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Метою представлених в статті досліджень є аналіз небезпеки реконструкції операндів модулярного 

експоненціювання аналізом динаміки споживання потужності і розробка способів протидії. Показано, що ступінь 

модулярного експоненціювання, що є ключем алгоритмів RSA, El-Gamal, DSA може бути реконструйована 

тимчасовим аналізом споживаної потужності. Для протидії розроблений спеціальний алгоритм модулярного 

експоненціювання. Алгоритм не має умовних операторів і базується на використанні передобчислень і обробці коду 

експоненти фрагментами. На кожному циклі виконуються однакові операції, що виключають можливість 

застосування аналізу динаміки споживання потужності для відновлення коду експоненти. Застосування 

запропонованого підходу, крім захисту від аналізу споживання потужності, дозволяє прискорити приблизно в півтора 

рази процес реалізації криптографічних алгоритмів.   
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Постановка проблеми. Однією з доміную-

чих тенденцій сучасного етапу  розвитку техно-

логій комп’ютерної обробки даних є процес 

розширення та поглиблення інформаційної 

інтеграції. Забезпечуючи якісно більш високий 

рівень вирішення прикладних задач, інформа-

ційна інтеграція охоплює всі рівні комп’ютер-

ної обробки даних, включаючи  вбудовані  

мікропроцесорні засоби, що вже зараз 

складають переважну частину термінальних 

пристроїв комп’ютерних мереж [1]. 

Важливою умовою ефективної взаємодії 

обчислювальних термінальних пристроїв в 

комп’ютерних мережах є надійна реалізація 

функцій захисту інформації, передбачених 

відповідними протоколами мережевого обміну 

даних. Основним засобом реалізації функцій  

захисту інформації в процесі мережевого 

обміну даними є криптографічні алгоритми. 

При реалізації цих алгоритмів на вбудованих 

мікроконтролерах і смарт-картах існує 

потенційна небезпека доступу до секретних 

елементів алгоритмів за допомогою вимірю-

вання та аналізу параметрів технічної реалізації 

алгоритму на обчислювальному пристрої. В 

процесі виконання програми на портативних 

обчислювальних пристроях існує зв’язок між 

командами, що виконуються, а також даними, з 

якими оперують команди, і значеннями деяких 

технічних параметрів пристрою. Найбільш 

інформативними в цьому плані є такі парамет-

ри, як споживана потужність та час виконання 

окремих фрагментів програми [2]. До теперіш-

нього часу створені розвинені технології рекон-

струкції значень кодів окремих операндів за 

результатами вимірювання та аналізу динаміки 

споживання потужності мікроконтролерами в 

процесі реалізації ними алгоритмів захисту 

інформації. Аналіз цих технологій дозволяє 

зробити висновок про те, що витрати на 

порушення захисту при використанні  динаміки 

зміни параметрів технічної реалізації при 

виконанні функцій захисту суттєво нижчі в 

порівнянні з методами, в основі яких лежить 

математичний та статистичний аналіз масивів 

вхідних та вихідних даних роботи криптогра-

фічного алгоритму (диференційний і лінійний 

криптоаналіз) [3]. Це створює серйозну 

небезпеку для надійної реалізації захисту 

інформації при роботі портативних обчислюва-
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льних пристроїв в комп’ютерних мережах і 

вимагає розробки ефективних засобів протидії. 

Таким чином, задача захисту 

криптографічних алгоритмів від реконструкції 

їх ключів шляхом аналізу динаміки споживання 

потужності є важливою і актуальною.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Базовою обчислювальною операцією при 

програмній реалізації великої кількості 

алгоритмів захисту інформації з відкритим 

ключем, в тому числі RSA, є модулярне 

експоненціювання XE mod M, при X, E < M. 

Кількість n двійкових розрядів чисел Х, Е і М 

значно перевищує розрядність k процесора. 

Процес модулярного експоненціювання 

зводиться до послідовного виконання log2E = n 

циклів, в кожному з яких здійснюється операція 

зведення в квадрат отриманого на 

попередньому циклі результату і, додатково, в 

залежності від поточного біта ступеня Е, 

виконується операція множення.  

На практиці, більшого поширення набули 

алгоритми, які передбачають аналіз розрядів 

ступеня Е починаючи зі старших розрядів 

(зліва - направо).  

1. A = 1; 

2. for ( j= s-1; j >=0; j -- ) 

       2.1. for ( l=k-1; l>=0; l--)     

          {   

             2.1.1.   A = A  A ; 

             2.1.2.  if ( ej,l = 1) A = AХ ; 

           } 

Результат  A = XE mod M. 

