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DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT 

Ký hiệu Tiếng anh Tiếng việt 

N hoặc Z+ Set of natural numbers or positive 

integers N = Z+={1,2,3,…} 

Tập hợp các số tự nhiên N 

hoặc các số nguyên dương Z+ 

Q Set of rational numbers: 

 𝑄 =  {
𝑎

𝑏
, 𝑎, 𝑏 ∈ 𝑍 𝑎𝑛𝑑 𝑏 ≠ 0} 

 

Tập hợp các phân số:  

𝑄 =  {
𝑎

𝑏
, 𝑎, 𝑏 ∈ 𝑍 𝑣à 𝑏 ≠ 0}  

𝑍𝑛 hoặc 
𝑍

𝑛𝑍
  Residue classes modulo n: 

𝑍𝑛 = 
𝑍

𝑛𝑍
= {0,1,2, … , 𝑛 − 1} 

 

𝑍𝑛
∗   Multiplicative group: 

𝑍𝑛
∗ = {𝑎 ∈  𝑍𝑛, gcd(𝑎, 𝑛) = 1} 

 

kP 𝑘𝑃 = 𝑃 ⊕ P ⊕…⊕𝑃, where P is a 

point (x,y) on an elliptic curve E: 

𝑦2 = 𝑥3 +  𝑎𝑥 + 𝑏 

𝑘𝑃 = 𝑃 ⊕ P ⊕…⊕𝑃, trong 

đó P là một điểm có tọa độ 

(x,y) trên đường cong Elliptic 

E: 𝑦2 = 𝑥3 +  𝑎𝑥 + 𝑏 

𝑂𝐸  Point at infinity on an elliptic curve E   O là điểm tại vô cực trên 

đường cong Elliptic E 

gcd(a,b) Greatest common divisor of (a,b)  

lcm(a,b) Least common multiple of (a,b)  

⌊𝑥⌋𝑜𝑟[𝑥]  Greatest integer less than or equal to 

x 

Lấy cận trên của x 

⌈𝑥⌉  Least integer greater than or equal to 

x 

Lấy cận dưới của x 

(
𝑎

𝑛
)  Jacobi symbol, where n is composit Ký hiệu Jacobi 

Jn Jn= {𝑎 ∈ 𝑍𝑛
∗ : (

𝑎

𝑛
) = 1}  

ECM Elliptic Curve Method (for factoring) Đường cong elliptic 
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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Ngày nay, các ứng dụng của công nghệ thông tin  ngày càng phổ biến rộng rãi 

và đã ảnh hưởng rất lớn đến diện mạo của đời sống, kinh tế, xã hội. Mọi công việc 

hằng ngày của chúng ta đều có thể thực hiện được từ xa nhờ sự hỗ trợ của máy tính 

và mạng internet. Tất cả thông tin liên quan đến những công việc này đều do máy vi 

tính quản lý và truyền đi trên hệ thống mạng. Đối với những thông tin bình thường 

thì không có ai chú ý đến nhưng đối với những thông tin mang tính chất sống còn đối 

với một cá nhân hay tổ chức thì vấn đề bảo mật rất quan trọng. 

Mật mã học ra đời là một ngành quan trọng và có nhiều ý nghĩa trong đời sống. 

Các ứng dụng mã hóa và bảo mật thông tin đang được sử dụng ngày càng phổ biến 

hơn trong các lĩnh vực khác nhau trên thế giới. Cùng với sự phát triển của tin học, 

ngành mật mã ngày càng trở nên quan trọng. Có thể nói rằng "sự ra đời của các hệ 

mật mã khóa công khai ( Public Key Cryptography) là một cuộc cách mạng trong lĩnh 

vực mật mã". Hệ mật mã RSA thường được sử dụng trong các ứng dụng mà vấn đề 

bảo mật được ưu tiên hàng đầu. Bên cạnh đó RSA cũng được các nhóm phân tích 

nhằm tìm ra các mức không an toàn của nó. Các phân tích này chủ yếu là minh họa 

cho các mối nguy hiểm của việc sử dụng RSA không đúng cách. Do đó an toàn khi 

sử dụng RSA là một nhiệm vụ không hề tầm thường.  

Với mong muốn hiểu rõ cách thức gửi công khai mà vẫn giữ được tính bảo 

mật của thông tin và khả năng an toàn như thế nào, luận văn sẽ nghiên cứu, phân 

tích khả năng an toàn của Hệ mật mã RSA. 

2. Những đóng góp của luận văn 

- Trong luận văn này tôi sẽ trình bày hệ mật mã RSA, phân tích các phương 

pháp tấn công vào hệ mật RSA. Sau đó xây dựng và cài đặt thuật toán thử nghiệm 

một phương pháp tấn công vào RSA. 

3.  Bố cục của luận văn 

Nội dung của luận văn gồm có: Phần mở đầu, ba chương chính, kết luận, mục 

lục và tài liệu tham khảo. Nội dung cơ bản của luận văn được trình bày như sau: 
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Chương 1. Tổng quan về lý thuyết mật mã. 

 Ở chương này luận văn sẽ đi tìm hiểu về khái niệm mật mã, cơ sở toán học 

của mật mã. 

Chương 2. Tổng quan về hệ mã hóa khóa công khai RSA 

 Ở chương này luận văn sẽ tìm hiểu và nghiên cứu hệ mật RSA. 

Chương 3. Các phương pháp tấn công vào hệ mã hóa RSA  

 Ở chương này luận văn sẽ tìm hiểu các khả năng tấn công hệ mật RSA và cài 

đặt thuật toán thử nghiệm một phương pháp tấn công vào RSA. 
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NỘI DUNG 

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ LÝ THUYẾT MẬT MÃ 

1.1. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN 

 Trong lý thuyết mật mã có một số thuật ngữ cơ bản sau: 

 Bản rõ (PlainText): là các thông điệp cần chuyển đi và cần được bảo vệ an 

toàn. 

 Bản mã (CipherText): là thông điệp đã được mã hóa. 

 Mã hóa (Encryption): quá trình chuyển đổi thông tin từ bản rõ sang bản mã. 

Trong quá trình này thông tin trong bản rõ sẽ được ẩn đi do đó bất kì người nào đọc 

được thông điệp này cũng không hiểu được trừ trường hợp người có thể giải mã (Plain 

Text CipherText) 

Giải mã (Decryption): là quá tình giải mã để lấy lại thông tin ban đầu, ngược 

với quá trình mã hóa (CipherText  PlainText). 

 Mật mã là nghiên cứu về quá trình mã hóa thông tin (quá trình thay đổi hình 

dạng thông tin gốc – bản rõ, và người khác “khó” nhận ra – bản mã, bằng việc sử 

dụng các khóa mã hóa), và giải mã (nghịch đảo các bản mã trở lại bản rõ, sử dụng 

các khóa giải mã tương ứng) để người nhận dự định có thể giải mã và đọc được thông 

tin ban đầu. 

 

Hình 1.1 Lược đồ Mã hóa và giải mã thông tin 

 Hệ mã hóa được định nghĩa là bộ năm (M, C, K, E, D), trong đó: 
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 M là tập hữu hạn các bản rõ có thể 

 C là tập hữu hạn các bản mã có thể 

 K là tập hữu hạn các khóa có thể 

 E là tập các hàm lập mã 

 D là tập các hàm giải mã 

 Đối với mỗi khóa lập mã  ke K, có hàm  lập mã eke   E, eke : M C 

 Người nhận được bản mã, họ giải mã bằng khoá giải mã kd K, có hàm giải 

mã   dkd D, dkd : C  M sao cho  dkd (eke(x)) = x,  xM ( x- là bản rõ,  eke  – là bản 

mã) 

Hệ mật mã hiện đại cần phải đáp ứng được những yêu cầu sau: 

- Tính bảo mật (Confidentiality): đảm bảo dữ liệu được truyền đi một cách 

an toàn và không bị lộ nếu như ai đó cố tình muốn có được thông điệp gốc ban đầu. 

Chỉ những người được phép mới có khả năng đọc được nội dung thông tin ban đầu. 

- Tính xác thực (Authentication): giúp cho người nhận thông điệp các định 

được chắc chắn thông điệp mà họ nhận là thông điệp gốc ban đầu. Kẻ giả mạo 

không thể giả dạng một người khác hay nói cách khác không thể mạo danh để gửi 

thông điệp. Người nhận có khả năng kiểm tra nguồn gốc thông điệp mà họ nhận 

được. 

- Tính toàn vẹn (Integrity): người nhận thông điệp có thể kiểm tra thông điệp 

không bị thay đổi trong quá trình truyền đi. Kẻ giả mạo không thể có khả năng thay 

thế dữ liệu ban đầu bằng dữ liệu giả mạo. 

- Tính không thể chối bỏ (Non – repudation): người gửi, người nhận không 

thể chối bỏ sau khi đã gửi hoặc nhận thông điệp. 

1.2. PHÂN LOẠI CÁC HỆ MẬT MÃ 

Công nghệ thông tin phát triển, việc sử dụng máy tính gia tăng cùng với tốc 

độ phát triển mạnh mẽ của Internet càng làm tăng nguy cơ bị đánh cắp các thông 

tin độc quyền. Với mối đe dọa đó có nhiều biện pháp để đối phó song mã hóa là 

một phương pháp chính để có thể bảo vệ các giá trị của thông tin điện tử. Có thể 

nói mã hóa là công cụ tự động, quan  trọng nhất cho an ninh mạng và truyền thông. 
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Có hai hình thức mã hóa được sử dụng phổ biến là mã hóa đối xứng (symmetric – 

key cryptography) và mã hóa bất đối xứng (asymmetric key cryptography). 

1.2.1. Mã hoá đối xứng 

Là phương thức mã hóa mà trong đó cả người gửi và người nhận đều sử 

dụng chung một khóa để mã hóa và giải mã thông điệp hoặc, ít phổ biến hơn, người 

gửi và người nhận sử dụng các khóa khác nhau nhưng mối liên hệ giữa chúng dễ 

dàng tính toán được. 

1.2.2. Mã hoá bất đối xứng 

Định nghĩa mã hóa bất đối xứng: là hệ mật mã bao gồm một tập hợp các phép 

biến đổi mã hóa {Ee} và một tập hợp các phép biến đổi giải mã {Dd} được gọi là 

mật mã khóa công khai hoặc mật mã bất đối xứng nếu với mỗi cặp khóa (e, d) trong 

đó khóa mã hóa e được gọi là khóa công khai (có giá trị mà ai cũng biết), khóa giải 

mã d được gọi là khóa riêng hay khóa bí mật. Hệ mật mã này phải đảm bảo an toàn 

để không có khả năng tính  được d từ e. 

Nguyên tắc hoạt động: Người nhận B sinh ra cặp khóa gồm: khóa công khai 

Kp và khóa bí mật Kr. Sau đó B sẽ gửi Kp cho A và khóa này được công khai ai 

cũng có thể biết. A sẽ dùng Kp để mã hóa thông điệp và gửi thông điệp đã mã hóa 

cho B. Lúc này, B sẽ cùng Kr để giải mã thông điệp mà A gửi. 

1.3. MỘT SỐ KHÁI NIỆM TOÁN HỌC 

1.3.1. Ước chung lớn nhất 

Ước số chung lớn nhất của các số nguyên dương a, b được kí hiệu gcd(a, b), 

là số nguyên lớn nhất mà cả a, b đều chia hết cho nó. 

Và gcd (a,0) = gcd(0,a) = a. 

 gcd(a, b) = gcd (|𝑎|, |𝑏|). 

Ví dụ: gcd (21, 9) = 9 

1.3.2. Số nguyên tố và số nguyên tố cùng nhau 

 Số nguyên tố là số nguyên lớn hơn 1 và chỉ chia hết cho 1 và chính nó.  

Ví dụ: 2, 3, 5, 7, 11, 17, …  

Hệ mật mã khóa thường sử dụng các số nguyên tố ít nhất là lớn hơn 10150.  
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Hai số a và b được gọi là nguyên tố cùng nhau, nếu ước số chung lớn nhất của 

chúng bằng 1 và được ký hiệu là gcd(a, b) = 1 hoặc có khi để đơn giản, người ta ký 

hiệu (a, b) =1. 

Ví dụ: 6 và 17 là hai số nguyên tố cùng nhau. 

1.4. ĐỒNG DƯ THỨC 

1.4.1. Định nghĩa đồng dư thức 

Cho số nguyên dương n, hai số nguyên a, b được gọi là đồng dư modulo n nếu 

chúng cho cùng số dư khi chia cho n (hay a - b chia hết cho n). 

 Kí hiệu là:  𝑎 ≡ 𝑏 (𝑚𝑜𝑑 𝑛) 

 Ví dụ:   5 ≡   17 (mod 6) vì 5 mod 6 = 5 và 17 mod 6 = 5 

1.4.2. Tính chất đồng dư thức 

 Cho a, a1, b, b1, c   Z. Ta có các tính chất sau:  

 Tính phản xạ: 𝑎 ≡ 𝑎 (𝑚𝑜𝑑 𝑛) 

 Tính đối xứng: Nếu 𝑎 ≡ 𝑏 (𝑚𝑜𝑑 𝑛) thì 𝑏 ≡ 𝑎(𝑚𝑜𝑑 𝑛) 

 Tính giao hoán: Nếu 𝑎 ≡ 𝑏 (𝑚𝑜𝑑 𝑛) và 𝑏 ≡ 𝑐 (𝑚𝑜𝑑 𝑛) thì 𝑎 ≡ 𝑐 (𝑚𝑜𝑑 𝑛) 

 Các phép toán trên đồng dư thức 

Nếu ta có:  

 𝑎 ≡ 𝑎1(𝑚𝑜𝑑 𝑛) 

𝑏 ≡ 𝑏1  (𝑚𝑜𝑑 𝑛  

Thì ta có: 

 (𝑎 + 𝑎1) ≡ (𝑏 + 𝑏1) (𝑚𝑜𝑑 𝑛) 

 (𝑎 − 𝑎1) ≡ (𝑏 − 𝑏1) (𝑚𝑜𝑑 𝑛) 

 𝑎 ∗  𝑏 ≡ 𝑎1 ∗  𝑏1 (𝑚𝑜𝑑 𝑛) 

 𝑎𝑘 ≡ 𝑎1
𝑘 (𝑚𝑜𝑑 𝑛) với k nguyên dương 

 Luật giản ước 

Nếu  (a * b) = (a1 * b)(mod n) và (b, n) =1 (b, n là nguyên tố cùng nhau) thì 

a ≡  a1 (mod n) 

 Hệ thặng dư đầy đủ 

 Định nghĩa: 
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 Tập hợp {a1, a2, .., an } được gọi là hệ thặng dư đầy đủ modulo n nếu với mọi 

số nguyên i, 0 ≤  i ≤ n-1, tồn tại duy nhất chỉ số j sao cho: aj ≡ i (mod n) 

 Tính chất 

- Nếu {a1,a2,..,an }  là một hệ thặng dư đầy đủ mô-đun n thì {a1 + a ,a2 +a,..,an  + 

a} là một hệ thặng dư đầy đủ mô-đun n với mọi số nguyên a. 

- Nếu {a1,a2,..,an }  là một hệ thặng dư đầy đủ mô-đun n thì {a1 a ,a2a,..,ana} là 

một hệ thặng dư đầy đủ mô-đun n với mọi số nguyên a. 

1.5. KHÔNG GIAN Zn VÀ Zn
* 

Không gian các số nguyên theo modulo n: 

1.5.1. Không gian Zn 

Zn là tập hợp các số nguyên không âm nhỏ hơn n. Tức là: 𝒁𝒏 = {0,1, . . , 𝑛 − 1}. 

