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سازي الگوريتم رمز معماگر بر  طراحي يك پردازندة خاص منظوره جهت پياده
 FPGAروي 

 
 

  بابک صادقيان                             وکيلی... اسدا
com.vakili@fanava             ir.ac.aut.sadegh@ceba 

 آزمايشگاه امنيت داده
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 چكيده

طراحان . باشد  بيتي مي۱۶۰اي با قطعة ورودي، خروجي و كليد  الگوريتم رمزنگار معماگر، يك الگوريتم رمزنگار قطعه
در اين مقاله ضمن بررسي اين ادعا به طراحي يك پردازندة . دانند افزاري مناسب مي ي سختساز اين الگوريتم آنرا براي پياده
اين پردازندة خاص منظوره با هدف . پردازيم  ميFPGAسازي الگوريتم رمزنگار معماگر بر روي خاص منظوره جهت پياده

روی  حاصل از سنتز طرح برنتايج . ترجمة رمز کردن يك قطعة ورودي در هر پالس ساعت طراحی شده است/رمز
ترجمة / مگاهرتز توانايي رمز۵/۴۹ساعت پالس طرح شده با فرکانس  دهد كه پردازنده  نشان ميVirtex-XCV560تراشه

مقايسة نتايج بدست آمده از سنتز طرح انجام شده با  .]١[ گيگابيت بر ثانيه را خواهد داشت ۹۲/۷ها باسرعت  رمز کردن داده
دهد، الگوريتم رمزنگار معماگر   نشان مي 3DES و سنتز AESهاي فيناليست  براي سنتز الگوريتم]۲ [ رنتايج گزارش شده د

 . باال را دارد  Throughput/Area افزاري با مقدار سازي سخت قابليت پياده
 كلمات كليدي

  FPGA خط لوله،  رمز قطعه اي، ، ترجمة رمز،رمزنگاريمعماگر،             
 
 مقدمه .۱

افزاري يك  افزاري و يا سخت سازي نرم  در پيادهمناسب كارائي  و  باالة امنيتجر رمز بلوكي با د الگوريتم های راحيط
 ۶۴اي   كه يك رمز قطعهDES١،  الگوريتم ميالدی۱۹۷۷در سال . باشد  ميی رمزنگار طراحان الگوريتم های مهم برايهدف

  اياالت متحدههایي استاندارد ملّايرهبندي شده از طرف د اطالعات غير طبقهبيتي است بعنوان يك استاندارد براي رمزكردن 
 تكنولوژي  و  ملي استانداردموسسه،  ميالدی۱۹۹۷در سال .   طراحي آن هيچگاه منتشر نشدعد قواولی معرفي شد، آمريکا

اي با  راي طراحي يك الگوريتم رمز قطعهاي ب تاييد نكرد ولي مسابقهديگر  را DESاستفاده از الگوريتم  آمريکا اياالت متحده 
ی رسمی آن برای نفراخواميالدی  ۱۹۹۷ سپتامبر ۱۲در اين مسابقه که در .  بيت ترتيب داد۱۲۸ داده و كليد بيشتر از ةطول قطع

                                           
1 Data Encryption Standard 
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  بايد توصيف کنندة يکAESانجام شد، قيد شد که ) AES٢تحت عنوان ( رمزنگاری پيشرفته  طراحی يک الگوريتم
 عالوه بر اين الگوريتم بايد رمزنگاری با .اختيار همه قرار گيرد  بندی نشده بوده و بصورت آزاد در رمزنگاری طبقهالگوريتم

 بيت و طول کليد ۱۲۸حداقل طول قطعه ورودی و خروجی  و کليد متقارن را بعنوان يک رمزنگاری قطعه ای پياده سازی کند
در ، كارايي و سهولت استفاده مورد بررسي قرار گرفتند و ها از ابعاد امنيت يتمالگور.  بيت را پشتيبانی کند۲۵۶و , ۱۹۲, ۱۲۸

اي  هاي رمز قطعه  الگوريتم طراحیولي همچنان كار بر روي.  انتخاب شدAESنهايت الگوريتم رمز رايندال بعنوان الگوريتم 
 . گردد هاي جديد توسط رمزنگاران مطرح مي ادامه دارد و الگوريتم

 بيتي ۱۶۰اي با ورودي و خروجي و كليد   يك الگوريتم رمز قطعه سخت افزاریسازي به توصيف و پيادهله مقادر اين 
وسوم به معماگر و  بررسی مناسب بودن پياده سازی سخت افزاری اين الگوريتم و رسيدن به سرعت باال برای رمز کردن داده م

 . افزاري انجام شده است سازي سخت ابي كارايي و هم پياده هم ارزي،در ضمن .پردازيم در پياده سازی سخت افزاری می
به در داخل کشور )  ميالدیAES۱۹۹۷- تقريبا همزمان با اعالم مسابقه  (۱۳۷۶طراحي و تست اين الگوريتم در سال 

براي چند الگوريتم هاي انجام شده  سازي سازي انجام شده را با پياده  نتايج بدست آمده از پيادههمچنين  ].۳ [ استپايان رسيده
 به عبارت  يا،ها  سرعت رمز دادهبه ازایمعيار مقايسه سطح مورد استفاده . ]۵[ و ]۴[، ] ۲[كنيم  معروف مقايسه مياي رمز قطعه

  در براي استفادهبه سرعت باال دستيابيبمنظور . باشد  تعداد بيت رمز شده در واحد زمان ميبه ازای سطح مورد استفاده ديگر
 . استفاده شده استسازي و خط لوله  هاي موازي از تكنيك ها هن دادرمز كرد

