b og c er gitte heltall, og vi ønsker å finne ut om det finnes heltall x og y

som får likningen til å gå opp, og hvordan finne de løsningene.

Hvordan kan vi se om en slik likning har løsninger eller ikke?
Vi så i eksempelet over at 12x+20y = 14 ikke har noen løsninger fordi den største
felles divisoren til 12 og 20, nemlig 4, ikke er en divisor av 14. Med tilsvarende
argumentasjon ser vi at hvis gcd(a, b) ∤ c, så har likningen ax + by = c ingen
løsning.
Men hva om gcd(a, b) er en divisor av c? Kan vi da være sikre på at likningen
har en løsning? Og hvordan kan vi finne en løsning?
Den mest åpenbare måten å gå frem på er å prøve seg frem med mange for-
skjellige verdier av x og y, og se hvilke verdier ax + by kan få. Et uttrykk på
formen ax+ by kalles en lineærkombinasjon av a og b.
La a og b være heltall, ikke begge 0. Da finnes heltall x og y slik at en diofantisk
likning ax+ by har følgende løsning:

gcd(a, b) = ax+ by.

Med andre ord: Den største felles divisoren til a og b kan skrives som en
lineærkombinasjon av a og b.

Eksempel Se på disse likningene:
7x+ 12y = 1, 15x+ 9y = 23, 16x+ 22y = 358.

Har de heltallsløsninger? Vi får gcd(7, 12) = 1, gcd(15, 9) = 3 og gcd(16, 22) = 2.
Vi får da at den første likningen har en løsning (siden 1|1), den andre har ingen
løsning (siden 3 ∤ 23), og den tredje har en løsning (siden 2|358).
Merk at vi i hvert tilfelle kan si helt sikkert om det eksisterer en løsning eller
ikke, selv om vi ikke har funnet noen løsninger. ♦

Relativt primske tall
Hvis vi ser på de positive divisorene til to tall a og b, så må de alltid ha minst
én divisor felles, nemlig 1. Hva om det er den eneste felles divisoren? I så fall
er gcd(a, b) = 1. Denne situasjonen minner litt om definisjonen av primtall: Et
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primtall er et tall som har så få divisorer som mulig. Nå ser vi på to tall som
har så få felles divisorer som mulig. Tallpar med denne egenskapen spiller en
viktig rolle, så de fortjener å ha et eget navn og en spesiell notasjon:

Definisjon 25.6 Relativt primske tall
Hvis gcd(a, b) = 1, sier vi at tallene a og b er relativt primiske, og skriver a ⊥ b.

Eksempel Vi ser at 9 ⊥ 14, og 10 ⊥ 27. Tallene 14 og 8, derimot, er ikke relativt primiske,
siden gcd(14, 8) = 2 ̸= 1. ♦

To heltall a og b er relativt primiske hvis og bare hvis det finnes heltall x og y

slik at
ax+ by = 1.

Dersom et tall n er en divisor av produktet ab av to andre tall, kan vi da
konkludere med at det er en divisor av a eller av b? Nei, for eksempel er 9
en divisor av 12 · 15 = 180, men ikke av hverken 12 eller 15. Men hvis vi også
antar at n er relativt primisk til a, da må n være en divisor av b. Siden n og a er
relativt primiske, får vi at det finnes x og y slik at nx+ ay = 1. Vi multipliserer
dette med b og får bnx+ aby = b. Da ser vi at n deler venstre side av likheten
(siden n|ab), og dermed har vi n|b.
Hvis to tallm og n begge deler det samme tallet a, får vi da atmn deler a? Igjen
er dette noe som ikke stemmer for alle tall, men det stemmer hvis m og n er
relativt primiske.
Dersom mn|a, så følger det at både m og n er divisorer av a, i og med at de
begge er divisorer avmn (her trenger vi ikke antagelsen om atm og n er relativt
primiske).
Anta nå at m|a og n|a. Da finnes heltall s og t slik at ms = a og nt = a. Siden
m ⊥ n får vi at det finnes heltall x og y slik at

mx+ ny = 1.

Vi ganger med a på begge sider og får:

max+ nay = a.

Ved å sette inn a = nt og a = ms, kan vi skrive dette slik:

m(nt)x+ n(ms)y = a.

Det vil si at a = mn(tx+ sy), så mn|a. Dette er viktig å ta med seg videre.
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Euclids algoritme
Vi har sett at vi kan beregne gcd(a, b) ved å finne alle divisorene til a og b, og se
hvilke divisorer som er felles og plukke ut den største av disse. Men hvis a og b

er store tall, blir dette veldig mye jobb. Nå skal vi se at det finnes en enklere
måte å regne ut gcd(a, b) på. Den kalles Euclids algoritme.
Den viktigste ideen vi skal benytte oss av er at hvis vi skal regne ut gcd(a, b),
så kan vi bytte ut et av tallene med et mindre tall. Istedenfor å regne ut største
felles divisor av noen veldig store tall, kan vi regne ut største felles divisor av
noen litt mindre tall.
For enkelhets skyld vil vi anta at vi bare jobber med positive tall, og vi kan
anta at a er det største tallet av a og b. Siden a er det største tallet, vil vi i første
omgang prøve å bytte ut a med et mindre tall.
Vi kan observere at enhver felles divisor av a og b også må være en divisor av
a− b. Dessuten kan vi se at et tall som er en divisor av både a− b og b også må
være en divisor av a. Det betyr at den største felles divisoren til a og b er det
samme som den største felles divisoren til a− b og b. Vi har altså vist følgende
resultat: La a og b være heltall slik at a > b > 0. Da er gcd(a, b) = gcd(a− b, b).
Om vi for eksempel vil bruke dette til å regne ut gcd(74, 22), så ser vi at vi kan
erstatte 74 med 74 − 22 og forenkle til gcd(52, 22). Så kan vi bruke resultatet
igjen, og erstatte 52 med 52− 22. Vi får:

gcd(74, 22) = gcd(74− 22, 22) = gcd(52, 22)
= gcd(52− 22, 22) = gcd(30, 22)
= gcd(30− 22, 22) = gcd(8, 22).

Til slutt kommer vi til at det første tallet er mindre enn det andre. Men hva er
det vi har gjort nå? Vi har trukket 22 fra 74 gjentatte ganger til vi satt igjen med
en rest som var mindre enn 22 – men det er jo det samme som å dele 74 på 22

og finne resten.
Hvis vi generaliserer dette, ser vi at den største felles divisoren til a og b er det
samme som den største felles divisoren til b og a mod b:

gcd(a, b) = gcd(b, a mod b).

Nå kan vi bruke denne regelen gjentatte ganger til å forenkle uttrykket vårt. La
oss se på gcd(74, 22) igjen. Vi får altså:

gcd(74, 22) = gcd(22, 74 mod 22) = gcd(22, 8)
= gcd(8, 22 mod 8) = gcd(8, 6)
= gcd(6, 8 mod 6) = gcd(6, 2).
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Nå har vi forenklet det opprinnelige problemet vårt, å regne ut gcd(74, 22), til
et enklere problem: å regne ut gcd(6, 2). Siden 2 er en divisor av 6, er det klart
at gcd(6, 2) = 2. Dermed har vi funnet ut at gcd(74, 22) = 2.
La oss oppsummere dette resultatet. La a og b være naturlige tall:
(1) Hvis b|a, så er gcd(a, b) = b.
(2) gcd(a, b) = gcd(b, a mod b).

Euclids algoritme for beregning av største felles divisor går ut på å bruke den
andre delen av dette resultatet gjentatte ganger, helt til vi kommer til en situasjon
der vi kan bruke første del av resultatet.

Eksempel Vi regner ut gcd(321, 78). Vi begynner med å dele 321 på 78. Da får vi:
321 = 4 · 78+ 9.

Siden 78 ikke er en divisor av 321 (vi fikk en rest som ikke er 0) kan vi ikke
bruke første del av resultatet her. Derfor bruker vi andre del, som forteller oss
at gcd(321, 78) = gcd(78, 9).
Dermed kan vi regne ut gcd(78, 9) isteden. Vi deler 78 på 9 og får:

78 = 8 · 9+ 6.

Igjen er resten ikke 0, så vi bruker andre del av resultatet og får gcd(78, 9) =
gcd(9, 6). Så vi vil regne ut gcd(9, 6). Vi deler 9 på 6 og får:

9 = 1 · 6+ 3.

Resten er ikke 0, så vi bruker andre del av resultatet og får gcd(9, 6) = gcd(6, 3).
Så vil vi regne ut gcd(6, 3). Vi deler 6 på 3 og får:

6 = 2 · 3+ 0.

Resten er 0, altså er 3 en divisor av 6. Det betyr at denne gangen kan vi bruke
første del av resultatet! Da får vi at gcd(6, 3) = 3.
Totalt har vi altså:

gcd(321, 78) = gcd(78, 9) = gcd(9, 6)
= gcd(6, 3) = 3.

Når vi bruker Euclids algoritme, skriver vi vanligvis bare ned likhetene vi får fra
hver divisjon, og passer på å holde orden på hvilke tall vi skal ta med oss videre
til neste steg. Utregningen over kunne vi altså skrevet slik (de understrekede
tallene er de som blir med videre):

321 = 4 · 78+ 9

78 = 8 · 9+ 6

9 = 1 · 6+ 3

6 = 2 · 3+ 0.
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Svaret finner vi da som den siste resten som ikke er 0. ♦

Euclids utvidede algoritme
Tidligere så vi at en lineær diofantisk likning ax+ by = c er løsbar hvis og bare
hvis gcd(a, b)|c.
For å kunne bruke dette resultatet, må vi klare å regne ut gcd(a, b), og der er
Euclids algoritme til hjelp. Dermed har vi nå en effektiv metode for å finne ut
om en gitt likning har løsninger eller ikke.
Men Euclids algoritme gjør mer enn det – den kan faktisk også fortelle oss
hva løsningene er! Hvis vi skriver opp alle divisjonene vi gjør i utføringen av
Euclids algoritme på samme måte som på slutten av det forrige eksempelet, så
står gcd(a, b) som den siste resten som ikke er 0. Vi kan da jobbe oss baklengs
gjennom likhetene for å uttrykke gcd(a, b) som en lineærkombinasjon av a og b.
Dette metoden kalles Euclids utvidede algoritme. La oss se på to eksempler.