Tất cả các phép toán trong Zn đều được thực hiện theo modulo n. 

Ví dụ:  Z11 = {0,1, . . , 10}. Trong  Z11: 6 + 7 ≡ 2(𝑚𝑜𝑑 11) 

1.5.2. Không gian Zn
* 

Không gian Zn
* là tập các số nguyên p   Zn sao cho (p, n) = 1.  

Tức là: 𝑍𝑛
∗ = {𝑝 ∈ 𝑍𝑛 | gcd(𝑝, 𝑛) = 1} . 

Nếu n là một số nguyên tố thì: Zn
* = { p   Zn | 1   p    n – 1} 

Ví dụ: 𝑍2 = {0,1} 𝑣à 𝑍2
∗ = |1|𝑣ì gcd(1,2) = 1 

1.6. PHẦN TỬ NGHỊCH ĐẢO 

1.6.1. Định nghĩa 

Cho 𝑎 ∈  𝑍𝑛. Nghịch đảo nhân của a theo modulo n là số nguyên 𝑥 ∈  𝑍𝑛 sao 

cho: 𝑎 ∗ 𝑥 ≡ 1 (𝑚𝑜𝑑 𝑛). Nếu x tồn tại thì đó là giá trị duy nhất, và a được gọi là khả 

nghịch, nghịch đảo của a ký hiệu là a-1. 

1.6.2. Tính chất 

 Cho 𝑎, 𝑏 ∈  𝑍𝑛. Phép chia của a cho b theo modulo n là tích của a và b-1 theo 

modulo n, và chỉ được xác định khi b có nghịch đảo theo modulo n. 

 Cho a  Zn, a là khả nghịch khi và chỉ khi gcd (a, n) = 1.  
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 Giả sử d = gcd(a,n). Phương trình đồng dư ax = b mod n có nghiệm x nếu và 

chỉ nếu b chia hết cho d, trong trường hợp các nghiệm d nằm trong khoảng 0 đến n-1 

thì các nghiệm đồng dư theo modulo n/d. 

Ví dụ: 3−1 = 11 (𝑚𝑜𝑑 8)𝑣ì 3 ∗ 11 ≡ 1 (𝑚𝑜𝑑 8) 

1.7. KHÁI NIỆM NHÓM, NHÓM CON VÀ NHÓM CYCLIC 

1.7.1. Khái niệm nhóm 

Nhóm là bộ phần tử (G,*) thỏa mãn các tính chất sau: 

 Tính kết hợp: (𝑥 ∗ 𝑦) ∗  𝑧 = 𝑥 ∗ (𝑦 ∗ 𝑧) 

 Tính tồn tại phần tử trung gian 𝑒 ∈ 𝐺: 𝑒 ∗ 𝑥 = 𝑥 ∗ 𝑒, ∀𝑥 ∈ 𝐺 

 Tính tồn tại phần tử nghịch đảo 𝑥′ ∈ 𝐺: 𝑥′ ∗  𝑥 = 𝑥 ∗ 𝑥′ =  𝑒 

1.7.2. Khái niệm nhóm con 

Nhóm con là bộ các phần tử (S,*) là nhóm thỏa mãn các tính chất sau: 

 𝑆 ∈ 𝐺, phần tử trung gian 𝑒 ∈ 𝑆, 𝑆 𝐺 

 𝑥, 𝑦 ∈ 𝑆   𝑥 ∗ 𝑦 ∈ 𝑆 

1.7.3. Khái niệm nhóm Cyclic 

Nhóm Cyclic là nhóm mà mọi phần tử x của nó được sinh ra từ một phần tử 

đặc biệt 𝑔 ∈ 𝐺. Phần tử này được gọi là phần tử nguyên thủy, tức là: 

∀𝑥 ∈ 𝐺: ∃ 𝑛 ∈ 𝑁 𝑚à 𝑔𝑛 = 𝑥 

Ví dụ: (Z+,*) là một nhóm cyclic có phần tử sinh là 1. 

1.8. HÀM PHI EULER Ф(n)  

1.8.1. Định nghĩa 

Cho n là số nguyên dương, 𝑛 ≥ 1. Hàm phi Euler ∅(𝑛) được định nghĩa là số 

các số nguyên trong khoảng từ [1,n] nguyên tố cùng nhau với n. 

Ví dụ: ∅(7) =  6 vì trong khoảng từ [1,6] có 6 số = {1, 2, 3, 4, 5, 6} là nguyên 

tố cùng nhau với 7. 

1.8.2. Tính chất 

 Nếu n là số nguyên tố thì ∅(𝑛) = 𝑛 − 1 

 Nếu (m,n) =1 thì ∅(𝑚 ∗ 𝑛) =  ∅(𝑚) ∗ ∅(𝑛) 

 Nếu n được phân tích thành tích các thừa số nguyên tố n = p1
e1p2

e2…pk
ek  thì ta có: 
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∅(𝑛) = 𝑛 (1 −
1

𝑝1
) (1 −

1

𝑝2
)… (1 −

1

𝑝𝑛
) 

 Nếu 𝑛 =  𝑝𝑘, trong đó p là số nguyên tố và k ≥ 1 thì ta có: 

∅(𝑛) =  ∅(𝑝𝑘) =  𝑝𝑘−1 ∗ (𝑝 − 1) 

1.9.3. Ðịnh lý Euler 

Giả sử a, n là các số tự nhiên sao cho (a, n)=1. Khi đó ta có: 𝑎∅(𝑛) ≡ 1 (𝑚𝑜𝑑 𝑛) 

Ví dụ: Cho a = 2, n = 35. Ta có (2, 35) =1.Phân tích n thành tích các thừa số 

nguyên tố, ta có: n = 35 = 5*7 

Ta tính được hàm ∅(𝑛) dựa trên tính chất của hàm phi Euler như sau: 

∅(𝑛) =  ∅(35) = ∅(5 ∗ 7) =  ∅(5) ∗  ∅(7)                                                    (1.1)    

Mặt khác, vì 5, 7 là các số nguyên tố nên ta có:  

∅(5) =  4 𝑣à ∅(7) =  6                                                   (1.2) 

Thay (1.2) vào (1.1) ta tính được ∅(𝑁) =  ∅(35) =  4 ∗ 6 = 24 

Áp dụng định lý Euler ta tính được: 2∅(35) = 224 . Do đó, 224  ≡ 1(𝑚𝑜𝑑 35) 

 Mệnh đề 1: ∑ ∅(𝑑) = 𝑛𝑑/𝑛  

 Mệnh đề 2:  

Cho d =(m; n) và a>1 là số nguyên. Khi đó: (𝑎𝑚 − 1, 𝑎𝑛 − 1) = 𝑎𝑑 − 1 

1.9. CÁC PHÉP TOÁN CƠ BẢN TRONG MODULO 

1.9.1. Thuật toán Euclid 

Thuật toán Euclid là thuật toán xác định ước số chung lớn nhất (gcd) của 2 phần 

tử thuộc vùng Euclid (ví dụ: gcd của các số nguyên). 

1/. Mô tả thuật toán: 

Cho 2 số nguyên a, b. Ta xét các trường hợp sau: 

 Nếu b là ước của a thì gcd(a,b) = b 

 Nếu b không là ước của a, ta có: 

a = b*q + r khi đó ta có gcd(a,b) = gcd (b,r) 

Thuật toán được mô phỏng như sau: 

𝑎 = 𝑏 ∗ 𝑞 + 𝑟1;   0 < 𝑟1 < 𝑏  

𝑏 = 𝑟1 ∗ 𝑞1 + 𝑟2;   0 < 𝑟2 < 𝑟1 
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𝑟1 = 𝑟2 ∗ 𝑞2 + 𝑟3;   0 < 𝑟3 < 𝑟2  

𝑟2 = 𝑟3 ∗ 𝑞3 + 𝑟4;   0 < 𝑟4 < 𝑟3  

………………………………. 

𝑟𝑛−2 = 𝑟𝑛−1 ∗ 𝑞𝑛−1 + 𝑟𝑛;   0 < 𝑟𝑛 < 𝑟𝑛−1  

𝑟𝑛−1 = 𝑟𝑛 ∗ 𝑞𝑛 +  0;   

Thuật toán kết thúc khi số dư bằng 0. Trong trường hợp 2 này ta có: 

gcd(a,b) = gcd(b,r1) = gcd(r1,r2)=…= gcd(rn-1,rn) = rn 

2/. Giải thuật Euclid: 

 

 

 

 

 

 

  

Input: a,b: integer, a>b>0 

Output: gcd(a,b) 

 Bước 1: khai báo và khởi tạo giá trị cho các biến 

o r-1 = a; 

o r0=b; 

o i=0; 

 Bước 2: nếu ri=0, chuyển tới bước 4 

 Bước 3: gán lại giá trị cho các biến 

o qi= [ri-1/ri]; 

o ri+1 =ri-1 – qi*ri; 

o i++; 

o quay lại bước 2 để kiểm tra 

 Bước 4: return ri-1 
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3/. Ví dụ: 

Cho a = 287 và b = 91, dựa vào giải thuật Euclid để tìm ước chung lớn nhất của 

a,b. Ta có bảng kết quả như sau: 

qi-1 ri-1 

3 91 

6 14 

2 7 

 D 

1.9.2. Thuật toán Euclid mở rộng 

1/. Bài toán: 

 Cho trước m,n (giả sử m>n). Hãy tìm x, y và k sao cho mx + ny = k. Trong 

đó, gcd(m,n)=k; Ta có thuật toán sau (thuật toán Euclid mở rộng):  

Cho  (a1,a2,a3), (b1,b2, b3), (c1, c2, c3) là ba vecto. 

Bước 1: (a1, a2, a3) = (1, 0, m) ; (b1, b2, b3) = (0, 1, n); 

Bước 2: Nếu b3=0 thì thuật toán dừng và nội dung trong (a1, a2, a3) là đáp số 

bài toán 

Bước 3: Đặt q = [a3/b3]; và (c1, c2, c3) = (a1, a2, a3) – q(b1, b2, b3); 

(a1, a2, a3) = (b1, b2, b3); 

(b1, b2, b3) = (c1, c2, c3); và trở lại bước 2 

Ví dụ: a1=x, a2=y, a3=k=(m, n). Cho m = 37, n =2. Ta có các bước trên được 

biểu diễn trên bảng sau: 

q a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 

18 1 0 37 0 1 2 1 -18 1 

2 0 1 2 1 -18 1 -2 37 0 

 1 -18 1 -2 37 0    

Vậy x=1, y=-18 và k=1=(37, 2) 

2/. Ứng dụng giải thuật Euclid mở rộng tìm số nghịch đảo trong không gian 

Zn 

𝒁𝒏 là tập hợp các số nguyên không âm nhỏ hơn n. Khi đó  𝒁𝒏 = {𝟎, 𝟏, 𝟐, . . , 𝒏 − 𝟏}  
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Nhận xét rằng: nếu a, b   Zn thì: 

(a + b) mod n = 








nbaifnba

nbaifba
 

Vì vậy,  phép cộng modulo  (và  phép  trừ modulo)  có  thể  được  thực  hiện 

mà không cần thực hiện các phép chia dài.  

Phép nhân modulo của a và b được thực hiện bằng phép nhân thông thường a 

với b như các số nguyên bình thường, sau đó lấy phần dư của kết quả sau khi chia 

cho n. 

𝑎 + 𝑏 = (𝑎 + 𝑏) (𝑚𝑜𝑑 𝑛) 

𝑎 ∗ 𝑏 = (𝑎 ∗ 𝑏) (𝑚𝑜𝑑 𝑛) 

Phần tử a của Zn được gọi là khả nghịch theo modulo n nếu tồn tại phần tử x 

trong Zn với gcd(a,x) =1 thì 𝑎𝑥 ≡ 1(𝑚𝑜𝑑 𝑛). Khi đó x được gọi là nghịch đảo của a 

theo modulo n. Khi đó tồn tại các số nguyên x, y sao cho: 𝑎 ∗ 𝑥 + 𝑏 ∗ 𝑦 = 1. Áp dụng 

thuật toán Euclid mở rộng ta có thể tính được phần tử nghịch đảo của a theo modulo 

n. 

Ví dụ: Tìm x của phương trình: 5033464705𝑥 ≡ 1(𝑚𝑜𝑑 12347). Từ 

phương trình ban đầu ta có:  

5033464705𝑥 ≡ 1(𝑚𝑜𝑑 12347) ↔  5033464705𝑥 −  12347𝑦 = 1             

Dựa vào thuật toán Euclid mở rộng trên để tính các giá trị x, y của phương 

trình  

q x1 y1 r1 

- 1 0 5033464705 

407667 0 1 12347 

48 1 -407667 256 

4 -48 19568017 59 

2 193 -78679735 20 

1 -434 176927487 19 

19 627 -255607222 1 

 X  d 
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Vậy, x = 627 là nghịch đảo của 𝑎 = 5033464705theo modulo 𝑛 = 12347 

Trong trường hợp nếu gcd(a,n) > 1, để giải phương trình 𝑎𝑥 ≡ 𝑏(𝑚𝑜𝑑 𝑛) được 

chia ra 2 trường hợp sau:  d = gcd(a,n) 

 Nếu d không là ước của b thì không có giải pháp để đồng dư. 

 Nếu d là ước của b, khi đó ta có phương trình mới như sau: 

 (𝑎 𝑑⁄ )𝑥 ≡
𝑏
𝑑⁄ (𝑚𝑜𝑑 𝑛 𝑑⁄ ). 

Ví dụ: cho phương trình 803𝑥 ≡ 22(𝑚𝑜𝑑 154)  ↔ 803𝑥 − 154 𝑦 = 22(*) 

Sử dụng thuật toán Euclid mở rộng trên ta có bảng dữ liệu sau: 

q u1 u2 u3 

- 1 0 803 

5 0 1 154 

4 1 -5 33 

1 -4 21 22 

2 5 -26 11 

 X  d 

Vậy d = 11 và x =5. Nghiệm của phương trình (*) trên là tập các giá trị x thỏa 

mãn đẳng thức: 𝑥 + 𝑖 ∗ 𝑛 𝑑⁄ . Vậy ta có:  

𝑥 = {5, 19, 33, 47, 61, 75, 89, 103, 117, 131, 145} 

1.9.3. Ðịnh lý đồng dư Trung Hoa 

Ta xét phương trình đồng dư tuyến tính có dạng 

𝑎𝑥 ≡ 𝑏(𝑚𝑜𝑑 𝑛) (1.1) 

Trong đó a, b, n là các số nguyên, n >0 và x là ẩn số. Phương trình (1.1) có 

nghiệm khi và chỉ khi d =gcd(a,n)|b, và khi đó nó có đúng d nghiệm theo modulo n. 

Thực vậy, đặt a’=a/d, b’ = b/d, n’=n/d ta thấy phương trình đồng dư (1.1) tương đương 

với phương trình sau: 

𝑎′𝑥 ≡ 𝑏′(𝑚𝑜𝑑 𝑛′)  (1.2) 

Vì gcd(a’,n’)=1, nên phương trình (1.2) có nghiệm theo modulo n’: 

𝑥 = 𝑥0 ≡ 𝑏
′. 𝑎′

−1
(𝑚𝑜𝑑 𝑛′) 
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Và do đó, phương trình (1.1) có d nghiệm theo modulo n là: 

𝑥 = 𝑥0, 𝑥0 + 𝑛
′, … , 𝑥0 + (𝑑 − 1)𝑛

′(𝑚𝑜𝑑 𝑛) 

Tất cả d nghiệm đó khác nhau theo modulo n, nhưng cùng đồng dư với nhau 

theo modulo n. 

