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Περίληψη 

Η ασφάλεια δεδομένων και συναλλαγών στο σημερινό κόσμο της πληροφορικής 

βασίζει τα θεμέλιά της στη θεωρία αριθμών και συγκεκριμένα στους μεγάλους 

ακέραιους αριθμούς. Ο συσχετισμός αυτός προκύπτει από το γεγονός ότι οι 

δημοφιλέστεροι αλγόριθμοι κρυπτογράφησης συναρτούν την αποδοτικότητά τους 

στη δυσκολία παραγοντοποίησης μεγάλων ακεραίων, των οποίων ο υπολογισμός 

είναι υπολογιστικά δαπανηρός και καθιστά ανέφικτη οποιαδήποτε προσπάθεια 

κρυπτανάλυσης σε πραγματικό χρόνο. Στην παρούσα διπλωματική εργασία 

παρουσιάζονται οι περισσότερες γνωστές μέθοδοι παραγοντοποίησης ακεραίων και 

αναλύονται οι κρυπταναλυτικές επιθέσεις που βασίζονται σε αυτές. Επίσης 

περιγράφονται οι δύο αλγόριθμοι κρυπτογράφησης που χρησιμοποιούν μεγάλους 

ακέραιους, RSA και Rabin και οι αντίστοιχες ψηφιακές υπογραφές τους. Τέλος, 

παρουσιάζονται συγκριτικά οι χρόνοι πολυπλοκότητας των αλγορίθμων και 

αναδεικνύεται ο πιο αποδοτικός αλγόριθμος παραγοντοποίησης. 

 

Λέξεις Κλειδιά: Παραγοντοποίηση, Κρυπτοσυστήματα, Κρυπταναλυτικές Επιθέσεις, 

Αλγόριθμοι Παραγοντοποίησης 

 

Abstract 

An unambiguous fact of the internet era is that the foundations of data security and 

integrity that support the contemporary global economic system, lie in Number 

Theory and more specifically in Very Big Integer Numbers. This connection arose 

because the most famous cryptographic algorithms base their effectiveness in the 

inherent difficulty of integer factorization. Due to this impediment, every cryptanalytic 

attack is doomed to be computationally extremely expensive and nearly infeasible in 

reasonable time. In this Master Thesis the majority of integer factorization algorithms 

as well as the related cryptanalytic attacks are analyzed. Moreover two major 

algorithms that are based on large integers along with the relevant digital signature 

creation methods are presented. Finally, a comparative analysis of the presented 

algorithms in terms of time complexity is described and conclusions are made 

regarding the most efficient algorithm.  
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1. Εισαγωγή 

1.1  Αριθμοί και Κρυπτογραφία 

Οι αριθμοί που χρησιμοποιούμε καθημερινά από την πρώτη τάξη του σχολείου 

κατηγοριοποιούνται σε σύνολα ανάλογα με τις ιδιότητές τους. Οι πρώτες βασικές 

πράξεις που μαθαίνει κάποιος γίνονται στο σύνολο των φυσικών αριθμών ℕ = {0, 1, 

2, 3 …} που σύντομα όμως αποδεικνύεται πολύ «στενό» για να καλύψει τις ανάγκες 

μας. Ακολουθεί το σύνολο των ακεραίων ℤ = {…, -3, -2, -1, 0, 1, 2, …} με το οποίο 

μπορούμε να περιγράψουμε αρνητικές θερμοκρασίες, ζημίες επιχειρήσεων και άλλα. 

Στη συνέχεια υπάρχει το σύνολο των ρητών ℚ που περιλαμβάνει τα προηγούμενα 

σύνολα, κλάσματα και δεκαδικούς αριθμούς. Η γραμμή πάνω στην οποία 

απεικονίζονται όλοι οι αριθμοί συμπληρώνονται με την προσθήκη των άρρητων, π.χ. 

ρίζες, ο αριθμός π και έτσι έχουμε το σύνολο των πραγματικών αριθμών ℝ.  

Περιγράφοντας σε μια μαθηματική σχέση τους αριθμούς ισχύει ότι  

ℕ ⊆ ℤ ⊆ ℚ ⊆ ℝ. 

Από την αρχαιότητα η ενασχόληση με τους αριθμούς οδήγησε τους μελετητές στην 

κατηγοριοποίησή τους ανάλογα με τις ιδιότητες τους. Παρατήρησαν ότι κάποιοι 

αριθμοί δεν μπορούν να παραχθούν από άλλους και έτσι διαχώρισαν τους αριθμούς 

σε πρώτους και σύνθετους. Ο Ευκλείδης απέδειξε πως όλοι οι σύνθετοι ακέραιοι 

αριθμοί μπορούν να γραφούν ως γινόμενα πρώτων αριθμών, θεώρημα γνωστό ως το 

Θεμελιώδες Θεώρημα της Αριθμητικής. Η διαδικασία ανάλυσης ενός σύνθετου 

αριθμού είναι γνωστή ως παραγοντοποίηση ή ανάλυση σε γινόμενο πρώτων 

παραγόντων.  

Οι τεχνικές κρυπτογράφησης επίσης αναπτύχθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων με 

σκοπό να καταστήσουν την διακίνηση πληροφορίων ασφαλή και συνεχίζουν να 

απασχολούν τις σύγχρονες κοινωνίες. Αρχικά βασίστηκαν σε απλές μεθόδους όπως 

η στεγανογραφία, εξελίχθηκαν με μεθόδους όπως ο αλγόριθμος του Καίσαρα που 

βασιζόταν στη μετάθεση των γραμμάτων του αλφάβητου, και έφτασαν σε αρκετά 

υψηλό επίπεδο πολυπλοκότητας με το μηχανισμό «Αίνιγμα» των Γερμανών στον 2ο  

Παγκόσμιο Πόλεμο (Singh 1999). Η ραγδαία εξέλιξη του τομέα των ηλεκτρονικών 
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υπολογιστών κατέστησε μη-ασφαλή τα μέχρι τότε κρυπτοσυστήματα και ταυτόχρονα 

«απαίτησε» τη δημιουργία νέων, αποδοτικότερων μεθόδων κρυπτογράφησης. Είχε 

γίνει ήδη αντιληπτό ότι οι πρώτες προσεγγίσεις κρυπτογράφησης με μεταθέσεις και 

αντικαταστάσεις γραμμάτων δεν ήταν ικανές να σταθούν και θα έπρεπε να 

χρησιμοποιηθεί κάποια μέθοδος από τα μαθηματικά. Η λύση βρέθηκε στη 

διαδικασία της παραγοντοποίησης ακεραίων, η οποία ακόμη και με τον τρόπο που 

μάθαμε στο σχολείο, ακόμη και για μικρούς αριθμούς είναι εξαιρετικά επίπονη και 

χρονοβόρα. Πόσο δε μάλλον αν το μέγεθος των αριθμών αυξηθεί σε τάξεις των 

εκατοντάδων χιλιάδων ψηφίων. Πάνω σε αυτό το πρόβλημα λοιπόν βασίστηκαν οι 

πρώτες δημοφιλείς μέθοδοι κρυπτογράφησης που έφτασαν να χρησιμοποιούνται 

παντού ακόμη και στις μέρες μας (Singh 1999). Λογικό συνεπακόλουθο ήταν να 

δημιουργηθεί ή μάλλον να αναζωογονηθεί ο τομέας της θεωρίας αριθμών που μέχρι 

τότε είχε πέσει σε αδράνεια. Το ενδιαφέρον για την ανάλυση των αριθμών, την 

εύρεση όλο και μεγαλύτερων πρώτων αριθμών και την επιτάχυνση των μεθόδων 

παραγοντοποίησης αναζωπυρώθηκε. Και σε αυτόν τον τομέα όμως τα θεμέλια 

μπήκαν στην αρχαιότητα. 

Ο Ευκλείδης, από τους πρώτους μελετητές, αφιέρωσε ένα βιβλίο από τα Στοιχεία για 

τη θεωρία των πρώτων αριθμών. Ο Ερατοσθένης δημιούργησε το Κόσκινο εύρεσης 

πρώτων, περί το 240 π.Χ., που αποτέλεσε τη βάση δυο διάσημων μεθόδων 

παραγοντοποίησης σύνθετων αριθμών του 20ου αιώνα. 

Η έντονη ενασχόληση με τους πρώτους οδήγησε στην κατηγοριοποίησή τους σε 100 

περίπου κατηγορίες (“List of Prime Numbers” 2014) με πολλούς αλγόριθμους 

παραγοντοποίησης μεγάλων σύνθετων ακεραίων να εκμεταλλεύονται τις ιδιότητές 

τους. Η ανάλυση όλων αυτών των κατηγοριών θα αποτελούσε αντικείμενο μιας 

ξεχωριστής διπλωματικής γι’ αυτό εδώ θα αναφερθούν συνοπτικά οι κατηγορίες που 

χρησιμοποιούν οι αλγόριθμοι που θα αναλυθούν παρακάτω. Οι πρώτοι αριθμοί που 

θα χρησιμοποιηθούν παρακάτω είναι οι εξής: 

 Πρώτοι αριθμοί του Fermat που είναι της μορφής 22n + 1. (Keller 1983) 

 Πρώτοι κατά Lucas της μορφής L0 = 2, L1 = 1, Ln = Ln−1 + Ln−2. (Caldwell 2009) 

 Πρώτοι αριθμοί Mersenne με μορφή 2n − 1. (Caldwell 2009) 
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 Πρώτοι κατά Carmichael είναι της μορφής αn-1 – 1 ≡ 0 mod n. (Mullen and 

Shiue 1994) 

 Πρώτοι αριθμοί του Gauss που είναι της μορφής 4n + 3. (Weisstein 2002) 

Μέχρι και σήμερα η αναζήτηση πρώτων συνεχίζεται. Στις 25 Ιανουαρίου 2013 

βρέθηκε ο μεγαλύτερος γνωστός πρώτος που είναι ο 257,885,161 - 1, έχει 17,425,170 

ψηφία και ανακαλύφθηκε στο Great Internet Mersenne Prime Search (GIMPS) από 

τον εθελοντή Curtis Cooper's computer (“Largest Known Prime Number Discovered; 

Has 17,425,170 Digits” 2013). 

Το δισεπίλυτο πρόβλημα της παραγοντοποίησης μεγάλων σύνθετων ακεραίων 

καθιστά τα υπάρχοντα κρυπτοσυστήματα ασφαλή παρόλες τις μεθόδους 

κρυπταναλυτικών επιθέσεων που έχουν αναπτυχθεί έως σήμερα. Η βαθύτερη 

κατανόηση και η εξέλιξη των μεθόδων παραγοντοποίησης αποτελεί ένα ανοικτό 

ερευνητικό θέμα τον τελευταίο μισό αιώνα και η μελέτη του συνεχίζει ακόμη και 

σήμερα να παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. 

1.2  Σκοπός – Στόχοι 

Ο σκοπός της παρούσας διπλωματικής είναι η εκτενής παρουσίαση των αλγορίθμων 

κρυπτογράφησης των αλγορίθμων παραγοντοποίησης που στοχεύουν στην επίθεση 

των κρυπτοσυστημάτων RSA και Rabin. Απαραίτητο είναι να προηγηθεί μια ανάλυση 

του μαθηματικού υπόβαθρου που απαιτούν οι αλγόριθμοι παραγοντοποίησης. Οι 

μέθοδοι παραγοντοποίησης παρουσιάζονται με απλά παραδείγματα και ταυτόχρονα 

δίνεται η δυνατότητα στον αναγνώστη για βαθύτερη κατανόηση να δοκιμάσει τις 

μεθόδους με δικούς του αριθμούς μέσω εφαρμογής στη γλώσσα προγραμματισμού 

Java.  

1.3  Δομή Διπλωματικής Εργασίας 

Η διπλωματική εργασία αποτελείται από 6 Κεφάλαια.  Το παρόν Κεφάλαιο 1 είναι η 

Εισαγωγή. Στο Κεφάλαιο 2 αναπτύσσεται το Μαθηματικό Υπόβαθρο που απαιτείται 

για την καλύτερη κατανόηση των εννοιών που χρησιμοποιούν οι αλγόριθμοι 

παραγοντοποίησης. Στο Κεφάλαιο 3 αναλύονται οι αλγόριθμοι κρυπτογράφησης RSA 

και Rabin και οι αντίστοιχες ψηφιακές υπογραφές τους. Στο Κεφάλαιο 4 

διαχωρίζονται οι αλγόριθμοι σε ειδικού και γενικού σκοπού ανάλογα με τα είδη 
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πρώτων που χρησιμοποιούν και περιγράφονται αναλυτικά με παραδείγματα. Τέλος, 

στο Κεφάλαιο 5 και 6 παρουσιάζονται ένας συγκεντρωτικός πίνακας των χρόνων 

πολυπλοκότητας όλων των αλγορίθμων που παρουσιάστηκαν και τα συμπεράσματα 

της παρούσας εργασίας αντίστοιχα. 
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2. Μαθηματικό Υπόβαθρο 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται οι ορισμοί και τα θεωρήματα που θα βοηθήσουν 

στην καλύτερη κατανόηση των αλγορίθμων που ακολουθούν. Παρατίθενται κάποιες 

έννοιες της Θεωρίας Αριθμών καθώς και των Αλγεβρικών Δομών χωρίς να 

παρουσιάζονται όλες οι μαθηματικές αποδείξεις που θα έκαναν το κείμενο 

δυσνόητο. 

Αρχικά θα δοθεί ο ορισμός του Προβλήματος της Παραγοντοποίησης. 

Ορισμός 

Το Πρόβλημα της Παραγοντοποίησης ακεραίων είναι το εξής: δοθέντος ενός θετικού 

ακεραίου Ν, να βρεθεί η ανάλυσή του σε γινόμενο πρώτων παραγόντων, δηλαδή να 

γραφεί :  

Ν = p1
e1 p2

e2 … pk
ek, 

όπου pi είναι διαφορετικοί μεταξύ τους πρώτοι και ei είναι θετικοί ακέραιοι.  

2.1 Θεωρία Αριθμών 

Ορισμός 

Έστω α και b δυο ακέραιοι αριθμοί. Ας υποθέσουμε ότι υπάρχει ακέραιος c τέτοιος 

ώστε α= bc. Τότε λέμε ότι είτε ο b είναι παράγοντας ή διαιρέτης του α, είτε ο b διαιρεί 

το α. Αν ο b διαιρεί το α γράφουμε b|α, διαφορετικά b ∤ α. 

Ισχύουν οι παρακάτω ιδιότητες: 

α|0, για κάθε a ∈ ℤ   

αν 0|b, τότε b=0 

α|b ⟺ -α|b ⟺ α|-b ⟺ |𝑎|||𝑏| 

 

Πρόταση  

Έστω α, b, c, d ∈ ℤ. Τότε ισχύουν οι παρακάτω ιδιότητες: 

Αν α|b και b|c, τότε α|c. 

Αν α|b και c|d, τότε αc|bd. 

Αν α|b και α|c, τότε α|bx + cy, για κάθε x,y ∈ ℤ. 

Αν α|b και b|α, τότε α = ±b. 

Η απόδειξη των ιδιοτήτων παραλείπεται. 
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2.2 Ευκλείδεια Διαίρεση 

Πρόταση 

Αρχή της καλής διάταξης: Έστω S ένα μη κενό υποσύνολο του N. Τότε το S έχει ένα 

μοναδικό ελάχιστο στοιχείο, δηλαδή, ένα στοιχείο α ∈ S τέτοιο, ώστε α ≤ x, για 

κάθε 𝑥 ∈ 𝑆. 

Θεώρημα  

Έστω α,b ∈ ℤ με b ≠ 0. Τότε, υπάρχει μοναδικό ζεύγος (q,r) ∈ ℤ × ℤ τέτοιο, ώστε  

α = bq + r και 0 ≤ 𝑟 < |𝑏|. 

Απόδειξη 

Θα αποδείξουμε την ύπαρξη ενός τέτοιου ζεύγους ακεραίων (q,r). Ας υποθέσουμε ότι 

b > 0. Θεωρούμε το σύνολο Α = {α - bx/ x ∈ ℤ } και έστω S το σύνολο των φυσικών 

αριθμών που περιέχονται σ’ αυτό. Το S είναι μη κενό σύνολο. 

 Ο ακέραιος c = α – b (-|α|) είναι στοιχείο του Α. Επιπλέον, καθώς b ≥ 1, έχουμε  

c = α – b (-|α|)= α + b|α| = |α| (b ± 1) ≥ 0. 

Επομένως c ∈ S. Επειδή το S είναι μη κενό, από την παραπάνω Πρόταση το S έχει 

ελάχιστο στοιχείο. Υπάρχει λοιπόν q ∈ ℤ τέτοιο, ώστε ο ακέραιος r = α – bq να είναι 

το ελάχιστο στοιχείο του S. 

Αν r ≥ b τότε, 0 ≤ 𝑟 − 𝑏 = α – bq- b = α – b(q + 1), δηλαδή r - b ∈  𝑆. Καθώς b ≠ 0, 

έχουμε  r – b < r, που είναι αντίθετο με την ιδιότητα του r ως ελάχιστου στοιχείου του 

S. Τότε, υπάρχουν q, r ∈ ℤ με 0 ≤ 𝑟 < |𝑏| και α = |b|q + r = (-q)b + r. Δείξαμε λοιπόν 

ότι για κάθε α,b ∈ ℤ με b ≠ 0 υπάρχει ζεύγος (q,r) ∈ ℤ × ℤ τέτοιο, ώστε α = bq +r και 

0≤ 𝑟 < |𝑏|. Για να δείξουμε τη μοναδικότητα του ζεύγους (q, r) υποθέτουμε ότι 

υπάρχουν δυο ζεύγη (q1, r1), (q2,r2) ∈ ℤ × ℤ τέτοια, ώστε α = bq1 + r1 = bq2 + r2 και  

0 ≤ 𝑟1, 𝑟2 < |𝑏|. Οπότε |r1 – r2| = |b||q1 – q2| και  0 ≤ 𝑟1, 𝑟2 < |𝑏|, απ’ όπου  

|b| |q1 – q2| < |b|. 

Συνεπώς, έχουμε |q1 – q2| < 1 και επομένως q1 = q2 . Τότε r1 = α – bq1 = α - bq2 =  r2. 

Άρα (q1, r1) = (q2, r2). 

Ο ακέραιος q καλείται πηλίκο της διαίρεσης του α δια b  και ο φυσικός r υπόλοιπο. 

Ορισμός 

Ένας ακέραιος c είναι κοινός διαιρέτης των a και b αν c|a και c|b. 

Ορισμός  



7 

Ένας μη αρνητικός ακέραιος d είναι ο μέγιστος κοινός διαιρέτης των ακεραίων a και 

b, συμβολικά d = gcd(a, b), αν  

(i) ο d είναι κοινός διαιρέτης των a και b  

(ii) οποτεδήποτε c|a και c|b, τότε c|d.  

Ισοδύναμα, ο gcd(a, b) είναι ο μεγαλύτερος θετικός ακέραιος που διαιρεί τους a και 

b, με την εξαίρεση ότι gcd(0, 0) = 0. 

Παράδειγμα 

Οι κοινοί διαιρέτες των 12 και 18 είναι {±1, ±2, ± 3, ±6}, και gcd(12, 18) = 6. 

Ορισμός  

Ένας μη αρνητικός ακέραιος d είναι το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο των ακεραίων a 

και b, συμβολικά d = lcm(a, b), αν  

(i)a|d και b|d και  

(ii)οποτεδήποτε a|c και b|c, τότε d|c.  

Ισοδύναμα, ο lcm(a, b) είναι ο μικρότερος μη αρνητικός ακέραιος που διαιρείται από 

τους a και b.  

Γεγονός 

Αν a και b είναι θετικοί ακέραιοι, τότε lcm(a, b) = a ∙ b / gcd(a, b).  

Παράδειγμα  

Αφού gcd(12, 18) = 6, έπεται ότι lcm(12, 18) = 12 ∙ 18/6 = 36. 

Πρόταση  

Κάθε ακέραιος αριθμός α >1 έχει ένα τουλάχιστον πρώτο διαιρέτη. 

Απόδειξη 

Έστω S το σύνολο των θετικών διαιρετών d του α με d > 1. Καθώς α ∈ 𝑆, έχουμε S ≠ ∅ 

και επομένως το S περιέχει ένα ελάχιστο στοιχείο που συμβολίζεται με p. Θα 

δείξουμε ότι ο ακέραιος p είναι πρώτος. Αν ο p είναι σύνθετος, τότε υπάρχουν r,s ∈ ℤ 

τέτοιοι, ώστε p = rs και 1 < r ≤ s <p. Έτσι έχουμε r|p και p|α, απ’ όπου r|α. Δηλαδή, 

r ∈ 𝑆 και r < p που είναι άτοπο, γιατί το p είναι το ελάχιστο στοιχείο του S. Επομένως, 

ο ακέραιος p είναι πρώτος. 
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2.3  Πρώτοι και Σύνθετοι Αριθμοί 

Θεώρημα 

Το πλήθος των πρώτων αριθμών είναι άπειρο. 

Απόδειξη 

Ας υποθέσουμε ότι p1, …, pn είναι όλοι οι πρώτοι αριθμοί. Θεωρούμε τον αριθμό 

Α = p1 … pn + 1. Σύμφωνα με τα παραπάνω, υπάρχει πρώτος p τέτοιος, ώστε p|A. 

Καθώς p1, …, pn είναι όλοι οι πρώτοι, έχουμε p = pj για κάποιο δείκτη j με 1 ≤ j ≤ n. 

Επομένως p|A και p| p1 ...pn απ’ όπου παίρνουμε p|1 που είναι άτοπο. Συνεπώς το 

πλήθος των πρώτων είναι άπειρο. 

Πρόταση  

Κάθε σύνθετος φυσικός αριθμός α > 1, έχει ένα τουλάχιστον πρώτο διαιρέτη p, με p 

≤ √𝑎. 

Απόδειξη 

Επειδή ο φυσικός α είναι σύνθετος, υπάρχουν d, e ∈ ℤ έτσι ώστε α = de και  

1 < d ≤ e < n. Καθώς, d >1 υπάρχει πρώτος p με p|d. Επειδή όμως d|α, παίρνουμε 

p|α. Επίσης έχουμε d2 ≤ de = a και επομένως p ≤ d ≤ √𝑎. 

Πόρισμα  

Αν ένας φυσικός αριθμός α > 1 δεν διαιρείται από κανένα πρώτο p, με  p ≤ √𝑎, τότε 

ο αριθμός α είναι πρώτος. 

Ορισμός 

 Δύο ακέραιοι a και b λέγεται ότι είναι σχετικά πρώτοι ή πρώτοι μεταξύ τους αν  

gcd(a, b) = 1. 

 

 

Θεώρημα(Θεμελιώδες Θεώρημα της αριθμητικής) 

Κάθε ακέραιος n ≥ 2 έχει παραγοντοποίηση σε γινόμενο δυνάμεων πρώτων:  

n = p1
e1 p2

e2 … pk
ek, 

όπου pi είναι διαφορετικοί μεταξύ τους πρώτοι και ei είναι θετικοί ακέραιοι. 

