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ABSTRACT
Public Key Cryptography is considered a very promising security tool and can be applied in a
wide variety of different security conditions, especially as a method of authentication and
digital signature. That kind of cryptography offers a high degree of data protection and is
considered more advanced than symmetric key cryptography because it solves two basic
problems of the later. Those problems are key distribution and key management. However,
public key cryptography has some very important problems of each own. These problems are
related to the complex mathematical background employed in public key cryptography since
for public key data encryption/decryption or digital signature, a considerable amount of time
and resource consuming arithmetic operations is required (modulo multiplication,
exponentiation, inversion) This problem is highlighted when considering the fact that the key
length in public key cryptography is very high if an adequate security level is to be retained
(e.x. RSA: 1024 bit). A solution to the above problems is given by design optimization of the
required arithmetic operations in a public key cryptosystem and by employing elliptic curves
in order to reduce the key length while retaining the same security level. The most widely
accepted algorithms for public key cryptography are the RSA system and a variety of elliptic
curve cryptography schemes
In this PhD dissertation the cryptographic schemes of RSA and elliptic curve cryptography
were studied extensively in order to propose design methodologies for those schemes that are
efficient in terms of computation speed and employed hardware resources. In the proposed
methodologies special attention is given in the optimization of finite field arithmetic
operations employed in public key cryptography. The most widely used such fields are the
prime fields or GF(p) and the binary extension fields or GF(2k). Both types of finite fields can
be used in elliptic curve cryptography while the arithmetic of RSA is essentially arithmetic in
GF(p). Therefore, it can be noted that finite field arithmetic plays a very important role in the
efficient design of public key cryptosystems.
Finite Field arithmetic operations employ modulo reduction and therefore have considerable
computational complexity. Finite field arithmetic is considered a very active research field
that is focused on finding algorithms for optimizing the computation speed of finite field
arithmetic results while consuming a small amount of hardware resources. Other important
finite field operation design goals is scalability and versatile designing. Those two goals,
however, result in a considerable efficiency reduction of finite field operation architectures.
Many researchers have also proposed bypassing computational consuming finite field
operations in public key cryptosystems by replacing them, through appropriate
transformations, with less computational consuming operations. This solution is extensively
used in elliptic curve cryptography design by transforming the elliptic curve coordinate
system from the affine two dimensional plane to the projective plane. Using this technique the
computational intensive finite field inversion operation is replaced by several finite field
multiplication operations during an elliptic curve point operation. However, before or after an
elliptic curve point operation a transformation from the affine to the projective plane or vice
versa may be required. Such transformation require the use of finite field inversion, therefore
this operation cannot be entirely avoided. In this PhD dissertation, all the above problems
were studied and solutions were proposed for the most widely used finite field types, GF(p)
and GF(2k)
Concerning GF(p) arithmetic, an optimized version of Montgomery modulo multiplication
algorithm is proposed for performing modular multiplication that employs Carry - Save
redundant logic and value precomputation. A hardware two dimensional systolic architecture
is proposed based on the above algorithm that achieves high computation speed but consumes
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a considerable amount of hardware resources. This architecture is modified algorithmically so
as to avoid transformations from Carry-Save to non Carry- Save form of its inputs for
consequent multiplications and is redesigned as an one dimensional systolic architecture in
order to reduce the utilized hardware resources. The resulting architecture is used in a
modular exponentiation unit (which is the basic arithmetic operation of RSA. The proposed
unit achieves much better results in terms of computation speed and utilized hardware
resources when compared to other well known similar designs.
Concerning arithmetic in GF(2k), algorithms and architectures are proposed for versatile
design and inversion when polynomial basis representation of the GF(2k)is employed. Also, a
multiplication design methodology is proposed along with resulting sequential (SMPO) and
parallel hardware architectures when normal basis representation of the GF(2k) is chosen.
More specifically, for polynomial basis representation, a modified version of Montgomery
multiplication algorithm is proposed that can perform multiplication for GF(2)fields but also
for all binary extension fields GF(2k) with 0 < m < k (versatile design). Based on the above
algorithm a multiplication element is also proposed that can be used as a structural module of
many different versatile sequential multipliers. Those multiplier structures give very
promising results in terms of computation speed and utilized hardware resources in
comparison to similar versatile multipliers based on different multiplication algorithms. The
results of the proposed multipliers are of the same or better magnitude even when they are
compared with multipliers that are not versatile (and therefore do not bare that extra cost).
Concerning GF(2k) inversion an algorithm is proposed in this PhD dissertation based on a
modified extended Euclidean algorithm that leads to an architecture with small complexity in
its control logic. Furthermore, using a binary version of the modified extended Euclidean
algorithm for inversion along with the LSB multiplication algorithm, an algorithm is proposed
that uses the structure of inversion in order to perform both inversion and multiplication. The
resulting architecture is presented in two forms, as an one dimensional systolic structure and
as a two dimensional systolic structure. It is used in the construction of an elliptic curve point
operation arithmetic unit.
For normal basis element representation of the GF(2k), a multiplication methodology is
proposed that uses the normal basis characteristics for partial product categorization and
pairing of each product polynomial coordinate. The existence of those partial products in the
sum of each coordinate is determined by a proposed table R. Using this methodology, in the
PhD dissertation, sequential and parallel architectures are proposed giving very promising
results by achieving the smallest critical path delay of all similar designs with no increase in
the utilized hardware resources.
Finally, on elliptic curve arithmetic defined over GF(p) or GF(2k) the proposed architectures
for those fields were used in order to propose a competitive elliptic curve point operation
arithmetic unit. The major problem of such a unit is the extensive cost in hardware resources
and computation delay of finite field inversion operation. Using the architectural structure
proposed in the PhD dissertation for inversion/multiplication in GF(2k)
(multiplication/inversion unit) the design cost can be minimized. Following the above logic,
two architectures of an elliptic curve point operation arithmetic unit are proposed. The first
such architecture is based on the two dimensional systolic multiplication/inversion
architecture while the second is based on the one dimensional systolic
multiplication/inversion architecture. The proposed arithmetic unit architectures achieve very
efficient results compared to other well known designs and they are resistant to side channel
cryptanalytic attacks.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η Κρυπτογραφία Δημοσίου Κλειδιού αποτελεί σήμερα ένα πολύ έντονα αναπτυσσόμενο
τομέα ασφάλειας και έχει αρχίσει να βρίσκει εφαρμογές σε αρκετές διαφορετικού τύπου
συνθήκες, ειδικότερα ως μέθοδος ταυτοποίησης (authentication) και ψηφιακής υπογραφής.
Αυτού του τύπου η κρυπτογραφία παρέχει μεγάλο βαθμό προστασίας των δεδομένων και
θεωρείται ανώτερη από την κρυπτογραφία συμμετρικού κλειδιού αφού λύνει δύο βασικά
προβλήματα της δεύτερης. Αυτά τα προβλήματα εντοπίζονται στη διανομή και στη
διαχείριση κρυπτογραφικών κλειδιών. Παρόλα αυτά, η Κρυπτογραφία Δημοσίου Κλειδιού
εμφανίζει, και αυτή με τη σειρά της, κάποια σημαντικά προβλήματα. Τα προβλήματα αυτά
σχετίζονται με το πολύπλοκο μαθηματικό υπόβαθρο που χρησιμοποιεί αφού για την
κρυπτογράφηση-αποκρυπτογράφηση και ψηφιακή υπογραφή δεδομένων απαιτούνται πολλές
δαπανηρές, σε πόρους υλικού, αριθμητικές πράξεις (modulo πολλαπλασιασμός, αντιστροφή).
Το πρόβλημα αυτό επιδεινώνεται συνυπολογίζοντας το γεγονός ότι το μήκος των κλειδιών σε
αυτού του τύπου την κρυπτογραφία έχει πολύ μεγάλο μέγεθος έτσι ώστε να διασφαλιστεί ένα
υψηλό επίπεδο ασφαλείας (π.χ. RSA: 1024 bit). Λύση στα παραπάνω προβλήματα δίνεται με
βελτιστοποίηση σχεδιασμού των αριθμητικών πράξεων που απαιτούνται σε ένα
κρυπτογράφημα δημοσίου κλειδιού και με τη χρήση ελλειπτικών καμπυλών αφού με αυτό
τον τρόπο χρειαζόμαστε μικρότερου μήκους κλειδιά για την επίτευξη του ίδιου επιπέδου
ασφαλείας. Οι πιο σημαντικοί αλγόριθμοι κρυπτογραφίας δημοσίου κλειδιού είναι το
σύστημα RSA (που είναι πολύ δημοφιλές) και διάφορα σχήματα κρυπτογραφίας ελλειπτικών
καμπύλων.
Στα πλαίσια αυτής της διδακτορικής διατριβής μελετήθηκαν τόσο το κρυπτογραφικό σχήμα
του RSA όσο και τα διαφορά σχήματα κρυπτογραφίας ελλειπτικών καμπύλων με στόχο την
πρόταση μιας αποδοτικής, σε ταχύτητα και απαιτούμενους πόρους υλικού, μεθοδολογία
σχεδιασμού τους. Σε αυτή τη μεθοδολογία σχεδιασμού δίνεται μεγάλο βάρος στη
βελτιστοποίηση των πράξεων στα πεπερασμένα σώματα που χρησιμοποιούνται στην
κρυπτογραφία δημοσίου κλειδιού. Τα πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα σε κρυπτογραφία
πεπερασμένα σώματα είναι τα GF(p) (πρώτα σώματα) και τα GF(2) (πεπερασμένα σώματα
δυαδικής επέκτασης). Στην κρυπτογραφία ελλειπτικών καμπύλων χρησιμοποιούνται τόσο τα
σώματα GF(p) όσο τα σώματα GF(2) ενώ η αριθμητική του RSA μπορεί να αναχθεί σε
αριθμητική στα σώματα GF(p). Έτσι παρατηρείται ότι η αριθμητική των πεπερασμένων
σωμάτων έχει κεφαλαιώδη σημασία στον αποδοτικό σχεδιασμό κρυπτοσυστημάτων
δημοσίου κλειδιού.
Η αριθμητική των πεπερασμένων σωμάτων περιλαμβάνει πράξεις modulo αναγωγής και κατά
συνέπεια έχει σημαντική πολυπλοκότητα. Αποτελούν ένα κεφάλαιο έρευνας πολύ ενεργό που
ασχολείται με την εύρεση αλγορίθμων που να οδηγούν σε βελτιστοποιημένες αρχιτεκτονικές
ως προς την ταχύτητα υπολογισμού αριθμητικών αποτελεσμάτων των παραπάνω πράξεων
χωρίς να μεγάλη κατανάλωση πόρων υλικού. Άλλοι σημαντικοί στόχοι σχεδιασμού των
αριθμητικών πράξεων πεπερασμένων σωμάτων είναι η επίτευξης προσαρμοστικότητας
καθώς και ευελιξίας. Δυστυχώς, η επίτευξη αυτών των στόχων οδηγεί σε δραματική μείωση
της απόδοσης αρχιτεκτονικών αριθμητικών πράξεων σε πεπερασμένα σώματα. Παράλληλα,
πολλοί ερευνητές έχουν προτείνουν την παράκαμψη των πιο δαπανηρών αριθμητικών
πράξεων όπως η αντιστροφή πεπερασμένων σωμάτων στα κρυπτογραφικά συστήματα και
την αντικατάστασή τους με άλλες λιγότερο δαπανηρές πράξεις όπως ο πολλαπλασιασμός.
Ιδιαίτερα σε κρυπτογραφικά συστήματα ελλειπτικών καμπύλων αυτή η τεχνική έχει βρει
πρόσφορο έδαφος και βασίζεται στην μετατροπή των συντεταγμένων όλων των σημείων από
το συγγενές επίπεδο δύο διαστάσεων στο προβολικό επίπεδο. Αν και επιτυγχάνεται με αυτό
τον τρόπο αποφυγή της αντιστροφής πεπερασμένων σωμάτων κατά την διάρκεια των
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υπολογισμών για μια πράξη μεταξύ σημείων ελλειπτικής καμπύλης, πριν η μετά την
πραγματοποίηση αυτής της πράξης μπορεί να χρειάζεται μια μετατροπή συντεταγμένων από
συγγενές σε προβολικό επίπεδο ή αντίστροφα. Δυστυχώς, αυτή η μετατροπή απαιτεί την
χρήση αντιστροφής πεπερασμένων σωμάτων. Στα πλαίσια της διδακτορικής διατριβής τα
παραπάνω προβλήματα μελετήθηκαν και προτάθηκαν λύσεις για τους πιο ευρέως
χρησιμοποιούμενους τύπους πεπερασμένων σωμάτων GF(p) και GF(2).
Σε σχέση με την αριθμητική των GF(p), προτείνεται η χρήση του αλγόριθμου του
Montgomery για modulo πολλαπλασιασμό, τροποποιημένου έτσι ώστε να χρησιμοποιεί
Carry-Save πλεονάζουσα λογική καθώς και προεπεξεργασία τιμών. Με βάση αυτόν τον
αλγόριθμο προκύπτει μια προτεινόμενη συστολική αρχιτεκτονική δύο διαστάσεων που
επιτυγχάνει πολύ μεγάλη ταχύτητα αλλά δεσμεύει εξίσου μεγάλο αριθμό πόρων υλικού. Αυτή
η αρχιτεκτονική τροποποιείται αλγοριθμικά έτσι ώστε να μην απαιτείται μετατροπή από
Carry Save σε μη Carry Save μορφή των εισόδων της για επαναλαμβανόμενους
πολλαπλασιασμούς ενώ μετατρέπεται σε συστολικό πίνακα μιας διάστασης για να μειωθούν
οι απαιτούμενοι πόροι υλικού. Η προκύπτουσα προτεινόμενη αρχιτεκτονική χρησιμοποιείται
σε μονάδα ύψωσης σε δύναμη (που αποτελεί και την βασική αριθμητική πράξη του RSA). Η
προτεινόμενη μονάδα επιτυγχάνει πολύ καλύτερα αποτελέσματα σε σχέση με άλλες
αρχιτεκτονικές τόσο ως προς την ταχύτητα λειτουργίας αλλά και ως προς τους
χρησιμοποιούμενους πόρους υλικού .
Σε σχέση με την αριθμητική των GF(2), προτείνονται αλγόριθμοι και αρχιτεκτονικές για
ευέλικτο πολλαπλασιασμό και για αντιστροφή, όταν χρησιμοποιείται πολυωνυμική βάση
αναπαράστασης και μια μεθοδολογία πολλαπλασιασμού με αντίστοιχες σειριακές (SMPO)
και παράλληλες αρχιτεκτονικές πολλαπλασιασμού όταν χρησιμοποιείται αναπαράσταση
κανονικής βάσης. Πιο συγκεκριμένα, σε πολυωνυμική βάση αναπαράστασης, προτείνεται μια
τροποποιημένη έκδοση του Montgomery αλγόριθμου που επιτυγχάνει την πραγματοποίηση
πολλαπλασιασμού για σώματα GF(2) αλλά και για όλα τα σώματα GF(2) με 0 < m < k
(ευέλικτος σχεδιασμός). Με βάση τον παραπάνω αλγόριθμο σχεδιάζεται ένα δομικό στοιχείο
πολλαπλασιασμού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν βασικό κομμάτι πολλών διαφορετικών
ευέλικτων σειριακών πολλαπλασιαστών. Οι προκύπτουσες ευέλικτες αρχιτεκτονικές
πολλαπλασιαστών δίνουν πολύ ανώτερα αποτελέσματα ταχύτητας και απαιτούμενων πόρων
υλικού σε σχέση με ευέλικτους πολλαπλασιαστές βασισμένους σε άλλους αλγορίθμους ενώ
τα αποτελέσματά τους είναι καλύτερα ακόμα και σε σύγκριση με πολλαπλασιαστές που δεν
έχουν το χαρακτηριστικό της ευελιξίας (και το αντίστοιχο κόστος της).
Όσον αφορά την GF(2) αντιστροφή, προτείνεται ένας αλγόριθμος, βασισμένος στον
τροποποιημένο επεκτεταμένο αλγόριθμο του Ευκλείδη, που οδηγεί σε μια αρχιτεκτονική με
μικρότερη πολυπλοκότητα στην λογική ελέγχου της σε σχέση με τον αρχικό αλγόριθμο.
Ακόμα, χρησιμοποιώντας μια δυαδική έκδοση του τροποποιημένου αλγόριθμου του Ευκλείδη
για αντιστροφή σε συνδυασμό με τον LSB αλγόριθμο πολλαπλασιασμού προτείνεται ένας
αλγόριθμος που χρησιμοποιώντας την αντιστροφή μπορεί να πραγματοποιήσει και
πολλαπλασιασμό. Η αρχιτεκτονική που προκύπτει (μονάδα πολλαπλασιασμού-αντιστροφής)
παρουσιάζεται σε δύο μορφές, ως μιας διάστασης και ως δύο διαστάσεων συστολική δομή
ενώ χρησιμοποιείται στην κατασκευή αριθμητικής μονάδας πράξεων σημείων Ελλειπτικών
Καμπύλων. Σε αναπαράσταση κανονικής βάσης, προτείνεται μια μεθοδολογία
πραγματοποίησης πολλαπλασιασμού στην οποία χρησιμοποιούνται ιδιότητες της κανονικής
βάσης για κατηγοριοποίηση και ζευγάρωμα των μερικών γινόμενων κάθε συντελεστή του
πολυωνύμου του γινομένου ενώ η ύπαρξη ή όχι των μερικών γινομένων αυτών καθορίζεται
από έναν προτεινόμενο πίνακα R. Με βάση αυτήν τη μεθοδολογία προτείνονται
αρχιτεκτονικές σειριακές και παράλληλες που δίνουν ικανοποιητικά αποτελέσματα
επιτυγχάνοντας τη μικρότερη δυνατή καθυστέρηση κρίσιμου μονοπατιού σε σύγκριση με

7

άλλες υπάρχουσες αρχιτεκτονικές χωρίς αύξηση του αριθμού χρησιμοποιούμενων πυλών
υλικού.
Τέλος, στα πλαίσια της αριθμητικής Ελλειπτικών Καμπύλων η οποία βασίζεται στα
πεπερασμένα σώματα GF(p) ή GF(2) (στην κρυπτογραφία), χρησιμοποιήθηκαν
προτεινόμενες αρχιτεκτονικές δομές για τα σώματα αυτά έτσι ώστε να προκύψει μια
ανταγωνιστική αριθμητική μονάδα πράξεων για Ελλειπτικές Καμπύλες. Το πρόβλημα που
εμφανίζεται σε μια τέτοια μονάδα έχει να κάνει με το μεγάλο κόστος της αντιστροφής σε
πεπερασμένα σώματα σε πόρους υλικού αλλά και σε καθυστέρηση υπολογισμών.
Χρησιμοποιώντας την αρχιτεκτονική δομή που προτείνεται στην παρούσα διδακτορική
διατριβή
για
αντιστροφή-πολλαπλασιασμό
σε
GF(2)
(μονάδα
πολλαπλασιασμού/αντιστροφής) το προαναφερθέν κόστος ελαχιστοποιείται. Με βάση αυτή
την λογική, λοιπόν, προτείνονται δύο αρχιτεκτονικές αριθμητικής μονάδας πράξεων σημείων
Ελλειπτικών Καμπύλων, η μια βασισμένη στην δύο διαστάσεων συστολική αρχιτεκτονική
πολλαπλασιασμού/αντιστροφής και η άλλη βασισμένη στην μιας διάστασης συστολική
αρχιτεκτονική πολλαπλασιασμού αντιστροφής. Οι προκύπτουσες αυτές μονάδες
επιτυγχάνουν πολύ καλά αποτελέσματα εν συγκρίσει με άλλες υπάρχουσες αρχιτεκτονικές
ενώ είναι ανθεκτικές σε κρυπταναλυτικές επιθέσεις τύπου side channel.
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η Κρυπτογραφία Δημοσίου Κλειδιού αρχικά προτάθηκε από τους Diffie και Hellman [1] για
να λύσει δύο βασικά προβλήματα της Κρυπτογραφίας Συμμετρικού Κλειδιού, την διανομή
και την διαχείριση κρυπτογραφικών κλειδιών. Το πρόβλημα της διανομής κλειδιών
εντοπίζεται στην αδυναμία ασφαλούς μετάδοσης ενός κλειδιού μέσα σε ένα μη ασφαλές
κανάλι επικοινωνίας. Πιο συγκεκριμένα, λόγω της ανάγκης για κοινό κλειδί μεταξύ των
ασφαλώς επικοινωνούντων οντοτήτων, αυτές οι οντότητες οφείλουν να συμφωνήσουν σε ένα
κλειδί και αναγκαστικά να το μεταφέρουν η μια στην άλλη. Η αδυναμία ασφαλείας σε ένα
τέτοιο σενάριο εντοπίζεται στο κανάλι επικοινωνίας στο οποίο, αν δεν υπάρχει
εξασφαλισμένη ασφάλεια, μπορεί να παρεμβληθεί μια τρίτη οντότητα που μπορεί, χωρίς
δικαιοδοσία, να υποκλέψει το μεταδιδόμενο κλειδί. Το πρόβλημα διαχείρισης κλειδιών
εμφανίζεται όταν υπάρχουν πολλές οντότητες που επιθυμούν να επικοινωνήσουν με
ασφάλεια. Όταν μια οντότητα επικοινωνεί ξεχωριστά με πολλές άλλες οντότητες τότε
αναγκαστικά χρειάζεται πολλά διαφορετικά κλειδιά, ένα για κάθε τέτοια επικοινωνία. Κάτι
τέτοιο οδηγεί σε προβλήματα αποθήκευσης ενός μεγάλου αριθμού κλειδιών αλλά και
ταξινόμησης ή διατήρησής τους.
Χρησιμοποιώντας τις αρχές της Κρυπτογραφίας Δημοσίου Κλειδιού όλα τα παραπάνω
προβλήματα λύνονται. Αντί η ασφάλειά μας να βασίζεται σε ένα ή περισσότερα κλειδιά τα
οποία πρέπει να διαμοιραστούν μεταξύ διαφόρων οντοτήτων, στα πρωτοκολλά δημοσίου
κλειδιού προτείνεται η χρήση ενός ζεύγους κλειδιών για κάθε μια οντότητα. Το πρώτο κλειδί
, που ονομάζεται δημόσιο κλειδί, δεν είναι κρυφό και χαρακτηρίζει την οντότητα που το
κατέχει, στον έξω κόσμο. Το δεύτερο κλειδί, που ονομάζεται ιδιωτικό κλειδί, είναι γνωστό
στην οντότητα που το κατέχει και μονό σε αυτήν. Αν κάποιος θέλει να στείλει ένα
κρυπτογραφημένο μήνυμα σε μια τέτοια οντότητα χρησιμοποιεί το δημόσιο κλειδί αυτής της
οντότητας. Η αποκρυπτογράφηση πραγματοποιείται με την εφαρμογή του ιδιωτικού κλειδιού
της οντότητας στο κρυπτογραφημένο μήνυμα . Συνεπώς, δεν μεταδίδεται κανένα κρυφό
κλειδί δια μέσω του καναλιού επικοινωνίας. ενώ ο αριθμός των χρησιμοποιούμενων κλειδιών
είναι αυστηρά περιορισμένος σε δύο.
Η παρεχόμενη ασφάλεια στην Κρυπτογραφία Δημοσίου Κλειδιού σχετίζεται με τη
υπολογιστική αδυναμία εύρεσης του ιδιωτικού κλειδιού μιας οντότητας από πληροφορίες για
το δημόσιο κλειδί της οντότητας αυτής. Το πρόβλημα εύρεσης του ιδιωτικού κλειδιού με
αυτό τον τρόπο είναι ισοδύναμο με την επίλυση ενός υπολογιστικού προβλήματος που
θεωρείται δυσεπίλυτο. Τα τρία πιο γνωστά τέτοια προβλήματα που χρησιμοποιούνται στην
Κρυπτογραφία Δημοσίου Κλειδιού είναι:
·

Πρόβλημα παραγοντοποίησης ακεραίων (Integer Factorization Problem,
IFP).Έστω ότι n είναι ένας θετικός ακέραιος, βρες τους πρώτους παράγοντές του έτσι
ώστε n = p1e1 p2e2 .... pkek , όπου pi είναι διακριτοί ανά ζεύγη πρώτοι ακέραιοι αριθμοί και
κάθε ei ≥ 1

·

Πρόβλημα διακριτού λογαρίθμου (Discrete Logarithm Problem, DLP): Έστω ότι
p είναι ένας πρώτος αριθμός, a είναι ένα στοιχείο γεννήτορας του Z *p (0 < a < p) και
β είναι ένα στοιχείο του Z *p . Βρες έναν ακέραιο x, 0 ≤ x ≤ p − 2, τέτοιο ώστε
a x º b (mod p )
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·

Πρόβλημα διακριτού λογαρίθμου Ελλειπτικών Καμπύλων (Elliptic Curve
Discrete Logarithm Problem, ECDLP): Αποτελεί γενίκευση του DLP. Έστω ότι
υπάρχει μια Ελλειπτική Καμπύλη Ε ορισμένη σε ένα Σώμα F και έστω ότι P είναι ένα
σημείο της καμπύλης αυτής, P Î E(F), τάξεως n και ότι Q είναι επίσης ένα σημείο της
καμπύλης, Q Î E(F). Βρες εφόσον υπάρχει, έναν ακέραιο s, 0 ≤ s ≤ n - 1 τέτοιον
ώστε Q = sP

Οι αλγόριθμοι κρυπτογράφησης δημοσίου κλειδιού βασίζονται σε ένα πολύπλοκο
μαθηματικό υπόβαθρο και απαιτούν ένα σημαντικό αριθμό πράξεων (πρόσθεση,
πολλαπλασιασμό, αντιστροφή) κυρίως χρησιμοποιώντας modulus. Λόγω του γεγονότος ότι
αυτές οι πράξεις πραγματοποιούνται για πολύ μεγάλους αριθμούς (π.χ. τουλάχιστον 1024 bit
για την περίπτωση του RSA) το προκύπτων Κρυπτοσύστημα Δημοσίου Κλειδιού θεωρείται
αργό και με μεγάλη κατανάλωση σε πόρους υλικού (hardware resources). Για αυτό και η
Κρυπτογραφία Δημοσίου Κλειδιού δεν χρησιμοποιείται συνήθως για κρυπτογράφησηαποκρυπτογράφηση μηνυμάτων από μόνη της αλλά σε συνδυασμό με Κρυπτογραφία
Συμμετρικού Κλειδιού. Σε αυτήν την περίπτωση, ένα σύστημα δημοσίου κλειδιού
χρησιμοποιείται για την κρυπτογράφηση-αποκρυπτογράφηση του Συμμετρικού κλειδιού ενός
αλγορίθμου Συμμετρικής Κρυπτογραφίας. Με αυτόν τον τρόπο, Κρυπτογραφία Δημοσίου
Κλειδιού εφαρμόζεται μόνο μια φορά σε ένα κύκλο επικοινωνίας για την κρυπτογράφησηαποκρυπτογράφηση μιας σχετικά μικρής τιμής αφού το μήκος του συμμετρικού κλειδιού δεν
ξεπερνά τα 128 ή 256 bits. Έτσι η χρονικά απαιτητική διαδικασία της κρυπτογράφησηςαποκρυπτογράφησης μηνυμάτων αφήνεται σε αλγόριθμους συμμετρικής κρυπτογραφίας που
θεωρούνται ελάχιστα δαπανηροί σε πόρους υλικού αλλά και πολύ γρήγοροι.
Βέβαια, η πιο ευρέως διαδεδομένη χρήση της Κρυπτογραφίας Δημοσίου Κλειδιού είναι σε
πρωτόκολλα ψηφιακών υπογραφών. Η ψηφιακή υπογραφή είναι ένα ψηφιακό αλφαριθμητικό
που χρησιμοποιείται για πιστοποίηση μιας οντότητας. Συνήθως, στην Κρυπτογραφία
Δημοσίου Κλειδιού, το ψηφιακό αυτό αλφαριθμητικό συνδέει ένα δημόσιο κλειδί με ένα
μήνυμα με τον ακόλουθο τρόπο: μόνο η οντότητα που γνωρίζει το μήνυμα και το δημόσιο
κλειδί μπορεί να επιβεβαιώσει ότι το αλφαριθμητικό αυτό έχει παραχθεί σωστά. Μια
ψηφιακή υπογραφή μπορεί να περιέχει ή να μην περιέχει πληροφορίες απαραίτητες για την
ανάκτηση του μηνύματος αυτού καθαυτού.
Από τα παραπάνω διαφαίνεται ένα από τα κύρια προβλήματα της κρυπτογραφίας δημοσίου
κλειδιού, η μαθηματική πολυπλοκότητα των απαιτούμενων πράξεων κατά την
κρυπτογράφηση-αποκρυπτογράφηση αλλά και ψηφιακή ταυτοποίηση ενός μηνύματος. Αυτές
οι πράξεις γίνονται συνήθως σε πεπερασμένα σώματα (Finite Fields) και χρησιμοποιούν
modulus αριθμητική. Η υλοποίηση αυτών των πράξεων σε υλικό αλλά και λογισμικό
συνεπάγεται ένα μη αμελητέο αρνητικό κόστος στο χρόνο υπολογισμού αποτελεσμάτων, τους
χρησιμοποιούμενους υπολογιστικούς πόρους αλλά και το throughput ενός
κρυπτοσυστήματος. Το μέγεθος του παραπάνω προβλήματος κόστους αναδεικνύεται ακόμα
περισσότερο αν συνυπολογιστεί το γεγονός ότι το χρησιμοποιούμενο κλειδί σε
κρυπτογραφήματα δημοσίου κλειδιού έχει τεράστιο μέγεθος που αυξάνει δραματικά καθώς οι
ανάγκες ασφαλείας μεγαλώνουν. Συγκεκριμένα, με την σημερινή υπολογιστική ισχύ που
διαθέτουν τα διάφορα υπολογιστικά συστήματα, ένα κρυπτογράφημα δημοσίου κλειδιού
θεωρείται ασφαλές αν το κλειδί του ξεπερνά τα 1024 bit (περίπτωση RSA αλγορίθμου).
Συνεπώς ένα ακόμα πρόβλημα της Κρυπτογραφίας Δημοσίου Κλειδιού είναι το μέγεθος των
χρησιμοποιούμενων κλειδιών.
Αρκετοί αλγόριθμοι και πρωτόκολλα κρυπτογραφίας δημοσίου κλειδιού έχουν προταθεί
διεθνώς, βασιζόμενοι σε κάποιο από τα γνωστά δυσεπίλυτα μαθηματικά προβλήματα IFP,
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DLP και ECDLP. Από αυτούς τους αλγορίθμους ξεχωρίζουν ο RSA και ο ElGamal
αλγόριθμος που σχετίζονται με τα IFP και DLP και διάφορα σχήματα κρυπτογραφίας
Ελλειπτικών Καμπύλων βασιζόμενα στο ECDLP με πιο διαδεδομένο το ECDSA σχήμα.
Αρκετή έρευνα έχει γίνει με στόχο την απλοποίηση των απαιτούμενων μαθηματικών πράξεων
κατά την κρυπτογράφηση-αποκρυπτογράφηση ενός μηνύματος με σημαντικά αποτελέσματα
τόσο για τον RSA όσο και για τον ElGamal. Παρόλα αυτά το πρόβλημα του μήκους του
κλειδιού για αυτούς τους αλγορίθμους παραμένει άλυτο. Η λύση για αυτό το πρόβλημα
δόθηκε από τους Koblitz [1] και Miller [2] με τη χρήση του ECDLP και των Ελλειπτικών
Καμπύλων.
Ήδη τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να διαφαίνεται η υπεροχή αλγορίθμων βασισμένων
στις Ελλειπτικές καμπύλες και το ECDLP πρόβλημα. Παρόλα αυτά, το πιο διαδεδομένο
σύστημα αλγόριθμου κρυπτογραφίας δημοσίου κλειδιού και ψηφιακών υπογραφών
παραμένει το κρυπτογραφικό σχήμα του RSA αλλά πολλές εταιρίες και οργανισμοί
στρέφονται με γοργούς ρυθμούς στην κρυπτογραφία Ελλειπτικών Καμπύλων χάρη στο
πλεονέκτημα του μικρού χρησιμοποιούμενου κλειδιού σε αυτό το σχήμα. Το πλεονέκτημα
αυτό σχετίζεται με το βαθμό δυσκολίας επίλυσης του ECDLP, DLP και IFP.
Χρησιμοποιώντας τον γρηγορότερο, μέχρι στιγμής, αλγόριθμο επίλυσης των παραπάνω
προβλημάτων παρατηρείται ότι ο χρόνος επίλυσης του ECDLP είναι κατά πολύ μεγαλύτερος.
Πιο συγκεκριμένα, ενώ το DLP πρόβλημα λύνεται με αλγόριθμο που έχει υποεκθετική
πολυπλοκότητα, το ECDLP λύνεται με εκθετική πολυπλοκότητα ως προς τον αριθμό των bit
του μέγιστου δυνατού κλειδιού. Κατά συνέπεια, με το ίδιο μέγεθος κλειδιού ένα
κρυπτογράφημα βασισμένο στο ECDLP επιτυγχάνει πολύ μεγαλύτερη ασφάλεια σε σχέση με
τα DLP και IFP ή αλλιώς χρησιμοποιώντας πολύ μικρότερο κλειδί ένα ECDLP
κρυπτογράφημα επιτυγχάνει την ίδια ασφάλεια με ένα DLP ή IFP κρυπτογράφημα. Η σχέση
μεταξύ του επιπέδου ασφάλειας και του χρησιμοποιούμενου κλειδιού για διάφορα
κρυπτογραφικά σχήματα φαίνεται στον Πίνακα 1.1.
ΠΙΝΑΚΑΣ 1.1
ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΛΕΙΔΙΟΥ (ΣΕ BITS) ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΛΕΙΔΙΟΥ
Συστήματα Δημοσίου Κλειδιού

Μέγεθος Κλειδιού

Σύστημα RSA

1024

2048

3072

8192

15360

Σύστημα Διακριτού Λογαρίθμου

1024

2048

3072

8192

15360

Σύστημα Ελλειπτικών Καμπύλων

160

224

256

384

512

1.1 Προβλήματα Σχεδιασμού Συστήματος Κρυπτογραφίας
Δημοσίου Κλειδιού
Οι επιλογές σχεδιασμού ενός συστήματος κρυπτογραφίας Δημοσίου Κλειδιού μπορούν να
συνοψιστούν σε δύο βασικές κατηγορίες, τον σχεδιασμό σε λογισμικό και τον σχεδιασμό σε
υλικό. Παρόλο που η πρώτη λύση σχεδιασμού φαντάζει πιο εύκολη, ο υψηλός βαθμός
πολυπλοκότητας των μαθηματικών πράξεων που απαιτούνται για την κρυπτογραφία
δημοσίου κλειδιού κάνει αυτήν τη λύση όχι πάντα αποδοτική όσον αφορά την ταχύτητα
κρυπτογράφησης – αποκρυπτογράφησης. Από την άλλη πλευρά, ο σχεδιασμός ενός
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κρυπτογραφικού συστήματος Δημοσίου Κλειδιού που είναι βασισμένος αποκλειστικά σε
υλικό μπορεί να προσδώσει σημαντική απόδοση ταχύτητας υπολογισμών αλλά υστερεί
σημαντικά ως προς την δυνατότητα ευελιξίας. Από την στιγμή που θα υλοποιηθεί ένα τέτοιο
σύστημα σε υλικό δεν μπορεί να τροποποιηθεί με κανένα τρόπο. Η λύση στα παραπάνω
προβλήματα είναι η χρήση και των δύο σχεδιαστικών κατευθύνσεων σε διαφορετικά επίπεδα
σχεδιασμού η κάθε μια.
Πιο συγκεκριμένα, ο σχεδιασμός ενός συστήματος κρυπτογραφίας Δημοσίου Κλειδιού
μπορεί να αναπαρασταθεί με τη μορφή μιας πυραμίδας χωρισμένης σε διάφορα επίπεδα
αφαιρετικότητας όπως φαίνεται στο σχήμα 1.1. Το πιο αφαιρετικό επίπεδο χαρακτηρίζεται
από τα κρυπτογραφικά πρωτόκολλα και αλγορίθμους, όπως τα RSA, ECDSA, ECDH και
συνήθως υλοποιείται σε λογισμικό. Ακολουθεί το επίπεδο που αναφέρεται στον τρόπο
εφαρμογής των αλγορίθμων και πρωτοκόλλων του ανώτερου επιπέδου. Πιο συγκεκριμένα
αυτό το επίπεδο χαρακτηρίζεται από το σύνολο των μαθηματικών διαδικασιών που
απαιτούνται έτσι ώστε να δομηθεί ένας αλγόριθμος κρυπτογραφίας δημοσίου κλειδιού. Σε
αυτό το επίπεδο κατατάσσονται όλες οι μαθηματικές πράξεις της Θεωρίας Αριθμών και
Ομάδων όπως παρουσιάζονται στο κεφάλαιο 2. Σε αυτό το επίπεδο σχεδιάζονται σε υλικό οι
απαραίτητες αρχιτεκτονικές που θα χρησιμοποιηθούν στο ανώτερο αφαιρετικό επίπεδο. Οι
αρχιτεκτονικές αυτές υλοποιούνται στο λιγότερο αφαιρετικό επίπεδο που ακολουθεί. Αυτό το
επίπεδο ασχολείται με την υλοποίηση των δομών των ανωτέρων επιπέδων περιγράφοντάς τες
σε υλικό χρησιμοποιώντας κάποια γλώσσα περιγραφής υλικού (VHDL, Verilog).
Το παρακάτω μοντέλο του σχήματος 1.1 μπορεί να χαρακτηριστεί ικανοποιητικό για τον
σχεδιασμό ενός συστήματος κρυπτογράφησης RSA αλλά μπορεί να αναλυθεί σε ακόμα
περισσότερα επίπεδα για το σχεδιασμό ενός συστήματος κρυπτογραφίας βασισμένο στις
Ελλειπτικές Καμπύλες. Ο επιπρόσθετος διαχωρισμός αποδίδεται στο πολυεπίπεδο
μαθηματικό υπόβαθρο που χρησιμοποιείται από αυτόν τον τύπο κρυπτογραφίας. Μια
κρυπτογραφική διαδικασία Ελλειπτικών Καμπυλών εμπεριέχει πράξεις τόσο σε επίπεδο
σημείων Ελλειπτικής Καμπύλης όσο και σε επίπεδο στοιχείων ορισμένων πάνω στο
πεπερασμένο σώμα που ορίζει την καμπύλη.

Αλγόριθμοι
Πρωτόκολλα
Κρυπτογραφίας
Δημόσιου Κλειδιού
Μαθηματική Βάση
Θεωρίας Αριθμών και Ομάδων
Επίπεδο Υλοποίησης
(VHDL, Verilog, Hardware)
Σχήμα 1.1 Πυραμιδικό Μοντέλο Σχεδιασμού Συστήματος Κρυπτογραφίας Δημοσίου
Κλειδιού.
Σε ένα σύστημα κρυπτογραφίας Ελλειπτικών Καμπυλών επιλέγεται ένα πρωτόκολλο
κρυπτογραφίας Ελλειπτικών Καμπυλών καθώς και ένας αντίστοιχος αλγόριθμος για
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κρυπτογράφηση-αποκρυπτογράφηση, ψηφιακή υπογραφή ή πιστοποίηση ενός μηνύματος.
Ένας τέτοιος αλγόριθμος είναι βασισμένος στο ECDLP και συνεπώς θα χρησιμοποιεί
βαθμωτό (scalar) πολλαπλασιασμό μια ή περισσότερες φορές O βαθμωτός πολλαπλασιασμός
αποτελεί ένα μεγάλο πρόβλημα σχεδιασμού στην κρυπτογραφία Ελλειπτικών Καμπυλών
λόγω της υψηλής μαθηματικής πολυπλοκότητας του. Αυτή η πράξη χρησιμοποιεί άλλες
πράξεις Ελλειπτικών Καμπυλών και πιο συγκεκριμένα πρόσθεση ΕΚ σημείων (P1 + P2) και
διπλασιασμό ΕΚ σημείων (P2 = 2P1).
Η πρόσθεση και ο διπλασιασμός ΕΚ σημείων ακολουθούν τον Νόμο Ομάδας και κατά
συνέπεια χρησιμοποιούν το μαθηματικό υπόβαθρο του πεπερασμένου σώματος που ορίζει
την Ελλειπτική Καμπύλη (GF(q) ή GF(2k)). Όλες οι αριθμητικές πράξεις μεταξύ των
συντεταγμένων (x, y) των σημείων της Ελλειπτικής Καμπύλης, όπως ορίζει ο Νόμος Ομάδας,
πραγματοποιούνται σε GF(q) ή GF(2k) αριθμητική.
Στην αριθμητική πεπερασμένων σωμάτων, τέσσερις πράξεις μπορούν να καθοριστούν, η
πρόσθεση-αφαίρεση, ο πολλαπλασιασμός-ύψωση σε δύναμη, ο τετραγωνισμός και η
αντιστροφή-διαίρεση. Κάθε μια από αυτές τις πράξεις έχει διαφορετική υπολογιστική και
μαθηματική πολυπλοκότητα καθώς και κόστος σε ταχύτητα ή πόρους υλικού (μετρημένους
σε throughput, καθυστέρηση κρίσιμου μονοπατιού αριθμό πυλών και κατανάλωση ισχύος). Η
αντιστροφή-διαίρεση έχει το μεγαλύτερο τέτοιο κόστος, ενώ η πρόσθεση-αφαίρεση το
λιγότερο. Το μη αμελητέο κόστος του πολλαπλασιασμού σε πεπερασμένα σώματα έχει
μεγάλη σημασία στο σχεδιασμό ενός κρυπτοσυστήματος αφού αυτή πράξη μπορεί να
αντικαταστήσει, υπό προϋποθέσεις, την αντιστροφή-διαίρεση. Ακολουθώντας τις παραπάνω
βασικές αρχές σχεδιασμού ενός συστήματος κρυπτογραφίας Ελλειπτικών Καμπυλών μπορεί
να προταθεί ένα μοντέλο σχεδιασμού σαν αυτό που φαίνεται στο σχήμα 1.2

ΕΚΚ
Αλγόριθμοι
Πρωτόκολλα
Scalar
Πολλαπλασιασμός
Πρόσθεση και Διπλασιασμός
Σημείων Ελλειπτικής Καμπύλης

Μαθηματική Βάση
Πεπερασμένων πεδίων
Επίπεδο Υλοποίησης
(VHDL, Verilog, Hardware)

Σχήμα 1.2 Πυραμιδικό Μοντέλο Σχεδιασμού Συστήματος Κρυπτογραφίας Ελλειπτικών
Καμπυλών.
Σε αυτό το μοντέλο υπάρχουν τέσσερα διαφορετικά επίπεδα σχεδιασμού και ένα υλοποίησης.
Καθένα από αυτά χρησιμοποιεί το μαθηματικό υπόβαθρο του επιπέδου με την ακριβώς
μικρότερη από αυτό αφαιρετικότητα. Το επίπεδο πεπερασμένων σωμάτων χαρακτηρίζεται
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από το μαθηματικό υπόβαθρο για πεπερασμένα σώματα και περιλαμβάνει τον σχεδιασμό των
τεσσάρων μαθηματικών πράξεων για τα σώματα αυτά. Πάνω από αυτό το επίπεδο υπάρχει το
επίπεδο Πρόσθεσης και Διπλασιασμού Σημείων Ελλειπτικής Καμπύλης που χρησιμοποιεί τον
σχεδιασμό του ακριβώς χαμηλότερου επιπέδου για να χαρακτηρίσει τις πράξεις μεταξύ
σημείων Ελλειπτικής Καμπύλης που βασίζονται στο Νόμο Ομάδας. Το ακριβώς ανώτερο
επίπεδο (επίπεδο βαθμωτού πολλαπλασιασμού) χρησιμοποιεί το σχεδιασμό των πράξεων
πρόσθεσης και διπλασιασμού σημείων Ελλειπτικής Καμπύλης για να χαρακτηρίσει την
πράξη του βαθμωτού πολλαπλασιασμού. Αυτό το επίπεδο με τη σειρά του χρησιμοποιείται σε
κάποιο πρωτόκολλο ή αλγόριθμο κρυπτογραφίας ελλειπτικών Καμπυλών που περιγράφεται
από το πιο αφαιρετικό επίπεδο της πυραμίδας του σχήματος 1.2 (επίπεδο Πρωτοκόλλων και
Αλγορίθμων Κρυπτογραφίας Ελλειπτικών Καμπυλών (ΕΚΚ)). Η βάση της πυραμίδας
αποτελεί το επίπεδο υλοποίησης όπου όλες οι παραπάνω αρχιτεκτονικές περιγράφονται από
μια γλώσσα περιγραφής υλικού και υλοποιούνται εν τέλει σε υλικό.
Η πυραμίδα του σχήματος 1.2 συμβολίζει, επίσης, την συχνότητα των χρησιμοποιούμενων
πράξεων σε κάθε επίπεδο σχεδιασμού. Για κάποιο αλγόριθμο κρυπτογραφίας Ελλειπτικών
Καμπυλών χρειάζονται λίγοι βαθμωτοί πολλαπλασιασμοί. Για κάθε τέτοιο πολλαπλασιασμό
πρέπει να πραγματοποιηθούν αρκετές προσθέσεις και διπλασιασμοί σημείων της Ελλειπτικής
Καμπύλης (ανάλογα με τον ακέραιο s του Q=sP) και για κάθε μια τέτοια πράξη μια σειρά
από πράξεις πάνω στο πεπερασμένο σώμα που ορίζει την καμπύλη (όπως περιγράφεται από
τον Νόμο Ομάδας). Κατά συνέπεια ο αριθμός των απαιτούμενων αριθμητικών πράξεων σε
κάθε επίπεδο σχεδιασμού αυξάνεται δραματικά καθώς κινούμαστε προς τη βάση της
πυραμίδας. Ως αποτέλεσμα ο αποδοτικός σχεδιασμός των πράξεων κάθε επιπέδου ως προς
την ταχύτητα υπολογισμού, την κατανάλωση ενέργειας και την χρήση πόρων υλικού παίζει
αυξανόμενο ρόλο καθώς κινούμαστε προς τα κατώτερα επίπεδα σχεδιασμού. Έτσι
παρατηρείται ότι το χαμηλότερο επίπεδο σχεδιασμού (επίπεδο πεπερασμένων σωμάτων) έχει
το σημαντικότερο μερίδιο ευθύνης για την απόδοση του όλου συστήματος κρυπτογραφίας
Ελλειπτικών Καμπυλών.
Μέσω της παραπάνω μεθοδολογίας σχεδιασμού δομούνται σχεδόν όλα τα κρυπτογραφικά
συστήματα Δημοσίου Κλειδιού με στόχο την μεγιστοποίηση της απόδοσής τους τόσο σε
ταχύτητα όσο και σε χρησιμοποιούμενους πόρους υλικού. Παρόλα αυτά, η βελτίωση της
απόδοσης αυτής κάθε άλλο παρά λυμένο πρόβλημα μπορεί να θεωρηθεί μια και τα
συστήματα κρυπτογραφίας Δημοσίου Κλειδιού παραμένουν αρκετά μη αποδοτικά σε
σύγκριση με τα αντίστοιχα συστήματα Ιδιωτικού Κλειδιού. Κατά συνέπεια, απαιτείται η
περαιτέρω βελτιστοποίηση των εκάστοτε διεργασιών που εφαρμόζονται στα συστήματα
κρυπτογραφίας Δημοσίου Κλειδιού και πιο συγκεκριμένα στις αριθμητικές πράξεις του
μαθηματικού υπόβαθρου που το είδος αυτό κρυπτογραφίας υιοθετεί. Αυτές οι πράξεις
εφαρμόζονται πάνω σε δύο είδη πεπερασμένων σωμάτων, τα πρώτα σώματα GF(p) και τα
σώματα δυαδικής επέκτασης GF(2k) καθώς και στις ελλειπτικές καμπύλες που είναι
ορισμένες πάνω στα σώματα αυτά.
Όσον αφορά τον σχεδιασμό Κρυπτοσυστήματος Δημοσίου Κλειδιού που βασίζεται σε
σώματα GF(p) το ερευνητικό ενδιαφέρον επικεντρώνεται στις πράξεις του modulo
πολλαπλασιασμού και ύψωσης σε δύναμη. Υπάρχουν διάφορες μεθοδολογίες για το πώς
μπορούν να πραγματοποιηθούν οι παραπάνω πράξεις αποδοτικά με κύρια αυτή του
πολλαπλασιασμού Montgomery και ύψωσης σε δύναμη Montgomery. Πολλοί ερευνητές
έχουν επικεντρώσει την ερευνά τους σε αυτόν τον αλγόριθμο προσπαθώντας να λύσουν την
αυξημένη πολυπλοκότητά του και το υψηλό κόστος του σε ταχύτητα υπολογισμών αλλά και
απαιτούμενων πόρων υλικού. Έχει προταθεί, λοιπόν, ένας σημαντικός αριθμός μεθοδολογιών
και αρχιτεκτονικών πολλαπλασιασμού Montgomery που βασίζονται σε μια μεγάλη γκάμα
τεχνικών τόσο αλγοριθμικής βελτιστοποίησης όσο και βελτιστοποίησης υλικού. Πιο
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συγκεκριμένα, έχει χρησιμοποιηθεί σε επίπεδο αλγορίθμων, πλεονάζουσα λογική[20],
κωδικοποίηση Booth [21] καθώς και το RNS σύστημα [33], [34] ενώ σε επίπεδο
αρχιτεκτονικής υλικού, συστολικές διατάξεις [26], Carry – Save λογική και high radix δομές
[29][30]. Οι παραπάνω προτεινόμενες βελτιστοποιήσεις έχουν χρησιμοποιηθεί για τον
σχεδιασμό υψωτών σε δύναμη με απώτερο στόχο την υλοποίηση ενός κρυπτοσυστήματος
RSA [25], [26], [27]. Μεγάλη σημασία έχει δοθεί, επίσης, στην επίτευξη
προσαρμοστικότητας (scalability) όπως αυτή προορίστηκε στο [20] από τους Tenca και Koc.
Η επίτευξη αυτού του παράγοντα δεν είναι πάντα επιτυχής με τις παραπάνω τεχνικές
βελτιστοποίησης και φέρει επιπλέον κόστος απόδοσης.
Εξίσου σημαντική έρευνα έχει γίνει όσον αφορά τις αριθμητικές πράξεις πάνω σε σώματα
GF(2k) για διάφορες βάσεις αναπαράστασης των στοιχείων τους. Από αυτές τις βάσεις
αναπαράστασης ξεχωρίσουν οι πολυωνυμικές βάσεις αναπαράστασης και οι κανονικές
βάσεις αναπαράστασης. Σε GF(2k) ορισμένα πάνω σε πολυωνυμικές βάσεις αναπαράστασης
οι αριθμητικές πράξεις με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον ως προς τον σχεδιασμό τους είναι ο
πολλαπλασιασμός και η αντιστροφή.
Ο πολλαπλασιασμός σε σώματα GF(2k) πολυωνυμικής βάσης αναπαράστασης έχει την
μορφή a ( x) × b( x) mod f ( x) όπου a(x), b(x) είναι οι πολλαπλασιαζόμενοι αριθμοί υπό μορφή
πολυωνύμων και f(x) το ανάγωγο πολυώνυμο που ορίζει το σώμα GF(2k). Πολλαπλασιαστές
GF(2k) εμφανίζονται είτε σε bit serial μορφή, είτε σε digit serial μορφή, είτε σε παράλληλη
(bit parallel) μορφή. Σημαντικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι bit serial και bit parallel
πολλαπλασιαστές αφού για αυτούς έχουν προταθεί πολλές διαφορετικές μεθοδολογίες
σχεδιασμού. Έτσι μπορούμε να αναφέρουμε τους αλγόριθμους πολλαπλασιασμού MSB, LSB
αλλά και Montgomery για bit serial πολλαπλασιαστές και τους αλγορίθμους Mastrovito και
Karatsuba Offman για bit parallel πολλαπλασιασμό. Πολλές αρχιτεκτονικές υλικού έχουν
προταθεί για τους αλγορίθμους αυτούς είτε σε bit serial μορφή με την χρήση συστολικών
διατάξεων [57], [58], [59], είτε σε digit serial μορφή [54], [55], [56] είτε σε bit parallel μορφή
[43], [49], [51] εκμεταλλευόμενοι την μορφή του ανάγωγου πολυωνύμου που ορίζει το πεδίο.
Πολύ ελάχιστοι ερευνητές έχουν, όμως, ερευνήσει τις προοπτικές εισαγωγής ευελιξίας στο
σχεδιασμό των πολλαπλασιαστών τους.
Το πρόβλημα ευελιξίας στον πολλαπλασιασμό σε GF(2k) πολυωνυμικής βάσης
αναπαράστασης έχει να κάνει με την αδυναμία μια προκύπτουσας αρχιτεκτονικής να
επεξεργαστεί ορίσματα εισόδου μικρότερου εύρους από αυτό για το οποίο ο
πολλαπλασιαστής αρχικά σχεδιάστηκε. Η λύση αυτού του προβλήματος με την τροποποίηση
των υπαρχόντων αλγορίθμων πολλαπλασιασμού ή με προσθήκη επιπλέον τεχνικών
μετατροπής των ορισμάτων εισόδου σε μορφές που να μπορεί να επεξεργαστεί ο
πολλαπλασιαστής [59], [60], [70] οδηγεί σε πολύ μεγάλη μείωση της απόδοσης ενός τέτοιου
συστήματος. Έτσι καταργείται πρακτικά η δυνατότητα χρήσης ευελιξίας σε πολλαπλασιαστές
σωμάτων GF(2k) πολυωνυμικής βάσης αναπαράστασης και ως εκ τούτου και η δυνατότητα
επαναχρησιμοποίησης των πολλαπλασιαστών αυτών σε περισσότερες από μια εφαρμογές
κρυπτογραφίας με διαφορετικά επίπεδα ασφάλειας. Το πρόβλημα αυτό επιτείνεται από το
γεγονός ότι για να βελτιωθεί η απόδοση των GF(2k) πολλαπλασιαστών χρησιμοποιούνται
ειδικού σκοπού ανάγωγα πολυώνυμα που με τη σειρά τους περιορίζουν ακόμα πιο πολύ την
ευελιξία τους.
Η αντιστροφή σε σώματα GF(2k) πολυωνυμικής βάσης αναπαράστασης βασίζεται στον
Επεκτεταμένο αλγόριθμο του Ευκλείδη. Ο αλγόριθμος αυτός όμως δεν προσφέρεται για
ανταγωνιστικές υλοποιήσεις σε υλικό λόγω του μη σταθερού αριθμού αλγοριθμικών γύρων
μέχρι να προκύψει το σωστό αποτέλεσμα στην έξοδο. Ο μη σταθερός αριθμός αλγοριθμικών
γύρων εμποδίζει την χρήση διασωλήνωσης (pipelining) και συστολικών πινάκων στο
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σχεδιασμό ενός αντιστροφέα βασισμένου στον επεκτεταμένο αλγόριθμο του Ευκλείδη και
κατά συνέπεια εμποδίζει την επίτευξη ικανοποιητικού επίπεδου απόδοσης. Ως εκ τούτου
αρκετοί ερευνητές έχουν προτείνει τροποποιημένες εκδόσεις του επεκτεταμένου αλγόριθμου
του Ευκλείδη που λύνουν το παραπάνω πρόβλημα [71][72][73][74][75][76]. Οι
τροποποιήσεις αυτές όμως οδηγούν σε αρχιτεκτονικές αντιστροφέων με πολύπλοκη λογική
ελέγχου και χρησιμοποιούν διατάξεις πάνω/κάτω απαριθμητών ή αθροιστών. Αυτές οι
διατάξεις φέρουν υψηλό κόστος τόσο σε καθυστέρηση υπολογισμών όσο και σε
απαιτούμενους πόρους υλικού με αποτέλεσμα πολύ ερευνητές να προτείνουν τρόπους
αποφυγής της αντιστροφής ως αριθμητική πράξη σε εφαρμογές των σωμάτων GF(2k)
πολυωνυμικής βάσης αναπαράσταση για κρυπτογραφία ελλειπτικών καμπυλών [23], [98],
[99].
Μια άλλη λύση όσον αφορά την απόδοση της αντιστροφής σε σώματα GF(2k) είναι η χρήση
του Μικρού Θεωρήματος του Φερμά. Με τη χρήση του Μικρού Θεωρήματος του Φερμά η
αντιστροφή μετατρέπεται σε μια επαναλαμβανόμενη διαδικασία πολλαπλασιασμών και
τετραγωνισμών. Χρησιμοποιώντας σώματα GF(2k) κανονικής βάσης αναπαράστασης η
μεθοδολογία αυτή γίνεται αρκετά ανταγωνιστική μια και στην αναπαράσταση κανονικής
βάσης ο τετραγωνισμός πραγματοποιείται με μιας θέσης αριστερόστροφη κυκλική ολίσθηση.
Βέβαια, ο πολλαπλασιασμός με τη χρήση σωμάτων GF(2k) κανονικής βάσης αναπαράστασης
είναι αρκετά πιο δαπανηρός σε σύγκριση με την αντίστοιχη πράξη σε σώματα GF(2k)
πολυωνυμικής βάσης αναπαράστασης, τονίζοντας έτσι την ανάγκη βελτιστοποίησης της
πράξης αυτής σε σώματα GF(2k) κανονικής βάσης αναπαράστασης.
Οι παραπάνω πράξεις σε πεπερασμένα σώματα αποτελούν τα δομικά στοιχεία των πράξεων
σημείων σε Ελλειπτικές Καμπύλες που απαιτούνται για όλα τα Κρυπτογραφικά συστήματα
Ελλειπτικών Καμπυλών. Το κόστος απόδοσης των εκάστοτε πράξεων πεπερασμένων
σωμάτων καθορίζει σημαντικά τον σχεδιασμό ενός συστήματος πράξεων σημείων πάνω σε
ελλειπτική καμπύλη και εν τέλει το κρυπτογραφικό σύστημα αυτό καθαυτό. Δεδομένου ότι η
αντιστροφή σε σώματα GF(2k) έχει το μεγαλύτερο κόστος απόδοσης μπορεί να οδηγήσει σε
σημαντική μείωση απόδοσης ενός συστήματος ελλειπτικών καμπύλων. Πολλοί ερευνητές
λοιπόν με στόχο την αποφυγή της πράξης της αντιστροφής σε πεπερασμένα σώματα έχουν
προτείνει την αλλαγή του συστήματος συντεταγμένων των σημείων μιας ελλειπτικής
καμπύλης (ΕΚ) από συγγενές σε προβολικό [99][102][103][105][112][116]. Το αποτέλεσμα
αυτής της μετατροπής είναι να μην χρειάζεται η πράξη της αντιστροφής σε πεπερασμένα
σώματα κατά την πορεία υπολογισμών οποιασδήποτε πράξης ΕΚ σημείων. Με την
μεθοδολογία αυτή όμως αυξάνεται σηματνικά ο αριθμός των απαιτούμενων
πολλαπλασιασμών σε πεπερασμένα σώματα για τον υπολογισμό μιας ΕΚ πράξης ενώ στο
τέλος ή την αρχή του υπολογισμού αυτού πρέπει να εφαρμοστεί αναγκαστικά μια μετατροπή
από συγγενές σε προβολικό σύστημα συντεταγμένων ή ανάποδα. Αυτή η μετατροπή απαιτεί
δυστυχώς αντιστροφή σε πεπερασμένα σώματα και έτσι δεν μπορεί η πράξη αυτή να
αποφευχθεί πλήρως. Η χρήση προβολικών συντεταγμένων έχει νόημα μόνο όταν το κόστος
απόδοσης της αντιστροφής σε πεπερασμένα σώματα είναι πολύ μεγαλύτερο από το κόστος
πολλαπλασιασμού σε πεπερασμένα σώματα.
Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι στο σχεδιασμό ενός συστήματος Κρυπτογραφίας Δημοσίου
Κλειδιού πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και η παράμετρος της ασφάλειας. Δεδομένου ότι σε
ένα κρυπτοσύστημα μπορούν να εφαρμοστούν κρυπταναλυτικές μέθοδοι (Side Channel
Attacks) που εκμεταλλεύονται αδυναμίες του τρόπου σχεδιασμού του έτσι ώστε να
ανακαλύψουν πληροφορίες για το ιδιωτικό κλειδί, πρέπει να λαμβάνονται μέτρα κατά
τέτοιων επιθέσεων.
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1.2 Συμβολή της Διδακτορικής Διατριβής
Στόχος της Διδακτορικής Διατριβής είναι να προταθούν ανταγωνιστικές, αποδοτικές λύσεις
σχεδιασμού για τις δύο πιο δημοφιλής κατηγορίες κρυπτογραφικών συστημάτων δημοσίου
κλειδιού δηλαδή το κρυπτογραφικό σχήμα RSA και κρυπτοσυστημάτων βασισμένων σε
Ελλειπτικές Καμπύλες. Ως εκ τούτου στα πλαίσια της διδακτορικής διατριβής
αντιμετωπίστηκαν όλα τα προβλήματα σχεδιασμού που αναφέρονται στο υποκεφάλαιο 1.1
και προτάθηκαν λύσεις τόσο σε επίπεδο αλγορίθμων όσο και επίπεδο αρχιτεκτονικών υλικού.
Η ανάλυση και οι σχεδιαστικές λύσεις που προτείνονται σε αυτή τη διδακτορική διατριβή,
επικεντρώνονται στην βελτιστοποίηση των αλγορίθμων και σχεδιαστικών αρχιτεκτονικών
του επιπέδου Θεωρίας Αριθμών και Ομάδων και πιο συγκεκριμένα στις απαιτούμενες για την
κρυπτογραφία δημοσίου κλειδιού αριθμητικές πράξεις σε πεπερασμένων σωμάτων. Βέβαια,
οι προτεινόμενες λύσεις δεν περιορίζονται σε αυτό το επίπεδο αλλά επεκτείνονται και στα
ανώτερα επίπεδα σχεδιασμού του σχήματος 1.1 και 1.2. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι
μαθηματικές πράξεις του συνόλου Zm, πάνω στις οποίες βασίζεται ο RSA ταυτίζονται με τις
χρησιμοποιούμενες πράξεις σε πρώτα σώματα.
Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά τις αριθμητικές πράξεις πάνω σε πρώτα σώματα, στα πλαίσια
της διδακτορικής διατριβής, ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην βελτιστοποίηση της απόδοσης
των πράξεων του modulo πολλαπλασιασμού και ύψωσης σε δύναμη με στόχο το σχεδιασμό
ενός συστήματος RSA. Ο RSA βασίζεται στην modulo ύψωση σε δύναμη, η οποία νοείται
σαν μια επαναλαμβανόμενη ακολουθία από modulo πολλαπλασιασμούς και τετραγωνισμούς.
Έτσι, επιλέχθηκε ο αλγόριθμος του Montgomery για modulo πολλαπλασιασμό και
τροποποιήθηκε κατάλληλα ώστε να υποστηρίζει πλεονάζουσα Carry – Save λογική.
Αναλύοντας αυτήν την προτεινόμενη μορφή του αλγορίθμου παρατηρήθηκε ότι οι τιμές
κάποιων μεταβλητών δεν αλλάζουν κατά την διάρκεια των αλγοριθμικών επαναλήψεων του
αλγορίθμου και κατά συνέπεια μπορούν να προεπεξεργαστούν. Εφαρμόζοντας αυτήν την
αντίληψη προεπεξεργασίας τιμών οδηγηθήκαμε σε μια διαφορετική μορφή του αλγορίθμου, η
οποία αν συνδυαστεί με σχεδιασμό σε συστολικούς πίνακες, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται
προσαρμοστικότητα, δίνει πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα ως προς την ταχύτητα
υπολογισμού του γινομένου. Προτείνεται λοιπόν, μια συστολική αρχιτεκτονική δύο
διαστάσεων βασισμένη στον προτεινόμενο αλγόριθμο του Montgomery με προεπεξεργασία
τιμών η οποία δίνει αποτελέσματα κατά 40% ταχύτερα από την πιο γρήγορη γνωστή
υλοποίηση ενώ επιτυγχάνει την χρήση 25% λιγότερων πόρων υλικού σε σχέση με μια απλή
δύο διαστάσεων συστολική αρχιτεκτονική με πλεονάζουσα Carry-Save λογική. Παρόλο όμως
που η προτεινόμενη αρχιτεκτονική αποτελεί μια πολύ καλή λύση για modulo
πολλαπλασιασμό γενικής χρήσης, όταν εφαρμοστεί σε ένα σύστημα RSA ως κομμάτι ενός
υψωτή σε δύναμη εμφανίζει δυο σημαντικά προβλήματα. Το πρώτο πρόβλημα σχετίζεται με
την αλγοριθμική δομή πάνω στην οποία είναι βασισμένη η αρχιτεκτονική και πιο
συγκεκριμένα με το γεγονός ότι οι είσοδοι του αλγορίθμου είναι σε μη πλεονάζουσα μορφή.
Κατά συνέπεια, σε ένα κρυπτογραφικό σύστημα που χρησιμοποιεί την αρχιτεκτονική αυτή
χρειάζονται να γίνουν πολλές μετατροπές από πλεονάζουσα Carry-Save λογική σε μη
πλεονάζουσα λογική και αντίστροφα αφού o πολλαπλασιασμός χρησιμοποιείται
επαναληπτικά ως κομμάτι τηε ύψωσης σε δύναμη. Το δεύτερο πρόβλημα σχετίζεται με την
δομή της προτεινόμενης αρχιτεκτονικής η οποία είναι ένας δύο διαστάσεων συστολικός
πίνακας και κατά συνέπεια φέρει σημαντικό κόστος σε απαιτούμενους πόρους υλικού.
Δεδομένου ότι το μέγεθος των επεξεργαζόμενων αριθμών - ορισμάτων σε ένα
κρυπτοσύστημα RSA είναι πολύ μεγάλο (τουλάχιστον 1024 bit) το κόστος της δύο
διαστάσεων συστολικής αρχιτεκτονικής είναι απαγορευτικό.
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Για να λύσουμε τα παραπάνω προβλήματα προτείνεται μια τροποποίηση του αλγορίθμου
Montgomery με προεπεξεργασία τιμών στην οποία τόσο οι είσοδοι όσο και οι έξοδοι του
αλγορίθμου είναι σε πλεονάζουσα Carry – Save μορφή. Η παραπάνω τροποποίηση
σχεδιάζεται σαν συστολική αρχιτεκτονική μιας διάστασης, χρησιμοποιώντας έτσι πολύ
λιγότερους πόρους υλικού. Παράλληλα, τροποποιείται και ο αλγόριθμος Montgomery για
ύψωση σε δύναμη έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιεί αριθμούς σε πλεονάζουσα λογική. Το
αποτέλεσμα των παραπάνω τροποποιήσεων είναι ο συνολικός σχεδιασμός μιας
αρχιτεκτονικής RSA βασισμένης στην modulo ύψωση σε δύναμη. Η προτεινόμενη αυτή
αρχιτεκτονική επιτυγχάνει πολύ υψηλή ταχύτητα σε σχέση με άλλες υπάρχουσες
αρχιτεκτονικές RSA χρησιμοποιώντας πολύ μικρό αριθμό πόρων υλικού και διατηρώντας την
ιδιότητα της προσαρμοστικότητας.
Στα πλαίσια της διδακτορικής διατριβής σημαντική μελέτη έχει γίνει πάνω στην αριθμητική
των σωμάτων GF(2k) και ειδικότερα στις αριθμητικές πράξεις του GF(2k) πολλαπλασιασμού
και της GF(2k) αντιστροφής. Η μελέτη επεκτάθηκε τόσο σε σώματα GF(2k) πολυωνυμικής
βάσης αναπαράστασης όσο και σε σώματα GF(2k) κανονικής βάσης αναπαράστασης με
στόχο να επιλυθούν τα προβλήματα αριθμητικής των σωμάτων αυτών, όπως αυτά
παρουσιάζονται στο υποκεφάλαιο 1.1.
Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά τον πολλαπλασιασμό πάνω σε σώματα GF(2k) πολυωνυμικής
βάσης αναπαράστασης προτείνεται η χρήση του αλγορίθμου Montgomery ως τρόπου
επίτευξης ευελιξίας. Αποδεικνύουμε ότι ο αλγόριθμος αυτός, στην μορφή που έχει για
σώματα GF(2k) πολυωνυμικής βάσης αναπαράστασης, χρησιμοποιώντας μόνο το ελάχιστα
σημαντικό bit σε κάθε αλγοριθμική του επανάληψη, δίνει ακριβή αποτελέσματα γινομένου
ακόμα κι αν η τάξη του σώματος GF(2k) είναι μικρότερη από αυτήν για την οποία αρχικά έχει
προβλεφθεί. Επίσης, παρατηρώντας ότι ο κάθε αλγοριθμικός γύρος αποτελείται από δύο
βήματα τα οποία είναι εκφάνσεις της ίδιας συνάρτησης αλλά με διαφορετικές εισόδους κάθε
φορά, προτείνεται μια αλγοριθμική τροποποίηση που οδηγεί σε υποδιπλασιασμό του κόστους
σε πόρους υλικού μιας προκύπτουσας αρχιτεκτονικής Montgomery πολλαπλασιασμού. Έτσι,
βασισμένοι σε αυτήν την τροποποίηση προτείνουμε ένα δομικό στοιχείο πολλαπλασιασμού
Montgomery το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την δημιουργία διαφόρων κατηγοριών
ευέλικτων ακολουθιακών (sequential) πολλαπλασιαστών Montgomery. Χρησιμοποιώντας
αυτό το δομικό στοιχείο, προτείνονται τρεις ενδεικτικές ευέλικτες αρχιτεκτονικές, μια bit
serial, μια digit serial (μερικώς pipelined) και μια συστολική-ημισυστολική αρχιτεκτονική.
Συγκρίνοντας την ταχύτητα και τους απαιτούμενους πόρους υλικού (αριθμός
χρησιμοποιούμενων πυλών) των τριών παραπάνω ευέλικτων αρχιτεκτονικών με άλλες
γνωστές παρόμοιες ευέλικτες και μη αρχιτεκτονικές προκύπτει ότι οι προτεινόμενες
αρχιτεκτονικές της διδακτορικής διατριβής έχουν πολύ καλύτερη απόδοση σε σχέση με όλες
τις άλλες γνωστές ευέλικτες αρχιτεκτονικές και παρόμοια ή και καλύτερη απόδοση σε σχέση
με μη ευέλικτες αρχιτεκτονικές. Αποδεικνύεται έτσι ότι ο αλγόριθμος του Montgomery σε
σώματα GF(2k) πολυωνυμικής βάσης αναπαράστασης αποτελεί μια πολύ καλή λύση
σχεδιασμού (αν όχι την καλύτερη) σε όλες τις κατηγορίες ακολουθιακών (sequential)
πολλαπλασιαστών όταν η ευελιξία είναι επιθυμητό χαρακτηριστικό ενός GF(2k)
πολλαπλασιαστή.
Όσον αφορά την αντιστροφή σε σώματα GF(2k) πολυωνυμικής βάσης αναπαράστασης, στα
πλαίσια της διδακτορικής διατριβής, ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην αλγοριθμική
βελτιστοποίηση της πράξεως αυτής με τη χρήση του επεκτεταμένου αλγόριθμου του
Ευκλείδη. Στόχος μας είναι η αντιστροφή να μπορεί να γίνει ανταγωνιστική ως προς την
απόδοσή της για την χρήση σε κρυπτογραφικό σύστημα Ελλειπτικών Καμπύλων. Πιο
συγκεκριμένα, επιλέγεται μια από τις πιο γνωστές τροποποιήσεις του επεκτεταμένου
αλγόριθμου του Ευκλείδη η οποία λύνει το πρόβλημα του μη σταθερού αριθμού
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αλγοριθμικών γύρων και αναλύεται διεξοδικά ως προς την πολυπλοκότητα της λογικής
ελέγχου της. Διαφαίνεται έτσι ότι στον αλγόριθμο αυτό υπάρχει μεγάλος αριθμός
ενθυλακωμένων συνθηκών if, μεγάλος αριθμός σημάτων ελέγχου με μη προβλεπόμενη
συμπεριφορά καθώς και σημάτων ή μεταβλητών που ολισθαίνουν με μη ομαλό τρόπο. Τα
παραπάνω προβλήματα οδηγούν στο σχεδιασμό αρχιτεκτονικών με πολύπλοκη λογική
ελέγχου και κατά συνέπεια μειωμένη απόδοση ως προς την ταχύτητα και τους απαιτούμενους
πόρους υλικού. Προτείνεται λοιπόν ένας αλγόριθμος που επιλύει τα παραπάνω προβλήματα
μειώνοντας τον αριθμό των ενθυλακωμένων if καταστάσεων και των σημάτων ελέγχου,
χρησιμοποιώντας μόνο ένα σήμα που ολισθαίνει πάντα μια θέση αριστερά και τέλος
κωδικοποιώντας μια καθοριστική μεταβλητή ελέγχου (μεταβλητή d) με τέτοιο τρόπο που να
μην απαιτείται η χρήση επιπλέον υλικού για την διαχείρισή της (π.χ. πάνω/κάτω απαριθμητής
ή αθροιστής). Επιβεβαιώνεται η απόδοση του αλγορίθμου αυτού με την χρήση του στο
σχεδιασμό μιας συστολικής αρχιτεκτονικής δύο διαστάσεων η οποία επιτυγχάνει καλύτερα
αποτελέσματα χρονικής (ταχύτητα) και τοπικής (αριθμός πόρων υλικού) πολυπλοκότητας σε
σχέση με άλλες γνωστές αρχιτεκτονικές αντιστροφής.
Στα πλαίσια της βελτιστοποίησης της πράξης της αντιστροφής προτείνεται και μια άλλη
αντίληψη σχεδιασμού η οποία βασίζεται στην ενσωμάτωση σε αρχιτεκτονικές αντιστροφής
της πράξης του πολλαπλασιασμού. Παρατηρούμε ότι η συνάρτηση πάνω στην οποία
βασίζεται ο πολλαπλασιασμός σε σώματα GF(2k) πολυωνυμικής βάσης αναπαράστασης
χρησιμοποιώντας τον αλγόριθμο LSB είναι ίδια με μια από τις συναρτήσεις του
τροποποιημένου αλγορίθμου του Ευκλείδη. Έτσι, αφού κωδικοποιήσουμε με κατάλληλο
τρόπο την καθοριστική μεταβλητή ελέγχου d του αλγορίθμου έτσι ώστε να μην απαιτείται η
χρήση επιπλέον υλικού για την διαχείρισή της (π.χ. πάνω/κάτω απαριθμητής ή αθροιστής)
προτείνουμε μια τροποποίηση του αλγορίθμου έτσι ώστε να υποστηρίζει και την πράξη του
πολλαπλασιασμού με την εναλλαγή τιμής σε ένα 1 bit σήμα ελέγχου. Με βάση την παραπάνω
αλγοριθμική προσέγγιση, προτείνονται δύο συστολικές αρχιτεκτονικές (συστολική
αρχιτεκτονική μιας διάστασης και δύο διαστάσεων) που επιτελούν τόσο πολλαπλασιασμό
όσο και αντιστροφή σε σώματα GF(2k) πολυωνυμικής βάσης αναπαράστασης και έχουν το
κόστος απόδοσης μόνο της αντιστροφής.
Οι αρχιτεκτονικές πολλαπλασιασμού/αντιστροφής μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο
σχεδιασμό μιας αριθμητικής μονάδας αριθμητικών πράξεων σε σώματα GF(2k)
πολυωνυμικής βάσης αναπαράστασης τοποθετώντας παράλληλα μια σειρά XOR πυλών για
την πράξη της πρόσθεσης/αφαίρεσης. Στην διδακτορική διατριβή προτείνεται μια τέτοια
GF(2k) αριθμητική μονάδα η οποία μέσω κατάλληλου ελέγχου μπορεί να πραγματοποιήσει
όλες τις πράξεις μεταξύ σημείων μιας ελλειπτικής καμπύλης. Η λογική ελέγχου είναι
αποθηκευμένη υπό μορφή μικροκώδικα σε ένα επεξεργαστή ο οποίος αναλαμβάνει να ελέγξει
την ακολουθία GF(2k) πράξεων ώστε να πραγματοποιηθεί μια πράξη μεταξύ ΕΚ σημείων.
Έτσι, οι δύο προτεινόμενες συστολικές αρχιτεκτονικές πολλαπλασιασμού/αντιστροφής
δοκιμάζονται ως προς την απόδοση τους τόσο σε ταχύτητα όσο και σε απαιτούμενους πόρους
υλικού ως δομικά στοιχεία ενός συστήματος για κρυπτογράφηση ελλειπτικών καμπύλων. Το
συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι και οι δύο αρχιτεκτονικές οδηγούν σε αριθμητικές
μονάδες οι οποίες πραγματοποιούν πράξεις ΕΚ σημείων σε συγγενείς συντεταγμένες με την
ίδια ή καλύτερη απόδοση από αντίστοιχες αριθμητικές μονάδες που χρησιμοποιούν
προβολικές συντεταγμένες χωρίς να απαιτούν κανενός είδους μετατροπή από προβολικό σε
συγγενές επίπεδο ή αντίστροφα. Επιπλέον, προέκυψε ότι οι πράξεις του διπλασιασμού και της
πρόσθεσης ΕΚ σημείων πραγματοποιούνται στο ίδιο χρονικό διάστημα χρησιμοποιώντας ίδιο
αριθμό GF(2k) πράξεων. Κάτι τέτοιο κάνει την προτεινόμενη αριθμητική μονάδα ΕΚ σημείων
ανθεκτική σε επιθέσεις side channel αφού οι πράξεις διπλασιασμού και πρόσθεσης ΕΚ
σημείων, οι οποίες χρησιμοποιούνται σε ένα κρυπτοσύστημα ελλειπτικών καμπύλων για
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επεξεργασία κρυφών πληροφοριών (κλειδί), είναι μη αναγνωρίσιμες σε ένα εξωτερικό
παρατηρητή.
Τέλος, στα πλαίσια της διδακτορικής διατριβής, εξετάστηκε και η πράξη του
πολλαπλασιασμού σε σώματα GF(2k) κανονικής βάσης αναπαράστασης. Πιο συγκεκριμένα,
επιλέχθηκαν βέλτιστες κανονικές βάσεις για αναπαράσταση των στοιχείων του σώματος
GF(2k) και προτάθηκε μια μεθοδολογία πραγματοποίησης πολλαπλασιασμού πάνω σε
βέλτιστα κανονικές βάσης τύπου Ι. Η μεθοδολογία αυτή βασίζεται σε ζευγάρωμα των
μερικών γινόμενων κάθε συντελεστή του πολυωνύμου του γινομένου η ύπαρξη ή όχι των
οποίων καθορίζεται από έναν προτεινόμενο πίνακα R. Ο πίνακας R αποτελεί μια
τροποποίηση του k x k πίνακα πολλαπλασιασμού της βέλτιστα κανονικής βάσης
αναπαράστασης αλλά με πολύ λιγότερα στοιχεία ( (k + 1) ´ k ) και αναπαριστά τα μερικά
2
2
γινόμενα κάθε συντελεστή του γινομένου απορρίπτοντας όλα τα όμοια μερικά γινόμενα.
Χρησιμοποιώντας την προτεινόμενη μεθοδολογία και τον πίνακα R, προτείνονται
αρχιτεκτονικές σειριακές (SMPO) και παράλληλες (bit parallel) που δίνουν ενθαρρυντικά
αποτελέσματα επιτυγχάνοντας τη μικρότερη δυνατή καθυστέρηση κρίσιμου μονοπατιού
χωρίς αύξηση του αριθμού απαιτούμενου πόρων υλικού

