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Faktorizace

Dvû ãísla za 200 000 dolarÛ
Souãasn˘ rekord ve faktorizaci ãísla typu n = p*q je 155 dekadick˘ch ãíslic (512 bitÛ). V tomto
povídání o problémech faktorizace vás seznámíme s metodou, které za to vdûãíme. A odpovíme
také na otázku, jak velké ãíslo bychom byli schopni faktorizovat, kdybychom mûli v‰echny
znalosti souãasné vûdy a ve‰kerou v˘poãetní techniku na Zemi.
NEJÚSPù·NùJ·Í JE GNFS

pouÏití Z[α]/f(α) staãí, jinak o tûchto pojmech podrobnûji pojednává

Nejlep‰í souãasnou metodou faktorizace je tzv. metoda prosévání neboli

jeden z ãlánkÛ T. Rosy (viz infotipy).

General Number Field Sieve (GNFS). Její popis je velmi sloÏit˘, proto je vy-

Nyní uvaÏujme Zn, okruh cel˘ch ãísel modulo n (není to tûleso, protoÏe

necháván i v kvalitních kryptogra£ck˘ch pﬁíruãkách – dílem kvÛli rozsahu

n je na‰e sloÏené ãíslo, které chceme faktorizovat) a celé ãíslo m takové, Ïe

potﬁebn˘ch pojmÛ, dílem kvÛli sloÏitosti a teoretick˘m nárokÛm na ãtenáﬁe.

f(m) ≡ 0 (mod n). Operace modulo n je zde v˘znamná, protoÏe f je ireduci-

Pokusíme se ale vysvûtlit alespoÀ základní ideu tak, jak je popsána

bilní a m by neexistovalo. Nyní v okruhu cel˘ch ãísel Zn máme f(m) ≡ 0 (mod

v monogra£i [LL].

n) a v okruhu (dokonce tûlese) polynomÛ Z[α]/f(α) je f(α) nulov˘ prvek. To

GNFS se skládá ze ãtyﬁ fází. Hlavním cílem je opût nalézt ãísla y, x tak, Ïe

nám napovídá, Ïe mezi obûma okruhy mÛÏeme de£novat homomor£smus

y2 ≡ x2 (mod n), viz minul˘ díl. Zmûnou oproti jin˘m metodám je kombinova-

φ: Z[α]/f(α) → Zn tak, Ïe φ (q(α)) = (q(m) mod n) pro libovoln˘ polynom q,

né vyuÏití ãísel a polynomÛ. Oznaãme tedy Z celá ãísla a Z[α] okruh polyno-

neboli φ(ad-1αd-1 + ad-2αd-2 + ... + a0) = (ad-1md-1 + ad-2md-2 + ... + a0) mod n

mÛ do stupnû d -1 vãetnû, které mají celoãíselné koe£cienty, tj. jedná se

a také φ(α) = (m mod n). V dal‰ím vyuÏijeme té vlastnosti homomor£smu,

o polynomy ad-1αd-1 + ad-2αd-2 + ... + a0.

Ïe platí φ(polynom1 * polynom2) = φ(polynom1) * φ(polynom2).

1. FÁZE – SKLOUBENÍ âÍSEL S POLYNOMY

2. FÁZE – PROSÉVÁNÍ

V první fázi se nejprve vybere ireducibilní polynom f(α) stupnû d > 1. Jeho

Nejprve si ﬁeknûme hlavní my‰lenku GNFS. V této fázi hledáme cílovû mno-

pomocí vytvoﬁíme tûleso Z[α]/f(α), coÏ je mnoÏina uveden˘ch polynomÛ,

Ïinu S párÛ vzájemnû nesoudûln˘ch ãísel (a, b) tak, aby:

s nimiÏ se pracuje modulo f(α); f(α) je tedy v tomto tûlese nulov˘ prvek.

(A) souãin ãísel Π(a,b) ∈S (a + bm) byl ãtvercem v Z, // = x2;

KaÏd˘ polynom si zde mÛÏeme reprezentovat vektorem jeho koe£cientÛ

(B) souãin polynomÛ Π(a,b) ∈S (a + bα) byl ãtvercem v Z[α], // = β2.

a sãítání polynomÛ pak provádíme jako sãítání odpovídajících si

Pokud jsou uvedené v˘razy ãtvercem, existuje ãíslo x ∈ Z, které je od-

koe£cientÛ (sãítání koe£cientÛ je bûÏné sãítání cel˘ch ãísel). Násobení

mocninou prvního v˘razu, a existuje polynom β ∈ Z[α], kter˘ je odmoc-

polynomÛ zde provádíme jako bûÏné násobení polynomÛ, ale v˘sledek

ninou druhého v˘razu. Nyní mÛÏeme uvaÏovat x:= x mod n, aby

na závûr modulujeme polynomem f(α). Tento popis nám zatím pro dal‰í

x < n (x ∈ Zn) a β:= β mod f(α), aby stupeÀ polynomu β byl men‰í neÏ
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R stupeÀ polynomu f(α) (β ∈ Z[α]/f(α)). ProtoÏe homomor£smus φ pﬁevá- 3. FÁZE – ZPRACOVÁNÍ MATICE
dí souãinitele prvního v˘razu na souãinitele druhého v˘razu, neboÈ po-