Επιπρόσθετα, η παραγοντοποίηση είναι μοναδική αν αγνοήσουμε ανακατανομές των 

παραγόντων (Menezes, Van Oorschot, and Vanstone 1997). 
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Παράδειγμα 

Για την παραγοντοποίηση του 1903, ο οποίος είναι σύνθετος, ελέγχεται που 

βρίσκεται ο πρώτος διαιρέτης σύμφωνα με το Πόρισμα. Ο πρώτος διαιρέτης είναι 

ένας από 43 < √1903 < 44, δηλαδή, μεταξύ των πρώτων:  

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 41, 43. 

Ο φυσικός 11 διαιρεί το 1903. Άρα 1903 = 11 ∙ 173. Έπειτα επαναλαμβάνεται η 

διαδικασία για να ελεγχθεί αν το 173 είναι πρώτος ή σύνθετος. 13 < √173 < 14, 

κανένας από τους πρώτους 2, 3, 5, 7, 11, 13 δεν διαιρεί το 173, οπότε συμπεραίνουμε 

ότι 173 πρώτος. Συνεπώς η πρωτογενής ανάλυση του 1903 = 11 ∙ 173.  

2.4 Οι ακέραιοι modulo n 

Ορισμός 

Έστω n θετικός ακέραιος. Αν α και b είναι ακέραιοι, τότε ο α λέγεται ότι είναι ισότιμος 

του b modulo n, συμβολικά α ≡ b mod n, αν ο n διαιρεί τον (α – b), n|α-b. Ο ακέραιος 

n λέγεται μέτρο της ισοτιμίας. 

Παράδειγμα 

(i)                24≡9 (mod 5), αφού 24 – 9 = 15 = 3∙5 

(ii)             –11≡17 (mod 7), αφού –11 – 17 = –28 = – 4∙7 

 

Ιδιότητες ισοτιμιών 

Για κάθε α, α1, b, b1, c ∈ ℤ ισχύουν τα εξής: 

(i) α ≡ b(mod n), αν και μόνο αν οι α και b έχουν το ίδιο υπόλοιπο όταν 

διαιρούνται με το n. 

(ii) α ≡ α (mod n) ∀ α ∈ ℤ (ανακλαστική). 

(iii) α ≡ b (mod n) τότε b ≡ α (mod n) (συμμετρική) . 

(iv) Αν α ≡ b (mod n) και b ≡ c (mod n) τότε α ≡ c (mod n) (μεταβατική). 

Η σχέση ισοδυναμίας modulo n, με τις ιδιότητες που ορίστηκαν παραπάνω (ii) - (iv), 

διαμερίζει το σύνολο ℤ των ακεραίων αριθμών σε κλάσεις ισοδύναμων αριθμών, τις 

οποίες καλούμε κλάσεις ή τάξεις υπολοίπων modulo n. 

Η κλάση υπολοίπων modulo n που ανήκει ο ακέραιος r, συμβολίζεται α ≡ r (mod n), 

αποτελείται από το σύνολο ακεραίων α = qn + r, όπου 0 ≤ r < n, r ∈ ℤ. Συνεπώς, κάθε 

ακέραιος α είναι ισότιμος modulo n με έναν μοναδικό ακέραιο μεταξύ 0 και n – 1, 
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που λέγεται ότι είναι το μικρότερο κατάλοιπο του α modulo n. Επομένως οι α και r 

ανήκουν στην ίδια κλάση ισοδυναμίας και έτσι το r ονομάζεται αντιπρόσωπος της 

κλάσης, δηλαδή, μπορεί να αναπαριστά αυτή την κλάση ισοδυναμίας. 

Ορισμός 

Οι ακέραιοι modulo n, συμβολικά ℤn, είναι το σύνολο (κλάσεων ισοδυναμίας) των 

ακεραίων {0, 1, 2, …, n – 1}. Η πρόσθεση, η διαίρεση και ο πολλαπλασιασμός 

στο ℤn εκτελούνται modulo n (Λάκκης 1991). 

Ιδιότητες 

(i) Αν α ≡ α1 mod n και b ≡ b1 mod n τότε α+b ≡ α1+b1 mod n. 

(ii) αb ≡ α1b1 mod n 

(iii) α±c ≡ b±c mod n 

(iv) αc ≡ bc mod cn 

(v) αc ≡ bc mod n 

(vi) f(α) ≡ f(b) mod n, για κάθε πολυώνυμο f(x) με ακέραιους συντελεστές. 

 

Παράδειγμα 

Η κλάση  ℤ25 περιέχει τους ακεραίους από το 0 έως το 24, ℤ25 = {0, 1, 2, …, 24}. Έστω 

ότι θέλουμε να υπολογίσουμε το 13 + 16 στο ℤ25, 13 + 16 = 29 ≡ 4 mod 25, το 4 είναι 

ο αντιπρόσωπος του 29 στην κλάση ισοδυναμίας που δουλεύουμε. Ομοίως, 13 ∙ 16 = 

208 ≡ 8 (mod 25) στο ℤ25. Το 8 είναι ο αντιπρόσωπος του 208 στην κλάση του ℤ25. 

Ορισμός 

Έστω α ∈ ℤ . Ο πολλαπλασιαστικός αντίστροφος modulo n είναι ένας ακέραιος  

x ∈ ℤ τέτοιος, ώστε αx ≡ 1 mod n. Αν ένας τέτοιος x υπάρχει, τότε αυτός είναι 

μοναδικός και ο α λέγεται ότι είναι αντιστρέψιμος, ή μια μονάδα. O αντίστροφος του 

α συμβολίζεται με α –1. 

Ορισμός 

Έστω α, b ∈ ℤ n . Η διαίρεση του α με τον b modulo n είναι το γινόμενο των α και  

b–1 modulo n και ορίζεται μόνο αν ο b είναι αντιστρέψιμος modulo n. 

Γεγονός 

 Έστω α ∈ ℤ n. Τότε ο α είναι αντιστρέψιμος, αν και μόνο αν gcd(α, n) = 1. 
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Παράδειγμα 

Τα αντιστρέψιμα στοιχεία του ℤ 9 είναι 1, 2, 4, 5, 7 και 8. 

Δηλαδή, 4–1 = 7 επειδή 4 ∙ 7 ≡ 1 (mod 9). 

Γεγονός 

 Έστω d = gcd(α, n). Η εξίσωση ισοτιμίας αx ≡ mod n έχει μια λύση x, αν και μόνο αν ο 

d|b, και στην περίπτωση αυτή, υπάρχουν ακριβώς d λύσεις μεταξύ των 0 και n – 1. Οι 

λύσεις αυτές είναι όλες ισότιμες modulo. 

2.5 Αλγόριθμοι 

Ο υπολογισμός ενός μέγιστου κοινού διαιρέτη, έπειτα από ανάλυση πρώτων 

παραγόντων του αριθμού, δεν οδηγεί σε έναν αποδοτικό αλγόριθμο, καθώς το 

πρόβλημα της παραγοντοποίησης φαίνεται να είναι σχετικά δύσκολο. Ο Ευκλείδειος 

αλγόριθμος είναι ένας αποδοτικός αλγόριθμος για τον υπολογισμό του μέγιστου 

κοινού διαιρέτη δύο ακεραίων, ο οποίος δεν απαιτεί παραγοντοποίηση των 

ακεραίων. Βασίζεται στο ακόλουθο απλό γεγονός. 

Γεγονός 

Αν α και b είναι θετικοί ακέραιοι με α > b, τότε gcd(α, b) = gcd(b, α mod b). 

1.5.1 Ευκλείδειος αλγόριθμος  

Ψευδοκώδικας 

ΕΙΣΟΔΟΣ: δύο μη αρνητικοί ακέραιοι α και b με α ≥ b. 

ΕΞΟΔΟΣ: ο μέγιστος κοινός διαιρέτης των α και b. 

1. Όσο b ≠ 0 κάνε τα εξής: 

1.1 Όρισε r ← α mod b, α ← b, b ← r 

Επιστροφή(α) 
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Παράδειγμα (Ευκλείδειος αλγόριθμος) 

Εφαρμογή του Ευκλείδειου αλγόριθμου για τον υπολογισμό του gcd (4864, 3458) = 

38: 

4864 = 1∙3458 +1406 

3458 = 2 ∙1406 +646 

1406 = 2 ∙646 +114 

646 = 5 ∙114 +76 

114 = 1 ∙76 +38 

76 = 2∙ 38 +0 

Ο Ευκλείδειος αλγόριθμος μπορεί να διευρυνθεί έτσι, ώστε όχι μόνο να δίνει τον 

μέγιστο κοινό διαιρέτη d δύο ακεραίων a και b, αλλά επίσης και τους ακεραίους x, y 

που ικανοποιούν την αx + by = d. 

Χρόνος Εκτέλεσης  

Ο παραπάνω αλγόριθμος έχει χρόνο εκτέλεσης O((lοg n)2) πράξεων bit (Menezes, Van 

Oorschot, and Vanstone 1997). 

1.5.2 Διευρυμένος Ευκλείδειος αλγόριθμος  

Ψευδοκώδικας 

ΕΙΣΟΔΟΣ: δύο μη αρνητικοί ακέραιοι α και b με α ≥ b. 

ΕΞΟΔΟΣ: d = gcd(α, b) και οι ακέραιοι x, y που ικανοποιούν 

την αx + by = d. 

1. Αν b = 0 τότε όρισε d ← α, x = 1, y = 0, και επιστροφή(d, 

x, y ). 

2. Όρισε x2 ← 1, x1 ← 0, y2 ← 0, y1 ← 1 

3. Όσο b > 0 κάνε τα εξής: 

3.1 q ← ⌊α/b⌋, r ← α – qb, x ← x2 – qx1, y ← y2 – qy1 

3.2 α ← b, b ← r, x2 ← x1, x1← x, y2 ← y1, και y1 ← y 

4.Όρισε d ← α, x ← x2, y ← y2, και επιστροφή (d, x, y) 

 

Παράδειγμα (διευρυμένος Ευκλείδειος αλγόριθμος)  

Ο Πίνακας στη συνέχεια δείχνει τα βήματα του παραπάνω Αλγορίθμου με δεδομένα 

εισόδου α = 4864 και b = 3458.  
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Q R X Y a B x2 x1 y2 y1 

- - - - 4864 3458 1 0 0 1 

1 1406 1 -1 3458 1406 0 1 1 -1 

2 646 -2 3 1406 646 1 -2 -1 3 

2 114 5 -7 646 114 -2 5 3 -7 

5 76 -27 38 11 76 5 -27 -7 38 

1 38 32 -45 76 38 -27 32 38 -45 

2 0 -91 128 38 0 32 -91 -45 128 

Άρα, gcd( 4864, 3458) = 38 και (4864)(32) + (3458)(–45) = 38. 

β’ τρόπος 

38 = 114 - 1 ∙76 = 114 – 1 ∙ (646 – 5∙114) = 6∙ 114 – 1 ∙ 646 = 6∙(1406 - 2∙646) - 1∙ 646 

= 6∙ 1406 – 13 ∙ 646 = 6 ∙ 1406 – 13 ∙(3458 - 2∙1406) = 32∙1406 - 13∙3458 = 32∙(4864 – 

1 ∙ 3458) - 13∙ 3458 = 32∙ 4864 - 45∙ 3458, x = 32 και y = -4 

Χρόνος Εκτέλεσης  

Ο παραπάνω αλγόριθμος έχει χρόνο εκτέλεσης O((lοg n)2) πράξεων bit (Menezes, Van 

Oorschot, and Vanstone 1997). 

2.6 Τετραγωνικά κατάλοιπα 

Η ισοτιμία 𝑥2 ≡ 𝑎 𝑚𝑜𝑑𝑝, όπου p πρώτος, δεν έχει πάντοτε λύσεις. Για παράδειγμα η 

ισοτιμία 𝑥2 ≡ 2 𝑚𝑜𝑑3 δεν έχει λύσεις, καθώς γνωρίζουμε ότι το τετράγωνο 

οποιουδήποτε ακεραίου είναι 0 ή 1 modulo3.  

Θεώρημα Αν p > 2 , (α,p) = 1 και η ισοτιμία 𝑥2 ≡ 𝑎 𝑚𝑜𝑑𝑝 έχει λύσεις, τότε θα έχει 

ακριβώς 2 λύσεις 𝑚𝑜𝑑𝑝.  

Απόδειξη 

Έστω x1 μια λύση της ισοτιμίας. Τότε προφανώς η – x1 είναι επίσης λύση, αφού 

επαληθεύει την ισοτιμία. Επιπλέον, η x1 είναι διαφορετική λύση από την x1 mod p, 

αφού αν ήταν x1 ≡ -x1mod p τότε 2x1≡0 mod p ή p| x1 (αφού p>2) άρα p| 𝑥1
2 δηλαδή 

𝑥1
2 ≡ 0 𝑚𝑜𝑑𝑝, άτοπο, αφού (α,p)=1, δηλαδή α≢ 0 𝑚𝑜𝑑𝑝. Θα αποδείξουμε ότι δεν 

υπάρχουν άλλες λύσεις mod p. 

Έστω x2 μια άλλη λύση της ισοτιμίας. Τότε 𝑥1
2 ≡ 𝑥2

2 ≡ 𝛼 𝑚𝑜𝑑𝑝 οπότε 𝑥1
2 − 𝑥2

2 ≡

0 𝑚𝑜𝑑𝑝 ή p| (x1 – x2)(x1+x2). 
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Επομένως, αφού ο p είναι πρώτος, είτε p|(x1 – x2), είτε p|(x1+x2). Άρα x2 ≡ x1mod p ή 

x2 ≡ -x1mod p, δηλαδή, οποιαδήποτε λύση είναι ισότιμη με μία από τις x1, –x1 mod p. 

(Λάκκης 1991; Πουλάκης 1997). 

 

Ορισμός  

Για κάθε n ≥ 1, έστω ότι φ(n) συμβολίζει το πλήθος των ακεραίων στο διάστημα [1, n] 

οι οποίοι είναι σχετικά πρώτοι με το n. Η συνάρτηση φ: ℤ → ℤ, n → φ(n), καλείται 

συνάρτηση φι του Euler. 

Ιδιότητες της συνάρτησης φι του Euler  

(i) Αν p είναι ένας πρώτος, τότε φ(p) = p – 1.  

(ii) Η συνάρτηση φι του Euler είναι πολλαπλασιαστική. Δηλαδή, αν gcd(m, n) = 1, τότε 

φ(mn) = φ(m)  φ(n).  

(iii) Αν n = p1
e1 p2

e2 … pk
ek είναι η παραγοντοποίηση του n σε πρώτους, τότε  

φ(n) = n (1 - 
1

𝑝1
)(1 - 

1

𝑝2
)…( 1 - 

1

𝑝𝑘
) 

Ορισμός 

Αν η ισοτιμία 𝑥2 ≡ 𝑎 𝑚𝑜𝑑𝑝, (α,p) = 1 έχει λύση τότε ο αριθμός α καλείται 

τετραγωνικό κατάλοιπο modulo p, διαφορετικά καλείται μη-τετραγωνικό κατάλοιπο 

modulo p. 

Παράδειγμα 

Εύρεση τετραγωνικών και μη-τετραγωνικών κατάλοιπων του 11. 

Λύση 

Οι αριθμοί 1, 3, 4, 5, 9  είναι τετραγωνικά κατάλοιπα mod11, αφού 

12 ≡ 1𝑚𝑜𝑑11 

22 ≡ 4𝑚𝑜𝑑11 

32 ≡ 9𝑚𝑜𝑑11 

42 ≡ 5𝑚𝑜𝑑11 

52 ≡ 3𝑚𝑜𝑑11 

Ενώ οι αριθμοί 2, 6, 7, 8, 10 είναι μη-τετραγωνικά κατάλοιπα mod11. Πράγματι, για 

τις τιμές αυτές του α δεν υπάρχουν ακέραιες τιμές του x ώστε 𝑥2 ≡ 𝑎 𝑚𝑜𝑑11, αφού 

αν  
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𝑥 ≡ 1 ή 10 𝑚𝑜𝑑11, 𝜏ό𝜏𝜀 𝑥2 ≡ 1𝑚𝑜𝑑11 

𝑥 ≡ 2 ή 9 𝑚𝑜𝑑11, 𝜏ό𝜏𝜀 𝑥2 ≡ 4𝑚𝑜𝑑11 

𝑥 ≡ 3 ή 8 𝑚𝑜𝑑11, 𝜏ό𝜏𝜀 𝑥2 ≡ 9𝑚𝑜𝑑11 

𝑥 ≡ 4 ή 7 𝑚𝑜𝑑11, 𝜏ό𝜏𝜀 𝑥2 ≡ 5𝑚𝑜𝑑11 

𝑥 ≡ 5 ή 6 𝑚𝑜𝑑11, 𝜏ό𝜏𝜀 𝑥2 ≡ 3𝑚𝑜𝑑11 

 

Θεώρημα 

Έστω p ένας πρώτος, p > 2. Στο σύνολο {1, 2, ..., p-1} υπάρχουν ακριβώς (p-1)/2 

τετραγωνικά κατάλοιπα και (p-1)/2 μη-τετραγωνικά κατάλοιπα modulo p. 

Απόδειξη 

Χωρίζουμε το ℤ σε κλάσεις ισοτιμιών (mod p), και θεωρούμε τη συνάρτηση  

f: ℤ → {1, 2, …, p-1} η οποία απεικονίζει το x στο y ≡ 𝑥2 (mod p), με 1 ≤ 𝑦 ≤ 𝑝 − 1. 

Είναι φανερό ότι στοιχεία της ίδιας κλάσης απεικονίζονται στο ίδιο στοιχείο. Ακόμη 

σύμφωνα με το Θεώρημα παραπάνω υπάρχουν ακριβώς δυο διαφορετικές τιμές x 

(mod p), άρα και δυο διαφορετικές κλάσεις για τις οποίες f(x) = y. Άρα το σύνολο 

τιμών της f θα περιέχει ακριβώς (p-1)/2 στοιχεία τα οποία είναι εξ ορισμού όλα τα 

τετραγωνικά κατάλοιπα modulo p.  

Χωρίς την απόδειξή τους παρατίθεται το Κριτήριο του Euler και το Λήμμα του Gauss. 

Θεώρημα (Κριτήριο Euler) 

Ο ακέραιος α≠ 0 είναι τετραγωνικό κατάλοιπο mod p, όπου p πρώτος, p > 2 και  

(α, p) = 1 αν και μόνο αν 𝛼
𝑝−1

2 ≡ 1 (𝑚𝑜𝑑 𝑝)  

Λήμμα του Gauss 

Έστω p ένας πρώτος, p > 2 και α ακέραιος με (α, p) = 1. Θεωρούμε τους αριθμούς :  

α, 2α, 3α, …, 
𝑝−1

2
α (mod p). 

Έστω ν το πλήθος των αριθμών που είναι μεγαλύτεροι από 
𝑝

2
. Αποδεικνύεται ότι ο α 

είναι τετραγωνικό κατάλοιπο mod p αν και μόνο αν ο ν είναι άρτιος. 

Σύμβολο Legendre 

Το σύμβολο του Legendre χρησιμοποιείται για να ελεγχθεί  αν ένας αριθμός είναι ή 

όχι τετραγωνικό κατάλοιπο. 
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Ορίζεται ως εξής: 

(
𝛼

𝑝
) = {

0 ,  𝛼𝜈 𝜊 𝑝|𝑎

1 ,  αν 𝛼 τετραγωνικό κατάλοιπο 𝑚𝑜𝑑𝑝

−1 ,  αν 𝛼 μη − τετραγωνικό κατάλοιπο 𝑚𝑜𝑑𝑝

 

 

Στοιχειώδεις Ιδιότητες: 

1)
a b

p p

   
   

   
για (mod )a b p και 

1

2 (mod )
p

a
a p

p


 

 
 

οπότε 
ab a b

p p p

     
      

     
 

 2)
1

4
2

( 1)
p

p


 

  
 

ανάλογα με το πρόσημο + ή – για το οποίο ισχύει 4/( 1)p . 

3) Νόμος της τετραγωνικής αντιστροφής. Έστω p q δυο πρώτοι >2. Τότε 
p q

q p


   
   
   

εκτός εάν 3(mod4)p q  οπότε 
p q

q p
 

   
   
   

 και άρα γενικά

( 1)( 1) / 4
( 1)

p qp q

q p

 
 

   
   
   

 

2.7  Αλγόριθμοι στο ℤ 

Έστω ότι α και b είναι δύο μη αρνητικοί ακέραιοι, ο καθένας μικρότερος ή ίσος του n. 

Υπενθυμίζουμε ότι το πλήθος των bit στη δυαδική αναπαράσταση του n είναι lοgn +1, 

και αυτός ο αριθμός προσεγγίζεται με lοgn . Το πλήθος των πράξεων bit για τις 

τέσσερις βασικές πράξεις του αθροίσματος, της αφαίρεσης, του πολλαπλασιασμού 

και της διαίρεσης ακεραίων, όταν χρησιμοποιούμε τους κλασικούς αλγορίθμους, 

συνοψίζονται στον παρακάτω Πίνακα (Menezes, Van Oorschot, and Vanstone 1997). 

Πράξη Πολυπλοκότητα bit 

Άθροισμα                   α+b O(loga +  logb) = O(lgn) 

Αφαίρεση                   α-b O(loga +  logb) = O(lgn) 

Πολλαπλασιασμός  α∙b O((loga )( logb)) = O((lgn)2) 

Διαίρεση                     α=qb + r O((loga )( logb)) = O((lgn)2) 
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2.8  Ομάδες 

Ορισμός 

Μια ομάδα (G,*) είναι ένα σύνολο G μαζί με μια πράξη * που υπακούει στα 

παρακάτω αξιώματα: 

 για κάθε α, b ∈ 𝐺 , α∗b ∈ G (Κλειστότητα)  

 ∃ 𝑒 ∈ 𝐺, τέτοιο ώστε e*α = α*e = α, για κάθε α ∈ 𝐺 (Ουδέτερο στοιχείο) 

 για κάθε α, b, c ∈ 𝐺 (α*b) * c = α *  (b*c) (Προσεταιριστικότητα) 

 για κάθε α ∈ 𝐺 υπάρχει μοναδικό b ∈ 𝐺 που καλείται αντίστροφος του α 

τέτοιο, ώστε a*b = b*α = e (Ύπαρξη αντιστρόφου) 

Επιπλέον αν μια ομάδα (G,*) υπακούει και στον κανόνα της αντιμεταθετικότητας 

λέγεται αβελιανή ομάδα. 

Ορισμός  

Τάξη (order) μιας ομάδας G ορίζεται το πλήθος των στοιχείων της G. Μια 

ομάδα με πεπερασμένο αριθμό στοιχείων έχει πεπερασμένη τάξη.  

Ορισμός  

Τάξη (order) ενός στοιχείου g μιας ομάδας G ορίζεται ο μικρότερος αριθμός α για τον 

οποίο ισχύει gα = e, όπου e το ταυτοτικό στοιχείο της G. Αν δεν υπάρχει τέτοιος α, 

τότε το g έχει άπειρη τάξη. 

Ορισμός 

Μια ομάδα G είναι κυκλική αν υπάρχει g ∈ G τέτοιο, ώστε το G να μπορεί να γραφεί 

ως G = <g> = (g, g1,g2, g3,…). Στην περίπτωση αυτή το g είναι γεννήτρια της G. 

