
ΠΠεεππεερραασσμμέένναα  ΣΣώώμμαατταα  GGFF((ppnn))//pp∈∈ PP,,nn∈∈ NN  
  

!!"" ΚΚαατταασσκκεευυήή  ττοουυ  CC  ααππόό  ττοο  RR  
!!"" GGFF((pp))==FFpp  ααππόό  ττοο  FFpp  φφττιιάάχχννοουυμμεε  ττοο  FFpp

nn  ==  GGFF((ppnn))  
!!"" ΈΈσσττωω    ff((xx))∈∈ FFpp[[XX]],,  ααννάάγγωωγγοο  ||FFpp  μμεε  ddeegg  ff((xx))==nn  ,,  ττοο  FFpp[[XX]]//<<ff((xx))>>  εείίννααιι  σσώώμμαα  μμεε  ppnn  σσττοοιιχχεείίαα..  
!!"" ΆΆνν  gg((xx))  άάλλλλοο  ααννάάγγωωγγοο  πποολλυυώώννυυμμοο  ||FFpp  μμεε  ddeegg  gg((xx))==nn  ττόόττεε    
                                                                              FFpp[[XX]]//<<gg((xx))>>  ==  FFpp[[XX]]//<<ff((xx))>>  
  
!!"" ΣΣυυμμββοολλιισσμμόόςς::    GGFF  ((ppnn))  
!!"" ΓΓιιαα  κκάάθθεε  φφυυσσιικκόό  ααρριιθθμμόό  nn  υυππάάρρχχεειι  ττοουυλλάάχχιισσττοονν  έένναα  πποολλυυώώννυυμμοο  ααννάάγγωωγγοο  ||FFpp  ββααθθμμοούύ  nn..  
!!"" ΓΓιιαα  κκάάθθεε  φφυυσσιικκόό  nn  υυππάάρρχχεειι  αακκρριιββώώςς  έένναα  σσώώμμαα  μμεε  ppnn  σσττοοιιχχεείίαα..  ΑΑυυττόό  ιισσχχύύεειι  γγιιαα  κκάάθθεε  pp∈∈ PP  κκααιι  ΔΔΕΕΝΝ  

υυππάάρρχχοουυνν  άάλλλλαα  ππεεππεερραασσμμέένναα  σσώώμμαατταα..  
 
 

ΚΚαατταασσκκεευυήή  ττοουυ  σσώώμμααττοοςς  GGFF((2233))  
 
ΑΑννάάγγωωγγαα  πποολλυυώώννυυμμαα  ββααθθμμοούύ  33  ττοουυ  FF22[[XX]]  
ff11((xx))==xx33++11,,      ff22((xx))==xx33++xx++11,,          ff33((xx))==xx33++xx22++11,,      ff44((xx))==xx33++  xx22++xx++11  
  
TToo  ff11((xx))  όόχχιι  ααννάάγγωωγγοο  ααφφοούύ  ff11((xx))==((xx++11))((  xx22++xx++11))  
TToo  ff22((xx))  ααννάάγγωωγγοο  
TToo  ff33((xx))  ααννάάγγωωγγοο  
TToo  ff44((xx))  όόχχιι  ααννάάγγωωγγοο  ααφφοούύ  ff44((xx))==((xx++11))((  xx22++11))  
 
ΙΙσσχχύύεειι::  FF22[[XX]]//<<  xx33++xx++11>>  ==  GGFF((2233))  κκααιι  τταα  88  σσττοοιιχχεείίαα  ττοουυ  σσώώμμααττοοςς  ααυυττοούύ  εείίννααιι::  
00,,  11,,  xx,,  xx++11,,    xx22,,    xx22++11,,    xx22++xx,,    xx22++xx++11  
  
ΠΠοολλλλααππλλαασσιιαασσμμόόςς  πποολλυυωωννύύμμωωνν  σσττοο  FF  22[[XX]]//<<  xx33++xx++11>>  
ππ..χχ..  ((xx22++11))**((  xx22++xx++11))  ==  xx44++xx33++xx++11==  ((xx++11))((  xx33++xx++11))++((  xx22++xx))  
ΑΑνν  γγρράάψψοουυμμεε  ττοο  αα22xx22++αα11xx++αα00  σσαανν  ((αα22  ,,  αα11  ,,  αα00))  ττόόττεε  τταα  ππιιθθααννάά  πποολλυυώώννυυμμαα  γγιιαα  ττοο  FF22[[XX]]//<<  xx33++xx++11>>  εείίννααιι  
::  000000,,  000011,,  001100,,  001111,,  110000,,  110011,,  111100,,  111111..  ΜΜεε  ττοονν  ττρρόόπποο  ααυυττόό  φφττιιάάχχννοουυμμεε  εευυκκοολλόόττεερραα  ττοονν  ππίίνναακκαα  
πποολλλλααππλλαασσιιαασσμμοούύ..  
  
