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МЕТОД ПРИСКОРЕННЯ МОДУЛЯРНОГО МНОЖЕННЯ ЗА  

ТЕХНОЛОГІЄЮ  МОНТГОМЕРІ 
 

Стаття присвячена проблемі підвищення ефективності криптографічних алгоритмів, в основі яких лежить операція 
модулярного множення. На сучасному етапі розвитку інформаційних технологій, в умовах потреби підвищення ефективності 
криптографічних механізмів захисту даних,  задача прискорення операцій модулярної арифметики є високопріоірітетною. 
В роботі пропонується оригінальний спосіб прискорення модулярного множення, що базується на технології Монтгомері і передбачає 
собою використання передобчислень. Стаття містить детальний опис запропонованої процедури  модулярного множення, а також 
теоретичне обґрунтування та оцінку ефективності запропонованого методу. 
Доведено, що запропонований метод в 1.3 рази ефективніший за існуючі, з точки зору швидкодії. 
Ключові слова: модулярна арифметика, модулярне множення,  технологія Монтгомері, системи захисту інформації з відкритим 

ключем, асиметрична криптографія. 
 

Постановка проблеми. В сучасних умовах 
сталої інформаційної інтеграції в усі сфери 
людської діяльності, технології захисту інформації 
потребують постійного вдосконалення. Про-
відне місце серед цих технологій займають 
криптографічні алгоритми, які базуються на 
важко вирішуваних задачах теорії чисел. 

Базовою обчислювальною операцією  значної 
частини криптографічних алгоритмів є модуляр-
не множення чисел, розрядність яких значно 
перевищує розрядність сучасних процесорів. 
При цьому, час виконання модулярного мно-
ження квадратично залежить від розрядності 
операндів, яка для значної частини сучасних 
протоколів захисту інформації становить 2048 
(або 4096) бітів. Саме така розрядність дозво-
ляє досягти компромісу між швидкістю 
шифрування даних  та рівнем їх захищеності. 

Проте, останнє десятиліття процесу інфор-
матизації знаменувалося появою та широким 
розповсюдженням хмарних технологій. Хмар-
ні технології надають можливість використан-
ня практично необмежених обчислювальних 
потужностей. Зворотна сторона хмарних тех-
нологій полягає у використанні цих можливос-
тей з метою порушення механізмів криптогра-
фічного захисту даних. Це призводить до 

об’єктивного зниження рівня захищеності 
широкого класу криптографічних алгоритмів, 
в тому числі тих, які базуються на важко-
розв’язуваних задачах теорії чисел. Практично 
єдиним резервом збільшення рівня захище-
ності цих алгоритмів є збільшення розрядності 
чисел, з якими вони працюють.  

З іншого боку, збільшення розрядності збіль-
шує час виконання операції модулярної ариф-
метики, що суттєво зменшує ефективність алго-
ритмів, в контексті їх швидкодії. Таким чином, 
збільшення розрядності чисел в криптогра-
фічних системах захисту вимагає пошуку, роз-
робки й використання нових методів, направле-
них на пришвидшення операції модулярного 
множення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Фундаментальна роль операції модулярного 
експоненціювання в ряді криптографічних 
алгоритмів захисту даних стимулює наукові 
дослідження в напрямку прискорення 
модулярної арифметики. Реалізація модулярного 

експоненціювання  базується на 
класичному алгоритмі, який має за основу цикл в 
n ітерацій, де n – розрядність експоненти. 

Існує два варіанти цього алгоритму. Різниця 
між ними полягає в тому, що у першому 
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варіанті прохід відбувається від старшого до 
молодшого розряду коду експоненти, а в 
другому навпаки – від молодшого до старшого.  

