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(دریافت22/11/22 :؛ پذیرش)22/11/22 :

چکیده
دستگاه رمزنگاری خم بیضوی بهدلیل کوتاه بودن طول کلید و امنیت سطح باالی آن ،مطمئنترین دستتگاه رمزنگتاری بترای استت اده در
رأی گیری الکترونیکی است .البته مشکل این دستگاه ،زیاد بودن انجام محاسبات بهدلیل پیچیدگی باالی عملیات محاسباتی روی خم بیضتوی
می باشد .عملیات ضرب یکی از زمانبرترین عملیات دستگاه رمزنگاری خم بیضوی است که حدود  %۵۸زمتان ارترای الگتوریتم رمزنگتاری را
صرف میکند [ .] 1به همین دلیل در این مقاله یک روش بهینه برای کاهش هزینه زمان عملیات ضرب ارائته متیدهتیم .روش پیشتنهادی بتا
بهبود در دو قسمت اصلی الگوریتم رمزنگاری یعنی قسمتهای کنترلی و محاسباتی ،دارای کارایی ختوبی بتاینری متیباشتد .نتتایا ارزیتابی و
مقایسه روش پیشنهادی با برخی الگوریتمهای مطالعهشده ،نشان میدهد که این روش نسبت به سایر الگوریتمهتا ،ستری تتر بتوده و عملکترد
بسیار خوبی دارد.
واژههای کلیدی :ضرب اسکالر ،رمزنگاری خم بیضوی ،عملیات محاسباتی ،رایگیری الکترونیکی

 -4مقدمه
در سالهای اخیر با پیشرفت فنتاوری اطععتات و ارتباطتات
الکترونیکی و رشد قابلتوره فعالیتهای الکترونیکی مانند دولتت
الکترونیکتتی ،تجتتارت الکترونیکتتی ،شتتهر الکترونیکتتی و اخیتترا"
رأیگیری الکترونیکی ،زنتدگی روزمتره متردم دستتووش تحتول
شگرف شده است .چندین کشور شروع به آزمتایش و استت اده از
انواع موتلت روشهتای رایگیتری الکترونیکتی نمتودهانتد کته
شمارش سری  ،امکتان رأیگیتری از راه دور و کتاهش هزینته از
رملته دالیتل عمتتده آن استت .بتا تورتته بته نیازمنتدی امنیتتتی
رأیگیری الکترونیکی ،رمزنگاری خم بیضوی 1نقشتی اساستی در
تامین امنیت مراحل موتل فرآیند رأی گیتری الکترونیکتی ای تا
میکند .برای ایجاد امنیت رأیگیری الکترونیکی از پروتکتلهتای
رمزنگاری خم بیضوی استت اده متیشتود ،زیترا کوتاه بودن طول
کلید در ستتامانههتتای رمزنگاری اهمیت بتتهستتزایی دارد و سبﺐ
کاهش توان مﺼرفی ،پهنای باند ،میزان پردازش و حافﻈه متتتورد
نیاز می شود .بهدلیل کمبود این مناب در تجهیزات قابل حمتل ،از
قبیل کتتتارتهتتتای هوشمند ،محتتتدودیتهتتتایی در است اده از
الگوریتمهای رمزنگاری ورود دارد ].[1-3
سامانههای رأیگیری معموالً دارای سه مرحله میباشتند .در
مرحلتتته اول رأیدهنتتتده ختتتود را معرفتتتی و اصتتتالت ختتتود
رایانامه نویسنده پاسوگوamrghdri@ihu.ac.ir :