Eksempel La oss løse likningen 321x+ 78y = 3.
Vi regnet ut at gcd(321, 78) = 3, og dermed vet vi at likningen skal ha en løsning.
Fra nest siste linje i utregningen i forrige eksempel får vi at 3 = 9 − 1 · 6. Her
har vi uttrykt 3 som en lineærkombinasjon av 9 og 6. Men linjen over gir oss at
6 = 78− 8 · 9, så vi kan sette inn dette og få:

3 = 9− 1 · 6 = 9− 1 · (78− 8 · 9) = (−1) · 78+ 9 · 9.

Nå har vi altså uttrykt 3 som en lineærkombinasjon av 78 og 9. Deretter kan vi
erstatte 9 på samme måte ved å bruke den øverste linjen i utregningen, og da
ender vi opp med en lineærkombinasjon av 321 og 78.
Til sammen gjør vi altså dette:

3 = 9− 1 · 6
= 9− 1 · (78− 8 · 9)
= (−1) · 78+ 9 · 9
= (−1) · 78+ 9 · (321− 4 · 78)
= 9 · 321+ (−37) · 78.

Dermed er x = 9 og y = −37 en løsning. ♦

Eksempel La oss løse likningen 321x+ 78y = 15.
I forrige eksempel fant vi ut at

321 · 9+ 78 · (−37) = 3.

Hvis vi ganger begge sider med 5, får vi
321 · 45+ 78 · (−185) = 15.

Altså er x = 45 og y = −185 en løsning. ♦
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For å løse en lineær diofantisk likning ax+ by = c kan vi altså gjøre følgende:

(1) Beregn d = gcd(a, b) med Euclids algoritme.
(2) Hvis d ∤ c så har likningen ingen løsninger.
(3) Hvis d|c så benytter vi Euclids utvidede algoritme til å gå baklengs gjen-

nom utregningene for å finne u og v slik at gcd(a, b) = au+ bv. Vi finner
x og y ved å gange opp u og v med tallet c/d.

Eratosthenes’ sil
Vi har sett at for å faktorisere et tall, kan vi først dele på 2 så mange ganger som
mulig, så dele på 3 så mange ganger som mulig, så på 5, på 7, og så videre. For
å kunne gjøre dette er det nyttig å ha en ferdig liste med primtall, for eksempel
alle primtallene som er mindre enn 100, eller alle som er mindre enn 1000.
Det finnes en smart metode for å finne alle primtallene som er mindre enn et
gitt tall n. Den kalles Eratosthenes’ sil, og fungerer slik:
Skriv opp alle tallene fra 2 til n. Sett ring rundt det minste tallet (altså 2). Kryss
ut multipler av dette tallet: 4, 6, 8, og så videre. Gjør deretter følgende:

(1) Finn minste tall som ikke er ringet rundt eller krysset ut, kall det p.
(2) Sett ring rundt p.
(3) Hvis p2 > n: Sett ring rundt alle tallene du ennå ikke har gjort noe med,

og du er ferdig. Hvis p2 ⩽ n: Fortsett til neste steg.
(4) Kryss ut multipler av p, altså 2p, 3p, 4p, og så videre, til slutten av listen.
(5) Gå tilbake til steg 1 og gjenta prosedyren.

Tallene som har fått ring rundt seg er primtall, og de som er krysset ut er
sammensatte. Klarer du se hvorfor det er nok å sjekke tallene p slik at p2 ⩽ n?

Fermats faktoriseringsmetode
Eratosthenes’ sil – å prøve å dele på 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 og så videre – fungerer
fint hvis tallet har ganske små primtallsfaktorer. Men hva om det bare har store
faktorer?
Sett at vi for eksempel vil faktorisere tallet 119113. Da må vi helt opp til 311 for
å finne en faktor. Det viser seg nemlig at 119113 = 311 · 383.

Vi skal nå se på en annen faktoriseringsmetode, som er egnet for tall som er
produktet av to omtrent like store primtall. Denne metoden kalles Fermats
faktoriseringsmetode.
La n være tallet vi vil faktorisere. Vi leter etter to tall a og b som er slik at

a2 − b2 = n.
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Hvis vi finner slike tall, kan vi å skrive n som et produkt av to mindre tall:

n = a2 − b2 = (a− b)(a+ b).

Metoden er spesialisert for tall med to nesten like store primtallsfaktorer, så vi
gjetter at b skal være liten, og dermed at a er ganske nær kvadratroten av n.
Likningen a2 − b2 = n kan vi skrive om til: a2 − n = b2.
Vi starter med å sette a1 til å være √

n rundet opp til nærmeste heltall. Så
undersøker vi om a2

1 − n er et kvadrattall. Hvis det ikke er det, forsøker vi
å øke a-verdien med 1: Vi setter a2 = a1 + 1, og undersøker om a2

2 − n er et
kvadrattall. Slik fortsetter vi, med

ai+1 = ai + 1,

frem til vi kommer til en ak slik at a2
k − n er et kvadrattall. Da setter vi

a = ak og b =
√
a2
k − n,

og vi har en faktorisering n = (a− b)(a+ b).
Eksempel La oss faktorisere n = 119113 med Fermats metode. Vi har √119113 ≈ 345.1, så

vi begynner med å sette a1 = 346. Da er

a2
1 − n = 3462 − 119113 = 603,

og vi kan lett sjekke at 603 ikke er et kvadrattall ved å se at kvadratroten ikke er
et heltall. Dermed går vi videre til a2 = a1 + 1 = 347. Da er

a2
2 − n = 3472 − 119113 = 1296,

som er et kvadrattall: 1296 = 362. Vi setter derfor a = a2 = 347 og b = 36, og vi
har funnet faktorene

a− b = 347− 36 = 311 og a+ b = 347+ 36 = 383 av 119113. ♦

Minste felles multiplum
Det «omvendte» av største felles divisor er minste felles multiplum, som vi kan
definere slik:

Definisjon 25.7 Minste felles multiplum I
La a og b være heltall. Minste felles multiplum (eng: least common multiple) av a

og b er det minste tallet m som er et multiplum av både a og b, altså som kan
skrives som m = ac = bd for heltall c og d. Da skriver vi lcm(a, b) = m.
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Eksempel Hva er minste felles multiplum av 6 og 8? Multiplene av 6 er 6, 12, 18, 24, 30,
36, og så videre. Multiplene av 8 er 8, 16, 24, 32, 40, 48, og så videre. Det minste
som er felles er 24 = 4 · 6 = 3 · 8. Dermed er lcm(6, 8) = 24. ♦

La oss definere dette litt mer formelt:

Definisjon 25.8 Minste felles multiplum II
La a og b være naturlige tall, og anta at

a = pk1

1 · pk2

2 · · ·pkr
r ,

b = pl1
1 · pl2

2 · · ·plr
r ,

der vi for hver i har at pi er et primtall, og ki ⩾ 0 og li ⩾ 0. Da definerer vi

lcm(a, b) = ps1

1 · ps2

2 · · ·psr
r ,

der si er den største av ki og li.

Eksempel Vi har at 6 = 21 · 31 og 8 = 23 · 30, så da er gcd(6, 8) = 23 · 31 = 24. ♦

Eksempel La a og b være heltall, ikke begge 0. Da er ab = gcd(a, b) · lcm(a, b). ♦

Kongruensregning

1
2
3
4

567
8
9
10

11 12
1

2

34

5

6
0

9+ 4 ≡ 1 (mod 12) 3 · 4 = 12 ≡ 5 (mod 7)

Kongruensregning kan også kalles klokkearitmetikk, fordi det minner om måten
tallene er ordnet på en klokke. Hvis klokken er ni nå, så er den ett om fire timer.
Med andre ord har vi 9+ 4 = 1 på klokken. Tilsvarende har vi for eksempel at
3 = 15 = 27, og 12 = 0.
Vi kan også lage oss en teoretisk klokke som har for eksempel 7 forskjellige tall
istedenfor 12. På den klokken har vi at 7 = 0, og 3 · 4 = 12 = 5.
Hvis vi vil si at to tall er like i klokkesystemet med m forskjellige tall, så sier vi
at de to tallene er kongruente modulo m. Vi har en egen notasjon for dette, slik at
vi ser om tallene faktisk er like, bare like innenfor et bestemt klokkesystem.
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Definisjon 25.9 Kongruenser
La a, b og m være heltall, med m > 0. Hvis m|(a− b), sier vi at a er kongruent
med b modulo m, og skriver:

a ≡ b (mod m).

Tallet m i kongruensen kalles modulus. Hvis a ikke er kongruent med b modu-
lo m, skriver vi:

a ̸≡ b (mod m).

