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ОРГАНІЗАЦІЯ ПРИСКОРЕНОГО ЕКСПОНЕНЦІЮВАННЯ НА ПОЛЯХ 

ГАЛУА З ВИКОРИСТАННЯМ РЕДУКЦІЇ МОНТГОМЕРІ 
 

Стаття присвячена проблемі прискорення експоненціювання на полях Галуа, операції що лежить в основі широкого 

кола сучасних криптографічних алгоритмів. 

В статті досліджено можливості використання рекурсії Монтгомері для прискорення мультиплікативних 

операцій на полях Галуа. На основі отриманих теоретичних результатів, розроблено метод прискореного 

експоненціювання на полях Галуа, з використанням рекурсії Мотгомері. Наведено детальний опис експоненціювання 

на полях Галуа з використанням рекурсії Монтгомері, а також результати, що доводять ефективність 

прискорення. Запропонований метод ілюстровано числовими прикладами. Доведено, що розроблений метод 

забезпечує значне прискорення в порівнянні з класичною процедурою експоненціювання на полях Галуа, за рахунок 

заміни операції поліноміального ділення операцією зсуву.  

Ключові слова: мультиплікативні операції на полях Галуа, редукція на полях Галуа, криптографічні алгоритми, 

рекурсія Монтгомері. 

 

Постановка проблеми. Експоненціювання 

на полях Галуа є одним із базових математик-

них перетворювань сучасних алгоритмів 

криптографічного захисту [1]. Швидкість ро-

боти цих механізмів залежить від часу обчис-

лення математичних перетворень. A швидкість 

експоненціювання на полях Галуа напряму 

залежить від розрядності чисел, що 

використовуються при обчисленні.   

Поява хмарових технологій та вільний дос-

туп широкого кола користувачів до суперком-

п’ютерів об’єктивно призвів до послаблення 

існуючих механізмів криптографічного захис-

ту. Ці технології надають можливість зловмис-

нику сконцентрувати значні обчислювальні 

потужності для зламу вказаних механізмів. То-

му наразі гостро постає необхідність в підви-

щенні рівня захищеності криптографічних 

алгоритмів. Одним із рішень цієї проблеми є 

підвищення розрядності чисел, що в них вико-

ристовуються [2]. Проте, це матиме наслідком 

суттєве сповільнення обчислень: так, зі збіль-

шенням розрядності удвічі, швидкість обчис-

лення падає у вісім разів [3]. Тому, актуальною 

задачею є розробка методів прискорення вико-

нання операції експоненціювання на полях 

Галуа. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Зважаючи на важливість  прискорення для 

сучасних систем захисту інформації, було 

запропоновано методи [4-6] прискореного 

експоненціювання на полях Галуа: C|E rem Q, 

де Е – степінь числа, до якого треба піднести 

число C, Q – утворюючий поліном поля Галуа, 

rem – операція обчислення залишку від полі-

номіального ділення (редукція).  

В основі існуючих методів експоненціюван-

ня на полях Галуа лежать два класичні алго-

ритми: з молодших та старших розрядів коду 

експоненти Е = {em-1, em-2, …, e0} для будь-яких 

i ϵ {0, …, m-1}; ei ϵ {0, 1}. В обох алгоритмах 

неможливе виконання одночасно декількох 

циклів [4]. Перевага алгоритму експоненцію-

вання з молодших розрядів полягає в можли-

вості частково розпаралелити обчислення в 

межах одного циклу. Це дозволяє збільшити 

швидкість алгоритму в 1,5 разів. Подальше 

збільшення швидкодії досягається за рахунок 

прискорення редукції. Більшість відомих мето-

дів базується на використанні передобчислень, 

залежних від незмінного поліному Q [5]. 

В алгоритмі експоненціювання зі старших 

розрядів виконується поліноміальне множення 

на постійне число, що  використовується для 
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прискорення редукції [6]. Проте, ефективність 

такого прискорювання незначна.  

Мета досліджень полягає в прискоренні 

мультиплікативних операцій на полях Галуа, 

за рахунок зменшення обчислень, що пов’язані 

з редукцією.  

Організація множення на полях Галуа з 

рекурсією Монтгомері. Вхідними даними для 

множення є два поліноми C(x) = cm-1x
m-1 + cm-

2x
m-2 +…+ c1x + c0  та  D(x) = dm-1x

m-1 + dm-2x
m-2 

+…+ d1x + d0, j{0,1,…,m-1}: cj, dj {0,1} 

ступеня m-1. Поле Галуа задається 

утворюючим поліномом P(x) = xm + qm-1x
m-1 + 

qm-2x
m-2 +…+ q1x + q0 ступеню m. При 

виконанні множення використовується 

допоміжний поліном O(x)=xm, для якого 

визначено поліном O-1(х)  так, що O(x)O-1(x) 

rem Q(x) = 1. Результатом множення 

Монтгомері на полі Галуа є поліном ступеня 

m-1 S(x) = sm-1s
m-1 + sm-2x

m-2+ …. +s1x +  s0 ), 

який співпадає з   C(x)D(x)O-1(x) rem Q(x).  