Πόρισμα 

Κάθε ομάδα G της οποίας η τάξη είναι πρώτος αριθμός είναι κυκλική. 

Ορισμός 

Η Η είναι υποομάδα της ομάδας G, αν περιέχει ένα υποσύνολο των στοιχείων της G 

και ικανοποιεί στα τέσσερα αξιώματα της ομάδας. Η Η πρέπει να περιέχει 

τουλάχιστον το ταυτοτικό στοιχείο της G. Είναι μια κανονική ομάδα της οποίας η τάξη 

πρέπει να είναι διαιρέτης της τάξης της G. 
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Ορισμός 

Έστω ότι η Η είναι υποομάδα της G. Τότε η Η είναι μια κανονική υποομάδα της G και 

συμβολίζεται Η ⊳ G, αν για κάθε x ∈ G ισχύει : 

xHx-1 = H 

2.8.1 Ομομορφισμός 

Μια απεικόνιση φ: 𝐺 → 𝐻 λέγεται ομομορφισμός αν οι παρακάτω δύο ιδιότητες 

ικανοποιούνται: 

 το σύνολο φ(G) είναι υποομάδα της Η 

 ∀ 𝑎, 𝑏 ∈  𝐺, 𝜑(𝑎 ∗ 𝑏) = 𝜑(𝑎) ∗ 𝜑(𝑏) 

 

2.8.2 Ισομορφισμός 

Αν η απεικόνιση φ είναι αμφιμονότιμη συνάρτηση και ομομορφισμός, τότε ο φ 

καλείται ισομορφισμός. 

 

2.8.3 Αυτομορφισμός 

Ένας ισομορφισμός της ομάδας G επί του εαυτού της καλείται αυτομορφισμός της G. 

2.9 Δακτύλιος 

Ένας δακτύλιος  <R,+,*>  είναι ένα σύνολο R με δυο διμελείς πράξεις + και *, τις οποίες 

αποκαλούμε πρόσθεση και πολλαπλασιασμό, ορισμένες στο R έτσι ώστε να 

ικανοποιούνται τα ακόλουθα αξιώματα: 

 <R,+> είναι αβελιανή ομάδα 

 Ο πολλαπλασιασμός είναι προσεταιριστικός. 

 (αb)c = α (bc) για κάθε α, b, c ∈ 𝑅   

 Για κάθε α, b, c ∈ 𝑅  ισχύουν: 

 α(b + c) = αb + αc και (α + b)c = αc +bc. 

 

Ορισμός  

Ιδεώδες I ορίζεται κάθε υποσύνολο ενός δακτυλίου R με τις εξής ιδιότητες: 

 Αν α,b ∈ 𝐼, τότε α+b ∈ 𝐼 

 Αν α ∈ 𝐼 και b ∈ 𝑅, τότε α∙ 𝑏 και b∙α ∈ 𝐼. 
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Ορισμός 

Ένα ιδεώδες Ι ενός δακτυλίου R ονομάζεται κανονικό, αν το Ι είναι κανονικό 

υποσύνολο του R, δηλαδή είναι υποσύνολο του R αλλά ταυτόχρονα δεν είναι ίσο με 

το R. 

Ορισμός 

Ένα κανονικό ιδεώδες Ι ενός δακτυλίου R ονομάζεται πρώτο, αν για κάθε α, b ∈ 𝑅, 

τότε τουλάχιστον ένα από τα α και b ανήκει στο Ι. 

Ορισμός 

Ένα ιδεώδες Ι ενός δακτυλίου R ονομάζεται κύριο, αν υπάρχει ένα στοιχείο α ∈ 𝑅 

τέτοιο, ώστε: 

Ι  = αR = { αr: r ∈ 𝑅} 

Με άλλα λόγια το ιδεώδες δημιουργείται από ένα στοιχείο, το α. 

 

2.9.1 Ομομορφισμός 

Έστω 𝑅 και  𝑅′ δυο δακτύλιοι. Μια απεικόνιση φ: 𝑅 → 𝑅′ λέγεται ομομορφισμός αν 

οι παρακάτω δύο ιδιότητες ικανοποιούνται για κάθε α, b ∈ R: 

 φ(α + b) = φ(α) + φ(b) 

 φ(αb) = φ(α) φ(b) 

 

2.9.2 Ισομορφισμός  

Ένας ισομορφισμός 𝜑 ∶  𝑅 → 𝑅′  είναι ένας ομομορφισμός που είναι ένα-προς-ένα 

και επί του 𝑅′. Οι δακτύλιοι 𝑅 και 𝑅′ είναι τότε ισόμορφοι. 

2.10 Σώμα 

Έστω ένας δακτύλιος R με μοναδιαίο στοιχείο. Ένα στοιχείο u του R λέγεται μονάδα 

του R αν έχει πολλαπλασιαστικό αντίστροφο στο R. Αν κάθε μη μηδενικό στοιχείο του 

R είναι μονάδα, τότε ο R λέγεται δακτύλιος διαίρεσης. 

Ορισμός  

Σώμα λέγεται ένας αντιμεταθετικός δακτύλιος διαίρεσης. Ένας μη αντιμεταθετικός 

δακτύλιος διαίρεσης λέγεται στρεβλό σώμα. 
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Ορισμός 

Ένα σώμα F που περιέχει πεπερασμένο αριθμό στοιχείων ονομάζεται πεπερασμένο 

σώμα. 

Ορισμός 

Η τάξη n ενός σώματος F είναι ο αριθμός των στοιχείων που περιέχει. 

Πόρισμα 

Η τάξη ενός πεπερασμένου σώματος F είναι δύναμη κάποιου πρώτου αριθμού, 

δηλαδή είναι της μορφής pn, όπου p πρώτος και n θετικός ακέραιος. 

Ορισμός 

Το χαρακτηριστικό p ενός σώματος F, είναι ένας ακέραιος που δείχνει πόσες φορές 

πρέπει να προσθέσουμε με το ταυτοτικό στοιχείο του πολλαπλασιασμού, δηλαδή το 

1, έτσι ώστε να πάρουμε το ταυτοτικό στοιχείο της πρόσθεσης, δηλαδή το 0. 

Πόρισμα 

Το χαρακτηριστικό p ενός πεπερασμένου σώματος F είναι πρώτος αριθμός.  

Ορισμός 

Το σώμα Ε ονομάζεται επέκταση σώματος του σώματος F, αν το F είναι υποσώμα του 

Ε και συμβολίζεται ως E/F. 

Ένα σώμα μπορεί να επεκταθεί με ένα ή περισσότερα στοιχεία με αποτέλεσμα να  

δημιουργηθεί ένα επεκταμένο σώμα.  

Ορισμός 

Βαθμός μιας επέκτασης σώματος E/F είναι η διάσταση του Ε ως διανυσματικού 

χώρου πάνω στο F και συμβολίζεται ως [Ε:F] = dimFE. 

Αν ο βαθμός είναι πεπερασμένος αριθμός τότε η επέκταση πεδίου ονομάζεται 

πεπερασμένη. 

Ορισμός 

Ως αλγεβρικό σώμα αριθμών ορίζεται το πεπερασμένο επεκταμένο σώμα ℚ(α) του 

σώματος ℚ των ρητών αριθμών. 

Τα στοιχεία ενός σώματος αριθμών που είναι ρίζες ενός πολυωνύμου: 

zn + αn-1 zn-1 + . . . + α0 = 0 

με ακέραιους συντελεστές και συντελεστή του n ίσο με 1, ονομάζονται αλγεβρικοί 

ακέραιοι του σώματος αυτού. 
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Ορισμός  

Ένα πολυώνυμο f(t) λέγεται ότι διασπάται πάνω σε ένα σώμα F, αν μπορεί να γραφεί 

ως το γινόμενο γραμμικών παραγόντων που όλοι ανήκουν στο F, δηλαδή αν οι ρίζες 

του f(t) ανήκουν στο σώμα F. 

Ορισμός 

Το F είναι σώμα διασπάσεως ή σώμα ριζών για ένα πολυώνυμο f(t) πάνω από το 

σώμα G, αν G⊆F και το F είναι το μικρότερο σώμα με αυτές τις ιδιότητες 

(Μπακογιάννης 2010; Πουλάκης 1997). 

Λείοι αριθμοί 

Ένας ακέραιος ονομάζεται B-λείος (B-smooth) αν δεν έχει πρώτους παράγοντες >B. 

Για παράδειγμα ο αριθμός  1620 έχει πρωτογενή ανάλυση  22 34 5. Το 1620 είναι 5-

λείος αριθμός γιατί κανένας παράγοντας του δεν είναι μεγαλύτερος από 5. Να 

σημειωθεί ότι το B δεν είναι απαραίτητο να είναι πρώτος παράγοντας. Αν ο 

μεγαλύτερος πρώτος παράγοντας ενός αριθμού είναι ο p τότε ο αριθμός είναι B-λείος 

για κάθε B ≥ p. 

L συμβολισμός 

Το L είναι ένας ασυμπτωτικός συμβολισμός ανάλογος με το Ο, που συμβολίζεται ως 

Ln[α, c] για ένα όριο μεταβλητών n που τείνουν στο άπειρο. Έχει οριστεί ως : Ln[α, c] 

= e(c + o(1))(ln n)α(ln ln n)1-α όπου c μια θετική σταθερά και α σταθερά, 0 ≤ α ≤ 1.  
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3. Αλγόριθμοι κρυπτογράφησης 

3.1  Εισαγωγή  

Αρχικά, η Κρυπτογραφία αποτέλεσε την τεχνική της απόκρυψης του περιεχομένου 

ενός μηνύματος, από µη εξουσιοδοτημένες οντότητες. Θα ορίσουμε λοιπόν κάποιες 

βασικές έννοιες της Κρυπτογραφίας που θα αναφερθούν και παρακάτω. 

Ορισµός 

Αρχικό κείμενο (plaintext), ονομάζεται το αρχικό μήνυμα που θέλουμε να 

κρυπτογραφήσουμε. Πολύ συχνά το ονομάζουμε και απλό ή καθαρό. 

Ορισµός  

Κρυπτογραφηµένο κείµενο ή κρυπτογράφηµα (ciphertext) ή κρυπτοκείμενο, 

ονοµάζεται η µυστική κρυπτογραφηµένη µορφή του κειµένου. 

Ορισµός  

Αλγόριθµος κρυπτογράφησης (encyption algorithm) ή µέθοδος κρυπτογράφησης 

(ciphering), ονοµάζεται η µέθοδος που ακολουθείται για τη µετατροπή του αρχικού 

κειµένου σε µυστική µορφή. 

Ορισµός   

Κρυπτογράφηση (encryption), ονοµάζεται η διαδικασία µετατροπής του αρχικού 

κειµένου σε κρυπτοκείμενο. 

Ορισµός  

Αποκρυπτογράφηση (decryption, deciphering) ονοµάζεται η αντίστροφη διαδικασία 

της κρυπτογράφησης, δηλαδή η µετατροπή του κρυπτοκειμένου σε αρχικό κείµενο. 

Ορισµός  

Κλειδί (key) κρυπτογράφησης, ονοµάζεται η αναλυτική περιγραφή της µεθόδου 

κρυπτογράφησης. Το κλειδί για παράδειγμα µπορεί να είναι η αντιστοιχία 

γραµµάτων του αρχικού κειµένου και του κρυπτογραφήµατος. 

Γενικά στη σύγχρονη κρυπτογραφία, ακολουθείται ο κανόνας του Kerckhoffs. Ο 

Kerckhoffs το 1883 (“Kerckhoffs’s Principle” 2014) έθεσε ένα πολύ βασικό και απλό 

κανόνα για τους αλγόριθμους κρυπτογράφησης, η ασφάλειά τους θα πρέπει να 

βασίζεται µόνο στο κλειδί τους. 
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Θεωρητικά κάποιος ο οποίος θέλει να επιτεθεί στον αλγόριθμο, μπορεί να το 

γνωρίζει. Έτσι αν η δομή του αλγορίθμου δεν είναι ασφαλής και ελεγμένη, η 

απόκρυψή της δεν την κάνει περισσότερο ασφαλή, μάλιστα η μυστικότητα, μπορεί 

να δώσει την ψευδή αίσθηση της ασφάλειας. Στη σύγχρονη κρυπτογραφία η 

ασφάλεια βασίζεται στην απόκρυψη των κλειδιών αποκρυπτογράφησης. 

3.2 Είδη Αλγορίθμων Κρυπτογράφησης 

Οι αλγόριθµοι κρυπτογράφησης, ανάλογα µε το είδος του κλειδιού χωρίζονται σε δύο 

βασικές κατηγορίες, τους αλγόριθμους ιδιωτικού κλειδιού και τους αλγόριθμους 

δημοσίου κλειδιού.  

Οι αλγόριθµοι ιδιωτικού κλειδιού ονομάζονται αλλιώς μυστικού κλειδιού ή και 

συµµετρικοί, καθώς χρησιμοποιείται το ίδιο κλειδί τόσο για την κρυπτογράφηση όσο 

και για την αποκρυπτογράφηση των δεδομένων. 

Στα χαρακτηριστικά αυτών των αλγορίθμων συγκαταλέγονται η ταχύτητα 

κρυπτογράφησης και αποκρυπτογράφησης, το μικρό µήκος κλειδιού, καθώς και η 

ευκολία υλοποίησης σε επίπεδο υλικού και λογισμικού. Χαρακτηριστικοί αλγόριθµοι 

αυτής της κατηγορίας είναι οι DES, AES, RC5, RC6, Skipjack. 

Οι αλγόριθµοι δημοσίου κλειδιού ή αλλιώς και ασύµµετροι, χρησιμοποιούν δύο  

κλειδιά, ένα δημόσιο για την κρυπτογράφηση και ένα µυστικό ή αλλιώς ιδιωτικό για 

την αποκρυπτογράφηση. Παρόλο που τα δύο κλειδιά σχετίζονται μεταξύ τους, η 

γνώση του δημοσίου κλειδιού δεν καθιστά εφικτό τον υπολογισμό του μυστικού 

κλειδιού από κανένα εκτός του δημιουργού τους. Σε αυτήν την κατηγορία ανήκουν 

οι αλγόριθµοι RSA, Rabin και ElGamal. 

Χαρακτηριστικό αυτής της κατηγορίας αλγορίθμων αποτελεί το μεγάλο µήκος 

κλειδιού και η αργή τους ταχύτητα. Συγκριτικά µε τους αλγορίθμους ιδιωτικού 

κλειδιού είναι πιο αργοί (Κάτος and Στεφανίδης 2003).  

Στη συνέχεια γίνεται μια αναλυτική παρουσίαση των αλγορίθμων κρυπτογράφησης 

RSA και Rabin των οποίων τα κλειδιά δημιουργούνται από πρώτους παράγοντες. 

  



24 

3.3 Κρυπτοσύστημα RSA 

Η ιδέα της κρυπτογραφίας δημοσίου κλειδιού παρουσιάστηκε περί τα 1976 από τους 

W. Diffie και M.E. Hellman (“Diffie–Hellman Key Exchange” 2014). Ένα χρόνο 

αργότερα οι R.L. Rivest, A. Shamir και L. Adleman εφηύραν ένα κρυπτοσύστημα 

δημοσίου κλειδιού το RSA (“RSA (cryptosystem)” 2014). Η ονομασία προέρχεται από 

τα ονόματα των δημιουργών του. Από τότε έχουν προταθεί πολλά κρυπτοσυστήματα 

δημοσίου κλειδιού των οποίων η ασφάλεια βασίζεται στη δυσκολία 

παραγοντοποίησης μεγάλων ακεραίων και της επίλυσης  του προβλήματος του 

διακριτού λογαρίθμου, το οποίο δε θα αναλυθεί στην παρούσα πτυχιακή εργασία. 

Περιγραφή κρυπτοσυστήματος RSA 

Ο Bob και η Alice αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της ανταλλαγής προσωπικών 

πληροφοριών μέσω ενός μη ασφαλούς συστήματος. Η Eve προσπαθεί να υποκλέψει 

τα μηνύματα που ανταλλάσσουν οι δυο τους. Παρακάτω θα αναλύσουμε τα βήματα 

της κρυπτογράφησης του RSA. 

Η ασφάλεια του RSA εξαρτάται από την ακόλουθη διχοτόμηση: 

 έστω p και q δυο διαφορετικοί μεγάλοι πρώτοι, έστω Ν = pq και e και c 

ακέραιοι 

 επίλυση της ισοτιμίας 𝑥𝑒 ≡ 𝑐 𝑚𝑜𝑑𝑁 

 O Bob γνωρίζοντας τις τιμές των p και q, μπορεί εύκολα να επιλύσει την 

παραπάνω ισοτιμία. 

 Η Eve δεν γνωρίζει τις τιμές των p και q, οπότε δεν μπορεί να επιλύσει εύκολα 

την ισοτιμία και να βρει το x. 

 Διχοτόμηση. Η επίλυση του 𝑥𝑒 ≡ 𝑐 𝑚𝑜𝑑𝑁 είναι εύκολη για κάποιον που 

κατέχει συγκεκριμένες πληροφορίες, αλλά ιδιαίτερα δύσκολο για άλλους. 

  



25 

Bob Alice 

Δημιουργία κλειδιού 

Επιλογή πρώτων p και q 

Επιλογή εκθέτη e κρυπτογράφησης 

με gcd(e,(q-1)(p-1))= 1 

Δημοσιοποίηση N = pq και e. 

 

Κρυπτογράφηση 

 Επιλογή μηνύματος m. 

Χρήση του δημοσίου κλειδιού του 

Bob (Ν,e) για υπολογισμό του 𝑐 ≡

𝑚𝑒𝑚𝑜𝑑𝑁 

Αποστολή του κρυπτοκειμένου c 

στον Bob 

Αποκρυπτογράφηση 

Επίλυση της d ώστε 𝑒𝑑 ≡

1 𝑚𝑜𝑑(𝑝 − 1)(𝑞 − 1). 

Υπολογισμός της 𝑚′ ≡ 𝑐𝑑 𝑚𝑜𝑑𝑁 

m’ ισοδυναμεί με το μήνυμα m. 

 

 

Το μυστικό κλειδί του Bob αποτελείται από ένα ζευγάρι πρώτων p και q. Το δημόσιο 

κλειδί του είναι το ζευγάρι (Ν,e), όπου Ν = pq και έναν εκθέτη κρυπτογράφησης e ο 

οποίος είναι σχετικά πρώτος με τα (p-1)(q-1). Η Alice μετατρέπει το μήνυμα, που 

θέλει να αποστείλει, σε έναν ακέραιο m μεταξύ του 1 και Ν. Κρυπτογραφεί το m 

υπολογίζοντας το 𝑐 ≡ 𝑚𝑒𝑚𝑜𝑑𝑁. 

Ο ακέραιος c είναι το κρυπτοκείμενό της, το οποίο αποστέλλει στον Bob. Για τον Bob 

είναι απλό να λύσει την ισοτιμία 𝑥𝑒 ≡ 𝑐 𝑚𝑜𝑑𝑁  και να ανακτήσει το μήνυμα της Alice. 

Αυτό συμβαίνει επειδή ο Bob γνωρίζει την παραγοντοποίηση του Ν. Η Eve μπορεί να 

υποκλέψει το κρυπτοκείμενο c αλλά μπορεί να μάθει το περιεχόμενο του μηνύματος 

μόνο αν γνωρίζει την παραγοντοποίηση του Ν. 



26 

Παραθέτουμε ένα παράδειγμα με μικρούς αριθμούς για να διευκολύνει την 

κατανόηση του αλγορίθμου. Στην πραγματικότητα το κρυπτοσύστημα RSA 

χρησιμοποιεί πρώτους >1075. 

Δημιουργία κλειδιού 

 Ο Bob επιλέγει τους μυστικούς αριθμούς είναι p=11 , q=13 και υπολογίζει το 

Ν = pq = 11 ∙ 13 = 143. 

 Επιλέγει έναν e=7 τέτοιον, ώστε το 7 να μην έχει κοινούς παράγοντες με το (p-

1)(q-1). 

Κρυπτογράφηση 

1. Η Alice μετατρέπει το μήνυμα της σε ένα ακέραιο m=79, αρκεί 1 ≤ 𝑚 < 𝑁. 

2. Η Alice χρησιμοποιεί το δημόσιο κλειδί του Bob (N,e) = (143, 7) για να 

υπολογίσει το 𝑐 ≡ 𝑚𝑒𝑚𝑜𝑑𝑁  

c=797𝑚𝑜𝑑 143 

Μετά από πράξεις βρίσκουμε ότι 793 = 3347 ∗ 143 + 118 ≡ 118𝑚𝑜𝑑143 

Άρα 𝑐 = 797𝑚𝑜𝑑143 = 793+3+1𝑚𝑜𝑑143 ≡ 118 ∗ 118 ∗ 79𝑚𝑜𝑑143 

Όμως το 1182 = 97 ∗ 143 + 53 ≡ 53𝑚𝑜𝑑143 

Άρα c = 53 * 79 = 4187 ≡ 40𝑚𝑜𝑑143 

3. Το μήνυμα που στέλνει η Alice στον Bob είναι c = 40. 

Αποκρυπτογράφηση 

4. Ο Bob γνωρίζει ότι φ(n)= (p-1)(q-1) = 10 * 12 = 120, οπότε μπορεί να υπολογίσει 

το ιδιωτικό κλειδί d με χρήση του Ευκλείδειου αλγορίθμου 

ed≡ 1𝑚𝑜𝑑(𝑝 − 1)(𝑞 − 1) με 1 < d < (p-1)(q-1) 

7d ≡ 1𝑚𝑜𝑑120 

Από τον αλγόριθμο του Ευκλείδη έχουμε:  

120 = 17 * 7 + 1⇒ 1 = 120 – 17 * 7 

d= -17 ≡ 103 𝑚𝑜𝑑120 

5. Ο Bob λαμβάνει το κρυπτοκείμενο c = 40 και υπολογίζει το m≡ 𝑐𝑑𝑚𝑜𝑑143 

δηλαδή  

 m≡ 40103𝑚𝑜𝑑143 

Στο σημείο αυτό είναι απαραίτητη η χρήση του Κινέζικου Θεωρήματος για να 

μικρύνει το πρόβλημα 
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 40mod143 

 M = 143 = 11 * 13  

 40mod11 40mod13 

 7mod11 1mod13 

Άρα 40103𝑚𝑜𝑑143 

 7103𝑚𝑜𝑑11  1103𝑚𝑜𝑑13 

Μένει να υπολογίσουμε την ποσότητα  

7103𝑚𝑜𝑑11 = 7100+3𝑚𝑜𝑑11 = 72𝜑(11)73𝑚𝑜𝑑11 ≡ 1 ∗ 73 = 343

= 31 ∗ 11 + 2 ≡ 2𝑚𝑜𝑑11 

Άρα το m≡ 40103𝑚𝑜𝑑143 ↔(2mod11,1mod13) 

Από την αντίστροφη πορεία του κινέζικου θεωρήματος έχουμε: 

m = f -1 ((2mod11),( 1mod13)) 

13𝑥1 ≡ 1𝑚𝑜𝑑11 11𝑥2 ≡ 1𝑚𝑜𝑑13 

2𝑥1 ≡ 1𝑚𝑜𝑑11  𝑥2 ≡ 6𝑚𝑜𝑑13 

𝑥1 ≡ 6𝑚𝑜𝑑11 

x=∑ 𝑎𝑖𝑀𝑖𝑥𝑖
3
𝑖=1  = 2 * 13 * 6 + 1 * 11 * 6 = 222 = 143 + 79 ≡ 79𝑚𝑜𝑑143 

Άρα το m=79 είναι το μήνυμα που είχε στείλει η Alice. 

