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NAUCZANIE MATEMATYKI

Algorytm Euklidesa
W poprzednim odcinku pisałam o deﬁnicjach
rozpoczynających wykład teorii liczb. Wspomniane tam twierdzenia nie były specjalnie ciekawe,
służyły raczej wyjaśnieniu różnic między naszym
a Euklidesowym podejściem do arytmetyki. Takie
twierdzenia zwykle przygotowują grunt pod następne, bardziej interesujące. Tymczasem księga
siódma od ciekawego twierdzenia się właśnie zaczyna, a ja pominęłam je poprzednio, aby teraz
poświęcić mu cały odcinek.

W żadnym odejmowaniu nie występowała liczba
i jej dzielnik, aż doszliśmy do jedynki. Z twierdzenia 1 wynika wobec tego, że liczby 33 i 52 są
względnie pierwsze. W naszym przypadku jest to
dość oczywiste, bo wzięliśmy pod uwagę niewielkie liczby, aby nie wydłużać zapisu, ale przy innych danych sprawdzenie tego metodą Euklidesa
może być zdecydowanie najprostszym i najszybszym sposobem.

Znaleźć NWD
Drugie twierdzenie ma postać polecenia (podobnie jak w innych księgach konstrukcje geometryczne):

Twierdzenie 2
Mając dane dwie liczby, które nie są względnie pierwsze, znaleźć ich największy wspólny
dzielnik.

Twierdzenie 1
Dane są dwie różne liczby i kolejno odejmujemy mniejszą od większej, wówczas jeśli
pozostała liczba nigdy nie jest dzielnikiem poprzedniej, aż zostanie jedność, to dane liczby
są względnie pierwsze.
Aby zobrazować to twierdzenie, weźmiemy pod
uwagę po prostu przykładowe liczby – niech to
będą 52 i 33. Odejmujemy je:
52 − 33 = 19
Ponieważ 19 nie jest dzielnikiem 33, liczymy dalej. Kolejne liczby do odjęcia to:
33 − 19 = 14
Jak wiadomo, 14 nie jest dzielnikiem 19, zatem
liczymy dalej:
19 − 14 = 5
14 − 5 = 9
9−5=4
5−4=1

Wykonując to polecenie, postępujemy zgodnie
z opisanym powyżej algorytmem Euklidesa. Tym
razem jednak, ponieważ liczby nie są względnie
pierwsze, to zgodnie z twierdzeniem 1 powinniśmy otrzymać liczbę, która jest dzielnikiem
liczby poprzedniej. I ona właśnie jest NWD danych liczb. Zobaczmy, jak działa ten algorytm dla
liczb 689 i 611:
689 − 611 = 78
611 − 78 = 533
533 − 78 = 455
...
143 − 78 = 65
78 − 65 = 13
I tutaj musimy się zatrzymać, bo 13 jest dzielnikiem liczby 65. Liczba 13 jest jednocześnie
rozwiązaniem zadania, czyli NWD (689, 611) = 13.
I rzeczywiście: 689 = 13 · 53, 611 = 13 · 47.
Zauważenie tego faktu bez algorytmu Euklidesa
nie jest już takie proste. Gdybyśmy zaś zaczęli
od liczb na przykład siedmiocyfrowych, to zastosowanie opisanego algorytmu byłoby właściwie
jedynym sposobem znalezienia rozwiązania.
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26 − 13 = 13

Dowód
Zauważmy przede wszystkim, że z naszego punktu widzenia oba twierdzenia można sprowadzić
do jednego. Algorytm Euklidesa pozwala znaleźć
NWD dowolnych dwóch liczb, tyle tylko, że czasem wynosi on 1, co oznacza, że owe dwie liczby
są względnie pierwsze.
Łatwo uzasadnić, że liczba, na której zatrzymujemy się w algorytmie, jest jakimś wspólnym
dzielnikiem danych liczb. W omawianym przykładzie 13|65, więc 13|78 = 13 + 65, a wobec tego
13 jest dzielnikiem ich sumy równej 143, sumy
liczb 78 i 143 itd. W ten sposób, cofając się aż
do danych liczb, stwierdzamy, że jest dzielnikiem
każdej z nich. Kto lubi formalizm, może zamiast
13, 65 itd. pisać an , an−1 itd. (a może raczej „itb.”,
czyli „i tak bliżej”, skoro cofamy się do początku
ciągu?).
A skąd wiadomo, że jest to największy wspólny dzielnik? Załóżmy, że liczby 689 i 611 mają wspólny dzielnik k większy od 13. Wobec
tego k jest dzielnikiem liczby 689 − 611 = 78,
a stąd wynika, że jest dzielnikiem liczby
611 − 78 = 533. . . Idąc wzdłuż kolejnych działań
algorytmu, dochodzimy do wniosku, że k|13, co
nie jest możliwe, gdyż założyliśmy wcześniej, że
k > 13.