Пропонована процедура складається за 

наступної послідовності дій:  

1.  Обнуляється поліном поточного 

результату S = 0, лічильник j циклів   

встановлюється в нуль: j=0.   

2.  Обчислюється сума S(x) = S(x)  djC(x) 

3.   Якщо s0 = 1, то до поточного результату 

додається утворюючий поліном S(x) = S(x)  Q(x).  

4.  Здійснюється зсув праворуч поточного 

результату: S(x) = S(x)/x     

5.  Якщо j < m-1, то виконується інкремент 

j: j=j+1 і повернення на повторне виконання п. 2.  

Головна перевага описаного поліноміаль-

ного множення на полях Галуа полягає в вико-

ристанні більш простих операцій зсуву замість 

поліноміального ділення добутку на утворю-

ючий поліном.   

Метод експоненціювання на полях Галуа 

з використанням редукції Монтгомері. 

Рекурся  Монтгомері передбачає обчислення 

C|E rem Q з реалізацією редукції без поліно-

міального ділення. Описане вище поліномі-

альне множення на полі Галуа з застосуванням 

редукції Монтгомері позначається як MR(n,w) 

і формує добуток nwI-1 rem Q, де I-1 – мульти-

плікативна інверсія I(x)=хm на полі Галуа.  Код 

експоненти складається з η двійкових розря-

дів:  E=(eη eη -1 … e0)2, причому  eη=1. Попе-

редньо здійснюються обчислення, що зале-

жать лише від Q(x): P= I rem Q(x) = xm rem Q(x) 

= Q(x)  xm, та A =  II rem Q = x2m rem Q(x) = 

x2m rem Q(x). 

Процедура експоненціювання на полях 

Галуа з використанням рекурсії Монтгомері, 

тобто обчислення C|E rem Q передбачає 

наступну послідовність дій:  

1. Обчислюється  значення D =  MR(C, A). 

2. Номер i  поточного біту експоненти E 

встановлюється в η: i= η.    

3. Здійснюється обчислення P = MR(P, P) з 

редукцією Монтгомері. 

4. Якщо i-тий біт експоненти E дорівнює 

одиниці, то поточний результат множиться на 

D на полі Галуа з редукцією Монтгомері: PQ= 

MR(P,D). 

5. Якщо i >0, то інкремент i: i=i-1 і 

повернення на повторне виконання п.3.    

6. Кінцевий результат отримується 

множенням P на одиницю: P=MR(P,1).   

Покажемо, що  запропонована процедура є 

конструктивною, тобто її результатом є дійсно 

значення CE rem Q = 01
1

1 2...22 eeee
C

 






 rem Q.  

Операція MR(n,w) формує добуток nwO-1 

rem Q:MR(n,w) = O(x)O-1(x) rem Q(x) = 1. 

Попередньо здійснюється обчислення залеж-

них лише від P(x) значень:  P=O rem Q  та 

параметра A=O2 rem Q.     

На нульовому циклі ( j=0, i=η і ei=1), P=O 

rem Q, поліноміальне піднесення до квадрату з 

рекурсією Монтгомері  не змінює значення 

P:P=MR(PP)=QQO-1 rem Q=OOO-1 rem Q=O 

rem Q.  Оскільки ei=1, здійснюється множення 

на полі Галуа з рекурсією Монтгомері P на 

D=CO rem Q:  P=MR(PD)=PDO-1rem Q=(O 

rem Q(CO)rem QO-1)rem Q=OCOO-1rem 

Q=CO rem Q . 

На першому циклі (j=1,  i=η-1), P=CO rem 

Q підноситься до квадрату: P= MR(PP)=PPO-

1 rem Q=(CO)(CO)O-1 rem Q=C2O rem Q. Як-

що  eη-1=1, то значення P множиться з MR на 

D=CO rem Q з отриманням результату: 

P=MR(PD)=PDO-1 rem Q = (C2O rem Q(CO) 

rem OO-1) rem Q = C2OCOO-1 rem Q = C2+1O 

rem Q. Якщо eη-1=0, то значення P не зміню-

ється і дорівнює  C2O rem Q. Аналогічно, піс-

ля j-го циклу значення проміжного результату 

P  дорівнює:  

QremOCP jj
jj eee

j  


   2...22 1
1

1 .     (1) 
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Після виконання всіх η+1 циклів при j=η  

значення P  визначається формулою, що 

слідує з (1), при j=η:   

QremOCP
eee


 
 01

1
1 2...22 




  

Після виконання η циклів отримане Pη 

множиться на одиницю на полях Галуа з 

рекурсією Монтгомері: 

QremCQremOOCPMRP Eeee
|1)()1,( 12...22 01

1
1   









 

Оцінка ефективності. Виконання класич-

ного алгоритму експоненціювання на полях 

Галуа потребує 1.5m операцій поліноміально-

го множення. В запропонованому методі вико-

ристовується 1.5m+1 операцій множення з 

редукцією Монтгомері. Враховуючи, що на 

практиці значення m становить 2048 або 4096, 

можна вважати, що класична та запропонована 

процедури використовують приблизно 

однакову кількість  операцій поліноміального 

множення - 1.5m.  

