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Стаття присвячена проблемі прискорення обчислювальної реалізації механізмів криптографічного захисту 

інформації, в основі яких лежить операція експоненціювання на кінцевих полях Галуа. Теоретично обґрунтована 

можливість застосування технології редукції Монтгомері для прискорення виконання базової операції широкого 

класу криптографічних алгоритмів – експоненціювання на полях Галуа. Розроблено та експериментально перевірено 

метод експоненціювання на полях Галуа з використанням редукції Монтгомері взамін поліноміального ділення. 

Теоретично та експериментально доведено, що використання редукції Монтгомері дозволяє майже вдвічі 

прискорити обчислювальну реалізацію криптографічних алгоритмів на основі полів Галуа. 
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Постановка проблеми. Широке розповсюд-

ження хмарних технологій надало потужного ім-

пульсу в використанню комп’ютерних техноло-

гій через надання широкому колу користувачів 

значних за обсягом обчислювальних потужнос-

тей. Разом з тим, хмарні технології порушили 

існуючий баланс між засобами криптографічного 

захисту інформації та можливостей їх порушен-

ня. Хмарні технології надали в руки зловмис-

ників потужні обчислювальні можливості які вже 

сьогодні активно використовуються для зламу 

механізмів криптографічного захисту інформації.  

Це вимагає адекватного підвищення рівня 

захищеності існуючого арсеналу засобів крип-

тографічного захисту інформації. Для крипто-

графічних алгоритмів з відкритим ключем 

підвищення рівня захищеності можливе лише 

шляхом збільшення розрядності. Разом з тим, 

подвоєння розрядності чисел має наслідком 

збільшення об’єму обчислень в вісім разів [1].  

Відповідно, за умов підвищення розрядності 

чисел, що використовуються в криптографіч-

них механізмах з відкритим ключем нагальною 

стаж потреба прискорення виконання базової 

операції незворотного перетворення. В біль-

шості криптографічних алгоритмів з відкритим 

ключем в якості такого незворотного перетво-

рення використовується або модулярне експо-

ненціювання або експоненціювання на полях 

Галуа  [2]. Використання експоненціювання на 

полях Галуа особливо ефективно при апаратній 

реалізації, оскільки операції без переносів доз-

воляють значно спростити схему, а операція 

піднесення до квадрату на полях Галуа зводить-

ся до вставок нулів між розрядами числа, тобто 

може на апаратному рівні виконуватися грани-

чно швидко [3].  

Таким чином, практично важливою і акту-

альною для сучасного етапу розвитку інфор-

маційних технологій є прискорення обчислю-

вальної реалізації операції експоненціювання 

на полях Галуа.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Експоненціювання на полях Галуа використовує 

операцію поліноміального множення, яке позна-

чено символом  та віднаходження залишку від 

поліноміального ділення: 

D rem M  - залишок від поліноміального ді-

лення D на M.  Через Ар  позначено експоненту 

в степені  р, тобто AA
h

j

h

1
|


 , тоді операція 

експоненціювання на полях Галуа з 

утворюючим поліномом М може бути 

позначена як  Ah rem M . Наприклад, якщо 

A=510=1012, то поліноміальне представлення 

P(А)=x2 +1. Поліноміальний квадрат А: AA=A2 = 

52 = 17. Якщо M=25, то  A2 rem M = 17 rem 25 = 8. 
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Операція модулярного експоненціювання, 

подібно до модулярного експоненціювання 

виконується шляхом послідовної обробки 

розрядів коду експоненти. Відомо два базових 

алгоритми експоненціювання, які відрізняються 

порядком обробки розрядів коду експоненти. На 

практиці більш часто використовується експо-

ненціювання зі старших розрядів коду експо-

ненти. Якщо позначити через n розрядність чи-

сел, що приймають участь в експоненціюванні 

на полях Галуа, то операція складається з n 

циклів, в кожному з яких здійснюється операція 

піднесення до квадрату на полі Галуа:  R|2 rem M  

та, при одиничному значенні поточного розряду 

коду експоненти, операція множення на полях 

Галуа:  RA rem M. Таким чином, середня кіль-

кість множень на полях Галуа становить 1.5n.   

Головні витрати обчислювальних ресурсів 

при виконанні цих операцій приходяться на 

реалізацію поліноміального ділення. Саме тому, 

більшість існуючих методів прискорення ек-

споненціювання на полях Галуа направлені 

саме на зменшення об’єму обчислень пов’яза-

них з поліноміальним діленням.  

Існуючі методи прискорення поліноміально-

го ділення можна розділити на дві групи. 

Перша пов’язана з організацією виконання 

декількох операцій додавання та відновлення 

залишку [3].  Друга група методів має за основу 

використання результатів передобчислень [4].  

