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OBJECTIU 
 
L'assignatura està dividida en tres capítols. En el primer s'estudien, fonamentalment, els resultats 
principals en l'aritmètica dels enters. En el segon s'estudia l'anell de polinomis fent un 
paral.lelisme amb el capítol anterior. Finalment, en l'últim capítol s'estudia la construcció i 
manipulació de cossos finits. A banda de la formalització dels resultats es busca la seva aplicació 
pràctica en la simplificació dels càlculs en les diverses estructures estudiades. També, es destaca 
la incidència que aquests temes presenten en els codis correctors d'errors i en els mètodes 
criptogràfics.  
 
TEMARI 
 

1. Aritmètica  
• Anells. L'anell dels enters.  
• Divisió entera.  
• Màxim comú divisor. Algorisme d'Euclides.  
• Identitat de Bézout. Equacions diofántiques lineals.  
• Nombres primers.  
• Congruències.  
• Aritmètica modular. L'anell Zm  
• Teorema xinès de les restes.  
• Funció multiplicativa d'Euler. Teorema de Fermat i teorema d'Euler.  
• L'algorisme d'elevar i multiplicar.  
• Aplicació a la criptografia: criptografia RSA.  

2. L'anell de polinomis  
• Divisió de polinomis.  
• Màxim comú divisor. Algorisme d'Euclides. Ident. de Bézout.  
• Polinomis irreductibles.  
• Zeros de polinomis.  
• Congruències mòdul un polinomi.  
• Els anells K[x]/(m(x)).  

3. Cossos finits  
• Construcció explícita de cossos finits.  
• Característica i cos primer. Cardinal d'un cos finit.  
• Ordre d'un element. Elements primitius en un cos finit.  
• Representació vectorial i potencial dels elements d'un cos finit.  
• Polinomis mínims, polinomis primitius.  
• Descomposició xn-x en factors  
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SISTEMA D’AVALUACIÓ 
 
Un únic examen a final de curs.  