V této fázi potom hledáme takovou podmnoÏinu S ⊆ D v‰ech nalezen˘ch

dle de£nice platí φ(a + bα) = (a + bm) mod n, pﬁevádí se oba dva celé

párÛ (ai, bi), aby se exponent u kaÏdého prvoãísla pj v jim odpovídajícím

souãiny homomor£smem na sebe. TudíÏ platí

souãinu (A) poskládal z exponentÛ eij jednotliv˘ch ãinitelÛ (ai + bim) tak,

(R) φ(β2) = (x2 mod n) pro vhodná x ∈ Zn a β ∈ Z[α]/f(α).

aby byl sud˘. Jakmile se to podaﬁí, ãíslo (A) je souãinem sud˘ch mocnin

Oznaãme y ten prvek ze Zn, kter˘ je obrazem polynomu β ze Z[α]/f(α),

prvoãísel, tedy je to ãtverec, kter˘ mÛÏeme odmocnit (k ãemuÏ smûﬁujeme).

tj. φ (β) = y. Potom díky homomor£smu platí také φ (β*β) = y2 mod n.

Podobnû se postupuje i u polynomÛ. Hledání podmnoÏiny S vÛãi ãíslÛm

Odtud a z rovnosti (R) plyne y2 ≡ x2 (mod n), coÏ bylo na‰ím cílem! Hledan˘

a hledání podmnoÏiny S vÛãi polynomÛm musí b˘t ale koordinované, proto-

faktor n se pak vypoãte znám˘m trikem jako gcd(x – y, n). Poznamenejme

Ïe vztahy (A) a (B) musí platit souãasnû.

je‰tû, Ïe pravdûpodobnost, Ïe x ± y ≡ 0 (mod n), je malá, takÏe faktor n se

V˘sledkem fáze prosévání je mnoÏina D; nyní si pov‰imnûme, jak se

urãí skoro vÏdy. Samozﬁejmû zde vzniká mnoho otázek, napﬁíklad jak volit

zpracuje, tj. jak se nalezne její podmnoÏina S. Vysvûtlíme to na ãíslech, tj.

polynom f(α), ãíslo m, jak najít odmocninu β aj. Tyto otázky musíme ne-

na vztahu (A). Z kaÏdého ãísla (ai + bim) = Πpj∈F pjeij vytvoﬁíme jeden ﬁádek

chat nezodpovûzené, neboÈ co otázka, to problém na samostatnou kapito-

v˘sledné matice, kter˘ obsahuje exponenty (ei1, ei2, ei3 ...) prvoãísel p1, p2,

lu odborné knihy.
Nyní se vraÈme k vlastnímu prosévání. Je to pﬁíhodn˘ název, protoÏe
(ai, bi) vyhledáváme v „mﬁíÏi“ cel˘ch ãísel <-A, A> x < 0, B>, a navíc chceme,
aby (ai + bim) a (ai + biα) byly hladké a (ai, bi) co nejmen‰í. MnoÏinu v‰ech

p3, ... Pﬁitom ve skuteãnosti nezapisujeme eij, ale jen eij mod 2, a pozdûji
s maticí pracujeme také v modulu 2, protoÏe nás koneckoncÛ zajímá jen to,
je-li ej sudé nebo liché.
Pro kaÏdou dvojici ãísel (a, b) z D tedy vznikne jeden ﬁádek v˘sledné

takto nalezen˘ch dvojic (ai, bi) oznaãme D. O pojmu hladké ãíslo (p-smooth) binární matice. V ní pak hledáme takovou podmnoÏinu ﬁádkÛ, aby souãet
a o prosévání si mÛÏete podrobnûji poãíst v ãláncích [ROSA], viz infotipy.

jejich prvkÛ po sloupcích byl vÏdy sud˘ (ve skuteãnosti 0 modulo 2).

ProtoÏe nalezená ãísla (ai + bim) jsou hladká, je moÏné je zapsat ve tvaru

MnoÏinu S pak tvoﬁí ty dvojice (a, b), které odpovídají vybran˘m ﬁádkÛm.

placená inzerce

Πpj∈F pjeij, kde F je zvolená faktorová báze – co nejmen‰í mnoÏina co nejmen- Poznamenejme, Ïe toto úsilí musí b˘t koordinováno s podobn˘m postu‰ích prvoãísel pj (p1 < p2 < p3 < ....). KaÏdé z ãísel (ai + bim) je tedy souãinem

pem pro polynomy. Jak je vidût, tﬁetí fáze GNFS je nároãná na pamûÈ,

nûjak˘ch mocnin nûjak˘ch prvoãísel z mnoÏiny F. Prosévání konãí naleze-

protoÏe musíme vyhledávat lineární závislosti ﬁádkÛ a pﬁíslu‰né operace

ním mnoÏiny D.

