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Resumo

Este trabalho aborda a criptografia de dados com chave simétrica com uso do  algoritmo de 

criptografia Rijndael, que é utilizado no Advanced Encryption Standard - AES. Devido a sua 

robustez, tem se tornado massivamente difundido em aplicações computacionais, comunica-

ção e de difusão de media. Abrangendo todos os tamanhos e sabores de dispositivos de rede, o 

AES tem sido o padrão na hora da implementação e disponibilização dessas aplicações quan-

do o requisito principal, além do desempenho, é a segurança, ou seja, praticamente todas as 

aplicações digitais nos dias de hoje. Em sistemas de processamento dotados dos modernos 

processadores, mesmo os de pequeno porte, é comum encontrar sistemas que executam os 

procedimentos de criptografia e decriptografia em software. Com a proliferação "explosiva" 

da adição de camadas de segurança em quase tudo  que é processado dentro e fora dos dispo-

sitivos, mesmo em sistemas dotados de poderosos recursos computacionais, tem se tornado 

atrativa  a  possibilidade  de  executar  essas  camadas  em (pequenos)  recursos  adicionais  de 

hardware,  desenvolvidos com finalidade específica.  Nesta dissertação, foram estudados os 

fundamentos teóricos, envolvendo o AES, arquiteturas e implementações documentadas na li-

teratura técnica e científica recente, bem como as metodologias e requisitos específicos para 

fins de desenvolvimento de sua implementação em hardware, focando, em especial, os siste-

mas móveis, onde desempenho tem que ser conseguido com baixo consumo de energia e pou-

ca área. Foram desenvolvidos e validados funcionalmente modelos de referência em lingua-

gem de alto nível para cada nível de hierarquia arquitetural compilado do referido estudo. 

Como prova de conceito, este trabalho consistiu em realizar o projeto de uma propriedade in-

telectual de núcleo de circuito integrado – IP-core, digital para realização dos procedimentos 

de criptografia/decriptografia do AES,  partindo do nível do pseudocódigo dos algoritmos até 

o nível de um núcleo (core) de circuito integrado digital. Das soluções estudadas na literatura 

recente,  foram identificados  módulos  e  operações  passíveis  de  serem replicadas/reusadas. 

Uma microarquitetura para o AES completo foi implementada hierarquicamente até o nível de 

núcleo com standard cells posicionado e roteado, contemplando ainda 3 opções de implemen-

tação para o bloco reconhecidamente o mais complexo: o S-Box. Resultados de desempenho e 

área foram apresentados e comparados.

Palavras-chave: AES, S-Box, criptografia simétrica, circuito integrado.
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Abstract

This work addresses data encryption using Rijndael symmetric key encryption algorithm ,  

which is used in Advanced Encryption Standard - AES. AES has massively widespread in  

computing,  communications,  and broadcast  media  applications,  due  to  its  robustness.  By  

intensively using of all flavors and sizes of devices and networks, the AES has become the  

standard at the time of implementation and deployment of these applications when the major  

requirement, in addition to performance, is security, i.e. virtually all of those applications  

nowadays. In systems equipped with modern processors, even those on small devices, it is  

common to find some that perform the encryption and decryption procedures in software.  

With  the  "explosive"  spread  of  addition  of  security  layers  in  almost  everything  that  is  

processed  inside  and  outside  of  the  devices,  even  on  systems  equipped  with  powerful  

computing  resources,  the  possibility  of  performing  these  layers  on  (small)  additional  

hardware resources, developed with specific purpose, has become attractive. This dissertation  

presents  a  study  of  the  theoretical  foundations  involving  AES,  some  architectures  and  

implementations based on it and documented in the recent technical and scientific literature,  

as  well  as  the  methodologies  and  requirements  for  the  development  of  its  hardware  

implementation,  in  particular,  focusing  on  mobile  systems,  where  performance  has  to  be  

achieved in low power consumption and small area scenarios. Reference models have been  

developed  and  functionally  validated  in  high-level  languages  for  each  hierarchical  

architectural  level  compiled  from the  mentioned  study.  As  a  proof  of  concept,  this  work  

consisted in undertaking a project of an intellectual property of digital integrated circuit core  

(IP core)  for the  encryption/decryption procedures of AES, starting from the pseudocode  

level of the algorithms and going to the level of a digital integrated circuit core. Among the  

solutions  studied  from recent  literature,  modules  and operations  that  could  be  replicated  

and/or  reused  were  identified.  A  microarchitecture  for  the  full  AES  was  implemented  

hierarchically to the core level with standard cells placed and routed. The work also offers  

three implementation options for the block identified as the most complex: the S-Box. Results  

of performance and area were then presented and compared with those of literature.

Keywords: AES, S-Box, Symmetric encryption, integrated circuit.
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Introdução

O algoritmo de criptografia  Rijndael, utilizado no padrão AES (NIST, 2001a), é 

reconhecidamente adotado em diversas aplicações que necessitam de criptografia de chave 

simétrica  tais  como:  redes  sem  fio  (MASADEH  et. al.,  2012),  smart cards,  telefones 

celulares, servidores WWW (HUANG et. al., 2010), etc. Nessa pequena lista, observa-se que 

um grande campo de aplicações deste algoritmo é em dispositivos embarcados, nos quais o 

consumo de energia é um fator crítico para sua autonomia, já que, em geral, eles funcionam 

com baterias. Dessa forma, uma implementação em hardware do algoritmo pode apresentar 

tanto reduções consideráveis no consumo de energia como aumento no  throughput para um 

mesmo consumo em relação a implementações em software.  Isso ocorre devido a realização 

das operações, utilizando circuitos de aplicação específica para a execução do algoritmo. Uma 

outra vantagem de implementações em hardware é que elas não são vulneráveis a ataques que 

observam os acessos de processos a memórias  caches,  tal como o descrito no artigo  Cache 

Games  –  Bringing Access-Based Cache  Attacks on AES  to  Practice (GULLASCH; 

BANGERTER; KRENN, 2011).

Desse modo, visando a implementação em hardware de dispositivos embarcados, 

este  trabalho apresenta a  implementação de três  propostas  arquiteturais  para  execução do 

AES, no qual cada uma utiliza uma implementação diferente dos módulos mais complexos 

(S-Box e  Inv S-Box),  que realizam a operação de substituição de bytes,  considerada como 

sendo a de maior complexidade do algoritmo.

Para  a realização  deste  trabalho,  fez-se  inicialmente  um  estudo  partindo  dos 

fundamentos matemáticos do AES e das implementações  existentes em diversas linguagens, 

das  operações realizadas  pelos  algoritmos.  Em seguida,  foram feitas  implementações  em 

linguagens procedurais que depois foram reescritas em linguagens de descrição de hardware. 

O circuito  foi  sintetizado  e  validado,  utilizando-se  padrões  de  teste  sugeridos  pelo  NIST 

(2001b). Posteriormente, foram levantadas métricas com relação à área ocupada pelo circuito 

e também o número de ciclos de relógio necessários para a realização das operações. Por fim, 

comparou-se as implementações obtidas com outras implementações disponíveis na literatura.

Este  trabalho está  organizado da  seguinte  forma:  no  capítulo  1,  encontra-se a 

delimitação do objeto; no capítulo 2, a metodologia utilizada; no capítulo 3, a fundamentação 

teórica;  no capítulo 4,  as arquiteturas propostas  para a  implementação do IP do AES; no 

capítulo  5,  a  implementação  e  como  foi  feita  a  verificação  do  IP;  e,  no  capítulo  6,  os 
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resultados obtidos, comparando-se com outros trabalhos.  Seguem-se também as conclusões, 

sugestões para trabalhos futuros e as referências bibliográficas.
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1 Delimitação do Objeto

Os algoritmos de criptografia do padrão AES estão amplamente disponíveis em 

implementações nas mais diferentes linguagens de programação. Porém, implementações dos 

mesmos  em linguagens de descrição de  hardware são mais difíceis de se encontrar e mais 

complexas  de  se realizar.  Ao implementar  um algoritmo como o do AES em uma HDL, 

surgem várias  dificuldades  com relação  à  forma  de  implementação  de  algumas  de  suas 

operações. A descrição dos algoritmos também é feita por meio de uma linguagem procedural 

na documentação do padrão do AES, fazendo com que a sua síntese em hardware não seja tão 

simples e direta. Também é adequado se fazer um estudo sobre as consequências do uso de 

determinados algoritmos para a implementação das operações do AES do ponto de vista da 

área ocupada pelo circuito final, como também do número de ciclos de relógio necessários 

para cada operação.  Isso  pode ajudar bastante nas decisões de projeto de implementações 

comerciais  do  AES  em  circuitos  VLSI.  Assim,  visando-se  atacar  essas  dificuldades  foi 

realizado este trabalho, cujos objetivos estão expostos a seguir.

1.1 Objetivo Geral

Implementar  os algoritmos que compõem o padrão de encriptação AES em um 

IP-core a partir de estudos recentes sobre outras implementações em Sistemas Integrados em 

Chips – SoC.

1.2 Objetivos Específicos

• Construir modelos funcionais aderentes ao padrão AES, desde o nível da  formulação 

matemática, até se produzir arquivos binários que sirvam de referência (executável) da 

correspondente especificação;

• Construir e validar, com os arquivos de referência, modelos para implementações do 

padrão AES em linguagens de descrição de hardware;

• Explorar soluções arquiteturais e microarquiteturais na criação de módulos em nível 

de propriedade intelectual – IP Cores, que possam contribuir no campo da oferta de 

soluções em hardware para a execução do AES.
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2 Metodologia

A metodologia  utilizada  neste  trabalho consistiu  em realizar  o  projeto  de  três 

versões diferentes de um IP-core digital para realização dos procedimentos de criptografia do 

AES, partindo do nível do pseudocódigo dos algoritmos até o nível de um núcleo (core) de 

circuito  integrado  digital.  Foram  estudadas  soluções  publicadas  na  literatura  recente, 

identificando-se  módulos  e  operações  passíveis  de  serem  replicadas  ou  reusadas.  Uma 

microarquitetura  para  o AES completo  foi  implementada  hierarquicamente  até  o  nível  de 

núcleo  com  standard cells posicionado  e  roteado,  contemplando  ainda  três  opções  de 

implementação para o bloco, que é o reconhecidamente mais complexo chamado de  S-Box. 

Depois, os resultados de desempenho e área foram comparados.

Embora, fosse  possível  usar,  através  das  ferramentas  Alliance (ALLIANCE, 

2012),  apenas  duas  linguagens  computacionais  (C  e  VHDL)  para  consecução  de  todo  o 

trabalho, optou-se por utilizar, linguagens e ambientes de desenvolvimento correspondentes 

para cada nível de abstração, permitindo-se explorar o máximo possível o espaço de projeto. 

Para se chegar aos objetivos propostos, as atividades executadas são descritas a seguir.

2.1 Recursos utilizados

• Hardware – Computador compatível com IBM-PC, utilizando processador Intel Core 

2 Duo T5300, com 2GB de memória RAM DDR2 e disco rígido de 120GB.

• Software – Sistema Operacional FreeBSD (FREEBSD, 2012), sistema de controle de 

versão  Subversion (SUBVERSION,  2012),  sistema  de  bug  tracking Trac  (TRAC,  2012), 

simulador  Verilog Icarus Verilog (ICARUS, 2012), bibliotecas  SystemC (SYSTEMC, 2012), 

linguagem de descrição de arquiteturas  ArchC (ARCHC, 2012),  software para computação 

numérica  Scilab (SCILAB, 2012), conversor de  Verilog para C++  Verilator (VERILATOR, 

2012),  compiladores  C/C++  GCC  (GCC,  2012)  e  clang (CLANG,  2012),  IDE  Eclipse 

(ECLIPSE,  2012)  com  os  plugins Subversive (SUBVERSIVE,  2012),  cdt (CDT,  2012), 

VEditor (VEDITOR, 2012),  e por fim  suite de aplicativos para circuitos VLSI  Alliance e 

Coriolis 2 (CORIOLIS2, 2012).
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2.2 Fundamentação teórica

Inicialmente,  realizou-se  um estudo detalhado dos algoritmos  usados no padrão 

AES. Para isso, utilizou-se os documentos oficiais de padronização do AES (NIST, 2001a), no 

qual três algoritmos principais foram identificados. São eles: o do encriptador, decriptador e 

da expansão da chave.

Na sequência, devido à complexidade do projeto, para maximizar a eficiência na 

obtenção de resultados, buscou-se seguir diretrizes de um framework de projeto de IP-cores. 

Reconhecido  como  um  dos  melhores  na  utilização  da  verificação  (e  consequente  teste) 

funcional em cada nível hierárquico de abstração, foi estudado, detalhado e utilizado, neste 

trabalho, o framework Open Verification Methodology – OVM (GLASSER, 2009).

2.3 Modelagem em alto nível e criação do padrão de verificação 

de referência

Os  algoritmos  foram  transcritos  para  implementações  em  linguagem  “C,” 

buscando-se  obter  versões  executáveis  que  fornecessem respostas  consideradas  corretas  a 

partir de entradas binárias capazes de validar a adesão ao padrão AES. Estas implementações, 

foram 100% verificadas,  conforme  o  padrão,  e  passaram a  ser  usadas  como  modelo  de 

referência  (o  golden  model do  OVM)  utilizado  para  validar  todas  as  versões  de 

implementação  desenvolvidos  neste  trabalho.  Utilizaram-se,  então,  as  entradas  e  saídas 

preconizadas por Brian Gladman (GLADMAN, 2012).

Na  sequência,  os  algoritmos  foram  detalhadamente  estudados  e  divididos  em 

módulos e submódulos de forma a facilitar a sua transposição para implementação em um 

circuito integrado digital. Os módulos identificados foram escritos com operações no nível 

mais próximo possível daquelas executáveis em hardware, objetivando-se prover arquivos de 

referência para os diversos níveis hierárquicos e viabilizar sua transcrição para linguagem de 

descrição de hardware – HDL. Essa transcrição foi realizada de forma que se viabilizasse a 

síntese  lógica. Nesta  etapa,  utilizaram-se  os  recursos  da  linguagem  C  para  realizar  as 

operações matemáticas por meio de operações lógicas e deslocamento de bits.
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2.4 Modelagem no nível sistêmico

Passando ao nível sistêmico, passou-se a considerar a entrada e saída de dados na 

forma de “pinos de comunicação”, como também se emulou o funcionamento, cadenciado por 

um “ciclo de relógio”, tal como ocorreria em circuitos digitais reais. Aqui, contou-se com as 

facilidades do uso da linguagem SystemC.1

Com o modelo em  SystemC, avaliou-se a arquitetura com base nos modelos de 

referência  originais,  utilizando-se processos concorrentes  e com precisão de um “ciclo de 

relógio” por evento.

2.5 Modelagem no nível RTL

Neste  nível,  fez-se  a  representação  do  sistema,  utilizando-se  de  operações 

booleanas combinacionais  e  sequenciais  assim  com  transferência  de  valores  entre 

registradores. A representação poderia ter sido capturada da descrição em SystemC com o uso 

de outras  ferramentas  de projeto que não as  utilizadas.  Mas,  neste  trabalho,  não se fez a 

captura automática, foi necessário, portanto, reescrever mais uma vez os códigos em Verilog 

(mais  versátil  na  simulação  e  portabilidade  do  projeto)  e  VHDL (linguagem  de  entrada 

suportada pelo Alliance), sendo que essa reescritura foi facilitada pela modelagem sistêmica 

em SystemC. As descrições em Verilog e VHDL foram simuladas com precisão de ciclo de 

relógio e devidamente validadas.

1SystemC é um conjunto de classes C++ e macros que fornecem um kernel de simulação 
orientada a eventos em C++. Essas facilidades permitem simular processos simultâneos, cada um descrito 
usando simples sintaxe C++.  Processos em  SystemC podem se comunicar  em um ambiente  simulando 
tempo real, através de sinais de todos os tipos de dados oferecidos pelo C++, alguns adicionais oferecidos 
pela biblioteca SystemC, assim como definido pelo usuário. Em certos aspectos, SystemC deliberadamente 
imita as linguagens de descrição de hardware VHDL e Verilog, mas é mais apropriadamente descrito como 
uma linguagem de modelagem em nível de sistema.

SystemC é  aplicado na  modelagem do nível  de  sistema,  exploração  de  possibilidades  de 
arquitetura, modelagem de desempenho, desenvolvimento de software, verificação funcional, e para síntese 
de alto nível.  SystemC é freqüentemente associada com o projeto no nível de sistema eletrônico (ESL) e 
com modelagem a nível de transações (TLM) (WIKIPEDIA, 2012).

Algumas ferramentas de automação de projeto eletrônico aceitam diretamente como entrada o 
SystemC.
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2.6 Desenvolvimento de provas de conceito mapeadas em 

hardware

A partir dos modelos no nível RTL, procedeu-se, então, aos diversos  passos que 

compõem o fluxo de projeto de CIs digitais com as ferramentas Alliance, sempre verificando 

a aderência dos  módulos  e submódulos  aos modelos de referência.  Esse fluxo de projeto 

contempla diversas escolhas de configuração de ferramentas  com vistas a minimizar a área 

mapeada e o tempo de atraso dos caminhos críticos, por exemplo.

Desse modo,  esta fase é a que congrega a maior quantidade de procedimentos 

segundo as possíveis combinações de parâmetros de configuração e resultados esperados de 

desempenho. Trata-se de uma grande quantidade de procedimentos repetitivos que, no caso do 

fluxo Alliance, puderam ser estabilizados e consolidados em um arquivo script, chamado de 

Makefile,  o qual,  com o uso da ferramenta  make,  foi  de grande utilidade na execução de 

diversas  possibilidades  de  mapeamento  em  hardware,  com uso da  biblioteca  Alliance de 

Standards Cells. Foi feito o mapeamento para três versões arquiteturais diferentes do bloco 

mais complexo do conjunto: o S-Box.

2.7 Análise de desempenho e otimizações

Uma vez concluído cada ciclo completo de projeto, observou-se, neste estudo, os 

resultados decorrentes da modularização, a área final do circuito mapeamento e o atraso de 

propagação do circuito. Diante desses, tornaram-se visíveis alguns pontos críticos passíveis de 

otimização, permitindo a escolha de novas propostas para sua implementação e contemplando 

até o uso de diferentes algoritmos.

A arquitetura  de  interligação  adotada  para  os  módulos  (blocos)  e  submódulos 

(sub-blocos),  preconizada  pelo  desenvolvimento  dos  chamados  SoCs  (sistemas complexos 

integrados em um único  chip), faz uso intensivo da regularidade na interface dos módulos. 

Essa  regularidade  permite  o  funcionamento  em  conjunto  de  todos  os  módulos  na 

implementação  do  AES,  independente  de  como  cada  um  deles  foi  implementado 

internamente,  sendo  que  o  módulo  precisa  apenas  sinalizar  quando  estiver  pronto  para 

receber dados e quando o seu trabalho (sobre esses dados) for concluído. Assim, foi possível 

substituir diferentes versões da implementação dos módulos sob análise de uma forma rápida 

uma vez que se manteve inalterado todo o restante do funcionamento do sistema.
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Neste trabalho, focou-se nos módulos com maior requisito de área, para os quais a 

literatura propõe diferentes algoritmos. Para esses casos, iniciar a implementação diretamente 

em linguagem de descrição de hardware ou em linguagem de programação de uso geral seria 

exageradamente custoso e propenso a erros, optando-se, então, por criar uma primeira versão 

de cada um desses diferentes algoritmos em uma linguagem adequada ao processamento de 

cálculos matemáticos, utilizando-se para isso o pacote científico Scilab.