Bây giờ ta xét hệ thống các phương trình đồng dư tuyến tính sau: 

{

𝑥1 ≡ 𝑎1 (𝑚𝑜𝑑 𝑛1)

𝑥2 ≡ 𝑎2 (𝑚𝑜𝑑 𝑛2
………………… . .
𝑥𝑘 ≡ 𝑎𝑘 (𝑚𝑜𝑑 𝑛𝑘)

)                                                   (1.3) 

Ta ký hiệu: 𝑛 = 𝑛1.𝑛2…𝑛𝑘, 𝑛𝑖 = 𝑛/𝑛𝑖. Ta có định lý số dư CRT sau đây 

 Định lý 

Giả sử các số nguyên 𝑛1, 𝑛2, 𝑛3,……… , 𝑛𝑘 là từng cặp nguyên tố với nhau. Khi 

đó hệ phương trình đồng dư tuyến tính (1.3) có một nghiệm duy nhất theo modulo n 

được cho bởi công thức sau: 

𝑥 =∑ 𝑎𝑖 .
𝑘

𝑖=1
𝑛𝑖 . 𝑀𝑖  𝑚𝑜𝑑 𝑛 

Trong đó, 𝑀𝑖 = 𝑛𝑖
−1 𝑚𝑜𝑑 𝑛𝑖 (có Mi vì Ni và ni nguyên tố cùng nhau). 

Ví dụ: Cặp phương trình 𝑥 ≡ 3(𝑚𝑜𝑑 7)𝑣à 𝑥 ≡ 7(𝑚𝑜𝑑 13) có nghiệm duy nhất 𝑥 ≡

59(𝑚𝑜𝑑 91) 

1.10. HÀM MỘT PHÍA VÀ HÀM MỘT PHÍA CÓ CỬA SẬP 

1.10.1. Hàm một phía 

Một hàm một phía là hàm mà dễ dàng tính toán ra quan hệ một chiều nhưng 

rất khó để tính ngược lại. Ví như : Biết giả thiết x thì có thể dễ dàng tính ra f(x), 

nhưng nếu biết f(x) thì rất khó tính ra được x. Trong trường hợp này “khó” có nghĩa 

là để tính ra được kết quả thì phải mất rất nhiều thời gian để tính toán.  

Ví dụ:   

Tính y = f(x) = αx mod p là dễ nhưng tính ngược lại  x =  logα y là bài toán 

“khó” (bài toán logarit rời rạc)  
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1.10.2. Hàm một phía có cửa sập 

F(x) được gọi là hàm một phía có cửa sập nếu tính xuôi y = f (x) thì dễ nhưng tính 

ngược x = f - 1(y) thì khó tuy nhiên nếu có “cửa sập” thì vấn đề tính ngược trở nên 

dễ dàng. Cửa sập ở đây là một điều kiện nào đó giúp chúng ta dễ dàng tính ngược.  

Ví dụ:   y = f (x) = xb mod n tính xuôi thì dễ nhưng tính ngược x = ya mod n thì 

khó vì phải biết a với a * b   1 (mod (∅(n)) trong đó ∅(n) = (p-1)(q-1). Nhưng nếu 

biết cửa sập p, q thì việc tính n = p * q và tính a trở nên dễ dàng.   

Hộp thư là một ví dụ khác về hàm một phía có cửa sập. Bất kỳ ai cũng có thể bỏ 

thư vào thùng. Bỏ thư vào thùng là một hành động công cộng. Mở thùng thư không 

phải là hành  động công cộng. Nó là khó khăn, bạn sẽ cần đến mỏ hàn để phá hoặc 

những công cụ khác. Tuy nhiên, nếu bạn có “cửa sập” (trong trường hợp này là chìa 

khóa của hòm thư) thì công việc mở hòm thư thật dễ dàng. 

1.11. ĐỘ PHỨC TẠP TÍNH TOÁN 

1.11.1. Độ phức tạp tính toán 

Mục đích chính của lý thuyết độ phức tạp là cung cấp cho cúng ta kỹ thuật để 

phân lớp những bài toán số học theo các tài nguyên cần thiết để giải chúng. Việc phân 

lớp này không cần thiết phải phụ thuộc vào mô hình tính toán cụ thể nhưng cần thiết 

phải “đo” được độ khó của từng bài toán để giải chúng.  

Nguồn tài nguyên được đo bao gồm: thời gian, không gian bộ ss, các bít ngẫu 

nhiên, số các bộ vi xử lý … Tuy nhiên, nguồn tài nguyên chính là thời gian và không 

gian bộ nhớ. 

1/. Định nghĩa 1: Một thuật toán là một thủ tục tính toán được sao cho nó nhận 

các biến đầu vào và cho kết quả đầu ra. 

2/. Định nghĩa 2: Kích cỡ đầu vào là số toàn bộ các bít cần thiết để biểu diễn 

đầu vào theo các ký hiệu nhị phân thông thường. 

Ví dụ: 

Số các bít trong biểu diễn nhị phân của một số nguyên dương n là 1 + log2 𝑛 

bít. Chẳng hạn n =16 thì số bít để biểu diễn nhị phấn số n là 5. Thật vậy ta có 162 =

100002 
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3/. Định nghĩa 3: Thời gian chạy của một thuật toán trên đầu vào cụ thể là số 

các phép toán sơ cấp hoặc số các bước mà máy tính thực hiện để cho kết quả đầu ra. 

4/. Định nghĩa 4: Cho f, g là hai hàm số không âm 

(i)/.  Cho f(n) =O(g(n)) nếu có tồn tại một hằng số dương c và một số nguyên 

dương n0 sao cho:  0 ≤ 𝑓(𝑛) ≤ 𝑐. 𝑔(𝑛) đối với mọi 𝑛 ≥ 𝑛0 

(ii)/. Về cận dưới xấp xỉ: 𝑓(𝑛) =  Ω(g(n)) nếu tồn tại một hằng số dương c và 

một số nguyên n0 sao cho: 0 ≤ 𝑐. 𝑔(𝑛) ≤ 𝑓(𝑛) đối với mọi 𝑛 ≥ 𝑛0 

(iii)/. Bị chặn xấp xỉ chặt: 𝑓(𝑛) =  𝜃(𝑔(𝑛)) nếu có tồn tại hai hằng số c1, c2 

dương và một số nguyên dương 𝑛0 sao cho: 𝑐1𝑔(𝑛) ≤ 𝑓(𝑛) ≤ 𝑐2𝑔(𝑛)        ∀𝑛 ≥ 𝑛0 

(iv)/. 𝑓(𝑛) =  𝑂(𝑔(𝑛)) nếu với bất kỳ hằng số dương c có tồn tại một số 

nguyên dương 𝑛0 sao cho 0 ≤ 𝑓(𝑛) < 𝑐. 𝑔(𝑛) đối với mọi 𝑛 ≥ 𝑛0. 

Chẳng hạn, khi viết 𝑓(𝑛) =  𝑂(𝑔(𝑛)) có nghĩa là f không lớn hơn g với một 

hàng số nhân c. Một số khẳng định: 

(i)/. Nếu f(n) là một đa thức bậc k với các hệ số dương khi đó, 𝑓(𝑛) =

 𝜃(𝑔(𝑛)) 

(ii)/. Với mọi hằng số c >0 ta đều có log𝑐 𝑛 =  𝜃(𝑙𝑜𝑔𝑛) 

(iii)/. Với mọi số nguyên dương 𝑛 ≥ 1, ta có:√2𝜋𝑛(
𝑛

𝑒
)𝑛 ≤ 𝑛! ≤

√2𝜋𝑛(
𝑛

𝑒
)𝑛+(

1

2𝑛
)
 

Do đó: 𝑛! = √2𝜋𝑛(
𝑛

𝑒
)𝑛(1 + 𝜃 (

1

𝑛
)) hay 𝑛1 = 𝑂(𝑛𝑛) và 𝑛! =  Ω(2𝑛) 

(iv)/. log(𝑛!) =  𝜃(𝑛𝑙𝑔𝑛) 

1.11.2. Các lớp độ phức tạp 

1/. Định nghĩa 1: 

Một thuật toán thời gian đa thức là một thuật toán mà hàm thời gian tồi nhất 

của nó có dạng O(nk), trong đó n là kích cỡ đầu vào còn k là một hằng số. Một thuật 

toán mà thời gian chạy của nó không bị chặn được gọi là thuật toán có độ phức tạp là 

hàm mũ. 

2/. Định nghĩa 2: 
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Lớp độ phức tạp  P là tập hợp tất cả những bài toán quyết định có thể giải được 

trong khoảng thời gian đa thức. 

3/. Định nghĩa 3: 

Lớp có độ phức tạp NP là tập hợp tất cả những bài toán quyết định mà đối với 

chúng, câu trả lời “yes” có thể được kiểm tra trong thời gian đa thức nếu cho trước 

một thông tin phụ nào đó. 

4/. Định nghĩa 4:  

Giả sử cho trước L1 và L2 là 2 bài toán quyết định. Khi đó, nếu 𝐿1 ≤ 𝑝𝐿2  và 

𝐿2 ≤ 𝑝𝐿1. Khi đó L1 và L2 được gọi là hai bài toán tương đương nhau về mặt tính 

toán. 

5/. Định nghĩa 5:  

Bài toán quyết định L được gọi là thuộc lớp NP- đầy đủ (NP-complete) nếu 

thỏa mãn: 

(i) 𝐿 ∈ 𝑁𝑃 

(ii) 𝐿1 ≤ 𝑃𝐿 đối với mọi 𝐿1  ∈ 𝑁𝑃 

Lớp tất cả những bài toán thuộc lớp NP- đầy đủ được ký hiệu là NPC. 

Bài toán thuộc lớp NPC là những bài toán khó nhất trong lớp NP theo nghĩa ít 

nhất cũng khó bằng mọi bài toán trong NP. Hàng ngàn bài toán khác nhau như các 

bài toán tổ hợp, lý thuyết số và logic đều thuộc về lớp NPC. 

Ví dụ: Cho trước tập hợp các số nguyên dương {𝑎1, 𝑎2, … , 𝑎𝑛} và một số 

nguyên dương s. Hãy xác định có hay không một tập con {𝑎𝑖}𝑖 = 1, 𝑘 sao cho có tổng 

∑ 𝑎𝑖
𝑘
𝑖=1 = 𝑠. Đây là bài toán thuộc lớp NPC. 
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CHƯƠNG 2. TỔNG QUAN VỀ HỆ MÃ HÓA KHÓA CÔNG KHAI RSA  

2.1. MÃ HÓA KHÓA CÔNG KHAI 

Hệ mã hóa công khai sử dụng 2 khóa: khóa bí mật (private key) và khóa công khai 

(public key) 

 Khóa công khai (public key): được sử dụng để mã hóa những thông tin mà ta 

muốn chia sẻ với bất cứ ai. Chính vì vậy, ta có thể tự do phân phát nó cho bất cứ ai 

mà ta cần chia sẻ thông tin ở dạng mã hóa. 

 Khóa bí mật (private key):  khóa này thuộc sở hữu riêng tư của bạn và nó được 

sử dụng để giải mã thông tin. Chỉ mình bạn sở hữu nó, khóa này không được phép và 

không nên phân phát cho bất kỳ ai. 

 Nghĩa là mỗi người sẽ giữ hai khóa, một khóa dùng để mã hóa thông tin và 

công bố rộng rãi, một khóa dùng để giải mã và khóa này được giữ kín. 

 

Hình 2.1 Sơ đồ mã hóa khóa công khai 

2.2. MÃ HÓA KHÓA CÔNG KHAI RSA 

2.2.1. Định nghĩa hệ mã hóa RSA 

Hệ mã hóa RSA gồm một bộ các thành phần (𝑀, 𝐶, 𝐾, 𝑛, 𝑒, 𝑑, 𝐸, 𝐷) trong đó: 

 𝑀 là tập các bản rõ 

 𝐶 là tập các bản mã 

 𝐾 là tập các khóa, được gọi là không gian khóa 

 𝑛 = 𝑝 ∗ 𝑞 là module với p,q là hai số nguyên tố, thường có ít nhất 10,  0 chữ 

số 

 {(𝑒, 𝑛), (𝑑, 𝑛)} ∈ 𝐾 với 𝑒 ≠ 𝑑 là khóa mã hóa và khoá giải mã tương ứng, thỏa 

mãn biểu thức sau: 

𝑒𝑑 ≡ 1(𝑚𝑜𝑑 ∅(𝑛))                                    (2.1) 

Với ∅(𝑛) = (𝑝 − 1) ∗ (𝑞 − 1) là hàm Euler 
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 𝐸 là hàm lập mã (mã hóa): 𝐸𝑒,𝑛:𝑀 → 𝐶                                                  (2.2) 

Sử dụng khóa công khai (e,n) để mã hóa bản rõ M, kết quả thu được là bản mã 

C theo phương trình sau: 𝐶 ≡ 𝑀𝑒(𝑚𝑜𝑑 𝑛)                                        (2.3) 

 𝐷 là hàm giải mã: 𝐷𝑑,𝑛: 𝐶 → 𝑀                                                                (2.4) 

Sử dụng khóa bí mật (d,n) để giải mã bản mã C, kết quả thu được là bản rõ M 

ban đầu theo phương trình sau: 𝑀 ≡ 𝐶𝑑 ≡ (𝑀𝑒)𝑑(𝑚𝑜𝑑 𝑛)               (2.5) 

 

Hình 2.2 Sơ đồ thuật toán mã hóa RSA 

 Ý tưởng của thuật toán mã hóa RSA có thể được mô tả theo hình bên dưới: 
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Hình 2.3 Sơ đồ thuật toán RSA 

2.2.2. Định lý (Tính đúng đắn của RSA) 

Cho 𝑀,𝐶, 𝑛, 𝑒, 𝑑 lần lượt là bản rõ, bản mã, module n, số mũ mã hóa, số mũ 

giải mã. Ta có: (𝑀𝑒)𝑑  ≡ 𝑀(𝑚𝑜𝑑 𝑛)                                                                 (2.6) 

Chứng minh định lý: 

Theo (2.3) ta có: 

𝐶𝑑 ≡ (𝑀𝑒)𝑑 (𝑚𝑜𝑑 𝑛)                           (𝑡ℎ𝑒𝑜 𝐶 ≡ 𝑀𝑒(𝑚𝑜𝑑 𝑛)) 

    ≡  𝑀1+𝑘∅(𝑛) (𝑚𝑜𝑑 𝑛)                       (𝑡ℎ𝑒𝑜 𝑒𝑑 ≡ 1 (𝑚𝑜𝑑 ∅(𝑛)) 

    ≡ 𝑀.𝑀𝑘∅(𝑛) (𝑚𝑜𝑑 𝑛) 

    ≡ 𝑀. (𝑀∅(𝑛))
𝑘
 (𝑚𝑜𝑑 𝑛) 

    ≡ 𝑀. (1)𝑘 (𝑚𝑜𝑑 𝑛)                          (𝑡ℎ𝑒𝑜 đị𝑛ℎ 𝑙ý 𝐸𝑢𝑙𝑒𝑟: 𝑎∅(𝑛)  ≡ 1 (𝑚𝑜𝑑 𝑛)) 

    ≡ 𝑀.  Đó là điều cần chứng minh.  

Từ định lý nêu trên, ta có thuật toán thực hiện mã hóa RSA như sau: 
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1/. Giải thuật 2.2.2:  

Cho biết (e, M, n), giải thuật mã hóa kết quả trả về là C – bản mã, 𝐶 ≡

𝑀𝑒  (𝑚𝑜𝑑 𝑛); hoặc cho biết (d,C,n), giải thuật giải mã kết quả trả về là M- bản rõ ban 

đầu với 𝑀 ≡ 𝐶𝑑 (𝑚𝑜𝑑  𝑛) trong thời gian đa thức log 𝑑 hoặc log 𝑒 tương ứng. 