1.3 Δομή Διδακτορικής Διατριβής
Τα υπόλοιπα κεφάλαια της διδακτορικής διατριβής δομούνται με τον παρακάτω τρόπο.
Στο κεφάλαιο 2 παρουσιάζονται κάποιες βασικές μαθηματικές έννοιες από την θεωρία
αριθμών, θεωρία ομάδων καθώς και κάποιες βασικές αρχές πάνω στην θεωρία των
ελλειπτικών καμπυλών που κρίνονται απαραίτητες για την κατανόηση των θεμάτων που
πραγματεύεται αυτή η διδακτορική διατριβή. Στο κεφάλαιο αυτό, επίσης, παρουσιάζονται
συνοπτικά και το σύστημα κρυπτογράφησης RSA καθώς και κάποιες βασικές αρχές
κρυπτογραφίας ελλειπτικών καμπύλων μαζί με το πιο αναγνωρισμένο κρυπτογραφικό
σύστημα ελλειπτικών καμπύλων, το σχήμα ψηφιακών υπογραφών ECDSA.
Στο κεφάλαιο 3 αναλύονται αλγόριθμοι και αρχιτεκτονικές αριθμητικών πράξεων πάνω σε
σώματα GF(p). Παρουσιάζονται αναλυτικά οι υπάρχουσες κατευθύνσεις σχεδιασμού των
πράξεων αυτών καθώς και τα προβλήματα που αυτές οι κατευθύνσεις εμφανίζουν ενώ
προτείνονται λύσεις για τα προβλήματα αυτά. Σε αυτό το κεφάλαιο προτείνονται
τροποποιήσεις του αλγορίθμου Montgomery με τη χρήση Carry-Save πλεονάζουσας λογικής
και προεπεξεργασία τιμών για τον σχεδιασμό προσαρμοστικών modulo πολλαπλασιαστών.
Επίσης προτείνεται και μια αρχιτεκτονική κρυπτογράφησης RSA που χρησιμοποιεί τους
προτεινόμενους πολλαπλασιαστές του κεφαλαίου αυτού.
Στο κεφάλαιο 4 αναλύονται αλγόριθμοι και αρχιτεκτονικές αριθμητικών πράξεων πάνω σε
σώματα GF(2k) πολυωνυμικής βάσης αναπαράστασης. Πιο συγκεκριμένα παρουσιάζεται ο
τρόπος που πραγματοποιείται η πρόσθεση/αφαίρεση, ο πολλαπλασιασμός και η αντιστροφή.
Αναλύονται οι πιο γνωστοί αλγόριθμοι για τις πράξεις αυτές και τονίζονται τα προβλήματα
σχεδιασμού που τυχόν έχουν. Στην συνέχεια του κεφαλαίου προτείνεται μια
βελτιστοποιημένη έκδοση του αλγόριθμου Montgomery για ευέλικτο σχεδιασμό
πολλαπλασιαστών μαζί με χαρακτηριστικές αρχιτεκτονικές που βασίζονται σε αυτόν. Τέλος,
σε αυτό το κεφάλαιο προτείνονται και δύο διαφορετικές προσεγγίσεις πάνω στην αντιστροφή
σε σώματα GF(2k) πολυωνυμικής αναπαράστασης που περιλαμβάνουν αλγοριθμικές
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τροποποιήσεις του επεκτεταμένου αλγορίθμου του Ευκλείδη και αντίστοιχες αρχιτεκτονικές
υλικού.
Στο κεφάλαιο 5 αναλύονται αλγόριθμοι και αρχιτεκτονικές αριθμητικών πράξεων πάνω σε
σώματα GF(2k) κανονικής βάσης αναπαράστασης. Αναλύεται ο τρόπος που πραγματοποιείται
ο πολλαπλασιασμός σε σώματα GF(2k) κανονικής βάσης αναπαράστασης όταν η μορφή της
βάσης είναι βέλτιστη κανονική. Παρουσιάζονται τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα αυτής
της βάσης αναπαράστασης και προτείνεται μια μεθοδολογία σχεδιασμού πολλαπλασιαστών
για βελτιστα κανονικές βάσεις τύπου Ι που επιτυγχάνει βελτίωση της ταχύτητας υπολογισμών
σε σχέση με τις υπάρχουσες αρχιτεκτονικές παρόμοιων πολλαπλασιαστών.
Στο κεφάλαιο 6 συζητούνται θέματα σχεδιασμού των πράξεων πάνω σε σημεία ελλειπτικών
καμπύλων. Παρουσιάζεται ο τρόπος χρήσης του προβολικού επιπέδου έτσι ώστε να
απαλειφθεί η αντιστροφή σε πεπερασμένα σώματα καθώς και τα προβλήματα σχεδιασμού
που μπορεί να προκύψουν από την χρήση αυτή. Τέλος, προτείνεται μια εναλλακτική
προσέγγιση στον τρόπο που χρησιμοποιείται η αντιστροφή σωμάτων GF(2k) πολυωνυμικής
βάσης αναπαράστασης για πράξεις πάνω σε σημεία ελλειπτικών καμπύλων στο συγγενές
επίπεδο που δίνει αποτελέσματα σχεδιασμού καλύτερα ως προς την ταχύτητα και τους
απαιτούμενους πόρους υλικού από ότι άλλες αρχιτεκτονικές πράξεων σημείων ελλειπτικών
καμπύλων στο συγγενές ή προβολικό επίπεδο.
Η διδακτορική διατριβή ολοκληρώνεται στο κεφάλαιο 7 όπου συνοψίζονται τα αποτελέσματα
της διατριβής, δίνονται γενικά συμπεράσματα και παρουσιάζονται ιδέες για μελλοντική
έρευνα.
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2. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ
Στα πλαίσια αυτού του κεφαλαίου αναλύονται όλες οι βασικές μαθηματικές έννοιες που
απαιτούνται για την κατανόηση των θεμάτων που πραγματεύονται σε αυτή την διδακτορική
διατριβή. Πιο συγκεκριμένα, γίνεται μια εισαγωγή στην θεωρία ομάδων όπου ιδιαίτερη
έμφαση δίνεται στον ορισμό των πεπερασμένων σωμάτων ενώ στην συνέχεια γίνεται
ανάλυση των βασικών αρχών της αριθμητικής των ελλειπτικών καμπύλων που
χρησιμοποιούνται στην κρυπτογραφία. Τέλος, σε αυτό το κεφάλαιο αναλύονται επίσης τα
βασικότερα σχήματα κρυπτογραφίας δημοσίου κλειδιού και πιο συγκεκριμένα το σχήμα
κρυπτογράφησης RSA και το σχήμα ψηφιακής υπογραφής ECDSA.

2.1 Βασικές Αρχές Θεωρίας Ομάδων
Ορίζουμε σαν προσθετική ομάδα (G, +) ένα σύνολο στοιχείων G πάνω στα οποία μπορεί να
εφαρμοστεί η πράξη της πρόσθεσης +. Αυτό σημαίνει ότι το (G,+) έχει τις παρακάτω
ιδιότητες:
·

Προσεταιριστική ιδιότητα: Ισχύει (a + b) + c = a + (b + c) για όλα τα a, b, c Î G

·

Ταυτότητα: Υπάρχει ένα στοιχείο 0 Î G τέτοιο ώστε a + 0 = 0 + a = a για κάθε a Î
G

·

Αντιστροφή: Για κάθε a Î G υπάρχει ένα στοιχείο −a Î G, που ονομάζουμε
προσθετικό αντίστροφο, τέτοιο ώστε a + (−a) = −a + a = 0

Ομοίως, μπορούμε να ορίσουμε και την πολλαπλασιαστική ομάδα (G,×) σαν εκείνη που έχει
ένα σύνολο στοιχείων G πάνω στα οποία μπορεί να εφαρμοστεί η πράξη του
πολλαπλασιασμού ×. Μια τέτοια ομάδα έχει τις παρακάτω ιδιότητες:
·

Προσεταιριστική ιδιότητα: Ισχύει a × (b × c) = (a × b) × c για όλα τα a, b, c Î G.

·

Ταυτότητα: Υπάρχει ένα στοιχείο 1 Î G τέτοιο ώστε a × 1 = 1 × a = a για όλα τα
aÎ G.

·

Αντιστροφή: Για κάθε a Î G υπάρχει ένα στοιχείο a−1 Î G, που ονομάζουμε
πολλαπλασιαστικό αντίστροφο, τέτοιο ώστε a × a−1 = a−1 × a=1.

Μία ομάδα λέγεται αβελιανή όταν ισχύει η αντιμεταθετικότητα δηλαδή όταν a + b = b + a
ή/και a × b = b × a για όλα τα a, b Î G, ανάλογα με την αριθμητική πράξη που ορίζει την
ομάδα αυτή.
Μια ομάδα λέγεται κυκλική όταν υπάρχει ένα στοιχείο g Î G, που λέγεται γεννήτορας της
ομάδας, τέτοιο ώστε όλα τα στοιχεία της ομάδας να μπορούν να βρεθούν αν εφαρμοστεί
επαναληπτικά σε αυτό το στοιχείο g η αριθμητική πράξη που ορίζει την ομάδα αυτή. Σε μια
αθροιστική ομάδα ισχύει ότι τα στοιχεία της θα είναι G = {0, g, 2g, 3g, 4g …} ενώ σε μια
πολλαπλασιαστική ομάδα ισχύει ότι τα στοιχεία της θα είναι G = {1, g, g2, g3, g4 …}.
Ένα σύνολο R ονομάζεται δακτύλιος όταν για όλα τα στοιχεία του ισχύουν ο
πολλαπλασιασμός και η πρόσθεση και επίσης ισχύει:
·

Προσεταιριστική ιδιότητα ως προς τον πολλαπλασιασμό: a × (b × c) = (a × b) × c
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για όλα τα a, b, c Î R.
·

Το R είναι αβελιανό ως προς την πρόσθεση: a + b = b + α για όλα τα a, b Î R.

·

Επιμεριστική ιδιότητα ως προς την πρόσθεση: a × (b + c) = (a × b) + (a × c) και (b
+ c) × a = (b × a) + (c × a) για όλα τα a, b, c Î R.

·

Επιμεριστική ιδιότητα ως προς τον πολλαπλασιασμό: a + (b × c) = (a + b) × (a + c)
και (b × c) + a = (b + a) × (c + a) για όλα τα a, b, c Î R.

Αξίζει να παρατηρηθεί ότι για ένα δακτύλιο δεν ισχύει η πράξη της διαίρεσης ή της
αντιστροφής αφού δεν υπάρχει πάντα πολλαπλασιαστικό αντίστροφο για κάθε στοιχείο του
δακτυλίου αυτού. Πιο συγκεκριμένα, ένας δακτύλιος μπορεί να έχει μηδενικούς διαιρέτες
δηλαδή μη μηδενικά στοιχεία a, b για τα οποία ισχύει ab=0. Το σύνολο των στοιχείων ενός
δακτυλίου R για τα οποία υπάρχει ένα πολλαπλασιαστικό αντίστροφο συμβολίζονται με R*
και αποτελεί μια πολλαπλασιαστική ομάδα.
Ένας δακτύλιος λέγεται αντιμεταθετικός όταν ο πολλαπλασιασμός για τα στοιχεία αυτού του
δακτυλίου είναι αντιμεταθετικός.
Μία ομάδα που έχει στοιχεία ορισμένα τόσο για άθροιση όσο και για πολλαπλασιασμό
λέγεται σώμα (F,+,×) και έχει τις παρακάτω ιδιότητες:
·

(F,+) είναι μια αβελιανή ομάδα , δηλαδή ισχύει ότι a + b = b + a, με στοιχείο
ταυτότητας το 0.

·

Η πράξη του πολλαπλασιασμού × είναι προσεταιριστική στο F, δηλαδή ισχύει
(a × b) × c = a × (b × c) για όλα τα a, b, c Î F

·

Υπάρχει ένα στοιχείο ταυτότητας 1 Î F όπου 1 ≠ 0 τέτοιο ώστε 1 × a = a × 1 = a για
όλα τα aÎF

·

Η πράξη του πολλαπλασιασμού × είναι επιμεριστική πάνω στην πρόσθεση +, δηλαδή
ισχύει ότι a × (b + c) = (a × b) + (a × c) και (b + c) × a = (b × a) + (c × a) για όλα
τα a,b,c Î F.

·

(F,×) είναι αβελιανή ομάδα, δηλαδή ισχύει ότι a × b = b × a, με στοιχείο ταυτότητας
το 1.

·

Για κάθε a ≠ 0, a Î F, υπάρχει ένα στοιχείο a−1 Î F τέτοιο ώστε a−1 × a = a × a−1 =
1.

Η διαφορά μεταξύ ενός σώματος και ενός δακτυλίου είναι ότι το πρώτο έχει πάντα
πολλαπλασιαστικό αντίστροφο και μη μηδενικούς διαιρέτες.
Ένα σώμα Κ λέγεται σώμα επέκτασης ενός σώματος F όταν F Ì K. Σε αυτήν την περίπτωση
ονομάζουμε το F υποσώμα του Κ. Συνήθως, δηλώνουμε ότι το σώμα Κ είναι σώμα
επέκτασης του F με Κ/F ή [Κ : F ]. Επεκτάσεις Κ του σώματος F μπορούν να
κατασκευαστούν αν προσθέσουμε σε αυτό ένα αλγεβρικό αριθμό x, έναν αριθμό δηλαδή που
αποτελεί ρίζα ενός πολυωνύμου F(x) με συντελεστές που ανήκουν στο F. Ένα στοιχείο της
επέκτασης Κ ενός σώματος F έχει συνεπώς την παρακάτω μορφή:
a = å i =0 ai xi = a0 + a1 x1 + a2 x 2 + ... + ak -1 x k -1 όπου ai Î F.
k -1

To k καλείται βαθμός του πολυωνύμου F(x) αλλά και βαθμός του σώματος επέκτασης Κ. Οι
αριθμοί éë1, x, x 2 ,...x k -1 ùû αποτελούν μια βάση για όλα τα στοιχεία του σώματος επέκτασης Κ.
Κάθε στοιχείο του Κ μπορεί να προκύψει από την άθροιση κάποιων από τους αριθμούς της
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βάσης.
Υπάρχουν δύο είδη σωμάτων, τα πεπερασμένα ή κλειστά σώματα και τα άπειρα σώματα. Τα
άπειρα σώματα έχουν έναν άπειρο αριθμό στοιχείων σε αντίθεση με τα πεπερασμένα σώματα
που έχουν ένα συγκεκριμένο, πεπερασμένο αριθμό στοιχείων. Τα πεπερασμένα σώματα
ονομάζονται επίσης και σώματα Galois ή GF(p) προς τιμήν του μαθηματικού που έθεσε τις
βάσεις τους (Everiste Galois 1811-1832). Τα πεπερασμένα σώματα είναι εξαιρετικά χρήσιμα
σε μια πλειάδα από διαφορετικές υπολογιστικές εφαρμογές που περιλαμβάνουν την
κρυπτογραφία και την ανίχνευση λαθών κωδικοποίησης. Γενικά τα σώματα αυτά έχουν την
παρακάτω μορφή GF(p) = {0,1,…..,p-1}.
Ένα πεπερασμένο σώμα GF(p) υπάρχει όταν p είναι ένας πρώτος αριθμός που ονομάζεται
χαρακτηριστική (characteristic) του πεπερασμένου σώματος και συμβολίζεται σαν
Char(GF(p)). Μπορούμε να ορίσουμε πεπερασμένα σώματα επέκτασης GF(q) πάνω στο
GF(p) εκείνα τα σώματα που έχουν q = pk. Ο αριθμός k είναι ένα θετικό ακέραιο νούμερο και
αποτελεί τον βαθμό του περασμένου σώματος επέκτασης. Αν k = 1 τότε το πεπερασμένο
σώμα και το σώμα επέκτασης ταυτίζονται. Αυτά τα πεπερασμένα σώματα ονομάζονται
πρώτα σώματα ή GF(p). Όταν p = 2, τότε το πεπερασμένο σώμα επέκτασης, που
συμβολίζεται σαν GF(2k), ονομάζεται πεπερασμένο σώμα δυαδικής επέκτασης και εμφανίζει
χαρακτηριστικά πολύ χρήσιμα σε εφαρμογές υπολογιστών. Οι αριθμητικές πράξεις πάνω σε
ένα τέτοιο σώμα (GF(2k)) είναι απλοποιημένες σε σχέση με τις πράξεις που ορίζονται στα
GF(p) ή πρώτα σώματα. Τέλος οφείλουμε να ορίσουμε την τάξη ενός πεπερασμένου σώματος
επέκτασης, Order(GF(q)), σαν τον συνολικό αριθμό των στοιχείων του σώματος αυτού.
Ένα στοιχείο a Î GF(2k) ορίζεται πάνω σε μια βάση B της μορφής B = {bk-1, bk-2…b1, b0}.
Κατά συνέπεια, το στοιχείο a μπορεί να γραφτεί σαν γραμμικός συνδυασμός των bi της
βάσης αυτής ως:
a = ak-1 bk-1+ ak-2 bk-2 + ak-3 bk-3 +…..+ a1 b1 + a0 b0
Αφού η χαρακτηριστική του GF(2k) Char(GF(2k)) = 2, οι συντελεστές ai του a που έχει
αναπαρασταθεί από την βάση B, είναι ορισμένοι στο GF(2) και έτσι παίρνουν τιμές μηδέν ή
ένα. Το στοιχείο a μπορεί ακόμα να περιγραφεί σε διανυσματική μορφή σαν a = {ak-1, ak-2, ak3,….. a1, a0 }.
Η βάση B για την αναπαράσταση στοιχείων του GF(2k) μπορεί να έχει πολλές διαφορετικές
μορφές. Κάθε τέτοια μορφή βάσης καθορίζει την αλληλεπίδραση ενός στοιχείου του σώματος
σε σχέσεις με τα υπόλοιπα στοιχεία του σώματος αυτού. Έτσι, η επιλογή της GF(2k) βάσης
επηρεάζει δραστικά της μαθηματικές πράξεις μεταξύ στοιχείων του GF(2k). Για το λόγο αυτό
, η επιλογή της βάσης αναπαράστασης στοιχείων του GF(2k) παίζει σημαντικό ρόλο στην
απόδοση αρχιτεκτονικών υλικού για τις διάφορες μαθηματικές πράξεις του GF(2k).
Οι πιο υποσχόμενες βάσεις για αναπαράσταση των GF(2k) στοιχείων είναι η πολυωνυμική
βάση, η κανονική βάση (Normal Basis) και η διπλή βάση αναπαράστασης. Από αυτές τις
βάσεις αναπαράστασης, οι πιο ευρέως χρησιμοποιούμενες είναι η πολυωνυμική βάση και μια
ειδική μορφή κανονικής βάσης που ονομάζεται βέλτιστη κανονική βάση (Optimal Normal
Basis, ONB).

2.2 Σχέσεις Ισοδυναμίας και Αριθμητική Υπολοίπων (moduli)
Μια σχέση ισοδυναμίας πάνω σε ένα σύνολο S είναι ένα υποσύνολο S x S του οποίου τα
στοιχεία (a,b) γράφονται σαν a ~ b και έχουν τις παρακάτω ιδιότητες:
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·

Ανακλαστική: α ~ α για όλα τα a Î S

·

Συμμετρική: α ~ b Þ b ~ α για όλα τα a, b Î S

·

Μεταβατική: α ~ b και b ~ c τότε a ~ c για όλα τα a, b, c Î S

Για ένα σύνολο S στο οποίο υπάρχει μια σχέση ισοδυναμίας μπορεί να οριστεί η έννοια της
κλάσης ισοδυναμίας. Πιο συγκεκριμένα, η κλάση ισοδυναμίας του α, όπου a Î S, ορίζεται
σαν a = {b Î S : b ~ a} . Ένα σύνολο S μπορεί να κατακερματιστεί σε κλάσεις ισοδυναμίας
αφού αν ισχύει ότι α ~ b τότε a = b ενώ αν δεν ισχύει ότι α ~ b τότε a Ç b = 0 . Ένα
οποιοδήποτε μέλος μιας κλάσης ισοδυναμίας ονομάζεται αντιπρόσωπος αυτής της κλάσης.
Δύο αριθμοί a, b Î Ζ, όπου Ζ το σύνολο των ακεραίων, λέγονται ισοδύναμοι modulo m
(congruent) όταν η διαφορά τους b – a διαιρείται απόλυτα με το m (m | b – a). Αυτό
συμβολίζεται σαν a º b (mod m) .
Η σχέση των ισοδύναμων modulo m είναι μια σχέση ισοδυναμίας με τις παρακάτω ιδιότητες:
·

Ανακλαστική: a º a (mod m) αφού m | α – a = 0

·

Συμμετρική: Αν a º b (mod m) Þ b º a (mod m) αφού αν m | b – a τότε m | α – b

·

Μεταβατική: Αν a º b (mod m) και b º c (mod m) τότε a º c (mod m) a ~ c αφού αν
m | α – b m | b – c θα ισχύει ότι m | (α – b)+(b - c) Þ m | b - c

Το σύνολο των κλάσεων ισοδυναμίας για τους ακεραίους (ισοδύναμες κλάσεις) είναι ακριβώς
0, 1,...m - 1 . Αυτό το σύνολο συμβολίζεται σαν Ζ/mZ ή αλλιώς Zm. Συνήθως οι μπάρες

{

}

παραλείπονται και το σύνολο Zm παρουσιάζεται σαν Z m = {0,1,...m - 1} .
Μπορούμε να πραγματοποιήσουμε πράξεις μεταξύ ισοδύναμων με τον ίδιο τρόπο που
πραγματοποιούμε πράξεις μεταξύ ακεραίων λαμβάνοντας υπόψη μας ότι λόγω της modulus
λογικής της πράξης το πολλαπλάσιο ενός αριθμού δεν αλλάζει την ισοδύναμη κλάση.
Λήμμα 2.1. Αν a1 º a2 (mod m) και b1 º b2 (mod m) τότε ισχύει a1 ± b1 º a2 ± b1 (mod m) και
a1b1 º a2b1 (mod m) .
Λήμμα 2.2. Υποθέτουμε ότι ka º kb (mod m) και gcd(k,m)1 = d. Τότε a º b (mod m / d ) .
Λήμμα 2.3. Υποθέτουμε ότι ka º kb (mod m) και gcd(k,m) = 1. Τότε a º b (mod m) .
Λήμμα 2.4. To a έχει πολλαπλασιαστικό αντίστροφο modulo m μόνο όταν gcd(α,m) = 1 (το α
και το m είναι πρώτοι μεταξύ τους). Αυτό το αντίστροφο είναι μοναδικό.
Αν υπολογιστεί το πολλαπλασιαστικό αντίστροφο modulo m τότε μπορούμε να ορίσουμε την
διαίρεση modulo m σαν πολλαπλασιασμό του διαιρετέου με το αντίστροφο του διαιρέτη.
Αξίζει να σημειωθεί ότι όταν το m είναι πρώτος αριθμός τότε το σύνολο Zm είναι ένα
πεπερασμένο σώμα και πιο συγκεκριμένα ένα πρώτο σώμα (GF(p) όπου p = m) αφού σε
αυτήν την περίπτωση πολλαπλασιαστικό αντίστροφο για το Ζm υπάρχει πάντα και είναι
μοναδικό.

1

Ως gcd(x, y) δύο αριθμών x, y ορίζουμε τον μέγιστο κοινό διαιρέτη των αριθμών αυτών. Ο μέγιστος κοινός
διαιρέτης δύο αριθμών x, y είναι μεγαλύτερος αριθμός που διαιρεί ακριβώς τόσο το x όσο και το y.
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2.3 Βασικές Αρχές Θεωρίας Ελλειπτικών Καμπύλων
Η χρήση των Ελλειπτικών Καμπυλών στην Κρυπτογραφία αποτελεί μόνο ένα πολύ μικρό
μέρος της γενικότερης θεωρίας Ελλειπτικών Καμπυλών. Περιορίζεται σε μη-υπεριδιάζουσες
καμπύλες ορισμένες πάνω σε πεπερασμένα σώματα και πιο συγκεκριμένα σε πρώτα σώματα
(GF(p)) και σώματα δυαδικής επέκτασης (GF(2k)).
Μια Ελλειπτική Καμπύλη ορισμένη πάνω σε ένα σώμα F είναι το σύνολο των λύσεων (x,y),
της μακράς εξίσωσης Weierstrass E : y 2 + a1 xy + a3 y = x3 + a2 x 2 + a4 x + a5 μαζί με το σημείο
στο άπειρο που ορίζεται σαν ∂. Οι μεταβλητές a1, a2, a3, a4, a5 ανήκουν στο F και Δ ≠ 0 όπου
Δ είναι η διακρίνουσα της εξίσωσης Ε. Περισσότερα για την μακρά εξίσωση Weierstrass
καθώς και για τις Ελλειπτικές Καμπύλες γενικότερα μπορούν να βρεθούν στα [1], [4], [5].
Δύο Ελλειπτικές Καμπύλες Ε1 και Ε2 ορισμένες πάνω στο F, είναι ισομορφικές μεταξύ τους
αν υπάρχει ένα μετασχηματισμός μεταξύ κάποιου x και y της E1 και κάποιου x¢ , y¢ της E2
που είναι της μορφής x = u 2 x¢ + r , y = u 3 y¢ + su 2 x¢ + t , όπου u, s, r, t Î F. Αυτός ο
μετασχηματισμός, αναφέρεται σαν επιτρεπόμενη αλλαγή μεταβλητών και οδηγεί σε μια
διαφορετική εξίσωση περιγραφής της Ελλειπτικής Καμπύλης. Αυτή η εξίσωση λέγεται μικρή
εξίσωση Weierstrass και η μορφής της σχετίζεται με τον τύπο του σώματος πάνω στο οποίο
είναι ορισμένη η Ελλειπτική Καμπύλη.
Πριν παρουσιαστούν οι διάφορες μορφές της μικρής εξίσωσης Weierstrass μίας Ελλειπτικής
Καμπύλης ορισμένης πάνω σε πεπερασμένα σώματα, οι υπεριδιάζουσες και μη
υπεριδιάζουσες Ελλειπτικές Καμπύλες πρέπει να οριστούν. Μια Ελλειπτική Καμπύλη Ε
ορισμένη πάνω σε ένα πεπερασμένο σώμα F είναι υπεριδιάζουσα (supersingular) όταν η
χαρακτηριστική του πεπερασμένου σώματος F που την ορίζει διαιρείται με το t, όπου t είναι
το ίχνος 2 (trace) του F. Αν η χαρακτηριστική του πεπερασμένου σώματος F δεν διαιρείται
με το t τότε η Ε λέγεται μη-υπεριδιάζουσα (non-supersingular). Υπάρχουν στοιχεία που
αποδεικνύουν ότι οι υπεριδιάζουσες Ελλειπτικές Καμπύλες είναι ασθενείς3 για
Κρυπτογραφικές εφαρμογές [6] και συνεπώς δεν θα αποτελέσουν αντικείμενο περαιτέρω
ανάλυσης.
Για τις μη-υπεριδιάζουσες Ελλειπτικές Καμπύλες ορισμένες πάνω στο GF(p) του οποίου η
χαρακτηριστική είναι Char(GF(p)) ≠ 2 or 3, η μικρή εξίσωση Weierstrass έχει την παρακάτω
μορφή E : y 2 = x 3 + ax + b , όπου a, b Î GF(p) και Δ = −16(4a3+27b2) ≠ 0.
Ομοίως, για τις μη-υπεριδιάζουσες Ελλειπτικές Καμπύλες ορισμένες πάνω στο GF(2k) του
οποίου η χαρακτηριστική είναι Char(GF(2k)) = 2, η μικρή εξίσωση Weierstrass έχει την
παρακάτω μορφή E : y 2 + xy = x 3 + ax 2 + b , όπου a, b Î GF(2k) και Δ = b ≠ 0.
Υπάρχει ακόμα ένας ειδικός τύπος Ελλειπτικών καμπυλών ορισμένων πάνω σε GF(2k). Αυτές
οι καμπύλες έχουν μικρή εξίσωση Weierstrass της μορφής E : y 2 + xy = x 3 + ax 2 + b όπου a, b
Î GF(2). Τέτοιες Ελλειπτικές Καμπύλες ονομάζονται Καμπύλες Koblitz και είναι ανώμαλες
δυαδικές καμπύλες. Σε αυτές τις καμπύλες ο πολλαπλασιασμός μπορεί να πραγματοποιηθεί
2

Το ίχνος ενός πεπερασμένου σώματος ορίζεται σαν το άθροισμα των συζυγών στοιχείων, δηλαδή των ριζών
του οριακού πολυωνύμου που ορίζει το σώμα.
3

Κρυπτογραφικά ασθενείς είναι εκείνες οι Ελλειπτικές Καμπύλες για τις οποίες το ECDLP είναι μεν δυσεπίλυτο
χρησιμοποιώντας την τυπική μέθοδο επίλυσής του (Pollard’s rho method) αλλά υπάρχουν αλγόριθμοι για τους
οποίους μια οποιαδήποτε περίπτωση του ECDLP για αυτές τις καμπύλες μπορεί να επιλυθεί πολύ πιο γρήγορα
από ότι χρειάζεται η τυπική μέθοδος για να λύσει τις πιο δύσκολες ECDLP τέτοιες περιπτώσεις.
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χωρίς τη χρήση κάποιας πράξης διπλασιασμού σημείων.
Ο αριθμός των πραγματικών σημείων πάνω σε μια Ελλειπτική Καμπύλη ορισμένη πάνω σε
πεπερασμένο σώμα είναι και αυτός πεπερασμένος και συμβολίζεται σαν #E(GF(p)) or
#E(GF(2k)) αντιστοίχως.

2.4 Αριθμητική των Ελλειπτικών Καμπύλων
Αν έχουμε μια Ελλειπτική Καμπύλη Ε ορισμένη πάνω σε ένα πεπερασμένο σώμα F με
σύνολο σημείων που ανήκουν στην ομάδα E(F) τότε μπορούν να οριστούν τρεις αριθμητικές
πράξεις ανάμεσα σε σημεία της Ε που δίνουν αποτελέσματα ως αποτέλεσμα σημεία που
ανήκουν και αυτά στην E(F) (ΕΚ σημεία). Αυτές οι πράξεις είναι η πρόσθεση ΕΚ σημείων, ο
διπλασιασμός ΕΚ σημείων και ο πολλαπλασιασμός σημείου με ακέραιο (scalar
πολλαπλασιασμός).

2.4.1 Πρόσθεση και Διπλασιασμός Σημείων Ελλειπτικής Καμπύλης
(Νόμος Ομάδας)
Αν Ε είναι μια Ελλειπτική Καμπύλη ορισμένη πάνω σε ένα πεπερασμένο σώμα F, η πράξη
της πρόσθεσης ΕΚ σημείων πραγματοποιείται όταν αθροίζουμε δύο σημεία της Ε έτσι ώστε
να προκύψει ένα τρίτο σημείο πάνω στην Ε. Το σύνολο των σημείων Ελλειπτικής Καμπύλης
μαζί με τον κανόνα της πρόσθεσης, σχηματίζουν μια αβελιανή ομάδα E(F) του τύπου (G,+)
με στοιχείο ταυτότητας το σημείο στο άπειρο ∂. Ο διπλασιασμός ΕΚ σημείων ορίζεται σαν
την άθροιση ενός σημείου με τον εαυτό του και μπορεί να θεωρηθεί ειδική περίπτωση της
πρόσθεσης ΕΚ σημείων.
Οι δύο παραπάνω πράξεις πάνω στις Ελλειπτικές Καμπύλες πραγματοποιούνται
χρησιμοποιώντας ένα γεωμετρικό κανόνα που ονομάζεται κανόνας χορδής και εφαπτομένης.
Υποθέτουμε ότι έχουμε μια Ελλειπτική Καμπύλη Ε και δύο σημεία πάνω σε αυτήν,
P1=(x1,y1) και P2=(x2,y2) και ότι θέλουμε να βρούμε ένα τρίτο σημείο πάνω στην Ελλειπτική
Καμπύλη Ε που είναι το άθροισμα των P1 και P2, P3=(x3,y3)=P1+P2 . Σχεδιάζουμε μια
γραμμή που ενώνει τα P1 και P2 και βρίσκουμε το σημείο που η ευθεία αυτή τέμνει την Ε. Το
συμμετρικό αυτού του σημείου ως προς τον άξονα των χ είναι το ζητούμενο σημείο P3. Ο
διπλασιασμός ενός σημείου Ελλειπτικής Καμπύλης ακολουθεί ένα παρόμοιο κανόνα.
Υποθέτουμε ότι έχουμε μια Ελλειπτική Καμπύλη Ε και ότι θέλουμε να βρούμε το διπλάσιο
ενός σημείου P1=(x1,y1) της Ε το οποίο ανήκει επίσης στην Ε και ορίζουμε σαν
P3=P1+P1=2P1=(x3,y3). Σχεδιάζουμε την εφαπτομένη ευθεία στο P1 και σημαδεύουμε το
σημείο της Ε που αυτή η ευθεία τέμνει. Το συμμετρικό αυτού του σημείου ως προς τον άξονα
των χ είναι το ζητούμενο σημείο P3.
Ο παραπάνω γεωμετρικός κανόνας μπορεί να περιγραφεί με αλγεβρικές εξισώσεις. Τέτοιες
εξισώσεις περιγράφουν την πρόσθεση και τον διπλασιασμό σημείων ακολουθώντας κανόνες
αναλυτικής γεωμετρίας. Εξαρτώνται από την μορφή της εξίσωσης της Ελλειπτικής Καμπύλης
και το πεπερασμένο σώμα πάνω στο οποίο ορίζεται η καμπύλη αυτή.
Για μη-υπεριδιάζουσες Ελλειπτικές Καμπύλες ορισμένες πάνω σε GF(p), η χαρακτηριστική
του σώματος είναι Char(GF(p)) > 3. Η μικρή εξίσωση Weierstrass μιας τέτοιας Ελλειπτικής
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Καμπύλης θα είναι E : y 2 = x 3 + ax + b και κατά συνέπεια μπορούμε να ορίσουμε τον
διπλασιασμό (P3=2P1) και την άθροιση (P3=P1+P2) σημείων πάνω στην Ε ως ακολούθως:
y2 - y1
x2 - x1
για x2 ≠ x1 και το σημείο P3 = P1 + P2 = (x3, y3) χαρακτηρίζεται από τις συντεταγμένες του ως
εξής:
Όταν P1 ≠ P2 (άθροιση σημείων) η κλήση λ της ευθείας μεταξύ P1 και P2 θα είναι l =

x3 = l 2 - x1 - x2
y3 = l ( x1 - x3 ) - y1 = l (2 x1 + x2 - l 2 ) - y1
Όταν P1 ≠ P2 αλλά x2 = x1 η κλήση είναι ¥, δηλαδή η ευθεία μεταξύ P1 και P2 είναι κάθετη
στον άξονα των x και κατά συνέπεια τέμνει στην Ελλειπτική Καμπύλη στο σημείο στο άπειρο
∂. Σε αυτή την περίπτωση P3=P1+P2=∂.
Όταν P1 = P2 (διπλασιασμός σημείων) και y1 ≠ 0, τότε η κλήση της εφαπτομένης γραμμής
3x 2 + a
στο P1 θα είναι l = 1
και το σημείο P3 = P1 + P2 = 2P1 = (x3, y3) χαρακτηρίζεται από
2 y1
τις συντεταγμένες του ως εξής:
x3 = l 2 - x1 - x2 = l 2 - 2 x1
y3 = l ( x1 - x3 ) + y1 = l (3 x1 - l 2 ) - y1
Όταν P1 = P2 (διπλασιασμός σημείων) και y1 = 0, η εφαπτομένη γραμμή είναι κάθετη στον
άξονα των x και συνεπώς , P3 = 2P1 = ∂.
Αφού το σημείο στο άπειρο είναι στοιχείο ταυτότητας για την ομάδα E(GF(p)) ισχύει P3 = P1
+ ∂ = P1. Η αφαίρεση μεταξύ σημείων πάνω στην Ελλειπτική Καμπύλη μπορεί να
πραγματοποιηθεί κάνοντας πρόσθεση σημείων χρησιμοποιώντας το σημείο –P2 αντί για P2,
όπου –P2 = (x2, -y2).
Για μη-υπεριδιάζουσες Ελλειπτικές Καμπύλες ορισμένες πάνω σε GF(2k), η χαρακτηριστική
του σώματος είναι Char(GF(2k)) = 2. Η μικρή εξίσωση Weierstrass μιας τέτοιας Ελλειπτικής
Καμπύλης θα είναι E : y 2 + xy = x 3 + ax 2 + b και κατά συνέπεια μπορούμε να ορίσουμε τον
διπλασιασμό (P3=2P1) και την άθροιση (P3=P1+P2) σημείων πάνω στην Ε ως ακολούθως:
y2 + y1
x2 + x1
για x2 ≠ x1 και το σημείο P3 = P1 + P2 = (x3, y3) χαρακτηρίζεται από τις συντεταγμένες του ως
εξής:
Όταν P1 ≠ P2 (άθροιση σημείων) η κλήση λ της ευθείας μεταξύ P1 και P2 θα είναι l =

x3 = l 2 + l + a + x1 + x2
y3 = l ( x1 + x3 ) + x3 + y1
Όταν P1 ≠ P2 αλλά x2 = x1 η κλήση είναι ¥, δηλαδή η ευθεία μεταξύ P1 και P2 είναι κάθετη
στον άξονα των x και κατά συνέπεια τέμνει στην Ελλειπτική Καμπύλη στο σημείο στο άπειρο
∂. Σε αυτή την περίπτωση P3=P1+P2=∂.
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Όταν P1 = P2 (διπλασιασμός σημείων) και y1 ≠ 0, τότε η κλήση της εφαπτομένης γραμμής
x 2 + y1
στο P1 θα είναι l = 1
και το σημείο P3 = P1 + P2 = 2P1 = (x3, y3) χαρακτηρίζεται από
x1
τις συντεταγμένες του ως εξής:
x3 = l 2 + l + a = x12 +

b
x12

y3 = l ( x1 + x3 ) + x3 + y1 = x12 + l x3 + x3
Όταν P1 = P2 (διπλασιασμός σημείων) και y1 = 0, η εφαπτομένη γραμμή είναι κάθετη στον
άξονα των x και συνεπώς , P3 = 2P1 = ∂.
Αφού το σημείο στο άπειρο είναι στοιχείο ταυτότητας για την ομάδα E(GF(2k)) ισχύει P3 =
P1 + ∂ = P1. Η αφαίρεση μεταξύ σημείων πάνω στην Ελλειπτική Καμπύλη μπορεί να
πραγματοποιηθεί κάνοντας πρόσθεση σημείων χρησιμοποιώντας το σημείο –P2 αντί για P2,
όπου –P2 = (x2, x2 + y2).

2.4.2 Πολλαπλασιασμός Σημείου με Ακέραιο (Scalar Πολλαπλασιασμός)
Αν Ε είναι μια Ελλειπτική Καμπύλη ορισμένη πάνω σε ένα πεπερασμένο σώμα τότε ο
πολλαπλασιασμός μεταξύ ενός ακεραίου s και ενός σημείου P έχει ως αποτέλεσμα ένα νέο
σημείο πάνω στην Ελλειπτική Καμπύλη Q=sP. Η πράξη αυτή ονομάζεται πολλαπλασιασμός
σημείου με ακέραιο ή scalar πολλαπλασιασμός.
Ο scalar πολλαπλασιασμός είναι μια επαναληπτική ακολουθία πράξεων πρόσθεσης και
διπλασιασμού ΕΚ σημείων που ακολουθεί τον παρακάτω αλγόριθμο (Αλγόριθμος 2.1).
Αλγόριθμος 2.1. Scalar Πολλαπλασιασμός (γενική μορφή)
Input: P, s
Output: Q = sP
1. Q = ∂
2. While s ≠ 0 do
2.1. If s is even then s = s/2 and P = 2P
2.2. If s is odd then s = s - 1 and Q = Q + P
3. Return Q
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2.5 Συστήματα Κρυπτογραφίας Δημοσιού Κλειδιού
2.5.1 Το Κρυπτογραφικό Σύστημα RSA
Ο RSA, που το όνομά του προέκυψε από τα αρχικά γράμματα των τριών δημιουργών του
Rivest, Shamir και Adleman, προτάθηκε το 1978 όχι πολύ αργότερα από την ανακάλυψη της
Κρυπτογραφίας Δημοσίου Κλειδιού [7]. Βασίζεται σε δύο διαδικασίες, η πρώτη αναφέρεται
στην παραγωγή ενός ασφαλούς ζεύγους κλειδιών και η δεύτερη στην κρυπτογράφησηαποκρυπτογράφηση δεδομένων ή στην ψηφιακή υπογραφή τους.
2.5.1.1 Παραγωγή Ζεύγους Κλειδιών RSA
Όπως όλοι οι αλγόριθμοι κρυπτογραφίας δημοσίου κλειδιού έτσι και ο RSA χρησιμοποιεί ένα
δημόσιο κλειδί και ένα ιδιωτικό κλειδί. Συνήθως αναφερόμαστε σε αυτά σαν ζεύγος RSA
κλειδιών. Το δημόσιο κλειδί αποτελείται από ένα ζεύγος ακεραίων (n, e) όπου το n, που
ονομάζεται RSA modulus n, είναι ένα γινόμενο από δύο τυχαία παραγόμενους (και κρυφούς)
πρώτους αριθμούς p και q που έχουν το ίδιο μέγεθος bit. Το e, που ονομάζουμε εκθέτη
κρυπτογράφησης e είναι ένας ακέραιος που ικανοποιεί τις συνθήκες 1 < e < φ και gcd(e,φ)=1
όπου φ=(p−1)(q−1). Το ιδιωτικό κλειδί d, που ονομάζουμε αλλιώς εκθέτη
αποκρυπτογράφησης d, είναι ένας ακέραιος που ικανοποιεί τις συνθήκες 1<d< φ και ed ≡ 1
(mod φ). Έχει αποδειχθεί ότι το πρόβλημα της ανεύρεσης του ιδιωτικού κλειδιού d από το
δημόσιο κλειδί (n, e) είναι υπολογιστικά ισοδύναμο με το πρόβλημα ανεύρεσης των
παραγόντων p και q του n (IFP). Tο ζεύγος κλειδιών RSA μπορεί να βρεθεί χρησιμοποιώντας
τον παρακάτω αλγόριθμο (αλγόριθμος 1.1)
Αλγόριθμος 2.2. Παραγωγή Ζεύγους Κλειδιών RSA
Input: παράμετρος ασφαλείας l
Output: RSA δημόσιο κλειδί (n, e), RSA ιδιωτικό κλειδί d
1. Τυχαία επιλογή δύο πρώτων αριθμών p του q ίδιου μεγέθους bit l/2
2. Υπολογισμός n = pq και φ = (p−1)(q −1)
3. Επιλογή ενός ακεραίου e ώστε να ισχύουν 1 < e <φ και gcd(e,φ) = 1
4. Υπολογισμός του ακεραίου d ώστε να ισχύουν 1 < d <φ και ed ≡ 1 (mod φ).

2.5.1.2 Κρυπτογράφηση-Αποκρυπτογράφηση RSA
Η κρυπτογράφηση-αποκρυπτογράφηση δεδομένων αλλά και η ψηφιακή υπογραφή τους
χρησιμοποιώντας τον RSA βασίζεται στην μαθηματική εξίσωση med ≡ m (mod n) για όλους
τους ακεραίους m.
Πιο συγκεκριμένα η διαδικασία της κρυπτογράφησης c ενός μηνύματος m χρησιμοποιώντας
τον RSA προκύπτει από τον υπολογισμό του c = me mod n όπου (n, e) είναι το δημόσιο RSA
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κλειδί. Η αποκρυπτογράφηση m ενός κρυπτογραφημένου μηνύματος c χρησιμοποιώντας τον
RSA προκύπτει από τον υπολογισμό του m = cd mod n, όπου (n, e) είναι το δημόσιο RSA
κλειδί και d το ιδιωτικό κλειδί. Η επιβεβαίωση της αποκρυπτογράφησης του μηνύματος m
μπορεί να γίνει αν αναλογιστούμε το γεγονός ότι cd ≡ (me)d ≡ m (mod n).
Η ασφάλεια αυτού του κρυπτογραφικού σχήματος βρίσκεται στην δυσκολία υπολογισμού του
μηνύματος m από το κρυπτογραφημένο μήνυμα c = me mod n και το δημόσιο κλειδί (n, e). Το
δυσεπίλυτο του συγκεκριμένου προβλήματος εστιάζεται στην ανεύρεση των e-οστών ριζών
modulo n του m και θεωρείται το ίδιο δύσκολο όσο το IFP.
2.5.1.3 Ψηφιακές Υπογραφές με το σύστημα RSA
Όταν μια οντότητα θέλει να υπογραφεί ψηφιακά ένα μήνυμα m μπορεί να χρησιμοποιήσει τη
μεθοδολογία κρυπτογράφησης του RSA. Ο υπογράφον ενός μηνύματος m πρώτα υπολογίζει
χρησιμοποιώντας μια κρυπτογραφική συνάρτηση κατακερματισμού H(x) την τιμή h = H(m),
όπου το h χρησιμεύει σαν ένα μικρό αποτύπωμα του m. Ύστερα, ο υπογράφον χρησιμοποιεί
το ιδιωτικό του κλειδί d για να υπολογίσει το e-οστή ρίζα s του h modulo n δηλαδή s = hd
mod n. Αξίζει να σημειωθεί ότι se ≡ h (mod n) αφού med ≡ m (mod n). Στην συνέχεια ο
υπογράφον μεταδίδει το μήνυμα m και την ψηφιακή υπογραφή του s για επιβεβαίωση της
ταυτότητας του. Όποιος λάβει αυτό το μήνυμα και τη υπογραφή, επαναϋπολογίζει την τιμή h
= H(m), ανακτά την τιμή h` = se mod n από το s, και αποδέχεται την ψηφιακή υπογραφή σαν
αληθή αν h = h`. Ένας πλαστογράφος μιας ψηφιακής υπογραφής, δεδομένου ότι δεν γνωρίζει
το ιδιωτικό κλειδί d, δεν μπορεί να υπολογίσει εύκολα τις e-οστές ρίζες modulo n του m. Τα
παραπάνω παρουσιάζονται πιο αναλυτικά στους αλγορίθμους 1.2 και 1.3.
Αλγόριθμος 2.3. Παραγωγή Ψηφιακής Υπογραφής RSA
Input: RSA δημόσιο κλειδί (n, e), RSA ιδιωτικό κλειδί d, μήνυμα m
Output: ψηφιακή υπογραφή s
1. Υπολογισμός h = H(m) όπου Η(x) είναι μια συνάρτηση κατακερματισμού (Hash function)
2. Υπολογισμός s = hd mod n
Αλγόριθμος 2.4. Επιβεβαίωση Ψηφιακής Υπογραφής RSA
Input: RSA δημόσιο κλειδί (n, e),ψηφιακή υπογραφή s, μήνυμα m
Output: αποδοχή ή όχι της ψηφιακής υπογραφής
1. Υπολογισμός h = H(m) όπου Η(x) είναι μια συνάρτηση κατακερματισμού (Hash function)
2. Υπολογισμός h` = se mod n.
3. Αν ισχύει η σχέση h = h` τότε η ταυτότητα του αποστολέα πιστοποιείται
Παρατηρώντας τα διάφορα βήματα του συστήματος κρυπτογραφίας RSA διαπιστώνεται ότι η
κύρια μαθηματική πράξη που πραγματοποιείται τόσο κατά την κρυπτογράφηση όσο και κατά
την αποκρυπτογράφηση και ψηφιακή υπογραφή είναι η modulo ύψωση σε δύναμη (me mod n,
cd mod n και se mod n ή hd mod n αντιστοίχως). Έτσι λοιπόν η προσπάθεια βελτιστοποίησης
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της υλοποίησης ενός συστήματος RSA επικεντρώνεται σε αυτή τη μαθηματική πράξη. Ένας
άλλος ευρέως διαδεδομένος τρόπος αύξησης της απόδοσης της κρυπτογράφησης και της
επιβεβαίωσης ψηφιακής υπογραφής RSA είναι η χρήση ενός μικρού σχετικά εκθέτη e (στην
πράξη συχνά χρησιμοποιείται e = 3 ή e = 216 +1). Από την άλλη στην αποκρυπτογράφηση
ο εκθέτης d οφείλει να έχει μεγάλο μέγεθος bit, συνήθως ίδιο με το n. Έτσι, η
κρυπτογράφηση και η επιβεβαίωση ψηφιακής υπογραφής RSA είναι συνήθως πολύ πιο
γρήγορη από την αποκρυπτογράφηση και την παραγωγή ψηφιακής υπογραφής RSA.
Αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχει και μια άλλη μαθηματική πράξη που χρησιμοποιείται στο
σύστημα του RSA. Αυτή η πράξη είναι η modulo αντιστροφή ed ≡ 1 (mod φ). Η
υπολογιστική πολυπλοκότητα της modulo αντιστροφής είναι συνήθως αρκετά μεγαλύτερη
της modulo ύψωσης σε δύναμη. Παρόλα αυτά η πολυπλοκότητά της δεν επηρεάζει ιδιαίτερα
την απόδοση ενός κρυπτοσυστήματος RSA αφού η χρήση της γίνεται μόνο κατά την
παραγωγή ζεύγους κλειδιών δηλαδή μόνο μια φορά ανά οντότητα (ανά εύλογο χρονικό
διάστημα) και όχι σε κάθε μήνυμα που πρέπει να κρυπτογραφηθεί-αποκρυπτογραφηθεί ή
ψηφιακά υπογραφεί.

2.5.2 Κρυπτογραφία Ελλειπτικών Καμπυλών
Όπως ήδη αναφέρθηκε παραπάνω οι Ελλειπτικές Καμπύλες αποτελούν μια πολλά
υποσχόμενη κρυπτογραφική λύση. Η κρυπτογραφία Ελλειπτικών Καμπυλών επεκτείνεται σε
ένα ευρύ τομέα κρυπτογραφικών εφαρμογών και πολλοί αλγόριθμοι που χρησιμοποιούν το
ECDLP έχουν εμφανιστεί. Παρόλα αυτά λίγοι τέτοιοι αλγόριθμοι έχουν τυποποιηθεί και
ακόμα λιγότεροι έχουν εφαρμοστεί σε πραγματικές εφαρμογές υλικού. Πιο συγκεκριμένα, η
κρυπτογραφία Ελλειπτικών Καμπυλών μέχρι στιγμής βρίσκει εφαρμογές κυρίως για
ψηφιακές υπογραφές και πιστοποίηση και πολύ λιγότερο για κρυπτογράφησηαποκρυπτογράφηση. Το κρυπτογραφικό σχήμα που έχει τυποποιηθεί (όχι πλήρως ακόμα)
είναι αυτό του ECDSA για ψηφιακή υπογραφή από οργανισμούς όπως η ΙΕΕΕ [8] και η
ANSI [9]. Αυτό το σχήμα είναι και το πιο πιθανόν να επικρατήσει σε μελλοντικές χρήσεις
αυτού του τύπου κρυπτογραφίας. Για αυτό το λόγο η ανάλυσή μας επικεντρώνεται σε αυτό το
σχήμα.
Το πρώτο βήμα σε ένα σύστημα που χρησιμοποιεί κρυπτογραφία Ελλειπτικών Καμπυλών
είναι η γέννηση μιας κρυπτογραφικά ασφαλούς Ελλειπτικής Καμπύλης και ο σαφής ορισμός
της με συγκεκριμένες παραμέτρους. Αυτές οι παράμετροι ονομάζονται παράμετροι τομέα
(Domain parameters). Έστω ότι υπάρχει ένα πεπερασμένο σώμα GF(q) και μια
δημιουργημένη Ελλειπτική Καμπύλη E(GF(q)) που χρησιμοποιεί το σώμα αυτό. Οι
παράμετροι τομέα για την συγκεκριμένη καμπύλη αποτελούνται από τα εξής:
·

την τάξη του πεπερασμένου σώματος GF(q): Order(GF(q))

·

τον τύπο του πεπερασμένου σώματος δηλαδή GF(p) ή GF(2k), καθώς και τον τύπο
αναπαράστασης των στοιχείων του σώματος αυτού: GF_R

·

την τιμή S που ονομάζεται σπόρος, αν η Ελλειπτική Καμπύλη είναι γεννημένη με
τυχαίο τρόπο

·

τους συντελεστές a, b που εμφανίζονται στην μικρή εξίσωση Weierstrass E της
Ελλειπτικής Καμπύλης

·

το σημείο P = (x, y) πρώτης τάξεως, που ονομάζεται σημείο βάσης
42

·

την τάξη k του σημείου P

·

την τιμή h = # E (GF (q))

k

που ονομάζεται συμπαράγοντας (cofactor).

Η γέννηση των παραμέτρων τομέα εμπεριέχει την χρήση κάποιου αλγορίθμου γέννησης
Ελλειπτικών Καμπυλών (εύρεση των S, a, b) όπως αυτοί που παρουσιάζονται στα [10], [11],
τον υπολογισμό του αριθμού των σημείων της Ελλειπτικής Καμπύλης #E(GF(q)), την
επιβεβαίωση ότι το #E(GF(q)) διαιρείται ακριβώς με το k (k ≠ Order(GF(q)) και όχι με το
Order(GF(q))c – 1, όπου 1 ≤ c ≤ 20) και τον υπολογισμό του h αλλά και του σημείου P ≠ ∞.
Οι παράμετροι τομέα χρησιμοποιούνται για την γέννηση των κλειδιών του
κρυπτοσυστήματος Ελλειπτικών Καμπυλών. Η γέννηση κλειδιών με εισόδους τις
παραμέτρους τομέα (Order(GF(q)), F_R, S, a, b, P, k, h) αποτελείται από:
·

την επιλογή ενός ακεραίου d, όπου 1 ≤ d ≤ k - 1

·

τον υπολογισμό του Q = dP

Το δημόσιο κλειδί είναι το σημείο Q, ενώ το ιδιωτικό κλειδί είναι η τιμή d.
Το δημιουργημένο ζεύγος κλειδιών χρησιμοποιείται σε ECDH (Elliptic Curve Diffie Helman)
πρωτόκολλα ανταλλαγής και αποκατάστασης κλειδιών.
Σε ένα ECDH πρωτόκολλο, μια οντότητα A γεννάει ένα ζεύγος κλειδιών και στέλνει το
δημόσιο κλειδί στην οντότητα B. Ομοίως, η οντότητα B γεννάει ένα διαφορετικό ζεύγος
κλειδιών και στέλνει το δικό της δημόσιο κλειδί στην οντότητα A. Η κάθε οντότητα
επεξεργαζόμενη δύο δημόσια κλειδιά, τα πολλαπλασιάζει και δημιουργεί ένα κλειδί
συνεδρίας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κρυπτογράφηση-αποκρυπτογράφηση ή
πιστοποίηση μηνύματος.
Η κάθε οντότητα επιβεβαιώνει ότι το δημόσιο κλειδί είναι ένα νόμιμα δημιουργημένο σημείο
Q της Ελλειπτικής Καμπύλης χρησιμοποιώντας τις παραμέτρους τομέα.
Η κρυπτογραφία Ελλειπτικών Καμπυλών βρίσκει χρήση σε πρωτόκολλα πιστοποίησης τα
οποία βασίζονται σε σχήματα ψηφιακών υπογραφών. Ένα σχήμα ψηφιακής υπογραφής
χρησιμοποιεί της παραμέτρους τομέα και το ζεύγος κλειδιών για την διαδικασία της
δημιουργίας ψηφιακών υπογραφών και για της επιβεβαίωση ψηφιακών υπογραφών. Και οι
δύο διαδικασίες χρησιμοποιούν συναρτήσεις κατακερματισμού H(x).
Το πιο ευρέως χρησιμοποιούμενο σχήμα ψηφιακών υπογραφών βασισμένο στο ECDLP είναι
το ECDSA (Elliptic Curve Digital Signature Algorithm) σχήμα και παρουσιάζεται παρακάτω
(Αλγόριθμοι 1.4, 1.5).
Αλγόριθμος 2.5. Παραγωγή ψηφιακής υπογραφής ECDSA
Είσοδος: Παράμετροι τομέα (Order(GF(q)), GF_R, S, a, b, P, k, h), ιδιωτικό κλειδί d,
μήνυμα m.
Έξοδος: Υπογραφή (r, s).
1. Διαλέγω c, όπου 1 ≤ c ≤ k - 1
2. e = H(m)
3. cP = (x1, y1)
4. Αναπαράσταση του x1 Î GF(q) σαν ακεραίου x1¢ Î Z
5. r = x1¢ mod k. Αν r = 0 τότε επιστροφή στο βήμα 1.
6. s = c−1(e+d×r) mod k. Αν s = 0 επιστροφή στο βήμα 1.
7. Παραγωγή (r, s).
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Αλγόριθμος 2.6. Επιβεβαίωσης ψηφιακής υπογραφής ECDSA
Είσοδος: Παράμετροι τομέα (Order(GF(q)), GF_R, S, a, b, P, k, h), δημόσιο κλειδί Q,
μήνυμα m, Υπογραφή (r, s).
Έξοδος: Αποδοχή ή όχι της ψηφιακής υπογραφής
1. Αν (1 ≤ r ,s ≤ k – 1 και r, s είναι ακέραιοι) δεν είναι αληθές τότε απόρριψη της ψηφιακής
υπογραφής αλλιώς
1.1 e = H(m).
1.2 w = s−1 mod k.
1.3 u1 = e×w mod k and u2 = r×w mod k.
1.4 X = u1P +u2Q = (x1, y1).
1.5 If X = ∂ then return (“Ψευδής υπογραφή”);
1.6 Αναπαράσταση του x1 Î GF(q) σαν ακεραίου x1¢ Î Z
1.7 v = x1¢ mod k.
1.8 If v = r then return (“Αληθής υπογραφή”) else return (“Ψευδής υπογραφή”).
Παρατηρώντας τους παραπάνω αλγορίθμους μπορεί να διαπιστωθεί εύκολα ότι οι
χρησιμοποιούμενες σε αυτούς αριθμητικές πράξεις είναι δύο. Η πράξη του πολλαπλασιασμού
modulo k και η πράξη του scalar πολλαπλασιασμού ακεραίου με σημείο της Ελλειπτικής
Καμπύλης. Η πράξη του πολλαπλασιασμού modulo k έχει μη αμελητέα μαθηματική
πολυπλοκότητα, όμως από το κεφάλαιο 2.4 διαφαίνεται ότι ο scalar πολλαπλασιασμός έχει
σαφώς μεγαλύτερη πολυπλοκότητα αφού εμπεριέχει τις πράξεις του διπλασιασμού και της
άθροισης σημείων της Ελλειπτικής Καμπύλης. Για αυτό το λόγο, η βελτιστοποίηση της
απόδοσης ενός κρυπτοσυστήματος Ελλειπτικών Καμπυλών εστιάζεται σε αυτή την
αριθμητική πράξη και σε όλες εκείνες τις πράξεις που χρειάζονται ώστε να πραγματοποιηθεί
αυτή η πράξη καλύτερα.
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3. ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΣΩΜΑΤΑ GF(P)
ΚΑΙ RSA
Ένα στοιχείο a που ανήκει στο σώμα GF(p) ή αλλιώς πρώτο σώμα είναι ένα στοιχείο για το
οποίο ισχύει a Î {0,1,2…p-1}. Συνεπώς, κάθε μαθηματική πράξη που ορίζεται στο GF(p)
διέπεται από την παρακάτω βασική αρχή: Αν το αποτέλεσμα οποιαδήποτε αριθμητικής
πράξης είναι εκτός του εύρους του GF(p) τότε αυτό το αποτέλεσμα πρέπει να
επαναπροσδιοριστεί μέσα στο σώμα εφαρμόζοντας πάνω του την μαθηματική πράξη modulo
p (αναγωγή υπολοίπων) (mod p). Κάθε στοιχείο a του GF(p) μπορεί να θεωρηθεί ένας
αριθμός δυαδικού διανύσματος a={an-1,an-2,…a1,a0} όπου ai Î GF(2) και 0 £ a £ p-1.