را ثابت می کند .مرحله بعتدی ،رای دادن فترد تاییتد هویتت
شده در مرحلته قبتل استت کته مجتاز بته رأی دادن متیباشتد.
همچنین مرحله آخر به شمارش آرا اختﺼاص دارد .در این مراحل
معموالً یک کانال عمومی تحت عنوان تابلوی اععنات 1ورود دارد
که افراد بهصورت عمومی پیامهای خود را آنجا متیگذارنتد ددر-
صورت عدم ورود چنین تابلویی در بعضی از روشها افراد پیامهتا
را بهطور مستقیم برای هم میفرستند که باز هم نیاز بته عمتومی
کردن پیام ها دارد) .علت است اده از الگوریتم خم بیضوی 2هم بته
ورود آمدن مسئله لگاریتم گسسته است کته حتل آن بته حجتم
محاسباتی باالیی نیاز دارد و حمله به آن تقریبا" غیرممکن است.
برای عمومی کردن پیامهای خﺼوصی در روش خمهای بیضوی از
نوعی ضرب اسکالر است اده میشود که پایه آن از یک خم بیضوی
خاص است .بنابر این در روش خمهای بیضوی ضرب اسکالر یتک
عمل اساسی است که نحوه پیادهسازی آن از نﻈر امنیت و هزینته
اهمیت زیادی دارد .لذا با بررسی چند الگوریتم رایا بترای انجتام
عملیات ضرب اسکالر روی خم بیضوی ،یک ساختار بهینته بترای
پیادهسازی ضرب اسکالر ارائه میدهیم .در سالهای اخیتر تعتداد
زیادی پروتکل مبتنی بر ضرب استکالر ختمهتای بیضتوی بترای

1- Bulletin board
2 -Elliptic curve algorithm
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امنیت رای گیری الکترونیکی ارایه شده است که در ادامه اصول و
الزامات رأی گیری الکترونیکی را به لحاظ روشتن شتدن موضتوع،
معرفی مینماییم .

 -4-4الزامات رأیگیری الکترونیکی
برای انجام عملیات رأی گیری الکترونیکی بته امنیتت ستطح
باالیی نیاز داریم .به همین دلیل نیتازهتای امنیتتی مطتر بترای
رأیگیتتری الکترونیکتتی از طری ت اینترنتتت را تشتتویه هویتتت،
محرمانگی ،اثباتپذیری ،قابل اعتماد بودن و ...در نﻈر متیگیرنتد.
در ایتتن بوتتش چنتتد پتتارامتر معتتروف را کتته بتترای محتتک زدن
سامانههای رأیگیری به کار میرود ،به ارمال توضیح میدهیم.
تشخیص هویت :با است اده از دانگل ددانگتل بترای شتوه
مانند کارت شناسایی عمل میکند) و رمزگذاری بر پایه الگتوریتم
رمزنگاری خم بیضوی ،تایید هویت رایدهنده انجام میگیرد.
محرمانگی آرا :با است اده از پایگاه داده این مشکل قابل حل
است .بدینصورت کته پایگتاه داده انتوابتات بایتد از پایگتاه داده
رأیدهنتتده رتتدا باشتتد .بتتا رأی دادن رأیدهنتتده ،نتتام شتتوه
رأی دهنده بههمراه رأی او فرستاده نمی شود و تنها رأی در پایگاه
داده انتوابات ثبت شده و یکی به شماره آرای داوطلﺐ مورد نﻈتر
اضافه خواهد شد .ضمناً تا پایان زمان رأی گیری ایتن پایگتاه داده
مانند یک رعبه بسته عمتل نمتوده و بترای هتی کتاربری قابتل
خواندن نیست.
انکارناپذیری :تأیید رأی داده شده هتم در دانگتل و هتم در
پایگاه داده ثبت شود تا رای دهنده نتواند رای خود را انکار نماید.
عدم تکرار رای :بتا تأییتد رأی در دانگتل و در پایگتاه داده
کاربر برای بار دوم نمیتواند رأی دهد.
تمامیت :تمام دادههای مربوط به رای دهندگان بدون کتم و
کاست باید به مقﺼد برسند .اگر پایگاه داده هتر استتان و یتا هتر
شهر ردا باشد و هر شوﺼی از محل زنتدگی ختودش بتوانتد بته
پایگاه داده متﺼل شود ،مسئله قطعی شبکه کمتر ات اق می افتد و
تمام دادههای ارسالی به مقﺼد خواهند رسید.
قابلیت اطمینان :برای یک شهروند مهم است که رأی او تتا
رسیدن به مقﺼد محرمانه بماند.
برای اطمینتان از حضتور و کتارکرد یتک انستان پشتت
سیستم با ارائه تﺼویری کته در آن از اعتداد و حروفتی استت اده
شده که تنها توسط چشم انسان قابل خواندن استت و ماشتین یتا
نرمافزار نمیتواند آنها را تشویه دهد ،میتتوان ایتن مستئله را

