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  ارائه روش رمزنگاری سریع و ایمن بر اساس الگوریتم رمز منحنی های بیضوی
 

 علی کوهستانی 

 فنی و حرفه ای ، تهران ، ایران   گروه مهندسی کامپیوتر ، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر ، دانشگاه -1

 آموزشکده کوثر گنبد کاووس 

 

 چکیده  
عالوه بر بيشتر مورد توجه قرار ميگيرند که در سال هاي اخير روش هاي مختلفي جهت رمز نگاري مطرح شده است.  روش هايي 

استفاده از رمز نگاري منحي  ،. يكي از مناسب ترين روش ها براي اين مهمکمتري داشته باشندسخت افزاري  سرباري پيچيدگي باال 

 است.  لگاريتميبيت استفاده مي کند داراي پيچيدگي  128در عين حال که از کليدي با طول هاي بيضوي مي باشد اين الگوريتم 

که براي  ارائه ميشودروشي براي ضرب پيمانه اي مونتگمري  در اين مقاله .سرعت پايين عمليات يك اشكال بزرگ اين روش است

اين روش عالوه برکاهش در .. شده است CSA جمع کننده اي سريع جايگزينز به يِكسري شيفت و جمع دارد. امحاسبه، فقط ني

هاي قبلي دارد. با  کارايي بيشتري در  مقايسه با معماري و  کمتري استفاده مي شودتاخير ) افزايش سرعت پردازش( فضاي مصرفي 

با منطق تقسيم مي توان با کاهش فضاي مصرفي الگوريتم بهبود يافته در حدود بكار گيري اين معماري در الگوريتم ضرب پيمانه اي 

 .داشته است   %15و در زمان  پردازش نيز بهبودي در حدود  21%

 

  جمع پيمانه اي  ضرب پيمانه اي،   ، مونتگمري،      ECC، الگوريتم  رمزنگاري،رمزنگار ي مقارن   :کلمات کلیدی: 

 

 

 مقدمه   .1

داده ها محرمانگي  در طول توسعه فناوري اطالعات در دنياي کامپيوتر، امنيت نقش بسيار مهمي دارد. امنيت نه تنها بر روي  

يكي از تكنيك هايي است که براي حفظ محرمانه بودن داده ها .  تمرکز داردتبادل آنها نيزچگونگي  تمرکز مي کند بلكه بر  

براي اين منظور، الگوريتم هاي مختلف رمز نگاري مطرح شده اند.  .  رمزنگاري است  به کار مي رود  سيستم هاي ديجيتالدر  

الگوريتم هاي رمز نگاري  ويژگي مهم يك الگوريتم رمز  پيچيدگي مناسب براي کاهش احتمال رمزگشايي توسط غير است.

 ( 1شوند.)ملكردشان بدو دسته متقارن و نا متقارت تقسيم بندي مي عمبتني بر نوع 

که  به طوري  است  يكسان  رمزگشايي  کليد  با  استفاده شده  رمزگذاري  کليد  آن  در  که  است  الگوريتمي  متقارن  الگوريتم 

کليد بايد در طول فرآيند ارتباط براي فرآيند رمزگذاري و رمزگشايي ارائه  .الگوريتم را الگوريتم تك کليدي نيز مي نامند

پرد .شود اساس ميزان داده هاي  تراشه بر  بلوکي و  تراشه  تقسيم مي شود:  نوع  به دو  ازش شده، رمزنگاري کليد متقارن 

در تراشه بالک، داده ها به بلوک ها يا گروه هاي داده با طول داده هاي مشخص )در چند بايت( تبديل مي شوند،   .جريان

در حالي که در تراشه جريان،   .ساني هستندبنابراين در يك فرآيند رمزگذاري يا رمزگشايي، داده هاي ورودي داراي اندازه يك

داده ها به تك بيت ها يا گاهي اوقات در يك بايت تقسيم مي شوند، بنابراين فرمت داده جرياني از بيت ها است تا سپس  

 (1)شكل.رمزگذاري و رمزگشايي شود
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 : رمزنگاري کليد متقارن1شکل 

 تميالگور  ني. در است ين  كساني  ييرمزگشا  د ياستفاده شده با کل  ي رمزگذار  دي است که در آن کل  يتمينامتقارن الگور  تميالگور