3.1 Αριθμητικές Πράξεις σε Σώματα GF(p)
Μπορούμε να ξεχωρίσουμε τις βασικές πράξεις που ορίζονται πάνω σε πεπερασμένα σώματα
GF(p), οι οποίες είναι η modulo πρόσθεση και αφαίρεση, ο modulo πολλαπλασιασμός και
τετραγωνισμός, η modulo ύψωση σε δύναμη και η modulo αντιστροφή. Κάθε μια από αυτές
τις αριθμητικές πράξεις αναλύεται διεξοδικά στα παρακάτω υποκεφάλαια ενώ
παρουσιάζονται μεθοδολογίες – αλγόριθμοι πραγματοποίησης των πράξεων αυτών

3.1.1 Modulo Πρόσθεση και Αφαίρεση
Αν a, b είναι στοιχεία του GF(p), a, b Î {0, 1, 2…p-1} και a > b, τότε η πρόσθεση και η
αφαίρεση μεταξύ των δύο αυτών στοιχείων έχει την παρακάτω μορφή (modulo πρόσθεση και
αφαίρεση):
if a + b < p
ìa + b
(a + b) mod p = í
îa + b - p if a + b ³ p
(a - b) mod p = a - b
Οι δύο πράξεις που σχετίζονται με την modulo πρόσθεση και αφαίρεση είναι η πρόσθεση και
αφαίρεση ακεραίων. Η modulo αφαίρεση βλέπουμε ότι ταυτίζεται με την αφαίρεση ακεραίων
ενώ η modulo πρόσθεση απαιτεί τουλάχιστον μια πρόσθεση ακεραίων και μια αφαίρεση
ακεραίων. Αφού η αφαίρεση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε δυαδικό επίπεδο σαν πρόσθεση
χρησιμοποιώντας αριθμούς συμπληρώματος του 2 [12], διαφαίνεται ότι η πρόσθεση
ακεραίων αποτελεί την πράξη κλειδί για την modulo πρόσθεση και αφαίρεση.
Υπάρχουν πάρα πολλές αρχιτεκτονικές υλικού για πρόσθεση ακεραίων. Μεταξύ αυτών
ξεχωρίζουν οι αθροιστές Ripple Carry, Carry Lookahead, Carry Save, Carry Select ή Carry
Skip adders. Περισσότερα πάνω στο θέμα των διαφόρων αθροιστών καθώς και της λογικής
που διέπει τον καθένα τους μπορούν να βρεθούν σε όλα τα γνωστά βιβλία σχετικά με
αριθμητική υπολογιστών και σχεδιασμό υλικού [12] [13].
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3.1.2 Modulo Πολλαπλασιασμός
Ο πολλαπλασιασμός σε GF(p) πραγματοποιείται πάντα modulo
p, (modulo
πολλαπλασιασμός ή (a × b) mod p ). Υπάρχουν δύο προσεγγίσεις στην πραγματοποίηση
modulo πολλαπλασιασμού. Η πρώτη προσέγγιση αποτελείται από δύο βήματα:
Βήμα 1. πραγματοποίηση πολλαπλασιασμού ακεραίων
Βήμα 2. πραγματοποίηση modulo p πράξης πάνω στο αποτέλεσμα του πολλαπλασιασμού
ακεραίων του βήματος 1
Στο βήμα 1. αλγόριθμοι πολλαπλασιασμού ακεραίων μπορούν να χρησιμοποιηθούν έτσι ώστε
να υπολογιστεί το γινόμενο, το οποίο δεν ανήκει στο GF(p). Τέτοιοι αλγόριθμοι μπορούν να
παρθούν από την θεωρία αριθμητικής υπολογιστών και αντίστοιχες αρχιτεκτονικές
πολλαπλασιαστών μπορούν να προκύψουν από αυτούς. Ένας τέτοιος αλγόριθμος που
χρησιμοποιείται ευρέως σε εφαρμογές κυρίως Κρυπτογραφίας Ελλειπτικών Καμπυλών είναι
η μέθοδος πολλαπλασιασμού Karatsuba – Ofman.
Στο βήμα 2, όπου εφαρμόζεται η modulo p πράξη, η κλασσική προσέγγιση της δοκιμαστικής
διαίρεση δεν μπορεί να εφαρμοστεί [12] για τον modulo πολλαπλασιασμό λόγω του
αυξημένου υπολογιστικού της κόστους. Οι πιο υποσχόμενες μέθοδοι για την modulo p πράξη
είναι η αναγωγή Barret (Barret’s Reduction) και η αναγωγή Montgomery (Montgomery
Reduction).
Η δεύτερη προσέγγιση για τον modulo πολλαπλασιασμό αποτελείται από ένα μόνο βήμα
όπου πραγματοποιούνται ο πολλαπλασιασμός και η modulo p πράξη μαζί. Ο αλγόριθμος του
Montgomery αποτελεί την πιο γνωστή μέθοδο για αυτήν την προσέγγιση ενώ χρησιμοποιείται
ευρέως στον σχεδιασμό πολλαπλασιαστών για Κρυπτογραφία Ελλειπτικών Καμπυλών αλλά
και RSA.
Όλοι οι πολλαπλασιαστές για GF(p) ή Z p είναι bit serial ή digit serial, δηλαδή
πραγματοποιούν τον πολλαπλασιασμό επεξεργαζόμενοι bits ή digits δεδομένων ανά
αλγοριθμική επανάληψη (γύρο) σε ένα συγκεκριμένο αριθμό γύρων πολλαπλασιασμού
μεγαλύτερων από έναν.
3.1.2.1 Karatsuba-Ofman Multiplication
Ο αλγόριθμος πολλαπλασιασμού Karatsuba - Ofman χρησιμοποιεί την τεχνική divide and
conquer για να πραγματοποιήσει πολλαπλασιασμό ακεραίων [14]. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμος
όταν πρέπει να πολλαπλασιαστούν πολύ μεγάλοι αριθμοί. Έτσι έχει μεγάλη πρακτική
εφαρμογή στην κρυπτογραφία όπου εν γένει χρησιμοποιούνται αριθμοί μεγάλου μήκους bit.
Ας υποθέσουμε ότι A, B είναι ακέραιοι αριθμοί σε n-bit δυαδική μορφή, όπου A={an-1, an2…a1, a0}, B={bn-1, bn-2…b1, b0} και n=2m. Μπορούμε να ξαναγράψουμε τα A, B ως
A=A12m+A2 και B=B12m+B2 όπου A1, A2, B1, B2 είναι m-bit αριθμοί της μορφής A1 = {an-1, an2…am+1,am}, A2 = {am-1 am-2…a1, a0} και B1 = {bn-1, bn-2…bm+1,bm}, B2={bm-1…b1, b0}. Σε αυτή
την περίπτωση ο πολλαπλασιασμός A×B γίνεται:
A × B = ( A1 2 m + A2 ) × ( B1 2 m + B2 ) = ( A1 × B1 )2 2 m + ( A1 × B2 + A2 × B1 )2 m + ( A2 × B2 ) .
Έτσι με τη μέθοδο Karatsuba-Ofman αντί να πραγματοποιηθεί ένας πολλαπλασιασμός
μεταξύ n-bit αριθμών, γίνονται τρεις παράλληλοι πολλαπλασιασμοί, δύο παράλληλες
n
προσθέσεις και δύο αφαιρέσεις m-bit αριθμών, όπου m = , όπως προκύπτει παρακάτω.
2
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Υπολογίζουμε τα C = A1 × B1 , D = A2 × B2 και μετά ( A1 + A2 ) × ( B1 + B2 ) =
= A1 × B2 + A2 × B1 + A1 × B1 + A2 × B2 Û A1 × B2 + A2 × B1 = ( A1 + A2 ) × ( B1 + B2 ) - C - D .
Ο πολλαπλασιασμός μεταξύ m-bit αριθμών μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη μέθοδο μακρού
πολλαπλασιασμού (long multiplication method) [12] αλλά μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί
χρησιμοποιώντας την μέθοδο Karatsuba – Ofman. Σε αυτή την περίπτωση, η μέθοδος
Karatsuba - Ofman χρησιμοποιείται επαναληπτικά
ώσπου το μέγεθος bit των
πολλαπλασιαζόμενων αριθμών να φτάσει σε ένα σημείο πέρα από το οποίο η μέθοδος δεν
είναι ωφέλιμη. Η μέθοδος Karatsuba - Ofman μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμα κι αν το n δεν
είναι άρτιος αριθμός αφού συμπληρώνοντας με μηδενικά, ο πολλαπλασιαστής ή
πολλαπλασιαστέος μπορεί να ταιριάξει στο επιθυμητό άρτιο μήκος bit.
3.1.2.2 Αναγωγή Barrett (Barrett’s Reduction)
Η μέθοδος Barrett αναγωγής αποτελεί ένα γρήγορο τρόπο για την πραγματοποίηση της
modulo p πράξης όταν πολλές αναγωγές πρέπει να πραγματοποιηθούν για το ίδιο modulus p.
Έτσι η μέθοδος μοιάζει πολύ εύχρηστη σε εφαρμογές του GF(p) ή Z p όπου πολλές πράξεις
γίνονται χρησιμοποιώντας το modulus p (mod p). Μια ειδική τιμή πρέπει να προεπεξεργαστεί
ê b 2n ú
σε αυτή τη μέθοδο. Αυτή η τιμή, που συμβολίζεται ως μ, έχει την μορφή m = ê ú όπου b
ë p û
είναι η επιλεγμένη βάση (radix) των εμπλεκόμενων αριθμών (Αλγόριθμος 3.1).
Αλγόριθμος 3.1. Barrett’s Reduction
ê b 2n ú
Είσοδος: x = {x2n-1…x2, x1 ,x0 }b, p = {pn-1…p1, p0 }b, m = ê ú
ë p û
Έξοδος: x mod p
êê x ú m ú
1. p¢ = ê ê n-1 ú × n+1 ú
ëë b û b û
2. x¢ = ( x mod b n +1 ) - ( p¢ × p mod b n +1 )
2. If x¢ < 0 then x¢ = x¢ + b n +1
3. While x¢ ³ p then x¢ = x¢ - p
4. Return x¢
Πρέπει να τονιστεί ότι ο παραπάνω αλγόριθμος είναι εξαιρετικά αποτελεσματικός για υψηλές
τιμές b (high radix) b>3. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε
εφαρμογές υλικού βασισμένες σε radix 2 (b=2). Η μέθοδος Barrett’s Reduction δεν
χρησιμοποιεί καμία διαίρεση παρά μόνο απλούστερες μαθηματικές πράξεις (πρόσθεση και
αφαίρεση ακεραίων) καθώς και αρκετές shift πράξεις που μπορούν να πραγματοποιηθούν με
μηδαμινό υπολογιστικό κόστος.
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3.1.2.3 Montgomery Αναγωγή και Montgomery Πολλαπλασιασμός
Το 1985, ο Peter Montgomery εισήγαγε μια νέα μέθοδο για την modulo p πράξη αλλά και τον
πολλαπλασιασμό [15]. Με την προσέγγιση του Montgomery για αυτές τις πράξεις,
αποφεύγεται η χρονικά και υπολογιστικά επίπονη δοκιμαστική διαίρεση που απαιτείται από
πιο απλούς αλγόριθμους. Η μέθοδος του Montgomery έχει αποδειχτεί ότι είναι πολύ
αποτελεσματική όσον αφορά την ταχύτητα υπολογισμών αλλά και τους χρησιμοποιούμενους
πόρους ενός συστήματος που πραγματοποιεί modulo πολλαπλασιασμό ή modulo p. Για αυτό
το λόγο, έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως σε τέτοια συστήματα τόσο για υλικό όσο για λογισμικό.
Η Montgomery modulo αναγωγή (Montgomery reduction) [15] χρησιμοποιείται για τον
υπολογισμό της τιμής MontR(x,p)= c = x × r -1 mod p όπου r είναι ένας σταθερός αριθμός,
συνήθως με τιμή r=bn όπου b είναι η βάση των εμπλεκόμενων αριθμών. Η n-bit τιμή p
πρέπει να είναι ένας ακέραιος που ικανοποιεί τη συνθήκη gcd(r,p)=1. Όταν οι πράξεις
γίνονται στο GF(p) τότε p είναι ένας πρώτος αριθμός και κατά συνέπεια η παραπάνω
συνθήκη είναι πάντα αληθής. Στην περίπτωση όπου οι πράξεις γίνονται στο Ζp για χρήση
στον RSA, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι p είναι το γινόμενο δύο πρώτων αριθμών (όπως
προκύπτει από τον ορισμό του RSA, p = q×e), έτσι ισχύει gcd(r, e)=1, gcd(r,q)=1 και κατά
συνέπεια gcd(r,p)=1 ή αλλιώς ως γινόμενο πρώτων αριθμών το p είναι περιττός αριθμός άρα
gcd(r,q)=1. Η Montgomery modulo αναγωγή παρουσιάζεται στον αλγόριθμο 3.2
Αλγόριθμος 3.2. Montgomery Modulo Αναγωγή (MontR(x,p) Function)
Είσοδος: x = {x2n-1…x2, x1 ,x0 }b, p = {pn-1…p1, p0 }b, r=bn, p¢ = - p -1 mod b
Έξοδος: c = x × r -1 mod p
1. c = x
2. For i=0 to n-1 do
2.1 q = ci × p¢ mod b
2.2 c = c + q × p × bi
3. c = c n
b
4. if c ³ p then c = c – p
5. Return c
Υπάρχει μια ένα προς ένα αντιστοιχία μεταξύ κάθε στοιχείου x Î GF(p) ή x Î Z p και της

αναπαράστασής του c = x × r -1 mod p . Η Montgomery modulo αναγωγή, συνήθως, δεν
χρησιμοποιείται ανεξάρτητα αλλά ως μέρος του Montgomery modulo πολλαπλασιασμού,
όπως φαίνεται στον αλγόριθμο 3.3.
Αλγόριθμος 6.3. Montgomery Modulo Πολλαπλασιασμός (MontM(x,y,p) Function)
Είσοδος: x = {xn-1…x2, x1 , x0 }b<p, y = {yn-1…y2, y1 , y0 }b<p, p = {pn-1…p1, p0 }b, r=bn,
p¢ = - p -1 mod b
Έξοδος: c = x × y × r -1 mod p
1. c = 0
2. For i=0 to n-1 do
2.1 q = (c0 + xi × y0 ) p¢ mod b
2.2 c = (c + xi × y + q × p ) b
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3. if c ³ p then c = c – p
4. Return c.
Στο γινόμενο του Montgomery modulo πολλαπλασιασμού MontM(x,y,p) = x × y × r -1 mod p
περιλαμβάνεται ένα σταθερός αριθμός r-1. Για να αποκτήσουμε ένα γινόμενο απαλλαγμένο
από τον παράγοντα r-1 υπάρχουν δύο μεθοδολογίες που μπορούν να ακολουθηθούν. Στην
πρώτη μεθοδολογία για τον υπολογισμό του x × y mod p , αρχικά βρίσκεται η τιμή
x¢ = x × r mod p πραγματοποιώντας την πράξη MontM(x,r2,p). Μπορούμε να πούμε τότε ότι
το x¢ ανήκει στο Montgomery ή p-υπόλοιπο (p-residue) τομέα. Χρησιμοποιώντας το x¢ αντί
για το x στον Montgomery modulo πολλαπλασιασμό (MontM( x¢ ,y,p)), το αποτέλεσμα
x × y mod p υπολογίζεται όταν ολοκληρωθεί ο αλγόριθμος. Μια άλλη μεθοδολογία για την
μετάβαση από το Montgomery γινόμενο στο κανονικό μπορεί να βρεθεί αν
χρησιμοποιήσουμε την προεπεξεργασμένη τιμή r ¢ = r 2 mod p . Σε αυτήν την περίπτωση,
υπολογίζουμε κανονικά το Montgomery γινόμενο xy=MontM(x,y,p)= = x × y × r -1 mod p και
στην συνέχεια πραγματοποιούμε την πράξη MontM(xy, r ¢ ,p) για να βρούμε το x × y mod p .
Οποιαδήποτε από τις δύο παραπάνω μεθοδολογίες κι αν χρησιμοποιήσουμε, χρειαζόμαστε
τουλάχιστον δύο εφαρμογές του αλγορίθμου έτσι ώστε να υπολογίσουμε το x × y mod p . Για
το λόγο αυτό ο αλγόριθμος του Montgomery είναι πιο αποδοτικός όταν υπάρχουν πολλοί
επαναλαμβανόμενοι πολλαπλασιασμοί (όπου το γινόμενο του ενός πολλαπλασιασμού
χρησιμοποιείται στον αμέσως επόμενο) γιατί τότε η μετάβαση από το x × y × r -1 mod p στο
x × y mod p γίνεται μόνο στο τέλος όλων των υπολογισμών.
Ένα από τα προβλήματα του αλγορίθμου Montgomery modulo πολλαπλασιασμού είναι ο
υπολογισμός του p¢ . Ανάλογα με την βάση b πάνω στην οποία είναι ορισμένοι οι
εμπλεκόμενοι αριθμοί, ο υπολογισμός του p¢ μπορεί να περιλαμβάνει την χρήση modulo
αντιστροφής. Αυτό δεν είναι πάντα επιθυμητό μια και η modulo αντιστροφή προσθέτει πολύ
μεγάλη υπολογιστική πολυπλοκότητα στον πολλαπλασιασμό. Με τη χρήση συγκεκριμένων
βάσεων b μπορεί να περιοριστεί ή να αποφευχθεί αυτό το πρόβλημα. Η πιο συχνά
χρησιμοποιούμενη τέτοια βάση είναι η b=2 βάση ή αλλιώς η δυαδική αναπαράσταση καθώς
και μικρές δυνάμεις αυτής της βάσης (b=22, b=24). Σε περίπτωση που b=2, τότε p¢ = 1 και η
πράξη MontM(x,y,p) απλοποιείται σημαντικά όπως φαίνεται στον αλγόριθμο 3.4.
Αλγόριθμος 3.4. Δυαδικός Montgomery Modulo Πολλαπλασιασμός
(MontMb(x,y,p) Function)
Είσοδος: x = {xn-1…x2, x1 , x0 }2<p, y = {yn-1…y2, y1 , y0 }2<p, p = {pn-1…p1, p0 }2, r=2n,
Έξοδος: c = x × y × 2- n mod p
1. c=0
2. For i=0 to n-1 do
2.1 q = (c0 + xi × y0 ) mod 2
2.2 c = (c + xi × y + q × p ) 2
3. if c ³ p then c = c – p
4. Return c.
Είναι σημαντικό να παρατηρηθεί, όπως αναφέρει ο Walter στο [16], ότι αν ο αλγόριθμος του
Montgomery χρησιμοποιείται για modulo ύψωση σε δύναμη τότε το c στο βήμα 3 του
αλγορίθμου 3.4 δεν είναι ποτέ μεγαλύτερο από p και κατά συνέπεια το βήμα αυτό δεν
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χρειάζεται. Αυτό το βήμα συνήθως το ονομάζουμε έλεγχο τελικής αφαίρεσης (final
subtraction check) και υποδηλώνει το αν θα γίνει στο τέλος των υπολογισμών μια αφαίρεση
ώστε το τελικό γινόμενο να ανήκει στο GF(p). Αν ο Montgomery αλγόριθμος
χρησιμοποιείται για RSA, επειδή πάντα αποτελεί μέρος της modulo ύψωσης σε δύναμη το
βήμα του ελέγχου τελικής αφαίρεσης παραλείπεται.

3.1.3 Modulo Τετραγωνισμός
Ο modulo τετραγωνισμός ακολουθεί τις γενικές αρχές του modulo πολλαπλασιασμού. Οι
μέθοδοι που περιγράφηκαν στο υποκεφάλαιο 3.2 εφαρμόζονται και στον modulo
τετραγωνισμό με κατάλληλες απλοποιήσεις, δεδομένου ότι στο γινόμενο c = x × y mod p
ισχύει x = y.

3.1.4 Modulo Ύψωση σε Δύναμη
Έστω ότι έχουμε έναν αριθμό – στοιχείο x του GF(p) ή Z p και έναν ακέραιο e. Υψώνοντας

το x στην δύναμη e παίρνουμε ένα στοιχείο c που ανήκει επίσης στο GF(p) ή Z p αν
πραγματοποιήσουμε την πράξη της modulo ύψωσης σε δύναμη ή αλλιώς xe mod p. Αυτή η
πράξη, όπως αναλύθηκε στο κεφάλαιο 3 αποτελεί το βασικό μαθηματικό εργαλείο για τον
RSA. Η αλγοριθμική μέθοδος που ακολουθείται για την πραγματοποίηση modulo ύψωσης σε
δύναμη βασίζεται σε μια επαναλαμβανόμενη σειρά τετραγωνισμών και πολλαπλασιασμών,
όπως φαίνεται στον αλγόριθμο 3.5. Κατά συνέπεια, η απόδοση ενός συστήματος που
πραγματοποιεί ύψωση σε δύναμη, όσον αφορά την ταχύτητα υπολογισμού αποτελέσματος
και το πλήθος των χρησιμοποιούμενων πόρων συστήματος, καθορίζεται από την απόδοση
του αλγορίθμου πολλαπλασιασμού που χρησιμοποιείται.
Αλγόριθμος 3.5. Modulo Ύψωση σε Δύναμη (Mexp(x,e,p) Function)
Είσοδος: x = {xn-1…x2, x1 , x0 }2<p, e = {en-1…e2, e1 , e0 }2<p, p = {pn-1…p1, p0 }2
Έξοδος: c = x e mod p
1. a=m
2. For i = n-1 to 0 do
2.1 a = a× a mod p
2.2 if ei = 1 then a = a× m mod p
3. Return a.
Χαρακτηριστικά υψηλή απόδοση επιτυγχάνεται με τη χρήση του αλγορίθμου του
Montgomery στη modulo ύψωση σε δύναμη. Σε αυτήν την περίπτωση, αποφεύγεται η
μετατροπή του αποτελέσματος του Montgomery modulo πολλαπλασιασμού από
x × y × r -1 mod p στο x × y mod p σε κάθε πραγματοποίηση μιας τέτοιας πράξης με κατάλληλη
τροποποίηση του αλγορίθμου 3.5. Ο προκύπτων τροποποιημένος αλγόριθμος επιστρέφει ως
αποτέλεσμα το c = x e mod p απαλλαγμένο από τον παράγοντα r-1 και παρουσιάζεται
παρακάτω (αλγόριθμος 3.6).
Εκτός όμως από την βελτιστοποίηση του αλγορίθμου πολλαπλασιασμού σε ένα σύστημα
modulo ύψωσης σε δύναμη μπορούν να εφαρμοστούν επιπλέον και άλλες τεχνικές βελτίωσης
της απόδοσης του συστήματος αυτού. Τεχνικές που εφαρμόζονται τόσο για modulo ύψωση
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σε δύναμη όσο και στον scalar πολλαπλασιασμό Ελλειπτικών Καμπυλών είναι οι διάφορες
μέθοδοι παραθύρων που αποτελούν γενίκευση του αλγορίθμου 3.5 αφού βασίζονται στην
επεξεργασία περισσότερων από ένα bit του εκθέτη e ανά αλγοριθμική επανάληψη (το σύνολο
αυτών των bit ονομάζεται παράθυρο). Υπάρχουν τεχνικές που το παράθυρο έχει
συγκεκριμένο μέγεθος, αλλά και τεχνικές όπου το μέγεθος του παραθύρου μεταβάλλεται
ανάλογα με συγκεκριμένες συνθήκες. Τέτοιες τεχνικές παρουσιάζονται και συγκρίνονται στο
[18] όπου και προτείνεται μια φάση προεπεξεργασίας κατά την οποία κάποιες δυνάμεις του
m προϋπολογίζονται. Ο αριθμός αυτών των προεπεξεργασιών εξαρτάται από το μέγεθος του
παραθύρου. Περισσότερα για τις μεθόδους παραθύρων παρουσιάζονται κατά την ανάλυση
του scalar πολλαπλασιασμού Ελλειπτικών Καμπυλών, όπου και βρίσκουν ευρύτερη
εφαρμογή.
Αλγόριθμος 3.6. Montgomery Modulo Ύψωση σε Δύναμη (MontMexp(x,e,p) Function)
Είσοδος: x = {xn-1…x2, x1 , x0 }2<p, e = {en-1…e2, e1 , e0 }2<p, p = {pn-1…p1, p0 }2
Έξοδος: c = x e mod p
1. c = r mod p
2. g = r 2 mod p
3. x = x × g × r -1 mod p (Montgomery modulo πολλαπλασιασμός)
4. For i = n - 1 to 0 do
4.1 c = c × c × r -1 mod p (Montgomery modulo πολλαπλασιασμός)
4.2 if ei = 1 then c = c × x × r -1 mod p (Montgomery modulo πολλαπλασιασμός)
5. c = c ×1 × r -1 mod p (Montgomery modulo πολλαπλασιασμός)
6. Return c.
Άλλες τεχνικές βελτιστοποίησης της modulo ύψωσης σε δύναμη σχετίζονται με την
επανακωδικοποίηση του εκθέτη σε μια αναπαράσταση που να περιέχει λιγότερους μη
μηδενικούς παράγοντες [19]. Χαρακτηριστική τέτοια επανακωδικοποίηση είναι η
αναπαράσταση προσημασμένου ψηφίου. Έστω ότι έχουμε μια αναπαράσταση ενός ακεραίου
t
k της μορφής
k ¢ = å i =0 ki¢2i όπου ki¢ Î {0, ±1} . Αυτή η αναπαράσταση λέγεται
αναπαράσταση προσημασμένου ψηφίου και είναι πλεονάζουσα (redundant).

3.1.5 Modulo Αντιστροφή
Έστω ότι έχουμε δύο στοιχεία x, a που ανήκουν στο GF(p) ή στο Z p (για p περιττό) τέτοια

ώστε a × x º 1(mod p ) . Αν υπάρχει τέτοιο x, τότε είναι μοναδικό, συμβολίζεται ως a-1 και
ονομάζεται πολλαπλασιαστικό αντίστροφο του a. Η διαδικασία της ανεύρεσης του
πολλαπλασιαστικού αντίστροφου ενός αριθμού ονομάζεται modulo αντιστροφή.
Πολλαπλασιαστικό αντίστροφο a-1 υπάρχει εφόσον p και a είναι μεταξύ τους πρώτοι δηλαδή
gcd(a, p) = 1. Αυτή η προϋπόθεση ισχύει τόσο για το GF(p), όπου το p είναι πρώτος αριθμός,
όσο και για το Z p σύνολο που χρησιμοποιείται στον RSA, όπου ισχύει gcd(a, p) = 1 όπως
παρατηρήθηκε στο υποκεφάλαιο 3.2.3.
Η εύρεση του πολλαπλασιαστικού αντιστρόφου ενός αριθμού είναι μια διαδικασία που
περιλαμβάνει ένα σημαντικό αριθμό από υπολογισμούς και έτσι τρόποι αποφυγής αυτής της
πράξης εξετάζονται πάντα, ιδιαίτερα στην κρυπτογραφία Ελλειπτικών καμπυλών όπου είναι
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κυρίως απαραίτητη. Παρόλα αυτά η αντιστροφή δεν μπορεί πάντα να αποφευχθεί έτσι
αρκετές μέθοδοι έχουν προταθεί που να πραγματοποιούν αυτή την πράξη με όσο το δυνατόν
χαμηλότερο υπολογιστικό κόστος τόσο σε ταχύτητα υπολογισμού αποτελέσματος όσο και
πλήθους χρησιμοποιούμενων πόρων υλικού.
Η κυρίαρχη τεχνική για τον υπολογισμό πολλαπλασιαστικού αντιστρόφου είναι ο
επεκτεταμένος αλγόριθμος του Ευκλείδη για μέγιστο κοινό διαιρέτη (Extended Euclidean
Algorithm for gcd, EEA) αλλά δεν είναι η μόνη. Ο Kaliski στο [35] προτείνει μια
διαφορετική προσέγγιση στο θέμα χρησιμοποιώντας το μαθηματικό υπόβαθρο του
Montgomery modulo πολλαπλασιασμού. Αυτή η προσέγγιση οδηγεί στον Montgomery
αλγόριθμο αντιστροφής για υπολογισμό του πολλαπλασιαστικού αντιστρόφου στον
Montgomery τομέα.
3.1.5.1 Επεκτεταμένος Αλγόριθμος του Ευκλείδη
Η εξίσωση a × x º 1(mod p ) μπορεί να γραφεί αλλιώς και ως a × a -1 + pˆ × p = 1 . Αυτή η
δεύτερη εκδοχή της εξίσωσης αντιστροφής είναι μια απευθείας αναπαράσταση του
αποτελέσματος που προκύπτει αν εφαρμοστεί ο επεκτεταμένος αλγόριθμος του Ευκλείδη για
μέγιστο κοινό διαιρέτη (ΕΕΑ) με εισόδους τα a, p. Ο ΕΕΑ χρησιμοποιείται για τον
υπολογισμό των τιμών d = gcd(a,p), x και y όπως εμφανίζονται στην εξίσωση
a × x + y × p = d . Όμως επισημάνθηκε παραπάνω, ισχύει πάντα ότι d = gcd(a,p) = 1 εφόσον
υπάρχει πολλαπλασιαστικό αντίστροφο και έτσι a × x + y × p = d Û a × x + y × p = 1 κάτι που
ταυτίζεται με την εξίσωση της αντιστροφής.
Ο ΕΕΑ είναι μια επαναλαμβανόμενη ακολουθία από διαιρέσεις και αφαιρέσεις. Υποθέτουμε
ότι ri, qi, ui Î GF(p) ή στο Z p (με p γινόμενο πρώτων αριθμών για το δεύτερο) όπου i είναι
ένας ακέραιος (i={0,1,2…}) που αναπαριστά τον τρέχοντα γύρο υπολογισμού του
αλγορίθμου. Αρχικά, r-1=p,
r-2=a, u-2=1, και u-1=0. Σε κάθε αλγοριθμικό γύρο, το ri-1
διαιρεί το ri-2 δίνοντας πηλίκο qi και υπόλοιπο ri, δηλαδή ri -1 = qi × ri - 2 + ri . Αυτές οι τιμές
χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του ui = qi × ui -1 + ui - 2 . Η διαδικασία αυτή
επαναλαμβάνεται μέχρι το τρέχον υπόλοιπο ri να γίνει μηδέν όπως φαίνεται στον αλγόριθμο
3.7.
Αλγόριθμος 3.7. Επεκτεταμένος Αλγόριθμος του Ευκλείδη για Αντιστροφή
(ExEucl(a,p) Function)
Είσοδος: a = {an-1…a2, a1 , a0 }2<p, p = {pn-1…p1, p0 }2
Έξοδος: a -1 mod p
1. r-1=p, r-2=a, u-2=1, u-1=0, i=0
2. While ri ≠ 0 do
êr ú
2.1 qi = ê i -1 ú
ë ri - 2 û
2.2 ri = ri -1 - qi × ri - 2
2.3 ui = qi × ui -1 + ui - 2
2.4 i=i+1
4. Return ui.
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Με μια πρώτη ματιά παρατηρείται ότι το κύριο πρόβλημα σχεδιασμού για τον αλγόριθμο 3.7
είναι ο εκτεταμένος αριθμός από απαιτούμενες διαιρέσεις. Όμως αρκετοί ερευνητές έχουν
καταφέρει να περιγράψουν τον αλγόριθμο σε δυαδική μορφή όπου η διαίρεση έχει
αντικατασταθεί από μια σειρά πράξεων shift (διαίρεση ή πολλαπλασιασμός με το 2). Ο
δυαδικό ΕΕΑ βασίζεται στην μέθοδο της μακράς διαίρεσης για ακεραίους σε δυαδική μορφή
όπως φαίνεται στον αλγόριθμο 6.8
Αλγόριθμος 3.8. Δυαδικός Επεκτεταμένος Αλγόριθμος του Ευκλείδη για Αντιστροφή
(ExEuclB(a,p) Function)
Είσοδος: a = {an-1…a2, a1 , a0 }2 < p, p = {pn-1…p1, p0 }2
Έξοδος: a -1 mod p
1. s=p, r=a, u=1, v=0
2. While (r ≠ 0 and s ≠ 0) do
2.1 while r0=0 do
2.1.1 r=r/2
2.1.2 If u0=0 then u=u/2 else u=(u+p)/2
2.2 while s0=0 do
2.2.1 s=s/2
2.2.2 If v0=0 then v=u/2 else v=(v+p)/2
2.3. If r ³ s then ( r = r - s and u = u - v ) else ( s = s - r and v = v - u )
3. If r = 1 then Return u mod p else Return v mod p.
3.1.5.2 Αλγόριθμος Montgomery Αντιστροφής
Ένας αριθμός a που μεταφέρεται στον τομέα Montgomery ή αλλιώς τομέα p-residue παίρνει
την μορφή a × r mod p . Αν r=2n τότε ο αριθμός αυτό στον τομέα Montgomery γίνεται
a 2n mod p . Για να μεταφερθεί ένα αριθμός α στον τομέα Montgomery απαιτείται μια πράξη
Montgomery modulo πολλαπλασιασμού μεταξύ του a και της τιμής r2 mod p (MontMb(a, r2
mod p, p)). Ακολουθώντας τους παραπάνω ορισμούς, το πολλαπλασιαστικό αντίστροφο ενός
αριθμού a στον τομέα Montgomery θα έχει την μορφή a -1 × r mod p . Στον αλγόριθμο
Montgomery αντιστροφής, που προτάθηκε από τον Kaliski στο [35], μια τεχνική παρόμοια με
τον ΕΕΑ ακολουθείται στο Montgomery τομέα για τον υπολογισμό του πολλαπλασιαστικού
αντιστρόφου ενός αριθμού a. Ο αλγόριθμος αυτός αποτελείται από δύο φάσεις (αλγόριθμοι
3.9 και 3.10). Στην φάση Ι, που συνήθως χαρακτηρίζεται σαν φάση Montgomery σχεδόν
αντιστροφής, υπολογίζεται η τιμή a -1 2 k mod p όπου k είναι ένας ακέραιος για τον οποίο
ισχύει n £ k £ 2k . Όμως το αποτέλεσμα αυτό δεν είναι σωστό στον Montgomery τομέα για
αυτό και απαιτείται μια επιπλέον φάση διόρθωσης. Αυτός είναι ο σκοπός της φάσης ΙΙ του
αλγορίθμου Montgomery αντιστροφής (αλγόριθμος 3.10).
Αλγόριθμος 3.9. Φάση I: Αλγόριθμος Montgomery Σχεδόν Αντιστροφής
(MontAI(a,p) Function)
Είσοδος: a = {an-1…a2, a1 , a0 }2 < p, p = {pn-1…p1, p0 }2
Έξοδος: c = a -1 2k mod p and k
1. s=p, r=a, u=1, v=0, k=0
2. While (s > 0) do
2.1 If s0=0 then s=s/2, u=2u
else if r0=0 then r=r/2, v=2v
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else if s > r then s = (s - r)/2, v = v + u, u=2u
else if s ≤ r then r = (r - s)/2, u = v + u, v=2v
2.2 k = k + 1
3. If v ³ p then v = v - p
3 Return c = v = p - v and k.

Αλγόριθμος 3.10. Φάση II: Αλγόριθμος Διόρθωσης Montgomery Αντιστροφής
(MontIcor(c, k, p) Function)
Είσοδος: c = {cn-1…c2, c1 , c0 }2, p = {pn-1…p1, p0 }2, k
Έξοδος: a -1 2n mod p
1. For i=0 to (k – n) do
1.1 If c0=0 then c=c/2 else c=(c + p)/2
2. Return c
Ενώ ο αριθμός των γύρων στον αλγόριθμο 3.9 δεν είναι σταθερός, είναι αυστηρά
περιορισμένος μεταξύ (n + 1) και (2n + 2) γύρων. Η φάση ΙΙ (αλγόριθμος 3.10) του
αλγορίθμου Montgomery αντιστροφής ολοκληρώνεται ύστερα από k - n γύρους.
Αν η είσοδος a του αλγορίθμου 3.9 είναι σε μορφή τομέα Montgomery τότε το αποτέλεσμα
της φάσης ΙΙ δεν είναι σε τομέα Montgomery αλλά έχει την μορφή a -1 mod p . Αν η είσοδος a
του αλγορίθμου 3.10 δεν είναι σε Montgomery τομέα τότε το αποτέλεσμα της φάσης II θα
πρέπει να πολλαπλασιαστεί χρησιμοποιώντας τον Montgomery modulo πολλαπλασιασμό με
1. Όμως αν το αποτέλεσμα της φάσης II εξαχθεί ύστερα από k - 1 γύρους αντί για k - m
γύρους, δεν χρειάζεται κανένας τελικός πολλαπλασιασμός για να πάρουμε αποτέλεσμα που
δεν είναι σε Montgomery τομέα, όπως φαίνεται στον αλγόριθμο 3.11.
Αλγόριθμος 3.11. Φάση II: Τροποποιημένος Αλγόριθμος Διόρθωσης Montgomery
Αντιστροφής (MMontIcor(c, k, p) Function)
Είσοδος: c = {cn-1…c2, c1 , c0 }2, p = {pn-1…p1, p0 }2, k
Έξοδος: a -1 mod p
1. For i=1 to k do
1.1 If c0=0 then c=c/2 else c=(c + p)/2
2. Return c
3.1.5.3 Modulo Διαίρεση
Η modulo διαίρεση μπορεί να θεωρηθεί σαν ένας συνδυασμός της αντιστροφής και του
a
1
πολλαπλασιασμού που ακολουθεί την φόρμα d = = a × όπου a, b, d Î GF(p). Συνεπώς,
b
b
πραγματοποιώντας πολλαπλασιαστική αντιστροφή και χρησιμοποιώντας το αποτέλεσμά της
σε modulo πολλαπλασιασμό μπορεί να υπολογιστεί εύκολα το αποτέλεσμα της διαίρεσης.
Αυτές οι δύο πράξεις μπορούν να πραγματοποιηθούν με αριθμούς που βρίσκονται σε
κανονική μορφή ή σε με αριθμούς που ανήκουν στον Montgomery τομέα ακολουθώντας ένα
συνδυασμό από Montgomery αλγόριθμο αντιστροφής και Montgomery modulo
πολλαπλασιασμό όπως προτείνεται στο [36].
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Υπάρχουν, παρόλα αυτά τροποποιήσεις του ΕΕΑ που μπορούν να εφαρμοστούν έτσι ώστε να
υποστηριχθεί από αυτόν τον αλγόριθμο η modulο διαίρεση. Ο Takagi στο [37] προτείνει μια
τέτοια τροποποίηση που παρουσιάζεται στον αλγόριθμο 3.12
Αλγόριθμος 3.12. Δυαδικός Επεκτεταμένος Αλγόριθμος του Ευκλείδη για Modulο
Διαίρεση
(ExEuclBdiv(a, b, p) Function)
Είσοδος: a = {an-1…a2, a1 , a0 }2, a = {bn-1…b2, b1 , b0 }2, p = {pn-1…p1, p0 }2,
a
Έξοδος: mod p
b
1. s = p, r = b, u = a, v = 0, z = 0
2. While (r > 0 ) do
2.1 while r0=0 do
2.1.1 r=r/2, u=u/2 mod p, z = z – 1
2.2 If z < 0 then (r ↔ s, u ↔ v, z = -z)
2.3 If ( (s + r) mod 4 = 0 ) then
2.3.1 r = (r + s)/2, u = (u + v)/2 mod p
else
2.3.2 r = (r - s)/2, u = (u - v)/2 mod p
3. If s = 1 then Return v else Return p - v.
Η Modulo αντιστροφή και διαίρεση είναι δύσκολο να σχεδιαστούν τόσο για υλικό όσο για
λογισμικό αφού απαιτούν τη χρήση πρακτικά όλων των modulo πράξεων που αναλύθηκαν
παραπάνω. Το γεγονός ότι το αποτέλεσμα δεν υπολογίζεται σε σταθερό, προκαθορισμένο
αριθμό γύρων εμποδίζει την χρήση συστολικών αρχιτεκτονικών και pipelining. Ελάχιστες
αρχιτεκτονικές και υλοποιήσεις υλικού υπάρχουν για modulο αντιστροφή και οι
περισσότερες από αυτές είναι απευθείας σχεδιασμοί των αντιστοίχων αλγορίθμων modulο
αναγωγής, πολλαπλασιασμού πρόσθεσης και αφαίρεσης όπως αυτή παρουσιάστηκαν σε αυτό
το κεφάλαιο. Πλεονάζουσα λογική, λογική προσημασμένου ψηφίου και/ή αναπαράσταση
συμπληρώματος του 2 χρησιμοποιείται σε κάποιες από αυτές τις αρχιτεκτονικές σε
συνδυασμό με υψηλές βάσεις (high radix 4/2) και Carry-Save ή Carry Select αρχιτεκτονικές
πρόσθεσης-αφαίρεσης [38][39][40] έτσι ώστε να επιτευχθεί υψηλή ταχύτητα υπολογισμών
και χαμηλό πλήθος χρησιμοποιούμενων πόρων υλικού.

3.2 Προτεινόμενος Σχεδιασμός Modulo Πολλαπλασιαστών και
Modulo Υψωτών σε δύναμη για χρήσεις στην Κρυπτογραφία
Δημοσίου Κλειδιού
Ύστερα από την διεξοδική ανάλυση των υπαρχόντων τεχνικών πραγματοποίησης των
διαφόρων πράξεων σε πεπερασμένα σώματα GF(p) διαφαίνονται αρκετά προβλήματα ως
προς τον σχεδιασμό αυτών των πράξεων σε υλικό. Σε αυτό το υποκεφάλαιο παρουσιάζονται
οι διάφορες μεθοδολογίες σχεδιασμού σε υλικό των πιο πολύπλοκων αριθμητικών πράξεων
σε σώματα GF(p) που χρησιμοποιούνται στην κρυπτογραφία και ειδικότερα για το σχήμα
RSA. Επίσης, παρουσιάζονται τα προβλήματα που αυτές οι μεθοδολογίες εμφανίζουν και
προτείνονται λύσεις για αυτά τα προβλήματα. Πιο συγκεκριμένα, προτείνεται μια
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ανταγωνιστική αρχιτεκτονική modulo πολλαπλασιασμού που οδηγεί σε μια αρχιτεκτονική
modulo ύψωσης σε δύναμη και ένα σύστημα κρυπτογράφησης RSA.

3.2.1 Αρχιτεκτονικές Modulo Πολλαπλασιασμού
Από όλες τις μεθόδους modulo πολλαπλασιασμού που εφαρμόζονται σε GF(p) ή Z p (για
χρήση σε RSA υπό τις προϋποθέσεις που τέθηκαν στο υποκεφάλαιο 3.2.3), ο Montgomery
modulo πολλαπλασιασμός μοιάζει να κυριαρχεί έναντι των αντιπάλων του. Σε αυτό τον
αλγόριθμο, με την επιλογή κατάλληλης σταθεράς r (r=2n), μπορεί να επιταχυνθεί αισθητά η
πολλαπλασιαστική διαδικασία σε σχέση με άλλες μεθόδους όταν πολλαπλασιάζουμε πολλές
φορές με το ίδιο modulo. Ανάμεσα στους πρώτους που πρότειναν κάποια αρχιτεκτονική
υλικού για τον Montgomery modulo πολλαπλασιασμό ήταν οι Eldridge και Walter [16], μέσω
της έρευνας των οποίων έγινε φανερό το πλεονέκτημα του Montgomery αλγορίθμου σε
σύγκριση με άλλες τεχνικές λόγω του μικρού κρίσιμου μονοπατιού της προτεινόμενης, στο
[16], αρχιτεκτονικής. Μετά από αυτή την ερευνητική δουλειά, ο αλγόριθμος του Montgomery
αρχίζει να γίνεται όλο και πιο δημοφιλής φτάνοντας σήμερα στο σημείο να θεωρείται από
τους πιο ευρέως αναλυμένους και ερευνώμενους αλγορίθμους της αριθμητικής υπολογιστών.
Σε αυτό το υποκεφάλαιο λοιπόν θα επικεντρωθούμε στην ανάλυση αυτού του αλγορίθμου,
στο πως αυτός ο αλγόριθμος μπορεί να υλοποιηθεί σε υλικό και θα προτείνουμε λύσεις στο
πως μπορεί αλγοριθμικά αλλά και σε επίπεδο σχεδιασμού να προκύψει ένας ανταγωνιστικός
Montgomery modulo πολλαπλασιαστής σε υλικό.
Ο σχεδιασμός ενός βέλτιστου Montgomery modulo πολλαπλασιαστή καθορίζεται από δύο
παράγοντες. Ο πρώτος παράγοντας έχει να κάνει με τον τρόπο που χρησιμοποιείται ο
αλγόριθμος του πολλαπλασιασμού και τις τροποποιήσεις που μπορούν να εφαρμοστούν πάνω
του έτσι ώστε ο προκύπτων πολλαπλασιαστής να ανταποκρίνεται βέλτιστα στους στόχους
σχεδιασμού. Ο δεύτερος παράγοντας σχετίζεται με τις αρχιτεκτονικές δομές υλικού που
μπορούν να εφαρμοστούν πάνω στον αλγόριθμο πολλαπλασιασμού έτσι ώστε να
επιτυγχάνεται η βέλτιστη δυνατή απόδοση. Σημαντική είναι και η ικανότητα του
σχεδιαζόμενου πολλαπλασιαστή να μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί για πολλές διαφορετικές
εφαρμογές χωρίς να τροποποιείται η αρχιτεκτονική του. Η ιδιότητα αυτή ονομάζεται
προσαρμοστικότητα (scalability). Πιο συγκεκριμένα, ένα σύστημα θεωρείται προσαρμοστικό
(scalable) αν μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί ή να αναπαραχθεί έτσι ώστε να παράγει
αποτελέσματα μεγαλύτερης ακρίβειας ανεξάρτητα από την ακρίβεια του μονοπατιού
δεδομένων για το οποίο το σύστημα αρχικά σχεδιάστηκε.
Στα πλαίσια των δύο παραπάνω παραγόντων έχουν προταθεί πολλοί διαφορετικοί
Montgomery modulo πολλαπλασιαστές. Αυτοί οι πολλαπλασιαστές βασίζονται σε
τροποποιημένες εκδόσεις του αλγορίθμου Montgomery modulo πολλαπλασιασμού
χρησιμοποιώντας πλεονάζουσα λογική [20] ή Booth κωδικοποίηση [21] καθώς και RNS
αριθμητική. Με βάση αυτές τις αλγοριθμικές μορφές, στα πλαίσια του δεύτερου παράγοντα
σχεδιασμού που αναφέρθηκε παραπάνω, έχουν υιοθετηθεί διατάξεις συστολικών πινάκων και
Carry-Save αθροιστές έτσι ώστε να επιταχυνθεί ο πολλαπλασιασμός και να περιοριστούν οι
χρησιμοποιούμενοι πόροι υλικού. Υπάρχουν αρχιτεκτονικές που στα πλαίσια αυτά
επιτυγχάνουν την προσαρμοστικότητα αλλά και κάποιες άλλες που δεν στοχεύουν σε κάτι
τέτοιο.
Μια συστολική αρχιτεκτονική μπορεί να οριστεί σαν ένα σύνολο από Στοιχεία Επεξεργασία
(Processing Elements, PE) διατεταγμένα σε μορφή n-διάστατου πίνακα. Κάθε ΡΕ είναι
σχεδιασμένο ώστε να επιτελεί μια συγκεκριμένη διεργασία. Σε κάθε κύκλο ρολογιού, κάθε
PE λαμβάνει δεδομένα από τα γειτονικά του PE, τα επεξεργάζεται και προωθεί τα
57

αποτελέσματα στα γειτονικά του ΡΕ. Μέσω αυτής της διαδικασίας επιτυγχάνεται πολύ
μεγάλη αύξηση στο throughput του σχεδιαζόμενου συστήματος επιτυγχάνοντας έτσι
ικανότητα υπολογισμού μέχρι και ενός αποτελέσματος ανά κύκλο ρολογιού.
Προτεινόμενες Μεθοδολογίες και Αρχιτεκτονικές.
Οι συστολικοί πίνακες εφαρμόζονται πολύ εύκολα στον αλγόριθμο Montgomery modulo
πολλαπλασιασμού και ειδικότερα στην δυαδική του μορφή. Ο αλγόριθμος MontMb(x,y,p)
είναι μια επαναλαμβανόμενη ακολουθία των βημάτων 2.1 και 2.2 τα οποία μπορούν εύκολα
να αναπαρασταθούν από μια σειρά 1bit εισόδων-εξόδων PE που υπολογίζουν αυτά τα
βήματα. Έτσι μπορεί να προταθεί μια συστολική αρχιτεκτονική δύο διαστάσεων βασισμένη
στον αλγόριθμο Montgomery modulo πολλαπλασιασμού τροποποιημένου κατάλληλα έτσι
ώστε να επιτυγχάνεται μεγάλη ταχύτητα υπολογισμού του γινομένου και περιορισμένη χρήση
πόρων υλικού. Πιο συγκεκριμένα, προτείνεται η χρήση πλεονάζουσας λογικής τύπου CarrySave. Έτσι η ενδιάμεση τιμή c στον αλγόριθμο 3.4 αναπαρίσταται από τους αριθμούς Carry
(C) και Save (S) για τους οποίους ισχύει ότι c = C + S . Σε αυτήν την περίπτωση ο
αλγόριθμος 3.4 μετατρέπεται σε Carry-Save πλεονάζουσα μορφή ως φαίνεται παρακάτω
(αλγόριθμος 3.13) [22], [23],[24].
Αλγόριθμος 3.13. Carry-Save Δυαδικός Montgomery Modulo Πολλαπλασιασμός
(MontMcs(x,y,p) Function)
Είσοδος: x = {xn-1…x2, x1 , x0 }2<p, y = {yn-1…y2, y1 , y0 }2<p, p = {pn-1…p1, p0 }2, r=2n,
Έξοδος: c = x × y × 2- n mod p
1. C(2)in = 0 , C(1)in = 0 , Sin = 0
2. For i=0 to n-1 do
2.1 q = (Sin0 + C(1)in0+C(2)in0 +xi×y0) mod 2
2.2 C(1) + C(2) + S= C(2)in + C(1)in + Sin + xi×Y + q×p
2.3 C(2)in = (C(2))/2 , C(1)in = (C(1))/2 , Sin=(S)/2
3. Έλεγχος τελικής αφαίρεσης (if c ³ p then c = c – p)
4. Return C(2)in, C(1)in, Sin.
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Σχήμα 3.1 Προτεινομένη συστολική αρχιτεκτονική δύο διαστάσεων για Montgomery modulo
πολλαπλασιασμό χρησιμοποιώντας Carry-Save λογική
Με βάση τον αλγόριθμο 3.13, λοιπόν, μπορεί να προταθεί μια συστολική αρχιτεκτονική δύο
διαστάσεων όπως φαίνεται στο σχήμα 3.1. Κάθε PE αυτής της αρχιτεκτονικής πραγματοποιεί
μια 5 σε 3 πρόσθεση χρησιμοποιώντας την τρέχουσα τιμή του x και q. Το ΡΕ του μηδενικού
bit (bit 0) επιτελεί και ένα επιπλέον σκοπό. Αυτό το ΡΕ πραγματοποιεί τον υπολογισμό της
τιμής q και για αυτό χρησιμοποιεί δύο επιπλέον πύλες. Κάθε διαφορετική γραμμή του
συστολικού πίνακα αναπαριστά τις τιμές σε διαφορετικό γύρο του αλγορίθμου 3.6. Το σήμα
Carry2 (C(2)) ενός PE είναι συνδεδεμένο με το PE της επόμενης στήλης της επόμενης γραμμής
ΡΕ ξεκινώντας από το bit 0. Το σήμα Carry1 (C(1)) είναι συνδεδεμένο με το PE της ίδιας
στήλης της επόμενης γραμμής PE ενώ το σήμα Sum (S) είναι συνδεδεμένο με το PE της
προηγούμενης στήλης της επόμενης γραμμής ξεκινώντας από το bit 0. Το αποτέλεσμα είναι
σε Carry – Save μορφή μέσω των σημάτων Carry2, Carry1, and Sum. Σε αυτό το αποτέλεσμα
ελέγχεται αν είναι αληθής ή όχι η συνθήκη c > p και αναλόγως πραγματοποιείται μια τελική
πρόσθεση μέσω ενός αθροιστή έτσι ώστε να μεταβούμε από την Carry-Save αναπαράσταση
στην κανονική δυαδική αναπαράσταση.
Ακόμα καλύτερα αποτελέσματα ως προς την ταχύτητα υπολογισμών μπορούν να προκύψουν
αν περιοριστεί ο αριθμός των υπολογιζόμενων τιμών σε κάθε αλγοριθμικό γύρο ή ισοδύναμα
σε κάθε ΡΕ. Κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει με προεπεξεργασία κάποιων σημάτων και απαιτεί
τροποποίηση του αλγορίθμου 3.13. Πιο συγκεκριμένα, παρατηρώντας τον αρχικό αλγόριθμο
του Montgomery διαπιστώνεται ότι ο κάθε γύρος περιορίζεται σε μια πρόσθεση της
τρέχουσας τιμής c με το y, το p, το y + p ή το μηδέν ανάλογα με τις τιμές των xi και q. Οι
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τιμές y και p παραμένουν αναλλοίωτες κατά την διάρκεια ενός πολλαπλασιασμού και κατά
συνέπεια το ίδιο ισχύει και για την τιμή y + p, την οποία μπορούμε να προϋπολογίσουμε.
Έτσι, γνωρίζοντας τα xi και q του γύρου i μπορούμε να προσθέσουμε στο αντίστοιχο c το y,
το p, το 0 ή την προεπεξεργασμένη τιμή y + p χωρίς να χρειάζεται να υπολογίσουμε την
τελευταία στο γύρο αυτό παρά μόνο μια φορά στην αρχή του Montgomery modulo
πολλαπλασιασμού. Φυσικά, διατηρούμε τη μορφή της ενδιάμεσης τιμής c σε Carry-Save
αναπαράσταση. Στον αλγόριθμο 3.14 παρουσιάζεται η προτεινόμενη μεθοδολογία αναλυτικά.

Αλγόριθμος 3.14. Carry-Save Δυαδικός Montgomery Modulo Πολλαπλασιασμός με
προεπεξεργασία τιμών (MontMcsp(x,y,p) Function)
Είσοδος: x = {xn-1…x2, x1 , x0 }2<p, y = {yn-1…y2, y1 , y0 }2<p, p = {pn-1…p1, p0 }2, r=2n, d = y
+p
Έξοδος: c = x × y × 2- n mod p
1. Cin = 0 , Sin = 0
2. For i=0 to n-1 do
2.1 q = (Sin0 + Cin0 +xi×y0) mod 2
2.2 if (xi=0, q=0) then I = 0
2.3 if (xi=0, q=1) then I = p
2.4 if (xi=1, q=0) then I = y
2.5 if (xi=1, q=1) then I = d
2.6 C + S = Cin + Sin + I
2.7 Cin=(C)/2 , Sin=(S)/2
3. Έλεγχος τελικής αφαίρεσης (if c ³ p then c = c – p)
4. Return Cin, Sin.
Παρατηρώντας τον αλγόριθμο 3.14 διαφαίνεται ότι ο απαιτούμενος αριθμός από προσθέσεις
έχει μειωθεί σε σχέση με τον αλγόριθμο 3.13. Με βάση, λοιπόν το αλγόριθμο 3.14 μπορεί να
προταθεί μια νέα, βελτιωμένη δύο διαστάσεων συστολική αρχιτεκτονική Montgomery
modulo πολλαπλασιαστή, όπως παρουσιάζεται στο σχήμα 3.2. Στο σχήμα 3.2α φαίνεται η
διάταξη του απλού ΡΕ που αποτελείται από ένα πολυπλέκτη 4 σε 1 και ένα Full Adder. Για τα
ΡΕ που υπολογίζουν την τιμή q χρησιμοποιείται ένα επιπρόσθετο κύκλωμα τριών πυλών
όπως φαίνεται στο σχήμα 3.2β. Η συνολική προτεινόμενη συστολική αρχιτεκτονική δύο
διαστάσεων που βασίζεται στον αλγόριθμο 3.14 φαίνεται στο σχήμα 3.2γ. Όλα τα σήματα
κάθε ΡΕ συνδέονται με τα αντίστοιχα σήματα του ΡΕ της ίδιας στήλης και επόμενης γραμμής
με εξαίρεση το σήμα Sum (Sin) που συνδέεται με το ΡΕ της προηγούμενης στήλης της
επόμενης γραμμής ξεκινώντας από το bit 0.
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Σχήμα 3.2 Το ΡΕ (α), το ΡΕ q calculator για τον υπολογισμό του q (β) και η συνολική
συστολική αρχιτεκτονική δύο διαστάσεων για Montgomery modulo πολλαπλασιασμό
βασισμένη στον αλγόριθμο 3.14 (γ).

Αποτελέσματα Προτεινόμενων Λύσεων και Συγκρίσεις Με Άλλες Αρχιτεκτονικές
Παρατηρώντας τις δύο παραπάνω προτεινόμενες αρχιτεκτονικές (σχήμα 3.1 και 3.2) μπορεί
να συμπεράνει κανείς ότι η δεύτερη αρχιτεκτονική χρησιμοποιεί σημαντικά λιγότερο αριθμό
πυλών σε σχέση με την πρώτη κάτι που αναμένεται να έχει συνέπειες τόσο στο συνολικό
αριθμό χρησιμοποιούμενων πόρων υλικού καθώς και στην καθυστέρηση κρίσιμου
μονοπατιού (τη μέγιστη συχνότητα λειτουργίας του συστήματος). Υλοποιώντας και τις δύο
προτεινόμενες αρχιτεκτονικές σε τεχνολογία FPGA για 128 bit μονοπάτι δεδομένων
επιβεβαιώνονται οι παραπάνω παρατηρήσεις, όπως φαίνεται στον πίνακα 3.1.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.1
FPGA ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 128 BIT ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ.
Αναφορά Υλικού FPGA
Function Generators
CLB’s
Flip Flops
Clock Frequency

Αρχιτεκτονική
σχήματος 3.1
130946
65473
97534
156.3 MHz

Αρχιτεκτονική
σχήματος 3.2
65408
48767
97534
168.7MHz

Ποσοστό βελτίωσης
50%
25.5%
0%
7.35%

Στον παραπάνω πίνακα παρατηρείται ότι η αρχιτεκτονική του σχήματος 3.2 χρησιμοποιεί
κατά 25.5% λιγότερα CLB’s για τον ίδιο αριθμό Flip Flops ενώ η μέγιστη συχνότητα
λειτουργίας της είναι 7.35% μεγαλύτερη από τις αντίστοιχες τιμές της αρχιτεκτονικής του
σχήματος 3.1. Κατά συνέπεια αυτή η αρχιτεκτονική αποτελεί βελτιστοποίηση της πρώτης.
Η απόδοση όμως της αρχιτεκτονικής του σχήματος 3.2 μπορεί να αξιολογηθεί μόνο σε
σύγκριση με αντίστοιχες, παρόμοιες υλοποιήσεις για Montgomery modulo πολλαπλασιασμό.
Μια τέτοια αξιολόγηση παρουσιάζεται στον πίνακα 3.2 όπου η υλοποίηση της προτεινόμενης
βελτιστοποιημένης αρχιτεκτονικής συγκρίνεται με άλλες παρόμοιες υλοποιήσεις σε FPGA
τεχνολογία για 128 bit μονοπάτι δεδομένων.
ΠΙΝΑΚΑΣ 3.2
ΣΥΓΚΡΙΣΗ FPGA ΥΛΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 128 BIT MONTGOMERY MODULO ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΩΝ
Αναφορά
Αρχιτεκτονική σχήματος 3.2
Ors et al. [25]
Nedjah [26]
Daly [27]

Χρόνος
Πολλαπλασιασμού
5.12 nsec
3.974 μsec
23 nsec
11.2 nsec

Συχνότητα Λειτουργίας
(MHz)
168.7
97.63
43.4
88.74

Όπως αναμενόταν η προτεινόμενη αρχιτεκτονική του σχήματος 3.2 εμφανίζει τα καλύτερα
αποτελέσματα σε σύγκριση με άλλες παρόμοιες υλοποιήσεις. Λόγω δε της δυσδιάστατης
συστολικής της μορφής επιτυγχάνει πολύ μεγάλες τιμές throughput αφού έχει την δυνατότητα
να υπολογίζει ένα αποτέλεσμα ανά κύκλο ρολογιού. Παρόλα αυτά όμως οι χρησιμοποιούμενη
πόροι υλικού της είναι αρκετά υψηλοί. Αυτό το πρόβλημα είναι μια γενική διαπίστωση που
ισχύει για όλες της αρχιτεκτονικές συστολικού τύπου. Οι συστολικοί πίνακες φέρουν ένα
σημαντικό συμβιβασμό μεταξύ της ταχύτητας επεξεργασίας και των απαιτούμενων πόρων
υλικού. Αυτός ο συμβιβασμός δεν είναι πάντα εφικτός. Για το σκοπό αυτό, πολλές φορές
χρησιμοποιούνται συστολικοί πίνακες μιας διάστασης.
Εναλλακτικές Προσεγγίσεις για Modulo Πολλαπλασιασμό
Υπάρχουν κι άλλες αρχιτεκτονικές που χρησιμοποιούν προεπεξεργασία τιμών σε συνδυασμό
με διαφορετικές επιλογές του r. Στο [28], συνδυάζοντας r=2n+8 και προεπεξεργασία της τιμής
T = (((8 - p2 p1 p0 ) -1 mod 8) P + 1) 8 , μια πλήρη pipelined συστολική αρχιτεκτονική
πολλαπλασιαστή σχεδιάζεται με αυξημένο παραλληλισμό. Όμως αυτή η αρχιτεκτονική, όπως
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και άλλες με παρόμοια μεθοδολογία, έχει σαν αποτέλεσμα αύξηση των απαιτούμενων γύρων
πολλαπλασιασμού
Επίσης έχουν προταθεί και Montgomery modulo πολλαπλασιαστές υψηλής βάσης (High
radix Multipliers) με b=2k, k>1 [20], [29], [30] που χρησιμοποιούν τον αλγόριθμο 3.3 με
διαφοροποίηση της τιμής p¢ = - p -1 mod b στην p% = p¢p = (- p -1 mod b) p , του r=bn και με
αντικατάσταση του y με b × y = 2k × y. Το πρόβλημα που εμφανίζεται σε αυτούς τους
σχεδιασμούς έχει να κάνει με το γεγονός ότι πρέπει να σχεδιαστούν επιπρόσθετοι αθροιστές
ψηφίων έτσι ώστε να υπολογιστούν τα απαιτούμενα high radix αθροίσματα. Για να λυθεί
αυτό το πρόβλημα, στο [20], προτείνεται μια διαφορετική προσέγγιση. Ο πολλαπλασιαστής
χρησιμοποιεί το αλγόριθμο 3.3 με b=2 αλλά επεξεργάζεται τιμές μεγέθους λέξης (word
length).
Εναλλακτική Προσέγγιση με RNS
Μια διαφορετική προσέγγιση στο θέμα του modulo πολλαπλασιασμού είναι η χρήση του
RNS συστήματος που προκύπτει από το Κινέζικο Θεώρημα Υπολοίπων (Chinese Remainder
Theorem, CRT). Στο RNS ένας ακέραιος x περιγράφεται από μια σειρά θετικών ακεραίων xi
ως xRNS= {x0, x1, x2…xk} ορισμένων πάνω σε μια RNS βάση Β από μεταξύ τους πρώτους
αριθμούς mi όπου B={m0, m1, m2…mk}. Κάθε xi ορίζεται ως xi = x mod mi για i= 0,1,2…k. Η
ανακατασκευή του x από το RNS ισοδύναμό του πραγματοποιείται μέσω του CRT
ακολουθώντας την παρακάτω εξίσωση:
k

x = å xi × M i × M i-1 m mod M , όπου M = Õ i = o mi , M i =
i=0

k

i

M
και M i-1 είναι το αντίστροφο
mi

του M i mod mi . Οι αριθμητικές πράξεις της πρόσθεσης και της αφαίρεσης σε RNS
αναπαράσταση μπορούν να οριστούν ως φαίνεται παρακάτω:
xRNS ± yRNS = { x0 ± y0 m , x1 ± y1 m ..... xk ± yk
0

1

xRNS ´ yRNS = { x0 ´ y0 m , x1 ´ y1 m ..... xk ´ yk
0

1

mk

mk

}

}

Το βασικό πλεονέκτημα ενός συστήματος RNS είναι ο εγγενής παραλληλισμός που ένα
τέτοιο σύστημα φέρει. Σε αντίθεση με ένα σύστημα που χρησιμοποιεί συμβατική αριθμητική
όπου το γινόμενο ενός modulo πολλαπλασιασμού υπολογίζεται πραγματοποιώντας έναν
τέτοιο πολλαπλασιασμό με modulus p, σε ένα σύστημα RNS πραγματοποιούνται k
παράλληλοι πολλαπλασιασμοί με modulus mi όπου κάθε mi είναι ένας αριθμός πολύ
μικρότερος από p. Βέβαια, μετά το πέρας των RNS υπολογισμών υπάρχει η αναγκαιότητα για
μετατροπή του αποτελέσματος από RNS μορφή σε μη RNS μορφή. Κάτι τέτοιο γίνεται με μια
modulo αναγωγή
με modulus M. Επειδή το M > p, αυτή η modulο αναγωγή είναι αρκετά
χρονοβόρα και δεσμευτική ως προς τους πόρους υλικού ενός συστήματος. Παρόλα αυτά, σε
περιπτώσεις όπου πραγματοποιούνται πολλοί modulο πολλαπλασιασμοί στην σειρά δεν
χρειάζεται να μετατρέψουμε το αποτέλεσμα από RNS μορφή σε μη RNS μορφή παρά μόνο
στο τέλος όλων αυτών των υπολογισμών. Έτσι το κόστος της τελικής modulo αναγωγής
αντισταθμίζεται από το συνολικό όφελος που έχουμε με τη χρήση RNS σε σχέση με τη
συμβατική αριθμητική για τους υπόλοιπους υπολογισμούς που απαιτούνται. Συνεπώς το RNS
σύστημα μπορεί να βρει χρήσεις σε κρυπτογραφικά συστήματα τόσο RSA όσο και
Ελλειπτικών Καμπυλών αφού και τα δύο χρησιμοποιούν μεγάλο αριθμό πολλαπλασιασμών
σε σειρά.
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Μια τέτοια προσπάθεια έχει προταθεί στο [31], όπου ένα σύστημα κρυπτογράφησης
Ελλειπτικών Καμπυλών έχει σχεδιαστεί και υλοποιηθεί αποκλειστικά με τη χρήση RNS
αριθμητικής. Τα αποτελέσματα που πάρθηκαν από αυτήν την δουλειά φανερώνουν το όφελος
που μπορεί να προκύψει από την χρήση του RNS συστήματος, λόγω των πλεονεκτημάτων
που αναφέρθηκαν παραπάνω, στην κρυπτογραφίας Ελλειπτικών Καμπυλών και Δημοσίου
Κλειδιού γενικότερα. Πιο συγκεκριμένα, με τη χρήση RNS για μια υλοποίηση 160 bit scalar
πολλαπλασιασμού επιτυγχάνεται 82 % βελτιστοποίηση του χρόνου υπολογισμού
αποτελέσματος σε σχέση με αντίστοιχη υλοποίηση χωρίς RNS [32] χρησιμοποιώντας k = 20
με μέγεθος κάθε moduli mi ίσο με 33 bit.
Παρόμοιες προσπάθειες έχουν γίνει για την χρήση RNS στον Montgomery modulo
πολλαπλασιασμό. Ο J.-C. Bajard έχει προτείνει αρκετές αρχιτεκτονικές για Montgomery
modulo πολλαπλασιαστές που χρησιμοποιούν RNS με απώτερο σκοπό τον σχεδιασμό ενός
RSA συστήματος [33], [34]. Η επιλογή r = M προτείνεται σε αυτούς τους σχεδιασμούς και
δύο διαφορετικές RNS βάσεις B1 και B2, χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της τιμής q. Η
μεθοδολογία που προτείνεται για τον RNS Montgomery modulo πολλαπλασιασμό απαιτεί
δύο μετατροπές βάσης, από την B1 στη B2 και από την B2 στη B1 μετά από ένα σύνολο
υπολογισμών. Κάτι τέτοιο φέρει ένα σημαντικό κόστος υλοποίησης που δεν μπορεί να
παραμεριστεί.

3.2.2 Προτεινόμενες Αρχιτεκτονικές Modulo Ύψωσης σε Δύναμη και RSA
Ο πιο αποδοτικός τρόπος σχεδιασμού μιας αρχιτεκτονικής modulo ύψωσης σε δύναμη είναι η
χρήση ενός Montgomery modulo πολλαπλασιαστή τροποποιημένου κατάλληλα έτσι ώστε να
ταιριάζει στις ανάγκες σχεδιασμού ενός συστήματος Montgomery modulo ύψωσης σε
δύναμη. Στα πλαίσια αυτής της λογικής μπορεί να προταθεί μια τροποποίηση των
αρχιτεκτονικών που παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν στο προηγούμενο υποκεφάλαιο
(υποκεφάλαιο 3.6.1). Πιο συγκεκριμένα, επιλέγεται ο αλγόριθμος 3.14 που χρησιμοποιεί
προεπεξεργασία τιμών αφού η προκύπτουσα από αυτόν αρχιτεκτονική είναι αισθητά
βελτιωμένη σε σχέση με τον αλγόριθμο 3.13 που χρησιμοποιεί μόνο πλεονάζουσα CarrySave λογική. Παρόλα αυτά, η χρήση μια συστολικής αρχιτεκτονικής δύο διαστάσεων
αποτελεί ένα αποτρεπτικό παράγοντα υλοποίησης δεδομένου ότι κάτι τέτοιο συνεπάγεται ένα
πολύ μεγάλο κόστος στο πλήθος των χρησιμοποιούμενων πόρων υλικού. Έτσι, παρόλο που
επιλέγεται ο αλγόριθμος 3.14, η προκύπτουσα από αυτόν αρχιτεκτονική οφείλει να αλλάξει.
Πιο συγκεκριμένα, προτείνεται η χρήση συστολικής αρχιτεκτονικής μιας διάστασης που έχει
σαν αποτέλεσμα την μείωση του throughput αλλά και την δραστική μείωση των
χρησιμοποιούμενων πόρων υλικού σε σχέση με την αρχική δυσδιάστατη συστολική μορφή
της.
Προτεινόμενη Μεθοδολογία και Αρχιτεκτονική Modulo Πολλαπλασιασμού για RSA
Το γεγονός ότι ο αλγόριθμος 3.14 χρησιμοποιεί Carry-Save λογική ελλοχεύει κάποιους
επιπλέον κινδύνους. Μια από τις βασικές αρχές της Carry – Save λογικής είναι το ότι στο
τέλος των υπολογισμών το αποτέλεσμα πρέπει να μετατραπεί από την πλεονάζουσα μορφή
στην οποία βρίσκεται σε μη πλεονάζουσα μορφή χρησιμοποιώντας έναν αθροιστή. Αυτό
είναι εξαιρετικά αποδοτικό αν χρησιμοποιηθεί μόνο μια φορά. Δεδομένου όμως ότι η
βασισμένη στον αλγόριθμο 3.14 προτεινόμενη αρχιτεκτονική σχεδιάζεται για modulo ύψωση
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σε δύναμη μια σειρά από πολλαπλασιασμούς είναι απαραίτητη και κατά συνέπεια η χρήση
ενός επιπλέον αθροιστή σε κάθε γύρο του αλγορίθμου Montgomery modulo ύψωσης σε
δύναμη φέρει ένα μη αμελητέο κόστος υλοποίησης. Για τον παραπάνω λόγο προτείνεται να
σχεδιαστεί η συστολική αρχιτεκτονική που βασίζεται στον αλγόριθμο 3.14 έτσι ώστε να είναι
πλήρως λειτουργική για Carry – Save αριθμούς. Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι όλες οι
μεταβλητές του αλγορίθμου 3.14 θα μετατραπούν σε Carry –Save μορφή
συμπεριλαμβανομένων τόσο των εισόδων όσο και των εξόδων και κατά συνέπεια ο
αλγόριθμος θα πάρει την μορφή που φαίνεται παρακάτω (αλγόριθμος 3.15)
Αλγόριθμος 3.15. Δυαδικός Montgomery Modulo Πολλαπλασιασμός με
προεπεξεργασία τιμών με Carry-Save λογική όλων των μεταβλητών (MontMcsαp(x,y,p)
Function)
Είσοδος: Cx = {Cxn-1…Cx2, Cx1 , Cx0 }2, Sx = {0, Sxn-1…Sx2, Sx1 }2, Cy = {Cyn-1…Cy2, Cy1 ,
Cy0 }2, Sy = {0, Syn-1…Sy2, Sy1 }2, y = {yn-1…y2, y1 , y0 }2, p = {pn-1…p1, p0 }2, r=2n,
d = y + p, Cd = {Cdn-1…Cd2, Cd1 , Cd0 }2, Sd = {Sxn-1…Sx2, Sx1, Sx0 }2
Έξοδος: c = x × y × 2- n mod p
1. Cin = 0 , Sin = 0, Coutx = 0, Soutx = 0
2. For i=0 to n-1 do
2.1 Coutx + Soutx = Cxi + Sxi+1 + Coutx
2.2 y0 = Cy0 Å Sy1
2.3 q = (Sin0 + Cin0 + Soutxi ×y0) mod 2
2.4 if (Soutxi = 0, q = 0) then I = 0
2.5 if (Soutxi = 0, q = 1) then I = p + 0
2.6 if (Soutxi = 1, q = 0) then I = Cy + Sy
2.7 if (Soutxi = 1, q = 1) then I = Cd + Sd
2.8 C + S = Cin + Sin + I
2.9 Cin=(C)/2 , Sin=(S)/2
3. Return C, S.
Στον αλγόριθμο 3.15 όλες οι τιμές έχουν μετατραπεί σε Carry-Save μορφή ενώ η τελική
πράξη shift έχει μεταφερθεί στον τρόπο που λαμβάνονται οι είσοδοι. Επιπλέον, το βήμα του
ελέγχου τελικής αφαίρεσης δεν χρειάζεται αφού ο αλγόριθμος χρησιμοποιείται για modulo
ύψωση σε δύναμη. Ο τρόπος με τον οποίο έχει αναπαρασταθεί τόσο το x όσο και το y
οδηγούν σε επιπλέον υπολογισμούς σχετικά την εύρεση του xi και y0 όπως αυτά
εμφανίζονταν στον αλγόριθμο 3.14. Μια και το x είναι σε Carry-Save μορφή πρέπει να
ανασυνθέσουμε το τρέχον xi σε κανονική μορφή έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί στον
Montgomery modulo πολλαπλασιασμό. Αυτό γίνεται στο βήμα 2.1 όπου υπολογίζεται το
τρέχον xi σαν Soutx για να χρησιμοποιηθεί στο βήμα 2.3 ενώ παράγεται ένα carry bit Coutx που
θα χρησιμοποιηθεί στην επόμενη επανάληψη του αλγορίθμου στο βήμα 2.1 για τον
υπολογισμό του xi+1. To y0 bit προκύπτει εύκολα με την πραγματοποίηση μια πράξης XOR
( Å ) όπως αυτή παρουσιάζεται στο βήμα 2.2.
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Σχήμα 3.3. Το κανονικό ΡΕ (α), το ΡΕ για τον υπολογισμό του q και της μη πλεονάζουσας
μορφή του xi (β) και η συνολική scalable συστολική αρχιτεκτονική μιας διάστασης
Montgomery modulo πολλαπλασιασμού (γ) βασισμένη στον αλγόριθμο 3.15.
Με βάση τις παραπάνω παρατηρήσεις και τον αλγόριθμο 3.15 μπορούμε να σχεδιάσουμε την
προτεινόμενη scalable συστολική αρχιτεκτονική μιας διάστασης για την πραγματοποίηση
Montgomery modulo πολλαπλασιασμό όπως φαίνεται στο σχήμα 3.3. Το κάθε ΡΕ της
αρχιτεκτονικής αυτής αποτελείται από ένα πολυπλέκτη 6 σε 2 και 2 Full Adders, με εξαίρεση
το ΡΕ που είναι επιφορτισμένο με τον υπολογισμό του q. Αυτό το ΡΕ (qPE) χρησιμοποιεί
έναν Full Adder και τέσσερις πύλες παραπάνω από τα κανονικά ΡΕ. Η προκύπτουσα scalable
συστολική αρχιτεκτονική μιας διάστασης αποτελείται από n ΡΕ εκ των οποίων n-1 είναι
κανονικά ΡΕ και ένα είναι qPE. Το q και το xi σε μη πλεονάζουσα μορφή (Soutx) υπολογίζεται
στο qPE και στην συνέχεια προωθείται σε όλα τα υπόλοιπα ΡΕ στον ίδιο κύκλο ρολογιού ενώ
η τιμή εξόδου Save (S) περνά στο προηγούμενο ΡΕ πραγματοποιώντας την shift διαδικασία
του βήματος 2.9 στον αλγόριθμο 3.15. Η προτεινόμενη αρχιτεκτονική του σχήματος 3.3γ
χρειάζεται n κύκλους ρολογιού για να δώσει ένα αποτέλεσμα.
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Προτεινόμενη Μεθοδολογία και Αρχιτεκτονική Modulo Ύψωσης σε Δύναμη για RSA
Έχοντας σχεδιάσει έναν αλγόριθμο και την προκύπτουσα αρχιτεκτονική για τον Montgomery
modulo πολλαπλασιασμό έτσι ώστε να βολεύει την πραγματοποίηση Montgomery modulo
ύψωση σε δύναμη, μπορούμε να προτείνουμε μια τροποποιημένη έκδοση του αλγορίθμου
3.6. Σε αυτήν την έκδοση πλέον φαίνεται ο τρόπος που χρησιμοποιείται ο αλγόριθμος 3.15
σαν συνάρτηση MontMcsαp(x,y,p) πάνω στον αλγόριθμο 3.6, όπως παρουσιάζεται παρακάτω
(αλγόριθμος 3.16)
Αλγόριθμος 3.16. Carry-Save Montgomery Modulo Ύψωση σε Δύναμη με
προεπεξεργασία τιμών (MontMexprec(x,e,p) Function)
Είσοδος: x = {xn-1…x2, x1 , x0 }2<p, e = {et-1…e2, e1 , e0 }2<p, p = {pn-1…p1, p0 }2
Έξοδος: c = x e mod p
1. c = r mod p
2. g = r 2 mod p
3. x = MontMcsap( x, g , p)
4. For i = t - 1 to 0 do
4.1 c = MontMcsap (c, c, p )
4.2 if ei = 1 then c = MontMcsap (c, x , p )
5. c = MontMcsap(c,1, p)
6. Return c.
Όλες οι τιμές είναι σε Carry – Save μορφή με εξαίρεση τα αποτελέσματα των βημάτων 1 και
2 που παραμένουν σταθερά ανεξάρτητα από τα x και e. Οι τιμές αυτές μπορούν να
προεπεξεργαστούν και έτσι θεωρούνται δεδομένες. Όσον αφορά το αποτέλεσμα του βήματος
3, παρατηρείται ότι χρειάζεται να υπολογιστεί μόνο μία φορά για κάθε x και έτσι στη
συνέχεια των υπολογισμών μπορεί να είναι αποθηκευμένο σε κάποια μονάδα μνήμης. Το
βήμα 4.2 εκτελείται μόνο όταν το i-οστό bit του e είναι ενεργοποιημένο (έχει τιμή 1).
Με βάση τις παραπάνω παρατηρήσεις, τον προτεινόμενο Montgomery modulo
πολλαπλασιαστή του σχήματος 3.3γ (στον οποίο θα αναφερόμαστε σαν μονάδα Montgomery
πολλαπλασιασμού, MMM) και τον αλγόριθμο 3.16, μια αρχιτεκτονική για Montgomery
modulo ύψωση σε δύναμη μπορεί να προταθεί (σχήμα 3.4). Ο βασικός μας στόχος σε μια
τέτοια αρχιτεκτονική είναι η διατήρηση μιας σταθερής ροής δεδομένων και κατά συνέπεια
ενός υψηλού throughput. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιούμε δύο MMM αρχιτεκτονικές, την
MMM1 που διαχειρίζεται τις εισερχόμενες x τιμές και την MMM2 που πραγματοποιεί την
βασική επαναληπτική διεργασία (βήμα 4) του αλγόριθμου 3.16. Οι τιμές x υπολογίζονται
στο MMM1 και αποθηκεύονται σε μια ομάδα καταχωρητών. Τα δεδομένα αυτά (η τρέχουσα
τιμή x ) προωθούνται στο MMM2 όταν et =1, αλλιώς η έξοδος του MMM2 επανεισάγεται
στην είσοδο του. Υπάρχει μια μονάδα προεπεξεργασίας που αναλαμβάνει τον υπολογισμό y +
p και πραγματοποιεί έναν τέτοιο υπολογισμό κάθε n κύκλους ρολογιού.
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Σχήμα 3.4 Προτεινόμενη αρχιτεκτονική για Montgomery modulo ύψωση σε δύναμη
βασισμένοι στους αλγορίθμους 3.15 και 3.16.
Η τιμή του x εισέρχεται στη μονάδα MMM1 και μετατρέπεται σε x παράλληλα με τον πρώτο
modulo τετραγωνισμό που πραγματοποιείται στο MMM2. Ύστερα από n κύκλους ρολογιού ,
η έξοδος του MMM1 αποθηκεύεται σε μια ομάδα καταχωρητών, ενώ στο ΜΜΜ2.έχει
ολοκληρωθεί ένας modulo τετραγωνισμός. Αν et=1, τότε η αποθηκευμένη έξοδος x του
MMM1 προωθείται στο MMM2 και ένας Montgomery modulo πολλαπλασιασμός ξεκινά.
Αλλιώς, η διαδικασία του modulo τετραγωνισμού επαναλαμβάνεται στο MMM2
χρησιμοποιώντας ανάδραση για την ανανέωση της εισόδου του με την έξοδο του
προηγούμενου υπολογισμού του. Όταν η κυρίως επαναληπτική διαδικασία του αλγορίθμου
3.16 ολοκληρωθεί αντί για x, η τιμή 1 χρησιμοποιείται σαν είσοδος στο MMM1 μαζί με την
έξοδο του MMM2 έτσι ώστε να απαλειφθεί από το αποτέλεσμα ο παράγοντας r-1. Αυτό δεν
οδηγεί σε επιπλέον καθυστέρηση γιατί η επόμενη τιμή x θα έχει μετατραπεί σε x και
αποθηκευτεί στην ομάδα καταχωρητών από τους προηγούμενους n κύκλους του ΜΜΜ1 και
κατά συνέπεια η διαδικασία επόμενης modulo ύψωσης σε δύναμη θα έχει είδη ξεκινήσει στο
ΜΜΜ2. Μια πλήρη Montgomery modulo ύψωση σε δύναμη ολοκληρώνεται σε [t + Hw(e)] n
κύκλους ρολογιού και το throughput για την προτεινόμενη αρχιτεκτονική του σχήματος 3.4
θα είναι:
T =

n × Fclock
Fclock
=
[t + HW (e)] n [t + HW (e)]

όπου HW(e) είναι το Hamming βάρος (Hamming Weight) του e.
Η κρυπτογράφηση RSA μπορεί να θεωρηθεί μια ειδική περίπτωση της modulo ύψωσης σε
δύναμη λόγω του γεγονότος ότι ο εκθέτης e μπορεί να είναι σχετικά μικρός αριθμός χωρίς να
επηρεάζεται αισθητά η ασφάλεια του κρυπτογραφήματος. Στην πράξη ο εκθέτης που
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επιλέγεται έχει λίγα μη μηδενικά στοιχεία και συνήθως είναι το 3 ή το 216+1.Έτσι
χρησιμοποιώντας την προτεινόμενη αρχιτεκτονική του σχήματος 3.4 μια κρυπτογράφηση
RSA πραγματοποιείται σε 18 κύκλους ρολογιού για e = 216+1 και το Throughput είναι
T=

Fclock
F
= clock
[16 + 2] 18

Αποτελέσματα Προτεινόμενων Λύσεων και Συγκρίσεις Με Άλλες Αρχιτεκτονικές
Οι προτεινόμενες αρχιτεκτονικές του σχήματος 3.3 και 3.4 υλοποιήθηκαν σε FPGA
τεχνολογία δίνοντας πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα σε σύγκριση με άλλες γνωστές
αρχιτεκτονικές. Τα αποτελέσματα αυτά φαίνονται στον πίνακα 3.3 και 3.4
ΠΙΝΑΚΑΣ 3.3
ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ, ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ
THROUGHPUT ΓΙΑ 1024 BIT MONTGOMERY MODULΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΕΣ.
Montgomery
Αρχιτεκτονικές

Καλυπτόμενη
επιφάνεια (CLBs)

Μέγιστη Συχνότητα
Λειτουργίας (MHz)

Throughput

Σχήμα 3.3

3611

129.1

129Mbps

[41]

11617

76.23

76.08Mbps

[27]

5458

54.61

54.4Mbps

[25]

5706

95.62

31.83Mbps

Όπως φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα, η υλοποίηση της προτεινόμενης αρχιτεκτονικής
του σχήματος 3.3 έχει την υψηλότερη ταχύτητα και throughput ενώ καταλαμβάνει τον
μικρότερο χώρο πάνω στο FPGA σε σχέση με τις άλλες συγκρινόμενες υλοποιήσεις.
ΠΙΝΑΚΑΣ 3.4
ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ, ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ
THROUGHPUT ΓΙΑ 1024 BIT RSA ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΜΕ E = 216+1.
RSA
Αρχιτεκτονικές

Καλυπτόμενος
χώρος (CLBs)

Μέγιστη Συχνότητα
Λειτουργίας (MHz)

Throughput

Σχήμα 3.4

7873

129

7.17 Mbps

[41]

22076

93.34

4.66Mbps

[27]

10369

49.63

45.8Kbps

[42]

2902

32.36

342.4Kbps

Η χρήση της αρχιτεκτονικής του σχήματος 3.3 οδηγεί σε ένα σύστημα κρυπτογράφησης RSA
με πολύ ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά, όπως φαίνεται από τις υλοποιήσει του πίνακα 3.4. Η
υλοποίηση της προτεινόμενης αρχιτεκτονικής του σχήματος 3.4 είναι η πιο γρήγορη από τις
συγκρινόμενες υλοποιήσεις ενώ καλύπτει αρκετά μικρό χώρο πάνω στο FPGA. Η υλοποίηση
του [42] μοιάζει να καλύπτει λιγότερο χώρο από την υλοποίηση της προτεινόμενης
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αρχιτεκτονικής αλλά είναι τόσο αργή, με μέγιστη συχνότητα λειτουργίας μόλις 32,36 MHz,
που αυτό το πλεονέκτημα χάνεται στο γενικότερο σύνολο απόδοσης.
Συμπερασματικά, λοιπόν, μπορεί να παρατηρηθεί ότι η χρήση πλεονάζουσας Carry-Save
λογικής σε συνδυασμό με προεπεξεργασία τιμών μπορεί να οδηγήσει σε αρχιτεκτονικές τόσο
για Montgomery modulo πολλαπλασιασμό όσο και για Montgomery modulo ύψωση σε
δύναμη που είναι πολύ ανταγωνιστικές. Αυτές οι προτεινόμενες αρχιτεκτονικές αν
χρησιμοποιηθούν σε RSA συστήματα κρυπτογράφησης οδηγούν σε ταχύτατες και χαμηλού
πλήθος χρησιμοποιούμενων πόρων υλικού RSA υλοποιήσεις.
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4. ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΣΩΜΑΤΑ GF(2K)
ΠΟΛΥΩΝΥΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Το σώμα GF(2k) είναι ισομορφικό με το GF(2)[x]/(f(x)), όπου f(x) είναι ένα k βαθμού,
μονικό4, ανάγωγο 5 πολυώνυμο της μορφής:
f ( x) = x k + å i =0 f i x i όπου οι συντελεστές fi Î GF(2).
k -1

Ακολουθώντας την αναπαράσταση πολυωνυμικής βάσης ένα στοιχείο a του GF(2k) είναι ένα
πολυώνυμο βαθμού το πολύ k-1 ορισμένο πάνω στη βάση { xk-1,…x3, x2, x, 1} με συντελεστές
αi Î GF(2), όπου x είναι μια ρίζα του ανάγωγου πολυωνύμου f(x) που ορίζει το GF(2k). Αυτό
μπορεί να γραφτεί ως:
a ( x) = å i =0 ai xi = ak -1 x k -1 + ak - 2 x k - 2 + .... + a1 x + a0
k -1

4.1 Αριθμητικές Πράξεις σε Σώματα GF(2k) Πολυωνυμικής
Αναπαράστασης
Μπορούμε να ξεχωρίσουμε τις βασικές πράξεις που ορίζονται πάνω σε πεπερασμένα σώματα
GF(2k) με στοιχεία σε πολυωνυμική βάση αναπαράστασης, οι οποίες είναι η GF(2k)
πρόσθεση και αφαίρεση, ο GF(2k) πολλαπλασιασμός και τετραγωνισμός, GF(2k) αντιστροφή
και διαίρεση. Κάθε μια από αυτές τις αριθμητικές πράξεις αναλύεται διεξοδικά στα
παρακάτω υποκεφάλαια ενώ παρουσιάζονται μεθοδολογίες – αλγόριθμοι πραγματοποίησης
των πράξεων αυτών.