حل نمود.
تعریف کاربر مجاز در این سیستم :کاربری که دانگل دارد
و نیز کلمه رمز واردشتده توستط وی بتا رمتز مورتود در دانگتل
مطابقت داشته باشد را کاربر مجاز در سیستم گویند ] 3و .[4
ضرب اسکالر خم بیضوی در رمزنگتاری ختم بیضتوی نقتش
موثری دارد زیرا در اوایل با این فرض که پیدا کتردن حتداقل دو
عامل اول بزرگ برای تجزیه یک عدد صحیح بزرگ مشکل استت،
رمزنگاری کلید عمومی را امن تلقی میکردنتد .امتا در ایتن روش
طول کلید زیاد بود .برای رمزنگاری مبتنی بر خم بیضوی ،فترض
بر این است که پیدا کردن لگاریتم گسسته یک عنﺼر تﺼتادفی از
خم بیضوی با توره بته یتک نقطته پایته عمتومی شتناختهشتده
غیرعملی میباشد .اندازه خم بیضوی تعیینکننده سوتی مسئله
است .مزیت اصلی الگوریتم خم بیضوی داشتن یک کلید با انتدازه
کوچکتر است که این موضوع به معنتی کتاهش یخیترهستازی و
انتقال مورد نیاز میباشد .به این معنی که ،یک سیستم رمزنگاری
خم بیضوی می تواند همان سطح از امنیت را کته سیستتم RSA1
دیکی از الگوریتمهای رمزنگاری کلید عمومی) با ماژولهای بزرگ
و طول بلند کلید فراهم میکند را ایجاد کند .بهعنوان مثال ،یتک
کلید عمومی  2۸۲بیتی مبتنی بر خم بیضوی متیبایستت امنیتت
قابلمقایسه ای بتا یتک رمتز کلیتد عمتومی  31۰2بیتتی مبتنتی
بر  RSAداشته باشتد .از سیستتم رمزنگاری مبتنی بر خم بیضوی
به عنتوان یک راهکتار مناسﺐ بترای رف محتدودیت هتای مذکور،
است اده میشود .رمزنگاری خم بیضوی بر اساس ساختاری ربری
از خمهای بیضوی بر روی میدانهای متناهی طراحی شده استت
ین سیستم نسبت به دیگر سامانه هتای رمزنگاری،
] .[۸از مزایای ا 
میتوان به مواردی چون دارا بودن باالترین درره محرمانگی به
هر بیت ،نیاز به حافﻈه کمتر ،توان مﺼرفی کمتر و کاهش
ازای 
ی باند مورد نیاز سیستم اشاره کرد ] .[۸این متوارد در انجتام
پهنا 
رأی گیری الکترونیکی نقش مهمی را ای ا میکنند .از مهمتترین و
ت ضتترب استتکالر روی
بارزترین ویﮋگی این رمزنگاری انجام عملیا 
میدانهای متناهی میباشد .ضرب اسکالر با اررای عملیات نقطته
مضتتاع و تکتترار رمتت نقطتته از ختتم بیضتتوی روی میتتدان
محاسبه میشود .کته اهمیتت آن در رمزنگتاری
متناهی
خم بیضوی را بارز مینماید.
در ادامه مقاله ،محاسبات ضترب استکالر ختم بیضتوی و
برخی الگوریتمهتای آن را در بوتش دوم مطتر متینمتاییم .در
بوش ستوم روشتی بهبودیافتته بترای ضترب استکالر و ستاختار
الگوریتم بهینه پیشتنهادی را ارائته متیدهتیم .در بوتش چهتارم
مقایسه و ارزیابی الگوریتم پیشنهادی و نتیجهگیتری را در بوتش
پنجم ارائه مینماییم.
1- Rivest Shamir Adleman
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 -2کارهای مرتبط با ضرب اسکالر خم بیضوی

 -4-4-2الگوریتم عملیات جمع و دوبرابر کردن نقطه

ضرب و معکوسسازی ،عملیاتی هستند که مناب زیادی در
رمزنگاری خم بیضوی مﺼرف میکنند .اگر چه معکوسسازی،
حافﻈه و زمان زیادتری نسبت به ضرب نیاز دارد اما ممکن است
که با انتواب موتﺼات مناسﺐ نقطه روی خم ،برای همه ضربهای
اسکالر تنها از یک معکوسساز است اده شود و الگوریتمهای ضرب
بهینه شوند [.]1