Проведений аналіз операції експоненціювання 

показав, що операція множення на постійне 

число повторюється, в середньому, n/2 раз. То-

му в роботі [4] пропонується  виконати перед-

обчислення, результати яких будуть викорис-

товуватися на всіх етапах обчислення і, тим 

самим, прискорити процес експоненціювання. 

Інший, запропонований в роботі [5] підхід 

базується на тому, що в криптографічних алго-

ритмах з відкритим ключем останні практично 

можна вважати незмінними. Це означає, що 

породжуючий поліном поля не змінюється і 

можна попередньо виконати всі перед обчис-

лення які від нього залежать і таким чином 

скоротити час поліноміального ділення.  

Виконаний аналіз показав, що недолік відомих 

методів прискорення виконання експоненцію-

вання на полях Галуа полягає в необхідності 

залучення значних ресурсів пам'яті, що є неприй-

нятним для портативних мікроконтролерів та 

смарт-карт.  Для обчислювальних платформ цього 

класу, питома вага яких становить до 62% [6] по-

трібно віднаходити інші шляхи прискорення ви-

конання операції експоненціювання на полях Галуа.  

Мета роботи полягає в прискоренні важли-

вої для ефективної реалізації функцій крипто-

графічного захисту операції експоненціювання 

на полях Галуа при її виконанні на малопотуж-

них обчислювальних платформах.  

Метод експоненціювання на полях Галуа 

з використанням технології Монтгомері.  

Для прискорення виконання модулярного 

експоненціювання в традиційній алгебрі широ-

ко використовується технологія Монтгомері. 

Рекурсія Монтгомері – це технологія яка дозво-

ляє виконувати модулярне експоненціювання 

без редукції віднаходженням залишку. 

Базова ідея дослідження полягає в тому, щоб 

пристосувати технологію Монтгомері до кінце-

вих полів Галуа і таким чином прискорити ви-

конання поліноміального ділення. Для реалі-

зації цієї ідеї модифіковано операцію редукції 

Монтгомері з урахуванням особливостей полів 

Галуа. Розроблений алгоритм редукції  на полях 

Галуа може бути представлено таким чином.  

При заданому утворюючому поліномі Р(х) 

степені n потрібно здійснити редукцію поліно-

му V(x) степені не більшої 2n: V(x) = v2n-1x
2n-1 

 v2n-2x
2n-2  … v1x  v0, l {0,1,…,2n}: 

vl{0,1}. Вибирається поліном В(х)=xn. Для 

цього поліному визначається його мульти-

плікативна інверсія B-1(x)  на полі Галуа, для 

якої  B(x)B-1(x) rem P(x) =1. В результаті 

наведеної нижче процедури редукції утворю-

ється поліном   V(x)B-1(x) rem P(x).  

Процедур редукції передбачає наступну 

послідовність дій: 

1. Лічильник j циклів встановлюється в нуль:  

j=0; створюється робоча копія R(x) заданого 

поліному V(x):  R(x) = V(x). 

2. Якщо молодша компонента  r0 поліному 

R(x) дорівнює одиниці: r0 = 1, то до поліному 

R(x)  додається утворюючий поліном P(x): R(x) 

= R(x)  P(x). 

3.  Здійснюється ділення поліному R(x) на х: 

R(x) = R(x)/x .  

4.  Якщо   j < n, то виконується інкремент 

лічильника j:  j=j+1 і повернення на повторне 

виконання п.2.  

5.  Кінець процедури рекурсії, результат якої 

знаходиться в  

R(x) : R(x) = V(x)B-1(x) rem P(x).      

Процедура може бути ілюстрована 

наступним прикладом редукції поліному V(x) = 
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x6+ x5 + x2 + x + 1, який співвідносться з числом 

1101112 = 55 на полу Галуа, утвореним 

поліномом Р(х) = x4 + x+1 ( відповідне Р(х) 

число дорівнює 100112  = 1910). Відповідно, n=4. 

Для редукції вибирається допоміжний поліном 

В(x) = x4 , який співвідноситься з числом 100002 

= 2n = 1610, значення B-1 rem P = x3+x2+x, цьому 

поліному відповідає число11102 =1410.  

Динаміка змін параметрів та змінних 

навпроцедури відображена в таблиці 1.  
j v0 Числове значення поліному R(х) 

При додаванні Р(х) Після ділення на х 

0 1 55  19 = 11011110011 = 1001002 = 3610 36/2 = 1810 = 100102 

1 0 100102 18/2 = 910 = 10012 

2 1 9  19 = 110102 = 2610 26/2 =13 = 11012 

3 1 13  19 = 111102 = 3010 30/2 = 1510 = 11112 

Таблиця 1. Динаміка змін поліномів та змінних при редукції поліному 

V(x) = x6+ x5 + x2 + x + 1, який співвідносться з числом 1101112 = 55 

 

Легко переконатися, що отримане значення 

1510 відповідає  значенню поліноміального 

добутку V(x)B-1(x) rem P(x) = 5514 rem 19.  