به صورت   يعموم  ي دهاي( استفاده شده است. کل يخصوص  دي)کل  يخصوص  دي( و کليعموم  دي)کل  يعموم  ديکل  دياز دو کل

 د يشوند. اگرچه کل  يم  ي ت محرمانه توسط کاربر نگهداربه صور   يخصوص  ي دهايکه کل  يشوند، در حال  يم  عيتوز  يعموم

ا  يعموم دانستن  اما  است،  کل  نكهيشناخته شده  م   يخصوص  دياز کدام  بس  ي استفاده  بود  اريشود     ( 2.)شكلدشوار خواهد 

 يندهايدر فرآ  يبه طور متفاوت  دها يدر آن کلامنيت باالتري نسبت الگوريتم هاي رمز متقارن دارند.  ن  نامتقار  ي ها  تميلگور

که    يمتقارن هستند. در حال  ي ها  تميتر از الگور  يمورد استفاده طوالن  ي دهاي شوند و کل  ياستفاده م   ييو رمزگشا  ي رمزگذار

و منجر به کاهش    افتهي  شيافزا  پردازش و فضاي مصرفي   زمانو سپس    بزرگ    طول با    دي کلبراي  نامتقارن    تميضعف الگور

 .RSA ،DSA،ECCنامتقارن عبارتند از:  ي ها تمياز الگور ييشود. نمونه ها يم  ياتيعمل عتسر
 :رمزنگاري کليد نامتقارن 2شکل 

هاي هاي قابل حمل، از قبيل تلفن به دليل محدوديت منابع )فضا  و توان مصرفي( و نياز به سرعت باالي محاسبات سيستم 

است. بنابراين   سرباري سخت افزاريهاي هوشمندو... از ديگر ويژگي مورد توجه در الگوريتم هاي رمز کاهش  همراه کارت

باند  داراي اهميت بسزايي مي  هاي رمزنگاري کوتاه بودن طول کليد در سيستم باشد و سبب کاهش توان مصرفي، پهناي 

به عنوان يك    منحني هاي بيضوي شود. سيستم رمزنگاري مبتني بر  موردنياز سيستم، ميزان پردازش و حافظه مصرفي مي 

بر بودن محاسبات  . البته مشكل اين سيستم، زمان(4و3و2د )هاي مذکور، استفاده مي شوراهكار مناسب جهت رفع محدوديت

هاي مطرح براي سرعت بخشيدن به محاسبات  باشد که بهتر است، رفع شود. يكي از روشبدليل پيچيدگي باالي عمليات مي

اي  . معماري هاي مختلفي براي پياده سازي ضرب پيمانه(8و7)اي مونتگمري استپيمانه  ، استفاده از ضرب الگوريتمدر اين  
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با استفاده    پيشنهادي اين مقاله،. روش  ها مي باشد  اي يكي از اين روشاست. منطق تقسيم پيمانهمونتگمري پيشنهاد شده  

بيت حفظ ميكند سرعت    128از ضرب پيمانه اي مونتگمري و بهبود آن در عين حال که پيچيدگي رمزگشايي را با طول کليد  

 . مي برد.پردازش را باال 

اي که يكي از موثرترين  رد الگوريتم بهبود يافته به منطق الگوريتم تقسيم پيمانه، براي درک بهتر عملك2در ادامه و دربخش

پيمانهروش ضرب  بهبود  جهت  بخش ها  در  داشته،  اي  اشاره  است  مونتگمري  پيمانه3اي  ضرب  الگوريتم  بررسي  به  اي ، 

براي سرعت بخشيدن به جمع مورد  ، به ارائه راه کاري  4اي پرداخته شده و سپس در بخشمونتگمري با منطق تقسيم پيمانه

يافته    خروجياستفاده در آن، با کدينگ جديد خواهد پرداخت و در آخر نتياج خواهد  الگوريتم بهبود  را بررسي و تحليل 

 .داشت
 

 پیشینه تحقیق .2

.  به خود اختصاص ميدهد از زمان اجرا را    ي است که زمان قابل توجه  ي ضوي ب  يمنحن  ي بخش رمزنگار  نيضرب نقطه مهم تر

ضرب مدوالر باعث بهبود عملكرد    ييکارا  شيدارد. افزا   يقسمت بستگ   نيا  ييبه کارا  ستمي راندمان کل س   شيافزا  نيبنابرا