یک روش استاندارد بترای انجتام ضترب نقطتهای ،الگتوریتم
عملیات رم و دوبرابر کردن نقطه 2در مرر ] [۰است .در ایتن
الگوریتم همه بیتها در نمایش باینری  kاز چپ به راست انتقتال
داده می شوند .برای هر ص ر ،یک عملیات نقطه مضتاع و بترای
هر  ،1یک عملیات نقطه مضاع و به دنبال آن یک عملیات رم
نقطه انجام میشود .در نهایت از آنجاییکه برای  nبیتت تﺼتادفی
عدد  kمتوسط  n/2بیت یک داریم ،کل عملیات برای یتک ضترب
نقطهای کامل برابر  nمضاع کردن و  n/2رم است.

 -2-4-2الگوریتم باینری
یکی دیگتر از متتداولتترین روشهتا بترای محاستبه ضترب
روش بتاینری 3متیباشتد .ایتن روش کته روش
استکالر،
مضاع کردن و رم کردن نیز نامیده میشتود ] [۵در شتبهکتد
ییل نشان داده شده است.
]

[

شکل ( .)4طراحی سلسله مراتبی یک موتور رمزنگاری خم بیضوی

در شکل د )1طراحی سلسله مراتبی یک موتور رمزنگاری خم
بیضوی نشان داده شده است .تمام فرایند طراحی بته سته ستطح
تقسیم شده است .سطح پایین سه عملیات محاسباتی پایه میدان
متناهی را نشان میدهد؛ با است اده از ترکیﺐ ایتن سته عملیتات
پایه یعنی رم  ،ضرب و معکوسسازی میتتوان عملیتات ستطح
دوم یعنی عملیات رم نقطه و مضاع کردن نقطه را انجام داد.
اما هسته اصلی عملیتات در سیستتم رمزنگتاری ،عملیتات ضترب
نقطه است که در باالترین سطح قرار دارد ] ۸و .[۲
الگوریتم های ضرب نقطه عبارت را محاسبه میکننتد
که یک عدد مثبت صحیح است و نقطهای روی خم بیضتوی
است .این عملیات شکل پایته یتک رمزنگتاری کلیتد عمتومی بتا
است اده از خم بیضوی را نشان میدهد .برای پیادهسازی محاسبه
ضرب استکالر اعتداد بتزرگ در  ECC1یتا همتان رمزنگتاری ختم
بیضوی ،از بهبود این سه الیته بتهمنﻈتور افتزایش سترعت انجتام
محاسبات ،کاهش توان مﺼترفی و کتاهش مستاحت پیتادهستازی
سوتافزاری است اده میشود .بتا تورته بته ایتن مطلتﺐ یکتی از
زمانبرترین عملیات در خم بیضوی ،عملیات ضرب است.

 -4-2برخی الگوریتمهای رایج برای عملیات ضرب
در اینجا برخی الگوریتمهای ارایه شتده تتا کنتون را بتهطتور
ارمال مرور میکنیم.

1- Elliptic curve cryptoghraphy

شکل ( .)2شبهکد الگوریتم مضاع و رم کردن ][۵

در این روش بیتتتهتتای از راست به چپ اسکن متیشتتوند.
مطاب این روش هرگاه  =1باشد ،رم نقطه ای انجام می شود،
یعنی هزینه محاسبات به تعداد بیتهای غیر ص ر یا وزن همینﮓ
بستگی دارد .برای عدد تﺼادفی بتتته طتتتول بیت در نمایش
میباشد .چون
باینری ،متوسط تعداد عملیات رم نقطتتهای
متتیگذارنتتد،
وزن همینﮓ تتتأثیر مستقیمی روی عملکرد
کاهش آن مورد توره قرار گرفته است ]. [9
 -3-4-2الگوریتم بازکدگذاری
با توره به اهمیت کاهش وزن همینﮓ عدد و همچنین با
توره به اینکه هزینه ت ری نقطهای تقریباً با هزینه رم نقطهای
برابر میباشد ،است اده از نمایش ععمتدار عدد مورد توره قرار
گرفته است ] .[۵یک نمایش کاربردی رقم ععمتدار ،فرم