در ضمن تبديالت موجود . گردد است كه در هر پالس ساعت يك قطعه ورودي رمز اينسازي انجام شده  پيادههدف 
نكته . ز كاهش يابدد شد تا تاخير رمز كردن اولين قطعه ورودي نيندر طرح تا حد ممكن و مقدور از لحاظ تاخير نيز بهينه خواه

 در .هاي مختلف به اين نكته نيز توجه شده است سازي بخش باشد و در پياده  كاهش حجم سخت افزار در حد امكان ميديگر
 .باشد مگر آنكه ذكر شود  مي Inverterهرجاي مقاله كه كلمة گيت بكار رفته است به معناي هر نوع گيت دو ورودي ويا 

 بطور ، وپردازيم  معماگر مينگار به معرفي الگوريتم رمزدوم بخشدر : باشد زير می تبصورمقاله بخشهای بعدی 
 . )مراجعه شود] ۳[براي توضيحات بيشتر به ( .د خواهد شدر آن توصيفمختصر توابع استفاده شده 

الت به  براي برخي از توابع و تبديبخشدر اين . باشد افزاري انجام شده مي  مربوط به توصيف طرح سختسوم بخش
 . گردد كار رفته در الگوريتم طرحهاي متفاوتي انجام شده است كه با هم مقايسه شده و مزايا و معايب هر طرح بيان مي

 هاي FPGA٣  الگوريتم رمز معماگر بر روی به بررسي نتايج حاصل از سنتز طرح انجام شده برايچهارم بخش
طالب و مقايسة نتايج حاصل از سنتز اين طرح با نتايج گزارش شده در نيز به جمع بندی مپنجم  در بخش . پردازد مختلف مي

 . می پردازيم3DES و همچنين AES  برای سنتز الگوريتم های فيناليست ]۴[  و]۲[جع امر
 

 معرفی الگوريتم رمز معماگر.۲

بخش عمليات . ستالگوريتم رمز قطعه ای معماگر از دو بخش  رمز کردن داده ها و توليد زيرکليدها تشکيل شده ا
 Xاگر .  مرحله عمليات جايگشتی حاصل می گردد۶ مرحله عمليات جانشينی و ۷ترجمة رمزکردن داده ها از ترکيب /رمز

  : خروجی آن باشد تابع مربوطه بصورت زير بيان ميشودYورودی اين بخش الگوريتم و 

)۱                 (       ))(............( 011
1

23
11

22
11

113 XKVSPTSPVSPTSPVSPTSPVKY ⊕⊕= −−−−− 
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 SP جايگشت بيتی و  تابعVi و Ti توابع جانشينی هستند، و عملگر     بيانگر XORتابع .  بيت به بيت دو مقدار است
.  استقابل بيان تركيب پانزده تابع با اين تابع  .آورده شده است) ۱( بيت است و ساختار كلي آن در شكل ۱۶۰ بيت به ۱۶۰فوق 

 نمايش y1شود بصورت زير با   حاصل ميk0با زير كليد   X ورودي  كردن بيت به بيت بلوكXOR اول كه با تابعخروجي 
 :yiام با i خروجی تابع شود و به همين ترتيب داده مي

01 kxy ⊕=              )( 112 yVy =              )( 23 ySPy =          . . .     131415 kyy ⊕=  )۲(  
 

S P -1  

S p  

S P -1  

V 1
-1  

V 1  

V 2  

T 1  

S p  

S p  

S P -1  

T 2  

T 3  

V 2
-1  

In p u t 

K 0

O u tp u t

K 1 3

   ساختار كلي رمز معماگر- 1لشک
 
 يك ساختار موازي براي پردازش موسوم به ساختار كلوس  معماگر الهام گرفته ازاختار مورد استفاده براي الگوريتم رمزس
)Clos (هر يك از توابع . استV1 و V2 بيت است كه به۵ بيت به ۵ تابع جانشيني ۳۲ متشكل از معماگر در الگوريتم رمز  

 بيت است كه به ۳۲ بيت به ۳۲ تابع ۵ متشكل از T3وT2وT1هر يك از توابع . ددهن موازات يكديگر عمليات خود را انجام مي

۳

ختار کلی رمز معماگرسا:۱شکل
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 : مثالً .دهند موازات يكديگر عمليات خودرا انجام مي

V1(y1) = y1 = y2,1 || y2,2 || y2,3 || … || y2,32    )۳                                                                              (  

T1(y3) = y4 = y4,1 || y4,2 || … || y4,5   ;     T1,i(y3,i) = y4,i )۴ (                                                     

12 و توابع جانشيني SP-1,SP   از ميان توابع مورد استفاده توابع جايگشتي 
1

1
2

2 ,,, VVVV توابع . فاقد كليد هستند −−
123جانشيني  ,, TTT123توابع.  كليددار هستند ,, TTT کليد   مرحلة آنها۶ و ۳، ۳ با ساختار فيستل ساخته می شوند و به ترتيب

 در ابتدا و انتهاي الگوريتم .صورت می گيرد K12  تاK 1اين کليد گذاری با استفاده از زيرکليدهای . گذاری می گردند
XOR 013هاي  بيت به بيت با زير كليد , KKگردد  زير كليد استفاده مي۱۴پذيرد بدين ترتيب جمعاً  صورت مي . K0و  K13 

 بيتي مطابق با برنامه ۱۶۰ رشته ۱۲ ابتدا K12  تاK 1به منظور توليد. هستند  بيتي۲۰۰ هر يك K12 تا K1  بيتي هستند ولي۱۶۰، 
موازي توابع  شاخة ۵با توجه به اينكه هر زيركليد در . يابند  بيت گسترش مي۲۰۰شود، سپس هر كدام به  توليد كليد ساخته مي