  ي ضرب مدوالر کاهش م  ري، تاخ  ي در ضرب مونتگومرتقسيم پيمانه اي    استفاده از روش  شود. با    يم  ي رمزنگار  ستميس   يکل

 در ادامه اين روش و روش هاي بهبود يافته آن بيان مي شود. . ابدي

 

 الگوریتم تقسیم پیمانه ای میدان دودویی  2.1

 

در اکثر محاسبات    که  اي مانهپي  ضرب،  اعداد  مشترک  عليه  مقسوم  بزرگترين  محاسبه  کمك  با  اي   با استفاده از تقسيم پيمانه

  و   اول  عددي   پيمانه  نگاري،  رمز  هاي الگوريتم  شتردربي  طرح است،. همانطور که م.بخشديکاربرد دارد را بهبود م  ي رمزنگار

 مقسوم   بزرگترين   دودويي  ميدان  در  صفر  مخالف  عدد  دو اي . براي محاسبه حاصل تقسيم پيمانهشوديدر نظر گرفته م   دفر

 .کند   مي محاسبه را پيمانه و   عليه مقسوم بين مشترک عليه

عددي زوج باشد   Y اگر  مانه،يو با توجه به فرد و اول بودن پ V و A,B,U اين روش با استفاده از چهار متغير کمكي  در

بزرگترين مقسوم عليه مشترک بين مقسوم عليه و پيمانه برابر بزرگترين مقسوم عليه مشترک بين نصف مقسوم عليه  و 

 :بخش پذير خواهد بود و داريم  4تفريق آن با پيمانه بر  اصلد حاصل جمع يا حپيمانه است  و اگر عددي فرد باش

 
if (A-B)(mod 4)=0  then 

gcd(((A-B))⁄(4 ,M)=gcd(A,M)) 

if (A+B)(mod 4)=0 then                         (1)  
gcd(((A+B))⁄(4 ,M)=gcd(A,M)) 

 

تعريف کرده و تا   A  عدد  هاي را برابر تعداد بيت  ρ  منظور  اين  براي .  کند شود ادامه پيدا مي  A=0که  دستورات تا زماني    اين

ضرب نقطه مهم ترين بخش رمزنگاري منحني بيضوي است که زمان  .  شوندمي   تكرار  باال   دستورات  باشد  صفر  مخالف  کهزماني

افزايش  .راندمان کل سيستم به کارايي اين قسمت بستگي دارد بنابراين افزايش   .قابل توجهي را براي اجرا صرف مي کند

 کارايي ضرب مدوالر باعث بهبود عملكرد کلي سيستم رمزنگاري مي شود زيرا فرکانس آن در برخي کاربردها مانند رمزنگاري 

شي براي ضرب در ضرب مونتگومري به عنوان رو (RNS) با اعمال سيستم اعداد باقيمانده  .منحني بيضي استفاده مي شود

يابد مي  کاهش  مدوالر  تاخير ضرب  مدولمجموعه .مدوالر،  زمان RNS هاي  عمليات  عملياتمناسب،  با  را  هاي  بر ضرب 

در اين مقاله دو مجموعه مدول متعادل با محدوده ديناميكي مناسب ارائه شده است و راندمان   .کنندتر جايگزين مي کوچك

 (6و5).يابدن بخش ضرب مدوالر مونتگومري است افزايش مي برتريکه زمان RNS به RNS تبديل از
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 بهبود الگوریتم ضرب مونتگمری با کمک روش تقسیم 2.2

 روش   اين  در  (.7و6)  شود از روش مونتگمري استفاده مي Z=X.Y(mod M)  براي سرعت بخشيدن به محاسبات به صورت

اول  M نسبت به R طوريكه  گيرند،   را در نظر مي M بزرگتر از R يك عدد مثبت و حقيقي M ي   پيمانه  در  محاسبه   جاي   به

  با  را  برآن  تقسيم  و  ضرب  توان¬مي  اينكه  به  توجه  وبا  شود  مي   رگرفتهد 2𝑘از  معموال به صورت عددي   R باشد. مقدارمثبت 

 (7و6).شد خواهد  ساده و سريع محاسبات داد، انجام راحتي به   منطقي عمليات و بيتي    انتقال يا جايي به جا کمك

مي    يك پيمانه ي کمكي) ́ M و ( M ي در پيمانه R معكوس𝑅−1 و با کمك گرفتن از دو عدد   gcd (R,M)=1با دانستن  

