
Hoofdstuk 8

Priemtesten en priemontbinding

8.1 Complexiteit

We hebben het al in eerdere hoofdstukken gezegd, ontbinding van grote getallen
in priemfactoren is moeilijk. Ontbinding van willekeurige getallen van meer dan
honderd cijfers kost vele uren of dagen computertijd, zelfs met de modernste
methoden. De reden hiervoor is niet dat het lastig is om met grote getallen te
rekenen. Een optelling of vermenigvuldiging van twee getalen van bijvoorbeeld
500 cijfers is een kleinigheidje, ook voor gewone PC’s. Het probleem is echter
dat men geen ontbindingsmethoden kent waarvan het aantal berekeningen dat
uitgevoerd moet worden klein genoeg is om in redelijke tijd te doen. Een kleine
vuistregel, voor tegenwoordige PC’s zijn een paar miljoen berekeningen, zelfs
met grote getallen, in niet al te lange tijd te doen. Komt het aantal berekeningen
boven een miljard uit, dan hebben we gemiddeld genomen een probleem en wordt
het tijd naar slimmere methoden te zoeken. Zo hebben we al eens betoogd dat we
voor de ontbinding van een getal van 40 cijfers, met behulp van näıeve methode
om delers te proberen, in het ongunstigste geval 1020 delingen nodig hebben. Dit
is vele ordes groter dan 109 en dus voor een PC ondoenlijk om binnen een dag te
doen.

In de zogenaamde complexiteitstheorie hebben we een manier om de efficiëntie
van een computerprogramma of algoritme te meten. Het idee is grofweg dat we
het programma een vraag voorleggen. Dat kan bijvoorbeeld door een te ont-
binden getal in te voeren. De lengte L van de invoer kunnen we meten door
het aantal toetsaanslagen dat ervoor nodig is. Een getal N bestaat uit ongeveer
log10 N cijfers. We hebben dus ongeveer log10 N toetsaanslagen nodig. Vervol-
gens kijken we hoe lang het algoritme doet over de verwerking van de invoer.
Neem bijvoorbeeld het euclidisch algoritme toegepast op twee getallen a, b van de
grootte-orde N . De lengte L van de invoer is dus ongeveer 2(log10N). In para-
graaf 3.4 hadden we gezien dat het Euclidisch algoritme c log10 N stappen nodig
heeft voor zekere c > 0. Met andere woorden, het euclidisch algoritme heeft cL/2
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stappen nodig. Het aantal stappen is dus lineair in de lengte van de invoer. Dit
is een voorbeeld van wat we een polynomiaal algoritme noemen. Een polynomi-
aal algoritme is een algoritme waarvan de verwerkingstijd begrensd wordt door
cLa voor zekere c, a > 0. We moeten even opmerken dat onze analyse van het
euclidisch algoritme iets te simpel is voorgesteld. We hebben namelijk gewoon
het aantal stappen van het euclidisch algoritme geteld. We hebben geen rekening
gehouden met het feit dat een berekeningsstap met grote getallen extra tijd in
beslag neemt door de grootte van die getallen. Voor de juiste rekentijd moeten
we het aantal zogenaamde bitbewerkingen op de computer afschatten. We zullen
hier verder niet op ingaan, maar alleen opmerken dat het euclidisch algoritme
met de juiste complexiteitsberekening nog steeds een polynomiaal algoritme is,
alleen niet lineair.
Beschouw nu het ontbindingsalgoritme van het getal N dat eruit bestaat alle
delers <

√
N te proberen. De lengte L van de invoer is wederom log10 N . Het

aantal stappen kan oplopen tot
√
N = elogN/2 = ecL

waarin c = (log 10)/2. Merk op dat het aantal stappen in dit algoritme een
exponentionele funktie is van de invoerlengte. Een dergelijk algoritme noemen we
exponentieel. De verwerkingstijd groeit dus exponentieel snel met de invoerlengte,
dit in tegenstelling tot de polynomiale algoritmen.
In de complexiteitstheorie worden polynomiale algoritmen als de ‘goede’ algorit-
men gezien. Voor veel wiskundige problemen die algoritmisch oplosbaar zijn, is
het nog een grote vraag of er polynomiale algoritmen bestaan. Met name geldt
dit voor het probleem van de priemontbinding van getallen. Momenteel zijn er
geen polynomiale algoritmen bekend voor priemontbinding. De ontdekking van
een dergelijk algoritme zou uiterst spectaculair zijn! Het beste wat we tot nu toe
(1998) kunnen doen is het aantal stappen onder de

c1e
c2

3√logN log logN , c1, c2 > 0

krijgen. Deze ingewikkeld uitziende grens groeit minder snel dan iedere expo-
nentiele grens, maar is nog niet polynomiaal. De meest gebruikte methoden voor
grote getallen, honderd cijfers of meer, zijn de kwadratische zeef en de getaltheorie
zeef. Hiermee kunnen getallen van zo’n honderd cijfers routinematig ontbonden
worden.
Voordat we een getal gaan ontbinden is het goed om je af vragen of het niet priem
is. Er zijn in de loop van de tijd ook priemtesten ontwikkeld. Dit zijn algoritmen
die van een gegeven getal beslissen of het al of niet priem is.