De posse das  versões  válidas dos algoritmos escritos  na linguagem do  Scilab, 

geraram-se  modelos  de  referência  em  linguagem  C  com  as  operações  matemáticas 

substituídas  por  operadores  binários.  Depois,  criou-se implementações  em  HDL  desses 

módulos e estas foram inseridas no restante do sistema, que foi novamente implementado até 

o nível do núcleo roteado.

É importante lembrar que, para cada algoritmo/bloco, é gerado um modelo de 

referência que funcionará como  test  bench  em cada nível hierárquico,  desde a linguagem 

adequada para cálculos matemáticos até o nível do  layout  (simbólico neste caso) no núcleo 

roteado com standard cells. Com as ferramentas utilizadas, foi possível proceder em todos os 

níveis  uma depuração  de  erros,  o  que  permitiu  a  utilização  da  metodologia  “correta  por 

construção”, abordagem em que uma segunda etapa só se inicia quando a primeira é concluída 

com nenhum erro.
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3 Fundamentação teórica

Todos  os  bytes dos  blocos  de  dados,  que  são  encriptados  e  decriptados  pelos 

algoritmos  do  AES,  são  interpretados  como  elementos  de  um  campo  de  Galois.  Essa 

abordagem  permite  utilizar  equações  cujas  operações  produzem  um  resultado  que  não 

necessita  mais  do  que  um  byte (8  bits)  para  armazenamento. Ao se  utilizar  a  aritmética 

convencional, por exemplo, a operação de 254⋅3  produz um resultado que precisa de mais 

que 8  bits para ser armazenado, embora todos os seus  operandos sejam armazenados em 8 

bits. Caso  seja  feito  um  truncamento  é  muito  difícil  definir  uma  operação  inversa  que 

funcione para todos os casos. A mesma operação quando realizada em um campo de Galois 

produz um resultado que pode ser armazenado em 8 bits e pode ser invertida.

Elementos de um campo de  Galois podem ser adicionados e multiplicados, mas 

essas  operações  são  diferentes  daquelas  utilizadas  para  números  (NIST,  2001a).  Esta 

“diferença”  ocorre  porque as  operações  matemáticas  são  redefinidas  dentro  do campo de 

Galois, assim, uma pequena introdução é necessária.

3.1 Campos de Galois

Campo de  Galois ou  Campo Finito é  uma construção matemática  na  qual as 

operações  de  adição,  subtração,  multiplicação  e  divisão  são  redefinidas,  sendo  que  elas 

sempre levam a outros elementos dentro do campo. Cada campo de Galois possui um número 

finito de elementos, chamado de cardinalidade do campo, e é dado por  pn, em que  p é um 

número  primo característico  do  campo e  n é  a  dimensão  do  campo (um número  inteiro 

positivo).  Representa-se  um campo de  Galois por  GF(pn).  Como exemplo,  o  número  de 

elementos do GF(52)=25, GF(23)=8 e GF(28)=256.

Elementos em um campo de  Galois podem ser convenientemente representados 

por polinômios de grau menor que n. Assim, por exemplo, os elementos 3, 8, 21 e 7 do GF(52) 

podem ser representados utilizando os polinômios apresentados na figura 1.
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Figura 1: Representação polinomial de elementos do GF(52)

Elemento Representação

310 0x1
+3x0

810 1x1
+3x0

2110 4x1
+1x0

710 1x1
+2x0

Mais um exemplo, a representação de todos os elementos do GF(23) é mostrada na 

figura 2.

Figura 2: Representação polinomial de todos os elementos do GF(23)

Elemento Representação

010 0x2
+0x1

+0x0

110 0x2
+0x1

+1x1

210 0x2
+1x1

+0x0

310 0x2
+1x1

+1x0

410 1x2
+0x1

+0x0

510 1x2
+0x1

+1x0

610 1x2
+1x1

+0x0

710 1x2
+1x1

+1x0

Do que foi exposto na figura 2, observa-se que, quando o p do GF é igual a 2, os 

elementos do GF podem ser convenientemente escritos como números binários. Assim, para o 

GF(23) da figura 2, tem-se a representação como números binários da figura 3.

Figura 3: Representação binária de todos os elementos do GF(23)

Representação polinomial Representação binária

0x2
+0x1

+0x0 000b

0x2
+0x1

+1x1 001b

0x2
+1x1

+0x0 010b

0x2
+1x1

+1x0 011b

1x2
+0x1

+0x0 100b

1x2
+0x1

+1x0 101b

1x2
+1x1

+0x0 110b

1x2
+1x1

+1x0 111b
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Como  dito  anteriormente,  as  operações  elementares  dentro  de  um  GF são 

diferentes  das  operações  utilizadas  em aritmética  elementar.  Os  GF possuem um número 

finito  de  elementos  dentro  do  campo (sua  cardinalidade)  e  todas  as  operações  realizadas 

devem levar a outros elementos dentro do campo.

3.1.1 Adição e Subtração

A adição e subtração são realizadas pelas operações elementares sobre cada termo 

da representação polinomial do elemento do GF e, em seguida, reduzindo2 o resultado pelo 

número primo característico.  Quando se utiliza a representação polinomial,  a operação de 

redução é a operação de resto da divisão de cada um dos termos do polinômio resultante pelo 

número primo característico. Exemplos no GF(23):

(6+7 no GF(23))

(3+5 no GF(23))

Exemplos no GF(52):

(3+8 no GF(52))

(21+7 no GF(52))

3.1.2 Multiplicação

A operação de multiplicação em um GF é realizada, multiplicando a representação 

polinomial dos elementos do campo e depois, calculando o resto da divisão do resultado pelo 

polinômio irredutível característico do campo. Este é um polinômio utilizado para realizar as 

reduções  do  resultado  de  operações  de  multiplicação  dentro  do  GF.  O polinômio  é  dito 

2 O termo “reduzindo” para  a  adição e  subtração  significa calcular  o  resto da  divisão de  cada termo da  
representação polinomial pelo número primo característico do campo.

6+7=110b+111b≡(x2
+x )+(x2

+x+1)=1≡(2x2
+2x+1mod2)

3+5=011b+101b≡( x+1)+( x2
+0x+1)=6≡(x 2

+ x+2mod 2)

3+8≡(0x+3x0
)+(x+3x0

)=6≡ x+ x0
≡( x+6x0 mod 5)

21+7≡(4x+1x0
)+(1x+2x0

)=3≡0x+3x0
≡(5x+3x0 mod 5)
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irredutível quando apenas ele próprio e 1 são seus divisores. Por exemplo,  a operação de 

multiplicação de 6.7 no GF(28) de polinômio irredutível x8+x4+x3+x+1 é realizada segundo a 

sequência de operações do próximo exemplo:

(Produto entre 6 e 7 no GF(28))

Mais um exemplo, a multiplicação dos elementos 87.131 pertencentes ao mesmo campo do 

exemplo anterior:

(Produto entre 87 e 131 no GF(28))

3.2 AES

Em 26 de  novembro de  2001,  o  Institute  of  Standards  and Tecnology (NIST) 

publicou o Padrão de Criptografia Avançada (Advanced Encryption Standard) (AES) (NIST, 

2001a). O  Advanced Encryption Standard  especifica um algoritmo de criptografia  “FIPS-

approved” que pode ser utilizado para proteger dados eletrônicos (NIST, 2001a). O algoritmo 

é uma cifra de bloco simétrica, ou seja, a chave que é utilizada para encriptar os dados é a 

mesma que é utilizada para decriptar.

O AES realiza a  cifragem dos dados,  utilizando blocos  de dados de 128  bits. 

Dessa forma, se uma aplicação deseja cifrar apenas um byte, a mesma terá que adicionar bytes 

extras até completar o número total de 128 bits. Esse conjunto de bits é o bloco de dados que, 

quando aplicado o algoritmo, será encriptado, utilizando a chave de criptografia. O AES pode 

utilizar chaves de três tamanhos diferentes: 128, 192 e 256  bits,  sendo que o tamanho do 

bloco de dados é sempre de 128 bits.

O  processo  de  encriptação  e  decriptação  nada  mais  é  do  que  realizar  uma 

6⋅7≡( x2
+ x)( x2

+x+1) mod x8
+ x4

+x3
+x+1mod 2

6⋅7≡ x4
+2x3

+2x2
+x mod x8

+ x4
+ x3

+ x+1mod 2
6⋅7≡x4

+2x3
+2x2

+ x mod 2
6⋅7≡x4

+x≡000100102≡1810

87⋅131≡(x6
+x4

+x2
+x+1)(x7

+x+1)mod (x8
+x4

+ x3
+x+1)mod 2

87⋅131≡x13
+x11

+ x9
+x8

+2x7
+x6

+ x5
+x4

+x3
+2x2

+2x+1mod (x8
+x4

+ x3
+x+1)mod 2

87⋅131≡x7
+ x6

+2x2
+2x+1mod 2

87⋅131≡x7
+x6

+1≡110000012≡19310
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sequência de operações lógicas e aritméticas sobre o bloco de dados, utilizando também como 

parâmetro a chave de criptografia. As operações realizadas no processo de encriptação são:

• SubBytes – Operação de substituição de  bytes realizada individualmente sobre cada 

byte do bloco de dados submetido a ela;

• ShiftRows – Operação de deslocamento de bytes realizada sobre cada linha do bloco de 

dados submetido a ela;

• MixColumns –  Operação de multiplicação matricial realizada sobre cada coluna do 

bloco de dados submetido a ela;

• AddRoundKey – Operação de soma realizada entre dois blocos de dados.

Os blocos de dados citados como parâmetros das operações anteriores podem ser 

entendidos  como  variáveis  internas,  utilizadas  pelo  algoritmo  durante  o  processo  de 

encriptação  ou  decriptação.  Durante  as  iterações do  algoritmo,  os  blocos  de  dados 

representam também os estados internos dos dados. As operações realizadas no processo de 

decriptação são:

• InvSubBytes – Operação de substituição de bytes inversa a operação de SubBytes;

• InvShiftRows – Operação de deslocamento de bytes inversa a operação de ShiftRows;

• InvMixColumns – Operação de multiplicação matricial  inversa a operação de  Mix-

Columms;

• A transformação inversa da operação de AddRoundKey.

Para  a  execução  do  AES  sobre  um  bloco  de  dados  de  entrada,  é  feita  uma 

“expansão” da chave de criptografia. Essa expansão da chave gera um conjunto de blocos de 

dados, derivados da chave, que são utilizados durante cada  iteração do algoritmo sobre os 

dados  que  se  deseja  encriptar.  Todas  essas  operações  serão  descritas  detalhadamente  nas 

próximas seções.

3.2.1 Algoritmo de encriptação e decriptação

Os algoritmos de encriptação e decriptação utilizados no AES são apresentados 

em pseudocódigo no documento Advanced Encription Standard (AES) publicado pelo NIST 

em 2001. Ao apresentar os algoritmos, o NIST escreveu de tal forma que apenas a lógica de 

funcionamento fosse descrita sem nenhuma otimização para uma linguagem específica.  A 

partir do pseudocódigo, as implementações dos algoritmos devem ser realizadas, adequando-

os  às  limitações  e  aos  recursos  das  linguagens  que  foram  utilizadas.  Para  uma  maior 
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comodidade  e  facilidade  de  leitura,  o  algoritmo  de  encriptação  e  posteriormente  o  de 

decriptação são apresentados nos dois quadros a seguir como foram descritos no documento 

do NIST:

Algoritmo 1: Encriptação

Algoritmo 2: Decriptação

3.2.2 Implementações

Quando  se  implementa  os  algoritmos  1 e  2,  duas  abordagens  diferentes  são 

possíveis. Uma primeira abordagem é a implementação na qual se pode fazer uso de um laço 

estirado, tal como apresentado na figura 4.

Fonte NIST, 2001a

Encript (entrada , saida , chave ) inicio
01 var estado
02 estado = entrada
03 AddRoundKey (estado , chave [0 ])
04 para indice_round = 1 ate numero_de_rounds-1 faça
05 SubBytes(estado)

06 ShifRows(estado)

07 MixColumns (estado)

08 AddRoundKey (estado , chave [ indice_round ])

09 fim para
10 SubBytes(estado)

11 ShiftRows (estado)
12 AddRoundKey (estado , chave [ultimo_round ])
13 saida = estado
fim

Fonte NIST, 2001a

Decript (entrada , saida , chave) inicio
01 var estado
02 estado = entrada
03 AddRoundKey (estado , chave [ultimo_round ])
04 para indice_round = numero_de_rounds-1 ate 1 faça
05 InvShiftRows (estado)

06 InvSubBytes (estado)
07 AddRoundKey(estado , chave [ indice_round ])

08 InvMixcolumns(estado)

09 fim para
10 InvShiftRows (estado)

11 InvSubBytes(estado)
12 AddRoundKey (estado ,chave [0 ])
13 saida = estado
fim
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Nesta  figura,  cada  um dos  módulos  é  replicado  de  acordo  com o número de 

interações necessárias. Esta abordagem, para ser realmente útil, precisa trabalhar como um 

pipeline, caso  contrário,  um novo  bloco  de  dados  só  poderá  ser  processado  quando  for 

finalizado o processamento do bloco atual.

Ao  implementá-la  como  um  pipeline,  é  possível  tirar  vantagem  da  regularidade  da  sua 

estrutura e, depois que o pipeline estiver preenchido, obter um bloco de dados criptografado a 

cada ciclo de relógio.

Figura 4: Implementação do encriptador do AES com o laço estirado
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A segunda abordagem de implementação do algoritmo é apresentada na figura 5. 

Nela, a replicação dos blocos é minimizada. Desse modo, é necessário um loop no caminho 

percorrido  pelo  bloco  de  dados  de  forma  a  implementar  o  laço  do  algoritmo.  Nesta 

abordagem,  não é  possível  implementar  um  pipeline com  throughput  tão  alto  como o da 

arquitetura estirada, porém o tamanho final do circuito é bem menor por não utilizar tantas 

replicações.

Da mesma forma que o algoritmo de encriptação pode ser representado em uma 

implementação sem laço, o algoritmo de decriptação também pode ser representado da mesma 

forma. Isso permite que otimizações e restrições na arquitetura do encriptador sejam válidas 

também para o decriptador, considerando-se, claro, cada bloco específico do algoritmo em 

estudo. Na figura 6, é apresentada a implementação do decriptador com o laço estirado.

Figura 5: Implementação do encriptador do AES com laço
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Tal como foi feito para o algoritmo do encriptador, também é possível utilizar uma 

abordagem de implementação com laço para o decriptador. Dessa forma, também é possível 

minimizar a replicação dos módulos, porém, sem um throughput tão alto como seria possível 

em uma implementação com  pipeline e  replicação dos  módulos.  Na figura  7,  a  seguir,  é 

apresentado o encadeamento dos blocos do decriptador, utilizando uma implementação com 

laço.

Figura 6: Implementação do decriptador do AES com o laço estirado
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3.2.3 Expansão da Chave

Nos algoritmos  apresentados  na  seção  3.2.1,  pode-se  observar  que o acesso à 

chave de criptografia é feito utilizando um índice.  Esse índice indica que bloco de dados 

derivado3 da  chave  criptográfica  o  algoritmo  está  manipulando.  Antes  de  descrever  o 

algoritmo de expansão da chave, é preciso descrever, com um pouco mais de detalhes, os 

blocos de dados que o algoritmo manipula. Para os algoritmos do AES, o tamanho dos blocos 

de dados de entrada, dos blocos de dados de saída e dos blocos de dados de estado é de 128 

3 Derivado aqui deve ser entendido como sendo um produto da expansão da chave criptográfica.

Figura 7: Implementação do decriptador do AES com laço
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bits (NIST, 2001a).

Dessa forma, o número de palavras de 32  bits necessárias para os 128  bits é 4. 

Assim, nos algoritmos que utilizam a constante  Nb, o valor de  Nb é 4, que corresponde ao 

número de colunas  em um bloco de dados.  De acordo com o AES, o tamanho da chave 

criptográfica K pode ser de 128, 192 ou 256 bits (NIST, 2001a). Devido a isso, o algoritmo de 

expansão da chave utiliza um parâmetro Nk correspondente ao número de colunas de 32 bits 

em um bloco de dados, contendo dados da chave. Assim sendo, os blocos de dados da chave 

podem  ter  4,  6  ou  8  colunas  (Nk pode  ser  4,  6  ou  8).  A chave  criptográfica  pode  ser 

visualizada  como  tendo  blocos  de  dados  de  4,  6  ou  8  colunas  apenas  no  algoritmo  de 

expansão da chave. Depois de expandida, a chave passa a ser acessada em blocos de 4 colunas 

(mesmo  tamanho  dos  blocos  que  são  encriptados  e  decriptados).  Nas  tabelas  1 e  2 são 

apresentadas características do AES com relação ao tamanho da chave aplicada ao algoritmo e 

seu tamanho final depois de expandida.

Tabela 1: Número de bits e de colunas de 32 bits na chave original

AES-128 AES-192 AES-256

Número de bits 128 192 256

Número de colunas (Nk) 4 6 8

Tabela 2: Número de colunas e blocos da chave expandida

AES-128 AES-192 AES-256

Número de colunas 44 52 60

Blocos de 4 colunas 11 13 15

Número de rounds (Nr) 10 12 14

O funcionamento do algoritmo sobre os dados a serem encriptados depende do 

tamanho  da  chave.  Mais  especificamente,  o  número  de  iterações  dentro  dos  laços  dos 

algoritmos (chamados de  rounds ou rodadas) depende do tamanho da chave. O número de 

rounds é  representado  por  Nr, onde  Nr=10  quando  Nk=4,  Nr=12  quando  Nk=6 e  Nr=14 

quando Nk=8 (NIST, 2001a). É importante observar que, mesmo para chaves de criptografia 

de  tamanhos  diferentes,  todos  os  blocos  de  dados  possuem o  mesmo  tamanho.  O NIST 

organizou, então, o número de interações, baseado no tamanho da chave de criptografia em 

uma tabela. Para a comodidade do leitor, esta foi copiada na tabela 3, onde estão resumidas as 

características do AES: quanto ao tamanho da chave, tamanho do bloco e número de rodadas 
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(rounds).

Tabela 3: Características do AES

Tam. da Chave Nk Tam. do Bloco Nb Num. de interações Nr

AES-128 4 4 10

AES-192 6 4 12

AES-256 8 4 14
Fonte NIST, 2001a

O algoritmo 3 implementa a  lógica da expansão da chave.  Nele,  word é  uma 

palavra de 4 bytes. Word também é utilizada como um typecast (como os de C) para a criação 

de uma palavra baseada em um conjunto de 4 bytes. As funções de SubWord, RotWord e Rcon 

serão explicadas nas próximas seções.

3.2.4 Arquitetura da Expansão da Chave

Tal  como  nos  algoritmos  de  encriptação  e  decriptação,  a  expansão  da  chave 

também  pode  ser  representada  por  um  encadeamento  de  módulos  e  operações  em  uma 

arquitetura que apresente a comunicação entre os módulos com o correspondente fluxo de 

dados. Esta implementação é ilustrada na figura 8.