2- Double and add
3- Binary
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ب اسکالر به کمک
غیرمجاور 1نمایش کانونی میباشد .الگوریتم ضر 
نمایش

عدد در شکل د )3نشان داده شده است ].[9
[

]

∑

∑
شکل ( .)3الگوریتم ضرب اسکالر به کمک نمایش [11] NAF

در این الگوریتم برای عدد تﺼادفی به طول رقم ،متوسط
تعداد رم نقطتتهای  /3م تیباشتتد .برای افزایش بازدهتتی روش
ین اصتعحات،
اصعحاتی روی آن انجامشتده است .یکی از ا 

روش ضرب پنجرهای است که در ادامه معرفی میگردد.
 -1-4-2الگوریتم پنجرهای
به دستههتایی با طول w

در روش پنجرهای بیتهای عدد
بیت تقسیم میشوند .با دستهبندی بیتتهتای متیتتوان تعد 
اد
عملیات رم نقطه ای و در نتیجه هزینه محاسبات را کاهش داد.
یکی از این الگوریتمهای اصع شده که اخیراً توسط چتان ایتن و

شکل ( .)1شبه کد الگوریتم ضرب اسکالر با است اده از روش پنجرهای ][11

 -5-4-2الگوریتم کاراتسوبا -افمن
روش کاراتسوبا -افمن یکی از روشهای تستری ضترب اعتداد
صحیح میباشد .در ایتن روش بتا فترض اینکته  Aو  Bبته فترم
دودویی و با طول بیت نمایش داده شوند میتوان نوشت:
کتتته در آن  A, Bبتتته ترتیتتتﺐ بتتته دو بوتتتش مستتتاوی
تقسیم شدهاند که بیانگر بیتهتای بتاارزشتتر و
بیتهای کمارزشتر  Aو  Bمیباشند.

همکاران 2در مرر ] [11ارائه شده است ،در شبهکد زیتر نشتان
داده میشود.
در این روش هر دسته با طول  wبهصورت یک رقم در مبنای t
باشد ،بتا
نمایش داده میشود .در این الگوریتم زمانی که
توره به مقدار  uعملیات رم نقطهای و یا عملیات ت ری نقطهای
انجام میشود .اما عملیات مضاع کردن نقطهای برای همه مقادیر
انجام متیشتود .در ایتن الگتوریتم مراحتل 4.1و  4.2بتهطتور
همزمان انجام میشوند لذا تنها هزینه محاسبات مربوط به مرحلته
 4.1که بیشتر یا مستاوی مرحلته  4.2متیباشتد در نﻈتر گرفتته
میشود .در این ستاختار از ضتربکننتده استتاندارد بترای انجتام
عملیات ضرب در میدان گالوا است اده شده است ].[11
]

∑

1

∑

)

∑

)

∑(
∑
∑(

از اینرو حاصلضرب  C=ABرا میتوان بهصورت زیر نمایش
داد :

[
)( 2

[
]

1- Non Adjacent Form
2 -Chan Yin et al.

روش کاراتسوبا -افمن ضرب اعداد  2nبیتی را به سه
ضرب اعداد  nبیتی تبدیل میکند که سری تر از ضرب استاندارد
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میباشد ]12و.[13
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عملیات ضرب در میدان گالوا در دو مرحله انجام میشود:

 -3الگوریتم پیشنهادی بررای محاسربه ضررب
اسکالر خم بیضوی
با توره به اینکه استت اده از ستاختار متوازی باعت افتزایش
سرعت انجام عملیات ضرب اسکالر میشود و درنتیجه تأثیر زیادی
روی بازده الگوریتم منحنی بیضوی بهاصطع  ECCدارد ،در این
مقاله به انجام عملیات بهصورت متوازی در مرحلته دوم و ستوم از
شکل اول پرداختتهشتده استت کته در ادامته متورد بررستی قترار
میگیرد .درواق در ستاختار پیشتنهادی ،از روش بتاز کدگتذاری
کانونی برای تضمین کمتترین رقتمهتای غیرصت ر ،و از الگتوریتم
ضرب پنجترهای بترای کتاهش تعتداد عملیتات رمت نقطتهای و
مضاع نقطه ای و از ساختار موازی برای عملیات رم نقطهای و
عملیات مضاع نقطهای و همچنین در عملیات مربوط به میتدان
گالوا ،برای افزایش سرعت عملیتات ضترب استکالر و مقاومتت در
برابر حمعت تحلیل توان ،است اده شده است.
در الگوریتم ارائهشده توسط زین چان این و همکاران ] ،[11با
موازی نمتودن عملیتات رمت کتردن نقطتهای و دو برابتر کتردن
نقطهای و است اده از روش بازکدگتذاری ،سترعت انجتام عملیتات
ضرب اسکالر افزایش قابلتورهی نمتوده استت .امتا بترای انجتام
عملیات در میدان گالوا از ضربکنندهی استتاندارد استت اده شتده
است که یکی از نقاط ضع الگوریتم ارائهشده توسط زیتن چتان
این است .در این مقاله برای کاهش زمان ارترای الگتوریتم ضترب
اسکالر پنجرهای ارائهشده توسط زین چان این و همکاران ] [11و
افزایش بتازده عملیتات در میتدان گتالوا ستاختاری ردیتد بترای
پیادهسازی این الگوریتم ارائه میدهیم.





مرحله ضرب چندرملهایهای ) B(xو ) A(xبا رابطه
مرحله کاهش با است اده از چندرملهای ساده نشدنی
) P(xبا رابطه

در ساختار پیشنهادی در مرحلته ضترب چندرملتهایهتا از
ضربکننده باینری کاراتستوبا – افمتن ] [9مطتاب شتبهکتد آن
است اده شده است.

آنگاه

 -4-3ساختار پیشنهادی و محاسبات میدان گالوا
عملیات رم نقطهای و مضتاع نقطتهای ،توستط عملیتات
رم  ،ضرب و مجذور کردن در میدان گتالوا انجتام متیشتود .در
میدان ) ( GFهزینهی محاستبهی عملیتات مجتذور کتردن در
مقایسه با هزینهی محاسبهی عملیات ضرب کردن قابل صرفنﻈر
میباشد] .[14لذا نحوهی پیادهسازی عملیتات ضترب در میتدان
گالوا تأثیر زیادی روی بازده  ECCدارد .یک روش افتزایش بتازده
عملیات ضترب در میتدان گتالوا استت اده از ستاختارهای متوازی
میباشد .یکی از ساختارهای موازی بترای انجتام عملیتات ضترب
است اده از ساختار کاراتسوبا  -افمن میباشد که با توره به ساختار
ارائه شده در مرار ]12و [13بترای روش کاراتستوبا  -افمتن بته
بررسی نحوهی پیادهسازی عملیات ضرب میدان گالوا در ستاختار
پیشنهادی میپردازیم.
)  A(x), B(x) GF(2mو )p(x

بتتا فتترض اینکتته عناصتتر
چندرملهای ساده نشتدنی باشتد ،آنگتاه در ستاختار پیشتنهادی

شکل ( .)5ساختار الگوریتم کاراتسوبا– افمن ][14

ضربکنندههای میدان متناهی میتوانند با توره به بیتهای
تولیدشده در هر سیکل ساعت در سته دستته ضتربکننتدههتای
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سریال ،موازی ،سریال -موازی قرار گیرند .با تورته بته ایتن سته
دسته در الگوریتم پیشنهادی از ضرب کنندههای موازی استت اده
میکنیم ] .[1۵الگوریتم شکل د )۸مطاب رابطه د )2عمل میکند
بتهصتورت
و پس از محاسبة
همزمان ،هر سه عملیات ضرب را بهصورت همزمان انجام میدهد
بتهدستت
و
تا حاصل
را محاستبه نمتوده و در
آید .سپس حاصل
را محاسبه میکند .بعد
آخرین مرحله
توسط الگوریتم شتکل د ،)۸بترای
از محاسبه
رلوگیری از افزایش طول حاصل ،عمتل کتاهش انجتام متیشتود،
یعنی ) C(x)mod P(xو ) C(xمحاسبه میشتود .بتا داشتتن )P(x
تنها با است اده از گیت  XORمیتوان مرحله کاهش را انجتام داد.
ساختار ضربکننده دودویی کارتسوبا -افمن ترکیبی بهبتودیافتته
در شکل د )۲نشان داده شده است.