8.2 Pseudo-priemgetallen

We gaan eerst eens kijken of we een eenvoudige priemtest kunnen ontwerpen.
Een stelling die over priemgetallen gaat is de kleine stelling van Fermat. Deze
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kunnen we als volgt formuleren.

Stelling 8.2.1 Zij N ∈ N en a ∈ Z. Stel dat a niet deelbaar is door N . Dan
geldt:

N priem ⇒ aN−1 ≡ 1 (mod N)

Laten we van deze uitspraak de zogenaamde contrapositie nemen. Dat wil zeggen,
alle beweringen vervangen we door hun negatie en we keren de implicatiepijl om
(de aanamen over a en N blijven hetzelfde) . We krijgen dan de volgende versie
van de kleine stelling van Fermat,

Stelling 8.2.2 Zij N ∈ N en a ∈ Z. Stel dat a niet deelbaar is door N . Dan
geldt:

N niet priem ⇐ aN−1 ̸≡ 1 (mod N)

We kunnen deze uitspraak als volgt gebruiken. Stel we willen weten ofN samengesteld
is. Kies dan een a ∈ Z dat geen veelvoud van N is. Controleer of aN−1 ≡
1 (mod N). Is dat niet het geval dan mogen we concluderen dat N niet priem is.
Laten we een voorbeeld nemen. We willen weten of N = 204906161249 priem is of
niet. Kies a = 3 en bereken 3N−1 (mod N). A priori is het een gigantisch karwei
om N − 1 drieën met elkaar te vermenigvuldigen, ook al doen we het modulo
N . We komen zo weer boven onze grens van een miljard berekeningen uit. Er
is echter een veel slimmere methode. We schrijven N − 1 uit in het tweetallig
stelsel,

N − 1 = 10111110110101010110111110010001100000.

Dat wil zeggen,

N − 1 = 237 + 235 + 234 + 233 + 232 + · · · + 26 + 25.

Om 3N−1 (mod N) uit te rekenen hoeven we nu alleen maar 32
k
(mod N) uit te

rekenen voor k = 1, 2, . . . , 37 en de resultaten voor k = 5, 6, . . . , 32, 33, 34, 35, 37
met elkaar te vermenigvuldigen. De machten 32

k
(mod N) berekenen we door

3 te nemen en herhaald te kwadrateren. We hoeven dus slechts 37 maal te
kwadrateren en niet meer dan 34 vermenigvuldigingen modulo N te doen. Dit
zijn slechts 68 stappen, zeer klein in vergelijking met N − 1 zelf. Op deze wijze
vinden we heel snel dat

3N−1 ≡ 47738958910 ̸≡ 1 (mod N)

Conclusie: N is samengesteld. Merk op dat we deze conclusie kunnen trekken
zonder ook maar één factor van N te kennen! Voor degenen die toch nieuwsgierig
zijn: N = 369181× 555029.
Wat hadden we moeten doen als blijkt dat 3N−1 ≡ 1 (mod N) ? We mogen niet
concluderen dat N priem is. Dat is op geen enkele stelling gebaseerd. Bovendien
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zijn er voorbeelden van samengestelde getallen N waarvoor geldt dat 3N−1 ≡
1 (mod N). Bijvoorbeeld N = 703 = 19 · 37. We noemen in dit geval 703 een
pseudo-priem ten aanzien van de basis 3. Een mogelijkheid zou zijn om in plaats
van a = 3 andere keuzen te maken, bijvoorbeeld a = 2, 5, 7, . . .. In heel veel
gevallen blijkt dat een samengesteld getal N ook als zodanig herkend wordt bij
een paar testen met verschillende basisgetallen a. Met andere woorden, voor de
meeste samengestelde getallen N is er wel een basis a ten opzichte waarvan N
geen pseudo-priem is. Een dergelijke waarde van a noemen we wel een getuige
van de samengesteldheid van N . Het is een getuige in de letterlijke zin des
woords. Iedereen die over een getuige a beschikt kan gemakkelijk door controle
van aN−1 ̸≡ 1 (mod N) aantonen dat N samengesteld is. Het kan echter gebeuren
dat getuigen zeer moeilijk te vinden zijn, bijvoorbeeld bij de Carmichael getallen.
Een Carmichael getal is een getal N zó dat aN−1 ≡ 1 (mod N) voor elke a met
ggd(a,N) = 1. De enige getuigen voor de samengesteldheid van een Carmichael
getal zijn die getallen a die een deler metN gemeenschappelijk hebben. Aangezien
delers van N lastig te vinden zijn, zijn in dit geval getuigen ook lastig te vinden.
Carmichaelgetallen bestaan inderdaad, voorbeelden zijn 561, 1729, 294409, . . .. Er
bestaan zelfs 2163 Carmichael getallen kleiner dan 25 · 109. Dit aantal is te groot
om helemaal te verwaarlozen. In 1991 toonden Alford, Granville en Pomer-
ance zelfs aan dat er oneindig veel Carmichaelgetallen bestaan. Dit was een zeer
opzienbarend resultaat omdat niemand verwacht had hier ooit iets over te kunnen
zeggen.
Het probleem van te weinig getuigen kunnen we oplossen door de kleine stelling
van Fermat iets aan te scherpen.