Eksempel Vi har 50 ≡ 2 (mod 12), fordi 12|(50−2). Men 9 ̸≡ 23 (mod 4), fordi 4 ∤ (9−23).♦

Oppgave Hva betyr det at to positive heltall er kongruente modulo 10? Med andre ord:
Hvis vi har a ≡ b (mod 10), hva kan vi da si om a og b? Tilsvarende: Hva betyr
det at to vilkårlige heltall er kongruente modulo 2? ♦

Løsning Dersom to tall er kongruente modulo 10 så betyr det at siste siffer av a og siste
siffer av b er identiske, fordi vi fjerner alle multiplum av 10 i tallene. Dersom
to tall er kongruente modulo 2 så betyr det at de har samme paritet, altså at
begge to er oddetall eller at begge to er partall. ♦

Ordet «mod» i kongruensnotasjonen ser kjent ut, for vi har tidligere definert en
operator som heter det samme. Vi definerte a mod b til å bety resten vi får når
a deles på b. Det er viktig å ikke blande sammen de to betydningene – det er
ikke samme «mod» i uttrykket a mod b som i a ≡ b (mod m)!
Men er det noen sammenheng mellom de to ulike betydningene av «mod»?
Ja, for det at to tall er kongruente modulo m betyr at de gir samme rest når de
deles på m. Vi har altså følgende resultat:
Vi har a ≡ b (mod m) hvis og bare hvis a mod m = b mod m.
Vi kan også merke oss at vi kan beskrive a mod m på denne måten: a mod m

er det tallet r som oppfyller både a ≡ r (mod m) og 0 ⩽ r < m.
Det er ingen tilfeldighet at tegnet ≡ for kongruens ligner på likhetstegnet. Vi
tenker på kongruenser som en slags likhet, og mange av regnereglene som vi
er vant til å bruke for likheter gjelder også for kongruenser.

Eksempel Vi vil løse likningen x+ 5 ≡ 1 (mod 7). Ved å bruke regnereglene for kongru-
enser kan vi gå frem på samme måte som om vi skulle løse en vanlig likning.
Vi får:

x ≡ 1− 5 = −4 ≡ 3 (mod 7)

Løsningen er altså x ≡ 3 (mod 7). ♦
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Legg merke til hvordan vi setter flere kongruenser sammen på samme linje, og
dessuten blander inn en likhet:

x ≡ 1− 5 = −4 ≡ 3 (mod 7)

Dette leses som «x er kongruent med (1− 5), som er lik −4, som er kongruent
med 3, der kongruensene er modulo 7». Merk at (mod 7) her beskriver begge
de to kongruensene. Når vi setter flere kongruenser etter hverandre på denne
måten, må de ha samme modulus, og den skriver vi bare én gang.
Selv om vi for det meste kan behandle kongruenser som likheter, er det ett
viktig unntak: Vi kan ikke uten videre forkorte bort en felles faktor fra begge
sider av en kongruens. Altså: Hvis vi har en kongruens ca ≡ cb (mod m), der
c ̸≡ 0 (mod m), får vi ikke nødvendigvis at a ≡ b (mod m). For eksempel er
2 · 9 ≡ 2 · 5 (mod 8), men 9 ̸≡ 5 (mod 8).
Vi skal imidlertidig se at vi alltid kan gå fra ca ≡ cb til a ≡ b, men de to
kongruensene blir ikke nødvendigvis modulo samme tall.

Oppgave Vis at dersom ca ≡ cb (mod m) og d = gcd(c,m), så er a ≡ b (mod m/d). ♦

Løsning Kongruensen ca ≡ cb (mod m) betyr, per definisjon, atm|(ca−cb), og dermed
finnes et heltall e slik at em = ca− cb. La m ′ = m/d og c ′ = c/d. Da har vi:

em ′d = em = ca− cb = c(a− b) = c ′d(a− b)

Nå kan vi forkorte bort d og få:

em ′ = c ′(a− b)

Det betyr at m ′|c ′(a − b). Siden vi dessuten har at m ′ ⊥ c ′, så følger det at
m ′|(a− b). Dermed har vi vist at a ≡ b (mod m ′). ♦

Eksempel Fra teksten ovenfor har vi 2 · 9 ≡ 2 · 5 (mod 8), og da får vi at 9 ≡ 5 (mod 4).♦

Følgende to resultater, som følger lett fra oppgaven over, beskriver tilfeller der
vi kan forkorte bort en felles faktor fra begge sider av en kongruens uten å skifte
modulus.

Eksempel Hvis ca ≡ cb (mod m) og c ⊥ m, så er a ≡ b (mod m). Siden c ⊥ m er
gcd(c,m) = 1, får vi at a ≡ b (mod m/1). ♦

Eksempel Hvis ca ≡ cb (mod p), der p er et primtall og p ∤ c, så er a ≡ b (mod p). Siden
p er et primtall og p ∤ c får vi p ⊥ c, og resultatet følger. ♦
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Modulære inverser
Hvis vi skal løse en lineær likning

ax = b

over de reelle tallene (eller de rasjonale tallene), så vil vi ganske enkelt dele
på a på begge sider og få x = b/a. Dette kan vi også tenke på som at vi ganger
med 1/a:

1

a
· a︸ ︷︷ ︸

=1

· x =
1

a
· b

Når vi skal løse kongruenslikningen

ax ≡ b (mod m)

kan vi ikke dele på a eller gange med 1/a. Men noen ganger kan vi gjøre noe
veldig liknende. Dersom det finnes et tall c som er slik at

ac ≡ 1 (mod m),

så vil c spille en tilsvarende rolle som tallet 1/a gjør: Å gange med det opphever
virkningen av å gange med a.
Hvis vi har funnet et slikt tall c, så kan vi gange med det på begge sider av
likningen og få:

a · c︸︷︷︸
≡1

· x ≡ bc (mod m)

Dermed har vi løsningen x ≡ bc (mod m).
Når vi snakker om reelle eller rasjonale tall, sier vi at tallet 1/a er inversen til a.
Tilsvarende snakker vi i kongruensregning om «invers modulo m».

Definisjon 25.10 Modulære inverser
La a, c og m være heltall, med m > 0. Hvis ac ≡ 1 (mod m), sier vi at c er en
invers til a modulo m.

Eksempel La oss løse kongruenslikningen

12x ≡ 4 (mod 25).

Det går selvfølgelig fint å løse den på vanlig måte med Euclids algoritme, men
dersom vi prøver oss litt frem så ser vi at

12 · 23 ≡ 1 (mod 25).
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Vi ganger så med inversen på begge sider av likningen:

12 · 23︸ ︷︷ ︸
≡1

· x ≡ 4 · 23 (mod 25).

Dermed får vi x ≡ 4 · 23 = 92 ≡ 17 (mod 25). ♦

Men er det alltid mulig å finne en invers? La oss se på et nytt eksempel.

Eksempel Finnes det noen invers til 4 modulo 6? Ethvert heltall er kongruent modulo 6

med enten 0, 1, 2, 3, 4 eller 5. La oss sjekke om noen av disse tallene oppfyller
kriteriet for å være en invers til 4 (alle kongruensene er modulo 6):

4 · 0 = 0 ̸≡ 1 4 · 3 = 12 ≡ 0 ̸≡ 1

4 · 1 = 4 ̸≡ 1 4 · 4 = 16 ≡ 4 ̸≡ 1

4 · 2 = 8 ≡ 2 ̸≡ 1 4 · 5 = 20 ≡ 2 ̸≡ 1

Vi har altså funnet ut at 4 ikke har noen invers modulo 6. ♦

Det at a har en inversmodulom er det samme som at likningen ax ≡ 1 (mod m)

er løsbar. Ved hjelp av det vi vet om slike likninger kan vi beskrive akkurat
hvilke tall som har inverser:

Oppgave La a og m være heltall, med m > 0. Vis at a har invers modulo m hvis og bare
hvis a ⊥ m. ♦

Løsning Tallene som er inverser til a er nøyaktig de som er løsninger av likningen ax ≡ 1

(mod m). Det kan vi se ved å skrive dette om til den Diofantiske likningen
ax + my = 1. Tidligere har vi sett at denne likningen har en løsning hvis og
bare hvis gcd(a,m) = 1, altså hvis og bare hvis a ⊥ m. ♦

Det er lett å se at 0, og alle tall som er kongruente med 0, ikke kan ha noen invers.
Men hvis modulusen er et primtall, har alle andre tall inverser. Dette skjer hvis
og bare hvis modulusen er et primtall, som beskrevet i følgende oppgave.

Oppgave Vis at alle tall (unntatt de som er kongruente med 0) har invers modulom hvis
og bare hvis m er et primtall. ♦

Løsning Anta først at m er et primtall og a et tall slik at a ̸≡ 0 (mod m). Da er a ⊥ m,
og dermed vet vi at a har en invers modulo m.
Anta nå at m ikke er et primtall. Hvis m = 1, er alle tall kongruente med 0

modulo m, så det er ingenting å vise. Anta derfor at m > 3, og at m er et
sammensatt tall. Da finnes en divisor d av m slik at 1 < d < m, og vi vet at at d
ikke har invers modulo m fordi d ̸≡ 1 (mod m). Altså finnes det minst ett tall
som ikke er kongruent med 0 og som heller ikke har invers. ♦
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Eksempel La oss finne alle inverser modulo 7. Vi vet fra tidligere at alle tall som ikke er
kongruente med 0 har inverser. For å finne inversene kan vi prøve oss frem ved
å gange sammen forskjellige tall, og observere at:

1 · 1 = 1

2 · 4 = 8 ≡ 1 (mod 7)

3 · 5 = 15 ≡ 1 (mod 7)

6 · 6 ≡ (−1) · (−1) = 1 (mod 7)

Dermed kan vi lage følgende oversikt over inverser modulo 7:

a : 1 2 3 4 5 6

invers til a modulo 7 : 1 4 5 2 3 6 ♦

Modulær potensregning
Vi vil se på hvordan vi kan regne ut et uttrykk på formen

ae mod m

når eksponenten e kan være veldig stor.