 

3.3.1 Ψηφιακή υπογραφή RSA 

Βασισμένο στο κρυπτοσύστημα του RSA είναι ένα σχήμα ψηφιακών υπογραφών 

για ανάκτηση μηνύματος. Η διαδικασία δημιουργίας κλειδιών είναι ίδια με αυτή 

του κυρίως αλγορίθμου και περιγράφεται στα επόμενα βήματα: 

Δημιουργία κλειδιού 

1. Δημιουργία δυο διαφορετικών μεγάλων ακεραίων p, q περίπου ίδιου 

μεγέθους. 

2. Υπολογισμός της τιμής n = pq και της συνάρτησης φ του Euler  

φ(n) = (p - 1)(q - 1). 

3. Επιλογή ενός τυχαίου e me 1 < e < φ, τέτοιο ώστε gcd(e, φ) = 1 

4. Υπολογισμός του μοναδικού ακέραιου d για τον οποίο ισχύει η ισοτιμία  

ed ≡ 1 mod φ. 

5. Το δημόσιο κλειδί του Α είναι το ζευγάρι (n, e) και το ιδιωτικό το d. 
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Δημιουργία υπογραφής: ο Α υπογράφει ένα μήνυμα m 

1. Υπολογίζει την τιμή m’ = R(m). Το m’ πρέπει να ανήκει στο διάστημα [0, n - 1]. 

2. Υπολογίζει την τιμή s = (m’)d mod n 

3. Η υπογραφή του Α είναι η τιμή s. 

Επαλήθευση: ο Β λαμβάνει την υπογραφή s και το δημόσιο κλειδί (n, e) του Α. 

1. Υπολογίζει την τιμή m’ = se mod n 

2. Επαληθεύει ότι m’ ∈ MR. Αν δεν ανήκει τότε απορρίπτει την υπογραφή. 

3. Υπολογίζει το αρχικό μήνυμα m = R-1(m’). 

Οι πιθανές επιθέσεις που μπορούν να γίνουν στην ψηφιακή υπογραφή RSA είναι δύο. 

Πρώτον, η επίθεση που βασίζεται στην παραγοντοποίηση ακεραίων και δεύτερον η 

επίθεση στην πολλαπλασιαστική ιδιότητα του RSA. 

1. Αν βρεθούν οι πρώτοι παράγοντες p και q του n, τότε ανακτάται η τιμή φ(n) 

και συνεπώς το μυστικό κλειδί d ≡ e-1 mod φ. Για να αποφευχθεί αυτό θα 

πρέπει η επιλογή των p και q να γίνει έτσι ώστε η παραγοντοποίηση του n να 

είναι υπολογιστικά ανέφικτη. 

2. Αν s1 ≡ m1
d mod n και s2 ≡ m2

d mod n είναι δυο ψηφιακές υπογραφές πάνω 

στα μηνύματα m1, m2 ∈ MR τότε η s ≡ s1s2 mod n έχει την ιδιότητα ότι  

s ≡ (m1m2)d mod n, άρα είναι έγκυρη υπογραφή για το μήνυμα m1m2 

(ομομορφική ιδιότητα). Άρα η συνάρτηση πλεονασμού δε θα πρέπει να είναι 

πολλαπλασιαστική (R(αb)) ≠ R(α) R(b). Η συνθήκη R είναι αναγκαία αλλά όχι 

ικανή για την ασφάλεια. 

3.4 Κρυπτοσύστημα Rabin 

Το κρυπτοσύστημα του Rabin είναι μέθοδος κρυπτογράφησης ασύμμετρου κλειδιού 

που βασίζεται και αυτό στη δυσκολία παραγοντοποίησης σύνθετων αριθμών (Rabin 

1979). Στο κρυπτοσύστημα αυτό απαιτούνται δυο διαφορετικά κλειδιά, ένα δημόσιο 

και ένα ιδιωτικό, ώστε το ένα να κρυπτογραφεί το μήνυμα και το άλλο να το 

αποκρυπτογραφεί. 

Αρχικά επιλέγεται ένα κλειδί το οποίο ορίζεται ως : Κ = {n, p, q} όπου p και q πρώτοι 

τέτοιοι ώστε p, q ≡ 3 mod 4, το οποίο είναι το ιδιωτικό κλειδί. Το δημόσιο κλειδί 

υπολογίζεται από το n = pq. 
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Για την κρυπτογράφηση του μηνύματος m, εφαρμόζουμε τη συνάρτηση 

κρυπτογράφησης: eK (m) ≡ m2 (mod n) → c , το c είναι το κρυπτοκείμενο. 

Ο παραλήπτης του μηνύματος πρέπει να ακολουθήσει την αντίστροφη διαδικασία, 

δηλαδή την αποκρυπτογράφηση του μηνύματος. Η συνάρτηση αποκρυπτογράφησης 

είναι η εξής: dK(c) ≡ √𝑐 (mod n). 

Επειδή η συνάρτηση κρυπτογράφησης δεν είναι αμφιμονότιμη συνάρτηση, η 

συνάρτηση αποκρυπτογράφησης δεν είναι τόσο ξεκάθαρη. Υπάρχουν τέσσερεις 

τετραγωνικές ρίζες του c mod n (c ≡ m2 mod n), συνεπώς και τέσσερα πιθανά 

μηνύματα m από τα οποία πρέπει να αναγνωρίσουμε το πραγματικό μήνυμα που 

στάλθηκε. 

Κατά την αποκρυπτογράφηση προσπαθούμε να προσδιορίσουμε το m έτσι ώστε: 

 m2 ≡ c (mod n) το οποίο είναι ισοδύναμο με την επίλυση των παρακάτω 

ισοδυναμιών: 

z2 ≡ c (mod p) 

z2 ≡ c (mod q)  

από όπου προκύπτει με χρήση του κριτηρίου του Euler:  

mp ≡  𝑐
𝑝+1

4  (mod p) 

mq ≡  𝑐
𝑞+1

4  (mod q). 

Άρα οι τέσσερεις τετραγωνικές ρίζες του c (mod n) μπορούν να υπολογιστούν 

εφαρμόζοντας το Κινέζικο Θεώρημα Υπολοίπων:  

+ mp mod p 

- mp mod p 

+ mq mod q 

- mq mod q 

Παράδειγμα 

Για n = 77 = pq = 11 ∙ 7 και M = 32.  

Κρυπτογράφηση του μηνύματος M. 

Εφαρμόζοντας τη συνάρτηση κρυπτογράφησης έχω: eK (32) ≡ 322 mod 77 ≡ 23 = c. 

Αποστέλλεται το κρυπτοκείμενο c = 23. 
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Αποκρυπτογράφηση του μηνύματος M 

Ο παραλήπτης για την αποκρυπτογράφηση πρέπει να υπολογίσει τις τετραγωνικές 

ρίζες 23 mod 7 και mod 11.  

Εφαρμόζοντας τη συνάρτηση αποκρυπτογράφησης έχω : 

mp ≡  𝑐
𝑝+1

4  mod p ≡ 23
7+1

4  mod 7 ≡ 4 mod 7 

mq ≡  𝑐
𝑞+1

4  mod q ≡ 23
11+1

4  mod 11 ≡ 1 mod 11 και το σύστημα ισοτιμιών x ≡ αi bi 
𝑀

𝑚𝑖
 

είναι: 

+ mp mod p ≡ 4 mod 7 

- mp mod p≡ 3 mod 7 

+ mq mod q ≡ 1 mod 11 

- mq mod q ≡ 10 mod 11 

Με χρήση του Κινέζικου Θεωρήματος Υπολοίπων υπολογίζουμε τις τέσσερεις ρίζες:  

𝑀

7
 ∙ b1 ≡ 1 mod 7 → b1 = 2 

𝑀

11
 ∙ b2 ≡ 1 mod 11 → b2 = 8 

Άρα οι λύσεις είναι: 

6. x ≡ 4 mod 7  και x ≡ 1 mod 11 

x = α1 ∙ b1 ∙ 
𝑀

𝑝
 + α2 ∙ b2 ∙ 

𝑀

𝑞
 = 4 ∙ 2 ∙ 11 + 1 ∙ 8 ∙ 7 

x ≡ 144 ≡ 67 mod 77 → x = 67 

7. x ≡ 3 mod 7  και x ≡ 1 mod 11 

x = α1 ∙ b1 ∙ 
𝑀

𝑝
 + α2 ∙ b2 ∙ 

𝑀

𝑞
 = 3 ∙ 2 ∙ 11 + 1 ∙ 8 ∙ 7 

x ≡ 122 ≡ 45 mod 77 → x = 45 

8. κάνοντας χρήση της συμμετρικότητας μπορούμε αν προσδιορίσουμε τις 

άλλες δυο λύσεις ως εξής:  

7767 ≡ 10 → x = 10 

7745 ≡ 32 → x = 32 

Μια μέθοδος για να αναγνωρίσουμε το μήνυμα ανάμεσα στα τέσσερεις λύσεις είναι 

να στείλουμε με το μήνυμα και κάποιες επιπλέον πληροφορίες(Sanchez 2011). 
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3.4.1 Ψηφιακή υπογραφή Rabin 

Η διαδικασία εφαρμογής ψηφιακής υπογραφής Rabin είναι παρόμοια με αυτή του 

RSA, με τη διαφορά ότι στη μέθοδο αυτή κάθε μήνυμα που υπογράφεται πρέπει να 

είναι τετραγωνικό υπόλοιπο. 

Δημιουργία κλειδιού 

1. Δημιουργία δυο διαφορετικών μεγάλων ακεραίων p, q περίπου ίδιου 

μεγέθους. 

2. Υπολογισμός της τιμής n = pq. 

3. Το δημόσιο κλειδί του Α είναι το n και το ιδιωτικό είναι το ζεύγος (p, q). 

Δημιουργία υπογραφής για τον χρήστη Α:  

1. Υπολογίζει την τιμή m’ = R(m) (συνάρτηση πλεονασμού). Το m’ πρέπει να 

ανήκει στο διάστημα [0, n - 1] και να είναι τετραγωνικό υπόλοιπο. 

2. Υπολογίζει μια τετραγωνική ρίζα s του m’. 

3. Η υπογραφή του Α είναι η τιμή s. 

Επαλήθευση: ο Β λαμβάνει την υπογραφή s και το δημόσιο κλειδί n του Α 

1. Υπολογίζει την τιμή m’ ≡ s2 mod n. 

2. Επαληθεύει ότι m’ ∈ MR. αν δεν ανήκει τότε απορρίπτει την υπογραφή. 

3. Υπολογίζει το αρχικό μήνυμα m = R-1(m’) 

Το πρόβλημα στο σχήμα αυτό είναι ότι το m’ μπορεί να μην είναι τετραγωνικό 

υπόλοιπο. 
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4. Κρυπταναλυτικές επιθέσεις 

4.1 Είδη κρυπταναλυτικών επιθέσεων 

Η κρυπτανάλυση έχει ως στόχο την αποκρυπτογράφηση του ιδιωτικού κλειδιού ή του 

μυστικού κλειδιού. Το μέγεθος και το είδος των πληροφοριών που παρέχονται στον 

κρυπταναλυτή καθορίζει το είδος της επίθεσης (Srinivasan 2008). Οι επιθέσεις 

κατηγοριοποιούνται στις παρακάτω έξι περιπτώσεις: 

1. Επίθεση μόνο στο κρυπτοκείμενο: Αυτός ο τύπος επίθεσης εξαρτάται από τη 

διαθεσιμότητα του κρυπτογραφημένου κειμένου. Ο κρυπταναλυτής αν έχει 

στην κατοχή του μεγάλη ποσότητα του κρυπτοκειμένου είναι σε θέση να 

προσδιορίσει το μοτίβο κρυπτογράφησης. 

2. Επίθεση γνωστού αρχικού κειμένου: Αυτός ο τύπος επίθεσης συμβαίνει όταν 

ο κρυπταναλυτής έχει αποκτήσει το κρυπτοκείμενο, καθώς και το αντίστοιχο 

απλό αρχικό κείμενο.  

3. Επίθεση επιλεγμένου αρχικού κειμένου είναι τύπος επίθεσης όπου ο 

κρυπταναλυτής μπορεί να κρυπτογραφήσει το αρχικό κείμενο της επιλογής 

του και να μελετήσει το παραγόμενο κρυπτοσύστημα. Αυτή η επίθεση είναι 

συχνή στην ασύμμετρη κρυπτογραφία, όπου ο κρυπταναλυτής έχει πρόσβαση 

στο δημόσιο κλειδί. 

4. Επίθεση προσαρμοσμένου επιλεγμένου αρχικού κειμένου: Σε αυτό το είδος 

της κρυπταναλυτικής επίθεσης ο κρυπταναλυτής μπορεί να επιλέξει τα 

δείγματα του απλού κειμένου βάσει των αποτελεσμάτων των προηγούμενων 

κρυπτογραφήσεων. 

5. Επίθεση επιλεγμένου κρυπτοκειμένου: Σε αυτήν την επίθεση ο 

κρυπταναλυτής επιλέγει ένα δείγμα του κρυπτοκειμένου και προσπαθεί να 

αποκτήσει το απλό κείμενο. Για την επίθεση αυτή χρησιμοποιούνται μηχανές 

που αποκρυπτογραφούν τα μηνύματα χωρίς να δείχνουν το κλειδί. Τέτοιου 

είδους επιθέσεις πραγματοποιούνται συχνά σε κρυπτογράφηση ιδιωτικού 

κλειδιού.(“Cryptographic Attacks - Term Papers - Omarjouda1” 2014) 
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6. Επίθεση προσαρμοσμένου επιλεγμένου κρυπτοκειμένου: Αυτό το είδος της 

επίθεσης είναι παρόμοια με την επίθεση επιλεγμένου κρυπτοκειμένου, αλλά 

τα δείγματα του κρυπτοκειμένου επιλέγεται δυναμικά από τον κρυπταναλυτή 

και η επιλογή μπορεί να βασίζεται σε προηγούμενα αποτελέσματα. 

4.2 Μέθοδοι Παραγοντοποίησης 

Η επίθεση επιλεγμένου αρχικού κειμένου είναι η συχνότερη επίθεση στην 

ασύμμετρη κρυπτογραφία, όπου ο κρυπταναλυτής έχει πρόσβαση στο δημόσιο 

κλειδί. Σε αυτόν τον τύπο επίθεσης εφαρμόζονται οι αλγόριθμοι παραγοντοποίησης 

που θα αναλυθούν στη συνέχεια. 

Οι αλγόριθμοι παραγοντοποίησης κατηγοριοποιούνται σε δύο βασικές ομάδες. Στην 

πρώτη ομάδα είναι οι ειδικού σκοπού αλγόριθμοι, ενώ στη δεύτερη οι γενικού 

σκοπού. Οι ειδικού σκοπού αλγόριθμοι είναι φτιαγμένοι ώστε να εκτελούνται 

καλύτερα όταν ο ακέραιος n είναι ειδικής μορφής. Οι χρόνοι εκτέλεσης τέτοιων 

αλγορίθμων παραγοντοποίησης εξαρτώνται από ορισμένες ιδιότητες των 

παραγόντων του n (Menezes, Van Oorschot, and Vanstone 1997). Στην κατηγορία των 

ειδικού σκοπού αλγορίθμων συγκαταλέγονται η δοκιμαστική διαίρεση, η μέθοδος 

του Fermat, ο αλγόριθμος ρ του Pollard, ο αλγόριθμος p-1 του Pollard, ο αλγόριθμος 

ελλειπτικών καμπυλών και το ειδικό κόσκινο σώματος αριθμών. Οι γενικού σκοπού 

αλγόριθμοι δεν εκμεταλλεύονται καμιά ιδιότητα του ακεραίου n. Οι χρόνοι εκτέλεσης 

των γενικού σκοπού αλγορίθμων παραγοντοποίησης εξαρτώνται αποκλειστικά από 

το μέγεθος του n (Menezes, Van Oorschot, and Vanstone 1997). Παραδείγματα 

αλγορίθμων παραγοντοποίησης γενικού σκοπού αποτελούν το τετραγωνικό κόσκινο 

και το γενικό κόσκινο σώματος αριθμών. 
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4.2.1 Ειδικού Σκοπού Αλγόριθμοι 

4.2.1.1 Δοκιμαστική Διαίρεση (Trial Division) 

Η τεχνική της δοκιμαστικής διαίρεσης είναι η παλαιότερη μέθοδος 

παραγοντοποίησης σύνθετων ακεραίων και ενδείκνυται μόνο για «μικρούς» 

ακεραίους. Το «μικρός» προσδιορίζεται ως συνάρτηση του μεγέθους του n. Ως 

ακραία περίπτωση, μπορεί να γίνει δοκιμαστική διαίρεση με όλους τους πρώτους 

μέχρι τον √𝑛. Αν γίνει κάτι τέτοιο, η δοκιμαστική διαίρεση θα παραγοντοποιήσει 

πλήρως τον n, αλλά η διαδικασία θα απαιτήσει περίπου √𝑛 διαιρέσεις στη χειρότερη 

περίπτωση όταν ο n είναι γινόμενο δύο πρώτων του ιδίου μεγέθους. Γενικά, αν οι 

παράγοντες που βρίσκονται σε κάθε στάδιο ελέγχονται εάν είναι πρώτοι, τότε η 

δοκιμαστική διαίρεση για την πλήρη παραγοντοποίηση του n απαιτεί O(√𝛮log N) 

διαιρέσεις, όπου p είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος πρώτος παράγοντας του n (Barnes 

2004). 

Σε περίπτωση που η δοκιμαστική διαίρεση χρησιμοποιηθεί για την παραγοντοποίηση 

ενός μεγάλου ακεραίου n, τότε ο αλγόριθμος αναμένεται να βρει ορισμένους μικρούς 

παράγοντες του n σχετικά γρήγορα, και να καθυστερήσει στην εύρεση του δεύτερου 

μεγαλύτερου πρώτου παράγοντα του n (Menezes, Van Oorschot, and Vanstone 

1997). 

 

Περιγραφή Αλγορίθμου 

Ν: ο ακέραιος που πρέπει να παραγοντοποιηθεί. 

s: ο παράγοντας που παίρνει τις τιμές από 2 έως τετραγωνική ρίζα του Ν. 

Υποθέτουμε ότι έχουμε 2 μη τετριμμένους παράγοντες του Ν ώστε st=N με s≤t. 

Για την εκτέλεση του αλγορίθμου δοκιμαστικής διαίρεσης, διαιρούμε τον Ν με κάθε 

παράγοντα s μέχρις ότου βρεθεί ένας διαιρέτης s, τότε t=Ν/ s είναι ο δεύτερος 

παράγοντας και έτσι έχουμε την πρώτη παραγοντοποίηση του Ν. 
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Ψευδοκώδικας (Barnes 2004) 

ΕΙΣΟΔΟΣ: N 

ΕΞΟΔΟΣ: s, t 

   ΓΙΑ s ΑΠΟ 2 ΩΣ floor(sqrt(N)) 

ΑΝ s|Ν ΤΟΤΕ 

 t=N/s 

ΤΕΛΟΣ_ΓΙΑ 

 

Παράδειγμα 

Παραγοντοποίηση του ακεραίου 225277. 

 Έχουμε 474 < √225277 < 475. Αν ο 225277 είναι σύνθετος τότε θα υπάρχει ένας 

διαιρέτης < 474.  

Εκτελούμε τον αλγόριθμο δοκιμαστικής διαίρεσης αρχίζοντας από τον 3.  

Βρίσκουμε ότι ο 13 διαιρεί τον 225277 και έτσι προκύπτει 225277 = 13 ∙ 17329. Στο 

επόμενο βήμα αρκεί να δούμε αν ο 17329 είναι σύνθετος.  

Έχουμε 131 < √17329 < 132. Με δοκιμαστικές διαιρέσεις βρίσκουμε ότι ο 13 διαιρεί 

τον 17329. Επομένως 225277 = 132∙ 1333.  

Το 1333= 31∙ 43. Συνεπώς η πρωτογενής ανάλυση του 225277 = 132 ∙ 31 ∙ 43. 

Χρόνος Εκτέλεσης Αλγορίθμου 

Ο αναμενόμενος χρόνος εκτέλεσης αυτού του αλγορίθμου είναι O(√𝛮log N) (Barnes 

2004). Η αποτελεσματικότητα του αλγορίθμου έγκειται στην στρατηγική επιλογής 

των διαιρετών κα όπως προαναφέραμε χρησιμοποιείται μόνο σε «μικρούς» 

ακεραίους, της τάξης των 5 το πολύ ψηφίων. Για μεγαλύτερους ακεραίους έχουν 

αναπτυχθεί αποτελεσματικότεροι αλγόριθμοι τους οποίους και θα αναπτύξουμε στη 

συνέχεια (Kostakos, V, and Bradford 2001). 

 

4.2.1.2 Μέθοδος του Fermat 

Ιστορικά 

Ο αλγόριθμος ή μέθοδος του Fermat ανακαλύφθηκε από τον Pierre de Fermat περί 

το 1630 (“Pierre de Fermat” 2014). Είναι από τους πρώτους σύγχρονους αλγορίθμους 

και δίνει τη δυνατότητα να γραφεί ένας ακέραιος Ν ως διαφορά δυο τετραγώνων: 
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Ν = x2 – y2 

Ν = (x - y)(x + y) 

Παρόλο που, δεν αποτελεί αλγόριθμο ευρέως χρησιμοποιούμενο, παρά μόνο αν 

είναι γνωστό ότι οι παράγοντες του ακεραίου είναι σχετικά κοντά στη ρίζα του 

αριθμού, ο αλγόριθμος αυτός είναι η βάση μεταγενέστερων αλγορίθμων όπως του 

Τετραγωνικού κόσκινου, της μεθόδου των συνεχών κλασμάτων και του αλγορίθμου 

Dixon. 

 

Περιγραφή Μεθόδου του Fermat 

Στο πρώτο βήμα περιγραφής του αλγορίθμου είναι η απόδειξη ότι κάθε περιττός 

αριθμός Ν γράφεται ως διαφορά τετραγώνων.  

Ας υποθέσουμε ότι Ν = α x b. Επειδή υποθέσαμε ότι ο Ν είναι περιττός αναγκαστικά 

και ο α και b είναι περιττοί. 

Έστω x = (α + b)/2 και y = (α - b)/2 

x2 – y2 = (α2 + 2αb + b2) / 4 – (α2 – 2αb + b2) / 4 = 4αb / 4 = αb = N. 

Επειδή το α > 1 και b ≥ α βρίσκουμε ότι το x ≥ 1 και y ≥ 0. Τα x και y ικανοποιούν τις 

σχέσεις α = (x - y) και b= (x + y), επομένως x = √𝑁 + 𝑦2 και ως εκ τούτου x ≥ √𝑁. 