T در توابع .  تقسيم مي شود بيتي۴۰ قسمت ۵ مورد استفاده قرار مي گيرد، هر زيركليد بهT1،T2  ،T3 از توابع h و f  كه 
 . طراحي شده استDES الگوريتم f تابع  با الهام و اعمال تغييراتي از  روي كه بيتي هستند استفاده شده است۱۶توابعي 

 ع يك تابE بعتا بيتی و ۱۶، توابعی با ورودی و خروجی  P, IP, FPي  بيتتوابع جايگشتدر اين الگوريتم رمز 
چهار تابع . گردد  مختلف استفاده ميS-box دو گروه h وfبراي توابع .  بيت است۲۴ بيت به ۱۶گسترش تعداد بيت ها از 

ي به ا الگوريتم رمز قطعه.  ]۳[كنيم مي نامگذاري S8تا  S5 را h و چهار تابع جانشيني مربوط به S4 تا S1 را fبه جانشيني مربوط 
 كليدها با ترتيب فقط داراي يك ساختار هستند و  داده هاو ترجمه رمزکردن  طراحي شده است، كه عمليات رمز اي گونه

 بيتی  توابع جابجايی SP-1 و SPتوابع .  داراي ساختار وارون پذير استالگوريتمبه عبارت ديگر . گردند وارون اعمال مي
 . را  جابجا می کنندبيت ورودی خود ۱۶۰هستند که 

 برنامه ريزي كليد ۲-۱

 بيت است ۱۶۰اين تعداد بيت از روي كليد هسته كه . باشد  مياحتياج  بيت كليد۲*۱۶۰+۱۲*۲۰۰=۲۷۲۰ مجموعاً به  
 . شود  راست دوران داده ميبصورت زير به مرحله و در هر مرحله ۱۴ بيت كليد هسته در ۱۶۰منظور، ابتدا بدين . گردند ايجاد مي

 شماره دور ۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳

 تعداددوران۱۳ ۱۱ ۱۳ ۱۱ ۱۳ ۱۱ ۸ ۸ ۱۱ ۱۳ ۱۱ ۱۳ ۱۱ ۱۳

)(جـه در پايـان دوران هـا          اسـت، در نتي    ١٦٠د برابـر    يـر گ   انجام مـي   كليد اصلي مجموع دوراني كه روي      13,rK   مقـدار 
اگر به جاي دوران به راست، بيت ها را به سمت چـپ دوران داده و حاصـل مقـدار دوران مرحلـه         . حاصل برابر كليد هسته است    

iرا با     به چپ  ام iK iri نمايش دهيم در آنصورت      1, KK −= توان از دوران به چـپ بـراي          يات ترجمه رمز مي    لذا در عمل   ،1,,13
  بيتي با فيديك خطـي     ٨  بيت حاصل وارد يك شيفت رجيستر      ١٦٠پس از دوران در هر مرحله ،        . توليد زير كليد ها استفاده كرد     

 عملحاصل . گردد ابتدا وارد مي) msb(بيت با ارزش باالتر . دوش می g(n) = 1+x+x2+x5+x6+x7+x8  با چند جمله ای
 K12 تـا    K1به منظور توليد زيـر كليـد هـاي          .  در نظر گرفته شده است     x(17)دار اوليه شيفت رجيستر     مق  و  بيت خواهد بود   ١٦٠
هاي قبلي و بعـدي تقسـيم         بيتي هر قطعه با قطعه     ٨بيتي با پوشش    ٤٠ قطعه   ٥ آنها به     به مربوطه LFSR خروجي    بيت حاصل    ١٦٠
 ام  iاز زيـر كليـد      )   ام jقطعـه   ( بيتـي  ٤٠بـراي يـك قطعـه        . بيت هستند  ١٦٠ و   LFSR همان خروجی     K13 و   K0 ولی   گردد  مي

(j=1…. . 5,i=1…. . 12) 1سازند كه آنرا   بيت را مي١٦ بيتي مشترك با  قطعه ديگر در كنار يكديگر ٨ دو قسمت
, jiU و 
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2 بيت باقي مانده را ٢٤
, jiUبع در توا. ناميم  ميf و hهاي    تبديلjj TT ,2,3 1 قسمت ,

, jiU  تبيـ  با ورودي تابع  بيت بـهXOR   
2 بيت گسترش يافته وبا ٢٤ بيت به ١٦ نتيجه از ، گردد مي

, jiU بيت به بيت  XORشود ي شده و در بقيه تابع استفاده م. . 

طرح انجام شده .۳  

 يك پردازندة خاص منظوره جهت انجام عمليات رمزكردن و  انجام شدهافزاري طوركه گفته شد طرح سختهمان 
 طرح  .است شده در شكل زير آورده شده افزار طرح كلي سختساختار. باشد ترجمة رمز توسط الگوريتم رمزنگاري معماگر مي

  . بخش كنترل، وبخش رمز كردن داده، وليد زير كليد هابخش ت : تشكيل شده است، اين سه بخش عبارنتد از اصلي از سه بخش

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 بيتي است و پنج پايه ۱۶۰هاي   پايه مربوط به ورودي و خروجي۳۲۰. باشد  پايه مي۳۲۵حي شده داراي اافزار طر سخت
رح مورد نظر بصورت  ط.است اده شده استف VHDL براي توصيف طرح از .دشو ديگر براي هماهنگي و كنترل استفاده مي

