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Euclidean algorithm 

 the Euclidean algorithm , or Euclid's algorithm, is an efficient method for 

computing the greatest common divisor (GCD) of two numbers, the largest number 

that divides both of them without leaving a remainder 

We can use the Euclidean Algorithm and the division algorithm to find the “unique” 

inverse of   a modulo m.    

Example: Find the inverse of 8 modulo 35.  

1. Apply the Euclidean Algorithm.  

35 = 4(8) + 3  

8 = 2(3) + 2 

3 = 1(2) + 1  

2 = 2(1) + 0 

2. Find the linear combination of 8 and 35 that equals 1, the GCD. 

 1 = 3 − 1(2)  

      = [35 − 4(8)] − 1[8 − 2(3)]  

       = [35 − 4(8)] − 1[8 − 2[35 − 4(8)]]  

        = 3(35) − 13(8) 

3. This gives    −13(8) ≡ 1(mod 35),   so an inverse of 8 modulo 35 is −13. 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Greatest_common_divisor
https://en.wikipedia.org/wiki/Remainder
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 كيف تتم معرفة األعداد األولية
( و  01111111111أن األعداد األولية يمكن أن نقسمها على قسمين األعداد األولية الصغيرة ) األقل من 

 .األعداد األولية الكبيرة 

  

 األعداد األولية الصغيرة :

 يقتين و هما :يمكن معرفة األعداد األولية الصغيرة بأحد طر

 

 (: Sieve of Eratosthenesأوال : غربال إيراتوستين )

  

كلمة غربال تعني طريقة للتصفية أو التنقية ، و تنسب هذه الطريقة للعالم اإلغريقي إيراتوستين حيث  اكتفثفها ، 

اد حتثى و هي أسهل الطثر  المسثتمدمة فثي الكفثف عثن األعثداد األوليثة ، و تبيثد كثعوبتها كلمثا كبثر  األعثد

 ( .0111111تصبح غير فعالة مع األعداد الكبيرة ، لذا تكون فعالة في األعداد الصغيرة جدا ) األقل من 

اكتب في قائمة جميع هذه األعداد األكغر من    nإليجاد جميع األعداد األولية األكغر من ، الطريقة  في هذه 

n   و هكذا فاألعداد  7ثم  5ثم  3ثم  2أ من مضاعفا  مضاعفا  األعداد األولية بحي  تبد  ثم استبعد جميع

المتبقية هي األعداد األولية و الجدول التالي يوضح مثال لغربال إيراتوستين المستمدم في األعداد األقل من 

011 : 

  

 

مل في الجدول السابق هو بأن نبدأ بأول عدد و هو الواحد و يتم استبعاده مباشرة ، العدد الذي يليله هو و كيفية الع

فنمتاره حي  أنه العدد  3فيكون أول عدد أولي ثم نستبعد جميع مضاعفاته الموجودة بالجدول ، العدد التالي هو  2

 4اته الغير محذوفة ، و نستمر بالمسير فنجد أن الذي لم يحذف فيكون أول عدد أولي فردي ثم نحذف جميع مضاعف

غير محذوف فيكون العدد األولي الثال  ثم نحذف جميع  5محذوف أي إنه غير أولي ، و لكن الذي يليه و هو 

و هكذا حتى نكون قد استبعدنا جميع  00و  7مضاعفاته الغير محذوفة ، و نستمر بهذه الطريقة بالنسبة للعدد 

  . 011لدينا األعداد األولية األقل من  المضاعفا  ليتبقى

 ( : trial division ثانيا : طريقة القسمة )

تستمدم هذه الطريقة أيضا في الكفف عن األعداد األولية الصغيرة ، و هي أكعب من سابقتها ، ، فلكي نفحص 

التربيعي ، فعلى سبيل  هل أولي ؟ فإننا نقسمه على جميع األعداد األولية األقل من جذره nنعرف أن عددا ما 
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، فإذا لم يقبل  03،  00،  7،  5،  3،  2، فإننا نحتاج ألن نقسمه على  200المثال لو أردنا أن نفحص أولية العدد 

ألن  03أكثر من  يأوليا و إال فال . و ال حاجة لنجرب قسمته على عدد أول 200القسمة على أي منها فيكون العدد 

 ، و هذا يعني أن علينا أن نتوقف عن القسمة عندما نصل إلى جذره التربيعي التقريبي . 05جذره التربيعي أقل من 
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