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ABSTRACT 

Factoring is very important in the field of cryptography, specifically in the Rivest, 
Shamir, Adleman(RSA) public-key cryptosystem, one of the most prevalent 
methods for transmitting and receiving secret data which  its security relies on the 
fact that factoring large composite numbers (may be 300 digits) is computationally 
intensive task   . The General Number Field Sieve (GNFS) algorithm is the fastest 
known method for factoring large integers (100 digits and more), selecting a 
polynomial is the first and the most important step of the general number field sieve. 
Choosing a "good" polynomial as a first step in GNFS algorithm widely affect the 
time needed to factor the integer which we intend to factor .In this paper we concern 
about polynomial selection step in GNFS, we try to examine practically the affect of 
choosing two different degrees polynomial on the time needed to factor a 100 digits 
integer. Base –   method is a reasonable first step for generating a suitable 
polynomial for the GNFS, in this method we first choose the degree of the 
polynomial ( =4 or 5 in our case) and looking for   ≈        and a polynomial    of 
degree    for which  ( ) = 0           ,we begin with  ( ) =   ∑            where 
the    are the coefficients of the base-  representation, Brian Murphy in his PhD 
thesis considered being the first how deeply study the effect of choosing a good 
polynomial on the time needed to factor a number  , he came out with a parameter  ( )  to measure without sieving the quality  of the polynomial ,many programs 
have been written using Murphy  parameter  ( ( )) and iterate  on the leading 
coefficient of the base-  polynomial till reaching the required ( ( )) value which 
we intend to reach, we get use from a program  freely available on the net which 
help us to choose a good polynomial after feeding the program with the required 
parameter .   We find a 4th degree polynomial need less time than a 5th degree 
polynomial to factor an integer   of a 100 digits, we present the result of factoring 
showing the two factors and the coefficients of the two polynomials and other 
information related to the factoring jobs using a python script written by Brian 
Gladman's available for free use on the net called (factmsieve.py) in two appendices.   
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  الوقت الالزم لتجزئة عدد صحیح تأثیر خفض درجة متعددة الحدود على 

  میة العامة لغربلة حقل االعدادخوارزمرتبة بواسطة ال 100من 
  
  

  الخالصة
تعتبر تجزأه االعداد الصحيحه من المفاهيم  المهمه  في التشفير خاصة فيمـا يتعلـق بالتشـفير    
بأستخدام المفتاح العام الذي يعتبر من أساليب التشفيراالكثر استخداما في ارسال وأستالم البيانـات  
بشكل سري عبر وسائل االتصاالت المختلفه  والذي طوره ثالث مختصين تم نسبه اليهم هم رايفز 

ح كبيـر  عدد صـحي  ةوالذي تعتمد موثوقيته على حقيقه أن تجزأ) أر ، أس ، أي(، شامير ، أدلمن 
تعتبـر  . الوقت الالزم النجازها  ةمن ناحي ةمن المهام الصعب)  مرتبه 300أحيانا مكون من (نسبيا 

 ةالكبيـر  ةاالعداد الصـحيح  ةلتجزأ ةلغربلة حقل االعداد أسرع الطرق المعروف ةالعام ةالخوارزمي
حدود ضمن  ةهي اختيار متعدد ةاالولى في هذه الخوارزمي ةأن الخطو). وأكثر ةمرتب 100(نسبيا 

 ةالحدود هذه بشكل كبير على الوقت الالزم لتجـزأ  ةيؤثر االختيار المناسب لمتعدد.  ةشروط معين
أختيـار أولـي   )  m  )Base-m –تعتبر متعددة الحدود لألساس . العدد الصحيح المزمع تجزأته 

 mة متعددة الحدود وعـدد  حيث نحدد أوال درج )GNFS(مناسب لخوارزمية غربلة حقل االعداد 
( ) بحيـث    dذات درجة  fومتعددة حدود         ≈  بحيث   = ومنهـا              0

( ) ستكون متعددة الحـدود االبتدائيـة    =   ∑  Brian، يعتبـر بـراين مـورفي              
Murphy)  (   من أشهر الذين درسوا بشكل معمق تأثير االختيار المناسب لمتعددة الحـدود علـى

  .يدعى مقياس مورفي )  ( ) ( وخرج بمقياس لجودة متعددة الحدود  nسرعة تجزأة عدد 
الحدود في خوارزميه غربلة حقل االعداد أذ نحاول أن نختبـر   ةنهتم في هذا البحث بأختيار متعدد  

) n( ر أختيار متعددتي حدود مختلفتين على الوقت اللالزم لتجـزأه عـدد صـحيح   بشكل عملي تأثي
تمت االستعانة بأحد البرامج المتاحة االستخدام على الشـبكة العنكبوتيـة     ةمرتب  100مكون من 

 Leading(والتي تستخدم مقياس مورفي  وتعمل بشكل تكراري على تغيير قيمة المعامل الرائـد  
Coefficient (ددة الحدود لحين الحصول على متعددة حدود تحقق مقيـاس مـورفي المحـدد      لمتع

أستغرق وقت أقل مـن متعـدده   ) n(في تجزأه العدد   ةحدود رباعي ةولقد وجدنا أن أستخدام متعدد
قدمنا بملحقين فـي نهايـه البحـث البيانـات     . . أستخدمناها  في تجزأه نفس العدد  ةحدود خماسي

ومعـامالت  ) r2(والمركب الثاني ) r1(المركب االول ) n(ها مركبي العدد  الخاصه بالتجزأه وأهم
وقد أسنخدمنا سناريو مكتوب بلغه بايثون مكتوب  ةمتعددتي الحدود وبيانات أخرى تخص الخوازمي

  .من قبل برين كالدمان مشاع االستخدام على الشبكه العنكبوتيه 
 Algorithm( أن المعادلة التي تستخدم لقيـاس تعقيـد خوارزميـة غربلـة حقـل االعـداد           

Complexity ( التحوي ضمن معالمها )Parameters  (     على درجـة متعـددة الحـدود لـذلك
النستطيع نظريا مناقشة تأثير درجة متعددة الحدود على تعقيد الخوارزمية فلجئنـا الـى االختبـار    

على الرغم من التعقيد .  تغيير درجة متعددة الحدود على الوقت الالزم للتجزأة  العملي لقياس تأثير
النسبي لخوارزمية التجزاة وكون عملية التجزأة تتطلب عدة ساعات إال أن تدقيق النتيجة لم يتطلب 

تم التأكد من صحة عملية التجزأة )  MATLAB(إال ثواني فقط من خالل أستخدام البرنامج ماتالب 
أي  nوكانت النتيجة ان حصلنا على العدد  r2و  r1منا بضرب العددين الناتجين من التجزأة  أذ ق
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فلكـون   Sieving Regionأننا واثقين بشكل تام من صحة ناتج التجزأة ،أما بالنسبة لمنطقة الغربلة 
الغربلة  متعددة الحدود الرباعية تأخذ قيم أصغر من متعددة الحدود الخماسية لذلك تم تصغير منطقة

لعـدم   nأن النتيجة التي حصلنا عليه اليمكن تعميمها آلي عـدد  .في حالة متعددة الحدود الرباعية 
 .وجود أساس نظري لذلك 
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