Eksempel Vi vil regne ut 3371 mod 5. Den åpenbare måten å gjøre det på er å først regne
ut 3371, og så dele på 5 og finne resten. Problemet er at 3371 er et veldig stort og
uhåndterlig tall. Vi kan bruke kongruensregning til å gjøre utregningen på en
smartere måte, der vi unngår å få store tall underveis.
Vi begynner med å se på noen lavere potenser av 3 redusert modulo 5:

32 = 9 ≡ 4 (mod 5)

33 = 32 · 3 ≡ 4 · 3 = 12 ≡ 2 (mod 5)

34 = 33 · 3 ≡ 2 · 3 = 6 ≡ 1 (mod 5)

Legg merke til at når vi først vet at 32 er kongruent med 4, så kan vi regne ut 33
som 4 · 3. Og når vi vet at 33 er kongruent med 2, så kan vi regne ut 34 som 2 · 3.
Slik klarer vi å hele tiden holde oss til små tall.
Legg også merke til det vi fant på den siste linjen: 34 ≡ 1 (mod 5). Der hadde
vi kjempeflaks, for nå kan vi enkelt regne ut så store potenser av 3 som vi vil
modulo 5. Vi ville regne ut 3371 mod 5. Vi får:

3371 = 392·4+3 = (34)92 · 33 ≡ 192 · 2 = 2 (mod 5)

Altså har vi 3371 mod 5 = 2. ♦
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I dette eksempelet hadde vi flaks og fikk at 34 var kongruent med 1, slik at
vi umiddelbart kunne se bort fra alle potenser av 34, eller med andre ord alle
multipler av 4 i eksponenten.
Vi kan imidlertid ikke regne med å ha like mye flaks alltid. Hvis vi ikke satser
på et lykketreff, er det en bedre strategi å regne ut

a2, a4, a8, a16, a32, . . .

modulo m, og så finne ae mod m ved å kombinere disse. Det neste eksempelet
viser denne fremgangsmåten.

Eksempel Vi vil regne ut 522 mod 77. Vi begynner med å regne ut 5 opphøyd i toerpoten-
sene 2, 4, 8 og 16:

52 = 25

54 = 52 · 52 = 25 · 25 ≡ 9 (mod 77)

58 = 54 · 54 ≡ 9 · 9 ≡ 4 (mod 77)

516 = 58 · 58 ≡ 4 · 4 = 16 (mod 77)

Vi kan skrive eksponenten 22 som en sum av toerpotenser slik:
22 = 16+ 4+ 2

Dermed har vi:
522 = 516+4+2 = 516 · 54 · 52 ≡ 16 · 9 · 25 ≡ 58 (mod 77)

Dette vil si at 522 mod 77 = 58. ♦

Denne fremgangsmåten baserer seg på at vi alltid kan skrive et naturlig tall e
som en sum av toerpotenser. Dette tilsvarer å skrive tallet e i totallssystemet, eller
som binærtall.
I titallssystemet, som vi bruker til vanlig, står hvert siffer for en tierpotens:

138710 = 1 · 103 + 3 · 102 + 8 · 101 + 7 · 100

I totallssystemet står hvert siffer for en toerpotens. Da trenger vi bare sifrene 0

og 1:
101102 = 1 · 24 + 0 · 23 + 1 · 22 + 1 · 21 + 0 · 20 = 22

Hvordan kan vi skrive et tall e i totallssystemet? Merk at siste siffer må være
0 hvis e er et partall, og 1 hvis det er et oddetall. Vi kan dele e på 2 med
heltallsdivisjon og få:

e = q · 2+ r 0 ⩽ r < 2

La ds, ds−1, . . . , d2, d1, d0 være sifrene til e i totallssystemet. Da har vi:
e = (ds ds−1 · · · d2 d1︸ ︷︷ ︸

q

d0︸︷︷︸
r

)2
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Altså: Det siste sifferet er e mod 2. De øvrige sifrene er lik sifrene for tallet
q = e−(e mod 2)

2
.

Eksempel Vi vil skrive tallet 83 i totallssystemet. Vi har:

83 = 41 · 2+ 1 5 =2 · 2+ 1

41 = 20 · 2+ 1 2 =1 · 2+ 0

20 = 10 · 2+ 0 1 =0 · 2+ 1

10 = 5 · 2+ 0

Fra den første linjen ser vi at siste siffer i 83 er 1, og alle sifrene unntatt det
siste er sifrene for 41. Neste linje gir oss at siste siffer i 41 skal være 1, og at alle
unntatt det siste er sifrene for 20. Så får vi at siste siffer i 20 er 0, og så videre.
Totalt får vi:

8310 = 10100112 ♦

Eksempel Vi regner ut 3683 mod 125. Vi begynner med å opphøye 36 i toerpotenser og
redusere modulo 125 (alle kongruensene er modulo 125):

361 = 36 3616 ≡ 812 = 6561 ≡ 61

362 = 1296 ≡ 46 3632 ≡ 612 = 3721 ≡ 96

364 ≡ 462 = 2116 ≡ 116 3664 ≡ 962 = 9216 ≡ 91

368 ≡ 1162 = 13456 ≡ 81

Vi vet fra forrige eksempel at

8310 = 10100112 = 64+ 16+ 2+ 1,

og dermed får vi:

3683 = 3664+16+2+1 = 3664 · 3616 · 362 · 361

≡ 91 · 61 · 46 · 36 ≡ 81 (mod 125)

Dette betyr at 3683 mod 125 = 81. ♦

Fermats lille teorem
I første eksempel over så vi at 34 mod 5 = 1. Ved å regne litt, kan vi også se at vi
for eksempel har 616 mod 17 = 1, og 428 mod 29 = 1. Faktisk er det slik at hvis
vi tar et hvilket som helst tall a, og regner ut ap−1 mod p, der p er et primtall,
så får vi 1 som svar. (Det eneste unntaket er hvis vi starter med et tall a som er
kongruent med 0 modulo p, da får vi selvfølgelig 0.)
Dette resultatet ble oppdaget av Pierre de Fermat, og det er derfor oppkalt etter
ham. For å skille det fra det kjente Fermats siste resultat, kalles dette resultatet
vanligvis Fermats lille resultat:
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La p være et primtall, og a et heltall slik at p ∤ a. Da er

ap−1 ≡ 1 (mod p).

Hvorfor stemmer dette? Se på tallene

0 · a, 1 · a, 2 · a, . . . , (p− 1) · a.

Vi begynner med å observere at ingen av disse er kongruente med hverandre
modulo p. Dersom vi har at i · a ≡ j · a (mod p), så får vi også i ≡ j (mod p)

fordi p er et primtall. Og når både i og j er hentet fra mengden {0, 1, . . . , (p− 1)},
betyr det at i = j.
Så vi har altså listen 0 · a, 1 · a, . . . , (p− 1) · a med p ulike tall, og vi vet at ingen
av dem er kongruente med hverandre modulo p. Men hvert av dem må jo være
kongruent modulo p med et av tallene

0, 1, 2, . . . , (p− 1).

Det at ingen av de p tallene våre er kongruente med hverandre, gjør at nøyaktig
ett av dem må være kongruent med 0, ett med 1, ett med 2, og så videre. Når vi
ser på alle tallene 0 · a, 1 · a, . . . , (p− 1) · a, er de altså kongruente med tallene 0,
1, . . . , (p− 1), i en eller annen rekkefølge.
Ved å ta produktet av alle tallene i hver av disse listene (unntatt 0), får vi
dermed kongruensen

(1 · a) · (2 · a) · · · ((p− 1) · a) ≡ 1 · 2 · · · (p− 1) (mod p).

Uttrykket på høyre side av kongruensen er lik (p− 1)!, og det på venstre side
er lik (p− 1)! · ap−1, og vi har altså:

(p− 1)! · ap−1 ≡ (p− 1)! (mod p).

Siden p ∤ (p− 1)! kan vi forkorte bort (p− 1)! fra begge sider av kongruensen.
Da får vi

ap−1 ≡ 1 (mod p),

som var det vi ville vise.
Ved hjelp av Fermats lille teorem kan vi lett regne ut potenser modulo primtall.

Eksempel Vi regner ut 6195 mod 17. Fra Fermats lille teorem vet vi at 616 ≡ 1 (mod 17),
siden 17 er et primtall. Da får vi:

6195 = 612·16+3 = (616)12 · 63

≡ 112 · 63 = 216 ≡ 12 (mod 17)

Dermed har vi 6195 mod 17 = 12. ♦
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Det kinesiske restteoremet
Videre skal vi se på hvordan vi kan løse et likningssystem bestående av flere
kongruenser med ulik modulus:

x ≡ a1 (mod m1)

x ≡ a2 (mod m2)

...

x ≡ ar (mod mr)

Vi begynner med å se på systemer av to kongruenslikninger, for å få tak i noen
av ideene vi trenger uten at det blir altfor mye å holde styr på. Etterpå tar vi
for oss det generelle tilfellet med r likninger, og beviser det kinesiske restteoremet,
som beskriver nøyaktig hva løsningene av et slikt system er.
Bakgrunnen for det litt underlige navnet «det kinesiske restteoremet» er at den
eldste kjente beskrivelsen av et problem som tilsvarer et system av kongruens-
likninger ble gitt i den omtrent 1500 år gamle kinesiske teksten孙子算经 (Sunzi
Suanjing).
La oss først se på et enkelt eksempel.

Eksempel Vi vil løse systemet {
x ≡ 1 (mod 3)

x ≡ 3 (mod 4)

Vi kan observere at hvis to tall er kongruente modulo 3 · 4 = 12, så er de også
kongruente modulo både 3 og 4. For å sjekke om et gitt tall x er en løsning av
systemet, er det altså tilstrekkelig å sjekke om x mod 12 er en løsning.
Vi lager en tabell der vi skriver opp både x mod 3 og x mod 4 for forskjellige
verdier av x mod 12:

x mod 12 : 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

x mod 3 : 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2

x mod 4 : 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3

Vi ser i tabellen at det er ett tilfelle der vi får både x ≡ 1 (mod 3) og x ≡ 3

(mod 4) samtidig, og det er når x er kongruent med 7modulo 12. Alle løsninger
av systemet vårt er altså gitt ved:

x ≡ 7 (mod 12).