 Thuật toán mã hóa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Thuật toán giải mã: 

 

 

 

 

 

  

  

Input: e, M, n 

Output: C 

begin 

set C=1; 

while e ≥ 1 do{ 

 if e mod 2 =1 

  then C = C.M mod n; 

 M =  M2 mod n; 

 e = e/2; 

} 

print C 

end 

Input: 

 d, C, n 

Output: 

 M 

set M=1; 

while d ≥ 1 do{ 

 if d mod 2 =1 

  then M = M.C mod n 

 C =  C2 mod n 

 d = d/2;} 

print M 
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2.2.3. Một số nhận xét 

Nhận xét 1:  

Đối với quá trình giải mã trong RSA, người dùng được biết d.  Vậy nên thay 

vì trực tiếp thực thi đồng dư thức 𝑀 ≡ 𝐶𝑑(𝑚𝑜𝑑 𝑛), người dùng có thể tăng tốc độ xử 

lý tính toán bằng cách thực thi trên hai đồng dư thức sau: 

𝑀𝑝 ≡ 𝐶
𝑑 ≡ 𝐶𝑑 𝑚𝑜𝑑 𝑝−1 (𝑚𝑜𝑑 𝑝)  (2.7) 

𝑀𝑞 ≡ 𝐶𝑑 ≡ 𝐶𝑑 𝑚𝑜𝑑 𝑞−1 (𝑚𝑜𝑑 𝑞)   (2.8) 

Và được dùng trong định lý số dư Trung Hoa (CRT) để có được đồng dư thức sau: 

𝑀 ≡  𝑀𝑝. 𝑞. 𝑞
−1 𝑚𝑜𝑑 𝑝 + 𝑀𝑞 . 𝑝. 𝑝

−1 𝑚𝑜𝑑 𝑝 (𝑚𝑜𝑑 𝑁)  (2.9) 

Việc sử dụng định lý Trung Hoa là một con dao hai lưỡi. Một mặt nó cung cấp 

thuật toán để tăng tốc độ tính toán trong quá trình giải mã RSA, và thực hiện bởi một 

chip bảo mật với chi phí thấp. Mặt khác, nó có một số vấn đề an ninh nghiêm trọng 

dễ bị tấn công bởi một số các cuộc tấn công kênh bên (side-chanel), đặc biệt là các 

cuộc tấn công lỗi ngẫu nhiên. 

Ví dụ:  

Bảng mã ký tự được quy định như sau: Space=00, A=01, B=02, …,Z=26. Cho 

biết: 

 

 

Để mã hóa có thể sử dụng giải thuật 2.2.2: 
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Để giải mã, từ hai số nguyên tố p, q của N biết được, người có thẩm quyền 

thực hiện giải mã: 

 

khi đó, 

𝑑 ≡
1

𝑒
𝑚𝑜𝑑 ∅(𝑛)  

≡ 106698614368578022442868771328920154807099066337862_  

80122622449663106312591177440873340168597462306553968−  

544513277109053606095 (mod(p-1)(q-1)). 

Như vậy, bản rõ M ban đầu có thể được phục hồi một cách trực tiếp bằng cách 

sử dụng thuật toán 2.2.2, hoặc gián tiếp bằng cách sử dụng kết hợp các thuật toán 

2.2.2 và định lý số dư Trung Hoa (CRT). 

 

 Nhận xét 2: 

Một trong những tính năng quan trọng nhất của mã hóa RSA là nó được sử 

dụng cho thuật toán chữ ký số. Cho M là một tài liệu được ký, và n=pq với p; q là các 

số nguyên tố, (e; d) lần lượt là số mũ khóa công khai và số mũ khóa bí mật như trong 

chương trình mã hóa RSA. Khi đó, quá trình ký số RSA và xác nhận chữ ký giống 

như quá trình mã hóa và giải mã; sử dụng d cho quá trình tạo chữ ký số và e cho quá 

trình xác minh chữ ký số. Ta có sơ đồ ký số RSA như hình dưới: 
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Hình 2.4  Sơ đồ chữ ký số RSA 

 Thực hiện ký số : 𝑆 ≡ 𝑀𝑑(𝑚𝑜𝑑 𝑁)  (2.10) 

 Xác thực chữ ký số: 𝑀 ≡ 𝑆𝑒(𝑚𝑜𝑑 𝑁)                                                     (2.11) 
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2.3. CÁC VẤN ĐỀ AN TOÀN HỆ MÃ HÓA RSA 

Như đã trình bày ở phần trước, toàn bộ ý tưởng của mã hóa và giải mã RSA như 

sau: 

𝐶 ≡ 𝑀𝑒(𝑚𝑜𝑑 𝑛),

𝑀 ≡ 𝐶𝑑(𝑚𝑜𝑑 𝑛)
}   (2.12) 

Trong đó: 

𝑒𝑑 ≡ 1(𝑚𝑜𝑑 ∅(𝑛)),

𝑛 = 𝑝𝑞 𝑣ớ𝑖 𝑝, 𝑞 𝑙à 𝑠ố 𝑛𝑔𝑢𝑦ê𝑛 𝑡ố
}    (2.13) 

Như vậy, hàm RSA có thể được định nghĩa bởi: 

𝑓𝑅𝑆𝐴: 𝑀 → 𝑀
𝑒  𝑚𝑜𝑑 𝑛  (2.14) 

Nghịch đảo của hàm RSA được định nghĩa bởi: 

𝑓𝑅𝑆𝐴
−1 : 𝑀𝑒 → 𝑀 𝑚𝑜𝑑 𝑁  (2.15) 

Rõ ràng là hàm RSA là hàm cửa sập một chiều, với: {𝑑, 𝑝, 𝑞, ∅(𝑛)}                   (2.16) 

Đối với mục đích an ninh, việc thiết lập thông tin này phải được giữ bí mật và 

không được tiết lộ dưới bất kỳ hình thức nào thậm chí chỉ một phần. 

Bây giờ giả sử Bob gửi C cho Alice, nhưng Eva muốn ngăn chặn và đọc thông 

tin trong C. Kể cả khi Eva biết được (e; n; C) và không biết bất kỳ thành phần nào 

của hàm cửa sập một chiều trong (2.16). Sau đó, Eva thực hiện giải mã để khôi phục 

M từ C nhưng quá trình giải mã khó có thể thực hiện được. 

{𝑒, 𝑁, 𝐶 ≡  𝑀𝑒  (𝑚𝑜𝑑 𝑛)}
𝑘ℎó
→ {𝑀 ≡ 𝐶𝑑 (𝑚𝑜𝑑 𝑛)}                                              (2.17) 

Mặt khác, Alice biết d có nghĩa là Alice biết tất cả các thành phần trong hàm 

cửa sập một chiều trong (2.16), vì 

{𝑑}  
𝐶
⇔ {𝑝}  

𝐶
⇔ {𝑞}  

𝐶
⇔ {∅(𝑛)}   (2.18) 

Chúng ta sẽ bàn tiếp (2.18) trong chương 3. Vì vậy, Alice dễ dàng khôi phục 

được M từ C: 

{𝑁, 𝐶 ≡  𝑀𝑒  (𝑚𝑜𝑑 𝑛)}                                     {𝑀 ≡ 𝐶𝑑 (𝑚𝑜𝑑 𝑛)}                  (2.19) 

Vậy tại sao Eva khó phục hồi M từ C? Bởi vì, Eva đang đối mặt với một vấn 

đề tính toán khó, cụ thể là vấn đề RSA như sau: 

Với khóa công khai (e; n) và bản mã C, tìm tương ứng bản rõ M trong RSA đó là: 

{𝑑, 𝑝, 𝑞, ∅(𝑛)} 

dễ 
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{𝑒, 𝑛, 𝐶} → {𝑀}  (2.20) 

Điều đó là phỏng đoán mặc dù chưa được chứng minh hay bác bỏ. 

Phỏng đoán RSA: với khóa công khai (e; n) và bản mã RSA, rất khó tìm thấy 

bản rõ M tương ứng. Đó là: {𝑒, 𝑛, 𝐶}
𝑘ℎó
→ {𝑀}  (2.21) 

Với giả định RSA trên thì để thực hiện việc tìm kiếm bản rõ M tương ứng, 

chương trình phải thực hiện trong khoảng thời gian đa thức sau: 

𝑂 (exp (𝑐(log 𝑛)
1

3(log log 𝑛)
2

3))                                                                        (2.22) 

Vì vậy RSA được giả định là khó có thể phá vỡ trong thời gian đa thức và hệ 

thống RSA được phỏng đoán là an toàn. 

2.4. CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN TỚI HỆ MÃ HÓA RSA 

Sự ra đời của khái niệm hệ mã bất đối xứng là một tiến bộ có tính chất bước ngoặt 

trong lịch sử mật mã nói chung, gắn liền với sự phát triển của khoa học tính toán hiện 

đại. Mã hóa bất đối xứng là một dạng mật mã hóa cho phép người sử dụng trao đổi 

các thông tin mật mà không cần phải trao đổi các khóa chung bí mật trước đó. Điều 

này được thực hiện bằng cách sử dụng một cặp khóa có quan hệ toán học với nhau là 

khóa công khai và khóa cá nhân (hay khóa bí mật). Trong mã bất đối xứng, khóa cá 

nhân phải được giữ bí mật trong khi khóa công khai được phổ biến công khai. Trong 

2 khóa, một dùng để mã hóa và khóa còn lại dùng để giải mã. Điều quan trọng đối 

với hệ thống là khó thể tìm ra khóa bí mật nếu chỉ biết khóa công khai. Hệ thống mã 

bất đối xứng có thể sử dụng với các mục đích như: 

 Mã hóa: giữ bí mật thông tin và chỉ có người có khóa bí mật mới giải mã được. 

 Tạo chữ ký số: cho phép kiểm tra một văn bản có phải đã được tạo với một 

khóa bí mật nào đó hay không. 

 Thỏa thuận khóa: cho phép thiết lập khóa dùng để trao đổi thông tin mật giữa 

2 bên. 

 Trong thực tế, người ta thường sử dụng cả hệ mật khóa bí mật với hệ mật khóa 

công khai trong việc truyền tin mật. 
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 Các kỹ thuật mã bất đối xứng đòi hỏi khối lượng tính toán nhiều hơn các kỹ 

thuật mã hóa khóa đối xứng nhưng những lợi điểm mà chúng mang lại khiến cho 

chúng được áp dụng trong nhiều ứng dụng. Các hệ mã bất đối xứng dựa trên tính chất 

của các bài toán cơ bản như: 

2.4.1.  Bài toán phân tích số nguyên thành tích các thừa số nguyên tố 

Cho số nguyên dương n , tìm tất cả các ước số nguyên tố của nó, hay là tìm 

dạng phân tích chính tắc của N = 1 2

1 2. ... k

kp p p
  , trong đó pi là các số nguyên tố từng 

cặp khác nhau và các i  1. 

Bài toán này có liên hệ mật thiết với các bài toán thử tính nguyên tố hay thử 

tính hợp số của một số nguyên, nhưng với những gì mà ta biết đến nay, nó dường như 

khó hơn nhiều so với hai bài toán thử tính nguyên tố và tính hợp số. 

Vấn đề phân tích một hợp số thành tích các số nguyên tố có nhiều bài toán 

trong thực tế đòi hỏi muốn hạn chế chúng trong khong gian hẹp hơn. Trong mục này, 

chúng ta sẽ tìm hiểu một số mệnh đề quan trọng. 

Trước hết, theo định lý nhỏ của Fermat, chúng ta biết rằng nếu n là số nguyên 

tố thì với bất kỳ b số nguyên dương nào sao cho (b,n)=1, ta có : Bn-1  1 mod n    

 (*) 

Tuy nhiên, nếu n không phải là số nguyên tố thì hệ thức (*) có thể vẫn đúng. Ta 

có định nghĩa sau: 

1/. Định nghĩa 1:  

Nếu n là một tập hợp số lẻ và b là số nguyên sao cho (b,n)=1 và hệ thức (*) được 

duy trì. Khi đó, n được gọi là giả nguyên tố (pseudoprime) đối với cơ số b. 

Ví dụ:  

Cho n =91, b=3 vì (b,n)=(3,91) =1 và 391 1 mod 91 (tức là thỏa mãn hệ thức 

(1)). Do đó, 91 là giả nguyên tố cơ số 3. Tuy nhiên số 91 không phải là giả nguyên tố 

đối cơ số b =2. Thật vậy, 290  64 mod 91 ≠ 1 𝑚𝑜𝑑 91. 

Ta có các mệnh đề sau: 

2/. Mệnh đề 1:  

Cho n là một hợp số nguyên lẻ. Khi đó, 
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 a) n là giả nguyên tố cơ số b, trong đó (b,n)=1 nếu và chỉ nếu cấp của b là ước 

của n -1 (trong 𝑍𝑛
∗  ). 

 b) Nếu n là một số giả nguyên tố đối với cơ số b1 và b2 ( Trong đó (n,b1) = 

(n,b2) =1). Khi đó n là giả nguyên tố cơ số b1b2 và vì vậy nó cũng là giả nguyên tố 

cơ số b1b2-1. 

3/. Định nghĩa 2:  

Giả sử n là số nguyên dương lẻ, và (
𝑏

𝑛
) ký hiệu là Jacobi. Khi đó, nếu n là số 

nguyên tố thì 𝑏
𝑛−1

2  ≡ (
𝑏

𝑛
)𝑚𝑜𝑑 𝑛  (**) 

Một hợp số n, b là nguyên sao cho (n,b)=1 và thỏa mãn (**) thì n được gọi là giả 

nguyên tố Euler đối với cơ số b. 

4/. Định nghĩa 3: 

 Cho N là một hợp số lẻ và được viết dưới dạng n-1 = 2st với t lẻ và 𝑏 ∈ 𝑍𝑛
∗ . Khi 

đó nếu b và n thỏa mãn hoặc là:ư 

(i) 𝑏𝑡 ≡ 1 𝑚𝑜𝑑 𝑛 hoặc là 

(ii) tồn tại r: 0 ≤ 𝑟 ≤ 𝑠 sao cho 𝑏2
𝑟∗𝑡 ≡ −1 𝑚𝑜𝑑 𝑛 thì n được gọi là giả nguyên 

tố mạnh đối với cơ số b.  

Mệnh đề 1:  

Xét một số 𝑏𝑛 − 1, n nguyên dương tùy ý. Nếu p là một nhân tử nguyên tố của 

2𝑛 −  1. Khi đó, hoặc là 

 (i) 𝑏𝑑 − 1 chia hết cho p đối với một nhân tử thực sự nào đó của n hoặc là 

 (ii) 𝑝 ≡ 1𝑚𝑜𝑑 𝑛 . Trường hợp 𝑝 > 2 và n là số tự nhiên lẻ thì trong trường 

hợp (ii) ta có 𝑝 ≡ 1 𝑚𝑜𝑑 2𝑛. 

Ví dụ:  

Xét 211 − 1 = 2047. Vì 11 là số nguyên tố do đó, ta có (ii): 

𝑝 ≡ 1 𝑚𝑜𝑑 22 . Ta kiểm tra ra: 

𝑝 = 23,67,89,… [√2047] (thực tế chỉ cần đến [√2047] = 45 thôi.) 