Algoritmo 3: Expansão da chave

Fonte NIST, 2001a

KeyExpansion (byte key [4∗Nk ] , word w [Nb∗( Nr+1)] , Nk ) inicio
01 word temp
02 i = 0
03 enquanto(i < Nk )

04 w [ i ] = word (key [4∗i ] , key [4∗i+1] , key [4∗i+2] , key [4∗i+3])
05 i = i + 1
06 fimenquanto
07 i=Nk
08 enquanto(i< Nb∗( Nr+1))
09 temp=w [i−1]
10 se (i mod Nk=0)

11 temp=SubWord ( RotWord ( temp)) xor Rcon[ i / Nk ]

12 senao se (Nk>6 e i mod Nk=4)

13 temp=SubWord ( temp)

14 fim se
15 w [ i ] = w [i−Nk ] xor temp
16 i = i + 1
17 fim enquanto
fim
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3.2.5 Formato dos Dados

No  algoritmo  de  encriptação  e  decriptação  existem  três  parâmetros:  chave, 

entrada e saida. O parâmetro chave corresponde a chave criptográfica. O parâmetro entrada é 

utilizado para a passagem do bloco de dados a ser encriptado pelo algoritmo e o parâmetro 

saida é utilizado para retornar o resultado obtido pelo processo de encriptação ou decriptação.

3.2.5.1 Parâmetro “entrada”

O parâmetro “entrada” é uma sequência de bits com um tamanho total de 128 bits 

formando um conjunto total de 16 bytes. 

Cada  bit pertence a um  byte da sequência de  bytes de entrada como também possui uma 

posição  bem  definida  na  sequência  de  bits de  entrada.  Na  figura  9,  é  exemplificado  o 

posicionamento de cada um dos bits de entrada para o primeiro e segundo byte, e os demais 

podem ser deduzidos.

Figura 9: Sequência dos bits nos parâmetros de entrada do AES

Sequência de bits de entrada 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ...

Número do byte 0 1 ...

Número do bit no byte 7 6 5 4 3 2 1 0 7 6 5 4 3 2 1 0 ...

Fonte: NIST, 2001a, p. 9.

Figura 8: Implementação do expansor da chave
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3.2.5.2 Parâmetro “saída”

O parâmetro  “saída”  é  utilizado para  retornar  o  resultado final  das  operações 

realizadas sobre o parâmetro de entrada, ou seja, é utilizado para retornar o texto encriptado 

no algoritmo de encriptação e decriptado no algoritmo de decriptação. A organização interna 

dele também é feita como no parâmetro entrada.

Figura 10: Sequência dos bits na saída do algoritmo do AES

Sequência de bits de saída 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ...

Número do byte 0 1 ...

Número do bit no byte 7 6 5 4 3 2 1 0 7 6 5 4 3 2 1 0 ...

Fonte: NIST, 2001a, p. 9.

3.2.5.3 Vetor “estado”

A variável “estado” é um vetor bidimensional de bytes. Seu tamanho é de 4 linhas 

de bytes, onde cada linha tem o tamanho de Nb bytes. No início da operação de encriptação ou 

decriptação, o conteúdo do vetor de entrada, assim como do vetor de saída, é copiado para o 

vetor  estado ou do vetor  estado de acordo com a figura  11 (NIST, 2001a). Assim, quando 

algum algoritmo mover dados do vetor de entrada para o vetor estado ou do vetor estado para 

outro vetor qualquer (como o de saída), os dados serão organizados como apresentado na 

figura 11.

3.2.6 Funcionamento dos Módulos

Cada um dos módulos do AES realiza uma operação matemática no GF do AES. 

Dessa forma, o resultado de cada operação de soma ou subtração, que o módulo realizar, deve 

Figura 11: Representação do vetor "estado"

Fonte: NIST, 2001a, p. 9.
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ser  reduzido  conforme explicitado em  3.1.1 pelo número primo característico. No caso do 

AES, o número primo característico é 2. A operação de multiplicação no GF do AES é feita, 

multiplicando-se  as  duas  representações  polinomiais  dos  elementos  e,  em  seguida, 

calculando-se o resto da divisão do resultado pelo polinômio redutor do GF do AES. Para o 

AES, o polinômio redutor é x8+x4+x3+x+1.

Dado  que  o  GF do  AES  é  o  campo  GF(28),  é  possível  tirar  vantagens  das 

características do campo no momento de realizar as operações de soma ou subtração. A título 

de ilustração, pode-se observar, na figura 12, a representação polinomial dos elementos 14 e 7 

no GF(28), na qual, cada coeficiente da representação polinomial está posicionado de forma a 

evidenciar os pares de coeficientes sobre os quais se deve operar ao realizar uma operação de 

soma.

Figura 12: Representação polinomial de 14 e 7 no GF(2)

Valor Representação polinomial

1410 0x7
+0x6

+0x5
+0x4

+1x3
+1x2

+1x1
+0x0

710 0x7
+0x6

+0x5
+0x4

+0x3
+1x2

+1x1
+1x0

3.2.6.1 Soma e Subtração

O  resultado  da  operação  de  soma  é  obtido  pela  soma  de  cada  termo  da 

representação polinomial com o correspondente termo de mesmo expoente e, em seguida, é 

feita a redução por 2. Assim, para cada uma das possíveis combinações de coeficientes de 

cada um dos elementos de mesmo expoente, o resultado final da operação é apresentado na 

tabela 4.

Tabela 4: Resultado das operações de soma e subtração bit a bit

Coef. polinômio 1 Coef. polinômio 2 Resultado da operação

0 0 0

0 1 1

1 0 1

1 1 0

A descrição apresentada na tabela 4 é idêntica a tabela de funcionamento de uma 
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operação  lógica  de  ou  exclusivo  (XOR).  Assim, em um circuito  que  realize  a  soma  de 

elementos em um GF(28), as operações de soma podem ser implementadas bit a bit por uma 

porta lógica XOR para cada coeficiente.

3.2.6.2 Multiplicação

Diferentemente da adição, não existe uma operação simples em um nível de bit ou 

byte que realize a multiplicação (NIST, 2001a). Ainda assim, quando uma das representações 

polinomiais, envolvidas na operação, possui apenas um termo, a multiplicação pode ser feita 

no nível de  byte, deslocando-se os  bits à esquerda o número  do expoente do polinômio de 

apenas um termo. Por exemplo:

(Produto entre 5 e 2 no GF(28))

é equivalente a

510⋅210≡000001012≪1=000010102=1010

Mais um exemplo:

(Produto entre 7 e 4 no GF(28))

é equivalente a

710⋅410≡000001112≪2=000111002=2810

Quando a representação polinomial do resultado da operação possui grau menor 

que o polinômio redutor, esta já é a resposta final da operação.  Caso o grau seja maior, é 

preciso calcular o resto da divisão do resultado pelo polinômio redutor.

3.2.7 AddRoundKey

Conforme descrito na seção 3.2, a operação de AddRoundKey realiza a soma entre 

dois blocos de dados. Foi explicado na seção 3.2.6.1 que a soma e a subtração no GF do AES 

510⋅210≡(1x2
+1x0

)⋅(1x1
) mod ( x8

+x 4
+ x3

+ x+1)

510⋅210≡1x3
+1x1mod x8

+ x4
+x3

+x+1

510⋅210≡1x3
+1x1

≡1010

710⋅410≡(1x2+1x1+1x0)⋅(1x2)mod ( x8+ x4+x3+x+1)

710⋅410≡1x4+1x3+1x2 mod x8+x4+ x3+ x+1

710⋅410≡1x4
+1x3

+1x2
≡2810
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são implementadas, realizando a operação XOR  bit  a  bit. Assim, o módulo  AddRoundKey 

pode ser implementado por um conjunto de portas lógicas XOR que realizam a operação de 

ou exclusivo entre o bit zero da entrada zero e o bit zero da entrada um, o bit 1 da entrada zero 

e o bit 1 da entrada 1, procedendo desta maneira até o último bit de cada uma das entradas (bit 

127) e produzindo o último bit da saída (bit 127). Matematicamente tem-se (NIST, 2001a):

Transformação AddRoundKey
(1)

É importante notar que, nos algoritmos de encriptação e decriptação, apresentados 

em 3.2.1, o módulo AddRoundKey sempre recebe o vetor de estado no parâmetro 0 e a chave 

da rodada no parâmetro 1. Internamente no módulo, a operação realizada é sempre a mesma, 

sendo  que  apenas  as  entradas  devem ser  fornecidas  de  forma  correta  para  a  rodada  em 

execução.

3.2.8 MixColumns

A operação de  MixColumns realiza uma transformação em cada coluna do seu 

parâmetro de entrada, produzindo uma saída, segundo a multiplicação, por uma matriz dada 

na especificação do AES. Nas seções 3.2.5.1, 3.2.5.2 e 3.2.5.3 é apresentada a forma como os 

dados estão organizados nos vetores de entrada, saída e nas matrizes internas, utilizadas nos 

algoritmos. Assim, as colunas que a matriz da equação 2 está multiplicando são dos dados 

fornecidos no vetor de entrada, organizados como colunas, segundo a maneira apresentada na 

seção 3.2.5. A equação que calcula o novo valor de cada elemento correspondente ao vetor 

fornecido na entrada é dada por:

Transformação MixColumns

(2)

Para  implementar  a  equação  2 em  hardware,  sem  utilizar multiplicadores,  algumas 

Fonte: NIST, 2001a, p. 18.

[O 0, O1, O2,... , O127]=[ I 0,0 , I 0,1 , I 0,2 , ... , I 0,127]⊕[ I 1,0 , I 1,1 , I 1,2 , ... , I 1,127 ]

Fonte: NIST 2001a, p. 18.

[
S 0,c

'

S 1,c
'

S 2,c
'

S 3,c
' ]=[

02 03 01 01
01 02 03 01
01 01 02 03
03 01 01 02

]⋅[
S 0,c

S 1,c

S 2,c

S 3,c
] 0⩽c<Nb
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propriedades da representação binária podem ser  usadas. As multiplicações necessárias são 

realizadas  sobre  um  pequeno  conjunto  de  números  inteiros,  a  saber  {1,  2,  3}.  Essas 

multiplicações  podem  ser  realizadas  como  operações  binárias  simples.  Por  exemplo,  a 

operação 2.S0,c pode ser implementada como um deslocamento de  bits, um  bit à esquerda, 

seguido pela redução pelo polinômio redutor, quando o grau da representação polinomial do 

resultado for maior que 7. A operação 3.S1,c pode ser implementada como um deslocamento de 

bits um  bit à esquerda seguida pela operação  de ou  exclusivo com o valor original e em 

seguida pela redução pelo polinômio redutor quando o grau da representação polinomial do 

resultado for maior que 7. O elemento S'0,c pode ser calculado como apresentado no algoritmo 

4:

Algoritmo 4: Cálculo de S'0,C

A lógica utilizada para calcular a última linha do algoritmo 4 pode ser aplicada para calcular 

cada linha do vetor resultante da equação 2.

3.2.9 ShiftRows

A operação de ShiftRows é uma operação simples em que a saída do módulo nada 

mais é que um reposicionamento dos bytes do vetor de bytes da entrada. Já que os dados de 

entrada estão organizados como uma matriz (S),  tal  como foi explicado na seção  3.2.5,  a 

matriz de saída (S') pode ser encontrada de acordo com a representação da tabela 5:

Tabela 5: Funcionamento da operação de ShiftRows

S S'

S0,0 S0,1 S0,2 S0,3 S0,0 S0,1 S0,2 S0,3

S1,0 S1,1 S1,2 S1,3 S1,1 S1,2 S1,3 S1,0

S2,0 S2,1 S2,2 S2,3 S2,2 S2,3 S2,0 S2,1

S3,0 S3,1 S3,2 S3,3 S3,3 S3,0 S3,1 S3,2
Fonte: NIST, 2001a, p. 17.

Calcula S 0,c
'

(S )

01 resto0 = S 0,c≪1 ; //multiplicação por 2
02 se resto0>255 resto0 = resto0⊕11B16 //redução pelo polinômio característico
03 resto1 = (S 1,c≪1)⊕S1, c ; //multiplicação por 3
04 se resto1>255 resto1 = resto1⊕11B16 //redução pelo polinômio característico

05 S 0,c
'

= resto0⊕resto1⊕S 2,c⊕S 3,c ;
fim
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3.2.10 SubBytes

A operação de SubBytes é responsável por adicionar não-linearidade ao algoritmo 

do AES.  Para  sua  implementação,  pode-se  calcular  os  valores  em tempo  real  ou  utilizar 

tabelas de substituição com os valores já pré-calculados.

Caso seja feita uma abordagem na qual o cálculo em tempo real é utilizado, faz-se 

necessário encontrar o inverso multiplicativo no GF do AES de cada elemento passado como 

parâmetro.  De posse  do inverso multiplicativo,  uma transformação é realizada  segundo a 

equação 3, na qual cada bi corresponde a um bit do inverso multiplicativo do elemento no GF 

do AES.

Transformação afim da operação SubBytes

(3)

Caso o cálculo em tempo real da operação de SubBytes não seja realizado, a outra 

abordagem para a  sua  implementação é  utilizar  uma tabela  de substituição  com todos os 

valores já previamente calculados.  Nesta segunda solução, a substituição é feita de acordo 

com o valor correspondente da tabela 6.

Supondo, por exemplo, que o módulo deve realizar a operação de SubBytes sobre 

o elemento de entrada A216, a entrada é dividida então em x=A16 e y=216. A interseção da linha 

A16 com a coluna 216 retorna o valor 3A16, que é o resultado da operação de SubBytes sobre a 

entrada A216 (NIST, 2001a).

A maioria das implementações do AES faz uso intensivo de tabelas de lookup para 

a realização da etapa de SubBytes e InvSubBytes (NALINI et al., 2009). Estas implementações 

possuem toda a tabela  6 e a tabela  8 no seu código, o que torna este módulo o maior dos 

módulos individuais. Quanto ao uso de laço estirado ou implementação com  loop a tabela 

Fonte: NIST, 2001a, p. 16.

[
b0

'

b1
'

b2
'

b3
'

b4
'

b5
'

b6
'

b7
'

]=[
1 0 0 0 1 1 1 1
1 1 0 0 0 1 1 1
1 1 1 0 0 0 1 1
1 1 1 1 0 0 0 1
1 1 1 1 1 0 0 0
0 1 1 1 1 1 0 0
0 0 1 1 1 1 1 0
0 0 0 1 1 1 1 1

]⋅[
b0

b1

b2

b3

b4

b5

b6

b7

]⊕[
1
1
0
0
0
1
1
0

]
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poderá  ser  replicada  várias  vezes  no sistema.  Por  este  motivo,  neste  trabalho,  uma outra 

abordagem  foi  proposta,  visando  a  redução  da  área  ocupada  pelo  módulo  SubBytes  e 

InvSubBytes.

3.2.11 InvShiftRows

A operação de  InvShiftRows retorna uma transformação do vetor de entrada, de 

forma que a matriz de saída (S') é encontrada de acordo com a representação da tabela 7:

Tabela 7: Funcionamento da operação de InvShiftRows

S S'

S0,0 S0,1 S0,2 S0,3 S0,0 S0,1 S0,2 S0,3

S1,0 S1,1 S1,2 S1,3 S1,3 S1,0 S1,1 S1,2

S2,0 S2,1 S2,2 S2,3 S2,2 S2,3 S2,0 S2,1

S3,0 S3,1 S3,2 S3,3 S3,1 S3,2 S3,3 S3,0
Fonte: NIST, 2001a, p. 22.

Tabela 6: Tabela utilizada na operação de SubBytes (valores em hexadecimal)

Fonte: NIST, 2001a, p. 16.
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3.2.12 InvAddRoundKey

Como a operação de AddRoundKey é uma operação de ou exclusivo bit a bit, ela é 

a sua própria inversa.

3.2.13 InvSubBytes

InvSubBytes é a operação inversa da operação de SubBytes (NIST, 2001a). Nela, a 

operação inversa de substituição é aplicada a cada byte da matriz de estado. O procedimento 

para isso consiste em aplicar a transformação afim inversa da equação 3 (equação  4) e em 

seguida encontrar o inverso multiplicativo do elemento resultante no GF do AES.

Transformação afim da operação InvSubBytes

(4)

Tal  como a  operação  de  SubBytes,  é  possível  evitar  o  cálculo,  utilizando  uma tabela  de 

substituição,  já calculada para todos os valores possíveis do  GF do AES.  Os valores para 

substituição são apresentados na tabela 8:

3.2.14 InvMixColumns

Tal como a operação de MixColumns, a operação de InvMixColumns realiza uma 

transformação em cada coluna do seu parâmetro de entrada, produzindo uma saída segundo a 

multiplicação por uma matriz dada na especificação do AES.

Fonte: DAEMEN; RIJMEN, 2002, p. 37.

[
b7

'

b6
'

b5
'

b4
'

b3
'

b2
'

b1
'

b0
'

]=[
0 1 0 1 0 0 1 0
0 0 1 0 1 0 0 1
1 0 0 1 0 1 0 0
0 1 0 0 1 0 1 0
0 0 1 0 0 1 0 1
1 0 0 1 0 0 1 0
0 1 0 0 1 0 0 1
1 0 1 0 0 1 0 0

]×[
b7

b6

b5

b4

b3

b2

b1

b0

]⊕[
0
0
0
0
0
1
0
1

]
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Na seção  3.2.5,  é  apresentada  a  forma  como os  dados  estão  organizados  nos 

vetores de entrada, saída e nas matrizes internas utilizadas nos algoritmos. Assim, as colunas 

que a matriz da equação 2 está multiplicando é dos dados fornecidos no vetor de entrada, 

organizados como colunas segundo a maneira  apresentada na seção  3.2.5.  A equação que 

calcula o novo valor de cada elemento correspondente ao vetor fornecido na entrada é:

Transformação InvMixColumns

(5)

Tabela 8: Tabela utilizada na operação de InvSubBytes (valores em hexadecimal)

Fonte: NIST, 2001a, p.22.

Fonte: NIST 2001a, p. 23.

[
S 0,c

'

S 1,c
'

S 2,c
'

S 3,c
' ]=[

0 e 0b 0d 09
09 0e 0b 0d
0d 09 0e 0b
0b 0d 09 0e

]⋅[
S0,c

S1,c

S2,c

S3,c
] 0≤c< Nb
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3.2.15 Word

A operação  de  word,  tal  como  é  utilizada  no  primeiro  loop do  algoritmo  de 

expansão  da  chave,  forma  uma  palavra  de  32  bits a  partir  da  união  de  4  bytes.  Este 

funcionamento  é  diferente  de  quando  utilizada  na  declaração  de  variáveis  no  início  das 

rotinas. Nestas, o uso de word significa que o tamanho dos dados declarados é de 4 bytes.

3.2.16 SubWord

A operação de  SubWord recebe como parâmetro uma palavra de quatro  bytes e 

realiza uma operação de SubBytes a cada byte da entrada, produzindo uma saída de 4 bytes.

3.2.17 RotWord

A operação de RotWord recebe como parâmetro um vetor de quatro bytes e realiza 

uma operação de rotação cíclica no vetor para produzir a saída. A operação pode ser descrita 

conforme a equação 6.

RotWord

(6)

3.2.18 Rcon

Rcon retorna um array constante específico para o valor passado como parâmetro. 