Stelling 8.2.3 Zij N een oneven getal en a ∈ Z een getal dat niet deelbaar is
door N . Stel N − 1 = 2k ·m met m oneven. Als N priem is dan geldt ofwel

am ≡ 1 (mod N)

ofwel er is een j met 0 ≤ j ≤ k − 1 zó dat

a2
j ·m ≡ −1 (mod N).

Als am ≡ 1 (mod N) dan is onze stelling waar. Stel dat am niet 1 modulo N
is. Kies dan i ∈ N minimaal zó dat a2

im ≡ 1 (mod N). Een dergelijke i bestaat
omdat a2

km ≡ aN−1 ≡ 1 (mod N). In het bijzonder, i ≤ k. Omdat uit x2 ≡
1 (mod N) volgt dat x ≡ ±1 (mod N) (N is priem), volgt uit a2

im ≡ 1 (mod N)
dat a2

i−1m ≡ ±1 (mod N). De mogelijkheid 1 (mod N) kan niet vanwege de
minimaliteit van i. Dus geldt a2

i−1m ≡ −1 (mod N) en hebben we onze stelling
bewezen. 2

Net als bij de kleine stelling van Fermat kunnen we de contrapositie nemen en
vinden de volgende gelijkwaardige formulering,
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Stelling 8.2.4 (Rabin) Zij N een oneven getal en a ∈ Z geen veelvoud van N
Stel N − 1 = 2k ·m met m oneven. Als

am ̸≡ 1 (mod N) en a2
j ·m ̸≡ −1 (mod N) voor alle j met 0 ≤ j ≤ k − 1,

dan is N samengesteld.

Deze stelling kunnen we als volgt gebruiken in een test die we de Rabin-test
noemen. Stel, we willen weten of N samengesteld is. Kies een getal a en bereken
am (mod N). Als dit niet gelijk aan 1 is, berekenen we vervolgens

a2m, a4m, . . . , a2
k−1m (mod N)

door herhaald kwadrateren. Als vervolgens geen van deze restklassen gelijk aan
−1 (mod N) is, dan mogen we concluderen dat N samengesteld is. We noemen
a wederom een getuige voor de samengesteldheid van N . Als echter één van de
gelijkheden optreedt zitten we weer in de situatie dat we niet mogen besluiten
dat N priem is. We noemen N nu een sterke pseudo-priem ten aanzien van de
basis a. Er is nu één belangrijk verschil met de samengesteldheidstest gebaseerd
op de kleine stelling van Fermat zoals in de volgende Stelling blijkt.

Stelling 8.2.5 Zij N oneven en samengesteld. Onder de getallen 1, 2, . . . , N −1
is tenminste 75% een getuige voor de samengesteldheid van N bij gebruik van de
Rabin-test.

Het bewijs van deze stelling is niet echt moeilijk maar enigszins technisch. We
zullen het daarom maar achterwege laten. We noemen hier wel een belan-
grijk gevolg. Neem aan dat de getuigen voor een samengesteld getal willekeurig
verdeeld zijn. Stel we hebben een samengesteld getal N en onderwerpen het tien
maal aan de Rabin-test met willekeurig gekozen a. De kans dat één a geen getuige
is, is 1/4 en dat is dus de kans dat N door deze a niet als samengesteld herk-
end wordt. Als we nu de Rabin-test tienmaal met verschillende waarden van a
uitvoeren dan is de kans dat geen van deze waarden N als samengesteld herkent,
hoogstens (1/4)10 ∼ 10−6. Bij twintig pogingen is de kans dat N niet herkend
wordt hoogstens (1/4)20 ∼ 10−12. De kans dat N bij 20 pogingen wel herkend
wordt is dus minstens 0.999999999999. Praktisch gezien is dit 1. Omgekeerd, als
we de Rabin-test twintig maal op een getal N uitvoeren, en hij wordt niet als
samengesteld herkend, dan kunnen we met 100 × (1 − 10−12) = 99.9999999999
procent zekerheid zeggen dat N priem is.
Als we de Gegeneraliseerde Riemann Hypothese aannemen, dan volgt daaruit dat
voor samengestelde N een getuige bestaat die kleiner is dan 2(logN)2. Door alle
getallen kleiner dan 2(logN)2 als getuige te proberen zou de Rabin-test hierdoor
een echte priemtest worden, waarvan de verwerkingstijd bovendien polynomiaal
is in de lengte van de invoer. Helaas is men nog ver verwijderd van een bewijs
van de gegeneraliseerde Rieman hypothese.
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Vanwege zijn eenvoud wordt de Rabin-test uitgebreid gebruikt als eerste stap
in het onderzoek naar de primaliteit van een getal. In een aantal computer
algebra pakketten gaat deze test zelfs voor echte priemtest door. Lees dus goed
de documentatie bij zo’n pakket wat dit betreft. De juiste gang van zaken is
om eerst te kijken of N een sterke pseudopriem is van een aantal, zeg 10 of 20,
bases. Als dit zo is, is N met grote waarschijnlijkheid priem en wordt het tijd
om zwaarder geschut in stelling te brengen in de vorm van priemtesten die 100
procent zekerheid geven.