 Ta có p =23 hoặc p =89. Tức là 2047 = 23 * 89. 
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Mệnh đề 2:  

Xét số dạng 𝑏𝑛 +  1. Khi đó nếu p là môt số nguyên tố sao cho 𝑝| 𝑏𝑛 + 1 thì hoặc là: 

 (i) 𝑝| 𝑏𝑛 + 1 với một ước thực sự của n đối với nó, 
𝑛

𝑑
  là số lẻ hoặc là: 

 (ii) 𝑝 ≡ 1 𝑚𝑜𝑑 2𝑛 

Ví dụ:  

Xét m = 224 +  1 = 16777217 = 97 ∗ 172961 = 97 ∗ 257 ∗ 673. Hãy tìm 

một nhân tử nguyên tố của m. 𝑝 ∈ {97,193,289, 481, 577, 673,… , 4093}. 

Ta có p = 97 hoặc p = 673. Vậy 224 +  1 = 16777217 = 257 ∗ 97 ∗ 673 

Mệnh đề 3:  

Cho n là một số nguyên dương lẻ. Khi đó có tồn tại phép tương ứng 1 đối 1 

giữa các nhân tử của n có dạng n = a*b. Trong đó 0 < 𝑏 ≤ 𝑎 và các biểu diễn của số 

n dưới dạng t2-s2. Ở đây, s, t là không âm và 𝑡 ≥ 𝑠. Sự tương ứng đó được cho bởi 

phương trình sau đây: 

𝑡 =  
𝑎 + 𝑏

2
, 𝑠 =  

𝑎 − 𝑏

2
, 𝑎 = 𝑠 + 𝑡, 𝑏 = 𝑡 − 𝑠 

2.4.2. Bài toán tìm căn bậc hai module n 

Cho một số nguyên lẻ n  là hợp số Blum, và một số a Qn , tức a là một thặng 

dư bậc hai theo mod n . Hãy tìm một căn bậc hai của a theo mod n, tức tìm x sao cho 

x 2 a (mod n). 

Nếu biết phân tích n  thành thừa số nguyên tố, n =p.q , thì bằng cách giải các 

phương trình x 2 a  theo các modp và mod q, rồi sau đó kết hợp các nghiệm của 

chúng lại theo định lý số dư Trung quốc ta sẽ được nghiệm theo mod n , tức là căn 

bậc hai của a theo mod n cần tìm. Vì mỗi phương trình x 2 a  theo mod p và mod q 

có hai nghiệm (tương ứng theo mod p và mod q ), nên kết hợp lại ta được bốn nghiệm, 

tức bốn căn bậc hai của a theo mod n. Người ta đã tìm được một số thuật toán tương 

đối đơn giản (trong thời gian đa thức) giải phương trình x 2 a (mod p) với p là số 

nguyên tố. Như vậy, bài toán tìm căn bậc hai mod n có thể qui dẫn trong thời gian đa 

thức về bài toán phân tích số nguyên.  

Ngược lại, nếu có thuật toán  giải bài toán tìm căn bậc hai mod n  thì cũng 

có thể xây dựng một thuật toán giải bài toán phân tích số nguyên như sau: Chọn ngẫu 
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nhiên một số x với gcd(x,n) =1, và tính a =x2mod n. Dùng thuật toán  cho a để tìm 

một căn bậc hai mod n của a. Gọi căn bậc hai tìm được đó là y. Nếu y  x (mod n), 

thì phép thử coi  như thất bại, và ta phải chọn tiếp một số x khác. còn nếu y ! x 

(mod n), thì gcd(x-y, n) chắc chắn là một ước số không tầm thường của n, cụ thể là p 

hay là q. Vì n có 4 căn bậc hai mod n nên xác suất của thành công ở mỗi lần thử là 

1/2,  và do đó số trung bình (kỳ vọng toán học) các phép thử để thu được một thừa số 

p hay q của n là 2, từ đó ta thu được một thuật toán giải bài toán phân tích số nguyên 

(Blum) với thời gian trung bình đa thức. 

Tóm lại, theo một nghĩa không chặt chẽ lắm, ta có thể xem hai bài toán phân 

tích số nguyên và tìm căn bậc hai mod n là khó tương đương nhau. 
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CHƯƠNG 3. CÁC PHƯƠNG PHÁP TẤN CÔNG VÀO HỆ MÃ HÓA RSA  

3.1. PHÂN TÍCH NHÂN TỬ SỐ NGUYÊN LỚN 

Vấn đề phân tích một số nguyên tố lớn thành tích các số nguyên tố khác nhau 

là bài toán rất hấp dẫn và đã được nhiều nhà toán học quan tâm nghiên cứu; Trong 

phạm vi của một luận văn cao học, em chỉ tập trung nghiên cứu trong trường hợp n 

là tích của hai số nguyên tố phân biệt. Sau đây là một số mệnh đề quan trọng phục vụ 

việc tấn công cơ bản: 

 3.1.1. Mệnh đề 1 

Cho trước n = p*q, trong đó p, q là hai số nguyên tổ lẻ riêng biệt ( ta giả thiết 

p < q). Khi đó, 1*2)(  nnn . 

Chứng minh: Thật vậy, theo định nghĩa và tính chất của hàm )(n  ta có 

 = (p − 1) ∗ (q − 1) = p ∗ q − (p + q) + 1 ≤ n − 2 ∗ √n + 1. 

( Vì 
𝑝+𝑞

2
 ≥ √𝑝 ∗ 𝑞 = √𝑛 hay 𝑝 + 𝑞 ≥ 2√𝑝 ∗ 𝑞 = 2√𝑛 ) 

3.1.2. Mệnh đề 2 

Giả sử n là một số tự nhiên không chính phương (perfect square), tức n không 

phải là bình phương đúng của một số nguyên tố, thỏa mãn điều kiện: 

𝑛 − 1 >  ∅(𝑛) >  𝑛 − 𝑛2/3 

Khi đó n là tích của 2 số nguyên tố phân biệt. 

Chứng minh:   

Thật vậy, rõ ràng n không phải là số nguyên tố vì nếu n là số nguyên tố thì 

∅(𝑛) =  𝑛 − 1, trái với giả thiết. Do giả thiết n không phải là bình phương của một 

số nguyên tố. Như vậy nếu n không phải là tích của 2 số nguyên tố phân biệt thì nó 

phải là tích của nhiều hơn 2 số nguyên tố (không cần phân biệt). Giả sử p là số nguyên 

tố nhỏ nhất của tích; Khi đó p   n 1/3 do đó chúng ta có: 

∅(𝑛) ≤ 𝑛 (1 −
1

𝑝
) ≤ 𝑛(1 − 𝑛1/3) =  𝑛 − 𝑛2/3 

Điều này mâu thuẫn với giả thiết. Vậy n = p.q trong đó p,q là 2 số nguyên tố 

lẻ, phân biệt. Chú ý: Mệnh đề đảo của mệnh đề 1 cũng đúng. 
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3.1.3. Mệnh đề 3 

Với (n,e) là khóa công khai của RSA. Cho trước khóa riêng d, người ta có thể 

phân tích thành nhân tử modul n=pq một cách hiệu quả. Ngược lại cho các thừa số 

của n, người ta có thể khôi phục được d  một cách có hiệu quả. Từ các mệnh đề ở trên 

người ta đã đưa ra một số tấn công vào RSA sau đây. 

3.1.4. Thuật toán 

3.1.4.1/. Thuật toán 3.1.4.1/. 

1/. Bài toán đặt ra:  

Cho n là số nguyên dương lẻ, 𝑑 ≥ 2√𝑛 
3

+  1. Nội dung bải toán này là tìm 

nhân tử bé nhất f của N sao cho 𝑑 < 𝑓 ≤ √𝑛  hoặc khẳng định rằng không tồn tại 

nhân tử nào như vậy. 

2/. Giải thuật được thực hiện như sau: 

Đầu vào: Cho số nguyên n, 

Đầu ra: n= (
𝑥−𝑦 

2
)∗ (

𝑥+𝑦−2

2
) 

  Bước 1: 

 Đặt 𝑥 = 2 ∗ √𝑛 +  1;  𝑦 = 1; 𝑟 = [√𝑛]
2
−  𝑛; 

Bước 2: 

 Nếu 𝑟 ≤ 0 𝑔𝑜𝑡𝑜 bước 4; 

Bước 3: 

 Đặt 𝑟 = 𝑟 − 𝑦; 𝑦 = 𝑦 + 2; 

 Goto bước 2 

Bước 4: 

 Nếu 𝑟 = 0 thuật toán kết thúc và ta có 

 n= (
𝑥−𝑦 

2
)∗ (

𝑥+𝑦−2

2
) 

Bước 5: 

 Đặt 𝑟 = 𝑟 + 𝑥;  𝑥 = 𝑥 + 2;  Goto bước 3; 
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3.1.4.2/. Thuật toán 3.1.4.2/. 

1/. Bài toán đặt ra: 

Cho trước n= 𝑝 ∗ 𝑞(2< p < q) sao cho độ dài  𝑙(𝑝) ≈ 𝑙(𝑞) =  [
𝑙(𝑛)

2
]  . Theo 

mệnh đề 1 và mệnh đề 2, ta cần tìm  )(' n = 
Φ(n)

2
= 

(p−1)∗(q−1)

2
 sao cho ∆ = (𝑛′ −  

)(' n )2   - n là số chính phương khi: )(' n ∈ [
n−n

2
3⁄

2
,
n−2√n+1

2
] . Đây là khoảng chấp 

nhận được. 

Chú ý:  

Trong biểu thức 
n−n

2
3⁄

2
, có chứa căn bậc 3 mà việc tính căn bậc 3 tương đối 

phức tạp. Do đó, chúng ta có thể tiến hành như sau: 

Đặt 𝑥 = 𝑛
2
3⁄ . Lấy log𝑎  cả 2 vế ta nhận được log𝑎 𝑥 =  

2

3
log𝑎 𝑛 =  [𝑐].  

Vậy: 

𝑥 =  𝑎𝑐 . Ta có thể chọn a = e hoặc a =10, chẳng hạn chọn a = 10, ta nhận được:  

𝑥 =  10[𝑐] trong đó [c] là số nguyên lớn nhất nhưng bé hơn hoặc bằng c. 

 2/. Thuật toán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bước1: 

 𝑦 =
n−2√n+1

2
; 

 n’ = (n+1)/2; 

Bước 2: 

 While (y ≥
n−n

2
3⁄

2
) { 

 𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎𝑖 = (𝑛
′ − 𝑦)2 − 𝑛; 

Nếu 𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎𝑖  chính phương goto bước 3; 

y=2*y-2; 

lặp lại bước 2; 

} 

Bước 3: 

 𝑥 = √𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎𝑖  ; 

Nếu ((𝑦 − 𝑥), (𝑦 + 𝑥)) = 1 𝑡ℎì 

𝑝 = (𝑦 − 𝑥); 𝑞 = (𝑦 + 𝑥);  

 Bước 4: Nếu deltai không phải là số chính phương và y ∉ [
n−n

2
3⁄

2
,
n−2√n+1

2
]  

thì thuật toán dừng và không tìm được  . 
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3.2. TẤN CÔNG DỰA TRÊN VIỆC PHÂN TÍCH SỐ NGUYÊN n THÀNH 

TÍCH THỪA SỐ NGUYÊN TỐ 

3.2.1. Phương pháp phân tích n thành tích thừa số nguyên tố của Fermat (Fermat 

Factoring Attack) 

Hai phương pháp này phân tích một số bằng cách biểu diễn chúng dưới dạng 

hiệu của hai số chính phương. Những phân tích này sẽ thành công khi khoảng cách 

giữa hai số nguyên tố tạo nên nó là rất nhỏ, hoặc khi tỷ lệ của chúng gần với tỷ lệ của 

hai số nguyên nhỏ. Cho N là một thừa số đủ lớn hoặc cho RSA là khó có thể phá vỡ, 

thì p; q là 2 số nguyên tố được chọn nên có cùng số bit. Tuy nhiên, nếu chọn p; q quá 

gần nhau thì người ta có thể sử dụng phương pháp phân tích thừa số của Fermat để 

tìm thấy chúng. 

Cho n =pq, trong đó 𝑝 ≤ 𝑞 là các số lẻ, khi đó 𝑥 =
1

2
(𝑝 + 𝑞)𝑣à 𝑦 =

1

2
(𝑞 − 𝑝) là 

các số chúng ta cần tìm thỏa mãn n= 𝑥2 − 𝑦2 = (𝑥 + 𝑦)(𝑥 − 𝑦), hoặc 𝑦2 = 𝑥2 −  𝑛. 

Ta có thuật toán phân tích thừa số của Fermat được cài đặt như sau: 

1/. Thuật toán 3.2.1 (Fermat Factoring Attack): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Input: số nguyên lẻ n >1 

Output: Xác định được các thừa số lớn nhất ≤ √𝑛 𝑐ủ𝑎 𝑛 

Begin 

[1] Nhập n, gán 𝑘 = උ√𝑛ඏ +  1,𝑦 = 𝑘. 𝑘 − 𝑛, 𝑑 = 1 

[2] If උ√𝑦ඏ =  √𝑦  goto step [4]; 

Else {   

 𝑦 = 𝑦 + 2. 𝑘 + 𝑑; 

  𝑑 = 𝑑 + 2;} 

[3] If උ√𝑦ඏ ≤ 𝑛/2 goto step [2] 

Else{ 

 Print “Không tìm thấy thừa số”; 

 goto step [5];} 

[4] 𝑥 = √𝑛 + 𝑦,   𝑦 = √𝑦;   

print x-y và x+y; //đó là các thừa số của n 

[5] 𝐸𝑥𝑖𝑡; 
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2/. Định lý 3.2.1  

Cho n =pq với p > q và ∆ = 𝑝 − 𝑞. Khi ∆ <  𝑛1/4, thì giải thuật 3.2.1 có thể phân 

tích n thành thừa số. 

3.2.2. Phương pháp phân tích 𝒑 ± 𝟏 và đường cong Elliptic 

Các số nguyên tố p,q của RSA được chọn có dạng 𝑝 ± 1 và 𝑞 ± 1, và có ít nhất 

một số nguyên tố có giá trị lớn hơn 1020. Nói một cách khác, số nguyên tố p có thể 

được tìm thấy dựa trên thuật toán phân tích “p-1” của Pollard hoặc dựa trên thuật toán 

phân tích “p+1” của Williams. 

1/. Giải thuật 3.2.2.1 (“p-1” factoring) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phương pháp này hiệu quả khi số 𝑛 cần phân tích có các thừa số nguyên tố 𝑝 

có dạng 𝑝−1 là mịn, nghĩa là 𝑝−1 chỉ chứa các thừa số nhỏ. Độ phức tạp của giải 

thuật là 𝑂(𝐵 log𝐵(log 𝑛)2), giải thuật này hiệu quả hơn khi chọn B là thừa số nguyên 

tố lớn nhất của p-1. 

Ví dụ 3.2.2.1: 

Cho biết n = 540143. Chọn B = 8, do đó 𝑘 = 𝑙𝑐𝑚(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) =  840. 

