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  مقدمه -1

در ارتباطات هوشمند در بستر الکترونیک  رشد چشمگیر به با توجه
حفاظت از اطالعات و امنیت آنها اهمیت یافته است،  سال های اخیر،

. مطرح شده اند، الگوریتم های مختلف رمز نگاری این منظوربرای 
ویژگی مهم یک الگوریتم رمز  پیچیدگی مناسب برای کاهش 

  .احتمال رمزگشایی توسط غیر است
و نیاز به سرعت ) فضای  و توان مصرفی(محدودیت منابع دلیل به 

های همراه  ، از قبیل تلفن2های قابل حمل سیستمباالی محاسبات 
از دیگر ویژگی مورد توجه در الگوریتم های ... های هوشمندو کارت

رمز جدید کاهش استفاده از این منابع در عین باال بردن سرعت رمز 
بنابراین . کاهش طول کلید میسر می شوداین هدف با . نگاری است

های رمزنگاری دارای اهمیت  کوتاه بودن طول کلید در سیستم
باشد و سبب کاهش توان مصرفی، پهنای باند موردنیاز بسزایی می

سیستم رمزنگاری . شودسیستم، میزان پردازش و حافظه مصرفی می
بیضوی به عنوان یک راهکار مناسب جهت رفع مبتنی بر خم

مشکل این  البته. ]2[و]1[های مذکور، استفاده می شود محدودیت
- بر بودن محاسبات بدلیل پیچیدگی باالی عملیات میسیستم، زمان

های مطرح برای سرعت یکی از روش. باشد که بهتر است، رفع شود
 ایپیمانه ضرباستفاده از بخشیدن به محاسبات در این سیستم، 

ای مختلفی برای پیاده سازی ضرب معماری ه. ]3[است  مونتگمری
ای یکی تقسیم پیمانهمنطق . ای مونتگمری پیشنهاد شده استپیمانه

ها می باشد این الگوریتم با کمک محاسبه بزرگترین از این روش
باعث کوچک شدن طول بیت ورودی   3مقسوم علیه مشترک اعداد

بسیار ای های الگوریتم ضرب شده و در بهبود محاسبات ضرب پیمانه
با استفاده از منطق تقسیم پیمانه ای ضرب  ]4 [در مقاله. مفید است

پیمانه ای مونتگمری، به فضا و زمان مصرفی کمتری جهت پیاده 
 درسازی، نسبت به روش های مشابه نیازمند است، از طرف دیگر 

نیز  4با کمک الگوریتم سریع جمع بدون انتقال رقم نقلی  ]5[مقاله
قابل کاهش % 15و زمان محاسبات % 21یزان فضای مصرفی به م

در این مقاله با کمک الگوریتم سریع جمع و تقسیم پیمانه ای، . است
- ای مونتگمری پیشنهاد میای برای ضرب پیمانهالگوریتم بهبودیافته

بهبود توان پیش بینی کرد که با تلفیق این دو روش می. شود
استفاده در الگوریتم  ای مونتگمری موردمناسبی برای ضرب پیمانه

  . داشتهای رمز خواهیم 

                                                           
2 Mobile Device 
3 Greatest Common Divisor(gcd)  
4 Carry propagat 

 الگوریتم تقسیم پیمانه ای میدان دودویی -2

ای با کمک محاسبه بزرگترین مقسوم علیه با استفاده از تقسیم پیمانه
ای که ها است ضرب پیمانهکه یکی از موثرترین روش 5مشترک اعداد

.  ]4[بخشد در اکثر محاسبات رمزنگاری کاربرد دارد را بهبود می
های رمز نگاری، پیمانه عددی الگوریتم بیشتردانیم درمانطور که میه

برای محاسبه حاصل تقسیم  .شوددر نظر گرفته می 6اول و فرد
بزرگترین مقسوم  7ای دو عدد مخالف صفر در میدان دودوییپیمانه

  .و پیمانه را محاسبه می کند 8علیه مشترک بین مقسوم علیه
و با توجه  V و A,B,Uاز چهار متغیر کمکی  استفاده با در این روش

عددی زوج باشد بزرگترین مقسوم  Y، اگر بودن پیمانهفرد و اول به 
علیه مشترک بین مقسوم علیه و پیمانه برابر بزرگترین مقسوم علیه 