provádût v celé matici.
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4. FÁZE – V¯POâET FAKTORÒ
V poslední fázi se pak uÏ jen objevené závislosti vyuÏijí k v˘poãtu hledan˘ch prvoãinitelÛ faktorizovaného ãísla n. Jak právû uvedené my‰lenky ukazují, faktorizace velk˘ch ãísel metodou GNFS je rozhodnû netriviální záleÏitost. JestliÏe jsme u Pollardov˘ch metod mohli napsat faktorizaãní program
„na kolenû“ a pro domácí poãítaã, tady to uÏ nepÛjde. Pokud máte zájem
o podrobnosti, v infotipech naleznete souhrnnou monogra£i o GNFS.

Délka ãísla n, které
má b˘t faktorizováno
metodou GNFS (v bitech)

Nezbytn˘ poãet
PC Pentium 500 MHz
nebo ekvivalentních strojÛ

PoÏadovaná pamûÈ RAM
kaÏdého stroje

430
760
1020
1620

1
215 000
342 000 000
1 600 000 000 000 000

minimální
4 GB
170 GB
120 TB

Tab. 1. Prognóza možností faktorizace společnosti RSASI, založená na současných znalostech,
s požadovaným výsledkem do 1 roku

PRAKTICKÉ MOÎNOSTI GNFS

zuje tabulka 1. Vycházejí z pﬁedpokladu, Ïe jsou vyuÏity souãasné schopnosti

V˘hodou fáze prosévání je, Ïe mÛÏe b˘t uskuteãÀována nezávisle a paralel-

GNFS a Ïe ﬁe‰ení by mûlo b˘t nalezeno do jednoho roku, a zcela se zde zane-

nû na rÛzn˘ch strojích – napﬁíklad na internetu. KaÏd˘ stroj pak nalezenou

dbává fáze zpracování matice (tj. ãasové i pamûÈové nároky této fáze).

dvojici (a, b) posílá do centrálního poãítaãe. Naproti tomu zpracování matice je vût‰inou provádûno na jednom centrálním (super)poãítaãi, protoÏe vy-

KVADRATICKÉ SÍTO

Ïaduje velké mnoÏství operaãní pamûti na uloÏení matice. Dnes je je‰tû nej-

Metodou, která pﬁedcházela GNFS, a která je pro ãísla do 110 aÏ 120

uÏ‰ím hrdlem strojov˘ ãas na prosévání, v budoucnu – pﬁi faktorizaci

cifer dokonce úspû‰nûj‰í neÏ GNFS, je metoda Quadratic Sieve (QS).

vût‰ích ãísel – se jím mÛÏe stát pamûÈ tohoto superpoãítaãe, pokud nebudou nalezeny efektivní metody paralelního zpracování matice.
MoÏnosti faktorizace metodou GNFS, jak je odhaduje spoleãnost RSASI, uka-

Vstup: složené číslo n (které není mocninou prvočísla)
Výstup: odpověď netriviální prvočinitel d čísla n
1. Vyber faktorovou bázi F = {p1, p2,..., pt}, kde p1 = -1 (to děláme proto, že čísla b v dalším mohou být i záporná) a pj ( j ≥ 2)

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

je (j-1)ní prvočíslo p, pro něž je n kvadratické residuum modulo p (tato podmínka na prvočísla z faktorové báze je důsledkem podstaty úlohy).
Vypočti m = [n1/2], kde [] je celá část čísla.
Nasbírej t+1 párů čísel (ai, bi) podle následujícího postupu nebo metodou popsanou v textu. Nastav i = 1 a dokud i ≤ t+1,
prováděj následující:
3.1. Vypočti b = q(x) = (x + m)2 – n a testuj, zda b je pt – hladké (tj. hladké vzhledem k množině S). Pokud ne, zvol další
x (jsou volena v pořadí ±1, ±2, ±3 ...) a opakuj krok 3.1.
3.2. Jestliže b je pt – hladké, lze ho vyjádřit ve tvaru Πj=1...t pj eij, a proto se volí ai = x + m, bi = b a vi = (vi1, vi2, ..., vit), kde
vij = eij mod 2 pro j = 1 ... t.
3.3. i = i + 1.
Nalezni neprázdnou podmnožinu T ⊆ {1, 2, ..., t + 1} tak, že (součet modulo 2) Σi∈T vi = 0.
Vypočti x = Π i∈T ai mod n, y = Πj=1...t pj lj , kde lj = Σi∈T eij / 2 pro každé j = 0...t.
Jestliže x ≡ ±y (mod n), pak se vrať na krok 4 a najdi jinou podmnožinu T. Pokud by se jiná podmnožina už nenašla, nahraď několik párů (ai, bi) novými páry v kroku 3 a pokračuj dále.
Vypočti d = gcd(x – y, n).
Return(d).