Τέλος προκύπτει ότι x ≤ (α + b) / 2 ≤ 2b / 2 ≤ N. Κατά την υλοποίηση του αλγορίθμου 

επιλέγουμε ένα x1 = |√𝑁| και xi+1 = xi + 1.  

Για κάθε i ελέγχουμε είτε αν o yi =√𝑥𝑖
2 − 𝑁 είναι ακέραιος, είτε αν (xi + yi), (xi - yi) είναι 

μη τετριμμένοι παράγοντες του Ν. Αν και οι δυο προϋποθέσεις τηρούνται, ο 

αλγόριθμος επιστρέφει τους παράγοντες. Διαφορετικά, συνεχίζουμε με το επόμενο i 

και  παίρνουμε ως έξοδο του αλγορίθμου το xi = Ν. 

Πρέπει να αναφέρουμε ότι ο αλγόριθμος του Fermat λειτουργεί αντίθετα από αυτόν 

της δοκιμαστικής διαίρεσης. Στη δοκιμαστική διαίρεση αναζητούμε μικρούς 

παράγοντες του Ν πηγαίνοντας μέχρι τον √𝛮. Αντίθετα στη μέθοδο του Fermat, 

ξεκινάμε ψάχνοντας παράγοντες κοντά στο √𝛮 και πηγαίνουμε σε μικρότερους. 
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Ψευδοκώδικας  

ΕΙΣΟΔΟΣ: Ν 

ΕΞΟΔΟΣ: παράγοντες του N 

για x από ⌈√𝑁⌉ ως N 

    ySquared = x * x - N  

 αν isSquare(ySquared) = False τότε 

   y = √ySquared 

   a = (x - y)  

   b = (x + y)  

τέλος_αν 

 αν a ≠1 και a ≠ N τότε  

 επέστρεψε a, b 

 τέλος_αν 

τέλος_για 

 

Η συνάρτηση isSquare(z), που χρησιμοποιήθηκε παραπάνω, είναι αληθής αν ο z είναι  

τετραγωνικός αριθμός και ψευδής σε κάθε άλλη περίπτωση. Είναι σημαντικό να 

κατασκευάσουμε μια isSquare συνάρτηση παίρνοντας μια τετραγωνική ρίζα και 

στρογγυλοποιώντας την απάντηση σε ακέραιο, υψώνοντας στο τετράγωνο το 

αποτέλεσμα και ελέγχοντας αν ξαναπήραμε τον αρχικό αριθμό(Barnes 2004). 

Παράδειγμα  

Έστω ο αριθμός Ν = 3977, x0 = 64 πρέπει να υπολογίσουμε το x0
2 – n = 642 – 3977 = 

119.  

k x0 + k 2 (x0 + k) + 1 (x0 + k)2 - n 

0 64 129 119 

1 65 131 248 

2 66 133 379 

3 67 135 512 

4 68 137 647 

5 69 139 784 = 282 
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Άρα 692 – 3977 = 282, δηλαδή η παραγοντοποίηση του Ν = 3977 είναι: 

(69 – 28)(69 + 28) = 41 ∙ 97 

 

Χρόνος εκτέλεσης 

Έχει αποδειχθεί κατά το παρελθόν ότι οι αλγόριθμοι παραγοντοποίησης ακεραίων 

έχουν χρόνο πολυπλοκότητας ίσο με Ο(Ν1/4+ε) με ε>0. Όμως η  μέθοδος του Fermat 

μειώνει τον χρόνο αυτό σε Ο(logcN). Αυτό επιτυγχάνεται επειδή ο αλγόριθμος κατά 

τη λύση του υπολογίζει τα x = p + q και y = q – p της εξίσωσης 4Ν = x2 – y2, αντί για 

τους ανεξάρτητους πρώτους παράγοντες p, q. Οφείλουμε να αναφέρουμε ότι η 

πολυπλοκότητα του αλγορίθμου αυτού έχει υπολογισθεί με τις σύγχρονες μεθόδους 

που διαθέτουμε (N. A. Carella 2013). 

 

4.2.1.3 Μέθοδος p-1 του Pollard 

Η μέθοδος παραγοντοποίησης p -1 του Pollard προτάθηκε από τον Pollard το 1974. Η 

μέθοδος αυτή βασίζεται στο μικρό Θεώρημα του Fermat το οποίο λέει,  

Αν p είναι ένας πρώτος, α είναι ένας φυσικός αριθμός και p∤α, τότε 𝛼𝑝−1  ≡ 1𝑚𝑜𝑑𝑝. 

Περιγραφή Αλγορίθμου 

Έστω n ένας θετικός σύνθετος περιττός ακέραιος. Τα βήματα του αλγορίθμου είναι 

τα εξής: 

1. Επιλέγουμε ένα θετικό ακέραιο Β και υπολογίζουμε το γινόμενο  

Q = ∏ 𝑞⌊𝑙𝑛𝑛/𝑙𝑛𝑞⌋𝑞≤𝐵 , όπου q διατρέχει το σύνολο των πρώτων ≤ Β. 

2. Επιλέγουμε έναν ακέραιο α, με 1 < α < n και υπολογίζουμε το μέγιστο κοινό 

διαιρέτη d = gcd (α, n). 

3. Αν d > 1, τότε ο d είναι ένας μη τετριμμένος παράγοντας του n. Αν d = 1, τότε 

υπολογίζουμε το μέγιστο κοινό διαιρέτη d = gcd (αQ - 1, n). 

4. Αν 1 < d < n, τότε ο d είναι ένας μη τετριμμένος παράγοντας του n. Αν d = 1 ή 

n, τότε επιλέγουμε έναν άλλο ακέραιο Β και επαναλαμβάνουμε την 

παραπάνω διαδικασία. 
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Ψευδοκώδικας  

ΕΙΣΟΔΟΣ: ένας σύνθετος ακέραιος n που δεν είναι δύναμη         

πρώτου.  

ΕΞΟΔΟΣ: ένας μη τετριμμένος παράγοντας d του n. 

1. Επέλεξε ένα φράγμα λειότητας Β.  

2. Επέλεξε έναν τυχαίο ακέραιο α, 2 ≤ α ≤ n – 1, και 

υπολόγισε d = gcd (α, n). Αν d ≥ 2 επιστροφή(d). 

3. Για κάθε πρώτο q ≤ B κάνε τα εξής:  

3.1 Υπολόγισε l = ⌊lnn/lnq⌋,  

3.2 Υπολόγισε α ← αql mod n  

4. Υπολόγισε d = gcd(αQ – 1, n).  

5. Αν d = 1 ή d = n, τότε τερμάτισε τον αλγόριθμο με 

αποτυχία. Διαφορετικά, επιστροφή(d) 

 

Παράδειγμα 

Θα παραγοντοποιήσουμε τον ακέραιο 19048567. 

1. Επέλεξε το φράγμα λειότητας Β = 19. 

2. Επέλεξε τον ακέραιο α = 3 και υπολόγισε gcd(3, n) = 1. 

3. Στον παρακάτω πίνακα καταγράφονται οι ενδιάμεσες τιμές των μεταβλητών 

q, l και α μετά από κάθε επανάληψη του βήματος 3. 

 

q l Α 

2 24 2293244 

3 15 13555889 

5 10 16937223 

7 8 15214586 

11 6 9685355 

13 6 13271154 

17 5 11406961 

19 5 554506 

 

4. Υπολόγισε d = gcd (554506 – 1, n) = 5281. 
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5. Δύο μη τετριμμένοι παράγοντες του n είναι οι p = 5281 και q = n/p = 3607 

(πρώτοι παράγοντες). 

Επίσης ο p - 1 = 5280 = 25 ∙ 3 ∙ 5 ∙ 11 δηλαδή είναι 19-λείος και ενώ ο q – 1 = 

3606 = 2 ∙ 3 ∙ 601 δεν είναι 19-λείος. 

 Χρόνος εκτέλεσης  

Ο χρόνος που απαιτείται για την εκτέλεση του αλγορίθμου p – 1 του Pollard για την 

εύρεση του παράγοντα p είναι Ο(Β( logn/ logB) πολλαπλασιασμοί της αριθμητικής 

υπολοίπων (Menezes, Van Oorschot, and Vanstone 1997). 

Το φράγμα λειότητας Β στον παραπάνω αλγόριθμο επιλέγεται βάση του διαθέσιμου 

χρόνου κάποιου. Το Β μπορεί να είναι μεταξύ του 105 και 106. Αν ο αλγόριθμος 

τερματίσει με d = 1, τότε μπορεί να δοκιμάσει κάποιος μια αναζήτηση μεταξύ των 

πρώτων αριθμών q1, q2, . . . , qi που είναι μεγαλύτεροι του Β υπολογίζοντας αρχικά  

α ← 𝑎𝑞𝑙  mod n, για 1 ≤ i ≤ l, και μετά υπολογίζοντας d = gcd (aQ - 1, n). Μια άλλη 

επιλογή είναι να αρχίσουμε με ένα μεγάλο φράγμα Β και να εκτελέσουμε 

επανειλημμένα το βήμα για λίγους πρώτους q συνεχίζοντας με τον υπολογισμό του 

gcd στο βήμα 4 (Menezes, Van Oorschot, and Vanstone 1997). 

 

4.2.1.4  Μέθοδος ρ του Pollard 

Στα 1975 ο J.Pollard δημοσιοποίησε τον αλγόριθμο παραγοντοποίησης ρ με τον οποίο 

θ’ ασχοληθούμε σ’ αυτή την ενότητα. Ο αλγόριθμος αυτός είναι γνωστός και με την 

ονομασία μέθοδος του Monte Carlo. 

Ο αλγόριθμος ρ του Pollard χρησιμοποιείται για την εύρεση μικρών παραγόντων ενός 

σύνθετου ακεραίου Ν. Χρησιμοποιεί μια επαναληπτική συνάρτηση f και μια αρχική 

τιμή α. Η ονομασία ρ της μεθόδου αυτής οφείλεται στην ακολουθία x1, x2, …, xi-1 η 

οποία αν σχεδιαστεί μοιάζει με την ουρά του ρ και ο κύκλος xi, xi+1, …, xj ως το σώμα 

του ρ.  

Έστω f: S → S μια τυχαία συνάρτηση, όπου S ένα πεπερασμένο σύνολο με πληθικό 

αριθμό n. Δημιουργούμε την ακολουθία: 

x0 ≡ 2 mod N 

xn+1 ≡ xn
2 + 1 mod N. 
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Και προσπαθούμε να βρούμε επαναλήψεις στην ακολουθία των ακεραίων που 

δημιουργήσαμε. 

Αποδεικνύεται ότι το μήκος του κύκλου είναι μικρότερο ή ίσο από το Ν με απαγωγή 

εις άτοπο: υποθέτουμε ότι το μήκος L του κύκλου είναι μεγαλύτερο από το Ν, ωστόσο 

έχουμε μόνο Ν διακριτές xn τιμές σε έναν κύκλο μήκους L>N, άρα υπάρχουν μόνο δυο 

xn  τιμές που γίνονται δεκτές και αποτελούν το «σημείο εκκίνησης» του κύκλου με 

μήκος μικρότερο ή ίσο του Ν.  

Θεωρούμε s και t δύο μη τετριμμένους παράγοντες του Ν τέτοιους ώστε  

st = N με s t.  

Έστω ότι έχουμε βρει μη αρνητικούς ακεραίους i, j με i < j τέτοιοι ώστε  

xi  xj (mod s) όμως xi ≢xj (mod N).  

Επειδή s |( xi xj) και s|N, έχουμε ότι s | gcd(xi xj, N).  

Από την υπόθεση έχουμε ότι s 2 , συνεπώς gcd(xi xj, N) 2.  

Από τον ορισμό έχουμε ότι gcd(xi xj, N)|N.  

Ωστόσο , Ν ∤ ( xi xj) που συνεπάγεται ότι  Ν ∤ gcd(xi xj, N).  

Επομένως έχουμε Ν ∤ gcd(xi xj, N), gcd(xi xj, N) > 1 και gcd(xi xj, N)|N.  

Ως εκ τούτου gcd(xi xj, N) είναι ένας μη τετριμμένος παράγοντας του Ν. 

 

Τώρα πρέπει να βρούμε i, j τέτοια ώστε xi xj (mod s) καιxi ≢xj (mod N). 

Παρατηρούμε ότι η ακολουθία xn mods είναι περιοδική με μήκος κύκλου ανάλογου 

του √𝑠. Ο Pollard πρότεινε το xn να συγκρίνεται με το x2n για n = 1, 2, 3, ... , δηλαδή 

με τη μέθοδο εύρεσης κύκλων του Floyd. Όπου για κάθε n, ελέγχουμε αν  

gcd (xn - x2n, N) είναι ή όχι τετριμμένος παράγοντας του Ν. Αν ο gcd (xn - x2n, N) είναι 

τετριμμένος τότε επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία του αλγορίθμου μέχρι να βρεθεί 

ο παράγοντας. Αν η ουρά της ακολουθίας έχει μήκος λ και ο κύκλος έχει μήκος μ, τότε 

η πρώτη φορά που xn = x2n είναι όταν n = μ (1 + ⌊λ/μ⌋). Αν δεν βρεθεί παράγοντας ο 

αλγόριθμος δεν τερματίζει. 

Πιθανοτικές προσεγγίσεις έχουν δείξει ότι ο αναμενόμενος χρόνος εκτέλεσης αυτής 

της ακολουθίας (mod N) για να καταλήξει σε κύκλο και με το αναμενόμενο μήκος 

κύκλου είναι ανάλογα του Ν(Weisstein 2002). Άλλες αρχικές τιμές και επαναληπτικές 

συναρτήσεις συχνά έχουν παρόμοια συμπεριφορά κατά την επανάληψη, όμως η 



42 

συνάρτηση f(n) = xn
2 + 1 έχει αποδειχτεί σε επιστημονικές εργασίες ότι λειτουργούν 

στην παραγοντοποίηση. 

 

Ψευδοκώδικας  

ΕΙΣΟΔΟΣ: ένας σύνθετος ακέραιος n που δεν είναι δύναμη 

πρώτου. 

ΕΞΟΔΟΣ: ένας μη τετριμμένος παράγοντας d του n. 

1. Όρισε α⟵2, b ⟵ 2 

2. Για i = 1, 2, … κάνε τα εξής: 

2.1 Υπολόγισε α ⟵ α2 + 1 mod n, b⟵ b2 + 1 mod n,  

2.2 Υπολόγισε d = gcd( a - b, n) 

2.3 Αν 1 < d < n τότε επιστροφή d και τερμάτισε με 

επιτυχία 

Αν d = n τότε τερμάτισε με αποτυχία. 

 

Παράδειγμα 

Εφαρμόζουμε τον αλγόριθμος ρ του Pollard για την εύρεση μη τετριμμένου 

παράγοντα του n = 455459. Ο παρακάτω πίνακας περιέχει μια λίστα με τις τιμές των 

μεταβλητών α, b, d στο τέλος κάθε επανάληψης του βήματος 2. 

 

Α B D 

5 26 1 

26 2871 1 

677 179685 1 

2871 155260 1 

44380 416250 1 

179685 43670 1 

121634 164403 1 

155260 247944 1 

44567 68343 743 
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Οπότε, δύο μη τετριμμένοι παράγοντες του 455459 είναι οι 743 και  

455459/743 = 613. 

 

Χρόνος εκτέλεσης 

Υποθέτοντας ότι η συνάρτηση f(x) = x2 + 1 mod p συμπεριφέρεται όπως μια τυχαία 

συνάρτηση, ο αναμενόμενος χρόνος για να βρεθεί ο παράγοντας p του n με τον 

αλγόριθμο ρ του Pollard είναι O(√𝑝) πολλαπλασιασμοί της αριθμητικής υπολοίπων. 

Αυτό υποδηλώνει ότι ο αναμενόμενος χρόνος για την εύρεση ενός μη τετριμμένου 

παράγοντα του n είναι Ο(n1/4) πολλαπλασιασμοί της αριθμητικής υπολοίπων (Pollard 

1975). 

 

4.2.1.5 Ελλειπτικές Καμπύλες 

Οι ελλειπτικές καμπύλες του Lenstra είναι μια γρήγορη μέθοδος που απαιτεί 

υποεκθετικό χρόνο εκτέλεσης για την παραγοντοποίηση ακεραίου πάνω σε 

ελλειπτικές καμπύλες. Αποτελεί τον τρίτο γρηγορότερο αλγόριθμο 

παραγοντοποίησης γενικού σκοπού και προτάθηκε από τον Hendrik Lenstra το 1987 

(Lenstra 1987). 

Πρακτικά, η παραγοντοποίηση σε ελλειπτικές καμπύλες είναι αλγόριθμος ειδικού 

σκοπού γιατί μπορεί να βρίσκει μικρούς παράγοντες του σύνθετου αριθμού. Προς το 

παρόν είναι ο καλύτερος αλγόριθμος στην εύρεση διαιρετών που δεν υπερβαίνουν 

τα 20 με 25 ψηφία (64 με 83 bits), καθώς ο χρόνος εκτέλεσης καθορίζεται από το 

μέγεθος του μικρότερου παράγοντα p παρά από το μέγεθος του σύνθετου αριθμού 

n που παραγοντοποιείται. Συχνά η μέθοδος των ελλειπτικών καμπυλών 

χρησιμοποιείται για να «διώξουμε» τους μικρούς παράγοντες ενός μεγάλου 

ακεραίου με πολλούς παράγοντες, αν ο εναπομένων ακέραιος εξακολουθεί να είναι 

σύνθετος, τότε έχει πλέον μόνο μεγάλους παράγοντες και χρειάζονται αλγόριθμοι 

γενικού σκοπού που θα αναλυθούν σε επόμενο κεφάλαιο. Ο μεγαλύτερος 

παράγοντας που έχει βρεθεί με χρήση της μεθόδου ελλειπτικών καμπυλών 

αποτελείται από 83 ψηφία και ανακαλύφθηκε 7 Σεπτεμβρίου του 2013 από τον R. 

Propper (Zimmermann).Αυξάνοντας τον αριθμό των καμπυλών που ελέγχονται 
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βελτιώνεται η πιθανότητα εύρεσης ενός παράγοντα αλλά δεν είναι γραμμική με την 

αύξηση του αριθμού των ψηφίων. 

 

Περιγραφή Αλγορίθμου 

Οι μέθοδος παραγοντοποίησης ελλειπτικών καμπυλών του Lenstra για την εύρεση 

παραγόντων ενός φυσικού σύνθετου αριθμού n περιγράφεται από τα εξής βήματα: 

1. Επέλεξε μια τυχαία ελλειπτική καμπύλη στο ℤ ⟶ ℤ𝑛, με εξίσωση της μορφής 

𝑦2 ≡ 𝑥3 + 𝑎𝑥 + 𝑏 (mod n) με ένα μη τετριμμένο σημείο P(x0, y0) πάνω στην 

καμπύλη. Αυτό μπορεί να γίνει επιλέγοντας αρχικά τυχαία τα  

x0, y0, α ∈  ℤ ⟶ ℤ𝑛 και στη συνέχεια υπολογίζοντας το 𝑏 ≡  𝑦0
2 − 𝑥0

3 − 𝑎𝑥0 

(mod n). 

2. Η πρόσθεση των σημείων P και Q ορίζει μια ομάδα με πράξη P ⊕ Q πάνω στην 

καμπύλη. 

 

 

Βάσει αυτής της υπόθεσης μπορούμε να δημιουργήσουμε πολλαπλά 

επαναλαμβανόμενα σημεία P : k P = P ⊕ ... ⊕ P (k φορές). Η πράξη της 

πρόσθεσης απαιτεί τον υπολογισμό της κλίσης της χορδής που ενώνει το P με 

το Q και συνεπώς η διαίρεση μεταξύ κλάσεων καταλοίπων modulo n γίνεται 

με τη χρήση του διευρυμένου Ευκλείδειου αλγόριθμου. Ειδικότερα, η 

διαίρεση με το v (mod n) περιλαμβάνει τον υπολογισμό του μέγιστου κοινού 

διαιρέτη gcd(v, n). Αν η κλίση είναι της μορφής u/v με gcd(u, n) = 1, τότε το  

v ≡ 0 (mod n) σημαίνει ότι το αποτέλεσμα της ⊕ πρόσθεσης θα είναι ∞, το 

σημείο στο άπειρο που αντιστοιχεί στο σημείο τομής της με την κάθετη 

γραμμή ενώνει τα P (x, y), P' (x, −y) και την καμπύλη. Ωστόσο, αν ο gcd(v, n) 

δεν είναι ούτε 1 ούτε n, τότε η ⊕ πρόσθεση δε θα δημιουργήσει ένα 

σημαντικό σημείο στην καμπύλη, το οποίο να δείχνει ότι η ελλειπτική 
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καμπύλη δεν ανήκει στην ομάδα mod n αλλά κάτι πιο σημαντικό, ότι ο 

gcd(v, n) είναι ένας μη τετριμμένος παράγοντας του n.  

3. Υπολόγισε το eP (mod n) πάνω στην καμπύλη, όπου e είναι το γινόμενο 

μικρών πρώτων, όπως στην ανάλυση πρώτων παραγόντων στη μέθοδο p - 1 

του Pollard ή το παραγοντικό ενός Β- λείου αριθμού. Υπολογίζουμε πρώτα το 

2Ρ, μετά το 3(2Ρ), μετά το 4(3!Ρ) και λοιπά μέχρι να πάρουμε το Β!Ρ. Το 

φράγμα Β πρέπει να είναι μικρός αριθμός ώστε να εκτελεστεί ο αλγόριθμος 

σε λογικό χρόνο. 

4. - Αν πραγματοποιηθούν όλοι οι παραπάνω υπολογισμοί χωρίς να 

παρουσιαστούν μη αντιστρέψιμα (mod n) στοιχεία, τότε πρέπει να 

αλλάξουμε καμπύλη και σημείο εκκίνησης. 

- Αν σε κάποιο βήμα βρούμε kP = ∞, πρέπει να ξεκινήσουμε με μια νέα 

καμπύλη και νέο σημείο εκκίνησης, επειδή το σημείο αυτό είναι το ταυτοτικό 

σημείο της ομάδας, οπότε παραμένει αμετάβλητη σε οποιαδήποτε αλλαγή. 

- Αν βρεθεί σε κάποιο βήμα ο gcd(v, n) να μην είναι 1 ή n, τότε τερματίζει ο 

αλγόριθμος, έχει βρεθεί ένας μη τετριμμένος παράγοντας του n. 

 

Ψευδοκώδικας μεθόδου Ελλειπτικών καμπυλών (Gaj et al. 2006) 

ΕΙΣΟΔΟΣ: Ν: σύνθετος ακέραιος, Ε: ελλειπτική καμπύλη, Ρ0 : (x0, y0, z0) ∈ ℤn : σημείο 

εκκίνησης, Β1: φράγμα λειότητας Φάσης 1, Β2: φράγμα λειότητας Φάσης 2, Β2 > Β1. 

ΕΞΟΔΟΣ: q: παράγοντας του n, 1 < q ≤ Ν, ή ΑΠΟΤΥΧΙΑ. 

