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Szybko±¢ algorytmów a szybko±¢ oblicze«

W »yciu codziennym efekt dziaªania jest cz¦sto liniowo proporcjonalny do jego czasu:
jad¡c poci¡giem dwukrotnie dªu»ej zajedziemy dwa razy dalej. Tym samym, zwi¦ksza-
j¡c dwukrotnie pr¦dko±¢ poci¡gu zajedziemy dwa razy dalej ju» w ci¡gu jednej godziny.
Przenoszenie tej intuicji na �pr¦dko±¢� oblicze« wykonywanych przez komputery byªoby
jednak myl¡ce.

Przypu±¢my, »e udaªo nam si¦ przy±pieszy¢ czas wykonania elementarnej instrukcji k
razy. Czy to znaczy, »e siªa obliczeniowa zwi¦kszyªa si¦ k razy ? Konkretniej, ile razy
wi¦ksze dane mo»emy teraz przetwarza¢ w tej samej jednostce czasu ?

A.V.Aho, J.E.Hopcroft i J.D.Ullman, we wprowadzeniu do klasycznej ju» ksi¡»ki [1],
podaj¡ nast¦puj¡cy argument.

Zaªó»my, »e czas dziaªania pewnego algorytmu na komputerze A jest ograniczony
funkcj¡ f(x) wzgl¦dem rozmiaru danych x. (Na przykªad, algorytm rozkªada na czynniki
pierwsze liczb¦ naturaln¡ o x bitach w ci¡gu f(x) sekund.) Przypu±¢my, »e na komputerze
B ten czas, wskutek przy±pieszenia elementarnych instrukcji, wynosi ε · f(x). A zatem,
w tym samym czasie mo»emy przetwarza¢ dane rozmiaru N · x, gdzie

f(x) = ε · f(N · x)

Warto±¢ N = N(x, ε) jest miar¡ skalowalno±ci algorytmu. Zobaczmy jak ta wartos¢ zale»y
of funkcji f .

f(x) = a · x N = 1
ε

f(x) = x2 = ε ·N2 · x2 N =
√

1
ε

f(x) = 2x = ε · 2N ·x = 2log ε+Nx N =?

Mamy

x = log ε + Nx

log
1

ε
= (N − 1)x

sk¡d ostatecznie

N = 1 +
1
ε

x
≈ 1

gdy x →∞.
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�wiczenie 1 Oszacowa¢ N dla f(x) = x · log x.

Widzimy zatem, »e przy±pieszenie miaªo najwi¦ksze znaczenie dla szybkiego algorytmu
� o liniowym czasie dziaªania, podczas gdy jego wpªyw na efektywno±¢ algorytmu wykªad-
niczego jest znikomy, asymptotycznie »aden. Wniosek jest taki, »e w miar¦ przy±pieszania
dziaªania komputerów wskutek post¦pu technologicznego, znaczenie szybko±ci algorytmów
nie maleje, lecz ro±nie.

Jak mierzy¢ zªo»ono±¢ obliczeniow¡ ?

Mo»emy oczywi±cie doswiadczalnie mierzy¢ czas dziaªania programu dla ró»nych danych.
Jednak wiele u»ytecznej informacji mo»na wysnu¢ analizuj¡c �na sucho� matematyczne
wªasno±ci problemu.

Przykªad Przypus¢my, »e zadanie polega na posortowaniu tablicy o n elementach
[a1, . . . , an], o warto±ciach caªkowitych. Ile porówna« ai

?
< aj trzeba wykona¢ ? Je±li

ka»de porównanie ma by¢ potrzebne, to oba jego wyniki s¡ mo»liwe, a zatem kolejne po-
równania wykonywane przez algorytm tworz¡ binarne drzewo decyzyjne1. Ile li±ci ma to
drzewo ? Poniewa» w li±ciach tablice s¡ ju» caªkowicie posortowane (»adne wi¦cej porów-
nanie nie jest potrzebne), a wynikami mog¡ by¢ a priori wszystkie mo»liwe permutacje
a1, . . . , an, odpowied¹ brzmi: n! (n silnia). Drzewo binarne o K li±ciach musi mie¢ gª¦-
boko±¢ co najmniej dlog2 Ke, a zatem liczba porówna« (dªugo±¢ ±cie»ki od korzenia do
li±cia), przy pewnych danych osi¡ga2

log n! = log n + log(n− 1) + . . . + log 1 = O(n log n)

�wiczenie 2 Poda¢ algorytm, który sortuje n elementów wykonuj¡c co najwy»ejO(n log n)
porówna«.