На рис.1. показана діаграма вимірювань 

потужності при виконанні модулярного 

експоненціювання, передбаченого алгоритмом 

RSA на смарт-карті [2]. На діаграмі чітко видно 

цикли множення і зведення в квадрат. Динаміка 

споживаної потужності залежить від команди, 

що виконується і даних, над якими ця команда 

виконується. 

 
Рис.1. Фрагмент діаграми споживаної потужності при модулярному експоненціюванні на 

смарт-карті. 

 

З використанням технологій SPA достатньо 

точно можна встановити послідовність 

виконання команд. Оскільки кожна із команд 

займає певний час, технологія SPA в певному 

смислі замикається з тимчасовим аналізом 

виконання команд програми [4]. 

Таким чином, базовий алгоритм 

модулярного експоненціювання не забезпечує 

захист від реконструкції коду експоненти Е з 

використанням SPA.   

До теперішнього часу для протидії 

реконструкції даних за допомогою аналізу 

динаміки споживання потужності 

запропоновано ряд рішень [1-6], які 

укладаються в рамках наступних напрямків: 

- маскування всіх операндів, що залежать від 

постійних ключів, випадковими кодами, що 

змінюються  при кожному виконанні 

алгоритму; 

- випадкові перестановки операцій, що не 

порушують результат роботи алгоритму; 

- вставка випадкових команд, які не 

впливають на результат і ускладнюють 

"прив'язку" діаграми споживання потужності 

до операцій алгоритму. 

Маскування операндів є найбільш 

ефективним способом протидії реконструкції 

постійних ключів шляхом аналізу динаміки 

споживаної потужності [5] 

Стосовно до маскування ключа RSA - 

експоненти Е найбільш відомий підхід [5] 

полягає в тому, що в якості адитивної маски E 

використовується добуток випадкового числа r 

на (М)=(p-1)(q-1), причому pq=M. Маскована 

експонента E′ може бути, таким чином, пред-

ставлена в вигляді: E′ = E + r(M). Оскільки 

для будь-якого Х виконується Xr(M)mod M = 1, 

то  XE′mod M = XE mod M. Це означає, що для 
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зняття маски немає необхідності в спеціальних 

операціях. Недоліком викладеного способу 

маскування є те, що накладання адитивної 

маски  r(M) істотно збільшує розрядність n′ 

експоненти Е′. При відомому значенні модуля 

М, код (М) достатньо просто визначити. Якщо 

не використовувати в комбінуванні з 

маскуванням спеціальних засобів захисту  від 

SPA, то значення n′ і Е′, як показано в 

попередньому розділі, можуть бути 

реконструйовані простим аналізом діаграми 

споживання потужності. Враховуючи, що 

r(M)>> E, приближене значення r′ можна 

визначити, як частка r′  E′/(M). В силу того, 

що величини Е і (М) є величинами одного 

порядку (n-розрядним двійковими числами), то 

справжнє значення r  r′ і відрізняється від r′ на 

одиниці (при близьких значеннях Е і (М), 

найбільш ймовірно, що r = r′-1).  Це означає, що 

можна, в принципі, відновити значення r 

шляхом невеликого підбору, а значить і 

реконструювати значення Е. 

 Отже, без застосування спеціальних заходів 

протидії SPA, маскування експоненти Е не 

дозволяє виключити можливість реконструкції 

ключа RSA.   

Для протидії SPA найбільш широко 

використовується випадкова перестановка 

операцій з використанням комбінування двох 

базових алгоритмів модулярного 

експоненціювання [6]. Для цього вибирається 

випадкова стартова точка, що лежить в 

інтервалі від 0 до s-1, d{0,…,s-1} і 

здійснюється модулярне експоненціювання 

справа-наліво від 0 до точки d, з фіксацією 

результату в змінної А і ступеня в змінної S. 

Потім, маючи в якості початкових отримані 

значення A і S здійснюється модулярне 

експоненціювання зліва-направо від s-1 до d+1.  

Іншим способом протидії SPA є 

перестановка операцій зведення в квадрат і 

множення. Цей спосіб передбачає в якості 

алгоритмічної основи експоненціювання 

справа-наліво. Суть методу полягає в тому, що 

спочатку виконуються всі зведення в квадрат зі 

збереженням в пам'яті тих результатів (значень 

S), які беруть участь в операціях множення (пп. 