ترين توصيف براي سنتز و  باشد، در ضمن ساده افزارمي ترين توصيف سخت اين توصيف دقيق. است ساختاري توصيف شده
 .  انجام گرفته است Examplerشركت  Leonardo2000.1i افزار  سنتز طرح با استفاده از نرم  .افزار است سازي سخت پياده

 (Key Scheduling)بخش توليد زيركليدها   ۳-۱

 در طرح اول هر چهارده زيركليد بطور  شده است،افزاري دو ساختار متفاوت طراحي براي اين قسمت از طرح سخت
شوند،  از لحاظ  شوند، كه در مقايسه با طرح دوم كه زير كليدها يكي يكي و بصورت پشت سرهم توليد مي همزمان توليد مي

افزار حدود يك ونيم تا دو برابر  باشد ولي از لحاظ حجم سخت ارده مرتبه سريعتر ميزمان الزم براي توليد زيركليدها چه
 :اجزاي به كار رفته در اين دو طرح عبارتند از. اند  اين دو ساختار در شكل زير آورده شده.بزرگتر است

160bit_Register: بيتي ساده۱۶۰  رجيستر ، Pin_ShiftRegister : ا ورودي موازي و  بيتي ب۱۶۰ شيفت رجيستر
 ۸ شيفت رجيستر : LFSR ،ازي و بيتي با ورودي سريال و خروجي م۱۶۰ شيفت رجيستر : Sin_ShiftReg ،خروجي سريال

 کلی طرح :4 شکل
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 بيتي اصلي و ۱۶۰ وروديها شامل كليد  .باشد   مي۱ به ۴پلكسر   مالتي: Mux4 و ۱ به۲پلكسر   مالتي: M ،بيتي با پسخور خطي
ترجمه / زير كليد مورد استفاده در بخش رمز۱۴خروجيها نيز . شود  كه در بخش كنترل توليد ميدنباش سيگنالهاي كنترلي مي

 تا از اين ۱۲بندي  ترجمه رمز كردن با استفاده از سيم/شوند و در بخش رمز  بيتي توليد مي۱۶۰باشند كه بصورت  رمز كردن مي
بر اساس گزارش ابزار (باشد  گيت می۱۲۰۰قريبا معادل  بيتی ت۱۶۰هر رجيستر  . شوند  بيت مي۲۰۰زيركليدها تبديل به 

 بيتی ۱۶۰گيت، هر مالتی پلکسر چهار به يک ۱۲۸۰ بيتی معادل ۱۶۰هر مالتی پلکسر دو به دوي ). (Foundation2.1i)سنتز
ه اين با توجه ب. باشد می)) Foundation2.1i(بر اساس گزارش  ابزارسنتز ( گيت۱۳۸ معادل LFSR گيت و هر ۲۰۸۰معادل 

 پالس ۱۶۰ گيت دارد و در ۴۵۶۹۲طرح توليد همزمان زيركليدها نياز به . مقادير سطح مورد نياز هر ساختار محاسبه شده است
پالس ) ۱۴*۱۶۰ (۲۲۴۰ گيت دارد و در ۳۱۵۷۸كند و طرح توليد متوالي زيركليدها  نياز به  ساعت زيركليدها را توليد مي
 .كند ساعت زيركليدها را توليد مي

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 :انتخاب تعداد واحدهاي خط لوله  ۳-۲

با توجه به تاخير بدست آمده براي طرح كلي و با در نظر گرفتن اين نكته كه طول واحدهاي خط لوله كمترين اختالف 
جام شده بصورت خط طرح ان. اي در نظر گرفته شده است  مرحله۱۶ ةرا از لحاظ تاخير باهم داشته باشند طرح  بصورت خط لول

كنيم با توجه به  سازي اي بصورت خط لوله پياده بين مرحله اگر بخواهيم اين الگوريتم را به شكل. باشد اي مي لوله داخل مرحله

)الف(  

160bit_Register Pin_ShiftRegister LFSR Sin ShiftRegister

Pin_ShiftRegister LFSR Sin ShiftRegister

Pin_ShiftRegister 
 LFSR Sin ShiftRegister

M

M

M

160bit_Register 

Pin_ShiftRegister 
LFSR Sin ShiftReg

Sin ShiftReg

Sin ShiftReg 

M

M

M

M
u
x
4 

160bit_Register 

)ب(  

 توليـد  -دو ساختار متفاوت طرح شده براي بخش توليد زيركليـدها الـف       :٥شكل
 توليد ترتيبي زيركليدها-همزمان زيركليدها ب
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ها حاصل نخواهد شد در حاليكه سطح مورد  دادهكردن اختالف زياد بين تاخير مراحل مختلف بهبود چنداني در سرعت رمز 
مربوط به  هاي ساده هستند در حاليكه مراحلXOR مراحل ابتدايي و انتهايي .اي خواهد داشت قابل مالحظه افزايش ،استفاده
 شامل يکره T2 و T1  با طرح انجام گرفته  .گيرند رمزكردن داده را در بر مياي از تاخير بخش   هركدام بخش عمده  Tiتوابع

به تنهايي هشت مرحله از  T3 . شود نيز در كنار آنها در نظر گرفته مي  SP و Vالبته تبديالت . چهار مرحله از خط لوله هستند
 ، كه هر يك بيتي در خط لوله وجود دارد۱۶۰ رجيستر ۱۷با احتساب رجيسترهاي ورودي و خروجي .شود خط لوله را شامل مي

ي هاي مياني به طرح كلّ  رجيستر گيت توسط۲۰۴۰۰  بنابراين مجموعاً). بر اساس گزارش ابزار سنتز(باشد  گيت مي۱۲۰۰معادل 
 . شود ل ميمگيت را شا) ۷۹۶۵۶( ۸۰۰۰۰ بدين ترتيب قسمت رمز كردن داده حدوداً. شود اضافه مي