ΙΙσσχχύύεειι::  ΗΗ  πποολλλλααππλλαασσιιαασσττιικκήή  οομμάάδδαα  ττοουυ  σσώώμμααττοοςς  GGFF((ppnn))  εείίννααιι  κκυυκκλλιικκήή..  ΕΕπποομμέέννωωςς  ηη  πποολλλλααππλλαασσιιαασσττιικκήή  
οομμάάδδαα  ττοουυ  GGFF((2233))  εείίννααιι  κκυυκκλλιικκήή  ττάάξξηηςς  77..  
ΚΚάάθθεε  σσττοοιιχχεείίοο  ττηηςς  οομμάάδδααςς  εείίννααιι  γγεεννννήήττοορρααςς  ααυυττήήςς..  
ΥΥπποολλοογγίίζζοουυμμεε  ττιιςς  δδυυννάάμμεειιςς  ττοουυ  xx::  
xx11==xx,,    xx22==  xx22  ,,    xx33==xx++11,,  xx44==xx22++xx,,    xx55==xx33++xx22==  xx22++xx++11,,  xx66==  xx33  ++xx22++xx==  xx22++11,,  xx77==11  
  
ΣΣηημμεείίωωσσηη::  

••   ΈΈχχοουυνν  μμεελλεεττηηθθεείί  ιιδδιιααίίττεερραα  τταα  σσώώμμαατταα  GGFF((22nn))  
••   OO  ααλλγγόόρριιθθμμοοςς  ττοουυ  SShhaannkkss  δδοουυλλεεύύεειι  κκααιι  σστταα  GGFF((22nn))  
••   ΆΆλλλλοοιι  ααλλγγόόρριιθθμμοοιι    χχρρεειιάάζζοοννττααιι  ττρροοπποοπποοιιήήσσεειιςς  



Αλγόριθμος των Pohling-Hellman  
 

ΓΓιιαα  ττοονν  υυπποολλοογγιισσμμόό  ττοουυ  λλοογγααρρίίθθμμοουυ    llooggaaββ  ((mmoodd  qqcc))  ::  

((11))  ΥΥπποολλοογγίίζζοουυμμεε  ττοο   pa q
ip

i

i

mod
)1( −

=γ   ,γγιιαα  00≤≤  ii  ≤≤qq--11  

((22))  θθέέττοουυμμεε  jj==00  κκααιι  ββjj  ==ββ  
((33))  ΌΌσσοο  jj≤≤  cc--11  κκάάννεε    

((44))  ΥΥπποολλόόγγιισσεε  p
jq

p

mod
1
)1(

+
−

= βδ  
((55))  ΒΒρρεεςς  ii    ττέέττοοιιοο  ώώσσττεε  δδ==γγii  

((66))  aajj==ii 
((77)) pa

j
j qa

jj mod1
−

+ = ββ  
((88))  jj==jj++11  
 
          
                                                 (1)                                
 
ΠΠααρράάδδεειιγγμμαα::  
pp==2233..  ΓΓννωωρρίίζζοουυμμεε  όόττιι  αα==22  εείίννααιι  ππρρωωττααρρχχιικκήή  ρρίίζζαα  mmooddpp..    ΑΑςς  ππάάρροουυμμεε  ββ==1188..  ΕΕπποομμέέννωωςς  θθέέλλοουυμμεε  νναα  
υυπποολλοογγίίσσοουυμμεε  αα==lloogg221188  
ΕΕίίννααιι  nn==pp--11==2299--11==2288==2222  7711  

ΘΘαα  υυπποολλοογγίίσσοουυμμεε  ππρρώώτταα  ττοο  αα  mmoodd44  κκααιι  έέππεειιτταα  αα  mmoodd77..  ΞΞεεκκιιννάάμμεε  θθέέττοοννττααςς  qq==22,,cc==22  κκααιι  εεφφααρρμμόόζζοουυμμεε  
ττοονν  ππααρρααππάάννωω  ααλλγγόόρριιθθμμοο..  ΈΈππεειιτταα  θθέέττοουυμμεε  qq==77,,  cc==11  κκααιι  εεφφααρρμμόόζζοουυμμεε  ξξααννάά  ττοονν  ααλλγγόόρριιθθμμοο..  ΑΑππόό  ττοονν  
ττεελλιικκόό  μμααθθηημμααττιικκόό  ττύύπποο  ((11))  υυπποολλοογγίίζζοουυμμεε  ττηηνν  ττεελλιικκήή  ττιιμμήή  ττοουυ  ζζηηττοούύμμεεννοουυ  ααλλγγοορρίίθθμμοουυ..  
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