2.1.1. Відповідного алгоритму). Потім з пам'яті 

витягуються всі збережені квадрати, які беруть 

участь в множенні і підряд виконуються всі 

операції множення [6].  

Проведений короткий огляд існуючих 

способів протидії SPA, показав, що вони не 

забезпечують надійного захисту від 

реконструкції експоненти Е аналізом динаміки 

споживання потужності. Крім того, існуючі 

методи мають наслідком помітне збільшення 

часу програмної реалізації алгоритмів захисту 

інформації, що базуються на використанні 

операції модулярного експоненціювання.   

Метою роботи є створення методу захисту 

від відновлення коду експоненти  Е за 

результатами аналізу динаміки потужності, 

споживаної обчислювальним пристроєм в 

процесі виконання модулярного 

експоненціювання без збільшення часу 

виконання цієї операції.     

Основні результати дослідження. 

Наведений аналіз відомих способів протидії 

реконструкції експоненти, що здійснюється з 

використанням SPA, показав, що вузловий 

проблемою є виключення можливості 

відстеження засобами SPA умовних операторів, 

що виконують послідовне тестування розрядів 

Е. Для захисту від  SPA необхідно 

модифікувати алгоритм модулярного 

експоненціювання таким чином, щоб 

виключити з нього умовні оператори. 

Для досягнення поставленої мети - 

підвищення ефективності захисту операндів А і 

Е модулярного експоненціювання AE mod M від 

їх реконструкції шляхом вимірювання та 

аналізу динаміки споживаної потужності, 

пропонується метод комбінованого 

використання передобчислень і адитивних 

ланцюжків.  

Метод пропонує розділення n-розрядного 

коду експоненти E = e0 + 2e1 + 22e2 +…+2n-1en-

1, j=0,1,…,n-1: ej{0,1}, на  = n/m  m-розрядні 

фрагменти f0={e0,e1,…,em-1}, f0={em,em+1,…,e2m-

1},…, f-1={en-m,en-m+1,…,en-1}. Сам процес 

модулярного експоненціювання пропонується 

виконувати в два етапи:  

- на першому етапі здійснюється 

передобчислювання m-2 значень A2modM, 

A3modM,…,Aqmod M, де  q=2m-1, зі 

збереженням отриманих результатів Т:  T[0]=1, 

T[1]=A, T[2]=A2mod M, …, T[q]= Aqmod M.      

- на другому етапі виконується безпосереднє 

модулярне експоненціювання з використанням 

передобчислень, яке зводиться до виконання 

наступній послідовності дій:     
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1) Номеру k поточного фрагменту 

експоненти присвоюється значення n/m-номеру 

останнього фрагменту fn/m, що містить старші 

розряди експоненти Е:  k=n/m.  Змінна R 

встановлюється в одиницю: R=1. 

2)  Змінній  R присвоюється значення 

модулярного добутку її попереднього значення 

на dk – те значення з таблиці передобчислень:  R 

= RT(dk) mod M, де dk – число, утворене 

розрядами експоненти, що складають фрагмент 

fk : dk= 2m-1e(k-1)m+2m-2e(k-1)m+1+...+ekm. Змінна i 

встановлюється в одиницю:  i=1. 

3)  Виконується модулярне піднесення до 

квадрату змінної  R: R = R2 mod M  та інкремент 

змінної і:  i = i+1. 

4)  Якщо i<m, здійснюється повернення на 

повторне виконання п.3     

5)  Виконуються декремент змінної k:  k=k-1. 

Якщо k>1 повернення на повторне виконання 

п.2.  

6)  Обчислити модулярний добуток змінної 

R на значення таблиці передобчислень, що 

адресується кодом d1 – числом, утвореним 

молодшими m розрядами коду експоненти, що 

складають фрагмент f1 : R = RT(d1) mod M  = R 

Т(e1+2e2+...+2m-1em) mod M.  

Отриманий в результаті код R= AE mod M.  

Запропонована процедура обчислення 

модулярної експоненти може бути 

ілюстрований наступним прикладом. Нехай, 

потрібно обчислити 143307 mod 311 =  116, 

відповідно А=143, М=311, Е=307 = 100 110 

0112.  Код експоненти розділяється на три 

фрагменти по три розряди: m=3, n=9, f1 = 

{0,1,1}, f2 = {1,1,0}, f3 = {1,0,0},  d1 = 3, d2 = 6, d3 

= 4. 

T[0]=1, T[1]=A1=143, T[2]=A2mod M = 234, 

T[3]=A3mod M = 185, T[4]=A4mod M = 20, 

T[5]=A5mod M = 61, T[6]=A6mod M = 15. 