W powy»szym przykªadzie czas obliczenia mierzyli±my ze wzgledu na jedn¡ wyró»-
nion¡ operacj¦ � porównanie, specy�czn¡ dla tego problemu. Aby �na tej samej skali�
porównywa¢ ró»ne problemy i algorytmy, potrzebujemy okre±li¢ te poj¦cia na wi¦kszym
poziomie ogólno±ci.

Z matematycznego punktu widzenia � cho¢ nie bardzo formalnie � algorytm jest me-
tod¡ obliczania jakiej± funkcji, stosowaln¡ do jej wszystkich argumentów (zwykle niesko«-
czenie wielu), ale opisan¡ w sko«czony sposób. Interesuj¡ce nas funkcje mog¡ dotyczy¢
ró»nych obiektów: pytamy na przykªad ile jest liczb wzgl¦dnie pierwszych z dan¡ liczb¡ n
(tzw. funkcja Eulera), szukamy dªugo±ci najdªu»szego cyklu w gra�e, lub rz¦du elementu
grupy.

Jednak komputer w ostateczno±ci przetwarza ci¡gi bitów, dlatego bez zmniejszenia
ogólno±ci mo»emy ograniczy¢ si¦ do funkcji, w których zarówno argumenty jak i warto±ci

1Przy zaªo»eniu, »e sposób dziaªania algorytmu nie zale»y od konkretnych warto±ci a1, . . . , an, a tylko
od wzajemnych relacji mi¦dzy nimi.

2Notacja t(n) = Of(n) oznacza, »e istnieje taka staªa c, »e t(n) ≤ c · f(n). Notacji tej u»ywamy
zwykle, gdy chcemy oszacowa¢ rz¡d wielko±ci funkcji z dokªadno±ci¡ do staªej multiplikatywnej.
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s¡ sªowami zero-jedynkowymi. Sªowa te by¢ mo»e reprezentuja inne obiekty, jak np. liczby
naturalne kodowane binarnie.

Algorytmiczny problem funkcyjny dany jest jako funkcja

f : {0, 1}∗ → {0, 1}∗

Je±li mo»liwymi warto±ciami s¡ tylko 0 lub 1, jest to problem decyzyjny , który mo»emy
uto»samia¢ ze zbiorem

L = {x ∈ {0, 1}∗ : f(x) = 1}
W praktyce cz¦sto rozwa»amy funkcje o wielu argumentach, dlatego ogólniejsz¡ postaci¡
byªaby funkcja f : ({0, 1}∗)k → {0, 1}∗, dla pewnego k. Jednak ci¡gi (krotki) sªów
mo»emy ªatwo �kodowa¢� jako pojedyncze sªowa, dlatego powy»sza forma nie jest nam
potrzebna.

�wiczenie 3 Zde�niowa¢ (mo»liwie prost¡) funkcj¦ ró»nowarto±ciow¡ code : ({0, 1}∗)k →
{0, 1}∗. (Zauwa»my, »e funkcja konkatenacji , która po prostu dopisuje jedno sªowo do
drugiego nie jest ró»nowarto±ciowa!)

Jak dªugo±¢ sªowa code(x1, . . . , xk) zale»y od |x1| + . . . + |xk| ? (|z| oznacza dªugo±¢
sªowa x). Znale¹¢ kodowanie code : ({0, 1}∗)2 → {0, 1}∗, dla którego

|code(x, y)| = |x|+ |y|+O(log |x|)

Aby porównywa¢ zªo»ono±¢ ró»nych problemów potrzebujemy ±ci±lejszego poj¦cia re-
alizacji algorytmu, a tak»e �elementarnej instrukcji� niezale»nej od specy�ki problemu.
Sprawy te zaªatwia model maszyny Turinga3.

Poni»ej podajemy dokªadniejszy opis tego poj¦cia, cho¢ na ogóª wystarczy nam intu-
icyjne �empiryczne� rozumienie algorytmu jako programu przetwarzaj¡cego dane pewnego
typu. Wa»ne, by±my pami¦tali, »e w razie potrzeby potra�my ka»dy problem obliczeniowy
sprowadzi¢ do obliczania funkcji na {0, 1}∗ i � je±li w ogóle da si¦ go rozwi¡za¢ � mo»na
to zrobi¢ (�zaimplementowa¢�) na maszynie Turinga4.