4.1.1 GF(2k) Πρόσθεση-Αφαίρεση Αναπαράστασης Πολυωνυμικής Βάσης
Έστω ότι τα a(x), b(x) πολυώνυμα είναι στοιχεία του GF(2k) που ορίζεται πάνω στο ανάγωγο
πολυώνυμο f(x) σε αναπαράσταση πολυωνυμικής βάση. Τότε, ορίζουμε την πρόσθεση στο
k -1
GF(2k) ως s ( x) = a ( x) + b( x) = å i = 0 si xi όπου s(x) Î GF(2k) και si Î GF(2). Αφού κάθε

στοιχείο των GF(2k) μπορεί να περιγραφεί σαν k-διάστατο διάνυσμα πάνω στο GF(2), κάθε si
θα είναι si = (ai + bi) mod 2. Ομοίως, η αφαίρεση μπορεί να οριστεί σαν
k -1
r ( x) = a( x) - b( x) = å i =0 ri x i όπου r(x) Î GF(2k), ri Î GF(2) και ri = (ai - bi) mod 2.
Παρατηρείται εύκολα ότι (ai - bi ) mod 2 = (ai + bi ) mod 2 συνεπώς η αφαίρεση ταυτίζεται με
τη πρόσθεση ενώ και οι δύο πράξεις μεταφράζονται σε μια πράξη XOR μεταξύ των
συντελεστών του a(x) και b(x). Συμπερασματικά, τόσο για την πρόσθεση όσο και για την
αφαίρεση στο GF(2k) δεν υφίστανται κρατούμενα. Το παραπάνω γεγονός επηρεάζει όλες τις
μαθηματικές πράξεις του GF(2k) ανεξάρτητα από την βάση αναπαράστασης των στοιχείων

4

Μονικό (monic) λέγεται ένα πολυώνυμο όταν ο συντελεστής του μεγιστοβάθμιου όρου του είναι μονάδα
Ανάγωγο ή πρώτο (irreducible) ονομάζεται εκείνο το πολυώνυμο που μπορεί να διαιρεθεί ακριβώς μόνο με τον
εαυτό του ή την μονάδα.
5
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του και καθιστά τα GF(2k) πολύ πλεονεκτικά έναντι άλλων πεπερασμένων σωμάτων όσον
αφορά την υλοποίηση αυτών των πράξεων.

4.1.2 GF(2k) Πολλαπλασιασμός Αναπαράστασης Πολυωνυμικής Βάσης
Έστω ότι τα a(x), b(x) πολυώνυμα είναι στοιχεία του GF(2k) που ορίζεται πάνω στο ανάγωγο
πολυώνυμο f(x) σε αναπαράσταση πολυωνυμικής βάση Τότε μπορούμε να ορίσουμε τον
k -1
πολλαπλασιασμό μεταξύ τους σαν c( x) = å i =0 ci xi = a ( x) · b( x) = a ( x) × b( x) mod f ( x) όπου
c(x) Î GF(2k) και ci Î GF(2). Ο GF(2k) πολλαπλασιασμός είναι μια πράξη που χρησιμοποιεί
moduli.
Ακολουθώντας τις αρχές του modulo πολλαπλασιασμού υπάρχουν δύο προσεγγίσεις στην
πραγματοποίηση GF(2k) πολλαπλασιασμού. Η πρώτη προσέγγιση αποτελείται από δύο
βήματα:
Βήμα 1. πραγματοποίηση πολλαπλασιασμού πολυωνύμων που οδηγεί σε ένα 2k-1 βαθμού
πολυώνυμο
Βήμα 2. πραγματοποίηση modulo f(x) πράξης πάνω στο αποτέλεσμα του πολλαπλασιασμού
πολυωνύμου του βήματος 1
Στο βήμα 1, παρόμοια με τον πολλαπλασιασμό στα GF(p), αλγόριθμοι πολυωνυμικού
πολλαπλασιασμού μπορούν να εφαρμοστούν για τον υπολογισμό του γινομένου, το οποίο δεν
ανήκει στο GF(2k). Τέτοιοι αλγόριθμοι μπορούν να υιοθετηθούν από την γενική θεωρία
αριθμητικής υπολογιστών και αντίστοιχες αρχιτεκτονικές πολλαπλασιαστών μπορούν να
σχεδιαστούν. Όπως στην περίπτωση του σώματος GF(p), η μέθοδος πολλαπλασιασμού
Karatsuba - Ofman έχει χρησιμοποιηθεί εκτενώς στην εύρεση του γινομένου του βήματος 1
προσαρμοσμένη κατάλληλα στην χωρίς-κρατούμενο αριθμητική λογική του GF(2k).
Στο βήμα 2, όπου πραγματοποιείται modulo f(x) πράξη, η κλασσική προσέγγιση της
δοκιμαστικής διαίρεσης δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Η modulo f(x) πράξη πραγματοποιείται
χρησιμοποιώντας τον ορισμό του σώματος GF(2k) πολυωνυμικής βάσης. Είναι γνωστό ότι το
GF(2k) είναι ορισμένο πάνω στο ανάγωγο πολυώνυμο f(x) και ότι το x είναι ρίζα του f(x).
k -1
k -1
Αυτό σημαίνει ότι f ( x) = x k + å i =0 f i x i = 0 Þ x k = å i = 0 f i xi , αφού η πρόσθεση ταυτίζεται
με την αφαίρεση. Έτσι
x k = å i =0 f i x i το
k -1

x × x k = x k +1 = x × å i = 0 f i xi = f k -1 × x k + å i =1 f i -1 xi , αλλά αφού

xk+1

k -1

μπορεί

k -1

να

υπολογιστεί

ως

x k +1 = f k -1 × å i = 0 f i xi + å i =1 f i -1 xi = å i =1 ( f k -1 f i + f i -1 ) xi + f k -1 f 0 .
k -1

k -1

k -1

Ακολουθώντας την παραπάνω διαδικασία μπορούμε σταδιακά να αντικαταστήσουμε όλα τα
xi, για k £ i £ 2k - 1 , με συνδυασμού των xi και συντελεστών fi του ανάγωγου πολυωνύμου
f(x), για 0 £ i £ k - 1 . Έτσι ανάγουμε το γινόμενο του βήματος 1 σε ένα πολυώνυμο βαθμού k1 που ανήκει στο GF(2k).
Για να αναπαρασταθεί αυτή τη διαδικασία αναγωγής ένας k x k πίνακας αναγωγής R μπορεί
να κατασκευαστεί, όπως προτείνεται από τον Mastrovito στο [43]. Κάθε στοιχείο του R
μπορεί να κατασκευαστεί αναδρομικά από το ανάγωγο πολυώνυμο f(x) ακολουθώντας τον
τύπο:
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ì
fj
for i = 0, j = 0, 1...k - 1
ï
ri , j = í
ri -1,k -1
for i = 1, 2...k - 2, j = 0
ï
îri -1, j -1 + ri -1,k -1 × r0, j for i = 1, 2...k - 2, j = 1, 2...k - 1
Ο προκύπτων πίνακας R μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την απεικόνιση όλων των xi, με
k £ i £ 2k - 1 , σε xi, με 0 £ i £ k - 1 όπως φαίνεται παρακάτω:
é x k ù é r0,0
ê k +1 ú ê r
ê x ú º ê 1,0
ê ... ú ê ...
ê 2 k -1 ú ê
ë x û ë rk -1,0

r0,1
r1,1
...
rk -1,0

..... r0,k -1 ù é x 0 ù
..... r1,k -1 úú êê x1 úú
×
mod f ( x)
.....
.... ú ê ... ú
ú ê
ú
..... rk -1,k -1 û ë x k -1 û

Η δεύτερη προσέγγιση στον GF(2k) πολλαπλασιασμό αποτελείται από ένα μόνο βήμα όπου ο
πολυωνυμικός πολλαπλασιασμός και η modulo f(x) πράξη πραγματοποιούνται μαζί.
Η μορφή του ανάγωγου πολυώνυμου παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην απόδοση της
πολλαπλασιαστικής διαδικασίας. Σημαντική έρευνα έχει γίνει στην ανεύρεση κατάλληλων
ανάγωγων πολυωνύμων που να βελτιώνουν τον GF(2k) πολλαπλασιασμό. Τα ανάγωγα
τριώνυμα, ισοκατανεμημένα πολυώνυμα (equally spaced polynomials, ESP) ή «όλα σε ένα»
πολυώνυμα (all one polynomials, AOP) έχουν ειδικές ιδιότητες που οδηγούν σε σημαντικές
βελτιστοποιήσεις απόδοσης GF(2k) πολλαπλασιαστών τόσο σε υλικό όσο και σε λογισμικό
[43].
Έστω ότι έχουμε ένα ανάγωγο πολυώνυμο f ( x) = x nm + x nm-1 + x nm-2 + ... + x n1 + x n0 με nm=k και
ni - ni-1 = ti. Αν ni - ni-1= t για όλα τα i = {0, 1, 2...m} τότε το πολυώνυμο f(x) ονομάζεται
ισοκατανεμημένο πολυώνυμο (ESP). Αν επιπρόσθετα από την προηγούμενη ιδιότητα ισχύει
και t=1 τότε το πολυώνυμο f(x) ονομάζεται «όλα σε ένα» πολυώνυμο (AOP). Τα τριώνυμα
είναι πολυώνυμα που έχουν μόνο τρεις μη μηδενικούς συντελεστές. Ο διεθνής οργανισμός
NIST προτείνει κάποια συγκεκριμένα ειδικού τύπου ανάγωγα πολυώνυμα για
κρυπτογραφικές εφαρμογές στο GF(2k) όπου k είναι πρώτος αριθμός αλλά υπάρχουν αρκετά
περισσότερα τέτοια πολυώνυμα. Περισσότερα μπορούν να βρεθούν στα [8], [44].
Όμως, χρησιμοποιώντας ανάγωγα πολυώνυμα ειδικού τύπου, περιορίζεται η
επαναχρησιμοποίηση του προκύπτοντος πολλαπλασιαστή. Πιο συγκεκριμένα, ένας τέτοιος
πολλαπλασιαστής μπορεί να υπολογίσει γινόμενα μόνο για τα GF(2k) που είναι ορισμένα
πάνω σε αυτού του τύπου τα ανάγωγα πολυώνυμα. Για να αποφευχθεί αυτό το πρόβλημα και
να αυξηθεί η επαναχρησιμοποίηση ενός πολλαπλασιαστή, η έννοια της ευελιξίας έχει
εισαχθεί σαν μια ειδική περίπτωση scalability. Ένας ευέλικτος (versatile) πολλαπλασιαστής
είναι ικανός να τελέσει τον πολλαπλασιασμό για GF(2k) ορισμένα πάνω σε γενικού τύπου
ανάγωγα πολυώνυμα αλλά και για όλα τα GF(2m) με 0 < m < k [45].
Οι πολλαπλασιαστές σε GF(2k) μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε σειριακούς
πολλαπλασιαστές bit (bit serial), σε σειριακούς πολλαπλασιαστές ψηφίου (digit serial) και σε
παράλληλους πολλαπλασιαστές. Οι bit serial πολλαπλασιαστές απαιτούν k κύκλους ρολογιού
έτσι ώστε να δώσουν ένα γινόμενο πολλαπλασιασμού στην έξοδό τους και επεξεργάζονται τα
δεδομένα bit προς bit. Οι digit serial πολλαπλασιαστές απαιτούν D < k κύκλους ρολογιού,
όπου D=k/d, για να δώσουν ένα γινόμενο πολλαπλασιασμού στην έξοδό τους ενώ
επεξεργάζονται τα δεδομένα σε d-bit ψηφία. Οι παράλληλοι πολλαπλασιαστές χρειάζονται 1
κύκλο ρολογιού για να δώσουν ένα γινόμενο πολλαπλασιασμού στην έξοδο τους και
επεξεργάζονται τα δεδομένα ανά k bit τιμές. Υπάρχουν αρκετοί διαφορετικοί αλγόριθμοι
GF(2k) πολλαπλασιασμού για κάθε τύπο πολλαπλασιασμού. Κάποιοι αλγόριθμοι
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επιτυγχάνουν καλύτερη απόδοση αν συνδυαστούν με ειδικού τύπου ανάγωγα πολυώνυμα.
Δεν είναι δε, εύκολη για όλους τους τύπους αλγορίθμων GF(2k) πολλαπλασιασμού η
μετατροπή τους σε ευέλικτους. Οι πιο σημαντικοί αλγόριθμοι GF(2k) πολλαπλασιασμού
συνοψίζονται στον σχήμα 4.1 και αναλύονται διεξοδικά στα επόμενα υποκεφάλαια.

Lsbit
Πολλαπλασιαστές

Bit Serial
GF(2k) Πολλαπλασιαστές

Msbit
Πολλαπλασιαστές

Montgomery
Πολλαπλασιαστές

Πολυωνυμικής Βάσης
GF(2k) Πολλαπλασιαστές

Digit Serial
GF(2 k) Πολλαπλασιαστές
Mastrovito
Πολλαπλασιαστές

Παράλληλοι
GF(2k) Πολλαπλασιαστές

Karatsuba-Ofman
Πολλαπλασιαστές

Composite Fields
Πολλαπλασιαστές

Σχήμα 4.1 Κατηγοριοποίηση GF(2k) πολλαπλασιαστών πολυωνυμικής αναπαράστασης.

4.1.2.1. Bit Serial LSB Και MSB Πολλαπλασιαστές
Χρησιμοποιώντας την modulo f(x) πράξη για GF(2k) μαζί με την διαδικασία bit serial
πολλαπλασιασμού, δύο πολύ γνωστοί αλγόριθμοι GF(2k) πολλαπλασιασμού προκύπτουν
[46]. Αυτοί οι αλγόριθμοι ακολουθούν την αρχή ολίσθησης και πρόσθεσης (shift and add) και
επεξεργάζονται τον πολλαπλασιαστή b(x) ξεκινώντας από το ελάχιστα σημαντικό bit (LSB) ή
το πιο σημαντικό bit (MSB). Έτσι, οι προκύπτοντες πολλαπλασιαστές ονομάζονται
πολλαπλασιαστές ελάχιστα σημαντικού bit (LSB πολλαπλασιαστής) και πιο σημαντικού bit
(MSB πολλαπλασιαστής) αντίστοιχα (Αλγόριθμοι 4.1 και 4.2).
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Αλγόριθμος 4.1
Bit serial LSB αλγόριθμος
πολλαπλασιασμού
Είσοδος: a = {ak-1…a2, a1 ,a0 },
b = {bk-1…b1,b0 },
k -1
f ( x) = x k + å i =0 f i x i = x k + r ( x) ,

Αλγόριθμος 4.2
Bit serial ΜSB αλγόριθμος
πολλαπλασιασμού
Είσοδος: a = {ak-1…a2, a1 ,a0 },
b = {bk-1…b1,b0 },
k -1
f ( x) = x k + å i =0 f i x i = x k + r ( x) ,

r = {fk-1…f1, f0}
Έξοδος: c = a · b , c(x)=a(x)b(x) mod f(x)
1. c = 0
2. For i = 0 to k - 1 do
2.1 c = c + bi × a
2.2 a = x × a + ak -1 × r
3. Return c

r = {fk-1…f1,f0}
Έξοδος: c = a · b , c(x)=a(x)b(x) mod f(x)
1. c = 0
2. For i = k - 1 to 0 do
2.1 c = x × c + ck -1 × r
2.2 c = c + bi × a
3. Return c

Οι παραπάνω αλγόριθμοι αποτελούνται αποκλειστικά από πράξεις αριστερής ολίσθησης μιας
θέσης ( x × a ), πράξεις XOR (+) και πράξεις AND ( bi × a ). Μια bit serial αρχιτεκτονική μπορεί
πολύ εύκολα να σχεδιαστεί βασισμένη πάνω σε αυτούς τους αλγορίθμους. Μια τέτοια
αρχιτεκτονική παρουσιάζεται στο σχήμα 4.2, αποτελούμενη από AND, XOR πύλες 2 εισόδων
και από 1bit registers.

ak-1

ck-1

ck-2

ak-2

ak-3 ….

a1

bk-1

a0

ck-3

rk-1

bk-2

c1

rk-2

rk-3

….

r1

bk-3 ….

b1

c0

b0

0

0

r0

Σχήμα 4.2 Αρχιτεκτονική Bit Serial MSB GF(2k) πολλαπλασιαστή
Η χρήση ειδικού τύπου ανάγωγων πολυωνύμων μπορεί να απλοποιήσει την διαδικασία του
πολλαπλασιασμού. Αντιθέτως, η ευελιξία δεν μπορεί να επιτευχθεί εύκολα στους MSB και
LSB αλγόριθμος αφού και στους δύο χρησιμοποιείται το πιο σημαντικό bit (MSB) του a ή c.
Ειδικό κύκλωμα απαιτείται για την εύρεση του MSB αν είναι να χρησιμοποιηθεί ο ίδιος
πολλαπλασιαστής για GF(2m) πολλαπλασιασμό με πολυώνυμα βαθμού m μικρότερου από
k-1.
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4.1.2.2 Bit Serial Montgomery Multiplication For GF(2k) Fields
Ο C. Koç και T. Acar στο [47] πρότειναν μια bit serial και digit serial έκδοση του αλγορίθμου
Montgomery για GF(2k) σώματα. Ο αλγόριθμος αυτός είναι παρόμοιος με τον ομώνυμό του
για modulo πολλαπλασιασμό. Αντί να υπολογίζεται το a(x)b(x) mod f(x) στον αλγόριθμο του
Montgomery για GF(2k) υπολογίζεται το a(x)b(x)r-1(x) mod f(x) όπου r(x) είναι ένα σταθερό
πολυώνυμο. Απαιτείται να ισχύει gcd(r(x), f(x)) = 1. Αφού το f(x) είναι ανάγωγο πολυώνυμο
αυτή η συνθήκη είναι πάντα αληθείς στα GF(2k).

Αλγόριθμος 4.3. Montgomery GF(2k) Πολλαπλασιασμός
Είσοδος: a(x), b(x), f(x) r-1(x) f´(x)
Έξοδος: c(x) = a(x)b(x)r-1(x) mod f(x)
1. t(x) = a(x)× b(x)
2. u(x) = t(x) f´(x) mod r(x)
t ( x ) + u ( x) f ( x )
3. c( x) =
r ( x)
4. Return c(x)
Με κατάλληλη επιλογή του πολυωνύμου r(x), ο αλγόριθμος γίνεται λιγότερος πολύπλοκος
και μπορεί να οδηγήσει σε αποδοτικές αρχιτεκτονικές υλικού. Η πιο πρέπουσα επιλογή είναι
r(x) = xk. Τότε, ο bit serial αλγόριθμος Montgomery πολλαπλασιασμού για σώματα GF(2k)
έχει την παρακάτω μορφή (αλγόριθμος 4.4), όπου οι εκθέτες μέσα στις παρενθέσεις
υποδηλώνουν τον αριθμό της τρέχουσας επανάληψης n.
Αλγόριθμος 4.4. Bit serial Montgomery GF(2k) Πολλαπλασιασμός
Είσοδος: a(x), b(x), f(x)
Έξοδος: c(x) = a(x)b(x)x-k mod f(x)
1. c(0)(x) = 0
2. For n = 0 to k - 1 do
2.1 t(n)(x) = c(n)(x) + an×b(x)
t ( n ) ( x) + t ( n ) 0 × f ( x)
( n +1)
2.2 c ( x) =
x
3. Return c(k)(x)
Ο αλγόριθμος Montgomery πολλαπλασιασμού για GF(2k) είναι παρόμοιος με τον αρχικό
αλγόριθμος που πρότεινε ο P. Montgomery, αν και είναι απλούστερος σε σχέση με αυτόν
λόγω της χωρίς κρατούμενο λογικής του GF(2k) και της έλλειψης ελέγχου τελικής αφαίρεσης.
Η χωρική (χρησιμοποιούμενοι πόροι υλικού) και χρονική (καθυστέρηση κρίσιμου
μονοπατιού, μέγιστη συχνότητα λειτουργίας, throughput, latency) πολυπλοκότητα του
προκύπτοντα πολλαπλασιαστή είναι παρόμοια με αυτή των LSB και MSB πολλαπλασιαστών
[48]. Ο Montgomery GF(2k) πολλαπλασιαστής μπορεί να απλοποιηθεί περαιτέρω αν το σώμα
GF(2k) οριστεί πάνω σε ανάγωγα πολυώνυμα ειδικού τύπου [49], [50]. Όμως, η
απομάκρυνση του παράγοντα r-1(x) από το Montgomery γινόμενο πολλαπλασιασμού
προσθέτει επιπλέον κόστος υπολογισμού στον Montgomery πολλαπλασιαστή. Κατά
συνέπεια, ο αλγόριθμος
Montgomery GF(2k) πολλαπλασιασμού είναι χρήσιμος σε
εφαρμογές που απαιτούν πολλούς πολλαπλασιασμούς στη σειρά χωρίς μετατροπή από την
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Montgomery αναπαράσταση (που εμπεριέχει τον παράγοντα r-1(x)) στην κανονική
αναπαράσταση.
Επιπλέον, ο αλγόριθμος Montgomery GF(2k) πολλαπλασιασμού οδηγεί σε σχεδιασμούς
πολλαπλασιαστών που μπορούν εύκολα να γίνουν ευέλικτοι. Συμπληρώνοντας τα μη χρήσιμα
bit του πολλαπλασιαστή με μηδενικά ο Montgomery GF(2k) πολλαπλασιαστής μπορεί να
υπολογίσει γινόμενα στοιχείων οποιουδήποτε GF(2m), όπου 0 < m < k. Μια εκδοχή ενός bit
serial GF(2k) Montgomery πολλαπλασιαστή φαίνεται στο σχήμα 4.3.

b0

c0

b1

…. bk-2

b2

c1

bk-1

……

c2

f0

f1

ak-1

0

f2

f3

….

ak-2

ak-3 ….

ck-2

fk-1

a1

a0

ck-1

fk

Σχήμα 4.3 Τυπική αρχιτεκτονική ενός bit serial GF(2k) Montgomery πολλαπλασιαστή.
4.1.2.3 Παράλληλος GF(2k) Mastrovito Πολλαπλασιαστής
Έστω ότι τα a(x), b(x) είναι πολυώνυμα που ανήκουν στο GF(2k) ορισμένο πάνω σε ένα
ανάγωγο πολυώνυμο f(x). Όπως έχει ήδη αναφερθεί, το γινόμενο των a(x), b(x) θα είναι c(x)
= a(x)b(x) mod f(x). Τα πολυώνυμα c(x) και b(x) μπορούν να οριστούν και σε διανυσματική
μορφή σαν διανύσματα στήλες C και B. Ο Ε. Mastrovito στο [43] εισήγαγε έναν k x k πίνακα
Z με στοιχεία zi,j ορισμένα σαν συνάρτηση των συντελεστών fi και ai, των f(x) και a(x) έτσι
ώστε C = Z×B.
é c0 ù é z0,0
êc ú ê z
1,0
C = Z ×B Þ ê 1 ú = ê
ê ... ú ê ...
ê ú ê
ëck -1 û ë zk -1,0

z0,1
z1,1
...
zk -1,0

..... z0,k -1 ù é b0 ù
..... z1,k -1 úú ê b1 ú
×ê ú
.....
.... ú ê ... ú
ú ê ú
..... zk -1,k -1 û ëbk -1 û

Αυτός ο πίνακας Z, ονομάζεται πίνακας γινομένου, και μπορεί να κατασκευαστεί
χρησιμοποιώντας τον πίνακα αναγωγής R και το πολυώνυμο-πολλαπλασιαστή a(x),
ακολουθώντας την παρακάτω φόρμουλα:
ai
ìï
zi , j = í
j -1
ïîu (i - j ) × ai - j + å t =0 rj -1-t ,i × a k -1-t
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for i = 0, 1...k - 1, j = 0
for i = 0, 1...k - 2, j = 1, 2...k - 1

ì1 s ³ 0
Η συνάρτηση u(s) ορίζεται ως u ( s ) = í
.
î0 s < 0
Χρησιμοποιώντας τη εξίσωση C = Z×B, κάθε συντελεστής ci του γινομένου C(x) μπορεί να
γραφεί σαν ένας γραμμικός συνδυασμός των συντελεστών του b(x) και των στοιχείων του
πίνακα γινομένου Ζ. Από την σκοπιά του σχεδιασμού αρχιτεκτονικής υλικού, κάθε ci μπορεί
να υπολογιστεί σαν ένας συνδυασμός πυλών AND και σχετικών XOR δέντρων. Όλοι αυτοί οι
υπολογισμοί ολοκληρώνονται σε ένα κύκλο ρολογιού. Μια τέτοια γενική αρχιτεκτονική για
πολλαπλασιαστές Mastrovito φαίνεται στο σχήμα 4.4.

Σχήμα 4.4 Γενική αρχιτεκτονική για παράλληλο Μastrovito GF(2k) πολλαπλασιαστή.
Μια προσεκτική παρατήρηση του πίνακα γινομένου αποκαλύπτει ότι αυτός ο πίνακας είναι
σημαντικά εξαρτημένος από τη μορφή του ανάγωγου πολυωνύμου που ορίζει το GF(2k). Ο Ε.
Mastrovito ήταν ο πρώτος που πραγματοποίησε μια διεξοδική ανάλυση της επίδρασης του
f(x) στο προκύπτον GF(2k) παράλληλο πολλαπλασιαστή. Βρέθηκε ότι τα ανάγωγα τριώνυμα,
τα ΑΟΡ και τα ESP βελτιώνουν σημαντικά την απόδοση του πολλαπλασιαστή αυτού.
Περισσότερα μπορούν να βρεθούν στο [51]
4.1.2.4 Παράλληλος Karatsuba-Ofman GF(2k) Πολλαπλασιαστής
Η μέθοδος Karatsuba-Ofman πολλαπλασιασμού που εφαρμόζεται για ακεραίους αριθμούς
μπορεί να χρησιμοποιηθεί επιτυχώς και στα GF(2k) ως τρόπος πολυωνυμικού
πολλαπλασιασμού.
Έστω ότι τα a(x), b(x) πολυώνυμα αποτελούν στοιχεία του GF(2k) ορισμένου πάνω στο
ανάγωγο πολυώνυμο f(x), και ότι k = 2m. Τα πολυώνυμα αυτά μπορούν να γραφούν και ως
a(x)=A1(x)xm+A2(x), b(x)=b1(x)xm+B2(x) όπου A1(x), A2(x), B1(x), B2(x) είναι πολυώνυμα m-1
βαθμού. Σε αυτή την περίπτωση, ο πολυωνυμικός πολλαπλασιασμός a(x)×b(x) γίνεται:
a ( x) × b( x) = ( A1 ( x) x m + A2 ( x)) × ( B1 ( x) x m + B2 ( x)) =
= ( A1 ( x) × B1 ( x)) x 2 m + ( A1 ( x) × B2 ( x) + A2 ( x) × B1 ( x)) x m + ( A2 ( x) × B2 ( x))
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Έτσι αντί να πραγματοποιηθεί ένας πολυωνυμικός πολλαπλασιασμός μεταξύ k-1 βαθμού
πολυώνυμα, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο Karatsuba - Ofman πραγματοποιούνται 3
παράλληλοι πολυωνυμικοί πολλαπλασιασμοί και 4 παράλληλες προσθέσεις m βαθμού
k
πολυωνύμων, όπου m = . Πιο συγκεκριμένα, υπολογίζουμε το C ( x) = A1 ( x) × B1 ( x) ,
2
D( x) = A2 ( x) × B2 ( x)
και
ύστερα
( A1 ( x) + A2 ( x)) × ( B1 ( x) + B2 ( x)) = A1 ( x) × B2 ( x) + A2 ( x) × B1 ( x) + A1 ( x) × B1 ( x) + A2 ( x) × B2 ( x) Û
Û A1 ( x) × B2 ( x) + A2 ( x) × B1 ( x) = ( A1 ( x) + A2 ( x)) × ( B1 ( x) + B2 ( x)) + C ( x) + D( x) .
Ο πολλαπλασιασμός μεταξύ των m βαθμού πολυωνύμων μπορεί να πραγματοποιηθεί με
κάποιον άλλο παράλληλο ή σειριακό πολλαπλασιαστή αλλά και ξαναχρησιμοποιώντας την
μέθοδο Karatsuba - Ofman. Στην δεύτερη περίπτωση, η μέθοδος Karatsuba - Ofman method
χρησιμοποιείται επαναληπτικά μέχρι το μέγεθος bit των πολλαπλασιαζόμενων πολυωνύμων
να φτάσει σε ένα σημείο πέρα από το οποίο η μέθοδος δεν είναι ωφέλιμη. Αυτή η μέθοδος
μπορεί να εφαρμοστεί ακόμα και αν το k δεν είναι άρτιος αριθμός αφού συμπληρώνοντας με
μηδενικά, ο πολλαπλασιαστής ή πολλαπλασιαστέος μπορεί να ταιριάξει στο επιθυμητό άρτιο
μέγεθος bit
Το αποτέλεσμα του Karatsuba - Ofman πολλαπλασιαστή είναι ένα πολυώνυμο 2k-1 βαθμού
και πρέπει να αναχθεί σε k - 1 βαθμού ώστε να ανήκει στο GF(2k) χρησιμοποιώντας τον
πίνακα αναγωγής R. Κάποιοι ερευνητές έχουν προτείνει την ενσωμάτωση και των δύο
πράξεων (πολυωνυμικός πολλαπλασιασμός και αναγωγή) σε μια αρχιτεκτονική [52],
επιτυγχάνοντας έτσι υψηλή ταχύτητα υπολογισμού και μικρό αριθμό χρησιμοποιουμένων
πόρων υλικού για αυτό το σχεδιασμό.
4.1.2.5 Πολλαπλασιαστές Βασισμένοι σε Σύνθετα Σώματα GF(2k)
Γνωρίζοντας ότι για ένα GF(2k) ισχύει k=n×m, ένα σώμα επέκταση μπορεί να οριστεί πάνω
στο ανάγωγο πολυώνυμο f(x) σαν GF((2n)m). Αυτό το πεπερασμένο σώμα επέκτασης έχει
πολυωνυμικά στοιχεία a(x) των οποίων οι συντελεστές ai, fi Î GF(2n) που ορίζεται πάνω στο
ανάγωγο πολυώνυμο n(x). Τα πολυωνυμικά στοιχεία ai, fi αλλά και το n(x) με την σειρά του
έχουν συντελεστές που ανήκουν στο GF(2). Τα παραπάνω σώματα επέκτασης GF((2n)m)
ονομάζονται σύνθετα πεπερασμένα σώματα.
Έστω ότι τα πολυώνυμα a(x), b(x) είναι
m -1
a ( x) = å i =0 ai xi = am -1 x m -1 + am - 2 x m - 2 + .... + a1 x + a0 ,

στοιχεία

του

GF((2n)m),

όπου

b( x) = å i = 0 bi xi = bm -1 x m -1 + bm - 2 x m - 2 + .... + b1 x + b0 και κάθε ai, bi είναι στοιχεία του GF(2n).
m -1

Τότε ο πολλαπλασιασμός μεταξύ των a(x) και b(x) είναι:
c( x) = å i = 0 ci xi = a( x) · b( x) = a( x) × b( x) mod f ( x) =
m -1

= (a ( x) × bm -1 x m -1 + a ( x) × bm - 2 x m - 2 + .... + a ( x) × b0 ) mod f ( x) =
= ((am -1bm -1 x 2 m - 2 + am - 2bm -1 x 2 m -3 + .... + a1bm -1 x m + a0bm -1 ) + ....
... + (am -1b0 + am - 2b0 + .... + a1b0 + a0b0 )) mod f ( x)
Κάθε γινόμενο ai×bj στο GF((2n)m) δεν είναι απλά μια πράξη AND όπως θα ίσχυε για GF(2k)
αλλά ένας πλήρες GF(2n) πολλαπλασιασμός, ai(x)×bj(x) mod n(x). Συνεπώς, ο
πολλαπλασιασμός σε GF((2n)m) αναλύεται σε πολλαπλασιασμό για δύο διαφορετικά
πεπερασμένα σώματα, το GF(2m) που ορίζεται πάνω στο ανάγωγο πολυώνυμο f(x) και το
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GF(2n) Field που ορίζεται πάνω στο ανάγωγο πολυώνυμο n(x). Το πλεονέκτημα της χρήσης
σύνθετων πεπερασμένων σωμάτων είναι το ότι οι πολλαπλασιαστικές διαδικασίες του GF(2n)
μπορούν να γίνουν παράλληλα και μια και n,m < k , η συνολική καθυστέρηση
πολλαπλασιασμού μειώνεται σε σχέση με τον πολλαπλασιασμό σε GF(2k).
Η τυπική προσέγγιση σχεδιασμού GF((2n)m) πολλαπλασιαστών βασίζεται στην επιλογή ενός
κατάλληλου παράλληλου τύπου πολλαπλασιαστή για τους υπολογισμούς σε GF(2n) και ενός
διαφορετικού τύπου πολλαπλασιαστή για το GF(2m). Για παράδειγμα στο [53] ένας
Mastrovito επιλέγεται για GF(2n) πολλαπλασιασμό ενώ ένας Karatsuba - Ofman
πολλαπλασιαστής για GF(2m).
4.1.2.6 Digit Serial GF(2k) Πολλαπλασιαστές
Έστω ότι το πολυώνυμο b(x) είναι ένα στοιχείο του GF(2k) ορισμένου πάνω στο ανάγωγο
πολυώνυμο f(x) σε μορφή ψηφίων και έστω ότι το μέγεθος των ψηφίων είναι d. Τότε ο
ék ù
αριθμός των ψηφίων στο b(x) θα είναι D = ê ú ενώ το b(x) πολυώνυμο θα έχει την μορφή
êd ú
b( x) = å i = 0 Bi ( x) x di = BD -1 ( x) x d ( D -1) + BD - 2 ( x) x d ( D - 2) + .... + B1 ( x) x d + B0 ( x) όπου κάθε Bi(x)
D -1

θα είναι Bi ( x) = å j =0 bDi + j x j = bDi + d -1 x d -1 + bDi + d - 2 x d - 2 + .... + bDi +1 x1 + bDi .
d -1

Έστω ότι επιθυμούμε να πολλαπλασιάσουμε δύο στοιχεία a(x), b(x) του GF(2k) ορισμένου
πάνω στο ανάγωγο πολυώνυμο f(x). Τότε αναπαριστώντας ένα ή και τα δύο αυτά στοιχεία σε
μορφή ψηφίων όλοι οι bit serial αλγόριθμοι για πολλαπλασιασμό που παρουσιάστηκαν
παραπάνω μπορούν να μετατραπούν έτσι ώστε οι προκύπτοντας πολλαπλασιαστές να
επεξεργάζονται αριθμούς ανά ψηφία και όχι ανά bit σε κάθε κύκλο ρολογιού. Για τον LSB
πολλαπλασιασμό χρησιμοποιείται η παρακάτω εξίσωση:
a ( x) × b( x) mod f ( x) = (a ( x) × å i = 0 Bi ( x) x di ) mod f ( x) =
D -1

= ( (a( x) B0 ( x) + B1 ( x)(a( x) x d mod f ( x)) + B2 ( x)(a( x) x d × x d mod f ( x)) + ...

... + BD -1 (a ( x) x d ( D - 2) × x d mod f ( x)) ) mod f ( x)
Ενώ για τον MSB πολλαπλασιασμό ακολουθείται η εξίσωση:
a( x) × b( x) mod f ( x) = (a( x) × å i = 0 Bi ( x) x di ) mod f ( x) =
D -1

= ( ((((....((( BD -1 ( x)a( x) mod f ( x)) x d + a ( x) BD - 2 ( x)) mod f ( x)) x d + ...) x d +
+ B1 ( x)a( x)) mod f ( x)) x d + B0 ( x)a( x) ) mod f ( x)
Σαν αποτέλεσμα των παραπάνω, προκύπτει μια digit serial έκδοση των LSB και MSB
αλγορίθμων για GF(2k) όπως παρουσιάζεται στους αλγορίθμους 4.5 και 4.6.
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Αλγόριθμος 4.5
Digit serial LSB αλγόριθμος
πολλαπλασιασμού
Είσοδος: a = {ak-1… a1 ,a0 }, r={fk-1…f1, f0}
b = {BD-1..B1,B0}, Bi ={bDi+d-1, bDi+d-2…
bDi+1, bDi}
k -1
f ( x) = x k + å i =0 f i x i = x k + r ( x) ,

Αλγόριθμος 4.6
Digit serial ΜSB αλγόριθμος
πολλαπλασιασμού
Είσοδος: a = {ak-1…a1 ,a0 }, r = {fk-1…f1, f0}
b = {BD-1..B1, B0 }, Bi ={bDi+d-1, bDi+d-2…
bDi+1, bDi}
k -1
f ( x) = x k + å i =0 f i x i = x k + r ( x) ,

Έξοδος: c = a · b , c(x)=a(x)b(x) mod f(x)
1. c = 0
2. For i = 0 to D - 1 do
2.1 c = c + Bi × a

Έξοδος: c = a · b , c(x)=a(x)b(x) mod f(x)
1. c = 0
2. For i = D - 1 to 0 do
2.1 c = ( x d × c) mod f ( x)
2.2 c = c + Bi × a
3. Return c

2.2 a = ( x d × a ) mod f ( x)
3. Return c

Οι digit serial εκδόσεις των LSB και MSB αλγορίθμων χρησιμοποιούν την πράξη modulo
f(x). Αυτή η πράξη πραγματοποιείται με την βοήθεια του πίνακα αναγωγής R. Η modulo f(x)
πράξη στους LSB και MSB αλγορίθμους είναι λιγότερο πολύπλοκη από την πλήρη modulo
f(x) πράξη πολυωνύμων 2k – 1 βαθμού αφού d < k. Υπάρχουν διάφορες προσεγγίσεις για
βελτίωση την διαδικασία πολλαπλασιασμού ψηφίων, όπως οι [45], [54],[55],[56].
Ο C. Koç και T. Acar στο [47] προτείνουν μια επιπέδου λέξης (word-level) έκδοση του
Montgomery αλγορίθμου GF(2k) πολλαπλασιασμού. Αυτή η έκδοση μπορεί να θεωρηθεί σαν
digit serial, αν υποθέσουμε ότι a(x), b(x), f(x) είναι σε μορφή ψηφίων (αλγόριθμος 4.7).
Αλγόριθμος 4.7. Digit serial Montgomery GF(2k) Πολλαπλασιασμός
Είσοδος: a(x), b(x), f(x), f ¢( x) = f -1 ( x) mod x d
Έξοδος: c(x) = a(x)b(x)x-k mod f(x)
1. c(x) = 0
2. For i = 0 to D - 1 do
2.1 c(x) = c(x) + Ai(x)×b(x)
2.2 m(x) = (c0(x)× f 0¢( x) ) mod xd
2.2 c(x) = c(x) + m(x)×f(x)
2.3 c(x) = c(x)/xd
3. Return c(x)
Στον παραπάνω αλγόριθμο απαιτείται GF(2k) πολλαπλασιαστική αντιστροφή του ανάγωγου
πολυωνύμου f(x) και GF(2k) πολλαπλασιασμό μεταξύ d βαθμού πολυώνυμα. Στο σχεδιασμό
υλικού, οι περισσότεροι πολλαπλασιασμοί μεταξύ ψηφίων μπορούν να γίνουν παράλληλα και
η αντιστροφή έχει χαμηλή πολυπλοκότητα αφού το modulo είναι xd , δηλαδή δύναμη της
βάσης αναπαράστασης. Παρόλα αυτά, ο αλγόριθμος 4.7 παραμένει πιο αποδοτικός όταν
εφαρμόζεται σε σχεδιασμούς λογισμικού [47].

4.1.3 GF(2k) Τετραγωνισμός Αναπαράστασης Πολυωνυμικής Βάσης
Έστω ότι πολυώνυμο a(x) είναι ένα στοιχείο του GF(2k) ορισμένο πάνω στο ανάγωγο
πολυώνυμο f(x). Τότε το τετράγωνο του a(x) θα είναι A2 = a2(x) mod f(x). Ο τετραγωνισμός
του
πολυώνυμου
a(x)
χωρίς
την
modulo
f(x)
πράξη
δίνει:
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a 2 ( x) = ak -1 x 2 k - 2 + ak - 2 x 2 k - 4 + ... + a1 x 2 + a0 . Το διάνυσμα του a2(x) θα είναι a2= { 0, ak-1, 0, ak2
2, 0, ak-3, 0,…,a1, 0, a0 }. Συνεπώς, το a (x) μπορεί να παραχθεί από το στοιχείο a(x) με την
εισαγωγή μηδενικού μεταξύ δύο συνεχόμενων συντελεστών του a(x). Το αποτέλεσμα αυτής
της πράξης είναι ένα πολυώνυμο 2k-2 βαθμού που αποτελεί επέκταση του k-1 βαθμού
πολυωνύμου a(x). Για να προκύψει το σωστό αποτέλεσμα τετραγωνισμού στο GF(2k) η
πράξη modulo f(x) πρέπει να εφαρμοστεί στο προκύπτων πολυώνυμο a2(x) χρησιμοποιώντας
τον πίνακα αναγωγής R. Γνωρίζοντας την δομή του a2(x), οι bit serial αλγόριθμοι
πολλαπλασιασμού μπορούν να απλοποιηθούν αρκετά έτσι ώστε να πραγματοποιούν GF(2k)
τετραγωνισμό με μειωμένο υπολογιστικό κόστος σε σχέση με τον GF(2k) πολλαπλασιασμό.

4.1.4 GF(2k) Αντιστροφή-Διαίρεση Αναπαράστασης Πολυωνυμικής Βάσης
Έστω ότι πολυώνυμο a(x) είναι ένα στοιχείο του GF(2k) ορισμένο πάνω στο ανάγωγο
πολυώνυμο f(x). Τότε υπάρχει ένα πολυώνυμο s(x) Î GF(2k) τέτοιο ώστε
a( x) × s ( x) º 1(mod f ( x)) . Το πολυώνυμο αυτό s(x) συμβολίζεται σαν a-1(x) και ονομάζεται
πολλαπλασιαστικό αντίστροφο του a(x). Η διαδικασία εύρεσης του πολλαπλασιαστικού
αντιστρόφου ονομάζεται αντιστροφή. Το πολλαπλασιαστικό αντίστροφο a-1(x) υπάρχει αρκεί
τα f(x) και a(x) να είναι πρώτα μεταξύ τους και αφού το f(x) είναι ανάγωγο πολυώνυμο η
παραπάνω συνθήκη ισχύει πάντα.
Η αντιστροφή στα GF(2k) πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας αλγορίθμους παρόμοιους με
αυτούς που προτάθηκαν για GF(p), τροποποιημένους κατάλληλα λόγω της Carry free λογικής
των GF(2k). Ο πιο διαδεδομένος αλγόριθμος αντιστροφής είναι ο επεκτεταμένος αλγόριθμος
του Ευκλείδη για GF(2k) και ειδικότερα η δυαδική μορφή του. Άλλη προσέγγιση στον
υπολογισμό αντιστρόφου είναι η χρήση επαναλαμβανόμενων πολλαπλασιασμών και
τετραγωνισμών που ακολουθούν το μικρό θεώρημα του Fermat (Fermat’s Little Theorem).
4.1.4.1 Επεκτεταμένος Αλγόριθμος του Ευκλείδη για GF(2k) αντιστροφή
a( x) × a -1 ( x) º 1(mod f ( x)) μπορεί
να
γραφεί
και
στην
μορφή
-1
ˆ
a( x) × a ( x) + f ( x) f ( x) = 1 και να υπολογιστεί χρησιμοποιώντας τον επεκτεταμένο
αλγόριθμο του Ευκλείδη για GF(2k) (ΕΕΑ) μέσω κατάλληλης αρχικοποίησης όπως φαίνεται
στον αλγόριθμο 4.8. Οι εκθέτες (i) στον αλγόριθμο αυτόν υποδηλώνουν τον αριθμό του
τρέχοντος αλγοριθμικού γύρου (γύρος i)
Η

πράξη

Στον αλγόριθμο 4.8, οι παρακάτω τέσσερις πράξεις πραγματοποιούνται σε κάθε γύρο:
·

Πολυωνυμική Διαίρεση μεταξύ των μεταβλητών s και r. Το υπόλοιπο είναι s - q×r
αντικαθιστά την τιμή r του ακριβώς επόμενου γύρου ενώ το πηλίκο q χρησιμοποιείται
για τον υπολογισμό του v - q×u

·

Πολυωνυμικός Πολλαπλασιασμός για τον υπολογισμό v - q×u

·

Αφαίρεση που ταυτίζεται με την πρόσθεση στο GF(2k)

·

Ανταλλαγή, όπου οι τιμές των r και u ανταλλάσσονται με τις τιμές των s και v
αντιστοίχως
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Αλγόριθμος 4.8. Επεκτεταμένος Αλγόριθμος του Ευκλείδη για GF(2k) Αντιστροφή
(EEA(a, f) Function)
Είσοδος: f(x), a(x)
Έξοδος: v= a -1 ( x) mod f ( x)
1. s(-1)=f(x), r(-1)=a(x), u(-1)=1, v(-1)=0, i=0
2. while r(i) ≠ 0 repeat
ê s (i -1) ú
2.1 q = ê ( i -1) ú
ër û
2.2
2.3
2.4
2.5
3. Return v

r(i) = s(i-1) - q×r(i-1)
u(i)=v(i-1 )- q×u(i-1),
s(i) = r(i-1), v(i) = u(i-1)
i=i+1

Ενώ οι πράξεις της ανταλλαγής και της αφαίρεσης έχουν μηδαμινή υπολογιστική
πολυπλοκότητα, ο πολλαπλασιασμός και πολύ περισσότερο η διαίρεση θεωρούνται
πολύπλοκες και χρονοβόρες πράξεις. Αυτές οι δύο πράξεις κάνουν τον αλγόριθμο σε αυτή
την μορφή του μη αποδοτικό. Το παραπάνω επιδεινώνεται από το γεγονός ότι ο αριθμός των
αλγοριθμικών επαναλήψεων μέχρι r=0 (όταν έχει υπολογιστεί το αποτέλεσμα) δεν είναι
σταθερός και κατά συνέπεια πρέπει να ελέγχεται η πρόοδος του r σε κάθε γύρο κάτι που
απαιτεί επιπλέον υπολογιστικό κόστος. Έτσι ο αλγόριθμος 4.8 δεν ενδείκνυται για
σχεδιασμούς υλικού μια και λόγω του υψηλού υπολογιστικού του κόστους ένας τέτοιος
σχεδιασμός δεν μπορεί να πετύχει μικρή καθυστέρηση κρίσιμου μονοπατιού και υψηλό
throughput. Τεχνικές, όπως το pipelining δεν μπορούν να εφαρμοστούν αποδοτικά ενώ η
χρήση συστολικών πινάκων που θα μπορούσε να μειώσει δραματικά την καθυστέρηση
κρίσιμου μονοπατιού και να αυξήσει το throughput, είναι ανέφικτη αφού ο αριθμός των
γύρων του αλγορίθμου δεν είναι σταθερός.
Για να αποφευχθεί το παραπάνω πρόβλημα, πολλές τροποποιημένες εκδόσεις του αλγορίθμου
4.8 έχουν προταθεί [71][72][73][74][75][76]. Αυτοί οι αλγόριθμοι χρησιμοποιούν μια
διαφορετική διαδικασία διαίρεσης μέσω τις οποίας βρίσκονται τα «υπόλοιπα» s - q×r και
v - q×u χωρίς και υπολογίζεται το πηλίκο q. Αυτοί οι αλγόριθμοι αναφέρονται συνήθως σαν
τροποποιημένοι επεκτεταμένοι αλγόριθμοι του Ευκλείδη και έχουν μορφή παρόμοια με αυτή
του αλγορίθμου 4.9 παρμένου από το [75]. Στον αλγόριθμο 4.9, όλες οι τιμές είναι k βαθμού
πολυώνυμα και το d είναι ένας ακέραιος.
Αλγόριθμος 4.9. Τροποποιημένος Επεκτεταμένος Αλγόριθμος του Ευκλείδη για GF(2k)
Αντιστροφή (MEEA(a, f) Function)
Είσοδος: f(x), a(x)
Έξοδος: a -1 ( x) mod f ( x)
1. s(x)=f(x), r(x)=x×a(x), u(x)=1, v(x)= 0, d=0
2. For i = 1 to 2k do
2.1 if rk = 0 then
2.1.1 r(x) = x∙r(x)
2.1.2 u(x) = x∙u(x) mod f(x)
2.1.3 d = d + 1
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else
2.1.4 if sk = 1 then
2.1.4.1 s(x) = s(x) – r(x)
2.1.4.2 v(x) = v(x) – u(x)
2.2 s(x) = x∙s(x)
2.3 if d=0 then
2.3.1 r(x)↔s(x) (ανταλλαγή r(x) με s(x))
2.3.2 u(x)↔v(x) (ανταλλαγή u(x) με v(x))
2.3.3 u(x) = x∙u(x) mod f(x)
2.3.4 d = 1
else
2.3.5 u(x) = u(x)/x mod f(x)
2.3.6 d = d-1
3. Return V(x)
Παρόλο που ο αλγόριθμος 4.9 είναι προσιτός σε σχεδιασμούς bit serial ή συστολικής
μορφής, ο Yan et al [73] διαπίστωσε ότι μπορούν να γίνουν περαιτέρω βελτιστοποιήσεις στον
αλγόριθμο αυτό αν αναλυθεί bit προς bit. Το αποτέλεσμα είναι μια δυαδική τροποποίηση του
αλγορίθμου 4.9 που παρουσιάζεται σαν αλγόριθμος 4.10. Στον αλγόριθμο 4.10 όλες οι τιμές
είναι k βαθμού πολυώνυμα και οι εκθέτες (i) υποδηλώνουν τον αριθμό του τρέχοντος
αλγοριθμικού γύρου (γύρος i).
Χρησιμοποιώντας τον αλγόριθμο 4.10, η πράξη της αντιστροφής μπορεί να σχεδιαστεί για
υλικό σαν ένας μιας διάστασης (bit serial προσέγγιση) ή δύο διαστάσεων συστολικός πίνακας
όπως προτείνεται στο [74].
Αλγόριθμος 4.10. Δυαδικός Τροποποιημένος Επεκτεταμένος Αλγόριθμος του
Ευκλείδη για GF(2k) Αντιστροφή (bMEEA(a, f) Function)
Είσοδος: a(x), f(x)
Έξοδος: a -1 ( x) mod f ( x)
1. s(0)(x) = f(x), r(0)(x) = ak-1xk+ ak-2xk-1+…+ a0x, u(0)(x)=1, v(0)(x)=0, e(0) = -1, sign(0) = 1
2. For i = 1 to 2k - 1
2.1 r (i ) ( x) = x × r (i -1) ( x) + x × s (i -1) ( x) × rk(i -1)
2.2 u (i ) ( x) = u (i -1) ( x) + v (i -1) ( x) × rk(i -1)
2.3 If rk(i -1) × sign (i -1) = 0 then
2.3.1 s ( i ) ( x) = s (i -1) ( x)
2.3.2 v (i ) ( x) = x × v (i -1) ( x)
2.3.3 e( i ) = e( i -1) - 1
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else
2.3.4 s ( i ) ( x) = r (i -1) ( x)
2.3.5 v (i ) ( x) = x × u (i -1) ( x)
2.3.6 e( i ) = -e(i -1) - 1
3. Return a -1 ( x) = å j = 0 vk(2-ki -1) x j
k -1

4.1.4.2 GF(2k) Αντιστροφή Χρησιμοποιώντας το Μικρό Θεώρημα του Fermat
Για κάθε στοιχείο a του GF(2k) ανεξαρτήτως της βάσης αναπαράστασης του στο σώμα αυτό,
k
η δύναμη a 2 μπορεί να υπολογιστεί εύκολα χρησιμοποιώντας το μικρό θεώρημα του Fermat
k

σαν a 2 = a . Έτσι το πολλαπλασιαστικό αντίστροφο μπορεί να βρεθεί αν πολλαπλασιάσουμε
k
k
και τα δύο μέρη της παραπάνω εξίσωσης a 2 = a με a -2 . Τότε a 2 - 2 = a -1 ενώ το 2k–2
αναλύεται σε 2k–2 = 2+22+23+…+2k-1. Το πολλαπλασιαστικό αντίστροφο γίνεται τότε
2
k -1
2
k -1
a -1 = a 2 + 2 +...2 = a 2 × a 2 × ...a 2 και μπορεί να υπολογιστεί μέσω μια ακολουθίας
τετραγωνισμών και πολλαπλασιασμών. Μια τέτοια αλγοριθμική διαδικασία για την
πραγματοποίηση αντιστροφής που μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιοδήποτε
GF(2k)
ανεξάρτητα από την βάση αναπαράστασης των στοιχείων του φαίνεται στον αλγόριθμο 4.11.
Σε αναπαράσταση στοιχείων με πολυωνυμική βάση ο επαναληπτικός αλγόριθμος 4.11
θεωρείται πιο αργός από άλλους αλγορίθμους αντιστροφής (όπως οι αλγόριθμοι 4.9, 4.10).
Αυτό οφείλεται στον αυξημένο αριθμό GF(2k) πολλαπλασιασμών και τετραγωνισμών.
Παρόλο που ο τετραγωνισμός είναι λιγότερο υπολογιστικά πολύπλοκος από τον GF(2k)
πολλαπλασιασμό εμπεριέχει ένα μη αμελητέο βαθμό πολυπλοκότητας λόγω της modulo f(x)
πράξη που χρησιμοποιεί. Για τον λόγο αυτό η παραπάνω μέθοδος δεν προτιμάται για
αντιστροφή στοιχείων σε αναπαράσταση πολυωνυμικής βάσης.
Αλγόριθμος 4.11. Αντιστροφή μέσω Τετραγωνισμού και Πολλαπλασιασμού
Είσοδος: a(x), f(x)
Έξοδος: a -1 ( x) mod f ( x)
1. X = Y = a2(x) mod f(x),
2. For i = 1 to k - 1
2.1 Y = X2 • Y
2.2 X = X2
3. Return Y
4.1.4.3 Άλλες Μέθοδοι GF(2k) Αντιστροφής
Κάποιοι ερευνητές έχουν προτείνει διαφοροποιήσεις των παραπάνω αλγορίθμων αντιστροφής
με στόχο την μείωση των αλγοριθμικών κύκλων ή την καλύτερη χωρική και χρονική
πολυπλοκότητα
ενός προκύπτοντος συστήματος αντιστροφής. Μια ευρέως γνωστή
διαφοροποίηση του ΕΕΑ έχει προταθεί από τους Schroeppel et al στο [77]. Η μέθοδος, που
ονομάζεται σχεδόν αντιστροφή (almost inverse), επιτυγχάνει παρόμοια αποτελέσματα με τις
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μεθόδους βασισμένες στον ΕΕΑ
αλγοριθμικούς γύρους από ότι ο ΕΕΑ.

πραγματοποιώντας

αντιστροφή

σε

λιγότερους

Άλλη προσέγγιση στη αντιστροφή δίνεται από το αλγόριθμου του Montgomery Αντιστρόφου
για GF(2k) σαν μια απευθείας μετατροπή του αλγορίθμου Montgomery Αντιστρόφου όπως
περιγράφηκε στο υποκεφάλαιο 6.5.2 από GF(p) σε GF(2k). Στην GF(2k) έκδοση του
αλγορίθμου, η πρόσθεση ταυτίζεται με την αφαίρεση, όλες οι τιμές είναι πολυώνυμα και η
έξοδος είναι modulo f(x) και όχι modulo p. Περισσότερα πάω στο θέμα υπάρχουν στο [78]
4.1.4.4 GF(2k) Διαίρεση
Η διαίρεση στα GF(2k) αποτελείται από δύο πράξεις. Για να προκύψει το αποτέλεσμα της
διαίρεση εφαρμόζονται μια GF(2k) αντιστροφή και ένας GF(2k) πολλαπλασιασμός
ακολουθώντας τη μεθοδολογία που παρουσιάστηκε για την διαίρεση στα GF(p).
Αρχιτεκτονικές που πραγματοποιούν GF(2k) διαίρεση περιλαμβάνουν συνήθως έναν
συστολικό GF(2k) αντιστροφέα συνενωμένο με ένα συστολικό GF(2k) πολλαπλασιαστή [73],
[76].
Με κατάλληλη αρχικοποίηση, ο επεκτεταμένος αλγόριθμος του Ευκλείδη για GF(2k) μπορεί
να χρησιμοποιηθεί για διαίρεση παρόλο που η προκύπτουσα αρχιτεκτονική δεν δίνει πολύ
αισιόδοξα αποτελέσματα ως προς την ταχύτητα υπολογισμού και το κόστος
χρησιμοποιούμενων πόρων υλικού.

4.2 Σχεδιασμός Υλικού και Προτεινόμενες Αρχιτεκτονικές για GF(2k)
Πολλαπλασιαστές
Οι συστολικοί πίνακες είναι ευρέως χρησιμοποιούμενοι σε bit serial και digit serial
αρχιτεκτονικές πολλαπλασιαστών επιτυγχάνοντας υψηλές τιμές throughput χωρίς όμως καμία
βελτίωση στην καθυστέρηση πολλαπλασιασμού. Η χρήση συστολικών πινάκων δύο
διαστάσεων φέρει υψηλό κόστος σε πόρους υλικού και έχει νόημα σε εφαρμογές όπου
τέτοιοι πόροι υλικού υπάρχουν σε αφθονία. Σε εφαρμογές όπου το κόστος υλικού είναι
περιορισμένο, συστολικοί πίνακες μιας διάστασης εφαρμόζονται συνήθως για GF(2k)
πολλαπλασιασμό.
Στην περίπτωση των παράλληλων GF(2k) πολλαπλασιαστών η χρήση ειδικού τύπου
ανάγωγων πολυωνύμων που ορίζουν το GF(2k) μοιάζει αναπόφευκτη για το σχεδιασμό
αποδοτικών αρχιτεκτονικών ως προς την ταχύτητα πολλαπλασιασμού και το πλήθος των
χρησιμοποιούμενων πόρων υλικού. Πολλές τέτοιες αρχιτεκτονικές έχουν προταθεί
χρησιμοποιώντας τις τεχνικές των Mastrovito ή Karatsuba-Ofman [51], [57] δίνοντας αρκετά
ικανοποιητικά αποτελέσματα. Παράλληλες εκδόσεις του Montgomery GF(2k)
πολλαπλασιασμού έχουν επίσης προταθεί για ανάγωγα τριώνυμα [49] [58] με αποτελέσματα
που είναι συγκρίσιμα με άλλους τύπους παράλληλων πολλαπλασιαστών (Mastrovito,
Karatsuba-Ofman).
Κάποιο ερευνητές έχουν επίσης προτείνει την χρήση του πολυωνυμικού συστήματος
υπολοίπων (Polynomial Residue System), που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί σαν το
πολυωνυμικό ισοδύναμο του RNS. Ο Halbutoğulları στο [64] προτείνει έναν
πολλαπλασιαστή βασισμένο σε ένα τέτοιο σύστημα πολυωνυμικών υπολοίπων που
χρησιμοποιεί τον MSB αλγόριθμο πολλαπλασιασμού και αναγωγή με πίνακες αναζήτησης
(Lookup Table) για να επιταχύνει την πολλαπλασιαστική διαδικασία. Παρομοίως ο J.-C.
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Bajard στο [65] προτείνει έναν αλγόριθμο Montgomery πολλαπλασιασμού πάνω σε
τριωνυμικό σύστημα υπολοίπων.
Μια συνολική εικόνα της καθυστέρησης κρίσιμου μονοπατιού και τον αριθμό των
χρησιμοποιούμενων πόρων υλικού για διάφορους τύπους πολλαπλασιαστών παρουσιάζεται
στον πίνακα 4.1.
ΠΙΝΑΚΑΣ 4.1
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΡΩΝ ΥΛΙΚΟΥ, ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΚΡΙΣΙΜΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΚΑΙ LATENCY ΓΙΑ
K
ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ GF(2 ) ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΕΣ
GF(2k) Field
Πολλαπλασιαστής

Πύλες
AND

2 σε 1 MUX D Flip Flop Lat.