Обробка фрагментів починається зі 

старшого з них, код якого співвідноситься з 

числом d3 = 4 : при k =3 початкове значення R 

встановлюється в одиницю. Потім 

обчислюється його добуток з табличним кодом 

Т(4)=20:    R = RT(d3) mod M = 1T(4) mod M = 

20 mod 311 = 20.  В рамках п. 3-4 виконується 

три цикли піднесення до квадрату R, так, що 

отримане значення дорівнює R = R8 mod M = 

208 mod 311 = 168. При обробці другого 

фрагменту, код якого співвідноситься з числом 

d2=6, k=2: обчислюється модулярний добуток 

числа R на табличне значення T(d2) :  R = RT(d2) 

mod M = RT(6) mod M = 15168 mod 311 = 32. 

Отриманий результат трьома циклами 

модулярного піднесення до квадрату 

трансформується до вигляду:   R = R8 mod M = 

328 mod 311 = 83. Для молодшого фрагменту 

d1= 3. Тому при  k=1 у відповідності з п.6 

обчислюється модулярний добуток поточного 

значення R на табличне значення T(d1) :  R = 

RT(d1) mod M = RT(3) mod M = 18583 mod 311 

= 116. В результаті в змінній R формується код 

результату 143307 mod 311.   

Обробка кожного фрагменту коду 

експоненти зводиться  до піднесення 

попереднього результату в ступінь 2m та 

модулярного множення на табличне значення 

передобчислення, вибір якого визначається 

кодом фрагменту. Таким чином, час обробки 

кожного  з  n/m -1 фрагментів ( крім 

останнього) визначається часом виконання m 

операцій модулярного піднесення до квадрату 

та одного модулярного множення. Для 

останнього фрагменту час його обробки 

визначається часом виконання однієї операції 

модулярного множення.  Якщо позначити через 

tsq час виконання операції модулярного 

піднесення до квадрату, а через  tm – час 

виконання операції модулярного множення, то 

загальний час безпосереднього модулярного 

експоненціювання визначається як сума: (n/m -

1) m tsq + n/m  tm. При виконанні передбачених 

методом  передобчислень 2m -2 значень A2mod 

M, A3mod M,…,Aqmod M  виконується 2m-1 -2 

операцій модулярного множення і така ж 

кількість операцій модулярного піднесення до 

квадрату.     

Загальний час Т1 виконання модулярного 

експоненціювання з урахуванням 

передобчислень визначається формулою:  

sqsqm

m

sq

m t
m

n
tmnttT   )()12()12( 11

1 .                           (1) 

Реально операції  модулярного множення та 

модулярного піднесення до квадрату, що 

виконуються над числами великої розрядності ( 

1024 або 2048), яка значно перевищує 

розрядність процесора, виконуються шляхом 

множення секцій співмножників, довжина яких 

дорівнює розрядності процесора. Якщо 

позначити через s кількість секцій чисел, то 

модулярне множення потребує s2 операцій 

процесорного множення, оскільки кожна секція 
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множимого множиться на кожну секцію 

множника. При модулярному піднесенні до 

квадрату кількість операцій процесорного 

множення значно менша за рахунок того, що  

добуток і-тої секції першого числа на  j-ту 

секцію другого дорівнює добутку і-тої секції 

другого числа на j-ту секцію першого, де 

i,j{1,2,…,s}. Загальна кількість операцій 

процесорних множень зменшується до (s-1)s/2 

[3]. Таким чином, загальна кількість операцій 

процесорного множення при модулярному 

піднесенні до квадрату зменшується в 

порівнянні з модулярним множенням в  раз, де  

 = tm/tsq = 2s/(s-1)   2. Наприклад, при  n=1024 

число секцій  s=32 і чисельне значення  = 2.06. 

Виходячи з викладеного, можна вважати, що tsq 

0.5 tm.  

З урахування наведеного, формула (1) може 

бути трансформована до наступного вигляду:  

mm

m tt
m

n
mnT   )

2

1
)(

2

3
)12(( 1

1  ,                                  (2) 

де  - приведене значення кількості операцій 

модулярного множення.  

Отримана формула (2) може бути 

використана для визначення оптимальної 

довжини фрагменту при якій значення Т1 

досягає мінімуму.  