Операція поліноміального множення m-роз-

рядних чисел потребує для обчислення добут-

ку 0.5m операція логічного додавання і m опе-

рацій зсуву. Така ж кількість операцій потріб-

на для виконання поліноміального ділення. Бе-

ручи до уваги, що час виконання команди ло-

гічного додання приблизно однаковий з часом 

виконання команди зсуву, можна вважати, що 

реалізація поліноміального множення визнача-

ється часом виконання 3m логічних операцій.  

Запропонована організація поліноміального 

множення з редукцією Монтгомері має m цик-

лів, на кожному з яких, в середньому, викону-

ється операція логічного додавання (XOR) і 

операція зсуву. Відповідно, реалізація операції  

поліноміального множення з редукцією 

Монтгомері потребує 2m операцій.   

Це означає, що запропонована організація 

експоненціювання на полях Галуа потребує 

3m2 логічних операцій, в той час, як класична 

– 4.5m2, тобто запропоноване експоненцію-

вання на полях Галуа з редукцією Монтгомері 

виконується в 1.5 раз швидше в порівнянні з 

традиційною операцією. Проведені експери-

ментальні дослідження, в цілому, підтвердили 

наведені теоретичні оцінки прискорення 

обчислення експоненти на полях Галуа.  

Запропонована організація прискореного 

експоненціювання більш ефективна в 

порівнянні з відомими методами, зокрема, 

основаними на перед обчисленнями, які 

забезпечують прискорення в 1.2 рази. 

Висновки. В результаті проведених дослід-

жень, направлених на прискорення обчислю-

вальної реалізації важливої для криптогра-

фічних застосувань операції експоненціюван-

ня на полях Галуа, була доведена можливість 

застосування модифікованої рекурсії Монтго-

мері для прискорення мультиплікативних опе-

рацій на полях Галуа, розроблені процедури 

множення та експоненціювання з використан-

ням цієї редукції.  

Таким чином, в результаті досліджень роз-

ширена область застосування рекурсії Монго-

мері на мультиплікативні операції на полях 

Галуа, розроблена організація обчислення 

експоненти на полях Галуа, яка виконується 

1.5 раз швидше в порівнянні з класичним алго-

ритмом і в 1.25 раз швидше в порівнянні з відо-

мими методами прискореного експоненціювання.  

Отримані результати можуть бути засновані 

для прискорення реалізації широкого класу 

алгоритмів криптографічного захисту інфор-

мації з відкритим ключем, які базуються на ал-

гебрі кінцевих полів Галуа.  
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ORGANIZATION OF SPEED UP GALOIS FIELDS EXPONENTATION USING MONTGOMERY RECURSION 

The article deals with the problem of accelerating of Galois fields exponentiation which is based operation of a wide range of 

modern data security algorithms.  

In article the possibility of using Montgomery recursion for accelerating of multiplication operation on Galois fields is investigated. 

Based on the obtained theoretical results, a new method of accelerated Galois fields exponentiation has been developed by using 

Montgomery recursion. The article consists a detailed description of Galois fields exponentiation with using Montgomery recursion, 

its theoretical justification, and results of the evaluation of the proposed method effectiveness. The proposed method is illustrated by 

numerical examples. It is proven, that the proposed method provides significant acceleration, compared to classical processing of 

Galois fields exponentiation by replacing the polynomial division operation by a shift operation. 

Keywords: multiplication operation on Galois fields, recursion on Galois Fields, cryptographically algorithms, Montgomery 

recursion. 
 

Кот О. С., Марковський О. П.  

ОРГАНИЗАЦИЯ УСКОРЕННОГО ЭКСПОНЕНЦИРОВАНИЯ НА ПОЛЯХ ГАЛУА С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЕДУКЦИИ МОНТГОМЕРИ 

Статья посвящена проблеме ускорения экспоненцирования на полях Галуа, операции, что лежит в основе широкого 

круга современных алгоритмов защиты информации. 

В статье исследована возможность использования рекурсии Монтгомери для ускорения мультипликационных 

операций на полях Галуа. На основе полученных теоретических результатов, разработан метод ускоренного 

экспоненцирования на полях Галуа, з использованием рекурсии Монтгомери. В статье приведено детальное описание 

экспоненцирования на полях Галуа з использованием рекурсии Монтгомери, а также результаты, которые 

доказывают эффективность ускорения. Предложенный метод проиллюстрировано числовыми примерами. 

Доказано, что разработанный метод обеспечивает значительное ускорение, в сравнении с классической процедурой 

экспоненцирования на полях Галуа, за счет замены операции полиномиального деления, операцией сдвига.  
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