در بلوک عملیات ریاضی ،عملیات محاسباتی شتامل مضتاع
کردن نقطه ،رم نقطه و ضرب استکالر انجتام متیگیترد کته در
بوش قبلی روش بهبودیافته ای برای انجام بهینه ضرب اسکالر در
این بلوک ارائه شد .اما بلوک دیگری که در بح رمزنگتاری ختم
بیضوی اهمیت دارد بلوک کنترلی است که عملیات بلوک قبلی یا
عملیات محاسباتی را کنترل میکند ،به همین دلیل در این بوش
می خواهیم ساختاری برای این بلوک ارائه دهیم کته متناستﺐ بتا
بلوک قبلی و در رهت بهبود آن باشد ] .[1۰البته بتا راهکارهتایی
که در این بلوک و بلوک قبل ارائه شتد متیتتوان گ تت عملکترد
بلتوک یخیتترهستتازی نیتتز بهبتتود متتییابتتد .در شتتکل د )۵بلتتوک
پیشنهادی بهبودیافته برای بوش کنترلی ساختار رمزنگاری ختم
بیضوی نمایش داده شده است.

 -2-3طراحی بلوک کنترلی متناسرب برا الگروریتم
پیشنهادی
در ادامه قﺼد داریم قسمت دیگری از رمزنگار خم بیضتوی را
بهبود دهیم .شکل د ،)۰طراحی سطح باالی یتک رمزنگتاری ختم
بیضوی را نشان میدهد که از سه بلوک عملکردی بتزرگ شتامل
بلوک عملیات ریاضی ،بلوک کنترلی و بلوک یخیرهسازی تشکیل
شده است.

شکل ( .)8بلوک پیشنهادی بهبودیافته برای بوش کنترلی ساختار
رمزنگاری خم بیضوی ][13

شکل ( .)6ساختار ضربکننده دودویی کارتسوبا -افمن بهبودیافته
]14و.[1۸

شکل ( .)1طراحی سطح باالی یک رمزنگاری خم بیضوی ][1۰

در ادامه ارزای استت ادهشتده در بلتوک پیشتنهادی تشتریح
میشود ]12و .[13ثبات دستورات یا  32 IRبیت دستوراتی که از
حافﻈه اصلی فرستادهشده است را به  4قسمت تقستیم متیکنتد.
شمارنده برنامه یا  PCترتیﺐ برنامه ارراشده را کنترل میکند .از
 f1و  f2برای نگهداری آدرس دو عملگر است اده میشود .شمارنده
 RESآدرس نتیجه عملیات را نگه میدارد.
سیگنالهای ورودی به واحد کنترلی بهصورت زیر است:
 :STARTبرای شروع عملیات از این سیگنال است اده میکند.
 :RESETبرای بازنشاندن پردازشگر ،از این سیگنال استت اده
میشود.
 :DONEسیگنال نشاندهنده پایان عملیتات انجتامگرفتته در
واحد میباشد.
 : BUSYبرای مواقعی است که اررای یک دستورالعمل شروع
میشود.
 :LOAD-f1, LOAD-f2, LOAD-f3این سته ستیگنال بترای
توانا ساختن بارگذاری هر سته شتمارنده  f1, f2, f3استت کته در
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شمارنده اول  9بیت آدرس عملگر اول ،در شتمارنده دوم  9بیتت
آدرس عملگر دوم ،و در شمارنده سوم که شمارنده  RESاستت 9
بیت آدرس نتیجه قرار میگیرد.
 :LOAD-PCبرای سیگنال شمارنده برنامه است اده میشود.
:INCREMENT-f1, INCREMENT-f2, INCREMENT-f3
شمارندههای افزایشی برای زمانی است اده میشود که یتک کلمته
ردید از عملگرهای د )f1, f2, f3از حافﻈه فراخوانی میشتود .بته
این م هوم که بتا فراختوانی عملگرهتا ایتن شتمارندههتا افتزایش
مییابند.
 :Clear F1/F2/F3بترای پتاک کتردن مقتادیر F1, F2, RES
است اده میشوند.
 :WE-CUتوانایی ارسال سیگنال برای واحد کنترلی.
 :μProgram-FUسیگنالهای خروری از  ROMکه بته واحتد
 functionalمتﺼل میشوند .این سیگنالها توسط واحتد کنتترل
برای کنترل واحد  functionalو ثباتها است اده میشوند.
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د 9و  )11هزینه پیادهسازی الگوریتم پیشنهادی ضرب استکالر بتا
واحد کنترلی بهبودیافته با الگوریتم ارائهشتده در مررت ] [11در
دستگاه موتﺼات استاندارد و تﺼویری نمایش داده شده است.