Maszyna Turinga Poj¦cie to mo¹emy uwa¹a¢ za rozszerzenie automatu sko«czonego
o kilka istotnych elementów. Technicznie, deterministyczn¡ maszyn¦ Turinga okre±lamy

M = 〈Σ, Γ, B, Q, q0, qa, δ〉

gdzie Σ jest alfabetem wej±ciowym, Γ ⊇ Σ alfabetem roboczym, B ∈ Γ−Σ wyró¹nionym
symbolem blank , Q zbiorem stanów, q0 stanem pocz¡tkowym, qa stanem akceptuj¡cym, a
δ funkcj¡ cz¦±ciow¡ z Q × Γ w Q × Γ × {L, R, Z}. (W niedeterministycznej maszynie δ
mo¹e by¢ relacj¡.)

3Historycznie bylo odwrotnie: Turing wprowadziª swoj¡ maszyn¦ jako poj¦cie matematyczne, dla
rozwiazania pewnych problemów logicznych. Dopiero pó»niej (1945�47), na bazie tego pomysªu � i przy
wspóªudziale samego Turinga � zbudowano prototyp komputera �uniwersalnego u»ytku�.

4Jest to tzw. Teza Turinga�Churcha.
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Intuicyjna interpretacja jest nast¦puj¡ca: maszyna wyposa»ona jest w ta±m¦, która
stanowi niesko«czony ci¡g komórek, z których ka»da mo»e pomie±ci¢ jeden symbol alfa-
betu Γ. W chwili startowej pocz¡tkowe komórki ta±my wypeªnione s¡ kolejnymi symbo-
lami sªowa wej±ciowego (napisanego w alfabecie Σ), a pozostaªe komórki zawieraj¡ symbol
blank (intuicyjnie: s¡ puste). Pocz¡wszy od tej chwili czas pªynie dyskretnie i w ka»dej
chwili maszyna znajduje si¦ w pewnym stanie q ∈ Q, a jej gªowica ogl¡da jedn¡ komórk¦
ta±my. W chwili startowej gªowica ogl¡da symbol w pierwszej komórce ta±my, a maszyna
znajduje si¦ w stanie pocz¡tkowym q0. Dalej, je±li w danej chwili maszyna znajduje si¦ w
stanie q, a ogl¡dana komórka zawiera symbol γ, to sytuacja w chwili nast¦pnej okre±lona
jest przez warto±¢ funkcji δ(q, γ) = 〈p, ρ, X〉. Mianowicie maszyna zmienia stan z q na
p, zast¦puje5 symbol γ przez symbol ρ, po czym przesuwa gªowic¦ o jedn¡ komórk¦ w
lewo, w prawo, lub te» pozostawia j¡ na miejscu, w zale»no±ci od warto±ci X = R, L lub
Z, odpowiednio. Globalna sytuacja jest wi¦c w peªni okre±lona przez zawarto±¢ ta±my,
numer ogl¡danej komórki i stan maszyny. Sytuacja pocz¡tkowa, okre±lona przez sªowo
wej±ciowe, w peªni determinuje ci¡g nast¦puj¡cych po sobie sytuacji, który mo»e by¢ nie-
sko«czony lub sko«czony (je±li, dla pewnych q i γ, warto±¢ δ(q, γ) nie jest okre±lona lub
te» �ruch w lewo� nie sa si¦ wykona¢). Taki ci¡g nazywamy obliczeniem.

Uwa»amy, »e maszyna akceptuje sªowo w ∈ Σ∗, je±li obliczenie, w którym w jest
sªowem wej±ciowym, prowadzi do sytuacji, w której maszyna osi¡ga stan akceptuj¡cy qa.

Mówimy, »e maszyna pracuje w czasie ograniczonym przez funkcj¦ T : N → N, je±li
dla ka»dego w ∈ Σ∗, obliczenie ze sªowem wej±ciowym w ko«czy si¦ po nie wi¦cej ni»
T (|w|) krokach. Podobnie, maszyna pracuje w pami¦ci (lub przestrzeni) ograniczonej
przez funkcj¦ S : N → N, je±li dla ka»dego w ∈ Σ∗, w obliczeniu na sªowie wej±ciowym w
maszyna odwiedza nie wi¦cej ni» S(|w|) komórek ta±my.