و اگر عددی فرد   و پیمانه است 9مشترک بین نصف مقسوم علیه
بخش پذیر  4با پیمانه بر باشد حاصل جمع یا حاصل تفریق آن 

4   :خواهد بود و داریم 0     gcd 4 , gcd ,⁄  
    4 0                         (1)  gcd 4 , gcd ,⁄  

برای این . کندشود ادامه پیدا می =0Aاین دستورات تا زمانی که
که تعریف کرده و تا زمانی Aهای عدد را برابر تعداد بیت ρمنظور 

  . شوندمخالف صفر باشد دستورات باال تکرار می

هبود الگوریتم ضرب مونتگمری با کمک روش ب -3
  تقسیم

Zبه صورت برای سرعت بخشیدن به محاسبات X. Y modM  از
این روش به جای در  .]7[و]6[شودروش مونتگمری استفاده می

را  Mبزرگتر از  Rیک عدد مثبت و حقیقی  Mی محاسبه در پیمانه
 Rمقدارمثبت . اول باشد Mنسبت به  Rگیرند، طوریکه در نظر می

شود وبا توجه به درگرفته می) 2(معموال به صورت عددی ازتوان دو
  10توان ضرب و تقسیم برآن را با کمک جا به جایی یا انتقالاینکه می

به راحتی انجام داد، محاسبات سریع و  11بیتی و عملیات منطقی
  .ساده خواهد شد

                                                           
5 gcd 
6 M is odd&prim 
7 X,Y∈ , ⁄  
8 Denominator,  : ⁄  
9 Gcd( 2,⁄  Gcd(Y,M) 
10 Shift 
11 Logical operation 



 
 

gcdبا دانستن  ,   و با کمک گرفتن از دو عدد  1

0 :) یک پیمانه ی کمکی(  و)  Mی  در پیمانه Rمعکوس  ( M , 0  , . 1    )2(  

تبدیل یافته گاه  انتخاب شود، آن Mکوچکتر از   Xاگر عدد صحیح 
 :شود میی مونتگمری آن به صورت زیر

=X. R modM ,  X<M                                       3( ) 
.iی توان ثابت کرد که مجموعه می R modM |0 i M 1 

یک بین  به ی یک بنابراین یک رابطه. ها است مجموعه کامل باقیمانده
-الگوریتم. است و مجموعه فوق وجود دارد M-1تا 0که بینعددی

کرده و روش سریعتری را برای خاصیت استفادهمونتگمری از این
را در نظر بگیریم ، رابطه  و  اگر .کند ای ارائه می ضرب پیمانه

 :شود صورت زیر بیان می ضرب مونتگمری به
 . .    . . . .       )4(  

توان از منطق استفاده شده در می ، الگوریتماین برای بهبود  
چک کردن بیت های کم  با. ای کمک گرفتالگوریتم تقسیم پیمانه

 4بر  A(ارزش آن برابر صفر در صورتیکه دوبیت کم ، Aارزش 
) عددزوج(ترین بیت آن صفر اگر فقط کم ارزشو یا  )پذیر استبخش
ترین بیت آن و درحالت سوم، کم ارزش )بخش پذیر است 2بر  (Aبود

⁄2در اعداد زوج  .است)عدد فردA(برابر یک  یا    4⁄ در صورت فرد بودن عدد با قرار دادن  .خواهد شد  
2 :آن، به حاالت زیر می رسد12معادل حقیقی 13   or   = 13                                       

)5فرمول(  

است، درصورت جمع با  - 3و1برابر Aکه مقدار حقیقیبرای حاالتی
 4از مضربی 1کردن عدد جمع صورت باعدد منفی یک و در غیر این

قرار  Bترین بیت متغیر کمکیدر کم ارزش را -1عدد . خواهند شد
  .را محاسبه می کند A+Bداده و 

پیاده سازی سخت افزاری الگوریتم ضرب بهبود  -4
 مونتگمری با کمک جمع سریع

در الگوریتم ضرب مونتگمری باال، محاسبات تبدیل به یکسری 
با افزایش سرعت جمع می توان . عملیات جمع و تفریق و شیفت شد

 .الگوریتم ضرب مونتگمری را بهبود بخشید
انجام  و ، ]5[  13جمع بیتی بدون انتشار رقم نقلی با کمک الگوریتم