  توان فرمول زير را محاسبه کرد:

0 ≤ 𝑅−1 ≤ ,0 ≤ ́ 𝑀 و ≤ 𝑅, 𝑅 × 𝑅−1 −𝑀و 𝑀 ́ = 1    (2)  

 

 شود: گاه تبديل يافته ي مونتگمري آن به صورت زيرميانتخاب شود، آن Mکوچكتر از   Xاگر عدد صحيح  

�́� = 𝑋 × (𝑅𝑚𝑜𝑑 𝑀), 𝑋 < 𝑀     (3 )  

.i}يتوان ثابت کرد که مجموعهمي  R(modM)|0 ≤ i ≤ M − ي ها است. بنابراين يك رابطهمجموعه کامل باقيمانده   {1

کرده و روش  خاصيت استفاده مونتگمري از ايناست و مجموعه فوق وجود دارد. الگوريتم  M-1تا  0که بينيك بين عددي بهيك

پيمانه براي ضرب  را  ارائه ميسريعتري  به �̅�و    �̅�اگر  .کنداي  مونتگمري  رابطه ضرب   ، بگيريم  نظر  بيان  را در  زير  صورت 

 شود:مي 

�̅� = �̅�. �̅�. 𝑅−1(𝑚𝑜𝑑𝑀)   ⇒ 

𝑅 = 𝑋. 𝑌(𝑚𝑜𝑑𝑀) = �̅�. �̅�. 𝑅−1(𝑚𝑜𝑑𝑀). 𝑅       (4 )  

اي کمك گرفت. با چك کردن بيت هاي  توان از منطق استفاده شده در الگوريتم تقسيم پيمانهمي براي بهبود اين الگوريتم ،

ترين بيت آن صفر پذير است( و يا اگر فقط کم ارزشبخش  4بر    Aارزش آن برابر صفر )، در صورتيكه دوبيت کم  Aکم ارزش  

عدد فرد(است. در اعداد زوج Aترين بيت آن برابر يك )بخش پذير است( و درحالت سوم، کم ارزش  2) بر  A)عددزوج( بود

𝐴 ≔ 𝐴 𝐴يا   ⁄2 ≔ 𝐴  آن، به حاالت زير مي رسد: *خواهد شد. در صورت فرد بودن عدد با قرار دادن معادل حقيقي  ⁄4

(𝑎1𝑎0) = 2 × 𝑎1 + 𝑎0 = {
1
3

    or    ={−1
−3

              (5)  

  1صورت با جمع کردن عدداست، درصورت جمع با عدد منفي يك و در غير اين  -3و1برابر  Aکه مقدار حقيقيبراي حاالتي

 را محاسبه مي کند.  A+Bقرار داده و  Bترين بيت متغير کمكيرا در کم ارزش  -1خواهند شد. عدد  4از مضربي

 

 الگوریتم رمز منحنی های بیضوی 2.3

هاي اخير، براي انجام عمليات رمزنگاري مورد استفاده قرار مي گيرد، سيستم رمزنگاري هايي که در سال يكي از سيستم 

ارائه شد.    †توسط کوبليتز   80است.  اين سيستم رمزنگاري براي نخستين بار در اواخر دهه    منحني هاي بيضوي مبتني بر  

هاي رمزنگاري مي باشد. از مزاياي اين به دليل کوتاه بودن طول کليد و سطح باالي امنيتي آن، يكي از بهترين سيستم 

هاي رمزنگاري، مي توان به مواردي چون دارا بودن باالترين درجه محرمانگي به ازاي هر سيستم نسبت به ديگر سيستم 

 (9و8)بيت، نياز به حافظه کمتر، توان مصرفي کمتر و کاهش پهناي باند مورد نياز سيستم اشاره کرد

 
* Integer 
† Koblitz 
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يك عدد اول   pژگي اين رمز نگاري انجام عمليات روي ميدان هاي متناهي مي باشد. فرض کنيد  از مهمترين و بارزترين وي

به   *با مختصات دو بعدي   E  منحني هاي بيضوي مي باشد،    pشامل مجموعه اي از اعداد  کوچكتر از    𝐹pميدان متناهي  و  

 صورت زير تعريف مي شود: 

       y2=x3+ax+b              )6(  

( صدق کند آن 6( يك نقطه در رابطه )x,yباشد، اگر مختصات)مي   2+27b34a(mod p) 0و    pFa,bفرض در اين رابطه  