8.3 Priemtesten

In deze paragraaf zullen we de priemtest van Lehmer behandelen, die de voorloper
is van alle andere bekende priemtesten. Omdat moderne priemtesten een flinke
hoeveelheid wiskundige voorkennis vereisen zullen we ons beperken tot Lehmer’s
test. Deze gaat als volgt. Stel we willen aantonen dat N priem is. Bepaal de
priemdelers van N−1, kies een geheel getal a en controleer dat aN−1 ≡ 1 (mod N)
en a(N−1)/q ̸≡ 1 (mod N) voor alle priemdelers q van N − 1. Als dat zo is, dan is
N priem. We vatten dit in een stelling samen.

Stelling 8.3.1 Zij N ∈ N en a ∈ Z. Stel dat aN−1 ≡ 1 (mod N) en dat
a(N−1)/q ̸≡ 1 (mod N) voor alle priemdelers q van N − 1. Dan is N priem.

Het bewijs van deze stelling volgt uit de bepaling van ordN(a). Omdat aN−1 ≡
1 (mod N) geldt dat ordN(a) een deler is van N − 1. Als ordN(a) een echte deler
van N − 1 zou zijn dan is er een priemdeler q van N − 1 zó dat ordN(a) het getal
(N−1)/q deelt. Maar dat zou betekenen dat a(N−1)/q ≡ 1 (modN) in tegenspraak
met de gegevens. Dus er geldt ordN(a) = N −1. Omdat ordN(a) een deler is van
ϕ(N) betekent dit (N − 1)|ϕ(N). Dit kan alleen maar als ϕ(N) = N − 1 en dit
is alleen mogelijk als N priem is. 2

Het is duidelijk dat de ‘bottleneck’ van deze test hem zit in het feit dat we alle
priemdelers van N −1 moeten kennen. Als we deze priemdelers eenmaal hebben,
dan bestaat het vinden van een juiste a uit het proberen van een aantal waar-
den. Meestal levert dit vrij snel succes op. Voor de aardigheid heb ik Lehmer’s
test geprobeerd op het getal N = 13 · 21000 + 1. Om dit te doen heb je uiter-
aard een computerprogramma nodig dat met grote getallen rekent en dat ook
kan machtsverheffen modulo N zoals in de vorige paragraaf beschreven. Zie het
Voorwoord van dit boek voor een paar tips. De priemdelers van N − 1 zijn 2 en
13. Het blijkt dat a = 3 en a = 5 geen goede kandidaten zijn, maar a = 7 wel.
En dus is N priem. Merk op dat N hier een getal van 303 cijfers is!
Het is trouwens niet eens nodig om alle priemdelers van N − 1 te kennen. We
kunnen de Lehmer-test nog iets verbeteren en gebruiken daarbij de volgende
stelling,
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Stelling 8.3.2 (Lehmer-Pocklington, N − 1-test) Zij N ∈ N en a ∈ Z. Stel
dat N − 1 = FQ en stel dat we van Q de volledige priemontbinding kennen. Stel
dat aN−1 ≡ 1 (mod N) en dat ggd(a(N−1)/q − 1, N) = 1 voor alle priemdelers
q van Q. Dan geldt voor elke priemdeler p van N dat p ≡ 1 (mod Q). In het
bijzonder, als Q >

√
N , dan zijn er geen priemdelers ≤

√
N en dus is N priem.

Omdat aN−1 ≡ 1 (mod p) geldt zeker dat ordp(a)|N − 1. Anderzijds volgt uit
het feit dat ggd(a(N−1)/q − 1, N) = 1 de ongelijkheid a(N−1)/q ̸≡ 1 (mod p). Dus
ordp(a) is geen deler van (N − 1)/q voor elke priemdeler q van Q. Maar dit
impliceert dat Q een deler is van ordp(a). Het getal ordp(a) is weer een deler van
p−1 en we vinden al combinerend dat Q een deler van p−1 is. Dus p ≡ 1 (mod Q)
2