W ogólno±ci dopuszcza si¦ nieco ogólniejsze warianty Turinga, na przykªad pozwala
si¦ u»ywa¢ wi¦cej ni» jednej ta±my. Przy szacowaniu zªo»ono±ci pami¦ciowej stosuje si¦
czasem model maszyny o� line, w którym ta±ma, na której znajduje si¦ sªowo wej±ciowe
sªu»y tylko do czytania; jej komórek nie wlicza si¦ wtedy do S(n). Mo»liwa jest zatem
maszyna o zªo»ono±ci pami¦ciowej mniejszej ni» liniowa, np. log n.

Mówimy, »e algorytm ma zªo»ono±¢ czasow¡ T (n), je±li istnieje maszyna realizuj¡ca
ten algorytm i pracuj¡ca w czasie T (n). Zªo»ono±¢ pami¦ciow¡ mo»emy okre±li¢ podobnie.
Zauwa»my, »e powy»sze stwierdzenie nie okre±la dokªadnie zªo»no±ci, a jedynie szacuje j¡
z góry. W praktyce jednak zazwyczaj potra�my dokªadnie okre±li¢ zªo»ono±¢ konkretnego
algorytmu. Na przykªad stwierdzaj¡c, »e T (n) = n ∗ 2, potra�my poda¢ niesko«czenie
wiele przykªadów w, dla których algorytm rzeczywiscie wykonuje |w|2 kroków. Funkcj¦
T (n) (podobnie S(n)) okre±la si¦ zwykle z dokªadno±ci¡ do staªej multiplikatywnej, tzn.
uto»samiamy zªo»ono±¢ T (n) i ε · T (n), dla ε > 0. To uto»samienie wynika z wªasno-
±ci maszyn Turinga: powi¦kszaj¡c alfabet roboczy i odpowiednio mody�kuj¡c przej±cia
mo»emy zawsze uzyska¢ liniowe przy±pieszenie o dowolny czynnik. (Podobnie dla S(n).)

Problem algorytmiczny (funkcyjny f : {0, 1}∗ → {0, 1}∗ lub decyzyjny L ⊆ {0, 1}∗) ma
zªo»ono±¢ czasow¡ T (n), je±li istnieje algorytm o takiej zªo»ono±ci realizuj¡cy ten problem.
Inaczej ni» dla algorytmów, dokªadna zªo»ono±¢ wielu problemów nie jest znana. B¦dzie

5Nie wykluczamy, oczywi±cie, sytuacji gdzie p = q lub ρ = γ.
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jeszcze o tym mowa na nast¦pnych wykªadach. Wiadomo jednak, »e w ogolno±ci nie
mo»na jej bez ko«ca ulepsza¢. Dla dwóch funkcji T1(n), T2(n), takich »e

lim inf
n→∞

T1(n) · log T1(n)

T2(n)
= 0

(przy pewnych dodatkowych naturalnych zaªo»eniach) mo»na znale¹¢ problem o zªo»o-
no±ci T2(n), ale nie T1(n). W szczególno±ci, dla ka»dego k mo»na znale¹¢ problemy o
zªo»ono±ci nk+1, ale nie nk; s¡ to jednak problemy do±¢ sztucznie skonstruowane.

Klasa P Powszechnie problem uwa»a sie za praktycznie rozwi¡zywalny je±li ma zªo-
»ono±¢ wielomianow¡, tzn. zªo»ono±¢ p(n), dla pewnego wielomianu o wspóªczynnikach
naturalnych. Bez zmniejszenia ogólno±ci mo»na si¦ ograniczy¢ do wielomianów nk. Klas¦
problemów o zªo»ono±ci wielomianowej okre±la si¦ symbolem6 P (od angielskiego polyno-
mial). Poj¦cie to ma wiele zalet wynikaj¡cych z faktu, »e zªo»enie dwóch wielomianów jest
wielomianem. W szczególno±ci, wielomianowa zªo»ono±¢ nie zale»y od przyj¦tego wariantu
maszyn Turinga (np. od liczby ta±m) lub nawet innego modelu maszyny, jak maszyna z
bezpo±rednim dost¦pem do pamieci RAM. Mo»na powiedzie¢, »e wielomianowa zªo»onos¢
algorytmu mierzona na maszynie Turinga �pokrywa si¦� z jego zªo»no±ci¡ mierzon¡ empi-
rycznie na �prawdziwym� komputerze (cho¢ niekoniecznie b¦dzie to ten sam wielomian).
Inn¡ wa»n¡ wªasno±ci¡ jest kompozycyjno±¢: zªo»enie dwóch funkcji z klasy P pozostaje
w P .

�wiczenie 4 Je±li funkcja f ma zªo»onos¢ T1(n), a funkcja g zªo»ono±¢ T2, to jak¡
zªo»onos¢ ma funkcja g ◦ f ?