A operação de Rcon também é apresentada na especificação do AES pelo NIST e para uma 

comodidade maior na leitura foi copiada para a equação 7.

Fonte: NIST 2001a, p. 19.

[
S 1,c

'

S 2,c
'

S 3,c
'

S 0,c
' ]=[

S 0,c

S1,c

S 2,c

S 3,c
]
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Transformação Rcon

(7)

As  operações  também  são  realizadas  dentro  do  GF do  AES.  Isto  significa  dizer  que  a 

operação de redução pelo polinômio característico precisa ser realizada quando calculando os 

valores. Na implementação, pode-se utilizar os valores já previamente calculados.

3.3 Considerações para a Implementação

Implementações do AES estão disponíveis tanto em hardware como em software 

e como este trabalho objetiva a versão em hardware, foi feito um estudo sobre o estado da 

arte das implementações. 

Em geral, os autores concentram seus esforços em atacar duas frentes. Em vez de 

tentarem encontrar fraquezas na lógica do algoritmo, alguns estudiosos estão pesquisando o 

vazamento  de  informações  do  algoritmo  de  criptografia  devido  à  forma  como  são 

implementados  fisicamente.  Os  ataques  ao  dispositivo  que  utilizam  esta  estratégia  são 

chamados  de  Side Channel  Attack (GULLASCH; BANGERTER; KRENN, 2011). Outros 

pesquisadores  estão  empregando  esforços  em alcançar  um maior  desempenho  através  de 

arquiteturas  melhoradas,  utilizando  pipelines ou  melhores  implementações  da  etapa  de 

SubBytes através de algoritmos mais adequados para o cálculo do inverso multiplicativo no 

campo de Galois do AES.

3.3.1 Implementações da SBox

A forma como é feita a implementação da etapa de SubBytes e InvSubBytes é um 

fator  limitante  de  desempenho  (HOBSON;  WAKELIN,  2005)  de  tal  maneira  que  alguns 

autores a consideram o principal bloco do algoritmo do AES (NAZIRI; IDRIS, 2008).

A etapa de  SubBytes também é objeto de diversas pesquisas, sendo que alguns 

autores  a  consideram  como  sendo  a  maior  parte  do  projeto  (NAZM-BOJNORDI; 

SEDAGHATI-MOKHTARI; MEHDI FAKHRAIE, 2005).

Fonte, NIST 2001a, p. 19.

Rcon(x )=[
{02}

x-1

{00}

{00}

{00}
] 1≤x≤Nr
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Shastry et al. (2011), no artigo A Combinational Logic Implementation of S-box of  

AES, apresenta uma implementação que utiliza uma abordagem combinacional na etapa de 

SubBytes. Esta  versão  combinacional  da  S-Box, quando  comparada  com  outras  que 

tipicamente utilizam uma tabela  de  lookup,  armazenada em ROM, apresenta baixo  custo, 

ocupa uma pequena área e possui um alto throughput.

Outras  abordagens  podem  também  calcular  a  subkey para  cada  iteração, 

expandindo  a  chave  inicial  e  reduzindo  a  quantidade  de  espaço  necessária  para 

armazenamento intermediário dessas chaves (KOSARAJU; VARANASI; MOHANTY, 2006).

No artigo A Novel Pipelined Threads Architecture for AES Encryption Algorithm  

(ALAM; BADAWY; JULLIEN, 2002),  é apresentada uma arquitetura paralela que também 

utiliza pipelines. A arquitetura proposta alcançou um alto throughput, mostrando que, ao usar 

threads, foi produzida uma das implementações mais rápidas em um único chip, utilizando os 

FPGAs disponíveis na época.

Uma implementação da S-box utilizando pipelines também foi explorada no artigo 

Using a pipelined S-box in compact AES hardware implementations (WANG; HEYS, 2010). 

Conforme Li (2004), na implementação da S-Box, arquiteturas paralelas também podem ser 

utilizadas. Esta técnica foi abordada em seu artigo A Parallel S-Box Architecture for AES Byte  

Substitution.  Nele,  uma  versão  paralela  da  S-box é  proposta.  A  look-up table original  é 

separada em 32 pequenas S-Box e look-up tables, visando uma distribuição paralela do byte. 

Utilizando simulações, o autor encontrou que a substituição paralela dos bytes é, em média, 8 

vezes mais rápida do que as implementações prévias da S-Box em look-up table.

Dado que autores como Nazm e Bojnordi  afirmam categoricamente que a maior 

parte da implementação do AES está na S-Box, e que Shastry et. al., Nalini et. al., Wang, Li, 

Hobson e muitos outros autores têm pesquisado melhores formas de implementação da S-Box 

a ser usada na etapa de  SubBytes.  Pode-se dizer que a etapa de  SubBytes  é a etapa mais 

importante na implementação do AES.

3.3.2 Algoritmo de Euclides

Neste trabalho,  procurou-se comparar  implementações do AES usando versões 

diferentes da operação de SubBytes e InvSubBytes. Assim, utilizou-se uma abordagem na qual 

a operação é realizada por um circuito combinacional e também outras duas abordagens nas 

quais se fez o cálculo em “tempo real” do inverso multiplicativo utilizado na operação de 
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SubBytes e InvSubBytes.

Para  uma  implementação  em  tempo  real  da  operação  de  SubBytes,  duas 

abordagens  (entre  outras)  podem ser  utilizadas  (BRUNNER;  CURIGER;  HOFSTETTER, 

1993). São elas:

1. Teorema de Fermat:  Para cada  β  ∈ GF(2m):  β2m=  β e portanto  β
-1
=β

(2m
−2 ) . Mas, 

2m
−2=2+22

+23
+...+2m-1 ,  então β-1 pode  ser  encontrado  utilizando  sucessivos 

quadrados  e  multiplicações.  Esta  abordagem não  é  muito  adequada  para  circuitos 

VLSI devido à necessidade de um multiplicador paralelo;

2. Algoritmo  de  Euclides:  Nesta  abordagem,  feita  pelos  autores  Brunner,  Curiger  e 

Hofstetter (1993), no artigo On Computing Multiplicative Inverse in GF(2m), utiliza-se 

o  algoritmo  de  Euclides  para  encontrar  o  maior  divisor  comum  (GCD)  de  dois 

polinômios. Neste trabalho será utilizada uma implementação baseada nesta proposta. 

Brunner et. al. reforçam que dividir um polinômio A(x) por B(x) (ambos de grau 

menor do que m) em um campo de Galois significa realizar a divisão e aplicar a operação de 

resto da divisão pelo polinômio irredutível característico do campo  F(x).  Esta  operação é 

usualmente realizada em dois passos:

1. Encontrar o elemento inverso B-1(x).

2.
A(x )

B(x )
=A(x )⋅B−1

( X )

Ou seja, a divisão é realizada como uma multiplicação pelo inverso multiplicativo. 

Em seu artigo, estes autores partem do algoritmo de Euclides para o cálculo do maior divisor 

comum de dois polinômios e chegam a um outro para o cálculo do inverso multiplicativo 

(algoritmo 6), que, após a sua execução, contém o inverso multiplicativo na variável V.

Algoritmo 5: Algoritmo de Euclides

Fonte: BRUNNER et al.

GCD( A(x) , B(x )) :
01 A0 :=A(x ) ;
02 B0:=B( x) ;
03 i :=0 ;
04 repeat
05 i :=i+1
06 Qi :=Ai−1 DIV Bi−1

07 Ri :=Ai−1−Qi⋅Bi−1 ; // Ri :=Ai−1 MOD Bi−1

08 Ai :=Bi−1 ;
09 Bi :=Ri ;
10 until Ri=0 ; // GCD( A(x) , B( X ))=Ai

END
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Algoritmo 6: Inversão usando o 
algoritmo de Euclides modificado

O algoritmo 6 não é adequado para implementação em um circuito integrado por 

apresentar uma operação de divisão. Brunner et. al.(1993) propuseram modificar o algoritmo, 

utilizando a proposta de Brent e Kung, para a operação de divisão, usando “systolics arrays”.  

Brunner et. al. apresentam, então, um algoritmo de divisão polinomial com resto (algoritmo 

7).

Algoritmo 7: Divisão polinomial com resto

Substituindo o algoritmo  7 no algoritmo  6, chega-se a uma primeira versão do cálculo do 

inverso multiplicativo sem divisões (algoritmo 8).

Fonte: BRUNNER et al.

INV (F ( x) , B (x ))

01 S = F (x ) ;
02 V = 0 ;
03 R = B(x ) ;
04 U = 1 ;
05 repeat
06 Q = S DIV R ;
07 auxR = S −Q⋅R ;
08 auxU = V −Q⋅U ;
09 S = R ;
10 R = auxR ;
11 V = U ;
12 U = auxU ;
13 until R = 0 ; // V =B−1

( x)
END

Fonte: BRUNNER; CURIGER;HOFSTETTER, 1993.

DIV S MOD R
01 delta = grau(S ) − grau ( R);
02 repeat
03 R1=x

delta
⋅R ;

04 U 1=xdelta⋅U ;
05 S=S−R1 ;
06 V=V−U 1 ;
07 delta = grau (S ) − grau (R);
08 until delta < 0 ; // S = S −(S DIV R)⋅R=S MOD R ;
09 // V = V −(S DIV R)⋅U ;
END
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Algoritmo 8: Cálculo do inverso multiplicativo 
utilizando o algoritmo de Euclides modificado

O  algoritmo  8,  chamado  de  algoritmo  de  Euclides  modificado,  possui  essa 

denominação por ter seu princípio de funcionamento fundamentado no algoritmo de Euclides. 

No artigo original de Brunner  et. al. (1993), o algoritmo foi apenas sugerido, mas não foi 

suficientemente explorado.

Este algoritmo realiza o cálculo do inverso multiplicativo do polinômio  B(x) no 

Campo  de  Galois do  polinômio  redutor  F(x) e  tem  como  principal  característica  a 

dependência do número de ciclos de relógio com relação ao elemento para o qual se deseja 

encontrar o inverso multiplicativo.

Considerando  o  tamanho  da  entrada  como  sendo  o  número  de  bits da 

representação utilizada para os parâmetros do algoritmo, foram feitas simulações, verificando-

se que o algoritmo possui uma complexidade linear de O(m) para o caso médio.

Brunner  et.  al. propuseram  um  algoritmo  de  complexidade  linear  O(m)  com 

relação ao tempo de execução para todos os casos. Tal como no algoritmo 8, o tamanho da 

entrada  é  considerado  como  sendo  o  número  de  bits utilizados  na  representação  dos 

parâmetros de entrada de dados. Este é chamado de algoritmo BCH (9) e utiliza um mesmo 

número de ciclos de relógio para o cálculo do inverso multiplicativo de qualquer elemento de 

um mesmo campo de Galois.

INV (F ( x) ,B (x ))

01 S = F (x ); V = 0 ;
02 R = B(x ); U = 1 ;
03 repeat
04 delta = grau(S ) − grau ( R);
05 repeat
06 R1=xdelta

⋅R ;

07 U 1= xdelta
⋅U ;

08 S=S−R1;
09 V =V −U 1 ;

10 delta = grau (S ) − grau (R);
11 until delta≤0 ;
12 auxR = S ;
13 auxU = V ;
14 S = R ;
15 R = auxR ;
16 V = U ;
17 U = auxU ;
18 until R = 0 ;
END
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Algoritmo 9: Inverso multiplicativo de complexidade linear – algoritmo BCH

Por  ser  a  mais  recomendada  na  literatura  referente  ao  tema deste  trabalho,  o 

algoritmo BCH é a versão que foi escolhida para ser utilizada em uma das implementações da 

S-Box desenvolvida,  sendo a outra  versão interativa uma implementação do algoritmo de 

Euclides modificado (algoritmo 8).

3.4 Processo de Criação de um SoC

Desde que Gordon Moore (1965) enunciou sua famosa lei sobre microeletrônica, 

o desenvolvimento dos dispositivos, que utilizam a microeletrônica conforme sua concepção, 

tem obedecido a esta lei.

Processadores  modernos  e  SoC  possuem  milhares  ou  mesmo  milhões  de 

transistores para implementação de todas as portas lógicas. É inegável que grande parte da 

capacidade de construir dispositivos com tantos transistores deve-se muito aos avanços na 

Fonte: BRUNNER; CURIGER;HOFSTETTER, 1993.

INV (F ( x) ,B (x ))

01 F = F (x);
02 S = F ( x) ;V = 0 ; // grau (S ) = m
03 R = B(x ) ;U = 1 ; // assuma grau (R) = m
04 delta = 0 ; // delta = grau (S ) − grau (R)
05 for i = 1 to 2m do
06 if rm = 0 then
07 R = x⋅R ; U = (x⋅U ) MOD F ;
08 delta += 1 ; // grau (R) -= 1
09 else // rm = 1
10 if sm = 1 then
11 S = S − R ;V = (V −U ) MOD F ;
12 end ;
13 S = x⋅S ; // grau (S ) -= 1
14 if delta = 0 then
15 // grau (S )< grau (R): divisãoconcluída
16 // permute os polinômios
17 ( R⇔S ) ;(U ⇔V );
18 U = ( x⋅U ) MOD F ;delta = 1 // grau (R)⇔grau (S )

19 else
20 U = (U / x ) MOD F ;
21 delta -= 1 ;
22 end
23 end
24 end
END // B−1

( x) = U = V
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área  de  microeletrônica,  mas  também  não  se  pode  ignorar  que  as  metodologias  de 

desenvolvimento de SoC também contribuem muito para isso.

É preciso sim, ter o conhecimento tecnológico necessário para a instanciação de 

tantos  transistores  microscópicos  em uma pequena pastilha de silício,  mas,  além disso,  o 

projeto do circuito integrado com tantos transistores precisa utilizar de técnicas modernas de 

projeto para que tal integração seja possível.

Projetar o circuito escrevendo todo o código RTL dos blocos, instanciar todos os 

blocos,  realizar  a  síntese  e  depois  o  placement não  funciona  para  designs complexos 

(KEATING; BRICAUD, 2002). A maneira de se conseguir atingir a produtividade necessária 

na construção de um SoC é utilizando uma metodologia de projeto que reutilize blocos, sejam 

estes adquiridos de terceiros ou aproveitados de projetos anteriores (KEATING; BRICAUD, 

2002).  Dessa  forma,  foi  utilizada,  neste  trabalho,  uma  metodologia  de  desenvolvimento 

focada no reuso dos blocos produzidos em outras aplicações.

3.4.1 Metodologia de Projeto

Para construir um SoC, os projetistas têm modificado o seu fluxo de projeto de 

duas  maneiras  principais.  Basicamente,  em 2002,  houve uma mudança  do  paradigma da 

metodologia  do  modelo  de  desenvolvimento.  Anteriormente,  utilizava-se  um  modelo 

totalmente top-down. A mudança ocorreu de forma que o novo modelo de desenvolvimento é 

uma combinação do modelo top-down e botton-up. Os projetistas também têm mudado a sua 

metodologia  da  chamada  metodologia  em  queda  d'água  para  uma  metodologia  de 

desenvolvimento em espiral (KEATING; BRICAUD, 2002).

3.4.1.1 Queda D'água vs. Espiral

A metodologia  tradicional  de  desenvolvimento  é  a  chamada  metodologia  em 

queda d'água. Nesta, após a conclusão de uma etapa do projeto, este segue em frente nunca 

retornando para a atividade de uma fase já concluída. Este esquema funciona bem para SoC's 

de até 100000 portas lógicas e tecnologia de fabricação de no mínimo 0,5µm (KEATING; 

BRICAUD, 2002).

Para projetos de mais de 100000 portas lógicas  ou quando se utiliza tecnologias 

de menos de 0,5µm, o fluxo em queda d'água não funciona. Em geral,  designs desse tipo 
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possuem também uma grande  parte  de  software,  de  forma que  o  hardware e  o  software 

precisam ser desenvolvidos em conjunto (KEATING; BRICAUD, 2002). 

Na metodologia em queda d'água, o hardware só está disponível na conclusão do 

projeto,  o  que  impedia  a  equipe  de  software de  avançar  no  desenvolvimento.  Também, 

qualquer mudança, falha ou mesmo melhoria necessária que seja descoberta em uma fase do 

projeto mostra-se de solução muito difícil do ponto de vista gerencial, pois o fluxo de tarefas 

precisa ser modificado para retornar para uma etapa que se julgava concluída. A metodologia 

em espiral tenta solucionar esses problemas, utilizando um fluxo de projeto no qual  várias 

atividades  são  realizadas  em paralelo  (KEATING; BRICAUD, 2002),  de  forma  que  esse 

processo se assemelha a um loop iterativo, em que, a cada iteração, o projeto vai avançando 

de  forma  a  atingir  o  resultado  funcional  final.  São  características  do  fluxo  em  espiral 

(KEATING; BRICAUD, 2002):

• Desenvolvimento do hardware e software de forma paralela;

• Verificação e síntese dos módulos em paralelo;

• Floorplanning e place-and-route também realizados no processo de síntese;

• Desenvolvimento de módulos tão somente se não existir nenhuma versão roteada ou 

em forma de IP;

• Desenvolvimento do projeto na forma de um fluxo interativo.

3.4.1.2 TopDown vs. BottonUp

O processo top-down clássico pode ser visualizado como uma rotina recursiva que 

começa  com a  especificação  e  decomposição  e  termina  com a  integração  e  verificação. 

Segundo  essa  proposta,  o  processo  pode  ser  resumido  nos  seguintes  passos  (KEATING; 

BRICAUD, 2002):

• Escrever a especificação completa para o sistema ou subsistema a ser implementado;

• Refinar a arquitetura e algoritmos, incluindo o projeto do  software e simulação de 

hardware/software se necessário;

• Decompor a arquitetura em macros bem definidas;

• Projetar ou selecionar macros, ocorrendo nesta fase a recursão;

• Integrar as macros em um módulo maior; verificar a funcionalidade e os requisitos de 

timming;

• Entregar o subsistema/sistema para o próximo nível de integração; se o módulo for o 
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principal, este é o tape-out;

• Verificar todos os aspectos do projeto (funcionalidade, timming, etc.).

Com prazos  cada  vez  mais  curtos,  os  projetistas  têm procurado  meios  para  acelerar  este 

processo. A melhora das ferramentas, tais como as de síntese e emulação, foram contribuições 

significativas. Adicionalmente, o uso de bibliotecas de componentes também permite acelerar 

este processo (KEATING e BRICAUD, 2002).

Tal  como  o  modelo  de  desenvolvimento  em queda  d'água,  a  metodologia  de 

projeto top-down é uma idealização do que realmente pode ser conseguido. Ela assume que os 

blocos de mais baixo nível podem ser de fato projetados e construídos. Ao se descobrir que 

um bloco não pode ser feito, todo o processo de implementação precisa ser repetido. Por este 

motivo, equipes reais geralmente utilizam uma mistura das metodologias top-down e botton-

up, construindo  blocos  de  baixo  nível  críticos,  enquanto  eles  refinam  o  sistema  e  as 

especificações dos blocos. Bibliotecas de módulos prontos podem facilitar este processo por 

fornecerem blocos  já  verificados  que  implementam alguma parte  do  projeto  (KEATING; 

BRICAUD, 2002).

3.4.1.3 Correta pela Construção

Na metodologia correta pela construção, o processo de construção só avança para 

uma fase seguinte quando a fase atual é totalmente concluída, sendo que o projeto é concluído 

no fim da primeira iteração. 