i
x
q(x)
faktorizace q(x)
1
0
-312
-23*3*13
2
1
3
3
3
-1
-625
-54
4
2
320
26*5
5
-2
-936
-23*32*13
6
4
960
26*3*5
7
6
-2160
-24*33*5
Příklad faktorizace čísla 24961 metodou kvadratického síta

ai
157
158
156
159
155
161
151

vi
(1; 1; 1; 0; 1; 0)
(0; 0; 1; 0; 0; 0)
(1; 0; 0; 0; 0; 0)
(0; 0; 0; 1; 0; 0)
(1; 1; 0; 0; 1; 0)
(0; 0; 1; 1; 0; 0)
(1; 0; 1; 1; 0; 0)

4. Nalezneme závislost: v1 + v2 + v5 = 0, tj. T = {1, 2, 5}.
5. Vypočteme x = a1a2a5 mod n = 936.
6. Vypočteme l1 = 1, l2 = 3, l3 = 2, l4 = 0, l5 = 1, l6 = 0.
7. Vypočteme y = -23*32*13 mod n = 24025.
8. Protože 936 ≡ -24025 (mod n), musíme nalézt jinou lineární závislost.
9. Nalezneme v3 + v6 + v7 = 0, tj. T = {3, 6, 7}.
10. Vypočteme x = a3a6a7 mod n = 23405.
11. Vypočteme l1 = 1, l2 = 5, l3 = 2, l4 = 3, l5 = 0, l6 = 0.
12. Vypočteme y = -25*32*53 mod n = 13922.
13. Nyní nalezneme d = gcd(x – y, n) = gcd( 23405 – 13922, 24961) = gcd(9483, 24961) = 109, čili 24961 = 109 * 229
je hledaná faktorizace.

Obr. 2. Příklad kvadratického síta pro faktorizaci čísla n = 24961

placená inzerce

Obr. 1. Pseudokód algoritmu kvadratického síta pro faktorizaci

1. Vybereme faktorovou bázi F = {-1, 2, 3, 5, 13, 23} o velikosti t = 6.
2. Vypočteme m = [ 249611/2] = 157.
3. V tabulce jsou zaznamenány hodnoty pro prvních t + 1 hodnot x, pro něž je q(x) 23-hladké.
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Byla v Chipu uÏ popsána v ãláncích o TWINKLE (viz infotipy, [ROSA]).
Nebudeme ji uÏ proto znovu celou popisovat, ale pﬁiblíÏíme si ji ve
formû algoritmu a pﬁíkladu.

2

3 /
4 5 /
6 7 /
8
3 /
4 5 /
6 7 /
8
5 /
6 7 /
8
7 /
8

9
/
9
/
9
/
9

/
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/
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/
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/
10

Vlastní algoritmus sledujeme na obrázku 1, pﬁiãemÏ na obrázku 2 vidíme

11
11
11
11
11

/
12
/
12
/
12
/
12
/
12

postup na konkrétním ãísle. Podstatn˘ je krok 3, v nûmÏ hledáme t + 1 (co
nejvíce) párÛ ãísel (ai, bi) tak, aby ai2 ≡ bi (mod n). V kroku 4 z nich vybíráme
takovou podmnoÏinu T, aby souãin ãísel bi obsahoval jen sudé mocniny
prvoãísel, tj. aby to byl nûjak˘ ãtverec (y2). Souãin odpovídajících ãísel ai2
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/
22
/
22
/
22
/
22
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22
/
22
/
22
/
22

23
23
23
23
23
23
23
23
23

Obr. 3. Eratosthenovo síto pro určování prvočísel

bude samozﬁejmû také ãtverec (x2), viz krok 5, a bude platit hledaná rovnost x2 ≡ y2 (mod n). V kroku 7 pak pomocí x, y urãíme faktor ãísla n. V kro-

na souãin prvkÛ z urãené faktorové báze F. Princip QS si mÛÏeme vysvûtlit

ku 3.1 algoritmu nejprve vytváﬁíme ãísla b a poté zji‰Èujeme, zda jsou hlad-

jako analogii Eratosthenova síta následovnû. Prvky z Q nevy‰krtáváme, ale

ká. Metoda QS to dûlá trochu ra£novanûji – ãísla b s touto vlastností nám

postupnû dûlíme nalezen˘mi prvoãíseln˘mi dûliteli. F je pﬁedem urãená

zÛstanou jako v˘sledek prosévání.

mnoÏina prvoãísel, opût men‰ích neÏ nûjaká stanovená hranice.

QS je trochu podobná vyhledávání prvoãísel pomocí tzv. Eratosthenova

Proséváme tak, Ïe pro kaÏdé prvoãíslo p ∈ F vytvoﬁíme síto Sp =

síta, které ukazuje obrázek 3; moÏná si na nû vzpomenete je‰tû z dûtství.