Φάση 1 

1: k ← ∏ 𝑝⌊𝑙𝑜𝑔𝑝𝐵1⌋𝑝≤𝐵1   

2: Q0 ← kP0 (Q0 = (𝑥𝑄0 , 𝑦𝑄0 , 𝑧𝑄0)) 

3: q ← gcd (𝑧𝑄0 , 𝑁) 

4: αν q > 1 τότε  

5:  επέστρεψε q 

6: αλλιώς 

7:  πήγαινε στη Φάση 2 

8: τέλος_αν 

Φάση 2 

9: d ← 1 

10: για κάθε p = B1 ως B2  

11:  (𝑥𝑝𝑄0 , 𝑦𝑝𝑄0 , 𝑧𝑝𝑄0) ← pQ0 

12:  d ← d ∙ 𝑧𝑝𝑄0 (mod N) 

13: τέλος για 

14: q ← gcd (d, N) 

15: αν q > 1 τότε  

16:  επέστρεψε q 

17: αλλιώς 
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18:  επέστρεψε ΑΠΟΤΥΧΙΑ 

19: τέλος αν 

  

Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι το αρχικό κομμάτι του αλγορίθμου προτάθηκε από τον 

Lenstra και παρουσιάζεται στη Φάση 1 του παραπάνω ψευδοκώδικα, ενώ την 

επέκταση αυτού πρότειναν οι Brent και Montgomery και αναφέρεται εδώ στη Φάση 

2. Στην παρούσα διπλωματική δε θα αναπτυχθεί περεταίρω η εξέλιξη του 

αλγορίθμου που πρότειναν οι Brent και Montgomery. 

Παράδειγμα 

Έστω ότι θέλουμε να παραγοντοποιήσουμε το n = 455839. Επιλέγουμε την ελλειπτική 

καμπύλη y2 = x3 + 5x – 5 και ένα σημείο Ρ = (1, 1) πάνω σε αυτή και θέλουμε να 

υπολογίσουμε το (10!)Ρ. 

Αρχικά υπολογίζουμε το 2Ρ. Η κλίση της εφαπτομένης στο σημείο Ρ είναι  

s = (3x2 + 5)/(2y) = 4 και οι συντεταγμένες του 2Ρ = (x’, y’) είναι x′ = s2 – 2x = 

14 και y′ = s(x – x′) – y = 4(1 – 14) – 1 = –53.  

Όλοι οι αριθμοί ανήκουν στο ℤn. Επαληθεύουμε ότι ανήκουν στην καμπύλη:  

(–53)2 = 2809 = 143 + 5∙14 – 5.  

Στη συνέχεια υπολογίζουμε το 3(2P). Η κλίση της εφαπτομένης στο 2Ρ είναι 

s = (3∙142 + 5)/(2(–53)) = –593/106 (mod n).  

Χρησιμοποιούμε τον Ευκλείδειο αλγόριθμο:  

455839 = 4300∙106 + 39 

106 = 2∙39 + 28 

39 = 28 + 11 

 28 = 2∙11 + 6 

11 = 6 + 5 

6 = 5 + 1. 

Συνεπώς gcd(455839, 106) = 1, και με χρήση του διευρυμένου ευκλείδειου 

αλγόριθμου έχουμε: 

1 = 6 – 5 = 2 ∙ 6 – 11  

 = 2 ∙ 28 – 5 ∙ 11   

 = 7 ∙ 28 – 5 ∙ 39  
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 = 7 ∙ 106 – 19 ∙ 39  

 = 81707 ∙ 106 – 19 ∙ 455839.  

Άρα 106−1 = 81707 (mod 455839), και –593/106 = –133317 (mod 455839).  

Με δοθέν το s, υπολογίζουμε τις συντεταγμένες του 2(2Ρ), όπως παραπάνω: 

4P = (259851, 116255). Έπειτα υπολογίζουμε το 3(2Ρ) = 4Ρ ⨁ 2Ρ. Όμοια εργαζόμαστε 

για να υπολογίσουμε το 4!Ρ κ.ο.κ. αλλά αν έχουμε να βρούμε το 8!Ρ απαιτείται να το 

αντιστρέψουμε σε 599 (mod 455839). Με τον Ευκλείδειο αλγόριθμο βρίσκουμε ότι 

το 455839 διαιρείται από το 599, δηλαδή 455839 = 599∙761. 

Ο λόγος που η διαδικασία αυτή λειτουργεί πάνω στην καμπύλη (mod 599) είναι γιατί 

έχει 640 = 27∙5 σημεία, ενώ η καμπύλη (mod 761) έχει 777 = 3∙7∙37 σημεία. Επιπλέον, 

οι 640 και 777 είναι οι μεγαλύτεροι θετικοί ακέραιοι k τέτοιοι ώστε kP = ∞ στην 

καμπύλη (mod 599) και (mod 761), αντίστοιχα. Επειδή το 8! είναι πολλαπλάσιο του 

640 αλλά όχι του 777, έχουμε ότι 8!P = ∞ πάνω στην καμπύλη (mod 599), αλλά όχι 

στην καμπύλη (mod 761), ως εκ τούτου σπάει η επαναληπτική πρόσθεση, με 

αποτέλεσμα την παραγοντοποίηση (Trappe and Washington 2006). 

 

Χρόνος εκτέλεσης 

Η πολυπλοκότητα εξαρτάται από το μέγεθος των παραγόντων κα μπορεί να 

συμβολιστεί με O(e(√2 + o(1)) √(ln p ln ln p)), όπου p είναι ο μικρότερος παράγοντας του n 

(Zimmermann 2010). 

 

4.2.2 Αλγόριθμοι γενικού σκοπού 

Παρακάτω θα γίνει περιγραφή των βασικών αλγορίθμων γενικού σκοπού που 

υπάρχουν και θα αναφερθούν επιγραμματικά οι παραλλαγές που έχουν προκύψει 

από τους επικρατέστερους αλγορίθμους παραγοντοποίησης.  

Ο αλγόριθμος του Dixon, που προτάθηκε το 1981 από τον ίδιο, είναι παραλλαγή του 

αλγορίθμου Fermat και κατατάσσεται στους αλγορίθμους γενικού σκοπού παρόλο 

που βασίζεται σε αλγόριθμο ειδικού σκοπού. Η σημασία του δεν είναι μόνο ιστορική 

γιατί έδωσε τις βάσεις για τη δημιουργία του Γενικού Κόσκινου Σώματος Αριθμών 

(Briggs 1998). Η πολυπλοκότητα του είναι Ο (exp {β(ln n ln ln n)1/2}) για σταθερές  

β > 0 και είναι από τους πιο γρήγορους ασυμπτωτικά αλγορίθμους (Dixon 1981).  

http://en.wikipedia.org/wiki/Big_O_notation
http://en.wikipedia.org/wiki/E_(mathematical_constant)
http://en.wikipedia.org/wiki/Natural_logarithm


48 

4.2.2.1 Αλγόριθμος συνεχών κλασμάτων 

Ιστορικά 

Η μέθοδος των συνεχών κλασμάτων είναι μέθοδος γενικού σκοπού για την 

παραγοντοποίηση ακεραίων, δηλαδή για την παραγοντοποίηση του Ν δεν απαιτείται 

κάποια ειδική μορφή ή ιδιότητα του αριθμού. Προτάθηκε από τους D.H. Lehmer και 

R. E. Powers το 1931 και υλοποιήθηκε ως υπολογιστικός αλγόριθμος από τους 

Michael A. Morrison και John Brillhart το 1975 (“Continued Fraction Factorization” 

2014).  

 

Συνεχή κλάσματα 

Ορισμός  

Ένα συνεχές κλάσμα είναι ο αριθμός x γραμμένος στη μορφή:  

x = 𝑎0 + 
1

𝑎1+
1

𝑎2+
1

𝑎3+
1

𝑎4+⋯

  όπου αi ∈ σώμα και αi > 0, i > 0. 

Το αi σε κάποιο i σταματά και παίρνουμε ένα πεπερασμένο συνεχές κλάσμα,  

το i ∈ [0,Ν] για Ν < ∞. 

Σημείωση: Για να διευκολύνουμε τη γραφή του πεπερασμένου κλάσματος, το x θα 

γράφεται με τη μορφή: x = [α0, α1, …, αΝ] όπου αi είναι οι συντελεστές του συνεχούς 

κλάσματος. Επίσης τα συνεχή κλάσματα είναι απλούστερα αν όλα τα αi είναι ακέραιοι 

και τέλος ισχύει ότι [α0, α1, …, αΝ] = [α0, α1, …, αΝ-1 +1 / αΝ]. 

Πολλές φορές όταν θεωρούμε ένα κλάσμα, θέλουμε να το στρογγυλοποιήσουμε στο 

δεκαδικό μέρος. Αντίστοιχα, σε ένα συνεχές κλάσμα υπάρχουν περιπτώσεις κατά την 

υλοποίηση που ενδιαφερόμαστε να κρατήσουμε ένα μέρος μόνο των συντελεστών 

του, πχ. [α0, α1, …, αm] με m < N. Αυτό το μέρος που επιλέγουμε ονομάζεται μερική 

προσέγγιση συνεχούς κλάσματος.  

 

Ορισμός  

Ο αναδρομικός ορισμός των pN, qN είναι ο εξής: p-2 = 0, p-1 = 1, p0 = α0, …, pN = αN pN-1 

+ pN-2 και q-2 = 0, q-1 = 1, q0 = α0, …, qN = αN qN-1 + qN-2 ορίζει τη μερική προσέγγιση 

συνεχούς κλάσματος.  
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Περιγραφή αλγορίθμου 

ΒΗΜΑ 1 

Αρχικά κατασκευάζουμε το συνεχές κλάσμα του √𝑁.  Έπειτα έστω ΑΝ/ΒΝ ο ν-οστός 

συντελεστής του συνεχούς κλάσματος και ορίζουμε τον αριθμό QN ως εξής,  

QN = AN-1
2 – N BN-1

2. Έτσι έχουμε (-1)Ν QN ≡ AN-1
2 mod N. Από τον ορισμό του QN, 

μπορούμε να κατασκευάσουμε ένα σύνολο Q = { Q1 , Q2 , …, QN}.  

ΒΗΜΑ 2 

Στη συνέχεια παραγοντοποιούμε κάθε Qi στους πρώτους παράγοντές του με χρήση 

του αλγορίθμου της δοκιμαστικής διαίρεσης δεδομένου ότι Qi < 2√𝑁. 

ΒΗΜΑ 3 

Στο επόμενο βήμα ψάχνουμε για ένα υποσύνολο του Q τέτοιο ώστε το ∏ (−1)𝑁𝑖 𝑄𝑖 

να είναι τετράγωνο, δηλαδή ∏ (−1)𝑁𝑖 𝑄𝑖 = Χ2. Η αναζήτηση και η εύρεση αυτών των 

στοιχείων γίνεται μέσω μιας ομάδας 𝑄𝑖 όπου οι πρώτοι παράγοντες δίνουν  

τετράγωνα όταν πολλαπλασιαστούν μεταξύ τους. 

ΒΗΜΑ 4 

Οι δείκτες των 𝑄𝑖 που όταν πολλαπλασιαστούν δίνουν τετράγωνα πρέπει να 

σημειώνονται, ούτως ώστε να κρατήσουμε το γινόμενο του αντίστοιχου AN-1
 mod N 

και να το θέσουμε με Υ. Αν γνωρίζουμε ότι AN-1
2 = (-1)2 QN τότε βρίσκουμε τη σχέση 

Χ2  mod N ≡ ∏ (−1)2𝑖 𝑄𝑖 και ∏ 𝛢𝑖−1
2

𝑖  ≡ Y2 mod N.  

ΒΗΜΑ 5, 6, 7 

Έπειτα υπολογίζουμε το gcd (X - Y, N) και ελέγχουμε αν είναι μη τετριμμένος 

παράγοντας του Ν. Αν ο μέγιστος κοινός διαιρέτης είναι τετριμμένος παράγοντας 

παίρνουμε μια μεγαλύτερη μερική προσέγγιση του συνεχούς κλάσματος και 

επαναλαμβάνουμε τα παραπάνω βήματα. 

Ψευδοκώδικας  

ΕΙΣΟΔΟΣ: περιττός ακέραιος Ν 

ΕΞΟΔΟΣ: ένας παράγοντας του Ν 

ΒΗΜΑ 0 : p-1 = 1, p0 = a0 : = √𝑁 , x0 = √𝑁 – α0 και θέτουμε ένα 

φράγμα L. 

ΒΗΜΑ 1 : Για i = 1, …, L υπολόγισε τα αi = [1/xi],  

xi = 1 / xi-1 – αi, pi ≡ αipi + pi-2 modn 

ΒΗΜΑ 2 : υπολόγισε Qi = mod (pi
2 , n), για 1 ≤ i ≤ L. 
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ΒΗΜΑ 3 : έστω Q = {-1, q2, …, qh-1}, όπου pi είναι όλοι οι πρώτοι 

που μπορεί να εμφανίζονται πάνω από μια φορά στα 

αντίστοιχα Qk. 

ΒΗΜΑ 4 : βάλε σε πίνακα όλα τα διανύσματα Qk τα οποία ανήκουν 

στους Β-αριθμούς και βρες τις σχέσεις εξάρτησής τους. 

ΒΗΜΑ 5 : Αν τα διανύσματα είναι ανεξάρτητα, μεγαλώνουμε το 

φράγμα L και επανέλαβε τα βήματα 1-4.  

ΒΗΜΑ 6 : Αλλιώς, για κάθε ∑𝜀𝑖[𝑄𝑖] = 0 πάνω στο σώμα F, υπολόγισε: 

         X = √∏ (−1)𝑁𝑖 𝑄𝑖 και Y = √∏ 𝛢𝑖−1
2

𝑖 , με X ≢ ±Y modn 

ΒΗΜΑ 7 : Αν  X ≡ ±Y modn για όλες τις σχέσεις, τότε αύξησε το   

L και επέστρεψε στο ΒΗΜΑ 1. 

Αλλιώς X ≢ ±Y modn και Χ2 ≡ Y2 mod N και  

gcd (X - Y, N), είναι ο παράγοντας του Ν. 

 

Παράδειγμα  

Έστω Ν = 13290059 

Υπολογίζουμε ένα σύνολο Q = {4034, 3257, 1555, …} 

Παρατηρούμε ότι Q5 = 2 ∙ 52 ∙ 41, Q22 = 41 ∙ 113, Q23 = 2 ∙ 113 

Q5 ∙ Q22 ∙ Q23 = 2 ∙ 52 ∙ 41 ∙ 41 ∙ 113 ∙ 2 ∙ 113 = 22 ∙ 52 ∙ 412 ∙  1132  

Q5 ∙ Q22 ∙ Q23 = 463302 = 6769401 mod 13290059 

Πολλαπλασιάζουμε τα αντίστοιχα Αi-1 :  

Α4 = 171341, Α21 = 175846005787, Α22 = 271172278057 

Α4 ∙ Α21 ∙ Α22 = 1469504 (mod 13290059), (Α4 ∙ Α21 ∙ Α22)2 = 6769401 (mod 13290059) 

Άρα το Χ = 46330 και Υ = 1469504. 

Ο gcd (46330 – 1469504, 13290059) = 4261. Συνεπώς ένας παράγοντας του 4261. 

 

Χρόνος εκτέλεσης 

Ο χρόνος εκτέλεσης της μεθόδου των συνεχών κλασμάτων είναι ταχύτερη συγκριτικά 

με αυτή των ελλειπτικών καμπυλών ή του p - 1 του Pollard. Ο χρόνος εκτέλεσης είναι 

Ο(𝑒√2𝑙𝑜𝑔𝑛𝑙𝑜𝑔𝑙𝑜𝑔𝑛) = Ln [1/2, √2] (Johnson 2010).  
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4.2.2.2 Τετραγωνικό Κόσκινο 

Ιστορικά 

Τον 3ο αιώνα π.Χ. ο Ερατοσθένης μας δίνει ένα μαθηματικό αλγόριθμο εύρεσης 

πρώτων αριθμών μεταξύ του 1 και μέχρι κάποιο ακέραιο Ν ≥  2. Για χρόνια ο 

αλγόριθμος αυτός ήταν ο γρηγορότερος για την εύρεση πρώτων αριθμών(Pomerance 

1985). 

Η εύρεση όλων των πρώτων αριθμών που είναι μικρότεροι ή ίσοι από έναν ακέραιο n, 

σύμφωνα με τη μέθοδο του Ερατοσθένη, γίνεται ως εξής: 

1. Δημιουργούμε μια λίστα από διαδοχικούς ακέραιους από το 2 μέχρι το  

n: (2, 3, 4, ..., n). 

2. Αρχικά, έστω ότι το p είναι ίσο με 2, τον 1ο πρώτο αριθμό. 

3. Διαγράφουμε από τη λίστα όλα τα πολλαπλάσια του p που είναι μικρότερα ή 

ίσα με n. (2p, 3p, 4p, κτλ) 

4. Βρίσκουμε τον 1ο αριθμό που απομένει στη λίστα μετά τον p (αυτός ο αριθμός 

είναι ο επόμενος πρώτος αριθμός) και αντικαθιστούμε το p με αυτόν τον 

αριθμό. 

5. Επαναλαμβάνουμε τα βήματα 3 και 4 μέχρι το p2 να είναι μεγαλύτερο από n. 

6. Όλοι οι αριθμοί που απομένουν στη λίστα είναι πρώτοι αριθμοί (“Κόσκινο του 

Ερατοσθένη” 2014). 

 

Τετραγωνικό κόσκινο 

Ο Pomerance στις αρχές της δεκαετίας του 1980 πρότεινε έναν νέο αλγόριθμο, τον 

οποίο ονόμασε Τετραγωνικό Κόσκινο (Quadratic Sieve) (“Κόσκινο του Ερατοσθένη” 

2014). Στόχος του ήταν να αποφύγει τις περιττές διαιρέσεις που πραγματοποιούνται 

στον αλγόριθμο συνεχών διαιρέσεων. Ο αλγόριθμος του Τετραγωνικού κόσκινου 

αποτελεί μια  γρήγορη μέθοδο παραγοντοποίησης για αριθμούς με λιγότερα από 100 

ψηφία.  

Η βασική ιδέα είναι η χρήση ενός πολυωνύμου δευτέρου βαθμού. 

Περιγραφή Αλγορίθμου 

Έστω x, y ∈ ℤ, τέτοιοι ώστε x2 ≡ y2 mod n, πολυώνυμο δευτέρου βαθμού, αλλά  

x ≢ y mod n.  
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Το n θα πρέπει να διαιρεί το x2 - y2 = (x - y) ⋅(x + y) όχι όμως το (x - y) ή (x + y) χωριστά.  

Συνεπώς ο μέγιστος κοινός διαιρέτης της διαφοράς τετραγώνων με τον ακέραιο n, 

gcd (x – y, n), πρέπει να είναι ένας μη τετριμμένος παράγοντας του n. 

Στρατηγική εύρεσης των  x, y : 

Ορίζεται μια βάση πρώτων παραγόντων S = {p1, p2, …, pt } . Έπειτα υπολογίζονται τα 

ζεύγη (αi , bi ) τέτοια ώστε :  

i. αi
2 ≡ bi (mod n) και  

ii. bi = ∏t
j=1 pj eij

  , eij ≥ 0, άρα bi είναι  pt –λείος. 

Στη συνέχεια υπολογίζεται ένα υποσύνολο του bi ώστε το γινόμενο του να είναι 

τέλειο τετράγωνο. Αυτό σημαίνει ότι όλοι οι eij πρέπει να είναι άρτιοι. Προσδιορίζεται 

το διάνυσμα vi = (vi1 , vi2 , …, vit ) με διάνυσμα εκθετών (ei1 , ei2 , …, eit ) έτσι ώστε 

v ij  ≡  eij mod 2.  

Αν προκύπτουν t + 1 ζεύγη (ai ,bi ), τα t-διάστατα διανύσματα  v1 ,v 2 , …, vt+1  είναι 

γραμμικώς εξαρτημένα επί του ℤ2. Συνεπώς υπάρχει ένα υποσύνολο  

T ⊆ {1, 2,…, t + 1} τέτοιο ώστε ∑ i ∈ T vi = 0 επί του ℤ2 και άρα ∏ i ∈ T bi είναι τέλειο 

τετράγωνο. Προφανώς και  ∏i ∈ T αi
2  είναι τέλειο τετράγωνο.  

Έτσι το x = ∏ i ∈ T αi  και y ως τετραγωνική ρίζα του ∏ i ∈ T bi συνεπάγεται ένα ζευγάρι 

(x, y) έτσι ώστε x2 ≡ y2 (mod n). Αν τα ζευγάρια των (x, y) ικανοποιούν τη σχέση  

x ≠ y (mod n), τότε ο gcd(x – y, n) συνεπάγεται ένα μη τετριμμένο παράγοντα του n. 

Διαφορετικά αντικαθιστούμε κάποια από τα (αi , bi ) με άλλα. 

Αλγόριθμος σε Ψευδοκώδικα  

ΕΙΣΟΔΟΣ: ένας σύνθετος ακέραιος n ο οποίος δεν είναι 

δύναμη πρώτου 

ΕΞΟΔΟΣ: ένας μη τετριμμένος παράγοντας d του n. 

1. Επέλεξε τη βάση παραγόντων S = {p1, p2, …, pt } όπου p1 

= -1 και pj(j≥2) είναι ο (j-1)- οστός πρώτος p για τον 

οποίο ο n είναι ένα τετραγωνικό κατάλοιπο modulo p  

2. Υπολόγισε m = ⌊√𝑛⌋ 

3. (Συνέλλεξε t + 1 ζεύγη (ai ,bi ). Οι x τιμές επιλέγονται 

στη σειρά 0, ±1,  ± 2,  …  ) Όρισε i←1. Όσο i ≤t + 1 κάνε 

τα εξής: 
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3.1 Υπολόγισε b = q(x) = x2 + 2mx + m2 – n και έλεγξε 

χρησιμοποιώντας δοκιμαστική διαίρεση με στοιχεία 

του S αν ο b είναι pt – λείος. Αν δεν είναι επέλεξε 

νέο x  και επανέλαβε. 

3.2 Αν b είναι pt – λείος, έστω b = ∏ j=1 pj eij , τότε 

όρισε αi ←(x + m), bi ←b και uj = (ui1,ui2,…, uit), 

όπου uij ≡ eij mod2 1≤ j ≤t.  

3.3 i ← i + 1 

4. Χρησιμοποίησε γραμμική άλγεβρα επί του ℤ2 για να βρεις 

ένα μη κενό υποσύνολο T ⊆ {1, 2, …, t + 1} τέτοιο ώστε 

∑ i ∈ T ui = 0 

5. Υπολόγισε x = ∏ i ∈ T ai mod n  

6. Για κάθε j, 1≤ j ≤t, υπολόγισε lj = (∑ i ∈ T eij )/2 

7. Υπολόγισε y = ∏ j=1 pjlj mod n 

8. Αν x ≡ ± y modn, τότε βρες ένα άλλο μη κενό υποσύνολο 

T ⊆ {1, 2, …, t + 1} τέτοιο ώστε ∑ i ∈ T ui = 0  και 

πήγαινε στο βήμα 5.  

9. Υπολόγισε d = gcd (x-y, n) και επιστροφή (d). 

 

 

Παράδειγμα 

1. Επέλεξε έναν παράγοντα με βάση t = 6 για να βρεις μη τετριμμένους 

παράγοντες του n = 24961. 