3.4.1.4 Construção pela Correção

O processo de construção pela correção foi descrito pelo grupo de engenheiros da 

Sun Microsystems que implementou o processador UltraSPARC. Nele,  o mesmo grupo de 

engenheiros  realizou  todo  o  fluxo  de  projeto,  partindo  da  especificação  até  o  circuito 

integrado final várias vezes. Em cada uma dessas iterações, o grupo de engenheiros observa o 

resultado nas fases seguintes das decisões de projeto e vai, a cada  iteração, consertando e 

refinando a implementação até  que o resultado desejado seja  obtido.  Essa  metodologia  é 

oposta a anteriormente utilizada, a “correta pela construção”. Os engenheiros do processador 

UltraSPARC acreditavam que não seria possível na fase de projeto da arquitetura descobrir 

todas as implicações que as suas decisões teriam no projeto físico final e creditaram muito do 
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sucesso do projeto à metodologia utilizada (KEATING; BRICAUD, 2002). A exemplo dos 

engenheiros da SUN, esta foi a metodologia adotada neste trabalho.

3.5 Metodologia de Verificação Funcional

O  processo  de  produção  de  circuitos  integrados,  mais  notadamente  de  SoC, 

envolve grande quantidade de trabalho, tempo e recursos financeiros. É comum que apenas as 

máscaras para a produção do circuito final custem milhares ou até milhões de dólares. Além 

disso, diferentemente da produção de software, em que correções são facilmente distribuídas 

após o  software ser  disponibilizado para os clientes, a produção de circuitos integrados não 

permite  aplicar  patches em SoC's  depois  que  o  mesmo é  produzido.  Assim,  caso  algum 

problema seja detectado, só depois que o SoC estiver pronto, uma quantidade considerável de 

recursos  financeiros  será  necessária  para  consertar  o  mais  simples  problema  presente  no 

circuito.

Existem também problemas de ordem de confiança dos clientes. Uma falha em 

um processador pode abrir caminho para o concorrente, tal como já aconteceu com a Intel e 

AMD. Dessa forma, a verificação de um projeto é essencial para encontrar erros antes que a 

fabricação seja feita e comumente responde por mais da metade dos esforços empregados para 

produzir um chip (WESTE; HARRIS, 2011).

Como qualquer outro SoC, a implementação proposta para o AES, neste trabalho 

conta também com substancial esforço para garantir tanto a qualidade quanto a funcionalidade 

do produto final. Para atingir esse objetivo foi utilizada a metodologia de verificação Open 

Verification Methodology (OVM). O uso desta metodologia de verificação visa produzir  test  

benches robustos, de rápido desenvolvimento e reusabilidade de código.

3.5.1 OVM

Os  test  benches são  um  tipo  especial  de  software,  cujo  objetivo  é  testar  o 

funcionamento da parte lógica de um circuito integrado ainda na fase de projeto. Seu uso é 

indispensável  no  fluxo de construção de um SoC e escrever  os  test  benches é  uma fase 

bastante  desafiadora  do  projeto  do  circuito  integrado.  Sua  criação  envolve  a  completa 

compreensão da especificação de forma correta e qualquer falha no  test bench pode levar a 

produção de um circuito integrado defeituoso, pois ele é o responsável por encontrar os erros 
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de projeto. 

Todavia construir o  test bench para realizar a simulação funcional e verificar o 

projeto do IP não é um problema de  hardware – é um problema de  software (GLASSER, 

2009). Construir esse  test bench, de uma forma que seja útil em todas as fases do projeto, 

pode ser algo que demande bastante tempo. Sendo assim, escolher a linguagem adequada para 

a  construção  do  test  bench tem  relevância  significativa  na  facilidade  com  a  qual  as 

funcionalidades de verificação são adicionadas. 

Algumas  linguagens  de  descrição  de  hardware amplamente  utilizadas  pela 

indústria,  como  VHDL e  Verilog,  são,  algumas  vezes,  também  utilizadas  para  fazer  a 

verificação do projeto.  Embora elas possuam alguns recursos úteis, faltam outros recursos 

importantes para a verificação, como cobertura funcional e transações (SILVA; MELCHER; 

ARAUJO, 2004).

Linguagens  de  alto  nível  como C,  C++,  Java  ou  mesmo ferramentas  como o 

Scilab são bem mais adequadas para escrever um modelo de referência  quando  não se está 

preocupado com código sintetizável, mas sim com a escrita do modelo de referência de forma 

correta e utilizando todos os recursos de uma linguagem de alto nível tais como a velocidade 

de desenvolvimento e  reusabilidade de código. No caso de se utilizar  uma linguagem de 

programação  de  alto  nível  para  a  escrita  do  modelo  de  referência,  surge  o  problema  da 

integração do modelo com os demais componentes do SoC. Isso ocorre porque as linguagens 

de alto nível utilizam como um de seus paradigmas a execução de instruções em sequência, e 

também não foram projetadas visando a integração no fluxo de projeto de SoC.

As linguagens de programação, em sua maioria, foram concebidas utilizando o 

conceito de programação estruturada que diz que todo o programa pode ser escrito utilizando 

uma sequência de instruções, decisão e interação (DEITEL; DEITEL; CHOFFNES, 2005). 

Esta característica de execução sequencial dos programas torna difícil a sua integração direta 

no teste de hardware (que tem características principalmente paralelas) onde vários módulos 

trabalham em paralelo. Assim, um test bench que pretenda integrar uma linguagem de alto 

nível  na  sua  concepção  deve  ser  escrito  utilizando  ferramentas  que  permitam  um 

funcionamento paralelo de vários módulos, mas com a facilidade de uma linguagem de alto 

nível. A forma como o  test bench é dividido em módulos também é relevante no que diz 

respeito à sua criação por equipes com cada membro responsável por escrever uma ou várias 

partes do test bench.

Como todo software, os test benches possuem os problemas de desenvolvimento 

já  conhecidos  de  todos  os  desenvolvedores,  tal  como conseguir  reusabilidade  de  código, 
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escrever  código de  maneira  rápida,  etc.  Assim,  as  soluções  aplicadas  para  esses  tipos  de 

problemas de  software, tal como a  Orientação a Objetos  podem ser utilizadas com sucesso 

para  alcançar  a  reusabilidade  de  código,  porém,  embora  ajudem  consideravelmente, 

paradigmas de programação, como a Orientação a Objetos, sozinhos não podem fornecer uma 

solução  satisfatória  para  os  problemas  de  software quando  aplicada  à  construção  de  test  

benches. Isso acontece porque o test bench, embora seja um software, ele precisa comunicar-

se com um modelo de  hardware que pode estar tanto em alto nível como também em uma 

linguagem de descrição de hardware, e ainda fornecer uma metodologia para testes.

Para  solucionar  este  problema  foi  criada  a  metodologia  de  testes  Open 

Verification Methodology (OVM),  que é  um ambiente de programação construído sobre o 

SystemVerilog.  Ela  foi  projetada  para  permitir  a  construção  de  test  benches complexos. 

Construir  um  test  bench complexo  é  construir  um  software complexo.  Dessa  forma,  a 

construção de  software está no centro das modernas tecnologias de verificação e do OVM 

(GLASSER, 2009).

Verificar  a  funcionalidade  de  um  design significa  comparar  a  intenção  do 

projetista com o comportamento observado do  design  para determinar a sua equivalência. 

Considera-se um design verificado quando, para a satisfação de todos, ele funciona de acordo 

com a intenção do projetista (GLASSER, 2009). Para Glasser, considera-se um projeto como 

verificado  quando  duas  perguntas  são  respondidas:  “Isto  funciona?”  e  “Terminanos  o 

trabalho?”. Para responder se um design funciona, deve-se compará-lo com alguma referência 

conhecida que representa a intenção do projetista,  sendo, comumente chamada de  golden 

model. Do próprio nome dado à referência, fica claro a importância do modelo, que pode ser 

implementado como uma peça de software com todas as facilidades de um software. Mas, o 

objetivo do modelo é verificar o dispositivo sob teste. Para responder a segunda pergunta 

“Terminamos o trabalho?” é preciso saber se suficientes perguntas “Isto funciona?” foram 

respondidas para poder afirmar que o design foi verificado satisfatoriamente (op. cit.).

Assim, verificar um design é um prolema complexo. Uma resposta afirmativa que 

o design funciona e que testes suficientes já foram feitos poderia muito bem só ser aceitável 

quando todas as possibilidades fossem testadas. Porém, verificar todas as possibilidades pode 

ser muito demorado. Por exemplo, pode-se considerar todas as possibilidades de soma de dois 

inteiros  de  32  bits.  Testar  todas  as  possibilidades  significa  232.232 operações.  Felizmente 

existem técnicas  que  evitam todo esse  trabalho,  tal  como testar  se  todos  os  pinos  foram 

acionados, etc. Todas as questões relacionadas com “Terminamos o trabalho?” são chamadas 

de questões de cobertura funcional, estas objetivam responder se o design foi suficientemente 
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verificado pelos testes em termos de funcionamento (GLASSER, 2009).

Neste trabalho, foi utilizado o diagrama de fluxo de verificação apresentado por 

Glasser (2009). Este diagrama, apresentado na figura 13, descreve o processo de responder as 

questões  “Isto  Funciona?”  e  “Terminamos  o  trabalho?”.  O diagrama é  formado  por  dois 

loops, sendo o mais interno o responsável por verificar se o  design está funcionando. Caso 

não esteja, é necessário fazer a depuração do  design e depois de encontrado e corrigido o 

problema, realizar uma nova iteração de verificação.

Somente quando o  design estiver funcionando é que se verifica se a cobertura 

funcional foi atingida. Sendo atingida, o design é considerado como correto e verificado. Caso 

a  cobertura  funcional  não  tenha  sido  atingida,  a  geração  de  estímulos  é  modificada. 

Novamente verifica-se o design. Caso ele funcione, checa-se os novos estímulos, observando 

se eles são suficientes para atingir a cobertura desejada. Do fluxo proposto, fica claro que uma 

implementação de um test bench para a simulação do design é necessária.

Neste trabalho, para implementar os test benches, foi utilizado o modelo proposto 

pela OVM. Este é um modelo em camadas organizado de acordo com a figura 14 (GLASSER, 

Figura 13: Fluxo em dois loops

Fonte: Glasser, 2009, p. 9.
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2009). Nela, a última camada é o dispositivo sob verificação ou DUV. Este é o dispositivo 

implementado em nível  RTL com interfaces  em nível  de  pinos.  Sobre  o  DUV está  uma 

camada com uma interface capaz de entender as características específicas de comunicação do 

protocolo do design. E, sobre esta camada, há mais duas outras responsáveis por tratarem com 

características  de funcionamento específicas  do  design.  Por último e no topo tem-se uma 

camada responsável por tratar do funcionamento do test bench. A figura 14 é adequada para 

visualização das camadas do OVM, mas não tanto para a visualização do funcionamento do 

conjunto de testes propriamente dito. Para isto, a figura 15 é mais adequada, pois ela detalha o 

modelo de test bench a ser aplicado com a OVM de forma que a sua implementação é quase 

que direta.  Os componentes ilustrados na figura  15, por possuírem correspondência direta 

com a implementação merecem uma descrição mais detalhada.

Figura 14: Organização em camadas do test bench

Fonte: Glasser, 2009, p. 20.
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3.5.2 Transactors

No modelo concêntrico de test bench encontram-se, envolvendo o dispositivo sob 

teste,  os  componentes  que,  na  descrição  em  camadas  do  OVM,  são  classificados  como 

transactors. Estes  componentes  se  caracterizam  por  possuírem  ao  menos  uma  interface 

orientada  a  transações  e  outra  interface  no  nível  de  pinos.  Neste  trabalho  os  transactors 

implementados sãos os monitors, drivers e responders.

3.5.2.1 Monitor

Os  monitors são  componentes  do  test  bench que  apenas  monitoram  o 

funcionamento do barramento de comunicação com o dispositivo sob teste.  Sua função é 

converter os sinais transitando pelo barramento para as transações que serão processadas por 

outros componentes do test bench.

3.5.2.2 Driver

Os  drivers convertem uma sequência de transações para atividades em nível de 

pinos (GLASSER, 2009), ou seja, convertem as transações para níveis lógicos adequados para 

aplicação  no  circuito  sob  testes.  Os  drivers são  componentes  ativos  no  test  bench,  pois 

Figura 15: Organização concêntrica do test bench

Fonte: Glasser, 2009, p. 21.
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acionam diretamente pinos do circuito sob testes.

3.5.2.3 Responder

Os  responders são  semelhantes  aos  drivers sendo  que  eles  acionam pinos  de 

resposta do dispositivo sob testes de acordo com valores de saída. Estes porém, não iniciam a 

comunicação  com  o  DUV,  apenas  respondem-no  de  acordo  com  a  saída  do  mesmo 

(GLASSER, 2009).

3.5.3 Componentes Operacionais

Os componentes operacionais são o conjunto de componentes que fornecem tudo 

o que os dispositivos sob teste precisam para funcionar. Os componentes operacionais são 

responsáveis  por  gerar  tráfego  para  o  DUV.  Todos  eles  são  componentes  em  nível  de 

transação  e  possuem interfaces  apenas  em nível  de  transação  (GLASSER,  2009).  Neste 

trabalho  os  componentes  operacionais  implementados  são:  Stimulus Generator,  Master e 

Slaves.

3.5.3.1 Stimulus Generator

Os Stimulus Generator são componentes responsáveis por criarem sequências de 

transações  que  verificam  o  dispositivo  sob  testes.  As  transações  podem  ser  de  valores 

aleatórios, sequências de valores pré-determinados, etc.

3.5.3.2 Master

Os Masters são componentes bastante semelhantes aos Stimulus Generator. Eles 

também podem gerar transações, mas além destas podem enviá-las diretamente aos drivers.

3.5.3.3 Slaves

Os Slaves são componentes semelhantes aos Masters, sendo que estes respondem 

por requisições, ao contrário dos Masters que as enviam (GLASSER, 2009).
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3.5.4 Componentes de Análise

Os componentes de análise são responsáveis por verificar se o funcionamento do 

conjunto está atingindo o objetivo de verificar se o design funciona e se o trabalho de testar já 

foi  concluído.  Isto  consiste  basicamente  em verificar  se  todos  os  vetores  de  teste  foram 

respondidos com valores corretos e, também, se os vetores de testes submetidos ao dispositivo 

sob teste são suficientes para considerar o dispositivo como adequadamente testado. Neste 

trabalho os componentes de análise implementados são: Scoreboard e Coverage collector.

3.5.4.1 Scoreboard

Scoreboards são usadas para determinar se um dispositivo sob testes está correto 

visando responder a pergunta “Isto funciona?”. Scoreboards analisam informações de entrada 

e saída do dispositivo sob testes e determinam se o dispositivo está respondendo corretamente 

aos estímulos (GLASSER, 2009).

3.5.4.2 Coverage Collector

O módulo  Coverage  Collector  analisa  o  fluxo  de  transações  e  verifica  se  as 

transações submetidas são suficientes para determinar se a cobertura do dispositivo sob testes 

está completa.

3.5.5 Controllers

Os controladores ou controllers recebem informações dos scoreboards e coverage 

collectors e “orquestram” as atividades de teste. No controller está implementado o principal 

fluxo de execução dos testes, sendo que esse é balizado pelas informações recebidas. Um 

exemplo simples de funcionamento pode ser como o seguinte: um controller inicia a geração 

de estímulos e então espera por um sinal do Coverage Collector notificando-o que os testes 

alcançaram a cobertura desejada podendo assim ser considerado completo.
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4 Arquiteturas Propostas Para Implementação dos IPcores

A apresentação da implementação do AES como uma composição de módulos 

ajuda  na compreensão das  partes  do  sistema.  Assim,  na  figura  16 é  apresentado o bloco 

principal do AES com os seus três sub-blocos.

O bloco “Encriptador” contém as implementações dos módulos responsáveis por realizar a 

encriptação. Estes são apresentados na figura 17.

Da  mesma  forma,  o  bloco  “Decriptador”  contém  as  implementações  dos  módulos 

responsáveis por realizar a decriptação. Estes são apresentados na figura 18.

Figura 16: AES e seus três principais componentes.

Figura 17: Blocos que compõem o encriptador.

Figura 18: Blocos que compõem o decriptador.
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Tal como o bloco encriptador e o bloco decriptador, o bloco “Expansor da Chave” é formado 

pelos sub-blocos da figura 19.Os blocos SubBytes, InvSubBytes e SubWord são os blocos mais 

complexos de cada um dos três principais algoritmos. Esta complexidade vem da operação 

que  estes  blocos  realizam,  o  bloco  SubBytes como  também  o  InvSubBytes realizam  a 

substituição em paralelo de 16 bytes da variável estado tanto da encriptação como também da 

decriptação. O módulo SubWord realiza a substituição de 4 bytes em paralelo por vez. Esses 

módulos se encontram representados nas figuras 20, 21 e 22.

Do que foi apresentado, percebe-se que os blocos  S-Box e  Inv S-Box são os que mais se 

repetem nos módulos. Estes blocos utilizam o cálculo do inverso multiplicativo no  GF  do 

AES para o elemento presente nas suas entradas, sendo que tanto os blocos  S-Box como os 

Inv S-Box utilizam a mesma operação de cálculo do inverso multiplicativo, diferindo entre 

eles apenas na transformação afim que é realizada.

Figura 19: Blocos que compõem o expansor da chave.

Figura 20: Blocos que compõem o bloco 
SubBytes.
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Assim, a operação de cálculo do inverso multiplicativo de cada elemento é a operação mais 

realizada  (seja  o  cálculo  feito  em  tempo  real  ou  utilizando  um  circuito  combinacional 

minimizado). Por esse motivo, neste trabalho três formas diferentes de implementações do 

cálculo do inverso multiplicativo são utilizadas, visando realizar comparações de desempenho 

e de área final do circuito. Estas três implementações contam com microarquiteturas próprias, 

cada uma baseada em um algoritmo diferente. Foram utilizados o algoritmo BCH (algoritmo 

9) (BRUNNER; CURIGER; HOFSTETTER, 1993),  o  algoritmo desenvolvido a  partir  do 

algoritmo de Euclides modificado (algoritmo 8), e por fim uma versão utilizando um circuito 

combinacional.