 منحني هاي بيضويمجموعه تمام نقاط بر روي    E(Fp)†است. بايد توجه داشت که،   منحني هاي بيضوي نقطه متعلق به  

 است.  Eنقطه اي بر روي  P)نقاط صحيح( و  

 
 : منحني بيضوي 3شكل 

آنرا به عنوان کيد و   انتخاب کرده𝐹p و متعلق به ميدان    [n-1,1]در بازه    kعدد تصادفي    براي رمزنگاري در اين سيستم،

منحني هاي  نقطه اي روي    P محاسبه مي کند،    Q=kPرا به صورت    Qخصوصي در نظر مي گيرد. سپس کليد عمومي  

 (11و10)مي باشد.  بيضوي 

و   Pاز روي نقاط    kمسأله لگاريتم گسسته است. به بيان ديگر، محاسبه    به صورت بيضوي    منحني هاي رمزنگاري  دشواري  

Q  باشد.  مي  منحني هاي بيضوي داراي پيچيدگي نمايي است. اين خصوصيت، مزيت اصلي سيستم رمزنگاري مبتني بر 

         عمليات ضرب عددي استفاده مي شود. عمليات ضرب عددي به صورت زير بيان مي شود: در اين سيستم رمزنگاري از  

Q = k.P = P + P + … + P             (7)  

ها ضرب است  ترين آنبراز رابطه باال مشخص است که فقط از عمليات جمع، ضرب، توان براي محاسبه استفاده شده، زمان

با توجه به اينكه عمليات در اين    کارايي کل محاسبات سيستم رمز منحني هاي بيضوي را باال برد.. با بهبود ضرب مي توان  

 کند. به بهبود کارايي کمك زيادي مي  2هاي در ميدان متناهي سيستم مبتني بر ميدان است، استفاده از الگوريتم
 

 

 
 

 الگوریتم بهبود یافته رمز منحنی های بیضوی .3 

 
* Affin  

† E   يك خم بيضوي تعريف شده بر روي ميدانpF 
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، مهمترين، پيچيده ترين و اصلي ترين عمليات در الگوريتم رمز منحني هاي بيضوي بيان شدهاي قبل    بخشهمانطور که در  

و محاسبه کليد است. با بررسي دقيق ويژگي   Pدر مختصات نقطه اي يك نقطه مشخص   Kضرب عددي يك عدد تصادفي

براي بهبود کارايي عمل ضرب   ر اين است که بيانگهاي منحني بيضوي و نحوه محاسبات در آن و در نظر گرفتن اين منحني  

عددي سه راه وجود دارد، يكي از آنها انتخاب مناسب ميدان منحني بيضوي مي باشد که مناسب ترين ميدان از لحاظ پياده  

سازي سخت افزاري انتخاب ميدان دودويي است . سيستم نمايش اعداد مي تواند به عنوان دومين راه، در بهبود عمليات 

عددي در منحني بيضوي مؤثر باشد. براي همين منظور با مطالعه و تحقيق روش کدگذاري داده را به کار برده مي  ضرب  

 شود و در آخر با استفاده از معماري جمع سريع مي توان کارايي را به بهترين صورت بهبود داد.

اين سيستم بهينه تر نمود. براي اين   با استفاده از کدگذاري مناسب مي توان عمل جمع و به طبع آن عمل ضرب را در

در مي آوريم براي اين کار کافي است فرمول   4منظور ورودي هاي الگوريتم رمز را در صورت فرد بودن به صورت مضارب 

 زير را در روش کد گذاري داده پياده سازي نمود:

 
𝐴 = 𝐾 ± 1 

A=4N   N=0,1,2,…           (8 )  

براي جمع بيتي بدون   منجر به طراحي الگوريتمي رمز منحني هاي بيضوي با استفاده از کدينگ باال پياده سازي الگوريتم 

خواهد شد که با کدگذاري عملوندهاي جمع ، الگوريتمي مناسب از لحاظ فضا و زمان مصرفي ارائه مي    *انتشار رقم نقلي 

 دهد.