 
 بخش كنترل ۳-۳

 به دو ، بخش كنترل نيز اجباراًوداحي شطّر ممكن است با توجه به اينكه بخش توليد زيركليدها به دو صورت متفاوت
 اين ةدر مقايس.اند  نشان داده شده) ۷(اين دو ساختار در شكل . متناظر با مدار توليد زيركليد طرح شده است، صورت متفاوت

در . باشد تري مي چيدهيخش كنترل پب نياز به هاكليدزيرتوليد بخش كنيم كه براي كاهش حجم  دو ساختار به اين نكته اشاره مي
، علت پيچيدگي زياده   ممكن است بخش كنترل آن ب بخش توليد زيركليدهاتر كردن  و كم حجمتر حالت كلي براي ساده

 . گيت دارند۳۱۰) ب-۷( گيت و ساختار شكل۱۹۰مجموعا ) الف-۷( شكلساختار.  باشدزمان زيادي جهت طراحي الزم داشته

  مقايسة طراحيها٤-٣ 

Vi_boxوها S_box با استفاده از روشي كه ها Wienerبراي طراحي  S_box هاي مربوط بهDES۶[  در مرجع[  
 توليـد مـی شـود، و سـپس از           Decoderهـای الزم توسـط      minterm اين روش ابتدا تمـامی       .  شده اند   است طرح  دهبر كار به

 .ترکيب آنها و حذف حالتهای تکراری خروجيها ايجاد می شوند

 طرح خط لوله:6شکل
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  واحد می باشد۲۱۸است و تاخير کلی آن برابر ) يت دو ورودی و اينورترگ(يتگ ۵۸۷۴۴ نياز به رمز كننده  برای بخش        
هاي مختلف پردازنده سعي بر اين بوده است كه طرح از لحاظ سطح   در طراحي بخش).اخير يک گيت استتهر واحد معادل (

گيرد، بهينه كردن سطح مقدم بر بهينه كردن تاخير بوده  جام ميسازي بصورت خط لوله ان از آنجايكه پياده. و تاخير بهينه شود
است، چون تاخير كلي طرح فقط در زمان رمز شدن اولين قطعة ورودي تاثير دارد و بعد از آن در هر پالس ساعت يك قطعه 

، ROM ،PLAاز سازي با استفاده   نظير پيادههاV_box ها وS_boxدر مورد روشهای مختلف پياده سازی  .رمز خواهد شد
که بخش بزرگی از سطح مورد نياز  بخش رمز کردن داده را از آنجاي Wienerبصورت جداول جستجو و يا روش پيشنهادي 

مناسبترين روش از لحاظ سطح و تاخير  Leonardoافزار  با سنتز روشهاي ياد شده توسط نرمبه خود اختصاص می دهند 
سازي با روش پيشنهادي     ها پيادهV_boxسازي بصورت جدول جستجو و براي  هها پيادS_boxبراي   در نهايت.انتخاب شد
Wienerسازي  مقايسه پياده  انتخاب شدS_box ها وV_box ها به دو روش ذكر شده در بخش سنتز برايFPGA)  بخش

 .آورده شده است)) ۳( جدول۴

  آنها با محتوای XORی بيتهای کليد اصلی ودر رابطه با بخش توليد زيرکليدها نيز چون عمليات بصورت شيفت سريال
با کاهش حجم بخش توليد کليد .  نه بيتی می باشد، امکان بهينه سازی سطح در اين بخش محدود می باشدLFSRيک 

 بر(سطح مورد نياز) ١ (در جدول. در اينجا اين پيچيدگی چندان قابل مالحظه نيست. پيچيدگی بخش کنترل بيشتر می شود
اي اجزاي اصلي استفاده شده در طرح سخت افزاري انجام شده براي بخش توليد زيركليدها و بخش رمز بر) حسب گيت

 بيتي با خروجي سريال، با توجه به ١٦٠رجيستر  ها و شيفتLFSR در مورد. اند جهت مقايسه آورده شده) ترجمة رمز(كردن
           .اد آنها ممكن است يك  يا چهارده عدد باشدانتخاب يكي از ساختارهاي ذكر شده براي بخش توليد زيركليدها تعد

  سنتز طرح .۴

از شـركت    Flex10KEوتراشـه  Xilinx از شـركت  VirtexE,Virtexهـاي خـانواده    طرح انجام شده براي تراشه
Altera   بر روي يك    سازي انجام شده اين نكته مورد توجه قرار گرفت كه طرح انجام شده در نهايت                 در پياده  .  سنتز شده است 

سازي شده براي چند الگـوريتم ديگـر بـه روش مشـابه و بـر روي                    جاي بگيرد و با طرحهاي پياده      Virtex-XCV1000تراشة  
 فقط يك حالت سنتز شده است كه در آن ساختار ترتيبي براي توليـد               Flex10KEدر رابطه با تراشة      .يسه شود اهمين تراشه مق  

نتايج سنتز مدار طرح شـده     .اند  سازي شده    پياده LookupTableها نيز بصورت  S-boxزيركليدها در نظر گرفته شده است و        
 ) ۴(و  ) ۳( جـدولهاي     در Alteraكت  راز شـ   Flex10KE ونيـز    Xilinx از شـركت     VirtexE و Virtexبراي تراشه هـاي     
از آنسـت كـه در يـك    ر تـ  حجـيم سازي انجام شـده طـرح    كه با تمام بهينه يك نكته مهم در اين رابطه اينست.  آورده شده است 
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 براي توليد زيركليدها بصورت همزمان-بخش كنترل الف: ٧شكل 
  براي توليد ترتيبي زير كليدها-ب
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 در يك تراشه     از طرح   هر قسمت  تا   شوداستفاده   چند تراشه   از  بايد  ،   اين تراشه  از استفادهبراي   . گيرد جای Flex10KEتراشه  
گيرنـد و    ي از مـدار را در بـر مـي         ي هر كدام حجم نسبتا بـاال       داده چون دو بخش توليد زير كليدها و بخش رمزكردن        . جاي گيرد 