Nå har vi løst systemet, men la oss se litt mer på tabellen vi lagde. Vi kan stokke
om på den slik:

x mod 12 : 0 9 6 3 4 1 10 7 8 5 2 11

x mod 3 : 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 2 2

x mod 4 : 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3
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Da er det lett å se at ethvert system på formen{
x ≡ a (mod 3)

x ≡ b (mod 4)

har en løsning, og løsningen er entydig modulo 12. Hvis vi for eksempel har
a = 0 og b = 1, så gir tabellen at løsningen er x ≡ 9 (mod 12). Hvis vi har a = 2

og b = 3, så er løsningen x ≡ 11 (mod 12). ♦

La oss nå se på et vilkårlig system{
x ≡ a (mod m)

x ≡ b (mod n)

av to likninger. Vi antar at de to modulusene m og n er relativt primiske, for
det viser seg at det gjør ting mye greiere (mer om dette etterpå).
Kan vi klare å finne løsningen på et slikt system på en enklere måte enn ved å
lage en tabell slik som i eksempelet? Siden vi antar at m ⊥ n, vet vi fra tidligere
at det finnes heltall u og v slik at mu+ nv = 1. Da har vi følgende:

mu ≡ 0 (mod m) nv ≡ 1 (mod m)

mu ≡ 1 (mod n) nv ≡ 0 (mod n)

La c være følgende tall:
c = anv+ bmu

Da er c en løsning av systemet, siden vi har
c = anv+ bmu ≡ a · 1+ b · 0 = a (mod m)

c = anv+ bmu ≡ a · 0+ b · 1 = b (mod n)

Vi kan dessuten observere at løsningen er entydig modulo mn: Hvis x er en
løsning av systemet, så må x være kongruent med c modulo både m og n.
Det vil si at m|(x − c) og n|(x − c), og det følger at mn|(x − c). Da har vi x ≡ c

(mod mn). Alle løsninger av systemet er altså kongruente med c modulo mn.
Vi oppsummerer det vi har vist nå i et resultat for følgende likningssystem:{

x ≡ a (mod m)

x ≡ b (mod n)

Anta atm og n er relativt primiske, og la u og v være heltall slik atmu+nv = 1.
Da er alle løsninger av systemet gitt ved

x ≡ anv+ bmu (mod mn).

(Når vi skal velge tallene u og v er det egentlig ikke nødvendig at vi har mu+

nv = 1; det viktige er at u er en invers til m modulo n og at v er en invers til n
modulo m.)
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Eksempel Vi løser systemet {
x ≡ 4 (mod 10)

x ≡ 9 (mod 17)

ved å bruke resultatet ovenfor. Modulusene 10 og 17 er relativt primiske, og
ved å bruke Euclids algoritme får vi:

10 · (−5) + 17 · 3 = 1.

Det betyr at vi kan velge u = −5 og v = 3. Løsningen av systemet er:

x ≡ 4 · 17 · 3+ 9 · 10 · (−5)

= −246 ≡ 94 (mod 170). ♦

Hvorfor antok vi at de to modulusene i systemet vårt skulle være relativt
primiske? La oss se på et par eksempler som viser hva som kan skje hvis de
ikke er det.

Eksempel Vi ser på systemet {
x ≡ 4 (mod 8)

x ≡ 9 (mod 26)

der de to modulusene 8 og 26 har en felles faktor 2. Her medfører den første
kongruensen at x må være et partall, mens den andre medfører at x må være et
oddetall. Dermed finnes det ingen x som oppfyller begge kongruensene. ♦

Eksempel Vi ser på systemet {
x ≡ 2 (mod 6)

x ≡ 5 (mod 9)

der de to modulusene 6 og 9 har en felles faktor 3. Ved å prøve oss frem med
alle tallene mellom 0 og 6 · 9 = 54 finner vi ut at både 14, 32 og 50 er løsninger
av systemet. ♦

Hvis modulusene m og n ikke er relativt primiske, kan det altså hende at
systemet ikke har noen løsning, eller at det har flere forskjellige løsninger
modulo mn. Men hvism og n er relativt primiske, har vi vist både at det finnes
en løsning, og at den er entydig modulomn. La oss generalisere dette resultatet
til systemer med vilkårlig mange likninger.

Vilkårlig mange likninger
Nå tar vi for oss det generelle tilfellet, altså et system med vilkårlig mange
likninger. Da vi skulle løse systemer av to likninger antok vi at modulusene var
relativt primiske. Nå vil vi anta at hver modulus er relativt primisk til alle de
andre. Vi definerer et navn på denne egenskapen:
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Definisjon 25.11 Parvis primske likinger
La n1, n2, . . . , nr være en liste med tall. Vi sier at disse tallene er parvis relativt
primiske dersom ni er relativt primisk til nj for alle i ̸= j.

Eksempel Tallene 4, 7 og 15 er parvis relativt primiske, siden vi har 4 ⊥ 7 og 4 ⊥ 15 og
7 ⊥ 15. ♦

Eksempel Tallene 5, 17, 12 og 32 er ikke parvis relativt primiske, fordi 12 og 32 ikke er
relativt primiske. ♦

Vi viser først at hvis vi har en liste med tall som er relativt primiske, så er det å
være kongruent modulo alle disse tallene det samme som å være kongruent
modulo produktet deres:
La m1, m2, . . . , mr være naturlige tall som er parvis relativt primiske, og la

M = m1 ·m2 · · ·mr

være produktet av disse tallene. Da er to tall kongruente modulo M hvis og
bare hvis de er kongruente modulo alle tallene m1, m2, . . . , mr. Med andre ord:
For alle heltall a og b har vi at

a ≡ b (mod M) ⇐⇒



a ≡ b (mod m1)

a ≡ b (mod m2)

...

a ≡ b (mod mr)

Det er lett å se at dersom a og b er kongruente modulo M, så er de også
kongruente modulo hver mi: Siden mi|M og M|(a− b), gir det at mi|(a− b).
Anta nå at a og b er kongruente modulo alle tallene m1, m2, . . . , mr, altså at
alle disse tallene deler (a− b). Da får vi at M|(a− b), altså at a ≡ b (mod M).
Nå er vi klare for å vise det kinesiske restteoremet. Dette er helt tilsvarende
som resultatet som vi beviste over, men med et system bestående av vilkårlig
mange likninger istedenfor bare to.
Vi ser på det følgende systemet av kongruenslikninger:

x ≡ a1 (mod m1)

x ≡ a2 (mod m2)

...

x ≡ ar (mod mr)
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Anta at modulusene m1, m2, . . . , mr er parvis relativt primiske, og la M =

m1 · m2 · · ·mr være produktet av modulusene. Da har systemet en entydig
løsning modulo M.

Vi kan finne løsningen av systemet på følgendemåte. For hver i ∈ {1, 2, . . . , r}: La
Mi = M/mi, og la ki være en invers til Mi modulo mi. Løsningen av systemet
er da gitt ved:

x ≡
r∑

i=1

aiMiki (mod M).

La oss først sjekke at det går an å gjøre det vi sier i resultatet. Vi sa at hver ki
skal være en invers til Mi modulo mi. Kan vi være sikre på at det finnes en slik
invers? Vel, vi har antatt at modulusene er parvis relativt primiske, og vi har
definert Mi til å være produktet av alle modulusene unntatt mi. Det medfører
at Mi og mi er relativt primiske, og dermed har Mi en invers modulo mi.

Så vil vi sjekke at vi virkelig får en løsning ved å gjøre det resultatet sier. La

c =

r∑
i=1

aiMiki.

Vi vil vise at dette tallet er en løsning av alle kongruensene i systemet. Hvis vi
lar l være et vilkårlig tall i mengden {1, 2, . . . , r}, vil vi altså vise at vi har c ≡ al

(mod ml). Vi kan først se at enhver Mj med j ̸= l inneholder ml som en faktor,
så alle disse blir bare 0 modulo ml. Dermed har vi:

c =

r∑
i=1

aiMiki ≡ alMlkl (mod ml).

Men siden kl er en invers til Ml modulo ml har vi Mlkl ≡ 1 (mod ml), og vi
får

c ≡ alMlkl ≡ al · 1 ≡ al (mod ml).

Siden dette holder for hver l ∈ {1, 2, . . . , r}, har vi:

a1 ≡ c (mod m1)

a2 ≡ c (mod m2)

...

ar ≡ c (mod mr)
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Dermed kan vi bruke resultatet ovenfor og få følgende ekvivalenser:

x ≡ c (mod M) ⇐⇒



x ≡ c (mod m1)

x ≡ c (mod m2)

...

x ≡ c (mod mr)



⇐⇒



x ≡ a1 (mod m1)

x ≡ a2 (mod m2)

...

x ≡ ar (mod mr)


Vi har dermed vist at løsningene av systemet er nøyaktig de tallene som er
kongruente med c modulo M.

Eksempel Vi løser systemet 
x ≡ 1 (mod 3)

x ≡ 3 (mod 4)

x ≡ 2 (mod 5)

Siden modulusene er parvis relativt primiske, sier det kinesiske restresultatet
at systemet har en løsning, som er entydig modulo M = 3 · 4 · 5 = 60. La oss nå
konstruere løsningen etter oppskriften i resultatet. Vi får

M1 = 20, M2 = 15, M3 = 12.

Vi vet at k1 skal være en invers til M1 = 20 modulo m1 = 3. Men siden 20 ≡ 2

(mod 3) er dette det samme som en invers til 2 modulo 3. Det er lett å se at 2
er sin egen invers modulo 3, siden 2 · 2 = 4 ≡ 1 (mod 3). Vi regner ut de andre
inversene vi trenger, og får

k1 = 2, k2 = 3, k3 = 3.