Якщо це значення домножити на  В(х)=16:  

R(x)B(x) rem P(x) , то отриманий результат 

1516 rem 19 = 2 дорівнює значенню редукції 

V(x) rem P(x) = 55 rem 19 =2.    

Експоненціювання на полях Галуа з викорис-

танням рекурсії  Монтгомері передбачає обчис-

лення AE rem P без операцій поліноміального 

ділення для реалізації редукції. Утворюючий по-

ліном P(x) степені n породжує поле n-розрядних 

чисел. В процедурі експоненціювання на полях 

Галуа використовується поліноміальне множен-

ня на полі Галуа з застосуванням редукції 

Монтгомері, яке позначається як MG(u,v) і 

формує добуток uvR-1 rem P, де R-1 – мультиплі-

кативна інверсія R(x)=хn на полі Галуа, утворе-

ного поліномом P(x).  поліному R(x) =  R=2n. Код 

експоненти складається з h двійкових розрядів:  

E=(eh eh-1 …. e0 )2, причому  eh = 1.  

Попередньо, здійснюється обчислення по-

чаткового значення поточного результату Q= R 

rem P(x) = xn rem P(x) = P(x)  xn, та С =  RR rem 

P = x2n rem P(x) = x2n rem P(x), значення яких 

залежать тільки від утворюючого поліному P(x) 

поля Галуа.     

Процедура експоненціювання на полях 

Галуа з використанням рекурсії Монтгомері, 

тобто обчислення AE rem P передбачає 

наступну послідовність дій:  

1. Обчислюється  значення Обчислюється 

значення B =  MG(A,C). 

2. Номер j  поточного біту експоненти E 

встановлюється в h: j=h, так щоб він індексував 

старший одиничний двійковий розряд eh коду 

експоненти.    

3. Здійснюється піднесення до квадрату на 

полі Галуа з використанням редукції Монтго-

мері поточного результату Q = MG(Q,Q) 

4.  Якщо поточний j-тий біт коду експоненти 

E дорівнює одиниці:  ej = 1, поточний результат 

множиться на В на полі Галуа з редукцією 

Монтгомері :   QP= MG(Q,B). 

5. Якщо j >0, то здійснюється інкремент j: 

j=j-1 і повернення на повторне виконання п.3.    

6. Кінцевий результат отримується множен-

ням отриманого значення Q   поточного резуль-

тату на полі Галуа з використанням редукції 

Монтгомері на одиницю: Q = MG (Q,1).   

Описана процедура експоненціювання на 

полях Галуа з використанням редукції Монтго-

мері може бути проілюстрована таким прикладом.      

Якщо утворюючий поліном поля Галуа має 

вигляд P(x) = x4 + x+1, тобто співвідноситься з 

числом P=19, то n=4 і, відповідно, R(x) = x4.  

Початкове значення результату - Q, що 

залежить лише від утворюючого поліному поля 

Галуа,   попередньо обчислюється у вигляді:  

Q(x) = R(x) rem P(x) = x+1=3. Також 

обчислюється значення C(х) = R2(x) rem P(x)  =  

x2n rem P = x2+1 або в числовій формі C = 5.    

При обчисленні (x3 +1 )5 rem P(x) або в числовій 

формі  95 rem 19= 7, значення А=9 і код експонен-

ти дорівнює  E = 1012 = 510  тобто h=2. Згідно 

п.1 обчислюється B(x)= MG(A,C) = MG(9,5) = 8. 

При виконанні класичної процедури 

експоненціювання на полях Галуа виконується 

n циклів, на кожному з яких здійснюється 

піднесення до квадрату на полях Галуа та, при 

одиничному значенні поточного біту коду 

експоненти, множення на полі Галуа. Якщо 

вважати, що одиниці і нулі зустрічаються 

однаково часто в коді експоненти, то можна 

говорити, що середня кількість операцій 

множення на полях Галуа при класичній 
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реалізації становить 1.5 n. Кожна операція 

множення на полях Галуа складається з 

поліноміального множення та редукції, яка 

зводиться до поліноміального ділення. 

Поліноміальне множення виконується за n 

циклів, кожен з яких включає дві операції зсуву 

і операцію додавання за модулем два, яка 

виконується за умови що поточний розряд 

множника дорівнює одиниці, тобто з 

ймовірністю 0.5. Таким чином, обчислювальна 

складність поліноміального множення O(2.5n).   