شود، جدا كردن ايـن دو بخـش و قـرار دادن هـر كـدام در                  بيتي ايجاد مي   ۱۶۰ين اين دو قسمت توسط چهارده زير كليد          ب ةرابط
 .)بدليل خطوط ارتباطی زياد( ناممكن استيك تراشه عمالً

 

سطح مورد نياز هر جزء تعداد جزء  جزء مورد استفاده
 )گيت(

 )گيت(سطح كل مورد نياز هر جزء 

S-box ١٥٧ ٢٤٠ ۳۷۶۸۰=۱۵۷*۲۴۰  

V-box/Vi-box ١٢٨*١٢٨=١٦٣٨٤ ١٢٨ ١٢٨ 

 ١٢٨٠*٧=٨٩٦٠ ١٢٨٠ ٧  ٢به٢پلكسر  مالتي

 ٢٠٨٠*١=٢٠٨٠ ٢٠٨٠ ١ ١ به٤پلكسر  مالتي

 ١٢٠٠*١٨=٢١٦٠٠ ١٢٠٠ ١٨  بيتي١٦٠رجيستر 

 ١٢٠٠*١٤=١٦٨٠٠ ١٢٠٠ ١٤  بيتي با ورودي سريال١٦٠شيفت رجيستر

 )١٦٨٠٠(  يا١٢٠٠*١=١٢٠٠ ١٢٠٠ )١٤(  يا١ ال بيتي با خروجي سري١٦٠شيفت رجيستر

LFSR ١٩٣٢(يا ١٣٨*١ =١٣٨ ١٣٨ )١٤( يا ١( 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ه شده برای تراشۀ استفاد
 سنتز

ساختار استفاده 
شده برای بخش 
 تولید زیرکلیدها

ساختار استفاده شده 
برای 

V_box/S_box 

 CLBتعداد
 (%)شده  استفاده

 Dffihتعداد
ها Latchیا

(%) 

فرکانس پالس 
ساعت حاصله 

MHz 

  تعداد پین 
 قابل استفاده

XCV1000fg680 ساختار موازي Wiener/Wiener ١٣۵٨٧ 
)۵٧/١١٠(%  

۵۶٩٩ 
)١٩/٢٣(%  

۶/٣١  ٥١٢ 

XCV600bg560 ساختار ترتيبي Wiener/LUT ۵٧٣٨ 
)٠٢/٨٧(%  

۶١٩٠ 
)٣٧/۵٠(%  

۵/۴٩  ٤٠٤ 

XCVE1600bg560 ساختار موازي Wiener/Wiener ١٣۵٨٩ 
)٣٨/٨٧(%  

۵۶٩٩ 
)١٣/١٧(%  

٨/۴۵  ٤٠٤ 

XCVE600fg676 ساختار ترتيبي Wiener/LUT ۵٧٣٨ 
)٠٢/٨٣(  

۶١٩٠ 
)٣٠/۴٠(%  

٢/٧٠  ٤٤٤ 

XCV600bg560 ساختار ترتيبي LUT/LUT ۵٧٧١ 
)۴٩/٨٣(%  

۶١٩٠ 
)٣٧/۵٠(%  

۵/۴٩  ٤٠٤ 

XCV1000fg680 ساختار ترتيبي Wiener/LUT ۵٧٣٨ 
)٧٠/۴۶(%  

۶١٩٠ 
)١٩/٢۵(%  

۵/۴٩  ٥١٢ 

XCVE812bg560 ساختار ترتيبی Wiener/Wiener ٨۶٨٨ 
)٣۵/٩٢(%  

۶۴٩٢ 
)۴١/٣٢(%  

۵/٨۵  ٤٠٤ 

 مقایسه بخشهای اصلی طرح از لحاظ تعداد گیت:1جدول

 VirtexE و Virtexهاي خانوادة حهاي مختلف انجام شده براي تراشهنتايج حاصل از سنتز  طر: ۲جدول

  Flex10KE  نتايج حاصل از سنتز طرح نهايي انتخاب شده براي تراشة:۳جدول

 فرکانس پالس ساعت LCs(%) DFFs CASCADEs نوع تراشه

EPF10K100EQC208 ٢٣٧۴١)۵٨/۴۴۵(%  ۵۶٩۶)۶۴/١٠۵(%  ٧٧۵۴)٣٣/١۵۵(% مگاهرتز ۵/۴٩     

۹ www.SID.ir



Arc
hive

 of
 S

ID

 

ه  بـ  Flex10KEاي شود كه دريك تراشـه        شود حجم يك بخش بگونه     بندي به هر روش ديگر هم باعث مي        عمل تقسيم          
 يكـي از  .انـد  ه كه حجـم بيشـتري دارنـد مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـ       Xilinxهاي شركت   تراشهبه همين دليل. سختي جاي گيرد 

ورده شدن نياز ايـن  آبه دليل هزينة باال و نيز بر Virtex-Eهاي خانوادة تراشه. باشد افزاري هزينه مي سازي سخت معيارهاي پياده
  .گيرند ار نمي مورد استفاده قرVirtexهاي كوچكتر از خانوادة  طرح توسط تراشه