Een voorbeeld, neem het getal N = 169 · 10200 + 1. We nemen Q = 5200 en
F = 169 · 2200. We hoeven nu alleen maar te controleren of aN−1 ≡ 1 (mod N)
en ggd(a(N−1)/5 − 1, N) = 1. Voor de keuze a = 3 is dit inderdaad het geval en
hiermee hebben we een bewijs van de primaliteit van N . We kunnen op deze
manier de ontbinding van Q en de waarde van a zien als een soort certificaat van
echtheid voor de priem N . Iedereen met een geschikte computer kan met deze
waarde in zeer korte tijd de primaliteit van N verifiëren. Tegenwoordig is het
goed gebruik om bij grote getallen, waarvan beweerd wordt dat ze priem zijn,
inderdaad zo’n certificaat van echtheid mee te leveren.
Zoals gezegd vormt de test van Lehmer de voorloper van de meeste primaliteit-
stesten. Er bestaat ook een variant, afkomstig van Lucas, waarvoor we een groot
aantal factoren van N+1 moeten kennen. Dergelijke tests zijn bijvoorbeeld ideaal
voor Mersenne-getallen. De Lucas-Lehmer test die we in paragraaf 5.2 bespraken
is dan ook een voorbeeld van deze zogenaamde N+1-test. Een combinatie van de
N + 1-test en N − 1-test kan gebruikt worden om grote priemgetaltweelingen op
te sporen. Neem bijvoorbeeld het paar R+1 en R−1 met R = 260497545 ·26625.
De primaliteit van R + 1 kan door een N − 1-test gebeuren (a = 3 werkt al!) en
primaliteit van R− 1 door een N + 1-test.
Een verdere, geavanceerde, variant op de N ± 1-test vormt de test met Gauss-
sommen, rond 1982 gevonden door Adleman, Pomerance en Rumely en geper-
fectioneerd door H.Cohen en H.W.Lenstra. Enkele jaren later deden ook zoge-
naamde elliptische krommen en zelfs abelse variëteiten hun intrede in dit gebied.
Kortom, er ontstond een trend richting steeds geavanceerder methoden om pri-
maliteitstests te ontwerpen.
Dat verrassingen nog altijd de wereld niet uit zijn bleek in 2002, toen Agrawal,
Kayal en Saxena met een algoritme kwamen dat eenvoudig te programmeren is, en
dat een looptijd heeft van de orde van grootte L12 waarin L het aantal cijfers van
het te testen getal is (intussen is dit al verbeterd tot L4). Met andere woorden,
voor het eerst werd aangetoond dat het testen van getallen op primaliteit mogelijk
is in polynomiale tijd, een spectaculaire doorbraak! Ook verrassend is dat de
achterliggende ideeën ook niet heel moeilijk, hoewel het net iets te ver zou gaan
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om dit in dit boek uit te werken. Slechts op één punt moet er een diepere stelling
uit de getaltheorie worden aangeroepen. Tenslotte is het opmerkelijk dat de
doorbraak niet door getaltheoretici ie bereikt. Agrawal is een informaticus en
Kayal en Saxena waren destijds twee bachelorstudenten.
Voor meer details verwijs ik naar de website http://primes.utm.edu/prove en
vervolgens ’A polynomial time algorithm’ kiezen.

8.4 De rho-methode van Pollard

Er bestaan tegenwoordig diverse methoden om grote getallen te ontbinden. In de
praktijk gebruikt men voor de echte grote getallen een mengvorm van methoden.
Als we bijvoorbeeld een getal van meer dan honderd cijfers willen ontbinden
dan is het verstandig eerst eens naar eventuele kleine priemdelers te zoeken door
gewoon alle priemdelers kleiner dan, zeg, 109 te proberen. Het zou namelijk zonde
zijn om zwaar geschut te gebruiken om er tenslotte achter te komen dat het getal
deelbaar is door een getal als 37. Na de kleine priemfaktoren zoekt men vaak
naar middelgrote priemfaktoren, zeg tot 1030 door methoden als Pollard rho of
Lenstra’s elliptische krommen methode. Tenslotte, als het overblijvende getal
nog steeds samengesteld en groot is, past men het zware geschut in de vorm van
de kwadratische zeef of de getaltheorie zeef in stelling. Let wel, dit is de gang
van zaken rond 2014.
In deze paragraaf willen we een tweetal ontbindingsmethoden beschrijven. Niet
om de lezer over de laatste snufjes te vertellen, maar meer om te laten wat voor
ideeën er in dit soort methoden zitten. Meestal zijn deze ideeën niet moeilijk
te begrijpen, maar het is mij altijd weer een raadsel hoe mensen er op komen.
Meestal zijn het ook dezelfde personen die op echt nieuwe ideeën komen. Een
van hen is J.M. Pollard. Hij is de ontdekker, of moeten we zeggen uitvinder, van
de ρ-methode, de p − 1-methode en de eerste getaltheorie zeef. We beschrijven
hier de Pollard rho-methode.
Het algoritme gaat als volgt. Stel we hebben geconstateerd dat N samengesteld
is en we willen het ontbinden in priemfaktoren. Kies een geheel getal b ̸= 0,−2
en beschouw de recursieve rij getallen x0, x1, x2, . . . gedefinieerd door

x0 = 1, xi+1 ≡ x2
i + b (mod N) voor i ≥ 0.

Met ν(m) geven we de grootste macht van 2 aan, die kleiner dan m is. Terwijl we
de getallen xi recursief berekenen berekenen we ook bij elke stap ggd(xi−xν(i), N)
en kijken of dit een niet-triviale deler van N oplevert. We doen dit voor alle
i < 4.5N1/4. Wij beweren,

De kans dat we op deze wijze een niet-triviale deler van N vinden is groter dan
1/2

Pollard rho is dus geen methode die gegarandeerd een echte deler van N oplev-
ert. Dit is trouwens een eigenschap die alle tegenwoordige ontbindingsmethoden
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gemeen hebben. Het zijn vrijwel allemaal zogenaamde probabilistische metho-
den, ook wel Monte Carlo methoden genoemd. Verder merken we op dat het
begrip kans hier in intüıtieve zin bedoeld is, en bovendien gebaseerd op onbe-
wezen verwachtingen die wij van gehele getallen hebben. Dus wat is de waarde
van bovenstaande uitspraak? Allereerst, in de praktijk blijken onze vermoedens
omtrent het statistisch gedrag van gehele getallen zeer goed te kloppen, ook al
kunnen we ze niet bewijzen. Ten tweede, stel dat we inderdaad een echte deler
gevonden hebben. Dan maakt het ons niet meer uit dat we eigenlijk een beetje
geluk hebben gehad. We hebben onze deler en dat is hetgene dat telt. Wat te
doen als onze methode geen deler oplevert? Dan kiezen we gewoon een andere
b en herhalen het proces. De kans dat we bij één poging geen deler vinden is
kleiner dan 1/2. Met andere woorden, de kans dat we na tien pogingen geen
priemdeler vinden is kleiner dan (1/2)10 < 0.001. In de praktijk mogen we er dus
van uitgaan dat we na een paar pogingen een deler te pakken hebben. En dit is
precies wat we in de praktijk zien gebeuren!
Laten we hier uitleggen hoe we aan onze bewering komen. Zij p een priemdeler
van N die kleiner is dan