Antes de propor a arquitetura, é adequado apresentar a interface dos módulos com 

módulos  externos.  A interface  utilizada  na  implementação  deste  trabalho  visa  permitir  a 

encriptação e decriptação paralela,  porém assíncrona,  de dados.  A única restrição é que a 

chave de encriptação seja a mesma chave de decriptação. Esta interface é apresentada na 

Figura 21: Blocos que compõem o bloco invSubBytes

Figura 22: Blocos que compõem o bloco SubWord.
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figura 23, nela estão presentes todos os pinos de entrada e saída. O conjunto de pinos in_en, 

key, in_de, out_en e out_de são correspondentes diretos dos parâmetros de entrada e de saída 

dos algoritmos. O funcionamento de cada um dos pinos é descrito abaixo:

• clk – Pino de entrada do sinal de relógio do módulo;

• nreset – Pino nível baixo ativo. Realiza um reset síncrono na borda de subida do sinal 

de relógio do sistema;

• nload_in_en – Pino nível baixo ativo. Carrega o valor presente na entrada  in_en e 

inicializa a execução do algoritmo de encriptação. Deve ser acionado somente se o 

pino pino done_key estiver no nível alto;

• in_en – Conjunto de 128 pinos de entrada. Contém o dado a ser encriptado;

• nload_key – Pino nível baixo ativo. Carrega o valor presente na entrada key e inicia o 

processo de expansão da chave;

• key – Conjunto de 128 pinos de entrada. Contém a chave a ser expandida;

• nload_in_de – Pino nível baixo ativo. Carrega o valor presente na entrada  in_de e 

inicia  o  processo  de  decriptação.  Deve ser  acionado  somente  se  o  pino  done_key 

estiver no nível alto;

• in_de – Conjunto de 128 pinos de entrada. Contém o dado a ser decriptado;

• done_en – Sinaliza o término do processo de encriptação;

• out_en – Conjunto de 128 pinos de saída. Contém o dado encriptado;

• done_key – Sinaliza o término do processo de expansão da chave de criptografia;

• done_de – Sinaliza o término do processo de decriptação;

• out_de – Conjunto de 128 pinos de saída. Contém o dado decriptado.

Figura 23: Interface do módulo do AES
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A arquitetura  proposta  neste  trabalho  é  apresentada  na  figura  24,  na  qual  é 

possível  visualizar  a  divisão  interna  do  módulo  AES_CIPHER.  Cada  um  dos  módulos 

apresentados na figura 24 possui a sua própria arquitetura interna que será abordada mais à 

frente.

Na concepção da arquitetura utilizada para a implementação do IP-core do AES 

foi tomada como premissa básica a sua divisão em vários submódulos independentes entre si 

com relação ao seu funcionamento interno. Também não foi feita nenhuma suposição sobre a 

quantidade de ciclos de relógio que cada submódulo precisa para completar a sua tarefa. Esta 

característica  da  arquitetura  permite  que  módulos  que  implementem  um  determinado 

algoritmo  possam  ser  substituídos  por  outros  com  a  mesma  funcionalidade,  mas  com 

requisitos de tempo diferentes. Isto torna a arquitetura bastante adequada para o estudo do 

impacto de implementações de algoritmos diferentes para a solução do mesmo problema. 

De maneira  geral  todos  os  submódulos  sequenciais  apresentam a  interface  da 

figura  25,  sendo que  o  submódulo  pode,  ele  mesmo,  ter  outros  submódulos  utilizando  a 

mesma interface.

Figura 24: Arquitetura interna da implementação

Figura 25: Interfaces dos submódulos



54

• nreset – Pino nível baixo ativo. Realiza um reset síncrono na borda de subida do sinal 

de relógio do sistema;

• nload – Pino nível baixo ativo. Carrega o valor presente nos pinos de entrada ( input) e 

inicializa a execução do algoritmo implementado pelo módulo;

• input – Conjunto de um ou mais pinos com os dados de entrada do módulo;

• done – Sinaliza que o módulo terminou a sua operação;

• output – Conjunto de um ou mais pinos com os dados de saída do módulo;

• clk – Pino de entrada do sinal de relógio do módulo.

Como o submódulo é a implementação de um algoritmo ele pode ser dividido em 

dois outros módulos: 

• um  datapath que contém os registradores responsáveis por armazenar os dados das 

operações;

• uma unidade de controle responsável por realizar as operações lógicas de tomada de 

decisão sobre o fluxo dos dados. Além de iníciar e finalizar a execução do algoritmo. 

É na  unidade  de  controle  que  fica  a  máquina  de  estados,  que  é  responsável  pelo 

funcionamento do submódulo.

A divisão para a implementação dos submódulos é apresentada na figura 26.

Os  submódulos  foram utilizados principalmente  para  a  implementação de algoritmos  que 

contém  algum  tipo  de  laço  interno.  Algoritmos  que  não  possem  laços  internos  foram 

implementados utilizando circuitos combinacionais, porém aqueles que possuem laços cujo 

número  de  interações  não  é  conhecido  previamente  foram  implementados  utilizando  a 

estratégia do submódulo da figura 26.

Figura 26: Divisão dos submódulos
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4.1 Arquitetura do expansor da chave

O expansor da chave implementa o algoritmo 3. Dos três módulos que compõe o 

IP-core o expansor é o mais complexo. Na figura 27 é apresentada a arquitetura do expansor 

da chave utilizado neste trabalho.

Esta representação contempla apenas o caminho de dados. A unidade de controle é um outro 

módulo  que  vai  controlar  o  funcionamento  dos  submódulos  do  caminho  de  dados. 

Basicamente o caminho de dados é composto por:

• SubBytes – Conjunto de inversores e multiplicadores capaz de realizar o cálculo do 

inverso multiplicativo de 4 bytes em paralelo;

• MUX –  Multiplexador  para  selecionar  a  saída  de  SubBytes ou  dos  dados  sem 

substituição;

Figura 27: Expansor da chave do AES-128 bits
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• Equações – Módulo que realiza a multiplicação do vetor resultado pela matriz Rcon;

• Arquivo  de  registradores  –  Conjunto  de  11  registradores  de  128  bits para  o 

armazenamento do valor da chave expandida que será usado durante cada round do 

processo de encriptação e decriptação. O arquivo de registradores possui duas saídas 

independentes de 128  bits que são utilizadas pelo módulo encriptador e decriptador. 

Também possui duas saídas independentes de 4 bytes que são utilizadas internamente 

durante  o  processo  de  expansão  da  chave.  Dependendo  da  versão  do  AES 

implementada (128, 192 ou 256), o arquivo de registradores deve ter mais ou menos 

registradores internos para que seja possível armazenar todos os valores intermediários 

da chave de encriptação e decriptação durante a execução do algoritmo.

4.2 Arquitetura do encriptador

O  módulo  encriptador  implementa  o  algoritmo  1.  Tal  como  outros  módulos 

complexos ele é formado pela união de uma unidade de controle junto com um módulo que 

implementa  o  caminho  de  dados.  Na  figura  28, é  apresentado  o  caminho  de  dados  do 

encriptador.

Este módulo é formado basicamente por:

• Mux – Um multiplexador para chaveamento do fluxo de dados no caminho de dados;

• estado – Um arquivo de registradores com 16 registradores de 8 bits;

• AddRoundKey – Implementação da operação de AddRoundKey descrita pela equação 1 

Figura 28: Arquitetura do encriptador
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(página 25);

• ShiftRows – Implementação da operação de ShiftRows descrita pela tabela 5;

• SubBytes –  Composto  por  16  módulos  de  substituição  de  bytes.  Dependendo  da 

implementação estes  módulos  podem usar  inversores  e  respectivos  multiplicadores 

para o cálculo em tempo real dos valores da tabela  6 ou então apenas um circuito 

combinacional funcionando como uma look-up table;

• MixColumms – Implementação da operação de MixColumns descrita na equação 2.

4.3 Arquitetura do decriptador

O módulo decriptador implementa o algoritmo 3. Ele segue a mesma premissa do 

expansor e do encriptador. É um bloco complexo formado por uma unidade de controle, e um 

caminho de dados formado por outros submódulos. A figura  29 ilustra a organização dos 

módulos no caminho de dados do decriptador.

O módulo é formado basicamente por:

• MUX – Multiplexadores para controle do fluxo de dados no caminho de dados;

• InvShiftRows – Implementação da operação de InvShiftRows descrita pela tabela 7;

• InvSubBytes –  Composto por 16 módulos de substituição de  bytes.  Dependendo da 

implementação, estes módulos podem usar inversores e respectivos multiplicadores 

para o cálculo em tempo real dos valores da tabela  8 ou, então, apenas um circuito 

Figura 29: Arquitetura do decriptador
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combinacional funcionando como uma look-up table;

• AddRoundKey – Implementação da operação de AddRoundKey descrita pela equação 

1;

• estado – Arquivo de registradores formado por 16 registradores de 8 bits;

• InvMixColumns – Implementação da operação de InvMixColumns descrita na equação 

5;
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5 Implementação,   verificação   funcional   hierárquica   e  

levantamento de indicadores de desempenho de instâncias 

mapeadas das arquiteturas propostas

No  desenvolvimento  dos  IP-cores,  três  implementações  diferentes  foram 

realizadas. Cada uma contemplou uma versão diferente do módulo SubBytes e InvSubBytes. A 

integração dos componentes para a construção dos três  IP-cores diferentes sem um grande 

esforço foi possível devido à característica de independência dos módulos com relação ao 

ciclo de relógio dos submódulos utilizados na implementação dos mesmos. 

Assim, este trabalho permitiu a comparação das características de desempenho 

dos  submódulos  SubBytes e  InvSubBytes apenas  substituindo  os  mesmos  por  outra 

implementação na qual se utiliza as mesmas especificações dos pinos de entrada e saída. Nas 

seções  seguintes  foram  feitos  comentários  sobre  as  implementações  dos  módulos  que 

compõem o encriptador e decriptador e que apresentaram alguma característica não trivial.

5.1 Implementação de MixColumns e InvMixColumns

As  operações  de  MixColumns e  InviMixColumns são  realizadas  por  meio  de 

multiplicações no GF do AES. A multiplicação em um circuito integrado é uma operação de 

alto  custo tanto  do ponto de vista  do tamanho final  do circuito  como também do tempo 

necessário  para  a  sua  execução.  Felizmente  as  operações  de  multiplicação  realizadas  por 

MixColumns e  InvMixColumns são feitas entre uma variável e uma constante. Isto permite 

que algumas propriedades do produto de dois elementos do GF do AES possam ser utilizadas. 

A saber:

elemento⋅2=elemento << 1 ; se elemento<12810 (8)

elemento⋅2=(elemento << 1)⊕1B16 ; se elemento⩾12810 (9)

elemento⋅3=(elemento⋅2)⊕elemento (10)

O 1B16 da equação 9 refere-se a representação hexadecimal do polinômio redutor 

do GF do AES desprezando o bit mais significativo.

Utilizando  as  equações  8,  9 e  10,  pode-se  realizar  todas  as  operações  de 

multiplicação das equações  2 e  5, basta que,  para isso, as multiplicações pelas constantes 
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sejam realizadas como sequências de multiplicações e somas (DAEMEN; RIJMEN, 2002). 

Por exemplo:

Elemento 0xE (11)

Elemento 0x9 (12)

Elemento 0xD (13)

Elemento 0xB (14)

Devido  a  facilidade  de  realizar  o  deslocamento  de  um  bit a  esquerda  como 

também a operação de ou exclusivo, as equações 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 foram utilizadas na 

implementação dos módulos MixColumns e InvMixColumns.

5.2 Implementação de SubBytes e InvSubBytes

Para  a  implementação  dos  módulos  SubBytes e  InvSubBytes três  abordagens 

foram  utilizadas:  implementação  utilizando  circuito  combinacional;  algoritmo  BCH  e  o 

algoritmo baseado no algoritmo de Euclides modificado. Este último pode ser deduzido do 

artigo  de  Brunner,  Curiger  e  Hofstetter mas  não  foi  explorado  no  artigo  (BRUNNER; 

CURIGER; HOFSTETTER, 1993);

5.2.1 Implementação Utilizando Circuito Combinacional

A implementação, utilizando circuito combinacional, possui uma entrada de dados 

de  8  bits e  uma saída  de  dados  de  8  bits. Nesta  abordagem,  utiliza-se  o  otimizador  da 

ferramenta de síntese para minimizar os 8 circuitos combinacionais que implementam as 8 

saídas do inversor. Não é necessário o módulo multiplicador, e o polinômio característico não 

pode ser modificado devido a natureza da implementação.

5.2.2 Implementação utilizando algoritmo BCH

Nesta abordagem, as implementações das operações de  SubBytes e  InvSubBytes 

elemento⋅0xB=(((elemento⋅2)⋅2)⋅2)⊕(elemento⋅2)⊕elemento

elemento⋅0xD=(((elemento⋅2)⋅2)⋅2)⊕((elemento⋅2)⋅2)⊕elemento

elemento⋅0x9=(((elemento⋅2)⋅2)⋅2)⊕elemento

elemento⋅0xE=(((elemento⋅2)⋅2)⋅2)⊕((elemento⋅2)⋅2)⊕elemento⋅2
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utilizam respectivamente as equações 3 e 4 juntamente com um algoritmo para o cálculo do 

inverso  multiplicativo  em tempo real.  Para  a  implementação de  SubBytes a  equação  3 é 

aplicada  após  o  cálculo  do inverso  multiplicativo  do  elemento.  Para  a  implementação de 

InvSubBytes a equação 4 é aplicada antes do cálculo do inverso multiplicativo.

O algoritmo 9 foi reescrito no algoritmo 10, visando uma descrição mais clara e 

próxima  da  implementação  em  hardware. Por  exemplo,  na  linha  13  do  algoritmo  10 as 

operações são implementadas, utilizando portas XOR. Assim, foi feita a implementação do 

algoritmo 10 em hardware para o cálculo do inverso multiplicativo.

Algoritmo 10: Cálculo do inverso 
multiplicativo reescrito

Fonte:BRUNNER et al.

INV (F ( x) , B (x ))
1 m←degree( Fx);
2 S←Fx ; V ←0 ;
3 R←Bx ; U←1 ;
4 delta←0 ;
5 i←0 ;
6 loop
7 if degree (R)≠m then
8 R← x⋅R ;
9 U ← x⋅U ;
10 delta←delta+1 ;
11 else
12 if degree(S )=m then
13 S ←S⊕R ; V ←V⊕U ;
14 end if
15 S← x⋅S ;
16 if delta=0 then
17 aux←S ;
18 S ←R ; R←aux ;
19 aux←V ;
20 V ←U ; U←aux ;
21 U ← x⋅U ;
22 delta←delta+1 ;
23 else

24 U ←
U
x

;

25 delta←delta−1 ;
26 end if ;
27 end if ;
28 i← i+1 ;
29 if i=2⋅m then
30 return U ;
31 end if ;
32 end loop ;
end
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As operações de multiplicação e divisão por x foram implementadas, utilizando o 

deslocamento  de  bits para  a  esquerda  e  para  a  direita.  Finalmente,  os  contadores  foram 

também implementados com o deslocamento de  bits para a esquerda e para a direita. Uma 

representação da organização do caminho de dados do algoritmo é apresentada na figura 30.

Na figura 30 pode ser observado como as operações realizadas no algoritmo são 

implementadas, utilizando apenas a manipulação de  bits. Os pinos de controle e os valores 

iniciais dos registradores, após um reinício, não são mostrados, mas podem ser facilmente 

deduzidos a partir da listagem do algoritmo.

Para o controle dos registradores do caminho de dados foi projetada uma unidade 

de  controle,  que  contém apenas  dois  estados,  cujo  grafo  de transição,  em cada  pulso  do 

relógio, é apresentado a seguir na figura 31.

Figura 30: Caminho de dados do algoritmo BCH

Figura 31: Grafo da transição de estados da 
unidade de controle do algoritmo de Brunner
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5.2.3 Algoritmo baseado no algoritmo de Euclides modificado para  

o cálculo do maior divisor comum

O  segundo  algoritmo  utilizado  foi  uma  versão  modificada  do  algoritmo  de 

Euclides para o cálculo do maior divisor comum de dois polinômios. A listagem do algoritmo 

foi apresentada em  8,  mas é reescrita em  11, visando apenas uma descrição mais clara e 

adequada à implementação em hardware.

Algoritmo 11: Algoritmo de Euclides modificado

Na implementação em nível  de  transferência  entre  registradores,  o  cálculo  da 

diferença de graus entre dois polinômios foi realizado com um circuito combinacional.  O 

INV (F ( x) ,B (x ))
01 S← Fx ;
02 R← Bx ;
03 V ←0 ;
04 U ←1 ;
05 out ←0 ;
06 while R≠0 do
07 delta←degree (S )−degree (R);
08 repeat
09 R1← xdelta

⋅R ;
10 U1← xdelta

⋅U ;
11 S ←S⊕R1 ;
12 V ←V ⊕U1 ;
13 delta←degree (S )−degree (R);
14 until delta=0 ;
15 if S=0 then
16 if degree(U )=degree (Fx) then
17 out←U⊕Fx ;
18 else
19 out←U ;
20 end if ;
21 break ;
22 else
23 auxR←S ;
24 auxV ←V ;
25 S ←R ;
26 R←auxR ;
27 V ←U ;
28 U ←auxV ;
29 end if ;
30 end while ;
31 Return out ;
end ;
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simbolo ⊕ significa que, na implementação RTL, foram utilizadas portas XOR para adicionar 

o coeficiente dos polinômios e realizar a redução pelo número primo característico, no caso 2, 

para representações binárias.  As implementações em RTL de  R1← xdelta
⋅R e também de 

U1← x delta
⋅U  foram realizadas, usando um circuito combinacional que recebe um número 

binário como entrada e desloca seus bits para a esquerda de acordo com o valor fornecido na 

entrada  delta.  A  figura  32 mostra  a  representação  dos  módulos  principais  usados  na 

implementação deste algoritmo.

O bloco “mux registers” tem o seu caminho de  dados interno apresentado na 

figura 33.

Figura 32: Principais blocos da implementação baseada no algoritmo de  
Euclides modificado para o cálculo do GCD

Figura 33: Caminho de dados do bloco mux registers  
da implementação do cálculo do inverso multiplicativo  

baseado no algoritmo de Euclides modificado
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Novamente os pinos de controle e os valores iniciais dos registradores não são 

mostrados,  mas  podem também ser  deduzidos  da  listagem do  algoritmo  11.  O  grafo  de 

transição de estados da unidade de controle desta implementação é apresentado na figura 34.

5.3 Verificação funcional hierárquica

Existem três métodos principais que podem ser usados na verificação lógica e 

funcional  de  um circuito  integrado  comercial:  simulação,  emulação  e  verificação  formal 

(PIXLEY et al., 2003). A verificação funcional do IP-core, proposto neste trabalho, foi feita 

utilizando a simulação das diferentes versões da implementação. A simulação foi feita de duas 

formas: simulação sistêmica e simulação funcional.

A verificação por meio da simulação sistêmica utilizou a simulação do IP em uma 

arquitetura especificamente preparada para isto de forma a validar o conceito do IP-core. Já a 

simulação  funcional  verificou  o  IP  implementado  em  uma  linguagem  de  descrição  de 

hardware.

Figura 34: Grafo da transição de estados da unidade 
de controle da implementação do algoritmo baseado  

no algoritmo de Euclides modificado
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5.3.1 Simulação sistêmica

O destino final de um IP core é comumente um sistema completo integrado em 

um  chip  (SoC).  Para  tanto,  é  desejável  (mas  não  obrigatório)  que  seja  previsto  o 

interfaceamento com um algum tipo de barramento de uso comum em SoCs, tal  como o 

AMBA.

Inicialmente foi feita a modelagem da arquitetura de um SoC para o ambiente de 

simulação  do primeiro  conceito  proposto  para  o  IP.  O sistema idealizado  foi  construído, 

utilizando-se da ferramenta ArchC, sendo formado por dois modelos de processadores MIPS, 

memória  RAM  de  20MB e  uma  implementação  em  SystemC simulando  o  hardware do 

algoritmo de criptografia AES. 