Dermed har vi løsningen
x ≡ 1 · 20 · 2+ 3 · 15 · 3+ 2 · 12 · 3
= 247 ≡ 7 (mod 60). ♦

Ikke relativt primiske moduluser
Ved hjelp av det kinesiske restteoremet vet vi alt vi trenger å vite om systemer

x ≡ a1 (mod m1)

x ≡ a2 (mod m2)

...

x ≡ ar (mod mr)
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der modulusene m1, m2, . . . , mr er parvis relativt primiske: Vi vet at det finnes
en løsning, at den er entydig modulo M = m1 ·m2 · · ·mr, og vi vet hvordan vi
kan finne løsningen.
Men hva omvi vil løse et systemdermodulusene ikke er parvis relativt primiske?
Hva kan vi gjøre da?
Da kan vi ikke være sikre på at det finnes en løsning. På den annen side kan vi
heller ikke være sikre på at det ikke finnes en løsning.
Det vi må gjøre med et slikt system er for det første å finne ut om det har noen
løsning eller ikke. Da kan vi se på alle par av likninger i systemet som ikke har
relativt primiske moduluser, og sjekke om de er i konflikt med hverandre. For
eksempel er kongruensene {

x ≡ 12 (mod 20)

x ≡ 29 (mod 35)

i konflikt med hverandre, fordi den første av dem medfører at x ≡ 2 (mod 5),
mens den andre medfører at x ≡ 4 (mod 5). Da er det ikke mulig at begge er
oppfylt samtidig.
Hvis ingen av kongruensene i systemet har slike konflikter, kan vi skrive om
systemet til et nytt system der modulusene er parvis relativt primiske. Det
følgende eksempelet viser hvordan dette kan gjøres.

Eksempel Vi vil løse dette systemet: 
x ≡ 3 (mod 4)

x ≡ 0 (mod 7)

x ≡ 5 (mod 9)

x ≡ 11 (mod 12)

Modulusene er ikke parvis relativt primiske, siden gcd(4, 12) = 4 og gcd(9, 12) =
3. Men vi kan se at kongruensen

x ≡ 11 (mod 12)

er ekvivalent med de to kongruensene{
x ≡ 11 (mod 3)

x ≡ 11 (mod 4)

(siden 12 = 3 · 4 og 3 ⊥ 4). Disse kan vi forenkle til:{
x ≡ 2 (mod 3)

x ≡ 3 (mod 4)
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Vi kan altså sette inn disse to likningene istedenfor x ≡ 11 (mod 12) i systemet
vårt, og få et ekvivalent system:

x ≡ 3 (mod 4)

x ≡ 0 (mod 7)

x ≡ 5 (mod 9)

x ≡ 2 (mod 3)

x ≡ 3 (mod 4)

Her kan vi for det første legge merke til at den samme likningen, x ≡ 3 (mod 4),
står to ganger, så vi kan sløyfe den ene av dem. Videre kan vi observere at hvis
x ≡ 5 (mod 9) er oppfylt, så må også x ≡ 2 (mod 3) være oppfylt, slik at den
sistnevnte er overflødig.
Systemet kan dermed forenkles til:

x ≡ 3 (mod 4)

x ≡ 0 (mod 7)

x ≡ 5 (mod 9)

Nå har vi endelig fått et system der modulusene er parvis relativt primiske, og
dermed kan vi løse det med det kinesiske restteoremet. Da finner vi løsningen

x ≡ 203 (mod 252). ♦

Det kan være fristende å prøve å splitte opp kongruensen med 9 som modulus
på samme måte: Siden 9 = 3 · 3, kan vi vel splitte den opp i to kongruenser
som begge har 3 som modulus? Men nei, det kan vi ikke gjøre, siden 3 ikke
er relativt primisk til seg selv. Når vi vil splitte en kongruens i flere på denne
måten, må vi alltid passe på at de nye modulusene er parvis relativt primiske.
Det vi gjorde isteden, var å sammenligne de to kongruensene{

x ≡ 5 (mod 9)

x ≡ 2 (mod 3)

og se at den første av dem medfører den andre. Her er det viktig å legge merke
til at disse to kongruensene ikke sier nøyaktig det samme, for den første stiller
sterkere krav til x enn den andre gjør (for eksempel er 8 en løsning av den andre
kongruensen, men ikke av den første). Dermed kan vi beholde den første og
sløyfe den andre uten at det påvirker hvilke løsninger vi får, men vi kan ikke
sløyfe den første og beholde den andre.

Med det kinesiske restteoremet og ideene fra dette eksempelet er vi i stand til å
håndtere et hvilket som helst system av kongruenslikninger. (Hurra!)
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Eulers φ-funksjon
Vårt neste steg nå er å utvide Fermats lille teorem til den generelle situasjonen
hvor modulusen vår ikke nødvendigvis er et primtall.

Definisjon 25.12 Eulers φ-funksjon
For et naturlig tall n definerer vi φ(n) til å være antallet naturlige tall som er
relativt primiske til n og ikke større enn n. φ uttales phi.

Eksempel La n = 10. De naturlige tallene som ikke er større enn 10 er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
og 10. Av disse er det fire tall som er relativt primiske til 10, nemlig 1, 3, 7 og 9.
Dermed er φ(10) = 4. ♦

Tallet 1 er litt spesielt, siden det er det eneste naturlige tallet som er relativt
primisk til seg selv. Vi har altså φ(1) = 1. For alle n > 1 har vi φ(n) < n, siden
n ikke er relativt primisk til seg selv.
Denne funksjonen er essensiell i Eulers teorem, som er en generalisering av
Fermats lille teorem. Resultatet er oppkalt etter Leonhard Euler, og sier at

aφ(n) ≡ 1 (mod n)

for alle naturlige tall n og alle tall a som er relativt primiske til n.
For å ha nytte av Eulers teorem, må vi være i stand til å beregne φ(n). Vi begyn-
ner derfor med å se litt nøyere på φ-funksjonen. Vi viser at den er multiplikativ,
og bruker det til å finne en formel for å regne ut φ(n) basert på primtallsfakto-
riseringen til n.

φ anvendt på primtallspotenser
Husk definisjonen av φ-funksjonen: φ(n) er antall naturlige tall som er relativt
primiske til n og ikke større enn n. Hvis p er et primtall, så er alle tallene

1, 2, . . . , p− 1

relativt primiske til p, og dermed er φ(p) = p− 1. På den annen side, hvis n er
et sammensatt tall, så har det en divisor d med 1 < d < n. Da er d ikke relativt
primisk til n, og dermed er φ(n) < n− 1. Vi har dermed vist:
For et naturlig tall n er φ(n) = n− 1 hvis og bare hvis n er et primtall.
Nå som vi vet hva φ anvendt på et primtall blir, går vi videre til å regne ut φ
anvendt på en primtallspotens. La p være et primtall og k et naturlig tall. Da er
φ(pk) = pk − pk−1.
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Et tall er relativt primisk til pk hvis og bare hvis det ikke er delelig på p. Av
tallene 1, 2, . . . , pk er det disse som er delelige på p:

1p, 2p, 3p, . . . , (pk−1)p

Det er pk−1 tall i denne listen. Dermed står vi igjen med pk − pk−1 tall som er
relativt primiske til pk.

Eksempel φ(81) = φ(34) = 34 − 33 = 54. ♦

Funksjonenφ er multiplikativ. Dersomm og n er to naturlige tall som er relativt
primiske til hverandre, så er φ(mn) = φ(m) ·φ(n). Det gir følgende formel for
å regne ut φ(n) gitt primtallsfaktoriseringen av n:
La n = pk1

1 · pk2

2 · · ·pkr
r , der p1, p2, . . . , pr er forskjellige primtall. Da er φ(n) gitt

ved:
φ(n) =

r∏
i=1

(
pki

i − pki−1
i

)
.

Eksempel Vi kan se at φ(24) = 8 fordi det finnes 8 naturlige tall (1, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23)
som er relativt primiske til 24 og ikke større enn 24. Men nå som vi har vist
resultatet ovenfor trenger vi ikke finne alle disse tallene for å regne ut φ(24).
Det er nok å se at primtallsfaktoriseringen er 24 = 23 · 3; da får vi:

φ(24) = (23 − 22)(31 − 30) = 4 · 2 = 8. ♦

Eksempel Vi regner ut φ(54208). Primtallsfaktoriseringen er 54208 = 26 · 7 · 112, så vi får at:

φ(54208) = (26 − 25)(71 − 70)(112 − 111) = 21120.

Blant tallene 1, 2, 3, . . . , 54208 er det altså nøyaktig 21120 tall som er relativt
primiske til 54208. ♦

Vi har tidligere brukt Fermats lille teorem til å gjøre store forenklinger av
potensuttrykk ai modulo et primtall p. Ved hjelp av Eulers teorem kan vi gjøre
tilsvarende forenklingermodulo alle naturlige tall. Det krever imidlertid litt mer
regning, siden vi må beregne φ av modulusen. Hvis vi skal forenkle uttrykket
ai modulo n, må vi dessuten passe på at a er relativt primisk til n før vi forsøker
å bruke Eulers teorem.

Eksempel Vi regner ut 5196 mod 72. Tallet 72 har primtallsfaktoriseringen 23·32, og dermed
har vi

φ(72) = (23 − 22)(32 − 31) = 24.

Vi ser at 5 og 72 er relativt primiske, så vi kan bruke Eulers resultat og få

524 ≡ 1 (mod 72).
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Siden 196 = 8 · 24+ 4, får vi:
5196 = 58·24+4 = (524)8 · 54

≡ 18 · 54 = 54 = 625

≡ 49 (mod 72)

Vi har altså at 5196 mod 72 = 49. ♦

Kryptering av meldinger
To personer, Alice og Bob, vil kommunisere med hverandre (for eksempel via
brev eller epost). Men en tredje person, Eve, kan observere alle meldingene
som sendes.