Перший варіант цього алгоритму зводиться 
до наступної послідовності дій:  

1) Результату R та лічильнику j присвоюються 

початкові значення: , . 
2) Значення змінної R оновлюється 

квадратом R за модулем M: . 
3) Якщо Ej, j-ий розряд експоненти E, 

рівний 1, то обчислюється модулярний 

добуток R та А: . 
4) Якщо j >= 1 , то значення j декрементуєтся 

 та виконується перехід до пункту 2. 
Аналіз наведеного алгоритму засвідчує, що 

операція модулярного експоненціювання  скла-
дається з модулярного піднесення числа до 
квадрату й модулярного множення. Якщо 
зважити на те, що для комп’ютера виконання 
цих операцій рівнозначне за часом  й обчислю-
вальною складністю, то значна частина часу 
витрачається саме на здійснення модулярного 
множення. Його прискорення значно скоротить 
загальний час обчислення операції модулярно-
го експоненціювання. 

Операція модулярного множення може 
виконуватися  двома способами. Перший з них 
полягає в послідовному виконанні множення 
двох чисел і редукції результату. Другий спосіб 
виконує ці операції одночасно в кілька ітерацій. 

Одним з найбільш швидкодіючих методів 
модулярного множення є метод Монтгомері. 
Цей метод працює за другим способом і полягає 
в суміщенні операцій модулярного множення й 
редукції результату. Алгоритм модулярного 

множення  за методом Монтгомері 
зводиться до наступної послідовності дій: 

1) Початкові значення результату R та 

лічильника j рівні нулю:   , . 
2) Якщо Yj, j-ий розряд Y, дорівнює одиниці, 

то в змінну R обчислюється сума R та X: 

 
3) Якщо R непарне, то в змінну R 

обчислюється сума R та Z: . 
4) Виконується цілочисельне ділення R на 

2, що на практиці є рівнозначним операції 
зсуву на один розряд вправо: R = R / 2. 

5) Якщо j < n - 1, то j інкрементується 

 та перехід до пункту 2. 
6) Якщо число R більше за M, то 

обчислюється різниця R та M:  

Технологія Монтгомері значною мірою 
прискорює модулярне множення, однак, в 
сучасних умовах розвитку інформаційних тех-
нологій, існує необхідність підвищення ефек-
тивності криптографічних алгоритмів, в основі 
яких лежать операції модулярної арифметики. 

Мета досліджень полягає в підвищенні 
швидкодії криптографічних систем шляхом 
прискорення операції модулярного множення. 

Метод прискорення модулярного 

множення за технологією Монтгомері  
Для досягнення поставленої задачі 

пропонується удосконалити метод модулярного 
множення за технологією Монтгомері. 

В статті пропонується алгоритм прискореного 
модулярного множення Монтгомері, що 
зводиться до наступної послідовності дій: 

1) Початкові значення результату R та 

лічильника j рівні 0:  , . Резульат 
передобчислення суми X та Z зберігається в 

змінну Q: . 
2) Якщо Yj, j-й розряд  множника Y та R0 - 

молодший розряд результату  дорівнюють 0: 
Yj =  R0 = 0, то перехід до пункту 6. 

3) Якщо Yj = 0 та  R0 = 1, то .  
Перехід до 6 пункту; 

4) Якщо Yj = 1 та X0 = R0, то . 
Перехід до пункту 6. 

5) Якщо Yj = 1 та  розряд R0 не дорівнює 

розряду C0, то . 
6) Виконується цілочисельне ділення R на 2, 

що на практиці є рівнозначним операції зсуву 
на один розряд вправо: R = R / 2. 

7) Якщо j < n, то j інкрементується 

 та виконується перехід до пункту 2. 

8) Якщо R > Z, то . 

Оцінка ефективності  
Ефективність запропонованого методу, про-

понується оцінювати  коефіцієнтом приско-

рення , що визначається відношенням часу 
T виконання модулярного множення за методом 
Монтгомері  до часу Tm здійснення обчислень 
запропонованим методом: 

. 
Час T виконання модулярного множення за 

методом Монтгомері прийнято вважати рівним 

, де t — час виконання однієї 
операції додавання. 