𝐴  به فرم     A, Bانجام عمل جمع به صورت بيت به بيت دو عدد  با کمك الگوريتم جمع بيتي بدون انتشار رقم نقلي،  و =

{𝑎𝑛𝑎𝑛−1…𝑎0}    و𝑎i {−1,0,1}   جمعشود. حاصل  انجام مي S=X+Y    با کمك متغيرهاي کمكيC,S,Y,𝑆,̇ �̇�, �̇�     و قرار

 محاسبه مي شود.  1. منطبق با جدولS=Xو  C=0   ،Y=Yدادن مقدار اوليه 

برابر   𝑎0باشد. در صورتيكه  مي  Aترين بيت  ارزشگيري مبتني بر کم، تصميم1که در باال توضيح داده شد، در الگويتمهمانطور

 :وجود زير دارددو حالت و  صفر باشد)عددزوج است( 

 

𝑎0 = 0 → 𝑎1 = {
0→𝐴 (𝑚𝑜𝑑4) = 0 , (𝐴 ≔ 𝐴 4⁄  )

1/−1→𝐴(𝑚𝑜𝑑 2) = 0 , (𝐴 ≔ 𝐴 2)         (9)⁄
      

 

محاسبه شده است(، به مجموعه   Aمقدار معادل 5با توجه به فرمول عددي فرد است) Aودر غير اينصورت و براي حالتي که 

 حاالت زير مي رسد: 

 

𝑎0𝑎0 = 1 → 𝑎1 = {
−1 → 𝐴 = −1
0 → 𝐴 = 1
1 → 𝐴 = 3

 

→  A={

−3
    −1  
  1
  3

                                                      

𝑎0 = −1 → 𝑎1 = { 
−1 → 𝐴 = −3
0 → 𝐴 = −1
1 → 𝐴 = 1

                        (10) 

است    A=1,-3باشد، براي اينكه عدد مضربي از چهار باشد کافي است با عددي يك جمع شود. وقتي عدد    A=-1,3درحالتيكه  

هاي متوالي مقدار حاصل جمع هر مرحله در الگويتم ضرب سيع، با توجه به اينكه در جمع   عدد با منفي يك جمع خواهد شد.

 
* Carry propagate 
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باشد و عدد دوم در اين   {1,0,1−}علق به مجموعه حالتتواند متعدد اول در حاصل جمع مرحله بعد بوده، هر بيت آن مي

(.  1است)جدول    {0,1}خواهد به حاصل جمع مرحله قبل اضافه شود و عددي بايني  فرمول عددي است که در اين مرحله مي

𝑏0گرفته)   1-کم شود عدد اول را معادل    1مثبت بوده و قرار است از    Aکه بيت هاي    11لذا براي حاالتي از فرمول   = −1  

  1-برابر    Aهاي  کنيم و اگر بيترا محاسبه مي  ( -A)-1شود( بنابراين جمع  برابر صفر مقدار دهي مي  Bو مابقي بيت هاي  

را منفي نمود و    A,Bهر دو عدد  ( باشد امكان پذير نبوده، براي حل اين مشكل کافي است    (A-1باشند و الزم به محاسبه 

 محاسبه ي نهايي را نيز منفي کرد.

(11) 

[𝑎0𝑎1] = {
[1 − 1]
[−1 − 1 ]

 →(𝐴 − 1)    
𝐸𝑥𝑐ℎ𝑎𝑛𝑔𝑒
→         −(−𝐴 + 1)     

 CSAدوبيت ورودي جمع کننده با هم مساوي )طبق خاصيت  اگرمنطق الگوريت ضرب سريع به اين صورت است که، 

شود، در نتيجه تغيير خاصي ايجاد نكرده و جمع ي بعدي اثر گذاشته و در کل مدار منتشر نمي(رقم نقلي فقط در مرحله

 (.  12فرمول (شودبيتي معمولي انجام مي

𝑓𝑜𝑟 𝑖 𝑖𝑓 𝑎𝑖 = 𝑏𝑖 𝑡ℎ𝑒𝑛 𝑠𝑖 = 𝑥𝑖 + 𝑦𝑖            (12)                          
يكي از دو بيت صفر و ديگري يك و يا منفي يك است( تنها فقط وقتي تغيير روش   (ولي اگر اين دو بيت با هم برابر نباشند 

̇,𝑆داريم که يكي از دوبيت صفر و ديگري يك باشد، که در اين حالت هر دو بيت و بيت متناظر در   �̇�, �̇�  يك شده  ها برابر

𝑆𝑖و حاصل جمع در اين مرحله نيز برابر جمع دو بيت)  +̇ 𝑌�̇� )   تفريق بيتي باċi   خواهد بود. براي واضح تر شدن روش