Συνεπώς S = {-1, 2, 3, 5, 13, 23} (οι 7, 11, 17, 19 είναι (n/p) = -1 οπότε 

παραλείπονται)  

2. Υπολόγισε το  m = ⌊ √24961 ⌋ = 157. 

3. Υπολόγισε τα αi και bi με διαφορετικά x στο πολυώνυμο q(x) = (x + m)2 – n, 

ο q(x) είναι  23-λείος. 

Αυτό οδηγεί στα εξής: 

x1 = 0, q(x1 )= -312 = -23⋅3⋅13, α1 = 157, v1 = (1, 1, 1, 0, 1, 0) 

x2 = 1, q(x2 )= 3, a2 = 158, v2 = (0, 0, 1, 0, 0, 0) 
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I X q(x) παραγοντοποίηση του q(x) αi ui 

1 0 -312 - 23 ⋅ 3 ⋅ 13 157 (1,1,1,0,1,0) 

2 1 3 3 158 (0,0,1,0,0,0) 

3 -1 -625 - 54 156 (1,0,0,0,0,0) 

4 2 320 26 ⋅5 159 (0,0,0,1,0,0) 

5 -2 -936 - 23 ⋅ 32 ⋅ 13 155 (1,1,0,0,1,0) 

6 4 960 26 ⋅ 3 ⋅ 5 161 (0,0,1,1,0,0) 

7 -6 -2160 - 24 ⋅ 33 ⋅ 5 151 (1,0,1,1,0,0) 

 

x3 = -1, q(x3 )= -625 = -54, α3 = 156, v3 = (1, 0, 0, 0, 0, 0) 

x4 = 2, q(x4 )= 320 = 26⋅5, α4 = 159, v4 = (0, 0, 0, 1, 0, 0) 

x5 = -2, q(x5 )= -936 = -23⋅32 ⋅13, α5 = 155, v1 = (1, 1, 0, 0, 1, 0) 

x6 = 4, q(x6 )= 960 = 26⋅3⋅5, α6 = 161, v6 = (0, 0, 1, 1, 0, 0) 

x7 = -6, q(x7 )= -2160 = -24⋅33 ⋅5, α7 = 151, v7 = (1, 0, 1, 1, 0, 0) 

4. Π.χ. για T = {1, 2, 5} είναι  v1 + v2 + v5 = 0  

5. x = (α1 ⋅α2 ⋅α5 mod n) = 936 

6. l1 = 1, l2 = 3, l3 = 2, l4 = 0, l5 = 1, l6 = 0 

7. y = -23 ⋅ 32 ⋅ 13 mod n = 24025 

8. Επειδή 936 ≡ -24025 (mod n), πρέπει να βρεθεί άλλο T 

9. Τώρα T = {3, 6, 7} είναι v3 + v6 + v7 = 0 

10. x = (α3 ⋅α6 ⋅α7 mod n) = 23045  

11. l1 = 1, l2 = 5, l3 = 2, l4 = 3 , l5 = 0, l6 = 0 

12. y = -25 ⋅ 32 ⋅ 53 mod n = 13922 13. Τώρα 23405 ≠ 13922 (mod n), άρα  

gcd T(x - y, n) = gcd T(9483, 24961) = 109. 

Αυτό σημαίνει ότι βρήκαμε 2 μη τετριμμένους παράγοντες του 24961 τον 109 και 

τον 229. 

 

Χρόνος Εκτέλεσης 

Για τη βελτίωση του χρόνου εκτέλεσης του τετραγωνικού κόσκινου, το μέγεθος της 

βάσης παραγόντων πρέπει να επιλεγεί με σύνεση (Menezes, Van Oorschot, and 

Vanstone 1997). 
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Η βέλτιστη επιλογή του t = Ln[
1

2
, 
1

2
] προκύπτει από τη γνώση που αφορά την κατανομή 

των λείων ακεραίων κοντά στο √𝑛.  

Με την επιλογή αυτή ο αλγόριθμος με κοσκίνισμα έχει αναμενόμενο χρόνο εκτέλεσης  

Ln[
1

2
, 1] ανεξάρτητο του μεγέθους των παραγόντων του n. 

 

4.2.2.3 Κόσκινο Σώματος Αριθμών 

Για αρκετά χρόνια, ορισμένοι θεωρούσαν ότι ο χρόνος εκτέλεσης Ln[1/2, 1] ήταν ο 

καλύτερος επιτεύξιμος χρόνος από έναν αλγόριθμο παραγοντοποίησης ακεραίων 

(Briggs 1998). Αυτό το φράγμα ξεπεράστηκε το 1990 με την ανακάλυψη του κόσκινου 

σώματος αριθμών. Όπως το τετραγωνικό κόσκινο, το κόσκινο σώματος αριθμών είναι 

ένας αλγόριθμος της οικογένειας μεθόδων τυχαίων τετραγώνων. Δηλαδή, ο 

αλγόριθμος αναζητεί ακεραίους x και y τέτοιους, ώστε x2 ≡ y2 (mod n) και  

x ≢ ±y (mod n). Για την επίτευξη αυτού του στόχου χρησιμοποιούνται δύο βάσεις 

παραγόντων, εκ των οποίων η μία αποτελείται από όλους τους μικρότερους πρώτους 

από κάποιο φράγμα και η άλλη αποτελείται από όλα τα πρώτα ιδεώδη με στάθμη 

(norm) μικρότερη κάποιου φράγματος στο δακτύλιο των ακεραίων ενός κατάλληλα 

επιλεγμένου αλγεβρικού σώματος αριθμών. 

Η γενική εκδοχή του αλγορίθμου, που μερικές φορές λέγεται γενικό κόσκινο σώματος 

αριθμών, εφαρμόζεται σε όλους τους ακεραίους και έχει αναμενόμενο χρόνο 

εκτέλεσης  Ln[1/3, c] όπου c = (64/9)1/3 ≈ 1.923. Αυτός είναι ασυμπτωτικά ο 

ταχύτερος γνωστός αλγόριθμος για παραγοντοποίηση ακεραίων (Briggs 1998). Οι 

υποψήφιοι λείοι αριθμοί στο κόσκινο σώματος αριθμών είναι αρκετά μικρότεροι απ' 

ότι στο τετραγωνικό κόσκινο. Συνεπώς ο χρόνος εκτέλεσης του κόσκινου σώματος 

αριθμών είναι μικρότερος του τετραγωνικού κόσκινου.  

Το γενικό κόσκινο σώματος αριθμών θεωρήθηκε αρχικά ότι είναι πιο αργό από το 

τετραγωνικό κόσκινο για την παραγοντοποίηση ακεραίων που έχουν λιγότερα από 

150 δεκαδικά ψηφία. Όμως, πειράματα κατά τα έτη 1994-1996 έδειξαν ότι το γενικό 

κόσκινο σώματος αριθμών είναι ταχύτερο του τετραγωνικού κόσκινου ακόμα και για 

αριθμούς της τάξεως των 115 ψηφίων. Αυτό συνεπάγεται ότι το σημείο τομής μεταξύ 

της αποδοτικότητας του τετραγωνικού κόσκινου και του γενικού κόσκινου σώματος 

αριθμών μπορεί να είναι τα 110-120 ψηφία. Για αυτόν τον λόγο το γενικό κόσκινο 
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σώματος αριθμών θεωρείται ο τωρινός πρωταθλητής όλων των αλγορίθμων 

παραγοντοποίησης γενικού σκοπού (Menezes, Van Oorschot, and Vanstone 1997).  

Μια ειδική έκδοση του Γενικού Κόσκινου Σώματος Αριθμών(GNFS) είναι το Ειδικό 

Κόσκινο Σώματος Αριθμών (SNFS), ο οποίος εντάσσεται στους αλγορίθμους ειδικού 

σκοπού και είναι ασυμπτωτικά ταχύτερος από το Γενικό Κόσκινο Σωμάτων. Είναι 

καλύτερος στο να παραγοντοποιεί μεγάλους ακεραίους της μορφής re ± s, με  

r, s e ∈ ℤ, e > 0 σε σχέση με τους υπόλοιπους αλγορίθμους. Γι’ αυτό το SNFS είναι η 

μέθοδος που προτείνεται για επίθεση και παραγοντοποιεί επιτυχημένα τον ένατο 

αριθμό Fermat με 155 ψηφία, 22
9
+ 1, καθώς και τους πρώτους του Mersenne και 

αριθμούς από τη Λίστα του Cunningham, που αποτελεί μια από τις παλαιότερες 

μεθόδους μετρήσεων της τεχνολογίας παραγοντοποιήσεων(Briggs 1998). 

 

Περιγραφή Γενικού κόσκινου σωμάτων 

Οι αλγόριθμοι γενικού σκοπού ακολουθούν όλοι 3 βασικά βήματα. 

1. Εύρεση ενός συνόλου λείων πάνω σε μια βάση παραγόντων. 

2. Επίλυση γραμμικού συστήματος εξισώσεων για την εύρεση σχέσεων 

τετραγώνων. 

3. Υπολογισμό μέγιστου κοινού διαιρέτη μεταξύ των σύνθετων και των 

τετραγώνων που υπολογίστηκαν παραπάνω. 

Το κόσκινο σωμάτων επιπροσθέτως απαιτεί:  

Εύρεση ζευγών ακεραίων (α, b) με τις ακόλουθες ιδιότητες: 

4. gcd (α, b) = 1 

5. α + bm είναι λείος πάνω σε μια βάση παραγόντων 

6. bdeg(f)f(α/b) είναι λείος πάνω σε μια αλγεβρική βάση παραγόντων 

Το Γενικό Κόσκινο Σώματος Αριθμών (General Number Field Sieve) πραγματοποιείται 

σε δυο φάσεις. Η πρώτη φάση ονομάζεται φάση «κοσκινίσματος». Στη φάση αυτή 

ψάχνει σε ένα καθορισμένο σύνολο πρώτων αριθμών για υποψήφιους αριθμούς που 

έχουν μια αλγεβρική σχέση modulo N, όπου N ο αριθμός που θέλουμε να 

παραγοντοποιήσουμε. Στην επόμενη φάση έχουμε τη φάση επίλυσης πίνακα κατά 

την οποία δημιουργείται ένας μεγάλος πίνακας από τις τιμές που επιλέχτηκαν κατά 
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τη φάση «κοσκινίσματος» και λύνοντας τον πίνακα προσδιορίζουμε τους παράγοντες 

(Bigert 2000). 

ΒΗΜΑ 1 

Επιλογή πολυωνύμων. 

Το NFS λειτουργεί πάνω σε Σώματα Αριθμών και Δακτυλίους Αριθμών. Δηλαδή, 

επιλέγουμε δυο πολυώνυμα και ένα m ∈ ℤ έτσι ώστε f1(m) ≡ f2(m) ≡ 0 mod N. Αν 

πάρουμε μια σύνθετη ρίζα α του πολυωνύμου κατασκευάζουμε το Σώμα Αριθμών και 

από αυτό μια αλγεβρική δομή ℤ[α]. Στο ℤ[α] έχουμε στοιχεία της μορφής ∑𝛼𝑖𝑎
𝑖,  

αi ∈ ℤ. Και τέλος προσδιορίζουμε έναν ομομορφισμό φ: ℤ[α] → ℤΝ , αντιστοιχίζοντας 

το α στο m, φ : ∑𝛼𝑖𝑎
𝑖 → ∑𝛼𝑖𝑚

𝑖. 

Το NFS βρίσκει ισοδύναμα τετράγωνα mod n με μη τετριμμένους παράγοντες του n 

x2 ≡ 𝑦2 (mod N) και x ≢ ± y (mod N), με gcd(x - y, N) και gcd (x + y, N). 

ΒΗΜΑ 2 

Εύρεση βάσης παραγόντων. 

Η βάση παραγόντων πρέπει να είναι καλώς ορισμένη στους p- λείους και να περιέχει 

τις ισοτιμίες 𝑥𝑘
2 ≡ (−1)𝑒𝑜𝑘 𝑝1

𝑒1𝑘𝑝2
𝑒2𝑘 .  .  . 𝑝𝑚

𝑒𝑚𝑘(𝑚𝑜𝑑𝑁),  όπου pi σύνολο μικρών 

πρώτων για 1 ≤ i ≤ 𝑚.  

Επιλέγουμε τη βάση παραγόντων και ορίζουμε τους p - λείους σε μια κλειστή βάση 

παραγόντων ως εξής: 

 ρητή βάση παραγόντων (RFB) είναι οι πρώτοι 2, 3, 5 πάνω σε ένα γνωστό 

εμπειρικό φράγμα 

RFB = (p0, p0 mod m), (p1, p1 mod m), . . .  

 αλγεβρική βάση παραγόντων (AFB) είναι ένα σύνολο πρώτων ιδεωδών σε 

έναν δακτύλιο αλγεβρικών ακεραίων 

AFB = (p0, r0), (p1, r1), . . . f(r) ≡ 0 mod p 

 τετραγωνική βάση χαρακτήρων (QCB) είναι ένα μικρό σύνολο πρώτου 

βαθμού πρώτων ιδεωδών όχι όμως επί της αλγεβρικής βάσης παραγόντων 

(AFB). 

QCB = (p0, r0), (p1, r1), . . . 
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ΒΗΜΑ 3  

«Κοσκίνισμα» → σύνολο S σχέσεων (α, b) 

Στο βήμα αυτό βρίσκουμε τα ζεύγη ακεραίων (α, b) με τις παρακάτω ιδιότητες: 

 gcd (α, b) = 1, με τους α και b να είναι σχετικά πρώτοι 

 α + bm είναι λείοι πάνω στη RFB 

 bdeg(f)f(α/b), <α - bθ> είναι λείος πάνω σε μια αλγεβρική βάση παραγόντων 

(AFB) 

Κατά το κοσκίνισμα το ζεύγος (α, b) περνάει από δυο κόσκινα. Το κόσκινο ρητών όπου 

α – bm ∈ ℤ και το αλγεβρικό κόσκινο για τα ιδεώδη <α - bθ>. Στο τέλος το (α, b) είναι 

λείο πάνω στις βάσεις ρητών και αλγεβρικών παραγόντων.  

Στο βήμα αυτό μπορεί να γίνει χρήση και του Κόσκινου γραμμών ή Κόσκινου δικτύων. 

Χωρίς να αναλύσουμε περαιτέρω τις μεθόδους αυτές θα αναφέρουμε ότι τεχνικά το 

Κόσκινο γραμμών απαιτεί λιγότερη μνήμη και είναι αποτελεσματικότερο για μικρούς 

και μεσαίους πρώτους. Αντίστοιχα το Κόσκινου δικτύων απαιτεί περισσότερη μνήμη 

σε σχέση με το Κόσκινου γραμμών αλλά είναι καλύτερο για μεγάλους ακεραίους. 

ΒΗΜΑ 4 

Επίλυση γραμμικών εξισώσεων με χρήση πινάκων 

Αρχικά φιλτράρουμε τα αποτελέσματα του κοσκινίσματος και αφαιρούμε τις διπλές 

εγγραφές και τις εξαρτημένες σχέσεις που περιέχουν πρώτα ιδεώδη. Βρίσκουμε ένα 

υποσύνολο των ζευγών τα οποία είναι τετραγωνικά. Παρατηρούμε ότι τα στοιχεία 

των μοναδικών παραγόντων είναι υψωμένα σε άρτιες δυνάμεις. Στη συνέχεια 

κατασκευάζουμε έναν μεγάλο αραιό πίνακα που περιέχει στοιχεία του RFB και AFB. 

Λύνουμε τα ισοδύναμα γραμμικά συστήματα εξισώσεων που προκύπτουν. 

Ελαχιστοποιούμε το μέγεθος του πίνακα βάζοντας 1 στις περιττές και 0 στις άρτιες 

δυνάμεις. Τέλος μετασχηματίζουμε τον πίνακα σε ελαττούμενης κλιμακωτής μορφής 

και με χρήση της μεθόδου του Gauss επιλύουμε τις εξισώσεις. 

Ο πίνακας έχει την παρακάτω μορφή: 

RFB : αj – bjm =𝑝1
𝑒1𝑗𝑝2

𝑒2𝑗 . . . 𝑝𝑐
𝑒𝑐𝑘  AFB: < αj – bjθ> = 𝑝1

𝑓1𝑗𝑝2
𝑓2𝑗 . . . 𝑝𝑎

𝑓𝑎𝑘  
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A = 

(

 
 
 
 
 

𝑒1,1
𝑒2,2
    
𝑒𝑡,1
𝑓1,1

𝑒1,2
𝑒2,2
    
𝑒𝑡,2
𝑓1,2

𝑓2,1 𝑓2,2

…
…
    
      

𝑒1,𝑐
𝑒2,𝑐
    
𝑒𝑡,𝑐
𝑓1,𝑎

⋯ 𝑓2,𝑎
⋮ ⋮
𝑓1,1 𝑓1,1

⋱ ⋮
𝑓1,1 𝑓1,1)

 
 
 
 
 

 

 

ΒΗΜΑ 5 

Υπολογισμός τετραγωνικών ριζών σε σώμα αριθμών 

Από τον πίνακα προκύπτουν ένας ή περισσότεροι παράγοντες οι οποίοι είναι 

τετράγωνα και μπορεί να είναι κάποιες φορές και τετριμμένοι παράγοντες του Ν. Η 

ρητή τετραγωνική ρίζα y ∈ ℤ υπολογίζεται από τον τύπο : y2 = ∏ (𝑎 − 𝑏𝑚) (𝑎,𝑏)∈𝑆 . Το 

y2 αφού είναι γινόμενο τεράστιων παραγόντων της μορφής 𝑎 − 𝑏𝑚 και γράφεται ως 

πολυώνυμο, του οποίου οι συντελεστές είναι εξίσου μεγάλοι. Ως εκ τούτου, δεν είναι 

εφικτό να υπολογιστούν οι συντελεστές και στη συνέχεια οι τετραγωνική ρίζα. Αντί 

αυτού, ο Couveignes πρότεινε μια μέθοδο που υπολογίζει τη ρίζα modulo κάποιων 

πρώτων και στη συνέχεια εφαρμόζει το Κινέζικο Θεώρημα Υπολοίπων (Couveignes 

1993). Επίσης από τον Montgomery προτάθηκε μια μέθοδος που χρησιμοποιεί 

βέλτιστη απλοποίηση δικτύων (Huizing 1995). 

 

 Ψευδοκώδικας NFS 

ΕΙΣΟΔΟΣ: b-value, άνω και κάτω φράγμα για το a-interval, 2 

πολυώνυμα p1 και p2 και βάση παραγόντων, φράγμα Bj και Lj για 

τα 2 πολυώνυμα. 

ΕΞΟΔΟΣ: Σχέση (a, b) όπου οι νόρμες από τα 2 πολυώνυμα είναι 

λείοι. 

SIEVE (b, αmin, αmax, p1, p2, B1, B2, L1, L2) 

(1) foreach α = αmin . . . αmax 

(2)  foreach i = 1 . . . 2 

(3)   arrayi[α − αmin] ← LOG(Norm (α, b, pi) - 

           GCD(b,leading coefficient of pi)) 

(4) foreach α = αmin . . . αmax 

(5)    foreach i = 1 . . . 2 
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(6)   foreach prime number p ≤ Bi 

(7)    foreach solution r of pi(r) = 0 mod p 

(8)    α’ ← FIRST- A- EQUAL-BR(αmin, p) 

(9)    while α’≤ αmax 

(10)   arrayi[α’ − αmin] ← arrayi[α’ − αmin]  

 - LOG(p) 

(11)    α’ ← α’ +p 

(12) foreach a = αmin . . . αmax 

(13)    if array1[α − αmin] below threshold from L1 

   and array2[α − αmin] below threshold from L2 

(14)   factor s1 FIND – FACTORS (α, b, p1) 

(15)  if found factor above L1 among factor s1 

(16)    continue 

(17)   factor s2 FIND – FACTORS (α, b, p2) 

(18)   if found factor above L2 among factor s2 

(19)    continue 

Παράδειγμα 

Έστω Ν = 45.113 ο περιττός ακέραιος που θέλουμε να παραγοντοποιήσουμε(Briggs 

1998).  

ΒΗΜΑ 1. Επιλογή πολυωνύμου 

Αρχικά πρέπει να αποφασίσουμε το βαθμό του πολυωνύμου f(x).  Ο βαθμός d θα 

πρέπει να είναι περιττός και έτσι επιλέγουμε d = 3.  

Στη συνέχεια επιλέγουμε m ≈ N 1/d, άρα m ≈45.113 1/3 ≈ 35. Παρόλο που το m = 35 

θα δώσει ένα μονικό πολυώνυμο στην m-βάση, το m που μας εξυπηρετεί καλύτερα 

στο παράδειγμα αυτό είναι το m = 31. 

Το ανάπτυγμα του Ν στην m- βάση είναι το εξής: 45.113 = 313 + 15 ∙ 312 + 29 ∙ 31 + 8 

και μας δίνει το πολυώνυμο f(x) = x3 + 15x2 + 29x + 8 για το οποίο f(m) ≡ 0 (mod N) 

με f(31) = 45.113. 

Το μόνο που μας ανησυχεί είναι αν το f(x) είναι ανάγωγο πάνω στο σώμα Q, το οποίο 

επαληθεύει ότι το f(x) δεν έχει ρίζες στο Q καθώς το f(x) είναι 3του βαθμού. Οι 

πιθανές ρίζες είναι ± 1, ± 2, ± 4, ± 8. Απορρίπτουμε τις θετικές τιμές γιατί 

αποκλείεται να αποτελούν ρίζες του πολυωνύμου και ελέγχουμε τις αρνητικές τιμές, 
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f(-1) = -7, f(-2) = 2, f(-4) = 68 και f(-8) = 224, άρα δεν έχει ρητές ρίζες και συνεπώς το 

πολυώνυμο είναι ανάγωγο πάνω στο Q. 

ΒΗΜΑ 2. Εύρεση βάσης 

 Η ρητή βάση παραγόντων αποτελείται από τους πρώτους 2, 3, 5, 7 κλπ μέχρι το 

φράγμα λειότητας που έχουμε επιλέξει. Στο παράδειγμα αυτό το φράγμα 

λειότητας που έχει επιλεγεί είναι το 29.  

Η βάση ρητών παραγόντων αποθηκεύεται σε ζευγάρια της μορφής (m (mod p), 

p). 

(m (mod p), p) 

(1, 2) 

(1, 3) 

(1, 5) 

(3, 7) 

(9, 11) 

(5, 13) 

(14, 17) 

(12, 19) 

(8, 23) 

(2, 29) 

  

 Η αλγεβρική βάση παραγόντων αποτελείται από πρώτα ιδεώδη του ℤ[θ], τα 

οποία αναπαρίστανται ως ζεύγη (r, p), όπου p είναι πρώτος και r είναι ρίζα του 

πολυωνύμου  f(x) = x3 + 15x2 + 29x + 8 , με συντελεστές στο ℤ/𝑝ℤ. 

Έστω p = 67 και υπολογίζουμε το g(x) = gcd (f(x), x67 - x) και το g(x) απομονώνει 

τους γραμμικούς παράγοντες του f(x). Σε τέτοια περίπτωση, g(x) ≡ f(x) (mod 67) 

άρα f(x) αποτελείται από γραμμικούς παράγοντες και ως εκ τούτου πρέπει να 

έχει 3 ρίζες πάνω στο ℤ/67ℤ.  