Z drugiej strony, pojecie zªo»ono±ci wielomianowej, jak ka»da matematyczna ideali-
zacja rzeczywisto±ci, mo»e podlega¢ krytyce z praktycznego punktu widzenia. Algorytm
o zªo»ono±ci n101010 trudno uzna¢ za bardzo efektywny i w praktyce zapewne bedziemy
woleli algorytm o zªo»ono±ci 2n (asymptotycznie gorszy). Równie» staªej multiplikatywnej
nie mo»emy sobie tak lekko opuszcza¢: dla maªych danych mo»e mie¢ ona istotny wpªyw
na czas obliczenia.

Istotniejszy krytycyzm dotyczy samej zasady okre±lenia zªo»ono±ci tak jak zrobili±my
to powy»ej � w oparciu o jednorodne, deterministyczne algorytmy i szacowanie czasu
dziaªania ze wzgl¦du na najgorszy przypadek: zªo»ono±¢ jest T (n), je±li czas najdªu»szego
obliczenia na pewnym sªowie w dªugo±ci n nie przekracza T (n). Ma to szczególne zna-
czenie w kryptogra�i, gdzie zªo»ono±¢ obliczeniowa pewnych problemów jest przesªank¡,
lub nawet gwarancj¡ bezpiecze«stwa. O zagadnieniu tym powiemy wiecej na nast¦pnych
wykªadach.

Przykªady wielomianowych algorytmów

Przeanalizujemy teraz z punktu widzenia zªo»ono±ci kilka elementarnych algorytmów,
cz¦sto u»ywanych jako elementy konstrukcji wi¦kszych algorytmów kryptogra�cznych.

6W wielu opracowaniach stosuje si¦ symbol P dla problemów decyzyjnych i FP dla funkcyjnych.
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Algorytm Euklidesa Problem jest nast¦puj¡cy.

Dane: liczby naturalne a i b.
Znale¹¢: najwi¦kszy wspólny dzielnik NWD (a, b).

Algorytm Euklidesa mo»na opisa¢ poni»szym programem.
While min(a, b) > 0 do

if b > a then b := b mod a
else a := a mod b

Return max(a, b)

Przypomnijmy, »e liczby naturalne dane s¡ w postaci binarnej, a zatem rozmiarem
danych wej±ciowych jest n = (blog ac+ 1) + (blog bc+ 1).

Zbadajmy najpierw, ile razy wykona si¦ petla While.
Przypu±¢my, »e petla wykonaªa si¦ dwukrotnie i niech

a1 b1

a2 b2

a3 b3

b¦d¡ kolejnymi warto±ciami zmiennych a i b. Jaka jest zale»no±¢ pomi¦dzy max(a1, b1) a
max(a3, b3) ?

Przyjmijmy, bez zmniejszenia ogólno±ci, »e b1 > a1.
Wtedy

b1 = k · a1 + b2 < k · a1 + a1

a zatem k · a1 > 1
2
b1, sk¡d

b2 <
1

2
b1

W drugiej rundzie a2 jest dzielone przez b2, a zatem a3 < b2, natomiast b3 pozostaje równe
b2. Otrzymujemy

max(a3, b3) ≤ b2 <
1

2
b1 =

1

2
max(a1, b1)

A zatem, po dwukrotnym wykonaniu p¦tli, max(a, b) zmniejsza si¦ dwukrotnie. St¡d
wniosek, »e p¦tla mo»e si¦ wykona¢ co najwy»ej 2 · log max(a, b) razy.

Pozostaje oszacowa¢ czas obliczenia operacji A mod B.
Zaªó»my, »e

A = αk · 2k + αk−1 · 2k−1 + . . . + α1 · 2 + α0

a zatem A dane jest jako ciag bitów αkαk−1 . . . α1α0.
Rozwa»my nast¦puj¡cy program, implementujacy szkolny algorytm dzielenia.

c := 0
For i = k downto 0 do
c := (2c + αi) mod B
Return c
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W programie tym nadal wykonujemy operacj¦ d mod B, mianowicie dla d = 2c+αi, gdzie
i = k, k − 1, . . . , 1, 0. Zauwa»my jednak, »e tym razem zachowujemy wªasno±¢

d < 2 ·B

a w tym przypadku d mod B mo»e by¢ obliczone bardzo ªatwo:
if d < B then return d else return d−B

Koszt porównania i odejmowania mo»na ªatwo oszacowa¢ przez O(log b).