{x1,2 + k*p; |x1,2 + k*p| ≤ M, k = ±1, ±2, ±3, ...}, kde x1,2 jsou koﬁeny rovnice

Napsali jsme prostû do ﬁádku pﬁirozená ãísla a vy‰krtli jsme z nich v‰echna

q(x) ≡ 0 (mod p). Pointa je v tom, Ïe pro prvky síta x ∈ Sp jsou odpovídající

dûlitelná dvojkou (kromû dvojky samé, která je nejmen‰ím prvoãíslem). Prv- prvky q(x) ∈ Q dûlitelné ãíslem p. Je tomu tak proto, Ïe q je kvadratick˘
ní zbylé ãíslo (trojka) je dal‰í nejmen‰í prvoãíslo. Ze zb˘vající mnoÏiny jsme

polynom, a pokud ke koﬁenu x1,2 rovnice q(x) ≡ 0 (mod p) pﬁipoãteme náso-

tedy vy‰krtli v‰echna ãísla dûlitelná trojkou, poté pûtkou atd. âísla, která

bek ãísla p, dostaneme opût q(x1,2 + k*p) ≡ 0 (mod p), neboÈ zde pﬁibudou

zÛstala nepﬁe‰krtnuta, jsou prvoãísla.

navíc jen ãleny dûlitelné p a p2. âísla q(x1,2 + k*p) – je‰tû nemodulovaná –

U QS nevy‰etﬁujeme pochopitelnû v‰echna pﬁirozená ãísla, ale jen ome-

placená inzerce

zenou mnoÏinu (pﬁesnûji posloupnost) ãísel, kterou oznaãíme Q = {q(x);

jsou tedy dûlitelná ãíslem p.
Vlastní prosévání pak konkrétnû provedeme tak, Ïe ta ãísla q(x) z Q,

x = ±1, ±2, ±3, ... ±M}, kde q(x) je zvolen˘ kvadratick˘ polynom a M je

jejichÏ index x je ze síta Sp, vydûlíme ãíslem p (resp. jeho nejvy‰‰í moÏ-

vhodná hranice. Úãelem je zjistit, která ãísla z Q jsou hladká, tj. rozloÏitelná

nou mocninou p, kterou je dané ãíslo dûlitelné). Pak pokraãujeme
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praxe: kryptogra£e

n

Proporcionální
sloÏitost L(N)

Odpovídající sloÏitost 2^x, âasová nároãnost úlohy
tj. odpovídající délka klíãe vÛãi n = 512
symetrické ‰ifry

PamûÈová nároãnost úlohy
vÛãi n = 512

512
576
640
704
768
1024
1536
2048
2560
3072
3584
4096

1,76E+19
1,91E+20
1,79E+21
1,47E+22
1,08E+23
1,32E+26
1,31E+31
1,53E+35
4,74E+38
5,80E+41
3,58E+44
1,29E+47

64
67
71
74
77
87
103
117
128
139
148
156

1
3
10
29
78
2737
8,64E+05
9,34E+07
5,19E+09
1,82E+11
4,51E+12
8,57E+13

1
11
102
836
6135
7491286
7,47E+11
8,73E+15
2,70E+19
3,30E+22
2,04E+25
7,34E+27

Tab. 2. Složitost úlohy faktorizace metodou GNFS

nû s v˘sledky faktorizace 512bitového modulu na konferenci Eurocrypt
v minulém roce, se odhaduje, Ïe k ﬁe‰ení úlohy prosévání by bylo potﬁeba
cca 90 000 PC (kaÏd˘ s 5 GB RAM) a po roce jejich práce bychom obdrÏeli asi jednoterabajtovou matici, ﬁe‰itelnou na jednom PC s odpovídajícím 1 TB pamûti RAM asi 4000 let...
Jedin˘m v˘chodiskem je proto paralelizovat také tuto úlohu zpracování matice, k ãemuÏ slouÏí tzv. blokov˘ LanczosÛv paralelizaãní algoritmus (BLPA). Podle nûj se matice rozdûlí na k ãástí, které paralelnû zpracovávají rÛzné stroje, a ty pak díky vzájemné komunikaci mohou ve
velké matici nalézt lineární vztahy (znamená to tedy propojení v‰ech
tûchto poãítaãÛ). Dosud nebyl BLPA vyzkou‰en pro k > 16, zatímco
v na‰í úloze potﬁebujeme k = 80 000, abychom mohli úlohu ﬁe‰it do
tﬁí mûsícÛ (zde pouÏijeme pochopitelnû 80 000 PC z první fáze – nemu-

v „prosévání“ dal‰ím prvoãíslem z faktorové báze F. Nakonec nám z nûkter˘ch ãísel mnoÏiny Q zÛstane pouze jedniãka, coÏ znamená, Ïe pÛvod-

síme tedy nakupovat dal‰í).
Zda je nûco takového vÛbec uskuteãnitelné, je pﬁedmûtem velkého sporu

ní ãíslo, které bylo na tomto místû, bylo dûlitelné prvoãísly z faktorové

Silvermana na jedné stranû (BLPA není vyzkou‰en, nebude fungovat pro

báze neboli je to hladké ãíslo.