Chọn a =2. Khi đó: 

Input: cho số nguyên lẻ n >1 

Output: tìm được các thừa số nguyên tố của n 

Begin 

[1] (khởi tạo) chọn ngẫu nhiên 𝑎 ∈ 𝑍𝑛 

Chọn B mịn,  k = lcm(1,2,..B) 

[2] Tính 𝑎𝑘 ≡ 𝑎
𝑘 (𝑚𝑜𝑑 𝑛); 

[3] Tính 𝑓 = gcd(𝑎𝑘 − 1, 𝑛); 

[4] If 1 < 𝑓 < 𝑛 thì f là một thừa số nguyên tố của n, output f và goto [6]; 

[5] If f không là một thừa số nguyên tố của n, muốn tiếp tục tìm thì goto [2]; 

Else goto [6]; 

[6] exit 

end 
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f = gcd(2840 − 1 𝑚𝑜𝑑 540143, 540143) = gcd(53046, 540143) = 421 

Thực vậy, 540143 = 421*1283. Chú ý rằng tất cả các thừa số nguyên tố của 

421-1 là rất nhỏ: 421 – 1 = 22.3.5.7 

2/. Giải thuật 3.2.2.2 ( Lentra’s Elliptic Curve Method ) 

Các phương pháp trên mất rất nhiều thời gian tăng theo cấp số mũ của chiều dài 

theo bit của 𝑝, các thừa số mà chúng tìm thấy rất chậm. Phương pháp này cao cấp 

hơn chúng, độ phức tạp của phương pháp này là 𝑂(𝑒√2(ln𝑝)(ln ln𝑝)). Phương pháp này 

thường hiệu quả khi thừa số bé của 𝑛 chỉ có khoảng từ 13 đến 47 chữ số còn thừa số 

lớn thì lại có thể lớn hơn rất nhiều. Thừa số lớn nhất (có 67 chữ số) được tìm thấy 

bằng ECM vào 24/8/2006 bởi B. Dodson. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Input: n > 1 là một hợp số với gcd(n,6) = 1 

Output: tìm ra thừa số nguyên tố của n sử dụng giải thuật đường cong elliptic kết 

hợp với thuật toán phân tích thừa số “p-1” của Pollard  

begin 

[1] Chọn một cặp số ngẫu nhiên (E,P) 

Trong đó, E là đường cong elliptic thỏa mãn biểu thức 𝑦2 = 𝑥3 +  𝑎𝑥 + 𝑏 

trên Zn, và 𝑃(𝑥, 𝑦) ∈ 𝐸 (𝑍𝑛) là 1 điểm trên E. 

Chọn ngẫu nhiên 𝑎, 𝑥, 𝑦 ∈  𝑍𝑛, gán 𝑏 = 𝑦2 − 𝑥3 − 𝑎𝑥 

If gcd(4𝑎3 +  27𝑏2) ≠ 1, thì E không phải là 1 đường cong elliptic, bắt đầu 

lại từ đầu và chọn cặp số ngẫu nhiên (E,P) khác. 

[2] Trong thuật toán “p-1” của Pollard. Chọn B mịn,  k = lcm(1,2,..B)hoặc k = B! 

[3] Tính điểm 𝑘𝑃 ∈ 𝐸 (𝑍/𝑛𝑍). Sử dụng công thức sau để tính:𝑃3(𝑥3, 𝑦3) =
𝑃1(𝑥1, 𝑦1) + 𝑃2(𝑥2, 𝑦2)  𝑚𝑜𝑑 𝑁: 

(𝑥3, 𝑦3) = (
2 − 𝑥1 − 𝑥2 𝑚𝑜𝑑 𝑛, (𝑥1 − 𝑥3) − 𝑦1 𝑚𝑜𝑑 𝑛) 

Trong đó: 

 =

ە
۔

ۓ
𝑚1
𝑚2
≡
3𝑥1

2 + 𝑎

2𝑦1
(𝑚𝑜𝑑 𝑛)  𝑖𝑓 𝑃1 = 𝑃2

𝑚1
𝑚2

≡
𝑦2 − 𝑦1
𝑥2 − 𝑥1

(𝑚𝑜𝑑 𝑛)

 

[4] If 𝑘𝑃 ≡ 𝑂𝐸(𝑚𝑜𝑑 𝑛) thì gán 𝑚2 = 𝑧 và tính 𝑑 = gcd(𝑧, 𝑛) 
Else goto [1] để chọn một giá trị a mới hoặc chọn lại cặp số (E,P) 

[5] If 1 < 𝑑 < 𝑁, khi đó d là số cần tìm, output d và goto [7] 

[6] Nếu d không phải là số cần tìm, goto [1] để lặp lại việc tìm kiếm ngược lại goto 

[7] 

[7] Exit  

[8] end 
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Ví dụ 3.2.2.2:  

Cho n = 187: 

[1] Chọn B=3, k = lcm(1,2,3) = 6. Gán P=(0,5) là 1 điểm trên đường cong Elliptic 

E: 𝑦2 = 𝑥3 + 𝑥 + 25 với 𝑔𝑐𝑑(𝑛, 4𝑎3 + 27𝑏2) = 𝑔𝑑𝑐(187,16879) = 1  

với a =1 và b =25 

[2] 𝑘 = 6 = 1102, ta có 6P=2(P+2P) sẽ được tính theo dưới đây: 

a/.   2𝑃 = 𝑃 + 𝑃 = (0,5) + (0,5) 

ە
۔

ۓ =
𝑚1
𝑚2
= 
1

10
≡ 131 (𝑚𝑜𝑑 187)

𝑥3 = 144 (𝑚𝑜𝑑 187)
𝑦3 = 18 (𝑚𝑜𝑑 187)

 

  Vậy 2P=(144,18) với m2 = 10 và  =131 

b/. 𝑡í𝑛ℎ 3 𝑃 = 𝑃 + 2𝑃 = (0,5) + (144,18)  

ە
۔

ۓ =
𝑚1
𝑚2
= 
13

144
≡ 178 (𝑚𝑜𝑑 187)

𝑥3 = 124 (𝑚𝑜𝑑 187)

𝑦3 = 176 (𝑚𝑜𝑑 187)

 

Vậy 3P =(124, 176) với m2 = 144 và  =178 

c/. 𝑡í𝑛ℎ 6𝑃 = 2(3𝑃) = 3𝑃 + 3𝑃 = (124, 176) + (124, 176)  

 =
𝑚1
𝑚2

=
46129

352
≡
127

165
≡ 𝑂𝐸(𝑚𝑜𝑑 187) 

𝑣ớ𝑖 𝑚1 = 127 𝑣à 𝑚2 = 165 đặ𝑡 𝑧 =  𝑚2 = 165  

 

d/. 𝑑 = 𝑔𝑐𝑑(𝑛, 𝑧) = 𝑔𝑑𝑐(187, 165) = 11. Vì 1 <11<187 nên 11 là một 

thừa số nguyên tố của 187. Thực vậy, 187 = 11.17. 

 3.2.3. Phương pháp phân tích tổng quát 

Các phương pháp phân tích đặc biệt ở trên không đủ nhanh để phân tích các 

𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜 lớn đươc̣ sử dụng trong các hệ mã RSA. Hiện nay, các phương pháp phân 

tích tổng quát như sàng toàn phương (Quadratic Sieve – QS) và sàng trường số tổng 

quát (General Number Field Sieve – GNFS) đã dần thay thế các phương pháp phân 

tích đặc biệt trên. Đây là các phương pháp phân tích tổng quát do sự hiệu quả của các 



38 

 

 

phương pháp này chỉ phụ thuộc vào kích thước của số cần phân tích chứ không phụ 

thuộc các tính chất đặc biệt của nó. 

3.2.4. Phương pháp sàng toàn phương – QS (Quadratic Sieve) 

Đây là phương pháp nhanh nhất được biết đến để phân tích các số nhỏ hơn 

110 chữ số thập phân và được sử dụng rất rộng rãi. Phiên bản nhanh hơn của thuật 

toán này được gọi là the Multiple Polynomial Quadratic Sieve (MPQS).  

 Giải thuật QS 

Ví dụ giải thuật QS: 

Cho biết n = 1829. 

 

 

 

 

  

Input: cho biết n là một số nguyên lẻ không chính phương. 

Output: giải thuật tìm thừa số f của n thỏa mãn 1<f<n 

Begin 

[1] 𝐹𝐵 = {−1, 𝑝1, 𝑝2, … , 𝑝𝑘  ≤ 𝐵} 

[2] Tìm 𝑎1, 𝑎2, … , 𝑎𝑘 gần với √𝑛 với 𝑎𝑖 = උ√𝑛ඏ + 𝑖, 𝑖 = 1,2, . . , 𝑘 

Với mỗi 𝑄(𝑎𝑖) =  𝑎𝑖
2 −  𝑛 

[3] Tìm 𝑥2 ≡ 𝑦2 (𝑚𝑜𝑑 𝑛) sử dụng đại số tuyến tính để tìm ra tập con U của 

𝑄(𝑎𝑖) =  𝑎𝑖
2 − 𝑛. Khi đó,𝑦2 ≡ ς𝑎𝑖

2 −  𝑛. Cho x là một giá trị của 𝑎𝑖, khi 

đó 

𝑥2 ≡ (ෑ𝑎𝑖
𝑖∈𝑈

)2 

     ≡  ෑ(𝑎𝑖
2 −  𝑛)

𝑖∈𝑈

 

≡ ෑ𝑄(𝑎𝑖)

𝑖∈𝑈

 

     ≡  (ෑ𝑝𝑗
∝𝑖,𝑗

𝑖∈𝑈

)2 

     ≡  𝑦2 (𝑚𝑜𝑑 𝑛) 
[4] (𝑓, 𝑔) =  𝑔𝑐𝑑(𝑥 ± 𝑦, 𝑛) 
[5] 𝑖𝑓 1 < 𝑓, 𝑔 <
𝑛, 𝑝𝑟𝑖𝑛𝑡 (𝑓, 𝑔)𝑣à 𝑔𝑜𝑡𝑜 [6]𝑒𝑙𝑠𝑒 𝑔𝑜𝑡𝑜 [3] 𝑡ì𝑚 𝑔𝑖á 𝑡𝑟ị 𝑥 𝑣à 𝑦 𝑚ớ𝑖. 

[6] 𝑒𝑥𝑖𝑡 
[7] End 
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 Ta có: FB = {-1,2,5, 7, 11} – do 3< 11 là một số nguyên tố, nhưng do n không 

phải là một thặng dư bình phương nên loại 3 ra khỏi FB. 

 Chọn 𝑎𝑖~ උ√1829ඏ = 29. Do đó, 𝑎𝑖 = 27, 28, 29,…. Thực hiện tính toán 

𝑄(𝑎𝑖) =  𝑎𝑖
2 −  𝑛, nhận các vecto theo hệ số 2 như dưới đây: 

 

 Từ bảng vecto trên ta tính được: 

- Tổng các vecto 1), 2) và 6) (theo hệ số 2) là số 0. Thật vậy: 

 

Từ đó tìm được cặp giá trị (x,y) thỏa mãn: (27.38.52)2 ≡ (2. 53. 7.11)2. Ta 

có: 

𝑥 = 27.38.52 

= 53352 

≡ 311 (𝑚𝑜𝑑 1829) 

𝑦 = 2. 53. 7.11 

= 19250 

≡ 960 (𝑚𝑜𝑑 1829) 

- Tổng các vecto 2), 3), 7) cũng là một số chính phương 

 

Từ đó, (38.39.53)2 ≡ (22.5.72.11)2, giá trị x, y được tính như sau: 
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𝑥 = 38.39.53 

= 78546 

≡ 1728 (𝑚𝑜𝑑 1829) 

𝑦 = 22. 5. 72. 11 

= 10780 

≡ 1635 (𝑚𝑜𝑑 1829) 

 Tính (𝑓, 𝑔) =  𝑔𝑐𝑑(𝑥 ± 𝑦, 𝑛), ta có 2 cặp giá trị (x,y) lần lượt là (311,960) và 

(1728,1635). Khi đó (f,g) sẽ là cặp thừa số nguyên tố (p,q) của n. 

- Ta có: (𝑓, 𝑔) =  𝑔𝑐𝑑(311 ± 960,1829) = (31,59). Vậy, 1829 = 

31.59 

- Ta có: (𝑓, 𝑔) =  𝑔𝑐𝑑(1728 ± 1635,1829)=(59,31). Vậy, 1829=59.31 

3.2.5. Phương pháp sành trường số tổng quát – GNFS (General Number Field 

Sieve) 

Đây là thuật toán phân tích thành thừa số nhanh nhất được biết đến để phân 

tích các số lớn hơn 110 chữ số, chính là những số được dùng phổ biến trong RSA 

hiện nay. Nó không thực tế khi được đề xuất nhưng đã dần thay đổi qua hàng loạt các 

cải tiến trong những năm gần dây. Phiên bản đầu tiền được sử dụng để phân tích số 

Fermat thứ 9 là 2512 +  1.  

Vào tháng 3 năm 1991, RSA Data Security, Inc. đã thiết lập cuộc thi phân tích 

RSA (RSA Factoring Challenge). Cuộc thi bao gồm danh sách các số “khó”16, mỗi 

số là tích của hai số nguyên tố có kích thước xấp xỉ nhau. Có 42 số trong cuộc thi, có 

độ dài từ 100 đến 500 chữ số, số này cách số kia 10 chữ số (có thêm một số 129 chữ 

số). 

Hiện nay, RSA-100, RSA-110, RSA-120, và RSA-129 đã được phân tích và 

đều bằng QS. RSA-129 được phân tích vào ngày 2/4/1994, là số dài nhất được công 

bố sử dụng phương pháp QS cho đến khi NFS phân tích thành công RSA-130 vào 

ngày 10/4/1996. Tất cả các RSA cho đến bây giờ đều được phân tích bởi NFS. Các 

cải tiến gần đây trong NFS làm cho NFS hiệu quả hơn MPQS trong việc phân tích 

các số lớn hơn khoảng 115 chữ số, trong khi MPQS tốt hơn cho các số nguyên nhỏ. 
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Trong khi RSA-129 (129 chữ số thâp̣ phân) bị phân tích sử dụng một biến thể của 

MPQS, còn một biến thể của NFS đã đươc̣ sử duṇg gần đây để phân tích RSA-

155.Như vâỵ, ước tính nếu NFS được sử dụng để phân tích RSA-129, nó sẽ chỉ cần 

môṭ phần từ thời gian mà MPQS đa ̃mất. Có thể nói, NFS đa ̃vươṭ qua MPQS như là 

thuâṭ toán phân tích đươc̣ sử duṇg rôṇg raĩ nhất.  

Vào ngày 9/5/2005, RSA-200 (200 chữ số thập phân tương ứng với 663bit) đã 

bị phân tích bằng phương pháp GNFS do F. Bahr, M. Boehm, J. Franke và T. 

Kleinjung thực hiện. Theo chuyên gia Arjen Lenstra của tổ chức EPFL Thụy Sĩ (Ecole 

Polytechnique Fédérale de Lausanne) thì khả năng phá khóa RSA-1024 sẽ chỉ đạt 

được trong 5 – 10 năm nữa, nhưng đã đến lúc tìm kiếm giải pháp bảo mật mạnh mẽ 

hơn.  

Để tăng độ an toàn của hệ mã trước các phương pháp này, độ dài khóa (𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜 

n) được chọn ngày càng lớn hơn. Hiện nay, độ dài 𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜 n tối thiểu là 1024 bit. 

3.3. TẤN CÔNG DỰA TRÊN SỐ MŨ CÔNG KHAI BÉ 

Định lý 2 (Coppersmith) 

Cho n là một số nguyên và f  Z[x]  là một đa thức mà có độ đo là d. Đặt x = 

n1/d-e cho e   0. Sau đó biết (n,f) Marvin có thể tìm tất cả số nguyên |x0| < x thỏa mãn 

f(x0) = 0 mod n. Thời gian chạy phụ thuộc vào thời gian chạy thuật toán LLL với trên 

một lưới có khoảng cách là O( ) với   = min(1/e, log2n). 

Định lý cung cấp một thuật toán có thể tìm kiếm hiệu quả tất cả gốc f của n ít 

hơn x =n1/d. Với x nhỏ hơn, thời gian chạy thuật toán cũng giảm. Sức mạnh của thuật 

toán là có thể tìm được gốc của n trong thời gian đa thức. Định lý Coppersmith làm 

việc rất hiệu quả với một số nguyên tố. 