 به فرم   A, Bعمل جمع به صورت بیت به بیت دو عدد
                                                           
12 Integer 
13 Carry propagate 

∋ و  … 1,0,1 حاصل  .شودانجام می  
,C,S,Yکمکی  هایبا کمک متغیر S=X+Y جمع , , و قرار   

محاسبه  1جدولمنطبق با . S=X و C=0  ،Y=Yدادن مقدار اولیه
  .می شود

 مایش بیتی جمع سریعن .1جدول
+ 

0  0  0  0  0  0  0  

-1  10  1  1  1  1  0  

-1  10  1  1  1  0  1  

0  10  0  1  1  1  1  

-1  -1  0  0  -1  0  -1  

0  0  0  1  -1  1  -1  

طبق خاصیت (در صورتیکه دوبیت ورودی جمع کننده با هم مساوی 
CSA (ی بعدی اثر گذاشته و در کل مدار رقم نقلی فقط در مرحله

شود، در نتیجه تغییر خاصی ایجاد نکرده و جمع بیتی منتشر نمی
یکی  (ولی اگر این دو بیت با هم برابر نباشند. شودمعمولی انجام می

تنها فقط وقتی ) از دو بیت صفر و دیگری یک و یا منفی یک است
تغییر روش داریم که یکی از دوبیت صفر و دیگری یک باشد، که در 

,و بیت متناظر در  این حالت هر دو بیت ها برابر یک شده و  ,
تفریق بیتی   حاصل جمع در این مرحله نیز برابر جمع دو بیت

cبا    ) .1جدول ( بود خواهد  
گیری تصمیم، 1در الگوریتمکه در باال توضیح داده شد، همانطور

برابر صفر  در صورتیکه . باشدمی Aترین بیت ارزشمبتنی بر کم
 :دو حالت داریم) عددزوج است(باشد

0 0→  4 0 , 4⁄  1/ 1→  2 0 , 2⁄      )7(  

با توجه به (عددی فرد است Aودر غیر اینصورت و برای حالتی که  
  ، به مجموعه حاالت زیر )محاسبه شده است Aمقدار معادل 5فرمول 

 :می رسد

1 1 10 11 3   or              )8(  

1  1 30 11 1 ⇒ A=

3    1    1  3             

                                         
باشد، برای اینکه عدد مضربی از چهار باشد  A=-1,3درحالتیکه 

است عدد با  A=1,-3وقتی عدد . کافی است با عددی یک جمع شود
با توجه عملکرد الگوریتم جمع سریع   .منفی یک جمع خواهد شد

ای مونتگمری را خواهیم الگوریتم بهبودیافته ضرب پیمانه) 1جدول(
  .داشت



 
 

های متوالی مقدار در الگوریتم ضرب سریع، با توجه به اینکه در جمع
حاصل جمع هر مرحله عدد اول در حاصل جمع مرحله بعد بوده، هر 

باشد و عدد دوم  1,0,1تواند متعلق به مجموعه حالتیت آن میب
خواهد به حاصل در این فرمول عددی است که در این مرحله می

). 1جدول (است 0,1جمع مرحله قبل اضافه شود و عددی باینری 
مثبت بوده و قرار است  Aکه بیت های  8لذا برای حاالتی از فرمول 

و مابقی بیت   1(گرفته 1-کم شود عدد اول را معادل  1از 
را  )-1- (Aبنابراین جمع ) شودبرابر صفر مقدار دهی می Bهای 

باشند و الزم به  1-برابر  Aهای کنیم و اگر بیتمحاسبه می

باشد امکان پذیر نبوده، برای حل این مشکل کافی )  (A-1محاسبه
را منفی نمود و محاسبه ی نهایی را نیز منفی  A,Bهر دو عدد است 
1  .کرد 11 1  → A 1           )9(             

می توان برای درک صحیح و کامل الگوریتم بهبود یافته ضرب 
مونتگمری با کمک جمع سریع مجموعه حالت و عملکرد متناسب هر 

 :را در جدول زیر مشاهده نمود یک از انها

 جمع سریع در مونتگمری پیمانه ای .2جدول
Expand 

for A 
[

 A

0 
One bit 

exchange  0) 
[00]  No 

change  
No 

change  
No 

change [01]  [01]  1 

0 
one bit 

exchange  0) 
[00]  No 

change  
No 

change  
No 

change [01]  [01]  -
1 

1  
two bit 

exchange  00) 
[00]  [01]  [11]  No 

change  [01]  [11]  3 

0 

two bit 
exchange  00) 