 آورده شده است:  2کار مدار اين جمع کننده در شكل

 
 جمع کننده سريع3شکل 

يافته ضرب مونتگمري با کمك جمع سريع مجموعه حالت و عملكرد  مي توان براي درک صحيح و کامل الگوريتم بهبود  

 متناسب هر يك از انها را در جدول زير مشاهده نمود:

 

 

 

 

 

 

 
 

 جمع سريع با کد گذاري داده :1جدول 
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[�̇�𝟐] [𝒔𝟏𝒔𝟎] [�̇�𝟏�̇�𝟎] [�̇�𝟏�̇�𝟎] [𝒂�̇��̇�𝟎] [𝒃𝟏𝒃𝟎] [𝒂𝟏𝒂𝟎] A 

0 [00] No change No change No change [01̅] [01] 1 

0 [00] No change No change No change [01] [01̅] -1 

1 [00] [01] [11] No change [01] [11] 3 

0 [00] [01] [11] No change [01] [1̅1] -1 

0 [00] No change No change No change [01̅]→ [01] [11̅] → [1̅1] 1 

1 [00] [01] [11] No change [01̅]→ [01] [1̅ 1̅] [11] →  -3 

 

شود.  هاي عدد ورودي ميمي بينيم اين روش پياده سازي، منجر به توليد بيت صفر در کم ارزش ترين بيت  1با توجه به جدول 

باشد و مشكلي در الگوريتم  قابل قبول مي   ECCتبديل خواهدشد. اين تبديل براي سيستم رمز  A4يا    A2به    Aدر واقع عدد 

و طبق فرمول     (باشند9)فرمول M2و کمتر از    Mتوانند بيش از  هاي الگوريتم مونتگمري ميشود، زيرا ورودي رمز ايجاد نمي

نخواهد شد. در الگوريتم بهبود يافته چون طول    بزرگتر  M2کوچكتر است در صورت دوبرابر شدن نيز از    Mهمواره از    (3)

 شود. هاي مورد نياز الگوريتم يكي اضافه مييابد، بنابراين تعداد سيكلشوند( يك بيت افزايش ميها )زوج ميورودي 

 ، شبه کد جمع سريع به صورت زير مي باشد: 1طبق توضيحات باال و باتوجه به جدول
 

Algorithm 1(Fast ECC Addition ( 
Inputs: M:  2𝑛−1 < 𝑀 < 2𝑛& gcd(M,2)=1    

X,Y: −𝑀 ≤ 𝑋, 𝑌 < 𝑀 

Outputs: 𝑍 = 𝑋𝑌2−(𝑛+1)𝑚𝑜𝑑𝑀 (−𝑀 < 𝑍 < 𝑀) 
Algorithm: 

 𝐴 ≔ 𝑌;𝐵 ≔ −1;𝑈 ≔ 0; 𝑉 ≔ 𝑋;𝑀 ≔ 𝑀; 𝜌 ≔ 𝑛; 

While  𝜌 ≠ 0  do 

   𝑖𝑓 [𝑎1𝑎0] = 0  𝑡ℎ𝑒𝑛 A ≔ (𝐴) 4;𝑈 ≔ (𝑈) 4 𝑚𝑜𝑑𝑀;⁄⁄   
 else𝑖𝑓 [𝑎0] = 0 𝑡ℎ𝑒𝑛    A ≔ (𝐴) 2;𝑈 ≔ (𝑈) 2 𝑚𝑜𝑑𝑀;⁄⁄         
        else 𝑖𝑓 ([𝑎1𝑎0 ] + [𝑏1𝑏0 ])𝑚𝑜𝑑4 = 0    𝑡ℎ𝑒𝑛 𝑞 ≔ 1 𝑒𝑙𝑠𝑒 𝑞 ≔ −1; 
A≔ (𝐴 + 𝑞𝐵) 4;𝑈 ≔ (𝑈 + 𝑞𝑉) 4 𝑚𝑜𝑑𝑀;⁄⁄  

 𝜌 ≔ 𝜌 − 1; 
 𝑒𝑛𝑑𝑤ℎ𝑖𝑙𝑒 

𝑖𝑓 𝑈 ≥ 𝑀 𝑡ℎ𝑒𝑛 𝑍 ≔ 𝑈 −𝑀 𝑒𝑙𝑠𝑒 𝑍 ≔ 𝑈; 