Τώρα g(0) ≡ 8 (mod 67), άρα 0 δεν είναι ρίζα του g(x). Επειδή το g(x) διαιρεί το  

x67 – x = x (x33 + 1)(x33 - 1) συνεπάγεται ότι το g(x) πρέπει να διαιρεί το  

(x33 + 1)(x33 - 1) και πράγματι g(x) ≡ gcd(x33 + 1, g(x)) ∙ gcd(x33 – 1,  

g(x)) ≡ (x2 + 21x + 21) ∙ (x + 61) (mod 67).  

Ως εκ τούτου, 6 ≡ - 61 (mod 67) είναι ρίζα του g(x) στο ℤ/67ℤ και το ζεύγος (6, 

67) αναπαριστά ένα πρώτου βαθμού πρώτο ιδεώδες του ℤ[θ] το οποίο μπορεί 

να προστεθεί στην αλγεβρική βάση παραγόντων. 
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Ομοίως, το -1 δεν είναι ρίζα του g1(x). Συνεπώς g1(x - 1) πρέπει να διαιρεί το 

 (x33 + 1)(x33 - 1). Ωστόσο, ο gcd(x33 – 1, g1(x - 1)) ≡ 1 (mod 67), έτσι το g1(x - 1) 

δεν μπορεί να διαχωριστεί σε μη τετριμμένους παράγοντες όπως έγινε με το 

g(x). 

Συνεχίζοντας με το g1(-2) ≡ 50 (mod 67), παρατηρούμε ότι το -2 δεν είναι ρίζα 

του g1(x), συνεπώς g1(x - 2) πρέπει να διαιρεί το (x33 + 1)(x33 - 1). Βρίσκουμε 

λοιπόν ότι g1(x - 2) ≡ gcd(x33 + 1, g1(x - 2)) ∙ gcd(x33 – 1,  

g1(x - 2)) ≡ (x + 21) ∙ (x + 63) (mod 67). Από αυτό προκύπτει ότι 46 ≡ - 21 (mod 

67) και 4 ≡ - 63 (mod 67) ως ρίζες του g1(x)(x - 2). Έτσι 44 και 2 είναι ρίζες του 

g1(x) πάνω στο ℤ/67ℤ και βρίσκουμε τα ζεύγη (2, 67) και (44, 67) που 

αναπαριστούν πρώτου βαθμού πρώτο ιδεώδες του ℤ[θ] το οποίο μπορεί να 

προστεθεί στην αλγεβρική βάση παραγόντων. 

Ζεύγος (r, p) 

 (13, 43) (6, 7)  (73, 79) 

 (1, 53) (13, 17)  (28, 89) 

 (46, 61) (11, 23)  (62, 89) 

 (2, 67) (26, 29)  (73, 89) 

 (6, 67) (18, 31)  (28, 97) 

 (44, 67)  (19, 41)  (87, 101) 

 (50, 73)  (23, 79)  (47, 103) 

(0, 2)  (47, 79)  

 

 Η Τετραγωνική Βάση Χαρακτήρων είναι ένα μικρό σύνολο πρώτου βαθμού 

πρώτων ιδεωδών του ℤ[θ] τα οποία δεν απαντώνται στην αλγεβρική βάση 

παραγόντων. Όταν ξεκινά η αναζήτηση ριζών στο f(x) modulo q,  με q αυστηρά 

μεγαλύτερο από τον μεγαλύτερο πρώτο p, καταλήγουμε σε ένα ζεύγος (r, p) της 

αλγεβρικής βάσης παραγόντων. 

(r, p) pair 

(4, 107) 

(8, 107) 

 (80, 107) 

 (52, 109) 

 (99, 109) 
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ΒΗΜΑ 3. «Κοσκίνισμα» → σύνολο S σχέσεων (α, b) 

Στο παράδειγμα αυτό το διάστημα κοσκινίσματος έχει επιλεγεί από -1000 < α < 1000, 

το b να ξεκινάει από 1 και τρέχει μέχρι να σχηματιστούν 39 ζεύγη (α, b) με α + bm και 

α + bθ λείους. Η εύρεση περισσοτέρων από 39 ζεύγη εξασφαλίζει τη γραμμική 

εξάρτηση μεταξύ των δυαδικών διανυσμάτων και των ζευγών, το οποίο σε τέλεια 

τετράγωνα στο ℤ και στο ℤ[θ]. 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 40 ζεύγη (α, b) με α + bm και α + bθ λείους. 

Ζεύγος (α,b) 

(−73, 1)  (25, 2)  (38, 7)  (4, 1) 

(13, 1)  (54, 5)  (5, 31)  (61, 1) 

(116, 1)  (4, 11)  (−1, 1)  (−8, 3) 

(17, 3)  (−202, 43)  (15, 1)  (−43, 6) 

(11, 7)  (3, 1)  (3, 2)  (856, 11) 

(5, 17)  (56, 1)  (48, 5)  (8, 1) 

 (−2, 1)  (33, 2)  (44, 9)  (104, 1) 

 (14, 1)  (313, 5)  (9, 32)  (2, 3) 

 (−5, 2)  (119, 11)  (2, 1)  (−8, 7) 

 (19, 4)  (24, 55)  (32, 1)  (536, 15) 

 

ΒΗΜΑ 4. Επίλυση γραμμικών εξισώσεων με χρήση πινάκων 

Στο βήμα αυτό θα αναλύσουμε πως γεμίζει ο πίνακας των διανυσμάτων. Για 

παράδειγμα το ζεύγος αριθμών (-8, 3) αναπαρίσταται στη βάση των λείων σύμφωνα 

με τη σχέση α + bm = -8 + 3 ∙ 31 = 85. Οι επόμενες 10 θέσεις του διανύσματος 

προσδιορίζονται από την παραγοντοποίηση του 85 στη ρητή βάση παραγόντων ως 

εξής: 85 = 20 ∙ 30 ∙ 51 ∙ 70 ∙ 110 ∙ 130 ∙ 171 ∙ 190 ∙ 230 ∙ 290.  

Άρα το διάνυσμα είναι το (0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0). 

Στη συνέχεια υπολογίζουμε το ζεύγος (-8, 3) στη βάση των αλγεβρικών παραγόντων 

βάσει του τύπου: Ν(α + bθ) = (-b)d f(-α/b). Για d = 3 και f(x) = x3 + 15x2 + 29x + 8 

υπολογίζουμε ότι Ν(α + bθ) = (-b)3 (
−𝛼3

𝑏3
 + 15

𝛼2

𝑏2
 – 29

𝑎

𝑏
 + 8) = α3 + 15α2b + 29αb2 – 8b3. 

Το Ν(-8 + 3θ) = -83- 15 ∙ ( -8)2∙ 3 – 29 ∙ 8 ∙ 32 – 8 ∙ 33 = -5696 και η πρωτογενής ανάλυση 

του – 5696 = -1 ∙ 26 ∙ 891 στην αλγεβρική βάση παραγόντων μας δίνει το ζεύγος (r, p). 

Για το ζεύγος αυτό πρέπει να ισχύει α ≡ -br (mod p), δηλαδή μετράμε τις φορές που 

το p διαιρεί το Ν(α + bθ). Βρίσκουμε ότι τα πρώτου βαθμού ζεύγη πρώτων ιδεωδών 

είναι (28, 89), (62, 89) και (73, 89). Αλλά -8 ≡ 81 ≡ -3 ∙ 62 (mod 89). Μετά από πράξεις 



64 

με τα πρώτου βαθμού ζεύγη πρώτων ιδεωδών προκύπτει το ζεύγος (0, 2) και έτσι 

παίρνουμε το διάνυσμα στήλη του (-8, 3): 

(0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0). 

Τέλος, υπολογίζουμε τον τετραγωνικό χαρακτήρα του -8 + 3θ το οποίο αναπαρίσταται 

από το ζεύγος (s, q), και πρέπει να υπολογιστεί το σύμβολο του Legendre (
−8+3𝜃

𝑞
). 

Έστω το ζεύγος (80, 107) της βάσεως τετραγωνικών χαρακτήρων και συνεπάγεται το 

σύμβολο του Legendre ότι είναι ίσο με (
−8+3∙80

107
) = -1. Το διάνυσμα αυτό αποθηκεύεται 

ως 1, θα ήταν 0 αν το σύμβολο του Legendre ήταν ίσο με 1. Η ίδια διαδικασία 

συνεχίζεται για κάθε όρο των διανυσμάτων και σχηματίζουμε έναν δυαδικό πίνακα Β 

39x40. Στη συνέχεια βρίσκουμε τις γραμμικές εξαρτήσεις των διανυσμάτων (α, b) και 

με τη μέθοδο του Gauss επιλύουμε τον πίνακα. 

Ζεύγος (α,b) 

(−1, 1)  (48, 5) 

(3, 1)  (54, 5) 

(13, 1)  (−43, 6) 

 (104, 1)  (−8, 7) 

 (3, 2)  (11, 7) 

 (25, 2)  (856, 11) 

 (−8, 3)  

 

 

 

ΒΗΜΑ 5. Υπολογισμός τετραγωνικών ριζών σε σώμα αριθμών 

Βρίσκουμε μια ρητή αναπαράσταση για τις τιμές του γινομένου α + bθ που 

επαληθεύουν το ζεύγος (α, b). 

δ = 2051543129764485 ∙ θ2 + 15388377355799440 ∙ θ + 24765692886531904 

= (−1 + θ) ∙ (3 + θ) ∙ (13 + θ) ∙ (104 + θ) ∙ (3 + 2θ) ∙ (25 + 2θ) ∙ (−8 + 3θ) 

∙ (48 + 5θ) ∙ (54 + 5θ) ∙ (−43 + 6θ) ∙ (−8 + 7θ) ∙ (11 + 7θ) ∙ (856 + 11θ), (1) 

Όλοι οι υπολογισμοί είναι modulo f(x) = x3 + 15x2 + 29x + 8 με θ να υποκαθιστά το x.  

Στη συνέχεια η τιμή f’(θ)2 = 138 ∙ θ2 + 363 ∙ θ + 481 ∈ ℤ[θ] υπολογίζεται και 

πολλαπλασιάζεται με τη σχέση (1) και προκύπτει 

f’(θ)2 ∙ δ = 22455983949710645412 ∙ θ2 

+ 54100105785512562427 ∙ θ + 22939402657683071224 
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το οποίο είναι το τετράγωνο του στοιχείου β ∈ ℤ[θ]. Πράγματι β = 599923511 ∙ θ2 

 + 3686043120 ∙ θ + 3889976768, που ικανοποιεί το β2 = f’(θ)2 ∙ δ στο ℤ[θ]. 

Εφαρμόζοντας έναν ομομορφισμό φ : ℤ[θ] → ℤ / 45113 ℤ στο β μας δίνει x = 43922 

≡ 694683807559 ≡ 599923511 ∙ 312 + 3686043120 ∙ 31 + 3889976768 ≡ φ(β) (mod 

45331) και παίρνουμε την τιμή x = 43.992. 

 Προσδιορισμός Πεπερασμένου Σώματος 

Στο στάδιο αυτό αρχικά υπολογίζουμε το x ≡ φ(β) (mod p) και βρίσκουμε έναν 

αριθμό πεπερασμένων σωμάτων.  

Αρχικά, το πολυώνυμο f(x) = x3 + 15x2 + 29x + 8 θα ελεγχθεί αν παραμένει ανάγωγο 

modulo p = 9929. 

xp – x (mod f(x)), x9929 – x ≡ 7449x2 + 4697x + 5984 (mod f(x)) και στη συνέχεια 

παίρνουμε τον μέγιστο κοινό διαιρέτη, gcd (7449x2 + 4697x + 5984, x3 + 15x2 + 29x 

+ 8) = 1, modulo 9929. Έτσι, f(x) είναι ανάγωγο στο ℤ / 9929ℤ και το πεπερασμένο 

σώμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί παραπάνω. 

Με τη μέθοδο αυτή προκύπτουν οι τρεις πρώτοι pi για τους οποίους το 

πεπερασμένο σώμα 𝐹𝑝𝑖
3 θα χρησιμοποιηθεί στην εύρεση τετραγωνικών ριζών 

παρακάτω.  

p1 p2 p3 

9851 9907 9929 

 

 Τετραγωνική ρίζα στο πεπερασμένο σώμα 

Θα δείξουμε την εύρεση τετραγωνικής ρίζας για τον πρώτο p = 9929 και το σώμα 

𝐹𝑝33, όπου τα στοιχεία του σώματος αυτού αναπαρίστανται ως πολυώνυμα πάνω 

στο  ℤ / pℤ. 

Έστω q = p3 έτσι ώστε q – 1 = 2r ∙ s, με r = 3 και s = 122356359011. Πρώτα 

βρίσκουμε ένα τετραγωνικό μη-κατάλοιπο του σώματος Fp(θp). Μια απευθείας 

αναζήτηση μας οδηγεί στο θp + 1, άρα έχουμε (θp  +  1)
99293−1

2  ≡ -1 (mod 9929). 

Με χρήση των υποομάδων Sylow, που δεν θα αναλυθεί στην παρούσα εργασία, 

υπολογίζουμε  

 



66 

i (θp + 1)is (θp + 1)2is 

0 1 1 

1 1273 2102 

2 2102 9928 

3 4945 7827 

4 9928 1 

5 8656 2102 

6 7827 9928 

7 4984 7827 

 

 Χρήση του Κινέζικου Θεωρήματος Υπολοίπων 

Για x = 694683807559 το οποίο είναι x (mod 45113) = 43922 προκύπτει ο 

παρακάτω πίνακας. 

 i = 0 i= 1 i= 2 

Root 7462∙ 𝜃2𝑝𝑖+  

5791∙ 𝜃𝑝𝑖+4037 

5126∙ 𝜃2𝑝𝑖+  

5072∙ 𝜃𝑝𝑖+3125 

3402∙ 𝜃2𝑝𝑖+  

1160∙ 𝜃𝑝𝑖+3077 

xi 5694 4152 2002 

αi 7174 3691 8928 

pi 9851 9907 9929 

Pi 98366603 97810579 97593857 

 

Με  P = 9851 ∙ 9907 ∙ 9929 = 969009406153, r = 7493. 

Η τιμή του x (mod N) υπολογίζεται να είναι x (mod N) ≡ ∑ 𝑎𝑖𝑥𝑖𝑃𝑖
2
𝑖=0  (mod N) – rP (mod 

N) ≡ 7174 ∙5694 ∙9907 ∙ 9929 (mod 45113) + 3691 ∙ 4152 ∙ 9851 ∙ 9929 (mod 45113) + 

8928 ∙ 2002∙9851 ∙9907 (mod 45113) − 7493 ∙9851 ∙9907 ∙ 9929 (mod 45113) ≡ (41457 

+ 26833 + 42022 − 21277) (mod 45113) ≡ 43922 (mod 45113). 

 

Συνοψίζοντας έχουμε 317465033886002= 1007840477402391282609960000 = 

(−1 + 31) ∙ (3 + 31) ∙ (13 + 31) ∙ (104 + 31) ∙ (3 + 2 ∙ 31) ∙ (25 + 2 ∙ 31) ∙ (−8 + 3 ∙31) ∙ (48 

+ 5 ∙ 31) ∙ (54 + 5 ∙ 31) ∙ (−43 + 6 ∙31) ∙ (−8 + 7 ∙ 31) ∙ (11 + 7 ∙ 31) ∙ (856 + 11 ∙ 31). 

Στη συνέχεια πρέπει να πολλαπλασιαστεί με f’(m)2 = (3 ∙ 312 + 30 ∙ 31 + 29)2 = 38242. 
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Μετά y = 15160 ≡ 3824 ∙ 31746503388600 (mod 45113). Έτσι βρίσκουμε x = 43922 

(mod 45113) και επίσης x2 και y2 είναι ισοδύναμα modulo N πάνω στον επιμορφισμό 

φ. 

 Έτσι  151602 ≡ 439222 (mod 45113). Άρα 45113 | 151602 − 439222 και 151602 − 

439222 = (15160 − 43922) ∙ (15160 + 43922). Έτσι οδηγούμαστε στους μη τετριμμένους 

παράγοντες x – y και x + y του Ν:  

43922 – 15160 = 2 ∙ 73 ∙ 197 και 43922 + 15160 = 2 ∙ 3 ∙ 43 ∙ 229. 

 

Χρόνος εκτέλεσης 

Ο ασυμπτωτικός χρόνος εκτέλεσης του NFS έχει υπολογιστεί ότι είναι exp((√
64

9

3
+

𝑜(1))(𝑙𝑛𝑛)
1

3(𝑙𝑛𝑙𝑛 𝑛)
2

3) =  𝐿𝑛[
1

3
, √

64

9

3
] (Kleinjung et al. 2010). 

Η φάση κοσκινίσματος μπορεί να γίνει σε κατανεμημένα συστήματα, σε πολλούς 

επεξεργαστές. Η φάση επίλυσης πίνακα απαιτεί μεγάλες μονάδες αποθήκευσης και 

ουσιαστικά πραγματοποιείται σε μεγάλους υπερυπολογιστές. 
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5. Πολυπλοκότητα Αλγορίθμων 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται μια σύνοψη της πολυπλοκότητας των 

αλγορίθμων που αναλύθηκαν κατηγοριοποιημένοι σε ειδικού και γενικού σκοπού.  

Συγκεντρωτικός Πίνακας Πολυπλοκότητας 

Ειδικού Σκοπού αλγόριθμοι Πολυπλοκότητα 

Δοκιμαστική Διαίρεση O(√𝛮log N) 

Μέθοδος Fermat  Ο(logcN) 

p-1 του Pollard Ο(Β( logn/ logB) 

ρ του Pollard / Monte Carlo Ο(n1/4) 

Ελλειπτικές καμπύλες του Lenstra O(e(√2 + o(1)) √(ln p ln ln p)) 

 

Γενικού σκοπού Αλγόριθμοι Πολυπλοκότητα 

Μέθοδος των Συνεχών Κλασμάτων Ο(𝑒√2𝑙𝑜𝑔𝑛𝑙𝑜𝑔𝑙𝑜𝑔𝑛) = Ln [1/2, √2] 

Τετραγωνικό Κόσκινο Ln[
1

2
, 
1

2
] 

Γενικό Κόσκινο Σώματος Αριθμών 
exp((√

64

9

3
+ 𝑜(1))(𝑙𝑛𝑛)

1

3(𝑙𝑛𝑙𝑛 𝑛)
2

3) =

 𝐿𝑛[
1

3
, √

64

9

3
] 

 

 

Από τις μεθόδους ειδικού σκοπού, οι οποίες βασίζονται και εκμεταλλεύονται τη δομή 

των πρώτων παραγόντων του Ν ο πιο αποδοτικός αλγόριθμος είναι αυτός των 

ελλειπτικών καμπυλών που έχει υποεκθετικό χρόνο εκτέλεσης. Στην κατηγορία αυτή 

ακολουθούν οι μέθοδοι p-1 του Pollard με λογαριθμική πολυπλοκότητα και το rho 

του Pollard με πολυπλοκότητα λίγο καλύτερη της γραμμικής (4η ρίζα). Χειρότεροι 

είναι οι μέθοδοι παραγοντοποίησης του Fermat και της δοκιμαστικής διαίρεσης. 

Πιο συγκεκριμένα, η μέθοδος του Fermat ξεκινά να ψάχνει παράγοντες κοντά στη √𝛮 

και πηγαίνει σε μικρότερους με αποτέλεσμα να καθυστερεί περισσότερο και από τη 

δοκιμαστική διαίρεση. Αντίστοιχα, η μέθοδος ρ του Pollard καθυστερεί ιδιαίτερα σε 

περίπτωση που ο Ν έχει πολλούς παράγοντες (Azalea 2007) αλλά και για τον 

αλγόριθμο p – 1 του Pollard είναι πρόβλημα το πλήθος και το μέγεθος των 

http://en.wikipedia.org/wiki/Big_O_notation
http://en.wikipedia.org/wiki/E_(mathematical_constant)
http://en.wikipedia.org/wiki/Natural_logarithm
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παραγόντων. Οι δυο αυτοί αλγόριθμοι είναι αποδοτικοί αν οι ακέραιοι που θέλουν 

να παραγοντοποιήσουν είναι γινόμενα μικρών πρώτων, σε τέτοια περίπτωση 

μπορούν εύκολα να παραγοντοποιήσουν αριθμούς μεγέθους μέχρι 500 ψηφίων. Το 

μειονέκτημα του p – 1 του Pollard είναι ότι πρέπει να οριστεί εξαρχής το κατάλληλο 

φράγμα λειότητας ενώ ο ρ δουλεύει ανεξαρτήτως τέτοιων περιορισμών παρόλα αυτά 

ο p – 1 του Pollard είναι σε θέση να παραγοντοποιεί μεγαλύτερους ακεραίους 

γρηγορότερα (Tel 2006). Η μέθοδος ελλειπτικών καμπυλών του Lenstra είναι η 

αποδοτικότερη όλων αυτής της κατηγορίας αλλά είναι αποδοτική όταν εφαρμόζεται 

σε παράλληλο υπολογιστικό περιβάλλον (Brent 1986). 

Από τους αλγορίθμους γενικού σκοπού ο αποδοτικότερος είναι αυτός του γενικού 

κόσκινου σώματος αριθμών που είναι υποεκθετικού χρόνου όπως και όλοι οι 

υπόλοιποι αυτής της κατηγορίας. Το γενικό κόσκινο σώματος αριθμών υπερτερεί σε 

σχέση με τους υπόλοιπους λόγω της εφαρμογής του πάνω σε σώματα (N. Carella 

2002). 
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6. Συμπεράσματα 
Στην παρούσα εργασία έγινε μια προσπάθεια συλλογής και αναλυτικής παρουσίασης 

των αλγορίθμων παραγοντοποίησης μεγάλων ακεραίων. Η επιλογή των πρώτων 

παραγόντων για τη δημιουργία κλειδιών στα κρυπτοσυστήματα RSA και Rabin έχει 

βαρύνουσα σημασία γιατί από αυτούς εξαρτάται η ασφάλεια στο διαδίκτυο και σε 

οποιαδήποτε συναλλαγή πραγματοποιείται. Μέσα από την παρουσίαση των 

αλγορίθμων παραγοντοποίησης ακεραίων γίνεται εμφανής η δυσκολία εύρεσης της 

πρωτογενούς ανάλυσης των σύνθετων ακεραίων, διαδικασία η οποία αποτελεί ένα 

ανοιχτό πρόβλημα έως και σήμερα. Τέλος, ο αποδοτικότερος αλγόριθμος που 

υπάρχει είναι αυτός του Γενικού Κόσκινου Σωμάτων Αριθμών, που αφενός έχει 

αρκετές δυσκολίες στην υλοποίησή του αλλά μπορεί να παραγοντοποιήσει αριθμούς 

με 110 – 120 ψηφία, εντούτοις ούτε αυτός ο αλγόριθμος υπολογίζει τους παράγοντες 

που χρησιμοποιεί ο RSA οι οποίοι αν είναι της τάξεως των 310 δεκαδικών ψηφίων 

και πάνω είναι ασφαλείς. (“RSA Numbers” 2014). 
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