Alice Bob

Eve

Alice og Bob vil ikke at Eve skal vite hva de skriver til hverandre. Derfor vil de
gjøre om hver melding som skal sendes til en hemmelig form, slik at det bare
er de selv som kan få tilbake den opprinnelige meldingen. Kryptografi handler
om teknikker for å få til dette.
Når Alice vil sende en melding m til Bob, må hun først kryptere den. Da bruker
hun en krypteringsfunksjon og en hemmelig nøkkel. Nøkkelen består av et eller
flere tall. Ved å bruke krypteringsfunksjonen på meldingen og nøkkelen, får
hun en kryptert melding c. Denne sender hun til Bob. Han mottar c, og bruker
en dekrypteringsfunksjon sammen med den hemmelige nøkkelen for å gjøre om
c til den opprinnelige meldingen m.

Alice m

c

Bobm

c

Eve

kryptering dekryptering

Vi antar at Eve kjenner til funksjonene som Alice og Bob bruker til kryptering
og dekryptering, men ikke nøkkelen. Selv om hun observerer den krypterte
meldingen c, kan hun ikke få tak i den opprinnelige meldingen m, siden hun
ikke har nøkkelen som trengs for å dekryptere.
Et kryptosystem består av en krypteringsfunksjon, en tilhørende dekrypterings-
funksjon og en (vanligvis veldig stor) mengde med mulige nøkler.
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Eksempel Her er et veldig enkelt kryptosystem: Krypteringsfunksjonen erstatter hver
bokstavmedden somer kplasser senere i alfabetet, og dekrypteringsfunksjonen
erstatter hver bokstav med den som er k plasser tidligere i alfabetet. Nøkkelen
er tallet k.
Anta at Alice og Bob har blitt enige om nøkkelen k = 2, og at Alice vil sende
meldingen «HEI» til Bob. Hun krypterer meldingen og får «JGK», som hun
sender. Bob mottar den krypterte meldingen, og dekrypterer den til «HEI».
Eve ser bare den krypterte meldingen «JGK», og vet ikke hvilken nøkkel som
skal brukes for å dekryptere, så hun får ikke lest den virkelige meldingen.
(Merk: Dette systemet er ikke sikkert. Siden det er veldig få mulige nøkler,
kan Eve bare prøve alle sammen, og se hvilken av dem som gir et meningsfylt
resultat. I et virkelig kryptosystem må det finnes enormt mange mulige nøkler,
slik at det er praktisk umulig for Eve å prøve alle.) ♦

I den generelle situasjonen vi beskrev over, og i eksempelet, var det samme nøk-
kel som ble brukt både til kryptering og dekryptering. Dette kalles symmetrisk
kryptografi. Når Alice og Bob skal kommunisere med et symmetrisk kryptosys-
tem, må de først ha blitt enige om en felles hemmelig nøkkel. Det er ikke alltid
det er praktisk mulig å få til dette. En annen form for kryptografi, som kalles
offentlig nøkkel-kryptografi, bruker ulike nøkler til kryptering og dekryptering,
og forutsetter ikke at partene på forhånd velger en felles nøkkel.

Offentlig nøkkel-kryptografi
I offentlig nøkkel-kryptografi har man istedenfor en enkelt nøkkel et nøkkelpar
som består av:

• En offentlig nøkkel som brukes til kryptering.
• En privat nøkkel som brukes til dekryptering.

Hver person har sitt nøkkelpar. Den private nøkkelen må holdes hemmelig og
skal ikke deles med noen andre (ikke engang de man vil kommunisere med),
mens den offentlige kan man gjøre kjent for absolutt alle.
For eksempel kan Alice ha et nøkkelpar (AO, AP), der AO er den offentlige
nøkkelen hennes, og AP er den private. Hun kan lage nøkkelparet helt på egen
hånd, uten å dele noe hemmelig informasjon med noen andre. Hun beholder
den private nøkkelen selv, og sender den offentlige nøkkelen til alle som vil ha
den. Tilsvarende har Bob et nøkkelpar (BO, BP).
Når Alice vil sende en melding m til Bob, må hun først få Bobs offentlige
nøkkel BO. Den kan Bob sende til Alice. Da kan Eve (som avlytter all kommu-
nikasjonen) også få den med seg, men det gjør ikke noe, fordi den offentlige
nøkkelen ikke må holdes hemmelig. Alice krypterer meldingen m ved hjelp av



32 Kapittel 25. Tallteori og kryptografi

nøkkelen BO og får en kryptert melding c. Den sender hun til Bob, som dekryp-
terer den med sin private nøkkel BP, og dermed får tilbake meldingen m.
Eve får tak i både den offentlige nøkkelen BO og den krypterte meldingen c,
men hun kan likevel ikke finne ut hva den opprinnelige meldingen m er, fordi
hun ikke har Bobs private nøkkel.
I et offentlig nøkkel-system kan altså alle kryptere meldinger med Bobs offent-
lige nøkkel, men det er bare Bob som klarer å dekryptere dem.
På samme måte: Når Bob skal sende en melding til Alice, må han bruke den
offentlige nøkkelen hennes, AO. Dermed er Alice den eneste som klarer å
dekryptere meldingen han sender til henne.

RSA kryptosystemet
RSA er et offentlig nøkkel-kryptosystem, og det er et av de eldste systemene
av denne typen. Det ble laget i 1977 av Ron Rivest, Adi Shamir og Leonard
Adleman, og har navn etter forbokstavene i opphavsmennenes etternavn.
Ideen i RSA er slik: Vi begynner med å velge to forskjellige primtall p og q, og
lar n = pq være produktet av dem. Så velger vi et tall e. Vi representerer hver
melding ved et tall m som er slik at 0 ⩽ m < n. Vi vil at krypteringen av m skal
være tallet

c = me mod n.

Hva må vi gjøre for å dekryptere en slik melding? Altså: Hvordan kan vi få
tilbake m fra tallet c? Hvis vi klarer å finne et tall d slik at med ≡ m (mod n),
så får vi cd ≡ med ≡ m (mod n). Da kan vi altså bare regne ut cd mod n for å
få tilbake m.
Men kan vi finne et slikt tall d? La oss prøve med å la d være en invers til e
modulo φ(n). Da er

ed = l ·φ(n) + 1

for et tall l. Hvis vi antar at m og n er relativt primiske, kan vi bruke Eulers
teorem og få

med = ml·φ(n)+1 = (mφ(n))l ·m ≡ m (mod n),

som betyr at tallet d har egenskapen vi ønsket. (Her måtte vi anta at m og n

er relativt primiske. Senere skal vi gjøre dette litt grundigere, og vise at det
fungerer for alle m.)
Den offentlige nøkkelen består av tallene n og e, og den private nøkkelen består
av tallene p, q og d. For å kryptere en melding m bruker man funksjonen

f(m) = me mod n,

og for å dekryptere en kryptert melding c bruker man funksjonen
g(c) = cd mod n.
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Tallet e kalles krypteringseksponenten, og tallet d kalles dekrypteringseksponenten.

Eksempel Vi lager et RSA-nøkkelpar. Vi begynner med å velge to forskjellige primtall.
La oss velge p = 7 og q = 13. Da får vi n = pq = 7 · 13 = 91, og vi har
φ(n) = (7− 1)(13− 1) = 72.

Videre velger vi e = 5, og vi kan regne ut at 29 er en invers til 5modulo 72, så vi
setter d = 29.

Dermed har vi laget en nøkkelpar bestående av den offentlige nøkkelen (n, e) =

(91, 5) og den private nøkkelen (p, q, d) = (7, 13, 29).

La oss nå se på hvordan en melding krypteres og dekrypteres. Vi ser på mel-
dingen m = 24. Vi bruker krypteringsfunksjonen f og får:

c = f(m) = me mod n = 245 mod 91 = 33.

Meldingen m = 24 blir altså kryptert til c = 33.

Hvis vi vil dekryptere den krypterte meldingen c = 33, bruker vi dekrypte-
ringsfunksjonen g og får:

g(c) = cd mod n = 3329 mod 91 = 24.

Dekrypteringsfunksjonen gir oss altså tilbake meldingen vi startet med.

(Her er noen detaljer i utregningene utelatt. For å beregne 245 mod 91 og
3329 mod 91 bruker vi teknikken for modulær potensregning som vi lærte
tidligere.) ♦

Sikkerheten i RSA baserer seg på at kun den som har laget nøkkelparet kjenner
faktoriseringen av n. Man trenger denne faktoriseringen for å klare å regne
ut φ(n), og man trenger tallet φ(n) for å klare å regne ut hva d skal være. Selv
om Eve vet hva n er, må vi altså anta at hun ikke er i stand til å faktorisere n og
finne tallene p og q.

Nøkkelparet vi lagde i eksempelet over gir selvsagt ingen sikkerhet, siden det
er veldig lett å faktorisere tallet n = 91. For at RSA skal være sikkert, må vi ha
veldig store tall, mye større enn vi klarer å regne med for hånd. Når RSA brukes
i praksis, må man derfor bruke datamaskiner til å gjøre beregningene. Hvis vi
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skulle laget et mer realistisk eksempel, kunne p, q og n for eksempel sett slik ut:
p = 104912665728156463671885428613515797697342

370882006263781318304437822902087397481745

403625379213855809426079651810427945551826

69619757531120401214676865127

q = 104030600342839905631981768763053631629893

700538813255962231267564354536486590182196

987626993457187158314067545841119329099268

19036746819879825360622681003

n = 109141275992678022275052541528536879405039

839052929935486865665189326466395461088642

574931491761091670385043791807226293877980

526134505952282813479496595134320124061308

421189695839714939463057594497338186847302

946916741841513848468440596189490828210355

725260692851193527929044018369451646299151

629418176082381

Med så store tall blir det håpløst å regne for hånd, men disse tallene er likevel
små nok til at en datamaskin uten problemer kan gjøre alle beregningene som
trengs i RSA. Samtidig er de store nok til at det er praktisk umulig å faktoriseren.