√
N . Beschouw de rij getallen x0, x1, x2, . . . modulo p.

We gaan ervan uit dat deze rij getallen zich modulo p gedraagt als een rij waarvan
de elementen door het toeval gekozen worden. We kunnen dit niet bewijzen, maar
in de praktijk lijkt dit een goed principe te zijn. Stel q = [

√
2p]+1. Omdat de xi

een toevalsrij vormen is de waarschijnlijkheid dat x0, x1, . . . , xq allen verschillend
modulo p zijn, gelijk aan(

1− 1

p

)(
1− 2

p

)
· · ·

(
1− q

p

)
Neem de natuurlijke logaritme, dan zien we

log

(
1− 1

p

)(
1− 2

p

)
· · ·

(
1− q

p

)
=

q∑
r=1

log

(
1− r

p

)

< −
q∑

r=1

r

p

= −1

2

q(q + 1)

p
< −1

De eerste ongelijkheid volgt omdat log(1 − x) < −x voor alle 0 < x < 1. De
tweede ongelijkheid volgt omdat 2p < [

√
2p + 1]2 = q2 < q(q + 1). De kans dat

x0, x1, . . . , xq verschillend zijn modulo p is dus kleiner dan e−1 < 1/2. Omgekeerd,
de kans dat twee elementen in x0, x1, . . . , xq gelijk zijn modulo p is groter dan
1/2. Dus, als we niet al te veel pech hebben, vinden we k, l < [

√
2p] + 1 <√

2
√
N + 2 < 1.5N1/4 zó dat xk ≡ xl (mod p) en dus p|ggd(xk − xl, N).

Het principe dat hieraan ten grondslag ligt is het zogenaamde verjaardagsprincipe.
Het is niet moeilijk om met enige kansberekening aan te tonen dat in een groep
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van 23 personen de kans dat twee personen op dezelfde dag jarig zijn groter is dan
1/2. Dit ondanks het feit dat het aantal 23 klein is in vergelijking met 365. Voor
veel mensen is dit een verrassend feit en van een dergelijke verrassing wordt ook
gebruik gemaakt bij Pollard rho. In dit geval spelen de restklassen 0, 1, 2, . . . , p−1
de rol van de dagen in het jaar en de getallen xi de verjaardagen.
We moeten nu de l < k < 1.5N1/4 gaan zoeken waarvoor volgens verwachting
geldt dat ggd(xk − xl, N) deelbaar is door p. All paren xk, xl testen is ondoenlijk
omdat we ongeveer N1/2 van deze paren hebben. We zouden dan weer looptijden
in de orde van ons näıeve ontbindingsalgoritme krijgen. We merken echter op,
dat als xk ≡ xl (mod p) dat wegens constructie ook geldt xk+1 ≡ xl+1 (mod p),
xk+2 ≡ xl+2 (mod p) etcetera. Kies m zó dat 2m−1 < max(l, k − l) ≤ 2m In
ieder geval geldt dat xk−l+2m ≡ x2m (mod p). Verder geldt dat k − l + 2m <
k − l + 2max(l, k − l) < 4.5N1/4. Hiermee hebben we een index i gevonden zó
dat p|ggd(xi − xν(i), N) en i < 4.5N1/4, waarmee onze bovenstaande bewering
plausibel is gemaakt. De praktijk moet leren of het idee werkt en dat blijkt
inderdaad het geval te zijn.
Bij de implementatie van het algoritme zijn er nog een aantal energiebesparende
trucs te verzinnen. De belangrijkste is dat we niet bij elke stap een ggd uitrekenen.
In plaats daarvan vermenigvuldigen we de xj − xν(j) achtereenvolgens met elkaar
moduloN en na bijvoorbeeld honderd stappen bepalen we het ggd van dit product
met N . Op deze manier hoeven we slechts na elke honderdste index i een ggd uit
te rekenen. Om een idee te geven van de kracht van Pollard rho, ontbinding van
een getal van 20 cijfers gebruikt nu zo’n 105 stappen, elk weliswaar iets lastiger
dan een näıeve deelpoging, maar niet veel lastiger. Dit aantal stappen is op een
PC zeer goed te doen. Om een voorbeeld te geven, we zochten een factor van
267 − 1 en gebruikten Pollard rho met b = 3. Na 15110 stappen, op de computer
in zeer korte tijd dus, vonden we de deler 193707721. De ontbinding is

267 − 1 = 193707721 · 761838257287.