XOR

Καθυστέρηση Κρίσιμου
Μονοπατιού

Bit Serial Πολλαπλασιαστές
LSB [10]

2k

2k

0

3k

k

TA + TX

MSB [10]

2k

2k

0

3k

k

TA + 2TX

Montgomery [66]

k

k

2k+1

3k

2k

TA + TX

Συστολικοί – ημισυστολικοί Πολλαπλασιαστές
LSB ημισυστολικός
[68]

2k2

2k2

0

3k2

k+1

TA + TX

MSB συστολικός
[67]

2k2

2k2

0

7k2

3k

TA + TX + TM

k2- k + 1

k2 - 1

2k2 + k - 3

2k2 - k

2k

TA + TX

k2+ k + 1

k2+ k + 1

0

3k2+3k+3

k+1

TA + TX

Montgomery
γεν. πολυώνυμο [66]
Montgomery
AOP [58]

Digit Serial Πολλαπλασιαστές
LSB [54]

2kd

2kd

k

2k+d-1

D+1

d(TA +TX)

LSB συστολικό [56]

2d2 + d

2d2

2d

10d+1

3D

TA + TX +(d - 1) (TA + TX + TM)

Παράλληλοι Πολλαπλασιαστές
Mastrovito [51]
Γενικού
Πολυωνύμου

(k - 1)(k + m - 1)
2

k

+ å (2k - 1 - j )

0

0

TA + ( élog 2 S ù + (m-1) +
ê
ú

êélog 2 k úù )TX

jÎS *

TA+ (1+ éêlog 2 k ùú )TX

EST

k2

k2 - (k/2)

0

0

Τριωνύμου

k2

k2 - 1

0

0

TA + ( é k - 1ù êélog 2 k úù ) TX
êê t úú

AOP

k2

k2 - 1

0

0

TA + (1+ éêlog 2 k ùú ) TX

ESP

k2

k2 - t

0

0

TA + (1+ éêlog 2 k ùú )TX

k2

k2 - 1

0

0

TA + (2+ êélog 2 ( k - 2) úù )TX

k2
3 + 2k + 1
4

k2
3 + 3k + 1
4

1

Montgomery
Τριωνύμου [49]

1
Karatsuba [57]

0
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0

TA + (1+ éêlog 2 ( k - 1) ùú ) TX

Τα σύμβολα στον πίνακα 4.1 παρουσιάζονται στον ορισμό των πολυωνύμων ειδικού σκοπού.
Το υποσύνολο S αποτελείται από τους κάποιους από τους δείκτες k, k + t, k + t + 1,…2k - 3,
2k – 2 ενώ το υποσύνολο S* είναι ( S – min(S) ). TA είναι η καθυστέρηση μιας AND πύλης, TX
είναι η καθυστέρηση μιας XOR πύλης και TM είναι η καθυστέρηση ενός MUX.
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η χρήση ανάγωγων πολυωνύμων ειδικού τύπου για ορισμό του
GF(2k) οδηγεί σε περιορισμό του εύρους χρήσης ενός προκύπτοντα πολλαπλασιαστή μόνο σε
αυτά τα σώματα. Η χρήση των MSB και LSB αλγορίθμων περιορίζει αυτό το πρόβλημα μια
και οι προκύπτοντες πολλαπλασιαστές δίνουν ικανοποιητικά αποτελέσματα χρησιμοποιώντας
γενικού τύπου ανάγωγα πολυώνυμα χωρίς όμως να επιτυγχάνουν πλήρη ευελιξία, όπως αυτή
ορίζεται στον υποκεφάλαιο 4.1.2. Πιο συγκεκριμένα, παρατηρώντας τους αλγορίθμους 4.1
και 4.2 φαίνεται ότι και οι δύο αυτοί αλγόριθμοι χρησιμοποιούν συγκεκριμένες θέσεις bit σε
κάθε δυαδικό διάνυσμα για να υπολογίσουν ένα γινόμενο. Οι θέσεις αυτές εξαρτώνται άμεσα
από την τιμή k του GF(2k) και κατά συνέπεια πράξεις μεταξύ στοιχείων ενός GF(2m) με m <
k οδηγούν σε αναγκαστικό επαναπροσδιορισμό των θέσεων αυτών στα αντίστοιχα δυαδικά
διανύσματα. Έτσι, για τον σχεδιασμό ευέλικτων πολλαπλασιαστών βασισμένων στους LSB ή
MSB αλγορίθμους δύο λύσεις έχουν προταθεί. Ως πρώτη λύση έχει προταθεί [59], [60] η
χρήση μιας επιπλέον αρχιτεκτονικής επιφορτισμένης με τον προσδιορισμό των θέσεων bit για
κάθε δυαδικό διάνυσμα των εισόδων ενώ ως δεύτερη λύση έχει προταθεί [61] ο
επαναπροσδιορισμός των αλγορίθμων έτσι ώστε να απαλειφθεί η εξάρτηση από τις θέσεις bit
των διανυσμάτων εισόδου. Οποιαδήποτε από τις παραπάνω λύσεις οδηγεί σε
πολλαπλασιαστές που πάσχουν από μεγάλο κόστος πόρων υλικού (αριθμός πυλών) και από
υψηλή καθυστέρηση πολλαπλασιασμού.
Προτεινόμενη Προσέγγιση για Ευέλικτους GF(2k) Πολλαπλασιαστές
Ο επιθυμητός στόχος παροχής ευελιξίας σε ένα σύστημα πολλαπλασιαστή, από σχεδιαστικής
σκοπιάς, είναι με την χρήση δυαδικών διανυσμάτων ίδιου μεγέθους να μπορεί να
πραγματοποιηθεί πολλαπλασιασμός για το GF(2k) αλλά και για όλα τα GF(2m) με 1 ≤ m ≤ k.
Ο απλούστερος τρόπος για να γίνει κάτι τέτοιο είναι με την προσθήκη μηδενικών στις μη
χρησιμοποιούμενες m – k πιο σημαντικές θέσεις ενός δυαδικού διανύσματος για GF(2m)
πολλαπλασιασμό και δεν είναι εφικτό χρησιμοποιώντας τους MSB και LSB αλγορίθμους.
Αποδοτικός σχεδιασμός ευέλικτων πολλαπλασιασμών μπορεί να επιτευχθεί με την χρήση του
Montgomery GF(2k) πολλαπλασιασμού.
Πράγματι, παρατηρώντας τον αλγόριθμο 4.4, διαπιστώνεται ότι η μόνη σταθερή θέση bit που
χρησιμοποιείται είναι αυτή του λιγότερου σημαντικού bit στο t(x). Έτσι σχεδιάζοντας έναν
ευέλικτο πολλαπλασιαστή βασισμένο στον αλγόριθμο 4.4, η προσθήκη μηδενικών στις μη
χρησιμοποιούμενες m – k πιο σημαντικές θέσεις ενός δυαδικού διανύσματος για GF(2m)
πολλαπλασιασμό, όπου 1 ≤ m ≤ k, δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα κατά την ροή του
αλγορίθμου αφού το λιγότερο σημαντικό bit θα έχει πάντα λειτουργική τιμή (δεδομένου ότι 1
≤ m). Αν υποτεθεί ότι το πολυώνυμο r(x) ακολουθεί τις μεταβολές στο GF(2m), δηλαδή
παίρνει τιμές r(x) = xm τότε ο βασικός κύκλος του αλγορίθμου 4.4 (βήματα 2.1 και 2.2) θα
επαναληφθεί m φορές (και όχι k). Αντίθετα, αν υποτεθεί ότι το πολυώνυμο r(x) παραμένει
σταθερό r(x) = xk σε σχέση με τις μεταβολές του m στο GF(2m) τότε ο βασικός κύκλος του
αλγορίθμου 4.4 (βήματα 2.1 και 2.2) θα επαναληφθεί k φορές ανεξάρτητα από την τάξη m
του GF(2m) χωρίς επίπτωση στην ακρίβεια του πολλαπλασιαστικού γινομένου. Τα παραπάνω
αναλύονται διεξοδικά στην συνέχεια του υποκεφαλαίου αυτού.
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Έστω ότι έχουμε δύο στοιχεία a ( x) = å i =0 ai x i και b( x) = å i = 0 bi xi που ανήκουν σε GF(2m)
m -1

m -1

ορισμένου πάνω στο ανάγωγο πολυώνυμο f ( x) = x m + å i =0 fi xi , όπου 1 ≤ m ≤ k και ai, bi, fi
m -1

Î GF(2).
Τα m-διάστατα διανύσματα των παραπάνω στοιχείων του σώματος μπορούν να μετατραπούν
σε k-διάστατα διανύσματα με προσθήκη μηδενικών. Σε αυτή την περίπτωση, τα στοιχεία
αυτά καθώς και το ανάγωγο πολυώνυμο γίνονται:
a( x) = å j = m a j x j + å i =0 ai x i

(4.1)

b( x) = å j = m b j x j + å i =0 bi xi

(4.2)

k -1

k -1

m -1

m -1

f ( x) = å j = m +1 f j x j + x m + å i =0 fi xi
k -1

m -1

(4.3)

όπου aj , bj , fj = 0
Ο αλγόριθμος 4.4 μπορεί να χωριστεί σε δύο υποαλγορίθμους. Ο υποαλγόριθμος Α είναι
υπεύθυνος για τους υπολογισμούς του Montgomery γινομένου μέχρι τον m-οστό αλγοριθμικό
γύρο ενώ ο υποαλγόριθμος 2 είναι υπεύθυνος για τους υπολογισμούς του Montgomery
γινομένου πέραν του m-οστού αλγοριθμικού γύρου (από τον γύρο m μέχρι τον k-1).
Δεδομένου ότι ai º aj = 0 για m ≤ i ≤ k − 1, ο πολλαπλασιασμός ai×b(x) = 0 σε αυτήν την
περίπτωση. Έτσι ο υποαλγόριθμος Β απλοποιείται στην μορφή που φαίνεται στον αλγόριθμο
4.12 για τον Montgomery GF(2k) πολλαπλασιασμό.
Αλγόριθμος 4.12. Bit serial Montgomery GF(2k) Πολλαπλασιασμός για Ευέλικτους
Πολλαπλασιαστές
Είσοδος: a(x), b(x), f(x)
Έξοδος: c(x) = a(x)b(x)x-k mod f(x)
Υποαλγόριθμος Α
Α1. c(0)(x) = 0
Α2. For n = 0 to m - 1 do
Α2.1 t(n)(x) = c(n)(x) + ai×b(x)
t ( n ) ( x) + t ( n ) 0 × f ( x)
Α2.2 c ( n +1) ( x) =
x
Υποαλγόριθμος Β
Β1. For n = m to k - 1 do
c ( n ) ( x) + c ( n ) 0 × f ( x)
Β1.1 c ( n +1) ( x) =
x
Β3. Return c(k)(x)
Αντικαθιστώντας τα πολυώνυμα του βήματος Α2.2 και Β1.1 στον αλγόριθμο 4.12 με την
αναλυτική τους μορφή όπως αυτή παρουσιάζεται στις (4.1), (4.2), (4.3) και υποθέτοντας ότι
k -1
m -1
k -1
m -1
c( x) = å j = m c j x j + å i = 0 ci xi και t ( x) = å j = m t j x j + å i = 0 ti xi αυτά τα παραπάνω βήματα
γίνονται:
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(å j = m t (jn ) x j + å i =0 ti( n ) x i + t0( n ) (å j = m +1 f j x j + x m + å i =0 f i x i ))
k -1

Βήμα Α2.2: c

( n +1)

( x) =

Βήμα Β1.1: c

( x) =

k -1

m -1

x
(å j = m c (jn ) x j + å i =0 ci( n ) xi + c0(i ) (å j = m +1 f j x j + x m + å i =0 f i x i ))
k -1

( n +1)

m -1

m -1

k -1

m -1

x

Αναλύοντας την διαίρεση με x στις παραπάνω εξισώσεις σαν μιας θέσης αριστερή ολίσθηση
πράξη αυτές παίρνουν την παρακάτω μορφή:
c (i +1) ( x) = å j = m -1 t (ji+)1 x j + å i =0 ti(+i 1) xi + t0(i ) (å j = m f j +1 x j + x m -1 + å i =0 f i +1 x i ) =
k -2

Βήμα Α2.2:

k -2

m-2

= å j = m (t (j n+1) + t0( n ) f j +1 ) x j + (tm( n ) + t0( n ) ) x m -1 + å i =0 (ti(+n1) + t0( n ) f i +1 ) xi
k -2

m-2

c (i +1) ( x) = å j = m -1 c (ji+)1 x j + å i = 0 ci(+i )1 x i + c0(i ) (å j = m f j +1 x j + x m -1 + å i = 0 f i +1 xi ) =
k -2

Βήμα Β1.1:

m-2

m-2

k -2

m-2

= å j = m (c (ji+)1 + c0( i ) f j +1 ) x j + (cm(i ) + c0(i ) ) x m -1 + å i =0 (ci(+i )1 + c0(i ) fi +1 ) xi
k -2

m-2

Λαμβάνοντας υπόψη ότι fj = 0, οι παραπάνω εξισώσεις γίνονται:
Βήμα Α2.2: c ( n +1) ( x) = å j = m t (jn+1) x j + (tm( n ) + t0( n ) ) x m -1 + å i = 0 (ti(+n1) + t0( n ) f i +1 ) x i

(4.4)

Βήμα Β1.1: c ( n +1) ( x) = å j = m c (jn+)1 x j + (cm( n ) + c0( n ) ) x m -1 + å i = 0 (ci(+n1) + c0( n ) f i +1 ) x i

(4.5)

k -2

m-2

k -2

m-2

Παρόμοια ανάλυση μπορεί να γίνει και για την εξίσωση του βήματος Α2.1 στον αλγόριθμος
4.12 λαμβάνοντας υπόψη ότι aj , bj = 0. Η προκύπτουσα εξίσωση φαίνεται παρακάτω:
Βήμα Α2.1: t ( n+1) ( x) = å j = m c (jn ) x j + å i =0 (ci( n ) + an( n )bi ) x i
k -1

m -1

(4.6)

όπου 0 ≤ n ≤ m − 1 αναλόγως με τον αριθμό του αλγοριθμικού γύρου.
Παρατηρείται λοιπόν από τις εξισώσεις (4.4), (4.5) και (4.6) ότι οι συντελεστές των
πολυωνύμων c(x) και t(x) που ανήκουν σε παράγοντες του x με βαθμό από m μέχρι k-1 δεν
αλλάζουν σε κανένα σημείο του αλγορίθμου 4.12 ούτε επηρεάζουν τα αποτελέσματα του
αλγορίθμου αυτού με κανένα τρόπο αλληλεπιδρώντας με κάποιο άλλο πολυώνυμο. Αυτοί οι
συντελεστές προκύπτουν από την αρχική συνθήκη μετατροπής των πολυωνυμικών στοιχείων
του GF(2m) από m-διάστατα διανύσματα σε k-διάστατα διανύσματα με προσθήκη μηδενικών.
Αφού λοιπόν αυτοί οι συντελεστές δεν επηρεάζουν με κανένα τρόπο την υπολογιστική ροή
του αλγορίθμου 4.12 συμπεραίνεται ότι και η αρχική προσθήκη μηδενικών δεν έχει καμία
επίπτωση στον αλγόριθμο 4.12.
Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγουμε όταν το πολυώνυμο r(x) δεν είναι σταθερό και ίσο με xk,
αλλά μεταβάλλεται αναλόγως με το βαθμό m του GF(2m). Σε αυτή την περίπτωση, ο
αλγόριθμος 4.12 ταυτίζεται με τον αλγόριθμο 4.4 αφού χρησιμοποιείται μόνο ο
υποαλγόριθμος Α του 4.12. Οι εξισώσεις (4.4), (4.5) και (4.6) ισχύουν και για αυτή την
περίπτωση οδηγώντας στα ίδια συμπεράσματα.
Πρέπει βέβαια να σημειωθεί ότι οι τιμές εξόδου των αλγορίθμων 4.4 και 4.12 είναι σε μορφή
Montgomery, δηλαδή περιλαμβάνουν και τον παράγοντα r-1(x), και κατά συνέπεια πρέπει να
μετατραπούν σε κανονική μορφή (χωρίς το r-1(x)). Αυτό μπορεί να γίνει στο τέλος όλων των
υπολογισμών εκτελώντας μια παραλλαγή του αλγορίθμου 4.4. Αυτή η παραλλαγή αποτελεί
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απλοποίηση του αρχικού αλγορίθμου 4.4 δεδομένου ότι η τιμή που πρέπει να μετατραπεί
πολλαπλασιάζεται με ένα σταθερό προεπεξεργασμένο πολυώνυμο r2(x) mod f(x)[47].

4.2..1 Προτεινόμενος Βελτιστοποιημένος Αλγόριθμος Montgomery GF(2k)
Πολλαπλασιασμού και Σχεδιασμός Δομικού Στοιχείου GF(2k)
Montgomery Πολλαπλασιαστών
Στον αλγόριθμο 4.4 ο κάθε αλγοριθμικός γύρος μπορεί να μεταφραστεί σε μια ακολουθία από
λογικές πράξεις. Πιο συγκεκριμένα, κάθε τέτοιος γύρος περιλαμβάνει δύο XOR πράξης
(ισοδύναμο πρόσθεσης), δύο AND πράξεις (ισοδύναμο πολλαπλασιασμού με bit) και μια μιας
θέσης δεξιά ολίσθηση (ισοδύναμο διαίρεσης με x). Όμως, πιο προσεκτική παρατήρηση του
αλγόριθμου 4.4 αποκαλύπτει ότι ο αλγοριθμικός γύρος βασίζεται σε δύο βήματα με
k -1
k -1
χαρακτηριστική ομοιότητα. Υποθέτοντας ότι q( x) = å i =0 qi xi και y ( x) = å i = 0 yi xi είναι
στοιχεία του GF(2k) και ότι gn Î GF(2) τότε τα βήματα 2.1 και 2.2 του αλγορίθμου 4.4, χωρίς
να λαμβάνεται υπόψη η τελική πράξη ολίσθησης, περιγράφονται από την εξίσωση (4.7)
h( x) = q ( x) + g n y ( x) = å i =0 qi xi + g n å i =0 yi xi = å i =0 (qi + g n yi ) xi
k -1

k -1

k -1

(4.7)

Η μόνη αλλαγή που διαφοροποιεί τα βήματα 2.1 και 2.2 είναι οι εισερχόμενες τιμές στα q(x),
gn και y(x) αφού ο τύπος υπολογισμών παραμένει ίδιος. Συνεπώς, μπορεί να ερευνηθεί η
πιθανότητα υπολογισμού και των δύο παραπάνω βημάτων χρησιμοποιώντας μια
αρχιτεκτονική υλικού βασισμένη στην (4.7) με κατάλληλη είσοδο τιμών κάθε φορά για τα
q(x), gn και y(x). Κατάλληλη τροποποίηση του αλγορίθμου 4.4 είναι απαραίτητη έτσι ώστε να
επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι.
Όλα τα πολυώνυμα σε μια τέτοια τροποποίηση πρέπει να μπορούν να αναπαρασταθούν σαν
k-διάστατα διανύσματα. Το ανάγωγο πολυώνυμο f(x) που ορίζει το GF(2k) παρόλο που δεν
αναπαρίσταται σαν k-διάστατο διάνυσμα μπορεί να μετατραπεί σε τέτοιο αν ενσωματώσουμε
την πράξη ολίσθησης του βήματος 2.2 στου υπολογισμούς μας. Σε αυτή την περίπτωση,
λαμβάνεται υπόψη το ότι ο συντελεστή του k-οστού όρου του f(x) είναι πάντα fk = 1 ενώ το
βήμα 2.2 συμπεριλαμβανομένης της ολίσθησης παίρνει την παρακάτω μορφή:
c( x) = t0 x k -1 + å i =0 (ti +1 + t0 f i +1 ) x i
k -2

(4.8)

Το πολυώνυμο c(x), όπως φαίνεται στην (4.8), έχει βαθμό k-1 και ο συντελεστής του k-οστού
όρου του είναι t0. Ο συντελεστής f0 του f(x) δεν χρησιμοποιείται καθόλου και παραλείπεται με
αποτέλεσμα μόνο οι k συντελεστές του f(x) να παίρνουν μέρος στους υπολογισμούς.
Συνεπώς, τόσο το f(x) όσο και το c(x) αναπαρίστανται σαν k-διάστατα διανύσματα ορισμένα
πάνω στο GF(2). Τo γεγονός ότι το πιο σημαντικό bit του διανύσματος του c(x) είναι πάντα
ίσο με το ελάχιστα σημαντικό bit της εξόδου του βήματος 2.1 βοηθά στον περιορισμό του
αριθμού των bit.
Δεδομένου ότι και τα δύο αλγοριθμικά βήματα εκφράζουν την (4.7) με διαφορετικές
εισόδους σε καθένα τους μπορούμε να χωρίσουμε τον αλγόριθμο 4.4 σε επαναλήψεις της
(4.7). Έτσι έχουμε άρτιους και περιττούς γύρους στους οποίους εκτελούνται τα βήματα 2.1
και 2.2 αντίστοιχα, με κατάλληλες εισόδους. Συνοψίζοντας τα παραπάνω, προτείνεται μια
τροποποιημένη έκδοση του αλγορίθμου 4.4 που χρησιμοποιεί μόνο μία εξίσωση για να
k -1
περιγράψει τον αλγοριθμικό γύρο. Υποθέτουμε ότι
h( n ) ( x) = å i = 0 hi( n ) x i
,
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uuuur
k -2
k -2
h( n ) ( x) = å i =0 hi(+n1) xi και ότι f ( x) = xi -1 + å i = 0 f i +1 xi (αλγόριθμος 4.13). Οι εκθέτες μέσα σε
παρενθέσεις υποδηλώνουν τον αριθμό του τρέχοντα γύρου.
Κάθε n γύρος του αλγορίθμου 4.13 αποτελείται από δύο επαναλήψεις του ίδιου βήματος
(βήμα 2.1.3) με διαφορετικές εισόδους σε κάθε επανάληψη. Υποθέτουμε ότι κάθε τέτοια
επανάληψη χαρακτηρίζεται σαν άρτια (w=0) ή περιττή (w=1).
Αλγόριθμος 4.13. Προτεινόμενος τροποποιημένος Bit serial Montgomery GF(2k)
Πολλαπλασιασμός
Είσοδος: a(x), b(x), f(x)
Έξοδος: c(x) = a(x)b(x)x-k mod f(x)
1. h(0)(x) = 0
2. For n = 0 to 2k -2 increase n by 2 do
2.1 For w = 0 to 1 do
2.1.1 If w = 0 then
2.1.1a q(n)(x) = h(n)(x)
2.1.1b gn = au where u = n/2
2.1.1c y(n)(x) = b(x)
2.1.2 If w = 1 then
2.1.2a q(n)(x) = h ( n ) ( x) = å i =0 hi(+n1) xi
k -2

2.1.2b gn = h0( n )
uuuur
k -2
2.1.2c y(n)(x) = f ( x) = xi -1 + å i = 0 f i +1 xi
2.1.3 h( n +1) ( x) = å i = 0 (qi( n ) + g n yi( n ) ) x i
k -1

3. Return h(2k-1)(x)
Χρησιμοποιώντας τον αλγόριθμο 4.13 μπορεί να σχεδιαστεί ένα στοιχείο Montgomery
GF(2k) πολλαπλασιασμού (Montgomery Multiplication Element, ΜΜE) για υλικό που θα
υλοποιεί κατά βάση το βήμα 2.1.3. Στόχος είναι το ΜΜE να αποτελέσει δομικό στοιχείο για
διαφορετικά είδη Montgomery GF(2k) πολλαπλασιαστών που να μπορούν να χαρακτηριστούν
ευέλικτοι. Σε αυτά τα πλαίσια, μια επανάληψη κάθε γύρου n του αλγορίθμου 4.13 μπορεί να
θεωρηθεί ένας κύκλος ρολογιού και κατά συνέπεια κάθε τέτοιος γύρος αντιστοιχεί σε δύο
κύκλους ρολογιού. Η ροή υπολογισμών για ένα αλγοριθμικό γύρο του αλγορίθμου 4.4 όπως
αυτός μεταφράζεται στον αλγόριθμο 4.13 φαίνεται στο σχήμα 4.5. Όλα τα διανύσματα έχουν
μέγεθος bit k. Στους άρτιους κύκλους ρολογιού, πραγματοποιούνται οι υπολογισμοί του
βήματος 2.1 του αλγορίθμου 4.4. Στους περιττούς κύκλους ρολογιού, πραγματοποιούνται οι
υπολογισμοί του βήματος 2.2 του αλγορίθμου 4.4. Η απαιτούμενη πράξη shift του
αλγορίθμου 4.4, είναι ενσωματωμένη στους υπολογισμούς του αλγόριθμου 4.13. Αυτό
uuuur
επιτυγχάνεται με την χρήση των πολυωνύμων h ( n ) ( x) και f ( x) σαν εισόδους του βήματος
2.1.3 στον αλγόριθμο 4.13 για την περιττή επανάληψη. Με αυτό τον τρόπο το πιο σημαντικό

93

bit της εξόδου του βήματος 2.1.3 για w = 1 είναι πάντα ίσο με το h0 της εξόδου του βήματος
2.1.3 της προηγούμενης άρτιας επανάληψης ενώ ο συντελεστής f0 αγνοείται.
Ο αλγόριθμος 4.13 είναι πλήρως λειτουργικός για μεταβλητά GF(2m) όπου 1 ≤ m ≤ k. Σε
τέτοια σώματα, όπως έχει περιγραφεί στο υποκεφάλαιο 4.2.7, τα m-διάστατα διανύσματα των
m−1 βαθμού πολυωνύμων μπορούν να επεκταθούν σε k-διάστατα διανύσματα με προσθήκη
μηδενικών. Σε αυτή την περίπτωση, το πιο σημαντικό bit της εξόδου στην περιττή
επανάληψη του βήματος 2.1.3 έχει μηδενική τιμή και όχι την h0 τιμή της προηγούμενης
επανάληψης. Στον αλγόριθμο 4.13, αυτή η περίπτωση έχει καλυφθεί στην χρησιμοποιούμενη
uuuur
δομή εισόδων για την περιττή επανάληψη. Το μετατοπισμένο (shifted) f ( x) πολυώνυμο
όταν
m
<
k
για
GF(2m)
προκύπτει
από
την
(4.3)
και
γίνεται
uuuur
k -2
m-2
j
m -1
i
f ( x) = å j = m f j +1 x + x + å i =0 f i +1 x με fj = 0. Αφού ο συντελεστής του (k-1)-οστού
uuuur
παράγοντα του f ( x) και του h ( n ) ( x) είναι μηδέν, ο προκύπτων συντελεστής του (k-1)-οστού
παράγοντα της εξόδου του βήματος 2.1.3 για περιττή επανάληψη θα είναι επίσης μηδέν. Όλα
τα υπόλοιπα μη χρησιμοποιούμενα k − m − 1 πιο σημαντικά bits της εξόδου ενός γύρου του
αλγορίθμου 4.13 είναι μηδέν. Συνεπώς, ένα προκύπτων ΜΜΕ μπορεί να οδηγήσει σε
ευέλικτους πολλαπλασιαστές χωρίς επανασχεδιασμό ή χρήση επιπλέον υλικού.

Σχήμα 4.5 Ένας αλγοριθμικός γύρος του Montgomery GF(2k) πολλαπλασιασμού
Χρησιμοποιώντας τον αλγόριθμο 4.13 ο σχεδιασμός δύο ξεχωριστών στοιχείων υλικού, ένα
για κάθε βήμα του αλγορίθμου 4.4 δεν είναι αναγκαίο πια. Και τα δύο βήματα πλέον
αναπαρίστανται από το βήμα 2.1.3 του αλγορίθμου 4.13 και απαιτεί μόνο ένα τέτοιο στοιχείο
υλικού (ΜΜΕ). Το διάγραμμα δεδομένων [62] για ένα τέτοιο στοιχείο φαίνεται στο σχήμα
4.6
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Σχήμα 4.6 Το διάγραμμα δεδομένων για ένα γύρο του αλγορίθμου 4.13 και οι επιλογές των
q(x), gn και y(x)
Στο παραπάνω σχήμα, η τιμή l αναπαριστά την αρίθμηση κύκλων ρολογιού ξεκινώντας από
το μηδέν. Υπάρχουν τέσσερεις διακόπτες που λαμβάνουν δύο εισόδους ο καθένας, αναλόγως
αν διανύεται άρτιος (2l+0) ή περιττός κύκλος ρολογιού (2l + 1) και ένα στοιχείο
καθυστέρησης (π.χ. καταχωρητής). Σε άρτιο κύκλο ρολογιού τα διανύσματα των b(x),
h(2l+1)(x) και η τιμή av εισέρχονται στο ΜΜΕ, όπου h(2l+1)(x) είναι το πολυώνυμο εξόδου του
προηγούμενου κύκλου ρολογιού – γύρου. Σε περιττό κύκλο ρολογιού τα διανύσματα των
uuuur (2l+0)
f ( x) , h
(x) και η τιμή h0(2l+0)εισέρχονται στο ΜΜΕ, όπου h(2l+0)(x) είναι το shifted
πολυώνυμο εξόδου του προηγούμενου άρτιου κύκλου ρολογιού και h0(2l+0) είναι το λιγότερο
σημαντικό bit του h(2l+1)(x) του προηγούμενου κύκλου ρολογιού.
Προτεινόμενα Δομικά Στοιχεία Ευέλικτων GF(2k) Πολλαπλασιαστών
Χρησιμοποιώντας τις προηγούμενες παρατηρήσεις, τον αλγόριθμο 4.13 και το σχήμα 4.6, μια
αρχιτεκτονική για το MME μπορεί να προταθεί. Σαν είσοδος χρησιμοποιείται το δυαδικό
διάνυσμα Hin. Η τιμή αυτού του σήματος προέρχεται από προηγούμενη ΜΜΕ ενδιάμεση
έξοδο Η (Intermediate Output H), όπου ως ενδιάμεση έξοδο Η ορίζεται η τιμή εξόδου του
περιττού κύκλου ρολογιού στο βήμα 2.1.3 του αλγορίθμου 4.13. Άλλες είσοδοι είναι τα kur
uuuur
διάστατα διανύσματα F , B των πολυωνύμων f ( x) , b(x) και o συντελεστής av του a(x). Δύο
σε ένα πολυπλέκτες χρησιμοποιούνται για την επιλογή μεταξύ του συνόλου δεδομένων
άρτιου και περιττού κύκλου ρολογιού. Επίσης χρησιμοποιείται ένας k-bit καταχωρητής για
την παροδική αποθήκευση των ενδιάμεσων τιμών Η.
Σε άρτιο κύκλο ρολογιού, μέσω πολυπλεκτών επιλέγονται τα k-bit σήματα B, Hin και το 1-bit
σήμα av. Τα σήματα B, av εισέρχονται σε ακολουθία παράλληλων AND πυλών και το
αποτέλεσμα προωθείται σε ακολουθία παράλληλων XOR πυλών που χρησιμοποιούν το σήμα
Hin για να δώσουν ένα αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα αυτό αποθηκεύεται στον καταχωρητή C.
ur
Σε περιττό κύκλο ρολογιού, μέσω πολυπλεκτών επιλέγονται τα k-bit σήματα F , η έξοδος Η
του καταχωρητή C που μετατρέπεται κατάλληλα έτσι ώστε να ταιριάζει στην μορφή του h(x)
ur
και το ελάχιστα σημαντικό bit του H, το σήμα h0. Τα σήματα F , h0 εισέρχονται στην ίδια
ακολουθία παράλληλων AND πυλών και το αποτέλεσμα προωθείται στην ίδια ακολουθία
παράλληλων XOR πυλών που χρησιμοποιούν το σήμα H για να δώσουν ένα αποτέλεσμα.
Αυτό το αποτέλεσμα είναι η ενδιάμεση έξοδος Η.

95

Το σύνολο δεδομένων για κάθε κύκλο ρολογιού, άρτιο ή περιττό, συνοψίζεται στον πίνακα
4.2 ενώ η προτεινόμενη αρχιτεκτονική για το ΜΜΕ παρουσιάζεται αναλυτικά στο σχήμα 4.7
μαζί με ένα 12 bit ΜΜΕ παράδειγμα.
ΠΙΝΑΚΑΣ 4.2
ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΜΜΕ ΓΙΑ ΆΡΤΙΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΤΤΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥΣ
ΡΟΛΟΓΙΟΥ.
Στοιχεία Αρχιτεκτονικής

Άρτιοι Κύκλοι Ρολογιού

Multiplexer 1

B

Περιττοί Κύκλοι Ρολογιού
ur
F

Multiplexer 2

Hin

Η register output

Multiplexer 3

au

h0

Register

αδιάφορο

H

Το βασικό πλεονέκτημα του προτεινόμενου ΜΜΕ βασισμένου στον αλγόριθμο 4.13 είναι το
γεγονός ότι μπορεί να πραγματοποιήσει έναν αλγοριθμικό γύρο του Montgomery
πολλαπλασιασμού δύο βημάτων με τη χρήση υλικού για ένα βήμα. Αυτή η σχεδιαστική
προσέγγιση προτιμάται σε σύγκριση με μια απευθείας υλοποίηση του αλγορίθμου 4.4 αφού
με αυτό τον τρόπο η καθυστέρηση κρίσιμου μονοπατιού μειώνεται και 2k πύλες
ανταλλάσσονται για 2k+1 δύο σε ένα πολυπλέκτες (MUX). Ένας MUX μπορεί να υλοποιηθεί
σε αρκετές τυπικού κελιού βιβλιοθήκες υλικού, τόσο σε FPGA όσο και σε ASIC,
καλύπτοντας λιγότερη περιοχή πάνω σε ολοκληρωμένο και με λιγότερη καθυστέρηση χρόνου
απ’ ότι μια πύλη (χρησιμοποιώντας LUTs, pass transistors ή transmission gate) όπως
αναλύεται στο [63]. Παρόλα αυτά βέβαια, η χρονική καθυστέρηση για ένα αλγοριθμικό
κύκλο είναι δύο κύκλοι ρολογιού αφού το σωστό αποτέλεσμα ενός γύρο φτάνει στην έξοδο
κάθε περιττό κύκλο ρολογιού του ΜΜΕ. Αυτό δεν κάνει το ΜΜΕ αργό αφού η καθυστέρηση
κρίσιμου μονοπατιού είναι πολύ μικρή και κατά συνέπεια η μέγιστη συχνότητα λειτουργίας
μεγάλη. Ένα k-bit σύνολο δεδομένων στο προτεινόμενο MME χρησιμοποιεί k AND πύλες, k
XOR πύλες, k 1-bit καταχωρητές και 2k + 1 MUXs. Η καθυστέρηση κρίσιμου μονοπατιού
για το προτεινόμενο ΜΜΕ είναι ίση με το άθροισμα της καθυστέρησης μιας XOR πύλης (TX)
και μιας AND πύλης (TA) ενώ η συνολική καθυστέρηση πολλαπλασιασμού για ένα
αλγοριθμικό γύρο είναι 2(TX +TA). Οι παραπάνω παρατηρήσεις επιβεβαιώνονται με την
σύγκριση μια MME υλοποίησης και μιας υλοποίησης ενός γύρου του αλγορίθμου 4.4. Σε
Virtex 2 XC2V8000 FPGA τεχνολογία, η MME υλοποίηση χρησιμοποιεί 326 LUTs και φέρει
μέγιστη συχνότητα λειτουργίας ίση με 377 MHz ενώ η υλοποίηση ενός γύρου του
αλγορίθμου 4.4 χρησιμοποιεί 506 LUTs και φέρει μέγιστη συχνότητα λειτουργίας ίση με 303
MHz.
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Σχήμα 4.7 Το προτεινόμενο ΜΜΕ στοιχείο πολλαπλασιασμού.
Αξίζει να παρατηρηθεί ότι δεν υπάρχει διάνυσμα εισόδου Hin για το πρώτο MME (FMME)
ενός πολλαπλασιαστή. Ένα τέτοιο διάνυσμα μπορεί να θεωρηθεί μηδενικό (με μηδενικά
στοιχεία). Έτσι ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στο πρώτο ΜΜΕ με σκοπό να προκύψει
μια βελτιστοποιημένη έκδοση του. Αφού το Hin θεωρείται μηδενικό (δεν υπάρχει
προηγούμενο στάδιο από όπου να πάρει τιμή) η έξοδος του πρώτου, άρτιου, κύκλου ρολογιού
k -1
του πολλαπλασιασμού θα είναι: H in ( x) + a0b( x) = a0b( x) = å i = 0 a0bi x i με αποτέλεσμα η
έξοδος
του
περιττού
κύκλου
uuuur
k -2
είναι H ( x) = å i =0 a0bi +1 x i + a0b0 f ( x)

ρολογιού

που

ακολουθεί

να

Συνεπώς, ο πρώτος αλγοριθμικός γύρος του αλγορίθμου 4.13 μπορεί να εκφραστεί από μία
uuuur
k -2
μόνο εξίσωση (ένα βήμα) το οποίο είναι H ( x) = å i =0 a0bi +1 x i + a0b0 f ( x) . Αντί να
χρησιμοποιηθεί μια σειρά από πύλες AND για τον πολλαπλασιασμό bit με διάνυσμα,
ενεργοποιούνται κατάλληλα οι πολυπλέκτες της αρχιτεκτονικής έτσι ώστε να δέχονται ως
ur
είσοδο το διάνυσμα Β ή το μηδέν και το F ή το μηδέν με σήματα ελέγχου τα a0 και a0b0
αναλόγως. Το προτεινόμενο FMME έχει την αρχιτεκτονική δομή που φαίνεται στο σχήμα 4.8
μαζί με ένα 12-bit FMME παράδειγμα. Αντί για k AND πύλες και 2k + 1 MUXs που
χρησιμοποιούνται στο ΜΜΕ, στο FMME υπάρχουν μόνο μία AND πύλη και 2k - 2 MUXs. Ο
97

αριθμός των πυλών για το προτεινόμενο FMME είναι k-1 XOR πύλες, 1 AND πύλη και 2k −
2 MUXs ενώ η καθυστέρηση κρίσιμου μονοπατιού είναι ίση με TX. Τα παραπάνω στοιχεία
παρουσιάζονται τόσο για το ΜΜΕ όσο και για το FMME στον πίνακα 4.3.

Σχήμα 4.8 Το προτεινόμενο FΜΜΕ στοιχείο πολλαπλασιασμού.
ΠΙΝΑΚΑΣ 4.3
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΡΩΝ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΡΙΣΙΜΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ
ΜΜΕ ΚΑΙ FMME.

Αρχιτεκτ.

AND πύλες

XOR πύλες

Flip Flop

MUXs

Καθ. Κρισ. Μονοπ.

ΜΜΕ

k

k

k

2k-1

T A+ T X

FMME

1

k-1

0

2k-2

TX

Στα πλαίσια της μελέτης απόδοσης των συγκεκριμένων προτεινόμενων στοιχείων
πολλαπλασιασμού αλλά και της απόδοσης του αλγορίθμου Montgomery GF(2k)
πολλαπλασιασμού σε ευέλικτους πολλαπλασιαστές, μπορούν να προταθούν τρεις
διαφορετικοί πολλαπλασιαστές βασισμένοι στις αρχές του folding και pipelining. Πιο
συγκεκριμένα προτείνονται αρχιτεκτονικές για ευέλικτο bit-serial Montgomery
πολλαπλασιαστή, για ευέλικτο pipelined-ημισυστολικό Montgomery πολλαπλασιαστή και για
μερικώς pipelined Montgomery πολλαπλασιαστή. Κάθε τέτοια προτεινομένη αρχιτεκτονική
εξυπηρετεί μια διαφορετικά ανάγκη σε εφαρμογές με κριτήρια την χωρική πολυπλοκότητα
(αριθμό πυλών, καλυπτόμενος χώρος ολοκληρωμένου) και την χρονική πολυπλοκότητα
(καθυστέρηση κρίσιμου μονοπατιού, throughput, latency).
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4.2..2 Προτεινόμενες Αρχιτεκτονικές Montgomery GF(2k)
Πολλαπλασιασμού βασισμένες στα ΜΜΕ και FMME
Ο αλγόριθμος 4.13 και τα προτεινόμενα MME και FMME χρησιμοποιούνται για τον
σχεδιασμό τριών ευέλικτων Montgomery GF(2k) πολλαπλασιαστών. Η αρχιτεκτονική δομή
αυτών των προτεινόμενων πολλαπλασιαστών είναι ενδεικτική του τρόπου που μπορεί να
εφαρμοστεί ο αλγόριθμος του Montgomery GF(2k) πολλαπλασιασμού και τα ΜΜΕ-FMME
σε αποδοτικές εφαρμογές με διάφορους περιορισμούς κατασκευής.
Οι προτεινόμενοι πολλαπλασιαστές είναι σχεδιασμένοι σαν ευέλικτοι. Όπως αναλύθηκε στον
αλγόριθμο 4.12 ο Montgomery GF(2k) πολλαπλασιασμός δίνει σωστά και ακριβή
αποτελέσματα για GF(2m) με μεταβλητή τιμή m. Πιο συγκεκριμένα, παρατηρήθηκε ότι για
τον σκοπό αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε r(x) = xm που ακολουθεί τις μεταβολές του m
είτε σταθερό πολυώνυμο r(x) = xk. Στην πρώτη περίπτωση ο πολλαπλασιαστής δίνει
αποτέλεσμα ύστερα από m αλγοριθμικούς γύρους ενώ στην δεύτερη περίπτωση το σωστό
αποτέλεσμα φτάνει στην έξοδο του πολλαπλασιαστή πάντα μετά από k αλγοριθμικούς
γύρους.
Από σχεδιαστική σκοπιά, ένα μεταβλητός αριθμός αλγοριθμικών γύρων σημαίνει ότι το
σύστημα του πολλαπλασιαστή θα πρέπει να μπορεί να λαμβάνει εξωτερικά πληροφορία που
να καθορίζει τη χρονική στιγμή που θα ολοκληρωθούν οι υπολογισμοί αναλόγως με την τιμή
m του GF(2m). Στην δεύτερη περίπτωση, όπου ο αριθμός των γύρων είναι σταθερός, δεν
χρειάζεται καμία εξωτερική παρέμβαση αφού ο πολλαπλασιασμός ολοκληρώνεται
ανεξάρτητα από το m, σε k αλγοριθμικούς γύρους. Οι παραπάνω δύο περιπτώσεις,
μελετούνται αναλυτικά και για τους τρεις προτεινόμενους πολλαπλασιαστές. Γενικά, η δομή
των πολλαπλασιαστών παραμένει η ίδια και για τις δύο περιπτώσεις υποθέτοντας ότι η τάξη
του σώματος m είναι γνωστή.
Ο προτεινόμενος ευέλικτος bit-serial Montgomery πολλαπλασιαστής, που φαίνεται στο
σχήμα 4.9α, έχει έναν καταχωρητής εισόδου και ένα καταχωρητή εξόδου για την αποθήκευση
την ενδιάμεσης εξόδου Η. Κάθε δύο κύκλους ρολογιού, τα δεδομένα εισέρχονται στο ΜΜΕ
μέσω του καταχωρητή εισόδου. Το βασικό πλεονέκτημα αυτού του πολλαπλασιαστή είναι το
ότι χρησιμοποιεί μόνο ένα ΜΜΕ και κατά συνέπεια έχει μικρή χωρική πολυπλοκότητα. Πιο
συγκεκριμένα, ο προτεινόμενος bit-serial πολλαπλασιαστής χρησιμοποιεί k AND πύλες, k
XOR πύλες, 3k flip flops και 2k + 1 MUXs. Η καθυστέρηση κρίσιμου μονοπατιού είναι TA +
TX αλλά το throughput παραμένει χαμηλό γιατί χρειάζονται 2k επαναλήψεις στο
προτεινόμενο ΜΜΕ για να ολοκληρωθεί ένας πολλαπλασιασμός. Ύστερα από 2k
επαναλήψεις το γινόμενο του πολλαπλασιασμού αποθηκεύεται στον καταχωρητή εξόδου.
Όταν το σώμα είναι μεταβλητό (GF(2m), όπου 1 £ m £ k) ο καταχωρητής εξόδου
ενεργοποιείται μόνο ύστερα από 2m κύκλους ρολογιού για μεταβλητό r(x) ή πάντα ύστερα
από 2k κύκλους ρολογιού για σταθερό r(x).
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Σχήμα 4.9 Οι προτεινόμενοι ευέλικτοι Montgomery πολλαπλασιαστές
Στον προτεινόμενο ευέλικτο pipelined-ημισυστολικό Montgomery πολλαπλασιαστή, που
φαίνεται στο σχήμα 4.9β, η τεχνική του pipelining έχει χρησιμοποιηθεί έτσι ώστε να αυξηθεί
το throughput του συστήματος αυτού. Σε αυτή την αρχιτεκτονική, λοιπόν, k επίπεδα pipeline
εισάγονται αυξάνοντας το throughput k φορές. Όμως, ο αριθμός πυλών και flip flop
αυξάνεται δραματικά λόγω της χρήσης k ΜΜΕ. Εξωτερική αποθήκευση είναι επίσης
ur
απαραίτητη έτσι ώστε να εισάγονται τα κατάλληλα aν, F και B σε κάθε επίπεδο pipeline.
Εκτός από το προτεινόμενο MME, σε αυτό τον πολλαπλασιαστή χρησιμοποιείται και το
FMME έτσι ώστε να βελτιστοποιηθεί η αρχιτεκτονική ως προς την χωρική πολυπλοκότητα.
Ο προτεινόμενος pipelined-ημισυστολικός Montgomery πολλαπλασιαστής χρησιμοποιεί k2 −
k + 1 AND πύλες, k2 − 1 XOR πύλες, 2k2 − k flip flops και
2k2 + k − 3 MUXs. Η
αρχιτεκτονική δίνει ένα γινόμενο πολλαπλασιασμού σε κάθε αλγοριθμικό γύρο, δηλαδή κάθε
2(TA + TX),επιτυγχάνοντας έτσι υψηλές τιμές throughput. Στην περίπτωση που το σώμα είναι
μεταβλητό (GF(2m), όπου 1 £ m £ k) το αποτέλεσμα περνά στην έξοδο μετά το m-οστό
επίπεδο pipeline όταν χρησιμοποιείται μεταβλητό r(x) ή στο k-οστό επίπεδο pipeline όταν το
r(x) είναι σταθερό ανεξάρτητα από της μεταβολές του σώματος.
Ο προτεινόμενος ευέλικτος μερικώς pipelined Montgomery πολλαπλασιαστής που φαίνεται
στο σχήμα 4.9γ χρησιμοποιεί τις τεχνικές του pipelining αλλά και του folding έτσι ώστε να
παρακάμψει κάποια από τα μειονεκτήματα των προηγούμενων δύο αρχιτεκτονικών ιδιαίτερα
σε σχέση την χωρική και χρονική τους πολυπλοκότητα. Έτσι, σε αυτό τον πολλαπλασιαστή
χρησιμοποιούνται μόνο p επίπεδα pipeline, όπου 1 £ p £ k−1 και το γινόμενο του
πολλαπλασιασμού προκύπτει από επεξεργασία p-bit ψηφίων της εισόδου A σε σειριακή
μορφή. Τα επίπεδα pipeline επαναχρησιμοποιούνται με μια διαδικασία παρόμοια με αυτή του
προτεινόμενου bit-serial Montgomery πολλαπλασιαστή. Το διάνυσμα Α του a(x)
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ék ù
πολυωνύμου μπορεί να χωριστεί σε d = ê ú διανύσματα ψηφίων διάστασης p. Ο τεμαχισμός
ê pú
d -1
του
πολυωνύμου
a(x)
ακολουθεί
την
μορφή
a ( x ) = å j = 0 A j ( x) x j
όπου
Aj ( x) = å i =0 adj + i ( x) xi . Έτσι σε διανυσματική μορφή το Α αποτελείται από d διαφορετικά Aj
p -1

p-διάστατα διανύσματα συνενωμένα μεταξύ τους,
A = (Ad−1,Ad−2, ...A1,A0). Επειδή ο
μερικώς pipelined Montgomery πολλαπλασιαστής αποτελείται από p επίπεδα pipeline μπορεί
να επεξεργαστεί ένα Aj ψηφίο πριν επανεισαχτεί η έξοδος του p-οστού επιπέδου pipeline στην
είσοδο του πρώτου επιπέδου pipeline, όπως παρουσιάζεται στο σχήμα 4.9γ. Κάθε MME
επεξεργάζεται ένα bit του Aj ψηφίου με αποτέλεσμα να χρειάζονται d επαναλήψεις στην
βασική αρχιτεκτονική του μερικώς pipelined Montgomery πολλαπλασιαστή για υπολογιστεί
το γινόμενο του πολλαπλασιασμού.
Ο προτεινόμενος μερικώς pipelined Montgomery πολλαπλασιαστής, αποτελεί γενίκευση των
δύο προηγούμενων προτεινόμενων αρχιτεκτονικών αφού ο αριθμός των επιπέδων pipeline
είναι παραμετροποιημένος ανάλογα με την εφαρμογή. Για p = k - 1 αυτή η αρχιτεκτονική
ταυτίζεται με τον pipelined – ημισυστολικό Montgomery πολλαπλασιαστή ενώ για p=1 αυτή
η αρχιτεκτονική μοιάζει πολύ με τον bit-serial Montgomery πολλαπλασιαστή. Επίσης αξίζει
να σημειωθεί ότι ο δομή και η λογική του μερικώς pipelined Montgomery πολλαπλασιαστή
είναι παρόμοια με αυτή των digit serial πολλαπλασιαστών. Παρόλα αυτά όμως, αυτός ο
πολλαπλασιαστής δεν είναι digit serial αφού bits επεξεργάζονται με bit serial τρόπο, εν
αντιθέσει με τους digit serial πολλαπλασιαστές όπου ψηφία επεξεργάζονται με παράλληλο
τρόπο και σειρές από ψηφία με bit serial τρόπο.
Η παραπάνω περιγραφή για τον μερικώς pipelined Montgomery πολλαπλασιαστή λειτουργεί
πολύ καλά για μεταβλητά σώματα όπου το r(x) είναι σταθερό ανεξάρτητα από το σώμα. Σε
αυτή την περίπτωση, ο πολλαπλασιαστής υπολογίζει ένα γινόμενο μετά από επεξεργασία
ék ù
d = ê ú ψηφίων. Όταν το r(x) σχετίζεται με το m του GF(2m) ο σωστός χρόνος στον οποίο
ê pú
θα προκύψει αποτέλεσμα στην έξοδο πρέπει να υπολογιστεί εξωτερικά και να χρησιμοποιηθεί
στον πολλαπλασιαστή. Σε αυτή την περίπτωση ο πολλαπλασιαστής υπολογίζει ένα γινόμενο
émù
μετά από επεξεργασία d = ê ú ψηφίων. Ο μερικώς pipelined Montgomery
ê pú
πολλαπλασιαστής χρησιμοποιεί τις αρχιτεκτονικές των MME και FMME. Ο αριθμός των
χρησιμοποιούμενων πυλών, MUXs και flip flops gate καθώς και το throughout για τον
συγκεκριμένο πολλαπλασιαστή υπολογίζονται παραμετρικά σε σχέση με το p. Έτσι, ο
προτεινόμενος μερικώς pipelined Montgomery πολλαπλασιαστής χρησιμοποιεί k·p +1 AND
πύλες, k·p + k − 1
XOR πύλες, 2k·p + k flip flops και 2k·p + 2k + p − 2 MUXs
Αποτελέσματα Προτεινόμενων Λύσεων και Συγκρίσεις με Άλλες Αρχιτεκτονικές
Συνοψίζοντας τις παρατηρήσεις μας για τους τρεις προτεινόμενους ευέλικτους Montgomery
GF(2k) πολλαπλασιαστές και προσθέτοντας πληροφορίες από άλλους ακολουθιακούς GF(2k)
πολλαπλασιαστές προκύπτει ο πίνακας 4.4 που παρουσιάζει την χωρική και χρονική
πολυπλοκότητα των παραπάνω προτεινόμενων πολλαπλασιαστών συγκρινόμενες με τις
αντίστοιχες πολυπλοκότητες γνωστών δημοσιευμένων ευέλικτων ή όχι GF(2k)
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πολλαπλασιαστών. Ο πίνακας 4.4 χωρίζεται σε τρία τμήματα αναλόγως με το είδος των
πολλαπλασιαστών που συγκρίνονται. Ο αριθμός των AND - XOR πυλών και των MUXs
υπολογίζεται και βρίσκεται το άθροισμα όλων αυτών των πόρων υλικού. Ο αριθμός των
χρησιμοποιούμενων flip flop υπολογίζεται και παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε
πολλαπλασιαστή στον πίνακα 4.4 όπως και η καθυστέρηση κρίσιμου μονοπατιού και το
latency. Ως latency αναφερόμαστε στον αριθμό των κύκλων ρολογιού που χρειάζονται έτσι
ώστε να ολοκληρωθεί ένας πλήρης Montgomery GF(2k) πολλαπλασιασμός δύο αριθμών. Ο
αστερίσκος στον πίνακα 4.4 αναφέρεται σε εκείνες τις αρχιτεκτονικές που είναι ευέλικτες.
Τυχόν επιπλέον πύλες, πέραν των AND και XOR, που μπορεί να υπάρχουν σε κάποια
αρχιτεκτονική προσμετρούνται μόνο στο συνολικό αριθμό πόρων υλικού και κατάλληλες
ενδείξεις εμφανίζονται στο κάτω μέρος του πίνακα. Τέλος πρέπει να σημειωθεί ότι στις
αρχιτεκτονικές που έχουν πύλες τριών ή παραπάνω εισόδων έχει γίνει αναγωγή σε πύλες δύο
εισόδων ακολουθώντας την παρακάτω λογική Gate3 ≈ 2Gate2, Gate4 ≈ 3Gate2.
ΠΙΝΑΚΑΣ 4.4
ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΠΟΡΩΝ ΥΛΙΚΟΥ, ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΚΡΙΣΙΜΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΚΑΙ LATENCY
K
ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΥΕΛΙΚΤΩΝ MONTGOMERY GF(2 ) ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΩΝ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ
K
ΓΝΩΣΤΟΥΣ GF(2 ) ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΕΣ.
GF(2k)
πολλαπλ.

AND

XOR

MUX

Άθροισμα
πόρων
υλικού

Flip Flop

Latency

Καθυστέρηση
Κρίσιμου
Μονοπατιού

Bit serial*

k

k

2k+1

4k+1

3k

2k

TA + TX

LSB [10]

2k

2k

0

4k

3k

k

TA + TX

MSB [10]

2k

2k

0

4k

3k

k

TA + TX

Kitsos*
[60]

2k

k

k DeMUX

5k -1 †

3k

k

2TA+TX + TN
+ (k+1)TO

†

2

Hasan* [70]

3k

2k

k

7k-2

ημισυστολ.

k2 – k + 1

k2 - 1

2k2 + k - 3

4k2 – 3
2

k

TX + éêlog 2 k ùú ×
3k

(TA + TN +
TO)

2k2 - k

2k

TA + TX

Jain* [68]

4k2 + k

2k2 – 1

0

7k +2k –
1‡

3k2 – k

k+1

(k - 1)TO

Wang [67]

2k2

2k2

k2

5k2

7k2

3k

TA + TX

2

2

2

2

2

2k

TA + TX

Tsai [69]

2k

μερικώς
pipelined

k·p +1

k·p + k + 1

2k·p + 2k
+p−2

4k·p + 3k
+p−2

2k·p + k

ék ù
2pê ú
ê pú

TA + TX

Song [54]

2kp

2kp

k

4k·p + k

2k + p - 1

ék ù +
ê pú
ê ú
1

p(TA + TX)

Guo [55]

2k·p + k +
p−1

2k·p + p −
1

2k

4k·p + 3k
+ 2p − 2

10k +
5k·p

é k ù (3
ê pú
ê ú
+ p – 1)

TA + 2TX

* ευέλικτη αρχιτεκτονική

2k

†

k

5k

k – 1 επιπλέον OR πύλες
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‡

8k

k2 – k επιπλέον πύλες

Ο προτεινόμενος ευέλικτος bit-serial Montgomery πολλαπλασιαστής συγκρίνεται με τους
ευρέως γνωστούς LSB και MSB πολλαπλασιαστές [8] βασισμένους στους αλγορίθμους 4.1
και 4.2, αλλά και με δύο άλλες ευέλικτες bit-serial αρχιτεκτονικές [60], [70]. Ο
προτεινόμενος ευέλικτος bit-serial Montgomery πολλαπλασιαστής επιτυγχάνει την ελάχιστη
καθυστέρηση κρίσιμου μονοπατιού συγκρινόμενος με τους LSB και MSB πολλαπλασιαστές
αλλά με τις μισές πύλες, το ίδιο αριθμό flip flops και 2k + 1 MUX’s ενώ χρειάζεται
περισσότερους κύκλους ρολογιού για να υπολογίσει ένα γινόμενο. Έτσι η συνολική χρονική
και χωρική πολυπλοκότητα του προτεινόμενου bit serial σχεδιασμού παραμένει περίπου η
ίδια με αυτή των LSB and MSB πολλαπλασιαστών. Παρόλα αυτά, μια τέτοια σύγκριση δεν
μπορεί να θεωρηθεί δίκαιη γιατί οι LSB και MSB πολλαπλασιαστές δεν είναι ευέλικτοι. Όταν
συγκρίνεται ο προτεινόμενος ευέλικτος bti serial Montgomery πολλαπλασιαστής με τους
αντίστοιχους ευέλικτους πολλαπλασιαστές των [60] και [70], πλεονεκτεί σημαντικά στον
αριθμό των χρησιμοποιούμενων πυλών. Το επιπλέον κόστος λόγω της ύπαρξης των MUX’s
στο προτεινόμενο σύστημα αντισταθμίζεται από την χρήση πολλών παραπάνω AND, XOR
και OR πυλών στα [60] και [70]. Σαν αποτέλεσμα των παρακάτω, ο συνολικός αριθμός
χρησιμοποιούμενων πόρων υλικού στο προτεινόμενο bit serial σχεδιασμό είναι μικρότερος
από τον αντίστοιχο των [60] και [70]. Προσμετρώντας και τον μικρό αριθμό
χρησιμοποιούμενων flip flop προκύπτει ότι η συνολική χωρική πολυπλοκότητα του
προτεινόμενου ευέλικτου σχεδιασμού είναι η μικρότερη μεταξύ των συγκρινόμενων
ευέλικτων bit serial πολλαπλασιαστών του πίνακα 4.4. Η καθυστέρηση κρίσιμου μονοπατιού
είναι αισθητά μικρότερη σε σχέση με αυτή των [60] και [70] ενώ το latency είναι μικρότερο
από το [70] αλλά μεγαλύτερο από το [60].
Ο προτεινόμενος ευέλικτος pipelined-ημισυστολικός Montgomery πολλαπλασιαστής σε
σύγκριση με τις μη ευέλικτες ημισυστολικές αρχιτεκτονικές των [67], [69] χρησιμοποιεί k2 +
k − 1 λιγότερες XOR πύλες, k2 + 1 λιγότερες AND πύλες, ακόμα λιγότερα flip flops (5k2 + k
και 5k2 + k αντιστοίχως) αλλά περισσότερους MUXs. Αθροίζοντας όλα τα στοιχεία υλικού
για κάθε μια από τις παραπάνω αρχιτεκτονικές, όπως φαίνεται στον πίνακα 4.4,
παρατηρείται ότι η προτεινόμενη ημισυστολική αρχιτεκτονική έχει την μικρότερη τιμή,
παρόλο που έχει περισσότερους MUXs. Η καθυστέρηση κρίσιμου μονοπατιού τόσο για το
[67] όσο και για το [69] είναι ίδια με αυτή του προτεινόμενου pipelined-ημισυστολικού
Montgomery πολλαπλασιαστή και το latency είναι ίδιο με το [69] αλλά μεγαλύτερο από το
[67]. Όταν συγκρίνεται με την ευέλικτη αρχιτεκτονική του [68], ο προτεινόμενος pipelinedημισυστολικός Montgomery πολλαπλασιαστής έχει μικρότερη καθυστέρηση κρίσιμου
μονοπατιού και σημαντικά λιγότερες πύλες και flip flops. Η ευέλικτη αρχιτεκτονική του [68]
δεν χρησιμοποιεί MUX αλλά αντί για αυτό πολλές επιπλέον πύλες και έχει χαμηλότερο
latency σε σχέση με τον προτεινόμενο pipelined-ημισυστολικό Montgomery
πολλαπλασιαστή.
Ο προτεινόμενος ευέλικτος μερικώς pipelined Montgomery πολλαπλασιαστής δεν είναι digit
serial αρχιτεκτονική αλλά παρόλα αυτά συγκρίνεται με digit serial σχεδιασμούς αφού τέτοιου
είδους αρχιτεκτονικές μοιάζουν να είναι οι πιο συγγενείς με αυτόν τον πολλαπλασιαστή.
Χρησιμοποιώντας 1 £ p £ k − 1 επίπεδα pipeline συνεχίζει να έχει λιγότερες AND - XOR
πύλες σε σχέση με τον με ευέλικτο, χωρίς pipeline LSΒ digit-serial πολλαπλασιαστή του [54]
αλλά περισσότερα flip flops και MUXs. Παρόλα αυτά, συγκρίνοντας τον συνολικό αριθμό
πόρων υλικού της προτεινόμενης αρχιτεκτονικής με αυτόν του [54] παρατηρείται ότι είναι
της ίδιας διάστασης (2kp). Συγκρίνοντας τον προτεινόμενο ευέλικτο μερικώς pipelined
Montgomery πολλαπλασιαστή με την μη ευέλικτη, pipelined (p επίπεδα pipeline)
αρχιτεκτονική του [55], παρατηρείται ότι ο προτεινόμενος πολλαπλασιαστής έχει πολύ καλή
απόδοση χρησιμοποιώντας λιγότερες πύλες - flip flops και εμφανίζει μικρότερη καθυστέρηση
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κρίσιμου μονοπατιού κατά μια ΤΧ καθυστέρηση. Όμως, το latency και ο αριθμός των MUXs
του προτεινόμενου ευέλικτου μερικώς pipelined Montgomery πολλαπλασιαστή είναι
υψηλότερα σε σχέση με την αρχιτεκτονική του [55]. Βέβαια, πρέπει να τονιστεί ότι οι
αρχιτεκτονικές των [54] και [55] είναι μη ευέλικτες και κατά συνέπεια οι πολύ αποδοτικές
τιμές χωρική και χρονικής πολυπλοκότητας δεν αποτελούν δίκαιο κριτήριο της απόδοσης του
προτεινόμενου ευέλικτου μερικώς pipelined Montgomery πολλαπλασιαστή Δυστυχώς, δεν
βρέθηκαν κατάλληλες ευέλικτες digit serial αρχιτεκτονικές που να μπορούν να συγκριθούν με
τα αποτελέσματα του πίνακα 4.4.
Από τις παραπάνω παρατηρήσεις προκύπτει ότι οι τρεις προτεινόμενοι Montgomery
πολλαπλασιαστές και κατά συνέπεια το προτεινόμενο MME το οποίο χρησιμοποιούν, δίνουν
καλύτερα αποτελέσματα συγκρινόμενοι με άλλου ευρέως γνωστούς ευέλικτους
πολλαπλασιαστές βασιζόμενους στους LSB και MSB αλγορίθμους (αλγόριθμοι 4.1 και 4.2)
τόσο ως προς την χωρική όσο και ως προς την χρονική τους πολυπλοκότητα. Ακόμα και εν
συγκρίσει με μη ευέλικτες αρχιτεκτονικές σαν και αυτές των [54], [67], [69] και [55] που
θεωρούνται πολύ αποδοτικές σε σχέση με τον αριθμό πυλών-ΜUX-flip flops (χωρική
πολυπλοκότητα) και την καθυστέρηση κρίσιμου μονοπατιού και latency (χρονική
πολυπλοκότητα), οι τρεις προτεινόμενοι ευέλικτοι πολλαπλασιαστές παραμένουν
ανταγωνιστικοί υστερώντας μόνο σε latency σε σχέση με τους [54], [68], [55]. Η επιπλέον
χωρική πολυπλοκότητα που εισάγεται λόγω των MUXs αντισταθμίζεται από το μειωμένο
αριθμό AND και XOR πυλών όπως χαρακτηριστικά φαίνεται από την στήλη συνολικών
πόρων υλικού στον πίνακα 4.4.
Οι τρεις προτεινόμενοι Montgomery πολλαπλασιαστές περιγράφηκαν σε VHDL και
υλοποιήθηκαν σε υλικό σε Xilinx Virtex 2 XC2V8000 συσκευή FPGA τεχνολογίας με
περιορισμούς χρόνου κατά την σύνθεση για σώμα GF(2m) που μπορεί να μεταβληθεί όπου 1
≤ m ≤ 163. Κάθε τέτοιος πολλαπλασιαστής είναι λειτουργικός για το GF(2163) και για όλα τα
σώματα GF(2m) με μικρότερη τάξη από αυτό. Όλες οι είσοδοι και έξοδοι είναι 163 bit
αριθμοί. Υλοποιήθηκαν επίσης, οι πιο υποσχόμενοι ευέλικτοι πολλαπλασιαστές του πίνακα
4.4 για λόγους σύγκρισης και εκτίμησης του βαθμού απόδοσης των προτεινόμενων
αρχιτεκτονικών. Τα αποτελέσματα αυτών των υλοποιήσεων ως προς τον χρησιμοποιούμενο
χώρο πάνω στο ολοκληρωμένο (chip covered area) την μέγιστη συχνότητα λειτουργίας και το
throughput παρουσιάζονται στον πίνακα 4.5.
Η υλοποίηση του προτεινόμενου ευέλικτου bit-serial Montgomery πολλαπλασιαστή έχει την
μικρότερη τιμή chip covered area με μόνο 328 LUTs και 489 Flip Flops (FF) σε σύγκριση με
αρκετές χιλιάδες LUTs-FF των άλλων υλοποιήσεων. Η υλοποίηση αυτής της προτεινόμενη
αρχιτεκτονικής πλεονεκτεί συγκρινόμενη με την υλοποίηση της ευέλικτης bit serial
αρχιτεκτονικής του [60]. Ακόμα και σε σύγκριση με την υλοποίηση ενός μη ευέλικτου LSB
πολλαπλασιαστή, (που θεωρείται ο πιο αποδοτικός μη ευέλικτος bit serial σχεδιασμός) η
υλοποίηση του προτεινόμενου ευέλικτου bit-serial Montgomery πολλαπλασιαστή δίνει
αρκετά καλά αποτελέσματα υστερώντας μόνο σε throughput. Η υλοποίηση του
προτεινόμενου ευέλικτου pipelined-ημισυστολικού Montgomery πολλαπλασιαστή έχει πολύ
υψηλή τιμή chip covered area λόγω της ημισυστολικής φύσης της αλλά μπορεί να υπολογίσει
ένα γινόμενο πολλαπλασιασμού ανά δύο κύκλους ρολογιού και κατά συνέπεια έχει πολύ
υψηλό throughput (25.1 Gbps). Αυτή η υλοποίηση επιτυγχάνει πολύ καλύτερα αποτελέσματα
σε σύγκριση με την υλοποίηση της ευέλικτης αρχιτεκτονικής του [12] όσον αφορά τις τιμές
του chip covered area, της μέγιστης συχνότητας λειτουργίας κα του throughput.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4.5
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΩΝ ΓΙΑ GF(2163)
GF(2k)
πολλαπλασιαστής.

Επιφάνεια
Ολοκληρωμένου
(LUTs/FF)

Μέγιστη Συχνότητα
Λειτουργίας

Throughput

bit serial*

326/489

377 MHz

188.5 Mbps

LSB [10]

326/507

377 MHz

377 Mbps

Kitsos* [60]

869/489

108 MHz

108 Mbps

pipel. ημισυστολικός*

53640/52479

308 MHz

25.1 Gbps

Jain* [68]

89592/79620

110.8 MHz

18 Gbps

μερικώς pipel.* p = 4

2114/1011

249.3 MHz

498.6 Mbps

μερικώς pipel.* p = 8

3418/2383

249.3 MHz

997.2 Mbps

μερικώς pipel.* p = 16

6026/5127

249.6 MHz

1.994 Gbps

μερικώς pipel.* p = 32

11242/10615

249.6 MHz

3.988 Gbps

* ευέλικτη αρχιτεκτονική

Στον πίνακα 4.5 παρουσιάζονται ακόμα μερικές υλοποιήσεις του προτεινόμενου ευέλικτου
μερικώς pipelined Montgomery πολλαπλασιαστή με διαφορετικό κάθε φορά μέγεθος ψηφίου.
Η μέγιστη συχνότητα λειτουργίας αυτών των υλοποιήσεων, παραμένει σταθερή καθώς η τιμή
του chip covered area αυξάνει. Όμως, το throughput ακολουθεί την παραπάνω αύξηση.
Συνοψίζοντας τα παραπάνω το throughput είναι πολύ μεγάλο για την υλοποίηση του
ευέλικτου pipelined-ημισυστολικού Montgomery πολλαπλασιαστή, ανάλογο τoυ αριθμού των
επιπέδων pipeline (ή αλλιώς του μεγέθους ψηφίου) για την υλοποίηση του ευέλικτου μερικώς
pipelined Montgomery πολλαπλασιαστή και πολύ χαμηλό για την υλοποίηση του ευέλικτου
bit-serial Montgomery πολλαπλασιαστή.

4.3 Προτεινόμενες Μεθοδολογίες και Αρχιτεκτονικές για
Βελτιστοποίηση της GF(2k) Αντιστροφής και GF(2k) Διαίρεσης
Ύστερα από την διεξοδική ανάλυση των υπαρχόντων τεχνικών πραγματοποίησης GF(2k)
αντιστροφής διαφαίνονται αρκετά προβλήματα ως προς τον σχεδιασμό της πράξης αυτής σε
υλικό. Σε αυτό το υποκεφάλαιο παρουσιάζονται τα προβλήματα αυτά και προτείνονται
ανταγωνιστικές λύσεις σχεδιασμού σε υλικό για την GF(2k) αντιστροφή. Πιο συγκεκριμένα,
προτείνονται δύο διαφορετικές προσεγγίσεις σχεδιασμού για GF(2k) αντιστροφή εκ των
οποίων η πρώτη προσέγγιση οδηγεί σε αρχιτεκτονική με μικρής πολυπλοκότητας λογική
ελέγχου ενώ η δεύτερη προσέγγιση οδηγεί σε αρχιτεκτονικές που πραγματοποιούν τόσο
αντιστροφή όσο και πολλαπλασιασμό χρησιμοποιώντας μόνο την αλγοριθμική δομή της
αντιστροφής
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4.3.1 Προτεινόμενη Συστολική Αρχιτεκτονική GF(2k) Αντιστροφής
Βασισμένη σε Προτεινόμενο Τροποποιημένο Αλγόριθμο του Ευκλείδη
Ο αλγόριθμος 4.9, όπως αναφέρθηκε στο 4.1.4.1 λύνει κάποια βασικά προβλήματα του ΕΕΑ
όπως ο μη σταθερός αριθμός αλγοριθμικών γύρων και το υψηλό κόστος της πολυωνυμικής
διαίρεσης και πολλαπλασιασμού. Όμως, παρόλο που σε μια αρχιτεκτονική βασισμένη στον
αλγόριθμο 4.9 η χωρική και χρονική πολυπλοκότητα της διαίρεσης έχει μειωθεί και ο
πολλαπλασιασμός ουσιαστικά αποφεύγεται, το πρόβλημα της υψηλής πολυπλοκότητας της
λογικής ελέγχου παραμένει άλυτο. Η τιμή d που εκτιμά την πρόοδο της διαίρεσης,
απαριθμώντας τον αριθμό των απαραίτητων γύρων για μια διαίρεση, αναπαρίσταται σε υλικό
σαν ένας Πάνω/Κατω Απαριθμητής (Up/Down Counter) ή σαν ένας αθροιστής – αφαιρέτης
[75], [76]. Ο αριθμός των ενθυλακωμένων συνθηκών if στον αλγόριθμο 4.9 με διαφορετικά
σήματα ελέγχου σε κάθε μια από αυτές τις συνθήκες, παραμένει υψηλός με αποτέλεσμα να
προσθέτει κυκλωματική πολυπλοκότητα σε προκύπτων αντιστροφέα. Ο αριθμός των
ολισθούμενων (shifted) τιμών είναι επίσης υψηλός και η ολίσθηση εξαρτάται από τα σήματα
ελέγχου, με αποτέλεσμα μια τιμή να μην ολισθαίνει με τον ίδιο τρόπο σε κάθε γύρο του
αλγορίθμου 4.9, κάνοντας έτσι την λογική ελέγχου πολύπλοκη. Όλα τα παραπάνω
συνεισφέρουν επιβαρυντικά στην χωρική και χρονική πολυπλοκότητα του αντιστροφέα
αυτού μέσω αύξησης του αριθμού των πολυπλεκτών (MUX), μέσω επιπλέον σημάτων (που
οδηγούν σε αύξηση των flip flops) και μέσω επιπλέον πυλών.
Χρησιμοποιώντας τις παραπάνω παρατηρήσεις μπορεί να καθοριστεί ένα πλάνο
βελτιστοποίησης του αλγορίθμου 4.9. Στόχοι αυτού του πλάνου είναι η μείωση των
απαιτούμενων ολισθούμενων σημάτων, η ολίσθηση των σημάτων σε κάθε αλγοριθμικό γύρο
ανεξάρτητα από τα σήματα ελέγχου, και η μείωση – απλοποίηση αυτών των σημάτων
ελέγχου, ειδικότερα του σήματος d που σχεδιάζεται με πολύπλοκο τρόπο σε υλικό.
Παρατηρώντας τον αλγόριθμο 4.9 μπορούν να ανιχνευτούν κάποιες βασικές κατευθύνσεις
λογικής που εφαρμόζονται σε διάφορα βήματά του. Ο αλγόριθμος 4.9 ξεκινά με μια 1bit
αριστερή ολίσθηση του r(x) και u(x) (πολλαπλασιασμός με x) η οποία επαναλαμβάνεται για
(βαθμός[s(x)] – βαθμός[r(x)]) φορές ώσπου ο βαθμός του r(x) να είναι ίσος με k (rk = 1). Σε
αυτό το σημείο τόσο ο βαθμός του s(x) (βαθμός[s(x)]) όσο και ο βαθμός του r(x)
(βαθμός[r(x)]) θα πρέπει αν είναι ίσος με k. Αν αυτό δεν αληθεύει τότε το s(x) ολισθαίνεται
κατά ένα bit αριστερά σε κάθε αλγοριθμικό γύρο μέχρι να ισχύει βαθμός[s(x)] =
βαθμός[r(x)] = k (sk = rk = 1). Αντί να απαιτείται η ολίσθηση δύο διαφορετικών τιμών
εξαρτωμένων από την τιμή rk προτείνεται η χρήση μόνο ενός σήματος t(x) και για τα δύο
πολυώνυμα s(x) και r(x). Αρχικά, το t(x) φέρει την τιμή του r(x) και ολισθαίνει 1 bit αριστερά
μέχρι o βαθμός του να γίνει ίσος με k (tk = 1), τότε οι τιμές των t(x) και r(x) ανταλλάσσονται
αν απαιτείται και το t(x) συνεχίζει να ολισθαίνει κατά 1 bit αριστερά μέχρι o βαθμός του να
γίνει πάλι ίσος με k οπότε η διαδικασία επαναλαμβάνεται. Με αυτόν τον τρόπο, σε κάθε γύρο
του αλγορίθμου θα πραγματοποιείται μια 1bit αριστερή ολίσθηση στον t(x) ανεξαρτήτως
ποιας τιμής είναι αποθηκευμένης σε αυτό. Με αυτήν την τροποποίηση τα ολισθούμενα
σήματα του αλγορίθμου 4.9 μειώνονται κατά ένα.
Ακόμα, προτείνεται μια διαφορετική προσέγγιση στον τρόπο που προσδιορίζεται το τέλος της
διαίρεσης. Αντί να αυξάνεται και να μειώνεται η τιμή του d όπως γίνεται στον αλγόριθμο 4.9
προτείνεται η αύξηση της τιμής του d σε κάθε γύρο (d = d + 1). Όταν tk = 1 αντί να
μειώνεται ο d, γίνεται ανταλλαγή του πρόσημου του έτσι ώστε αν d > 0 να μετατρέπεται σε d
< 0 και αντίστροφα. Ένα σήμα ελέγχου 1 bit χρησιμοποιείται για αυτή την διαδικασία (sign).
Όταν tk = 1 το νέο πρόσημο “sign” είναι το αντίστροφο του πρόσημου του προηγούμενου
γύρου. Με αυτό τον τρόπο, το d μπορεί να αναπαρασταθεί σαν ένας 1 bit αριστερά/δεξιά
καταχωρητής ολίσθησης εξαρτώμενος από το σήμα “sign”.
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Αξίζει να σημειωθεί ότι το σήμα “sign” χαρακτηρίζει επίσης την κατάσταση στην οποία
βρίσκεται ο η ολίσθηση του t(x). Αν sign = 1 (d > 0) τότε στο t(x) γίνεται ολίσθηση του
διανύσματος r(x) του αλγορίθμου 4.9 αλλιώς στο t(x) γίνεται ολίσθηση του διανύσματος s(x)
του αλγορίθμου 4.9. Αυτή η πληροφορία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να καθορίσει αν θα
γίνει ανταλλαγή ή όχι των τιμών του t(x) και r(x) όταν tk = 1 και αν θα γίνει αριστερή ή δεξιά
ολίσθηση στο σήμα u(x).
Όταν το d γίνεται μηδέν (d0 = 0) μια διαίρεση έχει ολοκληρωθεί και αναλόγως με την τιμή
του tk, τα u(x) και v(x) αφαιρούνται μεταξύ τους και/ή ανταλλάσσονται. Τέλος, αφού όλα τα
σήματα είναι μεγέθους k+1 bit και το a(x) έχει βαθμό το πολύ k, με κατάλληλη
αρχικοποίηση μπορεί να απαλειφθεί ο πρώτος αλγοριθμικός γύρος. Ο συνολικός
προτεινόμενος αλγόριθμος και η αρχικοποίηση του φαίνεται παρακάτω:
Αλγόριθμος 4.14 Προτεινόμενος Τροποποιημένος Επεκτεταμένος Αλγόριθμος του
Ευκλείδη για GF(2k) Αντιστροφή (OMEEA(a, f) Function)
Είσοδος: a(x), f(x)
Έξοδος: a -1 ( x) mod f ( x)
Αρχικοποίηση: r(x) = f(x), t(x) = x∙a(x), u(x) = x, v(x) = 0, d = 1, sign = 1 (δηλαδή d > 0)
For i = 1 to 2k - 1 do
1. If d = 0 then
1.1 If tk = 1 then
1.1.1 u(x) = v(x) – u(x)
else
1.1.2 u(x) ↔ v(x)
end if
else
1.2 If tk = 1 then
1.2.1 v(x) = v(x) – u(x)
end if
end if
2. If (tk = 1 and sign = 1) then
2.1 t(x) ↔ r(x)
2.2 sign = not sign
end if
3. If tk = 1 then
3.1 t(x) = t(x) – r(x)
end if
4. t(x) = x ∙ t(x)
5. If sign = 1 then
5.1 u(x) = x ∙ u(x)
else
5.2 u(x) = u(x)/x
end if
6. d = d + 1
Output: u(x) = a -1 ( x) mod f ( x)
Η λογική ελέγχου του αλγορίθμου 4.14 είναι απλούστερη από την αντίστοιχη του αλγορίθμου
4.9. Ο αριθμός των ενθυλακωμένων συνθηκών if έχει μειωθεί και τα σήματα ελέγχου έχουν
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μικρότερη επιρροή στη ροή των δεδομένων του αλγορίθμου. Ο αριθμός των ολισθούμενων
μεταβλητών έχει μειωθεί κατά ένα και η 1 bit ολίσθηση του t(x) καθώς και η αύξηση του d
πραγματοποιούνται σε κάθε αλγοριθμικό γύρο ανεξάρτητα από τα σήματα ελέγχου. Ο
αριθμός των γύρων του αλγορίθμου 4.14 παραμένει σταθερός και είναι μειωμένος κατά ένα
σε σύγκριση με τον αλγόριθμο 4.9, έχοντας τιμή 2k-1. Κατά συνέπεια οι στόχοι
βελτιστοποίησης που τέθηκαν παραπάνω καλύπτονται.
Ένα από τα προβλήματα του αλγορίθμου 4.9, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, είναι ο τρόπος
υλοποίησης των αλλαγών του σήματος d, μια και η χρήση ενός Πάνω/Κάτω Απαριθμητή
(Up/Down Counter) ή ενός αθροιστή – αφαιρέτη είναι απαραίτητη. Στον αλγόριθμο 4.14 μια
διαφορετική προσέγγιση προτείνεται χρησιμοποιώντας θετικές και αρνητικές τιμές για το
σήμα d. Στον προτεινόμενο αυτόν αλγόριθμο, το d ελέγχεται μόνο για το πρόσημό του και αν
έχει τιμή μηδέν. Οι παραπάνω προδιαγραφές μπορούν να εκφραστούν σε υλικό εύκολα αν
ακολουθήσουμε την κωδικοποίηση που προτείνεται στον πίνακα 4.5. Έτσι, όταν d > 0 (sign
= 1) πραγματοποιείται μια 1 bit αριστερή ολίσθηση στα περιεχόμενα του d ενώ όταν d < 0
(sign = 0) πραγματοποιείται μια 1 bit δεξιά ολίσθηση στα περιεχόμενα του d σε κάθε γύρο
του αλγορίθμου 4.14. Για έλεγχο μηδενισμού του d αρκεί να ελεγχθεί το λιγότερο σημαντικό
bit του d σε κάθε γύρο του αλγορίθμου 4.14. Η τιμή που εισάγεται στην κενή θέση bit μετά
από κάθε ολίσθηση είναι ίδια με την τιμή του σήματος sign, που είναι υπεύθυνο για την
αναπαράσταση του πρόσημου.
ΠΙΝΑΚΑΣ 4.6
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ - ΤΥΠΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΗΜΑ D
d={dk,dk-1...d1,d0}

sign

ολίσθηση

d0

d=0

{000000…000……000000}

1

1 bit αριστερά

0

d >0

{000000…000……011111}

1

1 bit αριστερά

1

d <0

{000000…000……001111}

0

1 bit δεξιά

1

Προτεινόμενη Αρχιτεκτονική
Χρησιμοποιώντας τον αλγόριθμο 4.14 και την παραπάνω κωδικοποίηση του d, μπορεί να
σχεδιαστεί μια δύο διαστάσεων συστολική αρχιτεκτονική αντιστροφέα. Κάτι τέτοιο μπορεί
να επιβεβαιώσει την προβλεπόμενη βελτιστοποίηση που παρουσιάζει ο αλγόριθμος 4.14 σε
σχέση με τον αλγόριθμο 4.9 επιτυγχάνοντας καλύτερες τιμές καθυστέρησης κρίσιμου
μονοπατιού, throughput και αριθμού χρησιμοποιούμενων πόρων υλικού (πύλες, MUX’s).
Σε αυτήν την προτεινόμενη δύο διαστάσεων συστολική αρχιτεκτονική αντιστροφέα, δύο
τύποι ΡΕ μπορούν να προσδιοριστούν. Τα ΡΕ τύπου I είναι υπεύθυνα μόνο για του
υπολογισμούς της αντιστροφής ενώ τα ΡΕ τύπου II είναι υπεύθυνα για του υπολογισμούς της
αντιστροφής αλλά και για την παραγωγή των απαραίτητων σημάτων ελέγχου αυτής, όπως
περιγράφονται στον αλγόριθμο 4.14. Αφού υπάρχουν 2k-1 επαναλήψεις του βασικού γύρου
του αλγορίθμου 4.14 και τα εμπλεκόμενα πολυώνυμα είναι k βαθμού, κάθε σήμα του
προτεινόμενου αντιστροφέα θα έχει μέγεθος k+1 bits ενώ θα απαιτούνται 2k2+k-1 PE’s για
ολόκληρο τον δύο διαστάσεων συστολικό πίνακα. Τα σήματα ελέγχου χρειάζεται να
υπολογίζονται μόνο μια φορά σε κάθε αλγοριθμικό γύρο και κατά συνέπεια τα ΡΕ’s τύπου ΙΙ,
που είναι επιφορτισμένα με αυτό τον ρόλο, θα είναι 2k-1.
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Σχήμα 4.10 Τα PEs της προτεινόμενης δύο διαστάσεων συστολικής αρχιτεκτονικής
αντιστροφέα βασισμένη στον αλγόριθμο 4.14.
Οι δύο τύποι ΡΕ’s, παρουσιάζονται στο σχήμα 4.10. Η λογική παραγωγής σημάτων ελέγχου
στα τύπου ΙΙ PEs είναι πολύ απλή και βασίζεται μόνο σε τρεις πύλες και k+1 MUXs
(υπολογισμός του d) για την υλοποίηση ενός ολόκληρου γύρο του αλγορίθμου 4.14. Καμία
δομή απαριθμητή ή αθροιστή δεν είναι απαραίτητη εν αντιθέσει με υλοποιήσεις του
αλγόριθμου 4.9. Τα σήματα ελέγχουν ενός αλγοριθμικού γύρου μεταδίδονται απαράλλακτα
σε μια γραμμή της προτεινόμενης δύο διαστάσεων συστολικής αρχιτεκτονική του
αντιστροφέα. Η πλήρης δομή της προτεινόμενης αυτής αρχιτεκτονικής παρουσιάζεται
αναλυτικά στο σχήμα 4.11

Σχήμα 4.11 Η προτεινόμενη δύο διαστάσεων συστολική αρχιτεκτονική αντιστροφέα
βασισμένη στον αλγόριθμο 4.14.
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Αποτελέσματα Προτεινόμενης Λύσης και Συγκρίσεις με Άλλες Αρχιτεκτονικές
Η καθυστέρηση κρίσιμου μονοπατιού της συστολικής αρχιτεκτονικής του σχήματος 4.11
προκύπτει από το σχήμα 4.10 και είναι ίση με TA + 2TX. Έχει υποτεθεί ότι TM < TX όπου ΤΜ
είναι η καθυστέρηση ενός MUX. Η προτεινόμενη αρχιτεκτονική χρειάζεται 2k-1 κύκλους
ρολογιού για να ολοκληρώσει μια αντιστροφή. Οι παραπάνω παρατηρήσεις μαζί με
λεπτομέρειες πάνω στην χωρική και χρονική πολυπλοκότητα της προτεινόμενης
αρχιτεκτονικής του σχήματος 4.11 καθώς και συγκρίσεις με άλλες γνωστές αρχιτεκτονικές
αντιστροφής παρουσιάζονται στον πίνακα 4.7.
ΠΙΝΑΚΑΣ 4.7
ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΕΑ ΤΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ 4.10 ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΓΝΩΣΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΕΙΣ
Αρχιτεκτονικές

Guo [76]

Wu [72]

Yan [74]

Σχήμα 4.10

Αθροιστής

2k

0

0

0

Έλεγχος μηδενισμού r(x)

2k

0

0

0

OR πύλες

2k

4k

0

2k-1

AND πύλες

7k2+10k

~6k2

~6k2

10k2+7k-6

XOR πύλες

9k2+4k

~6k2

~4k2

6k2+5k-4

MUX

16k2+10k

~6k2

~6k2

6k2+3k-3

Flip Flops

~34k2

~24k2

~22k2

10k2+2k-9

Συνολικός αριθμός πόρων υλικού

~66k2+26k

~42k2

~38k2

32k2+17k-22

Latency

8k-1

5k-2

5k-2

2k-1

Καθ. Κρίσιμου Μονοπατιού

TAND+2TXOR+2TMUX 2TXOR+TAND TXOR+TAND

2TXOR+TAND

Το σύμβολο ~ χρησιμοποιείται για να δηλώσει ότι οι τιμές είναι κατά προσέγγιση όπως της
δίνουν οι αντίστοιχοι ερευνητές.
Η προτεινόμενη δύο διαστάσεων συστολική αρχιτεκτονική του σχήματος 4.11 έχει χαμηλή
τιμή καθυστέρησης κρίσιμου μονοπατιού, πολύ χαμηλότερη από την αρχιτεκτονική του [76],
την ίδια με το [72] και ελαφρώς υψηλότερη από το [74]. Ο αριθμός των πυλών για την
προτεινόμενη αρχιτεκτονική αντιστροφέα είναι μεγαλύτερος από την αντίστοιχη τιμή των
υπολοίπων αρχιτεκτονικών [72], [74], [76] αλλά αυτή η αύξηση αντισταθμίζεται από τον
μικρό αριθμό των χρησιμοποιούμενων MUXs και Flip Flops. Ο αριθμός των MUX και Flip
Flop της προτεινόμενης αρχιτεκτονικής αντιστροφέα του σχήματος 4.11 είναι μικρότερος από
αυτόν των άλλων συγκρινόμενων αρχιτεκτονικών. Αθροίζοντας λοιπόν όλα τα
χρησιμοποιούμενα στοιχεία υλικού προκύπτει ο συνολικός αριθμός χρησιμοποιούμενων
πόρων υλικού από όπου διαφαίνεται ότι η προτεινόμενη αρχιτεκτονική αντιστροφέα του
σχήματος 4.11 έχει την μικρότερη τιμή και κατά συνέπεια πλεονεκτεί αισθητά έναντι των
άλλων αρχιτεκτονικών. Αυτό τονίζεται ακόμα πιο χαρακτηριστικά και από την χαμηλή τιμή
latency της προτεινόμενης αρχιτεκτονικής που είναι αισθητά μικρότερη από την αντίστοιχη
τιμή στα [72], [74], [76].
Η προτεινόμενη δύο διαστάσεων συστολική αρχιτεκτονική αντιστροφέα του σχήματος 4.11
υλοποιήθηκε σε υλικό χρησιμοποιώντας VHDL σε τεχνολογία Xilinx Virtex II FPGA για
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GF(210). Η υλοποίηση αυτή επιτυγχάνει μέγιστη συχνότητα λειτουργίας 325 MHz και
καταλαμβάνει 545 CLBs/864 DFF πάνω στο ολοκληρωμένο. Το throughput που προκύπτει
από αυτή την υλοποίηση για GF(210) είναι 3 Gbps αφού έχουμε ένα αποτέλεσμα αντιστροφής
σε κάθε κύκλο ρολογιού.