k = 80 000, problém rychlého vzájemného propojení 80 000 PC vytváﬁejících ve skuteãnosti jeden stroj s prostorovû oddûlenou pamûtí a proceso-

KDYBY V·ECHNY POâÍTAâE SVùTA...

ry...) a Lenstry na stranû druhé, kter˘ Ïádnou z uveden˘ch námitek za pro-

Nyní se pokusme odpovûdût na otázku z minulého dílu, jak velké ãíslo by-

blém nepovaÏuje. (Fakt ale je, Ïe oba pánové jsou sice odborníky na

chom právû teì byli schopni faktorizovat, kdybychom mûli v‰echny znalosti

faktorizaci, ov‰em nikoli na paralelní architektury.)

souãasné vûdy, hodnû penûz a ve‰kerou v˘poãetní techniku na Zemi. Abychom mohli odpovûdût, musíme si ujasnit sloÏitost této úlohy.

Ale dejme tomu, Ïe by se to podaﬁilo. Pak bychom k vyﬁe‰ení úlohy
potﬁebovali 15 mûsícÛ (12 mûsícÛ prosévání + 3 mûsíce ﬁe‰ení matice)
a cca (90 000 PC)*(2000 USD/PC) = 180 000 000 USD. Pokud se vám nelíbí

SLOÎITOST ÚLOHY FAKTORIZACE

odhad 2000 USD za PC s 5GB RAM, dosaìte si sem své ãíslo; v tomto

SloÏitost úlohy faktorizace je shora omezená ãíslem L(N) =

okamÏiku jde v‰ak pﬁedev‰ím o to, zda obdrÏená ãísla jsou vÛbec („pro lid-

exp((c + o(1))*(log N)1/3*(log log N)2/3), kde c = 1,923 a o(1) je veliãina jdoucí stvo“) dosaÏitelná nebo ne.
k nule, kdyÏ N jde do nekoneãna. Nároky na ãas jsou proporcionální ãíslu
L(N) a na pamûÈ odmocninû z L(N). Tyto nároky na pamûÈ i ãas se t˘kají jak

DRUHÁ CESTA ¤E·ENÍ

fáze prosévání, tak fáze ﬁe‰ení matice. âísla L(N) pro rÛzná N = 2n, která nás Dal‰í moÏností ﬁe‰ení jsou specializovaná zaﬁízení. Zatím známe jednozajímají, ukazuje tabulka 2. Z ní je moÏné odvodit, Ïe faktorizace 768bitové- ho pﬁedstavitele – TWINKLE, není v‰ak vylouãeno, Ïe tajné sluÏby mají
ho modulu je cca 6135krát ãasovû a 78krát pamûÈovû nároãnûj‰í neÏ fakto-

nûco lep‰ího, a kdyby lidstvu opravdu „teklo do bot“, nenechaly by si

rizace 512bitového modulu.

to pro sebe...
Ale zanechme „kdyby“ a dejme slovo prof. Shamirovi. Spoleãnû s Len-

vûj‰í práci Lenstry a Shamira (konstruktér TWINKLE), pﬁednesené spoleã-

strou odhadují na fázi prosévání pﬁi faktorizaci 768bitového modulu potﬁe-

placená inzerce

Zab˘vejme se nyní úlohou faktorizace 768bitového modulu. V nejno-

C H I P
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bu 5000 zaﬁízení TWINKLE podporovan˘ch 80 000 poãítaãi (Pentium II s minimální pamûtí RAM, cena cca 100 USD), které ve fázi prosévání (6 mûsícÛ)
pro TWINKLE pﬁipravují data (na jeden TWINKLE cca 16 PC). Cena za upraven˘ TWINKLE je cca 5000 USD, takÏe za fázi prosévání zaplatíme
5000*5000 + 80 000*100, tj. 33 milionÛ dolarÛ (6 mûsícÛ v˘poãtÛ). Jak vidíte, TWINKLE mÛÏe fázi prosévání zlevnit, coÏ je v˘borné. K druhé fázi mÛÏeme vyuÏít poãítaãe z první fáze, ale problém, zda algoritmus BLPA pro
Telefon: 048 / 5113735
Fax: 048 / 2713302
http://www.varicad.cz
E-mail: posta@varicad.cz
Obchodní odd.:
Údolní 792/1,
460 01 Liberec

k = 80 000 je realizovateln˘, zÛstává otevﬁen˘ jako v pﬁedchozím pﬁípadû.
Jinak ﬁeãeno – zaﬁízení TWINKLE nám trochu zlevnilo první fázi, ale s hlavním problémem nám nijak nepomohlo.