Nesta  arquitetura,  todos  os  componentes  estão  ligados  a  um  barramento  de 

comunicação comum. Para a simulação do sistema e comparação dos resultados, em um dos 

processadores  MIPS  foi  executado  o  algoritmo  do  AES,  utilizando  apenas  uma 

implementação em software, e, no outro modelo de processador, foi executado um programa 

que envia dados para a implementação em  SystemC e recebe dela os dados criptografados 

(utilizando a versão SystemC). A modelagem conceitual do ambiente de simulação é retratada 

na figura 35.

Aqui,  o  IP  comporta-se  como  um  dispositivo,  utilizando  I/O  mapeado  em 

memória.  Cada  programa,  executando  nos  processadores  MIPS,  possui  um  espaço  de 

endereçamento virtual de 10MB que é mapeado na memória real do sistema como também no 

IP do AES. 

A figura 36 retrata a organização da memória do SoC utilizado no teste.

Figura 35: Ambiente de simulação (segue a filosofia de um SoC)
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As  regiões  sombreadas  em  cinza  utilizam  a  mesma  região  física  para 

armazenamento, dessa forma elas comportam-se como uma área de memória comum, que 

pode ser utilizada pelos programas para a troca de informações entre si. A região sombreada 

em vermelho está mapeada no dispositivo AES. Assim,  os programas,  quando realizam a 

criptografia de dados por meio da implementação de hardware do AES, utilizam essa região 

como uma área de I/O mapeado em memória.

Na  implementação  inicial  do  IP,  as  quatro  primeiras  palavras  de  32  bits são 

utilizadas para informar a chave criptográfica,  as quatro palavras de 32  bits seguintes são 

utilizadas para armazenar os dados a serem criptografados e as últimas quatro palavras de 32 

bits contém o resultado da criptografia. Por exemplo, um programa executando, em qualquer 

processador  MIPS  do  SoC,  que  utiliza  o  IP do  AES,  pode  usar  o  código  a  seguir  para 

criptografar dados e depois imprimir os mesmos.

volatile uint_32t *p_key = (uint_32t *)0x250100;
volatile uint_32t *p_dat = (uint_32t *)0x250110;
volatile uint_32t *p_out = (uint_32t *)0x250120;

memcpy((void*)p_key, key, sizeof(key));
memcpy((void*)p_data, input, sizeof(input));

print_block((uint_8t*)p_out);

5.3.1.1 Ferramentas utilizadas

Escolher as ferramentas adequadas para simular o sistema é decisivo para o teste 

de várias implementações de arquiteturas, pois torna o processo mais fácil. Neste trabalho, foi 

Figura 36: Organização da memória do SoC
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usado  o  SystemC,  que  é  uma  ferramenta  bastante  popular  utilizada  para  modelagem  e 

simulação de SoC.

Essa escolha do SystemC permitiu ao autor modelar o IP do AES de uma forma 

bastante rápida, mas, ainda assim, não muito distante de uma implementação RTL, pois a 

forma como o IP foi escrito aproxima-se muito de uma implementação adequada à síntese em 

um circuito digital. Na primeira versão da implementação, nenhum laço ou máquina de estado 

foi  usado,  apenas  operações  booleanas básicas  como  AND,  OR  e  XOR.  Assim,  a 

implementação do AES utilizada inicialmente pode ser vista como um circuito combinacional 

que é resolvido em um único ciclo de relógio.

Mesmo com o SystemC, várias partes do sistema, de complexidade considerável, 

precisariam ser escritas para o teste, tal como o processador MIPS, por isso, a ferramenta 

ArchC (ARCHC,  2012)  foi  escolhida  para  solucionar  este  problema.  A  ArchC é  uma 

linguagem  open-source para a descrição de arquiteturas de computadores desenvolvida no 

Computer Systems Laboratory (LSC)  do  Instituto  de  Computação  da  Universidade  de 

Campinas (IC-UNICAMP).

A vantagem de se utilizar o ArchC reside no fato de que a implementação de toda 

a arquitetura foi realizada rapidamente em, mais ou menos, doze horas, de forma bem menos 

propícia  a  erros,  e  adequada  à  simulação,  quando  comparada  à  uma  implementação  em 

Verilog.

O último passo, antes da simulação do sistema, foi implementar os softwares, que 

vão realizar a criptografia, propriamente dita, para a realização dos testes. No processador 

“mips1”, foi executado uma versão do AES implementada totalmente em software pelo Dr. 

Brian Gladman (GLADMAN, 2012). No processador “mips2”, foi executado um programa 

que utiliza apenas a implementação em hardware do AES. Cada programa realiza um total de 

10000 cifragens de um texto de 128 bits.

Dos resultados obtidos na simulação, figura 37 apresentada a seguir, pode-se ver 

que as duas linhas com a mensagem “output” apresentam os mesmos valores, e também que o 

MIPS1 levou 231s para realizar as encriptações, enquanto o MIPS2 levou 5s. Portanto,  a 

implementação em hardware executou com um desempenho 46 vezes superior. Verificou-se 

ainda que as respostas apresentadas pela primeira versão do IP estavam corretas.

Depois de concluída a simulação e face aos resultados obtidos, ficou evidente que 

a escolha do SystemC, junto com o ArchC, foi bastante acertada para a modelagem do sistema. 

Não apenas isso, um ambiente de desenvolvimento estava preparado junto com o  software 

para a geração dos valores de teste para o sistema.
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Assim, depois da simulação realizada, fez-se a síntese, constatando que o circuito 

obtido, por utilizar uma abordagem totalmente “flat”, mostrou-se muito grande. Verificou-se 

também que  a  interface  apresentou  uma facilidade  duvidosa  quanto  à  sua  integração  em 

sistemas  existentes,  pois  a  mesma  não  utilizou  nenhum  padrão  de  comunicação  com 

barramentos encontrados em SoC, tal como o AMBA.

5.3.2 Simulação funcional

Para a verificação das implementações propostas neste trabalho, foi escrito um 

ambiente de testes e verificação que ajuda a solucionar o problema de escrever test benches  

apresentando uma arquitetura escrita em SystemC, podendo-se facilmente uni-la aos modelos 

de referência escritos em linguagens de alto nível, ou mesmo, a outros processos. 

O ambiente de testes e verificação é usado também para gerar vetores de testes 

para outras etapas do fluxo de projeto. Tal ambiente foi implementado e dividido em módulos 

de forma que vários engenheiros de teste pudessem trabalhar em paralelo na criação do test  

bench.

Figura 37: Resultados da simulação do SoC
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5.3.2.1 Organização conceitual

O  modelo  de  organização  conceitual  do  framework é  baseada  no  modelo 

organizado em camadas da OVM. O diagrama de blocos da figura  38 apresenta o modelo 

conceitual do framework utilizado para a criação dos test benches. Esse modelo pode ter seus 

módulos divididos em três categorias diferentes:

• interfaces com outros módulos orientadas apenas a transações (scoreboard, coverage, 

controller, master/stim gen, slave);

• interfaces  orientadas  a  transações  e  a  sinais  (driver,  responder,  monitor_in, 

monitor_out);

• dispositivo sob verificação (DUV).

O modelo da figura 38 foi implementado totalmente em SystemC com exceção do DUV. Este 

último módulo, dependendo do ponto em que se encontra o projeto, possui implementações 

em  SystemC ou Verilog. Nas seções seguintes, uma descrição mais detalhada da função de 

cada módulo é apresentada.

1. Scoreboard: Compara a resposta fornecida pelo DUV com o valor esperado calculado 

pelo modelo de referência;

2. Coverage:  Analisa  os  valores  fornecidos  ao  DUV  para  calcular  a  cobertura  da 

verificação;

3. Controller:  Baseado  no  percentual  de  cobertura  atingido  informado  pelo  módulo 

Coverage, este módulo decide como a geração de valores de teste pode ser modificada 

para atingir um grau de cobertura maior;

4. Master: Gera os vetores de teste baseado nos parâmetros fornecidos por Controller;

5. Driver: Converte os valores dos vetores de teste fornecidos por meio de transações em 

sinais aplicáveis diretamente ao DUV;

6. Monitor_in: Converte os valores fornecidos ao DUV em valores a serem enviados via 

transações para Scoreboard e Coverage;

7. Monitor_out:  Converte  os  valores  calculados pelo DUV e fornecidos  pelo módulo 

responder em valores a serem enviados via transações para Scoreboard e Coverage;

8. Responder: Converte os valores de resposta calculados por Slave para envio ao DUV 

baseado nos valores fornecidos pelo DUV;
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9. Slave: Gera valores de resposta a serem enviados ao DUV quando necessário;

10. DUV: Dispositivo sob verificação.

A comunicação entre os módulos é realizada por meio de transações de alto nível 

através de chamadas de rotinas. Por exemplo, na figura 38, os quadrados sem preenchimento 

representam portas que o módulo utiliza para invocar métodos de outros módulos. Na figura 

39, é  apresentada  a  declaração  do  módulo  Controller junto  com  a  figura  geométrica 

correspondente à função de cada item.

O módulo Controller utiliza uma porta para realizar uma transação com o módulo 

“master/stim  gen”  como  também  implementa  um  método  virtual  declarado  em 

Figura 38: Modelo do framework para teste do IP

Figura 39: Declaração do módulo Controller
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controller_coverage_if. No código da figura  40 é apresentada a forma de como se realizar 

uma transação,  invocando  o  método  apontado  pela  porta  master_port.  Do  mesmo modo, 

quando o algoritmo, usado para o cálculo da cobertura (implementado no módulo Coverage), 

precisa  comunicar-se com o módulo  Controller,  ele  invoca  o método  write_controller de 

Controller, utilizando uma de suas portas. A comunicação entre os módulos do test bench e o 

Device  Under  Verification –  DUV é  realizada  através  de  sinais  pino  a  pino.  Assim,  os 

módulos que se comunicam com o DUV possuem dois tipos de interfaces: aquelas orientadas 

às transações e interfaces orientadas aos sinais.

Na figura  41, é apresentada a declaração de um dos módulos “driver”, utilizado 

neste  trabalho.  Nela,  os  blocos  com  preenchimento  na  cor  preta  são  interfaces  que 

comunicam-se diretamente com o DUV. Este tipo de interface possui apenas a funcionalidade 

de  saída  de  dados,  e  a  atribuição  de  seus  valores  é  feita  no  método  write_driver,  que  é 

responsável por realizar a conversão dos valores passados ao  driver pelo módulo “master” 

para o formato orientado a pinos, utilizado pelo DUV. O código para a conversão deve ser  

implementado  pelo  engenheiro  de  verificação,  sendo  que,  para  este  exemplo,  ele  é 

apresentado na figura 42.

Figura 40: Implementação do módulo Controller.

Figura 41: Declaração do módulo Driver



73

Módulos como “monitor_in” e “monitor_out” também possuem portas, sendo que 

estas são declaradas como sc_in, pois deverão “observar” os sinais transmitidos para o DUV e 

convertê-los  novamente  em transações  a  serem realizadas  como  os  módulos  Coverage e 

Scoreboar.

Os módulos escritos em  SystemC utilizam recursos de linguagens de alto nível, 

não  precisam  ser  sintetizáveis  e  podem  ser  integrados  ao  test  bench diretamente,  já  os 

módulos  escritos  em  Verilog  podem  ser  sintetizáveis  mas  precisam  ser  convertidos  em 

SystemC antes que possam comunicar-se com o test bench.

Neste trabalho, a ferramenta  Verilator foi utilizada na conversão para  SystemC. 

Converteu-se, então, os IPs escritos em VHDL para Verilog, utilizando o Alliance, e depois 

para SystemC, utilizando o Verilator.

5.3.2.2 Modelo de Referência

Para a criação do test bench deve existir um modelo de referência, o qual pode ser 

escrito  em qualquer  linguagem  executável  por  um computador,  sendo  que  a  escolha  da 

linguagem vai determinar a forma como a integração dela deve ser feita no test bench.

Um modelo de referência escrito em C pode ser compilado dentro do próprio test  

bench, enquanto modelos escritos em outras linguagens ou mesmo processos executando em 

outras máquinas também podem ser utilizados. Quando se utiliza um processo como modelo 

de  referência,  deve-se  fazer  uso  de  algum  mecanismo  de  comunicação  entre  processos, 

fornecido pelo sistema operacional, ou bibliotecas de comunicação, tal como a PVM, para a 

implementação da comunicação.

No  ambiente  desenvolvido,  o  Scoreboard é  o  modelo  responsável  por  se 

comunicar com o modelo de referência. Após receber os valores fornecidos e calculados pelo 

DUV, por meio de transações, o  Scoreboard submete os valores ao modelo de referência e 

compara o resultado fornecido pelo modelo.  Caso os resultados do DUV e do modelo de 

Figura 42: Implementação do módulo Driver
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referência forem iguais, um acerto é registrado, caso contrário registra-se um erro.

5.3.2.3 Adaptação do código do test bench

A adaptação do código do test bench para a verificação de outros módulos pode 

ser feita de forma rápida pois ele mantém sempre uma mesma metodologia de comunicação 

entre os módulos. Em geral, para essa comunicação, é preciso apenas adaptar os parâmetros 

de  chamada  entre  cada  interface  e  modificar  a  declaração  dos  pinos  de  comunicação 

suprimindo, assim, as necessidades do teste do DUV. Na versão inicial usada neste trabalho, 

este processo foi feito manualmente, mas nada impede que seja desenvolvida uma ferramenta 

a partir  da interface de comunicação do DUV, criando todos os módulos do  test  bench e 

mantendo a organização mostrada na figura 38.

Este procedimento de modificação da interface dos módulos, de acordo com as 

necessidades do DUV, foi realizado no processo de criação do test bench do IP correspondente 

ao  módulo  delta (este  calcula  a  diferença  de  grau  da  representação  polinomial  de  dois 

elementos do campo de Galois do AES). A declaração do IP delta implica em mudanças na 

forma como as  interfaces  orientadas  a  sinais  dos  módulos  Monitor_in e  Monitor_out são 

declarados. Em geral isto significa apenas adicionar novos sinais e/ou adaptar a declaração 

dos  sinais  de  comunicação,  utilizando  um  tipo  de  dado  com  tamanho  suficiente  para 

representar todos os sinais necessários. Esta declaração pode ser visualizada na figura 41 que 

mostra como os pinos pin_S e pin_R foram declarados.

5.3.2.4 Geração dos vetores de testes

O processo de criação de um circuito integrado envolve,  geralmente,  o uso de 

diferentes  ferramentas,  as  quais  nem sempre  são  do  mesmo fabricante.  É  notório  que  as 

próprias ferramentas podem adicionar erros ao circuito quando se passa de uma representação 

do circuito para outra.  Assim, uma metodologia de desenvolvimento orientada a testes do 

produto final, de cada uma das etapas da construção do circuito, é importante quando deseja-

se minimizar ao máximo a probabilidade de erros.

Entretanto, após se concluir uma etapa, pode-se enfrentar dificuldades quando se 

deseja aplicar o produto de cada uma das etapas ao test bench construído com o ambiente de 

testes utilizado neste trabalho. Integrar o simulador de terceiros ao test bench pode ser muito 
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complicado principalmente devido à necessidade de comunicação entre o processo do  test  

bench e do simulador. Reescrever o test bench ou tentar integrar um modelo de referência de 

alto nível ao simulador de circuito também pode ser um processo bastante custoso.

Quando a verificação de alto nível foi realizada, utilizou-se, neste trabalho, uma 

abordagem  na  qual,  são  gerados  também  vetores  de  teste  que  serão  utilizados  para  a 

verificação de cada uma das demais etapas da construção do circuito integrado. Os vetores de 

teste são construídos pelo módulo Scoreboard, registrando os valores de entrada e de saída do 

IP, durante a verificação funcional da representação em HDL contra o modelo de referência, 

para cada nível do sinal de relógio. Concomitantemente grava-se os vetores em um arquivo 

que pode ser lido pelas ferramentas as quais vão simular o produto em cada etapa que se 

deseja verificar.

Assim, o módulo responsável por criar os vetores de teste para outras ferramentas 

foi  o  Scoreboard.  Nele,  além  da  verificação  com  o  modelo  de  referência,  também  foi 

adicionado o código para a criação dos vetores teste. Na figura 43, é apresentado o fluxo de 

projeto utilizado, quando seguindo esta abordagem.

Figura 43: Fluxo de Projeto
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5.3.2.5 Valores de teste para o modelo de alto nível

Embora o  test bench crie os vetores de teste para cada ferramenta do fluxo de 

projeto,  os  valores  utilizados  para  a  criação  desses  vetores  não  foram  escolhidos 

aleatoriamente. Desse modo, usou-se o conjunto de valores de teste padrão para o AES (NIST, 

2001b),  disponibilizados  na  forma  de  arquivo-texto  pelo  InCON  Team (INCON  TEAM, 

2012). O arquivo é formado por uma série de entradas no formato da figura 44.

Nela, o KEY é o valor utilizado como chave de criptografia, o PLAINTEXT é o 

texto decriptado, e CIPHERTEXT é o texto encriptado. O parâmetro IV é a abreviação de 

“Initialization Vector”. Este não é utilizado nos testes quando os dados são encriptados ou 

decriptados no modo de funcionamento chamado de  electronic codebook (ECB), como é o 

caso da implementação realizada neste trabalho.

Todas as entradas disponíveis nos arquivos de teste são lidas para a memória e 

aplicadas  ao  DUV.  Todo  byte aplicado  ao  DUV  foi  extraído  do  valor  de  teste  (em 

hexadecimal), disponibilizado no arquivo que lista todos os valores de teste. Isso ocorre para 

todos os  bytes que compõem os valores de entrada para o projeto. Estes valores são, então, 

aplicados ao DUV, e a saída fornecida pelo mesmo é observada pelo  test bench. Estando o 

valor retornado pelo DUV correto, o test bench salva os valores aplicados e retornados pelo 

DUV em um arquivo contendo vetores de teste formados tanto pelo valor aplicado como pelo 

retornado  e  a  chave  utilizada.  Além destes,  são  salvos  também os  valores  dos  sinais  de 

controle para que o mesmo valor de teste possa ser utilizado como um vetor de teste nas 

demais etapas do projeto.

5.4 Implementações realizadas

As  três  implementações  realizadas  apresentam  uma  estrutura  idêntica,  exceto 

Figura 44: Formato do arquivo de teste

Fonte: INCON TEAM, 2012
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pelos  módulos  S-Box e  Inv  S-Box.  Estes  apresentam,  cada  um,  a  sua  própria  estrutura, 

característica da implementação do algoritmo utilizado na mesma. Inicialmente, a figura  45 

apresenta os três blocos principais, depois de realizada a síntese do circuito. Além desses um 

outro  módulo  chamado  aes_cipher_model também é  apresentado,  sendo que  este  contém 

registradores de entrada e saída do circuito.

O  bloco  encrypt corresponde  à  síntese  do  encriptador,  o  bloco  decrypt 

corresponde à síntese do decriptador, e o bloco expandkey corresponde ao expansor da chave. 

Nos tópicos seguintes cada um desses blocos é comentado com relação a aspectos importantes 

da implementação dos mesmos.

5.5 Encrypt

O bloco encrypt corresponde à implementação do encriptador. Este é formado por 

um  datapath,  unidade de controle  e  alguns  buffers agrupados no bloco  encrypt_model.  A 

Figura 45: Visualização estrutural dos blocos do AES.
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figura 46 apresenta os blocos do encriptador com e sem os fios de ligação.