Om ons onbekende redenen dacht Mersenne dat dit getal priem was. Als anecdote
vermelden we hierbij dat deze ontbinding in 1903 door F.N.Cole gevonden is, met
de hand uiteraard. Volgens eigen zeggen kostte deze prestatie hem ‘three years
of Sundays’.

8.5 De kwadratische zeef

Reeds Fermat zag zich nog wel eens genoodzaakt om bij zijn berekeningen getallen
in factoren te ontbinden. Uiteraard stuitte ook hij op problemen bij de ontbinding
van grote getallen. Een belangrijke observatie van Fermat stelde hem wel in staat
soms getallen te ontbinden die met de näıeve methode van delers proberen niet
gelukt was. Een aardig voorbeeld hiervan is het getal N = 8051. Voor de
aardigheid kan de lezer dit getal uit het hoofd trachten te ontbinden. Het zal
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blijken dat het proberen van achtereenvolgende priemdelers tamelijk vermoeiend
is. Gelukkig is er een andere manier. Misschien dat sommige lezers opgemerkt
hebben dat 8051 het verschil van twee kwadraten is, namelijk 8051 = 902 − 72.
Nu is ontbinding makkelijk, want 8051 = 902 − 72 = (90− 7)(90 + 7) = 83 · 97.
Dit idee zouden we als volgt kunnen formaliseren. Stel dat N samengesteld is.
Gevraagd wordt dit getal als product van twee kleinere factoren te schrijven.
We schetsen nu de zogenaamde methode van Fermat. Kies r = [

√
N ] en test

achtereenvolgens of één van de getallen (r+1)2−N, (r+2)2−N, (r+3)2−N, . . .
een kwadraat is. Is dit het geval, zeg (r + k)2 − N = m2, dan geldt N =
(r+k)2−m2 = (r+k−m)(r+k+m) en hebben we een ontbinding. Het verschil
tussen deze factoren is 2m. Dit betekent dat als N = ab met a < b, dan geldt
m = (b− a)/2. En dus

k = b−m− r = b− (b− a)/2− [
√
N ] < (a+ b)/2−

√
ab+1 = 1+ (

√
b−

√
a)2/2.

Hieruit zien we dat Fermat’s methode goed werkt als het verschil tussen a en b
klein is, zoals in ons voorbeeld. Ook Fermat was zeer succesvol met deze methode
bij een aantal getallen. Bijvoorbeeld, de ontbinding

2027651281 = 46061 · 44021

werd door hem in twaalf stappen gevonden. Het is misschien een leuke opgave
om te trachten Fermat’s voetsporen te volgen door zelf dit getal met Fermat’s
methode te ontbinden. Bij grote verschillen van de twee factoren is deze methode
hopeloos slecht, slechter nog dan ons näıeve algoritme. Het is dus niet bruikbaar
als algemeen factorisatie-algoritme.
In de geschiedenis van de ontbindingsmethoden zijn er vele varianten van Fer-
mat’s methode verschenen, die er allemaal op neer kwamen dat men verschillende
getallen x, y probeerde te construeren zó dat x2 ≡ y2 (mod N). Uit het feit dat

N = ggd(N, x2 − y2) = ggd(N, x− y)ggd(N, x+ y)

volgt immers een mogelijke ontbinding. De tot nu beste methode die gebruik
maakt van dit principe is de zogenaamde kwadratische zeef van Pomerance (1984).
Deze methode begint op precies dezelfde manier als Fermat’s methode. We kiezen
r = [

√
N ] + 1 en beschouwen de getallen

(r + k)2 −N, k = 0, 1, 2, 3, . . . .

We mogen er nu niet van uitgaan dat N product van twee ongeveer even grote
getallen is, en dus kunnen we ook niet verwachten dat we spoedig een kwadraat
zullen tegenkomen. Het idee is echter dat voor kleine k de getallen (r + k)2 −N
klein zullen zijn in vergelijking tot N . Preciezer,

(r + k)2 −N < (
√
N + k)2 −N = 2k

√
N + k2
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Voor kleine k heeft dit de grootte-orde k
√
N . De filosofie is dat kleinere getallen

ook in kleinere priemgetallen ontbinden. De concrete truc is dat we een grens
B kiezen en naar die getallen van de vorm (r + k)2 − N gaan zoeken die alleen
bestaan uit priemfactoren ≤ B. Om onze kansen te verhogen nemen we ook
negatieve waarden van k.
Hier is een voorbeeld. Stel, we willen N = 123889 ontbinden. Dan geldt r =
[
√
N ]+1 = 352 en (r+k)2−N = 15+704k+k2. We kiezen B = 13 en proberen

alle −20 < k < 20. We vinden de volgende waarden van k waarvoor (r+k)2−N
alleen uit priemfactoren ≤ 13 bestaat,

k k2 + 704k + 15
−19 −23 · 53 · 13
−17 −24 · 36
−9 −25 · 3 · 5 · 13
0 3 · 5
1 24 · 32 · 5
7 27 · 3 · 13
15 24 · 33 · 52

Het idee is nu om ontbindingen in de rechterkolom zo te kiezen dat hun product
een kwadraat oplevert. Bijvoorbeeld de producten bij k = −19,−9, 15 geven
vermenigvuldigd met elkaar een kwadraat. Expliciet hebben we modulo N dat,