4.3.2 Προτεινόμενες Συστολικές Αρχιτεκτονικές για πράξεις GF(2k)
πολλαπλασιασμού –αντιστροφής - διαίρεσης Βασισμένες σε
Προτεινόμενους Τροποποιημένους Αλγόριθμους Ευκλείδη
Μια προσεκτική παρατήρηση του αλγορίθμου 4.10 που αναφέρεται σε δυαδική
αναπαράσταση και χρήση του τροποποιημένου αλγορίθμου του Ευκλείδη μπορεί να οδηγήσει
σε βελτιστοποιήσεις αυτού του αλγορίθμου αλλά και σε διαφοροποιήσεις του που μπορούν
να έχουν επιπλέον ιδιότητες, όπως η ικανότητα πραγματοποίησης πολλαπλασιασμού.
Πιο συγκεκριμένα, αναλύοντας τον αλγόριθμο 4.10 σε επίπεδο bit αυτός παίρνει την μορφή
που παρουσιάζεται στον αλγόριθμο 4.15β κατά αντιπαράθεση με την πολυωνυμική μορφή
που παρουσιάστηκε παραπάνω (αλγόριθμος 4.10 και αλγόριθμος 4.15α). Ο αλγόριθμος 4.15
χρησιμοποιεί τέσσερα k-βαθμού πολυώνυμα, u(x), v(x), s(x), r(x) καθώς και έναν ακέραιο e.
Χρησιμοποιούνται το σύμβολο + για την πράξη OR, το σύμβολο Å για την πράξη XOR και
το σύμβολο × για την πράξη AND οπουδήποτε περιλαμβάνονται 1 bit διαδικασίες.
Αλγόριθμος 4.15 Δυο διαφορετικές εκδοχές του αλγορίθμου 4.10
4.15α. Πολυωνυμική μορφή
Είσοδος: a(x), f(x)
Έξοδος: a -1 ( x) mod f ( x)
Αρχικοποίηση: s(0)(x) = f(x), sign(0) = 1
r(0)(x) =ak-1xk + ak-2xk-1+…+ a0x,
u(0)(x)=1, v(0)(x)=0, e(0) = -1
For j = 1 to 2k - 1
1. r
2.

( j)

( j -1)
( x) = x × r ( j -1) ( x) + x × s ( j -1) ( x) × rk( j -1) c1 = rk

rk( j -1) × sign ( j -1) = 0 then
( j -1)

3.1

s ( x) = s

3.2

v ( j ) ( x) = x × v ( j -1) ( x)

3.3

e( j ) = e( j -1) - 1

( j)

( x)

else

Return

Αρχικοποίηση: si(0)=fi, vi(0)=0,(r0(0)=0 and ri(0)=
ai-1 for i>0) (u0(0)=1 and ui(0)=0 for i>0) i Î
{0,k} and
e(0) = -1, sign(0)=1 (e: αρνητικό)
1. For j=1 to 2k-1

u ( j ) ( x) = u ( j -1) ( x) + v ( j -1) ( x) × rk( j -1)

3. If

4.15β. Μορφή επιπέδου bit
Είσοδος: a(x), f(x)
Έξοδος: a -1 ( x) mod f ( x)

3.4

s ( j ) ( x) = r ( j -1) ( x)

3.5

v ( j ) ( x) = x × u ( j -1) ( x)

3.6

e( j ) = -e( j -1) - 1

c2 = c1 × sign ( j -1)
2. For i=0 to k

ri ( j ) = ri -1( j -1) Å si -1( j -1) × c1
ui ( j ) = ui ( j -1) Å vi ( j -1) × c1
ì s ( j -1) , v ( j -1) , e( j -1) - 1 for c2 = 0
si ( j ) , vi ( j ) , e( j ) = í i ( j -1) i -1 ( j -1)
( j -1)
- 1 for c2 = 1
î ri , ui -1 , -e
Return:

a -1 ( x) = å j = 0 vk(2-ki -1) x j
k -1
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ai -1 = vk -i (2 k -1)

for i = 0 to k - 1

Για να εξαλειφθεί αυτό το πρόβλημα, προτείνεται η υλοποίηση του τρόπου αλλαγής τιμής του
e με τρόπο παρόμοιο με εκείνον του υποκεφαλαίου 4.1.4.5.1, δηλαδή χρησιμοποιώντας ένα k
bit ολισθητή. Κάθε αύξηση του e μεταφράζεται σε μια 1 bit αριστερή ολίσθηση ενώ κάθε
μείωση του e μεταφράζεται με μια 1 bit δεξιά ολίσθηση. Κάποιος μπορεί να υποθέσει ότι
αφού ο συνολικός αριθμός των γύρων στον αλγόριθμο 4.15 είναι 2k-1, ένας 2k-1 bit
ολισθητής θα είναι απαραίτητος για να μοντελοποιήσει τις μεταβολές του e. Κάτι τέτοιο δεν
είναι ακριβές γιατί η αύξηση και μείωση του e χρησιμοποιείται έτσι ώστε να καθορίζει το
τέλος μια πολυωνυμικής διαίρεσης όπως παρουσιάζεται στον αρχικό επεκτεταμένο
αλγόριθμος του Ευκλείδη. Σε αυτήν την διαδικασία της διαίρεσης ο διαιρέτης ολισθαίνεται
αριστερά μέχρι ο βαθμός του να είναι ίδιος με του διαιρετέου. Ο αριθμός αυτών των 1 bit
ολισθήσεων καταγράφεται στο e [75], [79]. Αφού όλες οι εμπλεκόμενες μεταβλητές είναι το
πολύ k βαθμού πολυώνυμα, το μέγεθος του ακεραίου e θα είναι k bits έτσι ώστε να καλύπτει
όλες τις περιπτώσεις χρησιμοποιώντας την κωδικοποίηση του πίνακα 4.6. Άρα και ο
προκύπτων ολισθητής (d ολισθητής) για το e θα έχει μήκος k bits.
Επιπροσθέτως, μια λεπτομερείς ανάλυση όλων των πιθανών αλλαγών του e αποκαλύπτει ότι
αυτές οι μεταβολές είναι περιορισμένες από κάποιες συνθήκες. Πιο συγκεκριμένα, οι
συνθήκες αυτές είναι οι παρακάτω:
·

Όταν ο ακέραιος e είναι θετικός τότε αυτός μειώνεται πάντα κατά ένα μέχρι να
μηδενιστεί ανεξαρτήτως της τιμής του rk. Η απόλυτη τιμή του e ( e ) μειώνεται πάντα.

·

Όταν ο ακέραιος e είναι αρνητικός τότε μειώνεται κατά ένα ή μετατρέπεται σε θετικό
και μειώνεται κατά ένα. Η απόλυτη τιμή του e ( e ) αυξάνεται ή μειώνεται αναλόγως.

·

Όταν e = 0 στον επόμενο αλγοριθμικό γύρο το e παίρνει πάντα την τιμή -1

Η προτεινόμενη χρήση ενός d ολισθητή στο σχεδιασμό ενός αντιστροφέα βασισμένου στον
αλγόριθμο 4.15 ταιριάζει πολύ με τους παραπάνω περιορισμούς πάνω στις μεταβολές του e.
Ο d ολισθητής μπορεί να ολισθαίνει κατά ένα bit είτε αριστερά είτε δεξιά σε κάθε κύκλο
ρολογιού. Όταν γίνεται αριστερή ολίσθηση, d0 = 1 ενώ όταν γίνεται δεξιά ολίσθηση dk = 0.
Οι τιμές του d ολισθητή αναπαριστούν την απόλυτη τιμή του e ( e ). Όταν ο αριθμός των
άσσων στον d ολισθητή μειώνεται τότε η τιμή του e πλησιάζει στο μηδέν. Όταν ο αριθμός
των άσσων στον d ολισθητή αυξάνεται τότε η τιμή του e απομακρύνεται από το μηδέν. Η
πιθανή αριστερή ή δεξιά ολίσθηση ελέγχεται από ένα σήμα. Το σήμα αυτό ταυτίζεται με το
εκτιμώμενο πρόσημο του ακεραίου e για τον αμέσως επόμενο αλγοριθμικό γύρο (sign(i)). Εν
τέλει, οι τιμές και η λειτουργία του d ολισθητή ταυτίζονται με το σήμα d που προτείνεται
στον αλγόριθμο 4.14 και ακολουθεί την ίδια κωδικοποίηση όπως αυτή παρουσιάζεται στον
πίνακα 4.6. Στο πίνακα 4.8 παρουσιάζονται μερικές τυπικές τιμές για τον d ολισθητή.
ΠΙΝΑΚΑΣ 4.8
ΤΥΠΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟN D ΟΛΙΣΘΗΤΗ
e(i-1)

d(i-1) = {dk-1,dk-2,…..d1,d0}

e(i)

d(i) = {dk-1,dk-2,…..d1,d0}

sign(i)

d0(i-1)

-1

{0000000…..0001}

-2

{0000000…..0011}

1

1

0

{0000000…..0000}

-1

{0000000…..0001}

1

0

2

{0000000…..0011}

1

{0000000…..0001}

0

1

1

{0000000…..0001}

0

{0000000…..0000}

0

1

-3

{0000000…..0111}

2

{0000000…..0011}

0

1
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Με βάση, λοιπόν, την κωδικοποίηση του d ολισθητή ο αλγόριθμος 4.15 μπορεί να
τροποποιηθεί έτσι ώστε να περιλαμβάνει την λογική του στοιχείου αυτού. Έτσι,
χρησιμοποιώντας την διαδικασία τις ολίσθησης μέσω του d, το πρόσημο του επόμενου
αλγοριθμικού γύρου για το e μπορεί να βρεθεί χωρίς να γίνει καμία πρόσθεση ή αφαίρεση,
όπως εμφανίζεται στον αλγόριθμο 4.15. Η προτεινόμενη τροποποίηση του αλγορίθμου 4.15
φαίνεται παρακάτω τόσο σε πολυωνυμική μορφή όσο και σε μορφή επιπέδου bit (αλγόριθμος
4.16)
Αλγόριθμος 4.16 Προτεινόμενη τροποποίηση του αλγορίθμου 4.15
4.15α. Πολυωνυμική μορφή

4.15β. Μορφή επιπέδου bit

Είσοδος: a(x), f(x)

Είσοδος: a(x), f(x)

Έξοδος: a -1 ( x) mod f ( x)

Έξοδος: a -1 ( x) mod f ( x)

Αρχικοποίηση: s(0)(x) = f(x), u(0)(x)=1
r(0)(x) = ak-1xk + ak-2xk-1+…+ a0x,
v(0)(x)=0, sign(0) = 1, d(0) = 1

Αρχικοποίηση: si(0)=fi, vi(0)=0,(r0(0)=0 and ri(0)
= ai-1 for i>0) (u0(0)=1 and ui(0)=0 for i>0)
(d0(0)=1 and di(0)=0 for i>0 ), i Î {0,k} and
sign(0)=1 (δηλαδή e είναι αρνητικό)

For j = 1 to 2k - 1
1. r ( j ) ( x) = x × r ( j -1) ( x) + x × s ( j -1) ( x) × rk( j -1)

1. For j = 1 to 2k – 1

2. u ( j ) ( x) = u ( j -1) ( x) + v ( j -1) ( x) × rk( j -1)

( j -1)

c 2 = c1 × sign

3. If d 0( j -1) = 1 then
3.1 sign ( j ) = sign ( j -1) × rk ( j -1)
else
3.2 sign ( j ) = 1
4. If rk( j -1) × sign ( j -1) = 0 then
( j -1)

4.1 s ( x) = s ( x)
4.2 v ( j ) ( x) = x × v ( j -1) ( x)
else
4.3 s ( j ) ( x) = r ( j -1) ( x)
4.4 v ( j ) ( x) = x × u ( j -1) ( x)
( j)

c1 = rk

5. If sign ( j ) = 0 then
5.1 d ( j ) = x × d ( j -1) and d 0( j ) = 1
else
d ( j -1)
5.2 d ( j ) =
x
k -1 (2 k -1) j
-1
Return: a ( x) = å j = 0 vk -i x

( j -1)

2. For i = 0 to k
ri ( j ) = ri -1( j -1) Å si -1( j -1) × c1
ui ( j ) = ui ( j -1) Å vi ( j -1) × c1
ì s ( j -1) , v ( j -1)
si ( j ) , vi ( j ) = í i ( j -1) i -1 ( j -1)
î ri , ui -1

for c2 = 0
for c2 = 1

ì sign ( j -1) × rk ( j -1)
sign ( j ) = í
î1

for d 0( j -1) = 1
for d 0( j -1) = 0

ìd ( j -1) and d 0( j ) = 1 for sign ( j ) = 0
d i ( j ) = í i +1 ( j -1)
and d k -1( j ) = 0 for sign ( j ) = 1
î d i -1

Return: ai -1 = vk -i (2 k -1)

113

for i = 0 to k - 1

Παρατηρώντας τον αλγόριθμο 4.15 και 4.16 μπορούν να βρεθούν ομοιότητες με τους
αλγορίθμου MSB και LSB GF(2k) πολλαπλασιασμού ειδικότερα αν αυτοί εκφραστούν και σε
επίπεδο bit όπως φαίνεται παρακάτω (αλγόριθμος 4.17) για τον LSB πολλαπλασιασμό.
Αλγόριθμος 4.17 Bit serial LSB πολλαπλασιασμός
4.17α Διανυσματική μορφή

4.17β Μορφή επιπέδου bit

Είσοδος: a = {ak-1…a2, a1 ,a0 }, b = {bk- Είσοδος: a = {ak-1…a2, a1 ,a0 }, b = {bk-1…b1,b0
}, }, f ( x) = x k + k -1 f x i = x k + r ( x) , r = {fk1…b1,b0
å i =0 i
k -1
f ( x) = x k + å i =0 f i x i = x k + r ( x) , r = {fk- …f ,f }
1
1 0
…f
,
f
}
1
1 0
Έξοδος: c = a · b , c(x)=a(x)b(x) mod f(x)
Έξοδος: c = a · b , c(x)=a(x)b(x) mod f(x)
1. c = 0

For i, j = 0 to k - 1

2. For i = 0 to k - 1 do

ìa ( j -1) Å ak -1(i -1) × f i ,
ai ( j ) = í i -1
ak -1(i -1) × f 0 ,
î
ci ( j ) = ci ( j -1) Å ai ( j -1)b j -1

2.1 c = c + bi × a
2.2 a = x × a + ak -1 × r
3. Return c

1 £ i £ k -1
i=0

Return c

Πιο συγκεκριμένα οι υπολογισμοί των vi(j) και ui(j) η των ri(j) και si(j) βασίζονται στις ίδιες
συναρτήσεις με αυτές του βασικού αλγοριθμικού γύρου του LSB πολλαπλασιασμού, που
χρησιμοποιεί τα ai ( j ) , ci ( j ) και bi ( j ) . Η γενική συνάρτηση x = y Å z × v που περιγράφει τους
παραπάνω υπολογισμούς μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί τόσο για τον GF(2k)
πολλαπλασιασμό όσο και για την GF(2k) αντιστροφή τροποποιώντας κατάλληλα τον
αλγόριθμο 4.16. Πιο συγκεκριμένα, εισάγεται ένα σήμα ελέγχου mul/inv με στόχο τον
διαχωρισμό της μιας πράξης από την άλλη. Έτσι προτείνεται ένας καινούργιος αλγόριθμος, ο
αλγόριθμος 4.18, που βασισμένος στην GF(2k) αντιστροφή με κατάλληλη αρχικοποίηση
μπορεί να επιτελέσει και πολλαπλασιασμό.
Στον αλγόριθμο 4.18 αν το σήμα mul/inv = 1 πραγματοποιείται GF(2k) πολλαπλασιασμός
αντί για GF(2k) αντιστροφή. Σε αυτή την περίπτωση, τα βήματα 1 και 2 του αλγορίθμου
4.18α γίνονται:
r ( j ) ( x) = x × r ( j -1) ( x) + x × s ( j -1) ( x) × rk( j -1)
u ( j ) ( x) = u ( j -1) ( x) + g ( x) × b j -1
Και αφού r(x) = x × a(x) και s(x) = f(x), σε επίπεδο bit οι παραπάνω εξισώσεις γίνονται:
ai ( j ) = ai -1( j -1) Å f i -1 × ak ( j -1)
ui ( j ) = ui ( j -1) Å ai( j -1) × b j -1
Αν γίνει αλλαγή του u(x) σε c(x) τότε οι παραπάνω εξίσωση ταυτίζεται με τον LSB
αλγόριθμο (αλγόριθμος 4.18β) σε επίπεδο bit. Πρέπει να σημειωθεί βέβαια ότι το σήμα
mul/inv δεν μπορεί να είναι ενεργοποιημένο παραπάνω από k αλγοριθμικούς γύρους αφού
ένας πολλαπλασιασμός ολοκληρώνεται σε k επαναλήψεις.
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Αλγόριθμος 4.18 Προτεινόμενη τροποποίηση του αλγορίθμου 4.17 για GF(2k)
πολλαπλασιασμό και αντιστροφή (inv/mulMEEA function)
4.18α. Πολυωνυμική μορφή

4.18β. Μορφή επιπέδου bit

Είσοδος: a(x), b(x), f(x), mul/inv

Είσοδος: a(x), b(x), f(x), mul/inv

Έξοδος: a -1 ( x) mod f ( x) ή
c(x)=a(x)b(x)modf(x)

Έξοδος: a -1 ( x) mod f ( x) ή
c(x)=a(x)b(x)modf(x)

Αρχικοποίηση: si(0)=fi, vi(0)=0,(r0(0)=0 και
ri(0)=ai-1 for i>0) (u0(0)=1 and ui(0)=0 for i>0)
r(0)(x) = ak-1xk+ ak-2xk-1+…+ a0x, u(0)(x)=1,
(d0(0)=1 και di(0)=0 για i>0 και sign(0)=1 για
v(0)(x)=0, (d(0)=1 και sign(0)=1 για
mul/inv=0 : αντιστροφή) (d0(0)=0 και di(0)=0
mul/inv=0 : αντιστροφή) (d(0)=0 και
για i>0 και sign(0)=0 για mul/inv=1 :
sign(0)=0 για mul/inv=1 : πολλαπλασιασμός)
πολλαπλασιασμός) i Î {0,k}
1. For j=1 to 2k-1
For j = 1 to 2k - 1
( j)
( j -1)
( j -1)
( j -1)
( x) + x × s ( x) × rk
1. r ( x) = x × r
( j)
( j -1)
c1a = rk ( j -1)
2. u ( x) = u
( x) + v ( j -1) ( x) × c
Αρχικοποίηση: s(0)(x) = f(x),

1b

3. If d

( j -1)
0

= 1 then

3.1 sign = sign
else
3.2 sign ( j ) = 1
( j)

( j -1)

× rk

c2 = c1a × sign ( j -1)

( j -1)

2. For i=0 to k
ri ( j ) = ri -1( j -1) Å si -1( j -1) × c1a

4. If mul/inv = 0 then
4.1 c1b = rk ( j -1)

ui ( j ) = ui ( j -1) Å vi ( j -1) × c1b

4.2 g ( x) = x × v ( j -1) ( x)
else
4.3 c1b = b j -1

ìïc , v ( j -1)
c1b , g = í 1a i -1( j -1)
ïî b j -1 , ri

4.4 g ( x) = r ( j -1) ( x)
( j -1)
k

5. If r

× sign

( j -1)

( j)

si , vi

= 0 then

5.1 s ( j ) ( x) = s ( j -1) ( x)
5.2 v ( j ) ( x) = g ( x)
else
5.3 s ( j ) ( x) = r ( j -1) ( x)
5.4 v ( j ) ( x) = x × u ( j -1) ( x)
6. If sign ( j ) = 0 then
6.1 d ( j ) = x × d ( j -1) and
else
d ( j -1)
6.2 d ( j ) =
x
k -1 (2 k -1) j
-1
Return: a ( x) = å j = 0 vk -i x

sign

di
d

( j)
0

=1

( j)

( j)

( j)

ì si ( j -1) , g
= í j -1
( j -1)
î ri , ui -1

ì sign ( j -1) × rk ( j -1)
=í
î1

for mul / inv = 0
for mul / inv = 1
for c2 = 0
for c2 = 1
for d 0( j -1) = 1
for d 0( j -1) = 0

ìd i +1( j -1) and d 0( j ) = 1 for sign ( j ) = 0
= í ( j -1)
and d k -1( j ) = 0 for sign ( j ) = 1
î d i -1

Result: ai -1 = vk -i (2 k -1) , ci = ui ( k ) for i = 0 to k - 1
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Προτεινόμενες Αρχιτεκτονικές
Χρησιμοποιώντας τους προτεινόμενους αλγορίθμους 4.16 και 4.18 μπορούν να σχεδιαστούν
δύο συστολικές αρχιτεκτονικές πολλαπλασιασμού/αντιστροφής, μια δύο διαστάσεων
αρχιτεκτονική με κύριο στόχο την επίτευξη υψηλού throughput και μια συστολική
αρχιτεκτονική μιας διάστασης με κύριο στόχο την επίτευξη χαμηλού αριθμού
χρησιμοποιούμενων πόρων υλικού. Οι αρχιτεκτονικές αυτές, μπορούν να πραγματοποιήσουν
b
1
και διαίρεση χρησιμοποιώντας τον μαθηματικό τύπο h = = b × = b × a -1 σαν μια αλληλουχία
a
a
δύο πράξεων, μιας αντιστροφής και ενός πολλαπλασιασμού. Η προτεινόμενη συστολική
αρχιτεκτονική πολλαπλασιασμού/αντιστροφής δύο διαστάσεων αποτελείται από 2k-1
γραμμές και k+1 στήλες από στοιχεία επεξεργασίας (Processing Elements, PE) χωρίς όλα
όμως αυτά τα στοιχεία να υλοποιούν τον αλγόριθμο 4.18. Δεδομένου ότι το γινόμενο του
πολλαπλασιασμού μπορεί να υπολογιστεί σε k επαναλήψεις του αλγορίθμου 4.18 μόνο
k ´ k + 1 PEs της αρχιτεκτονικής βασίζονται στο αλγόριθμο αυτό που επιτελεί
πολλαπλασιασμό και αντιστροφή. Τα υπόλοιπα PEs που χρησιμοποιούνται μόνο για
αντιστροφή βασίζονται στον προτεινόμενο αλγόριθμο 4.16.
ui v i
(j-1)

sign

(j-1)

(j-1)

d0

(j-1)

si

ri

(j-1)

(j-1)

(j-1)

(j-1)

(j-1)

mul/inv c 1b
mul/inv

sign

(j-1)

di-1 si

(j-1)

(j-1)

vi

(j)

(j-1)

(j-1)

ri

ri

(j)

(j-1)

sign

(j-1)

(j-1)

ui

(j)

di

(j)

si
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Σχήμα 4.12. Οι τέσσερεις διαφορετικοί τύποι PE για την προτεινόμενη δύο διαστάσεων
συστολική αρχιτεκτονική πολλαπλασιασμού/αντιστροφής.
Τα
PEs
της
προτεινόμενης
δύο
διαστάσεων
συστολικής
αρχιτεκτονικής
πολλαπλασιασμού/αντιστροφής ανήκουν σε τέσσερα διαφορετικά είδη. Τα PEs τύπου Ι
πραγματοποιούν τους απαραίτητους υπολογισμούς των r(x), s(x), u(x), v(x) για
πολλαπλασιασμό και αντιστροφή ενώ παράγουν και τα κατάλληλα σήματα ελέγχου για ένα
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γύρο του αλγορίθμου 4.18 πάνω στον οποίο είναι βασισμένα. Τα PEs τύπου ΙΙ
πραγματοποιούν μόνο πολλαπλασιασμό και αντιστροφή βασισμένους στον αλγόριθμου 4.18
ενώ λαμβάνουν σήματα ελέγχου από τα ΡΕs τύπου Ι. Τα PEs τύπου ΙΙΙ πραγματοποιούν μόνο
αντιστροφή και παράγουν τα κατάλληλα σήματα ελέγχου αντιστροφής που είναι βασισμένα
στον αλγόριθμο 4.16. Τα PEs τύπου IV πραγματοποιούν μόνο αντιστροφή βασισμένη στον
αλγόριθμο 4.16 και λαμβάνουν σήματα ελέγχου από τα ΡΕs τύπου ΙΙΙ. Οι αρχιτεκτονικές των
διαφορετικών τύπων ΡΕ παρουσιάζονται στο σχήμα 4.12.
Συγκρίνοντας τα ΡΕs τύπου Ι και ΙΙ με τα ΡΕs τύπου ΙΙ και ΙV που δεν περιέχουν στοιχεία
παραγωγής σημάτων ελέγχου παρατηρείται ότι αυτά χρησιμοποιούν 3 επιπλέον πύλες. Αυτές
οι πύλες είναι απαραίτητες για την εκτίμηση του πρόσημου του ακεραίου e και για τα
σήματα ελέγχου της αντιστροφής όπως αυτά εμφανίζονται στους αλγορίθμους 4.16 και 4.18.
Όπως φαίνεται στο σχήμα 4.12 το επιπλέον κύκλωμα που απαιτείται για την πραγματοποίηση
πολλαπλασιασμού πέραν της αντιστροφής είναι ένας MUX και ένα σήμα c1b σε κάθε PE
along καθώς και ένας ακόμα MUX στα PEs τύπου Ι για την επιλογή της σωστής τιμής του
c1a.
Η
προτεινόμενη
δύο
διαστάσεων
συστολική
αρχιτεκτονική
πολλαπλασιασμού/αντιστροφής που χρησιμοποιεί τα ΡΕs του σχήματος 4.12, παρουσιάζεται
στο σχήμα 4.13.
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0
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Type IV
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1

c1
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sign

Inversion Output

Σχήμα
4.13.
Η
προτεινόμενη
δύο
διαστάσεων
συστολική
αρχιτεκτονική
πολλαπλασιασμού/αντιστροφής βασισμένη στους αλγορίθμους 4.16 και 4.18.
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Όλα τα σήματα που προωθούν τα δεδομένα από την μία γραμμή ή στήλη σε άλλη γραμμή ή
στήλη του συστολικού πίνακα έχουν ένα στοιχείο καθυστέρησης (D flip flop, DFF). Το σήμα
mul/inv εισάγεται μόνο στην πρώτη γραμμή του συστολικού πίνακα και στην συνέχεια
μεταφέρεται μέσα από όλες τις γραμμές με τον τρόπο που φαίνεται στο σχήμα 4.13. Πρέπει
να σημειωθεί ότι κάθε φορά που ένα πολλαπλασιασμός ξεκινά, ένα αποτέλεσμα απορρίπτεται
μετά από 2k-1 κύκλους ρολογιού στην τελευταία γραμμή του συστολικού πίνακα.
Τα προτεινόμενα PEs του σχήματος 4.12 μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε μια συστολική
αρχιτεκτονική πολλαπλασιασμού αντιστροφής μιας διάστασης. Σε αυτή την περίπτωση, μόνο
ΡΕ τύπου Ι και ΙΙ χρειάζονται έτσι ώστε να πραγματοποιούνται και οι δύο πράξεις μια και
επιθυμούμε όλα τα ΡΕ να έχουν την δυνατότητα να πραγματοποιούν όλες τις δυνατές
πράξεις. Για να σχεδιαστεί μια τέτοια αρχιτεκτονική απαιτούνται k+1 PEs. Κάθε PE
χρησιμοποιείται για τους υπολογισμούς σε ένα συγκεκριμένο bit. Η προτεινόμενη μιας
διάστασης συστολική αρχιτεκτονική πολλαπλασιασμού/αντιστροφής βασίζεται στον
αλγόριθμο 4.18 και παρουσιάζεται στο σχήμα 4.14. Η τιμές των a(x), f(x) εισάγονται
παράλληλα στα PEs. Κάθε PE προωθεί τις τιμές των διαφόρων σημάτων ελέγχου που
παράγονται στο PE τύπου Ι, στο ακριβώς επόμενο στη γραμμή PE. Η τιμή του b(x) εισάγεται
σειριακά στο τύπου Ι ΡΕ, ένα bit ανά κύκλο ρολογιού, και προωθείται παρόμοια με τα
σήματα ελέγχου σε όλα τα PEs. Οι τιμές των ενδιάμεσων πολυωνύμων r(x), s(x), u(x), v(x)
επανεισάγονται αναδραστικά στο PE από το οποίο υπολογίστηκαν σε κάθε κύκλο ρολογιού.
Οι υπολογισμοί ολοκληρώνονται ύστερα από 2k-1 κύκλους ρολογιού για την GF(2k)
αντιστροφή, ύστερα από k κύκλους ρολογιού για τον GF(2k) πολλαπλασιασμό και ύστερα
από 3k-1 κύκλους ρολογιού για την GF(2k) διαίρεση. Όλα τα σήματα της προτεινόμενης μιας
διάσταση συστολικής αρχιτεκτονικής πολλαπλασιασμού/αντιστροφής του σχήματος 4.14
φέρουν ένα στοιχείο καθυστέρησης (D flip flop, DFF).
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Σχήμα
4.14.
Η
προτεινόμενη
μιας
διάστασης
συστολική
πολλαπλασιασμού/αντιστροφής βασισμένη στον αλγόριθμο 4.18

Type II
v0

s0 r 0 d0

1
0
0
0
0

αρχιτεκτονική

Η συστολική αρχιτεκτονικής μιας διάστασης πλεονεκτεί σημαντικά έναντι της δύο
διαστάσεων συστολικής αρχιτεκτονικής ως προς τον αριθμό των πόρων υλικού που
χρησιμοποιεί και κατά συνέπεια του καλυπτόμενου χώρου σε ολοκληρωμένο εφόσον
υλοποιηθεί σε υλικό. Βέβαια, η προτεινόμενη δύο διαστάσεων συστολική αρχιτεκτονική του
σχήματος 4.13 έχει πολύ μεγαλύτερο throughput εν συγκρίσει με την προτεινόμενη μιας
διάστασης αρχιτεκτονική του σχήματος 4.14, αφού η πρώτη μπορεί να υπολογίσει ένα
αποτέλεσμα σε κάθε κύκλο ρολογιού εν αντιθέσει με την δεύτερη που χρειάζεται 3k-1, 2k-1 ή
k κύκλους ρολογιού για να πετύχει κάτι τέτοιο.
Οποιαδήποτε από τις δύο παραπάνω αρχιτεκτονικές μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την
κατασκευή μιας GF(2k) αριθμητικής μονάδας. Κάτι τέτοιο επιτυγχάνεται συνδυάζοντας μια
από τις προτεινόμενες αρχιτεκτονικές με μια παράλληλη διάταξη από πύλες XOR που
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πραγματοποιούν πρόσθεση-αφαίρεση ή με την χρήση μιας γραμμής από τις προτεινόμενες
αρχιτεκτονικές με κατάλληλη αρχικοποίηση εισόδων έτσι ώστε να πραγματοποιείται και
πρόσθεση-αφαίρεση πέραν του πολλαπλασιασμού/αντιστροφής/διαίρεσης. Η πρώτη
προσέγγιση μοιάζει να πλεονεκτεί έναντι της δεύτερη αφού με μικρό επιπλέον κόστος σε
πόρους υλικού (το κόστος των πυλών XOR στο σύνολο είναι αμελητέο συγκρινόμενο με το
συνολικό αριθμό πυλών που χρησιμοποιούνται) δεν υπάρχει μείωση στην ταχύτητα λόγω του
παραλληλισμού των δύο δομών (πρόσθεσης-αφαίρεσης και πολλαπλασιασμού/αντιστροφής).
Έτσι, μπορεί να προταθεί μια GF(2k) αριθμητική μονάδα που βασίζεται στην μιας ή δύο
διαστάσεων συστολική αρχιτεκτονική πολλαπλασιασμού/αντιστροφής και σε μια παράλληλη
ακολουθία από k XOR πύλες για την πρόσθεση-αφαίρεση. Η χωρική και χρονική
πολυπλοκότητα μιας τέτοιας αριθμητικής μονάδας εξαρτάται αποκλειστικά από τις
αντίστοιχες
τιμές
της
χρησιμοποιούμενης
συστολικής
αρχιτεκτονικής
πολλαπλασιασμού/αντιστροφής.
Αποτελέσματα Προτεινόμενων Λύσεων και Συγκρίσεις με Άλλες Αρχιτεκτονικές
Η καθυστέρηση κρίσιμου μονοπατιού για τις προτεινόμενες συστολικές αρχιτεκτονικές
πολλαπλασιασμού/αντιστροφής μπορεί να εκτιμηθεί από το σχήμα 4.12 και είναι η ίδια και
για τις δύο τέτοιες αρχιτεκτονικές αφού χρησιμοποιούν τα ίδια PEs. Η καθυστέρηση αυτή
είναι TA + TX + TM.
Και οι δύο προτεινόμενες συστολικές αρχιτεκτονικές
πολλαπλασιασμού/αντιστροφής χρειάζονται 2k-1 κύκλους ρολογιού για να ολοκληρώσουν
μια αντιστροφή, k κύκλους ρολογιού για να ολοκληρώσουν ένα πολλαπλασιασμό και 3k-1
κύκλους ρολογιού για να ολοκληρώσουν μια διαίρεση. Οι παραπάνω τιμές μαζί με
λεπτομέρειες σχετικά με την χωρική πολυπλοκότητα παρουσιάζονται στους πίνακες 4.9 και
4.10 όπου οι δύο αρχιτεκτονικές συγκρίνονται με άλλους γνωστούς σχεδιασμού για διαίρεση.
Υποθέτουμε ότι η καθυστέρηση μιας πύλης XOR τριών εισόδων είναι TX3 = 2TX.
ΠΙΝΑΚΑΣ 4.9
ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΔΥΟ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΣΤΟΛΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ/ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ
4.13 ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΔΙΑΙΡΕΣΗΣ
Αρχιτεκτονική

Guo [71]

Wu [72]

Yan [73]
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2TXOR+TAND TXOR+TAND TXOR+TAND+TMUX

Στον πίνακα 4.9, οι αριθμοί των πυλών της προτεινόμενης δύο διαστάσεων συστολικής
αρχιτεκτονικής πολλαπλασιασμού/αντιστροφής είναι μετρημένος αναλυτικά, εν αντιθέσει με
τις αντίστοιχες τιμές των άλλων συγκρινόμενων αρχιτεκτονικών που είναι
στρογγυλοποιημένες όπως δύνονται στις αντίστοιχες δημοσιεύσεις. Παρόλα αυτά, η
προτεινόμενη δύο διαστάσεων συστολική αρχιτεκτονική πολλαπλασιασμού/αντιστροφής
δίνει καλύτερα αποτελέσματα ως προς τον χρησιμοποιούμενο αριθμό πυλών με εξαίρεση τον
αριθμό των MUX που είναι ελαφρός αυξημένος σε σχέση με την αρχιτεκτονική του [72] και
[73]. Ο αριθμός των Flip Flops είναι σημαντικά μικρότερος από τις άλλες δομές και το ίδιο
παρατηρείται και για την τιμή του latency. Η καθυστέρηση κρίσιμου μονοπατιού είναι
ελαφρώς υψηλότερη από το [73] αλλά χαμηλότερη από το [71] και [72].
Στον πινάκα 4.10, συγκρίσεις παρουσιάζονται για την μιας διάστασης συστολική
αρχιτεκτονική πολλαπλασιασμού/αντιστροφής. Παρατηρείται ότι η προτεινόμενη
αρχιτεκτονική δίνει πολύ καλές τιμές σε σύγκριση με άλλες αρχιτεκτονικές διαίρεσης.
Επιτυγχάνει την μικρότερη τιμή latency και καθυστέρησης κρίσιμου μονοπατιού ενώ
χρησιμοποιεί τον μικρότερο αριθμό από πόρους υλικού (XOR, AND πύλες, MUXs, Flip
Flops) αφού δεν χρειάζεται κάποιο επιπλέον κύκλωμα για εκτίμηση της τιμής του e όπως
αθροιστές ή ελεγκτές μηδενισμού.
ΠΙΝΑΚΑΣ 4.10
ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΜΙΑΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ
ΣΥΣΤΟΛΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ/ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ 4.14 ΜΕ
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΔΙΑΙΡΕΣΗΣ
Αρχιτεκτονική

Guo [76]

Daneshbeh [79]
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5. ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΣΩΜΑΤΑ GF(2K)
ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ
Οι Massey και Omura στο [80] πρότειναν ένα διαφορετικό τρόπο αναπαράστασης των
στοιχείων ενός GF(2k) που χρησιμοποιώντας μια βάση που ονομάζεται κανονική (normal

(

2

3

4

basis). Η κανονική βάση αναπαράστασης έχει την μορφή B = x, x 2 , x 2 , x 2 , x 2 ...x 2

k -1

) ενώ

συνήθως λέμε ότι το x παράγει την κανονική βάση ή ότι αποτελεί το κανονικό στοιχείο του
GF(2k) πάνω στο GF(2)
Κάθε GF(2k) έχει μια κανονική βάση [81], [82]. Και κάθε στοιχείο του GF(2k) μπορεί να
αναπαρασταθεί
χρησιμοποιώντας
αυτή
την
κανονική
βάση
σαν
k -1

A = å ai x 2 = a0 x 2 + a1 x 2 + a2 x 2 + ... + ak -1 x 2
i

0

1

2

k -1

όπου ai Î GF(2) ή αλλιώς σε μορφή

i =0

διανύσματος A= (ak-1, ak-2,…a1, a0).

5.1 Αριθμητικές Πράξεις σε Σώματα GF(2k) Κανονικής Βάσης
Αναπαράστασης
Μπορούμε να ξεχωρίσουμε τις βασικές πράξεις που ορίζονται πάνω σε πεπερασμένα σώματα
GF(2k) με στοιχεία σε κανονική βάση αναπαράστασης, οι οποίες είναι η GF(2k) πρόσθεση και
αφαίρεση, ο GF(2k) πολλαπλασιασμός και τετραγωνισμός, GF(2k) αντιστροφή και διαίρεση.
Κάθε μια από αυτές τις αριθμητικές πράξεις αναλύεται διεξοδικά στα παρακάτω
υποκεφάλαια ενώ παρουσιάζονται μεθοδολογίες – αλγόριθμοι πραγματοποίησης των
πράξεων αυτών.

5.1.1 GF(2k) Πρόσθεση-Αφαίρεση Αναπαράστασης Κανονικής Βάσης
Όπως παρουσιάστηκε ήδη στο υποκεφάλαιο 4.1 η πρόσθεση και η αφαίρεση στα GF(2k)
ταυτίζονται και αντιστοιχούν σε μία XOR πράξη μεταξύ των GF(2k) στοιχειών A και B
ανεξάρτητα από την βάση αναπαράστασης που χρησιμοποιείται στο σώμα αυτό.

5.1.2 GF(2k) Πολλαπλασιασμός Αναπαράστασης Κανονικής Βάσης
Έστω ότι A, B είναι στοιχεία του GF(2k) χρησιμοποιώντας αναπαράσταση κανονικής βάσης.
Αν το γινόμενο του πολλαπλασιασμού αυτών των δύο στοιχείων είναι C = A • B τότε αυτό
το C θα έχει την παρακάτω μορφή:
C = å m =1 cm x 2 = A · B = å i =1 ai x 2 × å j =1 b j x 2 = å i =1 å j =1 aib j x 2 x 2 , 0 £ i, j , l £ k - 1
k -1

m

k -1

i

k -1

j
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k -1

k -1

i

j

k -1

Αν ορίσουμε το ti(,mj ) Î GF(2) σαν x 2 × x 2 = å ti(,mj ) x 2 τότε ο cm συντελεστής του γινομένου C
i

j

m

m =0

μπορεί να αναπαρασταθεί σαν cm = å i =1 å j =1 ai b j ti(,mj ) = ATm BT , 0 £ m £ k - 1 όπου A, B
k -1

k -1

είναι ο πολλαπλασιαστής και ο πολλαπλασιαστέος, αντίστοιχα σε διανυσματική μορφή, BT
είναι ο ανάστροφος πίνακας του B και Tm=(ti,j(m)) είναι ένας k x k πίνακας που ονομάζεται
πίνακας πολλαπλασιασμού, με ti(,mj ) στοιχεία για συγκεκριμένη τιμή του m που αντιστοιχεί
m

στον x 2 παράγοντα της κανονικής βάσης. Ο πίνακας πολλαπλασιασμού μπορεί να θεωρηθεί
i
j
μια αντιστοίχηση όλων των δυνατών συνδυασμών x 2 × x 2 για συγκεκριμένο m. Αν ένας
τέτοιος συνδυασμός δεν δίνει μηδέν για μια συγκεκριμένη τιμή m, τότε ti(,mj ) = 1 και αφού
cm = ATm BT το αντίστοιχο μερικό γινόμενο aibj υπάρχει στο άθροισμα τέτοιων γινομένων
του cm.
Το σύνολο όλων των πινάκων πολλαπλασιασμού (για όλες τις τιμές m) {Tm} ενός GF(2k)
πάνω στο GF(2) ονομάζεται πίνακας γινομένου και χαρακτηρίζει την κανονική βάση του
σώμα αυτού.
Οι Massey και Omura [80] βρήκαν ότι κάθε συντελεστής cm του γινομένου C μπορεί να
υπολογιστεί από τον πίνακα πολλαπλασιασμού T0 με περιστροφή (rotating) m bits των
διανυσμάτων εισόδου A και B. Έτσι κάθε συντελεστής του γινομένου C μπορεί να βρεθεί σαν
cm = å i =1 å j =1 ai + mb j + mti(0)
0 £ m £ k - 1 όπου όλοι οι δείκτες θεωρείται ότι είναι modulο k.
,j ,
k -1

k -1

Ο αριθμός των μη μηδενικών στοιχείων του πίνακα πολλαπλασιασμού Tm ενός GF(2k)
αναπαράστασης κανονικής βάσης ονομάζεται πολυπλοκότητα της κανονικής βάσης,
συμβολίζεται σαν CN και έχει την ιδιότητα C N ³ 2k - 1 . Η πολυπλοκότητα της κανονικής
βάσης παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στο σχεδιασμό GF(2k) πολλαπλασιαστών κανονικής
βάσης μια και αυτή η τιμή χαρακτηρίζει τον αριθμό των μη μηδενικών στοιχείων του Tm και
κατά συνέπεια τον αριθμό των μερικών γινομένων aibj (ισοδύναμο με μια AND πράξη) που
απαιτούνται για τον υπολογισμό ενός συντελεστή cm.
Η κανονική βάση που έχει την χαμηλότερη πολυπλοκότητα CN = 2k - 1 ονομάζεται βέλτιστη
κανονική βάση (Optimal Normal Basis, ONB). Μια τέτοια κανονική βάση αποτελεί ειδική
περίπτωση Γκαουσιανών Κανονικών Βάσεων τύπου t, όπου t=1 και t=2 [83]. Κατά συνέπεια,
δύο τύποι ONB υπάρχουν, η τύπου I ONB (Γκαουσιανή κανονική βάση τύπου 1) και η τύπου
II ONB (Γκαουσιανή Κανονική βάση τύπου 2).
Αν k + 1 είναι πρώτος αριθμός και το 2 είναι πρωτογενής αριθμός (primitive) στο GF(k+1)
(εννοώντας ότι 2 s mod(k + 1) είναι ένας αριθμός με εύρος {0, 1…k}, όπου 0 ≤ s ≤ k – 1),
τότε οι (k - 1) μη-αμελητέες (non – trivial) ρίζες ενότητας σχηματίζουν μια ONB του GF(2k)
πάνω στο GF(2) που ονομάζεται ONB τύπο Ι.
Αν 2k + 1 είναι πρώτος αριθμός και το 2 είναι πρωτογενής αριθμός στο GF(2k+1) ή
ισχύει 2k + 1 º 3 (mod 4) και η πολλαπλασιαστική τάξη του 2 στο GF(2k+1) είναι k, τότε το
x = γ + γ-1 παράγει μια ONB του GF(2k) πάνω στο GF(2), όπου γ είναι στοιχειώδης (2k+1)
ρίζα ενότητας. Αυτή η ONB ονομάζεται ONB τύπου ΙΙ.
Ακολουθώντας τους παραπάνω ορισμούς όλα τα ti(0)
, j για ΟΝΒ μπορούν να βρεθούν λύνοντας
κατάλληλες εξισώσεις [81]. Οποτεδήποτε ένα ζεύγος i, j ικανοποιεί τις εξισώσεις αυτές τότε
ti(0)
, j = 1 . Το σύνολο αυτών των εξισώσεων για τύπου I ONB είναι το παρακάτω
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2i + 2 j º 1 mod k + 1
2i + 2 j º 0 mod k + 1
ενώ για τύπου II ONB είναι το παρακάτω
2i + 2 j º ±1 mod 2k + 1
2i - 2 j º ±1 mod 2k + 1
Σαν αποτέλεσμα των παραπάνω παρατηρήσεων, μια αρχιτεκτονική πολλαπλασιαστή για
αναπαράσταση των στοιχείων του GF(2k) σε κανονική βάση μπορεί να σχεδιαστεί σαν μια
επαναλαμβανόμενη διαδικασία μιας ακολουθίας AND πράξεων (μια για κάθε μερικό
γινόμενο aibj ενός συντελεστή cm του γινομένου C) το αποτέλεσμα των οποίων
χρησιμοποιείται σε μια XOR πράξη αντιστοίχων εισόδων. Οι AND πράξης γίνονται
παράλληλα ενώ οι XOR πράξης χρησιμοποιούνται για την άθροιση όλων των μερικών
γινομένων aibj έτσι ώστε να υπολογιστεί ένας συντελεστής cm. Η διαδικασία αυτή του
πολλαπλασιασμού, που πρωτοπροτάθηκε από τους Massey και Omura, είναι ισχυρά
εξαρτημένη από την πολυπλοκότητα της κανονικής βάσης και την δομή του πίνακα
πολλαπλασιασμού T0.
Υπάρχουν διάφορα είδη GF(2k) πολλαπλασιαστών κανονικής βάσης κυρίως όμως εκπίπτουν
σε δύο κατηγορίες. Οι bit serial GF(2k) πολλαπλασιαστές κανονικής βάσης επεξεργάζονται
την είσοδο ανά ένα bit σε κάθε κύκλο ρολογιού αλλά μπορούν να υπολογίσουν ένα γινόμενο
είτε παράλληλα ύστερα από k κύκλους ρολογιού (Serial Multiplier Parallel Output, SMPO)
είτε σειριακά δίνοντας ένα συντελεστή cm του γινομένου ανά κύκλο ρολογιού (Serial
Multiplier Serial Output, SMSO). Υπάρχουν ακόμα και παράλληλοι GF(2k) πολλαπλασιαστές
κανονικής βάσης οι οποίοι υπολογίζουν ένα γινόμενο σε ένα κύκλο ρολογιού με αρκετά
σημαντικό υπολογιστικό κόστος. Τα περισσότερα είδη GF(2k) πολλαπλασιαστών κανονικής
βάσης μπορούν να επεκταθούν και να βελτιστοποιηθούν για ONBs και ειδικότερα οι
παράλληλοι πολλαπλασιαστές δεδομένου της ανάγκης μείωσης του μεγάλου υπολογιστικού
τους κόστους. Αυτά τα συστήματα ONB επιτυγχάνουν πολύ καλύτερα αποτελέσματα ως προς
την υπολογιστική τους ταχύτητα και τους χρησιμοποιούμενους πόρους υλικού σε σύγκριση
με τα αντίστοιχα γενικών κανονικών βάσεων.
5.1.2.1 SMPO Πολλαπλασιαστές Κανονικής Βάσης Αναπαράστασης
Οι Agnew et al στο [84] πρώτοι πρότειναν μια SMPO κανονικής βάσης αρχιτεκτονική
πολλαπλασιαστή ακολουθώντας μια κατεύθυνση σχεδιασμού διαφορετική από αυτή των
k -1
k -1
Massey και Omura. Η εξίσωση των Massey-Omura cm = å i =1 å j =1 ai + mb j + mti(0)
, j μπορεί να
ξαναγραφεί

σαν

(m)
cm = å j =1 b j + m å i =1 ai + m ti(0)
όπου
, j = å j =1 F j
k -1

k -1

k -1

Fj( m ) = b j + m å i =1 ai + mti(0)
,j .
k -1

Υποθέτοντας ότι δουλεύουμε στον t κύκλο ρολογιού, η παραπάνω εξίσωση μπορεί να οριστεί
k -1
σαν Fj( m ) (t ) = b j + m +t å i =1 ai + m +t ti(0)
, j . Ο συντελεστής c0 χρησιμοποιώντας τις παραπάνω
εξισώσεις γίνεται c0 = å j =1 Fj( m ) (-m) . Σε κάθε κύκλο ρολογιού t ένα σύνολο από Fj( m ) (t )
k -1

μπορεί να υπολογιστεί, όπου 0 ≤ m,t ≤ k-1, χρησιμοποιώντας τα A, B περιστρεφόμενα κατά t
bits. Κάθε Fj( m ) (t ) αντιστοιχεί σε ένα διαφορετικό συντελεστή cm. Η προκύπτουσα τιμή του
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κάθε Fj( m ) (t ) αποθηκεύεται σε ένα T ( m ) D Flip Flop ενός καταχωρητή T αφού προστεθεί σε
αυτή η έξοδος του προηγουμένου σε σειρά D Flip Flop T ( m -1) . Όταν t = k – 1 (ύστερα από k
κύκλους ρολογιού), η έξοδος του καταχωρητή T είναι το πολλαπλασιαστικό γινόμενο C. Μια
αφαιρετική αρχιτεκτονική βασισμένη στην μεθοδολογία σχεδιασμού του Agnew
παρουσιάζεται στο σχήμα 5.1.

F j( k -1) (t )

F j( k -2) (t )

F j( k - 3) (t )

F j( 0) (t )

Σχήμα 5.1. SMPO GF(2k) πολλαπλασιαστής κανονικής βάσης
Άλλοι ερευνητές βελτιστοποιώντας την συνάρτηση Fj( m ) (t ) κατάφεραν να μειώσουν τους
χρησιμοποιούμενους πόρους υλικού και την καθυστέρηση κρίσιμου μονοπατιού για αυτού
του είδους τους πολλαπλασιαστές.
Οι SMPO αρχιτεκτονικές έχουν σχεδιαστεί για αναπαραστάσεις γενικού τύπου κανονικών
βάσεων. Αν εφαρμοστεί η θεωρία των ONB στην μεθοδολογία σχεδιασμού των SMPO
πολλαπλασιαστών τότε αυτοί γίνονται πολύ γρήγοροι και απαιτούν χαμηλό αριθμό πόρων
υλικού.
5.1.2.2 SMSO Πολλαπλασιαστές Κανονικής Βάσης
Οι Massey και Omura στο [80] πρότειναν έναν SMSO πολλαπλασιαστή σαν μια απευθείας
k -1
k -1
υλοποίηση της εξίσωσης cm = å i =1 å j =1 ai + mb j + mti(0)
, j . Για να σχεδιαστεί μια τέτοια
αρχιτεκτονική έτσι ώστε να υπολογίζει το συντελεστή c0 του πολλαπλασιαστικού γινομένου
k -1
k -1
C με τη χρήση της εξίσωσης c0 = å i =1 å j =1 ai b j ti(0)
, j , απαιτείται μια σειρά από AND πύλες
διατεταγμένες παράλληλα για τον υπολογισμό των μερικών γινομένων aibj και ένα XOR
δέντρο για την άθροιση όλων των μερικών γινομένων που προκύπτουν. Για να υπολογιστούν
οι υπόλοιποι cm συντελεστές του C, χρησιμοποιείται κυκλική ολίσθηση (περιστροφή) των
εισόδων A, B κατά m θέσεις αριστερά έτσι ώστε το κατάλληλο αποτέλεσμα να φτάσει στην
έξοδο του XOR δέντρου. Για παράδειγμα, μετά τον υπολογισμό του c0, η εύρεση του c1,
γίνεται με κυκλική ολίσθηση των A, B κατά 1 bit αριστερά. Χρησιμοποιώντας την
μεθοδολογία των Massey και Omura ο προκύπτων πολλαπλασιαστής υπολογίζει έναν
συντελεστή του πολλαπλασιαστικού γινομένου ανά κύκλο ρολογιού. Ένας αφαιρετικός
σχεδιασμός ενός SMSO Massey Omura πολλαπλασιαστή φαίνεται στο σχήμα 5.2.
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Σχήμα 5.2. SMSO GF(2k) πολλαπλασιαστής κανονικής βάσης
Οι SMSO αρχιτεκτονικές έχουν ισχυρή εξάρτηση με την πολυπλοκότητα της κανονικής
βάσης CN, λόγω του ότι χρησιμοποιούν XOR δέντρο για την άθροιση των aibj μερικών
γινομένων. Αυτοί οι πολλαπλασιαστές έχουν πολύ υψηλή καθυστέρηση κρίσιμου μονοπατιού
και θεωρούνται σχετικά αργοί σε σχέση με τους SMPO πολλαπλασιαστές ακόμα κι αν
χρησιμοποιούν ONB.
5.1.2.3 Παράλληλοι Πολλαπλασιαστές Κανονικής Βάσης
Η πιο απλή προσέγγιση στο σχεδιασμό ενός παράλληλου πολλαπλασιαστή κανονικής βάσης
είναι να χρησιμοποιηθούν k διαφορετικοί Massey Omura πολλαπλασιαστές σε παράλληλη
k -1
k -1
διάταξη, ικανοποιώντας της εξίσωση cm = å i =1 å j =1 ai + mb j + mti(0)
, j με 0 £ m £ k - 1 αναλόγως
για όλα τα m. Τέτοιοι πολλαπλασιαστές ονομάζονται Massey Omura παράλληλοι
πολλαπλασιαστές και είναι χρήσιμοι μόνο για ONB αναπαράσταση όπου η πολυπλοκότητα
της κανονικής βάσης έχει την μικρότερη δυνατή τιμή CN = 2k - 1.
Πολλοί ερευνητές έχουν προτείνει βελτιστοποιήσεις με στόχο την αύξηση της απόδοσης των
παράλληλων ONB πολλαπλασιαστών. Στα [88], [89], η δομή του πίνακα πολλαπλασιασμού
αναλύεται και προκύπτει ύπαρξη πλεονασμού της πληροφορίας του πίνακα όταν
χρησιμοποιούμε ONBs (ειδικά τύπου I ONBs). Κάποια aibj μερικά γινόμενα εμφανίζονται
περισσότερες από μια φορές στην διαδικασία του πολλαπλασιασμού. Απαλείφοντας τους
επανυπολογισμούς αυτών των μερικών γινομένων αυτός ο πλεονασμός απορρίπτεται και η
καθυστέρηση κρίσιμου μονοπατιού καθώς και οι χρησιμοποιούμενοι πόροι υλικού του
παράλληλου πολλαπλασιαστή που προκύπτει μειώνεται σημαντικά.
Σε άλλες προσεγγίσεις, βελτιστοποίηση της απόδοσης του πολλαπλασιαστή πραγματοποιείται
εκμεταλλευόμενοι την δυνατότητα παραλληλισμό που προσφέρουν τα σύνθετα πεπερασμένα
σώματα ή ο ορισμός της κανονικής βάσης σαν επέκταση πολυωνυμικής βάσης στο ίδιο
GF(2k). Ο πίνακας 5.1 παρουσιάζει μια γενική εικόνα όλων των GF(2k) πολλαπλασιαστών
κανονικής βάσης που παρουσιάζονται στο υποκεφάλαιο 5.2 και πιο συγκεκριμένα για ONBs
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.1
ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΚΡΙΣΙΜΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ, ΑΡΙΘΜΟΥ ΠΥΛΩΝ – FLIP FLOP ΚΑΙ
K
LATENCY ΟΝΒ GF(2 ) ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΩΝ
GF(2k) ONB
Πολλαπλασιαστές

Πύλες
DFF Latency Καθ. Κρίσιμου Μονοπατιού
AND
XOR
SMSO ONB Πολλαπλασιαστές
TAND + (1 + êélog 2 (k - 1) úù )TXOR
2k-1
2k – 2 2k
k

M.O. [80]
Gao [92]

k

Agnew [84]

k

Masoleh [85]

êk ú
êë 2 úû + 1

2k – 2

2k

TAND + (1 + êélog 2 (k - 1) úù )TXOR

k

SMPO ONB Πολλαπλασιαστές
2k - 1
3k
k+1
2k - 1

3k

TAND + 2TXOR
TAND + 3TXOR

k

3k - 1
TAND + 2TXOR
3k
k
2
Παράλληλοι ONB Πολλαπλασιαστές
2
k
2k2-2k
0
1
TAND + (1 + éêlog 2 (k - 1) ùú )TXOR

Yang [86]

k

Gao [92]
Hasan [89]

k2

k2-1

0

1

TAND + (1 + êélog 2 (k - 1) úù )TXOR

Sunar & Koc [91]

k2

k2-1

0

1

TAND + (2 + éêlog 2 (k - 1) ùú )TXOR

Masoleh [88]

k2

k2-1

0

1

TAND + (1 + éêlog 2 (k - 1) ùú )TXOR

5.1.3 GF(2k) Τετραγωνισμός Αναπαράστασης Κανονικής Βάσης
Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα της χρήσης κανονικής βάσης αναπαράστασης για GF(2k)
στοιχεία είναι η απλότητα με την οποία πραγματοποιείται ο τετραγωνισμός στοιχείων σε
αυτήν την αναπαράσταση. Υποθέτουμε ότι A={ak-1, ak-2,…a1, a0} είναι ένα στοιχείο του
GF(2k). Τότε το τετράγωνο του Α, που συμβολίζεται σαν A2, θα είναι:
k -1

A2 = å (ai x 2 ) = a0 ( x 2 ) + a1 ( x 2 ) + a2 ( x 2 ) + ... + ak -1 ( x 2 )
i

2

0

2

1

2

2

k -1

2

2

και

αφού

i

2

i +1

( x2 ) = x2

i =0

k

χρησιμοποιώντας το μικρό θεώρημα του Fermat ( x 2 = x ), η παραπάνω εξίσωση γίνεται:
0

1

2

k -1

A2 = ak -1 x 2 + a0 x 2 + a1 x 2 + ... + ak - 2 x 2 . Κατά συνέπεια, το A2 ενός στοιχείου Α μπορεί να
i +1

βρεθεί αν ολισθήσουμε κάθε συντελεστή ai στον παράγοντα x 2 και περιστρέψουμε το
0
τελευταίο συντελεστή στον πρώτο παράγοντα x 2 . Το τετράγωνο του A σε διανυσματική
μορφή είναι
A2 = (ak-2, ak-3,…a1, ak-1).

