Криптографиjа
Задаци за рад по групама

Калкулатор модуларне аритметике
Задатак ове групе jе реализуjе пакет корисних програма за Теориjу броjева, првенствено за модуларну аритметику.

Задатак 1.
Направити програм коjи ће кориснику омогућити
• Сабирање, одузимање и множење по задатом модулу.
• Рачунање наjвећег заjедничког дjелиоца нзд(a, b) путем Еуклидовог алгоритма са приказом корака у поступку.
• Рачунање наjмањег заjедничког садржаоца нзс(a, b).
• Представљање нзд(a, b) као линеарне комбинациjе датих броjева,
остављаjући могућност да корисник може, уколико жели, да добиjе
ток Бланкшип методе у пригодном облику.
• Направити програм за тражење инверзног елемента a−1 за дати
елемент a по модулу m уколико такав постоjи.
• Рjешавање конгруенциjа ax ≡ b (mod m).
• Рjешавање система конгруенциjа помоћу Кинеске теореме о остацима.
• Рачунање израза облика ak (mod m) на ефикасан начин.
(Обjашњење овог алгоритма се налази на 24. страници књиге ”Mathematical
Cryptography” коjа jе дата у литератури на саjту.)
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• Израчунавање вриjедности Оjлерове функциjе φ(n) за задато n.
Потребно jе имати на уму да ово можемо успjешно рачунати за све
броjеве n коjе jе могуће успjешно и ефикасно факторисати, тако да
jе и овдjе потребно увести одређена ограничења у сислу величине
броjа n.
Оваj програм jе потребно развити и као веб апликациjу. Сви
додаци, проширења и допуне постоjећег задатка ће бити посебно вредновани.

Напомена: Сваки програм мора бити user-friendly са прецизним упуствима просjечном кориснику.
Задатке реализовати тако да постоjи jединствени интерфеjс,
а корисник бира различите опциjе.
За проjекат jе потребно направити одговараjућу документациjу.
Документациjа подразумиjева
1. PYTHON код за сваки од задатака.
2. Прецизна упуства потенциjалним корисницима како се користе поjедини програми, шта они раде и коjа су им ограничења.
3. Описати поступак рада групе и назначити сваки поjединачни допринос чланова групе.
4. Написати предлог побољшања постоjећих програма.
5. Указати на могуће недостатке у прецизности формулациjе постављених задатака.
Документациjу доставити у склопу проjекта у електронскоj форми.
Програм jе неопходно доставити у самосталноj извршноj верзиjи (standalone executable - без инсталирања посебних окружења, библиотека...) или као веб апликациjу.
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