اگر چه طرح بهينه انتخـاب شـده طـرح    ، كنند ها كه حجم وسيعي از بخش رمزكردن داده را اشغال مي      S-boxدر مورد   
Wiener باشد ولي سنتز مـدار در ايـن حالـت بـر روي يـك تراشـه                    ميXCV1000     از خـانواده Virtex    در .  جـاي نگرفـت

.  جای گرفت  XCV1000نتز مشاهده شد که طرح بر روی تراشة          پس از س   LookupTableبصورت   ها   S-boxسازي   پياده
وقتـی از  . هـا CLBهـا و  MUX هـا،  BlockRamها منابع مختلفی وجود دارد، از جمله  علت اين امر اينست که در اين تراشه     

بـراي   )دهنـد  ها را تشـكيل مـي  CLBكه (ی موجود در تراشههاگيتفاده شود از ها استS_boxسازی   برای پياده Wienerروش  
شود كه دريك تراشه     ي الزم مي  هاCLB و در نتيجه     هاگيتشود و اين عمل باعث افزايش زياد تعداد          سازي آنها استفاده مي    پياده

 MUX6و  MUX5زمنابع ديگر تراشه مانند  اLookupTable ها بصورت S-boxسازي  موجود نيست ولي در هنگام پياده

البتـه  .  الزم در يـك تراشـه موجـود اسـت          هاي  CLB و در نتيجه     هاگيتابراين تعداد   شود و بن   استفاده مي ها نيز BlockRam  يا  
 بهبودی از لحاظ گيتهای مورد      LookupTableها بصورت Vi_boxها و   V_boxسازی    ذکر اين نکته الزم است که با پياده       

 . ))۳(جدول(استفاده حاصل نشد

۱-۴  نتايج بدست آمده و مقايسه انجام شده  

 LookupTableها بصورت S-boxسازي  ايي استفاده از ساختار ترتيبي براي توليد زيركليدها و پياده        طرح انتخابي نه  
. باشـد    مگـاهرتز مـي    ۵/۴۹سـازي برابـر       فركانس پـالس سـاعت حاصـله در ايـن پيـاده           . باشد   مي Wienerها با روش    V-boxو  

توانـد يـك بلـوك       لوك داده، در هر پالس سـاعت مـي        سازي انجام شده پس از آماده شدن زيركليدها و رمز كردن اولين ب              پياده
هـا را بـا       باشـد، طـرح انجـام شـده داده           بيت مي  ۱۶۰با توجه به اينكه طول بلوك داده در الگوريتم رمز معماگر            . داده را رمز كند   

تـوان معيـار      مـي باشـد، بنـابراين        مـي  ۵۷۳۸هاي استفاده شده برابـر      CLBتعداد  .  گيگا بيت بر ثانيه رمز خواهد كرد       ۹۲/۷سرعت  
Throughput/Areaرا بدست آورد . 

CLBbitps
CLB
bitAreaThroughput /1038.1

5738
sec/1092.7/ 6

6

×=×=   )۵(                                   

 برای حالتی که ساختار موازی برای توليد زيرکليـدها اسـتفاده            ،   گيت ۱۲۵۵۳۸مجموع تعداد گيتهای استفاده شده برابر       
اگـر بخـواهيم معيـاری    . يدها اسـتفاده شـود بدسـت آمـد    لبی برای توليد زيرک   گيت برای حالتی که ساختار ترتي      ۱۱۱۵۴۴شود، و   

 :ی هر گيت بکار رفته در واحد زمان بدست آوريم داريمزابصورت تعداد بيت رمز شده با

)۶( Gatesbitps
Gates
bitGateCountAreaThroughput /63088

125538
sec/1092.7)(/

6

     برای ساختار موازی: =×=

)۷( Gatesbitps
Gates
bitGateCountAreaThroughput /71003

111544
sec/1092.7)(/

6

 برای ساختار ترتيبی : =×=

از سنتز پياده سازی سخت افزاری انجام شده برای الگوريتم رمز معماگر را با نتـايج گـزارش شـده بـرای فيناليسـت             نتايج حاصل   
شود معيـار   همانطور كه ديده مي.    مقايسه می کنيم Throughput / Area،  با معيار ]۴[ در3DES و الگوريتم  AESهای 

Throughput/Area      3 بـراي معمـاگر از سـه الگـوريتمDES, RC6 و Rijndael     بيشـتر و از دو الگـوريتم ديگـر يعنـي 
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Twofish   و Serpent  س سـاعت  للولـه، طـول بلـوك داده  و فركـانس پـا       البته نكاتي مانند تعداد مراحل خـط      . باشد   كمتر مي
دارنـد، در   لولـه      مرحله خـط   ۲۴ و   ۲۳ بترتيب   Serpent و   Twofishهاي    الگوريتم. باشد  ورد اشاره مي   م عوامل مهمي در معيار   

لولـه    بيني كرد بـا افـزايش تعـداد خـط           توان پيش   مي. رندالوله د    مرحله خط  ۱۶لوله و معماگر       مرحله خط  ۷حالي كه رايندال فقط     
هـاي    سـازي   تـوان بـا پيـاده       بـراي هـر الگـوريتم مـي       . براي اين الگوريتم افزايش يابد     Throughput/Areaبراي معماگر معيار    

با توجه بـه مقايسـه      . بدست آورد  Throughput/Areaلوله را جهت رسيدن به بيشترين مقدار          خطمختلف تعداد بهينه مراحل     
ز بـرای  تن سـ .باشـد  افزاري مناسب مـي  سازي سخت گيري كرد كه الگوريتم رمزنگار معماگر جهت پياده        توان نتيجه   انجام شده مي  