JE OHROÎEN 1024BITOV¯ MODUL?
Z tabulky 2 lze odvodit, Ïe faktorizace 1024bitového modulu je
7491286/6135 = 1221krát ãasovû a 35krát pamûÈovû nároãnûj‰í neÏ faktorizace ãísla 768bitového. Tentokrát v‰ak TWINKLE na fázi prosévání pouÏít

15.10. - 19.10.2001

nepÛjde, protoÏe úloha pﬁesahuje jeho technické moÏnosti. Se zvy‰ováním

INVEX Brno,

modulu totiÏ roste i velikost faktorové báze neboli poãet diod. Ten je

pavilon A1, stánek č. 31

u TWINKLE omezen na 200 000 (stﬁízlivûji, vzhledem k chybovosti, se uvaÏuje 100 000 funkãních diod), coÏ je pro 1024bitov˘ modul málo. Nemusí
nás to ale nijak zvlá‰È mrzet – jak dovozují Lenstra se Shamirem, TWINKLE
oproti pouÏití PC mÛÏe fázi prosévání nanejv˘‰e zlevnit. Zlevnûní by bylo

- Zajímavé řešení pro strojní konstruktéry

maximálnû o jeden ﬁád a peníze nás v tomto pﬁípadû tak nezajímají, takÏe

- Snadná cesta od 3D až po výkresovou dokumentaci

mÛÏeme tuto cestu opustit.
prve si ﬁeknûme, jak tabulka vznikla. První ﬁádek tabulky je pﬁevzat z originálního ãlánku Factorization of a 512-Bit RSA Modulus, Eurocrypt 2000, pp.
1 – 17 kolektivu autorÛ (Lenstra, Montgomery a dal‰í), kteﬁí faktorizovali

- Rozsáhlé knihovny strojních součástí, výpočty, rozviny
placená inzerce

Co budeme potﬁebovat, kdybychom nasadili PC, ukazuje tabulka 3. Nej-

512bitov˘ modul RSA-155. V‰echna ostatní ãísla vznikla pouh˘m násobením koe£cientem sloÏitosti, odvozen˘m z ãísel L(N) a L(512) jako
L(N)/L(512) u ãasové nároãnosti a jako odmocnina z tohoto koe£cientu
u pamûÈové nároãnosti. âíslo L(N) i uvedené koe£cienty sloÏitosti jsou
uznávány v táborech optimistÛ i pesimistÛ. ZdÛrazÀujeme to, protoÏe v rÛzn˘ch v˘poãtech rÛzn˘ch autorÛ se berou v úvahu rÛzné pﬁedpoklady. Napﬁíklad údaje o poãtu PC z tabulky 1 (Silverman) byly vypoãteny na základû
úlohy RSA-155, kde poãítaãe nebyly vyuÏity pro faktorizaci na 100 %. Proto
(a také z dÛvodu jiného taktování) je jich více, neÏ je uvádûno v tabulce 3,
kde se pﬁedpokládá plné vyuÏití a vy‰‰í v˘kon.
Dále poznamenejme, Ïe jako referenãní poãítaã uvádíme PC/450MHz,
kter˘ je sice uÏ obstaroÏní, ale slouÏí jako etalon v rÛzn˘ch pracích. Jak
tedy vypadá 1024bitov˘ modul podle tabulky 3? Postaãí vyrobit desítky
milionÛ PC (napﬁíklad 139 milionÛ PC/450MHz nebo ekvivalentnû 13,9 milionu PC/4500MHz), kaÏd˘ disponující 175 GB RAM. Poznamenejme jen, Ïe
to musí b˘t uÏ PC se 64bitov˘mi procesory, aby takovou pamûÈ mohly pﬁímo adresovat. S tímto vybavením pak budeme za rok hotovi s fází prosévání. Nebo investujeme dvojnásobek a v˘sledek bude za pÛl roku atd.
Pak ale opût pﬁijde na ﬁadu problém umístûní a zpracování matice, tentokrát zabírající 5500 GB RAM. Pokud bychom tuto pamûÈ soustﬁedili do
jednoho PC, ﬁe‰ení by nám na nûm trvalo 75 milionÛ dní. TakÏe budeme
muset úlohu paralelizovat. JenÏe jak by fungoval algoritmus BLPA pro
k = 139 000 000 paralelních poãítaãÛ, kdyÏ jsme je‰tû nevyzkou‰eli ani
k = 16? Jak by asi fungovalo propojení takového mnoÏství poãítaãÛ zpracovávajících matici paralelnû po blocích? To nevíme a pro tak velké poãty nikdo o takovém postupu neuvaÏuje.

ruce nic. Proto se osobnû domnívám, Ïe v tento okamÏik na 1024bitov˘

placená inzerce

Jsou tu sice ãistû teoretické pﬁedpoklady, Ïe by mohl existovat pokrok,
kter˘ tyto problémy pﬁekoná, ale pokud zÛstaneme v realitû, nemáme po

- Nejlepší poměr cena/výkon
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n