En variant av Eulers teorem
For at RSA skal fungere som ønsket, må vi ha

med ≡ m (mod n)

for alle mulige meldinger m. Her er e krypteringsnøkkelen og d dekrypterings-
nøkkelen, og disse to er hverandres inverser modulo φ(n). Vi så tidligere at
dersomm ⊥ n, så gir Eulers teorem at denne kongruensen holder. Men vi vil at
den skal holde også dersomm ikke er relativt primisk til n. Vi skal nå løse dette
problemet ved å vise et resultat som ligner på Eulers teorem, men er tilpasset
akkurat det vi trenger i RSA.
Først: Vi husker at Fermats lille teorem sier at hvis p er et primtall og a er et
tall slik at p ∤ a, har vi ap−1 ≡ 1 (mod p). Videre følger det atfor alle heltall a
har vi ap ≡ a (mod p).
Senere lærte vi om Eulers teorem, som sier at hvis a og n er relativt primiske,
så er aφ(n) ≡ 1 (mod n). Kan vi på samme måte bruke dette til å vise at vi har
aφ(n)+1 ≡ a (mod n) for alle heltall a?
Det kan vi dessverre ikke; her er et moteksempel:
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Eksempel La n = 4 og a = 2. Da har vi φ(4) = 2, og 2φ(4)+1 = 23 = 8 ≡ 0 ̸≡ 2 (mod 4). ♦

Påstanden aφ(n)+1 ≡ a (mod n) holder altså ikke for alle a og n. Men hvis vi
begrenser oss til noen verdier av n, så holder den for alle a.

Definisjon 25.13 Kvadratfrie tall
Et naturlig tall n er kvadratfritt hvis det ikke finnes noe primtall p slik at p2|n.

Altså: Tallet n er kvadratfritt hvis og bare hvis det finnes forskjellige primtall
p1, p2, . . .pr slik at n = p1 · p2 · · ·pr. For eksempel er 42 = 2 · 3 · 7 et kvadratfritt
tall, mens 44 = 22 · 11 ikke er kvadratfritt.
Her er det vi vil vise: La n være et kvadratfritt naturlig tall. Da er aφ(n)+1 ≡ a

(mod n) for alle heltall a. La n = p1 · p2 · · ·pr være primtallsfaktoriseringen
av n. Vi finner φ(n) på følgende måte:

φ(n) =

r∏
i=1

(pi − 1).

For hver i har vi at (pi − 1)|φ(n), så vi kan skrive φ(n) = (pi − 1) · si for et
naturlig tall si. Hvis pi ∤ a, får vi ved å bruke Fermats lille teorem at

aφ(n)+1 = a(pi−1)·si+1 = (api−1)si · a ≡ a (mod pi).

Hvis pi|a, så er a ≡ 0 (mod pi), og vi får

aφ(n)+1 ≡ 0 ≡ a (mod pi).

I begge tilfeller har vi altså aφ(n)+1 ≡ a (mod pi). Siden dette holder for hver i,
har vi nå følgende kongruenser:

aφ(n)+1 ≡ a (mod p1)

aφ(n)+1 ≡ a (mod p2)

...

aφ(n)+1 ≡ a (mod pr)

Siden tallene p1, p2, . . . , pr er parvis relativt primiske, og n = p1 · p2 · · ·pr, kan
vi bruke det kinesiske restteoremet og få:

aφ(n)+1 ≡ a (mod n).

Eksempel Tallet 42 er kvadratfritt, og φ(42) = 12. Dermed gir resultatet at vi har a13 ≡ a

(mod 42) for alle heltall a. ♦
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Oppgave La n være et kvadratfritt naturlig tall. Vis at da er al·φ(n)+1 ≡ a (mod n) for
alle l ⩾ 0. ♦

Løsning Vi viser dette ved induksjon på l. I basissteget har vi l = 0, og påstanden blir
åpenbart sann. I induksjonssteget antar vi at påstanden holder for l = k, altså
at ak·φ(n)+1 ≡ a (mod n). Da får vi:

a(k+1)·φ(n)+1 = aφ(n) · ak·φ(n)+1

≡ aφ(n) · a = aφ(n)+1

≡ a (mod n).

Her brukte vi induksjonsantagelsen i overgangen fra første til andre linje, og
resultat ovenfor helt til slutt. ♦

Eksempel Vi vil regne ut 18867 mod 42. Vi kan ikke bruke Eulers teorem, siden 18 og 42

ikke er relativt primiske. Men vi kan bruke at 42 er kvadratfri og få:
18867 = 1872·12+3 = 1872·φ(42)+1 · 182

≡ 18 · 182 = 183 = 5832 ≡ 36 (mod 42).

Det vil si at 18867 mod 42 = 36. ♦

Oppgave Lan være kvadratfritt, og la e og d være naturlige tall som er hverandres inverser
modulo φ(n). Vis at da er aed ≡ a (mod n) for alle heltall a. ♦

Løsning Vi har ed ≡ 1 (mod φ(n)), så ed = l · φ(n) + 1 for et heltall l ⩾ 0. Da får vi at
aed = al·φ(n)+1 ≡ a (mod n). ♦

Dette siste resultatet gir akkurat det vi trenger for å vise at RSA fungerer.

RSA: Fremgangsmåten
Vi starter med å formulere hvordan RSA fungerer, litt mer presist enn tidligere.
Nøkkelgenerering. Vi lager et RSA-nøkkelpar på følgende måte: Først velger
vi to primtall p og q, med p ̸= q, og lar n = pq. Så velger vi et tall e som er
relativt primisk til φ(n), og som oppfyller ulikhetene 0 < e < φ(n). Vi setter d
til å være den inversen til e modulo φ(n) som er slik at 0 < d < φ(n).
Den offentlige nøkkelen er (n, e), og den private nøkkelen er (p, q, d).
Kryptering. En melding m, som er et tall slik at 0 ⩽ m < n, krypteres ved hjelp
av funksjonen

f(m) = me mod n.

(Hvis vi vil kryptere en melding som er for stor til å representeres med et tall
som er mindre enn n, må vi først dele den opp i mindre deler, og kryptere hver
del for seg.)
Dekryptering. En kryptert melding c dekrypteres ved hjelp av funksjonen

g(c) = cd mod n.
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RSA: Korrekthet
Nå vil vi vise at dekrypteringen i RSA alltid gir riktig resultat, altså at hvis vi
krypterer en melding m til en kryptert melding c, og deretter dekrypterer c, så
får vi tilbake m. Med andre ord vil vi vise at likheten g(f(m)) = m holder for
alle meldinger m.
Vi har f(m) ≡ me (mod n), og dermed får vi

g(f(m)) ≡ (me)d = med ≡ m (mod n).

Siden 0 ⩽ m < n og 0 ⩽ g(f(m)) < n, betyr dette at g(f(m)) = m.
Vi har dermed vist at dekrypteringen i RSA alltid gir riktig resultat.

RSA: Sikkerhet
Anta at Bob har offentlig nøkkel (n, e), og at Alice vil sendemeldingenm til Bob.
Hun krypterer den med Bobs offentlige nøkkel, og får den krypterte meldingen
c = me mod n, som hun sender.
Eve, som avlytter all kommunikasjonen mellom Alice og Bob, ser tallet c, og
ønsker å finne m. Vi kan dessuten regne med at hun kjenner til Bobs offentlige
nøkkel (n, e), siden denne ikke er hemmelig.
Eves problem er altså: Gitt tall n, e og c, løs likningen

xe ≡ c (mod n).

Hvis Eve klarer å faktorisere n, så kan hun finne dekrypteringseksponenten i
Bobs private nøkkel, og bruke den til å løse problemet.
Men det kan vel også tenkes at det er mulig å løse Eves problem på en annen
måte, uten å måtte faktorisere n? Ja, men det finnes ingen kjent metode for å
løse Eves problem som er enklere enn å faktorisere n.
Derfor regner vi RSA-systemet som sikkert, forutsatt at nøkkelen lages slik at
det ikke er praktisk mulig å faktorisere n.

Bruk av tallteori i RSA
RSA-systemet er avhengig av mye av tallteorien vi har lært. Vi har sett at
korrektheten i RSA (altså at dekryptering alltid gir den opprinnelige meldingen)
bygger på Fermats lille teorem (eventuelt Eulers teorem – det kan vises på flere
måter).
Videre er det flere teknikker som trengs for å gjøre RSA praktisk brukbart, altså
for at det skal være mulig å regne ut alt som trengs:
• For å utføre kryptering og dekryptering trengs teknikken vi har lært for mo-

dulær potensregning: vi beregnerme mod n ved å først beregnem2 mod n,
m4 mod n, m8 mod n, og så videre.
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• For å beregne φ(n) trengs formelen vi har lært for φ.
• For å finne tallet d når vi lager nøkkelen trengs en metode for å beregne

inverser. Vi har lært at vi kan bruke Euclids algoritme til dette.
• For å velge passende primtall p og q trengs en metode for primtallstesting,

altså for å sjekke om et gitt tall er et primtall. Vi har lært én metode, basert
på Fermats lille teorem.

Alle disse teknikkene fungerer godt for å utføre beregninger på en datamaskin,
selv om modulusen n er veldig stor.
Til slutt er sikkerheten i RSA basert på at noen ting ikke er praktisk mulig å regne
ut når tallene blir store, nemlig:
• Faktorisering av veldig store tall er ikke praktisk mulig.

Det som gjør at RSA fungerer og er sikkert, er at når tallene blir store, blir fakto-
risering enormt mye vanskeligere enn primtallstesting, modulær potensregning
og så videre. Dermed er det mulig å få tallet n til å både være lite nok til at en
vanlig datamaskin enkelt klarer å beregne alt som trengs i RSA og samtidig stort
nok til at man ikke klarer å faktorisere det selv med de kraftigste datamaskinene
som finnes.