ه نتايج گزارش شده برای پيـاده سـازی سـاختار     صورت گرفته است و برای اين مقايس (Virtex-XCV1000)تراشه يکسان       
 .استفاده شده اند] ۴[ در - استفاده همزمان از خط لوله در داخل هر مرحله از الگوريتم و بين مراحل الگوريتم-خط لوله ترکيبی

 

 
 
Algorithm CLB Slices Throughput[Mbps] # Pipeline ClockFreq[MHz] 
Rijndael 24600 12100 7 95 
Twofish 21000 15232 23 119 
RC6 46900 13056 28 162 
Serpent 19700 16768 24 131 
3DES 1228 7469 3 114 
Moamagar 11476 7920 14 49. 5 

0

0.5

1

Throughput[Mbps]/Area

Throughput[Mbps]/Area 0.491 0.725 0.278 0.851 0.609 0.69

Rijndael Twofish RC6 Serpent 3DES Moamagar

 
 
 
 جمع بندی. ۵

به دليل داشـتن سـاختار      ها    بخش رمز كردن داده   : هاي انجام شده بدين صورت جمع بندي ميشود         نتايج حاصل از بررسي   
ها V_boxها و   S_boxدر اين بخش تنها     . باشد  افزاري مناسب مي    سازي سخت   متقارن، توابع ساده و قسمتهاي مشابه براي پياده       

سازي اينگونـه جـدولها بهتـرين         سازي نياز به كمي دقت دارند و با بررسي انجام شده در مورد روشهاي مختلف پياده                 جهت پياده 
 LookupTableايـن دو بخـش بـه دو روش          .  طح مورد نياز و تاخير براي ايـن دو بخـش انتخـاب شـده اسـت                روش از نظر س   

ــادهWienerو ــا . ســازي شــدند  پي ــادهS_boxدر نهايــت در رابطــه ب ــه روش  هــا پي ــا LookupTableســازي ب  و در رابطــه ب

با نتايج گزارش شده  مقايسه نتيجه حاصل از سنتز پياده سازی سخت افزاری الگوريتم رمز معماگر:۵ شکل 
.]۴[و]۲[ در3DES وAESريتم های فيناليستبرای الگو

مقایسه نتیجه حاصل از سنتز پیاده سازی سخت افزاری الگوریتم رمز معماگربا نتایج گزارش شده برای : 4جدول 
 .]4[و ] 2[ در 3DES و AESالگوریتم های فینالیست 
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V_box   ها روشWiener  سـازي     در پياده .  انتخاب شدS_box     هـا روش Wiener    تعـداد گيـت مـورد نيـاز سـطح             از نظـر 
بقيـه قسـمتهاي   . شود   همانطور كه قبال بيان شد از منابع بطور بهينه استفاده نمي          FPGAسازي بر روي      كمتري دارد ولي در پياده    

 ولي در مورد بخش توليـد زيركليـدها همچنانكـه گفتـه شـد، بـه دليـل                 . سازي هستند   بخش رمز كردن داده به سادگي قابل پياده       
بـا ايـن   . تـوان انجـام داد   سازي چنداني در مورد سطح مورد نياز و تاخير اين بخش نمي           بهينه LFSR از شيفت رجيستر و      استفاده

 . افزاري مناسب هستند سازي سخت حال اجزا و توابع به كار رفته در اين بخش از نظر قابليت پياده

  سنتز شد و با نتايج حاصـل از سـنتز            Virtex-XCV1000سازي بر روي تراشه        طرح انجام شده در نهايت براي پياده      
طرح نهـايي بـا   . آورده شده است مقايسه شد] ۴[  كه در 3DESو Rijndael, Twofish, RC6, Serpent  پنج الگوريتم 

ايـن  . باشـد   مگاهرتز مي۵/۴۹كند و فركانس پالس ساعت آن برابر    را اشغال ميCLB  ۵۷۳۸لوله سطحي معادل ه خطل مرح۱۴
و  Twofishهـاي      براي معمـاگر از الگـوريتم      Throughput/Areaمعيار  . انجام شد  Throughput/Areaه با معيار    مقايس

Serpent         لولـه تـاثير مهمـي بـر          البته عواملي نظير طول بلوك داده و تعداد مراحل خط         .   كمتر و از سه الگوريتم ديگر بيشتر شد
 بيتـي و سـاختار مـوازي داراي    ۱۶۰مزنگار معماگر با توجـه بـه طـول بلـوك داده           اين مقايسه نشان داد الگوريتم ر     . اين امر دارند  

حجم ،  افزاري الگوريتم رمز معماگر     سازي سخت   در كل تنها مشكل پياده    . باشد  افزاري مي   سازي سخت   قابليت بااليي جهت پياده   
. باشـد   رمـز مـي   و همزمـان بـا عمليـات   عمليـات زياد بخش توليد زيركليدها و عدم توانايي براي توليد زيركليدها به هنگام انجام         

در ).  پـالس سـاعت  ۱۶۰حداقل (اي است كه زمان زيادي براي توليد زيركليدها الزم است          ساختار بخش توليد زيركليدها بگونه    
اي مدت  ولي در كاربردهايي كه بر    . تواند مناسب باشد    ابد، نمي ي  ضمن براي كاربردهايي كه كليد رمز كردن بطور مدام تغيير مي          

شود، زمان توليد زيركليدها بعنوان زمان الزم براي شـروع بـه كـار سيسـتم در نظـر گرفتـه                  طوالني از يك كليد ثابت استفاده مي      
 .شود مي
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