5.1.4 GF(2k) Αντιστροφή και Διαίρεση Αναπαράστασης Κανονικής Βάσης
Η GF(2k) αντιστροφή χρησιμοποιώντας αναπαράσταση κανονικής βάσης ακολουθεί τις ίδιες
βασικές αρχές με την αντίστοιχη πράξη σε αναπαράσταση πολυωνυμικής βάσης. Οι
αλγόριθμοι που εφαρμόζονται στα πολυωνυμικής βάσης GF(2k) έχουν προταθεί και για
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κανονικής βάσης GF(2k). Όμως, λόγω του διαφορετικού τρόπου με τον οποίο
πραγματοποιείται ο πολλαπλασιασμός και ο τετραγωνισμός σε κανονικής βάσης GF(2k)
στοιχεία σε σχέση με πολυωνυμικής βάσης GF(2k) στοιχεία, κάποιοι αλγόριθμοι αντιστροφής
είναι πιο εύκολα ή πιο δύσκολα εφαρμόσιμοι σε σχέση με αυτά που ισχύουν στην
πολυωνυμικής βάσης GF(2k) αντιστροφή .
Ο επεκτεταμένος αλγόριθμος του Ευκλείδη για GF(2k) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για
αντιστροφή κανονικής βάσης μέσω μιας ενδιάμεσης διαδικασίας μετατροπής των
εμπλεκόμενων αριθμών σε πολυωνυμικής βάσης αναπαράσταση. Η αντιστροφή με αυτό τον
αλγόριθμο, είναι εφαρμόσιμη για ανάγωγα πολυώνυμα ειδικού τύπου όπως AOP, ενώ
συνήθως δεν είναι αποδοτική σε σύγκριση με άλλες μεθόδους GF(2k) αντιστροφής κανονικής
βάσης. Πρόσφατα, μια διαφορετική προσέγγιση προτάθηκε στο [93] για αντιστροφή
κανονικής βάσης βασισμένη στον επεκτεταμένο αλγόριθμο του Ευκλείδη η οποία δεν
χρησιμοποιεί κανενός τύπου μετατροπή από κανονικής σε πολυωνυμική βάση, όμως η
απόδοση αυτής της μεθόδου δεν έχει ακόμα δοκιμαστεί ενδελεχώς.
Η GF(2k) αντιστροφή κανονικής βάσης χρησιμοποιώντας το μικρό θεώρημα του Fermat δίνει
πολύ θετικά αποτελέσματα ως προς την ταχύτητα υπολογισμών και τον απαιτούμενο αριθμό
πόρων υλικού λόγω του μηδαμινού κόστους τετραγωνισμού σε κανονικής βάσης αριθμούς.
Οι Itoh και Tsujii στο [94] πρότειναν αρκετές αλγοριθμικές λύσεις για GF(2k) αντιστροφή
χρησιμοποιώντας το μικρό θεώρημα του Fermat. Η γενική περίπτωση αυτών των αλγορίθμων
αναφέρεται συνήθως σαν αλγόριθμος του Itoh-Tsujii.
Έστω ότι A είναι ένα στοιχείο του GF(2k) σε αναπαράσταση κανονικής βάσης και ότι A-1
είναι το πολλαπλασιαστικό αντίστροφό του. Τότε χρησιμοποιώντας το μικρό θεώρημα του
k
k -1
Fermat το A-1 μπορεί να βρεθεί σαν A-1 = A2 - 2 = ( A2 -1 ) 2 . Αν ο αριθμός k - 1 γραφεί σαν
t

άθροισμα δυνάμεων του 2, δηλαδή k - 1 = å 2 ni όπου n0 < n1 < n2… < nt, τότε
i =1
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Από σχεδιαστικής σκοπιάς η παραπάνω εξίσωση έχει ένα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό.
2ni

Αν η ποσότητα ( A2 -1 ) υπολογιστεί τότε όλες οι παρόμοιες ποσότητες των n0, n1…ni-1
μπορούν
επίσης
να
υπολογιστούν.
Αυτή
η
μεθοδολογία
απαιτεί
( êëlog 2 (k - 1) úû + HW (k - 1) - 1 ) πολλαπλασιασμούς και k-1 τετραγωνισμούς και μπορεί να
γενικευθεί για οποιασδήποτε επέκτασης πεπερασμένα σώματα (σώματα GF(pk)) όπως
φαίνεται στον αλγόριθμο 5.1
Ο αλγόριθμος 5.1 χρησιμοποιεί υπολογισμούς στο υποσώμα GF(p). Τέτοιοι υπολογισμού
μπορούν να γίνουν με τη βοήθεια πινάκων αναζήτησης (Look Up Table) ή με τη χρήση του
επεκτεταμένου αλγόριθμου του Ευκλείδη. Όπως διαφαίνεται από τα παραπάνω ο αλγόριθμος
των Itoh-Tsujii μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για GF(2k) στοιχεία σε πολυωνυμικής βάσης
αναπαράσταση αλλά και σε σύνθετα σώματα παρόλο που η απόδοσή του δεν είναι τόσο
ικανοποιητική όσο αυτή σε GF(2k) στοιχεία κανονικής βάσης αναπαράστασης.
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Αλγόριθμος 5.1. Itoh –Tsujii αντιστροφή για GF(pk)
Είσοδος: A Î GF(pk)
Έξοδος: A−1
1. r = (pk − 1)/(p − 1)
2. Ar − 1 σε GF(pk)
3. Ar = Ar − 1 · A
4. (Ar)−1 σε GF(p)
6. A−1 = (Ar)−1 · Ar − 1
7. Return A−1

5.2 Προτεινόμενοι GF(2k) Πολλαπλασιαστές Αναπαράστασης
Βέλτιστης Κανονικής Βάσης Τύπου Ι
Όπως ήδη αναφέρθηκε παραπάνω, οι βέλτιστες κανονικές βάσεις είναι ιδιαίτερα χρήσιμες
αφού επιτυγχάνουν την μικρότερη δυνατή πολυπλοκότητα CN. Ένα επιπλέον πλεονέκτημά
τους είναι ότι η δομή του πίνακα πολλαπλασιασμού τους για οποιαδήποτε τιμή του m, όπου 0
≤ m ≤ k – 1, έχει συγκεκριμένη δομή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για περαιτέρω
βελτιστοποιήσεις ενός ΟΝΒ πολλαπλασιαστή. Μια τέτοια ανάλυση γίνεται παρακάτω για
τύπου Ι ONB πολλαπλασιασμό που οδηγεί στην πρόταση μιας μεθοδολογίας
βελτιστοποίησης και αποδοτικού σχεδιασμού ΟΝΒ πολλαπλασιαστών τόσο παράλληλων όσο
και SMPO.
Η βασική δομή του πίνακα πολλαπλασιασμού Tm σχετίζεται με την εξίσωση από την οποία
προκύπτει κάθε στοιχείο του πίνακα αυτού που είναι η παρακάτω:
k -1

x 2 x 2 = å ti(,mj ) x 2 , ti(,mj ) Î GF (2)
i

j

x

(5.1)

m =0

Με βάση λοιπόν την (5.1) μπορούν να γίνουν κάποιες παρατηρήσεις τόσο για γενικού τύπου
κανονικές βάσεις όσο και για βέλτιστες κανονικές βάσεις τύπου Ι.
Παρατήρηση 5.1. (Massey-Omura μεθοδολογία) Κάθε συντελεστής cm μπορεί να υπολογιστεί
από τον πίνακα πολλαπλασιασμού T0 με περιστροφή των διανυσμάτων των εισόδων A και B
κατά m θέσεις.
Αυτή η παρατήρηση έχει αποδειχθεί στα [81], [82] όπου προκύπτει ότι αν υψώσουμε και τα
δύο μέρη της εξίσωσης (5.1) στην 2-d δύναμη τότε προκύπτει ότι
ti(,dj ) = ti(0)
-d , j -d

για όλα τα 0 £ i, j , d £ k - 1

(5.2)

Παρατήρηση 5.2. Τα στοιχεία του Τm πάνω από την κύρια διαγώνιό του (i = j) καθρεπτίζονται
στα στοιχεία κάτω από την κύρια διαγώνιο του πίνακα αυτού για το ίδιο m αφού
i
j
j
i
x 2 x 2 = x 2 x 2 και
ti,j = tj,i. [82][95].
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Παρατήρηση 5.3. Σε τύπου Ι ONB πίνακα γινομένων {Tm} κάθε γραμμή έχει ακριβώς μια
μονάδα και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία της μηδενικά εκτός από μία γραμμή για την οποία όλα
τα στοιχεία είναι μονάδες [82].
Με βάση της παραπάνω παρατηρήσεις, μπορούμε να προτείνουμε μια μεθοδολογία ανάλυσης
του πίνακα γινομένων χρησιμοποιώντας τον πίνακα πολλαπλασιασμού για m = 0 μιας ΟΝΒ
τύπου Ι.
Για m=0, χρησιμοποιώντας την (5.1), όλα τα μη μηδενικά στοιχεία ti,j(0) της τύπου Ι ΟΝΒ
βρίσκονται σαν λύσεις μιας από τις παρακάτω εξισώσεις [96]:
i

j

2i

2j

x2 x2 = x

όπου 2i + 2 j είναι ισοδύναμο με 0 mod k + 1

x x =1

Οι παραπάνω εξισώσεις αν ξαναγραφούν χρησιμοποιώντας το γεγονός ότι το k + 1 είναι
πρώτος αριθμός και ότι το 2 είναι πρωτογενές στο GF(k+1) όπως ορίζεται για τύπου Ι ΟΝΒs
[96] τότε προκύπτει ο γνωστός τύπος εύρεσης των ti,j που έχει αναφερθεί στο 5.2:
2i + 2 j º 1 mod k + 1
(5.3)
2i + 2 j º 0 mod k + 1
Θεώρημα 5.1. Αν στον πίνακα γινομένων μιας ONB, υπάρχει μια σειρά με μονάδες τότε για
κάθε συντελεστή cm του γινομένου C υπάρχουν k μερικά γινόμενα της μορφής ais bi + k ή
s

2

ai + k bis , τα οποία είναι κοινά για όλα τα cm, όπου 0 £ m £ k - 1 . [82]
s

2

Απόδειξη: Αν η i γραμμή του πίνακα γινομένων έχει όλα τα στοιχεία μονάδες και αν ti,j(m)
είναι ένα στοιχείο της i γραμμής και j στήλης που αντιστοιχεί στον cm συντελεστή, τότε:
(1)
(2)
(3)
( k -1)
ti(0)
=1
, j = ti , j = ti , j = ti , j = .... = ti , j

(5.4)

Δηλαδή κάθε μερικό γινόμενο aibj υπάρχει σε όλους τους συντελεστές cm. Η μόνη λύση στις
(7.11), δεδομένου της παρατήρησης 2 είναι για j = (i + k ) . Χρησιμοποιώντας τις (7. 10) και
2
(7.12) τα προκύπτοντα μη μηδενικά στοιχεία του T0 θα είναι:
t (0)

i -0,i + k -0
2

= t (0) k
i -1,i +

2

-1

= t (0)

i - 2,i +k -2
2

= .... = t (0)

i -( k -1),i + k -( k -1)
2

=1

(5.5)

Ορισμός 5.1: Τα μερικά γινόμενα στο άθροισμα ενός συντελεστή cm για δεδομένη τιμή του m,
όπου 0 £ m £ k - 1 , τα οποία δεν υπάρχουν σε κανένα άλλο συντελεστή cm ονομάζονται
μοναδικά.
Συμπέρασμα 5.1. Ο αριθμός των μοναδικών μερικών γινομένων σε κάθε συντελεστή cm ενός
γινομένου C δύο αριθμών A και B σε τύπου Ι ONB, είναι k-1.
Τα μοναδικά μερικά γινόμενα εμφανίζονται σε ζευγάρια, aibj και ajbi στο συντελεστή cm με
εξαίρεση των στοιχείων που υπάρχουν στην κύρια διαγώνιο του πίνακα πολλαπλασιασμού Tm
για τα οποία i=j.
Θεώρημα 5.2. Υπάρχει μόνο ένα μη μηδενικό στοιχείο στην κύρια διαγώνιο του πίνακα
πολλαπλασιασμού Tm μια κανονικής βάσης όπου 0 £ m £ k - 1 .[95]
Συμπέρασμα 5.2. Ο αριθμός των ζευγαριών μοναδικών μερικών γινομένων σε κάθε
συντελεστή cx του γινομένου C δύο GF(2k) στοιχείων A και B σε τύπου I ONB, είναι k - 1 .
2
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Κάθε μη μηδενικό στοιχείο του πίνακα πολλαπλασιασμού Tm έχει συγκεκριμένη τιμή i, j.
Έστω ότι ορίζουμε κάθε s μη μηδενικό στοιχείο του Tm πάνω από την κύρια διαγώνιο (i < j)
σαν ti(sm, j)s , υποθέτοντας ότι s είναι ο διακριτικός αριθμός κάθε τέτοιου στοιχείου. Ορίζουμε
σαν ds = js - is την διαφορά μεταξύ της j και i συντεταγμένης του ti(sm, j)s στοιχείου όπου is<js.
Σε αυτή την περίπτωση, το s στοιχείο που βρίσκεται πάνω από την κύρια διαγώνιο του Tm (is
< js) μπορεί να αναπαρασταθεί σαν ti(sm,is)+ ds . Όλα τα μοναδικά και κοινά μερικά γινόμενα που
προκύπτουν από το Tm βρίσκονται σε ζεύγη (ti,j(m)=tj,i(m)) έτσι αν ti(sm,is)+ ds = 1 τότε ti(sm+ )ds ,is = 1
(παρατήρηση 5.2).
Θεώρημα 5.3. Οι τιμές ds είναι κοινές για όλους τους συντελεστές cm και το πλήθος τους
παραμένει σταθερό. Υπάρχει μια τιμή ds για κάθε ζεύγος μοναδικών γινομένων με εύρος
0 < d s < k , μια τιμή ds για όλα τα κοινά μερικά γινόμενα για την οποία ισχύει ds = k/2 και
2
μια τιμή ds για το διαγώνιο μερικό γινόμενο για την οποία ισχύει ds = 0.
Ένα συγκεκριμένο is, ds ζεύγος χαρακτηρίζει κάθε ζεύγος μοναδικών μερικών γινομένων
καθώς και το διαγώνιο μερικό γινόμενο. Ομοίως, ένα is, ds ζεύγος χαρακτηρίζει όλα τα κοινά
μερικά γινόμενα. Το συνολικό πλήθος των ds είναι k - 1 + 1 + 1 = k + 1
(5.6)
2
2
Η αντιστοίχηση της i συντεταγμένης των μη μηδενικών στοιχείων του T0 σε is, και η διαφορά
ds είναι αρκετές πληροφορίες για να υπολογιστούν όλοι οι συντελεστές cm του γινομένου C.
Χρησιμοποιώντας τα παραπάνω θεωρήματα και συμπεράσματα, το άθροισμα των μερικών
γινομένων για το συντελεστή c0 γίνεται:
k -2
2

å (a b

c0 =

+ ais + d s bis ) +

is is + d s

s =0

k -1

å

s = k -1
2

(ais bi + k + ai + k bis ) + aik bik
s

s

2

2

Όμως, χρησιμοποιώντας την (5.5) και την παρατήρηση 2, τα ζεύγη κοινών μερικών
γινομένων γίνονται
k -1

å

s = k -1
2

k -1
2

å (a

(ais bi + k + ai + k bis ) =
s

s

2

2

b

ik + s i + s + k
k

s =0

2

2

+ ai

k

2

2

+s+k

2

bik

2

+s

)

Χρησιμοποιώντας την παραπάνω εξίσωση και το γεγονός ότι όλοι οι δείκτες είναι mod k, το
γινόμενο C = A • B γίνεται:
k -1

C=å

k -2
2

m

m = 0 s =0

k -1

m =0

k -1
2

+ å å (aik
m = 0 s =0
k -1

=å

å (a

m =0 s =0

k
k -1 2 -1

b

2

+s i +s+k
k
2

2

k

2

2

bik

2

) x2

m

(5.7)

k -1

m =0

+s+k

2

+m
-1

)x 2 =

+ ais + ds + mbis + m ) x 2 + å (aik
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b

+ m ik
-1

m

b

k
i +s+m
k +s+ 2+m k 2
2
m

b

is + m is + d s + m

+ å å (aik

+ ai

b

+ s + m i + s + k +m
k
2
2
2

k -2
2

m = 0 s =0

k -1

å (ais +mbis +ds +m + ais +ds +mbis +m ) x 2 + å (aik

2

-1

b

+ m ik

2

-1

+m

) x2

m

m

2

+s

)x 2 = C ¢ + Cd + C ¢¢

Το γινόμενο C είναι χωρισμένο σε τρία μέρη. Το μοναδικό γινόμενο C ¢ των ζευγαριών
μοναδικών μερικών γινομένων έχει k - 1 διαφορετικά is και ds. Το κοινό γινόμενο C ¢¢ των
2
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ζευγαριών κοινών μερικών γινομένων έχει ένα is = ik/2 και ds = k/2. Το διαγώνιο γινόμενο Cd
έχει ένα is = ik/2-1 και ds=0.
Βασισμένο στα παραπάνω δεδομένα, ένας μειωμένος (k + 1) ´ k πίνακας R μπορεί να
2
2
προταθεί για την αναπαράσταση των μερικών γινομένων του συντελεστή cm
χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες των is και ds. Η s γραμμή του R αναπαριστά ένα
συγκεκριμένο is και κάθε στήλη του R αναπαριστά μια τιμή του ds με εξαίρεση την γραμμή s
= k/2 όπου όλα τα στοιχεία είναι μηδενικά. Η s = k/2 γραμμή του R αναπαριστά τα κοινά
μερικά γινόμενα. Αν το (p, n) στοιχείο του R είναι 1 τότε το (ip+ m) έχει dp = n και το ζεύγος
μερικών γινομένων ai p + m bip + n + m + ai p + n + mbi p + m υπάρχει στο άθροισμα μερικών γινομένων του cm
συντελεστή του C. Ακολουθώντας την παρακάτω προτεινόμενη μεθοδολογία, μπορούν να
χαρακτηριστούν όλα τα μοναδικά και διαγώνια μερικά γινόμενα για κάθε
cm
χρησιμοποιώντας μόνο τον πίνακα R και τις is τιμές από τον πίνακα πολλαπλασιασμού T0
αντιστοιχισμένες στον R.
Παράδειγμα 5.1: Το GF(210) έχει μια τύπου I ONB με πίνακα πολλαπλασιασμού T0 και
μερικά γινόμενα για το c0 όπως φαίνονται παρακάτω:
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c0¢ = (a1b5 + a5b1 ) +
+ (a2b3 + a3b2 ) +
+ (a4b7 + a7 b4 ) +
+ (a6b8 + a8b6 )
c0¢¢ = (a0b5 + a5b0 ) +
+ (a1b6 + a6b1 ) +
+ (a2b7 + a7 b2 ) +
+ (a3b8 + a8b3 ) +
+ (a4b9 + a9b4 )
cd = a9b9

Στον πίνακα πολλαπλασιασμού T0, τα κοινά στοιχεία σημαδεύονται με ορθογώνια. Τα
μοναδικά στοιχεία σημαδεύονται με διακεκομμένα τετράγωνα και είναι διασυνδεδεμένα σε
ζεύγη. Τα προκύπτοντα μερικά γινόμενα, επίσης κατηγοριοποιημένα σε ζεύγη
παρουσιάζονται δεξιά από τον πίνακα. Το άθροισμα των μοναδικών μερικών γινομένων
ορίζεται σαν c0¢ , το άθροισμα των κοινών μερικών γινομένων σαν c0¢¢ και το διαγώνιο μερικό
γινόμενο σαν cd . Υπάρχουν k - 1 = 5 - 1 = 4 ζεύγη μοναδικών μερικών γινομένων με i0=1,
2
i1=2, i2=4, i3=6 και d0=4, d1=1, d2=3, d3=2 αντιστοίχως. Το διαγώνιο μερικό γινόμενο έχει
i4=9 και d4=0 και τα ζεύγη κοινών μερικών γινομένων έχουν i5=0 και d5=5. Ο πίνακας R
λοιπόν έχει την παρακάτω μορφή:
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Προτεινόμενες Αρχιτεκτονικές
Η περιγραφή όλων των μερικών γινομένων χρησιμοποιώντας τα is, ds για κάθε cm, και η
κατηγοριοποίηση - ζευγάρωμα που παρουσιάζεται στην (5.7) όπως αυτή πραγματοποιείται
στον πίνακα R, μπορούν να εφαρμοστούν στο σχεδιασμό ενός SMPO τύπου Ι ONB GF(2k)
πολλαπλασιαστή.
Ο προτεινόμενος SMPO πολλαπλασιαστής χρησιμοποιεί δύο καταχωρητές ολίσθησης για
αποθήκευση και κυκλική ολίσθηση (περιστροφή) των εισόδων Α και Β καθώς και k Gf
στοιχεία όπου 0 £ f £ k - 1 . Κάθε τέτοιο Gf στοιχείο αποτελείται από ένα D Flip Flop (DFF)
και μια πύλη XOR ενώ αντιπροσωπεύει ένα συγκεκριμένο συντελεστή του γινομένου C. Σε
κάθε κύκλο ρολογιού, το στοιχείο Gf προσθέτει ένα μοναδικό μερικό γινόμενο στην έξοδο
του προηγούμενου στοιχείου Gf-1, αποθηκεύει το αποτέλεσμα και προωθεί την έξοδό του
στο ακριβώς επόμενο στοιχείο Gf+1. Το Gk-1 στοιχείο προωθεί την έξοδό του στο πρώτο
στοιχείο G0.
Το μοναδικό μερικό γινόμενο που θα προστεθεί στο κάθε Gf στοιχείο προκύπτει από τον
προτεινόμενο πίνακα R. Για να επιτευχθεί η άθροιση του μέγιστου αριθμού διαφορετικών
μοναδικών μερικών γινομένων σε κάθε κύκλο ρολογιού όλες οι δυνατές τιμές ds πρέπει να
χρησιμοποιηθούν. Αυτό επιτυγχάνεται με την πρόσθεση σε κάθε Gf στοιχείο ενός μοναδικού
μερικού γινόμενου με διαφορετική τιμή ds μέχρι όλες οι τιμές ds του πίνακα R να
χρησιμοποιηθούν. Υποθέτουμε ότι ένα μοναδικό μερικό γινόμενο ενός συγκεκριμένου
στοιχείου Gv που αντιστοιχεί στο dz, όπου 0 £ v < k - 1 , είναι aiz + v biz + d z + v και προστίθεται
2
στα περιεχόμενα του Gv στοιχείου. Αφού τα μοναδικά μερικά γινόμενα υπάρχουν ανά ζεύγη
τότε το μοναδικό μερικό γινόμενο ai + d + v + k bi + v + k , ως ζεύγος του aiz + v biz + d z + v , θα προστεθεί
z

z

2

z

2

στο Gv+k/2 στοιχείο, όπου 0 £ z < k . Ακολουθώντας την παραπάνω διαδικασία, ένα
2
διαφορετικό μοναδικό μερικό γινόμενο προστίθεται σε κάθε ένα από τα k - 1 Gv στοιχεία
2
και τα αντίστοιχα Gv+k/2 στοιχεία, ακολουθώντας το συμπέρασμα 5.2. Υπάρχουν δύο Gf
στοιχεία (τα Gk -1 και Gk -1 ) χωρίς κανένα μοναδικό μερικό γινόμενο αντιστοιχισμένο σε
2

αυτά. Έτσι μπορούμε να αντιστοιχήσουμε στο Gk

2

-1

στοιχείο το διαγώνιο μοναδικό μερικό

γινόμενο ενώ καμία αντιστοίχηση δεν υπάρχει για το Gk -1 στοιχείο.
Τα κοινά μερικά γινόμενα υπολογίζονται από μια ξεχωριστή δομή (CPPM) ακολουθώντας
μια αντιδραστική διαδικασία. Το CPPM χρησιμοποιεί μια AND, μια XOR πύλη και ένα D
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Fip Flop. O συνολικός προτεινόμενος SMPO Τύπου Ι ONB GF(2k) πολλαπλασιαστής στην
γενική του μορφή και για το GF(210) του παραδείγματος 5.1 παρουσιάζεται στο σχήμα 5.3.
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DFF
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c3

G4
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DFF
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G6

DFF

c6

G7

DFF

c7

G8

DFF

c8

G9

DFF
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Σχήμα 5.3, Ο προτεινόμενος SMPO Τύπου Ι ONB GF(2k) πολλαπλασιαστής στη γενική του
μορφή και για το GF(210) του παραδείγματος 5.1.
Ο προτεινόμενος SMPO Τύπου Ι ONB GF(2k) πολλαπλασιαστής αποτελείται από τέσσερα
κομμάτια AND πυλών. Δύο τέτοια κομμάτια, τα UPPm1 και UPPm2, χρησιμοποιούνται για
τον υπολογισμό των μοναδικών μερικών γινομένων, το πρώτο κομμάτι χρησιμοποιείται για
τον υπολογισμό του ενός μέρους του κάθε ζεύγους μοναδικών μερικών γινομένων (aibj) ενώ
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το δεύτερο κομμάτι χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του άλλου μέρους κάθε ζεύγους
μοναδικών μερικών γινομένων (ajbi) αντιστοίχως. Αφού υπάρχουν k - 1 ζεύγη μοναδικών
2
μερικών γινομένων, ο αριθμός των απαιτούμενων AND πυλών και για τα δύο αυτά κομμάτια,
UPPm1 και UPPm2, είναι k-2.
Ένα άλλο κομμάτι είναι υπεύθυνο για τον υπολογισμό του διαγώνιου μερικού γινομένου
(DPPM), και αποτελείται από μια AND πύλη. Στην αρχιτεκτονική του σχήματος 5.3
υπάρχουν ακόμα k Gf στοιχεία που αποτελούνται από 1 XOR πύλη και ένα DFF το καθένα
εκτός από το Gk-1 στοιχείο στο οποίο δεν προστίθεται κανένα μερικό γινόμενο. Το Gk-1
στοιχείο είναι ένα DFF. Για την κατασκευή όλων των Gf στοιχείων απαιτούνται k-1 XOR
πύλες και k DFFs. Τέλος, για τον υπολογισμό του γινομένου C, μια σειρά από k XOR πύλες
διατεταγμένες εν παραλλήλω χρειάζεται, όπως παρουσιάζεται στο σχήμα 5.3, ο ρόλος της
οποίας είναι η άθροιση του C ¢¢ της (5.7) στην έξοδο των Gf στοιχείων που είναι C ¢ + Cd .
Συνεπώς, η συνολική χωρική πολυπλοκότητα του προτεινόμενου SMPO Τύπου Ι ONB
GF(2k) πολλαπλασιαστή είναι k AND, 2k XOR πύλες και 3k+1 DFF συμπεριλαμβανομένων
των καταχωρητών ολίσθησης των εισόδων A και B. Η καθυστέρηση κρίσιμου μονοπατιού
για τον προτεινόμενο SMPO Τύπου Ι ONB GF(2k) πολλαπλασιαστή είναι η καθυστέρηση για
το μεγαλύτερο μονοπάτι από την έξοδο κάθε καταχωρητή ολίσθησης μέχρι την είσοδο του
κάθε DFF εντός του κάθε Gf στοιχείου. Αυτή η καθυστέρηση είναι TA+TX. Ένα γινόμενο
υπολογίζεται ύστερα από k κύκλους ρολογιού.
Η δομή του προτεινόμενου πίνακα R και η αντιστοίχηση των διαφόρων τιμών is στις γραμμές
αυτού του πίνακα μπορεί να χρησιμοποιηθεί, εκτός από SMPO αρχιτεκτονικές, και για τον
σχεδιασμό ενός παράλληλου τύπου Ι ΟΝΒ GF(2k) πολλαπλασιαστή. Ένα ξεχωριστό κύκλωμα
απαιτείται για τον υπολογισμό κάθε συντελεστή cm του γινομένου C. Όπως όμως έχει ήδη
αναλυθεί, τα κοινά μερικά γινόμενα μπορούν να υπολογιστούν μόνο μια φορά και να
χρησιμοποιηθούν σε όλους τους συντελεστές του γινομένου. Συνεπώς μόνο τα μοναδικά
μερικά γινόμενα απαιτείται να υπολογιστούν ξεχωριστά για κάθε συντελεστή cm. Προτείνεται
η χρήση του πίνακα R για αυτούς τους υπολογισμούς μια και αυτός ο πίνακας είναι κοινός για
όλους τους cm με μόνη αλλαγή ανάλογη του m στην αντιστοίχηση στον πίνακα R των τιμών
is. Πιο συγκεκριμένα, η γραμμή s του R δεν αντιστοιχεί στο is αλλά στο is + m με εξαίρεση
την τελευταία γραμμή s = k/2 που αναπαριστά τα κοινά μερικά γινόμενα.
Για το μοναδικό γινόμενο C ¢ του κάθε συντελεστή cm, δύο διαφορετικά κομμάτια
χρησιμοποιούνται, ένα για τα ais + mbis + ds + m του ζεύγους μοναδικών μερικών γινομένων για
κάθε τιμή (is + m, ds) (Unique Partial Product Module 1, UPPM1) που υπολογίζει το
άθροισμα

k -2
2

åa
s =0

b

is + m is + d s + m

και ένα για τα αντίστοιχα ais + ds + mbis + m του ζεύγους μοναδικών

μερικών γινομένων για κάθε τιμή (is + m, ds) (Unique Partial Product Module 2, UPPM2)
που υπολογίζει το άθροισμα

k -2
2

åa

b

is + d s + m is + m

s =0

. Για το κοινό μερικό γινόμενο C ¢¢ , δύο

διαφορετικά κομμάτια χρησιμοποιούνται, ένα για τα aik

b

2

+e i +e+ k
k
2

του ζεύγους μοναδικών

2

μερικών γινομένων για κάθε τιμή (iκ/2 + e, ds) (Common Partial Product Module 1, CPPM1)
υπολογίζοντας το άθροισμα

k -1
2

åa
e =0

b

ik + e i + e + k
k
2

2

2

και ένα για τα αντίστοιχα ai

k

b

2

+ k 2 + e ik + e

του

2

ζεύγους μοναδικών μερικών γινομένων για κάθε τιμή (iκ/2 + e, ds) (Common Partial Product
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Module 2, CPPM2) υπολογίζοντας το άθροισμα

k -1
2

åa

ik + e + k

e =0

2

2

bik

2

+e

, όπου

0≤e≤

k

2 -1

. Για

το διαγώνιο γινόμενο Cd ένα κομμάτι χρησιμοποιείται (Diagonal Partial Product Module,
DPPM) για κάθε συντελεστή cm υπολογίζοντας το aik + mbik + m . Κάθε UPPM1 ή UPPM2 έχει
2

-1

2

-1

σχεδιαστεί ακολουθώντας τον πίνακα R και περιλαμβάνει όλες τις τιμές ds για τα ζεύγη
μοναδικών μερικών γινομένων όπως αυτά έχουν αναλυθεί παραπάνω.
Σύμφωνα με την (5.7), ο υπολογισμός του γινομένου C απαιτεί την χρήση k UPPM1s,
UPPM2s και DPPMs καθώς και ένα CPPM1 και CPPM2. Κάθε κομμάτι αποτελείται από μια
σειρά AND πυλών διατεταγμένων παράλληλα και ένα XOR δέντρο, εκτός από το DPPM που
έχει μόνο μια AND πύλη. Ο προτεινόμενος παράλληλος τύπου Ι ONB GF(2k)
πολλαπλασιαστής παρουσιάζεται στο σχήμα 5.4. Η δομή του είναι παρόμοια με αυτή των
αρχιτεκτονικών στα [88], [89] οι οποίες όμως χρησιμοποιούν διαφορετική μεθοδολογία
σχεδιασμού.

kk - 1
1
k k -2-211
2
2

kk - 1
1
k k -2-211
2
2

kk - 2
k k -2-2 2
-22
22

k
2

k
k -2
k k -2-2 2
-22
2
2
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2

k
-1
2

k
-1
2

Σχήμα 5.4. Ο προτεινόμενος παράλληλος Τύπου Ι ONB GF(2k) πολλαπλασιαστής
Χρησιμοποιώντας το θεώρημα 5.3 και το συμπέρασμα 5.2, μπορούμε να υπολογίσουμε τον
αριθμό των πυλών για κάθε κομμάτι και την καθυστέρηση κρίσιμου μονοπατιού του. Το κάθε
UPPM1 ή UPPM2 αποτελείται από k - 1 AND πύλες και k - 2 XOR πύλες. Το ύψος του
2
2
k
XOR δέντρου για τα UPPM1 και UPPM2 είναι éêlog 2 ( 2 - 1) ùú . Το κάθε CPPM1 ή CPPM2
αποτελείται από k

AND πύλες και k - 1 XOR πύλες. Το ύψος του XOR δέντρου για τα
2
2
k
CPPM1 και CPPM2 είναι éêlog 2 ( 2 ) ùú . Μια XOR πύλη χρειάζεται για την άθροιση του
αποτελέσματος του CPPM1 στο CPPM2, k XOR πύλες χρειάζονται για την άθροιση όλων τις
εξόδου όλων των UPPM1s με αυτές όλων των UPPM2s στο αποτέλεσμα των οποίων με τη
χρήση k XOR πυλών προστίθεται η έξοδος του DPPMs. Τέλος k XOR πύλες απαιτούνται για
την προσθήκη όλων των σημάτων στο γινόμενο C, όπως φαίνεται στο σχήμα 5.4. Η
καθυστέρηση κρίσιμου μονοπατιού της προτεινόμενης αρχιτεκτονικής του σχήματος 5.4 είναι
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TA + (2 + êélog 2 (k 2 ) úù )TX = TA + (1 + êélog 2 (k ) úù )TX = TA + (1 + êélog 2 (k - 1) úù )TX αφού το k είναι
ζυγός αριθμός.

Αποτελέσματα Προτεινόμενων Λύσεων και Συγκρίσεις με Άλλες Αρχιτεκτονικές
Συνοψίζοντας τις παραπάνω παρατηρήσεις που σχετίζονται με την χωρική και χρονική
πολυπλοκότητα των προτεινόμενων τύπου Ι ONB πολλαπλασιαστών, οι πίνακες 5.2 και 5.3
μπορούν να κατασκευαστούν όπου τα παραπάνω αποτελέσματα παρουσιάζονται σε σύγκριση
με αντίστοιχες τιμές άλλων γνωστών τύπου Ι ΟΝΒ πολλαπλασιαστών.
ΠΙΝΑΚΑΣ 5.2
ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ SMPO ΤΥΠΟΥ Ι
ΟΝΒ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΓΝΩΣΤΟΥΣ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΕΣ

GF(2k)
Πολλαπλασιαστής
M.O. [80]

2k

AND
πύλες
2k-1

Gao [92]

2k

προτεινόμενος
Agnew [84]

3k+1
3k

Masoleh [85]

3k

DFF

2k-2

Καθυστέρηση Κρίσιμου
είδος
Μονοπατιού
TAND + (1 + êélog 2 (k - 1) úù )TXOR SMSO

k

2k-2

TAND + (1 + êélog 2 (k - 1) úù )TXOR SMSO

k

2k

TAND + TXOR

k

2k-1

TAND + 2TXOR

SMPO
SMPO

êk ú
êë 2 úû + 1

2k-1

TAND + 3TXOR

SMPO

XOR πύλες

Ο αριθμός των πυλών της προτεινόμενης SMPO αρχιτεκτονικής του σχήματος 5.3, όπως
φαίνεται στον πίνακα 5.2, είναι περίπου ίδιος με αυτόν της αρχιτεκτονικής του [84] με μόνο
μια επιπλέον XOR πύλη και ένα DFF. Συγκρινόμενη με το [85] η προτεινόμενη SMPO
αρχιτεκτονική έχει k - 1 περισσότερες AND πύλες, μια XOR πύλη και ένα DFF. Όμως, η
2
καθυστέρηση κρίσιμου μονοπατιού της προτεινόμενης SMPO αρχιτεκτονικής είναι καλύτερη
από όλους τους άλλους γνωστούς ΟΝΒ σχεδιασμούς. Η προτεινόμενη SMPO αρχιτεκτονική
συγκρίνεται επίσης και με μερικές SMSO αρχιτεκτονικές, συμπεριλαμβανομένου και του
πρωτότυπου Massey-Omura (M.O.) πολλαπλασιαστή. Παρόλο, που οι SMSO
πολλαπλασιαστές ακολουθούν εντελώς διαφορετική προσέγγιση για τον πολλαπλασιασμό σε
κανονικές βάσεις συμπεριλαμβάνονται στον πίνακα 5.2 για λόγους πληρότητας των
συγκρίσεων. Φαίνεται χαρακτηριστικά ότι η καθυστέρηση κρίσιμου μονοπατιού των SMPO
αρχιτεκτονικών και ειδικότερα της προτεινόμενης αρχιτεκτονικής είναι πολύ μικρότερη από
αυτή των SMSO σχεδιασμών. Η SMSO αρχιτεκτονική του [92] έχει k DFF και 2 XOR πύλες
λιγότερες από την προτεινόμενη SMPO αρχιτεκτονική αλλά το κόστος της σε καθυστέρηση
κρίσιμου μονοπατιού είναι πάρα πολύ μεγάλο καθώς αυτή αυξάνει λογαριθμικά με την
αύξηση του k.

137

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.3
ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ
ΤΥΠΟΥ Ι ΟΝΒ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΓΝΩΣΤΟΥΣ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΕΣ

GF(2k) Πολλαπλασιαστής AND πύλες XOR πύλες Καθυστέρηση Κρίσιμου Μονοπατιού
προτεινόμενος

k2

k2-1

TAND + (1 + élog2 (k - 1)ù)TXOR

Gao [92]

k2

2k2-2k

TAND + (1 + êélog 2 (k - 1) úù )TXOR

Hasan [89]

k2

k2-1

TAND + (1 + éêlog 2 (k - 1) ùú )TXOR

Sunar - Koc [91]

k2

k2-1

TAND + (2 + éêlog 2 (k - 1) ùú )TXOR

Masoleh [85]

k2

k2-1

TAND + (1 + êélog 2 (k - 1) úù )TXOR

Από τον πίνακα 5.3 παρατηρείται ότι η προτεινόμενη παράλληλη αρχιτεκτονική του
σχήματος 5.4 δίνει ικανοποιητικά αποτελέσματα σε σχέση με τις άλλες συγκρινόμενες
παράλληλες αρχιτεκτονικές [85], [89], [91]. Επιτυγχάνει την χαμηλότερη χωρική
πολυπλοκότητα των συγκρίσεων μαζί με τις αρχιτεκτονικές των [85], [89], [91] και έχει k2 2k + 1 λιγότερες XOR πύλες από τον τροποποιημένο M.O. πολλαπλασιαστή [92]. Ομοίως
έχει την χαμηλότερη χρονική πολυπλοκότητα με τη μικρότερη καθυστέρηση κρίσιμου
μονοπατιού.
Οι δύο προτεινόμενες αρχιτεκτονικές καθώς και οι ανταγωνιστικότερες γνωστές
αρχιτεκτονικές των πινάκων 5.2 και 5.3 υλοποιήθηκαν με VHDL σε FPGA τεχνολογία Xilink
Virtex 2 XC2V40 για GF(210). Τα αποτελέσματα και οι μετρήσεις αυτών των υλοποιήσεων
παρουσιάζονται στον πίνακα 5.4.
ΠΙΝΑΚΑΣ 5.4
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ
10
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ Ι ΟΝΒ GF(2 ) ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΩΝ

GF(2k)
Πολλαπλασιαστής

Καλυπτόμενος Χώρος
(CLB/DFF)

Μεγίστη Συχνότητα Λειτουργίας
(MHz)

Προτειν. SMPO

16/31

Ποσοστό κέρδους

575.6

Ποσοστό
κέρδους

SMSO-Gao [92]

23/30

30.4 %

385.3

49,3%

SMPO-Masoleh [85] 15/30

- 6.6 %

425,9

35.1 %

Προτειν. παράλληλος

39/0

Ποσοστό κέρδους

324.6

Ποσοστό
κέρδους

Gao. [92]

68/0

42.6 %

319.4

1.62 %

Hasan [89]

39/0

0%

325

0%

Τα θεωρητικά αποτελέσματα επιβεβαιώνονται από τις μετρήσεις των υλοποιήσεων στον
πίνακα 5.4. Ο προτεινόμενος SMPO τύπου Ι ONB πολλαπλασιαστής είναι κατά πολύ
ταχύτερος από τις άλλες SMPO και SMSO υλοποιήσεις. Πιο συγκεκριμένα είναι 49,3 % και
35,1 % ταχύτερος από της υλοποιήσεις των [92] και [85] αντιστοίχως. Ο προτεινόμενος
138

SMPO τύπου Ι ONB πολλαπλασιαστής καλύπτει επίσης μικρό χώρο πάνω σε ολοκληρωμένο
αφού είναι κατά 30,4 % μικρότερος από την υλοποίηση του [92] και μόνο 6.6 % μεγαλύτερος
από τον μικρότερο γνωστό SMPO τύπου Ι ONB πολλαπλασιαστή [85]. Ο προτεινόμενος
παράλληλος τύπου Ι ONB πολλαπλασιαστής έχει μικρό καλυπτόμενο χώρο στο
ολοκληρωμένο και υψηλή συχνότητα λειτουργίας επιτυγχάνοντας τιμές παρόμοιες με αυτές
του μικρότερου γνωστού παράλληλου τύπου Ι ONB πολλαπλασιαστή.
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6. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΩΝ
ΚΑΜΠΥΛΩΝ
Μετά από την ανάλυση των μαθηματικών πράξεων για GF(p) και GF(2k), το συνολικό
κόστος σχεδιασμού συστήματος πράξεων για σημεία Ελλειπτικών Καμπυλών μπορεί να
μελετηθεί πιο αναλυτικά. Ένα προφανές συμπέρασμα της ανάλυσης πεπερασμένων σωμάτων
είναι το εκτεταμένο κόστος σε χρησιμοποιούμενους πόρους υλικού αλλά και ταχύτητα της
αντιστροφής-διαίρεσης σε πεπερασμένα σώματα. Οι αλγόριθμοι αντιστροφής χρειάζονται
πολλούς αλγοριθμικούς γύρους για να υπολογίζουν ένα αποτέλεσμα και σε ορισμένες
περιπτώσεις ο αριθμός των αλγοριθμικών γύρων δεν είναι σταθερός με αποτέλεσμα την
ανάγκη χρήσης πολύπλοκης λογικής ελέγχου για τον χειρισμό της ροής δεδομένων. Παρόλα
αυτά όμως, η αντιστροφή είναι μια απαραίτητη πράξη στην πρόσθεση και τον διπλασιασμό
σημείων Ελλειπτικής Καμπύλης, όπως περιγράφηκε στο κεφάλαιο 2.4, είτε ορίζουμε την
ελλειπτική καμπύλη πάνω σε GF(2k) είτε σε GF(p). Μια λύση για το παραπάνω πρόβλημα
είναι η αλγοριθμική βελτιστοποίηση της αντιστροφής πεπερασμένων σωμάτων με μεθόδους
που παρουσιάστηκαν και προτάθηκαν στα υποκεφάλαια 3.5, 4.4 και 5.4. Μια διαφορετική
όμως λύση είναι η χρήση βασικών αρχών προβολικής γεωμετρίας έτσι ώστε να αλλαχθεί το
σύστημα συνταγμένων του κάθε σημείου ελλειπτικής καμπύλης από συγγενείς (affine)
συντεταγμένες σε προβολικές (projective) συντεταγμένες.
Σχεδιαστικά προβλήματα υπάρχουν και για την υλοποίηση του scalar πολλαπλασιασμού
ελλειπτικών σημείων, όταν χρησιμοποιείται ο αλγόριθμος 2.1. Μεταφράζοντας τον
αλγόριθμο αυτόν σε δυαδική μορφή και μειώνοντας τον αριθμό των απαιτούμενων
προσθέσεων και διπλασιασμών ΕΚ σημείου μπορούμε να βελτιώσουμε την απόδοση ενός
προκύπτοντος σχεδιασμού.
Τέλος, δεν πρέπει να αμεληθεί το γεγονός ότι οι αρχιτεκτονικές που επιτελούν της διάφορες
πράξεις σημείων ελλειπτικών καμπυλών κατασκευάζονται για συστήματα κρυπτογραφίας.
Έτσι, αυτές οι αρχιτεκτονικές πρέπει να είναι προφυλαγμένες από γνωστές κρυπταναλυτικές
επιθέσεις τύπου side channel. Οι side channel επιθέσεις (SCA) για το σπάσιμο
κρυπτοσυστημάτων ελλειπτικών καμπυλών [97] βασίζεται στην μέτρηση της συμπεριφοράς
του κρυπτοσυστήματος ελλειπτικής καμπύλης με στόχο να αναγνωριστούν οι πράξεις
πρόσθεσης και διπλασιασμού ΕΚ σημείου που πραγματοποιούνται σε μια χρονικής περίοδο
και έτσι να εξαχθούν πληροφορίες για το ιδιωτικό κλειδί s.
Όλα τα παραπάνω προβλήματα θίγονται σε αυτό το κεφάλαιο και λύσεις για την
αντιμετώπισή τους συζητιούνται. Επίσης προτείνονται μεθοδολογίες σχεδιασμού ενός
συστήματος πραγματοποίησης πράξεων σημείων ελλειπτικών καμπυλών με στόχο την χρήση
του στην κρυπτογραφία ελλειπτικών καμπυλών.

6.1 Πρόσθεση και Διπλασιασμός Σημείου Ελλειπτικής Καμπύλης Σε
Προβολικές Συντεταγμένες
Έστω ότι έχουμε μια ελλειπτική καμπύλη E ορισμένη πάνω σε ένα πεπερασμένο σώμα F.
Κάθε σημείο της ελλειπτικής καμπύλης (EΚ) περιγράφεται από δύο συντεταγμένες x, y Î F.
Σε αυτή την περίπτωση λέμε ότι το EΚ σημείο ανήκει στο δύο διαστάσεων συγγενές επίπεδο
A F = {( x, y ) Î F ´ F } . Βέβαια, υπάρχει μια αντιστοιχία μεταξύ του συγγενές επιπέδου A2F
και του δύο διαστάσεων προβολικό επίπεδο PF = {( X : Y : Z ) Î F ´ F ´ F } .
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Η
κλάση
ισοδυναμίας
στο
προβολικό
επίπεδο
είναι
c
d
e
{( X : Y : Z ) = (q X ,q Y ,q Z ) : X , Y , Z ,q Î F } παρόλο που συνήθως επιλέγεται e = 0 έτσι
ώστε {( X : Y : Z ) = (q c X ,q d Y , Z ) : X , Y , Z , q Î F } . Οι τιμές c, d είναι ακέραιοι. Αν Z = 0 στο
προβολικό επίπεδο τότε (X: Y: 0) είναι η γραμμή στο άπειρο η οποία ταυτίζεται με το σημείο
στο άπειρο του συγγενούς επιπέδου. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση (Z ≠ 0) μπορούμε να
αντιστοιχίσουμε τις συντεταγμένες (x, y) του συγγενούς επιπέδου με τις συντεταγμένες του
προβολικό επιπέδου ως (X, Y, Z) = (x×Zc, y×Zd, 1) ή αλλιώς x = X/Zc και y = Y/Zd.
Αν E είναι η εξίσωση της ελλειπτικής καμπύλης στο συγγενές επίπεδο, η ισοδύναμη εξίσωση
E στο προβολικό επίπεδο μπορεί να βρεθεί αν αντικαταστήσουμε τα x, y με τις ισοδύναμες
προβολικό συντεταγμένες X/Zc και Y/Zd αντιστοίχως. Ανάλογα με τις τιμές των c και d,
διάφοροι τύποι προβολικών συντεταγμένων μπορούν να προσδιοριστούν. Μεταξύ αυτών οι
πιο σημαντικές (και ευρέως χρησιμοποιούμενες) είναι οι τυπικές προβολικές συντεταγμένες
(c = 1 και d = 1), οι Jacobian προβολικές συντεταγμένες (c = 2 και d = 3), οι Chudnovsky
προβολικές συντεταγμένες ((X: Y: Z: Z2: Z3) αναπαράσταση) [98], οι Lopez-Dahab
προβολικές συντεταγμένες (c = 1 και d = 2) [99] και αρκετά άλλες που αποτελούν ανάμιξη
συγγενών και προβολικών συντεταγμένων (mixed affine – projective συντεταγμένες). Αφού η
εξίσωση E της ελλειπτικής καμπύλης σε προβολικό επίπεδο είναι διαφορετική από την
αντίστοιχη σε συγγενές επίπεδο, ο νόμος ομάδας στην αλγεβρική του μορφή θα είναι επίσης
διαφορετικός. Στο υπόλοιπο αυτού του υποκεφαλαίου θα αναλυθεί ο νόμος ομάδας στο
προβολικές επίπεδο για GF(p) και GF(2k) χρησιμοποιώντας Jacobian προβολικές
συντεταγμένες.

6.1.1 Πρόσθεση και Διπλασιασμός Σημείου Ελλειπτικών Καμπυλών σε
GF(p) Με τη Χρήση Προβολικών Συντεταγμένων
Έστω ότι έχουμε μια ελλειπτική καμπύλη Ε ορισμένη πάνω σε GF(p). Τότε, η μικρή εξίσωση
Weierstrass της ελλειπτικής καμπύλης αυτής στο συγγενές επίπεδο έχει την μορφή
E : y 2 = x 3 + ax + b και αφού εφαρμόσουμε την μετατροπή σε προβολικό επίπεδο θα γίνει
E : Y 2 = X 3 Z 2 d -3c + aXZ 2 d - c + bZ 2 d όταν 2d > 3c και E : Y 2 Z 3c - 2 d = X 3 + aXZ 2 c + bZ 3c όταν
2d < 3c. Για c = 2 και d = 1 (Jacobian προβολικές συντεταγμένες) η εξίσωση της ελλειπτικής
καμπύλης γίνεται E : Y 2 = X 3 + aXZ 4 + bZ 6
Έστω ότι έχουμε δύο ΕΚ σημεία στο προβολικό επίπεδο P1 = (X1, Y1, Z1) και P2 = (X2, Y2,
Z2). Τότε η πρόσθεση ΕΚ σημείων (P3 = (X3, Y3, Z3) = P1+P2) και ο διπλασιασμός ΕΚ
σημείων (P3 = 2P1) μπορεί να περιγραφεί όπως φαίνεται παρακάτω:
Κάθε ΕΚ σημείο σε συγγενείς συντεταγμένες μπορεί να γραφεί ως (X/Zc, Y/Zd), όπου X, Y, Z
είναι οι προβολικές συντεταγμένες των σημείων αυτών. Έτσι αντικαθιστώντας τα x, y
αντιστοίχως στις εξισώσεις του νόμου ομάδας για συγγενείς συντεταγμένες με το ισοδύναμό
τους στο προβολικό επίπεδο θα έχουμε:
Y2 Y1
y2 - y1 Z 2d Z1d
(Y Z d - Y Z d ) Z c Z c
Όταν P1 ≠ P2 (πρόσθεση σημείου) l =
=
= 2 1c 1 2 c 2d 1 d για x2 ≠ x1
x2 - x1 X 2 - X 1 ( X 2 Z1 - X 1Z 2 ) Z 2 Z1
Z 2c Z1c
και το σημείο P3 γίνεται:
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2

æ (Y Z d - Y Z d ) Z c Z c ö ( X Z c + X Z c )
x3 = l - x1 - x2 = ç 2 1c 1 2 c 2d 1 d ÷ - 1 2 c c 2 1 =
Z 2 Z1
è ( X 2 Z1 - X 1Z 2 ) Z 2 Z1 ø
d
d 2 3c 3c
c
c
c
(Y2 Z1 - Y1Z 2 ) Z 2 Z1 - ( X 1Z 2 + X 2 Z1 )( X 2 Z1 - X 1Z 2c )2 Z 22 d Z12 d
=
( X 2 Z1c - X 1Z 2c )2 Z 22 d + c Z12 d + c
2

y3 = l ( x1 - x3 ) - y1 =
=

(Y2 Z1d - Y1Z 2d ) Z 2c Z1c
( X 2 Z1c - X 1Z 2c ) Z 2d Z1d

æ X 1 (Y2 Z1d - Y1Z 2d ) 2 Z 23c Z13c - ( X 1Z 2c + X 2 Z1c )( X 2 Z1c - X 1Z 2c ) 2 Z 22 d Z12 d
ç c( X 2 Z1c - X 1Z 2c ) 2 Z 22 d + c Z12 d + c
è Z1

ö Y1
÷- d =
ø Z1

(Y2 Z1d - Y1Z 2d ) Z 2c Z1c æ (2 X 1Z 2c + X 2 Z1c )( X 2 Z1c - X 1Z 2c ) 2 Z 22 d Z12 d - (Y2 Z1d - Y1Z 2d ) 2 Z 23c Z13c ö Y1
ç
÷- d =
( X 2 Z1c - X 1Z 2c ) 2 Z 22 d + c Z12 d + c
( X 2 Z1c - X 1Z 2c ) Z 2d Z1d è
ø Z1
(Y Z d - Y1Z 2d )(2 X 1Z 2c + X 2 Z1c )( X 2 Z1c - X 1Z 2c ) 2 Z 22 d + c Z12 d + c - (Y2 Z1d - Y1Z 2d )3 Z 24 c Z14 c Y1
= 2 1
- d =
( X 2 Z1c - X 1Z 2c )3 Z 23d + c Z13d + c
Z1
=

( (Y Z
=
2

d
1

- Y1Z 2d )(2 X 1Z 2c + X 2 Z1c ) - Y1Z 2d ( X 2 Z1c - X 1Z 2c ) ) ( X 2 Z1c - X 1Z 2c ) 2 Z 22 d Z12 d - (Y2 Z1d - Y1Z 2d )3 Z 23c Z13c
( X 2 Z1c - X 1Z 2c )3 Z 23d Z13d

Ορίζοντας τον παρανομαστή του κλάσματος του x3 και y3 ως Z 3c και Z 3d , τα X3 και Y3 θα
είναι ο αριθμητής του κλάσματος του x3 και y3, αντιστοίχως.
Όταν χρησιμοποιούνται Jacobian προβολικές συντεταγμένες (c = 2, d = 3) το ΕΚ σημείο P3
σε προβολικό επίπεδο έχει την παρακάτω μορφή:
X 3 = (Y2 Z13 - Y1Z 23 ) 2 - ( X 1Z 22 + X 2 Z12 )( X 2 Z12 - X 1Z 22 ) 2

Y3 = ( (Y2 Z13 - Y1Z 23 )(2 X 1Z 22 + X 2 Z12 ) - Y1Z 23 ( X 2 Z12 - X 1Z 22 ) ) ( X 2 Z12 - X 1Z 22 ) 2 - (Y2 Z13 - Y1Z 23 )3
Z 3 = ( X 2 Z12 - X 1Z 22 ) Z 2 Z1
Όταν P1 ≠ P2 αλλά x2 = x1 τότε P3 = P1 + P2 = ∂ όπου ∂ είναι το σημείο στο άπειρο της
ελλειπτικής καμπύλης για προβολικές συντεταγμένες (γραμμή στο άπειρο). Η μορφή του
εξαρτάται από το είδος των χρησιμοποιούμενων προβολικών συντεταγμένων (τις τιμές c, d).
Για Jacobian προβολικές συντεταγμένες το σημείο στο άπειρο έχει την μορφή (1: 1: 0).
Όταν P1 = P2 (διπλασιασμός σημείου) και y1 ≠ 0, αντικαθιστώντας τα x, y αντιστοίχως με το
ισοδύναμό τους στο προβολικό επίπεδο, το ΕΚ σημείο P3 = P1 + P2 = 2P1 = (X3, Y3, Z3) έχει
την παρακάτω μορφή:

l=

3x12 + a 3 X 12 Z1d + aZ12 c + d
=
2 y1
2Z12 cY1

x3 = l 2 - 2 x1 =

(3 X 12 + aZ12 c ) 2 Z12 d
X 1 (3 X 12 + aZ12 c ) 2 Z12 d - 8Z13c X 1Y12
2
=
Z1c
4Z14 cY12
4 Z14 cY12

y3 = l ( x1 - x3 ) - y1 = l (3x1 - l 2 ) - y1 =
=

æ X 1 (3 X 12 + aZ12 c ) 2 Z12 d
ç3 c 4Z14cY12
è Z1
- 8Z16 cY14

(3 X 12 + aZ12 c ) Z1d
2Z12 cY1

12 X 1 Y12 (3 X 12 + aZ12 c ) Z13c + 2 d - (3 X 12 + aZ12c )3 Z14 d
8Z16 c + d Y13
142

ö Y1
÷- d =
ø Z1

Ορίζοντας τον παρανομαστή του κλάσματος του x3 και y3 ως Z 3c και Z 3d , τα X3 και Y3 θα
είναι ο αριθμητής του κλάσματος του x3 και y3, αντιστοίχως.
Όταν χρησιμοποιούνται Jacobian προβολικές συντεταγμένες (c = 2, d = 3) το ΕΚ σημείο P3
σε προβολικό επίπεδο έχει την παρακάτω μορφή:
X 3 = (3 X 12 + aZ14 ) 2 - 8 X 1Y12
Y3 = 12 X 1 Y12 (3 X 12 + aZ14 ) - (3 X 12 + aZ14 )3 - 8Y14
Z 3 = 2 Z1 Y1
Η αφαίρεση σημείων μπορεί να πραγματοποιηθεί χρησιμοποιώντας το ΕΚ σημείο –P2 αντί
για P2, όπου το προσθετικό αντίστροφο –P ενός ΕΚ σημείου P : (X, Y, Z) έχει την μορφή (X: Y: Z) στο προβολικό επίπεδο για ελλειπτική καμπύλη Ε ορισμένη στο GF(p).
Αξίζει να σημειωθεί ότι καμία πράξη GF(p) αντιστροφής ή διαίρεσης δεν απαιτείται για τον
υπολογισμό του ΕΚ σημείου P3 σε προβολικό επίπεδο. Η μόνη αντιστροφή που χρειάζεται
είναι αυτή της μετατροπής των συντεταγμένων από το προβολικό επίπεδο στο συγγενές
επίπεδο. Επίσης παρατηρείται ότι κάποια ενδιάμεσα πολλαπλασιαστικά γινόμενα καθώς και
κάποιες ενδιάμεσες εξισώσεις χρησιμοποιούνται περισσότερες από μια φορές στη συνολική
διαδικασία της πρόσθεσης και διπλασιασμού ΕΚ σημείου. Σε ένα σχεδιασμό, τέτοια
ενδιάμεσα αποτελέσματα μπορούν να υπολογιστούν μόνο μία φορά και να αποθηκευτούν σε
κάποιο στοιχείο αποθήκευσης ή καταχωρητή έτσι ώστε να μειωθεί ο συνολικός αριθμός
απαιτούμενων πράξεων πεπερασμένων σωμάτων (πολλαπλασιασμών, τετραγωνισμών,
προσθέσεων). Για παράδειγμα, ο υπολογισμός του ΕΚ σημείου P3 = 2P1 = (X3, Y3, Z3) μπορεί
να πραγματοποιηθεί χρησιμοποιώντας 2 ενδιάμεσες τιμές [8], [10].
W = 3 X 12 + aZ14 , S = 4 X 1Y12 ,
X 3 = W 2 - 2S
Y3 = W ( S - X 3 ) - 8Y14
Z 3 = 2Z1 Y1
Ο συνολικός αριθμός απαιτούμενων GF(p) πράξεων στους παραπάνω υπολογισμούς είναι 4
πολλαπλασιασμοί και 6 τετραγωνισμοί.

6.1.2 Πρόσθεση και Διπλασιασμός Σημείου Ελλειπτικών Καμπυλών σε
GF(2k) Με τη Χρήση Προβολικών Συντεταγμένων
Παρόμοια μεθοδολογία με αυτή του υποκεφαλαίου 6.1.1 μπορεί να ακολουθηθεί για
ελλειπτικές καμπύλες ορισμένες πάνω σε GF(2k). Έστω ότι έχουμε μια ελλειπτική καμπύλη Ε
ορισμένη πάνω σε GF(2k). Τότε, η μικρή εξίσωση Weierstrass της ελλειπτικής καμπύλης
αυτής στο συγγενές επίπεδο έχει την μορφή E : y 2 + xy = x 3 + ax 2 + b και αφού εφαρμόσουμε
την μετατροπή σε προβολικό επίπεδο (x = X/Zc and y = Y/Zd) θα γίνει
E : Y 2 + XYZ d -c = X 3 Z 2 d -3c + aX 2 Z 2 d - 2 c + bZ 2 d
όταν
2d
>
3c
και
2 3c - 2 d
2c-d
3
2 c
3c
E :Y Z
+ XYZ
= X + aX Z + bZ όταν 2d < 3c. Για c = 2 και d = 1 (Jacobian
προβολικές συντεταγμένες) η εξίσωση της ελλειπτικής καμπύλης γίνεται
E : Y 2 + XYZ = X 3 + aX 2 Z 2 + bZ 6

143

Έστω ότι έχουμε δύο ΕΚ σημεία στο προβολικό επίπεδο P1 = (X1, Y1, Z1) και P2 = (X2, Y2,
Z2). Τότε η πρόσθεση ΕΚ σημείων (P3 = (X3, Y3, Z3) = P1+P2) και ο διπλασιασμός ΕΚ
σημείων (P3 = 2P1) μπορεί να περιγραφεί όπως φαίνεται παρακάτω:
Κάθε ΕΚ σημείο σε συγγενείς συντεταγμένες μπορεί να γραφεί ως (X/Zc, Y/Zd), όπου X, Y, Z
είναι οι προβολικές συντεταγμένες των σημείων αυτών. Έτσι αντικαθιστώντας τα x, y
αντιστοίχως στις εξισώσεις του νόμου ομάδας για συγγενείς συντεταγμένες με το ισοδύναμό
τους στο προβολικό επίπεδο θα έχουμε
Y2 Y1
+
y2 + y1 Z 2d Z1d
(Y Z d + Y Z d ) Z c Z c
Όταν P1 ≠ P2 (πρόσθεση σημείου) l =
=
= 2 1c 1 2 c 2d 1 d για x2 ≠ x1
x2 + x1 X 2 + X 1 ( X 2 Z1 + X 1Z 2 ) Z 2 Z1
Z 2c Z1c
και το σημείο P3 γίνεται:
2

æ (Y Z d + Y Z d ) Z c Z c ö ( X Z c + X Z c ) (Y Z d + Y Z d ) Z c Z c
x3 = l + x1 + x2 + l + a = ç 2 1c 1 2 c 2d 1 d ÷ + 1 2 c c 2 1 + 2 1c 1 2 c 2d 1 d + a =
( X 2 Z1 + X 1Z 2 ) Z 2 Z1
Z 2 Z1
è ( X 2 Z1 + X 1Z 2 ) Z 2 Z1 ø
d
d 2 3c 3c
c
c 3 2d 2d
c
c
(Y Z + Y1Z 2 ) Z 2 Z1 + ( X 2 Z1 + X 1Z 2 ) Z 2 Z1 + ( X 2 Z1 + X 1Z 2 )(Y2 Z1d + Y1Z 2d ) Z 2d + 2 c Z1d + 2 c
= 2 1
+
( X 2 Z1c + X 1Z 2c ) 2 Z 22 d +c Z12 d +c
2

+

a ( X 2 Z1c + X 1Z 2c ) 2 Z 22 d +c Z12 d +c
( X 2 Z1c + X 1Z 2c ) 2 Z 22 d +c Z12 d +c

Ορίζοντας τον παρανομαστή του κλάσματος του x3 και y3 ως Z 3c και Z 3d , τα X3 και Y3 θα
είναι ο αριθμητής του κλάσματος του x3 και y3, αντιστοίχως.
Όταν χρησιμοποιούνται Jacobian προβολικό συντεταγμένες (c = 2, d = 3) το ΕΚ σημείο P3 σε
προβολικό επίπεδο έχει την παρακάτω μορφή:
X 3 = (Y2 Z13 + Y1Z 23 ) 2 + ( X 2 Z12 + X 1Z 22 )3 + ( X 2 Z12 + X 1Z 22 )(Y2 Z13 + Y1Z 23 ) Z 2 Z1 +
+ a( X 2 Z12 + X 1Z 22 ) 2 Z 22 Z12
Y3 = (Y2 Z13 + Y1Z 23 )3 + (Y2 Z13 + Y1Z 23 )( X 2 Z12 + X 1Z 22 )3 + ( X 2 Z12 + X 1Z 22 )(Y2 Z13 + Y1Z 23 ) 2 Z 2 Z1
+ a (Y2 Z13 + Y1Z 23 )( X 2 Z12 + X 1Z 22 ) 2 Z 22 Z12 + X 1 (Y2 Z13 + Y1Z 23 )( X 2 Z12 + X 1Z 22 )2 Z 22
+ ( X 2 Z12 + X 1Z 2c )(Y2 Z13 + Y1Z 23 )2 Z 2 Z1 + ( X 2 Z12 + X 1Z 22 ) 4 Z 2 Z1
+ ( X 2 Z12 + X 1Z 22 )2 (Y2 Z13 + Y1Z 23 ) Z 22 Z12 + a ( X 2 Z12 + X 1Z 22 )3 Z 23 Z13 d + X 1 ( X 2 Z12 + X 1Z 22 )3 Z 23 Z1
Z 3 = ( X 2 Z12 + X 1Z 22 ) Z 2 Z1
Όταν P1 ≠ P2 αλλά x2 = x1 τότε P3 = P1 + P2 = ∂ όπου ∂ είναι το σημείο στο άπειρο της
ελλειπτικής καμπύλης για προβολικές συντεταγμένες (γραμμή στο άπειρο). Η μορφή του
εξαρτάται από το είδος των χρησιμοποιούμενων προβολικών συντεταγμένων (τις τιμές c, d).
Για Jacobian προβολικές συντεταγμένες το σημείο στο άπειρο έχει την μορφή (1: 1: 0).
Όταν P1 = P2 (διπλασιασμός σημείου) και y1 ≠ 0, αντικαθιστώντας τα x, y αντιστοίχως με το
ισοδύναμό τους στο προβολικό επίπεδο, το ΕΚ σημείο P3 = P1 + P2 = 2P1 = (X3, Y3, Z3) έχει
την παρακάτω μορφή
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y1 X 12 Z1d + Y1Z12 c
l = x1 + =
x1
Z1d + c X 1
x3 = l 2 + l + a = x12 +

b X 14 + bZ14 c ( X 1 + 4 bZ1c ) 4
=
=
x12
X 12 Z12c
( X 1 Z1c ) 2

X 12 ( X 12 Z1d + Y1Z12 c ) ( X 14 + bZ14 c ) X 14 + bZ14 c
y3 = x + l x3 + x3 = 2 c +
×
+
=
Z1
Z1d + c X 1
X 12 Z12 c
X 12 Z12c
2
1

X 15 Z1d + c + ( X 12 Z1d + Y1Z12 c )( X 14 + bZ14 c ) + X 15 Z1d + c + bX 1 Z1d +5 c
=
=
X 13 Z1d +3c
=

X 16 Z1d + bX 12 Z1d + 4 c + X 14Y1Z12 c + bY1Z16 c + bX 1 Z1d +5c
X 13 Z1d +3c

Ορίζοντας τον παρανομαστή του κλάσματος του x3 και y3 ως Z 3c και Z 3d , τα X3 και Y3 θα
είναι ο αριθμητής του κλάσματος του x3 και y3, αντιστοίχως.
Όταν χρησιμοποιούνται Jacobian προβολικές συντεταγμένες (c = 2, d = 3) το ΕΚ σημείο P3
σε προβολικό επίπεδο έχει την παρακάτω μορφή:
X 3 = ( X 1 + 4 bZ12 ) 4
Y3 = X 16 + bX 12 Z18 + X 14Y1Z1 + bY1Z19 + bX 1 Z110
Z 3 = X 1Z12
Η αφαίρεση σημείων μπορεί να πραγματοποιηθεί χρησιμοποιώντας το ΕΚ σημείο –P2 αντί
για P2, όπου το προσθετικό αντίστροφο –P ενός ΕΚ σημείου P : (X, Y, Z) έχει την μορφή (X:
X + Y: Z) στο προβολικό επίπεδο για ελλειπτική καμπύλη Ε ορισμένη στο GF(2k).
Όπως και στην περίπτωση των ελλειπτικών καμπυλών ορισμένων πάνω σε GF(p), η
πρόσθεση και ο διπλασιασμός ΕΚ σημείου ελλειπτικής καμπύλης ορισμένης πάνω σε GF(2k)
χρησιμοποιώντας προβολικές συντεταγμένες μπορεί να βελτιστοποιηθεί αποθηκεύοντας
ενδιάμεσα αποτελέσματα που χρησιμοποιούνται περισσότερες από μία φορές στην
διαδικασία υπολογισμού. Για παράδειγμα, ο υπολογισμός του ΕΚ σημείου P3 = 2P1 = (X3, Y3,
Z3) μπορεί να πραγματοποιηθεί χρησιμοποιώντας 1 ενδιάμεση τιμή και
επαναχρησιμοποιώντας τα X3 και Z3 [8],[10].
W = Z 3 + X 12 + Y1 Z1 ,
X 3 = ( X 1 + 4 bZ12 )4
Y3 = X 14 Z 3 + WX 3
Z 3 = X 1Z12
Ο συνολικός αριθμός απαιτούμενων GF(2k) πράξεων στους παραπάνω υπολογισμούς είναι 5
πολλαπλασιασμοί, 5 τετραγωνισμοί και 4 προσθέσεις – αφαιρέσεις.
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6.1.3 Συγκρίσεις Πράξεων Ελλειπτικών Καμπυλών για Συγγενείς και
Προβολικές Συντεταγμένες
Παρατηρώντας τις εξισώσεις του νόμου ομάδας για πρόσθεση και διπλασιασμό ΕΚ σημείων
τόσο για συγγενείς όσο και για προβολικές συντεταγμένες διαφαίνεται ότι υπάρχει ένας
συμβιβασμός μεταξύ του αριθμού των πράξεων αντιστροφής πεπερασμένων σωμάτων και
πολλαπλασιασμού πεπερασμένων σωμάτων. Χρησιμοποιώντας το προβολικό επίπεδο
ανταλλάχτηκαν οι πράξεις αντιστροφής πεπερασμένων σωμάτων με ένα σημαντικό αριθμό
πολλαπλασιασμών πεπερασμένων σωμάτων. Στον πίνακα 6.1 παρουσιάζεται το κόστος σε
πράξεις πεπερασμένων σωμάτων της πρόσθεσης και διπλασιασμού ΕΚ σημείου για κάθε
σύστημα συντεταγμένων χρησιμοποιώντας τις βελτιστοποιήσεις που παρουσιάστηκαν
παραπάνω. Στον πίνακα 6.1, η αντιστροφή παρουσιάζεται σαν Inv, ο πολλαπλασιασμός σαν
Mult και ο τετραγωνισμός σαν Sq.
ΠΙΝΑΚΑΣ 6.1
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΠΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟ ΣΗΜΕΙΟΥ
ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΗΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ

Σσύστημα συντεταγμένων

ΕΚ πράξη
Πρόσθεση Σημείου

Διπλασιασμός Σημείου

Ελλειπτικές Καμπύλες σε GF(p)
Συγγενές

1 Inv. + 2 Mult. + 1 Sq.

1 Inv. + 2 Mult. + 2 Sq.

Προβολικό Jacobian

12 Mult. + 4 Sq.

4 Mult. + 6 Sq.

Τυπικό προβολικό

12 Mult. + 2 Sq.

7 Mult. + 5 Sq.

Προβολικό Chudnovsky

11 Mult. + 3 Sq

5 Mult. + 6 Sq.

Ελλειπτικές Καμπύλες σε GF(2k)
Συγγενές

1 Inv. + 2 Mult. + 1 Sq.

1 Inv. + 2 Mult. + 1 Sq.

Προβολικό Jacobian

15 Mult. + 5 Sq.

5 Mult. + 5 Sq.

Τυπικό προβολικό

15 Mult. + 5 Sq.

5 Mult. + 5 Sq.

6.1.4 Θέματα Σχεδιασμού για Πρόσθεση και Διπλασιασμό Σημείου
Ελλειπτικής Καμπύλης
Στο IEEE 1363 Draft [8] καθώς και στο [10], υπάρχει ανάλυση των εξισώσεων σε προβολικές
συντεταγμένες για τον υπολογισμό των αποτελεσμάτων της πρόσθεσης και του διπλασιασμού
ΕΚ σημείων που οδηγεί στη διάσπαση των εξισώσεων αυτών σε μικρές
επαναχρησιμοποιήσιμες ενδιάμεσες τιμές. Ακόμα, παρουσιάζονται αλγόριθμοι που
εκμεταλλεύονται αυτή την επαναχρησιμοποίηση τιμών έτσι ώστε να αυξήσουν τις
παράλληλες λειτουργίες στους υπολογισμούς.
Οι προκύπτουσες αρχιτεκτονικές αυτών των αλγορίθμων έχουν αυξημένο βαθμό
παραλληλισμού υπό την έννοια ότι μπορούν να πραγματοποιούν πολλά αλγοριθμικά βήματα
σε κάθε κύκλο ρολογιού. Για αυτό το λόγο, ενδιάμεσα στοιχεία αποθήκευσης
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χρησιμοποιούνται σε τέτοιες αρχιτεκτονικές. Η τεχνική του pipelining χρησιμοποιείται
επίσης σε μια τέτοια μεθοδολογία σχεδιασμού έτσι ώστε να αυξηθεί το throughput –
ταχύτητα της αρχιτεκτονικής πρόσθεσης ή διπλασιασμού ΕΚ σημείων. Ένα τέτοιο
παράδειγμα αρχιτεκτονικής πρόσθεσης και διπλασιασμού σημείων για ελλειπτικές καμπύλες
ορισμένες πάνω στο GF(2k) (με b=1 στην εξίσωση Ε της ελλειπτικής καμπύλης), [101]
καθώς και πιθανά επίπεδα pipeline παρουσιάζονται στο σχήμα 6.1.

Σχήμα 6.1 Αρχιτεκτονική πρόσθεσης και διπλασιασμού σημείων ελλειπτικής καμπύλης
ορισμένης πάνω σε GF(2k) για Jacobian προβολικές συντεταγμένες.
Λαμβάνοντας υπόψη το υψηλό κόστος ενός πολλαπλασιαστή πεπερασμένων σωμάτων
(παράλληλη αρχιτεκτονική) η παραπάνω περιγραφείσα αρχιτεκτονική απαιτεί έναν
απαγορευτικά μεγάλο αριθμό από πόρους υλικού και έτσι δεν μπορεί να θεωρηθεί
εφαρμόσιμη σε εφαρμογές όπου τέτοιοι πόροι είναι περιορισμένοι (π.χ. ασύρματες
εφαρμογές). Η χρήση bit serial αρχιτεκτονικών για τις απαιτούμενες πράξεις πεπερασμένων
σωμάτων του σχεδίου που παρουσιάζεται στο σχήμα 6.1 μπορεί να περιορίσει το παραπάνω
πρόβλημα αλλά οδηγεί σε δραματική αύξηση των απαιτούμενων κύκλων ρολογιού για μια
πράξη πρόσθεσης ή διπλασιασμού ΕΚ σημείων. Μια άλλη λύση είναι η χρήση χρονικής
πολύπλεξης με κατάλληλους καταχωρητές εισόδου – εξόδου και πολυπλέκτες ελεγχόμενους
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από κάποια λογικής ελέγχου. Σε αυτή την περίπτωση, ο μέγιστος αριθμός των GF(2k)
πράξεων που μπορούν να γίνουν παράλληλα σε κάθε πράξη μεταξύ σημείων της ελλειπτικής
καμπύλης και στην προκύπτουσα αρχιτεκτονικής σχεδιάζονται τόσες δομές GF(2k) πράξεων
όσος είναι ο παραπάνω μέγιστος αριθμός που εκτιμήθηκε. Οι έξοδοι περνούν μέσα από μια
ελεγχόμενη σειρά καταχωρητων που χρησιμοποιούν ανάδραση για να επανεισαγάγουν αυτές
τις εξόδους σαν νέες εισόδου στην αρχιτεκτονική έτσι ώστε αυτή να πραγματοποιήσει τον
επόμενο γύρο των παράλληλων GF(2k) πράξεων ή να αποθηκεύσει τις τιμές αυτές για
μελλοντική χρήση. Μια τέτοια αρχιτεκτονική παρουσιάζεται στο σχήμα 6,2.