[00] [01] [11] No 
change [01] 1-

1 

0 

two bit 
exchange  00) 

[00] No 
change 

No 
change 

No 
change 

[01]
→ 

[01] 

11
→11 

1 

1 

two bit 
exchange  00) 

[00] [01] [11] No 
change 

[01]
→ 

[01] 

1 1
→ 

[11] 

-
3 

  
  
 

 شبه الگوریتم بهبود یافته به صورت زیر می باشد

Algorithm2(Fast Modular Montgomery Multiplication ) 

Inputs: M:  2 2 & gcd(M,2)=1    
X,Y: ,  
Outputs: 2   
Algorithm: 
 ; 1; 0; ; ; ; 
While  0  do 
    0   A 4; 4 ;⁄⁄   else  0     A2; 2 ;⁄⁄         
        else    4 0     1  1; 
A 4; 4 ;⁄⁄  

 1; 
  

     ; 
  بررسی صحت الگوریتم - 5

، به )3طبق جدول(از آنجا که با تغییر یک یا دو بیت از اعداد ورودی
و به طبع آن یک تقسیم بر دو یا چهار  ترتیب یک یا دو سیکل 

صحت عملکرد الگوریتم را  10می توان طبق فرمول. اضافه می شود
 اثبات نمود

          2 2 2 2  2 2 2 2         )11(  
. شود، نتیجه مورد انتظار، بدست آمده استهمانطور که مشاهده می

ها قابل جدید مونتگمری بدون تغییر در سیستمبنابراین الگوریتم 
  .باشداستفاده می



 
 

  الگوریتم جدیدبررسی و مقایسه نتیجه  -6
 VHDLی مونتگمری، با زبان برای پیاده سازی الگوریتم بهبودیافته

، همانطور که در بخش های قبل بیان شد از الگوریتم  FPGAو
فضای % 8با توجه به کاهش  .جدید جمع سریع استفاده می شود

این روش جمع و تلفیق این معماری با % 7مصرفی و افزایش سرعت 
 %11کارایی در حدود الگوریتم ضرب مونتگمری با منطق تقسیم، 

  .آورده شده است 3نتایج پیاده سازی داخل جدول. افزایش می یابد

 نتایج پیاده سازی الگووریتم .3جدول
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  نتیجه گیری -7
دراین مقاله روش جدیدی برای ضرب پیمانه ای مونتگمری پیشنهاد 

نیاز داشت و شد که درالگوریتم جدید ضرب، فقط به شیفت و جمع 
در . برای محاسبه سریع تر ضرب از الگوریتم جمع سریع استفاده شد

اکثر روش های پیاده سازی سخت افزاری برای جمع از 
باعث کاهش ( که سریع ترین معماری موجود است،  CSAمعماری

 قبل   محاسباتی واحدهای   از رقم نقلی  دریافت  برای  14اتالف وقت

ولی در این مقاله از روش جمعی با . ستشده ااستفاده ) می شود
کدینگ جدید استفاده کردیم که عالوه بر کاهش فضای مصرفی به 

و در . طور چشمگیر، افزایش سرعت پردازش را نیز خواهیم داشت
الگوریتم های رمزنگاری که سرعت محاسبات وابستگی زیادی به 

ع زمان پردازش ضرب دارد و از طرفی دیگر عمل ضرب یک سری جم
متوالی است با کاهش زمان محاسبات جمع، کارایی الگوریتم ضرب 

برای  این . . یابدشود، نیز بهبود میمحاسبه می 9که طبق فرمول
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که  CSAمنظور، از روشی استفاده شد که عالوه بر داشتن ویژگی 
است،   15همان جلوگیری ازانتشار رقم نقلی و در نتیجه کاهش تاخیر

در این روش . یز دارد، استفاده شده استکاهش فضای مصرفی را ن
 بهبودیکارایی که همان ضرب فضای مصرفی در زمان پردازش است 

از ضرب کننده جدید می توان در سیستم . داشته است% 28حدود 
 ECCهای رمز نگاری که نیاز به ضرب های پیمانه ای دارند، مانند 
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