 و مقایسه نتیجه پیاده سازینتایج پیاده سازی . بررسی 4
ي مونتگمري، همانطور که در بخش هاي قبل بيان شد از الگوريتم جديد جمع سريع  براي پياده سازي الگوريتم بهبوديافته

𝑋و به صورت    S,Cبا کمك متغيرهاي کمكي  X+Yاستفاده مي شود. در اين الگوريتم، جمع بيتي دو عدد   + 𝑌 = (�̇� +

�̇�)∅�̇�  معماري که براي جمع کننده به جاي       محاسبه مي شود.اCSA   استفاده مي شود که همان جمع سريع با کدينگ

نشان داده شده است. تلفيق اين معماري با الگوريتم ضرب مونتگمري در منطق تقسيم    1در شكل   1جديد منطبق با جدول

 پيمانه اي منجر به بهبود کارايي از نظر فضاي مصرفي و زمان اجرا شده است. 

 ول زير حاصل شد: استخراج نتايج آن بهبودي به صورت جدبا پياده سازي سخت افزاري اين الگوريتم و ا

 

 

 
 :حافظه مصرفي در روش الگوريتم رمز منحني هاي بيضوي بهبود يافته 2جدول 
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# of bit Slice in 

new adder 

Slice in 

booth adder 

Memory 

Improve   % 

32 552 591 7 

64 815 1023 19 

128 1682 2050 18 

  %18معادل  فضاي مصرفي در الگوريتم بهبود يافته رمز منحني هاي بيضوي، مشاهده کرد کهبا بررسي جدول باال مي توان 

 .  در مصرف حافظه داشته است

 در روش الگوريتم رمز منحني هاي بيضوي بهبود يافته : زمان اجرا 3جدول 

# of bit Delay  (ns) 

Sd adder 

Delay (ns) 

booth adder 

Time 

Improve % 

32 10.086 9.38 11.7 

64 12.572 10.288 12.2 

128 16.124 11.577 13.9 

160 20.2 13.353 15.1 

 

همانطور که مالحظه شد، در بهبود الگوريتم ضرب مونتگمري با منطق تقسيم پيمانه اي و اعمال کدينگ جديد)جمع 

 بهبود يافته است.   %15پردازش حدود سريع(، سرعت 

 . نتیجه گیری 5

ضرب پيمانه اي به همين منظور از روش  .  پيشنهاد شد  الگوريتم رمز منحني هاي بيضوي  دراين مقاله روش جديدي براي  

الگوريتم جديد ضرب، فقط   استفاده شد. سعي شد اين الگوريتم را نيز با استفاده از بهبود جمع کننده بهبود داد.  مونتگمري 

به شيفت و جمع نياز داشت و براي محاسبه سريع تر ضرب از الگوريتم جمع سريع استفاده شد. در اکثر روش هاي پياده  

 رين معماري موجود است، ) باعث کاهش اتالف وقت براي  که سريع ت  CSAسازي سخت افزاري براي جمع از معماري 

قبل مي شود( استفاده شده است. ولي در اين مقاله از روش جمعي با کدينگ     محاسباتي واحدهاي     از رقم نقلي   دريافت  

هاي    که عالوه بر کاهش فضاي مصرفي به طور چشمگير، افزايش سرعت پردازش را داشت. در الگوريتم  شدجديد استفاده  

که سرعت محاسبات وابستگي زيادي به زمان پردازش ضرب دارد و از طرفي ديگر عمل ضرب يك    منحني هاي بيضوي رمز

شود، نيز بهبود محاسبه مي  9سري جمع متوالي است با کاهش زمان محاسبات جمع، کارايي الگوريتم ضرب که طبق فرمول 

که همان جلوگيري ازانتشار رقم نقلي و    CSAه عالوه بر داشتن ويژگي  يابد. . براي  اين منظور، از روشي استفاده شد ک مي

است، کاهش فضاي مصرفي را نيز دارد، استفاده شده است. در اين روش کارايي که همان    افزايش سرعت پردازشدر نتيجه  

در سيستم هاي  داشته است. از ضرب کننده جديد مي توان    %28ضرب فضاي مصرفي در زمان پردازش است بهبودي حدود  

 . استفاده کرد ECC  رمز نگاري که نياز به ضرب هاي پيمانه اي دارند، مانند  
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