Hastad's Broadcast Attack 

Để đơn giản ta coi ei là thành phần công khai bằng 3. Marvin tìm ra m rất đơn 

giản nếu k   3. Thực vậy, Marvin có được c1, c2, c3, thỏa mãn: 

c1 = m3 mod n1, c2 = m3 mod n2, c3 = m3 mod n3. 
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Do đó với e = 3, gửi các thông điệp giống nhau được gửi đến 3 người nhận là 

không an toàn. Giải pháp chống tấn công này chúng ta gắn các thông điệp trước khi 

mã hóa với đa thức ? 

 Định lý Hastad 

Cho n1, . .  ,nk là những số nguyên tố và tập nmin = mini(ni)  từng đôi một. Với gi  

 Zni[x], k là đa thức  có giá trị nhỏ nhất là d. Tồn tại m < nmin thỏa mãn: gi(m) = m 

mod ni  với tất cả i = 1,…,k. Giả thiết rằng k > d, có thể tìm m khi cho (ni,gi)k
i=1

. 

Định lý chỉ ra rằng một hệ thống  đồng biến với các đa thức nguyên tố hỗn 

hợp có thể giải quyết hiệu quả, giả thiết rằng các hàm được cung cấp đầy đủ. Bằng 

cách cài đặt gi = fi
ei – ci mod ni, chúng ta thấy rằng Marvin có thể tìm được m từ bản 

mã được cho với số thành viên ít nhất là d, khi đó d là giá trị lớn nhất của eideg(fi) 

với i = 1,…,k. 

Chúng ta lưu ý rằng để chống lại tấn công broadcast ở trên chúng ta sử dụng một cặp 

số ngẫu nhiên thay vì gắn cứng vào một giá trị. 

 Franklin-Reiter Related Message Attack. 

 Hệ quả (FR): Giả sử rằng với e =3 và (n,e) là một khóa công khai của RSA. 

Cho m1  m2  Z*
N thỏa mãn m1 = f(m2) mod n trong đó f = ax + b  Z*

n là đa thức 

tuyến tính với b   0. Khi đó cho trước (n, e, c1,c2, f), Marvin có thể tìm được m1, m2 

với thời gian là đa thức bậc hai logn. 

Để chứng minh hệ quả FR ta tính gcd của hai đa thức. Với e = 3 thì giá trị gcd 

phải là giá trị tuyến tính. Thật vậy, đa thức x3 – c2 phân tích thành p và q là phép phân 

tích tuyến tính và không thể rút gọn về nhân tố bậc hai (ta nhớ rằng gcd(e,  (n)) = 

1 và vì thế x3 – c2 chỉ có giá trị gốc nằm trong Zn). Khi đó g2 không thể chia cho g1, 

gcd phải là một hàm tuyến tính. Với e = 3 hàm gcd luôn là tuyến tính. Tuy nhiên, đối 

với một vài m1, m2 và f, gcd có thể không phải là tuyến tính, trong trường hợp này 

việc tấn công là thất bại. 

Thường nó chỉ áp dụng với khi số mũ công khai e được sử dụng với giá trị nhỏ. 

Với e lớn, công việc tính toán gcd là rất khó. Một câu hỏi thú vị (nếu không nói là 
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khó) đặt ra là  liệu việc tấn công với một số e bất kỳ sẽ như thế nào. Khí đó việc tính 

toán gcd của g1 và g2  theo cách trên có trong thời gian đa thức đối với log e ? 

3.4. TẤN CÔNG DỰA TRÊN SỐ MŨ RIÊNG BÉ 

Trong thực tế, để giải mã nhanh đòi hỏi số d nhỏ và điều này để lộ lỗ hổng mà kẻ 

tấn công có thể thực hiện như sau. Trước hết ta nghiên cứu định lý Wiener 

 Định lý 1 (M. Wiener) 

Cho n = pq với q < p< 2q. Giả sử d < 1/3n1/4. Cho trước (n,e) với ed = 1 mod 

 (n), Marvin có thể tìm được d hiệu quả. Việc chứng minh định lý trên dựa trên xấp 

xỉ hóa phân số liên tục như sau: 

Khi ed = 1 mod  (n), tồn tại một số k thỏa mãn ed - k (n) = 1. Vì thế: 

)(

1

)( ndd

k

n

e




   

Do đó, 
d

k
 là xấp xỉ của 

)(n

e


. Mặc dù Marvin không biết  (n), 

anh ta có thể sử dụng n để xấp xỉ nó. Hơn nữa, từ  (n) = n- p- q +1 và p + q-1< 3

n , chúng ta có: 

| n -  (n) | <  3 n . 

Sử dụng n thay vào  (n), chúng ta có: 

|
𝑒

𝑛
−
𝑘

𝑑
| = |

𝑒𝑑 − 𝑘 (n) − kn + k (n)
𝑛𝑑

| = |
1 − 𝑘(𝑛 −  (n))

𝑛𝑑
| ≤ |

3𝑘√𝑛

𝑛𝑑
| =

3𝑘

𝑑√𝑛
 

Bây giờ, k (n) = ed – 1 < ed. Từ e <  (n), chúng ta thấy rằng k < d <  
3

1
n1/4. 

Vì thế ta có: 
24/1 2

11

ddnd

k

n

e


 
Đây là hệ thức xấp xỉ cổ điển. Phân số 

d

k
  với d < 

n là xấp xỉ của  
n

e
 nên bị chặn tại log2n.  

Trong thực tế, tất cả các nhân tử thu được từ phân tích đều hội tụ  tại kết triển 

khai mở rộng phân số  
n

e
. Tất cả kết quả đó đều thu được từ việc tính toán logn hội 

tụ của việc tính toán phân số 
n

e
. Một trong những kết quả đó sẽ là  

d

k
. 
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Khi đó ed - k (n) = 1, chúng ta có gcd(k,d) = 1, và vì thế 
d

k
  là rút gọn phân 

số. Thuật toán tìm khóa riêng d là thuật toán có thời gian tuyến tính. 

Độ lớn e 

Thay vì rút gọn e trong  (n), ta sử dụng (n,e’) cho khóa công khai thỏa mãn 

e’ = e + t.  (n)  trong đó số t lớn. Rõ ràng có thể sử dụng e’ thay thế e để mã hóa 

thông điệp. Tuy nhiên, khi số e có giá trị lớn, theo chứng minh ở trên thì số k không 

thể nhỏ hơn. Một tính toán đơn giản chỉ ra rằng nếu e’ > n1.5 thì sẽ không  có vấn đề 

gì xẩy ra mặc dù số d nhỏ và tấn công ở trên không thể thực hiện được. Nhưng điều 

bất tiện là số e lớn sẽ là tăng thời gian mã hóa. 

Sử dụng CRT 

Một cách tiếp cận khác là sử dụng định lý đồng dư trung hoa (Chinese 

Remainder Theorem - CRT). Ta chọn một số d sao cho cả dp = d mod (p - 1) và dp =d 

mod (q - 1) đều nhỏ 128 bits. Để giải mã nhanh bản c ta có thể tiến hành:  Trước 

hết ta tính mp = cdp mod p và mq = cdq mod q . Sau đó sử dụng CRT để tính giá trị m 

 ZN thỏa mãn m = mp mod p và m = mq mod q. Kết quả m phải thỏa mãn m = cd 

mod n là  bắt buộc. Mặc dầu dp và dq là nhỏ song giá trị d mod  (N) có thể lớn, tùy 

thuộc vào  (N). Theo kết quả, sự tấn công của định lý 2 không được áp dụng. Chúng 

ta lưu ý rằng nếu (n,e) được biết thì kẻ địch có thể tấn công n trong thời gian  O(min(

dp , dq )), vì thể dp và dq không thể quá nhỏ. 

Mặt khác ta không thể biết được điều gì xẩy ra đối với vấn đề an ninh này. 

Chúng ta chỉ biết thông qua tấn công hữu hiệu của Wiener. Định lý 1 gần đây đã được 

cải thiện bởi Boneh và Durfee , họ chỉ ra rằng số với d < n0.292, kẻ tấn công có thể tính 

được d từ (n,e). Kết quả này chỉ ra ranh giới của Wiener là không rõ ràng. Nó có vẻ 

như là d< n0.5, đây là một bài toán mở. 

Bài toán mở : Cho n = pq và d < n0.5. Nếu Marvin biết (n,e) với ed = 1 mod  (n) và 

e <  (n), anh ta có thể tìm được d không ? 
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3.5. CÀI ĐẶT MỘT SỐ THUẬT TOÁN  

3.5.1. Cơ sở toán học. 

Bổ đề 1 

Giả sử rằng n=p.q với p q là hai số nguyên tố lẻ. Ngoài ra ta giả thiết rằng 

p<q. Khi đó: 

i/ p < n  <q 

ii/ Số p gần n  hơn số q. Tức là giả sử 0,   sao cho: p +  = n  = q -  , 

khi đó  <   

Chứng minh: 

i/ Hiển nhiên đúng 

ii/ Từ kết quả ở i/ ta suy ra có tồn tại hai số dương ,  sao cho:   np  và 

 nq  

Từ đó:      nnnnnqpn .  

Hay:   0  n          (3.1) 

   0  n  hay 





n  

Do ,  > 0 và 0n  nên ->0   vì nếu = thì từ (3.1) ta suy ra =0. Từ 

đó hoặc =0 hoặc =0. Nhưng nếu =0 thì np   vô lý, tương tự nếu =0 thì nq 

(cũng vô lý). Mệnh đề được chứng minh. 

Từ bổ đề 1 ta suy ra rằng giữa hai nhân tử nguyên tố của số n thì nhân tử bé hơn p 

gần n  hơn. 

Bổ đề 2 

Cho trước n=p.q với p<q là hai nhân tử nguyên tố. 

Ta kí hiệu: 

)1)(1()(  qpn  (được gọi là hàm Euler) 

Khí đó:  

12)(  nnn            (3.2) 
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Chứng minh: 

Thật vậy, ta có: 1)()1)(1()(  pqnqpn      (3.3) 

Do p, q >0 nên ta ứng dụng bất đẳng thức: 

0,;
2




baab
ba

 và dấu "=" đạt được khi và chỉ khi a=b, ta có: 

npq
qp




2
 

Hay: nqp 2 ; từ đây ta có ngay: 

121)(  nnqpn   (điều phải chứng minh) 

Bổ đề 3.  

Cho trước n=p.q (p<q) đối với mọi số nguyên tố lẻ p, q. Đặt:  

1)()(  qpnn  

Khi đó: 1
)(

lim 
 n

n

n


 

Để chứng minh bổ đề 3, ta dùng đến bổ đề sau: 

 Bổ đề 4 

  Giả sử n không phải là số chính phương (perfect square) và sao cho: 

n-1>(n)>n-n2/3. Khi đó n=p.q với p, q là 2 số nguyên tố phân biệt. 

 Chứng minh: Thật vậy, n không phải là số nguyên tố vì nếu n là số nguyên tố 

thì theo định nghĩa hàm (.) ta có (n)=n-1. Điều này trái với giả thiết của bổ đề. Bây 

giờ giả sử n không phải là tích của 2 số nguyên tố phân biệt, thế thì n phải là tích của 

nhiều hơn 2 (từ 3 trở lên) số nguyên tố (không nhất thiết phải là phân biệt). Gọi p là 

số nguyên tố bé nhất trong chúng, thế thì p n1/3 (vì nếu p > n1/3 thì vô lý vì p là số 

nguyên tố bé nhất trong nhân tử của n) và do đó theo định nghĩa ta có: 

  3

2

3

1

/

1
1

11)( nnnn
p

npnn
np

i

i
























   

 Điều này mâu thuẫn với giả thiết của bổ đề. Vậy n=p.q, với p, q là 2 số nguyên 

tố phân biệt (điều phải chứng minh). 
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 Chú ý: mệnh đề ngược lại cũng đúng, tức nếu n=p.q với p, q là 2 số nguyên tố 

phân biệt thì: 

n-1 > (n) > n-n2/3 

Thật vậy nếu trái lại thì tức hoặc (n)  n-1 hoặc (n)  n-n2/3 

 Nhưng nếu (n) =n-1 thì n là số nguyên tố. Điều này mâu thuẫn với giả thiết 

rằng n là tích của 2 số nguyên tố phân biệt. Còn nếu (n)  n-n2/3 thì n phải là tích của 

nhiều hơn 2 số nguyên tố (không nhất thiết phải là tích của các (nhiều hơn 2) số 

nguyên tố phân biệt). 

 Vậy từ bổ đề 4, ta suy ra số nguyên dương n là tích của 2 số nguyên tố phân 

biệt  n-1 > (n) > n-n2/3. 

Bây giờ trên cơ sở các bổ đề 2,4 chúng ta chứng minh bổ đề 3 như sau: 

Theo bổ đề 4, ta có: 

n

nn

n

n 3

2

)( 



       (3.4) 

Mặt khác theo bổ đề 2 ta có: 

n

nn

n

n 12)( 



       (3.5) 

Từ (3.4) và (3.5) ta có bất đẳng thức kép sau đây: 

n

nn

n

n

n

nn 12)(3

2




 
    (3.6) 

Bây giờ lấy giới hạn: 

n

nn

n

3

2

lim



 và 

n

nn

n

12
lim




 ta có 1 là giới hạn chung. Vậy áp dụng định lý "bị kẹp" 

trong giải tích toán học ta suy ra 1
)(

lim 
 n

n

n


 (bổ đề 3 được chứng minh). 

Từ bổ đề 3 nếu chuyển qua ngôn ngữ giới hạn là: 

0, N0 sao cho: nN0, ta có: 

     


1
)(

n

n
       (3.7) 
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từ (3.7) ta có thể viết: 

    0;1)(1 Nnnnn           (3.8) 

Số N0 phụ thuộc vào : N0=N0() 

Bây giờ ta hãy tìm mối quan hệ của p, q với (n). Trong đó n=p.q; 2<p<q (là 2 số 

nguyên tố lẻ). 

Theo định nghĩa ta có: 

p

pnpnp

p

n
pnqpnqpn














)(

11)()1)(1()(

2



 

Vậy: 

0))(1(

0)()(

2

22





nnnpp

npnpnpppnpnpnp




      (3.9) 

 Do n là một số lẻ nên n+1 là một số chẵn, đồng thời (n) là một số chia hết 

cho 4(vì (n)=(p-1)(q-1) trong đó p, q là lẻ). Vậy phương trình đối với ẩn số p cho ở 

(3.9) có thể được viết như sau: 

0))((2 ''2  npnnp           (3.10) 

Trong đó: 

2

1' 


n
n  ; 

2

)(
)('

n
n


   

Như vậy )(' n  chia hết cho 2. 

Ta giải phương trình (3.10) với ẩn là p 

Trước hết ta tính:   nnn 
2'' )(         (3.11) 

Ta có:    )(''

1 nnp   và    )(''

2 nnp       (3.12) 

Ta thấy rằng p1, p2 là các nghiệm nguyên dương. 

Do đó  phải là số chính phương. 

Từ 4 bổ đề vừa được trình bày cùng các lý luận trên đây em giới thiệu hai thuật toán 

sau đây: 
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 3.5.2. Xây dựng thuật toán demo 

Thuật toán 1: Thuật toán 1 sẽ tiến hành tìm một nhân tử nguyên tố (cụ thể là 

tìm p) trong khoảng:   nn ,101,02  . 

Thuật toán này là sự cải tiến của thuật toán 3.1.4.1/. được nêu trong chương 

III). Thuật toán 3.1.4.1/. tìm nhân tử số nguyên tố lớn nhất của n mà bé hơn hay 

bằng n . Thuật toán 3.1.4.1/. tìm số nguyên tố đó trong khoảng 






















nn ,12 3

1

, 

còn thuật toán 1 sẽ tiến hành tìm một nhân tử nguyên tố (cụ thể là tìm p) trong 

khoảng:   nn ,101,02  . 