  Проведені розрахунки показують, що 

оптимальне значення m для всіх розрядностей 

n, що використовуються на практиці близьке до 

8-ми: m = 8. Використання довжини фрагменту 

6 для n=1024, яке теоретично забезпечує 

максимальний коефіцієнт прискорення, не є 

ступенем 2 і не дозволяє використовувати 

фрагменти рівної довжини. При 8-розрядних 

фрагментах коефіцієнт  прискорення 

обчислення модулярної експоненти за рахунок 

використання передобчислень збільшується зі 

зростанням розрядності n від  1.24 при n=1024 

до 1.49 при n=4096.  

Висновки та пропозиції. Запропоновано 

новий метод реалізації модулярного експонен-

ціювання – базової операції широкого класу 

алгоритмів захисту інформації, який забезпечує 

ефективну протидію реконструкції секретних 

ключів шляхом вимірювання та аналізу динамі-

ки споживання потужності в процесі виконання 

алгоритму. Основою захисту є пофрагментна 

обробка коду експоненти з використанням 

передобчислень, що забезпечує застосування 

однакових операцій на кожному з циклів. Від-

повідно, виключається можливість відновлення 

розрядів коду експоненти за результатами 

відмінностей діаграми споживання потужності. 

Крім того, використання передобчислень 

дозволило виключити дублювання операцій, 

що дало можливість, на відмінно від інших 

методів, зменшити на 50% кількість операцій і, 

таким чином, прискорити процес модулярного 

експоненіювання.  

Розроблений метод орієнтований на вико-

ристання в малопотужних термінальних обчис-

лювальних пристроїв мережевих систем 

комп’ютерного моніторингу та управління. До 

класу таких систем відносяться системи відеос-

постереження, охоронної сигналізації, систем 

управління технологічним обладнанням. Для 

таких пристроїв існує реальна загроза підклю-

чення сторонніми лицями вимірювального 

обладнання та аналізу динаміки споживання 

потужності. Крім того, для цього класу обчис-

лювальних платформ важливою є швидкість 

реалізації базової операції мережевих 

протоколів захисту інформації – модулярного 

експоненіювання.  
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Гарасимович Г.В., Виноградов Ю.Н. 

МЕТОД ЗАЩИТЫ ОПЕРАНДОВ МОДУЛЯРНОГО ЭКСПОНЕНЦИРОВАНИЯ ОТ РЕКОНСТРУКЦИИ 

АНАЛИЗОМ ДИНАМИКИ ПОТРЕБЛЕНИЯ МОЩНОСТИ 

Целью представленных в статье исследований является анализ опасности реконструкции операндов модулярного 

экспоненцирования анализом динамики потребления мощности и разработка способов противодействия. Показано, 

что степень модулярного экспоненцирования, являющаяся ключом алгоритмов RSA, El-Gamal, DSA может быть 

реконструирована временным анализом потребляемой мощности. Для противодействия разработан специальный 

алгоритм модулярного экспоненцирования. Алгоритм не имеет условных операторов и базируется на использовании 

передобчислень и обработке кода экспоненты фрагментами. На каждом цикле выполняется одинаковые операции, 

исключает возможность применения анализа динамики потребления мощности для восстановления кода экспоненты. 

Применение предложенного подхода, кроме защиты от анализа потребления мощности, позволяет ускорить 

примерно в полтора раза процесс реализации криптографических алгоритмов. 

Ключевые слова: модулярное экспоненцирование, анализ динамики потребления мощности, смарт-карты, 

криптографические алгоритмы, протоколы защиты данных, терминальные вычислительные устройства. 

 

Harasymovych H.V., Vynohradov Y.M. 

METHOD OF PROTECTION OF OPERANDS OF MODULAR EXPONENCY FROM RECONSTRUCTION 

ANALYSIS OF DYNAMICS OF POWER CONSUMPTION 

The goal of presented by article research is to point out the potential vulnerabilities of modular exponentiation operands 

reconstruction by power dynamic analysis and to elaborate countermeasures. It has been shown that exponent of modular 

exponentiation which is secret key of RSA, El-Gamal and DSA can be reconstruction by timing power analysis. For 

countermeasure the special algorithm for modular exponentiation has been worked out. On every cycle, the same operations are 

performed, excludes the possibility of using the analysis of the power consumption dynamics for restoring the exponential code. 

The application of the proposed approach, except protection from the analysis of power consumption, makes it possible to 

accelerate by about one and a half times the process of implementing cryptographic algorithms. 

Key words:  power analysis, smart cards, cryptographic algorithms,  data security protocols, terminal computer devises. 

 

 

 

 

 

 

 

 