چ

شکل ( .)3مقایسه هزینه الگوریتم پیشنهادی با الگوریتم مرر ][ 11
در دستگاه موتﺼات

 -3-3مقایسره و ارزیررابی الگرروریتم پیشررنهادی بررا
الگوریتم پیشین
برای محاسبه هزینه محاسبات از فرمولهای آمده در مرارت
]11و  [12است اده میکنیم ایتن فرمتولهتا بترای میتدان گتالوا
) ( GFو با پنجره  wارائه شدهاند.
3
4

شکل ( .)41مقایسه هزینه الگوریتم پیشنهادی با الگوریتم مرر ][12
در دستگاه موتﺼات

∑

به ترتیﺐ  Aهزینه محاسبه عملیات رم نقطهای و  Dهزینه
محاسبه مضاع کردن نقطهای است .ایتن دو هزینته در دستتگاه
موتﺼات استاندارد باهم برابر و در سایر دستگاهها هزینه محاسبه
رم نقطه ای دو برابر هزینه محاسبه مضاع نقطهای است ].[11
حال می توان نتیجته گرفتت عملیتات رمت نقطتهای بته هزینته
عملیات ضرب در میدان گتالوا و وزن همینتﮓ عملگرهتا در ایتن
میدان بستگی دارد .روش کاراتسوبا– افمن برای عملیات ضرب در
میدان گالوا طول عملگرها نﺼ میشود ،در نتیجه وزن همینتﮓ
و هزینه محاسبات عملیات رم کردن نقطهای و عملیات مضاع
نقطهای ،نﺼ خواهد شد .چون درروش پیشتنهادی از الگتوریتم
ضرب اسکالر است ادهشده است لذا هزینه را از رابطه ) (4بهدستت
میآوریم که هزینه محاسبه عملیات رم نقطتهای نﺼت هزینته
الگوریتم پیشنهادی در ساختار ] [11است.
برای اندازهگیری محاسبات از نرمافتزار متلتﺐ و کتدهایی در
محیط  C++است اده شده است .این برنامته طتول m =1۲1را در
نﻈرگرفته و هزینه محاسبات را برای  wدر دستتگاههتای موتلت
موتﺼات با شکلهای ییل نشان داده است ]11و .[12در شکلهای

شتتکلهتتای فتتوق نشتتان متتیدهنتتد کتته روش پیشتتنهادی از
الگوریتمهای مطر شده در مرار ] 11و  [12بهتر عمل میکند
و بازدهی بیشتری دارد .یکی از دالئتل اصتلی آن ایتن استت کته
درروش پیشنهادی به دلیل استت اده از ستاختار متوازی عملیتات
مضاع نقطهای و عملیات رم نقطهای بهصورت همزمان انجتام
میگیرد و در الگوریتم پیشنهادی به دلیل اینکته تقریبتاً ایتن دو
عملیات هزینه مساوی دارند ،در پیاده سازی هتای صتورت گرفتته
فقط هزینه عملیات رم نقطهای در نﻈتر گرفتتهشتده استت ،از
طرف دیگر به علت بهبودهایی که در واحد کنترلتی انجتامگرفتته
است ،نتیجه نشان دادهشده در نمودارها توریهپذیر متیباشتد .در
ادامه زمان موردنیاز برای اررای هتر عملیتات مورتود روی ختم
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ABSTRACT
Elliptic curve cryptography system due to the short key length and high level of security is most
important encryption system for use in electronic voting. The problem with this system is a lot of
computation time due to the complexity of computational operations on elliptic curve is over. Multiplication
of elliptic curve cryptography system is time consuming operations that about 85% of the time spent
implementing the encryption algorithm stems. Hence, we propose an optimal method to reduce the cost of
providing time of multiplication operations. The proposed method improved in two main parts, the parts of
the control and computing encryption algorithm, has the good performance. The result of evaluation and
comparison of the proposed method with some conserned algorithms, shows that this method compared to
other algorithms, is faster and very good performance.
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