 Nếu số n không lớn lắm thì thuật toán 3.1.4.1/. và thuật toán 1 không có gì 

khác mấy về độ phức tạp của thuật toán (tức là thời gian để thuật toán kết thúc) nhưng 

nếu n lớn, chẳng hạn n=1024 thì thuật toán 1 nhanh hơn nhiều. Thật vậy, đối với thuật 

toán 3.1.4.1/., khoảng phải tìm số p là: (2.108+1; 1012) còn với thuật toán 1, khoảng 

đó là: (2.1010+1; 1012). 

 Số n càng lớn thuật toán 1 càng có ý nghĩa hơn so với thuật toán 3.1.4.1/.. Ðó 

là chưa tính đến việc lấy căn bậc 3 của một số lớn phức tạp hơn nhiều so với căn bậc 

2. 

 Một câu hỏi được đặt ra ở đây là vậy liệu ta chọn cận dưới của khoảng là 

  101,02 n  có thể vét hết nhân tử nguyên tố np   của số n hay không? 

Câu trả lời là như sau: Nếu theo qui định của nhà thiết kế RSA thì độ dài p và độ dài 

q phải bằng nhau và bằng một nửa độ dài của n, hay cùng lắm là xấp xỉ nhau nhất có 

thể đýợc thì gần như chắc chắn rằng một nhân tử nguyên tố p của n (giả sử p<q) sẽ 

nằm trong khoảng     nn ;101,02   ít nhất là với xác suất rất lớn. Thật vậy, từ kết 

quả của bổ đề 1 vừa được giới thiệu ở trên, một mặt số p chắc chắn bé hơn hay bằng 

[ n ]; mặt khác theo giả thiết về tiêu chuẩn RSA thì số q cùng lắm là gấp 100 lần số 

p (không thể hơn). Trong lúc đó, theo bổ đề 1 số q cách xa [ n ] hơn số p. Do đó số 

p nhỏ hơn [ n ] không quá 50 lần, tức là: 
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100
2

50

nn
p   

Do p là số lẻ nên: 

  101,021
100

2 







 n

n
p  (điều phải chứng minh) 

Thuật toán 1 cải tiến đáng kể thời gian tìm kiếm số nguyên tố p so với thuật t 

Ví dụ: 

Cho p=11, q=997. Ta có: 

N=p.q=11.997=10967. Từ đó: 

  311.2101,02 n  và [ n ]=104. Rõ ràng là: 3p104 

Chú ý: trong trường hợp này số q cũng chỉ xấp xỉ 90 lần so với số nguyên tố p. 

Thuật toán 2:  

+ Cơ sở lý thuyết dẫn đến thuật toán: 

Đặt lại bài toán: Cho trước n=p.q; với 2<p<q; sao cho độ dài l(p)=l(q)=l(n)/2 

p, q là 2 số nguyên tố. 

Cho số mũ công khai b sao cho: (b, (n))=1. Trong đó: (n)=(p-1)(q-1). Hãy tìm 

hoặc là số d: b.d  1 mod (n) hoặc là số p (từ đó suy ra số q) hoặc là hàm (n). 

Chúng ta biết rằng để giải được bản mã được mã bởi hệ mật RSA, chúng ta chỉ cần 

biết một trong ba tham số mà thôi. 

Thật vậy, giả sử ta biết được số p và từ đó suy ra số 
p

n
q  . Do đó ta tìm được hàm 

số (n)=(p-1)(q-1). Trên cơ sở (n) chúng ta tìm được số mũ bí mật (số mũ giải mã) 

d nhờ thuật toán ơclit: b.d  1 mod (n) 

Do b cho trước và (b, (n))=1 nên số nguyên dương d như vậy luôn luôn tồn tại. Từ 

đó suy ra rằng để xác định được số mũ bí mật d, chỉ cần biết được hàm Euler (n) là 

đủ. Hệ thức giữa số nguyên tố p và (n) được suy ra nhau từ (3.9) hoặc (3.10). 

Chúng ta sẽ xác định (n) bằng cách xác định '(n) (vì 
2

)(
)('

n
n


   từ hệ thức 

(3.11). 
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Như vậy vấn đề đặt ra là hãy tìm '(n) trong khoảng nào đó sao cho: 

  nnn 
2'' )(  là số chính phương. 

Trong đó: 
2

1' 


n
n ; tức là   là một số nguyên dương. 

Thuật toán từ đó chia làm 2 phần: phần off-line và phần on-line. 

Off-line: Xác định khoảng mà '(n) nằm trong đó với xác suất lớn (n càng lớn xác 

suất càng lớn). Ta xác định khoảng (ta ký hiệu là (an, bn) như sau: 

1) Lập tỷ số 
 

)(1
12

n
nn

n



 và đặt 

2

1' 


n
n  

2) Chọn tham số a  (1,7) (Thường chọn a(1,1 ; 1,3; 1,4; 1,5) 

3) Đặt  = a. 

4) từ bổ đề 2 và bổ đề 3 ta có: 

 
 
2

12
)(

2

1 ' 








  nn
nn 


        (3.13) 

Đặt: 






 
 nan

2

1 
; 

 
2

12 


nn
bn , ta có khoảng cần tìm. 

Lưu ý: Trong thực hành ta nên chọn a thuộc khoảng [1,2 ;1,5] là đủ. Tuy vậy cũng 

có trường hợp phải chọn a=6 (rất ít). 

+on-line: Giả sử n=p.q là một số nguyên dương (lẻ) cho trước, chọn a[1,2 ; 1,5] 

(thường chọn a=1,4). 

+ Bước 1: Xác định khoảng (an; bn) bởi công thức cho ở (3.13) 

+ Bước 2: 

Đặt : ,....2,1;))(( 22''  innnn iii   

với: nbn )('1  (hoặc an) nếu bn là số chẵn và 1)('1  nbn  nếu bn lẻ. 

(Vì )('1 n  luôn luôn là số chẵn). 

Nếu chọn nan )('1  thì cần lưu ý: 








1
)('1

n

n

a

a
n  

- Nếu an là số chẵn 

- Nếu an là số lẻ 
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Tổng quát: 

  nii  

2

1 2  (nếu chọn nbn )('1  (hoặc bn-1)) 

  nii  

2

1 2  (nếu chọn nan )('1   

+ Bước 3: 

- Nếu 1 i  là số chính phương ( 1 i  là số nguyên) thì thuật toán dừng và  

 2)( ''  inn   ;  2)( ''

1

'   ii nn   

- Ngược lại: nếu ni an  '  (hoặc an+1) thì thuật toán dừng và không có số chính 

phương trong khoảng (an, bn) và do đó không tìm được số '(n). 

hoặc nếu ni an  ' thì chuyển đến bước 2 

 Các ví dụ: 

+ Ví dụ 1: cho n=18721 

Ta có: 9361
2

1' 



n

n  

cận trên bn: 
 

9225
2

18450

2

12





nn
bn  

cận dưới: 

- Đặt: 
 




101469,01
18450

18721

12 nn

n
 

- Chọn a=1,4. Ta có =a.=1,4.0,01469=0,0205660,02. 

- Vậy cận dưới 9173
2

1








 
 nan


 

Lúc đó ta cần tìm '(n) trong khoảng (9173, 9225) vì 9173, 9225 đều lẻ nên ta chỉ 

cần xét trong khoảng (9174, 9224). 

+ On-line: 

    48187211371872192249361)( 222'

1

'

1  nnn  (không chính 

phương) 

60018721139 2

2  (không chính phương) 
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1160187211412

3  (không chính phương) 

172818721143 2

4   (không chính phương) 

22

5 48230418721145  (Do đó 5 là số chính phương). 

 

Vậy: 92161459361145)( ''  nn  

Do đó hàm -Euler: (n)=2’(n)=18432. 

Kiểm tra: bằng thuật toán 1 ta tìm được p=97, q=193, tức là n=18721=97.193. 

Do vậy (n)=(p-1)(q-1)=96.192=18432. Vậy kết quả trên là chính xác. 

Ví dụ 2: Cho trước n=17018759. Hãy xác định (n) và từ đó xác định các nhân tử p, 

q của n. 

Giải : 

Bước 1:( off-line) 

8509380
2

117018759

2

1' 






n

n  

  4125n  

+ Cận trên là: 
 

8505255
2

17010510

2

12





nn
bn  

+ Cận dưới: Xác định : 
 




1000485,01
17010510

17018759

12 nn

n
 

Vậy =0,000485. 

Chọn a=1,7, ta có =a.=0,0006790,00068 

Vậy cận dưới là: 8503593
2

1








 
 nan


 

Khoảng xác định của )(' n  là [8509380;8505254] 

Bây giờ ta chỉ việc tìm )(' n trong khoảng đã cho  

Bước 2:(on-line) 

 
16459037170187595786

17018759)85035948509380()(

2

22'

1



 nnn 
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(không chính phương) 

16435897170187595784 2

2   (không chính phương) 

16412765170187595782 2

3   (không chính phương) 

…. 

22

157 359512924025170187595472    Vậy 157 chính phương 

Vậy 85039085472)( ''  nn  và 17007816)(2)( '  nn   

Từ  đó: 18773595)(''  nnp   

90673595)(''  nnq   

Thử lại 17018759=1877.9067. Vậy thuật toán cho kết quả chính xác. 

 Trong trường hợp khi thực hiện tính toán trên mạng song song, ta chia bài toán 

thành từng phần và mỗi máy thực hiện một phần. Chẳng hạn trong bài toán của chúng 

ta, ta sẽ chia khoảng (an, bn) thành các khoảng con sau đó mỗi máy có nhiệm vụ tìm 

'(n) trong khoảng được giao. 

Ví dụ 3: Cho trước n=1690861. Hãy xác định (n) và từ đó xác định các nhân tử p, q 

của n. 

Giải : 

Bước 1:( off-line) 

845431
2

11690861

2

1' 






n

n  

  1300n  

+ Cận trên là: 
 

844131
2

126001690861

2

12








nn
bn  

+ Cận dưới: Xác định : 
 




100154,01
1688262

1690861

12 nn

n
 

Vậy =0,00154. 

Chọn a=1,2, ta có =a.=1,2.0,00154=0,00185 

Vậy cận dưới là: 843866
2

1








 
 nan
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Khoảng xác định của )(' n  là [843866;844131] 

Bây giờ ta chỉ việc tìm )(' n trong khoảng đã cho  

Bước 2:(on-line) 

 
16459037170187595786

17018759)85035948509380()(

2

22'

1



 nnn 
 

(không chính phương) 

16435897170187595784 2

2   (không chính phương) 

16412765170187595782 2

3   (không chính phương) 

22

157 359512924025170187595472    Vậy 157 chính phương 

Vậy 85039085472)( ''  nn  và 17007816)(2)( '  nn   

Từ  đó: 18773595)(''  nnp   

90673595)(''  nnq   

Thử lại 17018759=1877.9067. Vậy thuật toán cho kết quả chính xác. 

 Trong trường hợp khi thực hiện tính toán trên mạng song song, ta chia khoảng 

(an,bn) thành 2 khoảng con bởi điểm chia là:  

n

nn c
ba




2
. Ở đây 843998

2

844130843866



nc  

Bây giờ khoảng:      nnnnnn bccaba ;;;  . Cụ thể là: 

     844130;843866844130;844000843998;843866   

+Máy tính 1 thực hiện tìm )(' n  trên khoảng  nn bc ,  

+Máy tính 2 thực hiện tìm )(' n  trên khoảng  nn ca ,  

Giả sử đối với máy 1(tìm từ dưới lên): 

   

35690016908611431

1690861844000845431)(

2

22'

1

'

1



 nnn 
 

(không chính phương) 

35118016908611429 2

2   (không chính phương) 

34546816908611427 2

3   (không chính phương) 
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33976416908611425 2

4   (không chính phương) 

33406816908611423 2

5   (không chính phương) 

32838016908611421 2

6   (không chính phương) 

32270016908611419 2

7   (không chính phương) 

31702816908611417 2

8   (không chính phương) 

22

9 55831136416908611415   (chính phương) 

Vậy 9  là số chính phương. Từ đó 

  84401614158454311415)( ''  nn  

Từ đây suy ra: 

1688032844016.2)(2)( '  nn   

 p=857 và q=1973  

 Rõ ràng là trong trường hợp này nếu không chia đôi khoảng thì việc tìm kiếm 

'(n) sẽ chậm hơn vì ta phải tìm hoặc từ trên xuống hoặc từ dưới lên, nên để đạt được 

kết quả, số bước tìm sẽ nhiều hơn 9 bước. Cụ thể là nếu tìm từ trên xuống chúng ta 

phải thực hiện 57 bước, còn nếu tìm từ dưới lên thì phải mất 75 bước. Nếu chia cho 

4 máy thực hiện trên 4 khoảng, chúng ta sẽ cho kết quả nhanh hơn nữa. 

Nhận xét, đánh giá: 

Theo đánh giá của người dùng và theo lý thuyết thì độ dài tham số modul n càng lớn 

càng đảm bảo an toàn. Nhưng qua thuật toán thì kết luận đó chưa chắc đã đúng vì n 

càng lớn thì hàm Euler Ø (n) càng gần với số n và do đó khả năng vét cạn để tìm được 

Ø (n) là rất khả thi và từ đó xác định được số mũ bí mật. Đó chính là đóng góp của 

đề tài luận văn. 

 3.5.3. Chương trình thử nghiệm 

Môi trường cài đặt 

Hệ thống thử nghiệm được xây dựng trên môi trường lập trình Python, sử dụng 

ngôn ngữ lập trình Python. 

Thực hiện trên Windown 7. 

Giao diện chương trình 
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KẾT LUẬN 

 Hơn hai thập niên nghiên cứu tìm hiểu nghịch đảo của RSA để tìm sự tấn công 

hiệu quả nhưng không có một tấn công hiệu quả nào được tìm ra. Những sự tấn công 

được khám phá cho đến nay chủ yếu minh họa các cạm bẫy phải tránh khi  cài đặt 

RSA. Lúc này có vẻ như sự cài đặt đúng cách có thể đảm bảo được an ninh trong thế 

giới số. 

Chúng ta phân loại tấn công trên RSA thành 5 loại: 

(1) Tấn công cơ bản khai thác sự sai sót của hệ thống 

(2) Tấn công khóa riêng có số mũ thấp không đủ, khóa riêng có số mũ thấp 

không bao giờ được sử dụng. 

(3) Tấn công khóa công khai có số mũ thấp 

(4) Tấn công trong cài đặt 

(5) Tấn công bằng cách nhân tử hóa. 

 Theo đánh giá của người dùng và theo lý thuyết thì độ dài tham số modul n 

càng lớn càng đảm bảo an toàn. Nhưng qua thuật toán thì kết luận đó chưa chắc đã 

đúng vì n càng lớn thì hàm Euler Ø (n) càng gần với số n và do đó khả năng vét cạn 

để tìm được Ø (n) là rất khả thi và từ đó xác định được số mũ bí mật. Đó chính là 

đóng góp của đề tài luận văn. Mặc dù đã có nhiều cố gắng nhằm hoàn thành luận 

văn có chất lượng nhất có thể được, song do hạn chế về mặt thời gian và trình độ 

toán học, trong luận văn của em còn một số vấn đề chưa giải quyết được. Đó là so 

sánh độ phức tạp thuật toán mới được giới thiệu với độ phức tạp của các thuật toán 

khác. Hy vọng trong thời gian tới, với sự góp ý, giúp đỡ của các thầy cô em sẽ hoàn 

thiện các vấn đề đặt ra trong phương pháp này. 
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