(r − 19)2 ≡ −23 · 53 · 13 (mod N)

(r − 9)2 ≡ −25 · 3 · 5 · 13 (mod N)

(r + 15)2 ≡ 24 · 33 · 52 (mod N)

Vermenigvuldiging van beide congruenties geeft,

(r − 19)2(r − 9)2(r + 15)2 ≡ (26 · 32 · 53 · 13)2 (mod N)

We hebben nu twee kwadraten gevonden die gelijk zijn modulo N . Hopelijk
krijgen we nu als volgt een niet-triviale factor,

ggd(N, (r − 19)(r − 9)(r + 15)− 26 · 32 · 53 · 13) = ggd(123889, 40982373) = 541

We hebben geluk gehad en vinden, N = 541 · 229.
Hopelijk is met bovenstaand voorbeeld het principe van de methode duidelijk.
We zoeken eerst voldoende waarden van k zó dat (r+ k)2 −N uit priemfactoren
≤ B bestaat. Met voldoende bedoelen we hier minstens twee meer dan dat er
priemgetallen ≤ B zijn en het liefst nemen we nog meer. Een stelling uit de
lineaire algebra zegt dan dat we uit deze getallen een stel kunnen kiezen waarvan
het product van de rechterzijden een kwadraat is. Door dit product modulo N
uit te voeren vinden we een relatie van de vorm X2 ≡ Y 2 (mod N) waaruit we
hopelijk een ontbinding kunnen vinden.
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Wat dit met lineaire algebra te maken heeft kunnen we aan de hand van ons
voorbeeld uitleggen. De ontbindingstabel kunnen we schematisch weergeven door
de exponenten modulo 2 in een tabel te zetten.

k −1 2 3 5 7 11 13
−19 1 1 0 1 0 0 1
−17 1 0 0 0 0 0 0
−9 1 1 1 1 0 0 1
0 0 0 1 1 0 0 0
1 0 0 0 1 0 0 0
7 0 1 1 0 0 0 1
15 0 0 1 0 0 0 0

Merk trouwens op dat er geen 7’s of 11-en in onze ontbindingen voorkomen
(waarom niet?). Het opzoeken van relaties waarvan het product rechts ook een
kwadraat is, komt neer op het zoeken naar rijen in onze tabel waarvan de som uit
alleen nullen modulo 2 bestaat. Kortom, we moeten een stelsel lineaire vergeli-
jkingen in Z/2Z oplossen.
Wat nog helemaal niet duidelijk is, is dat deze methode ook snel werkt. Een
zorgvuldige analyse, die gebruik maakt van vrij diepe resultaten uit de getalthe-
orie leert ons dat de verwachte looptijd van het algoritme van de orde

L(N)c waarin L(N) = exp(
√
log(N) log log(N)) (8.1)

zal zijn, met c = 2. De lezer kan zelf nagaan dat limN→∞ L(N)/N ϵ = 0 voor
elke ϵ > 0. De looptijd is dus niet exponentieel, en we noemen het algoritme een
sub-exponentieel algoritme.
Eén van de bottlenecks in het algoritme is dat van elk getal (r+k)2−N gekeken
moet worden of het alleen uit priemfactoren ≤ B bestaat. Het idee van Pomer-
ance is om deze delingen te vervangen door een zeefproces. We werken hiertoe
met een rij getallen ak die we in het begin gelijk kiezen aan (r + k)2 − N . Ver-
volgens doen we voor elk priemgetal p ≤ B het volgende. Los de vergelijking
(r + x)2 ≡ N (mod p) op. Zij x1, x2 het tweetal oplossingen. Dan vervangen we
voor alle k waarvoor geldt k ≡ x1, x2 (mod p) het getal ak door ak/p. Hebben
we dit voor alle p ≤ B gedaan, dan zoeken we die waarden van k op waarvoor
de getallen ak gelijk zijn aan ±1. Voor deze waarden van k geldt namelijk dat
(r + k)2 − N alleen uit priemfactoren ≤ B bestaat. Strikt genomen moeten we
ook nog met priemmachten zeven, maar dit laten we voor de eenvoud buiten
beschouwing. De naam kwadratische zeef heeft dus te maken met deze zeeftech-
niek. Deze simpele techniek levert zo’n besparing op, dat de constante c in ((8.1)
dicht bij de waarde 1 komt. Een vuistregel is dat we B < L(N)b en |k| < L(N)a

kiezen voor geschikte 0.1 < a, b < 1. Wat daarbij onder geschikt moet worden
verstaan hangt een beetje van de implementatie van het algoritme af. Een groot
voordeel van de zeefmethode is dat het zeefwerk verdeeld kan worden over een
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groot aantal verschillende computers. Om een idee te geven, A.K.Lenstra’s ont-
binding van het getal RSA-129 (van 129 cijfers) werd verdeeld over zo’n 1600
computers, meestal PC’s of werkstations. Het aantal priemen waarnaar gezeefd
moest worden was 524339, ruim een half miljoen priemgetallen dus. Het lineaire
algebra deel bestaat er uit dat een stelsel van zo’n half miljoen vergelijkingen
in een even groot aantal onbekenden modulo 2 moet worden opgelost. Dit werk
wordt altijd gedaan door een grote centrale computer.