Операція редукції, яка реалізується поліно-

міальним діленням проміжного результату по-

ліноміального множення на утворюючий полі-

ном ділення також включає в себе n циклів. На 

кожному циклі виконується зсув коду проміж-

ного результату, аналіз його старшого розряду 

та додавання за модулем 2 коду утворюючого 

поліному, якщо цей розряд дорівнює одиниці. 

Оскільки зсув виконується на 2 n розрядним 

кодом, то обчислювальна складність редукції  

O(2.5n).   Таким чином, обчислювальна склад-

ність множення на полях Галуа складає O(5n).   

При виконанні множення на полях Галуа з 

використанням редукції Монтгомері така 

операція також складається з n циклів.   Кожен 

цикл включає в себе операцію додавання за 

модулем 2 множимого, якщо поточний розряд 

множника дорівнює одиниці, операцію додаван-

ня за модулем 2 утворюючого поліному, якщо 

поточний результат непарний, а також зсув 

праворуч коду поточного результату. Оскільки 

кожна з двох зазначених операцій додавання за 

модулем 2 здійснюються зі ймовірністю 0.5, 

обчислювальна складність операції множення на 

полях Галуа з використанням редукції Монтго-

мері становить O(2n).  Це означає, що застосу-

вання редукції Монтгомері при виконанні опера-

ції множення на полях Галуа дозволяє зменшити 

в 2.5 рази обчислювальну складність реалізації 

цієї операції.  

Таким чином, обчислювальна складність 

запропонованої процедури експоненціювання 

на полях Галуа з використанням редукції 

Монтгомері становить O(3n) і в 2.5 менша ніж 

для класичної процедури.  

Висновки та пропозиції. В результаті 

проведених досліджень виконано адаптацію 

технології Монтгомері, яка раніше 

використовувалася в традиційній алгебрі, до 

особливостей операцій в алгебрі кінцевих полів 

Галуа. На цій основі запропоновано метод 

експоненціювання на полях Галуа з 

використанням технології редукції 

Монтгомері, яка дозволяє виключити 

ресурсоємку операцію поліноміального 

ділення, замінивши її зсувом. Це дозволило 

більш ніж в два рази прискорити 

обчислювальну реалізацію експоненціювання 

на полях Галуа – базової операції широкого 

класу алгоритмів криптографічного захисту 

інформації. Запропонований метод орієнтовано 

для використання в термінальних пристроях 

систем комп’ютерного моніторингу реальних 

об’єктів і системах управління, яке 

здійснюється з залученням мережі Інтернет і 

використанням мережових протоколів захисту 

інформації.  
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Русанова О.В., Марковский А.П., Гарасимович Г.В. 

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ МОНТГОМЕРИ ДЛЯ УСКОРЕНИЯ ЭКСПОНЕНЦИИРОВАНИЯ НА 

ПОЛЯХ ГАЛУА 

Статья посвящена проблеме ускорения вычислительной реализации механизмов криптографической защиты 

информации, в основе которых лежит операция экспоненциирование на конечных полях Галуа. Теоретически 

обоснована возможность применения технологии редукции Монтгомери для ускорения выполнения базовой операции 

широкого класса криптографических алгоритмов – экспоненциирование на полях Галуа. Разработан и 

экспериментально проверен метод экспоненциирование на полях Галуа с использованием редукции Монтгомери 

взамен полиномиального деления. Теоретически и экспериментально доказано, что использование редукции 

Монтгомери позволяет почти вдвое ускорить вычислительную реализацию криптографических алгоритмов на 

основе полей Галуа. 

Ключевые слова: арифметика полей Галуа, экспоненциирование на полях Галуа, криптографические алгоритмы с 

открытым ключом, редукция Монтгомери. 

 

Rusanova O. V., Markovskyi O.P.,  Harasymovych H.V.  

USING MONTGOMERY REDUCTION TO SPEED UP XPONENTIATION IN GALOIS FIELDS 

The article is devoted to the issue of speeding up the computational implementation of the mechanisms for cryptographic protection 

of information, which are based on the operation of exponentiation in finite (Galois) fields. The possibility of using Montgomery 

reduction to speed up the basic wide class operation of cryptographic algorithms – exponentiation in Galois fields - is theoretically 

substantiated. The method of exponentiation in Galois fields using Montgomery reduction instead of polynomial division is 

developed and experimentally verified. It is theoretically and experimentally proved that the use of Montgomery reduction can 

almost double the computational implementation of cryptographic algorithms based on Galois fields. 

Key words: the Galois fields arithmetic, exponentiation on Galois fields, public-key cryptographic algorithms, Montgomery reduction. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