512
576
640
704
768
1024
1536
2048
2560
3072
3584
4096

Prosévání
Poãet PC/450MHz,
ﬁe‰ících úlohu
nepﬁetrÏitû
1 rok (*)

Prosévání
Nutnû vynaloÏen˘
skuteãn˘
v˘poãetní v˘kon
(v MIPS letech)

Prosévání
Nutná pamûÈ kaÏdého
jednotlivého PC pro
ﬁe‰ení úlohy prosévání
(v MB)

Zpracování matice
Nutná pamûÈ
superpoãítaãe pro
zpracování matice
(v GB)

Zpracování matice
âas superpoãítaãe
ke zpracování
matice
(dní)

18,7
203
1901
15602
114513
139837347
1,39E+13
1,63E+17
5,03E+20
6,17E+23
3,80E+26
1,37E+29

8400
91547
855541
7020966
51530771
62926806060
6,27E+15
7,33E+19
2,26E+23
2,78E+26
1,71E+29
6,16E+31

64
211
646
1850
5013
175169
5,53E+07
5,98E+09
3,32E+11
1,16E+13
2,89E+14
5,48E+15

2
7
20
58
157
5474
1,73E+06
1,87E+08
1,04E+10
3,64E+11
9,02E+12
1,71E+14

10
109
1019
8358
61346
74912864
7,47E+12
8,73E+16
2,70E+20
3,30E+23
2,04E+26
7,34E+28

Tab. 3. Složitost faktorizace metodou GNFS pro různé délky čísel a nároky na výkon, čas a paměť
(*) PC/450MHz je často volený referenční stroj, viz též [LV]

modul prostû nestaãíme a pﬁípadní lu‰titelé

metoda GNFS, jejíÏ pomocí bylo v roce 1999 fak-

1024bitového modulu RSA budou muset pﬁijít

torizováno 512bitové ãíslo (155 desítkov˘ch ãís-

s nûjak˘m nápadem, jak se vyrovnat s druhou

lic). Dal‰í pokroky lze sice oãekávat, ale pokud

fází, nebo s nûãím úplnû jin˘m, neÏ je GNFS. Tﬁe-

nebude uãinûn zásadní objev, praktick˘m limitem

ba s kvantov˘mi poãítaãi, viz napﬁíklad [VESMIR]

GNFS se zdá b˘t 768 bitÛ (coÏ je také moje osob-

v infotipech.

ní odpovûì na vznesenou otázku). Názory na
moÏnosti se ov‰em rÛzní – paradoxnû pﬁímo

JAK TO VIDÍ OPTIMISTÉ (NEBO IGNORANTI?) diametrálnû u nejvût‰ích odborníkÛ pracujících
Zcela jin˘ dojem musí ãlovûk získat pﬁi ãtení prá-

v oblasti teorie ãísel.

ce [LV], jejíÏ závûry jsou v zásadním rozporu se

Vlastimil Klíma | vlastimil.klima@i.cz

Silvermanov˘mi úvahami a také s úvahami
v ãlánku, kter˘ ãtete. Podle [LV] 1024bitov˘ modul RSA nebude – zjednodu‰enû ﬁeãeno – posky-

INFOTIPY

tovat pﬁíli‰ velkou bezpeãnost uÏ v pﬁí‰tím roce
(i kdyÏ pﬁesná interpretace vysloven˘ch závûrÛ je
trochu sloÏitûj‰í). [LV] je velmi sugestivnû napsána, takÏe pokud ji ãlovûk ãte jen letmo, snadno
pﬁipustí nûkolik dílãích ra£novan˘ch extrapolací.
Pokud se zkombinují dohromady, celkov˘ závûr
práce je dost zdrcující.
Na malém prostoru není moÏné rozvíjet hlub‰í
kritiku, ale za závaÏnou povaÏuji Silvermanovu
v˘hradu, Ïe [LV] nebere v úvahu pamûÈové nároky faktorizace. S tûmi se [LV] vyrovnává na stranû 26 takto: „...protoÏe souãasné procesory
mají dostatek pamûti pro problémy ﬁe‰ené metodou NFS v souãasnosti, mÛÏeme pﬁedpokládat, Ïe budoucí procesory budou mít více neÏ
dost pamûti k ﬁe‰ení budoucích problémÛ...“.
VáÏn˘m zájemcÛm ale doporuãuji seznámit se
s obûma názory, vzhledem k tomu, Ïe autoﬁi [LV]
jsou uznávaní odborníci.

ZÁVùR
Jak velké ãíslo bychom tedy nyní dokázali faktorizovat, kdybychom mûli v‰echny znalosti souãasné vûdy, hodnû penûz a ve‰kerou v˘poãetní techniku na Zemi? Tabulka 2 dává kaÏdému dost

placená inzerce

moÏností na vlastní odpovûì. Pokroky ve faktorizaci jsou zatím velmi skromné. Faktem zÛstává,
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