Σχήμα 6.2 Χρονικά πολυπλεγμένη αρχιτεκτονική πρόσθεσης και διπλασιασμού σημείων
ελλειπτικής καμπύλης ορισμένης πάνω σε GF(2k) για Jacobian προβολικές συντεταγμένες.
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6.2 Θέματα Σχεδιασμού Scalar Πολλαπλασιασμού Ελλειπτικών
Καμπυλών
Ο scalar πολλαπλασιασμός, όπως παρουσιάστηκε στο υποκεφάλαιο 2.4.2, είναι μαθηματικά η
πιο πολύπλοκη πράξη σε ελλειπτικές καμπύλες. Ένας scalar πολλαπλασιασμός Q=sP, απαιτεί
πολλούς διπλασιασμούς και προσθέσεις ΕΚ σημείων ο αριθμός των οποίων εξαρτάται από
τον ακέραιο s. Εκφράζοντας το s σε δυαδική μορφή, η εξάρτηση αυτή καταδεικνύεται ακόμα
πιο πολύ. Ο αριθμός τον μηδενικών και μη μηδενικών bits του s, η θέση τους μέσα στο
δυαδικό διάνυσμα s και το μέγεθος bit του s μπορούν να οδηγήσουν κάθε φορά σε
διαφορετικό αριθμό προσθέσεων και διπλασιασμών ΕΚ σημείων στον scalar
πολλαπλασιασμό. Αυτό φαίνεται χαρακτηριστικά, στη δυαδική έκδοση του αλγορίθμου scalar
πολλαπλασιασμού (αλγόριθμος 6.1)
Αλγόριθμος 6.1. Δυαδικός scalar πολλαπλασιασμός (Point and Add Method)
Είσοδος: s = (st−1, . . ., s1, s0)2, P Î E(F ).
Έξοδος: Q = sP
1. Q = ∂
2. For i from 0 to t −1 do
2.1 If si = 1 then Q = Q + P.
2.2 P = 2P.
3. Return Q.
To Hamming Weight του s (HW(s)) καθορίζει τον αριθμό των πράξεων πρόσθεσης ΕΚ
σημείων και το μέγεθος bit του s καθορίζει τον αριθμό των πράξεων διπλασιασμού ΕΚ
σημείων καθώς και τον αριθμό των γύρων του αλγορίθμου 6.1. Συνεπώς, στον δυαδικό
αλγόριθμο scalar πολλαπλασιασμού υπάρχουν HW(s) προσθέσεις ΕΚ σημείων (ΡA) και t
διπλασιασμοί σημείων (ΡD). Υποθέτοντας ότι το μέγεθος bit του s είναι κοντά στην τάξη k
του πεπερασμένου σώματος και ότι HW(s) = k/2 κατά μέσο όρο (ο αριθμός των μηδενικών
bit του s είναι ίδιος με τον μη μηδενικών bits του s), ο συνολικός αριθμός των πράξεων
ελλειπτικών καμπυλών για Q=sP θα είναι k/2 ΡA + k ΡD.
Μια πιο γενική προσέγγιση στον scalar πολλαπλασιασμό που σχετίζεται με την μορφή του
ακεραίου s είναι η επεξεργασία w bits του s ανά χρονική στιγμή. Μια τέτοια μέθοδος
ονομάζεται μέθοδος παραθύρου και απαντάται σε διάφορες μορφές [10] όπως η μέθοδος
σταθερού παραθύρου ή μεταβαλλόμενου παραθύρου.
Η βασική ιδέα των μεθόδων παραθύρου για τον scalar πολλαπλασιασμό σχετίζεται με την
χρήση w bits του πολλαπλασιαστή s σε κάθε κύκλο ρολογιού με στόχο την μείωση του
συνολικού αριθμού πράξεων πρόσθεσης και διπλασιασμού ΕΚ σημείων. Αυτά τα w bits
ονομάζονται παράθυρο του s. Οι μέθοδοι παραθύρου χρησιμοποιούν μια διαδικασία
προεπεξεργασίας για τον υπολογισμό του Pj = jP όπου j παίρνει περιττές τιμές από 1 σε 2w-1 –
1. Αυτές οι τιμές αποθηκεύονται έτσι ώστε να χρησιμοποιηθούν στην κυρίως διαδικασία του
πολλαπλασιασμού οποία μπορεί να έχει διάφορες μορφές ανάλογα με το είδος της μεθόδου
παραθύρου που εφαρμόζεται. Στην μέθοδο σταθερού παραθύρου, ο πολλαπλασιαστής s
χωρίζεται σε σταθερού w bit μήκους παράθυρα με αυστηρά καθορισμένο bit αρχής και
τέλους. Στη μέθοδο μεταβλητού παραθύρου χρησιμοποιείται παράθυρο με μήκος w bit το
πολύ και μεταβλητό bit αρχής και τέλους. Αυτό το μεταβλητό παράθυρο «κυλά» από δεξιά
προς αριστερά στο δυαδικό διάνυσμα του s, παραλείποντας συνεχόμενα μηδενικά si bits μετά
από την επεξεργασία ενός μη μηδενικό si bit. Η μέθοδος μεταβλητού παραθύρου είναι
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ταχύτερη από αυτήν σταθερού παραθύρου ξεπερνώντας προβλήματα που παρουσιάζει η
δεύτερη [10] και παρουσιάζεται στον αλγόριθμο 6.2.
Αλγόριθμος 6.2. Μέθοδος Μεταβλητού Παραθύρου για Scalar Πολλαπλασιασμό
Είσοδος: s =

å

t -1

s 2i : (st−1, . . ., s1, s0)2, P Î E(F ).

i =0 i

Έξοδος: Q = sP
Φάση Προεπεξεργασίας (υπολογισμός του Pe=eP, όπου e ≤ 2w-1 είναι ένας περιττός ακέραιος)
1. P1 = P, Q = ∂, r = t - 1.
2. For j = 1 to 2w – 1 – 1
2.1 P2j+1 = P2j-1 + 2P
Φάση Κυρίως Υπολογισμών
1. While r ³ 0 do
1.1 If sr = 0 then
1.1.2 Q = 2Q
1.1.2 r = r – 1
Else
1.1.3 v = w
1.1.4 While sr-v+1 = 0 do v = v – 1 (ο μεγαλύτερος ακέραιος v για περιττό u)
1.1.5 u = {sr, sr-1....sr-v+1} ( το u είναι περιττός ακέραιος)
1.1.6 Q = 2vQ + Pu
1.1.7 r = r – v
2. Return Q
Μια άλλη προσέγγιση στον scalar πολλαπλασιασμό προκύπτει από κάποιες ιδιότητες της
πρόσθεσης ΕΚ σημείων. Παρατηρείται λοιπόν ότι η αφαίρεση ΕΚ σημείων και η πρόσθεση
ΕΚ σημείων χρησιμοποιούν τον ίδιο περίπου αριθμό πράξεων πεπερασμένου σώματος και
κατά συνέπεια έχουν το παρόμοιο υπολογιστικό κόστος. Αυτό είναι αληθές τόσο για
ελλειπτικές καμπύλες ορισμένες πάνω σε GF(p), όπου το προσθετικό αντίστροφο – Ρ του P =
(x, y) Î E(GF(p)) είναι −P = (x, - y), όσο και για ελλειπτικές καμπύλες ορισμένες πάνω σε
GF(2k), όπου το προσθετικό αντίστροφο – Ρ του P = (x, y) Î E(GF(2k)) είναι −P = (x, x+y).
Εκμεταλλευόμενοι την παραπάνω παρατήρηση, μπορεί να εισαχθεί αναπαράσταση
προσημασμένου ψηφίου για τον ακέραιο s στο sP scalar πολλαπλασιασμό με σκοπό την
μείωση των απαιτούμενων πράξεων πρόσθεσης και διπλασιασμού ΕΚ σημείων. Σε
t
αναπαράσταση προσημασμένου ψηφίου ο ακέραιος s παίρνει την μορφή s¢ = å i = 0 si¢2i όπου
si¢ Î {0, ±1} . Αν st¢-1 ¹ 0 και κανένα από δύο συνεχόμενα ψηφία si¢-1si¢ δεν είναι μηδέν, τότε η
αναπαράσταση προσημασμένου ψηφίου του s ονομάζεται Non Adjacent Form (NAF) και έχει
κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες ιδιότητες που βρίσκουν εφαρμογή στον scalar πολλαπλασιασμό
ελλειπτικών καμπυλών. Η NAF αναπαράσταση του s είναι μοναδική, το μέγεθος bit του s¢
είναι το πολύ t + 1 και το δυαδικό διάνυσμά του έχει λιγότερα μη μηδενικά ψηφία ( t κατά
3
μέσο όρο) σε σχέση με την κανονική δυαδική αναπαράσταση.
Η NAF αναπαράσταση του ακεραίου s, που συμβολίζεται σαν NAF ( s ) = s¢ = å i = 0 si¢2i ,
t

μπορεί να βρεθεί με επαναλαμβανόμενη διαίρεση του s με το 2, δίνοντας υπόλοιπα 0 ή ±1. Αν
το s είναι περιττός, τότε το υπόλοιπο r Î {−1, 1} επιλέγεται έτσι ώστε το πηλίκο (s − r )/2 να
είναι άρτιος εξασφαλίζοντας ότι το επόμενο NAF ψηφίο θα είναι μηδέν (αλγόριθμος 6.3).
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Αλγόριθμος 6.3. Μετατροπή Αριθμού σε NAF Αναπαράσταση
Είσοδος: s =

å

t -1

s 2i : (st−1, . . ., s1, s0)2

i =0 i

Έξοδος: NAF ( s ) = s¢ = å i = 0 si¢2i
t

1. g = 0
2. For i = 0 to k
ê s + s + gi ú
2.1 gi +1 = ê i i +1
ú
2
ë
û
2.2 si¢ = si + g i - 2 g i +1
3. Return s¢
Η NAF αναπαράσταση μπορεί να εισαχθεί σε όλους τους αλγορίθμους για scalar
πολλαπλασιασμό. Ο δυαδικός αλγόριθμος NAF scalar πολλαπλασιασμού, σαν απευθείας
μετατροπή του δυαδικού αλγορίθμου scalar πολλαπλασιασμού φαίνεται στον αλγόριθμο 6.4.
Αλγόριθμος 6.4. Δυαδικός NAF Scalar Πολλαπλασιασμός
Είσοδος: NAF(s)= s¢ , PÎE(F).
Έξοδος: Q= s¢ P.
1. Q = ∂
2. For i = 0 to t
2.1 If si¢ = 1 then Q = Q + P
2.2 If si¢ = −1 then Q = Q – P
2.3 P = 2P
3. Return Q.
Υποθέτοντας ότι το μέγεθος bit του s είναι κοντά στο k (t » k) και ότι το κόστος της
πρόσθεσης ΕΚ σημείων είναι το ίδιο με το κόστος της αφαίρεσης ΕΚ σημείων τότε το
HW( s¢ ) = k/3 κατά μέσο όρο και ο συνολικός αριθμός των απαιτούμενων προσθέσεων και
διπλασιασμών ΕΚ σημείων για Q=sP με τη χρήση του δυαδικού αλγόριθμου NAF scalar
πολλαπλασιασμού θα είναι k/3 ΡA + k ΡD. Αυτός ο αριθμός είναι σημαντικά μικρότερος από
τον αντίστοιχο αριθμό χωρίς τη χρήση NAF αναπαράστασης.
Υπάρχουν αρκετές εκδόσεις αλγορίθμων scalar πολλαπλασιασμού που χρησιμοποιούν NAF
αναπαράσταση μαζί με τεχνικές σταθερών παραθύρων ή μεταβλητών παραθύρων.
Περισσότερα στο θέμα αυτό μπορούν να βρεθούν στα [8],[10].
Ο αριθμός των πράξεων πρόσθεσης και διπλασιασμού ΕΚ σημείων μπορεί να μειωθεί ακόμα
περισσότερο αν το σημείο P που πολλαπλασιάζεται είναι γνωστό και παραμένει σταθερό για
πολλούς συνεχόμενους scalar πολλαπλασιασμούς. Σε αυτή την περίπτωση, μερικές πράξεις
πρόσθεσης και διπλασιασμού ΕΚ σημείων μπορούν να υπολογιστούν μια φορά και να
αποθηκευτούν σε κάποιο στοιχείο αποθήκευσης αν το μέγεθος bit του s είναι γνωστό. Το
αποτέλεσμά τους μπορεί να προστεθεί στο τέλος της διαδικασίας υπολογισμού του κάθε sP
scalar πολλαπλασιασμού. Εφαρμόζοντας αυτή την μεθοδολογία στον δυαδικό αλγόριθμο
scalar πολλαπλασιασμού (σε NAF ή όχι αναπαράσταση) οδηγούμαστε σε απαλοιφή όλων των
πράξεων διπλασιασμού ΕΚ σημείων κατά την εκτέλεση του αλγορίθμου αυτού. Παρόμοιες
βελτιστοποιήσεις μπορούν να γίνουν και για άλλους αλγορίθμους scalar πολλαπλασιασμού.
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Επιπρόσθετες τεχνικές βελτιστοποίησης μπορούν να εισαχθούν σε αυτούς, όπως οι comb
μέθοδοι scalar πολλαπλασιασμού, που είναι πιο εύκολα εφαρμόσιμες σε σχεδιασμού
λογισμικού. Περισσότερα πάνω στο θέμα αυτό μπορούν να βρεθούν στο [10]
Οι τεχνικές scalar πολλαπλασιασμού με σταθερό σημείο P είναι εύχρηστες σε
κρυπτογραφικές εφαρμογές ελλειπτικών καμπυλών αφού οι εφαρμογές αυτές χρησιμοποιούν
το ίδιο σημείο P για αρκετούς scalar πολλαπλασιασμούς όπως ισχύει για τον αλγόριθμο
ECDSA.

6.2.1 Προτάσεις Σχεδιασμού Scalar Πολλαπλασιασμού
Ο scalar πολλαπλασιασμός ελλειπτικών καμπυλών είναι μια πράξη που απαιτεί τόσο
πρόσθεση ΕΚ σημείων όσο και διπλασιασμό ΕΚ σημείων. Συνεπώς, σχεδιάζοντας μια
αρχιτεκτονική scalar πολλαπλασιαστή, ουσιαστικά σχεδιάζεται μια πλήρη αριθμητική μονάδα
ελλειπτικών καμπυλών που μπορεί να υποστηρίζει όλες τις αριθμητικές πράξεις μιας
ελλειπτικής καμπύλης. Μια τέτοια αριθμητική μονάδα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από έναν
αλγόριθμο κρυπτογραφίας ελλειπτικών καμπυλών, σαν αυτούς που περιγράφηκαν στο
κεφάλαιο 4 και έτσι να επεκταθεί σε ένα πλήρως λειτουργικό κρυπτοεπεξεργαστή
ελλειπτικών καμπυλών.
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Σχήμα 6.3 Γενική αρχιτεκτονική αριθμητικής μονάδας πράξεων ελλειπτικών καμπυλών
152

Μια αρχιτεκτονική scalar πολλαπλασιασμού αποτελείται από μια μονάδα πρόσθεσης ΕΚ
σημείων και μια μονάδα διπλασιασμού ΕΚ σημείων που συνδέονται μεταξύ τους με ένα
δίαυλο δεδομένων και ελέγχονται από μια μονάδα ελέγχου. Κάθε μονάδα πράξης ΕΚ
σημείων αποτελείται από αθροιστές, τετραγωνιστές, πολλαπλασιαστές και αντιστροφείς
πεπερασμένων σωμάτων διασυνδεδεμένους μεταξύ τους αναλόγως με το χρησιμοποιούμενο
σύστημα συντεταγμένων. Οι μονάδες πρόσθεσης και διπλασιασμού ΕΚ σημείων μπορούν να
κατασκευαστούν με πολλούς τρόπους αλλά το γενικότερο σύστημα της αριθμητικής μονάδας
ελλειπτικών καμπυλών μπορεί να έχει την μορφή που φαίνεται στο σχήμα 6.3.
Βέβαια, μια τέτοια προσέγγιση δεν αποτελεί βέλτιστη λύση για τον σχεδιασμό μιας
αριθμητικής μονάδας ελλειπτικών καμπυλών. Από τους αλγορίθμους 6.1, 6.2 και 6.4
παρατηρείται ότι δεν υπάρχει δυνατότητα παραλληλισμού των πράξεων πρόσθεση και
διπλασιασμού ΕΚ σημείων κατά τον υπολογισμό του scalar γινομένου πολλαπλασιασμού.
Κατά συνέπεια, στην αρχιτεκτονική του σχήματος 6.3 ένα μεγάλο μέρος του κυκλώματος
παραμένει σε αχρηστία ενώσω πραγματοποιείται μια κάθε φορά από τις δύο απαραίτητες
πράξεις για τον scalar πολλαπλασιασμό. Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί ότι και οι δύο δομικές
μονάδες της αρχιτεκτονικής του σχήματος 6.3 αποτελούνται από τα ίδια στοιχεία, δηλαδή
τους ίδιους αθροιστές, τετραγωνιστές, πολλαπλασιαστές και αντιστροφείς πεπερασμένων
σωμάτων. Συμπεραίνεται λοιπόν ότι στην παραπάνω αρχιτεκτονική υπάρχει ένας σημαντικός
βαθμός πλεονασμού που, δεδομένου του υψηλού κόστους σε πόρους υλικού και ταχύτητα της
κάθε πράξης ΕΚ σημείων, οδηγεί σε πολύ χαμηλή απόδοση της αρχιτεκτονικής του σχήματος
6.3. Μπορούν να βρεθούν, συνεπώς, άλλες, καλύτερες λύσεις στο σχεδιασμό μιας
ανταγωνιστικής αριθμητικής μονάδας ελλειπτικών καμπυλών. Η επαναχρησιμοποίηση των
αρχιτεκτονικών πράξεων πεπερασμένων σωμάτων μπορεί να εφαρμοστεί έτσι ώστε η ίδια
αρχιτεκτονική διάταξη με κατάλληλη αρχικοποίηση και έλεγχο να επιτελεί τόσο πρόσθεση
όσο και διπλασιασμό ΕΚ σημείων [102], [103], [104]. Τα αλγοριθμικά βήματα scalar
πολλαπλασιασμού μπορούν να είναι σε μορφή μικροκώδικα καταχωρημένα σε ένα γενικού
σκοπού επεξεργαστή που θα παίζει και ρόλο έλεγχου ενώ μια αριθμητική μονάδα
πεπερασμένων σωμάτων υλοποιημένη σε υλικό μπορεί να υπολογίζει τόσο την πρόσθεση όσο
και το διπλασιασμό ΕΚ σημείων [105]. Στο σχήμα 6.4 μια τέτοια γενική αρχιτεκτονική για
scalar πολλαπλασιασμό παρουσιάζεται λαμβάνοντας υπόψη τις παραπάνω παρατηρήσεις.

Σχήμα 6.4 Γενική αρχιτεκτονική αριθμητικής μονάδας πράξεων ελλειπτικών καμπυλών χωρίς
πλεονασμό
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6.2.2 Σχεδιάζοντας Αρχιτεκτονικές Scalar Πολλαπλασιασμού για SCA
Ανθεκτικά Συστήματα Κρυπτογραφίας Ελλειπτικών Καμπυλών
Οι επιθέσεις side channel (SCA) θεωρούνται αρκετά αποδοτικές κρυπταναλυτικές μεθόδους
και αποτελούν παράμετρο σχεδιασμού ενός κρυπτογραφήματος μια και εκμεταλλεύονται
ιδιότητες του υλικού πάνω στο οποίο είναι σχεδιασμένο και υλοποιημένο ένα τέτοιο
σύστημα. Πιο συγκεκριμένα, οι επιθέσεις αυτές εκμεταλλεύονται πληροφορία που μπορεί να
«διαφύγει» από την υλοποίηση ενός κρυπτογραφικού αλγορίθμου κατά την διάρκεια της
εκτέλεσης του αλγορίθμου αυτού. Τέτοιες πληροφορίες μπορεί να σχετίζονται με τον χρόνο
υπολογισμού, με την εκπεμπόμενη ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, με τα μηνύματα λάθους ή
με ίχνη της κατανάλωση ισχύος ενός συστήματος που πραγματοποιεί κάποια κρυπτογραφική
πράξη. Οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται έτσι ώστε να χαρακτηρίσουν
συγκεκριμένους υπολογισμούς που πραγματοποιούνται σε δεδομένο χρονικό διάστημα της
εκτέλεσης της κρυπτογραφικής διεργασίας με απώτερο σκοπό την εύρεση του ιδιωτικού
κλειδιού.
SCA κρυπταναλυτικές μέθοδοι έχουν προταθεί και για την κρυπτογραφία ελλειπτικών
καμπυλών [97], συμπεριλαμβανομένων μοντέλων επιθέσεων χρονισμού (timing attacks),
απλής ανάλυσης ισχύος (Simple Power Analysis, SPA) και διαφορικής ανάλυσης ισχύος
(Differential Power Analysis, DPA) [106],[107] που θεωρούνται σημαντικές κρυπτογραφικές
απειλές. Σε αυτές τις επιθέσεις, οι πράξεις πρόσθεσης και διπλασιασμού ΕΚ σημείων
αναγνωρίζονται κατά την διάρκεια ενός scalar πολλαπλασιασμού ανιχνεύοντας την
κατανάλωση ισχύος (SPA, DPA) ή τον απαραίτητο χρόνο υπολογισμού αποτελέσματος από
το σύστημα (timing attacks) και στη συνέχεια αναλύοντας στατιστικά μια συγκεκριμένη τιμή
στην διεργασία scalar πολλαπλασιασμού. Αυτές οι πληροφορίες μαζί με την γνώση του
χρησιμοποιούμενου αλγόριθμου scalar πολλαπλασιασμού (ο οποίος δεν θεωρείται κρυφός)
είναι αρκετές για τον προσδιορισμό του ακεραίου s και κατά συνέπεια της εύκολης επίλυσης
του ECDLP προβλήματος εφόσον ο κρυπτογραφικός αλγόριθμος το επιτρέπει.
Πρέπει να σημειωθεί, βέβαια, ότι οι παραπάνω SCA δεν είναι εφαρμόσιμες σε κάθε δυνατό
κρυπτογραφικό σύστημα αφού απαιτείται να υπάρχει κάποιος εύκολος τρόπος
πραγματοποίησης μετρήσεων χρόνου και/ή κατανάλωσης ισχύος. Όταν μια συσκευή
λειτουργεί σε πιθανό εχθρικό, ανασφαλές, περιβάλλον, τα SCA μπορεί να αποτελέσουν
σοβαρή απειλή. Τέτοιες απροστάτευτες συσκευές μπορεί να είναι οι smart cards, τα RFIDs ή
γενικότερα ασύρματες handheld συσκευές. Όταν όμως ένα σύστημα κρυπτογραφίας
βρίσκεται σε κάποιο χώρο που δεν είναι εύκολα προσβάσιμος, όπως σε ένα workstation, τότε
τέτοιου τύπου απειλές είναι μάλλον απίθανες να έχουν επιτυχία.
Για να αποφευχθεί η απειλή των SCA, διάφορες λύσεις έχουν προταθεί που σχετίζονται με
αλγοριθμικές τροποποιήσεις ή με τεχνικές εισαγωγής ψεύτικων πράξεων και δεδομένων κατά
την πραγματοποίηση πράξεων που μπορεί να σχετίζονται με κρυφές πληροφορίες του
κρυπτογραφήματος. Γενικότερα βέβαια, η προστασία από SCA επιθέσεις επιτυγχάνεται
καλύτερα όταν τα μέτρα που λαμβάνονται είναι κατευθυνόμενα στη συγκεκριμένη εφαρμογή
για την οποία η προστασία αυτή προορίζεται. Από αλγοριθμικής πλευράς, οι αλγόριθμοι
scalar πολλαπλασιασμού πρέπει να ξαναοριστούν έτσι ώστε οι πράξεις πρόσθεσης και
διπλασιασμού ΕΚ σημείων που εκτελούνται κατά την ακολουθία ενός scalar
πολλαπλασιασμού να είναι μη αναγνωρίσιμες από το εξωτερικό περιβάλλον. Ο Coren στο
[97], εισήγαγε τις SPA και DPA επιθέσεις σε κρυπτογραφήματα ελλειπτικών καμπυλών και ο
Okeya στο [108] έθεσε συγκεκριμένες προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται σε ένα
κρυπτογράφημα ελλειπτικών καμπυλών για την αποφυγή τέτοιων επιθέσεων. Οι επιθέσεις
SPA μπορούν να αποφευχθούν με την πλήρη αποσύνδεση των κρυφών πληροφοριών από τις
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υπολογιστικές διεργασίες κατά την εκτέλεση του scalar πολλαπλασιασμού και κατά συνέπεια
του κρυπτογραφικού αλγορίθμου. Οι επιθέσεις DPA μπορούν να αποφευχθούν με εισαγωγή
τυχαιότητας στα υπολογιζόμενα αντικείμενα. Οι SPA προϋποθέσεις μπορούν να επιτευχθούν
με την πραγματοποίηση τόσο πρόσθεσης ΕΚ σημείου όσο και διπλασιασμού ΕΚ σημείων σε
κάθε αλγοριθμικό γύρο της διεργασίας scalar πολλαπλασιασμού (point and always add
μέθοδος) εις βάρος σημαντικής αύξησης σε πόρους υλικού. Σε αυτή την περίπτωση η
αρχιτεκτονική του σχήματος 6.3 αποκτά καινούργιο νόημα και η ύπαρξη πλεονασμού
συνεισφέρει θετικά εν τέλει στην ασφάλεια του προκύπτοντας από αυτήν κρυπτογραφήματος.
Οι DPA προϋποθέσεις μπορούν να επιτευχθούν με την τυχαιοποίηση του αριθμού s στον Q
= sP scalar πολλαπλασιασμό, με την απόκρυψη του σημείου P και με την χρήση
τυχαιοποιημένων προβολικών συντεταγμένων. Για να τυχαιοποιηθεί η τιμή s στο Q = sP,
διαλέγεται ένας τυχαίος αριθμός d (μήκους περίπου 20 bits) και υπολογίζεται το
d ¢ = s + d × # E ( F ) όπου #E(F) είναι ο αριθμός των σημείων της ελλειπτικής καμπύλης. Στην
συνέχεια υπολογίζεται το Q¢ = d ¢P που είναι ίσο με το Q = sP αφού #E(F)P = ∂. Η
απόκρυψη του σημείου P περιλαμβάνει την πρόσθεση σε αυτό ενός κρυφού σημείου R με
γνωστή τιμή sR. Πραγματοποιείται, λοιπόν, scalar πολλαπλασιασμός με το s στο άθροισμα (P
+ R) και στο τέλος των υπολογισμών αφαιρούμε το σημείο sR από το αποτέλεσμα.
Βέβαια, η πιο πολλά υποσχόμενη τεχνική προστασίας από DPA που προτείνεται στο [97]
είναι η χρήση τυχαιοποιημένων προβολικών συντεταγμένων. Χρησιμοποιώντας αυτή την
τεχνική μπορούμε να αναπαραστήσουμε ένα ΕΚ σημείο σαν P = (X, Y, Z) και μετά την
πρώτη πράξη πρόσθεσης ή διπλασιασμού ΕΚ σημείων να αλλάξουμε το σύστημα
συντεταγμένων χρησιμοποιώντας τη κλάση ισοδυναμίας της ελλειπτικής καμπύλης
{( X : Y : Z ) = (q c X ,q d Y ,q e Z ) : X , Y , Z ,q Î F } αναθέτοντας ένα τυχαίο q . Αρκετές
ερευνητικές εργασίες υπάρχουν πάνω στο θέμα του ποια είναι η καλύτερη επιλογή c, d, e
τιμών έτσι ώστε να προκύπτει μια γρήγορη αρχιτεκτονική πράξεων ελλειπτικής καμπύλης. Ο
Coron στο [97] χρησιμοποιεί c = d = e = 1 ενώ ο Izu et al στο [112] προτείνει c=2, d=3, e=1.
Παρόμοια τυχαιοποίηση συντεταγμένων μπορεί να γίνει και στο συγγενές επίπεδο
χρησιμοποιώντας ισομορφισμό, όπως προτείνεται στο [109].
Για να μειωθεί το επιπλέον κόστος που εισαγάγει η point-and-always-add μέθοδος για
ασφαλή scalar πολλαπλασιασμό μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια μεθοδολογία που προτάθηκε
από τον P. Montgomery στο [110], η οποία φαίνεται στον αλγόριθμο 6.5.
Αλγόριθμος 6.5. Δυαδικός Montgomery scalar πολλαπλασιασμός
Είσοδος: s = (st−1, . . ., s1, s0)2, P Î E(F ).
Έξοδος: Q = sP
1. Q = ∂
2. For i = t - 2 to 0
2.1 If si = 1 then
2.1.1 Q = Q + P and P = 2P.
else
2.1.2 P = Q + P and Q = 2Q
3. Return Q.
Ο παραπάνω αλγόριθμος παρουσιάζει κάποια ενδιαφέροντα πλεονεκτήματα. Η διαφορά P –
Q σε κάθε αλγοριθμική επανάληψη έχει γνωστή τιμή και ισοδυναμεί με το αρχικό P σημείο.
Ο Ρ. Montgomery παρατήρησε ακόμα, ότι η x συντεταγμένη του αθροίσματος δύο σημείων
με σταθερή διαφορά, μπορεί να υπολογιστεί χρησιμοποιώντας μόνο τις x συντεταγμένες
155

αυτών των δύο εμπλεκόμενων σημείων. Με βάση τις παραπάνω παρατηρήσεις, προτάθηκαν
αρκετοί σχεδιασμοί για τον υπολογισμό scalar πολλαπλασιασμού χρησιμοποιώντας
συγκεκριμένο τύπο συντεταγμένων. Αρχικά, η παραπάνω μεθοδολογία αναλύθηκε για
ελλειπτικές καμπύλες ορισμένες πάνω σε GF(2k) και o scalar πολλαπλασιασμός, η πρόσθεση
και ο διπλασιασμός ΕΚ σημείων παραμετροποιήθηκαν χρησιμοποιώντας προβολικές
συντεταγμένες [99]. Πολύ θετικά αποτελέσματα προέκυψαν όταν χρησιμοποιήθηκαν ειδικού
τύπου ελλειπτικές καμπύλες της μορφής E : by 2 = x3 + ax 2 + x που ονομάστηκε Montgomery
εξίσωση ελλειπτικής καμπύλης [110], [111]. Η μεθοδολογία έχει επίσης προταθεί και για
ελλειπτικές καμπύλες ορισμένες πάνω σε GF(p) σε προβολικές [112] και συγγενείς
συντεταγμένες [109]. Συνδυάζοντας τυχαιοποίηση των υπολογιζόμενων αντικειμένων για
αντίσταση σε DPA και την τεχνική του Montgomery που περιγράφηκε παραπάνω για
αντίσταση σε SPA, ένα εξαιρετικά ασφαλές σύστημα κρυπτογραφίας σε ελλειπτικές
καμπύλες μπορεί να σχεδιαστεί που να είναι πλήρως προστατευμένο απέναντι σε side channel
επιθέσεις.
Η μεθοδολογία του Montgomery για scalar πολλαπλασιασμό ελλειπτικών καμπυλών και η
πραγμάτωση του σε σχέση με ένα χρησιμοποιούμενο σύστημα συντεταγμένων που οδηγεί σε
κατάλληλους αλγορίθμους για πρόσθεση και διπλασιασμό ΕΚ στοιχείων, πλεονεκτεί έναντι
των παρόμοιων αλγορίθμων που περιγράφηκαν στα υποκεφάλαια 6.1 και 6.2 [99], [113].

6.3 Προτεινόμενες Αρχιτεκτονικές Αριθμητικής Μονάδας
Ελλειπτικών Καμπυλών για Σύστημα Κρυπτογραφίας Ελλειπτικών
Καμπυλών
Στο υποκεφάλαιο 4.3.2 προτάθηκαν δύο συστολικές αρχιτεκτονικές που βασισμένες στην
δομή της αντιστροφής πραγματοποιούν πολλαπλασιασμό αλλά και διαίρεση. Σε εκείνο το
υποκεφάλαιο προτάθηκε επίσης η χρήση των συστολικών αρχιτεκτονικών αυτών στην
κατασκευή μιας GF(2k) αριθμητική μονάδα που θα επιτελεί όλες τις GF(2k) πράξεις. Μια
τέτοια μονάδα αποτελείται από μια από τις δύο προτεινόμενες αρχιτεκτονικές και από μια
σειρά XOR πυλών σε παράλληλη διάταξη που πραγματοποιούν την πράξη της GF(2k)
πρόσθεσης – αφαίρεσης. Συνδυάζοντας λοιπόν αυτή την δομή με τις προτάσεις για τον
σχεδιασμό ενός συστήματος scalar πολλαπλασιασμού του υποκεφαλαίου 6.2.1,
ανταγωνιστικές αρχιτεκτονικές μπορούν να προταθούν που να επιτελούν όλες τις
απαραίτητες ΕΚ πράξεις ενός κρυπτογραφήματος ελλειπτικών καμπυλών. Η σειρά των
GF(2k) πράξεων που απαιτούνται για ένα scalar πολλαπλασιασμό, πρόσθεση ή διπλασιασμό
ΕΚ σημείων περιγράφονται σε μορφή μικροκώδικα αποθηκευμένου στην εσωτερική μνήμη
ενός επεξεργαστή που επιτελεί τον ρόλο της λογικής ελέγχου του συστήματος. Το
αποτέλεσμα είναι ένα σύστημα που πραγματοποιεί όλες τις ΕΚ πράξεις χρησιμοποιώντας
ουσιαστικά μόνο μια από τις προτεινόμενες GF(2k) αριθμητικές μονάδες του υποκεφαλαίου
4.3.2 με κατάλληλο έλεγχο. Η προτεινόμενη αρχιτεκτονική του συστήματος αυτού φαίνεται
στο σχήμα 6.5.
Η προτεινόμενη ΕΚ αριθμητική μονάδα αποτελείται από μια GF(2k) αριθμητική μονάδα
(GF(2k) A.U.) που περιέχει μια από τις προτεινόμενες στο υποκεφάλαιο 4.3.2 συστολικές
αρχιτεκτονικές πολλαπλασιασμού/αντιστροφής (M/I systolic architecture) μαζί με ένα
αθροιστή. Επίσης η ΕΚ αριθμητική μονάδα περιλαμβάνει έναν επιλογέα εισόδου (Input
Selector), έναν επιλογέα εξόδου (Output Selector), έναν σύνολο k k bit καταχωρητών (k x k
Register Set) και έναν επεξεργαστή μικροκώδικα (Microcoded Processor) που ελέγχει την
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διαδικασία ΕΚ πράξεων. Όπως έχει περιγραφεί ήδη, η GF(2k) αριθμητική μονάδα
πραγματοποιεί όλες τις GF(2k) πράξεις και έχει τρεις εξόδους, μια έξοδο για την GF(2k)
πρόσθεση, μια έξοδο για τον GF(2k) πολλαπλασιασμό και μια έξοδο για την GF(2k)
αντιστροφή. Οι έξοδοι αυτοί τροφοδοτούνται στον επιλογέα εξόδων που τις κατευθύνει στην
έξοδο του συστήματος, στον επεξεργαστή ή τις επανεισάγει στην GF(2k) αριθμητική μονάδα
για περαιτέρω επεξεργασία. Η πιθανότητα περισσότερες από μια έξοδοι της GF(2k)
αριθμητικής μονάδας να έχουν σωστό αποτέλεσμα την ίδια χρονική στιγμή αποφεύγεται με
κατάλληλο έλεγχο από τον επεξεργαστή. Ο επιλογέας εισόδου καθορίζει τα δεδομένα που θα
εισαχθούν στην GF(2k) αριθμητική μονάδα επιλέγοντας εισόδους από τον επιλογέα εξόδου ή
από τον επεξεργαστή. Το σύνολο καταχωρητών είναι υπεύθυνο για την σωστή εισαγωγή της
τιμής b(x). Για να καλυφθούν όλες οι πιθανές περιπτώσεις, ειδικότερα όταν έχουμε έναν
πολλαπλασιασμό σε κάθε κύκλο ρολογιού, χρειάζονται k x k 1 bit καταχωρητές. Το σύνολο
καταχωρητών λειτουργεί όπως ακολουθεί παρακάτω. Στο j-οστό κύκλο ρολογιού η τιμή του
καταχωρητή j ολισθαίνεται 1 bit δεξιά και αποθηκεύεται στον καταχωρητή j+1. Το λιγότερο
σημαντικό bit όλων των καταχωρητών τροφοδοτείται στην GF(2k) αριθμητική μονάδα (b0 ως
bk-1 bits). Αυτό το σύνολο καταχωρητών είναι απαραίτητο μόνο όταν η προτεινόμενη δύο
διαστάσεων συστολική αρχιτεκτονική πολλαπλασιασμού/αντιστροφής χρησιμοποιείται στην
GF(2k) αριθμητική μονάδα. Όταν η GF(2k) αριθμητική μονάδα χρησιμοποιεί την
προτεινόμενη μιας διάσταση συστολική αρχιτεκτονική πολλπλασιασμού/αντιστροφής το bit
διάνυσμα του b(x) τροφοδοτείται στο σύστημα κατευθείαν από τον επεξεργαστή με σειριακό
τρόπο. Ο επιλογέας εισόδου, εξόδου, το σύνολο καταχωρητών και η GF(2k) αριθμητική
μονάδα ελέγχονται από τον επεξεργαστή.

Point operation
Results

Microcoded
processor

Output Selector

For storage

Point
operation
Inputs

Input Selector
AdditionSubtraction
Output
Multiplication
or Division
Output

+
M/I
systolic
architecture

Inversion
Output

k x k Register set

GF(2k) A.U.

Σχήμα 6.5. Η προτεινόμενη αρχιτεκτονική αριθμητικής μονάδας ελλειπτικών καμπυλών
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Ο επεξεργαστής μικροκώδικα είναι επιφορτισμένος με την συνολική διαχείριση του
συστήματος. Στην μνήμη του επεξεργαστή αυτού είναι αποθηκευμένα τα αλγοριθμικά
βήματα των διαφόρων ΕΚ πράξεων. Ο επεξεργαστής αυτός δέχεται τις εισόδους
οποιασδήποτε ΕΚ πράξης, τροφοδοτεί τις εισόδους αυτές στο υπόλοιπο σύστημα, παράγει τα
κατάλληλα σήματα ελέγχου για τους απαραίτητους από το σύστημα υπολογισμούς και
αποθηκεύει τα ενδιάμεσα αποτελέσματα της κάθε ΕΚ πράξης. Η ακριβής λειτουργικότητα
του επεξεργαστή αυτού μπορεί να περιγραφεί μετά από ανάλυση των πράξεων πρόσθεσης και
διπλασιασμού ΕΚ σημείων. Χρησιμοποιούνται συγγενείς συντεταγμένες αφού το κόστος της
αντιστροφής δεν είναι αισθητά μεγάλο ούτε από άποψη χρονικής καθυστέρησης ούτε από
άποψη χρησιμοποιούμενων πόρων υλικού.
Οι ΕΚ πράξεις μπορούν να χωριστούν σε μικρότερες και απλούστερες GF(2k) πράξεις σε
σχέση με αυτές που παρουσιάζονται στο υποκεφάλαιο 2.4.1 Πιο συγκεκριμένα, για πρόσθεση
y +y
Y+
1
ΕΚ σημείων υποθέτουμε ότι το λ μπορεί να εκφραστεί σαν l = 2 1 = + = Y + × + όπου
x2 + x1 X
X
Y + = y2 + y1 και X + = x2 + x1 . Σε αυτή την περίπτωση το ΕΚ σημείο P3 : (x3, y3) μπορεί να
βρεθεί ως:
2

æ Y+ ö Y+
x3 = l + l + a + x1 + x2 = ç + ÷ + + + (a + X + )
èX ø X

(6.1)

æ Y+
y3 = l ( x1 + x3 ) + x3 + y1 = ç +
èX

(6.2)

2

ö
÷ ( x3 + x1 ) + ( x3 + y1 )
ø

Κατά συνέπεια, ο επεξεργαστής μπορεί να χειριστεί την πρόσθεση ΕΚ σημείων
χρησιμοποιώντας την GF(2k) αριθμητική μονάδα που περιλαμβάνει την δύο διαστάσεων
συστολική αρχιτεκτονική πολλαπλασιασμού/αντιστροφής. ακολουθώντας την μεθοδολογία
που προτείνεται στον πίνακα 6.2.
Σε αυτόν τον πίνακα παρουσιάζονται ποιες GF(2k) πράξεις (οι είσοδοι, έξοδοι τους και το
είδος της κάθε μιας) έχουν υπολογίσει ένα αποτέλεσμα σε κάθε ένα κύκλο ρολογιού, ποιες
GF(2k) πράξεις ξεκινάνε υπολογισμούς σε κάθε κύκλο ρολογιού καθώς και τον εκτιμώμενο
κύκλο ρολογιού που θα ολοκληρώσουν τον υπολογισμό αυτόν. Ακόμα παρουσιάζονται οι
πράξεις αποθήκευσης σε μνήμη που χρησιμοποιούνται σε κάθε κύκλο ρολογιού μέσα στον
επεξεργαστή. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε κάθε κύκλο ρολογιού μόνο μια GF(2k) Field πράξη
δίνει αποτέλεσμα ανεξάρτητα από το είδος της πράξης αυτής. Αυτό απλοποιεί την λογική του
επιλογέα εξόδου (Output Selector). Μια πρόσθεση ΕΚ σημείων ολοκληρώνεται μετά από
4k + 4 κύκλους ρολογιού. Σe αυτό το χρόνο latency έχει υποτεθεί ότι υπάρχει καθυστέρηση
ενός κύκλου ρολογιού για την επαναφόρτωση κάθε εξόδου σαν είσοδο στο σύστημα για
περαιτέρω επεξεργασία.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6.2
ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΣΘΕΣΗΣ ΕΚ ΣΗΜΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ
ΜΙΚΡΟΚΩΔΙΚΑ ΟΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΔΥΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΣΤΟΛΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ/ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πράξη που ξεκινά στο τρέχοντα κύκλο
ρολογιού
Πρόσθεση

Πολλαπλασιασμός

Τύπος
# κύκλων
ρολογιού

Αποθήκευση

Εξόδου

Αντιστροφή

X+ = x1+x2

Πράξης

1

Y+ = y1+y2

1/(X+)

Εκτιμώμενος
κύκλος ρολογιού
για ολοκλήρωσης
τρέχουσας πράξης
(Πρ/Πολ-Αν)

Έξοδος
τρέχοντος
κύκλου
ρολογιού

2

2

A.O.

Store X+

3 / 2k+1

X+ = x1+x2

a + X+

3

A.O.

Store Y+

4

Y+ = y1+y2

x1 + x3

4

A.O.

Store a + X+

5

a + X+

y1 + x3

5

A.O.

Store x1 + x3

6

x1 + x3

6

A.O.

Store y1 + x3

.....

....

....

.....

....

....

λ = (Y+)[1/(X+)]

2k + 1

I. O.

Store 1/(X+)

3k+1

1/(X+)

....

.....

....

....

.....

....

....

λ + α + X+

λ2

3k+1

Μ.O.

Store λ

4k+1

λ

λ (x1 + x3)

3k + 2

Α. Ο.

Store λ + α + X+

4k+2

λ + α + X+

.....

....

....

.....

....

....

4k+1

M.O.

Store λ2

x3 = λ2 + λ + α + X+

4k+2

M.O.

Store λ (x1 + x3)

4k+3

λ (x1 + x3)

y3 = λ (x1 + x3) + y1 + x3

4k+3

A.O.

Store x3

4k+4

x3

4k+4

A.O.

Store y3

....

....

y1 + x3

λ2

y3

Παρόμοια ανάλυση μπορεί να γίνει και για τον διπλασιασμό ΕΚ σημείων. Πιο συγκεκριμένα,
x 2 + y1
y
για διπλασιασμό ΕΚ σημείων το λ περιγράφεται σαν l = 1
= x1 + 1 και το σημείο P3 =
x1
x1
2P1 = = (x3, y3) γίνεται:
x3 = l 2 + l + a

(6.3)

y3 = l ( x1 + x3 ) + x3 + y1

(6.4)

Οι παραπάνω εξισώσεις οδηγούν στον πίνακα 6.3 που περιγράφει τον διπλασιασμό ΕΚ
σημείων χρησιμοποιώντας την GF(2k) αριθμητική μονάδα που περιλαμβάνει την δύο
διαστάσεων συστολική αρχιτεκτονική πολλαπλασιασμού/αντιστροφής, με παρόμοιο τρόπο με
εκείνο του πίνακα 6.2. Ο διπλασιασμός ΕΚ σημείου ολοκληρώνεται μετά από 4k+4 κύκλους
ρολογιού.

159

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.3
ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ ΕΚ ΣΗΜΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ
ΜΙΚΡΟΚΩΔΙΚΑ ΟΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΔΥΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΣΤΟΛΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ/ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πράξη που ξεκινά στο τρέχοντα κύκλο ρολογιού
Αποθήκευση

Εκτιμώμενος
κύκλος
ρολογιού για
ολοκλήρωσης
τρέχουσας
πράξης
(Πρ/Πολ-Αν)

Έξοδος
τρέχοντος
κύκλου
ρολογιού

Τύπος
Πρόσθεση

Πολλαπλασιασμός

# κύκλων
ρολογιού

Πράξης
Εξόδου

Αντιστροφή

x 1 + x3

1/x1

1

-

-

2/2k

-

x3 + y1

-

2

A. O.

Store x1 + x3

3

x1 + x3

-

-

3

A. O.

Store x3 + y1

-

x3 + y1

…

…

…

…

…

…

…

-

( y1) [1/x1]

2k

I.O.

Store 1/x1

3k

1/x1

…

…

…

…

…

…

…

λ = x1 + ( y1 /x1)

-

3k

M.O.

Store ( y1 /x1)

3k + 1

( y1 /x1)

λ+α

λ2

3k+1

Α.O.

Store λ

3k+2 / 4k+1

λ

-

λ (x1 + x3)

3k + 2

…

Store λ + α

4k + 2

λ+α

…

…

…

…

…

…

…

-

-

4k+1

M.O.

Store λ2

-

λ2

x3 = λ2 + λ + α

-

4k + 2

M.O.

Store λ(x1 + x3)

4k +3

λ(x1 + x3)

y3 = λ (x1 + x3)+ x3 + y1

-

4k +3

A. O.

Store x3

4k + 4

x3

4k + 4

A. O.

Store y3

y3

Παρατηρείται ότι και οι δύο ΕΚ πράξεις που περιγράφηκαν παραπάνω δίνουν αποτέλεσμα
στον ίδιο αριθμό κύκλων ρολογιού. Η παραπάνω ιδιότητα κάνει το σύστημα ανθεκτικό σε
κάποιες SCA επιθέσεις και πιο συγκεκριμένα σε επιθέσεις χρονισμού και SPA [97], [106]
αφού και οι δύο πράξεις χρησιμοποιούν τον ίδιο αριθμό GF(2k) πολλαπλασιασμών και GF(2k)
αντιστροφών η κάθε μια και δίνουν και οι δύο αποτέλεσμα ύστερα από 4k + 4 κύκλους
ρολογιού. Έτσι είναι δύσκολο να αναγνωριστεί εξωτερικά το είδος της EK πράξης που
πραγματοποιείται σε δεδομένο χρονικό διάστημα.
Χρησιμοποιώντας τις (6.1), (6.2), (6.3), (6.4), η λογική του επεξεργαστή μικροκώδικα για
πρόσθεση και διπλασιασμό ΕΚ σημείων μπορεί να περιγραφεί χρησιμοποιώντας την GF(2k)
αριθμητική μονάδα που περιέχει την μιας διάσταση συστολική αρχιτεκτονική
πολλαπλασιασμού/αντιστροφής. Σε αυτήν την περίπτωση, ο αριθμός των κύκλων ρολογιού
για την πραγματοποίηση ΕΚ πράξεων αυξάνεται δραματικά. Λόγω της δομής της μιας
διάστασης συστολικής αρχιτεκτονικής πολλαπλασιασμού/αντιστροφής, μια GF(2k) πράξη
στην GF(2k) αριθμητική μονάδα δεν μπορεί ξεκινήσει να υπολογίζεται αν δεν έχει τελειώσει
ο υπολογισμός της GF(2k) πράξης που την δεδομένη στιγμή η μονάδα αυτή επεξεργάζεται.
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Αυτός ο κανόνας δεν ισχύει βέβαια για την πράξη της GF(2k) πρόσθεσης – αφαίρεσης που
μπορεί να υπολογιστεί παράλληλα με τον GF(2k) πολλαπλασιασμό ή αντιστροφή.
Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι η πρόσθεση και ο διπλασιασμός ΕΚ σημείων με την χρήση
της μιας διάστασης συστολικής αρχιτεκτονικής πολλαπλασιασμού/αντιστροφής να
ολοκληρώνονται μετά από 5k+2 κύκλους ρολογιού όπως φαίνεται από την λογική ελέγχου
του επεξεργαστή μικροκώδικα που παρουσιάζεται για την πρόσθεση ΕΚ σημείων στον
πίνακα 6.4 και για τον διπλασιασμό ΕΚ σημείων στον πίνακα 6.5. Αυτή η προσέγγιση οδηγεί
σε μια πιο αργή ΕΚ αριθμητική μονάδα σε σχέση με την αντίστοιχη μονάδα που χρησιμοποιεί
την δύο διαστάσεων συστολική αρχιτεκτονική πολλαπλασιασμού/αντιστροφής η οποία όμως
χρησιμοποιεί πολύ λιγότερους πόρους υλικού και χρειάζεται πολύ μικρότερο χώρο πάνω σε
ολοκληρωμένο.
ΠΙΝΑΚΑΣ 6.4
ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΣΘΕΣΗΣ ΕΚ ΣΗΜΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ
ΜΙΚΡΟΚΩΔΙΚΑ ΟΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΜΙΑΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΟΛΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ/ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πράξη που ξεκινά στο τρέχοντα κύκλο
ρολογιού
Πρόσθεση

Πολλαπλασιασμός

Αποθήκευση

Εκτιμώμενος
κύκλος ρολογιού
για ολοκλήρωσης
τρέχουσας πράξης
(Πρ/Πολ-Αν)

Έξοδος
τρέχοντος
κύκλου
ρολογιού

Τύπος
# κύκλων
ρολογιού

Πράξης
Εξόδου

Αντιστροφή

X+ = x1+x2

-

1

-

-

2

-

Y+ = y1+y2

1/(X+)

2

A.O.

Store X+

3 / 2k+1

X+ = x1+x2

a + X+

-

3

A.O.

Store Y+

4

Y+ = y1+y2

x1 + x3

-

4

A.O.

Store a + X+

5

a + X+

y1 + x3

-

5

A.O.

Store x1 + x3

6

x1 + x3

-

-

6

A.O.

Store y1 + x3

-

y1 + x3

....

.....

....

....

.....

....

....

λ = (Y+)[1/(X+)]

2k + 1

I. O.

Store 1/(X+)

3k+1

1/(X+)

....

.....

....

....

.....

....

....

λ + α + X+

λ2

3k+1

Μ.O.

Store λ

3k +2 / 4k+1

λ

-

-

3k + 2

Α. Ο.

Store λ + α + X+

-

λ + α + X+

....

.....

....

....

.....

....

....

x3 = λ2 + λ + α + X+

λ (x1 + x3)

4k+1

M.O.

Store λ2

4k +2 / 5k +1

λ2

-

-

4k +2

Α. Ο.

Store x3

-

-

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

y3 = λ (x1 + x3) + y1 + x3

-

5k+1

M.O.

Store λ (x1 + x3)

5k+2

λ (x1 + x3)

-

-

5k+2

A.O.

Store y3

-

y3
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6.5
ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ ΕΚ ΣΗΜΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ
ΜΙΚΡΟΚΩΔΙΚΑ ΟΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η MΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΟΛΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ/ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πράξη που ξεκινά στο τρέχοντα κύκλο
ρολογιού
Πρόσθεση

Πολλαπλασιασμός

Αποθήκευση

Εκτιμώμενος
κύκλος ρολογιού
για ολοκλήρωσης
τρέχουσας πράξης
(Πρ/Πολ-Αν)

Έξοδος
τρέχοντος
κύκλου
ρολογιού

Τύπος
# κύκλων
ρολογιού

Πράξης
Εξόδου

Αντιστροφή

x 1 + x3

1/x1

1

-

-

2/2k

-

x3 + y1

-

2

A. O.

Store x1 + x3

3

x1 + x3

-

-

3

A. O.

Store x3 + y1

-

x3 + y1

…

…

…

…

…

…

…

-

( y1) [1/x1]

2k

I.O.

Store 1/x1

3k

1/x1

…

…

…

…

…

…

…

λ = x1 + ( y1 /x1)

-

3k

M.O.

Store ( y1 /x1)

3k + 1

( y1 /x1)

λ+α

λ2

3k+1

Α.O.

Store λ

3k+2 / 4k+1

λ

-

-

3k + 2

…

Store λ + α

-

λ+α

…

…

…

…

…

…

…

x3 = λ2 + λ + α

λ (x1 + x3)

4k+1

M.O.

Store λ2

5k + 1

λ2

-

-

4k + 2

M.O.

Store x3

-

x3

…

…

…

…

…

…

…

y3 = λ (x1 + x3)+ x3 + y1

-

5k +1

M. O.

Store λ(x1 + x3)

5k + 2

λ(x1 + x3)

-

-

5k + 2

A. O.

Store y3

-

y3

Η χρήση επεξεργαστή για τον συνολικό έλεγχο του συστήματος προτιμήθηκε έναντι μιας
μονάδας λογικής ελέγχου ειδικού σκοπού για λόγους ευελιξίας. Πιο συγκεκριμένα, η
δυνατότητα επαναπρογραμματισμού του μικροκώδικα του επεξεργαστή δίνει ένα πολύ
μεγάλο πλεονέκτημα ως προς την χρηστικότητα του συστήματος επιτρέποντάς μας να
αλλάξουμε πλήρως τις παραμέτρους του συστήματος. Κάτι τέτοιο μπορεί να περιλαμβάνει
αλλαγή του αλγορίθμου πολλαπλασιασμού, προσθήκη μέτρων προστασίας από SCA ακόμα
και αλλαγή του συστήματος συντεταγμένων στο προβολικό επίπεδο (αν και κάτι τέτοιο δεν
είναι ενδεδειγμένο για το σύστημα αυτό).
Αποτελέσματα Προτεινόμενων Λύσεων και Συγκρίσεις με Άλλες Αρχιτεκτονικές
Οι προκύπτουσες ΕΚ αριθμητικές μονάδες που βασίζονται στις συστολικές αρχιτεκτονικές
πολλαπλασιασμού/αντιστροφής του υποκεφαλαίου 4.3.2 κληρονομούν την καθυστέρηση
κρίσιμου μονοπατιού αυτών των αρχιτεκτονικών. Χρησιμοποιώντας τον απλούστερο
αλγόριθμο scalar πολλαπλασιασμού (αλγόριθμος 6.1) και υποθέτοντας ότι το Hamming
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Weight του ακεραίου s του scalar πολλαπλασιασμού είναι k/2 κατά μέσο όρο τότε η συνολική
καθυστέρηση για κάθε EK πράξη υπολογίζεται και παρουσιάζεται στον πίνακα 6.6
ΠΙΝΑΚΑΣ 6.6
ΧΡΟΝΟΙ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΚ ΣΗΜΕΙΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΕΚ
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
Δυο Διαστάσεων Συστολική Αρχιτεκτονική Μιας Διάστασης Συστολική Αρχιτεκτονική
Πρόσθεση ΕΚ Σημείων

4k+4

Πρόσθεση ΕΚ Σημείων

5k+2

Διπλασιασμός ΕΚ Σημείων

4k+4

Διπλασιασμός ΕΚ Σημείων

5k+2

Scalar EK Πολλαπλασιασμός

6k2+6k

Scalar EK Πολλαπλασιασμός

7.5k 2 + 3k

Τα αποτελέσματα του πίνακα 6.6 δείχνουν ότι η ΕΚ αριθμητική μονάδα που χρησιμοποιεί
την δύο διαστάσεων συστολική αρχιτεκτονική πολλαπλασιασμού/αντιστροφής επιτυγχάνει
μικρότερη καθυστέρηση υπολογισμού για όλες τις ΕΚ πράξεις σε σύγκριση με την ΕΚ
αριθμητική μονάδα που χρησιμοποιεί την μιας διάστασης συστολική αρχιτεκτονική
πολλαπλασιασμού/αντιστροφής. Όμως αυτός ο βαθμός ταχύτητας επιτυγχάνεται εις βάρος
εξαιρετικά μεγάλου αριθμού χρησιμοποιημένων πόρων υλικού για την πρώτη αρχιτεκτονική
αφού αυτή έχει O(m2) αριθμό στοιχείων υλικού. Η ΕΚ αριθμητική μονάδα που χρησιμοποιεί
την μιας διάστασης συστολική αρχιτεκτονική πολλαπλασιασμού/αντιστροφής έχει O(m)
αριθμό στοιχείων υλικού αλλά δεν επιτυγχάνει το ίδιο επίπεδο ταχύτητας.
Οι προτεινόμενες συστολικές αρχιτεκτονικές πολλαπλασιασμού/αντιστροφής μαζί με τις
προκύπτουσες ΕΚ αριθμητικές μονάδες περιγράφηκαν σε VHDL και υλοποιήθηκαν σε Virtex
5 XCVL330 FPGA τεχνολογία για ελλειπτικές καμπύλες ορισμένες σε GF(2163). Τα
αποτελέσματα της υλοποίησης παρουσιάζονται στον πίνακα 6.7 σε αριθμό LUTs - DFF και
τιμές μέγιστης συχνότητας λειτουργίας. Όπως αναμενόταν, η χωρική και χρονική
πολυπλοκότητα των ΕΚ αριθμητικών μονάδων καθορίζεται από τις χρησιμοποιημένες
συστολικές αρχιτεκτονικές πολλαπλασιασμού/αντιστροφής. Τα περισσότερα LUTs και DFFs
της υλοποίησης της ΕΚ αριθμητικής μονάδας έχουν ανατεθεί στις χρησιμοποιούμενες
συστολικές αρχιτεκτονικές πολλαπλασιασμού/αντιστροφής.. Ο επεξεργαστής δεν
υλοποιήθηκε και κατά συνέπεια δεν περιλαμβάνεται στις μετρήσεις του πίνακα 6.7
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ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ GF(2

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.7
) ΥΛΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΥΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΣΤΟΛΙΚΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΠΡΟΚΥΠΤΟΝΤΩΝ ΕΚ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Δυο Διαστάσεων Συστολική
Αρχιτεκτονική

Μιας Διάστασης Συστολική
Αρχιτεκτονική

LUT

DFF

Max Συχνότητα

LUT

DFF

Max Συχνότητα

201337

201337

241 MHz

819

819

241 MHz

Προκύπτουσα (2D) ΕΚ Αριθμητική
Μονάδα
201989

214703

Προκύπτουσα (1D) ΕΚ Αριθμητική
Μονάδα

241 MHz

1471

163

982

241 MHz

Χρησιμοποιώντας τα αποτελέσματα του πίνακα 6.7 μπορεί να προσδιοριστεί η συνολική
καθυστέρηση που παρουσιάζουν οι υλοποιημένες ΕΚ αριθμητικές μονάδες ως προς τον scalar
πολλαπλασιασμό και οι προκύπτουσες τιμές μπορούν να συγκριθούν με γνωστές παρόμοιες
υλοποιήσεις, όπως φαίνεται στον πίνακα 6.8. Πιο συγκεκριμένα, υποθέτοντας ότι το
HW(s) = 163/2 προκύπτει συνολική καθυστέρηση scalar πολλαπλασιασμού 0.663 msec για
την ΕΚ αριθμητική μονάδα (2D ΕΚ αριθμητική μονάδα) που χρησιμοποιεί την δύο
διαστάσεων συστολική αρχιτεκτονική πολλαπλασιασμού/αντιστροφής και 0.828 msec για την
ΕΚ αριθμητική μονάδα (1D ΕΚ αριθμητική μονάδα) που χρησιμοποιεί την μιας διάστασης
συστολική αρχιτεκτονική πολλαπλασιασμού/αντιστροφής. ‘Όπως φαίνεται από τον πίνακα
6.8 οι παραπάνω τιμές είναι πολύ ανταγωνιστικές σε σχέση με άλλες γνωστές παρόμοιες
αρχιτεκτονικές ειδικότερα με εκείνες που χρησιμοποιούν συγγενείς συντεταγμένες. Από αυτά
τα αποτελέσματα καθώς και τις μετρήσεις του πίνακα 6.7, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η
ΕΚ αριθμητική μονάδα που χρησιμοποιεί την μιας διάστασης συστολική αρχιτεκτονική
πολλαπλασιασμού/αντιστροφής μοιάζει να πλεονεκτεί έναντι της αντίστοιχης μονάδας που
χρησιμοποιεί την δύο διαστάσεων συστολική αρχιτεκτονική πολλαπλασιασμού/αντιστροφής.
Η ελάχιστα μεγαλύτερη καθυστέρηση των ΕΚ πράξεων και ειδικότερα του scalar
πολλαπλασιασμού στην 1D ΕΚ αριθμητική μονάδα σε σχέση με την 2D ΕΚ αριθμητική
μονάδα αντισταθμίζεται από το πολύ μεγάλο όφελος της μονάδας αυτής σε καλυπτόμενο
χώρο πάνω στο ολοκληρωμένο.
ΠΙΝΑΚΑΣ 6.8
ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ GF(2 ) ΥΛΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΕΚ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
Σύστημα
ΕΚ Υλοποίηση
Καθυστέρηση sP
Σώμα Ορισμού
Συντεταγμένων
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Leong
10.8 msec
GF(2 )
συγγενές
163
Okada
45.6 msec
GF(2 )
167
Orlando
0.21 msec
GF(2 )
προβολικό
163
προτ. 2D
0.663 msec
GF(2 )
συγγενές
163
προτ. 1D
0.828 msec
GF(2 )
συγγενές
163

164

165

7. ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Η κρυπτογραφία δημοσίου κλειδιού αποτελεί ένα πολύ ισχυρό εργαλείο παροχής ασφάλειας
για ένα μεγάλο εύρος εφαρμογών. Επειδή όμως χρησιμοποιεί πολύπλοκο μαθηματικό
υπόβαθρο αριθμητικών πράξεων με μικρή απόδοση σε ταχύτητα υπολογισμών αλλά και σε
δεσμευόμενους πόρους υλικού η υιοθέτηση της σε εφαρμογές ασφαλείας είναι επιφυλακτική.
Έτσι, σημαντική έρευνα έχει πραγματοποιηθεί με στόχο την βελτίωση της απόδοσης
κρυπτοσυστηματων δημοσίου κλειδιού και ειδικότερα κρυπτοσυστημάτων που βασίζονται
στο σχήμα RSA ή στις ελλειπτικές καμπύλες.
Σημαντικό κομμάτι της παραπάνω έρευνας επικεντρώνεται στην βελτιστοποίηση των
αριθμητικών πράξεων σε πεπερασμένα σώματα, ειδικότερα σε σώματα GF(p) και GF(2k).
Παρόλο που έχουν βρεθεί πολλές λύσεις πάνω στο θέμα αυτό υπάρχουν ακόμα πολλά
ανοιχτά προβλήματα που δεν έχουν ερευνηθεί επαρκώς. Η επίτευξη προσαρμοστικότητας και
ευελιξίας, η δυσκολία πραγματοποίησης αντιστροφής σε σώματα GF(2k) πολυωνυμικής
βάσης αναπαράστασης και πολλαπλασιασμού σε σώματα GF(2k) κανονικής βάσης
αναπαράστασης αλλά και η αποδοτική σχεδίαση κρυπτοσυστημάτων ελλειπτικών καμπύλων
σε συγγενείς συντεταγμένες που να είναι ανθεκτικά σε κρυπταναλυτικές επιθέσεις side
channel είναι μερικά από τα προβλήματα αυτά.
Στα πλαίσια της διδακτορικής αυτής διατριβής προτάθηκαν αλγόριθμοι και αρχιτεκτονικές
σχεδιασμού για τις πιο δαπανηρές σε πόρους υλικού αριθμητικές πράξεις πεπερασμένων
σωμάτων με στόχο την χρήση τους σε κρυπτογραφικά συστήματα δημοσίου κλειδιού. Πιο
συγκεκριμένα, προτάθηκαν τροποποιήσεις του αλγορίθμου Montgomery για modulo
πολλαπλασιασμό σε σώματα GF(p) βασισμένες σε Carry-Save πλεονάζουσα λογική και
προεπεξεργασία τιμών. Οι τροποποιήσεις αυτές οδήγησαν σε σχεδιασμό προσαρμοστικής
συστολικής αρχιτεκτονικής δύο διαστάσεων για modulo πολλαπλασιασμό και
προσαρμοστικής συστολικής αρχιτεκτονικής μιας διάστασης για modulo πολλαπλασιασμό
και ύψωση σε δύναμη. Χρησιμοποιώντας την προσαρμοστική συστολική αρχιτεκτονική μιας
διάστασης προτάθηκε μια αρχιτεκτονική κρυπτογράφησης RSA η οποία επιτυγχάνει μεγάλες
ταχύτητες κρυπτογράφησης χωρίς να απαιτεί μεγάλο αριθμό πόρων υλικού. Συγκρίνοντας
την με άλλες υπάρχουσες αρχιτεκτονικές RSA τα αποτελέσματα απόδοσης της προτεινόμενης
αρχιτεκτονικής ήταν αισθητά καλύτερα.
Σημαντική μελέτη έγινε επίσης και στον τρόπο επίτευξης ευελιξία στο σχεδιασμό
πολλαπλασιαστών σε σώματα GF(2k) πολυωνυμικής βάσης αναπαράστασης. Αποδεικνύουμε
ότι ο αλγόριθμος του Montgomery μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς καμία αλλαγή σε
ευέλικτους σχεδιασμούς πολλαπλασιαστών και προτείνουμε μια τροποποίησή του που να
οδηγεί σε ανταγωνιστικές αρχιτεκτονικές. Για να αποδειχθεί η ορθότητα των επιλογών μας σε
αυτή την τροποποίηση προτείνεται ένα δομικό στοιχείο Montgomery πολλαπλασιασμού που
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή διαφόρων τύπων ευέλικτων ακολουθιακών
πολλαπλασιαστών. Έτσι σχεδιάζονται τρεις ενδεικτικοί ευέλικτοι πολλαπλασιαστές που να
βασίζονται στο προτεινόμενο δομικό στοιχείο οι οποίοι δίνουν πολύ καλύτερα αποτελέσματα
απόδοσης εν συγκρίσει με άλλες γνωστές ευέλικτες αρχιτεκτονικές. Αξίζει να σημειωθεί ότι
οι προτεινόμενες ευέλικτες αρχιτεκτονικές δίνουν καλύτερα αποτελέσματα απόδοσης ακόμα
και εν συγκρίσει με αρχιτεκτονικές που δεν έχουν το χαρακτηριστικό της ευελιξία και κατά
συνέπεια το αντίστοιχο κόστος απόδοσής της.
Στα πλαίσια της διδακτορικής διατριβής μελετήθηκε επίσης η πράξη της αντιστροφής σε
σώματα GF(2k) πολυωνυμικής βάσης αναπαράστασης και κυρίως ο τροποποιημένος
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επεκτεταμένος αλγόριθμος του Ευκλείδη για αντιστροφή. Προτείνεται μια αλγοριθμική
μεθοδολογία η οποία λύνει το βασικό πρόβλημα του αλγορίθμου αυτού που είναι η
πολύπλοκη λογική ελέγχου του. Το αποτέλεσμα είναι ένας νέος τροποποιημένος
επεκτεταμένος αλγόριθμος του Ευκλείδη που έχει λιγότερα σήματα ελέγχου, μεταβλητές που
ολισθαίνουν πάντα κατά μια θέση αριστερά και σήματα που με κατάλληλη κωδικοποίηση
υλοποιούνται εύκολα σε υλικό. Ο προτεινόμενος αυτός αλγόριθμος χρησιμοποιείται στο
σχεδιασμό μιας δυο διαστάσεων συστολικής αρχιτεκτονικής αντιστροφής η οποία
επιβεβαιώνοντας την απόδοση του προτεινόμενου αλγορίθμου επιτυγχάνει πολύ καλά
αποτελέσματα ως προς την ταχύτητα υπολογισμών αποτελεσμάτων και τους απαιτούμενους
πόρους υλικού.
Επιπρόσθετα, όσον αφορά την αντιστροφή σε σώματα GF(2k) πολυωνυμικής βάσης
αναπαράστασης προτάθηκε μια εναλλακτική προσέγγιση στον τρόπο πραγματοποίησης της
πράξης αυτής. Πιο συγκεκριμένα, παρατηρώντας ότι η αλγοριθμική δομή της αντιστροφής
και του πολλαπλασιασμού σε σώματα GF(2k) πολυωνυμικής βάσης αναπαράστασης
χρησιμοποιώντας τους αλγορίθμους του Ευκλείδη και LSB αντιστοίχως βασίζεται σε
παρόμοιες
συναρτήσεις,
προτείνεται
ένας
αλγόριθμος
(αλγόριθμος
πολλαπλασιασμού/αντιστροφής) που επιτελεί και τις δύο πράξεις αυτές. Έτσι, με την
αλγοριθμική δομή της αντιστροφής χρησιμοποιώντας ένα επιπλέον σήμα ελέγχου μπορεί να
πραγματοποιείται και η πράξη του πολλαπλασιασμού. Το όφελος αυτής της αλγοριθμικής
λύσης είναι σημαντικό γιατί επιτυγχάνεται μεγάλη οικονομία σε πόρους υλικού αφού η πράξη
του πολλαπλασιασμού δεν φέρει επιπλέον κόστος πόρων υλικού σε ένα σύστημα που
χρησιμοποιεί και αντιστροφή, όπως είναι τα κρυπτογραφικά συστήματα ελλειπτικών
καμπύλων. Για να επιβεβαιώσουμε την παραπάνω πρόταση σχεδιάζουμε δύο συστολικές
αρχιτεκτονικές (δυο διαστάσεων και μιας διάστασης συστολική δομή) που βασίζονται στον
προτεινόμενο αλγόριθμο πολλαπλασιασμού/αντιστροφής. Τα αποτελέσματα ταχύτητας και
απαιτούμενων πόρων υλικού των προτεινόμενων αρχιτεκτονικών είναι πολύ καλά σε
σύγκριση με άλλες γνωστές αρχιτεκτονικές.
Οι
προτεινόμενες
αρχιτεκτονικές
πολλαπλασιασμού/αντιστροφής
μπορούν
να
χρησιμοποιηθούν χωρίς αλλαγή έτσι ώστε να επιτελούν όλες τις βασικές αριθμητικές πράξεις
σε σώματα GF(2k) πολυωνυμικής βάσης αναπαράστασης και οδηγούν στο σχεδιασμό μιας
αριθμητικής μονάδας GF(2k). Η προτεινόμενη αριθμητική μονάδα GF(2k) αποτελείται από
μια συστολική αρχιτεκτονική πολλαπλασιασμού/αντιστροφής και μια σειρά από πύλες XOR
διατεταγμένες παράλληλα. Ο συνδυασμός της προτεινόμενης αριθμητικής μονάδας GF(2k) με
έναν επεξεργαστή που αναλαμβάνει τον έλεγχο της αριθμητικής μονάδας GF(2k) δομεί μια
αριθμητική μονάδα πράξεων σημείων ελλειπτικών καμπύλων (ΕΚ). Η αριθμητική μονάδα ΕΚ
σημείων που προτείνεται στην διδακτορική διατριβή μπορεί να έχει δύο διαφορετικές μορφές
ανάλογα με την συστολική αρχιτεκτονική στην οποία βασίζονται (μιας διάστασης ή δύο
διαστάσεων συστολική δομή). Η λογική των πράξεων ΕΚ σημείων βρίσκεται αποθηκεμένη
σε ένα επεξεργαστή ελέγχου υπό την μορφή μικροκώδικα και μπορεί να τροποποιηθεί κατά
βούληση ανάλογα με το είδος των υπολογισμών που απαιτούνται από το σύστημα. Η
προτεινόμενη αριθμητική μονάδα πράξεων ΕΚ σημείων είναι ανταγωνιστική όσον αφορά την
απόδοση της όταν συγκρίνεται με άλλες παρόμοιες αρχιτεκτονικές ενώ είναι ανθεκτική σε
κρυπταναλυτικές επιθέσεις side channel αφού οι διάφορες πράξεις ΕΚ σημείων δεν μπορούν
εύκολα να αναγνωριστούν από ένα εξωτερικό παρατηρητή του συστήματος.
Τέλος, στα πλαίσια της διδακτορικής διατριβής, εξετάστηκε και η πράξη του
πολλαπλασιασμού σε σώματα GF(2k) κανονικής βάσης αναπαράστασης. Πιο συγκεκριμένα,
επιλέχθηκαν βέλτιστες κανονικές βάσεις για αναπαράσταση των στοιχείων του σώματος
GF(2k) και προτάθηκε μια μεθοδολογία πραγματοποίησης πολλαπλασιασμού πάνω σε
βέλτιστα κανονικές βάσης τύπου Ι. Η μεθοδολογία αυτή βασίζεται σε ζευγάρωμα των
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μερικών γινόμενων κάθε συντελεστή του πολυωνύμου του γινομένου η ύπαρξη ή όχι των
οποίων καθορίζεται από έναν προτεινόμενο πίνακα R. Ο πίνακας R αποτελεί μια
τροποποίηση του k x k πίνακα πολλαπλασιασμού της βέλτιστα κανονικής βάσης
αναπαράστασης αλλά με πολύ λιγότερα στοιχεία ( (k + 1) ´ k ) και αναπαριστά τα μερικά
2
2
γινόμενα κάθε συντελεστή του γινομένου απορρίπτοντας όλα τα όμοια μερικά γινόμενα.
Χρησιμοποιώντας την προτεινόμενη μεθοδολογία και τον πίνακα R, προτείνονται
αρχιτεκτονικές σειριακές και παράλληλες που δίνουν ικανοποιητικά αποτελέσματα
επιτυγχάνοντας τη μικρότερη δυνατή καθυστέρηση κρίσιμου μονοπατιού χωρίς αύξηση του
αριθμού απαιτούμενου πόρων υλικού.
Ένα βασικό συμπέρασμα που προκύπτει από την διδακτορική διατριβή είναι η
αποτελεσματικότητα χρήσης του αλγορίθμου Montgomery σωμάτων GF(2k) πολυωνυμικής
βάσης αναπαράστασης στο σχεδιασμό αποδοτικών ευέλικτων αρχιτεκτονικών
πολλαπλασιασμού. Από την μελέτη που έγινε αποδείχθηκε ότι ο αλγόριθμος Montgomery
μπορεί να αποδώσει πολύ καλύτερα αποτελέσματα σε ακολουθιακούς πολλαπλασιαστές από
ότι οποιαδήποτε άλλη υπαρκτή λύση μια και δεν χρειάζεται καμία τροποποίηση ούτε σε
επίπεδο αλγορίθμου ούτε σε επίπεδο αρχιτεκτονικής έτσι ώστε να υποστηρίζει ευελιξία. Αν
επιπλέον ο αλγόριθμος Montgomery τροποποιηθεί με τον τρόπο που προτείνεται στην
διδακτορική διατριβή τότε τα αποτελέσματα απόδοσης αρχιτεκτονικών που βασίζονται σε
αυτόν είναι εφάμιλλα ή και καλύτερα από μη ευέλικτες αρχιτεκτονικές πολλαπλασιασμού
διαφορετικών αλγορίθμων που δεν φέρουν το επιβαρυντικό κόστος απόδοσης της ευελιξίας.
Εξίσου σημαντικό είναι και το συμπέρασμα που προκύπτει σε σχέση με την αντίστροφη σε
σώματα GF(2k) πολυωνυμικής αναπαράστασης. Έτσι λοιπόν διαφαίνεται ότι το κόστος σε
ταχύτητα και σε πόρους υλικού μιας αντιστροφής δεν είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό του
πολλαπλασιασμού αν η πράξη αυτή πραγματοποιηθεί με τους προτεινόμενους σε αυτήν τη
διδακτορική διατριβή αλγόριθμους και αντίστοιχες αρχιτεκτονικές. Μπορεί δε, να σχεδιαστεί
μια αρχιτεκτονική που να έχει το κόστος ταχύτητας και πόρων υλικού της αντιστροφής και να
πραγματοποιεί όλες τις πολύπλοκες αριθμητικές πράξεις σε σώματα GF(2k) πολυωνυμικής
αναπαράστασης (αντιστροφή, πολλαπλασιασμό, διαίρεση). Τα παραπάνω συμπεράσματα
αποδεικνύονται χρησιμοποιώντας τις προτεινόμενες λύσεις σε σχεδιασμό μιας αριθμητικής
μονάδας πράξεων ελλειπτικών καμπύλων απ’ όπου διαφαίνεται η υπεροχή αυτής της
αριθμητικής μονάδας τόσο σε ταχύτητα υπολογισμών όσο και σε απαιτούμενους πόρους
υλικού έναντι άλλων παρόμοιων αρχιτεκτονικών ακόμα κι όταν οι αρχιτεκτονικές αυτές
χρησιμοποιούν προβολικές συντεταγμένες.
Οι προοπτικές εξέλιξης της παρούσας ερευνητικής δουλειάς είναι πολλές. Μεγάλο
ενδιαφέρον φαίνεται να έχει η προοπτική χρήσης του αλγορίθμου Montgomery για σώματα
GF(2k) πολυωνυμικής αναπαράστασης σε παράλληλες (bit parallel) αρχιτεκτονικές τόσο για
σώματα που είναι ορισμένα σε γενικού τύπου ανάγωγα πολυώνυμα όσο και σε σώματα
ορισμένα πάνω σε ειδικού τύπου ανάγωγα πολυώνυμα. Αξίζει επίσης να δοκιμαστεί η
μεθοδολογία πολλαπλασιασμού σε σώματα κανονικής βάσεις αναπαράστασης εκτός από
βέλτιστες κανονικές βάσεις τύπου Ι και σε βέλτιστες κανονικές βάσεις τύπου ΙΙ. Τα
αποτελέσματα που δίνουν αρχιτεκτονικές βασισμένες στη μεθοδολογία αυτή σε ταχύτητα
υπολογισμών είναι αρκετά ενθαρρυντικά ιδιαίτερα για SMPO πολλαπλασιαστές. Τέλος,
μεγάλο ενδιαφέρον θα είχε η χρήση όλων των αλγορίθμων και αρχιτεκτονικών που
προτείνονται σε αυτή την διδακτορική διατριβή σε κρυπτογραφικά συστήματα
Υπερελλειπτικών Καμπύλων. Αυτό το νέο είδος κρυπτογραφίας δημοσίου κλειδιού που
αποτελεί υπερσύνολο της κρυπτογραφίας ελλειπτικών καμπύλων μελλοντικά αναμένεται να
διαδραματίσει ενεργό ρόλο στο θέμα της ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων.
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