A unidade de controle do encriptador é responsável por controlar o funcionamento 

do datapath. Esta foi implementada utilizando uma máquina de estados do tipo Máquina de 

Mealy, e seu grafo de transição de estados é o da figura 31. Depois de realizada a síntese da 

mesma,  verificou-se que o circuito final obtido não possuía nenhum submódulo tal  como 

apresentado  na  figura  47.  Conseguiu-se  este  resultado  porque  a  unidade  de  controle  não 

possui submódulos em seu projeto, dessa forma a síntese é feita do bloco como um todo e não 

a partir de vários submódulos tal como ocorre na síntese do datapath.

Figura 46: Blocos do encriptador com e sem os fios de ligação
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No  datapath do  encriptador  estão  implementados  todos  os  passos  do  AES. 

Expandindo  o  datapath,  é  possível  visualizar  todos  os  quatro  passos  do  algoritmo  de 

encriptação, os quais são apresentados na figura 48.

Figura 47: Unidade de controle do encriptador
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Os  blocos  mixcolumms, shiftrows  e  addroundkey foram  implementados  como 

circuitos combinacionais. O bloco  buffers contém  buffers e circuitos de ligação. No bloco 

subbytes, estão implementadas as S-Box. Expandindo o bloco subbytes, são exibidas as S-Box 

tal como apresentado na figura  49. Nela encontram-se as 16  S-Box que compõem o bloco 

subbytes.  Além destas, também está presente um circuito (o bloco maior) responsável por 

sinalizar  quando  o  trabalho  de  todas  as  S-Box foi  concluído  para  que  o  datapath do 

encriptador possa executar a próxima etapa do algoritmo.

Figura 48: Blocos que compõem o datapath do encriptador

Figura 49: Conjunto de 16 S-Box que 
compõem o bloco subbytes
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Expandindo  qualquer  uma  das  S-Box visualiza-se  sua  estrutura  interna,  que  é 

composta  por  dois  módulos.  Um  deles  é  responsável  por  realizar  o  cálculo  do  inverso 

multiplicativo do elemento, e o outro é responsável por realizar a transformação afim, descrita 

pela equação 3, conforme apresentado na figura 50.

Expandindo  o  módulo  responsável  pelo  cálculo  do  inverso  multiplicativo, 

visualiza-se  o  datapath,  no  qual  são  realizadas  as  operações  matemáticas.  Na  figura  51, 

encontra-se também a unidade de controle do módulo.  Dependendo de qual algoritmo foi 

utilizado na implementação do inverso multiplicativo o datapath apresenta módulos internos 

diferentes,  fazendo  com  que  a  unidade  de  controle  contenha  um circuito  combinacional 

específico para o datapath em questão.

Expandindo a unidade de controle e o datapath do módulo da figura 51, visualiza-

se os circuitos da unidade de controle como também do datapath. A unidade de controle não 

possui  submódulos  em seu  projeto,  dessa  forma a  síntese  da  mesma produz um circuito 

Figura 50: Visualização da S-Box implementada utilizando o algoritmo BCH
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sequencial sem submódulos (figura 52).

Para o algoritmo BCH o  datapath foi  implementado sem submódulos por não 

possuir  nenhuma  operação  de  complexidade  maior  que  justificasse  o  projeto  como  um 

módulo individual, tal como o módulo delta do algoritmo de Euclides modificado. Da mesma 

forma que a unidade de controle, o datapath do algoritmo BCH é um circuito sequencial, cujo 

produto, elaborado pela síntese, não apresentou submódulos.

Figura 51: Módulo responsável pelo cálculo do inverso multiplicativo utilizando o  
Algoritmo BCH
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Na figura 53, é apresentado o módulo subbytes quando implementado, utilizando 

a versão  combinacional  da  S-Box.  Nela,  também é possível  visualizar  as  16  S-Box e  um 

módulo no qual estão alguns  buffers junto com um pequeno circuito. Este sinaliza quando 

todas as S-Box terminaram de realizar a operação.

Figura 52: Unidade de controle do módulo responsável pelo cálculo do inverso multiplicativo utilizando o  
algoritmo BCH.
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Expandindo qualquer uma das S-Box combinacionais pode-se observar a estrutura interna das 

mesmas  como  apresentado  na  figura  54.  Nesta  implementação,  não  existe  o  módulo 

responsável  pela  transformação  afim  porque  o  cálculo  da  mesma  já  foi  incorporado  no 

momento em que foi criada a tabela de valores correspondente ao funcionamento do circuito 

combinacional. O circuito combinacional, desta implementação, não fornece apenas o inverso 

multiplicativo, mas o resultado deste aplicado à transformação afim em um único módulo.

Além  do  circuito  combinacional,  estão  presentes  uma  unidade  de  controle  e 

Figura 53: Módulo subbytes utilizando 16 S-Box combinacionais

Figura 54: S-Box utilizando circuito combinacional
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também um conjunto de registradores.  A unidade de controle sinaliza no ciclo de relógio 

seguinte  que  a  operação foi  concluída,  enquanto  o  conjunto  de  registradores  armazena o 

resultado da operação.

A última implementação da S-Box, a que utiliza o algoritmo baseado no algoritmo 

de Euclides modificado, é apresentada na figura 55.

Nesta  implementação,  o  datapath  não  está  encapsulado  dentro  de  um  único 

módulo, mas seu funcionamento é idêntico ao de uma abordagem em que o mesmo estivesse 

encapsulado.  Esta  decisão de projeto foi  tomada apenas  por  conveniência  para  facilitar  a 

implementação.

Ainda na figura  55,  pode-se visualizar  a  unidade de controle,  o módulo  multi  

(responsável pela transformação afim) e os módulos R1, U1 e  delta, que correspondem às 

variáveis do algoritmo, as quais não mantém seus valores entre interações sucessivas. Estas 

variáveis foram então implementadas como circuitos combinacionais que realizam o cálculo 

do valor ao invés de armazená-lo. Por fim, as variáveis que mantém os seus valores entre 

Figura 55: Implementação da S-Box baseada no algoritmo de Euclides modificado
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interações  sucessivas  do  loop principal  do  algoritmo  são  implementadas  no  módulo 

mux_registers.

O módulo expandkey conta com 4 S-Box, mas a maior parte do mesmo é formada 

por  registradores.  Durante  o  processo  de  roteamento,  este  módulo  foi  o  de  maior 

complexidade devido aos 11 registradores de 128 bits presentes no mesmo.

No decriptador, em vez de  S-Box, estão presentes os módulos  Inv S-Box. Nestes 

módulos também está implementado o algoritmo para o cálculo do inverso multiplicativo 

sendo que, a transformação afim que aplicada é a da equação 4. Esta transformação é aplicada 

no valor de entrada antes que o inverso dele seja calculado. Como ilustração, na figura 56, é 

apresentado um módulo Inv S-Box roteado que utiliza uma implementação do algoritmo BCH.

Figura 56: Inv S-Box roteada (algoritmo BCH)
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6 Análise dos resultados e comparação com implementações  

disponíveis na literatura

A análise dos resultados foi feita para cada um dos módulos  S-Box e  Inv  S-Box 

como também para o funcionamento da implementação completa do AES. Com relação à 

implementação dos módulos S-Box e Inv S-Box, após minimizar as três versões, utilizando o 

algoritmo  Reduced  Ordered  Binary  Decision  Diagram (integrado  na  suite de  aplicativos 

Alliance), cada  módulo  foi  mapeado usando uma biblioteca  de  standard cells de  350nm. 

Depois foi feito o placement, o roteamento e a simulação. Em seguida, fez-se o levantamento 

das características dos três circuitos.

Os  valores  de  área  e  número  de  elementos  lógicos  foram  reportados  pelas 

ferramentas. Já a frequência máxima de operação foi obtida, testando o circuito, aumentando 

a frequência de operação até que o mesmo apresentasse erros devido ao tempo insuficiente 

para as operações de setup e hold dos registradores. Quando isto ocorreu, obteve-se o valor da 

frequência de operação que apresentou a resposta incorreta. A frequência que apresentou todas 

as respostas corretas e também é imediatamente inferior àquela que apresentou a resposta 

incorreta foi tomada como a maior frequência de operação do circuito. A tabela 9 sumariza os 

valores dos parâmetros físicos e de operação do circuito.

Tabela 9: Resultado para os módulos S-Box e Inv S-Box

Instâncias de 
elementos

Período do 
ciclo de clock

Área X vs. Y Ciclos 
necessários

Circuito 
Combinacional

S-Box 488 14 ns 951 vs. 901λ
1

Inv S-Box 474 14 ns 916 vs. 951λ

Algoritmo BCH S-Box 707 14 ns 1156 vs. 1151λ
17

Inv S-Box 696 14 ns 1141 vs. 1151λ

Algoritmo de 
Euclides 

modificado

S-Box 688 22 ns 1126 vs. 1101λ
16 (média 
ponderada)Inv S-Box 680 22 ns 1111 vs. 1101λ

A implementação  que  utiliza  o  algoritmo  BCH sempre  apresenta  um número 

constante  de  ciclos  de  relógio  (17)  para  o  cálculo  do  inverso  multiplicativo  de  todos  os 

elementos  em um  GF(28).  Já  a  implementação do algoritmo de  Euclides  modificado não 

apresenta  um  número  constante  de  ciclos  de  relógio.  Devido  a  isto,  foi  realizada  uma 
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investigação, utilizando todos os 255 elementos do  GF(28), usado no AES, visando obter o 

valor médio de número de ciclos de relógio necessários ao cálculo do novo elemento.  O 

resultado desta investigação foi uma média ponderada de 16 ciclos de relógio para o GF do 

AES,  como  também para  qualquer  GF(28)  cujo  polinômio  irredutível  esteja  presente  no 

conjunto:

G(X )=x8+∑
n=0

7

an x n ;∀an∈{0,1 }

Para o GF do AES, do total de 255 elementos, 15 necessitaram de 17 ciclos de relógio, 101 

utilizaram mais 17 ciclos de relógio e 139 realizaram o cálculo do inverso multiplicativo em 

menos de 17 ciclos de relógio. O valor 17 foi escolhido como parâmetro de comparação por 

ser  o  número de  ciclos  de  relógio  que  o algoritmo BCH precisa  para  calcular  o  inverso 

multiplicativo de qualquer elemento em um GF(28). Um gráfico de barras, exibindo o número 

de elementos para cada número de ciclos de relógio, está exposto na figura 57. Este gráfico 

foi construído com base nos resultados obtidos para a implementação do cálculo do inverso 

multiplicativo que usa o algoritmo de Euclides modificado.

Tanto  o  algoritmo BCH quanto  o  baseado no de  Euclides  modificado usam um ciclo  de 

relógio a mais  do que o necessário porque ambos possuem registradores  nas suas saídas. 

Assim, para uma implementação que não utilize registradores, todos os valores podem ser 

diminuídos em um ciclo de relógio.

Da comparação dos circuitos obtidos para o GF(28) do AES, pode ser observado 

Figura 57: Elementos vs. Ciclos
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que o circuito combinacional possui as melhores características. Este resultado confirma o 

obtido  por  Shastry  et. al. (2011)  para  as  implementações  das  S-Box,  utilizando  circuitos 

combinacionais.  Todavia,  algumas  aplicações,  como  storages (KALCHER; 

LINDENSTRUTH,  2011)  requerem  um  campo  de  Galois de  maior  ordem  como,  por 

exemplo, o  GF(216), ou polinômios irredutíveis que possam ser modificados após o circuito 

ser  finalizado.  Depois  de  produzido,  o  circuito  combinacional  não  permite  nenhuma 

modificação no polinômio irredutível. Como os campos de Galois de maior ordem possuem 

muitos  elementos  para  serem  implementados  de  forma  eficiente  como  um  circuito 

combinacional, as soluções que podem ser aplicadas em  hardware para esse problema são, 

dentre outras, o algoritmo BCH ou o algoritmo baseado no algoritmo de Euclides modificado. 

Ao comparar o algoritmo BCH e o algoritmo baseado no de Euclides modificado 

com relação ao número de ciclos de relógio e a área do circuito, o algoritmo baseado no de 

Euclides modificado apresenta algumas vantagens para dados uniformemente distribuídos. 

Todavia,  a  frequência  máxima  de  operação  também  é  um  parâmetro  relevante  para  o 

throughput  do circuito.  Quando a diferença com relação a  área e  o  número de ciclos  de 

relógio  não  for  um  parâmetro  significativo,  um  melhor  resultado  é  obtido  ao  utilizar  o 

algoritmo BCH. Como foi visto na tabela, o algoritmo baseado no de Euclides modificado, 

embora apresente uma média ponderada de 16 ciclos de relógio para cada inversão, utiliza um 

ciclo de relógio com maior período, o que na prática torna o desempenho pior do que o do 

algoritmo  BCH.  Assim,  quanto  maior  a  complexidade  dos  circuitos  utilizados  na 

implementação,  pior  será  o  desempenho.  Foi  o  que  se  observou  na  implementação  do 

algoritmo de  Euclides  modificado por  este  utilizar  circuitos  mais  complexos,  tal  como o 

responsável pelo cálculo do valor de delta.

Para a implementação final do AES, foram construídas três versões diferentes das 

operações de subbytes e invsubbytes e cada uma delas aplicou um dos três algoritmos para o 

cálculo do inverso multiplicativo. Estas versões do AES utilizaram os módulos  subbytes e 

invsubbytes que aplicavam o mesmo algoritmo para o cálculo do inverso multiplicativo. Em 

seguida, foi calculado o número de ciclos de relógio para a conclusão de cada uma das três 

principais  operações  do  AES e  também o  throughput  de  cada  uma  das  três  versões.  Os 

resultados obtidos são apresentados na tabela  9. No cálculo do throughput, foi adicionado 1 

ciclo de relógio correspondente ao carregamento dos valores de entrada pelo circuito.
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Tabela 9: Throughput das implementações do AES

S-Box e Inv S-Box Instâncias Ciclos expansão 
da chave

Ciclos 
encriptação e 
decriptação

Throughput Frequência de 
operação

Combinacional 41323 60 40 217 Mbps 71MHz

Algoritmo BCH 49486 220 200 45 Mbps 71Mhz

Algoritmo de Euclides 
modificado

47207 210 190 30 Mbps 45MHz

Para calcular o throughput do circuito, utilizou-se a equação 15 (KOSARAJU; VARANASI; 

MOHANTY, 2006).

throughput=( tamanho do bloco∗ frequência de operação
número total de ciclos ) (15)

6.1 Trabalhos relacionados

Uma comparação  dos  resultados  obtidos,  neste  trabalho,  foi  feita  com outros 

disponíveis na literatura. Como o principal objetivo das implementações do AES é, em geral, 

alcançar o maior  throughput  possível, a maioria dos autores apresenta comparações de seus 

trabalhos com outros, observando o  throughput máximo alcançado. Assim, utilizou-se esta 

mesma abordagem para a comparação dos resultados obtidos com os de outros autores. Foram 

escolhidos, então, o trabalho dos autores Kosaraju, Varanasi, e Mohanty e o também o de 

Mangard, Aigner e Dominikus,  trabalhos estes que foram selecionados por objetivarem um 

alto  throughput em suas implementações.

No trabalho de Kosaraju et. al.(2006), foi alcançado o throughput de 232,7 Mbps 

na implementação proposta, enquanto que no de Mangard et. Al (2003) o throughput máximo 

foi de 241Mbps. As implementações dos referidos autores não utilizavam  pipelines,  sendo 

portanto sequenciais tal como a realizada neste trabalho.

A tabela 10 resume a comparação entre duas das implementações disponíveis na 

literatura e também a implementação que utiliza a operação de  S-Box combinacional deste 

trabalho.
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Tabela 10: Comparação com outros trabalhos

Arquitetura Frequência de 
operação

Ciclos de relógio 
necessários

Throughput Tecnologia

Combinacional 71MHz 40 217MBps 0.35μm

Mangard et al. 64MHz 34 241MBps 0.6μm

Kosaraju et al. 20MHz 11 232MBps 0.35μm

Assim, comparou-se as três implementações realizadas neste trabalho entre si, e 

depois  confrontou-se  a  que  apresentou  o  maior  throughput  e  a  menor  área  com  outros 

trabalhos, concluindo-se que para o AES a melhor abordagem de implementação das S-Box é 

a que utiliza tabelas de substituição na forma de um circuito combinacional minimizado.

Para  outras  aplicações  que  necessitem  modificar  o  polinômio  irredutível  ou 

campos de Galois de maior ordem, tanto o algoritmo BCH quanto o baseado no de Euclides 

modificado  apresentam  melhores  características  com  relação  à  área  do  circuito  final.  A 

implementação de GF's de maior ordem na forma de um circuito combinacional, tal como os 

GF(232),  chega  mesmo  a  ser  impossível  com  a  tecnologia  de  transistores  disponível 

atualmente.



92

7 Considerações finais e propostas de trabalhos futuros

Os  IP cores  projetados  apresentaram  o  throughput comparável  aos  de  outras 

implementações disponíveis na literatura, embora seu foco principal tenha sido o domínio da 

complexidade, buscando a divisão do sistema em módulos na implementação do AES. Isso 

permitiu uma fácil substituição dos módulos responsáveis pela implementação da operação de 

SubBytes e  InvSubBytes de forma transparente para todo o projeto. Além disso, fez-se um 

levantamento das métricas de cada implementação, utilizando as três diferentes versões da 

operação  de  SubBytes e  InvSubBytes.  Tal  levantamento  foi  realizado  mantendo  todos  os 

demais componentes do projeto inalterados.

A  implementação  dos  módulos  S-Box e  Inv  S-Box,  utilizando  o  circuito 

combinacional minimizado, mostrou-se como sendo a melhor abordagem tanto em área como 

também em número de ciclos de relógio. Dessa forma, novas implementações que visem um 

melhor  desempenho  podem  tentar  atingir  esse  objetivo,  usando  outras  implementações 

combinacionais que necessitem de um período menor do ciclo do relógio.

Neste  trabalho,  as  implementações  de  SubBytes e  InvSubBytes, realizadas com 

circuitos combinacionais, precisaram de 4 ciclos de relógio para a conclusão das operações. 

Esse número de ciclos de relógio é necessário devido à interface utilizada na implementação 

de cada módulo (SubBytes, InvSubBytes, S-Box e Inv S-Box) com os sinais de load e done (ver 

figura 26).

Em trabalhos futuros, pode-se modificar essa interface de forma que apenas um 

ciclo de relógio seja necessário, diminuindo, então, o número total de ciclos para a operação 

de encriptação e decriptação de 40 para 10. Como cada encriptação ou decriptação utiliza 10 

iterações em um laço, o número de ciclos de relógio necessários para cada iteração cairia de 4 

para 1. Assim, utiliza-se basicamente o conhecimento prévio de que um único ciclo de relógio 

é suficiente no circuito combinacional (eliminando a necessidade do sinal done) e também o 

conhecimento do momento em que cada operação de  SubBytes e  InvSubBytes é realizada 

(eliminando a necessidade do sinal load). 

Caso  a  operação  de  carregamento  use  um ciclo  extra,  pode-se,  teoricamente, 

chegar ao mesmo número de ciclos da implementação do algoritmo de Kosaraju et. al. (2006). 

com um throughput (teórico) de 826Mbps e frequência de 71MHz ou o mesmo throughput de 

232Mbps e frequência de operação de 20MHz.
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