�wiczenie 5 Wyznaczy¢ dokªadnie staª¡ multiplikatywn¡ w tym ostatnim szacowaniu,
konstruuj¡c odpowiedni¡ maszyn¦ Turinga.

A zatem koszt operacji A mod B jest O(log A · log B). Wszystko razem daje nam
oszacowanie algorytmu Eulidesa

O(log max(a, b) · log a · log b) = O(n3)

Przyjrzyjmy si¦ teraz kosztowi wykonania elementarnych dziaªa« na liczbach natural-
nych. Dla prostoty opisu przyjmiemy wspólne ograniczenie n na dªugo±¢ wszystkich liczb
wyst¦pujacych jako dane wej±ciowe. Liczba o mniejszej liczbie bitów mo»e by¢ traktowana
jako liczba n-bitowa przez dopisanie z przodu odpowiedniej ilo±ci zer.

Szkolny algorytm dodawania (z którego ju» korzystali±my w algorytmie Euklidesa) w
poª¡czeniu z dokonan¡ powy»ej analiz¡ algorytmu dla funkcji mod daj¡ nam, co nast¦-
puje.

Dodawanie Dodawanie a + b mo»na wykona¢ w czasie O(n).

Dodawanie modulo Dodawanie a + b mod c mo»na wykona¢ w czasie O(n2). Je±li
jednak a, b ≤ c, to koszt jest tylko O(n).

Zauwa»my, »e gdyby±my mno»enie chcieli wykonywa¢ programem

d := 0; For i = 1 to b do d := d + a; return d

to wprawdzie wynik byªby poprawny, ale czas dziaªania wykªadniczy wzgl¦dem liczby
bitów n. Szkolny algorytm mno»enia daje nam du»o lepsz¡ zªo»ono±¢:

Mno»enie Mno»enie a · b mo»na wykona¢ w czasie O(n2).

Mno»enie modulo Mno»enie a·b mod c mo»na wykona¢ w czasie O(n3). Je±li ponadto
a, b ≤ c, to koszt jest tylko O(n2).

Ostatnia uwaga wynika z tego, »e je±li wszystkie dodawania wykonujemy modc, to
suma dwóch liczb nigdy nie przekracza 2c, w zwi¡zku z czym koszt operacji modc jest
liniowy, nie kwadratowy (jak to ju» zauwa»yli±my analizuj¡c algorytm Euklidesa).

Bardziej kosztown¡ operacj¡ jest pot¦gowanie. Zauwa»my, »e liczba ab ma na ogóª ≥ b
bitów, a zatem ju» sam rozmiar wyniku mo»e by¢ wykªadniczy w stosunku do rozmiaru
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b; nie mo»emy wi¦c spodziewa¢ si¦ algorytmu wielomianowego. Je±li jednak wykonujemy
to dziaªanie modulo, mo»emy utrzyma¢ si¦ w zªo»ono±ci wielomianowej.

Oczywi±cie, analogicznie jak to zauwa»ylismy dla mno»enia, program

d := 1; For i = 1 to b do d := d · a; return d

nie byªby satysfakcjonuj¡cy. Zamiast tego zrobimy u»ytek z binarnej reprezentacji liczby
b. Zaªó»my, »e

b = βk · 2k + βk−1 · 2k−1 + . . . + β1 · 2 + β0

Wówczas

ab = aβk·2k+βk−1·2k−1+...+β1·2+β0

=
(
a2k

)βk

·
(
a2k−1

)βk−1

· . . . ·
(
a2

)β1 · aβ0

Zauwa»my ponadto, »e

a2i+1

=
(
a2i

)2

Rozwa»my nast¦puj¡cy program, w którym pomocnicza zmienna power przyjmuje war-
to±ci a2i

mod c.

d := 1; power := a
For i = 0 to k do

d := d ·
(
powerβi

)
mod c

power := power 2 mod c
return d

Oczywi±cie, stosowane powy»ej pot¦gowanie z wykªadnikiem βi ∈ {0, 1}, jest tylko
wyborem jednej z dwóch liczb. A zatem powy»szy algorytm wykonuje co najwy»ej 2k
mno»e« modulo c. Korzystaj¡c z oszacowa« dokonanych powyzej, otrzymujemy.

Pot¦gowanie modulo Pot¦gowanie ab mod c mo»na wykona¢ w czasie O(n4). Je±li
ponadto a, b ≤ c, to koszt jest O(n3).
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