В розробленому методі одночасно здійсню-
ється додавання модуля й множеного до по-
точного результату при одиничному значенні 
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поточного розряду множника і якщо молод-
ший розряд результату й множеного рівні між 
собою. Відповідно, з рівною ймовірністю 
можна додати до результату, як змінну Q, так і 
одну з її складових. Згідно з цим, час Tm 
визначається часом t додавання  й часом ts  
зсуву  результату на один розряд вліво: 

    (1) 
Оскільки час модулярного множення й редукції 

зводиться до операції додавання, то формулу (1) 
можна спростити до наступного вигляду: 

                                             (2) 
Тоді, з урахуванням формули (2) коефіцієнт 

прискорення обчислюється як: 

    
                                                    

Отже, запропонований метод з використанням 
одночасного додавання до поточного результату 

суми модуля й множника прискорює операцію 
модулярного множення на 30%. 

Висновки та пропозиції. В результаті про-
ведених студій був досліджений, розроблений 
і обґрунтований оригінальний метод прискорен-
ня модулярного множення орієнтований на засто-
сування системами захисту інформації. В основу 
цього методу покладено технологію Монтгомері.  

Суть запропонованого методу полягає в 
проведенні аналізу множників і поточного 
результу. Розряди цих чисел аналізуються 
таким чином, щоб виявити ситуацію, коли 
можна об'єднувати операції додавання модуля 
й множеного. Це дозволяє скоротити кількість 
операцій необхідних для  виконання 
модулярного множення. 

Було теоретично та експериментально 
доведено що розроблений метод пришвидшує 
операцію модулярного множення в 1.3 рази. 
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Кабир Л.А., Русанова О.В., Гуменюк И.А. 
МЕТОД УСКОРЕНИЯ МОДУЛЯРНОГО УМНОЖЕНИЯ НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ МОНТГОМЕРИ 
Статья посвящена проблеме повышения эффективности криптографических алгоритмов, в основе которых лежит операция 
модулярного умножения. 
Наиболее эффективным, из существующих методов выполнения модулярного умножения, является метод Монтгомери. Однако, 
на современном этапе развития информационных технологий, в условиях необходимости повышения эффективности 
криптографических механизмов защиты данных, задача ускорения модулярного умножение является высокоприоиритетной. 
В работе предлагается оригинальный способ ускорения модулярного умножение, базирующийся на технологии Монтгомери и 
предусматривающий использование предвычислений. Статья содержит подробное описание предлагаемой процедуры 
модулярного умножения, а также теоретическое обоснование и оценку эффективности предлагаемого метода. 
Доказано, что предложенный метод в 1.3 раза эффективнее существующих, с точки зрения быстродействия.  
Ключевые слова: модулярная арифметика, модулярное умножение, технология Монтгомери, система защиты информации с 
открытым ключом, асимметричная криптография. 
 

Kabir L.A., Rusanova O.V., Humeniuk I.O. 
THE ACCELERATION METHOD  OF MONTGOMERY-BASED MODULAR MULTIPLICATION 
The article is devoted to the problem of increasing the efficiency of cryptographic algorithms that are based on the operation of modular 
multiplication. 
The most effective of the currently existing methods of modular multiplication is Montgomery's method. However, at the current stage of the 
development of information technologies, in the conditions of the need to increase the efficiency of cryptographic mechanisms of data 
protection, the task of acceleration of modular multiplication is high-priority. 
The paper proposes an original method of accelerating modular exposure, based on Montgomery technology and involves the use of 
precalculations. The article contains a detailed description of the proposed procedure of modular multiplication, as well as a theoretical 
justification and evaluation of the effectiveness of the proposed method. 
It is proved that the proposed method is 1.3 times more effective than the existing, in terms of speed.  
Key words: modular arithmetic, modular multiplication, Montgomery's technology, public key information security systems, asymmetric 
cryptography.  