13 − 13 = 0
Ostatnia niezerowa liczba to NWD danych liczb.
Jest tak również dla liczb względnie pierwszych,
gdyż wówczas ostatnią niezerową liczbą jest jedynka.
Jeśli zaś umiemy wyznaczać resztę z dzielenia
szybciej niż za pomocą kolejnych odejmowań,
nasz algorytm uprości się jeszcze bardziej:
689 : 611 = 1 r 78
611 : 78 = 7 r 65
78 : 65 = 1 r 13
65 : 13 = 5 r 0
Można udowodnić, że czas jego wykonywania –
a ściślej: liczba przebiegów pętli, czyli kolejnych
kroków – rośnie proporcjonalnie do logarytmu
z sumy danych liczb. Na przykład zamiana liczb
pięciocyfrowych na siedmiocyfrowe spowoduje
zwiększenie czasu pracy komputera tylko o tyle
samo sekund (a nie tyle samo razy!) co zamiana liczb trzycyfrowych na pięciocyfrowe. Dlatego
właśnie algorytm Euklidesa jest tak doskonałym
narzędziem dla informatyków. Znalazł on zastosowanie m.in. w jednym z etapów kodowania
wiadomości szyfrem RSA.

Od istnienia do wydajności

Algorytm Euklidesa w szkole?

Jak głosi anegdota, gdy w nocy wybuchnie pożar, normalny człowiek chwyta gaśnicę i go gasi,
matematyk zaś sprawdza tylko, że gaśnica istnieje, i śpi dalej. Jeśli teraz porównamy matematyka
z informatykiem, zauważymy, że temu drugiemu
nie wystarczy istnienie gaśnicy. Ważne jest także
i to, ile czasu będzie trwało gaszenie pożaru za jej
pomocą, czyli ile czasu będzie trwało wykonanie
algorytmu.
Tymczasem opisany wyżej algorytm jest mało
praktyczny, jeśli za każdym razem trzeba sprawdzać, czy jedna z liczb jest dzielnikiem drugiej.
A gdyby tak po prostu pominąć tę czynność?
Algorytm także przecież doprowadzi do zakończenia, tyle że na zerze:

Cytowałam tutaj wielokrotnie wspaniałą Historię matematyki prof. Marka Kordosa. Dzisiaj po
raz pierwszy pozwolę sobie nie zgodzić z jego
zdaniem. W rozdziale poświęconym Elementom
autor podaje: „zadanie z piątej klasy szkoły podstawowej: znaleźć największy wspólny dzielnik
liczb 1517 i 1073”. Rzeczywiście, algorytm Euklidesa pozwala znaleźć go szybko, a stosowanie
poznanej w szkole metody rozkładu na czynniki
pierwsze (najmniejszym jest 37) jest potwornie
czasochłonne i zniechęcające.
To prawda. Tylko z jakiego powodu zwykły człowiek miałby poszukiwać NWD takich liczb? To
raczej znajdowanie NWD (mniejszych) liczb jest
narzędziem do ćwiczenia umiejętności rozkładu
na czynniki.
Na pewno jednak jest to ciekawy temat na zajęcia kółka matematycznego. I oczywiście na lekcje
informatyki, w tych rzadkich przypadkach, gdy
ktoś naprawdę uczy informatyki, a nie obsługi
programów Microsoftu.

143 − 78 = 65
78 − 65 = 13
65 − 13 = 52
52 − 13 = 39
39 − 13 = 26

Autorką cyklu Trzynaście ksiąg jest Agnieszka Piecewska-Łoś.
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