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Abstract. The purpose of this work is to implement the AES-Rijndael cipher
algorithm on FPGA with focus on VoIP technology, which have been most re-
quired in order to do voice communications due to the impact of the Internet
usage in the telephony system [2]. The crypto-processor is designed in VHDL
language and is aimed to achieve high level of throughput on a Xilinx Spartan-
3A. Considering the concern in protect the voice information as well as to all
data types on the web, the project will be applied to an offline phone call and,
after that, to a voice transfer over the Internet.

Resumo. A proposta deste trabalho é implementar em FPGA o algoritmo de
criptografia simétrica AES-Rijndael e aplicá-lo ao contexto da tecnologia VoIP,
sendo que esta vem sendo mais requisitada para realizar as comunicações por
voz devido ao impacto do aumento no uso da Internet no sistema de telefonia
[2]. A descrição do circuito é feita em linguagem VHDL e a implementação tem
como foco a taxa de throughput em uma FPGA Xilinx Spartan-3A. Sabendo que
existe a preocupação em se manter o sigilo da informação contida na voz, assim
como nos demais tipos de dados que trafegam pela rede, o projeto será aplicado
à uma chamada de voz offline e, posteriormente, à transferência de voz sobre a
rede Internet.

1. Introdução
Em 1997, o NIST (Institute of Standards and Technology) anunciou um pedido de

algoritmos candidatos ao novo AES (Advanced Encryption Standard) a fim de substituir o
DES (Data Encryption Standard) [11]. Em 2000, o algoritmo Rijndael [12], desenvolvido
por Joan Daemen e Vincent Rijmen, foi selecionado para assumir o padrão. O AES-
Rijndael é um algoritmo de criptografia simétrica amplamente utilizado capaz de codificar
e decodificar blocos de informações de 128 bits.

Existem diversos tipos de implementações do algoritmo AES na literatura, usando
hardware ou software ou a combinação de ambos [3]. As implementações em hardware
são ideais para sistemas embarcados que dispõem de pouco espaço fı́sico e poder de
processamento limitado tais como telefones celulares e smart cards.

Um cripto-processador responsável pelo processo de segurança conta com recur-
sos especiais de FPGAs que podem ser eficazes para aumentar a velocidade das operações.
Dentre os recursos encontrados incluem-se memórias BRAM e multiplexadores [7]. Uma
implementação do AES em hardware pode prover um aumento na taxa de dados para um
rápido manuseio dos pacotes de rede cifrados se comparado com pacotes de software [1].



Um cripto-processador é aplicável no contexto da tecnologia VoIP, ou Voice over
Internet Protocol. A solução mais popular para garantia de segurança do serviço VoIP
baseia-se no uso do algoritmo AES e de uma fase de configuração para a troca da chave
comum aos clientes [18]. Neste contexto, a proposta deste trabalho é projetar em VHDL
uma arquitetura para o AES que seja aplicável à uma chamada VoIP, obtendo taxa de pro-
cessamento suficiente para que não haja perda significativa de qualidade na comunicação.

Este projeto é organizado como segue. A Seção 2 define os principais conceitos
associados à criptografia e ao algoritmo AES-Rijndael. Na Seção 3 trabalhos relacionados
são apresentados a fim de contextualizar os métodos usados pelos autores da literatura. A
Seção 4 enumera os principais objetivos deste trabalho. A Seção 5 prevê a forma como os
objetivos serão alcançados através do uso dos métodos levantados na revisão bibliográfica.
Na Seção 6 são descritas as possı́veis contribuições deste trabalho para a tecnologia VoIP.
E, por fim, na Seção 7, a Tabela 7 aponta as atividades que serão desenvolvidas com a
finalidade de implementar em VHDL, e simular em FPGA, o algoritmo AES-Rijndael.

2. Fundamentação Teórica e Metodológica

De acordo com [10], criptografia é o estudo de técnicas matemáticas relacionadas
com aspectos da segurança da informação, como confidencialidade, integridade, autenti-
cidade de entidades e autenticidade da origem da informação.

A privacidade, ou confidencialidade, é um serviço usado para manter o conteúdo
da informação acessı́vel para somente pessoas autorizadas. Enquanto a integridade é res-
ponsável por detectar alterações de dados não autorizadas, tais como inserção, deleção e
substituição, a autenticação diz respeito à identidade das partes. Para que haja a troca
segura entre duas partes as mesmas devem se identificar entre si. Além desses três aspec-
tos, encontramos ainda a irretratabilidade. Irretratabilidade é o serviço que impede que
uma entidade negue ações ou compromissos firmados anteriormente.

O objetivo fundamental da criptografia é atender adequadamente estes quatro ob-
jetivos tanto na teoria como na prática, prevendo e detectando atividades maliciosas de
terceiros.

A confidencialidade pode ser obtida através da criptografia dos dados. Para tanto,
dispõe-se do algoritmo AES-Rijndael que faz uso da técnica simétrica de codificação. A
criptografia simétrica (Figura 1) é um método em que a codificação e a decodificação
são realizadas utilizando a mesma chave K.

O codificador simétrico transforma um texto plano, ou plaintext1, em um texto
codificado chamado ciphertext2 fazendo uso de uma chave secreta compartilhada entre
o emissor e o receptor. O decodificador, por sua vez, tem como entrada o ciphertext
produzindo o plaintext.

O AES-Rijndael é capaz de codificar e decodificar blocos de informações de 128
bits. Existem variações do algoritmo que fazem uso de chaves de 128, 192 e 256 bits.
As funções que compõem o AES-Rijndael manipulam matrizes de 4x4 bytes conhecidas
como state.

1Do inglês, texto plano.
2Do inglês, texto codificado.



Figura 1. Esquema geral de criptografia simétrica [16]

O algoritmo AES-Rijndael é estruturado em rounds3. O número de rounds va-
ria conforme o tamanho da chave de entrada. Para chaves de 128, 192 e 256 bits são
executados 10, 12 e 14 rounds, respectivamente. Os n− 1 primeiros rounds são compos-
tos pelas funções de transformação SubBytes, ShiftRows, MixColumns e AddRoundKey,
abordadas mais detalhadamente adiante. O n-ésimo round possui somente as funções
SubBytes, ShiftRows e AddRoundKey. Além disso, anterior ao primeiro round a função
AddRoundKey é executada um vez denotando o round 0.

As funções de transformação aplicam operações de adição e multiplicação sob
o campo finito GF(28) (Galois Field). Neste caso, estas operações se assemelham à
operação XOR bit-a-bit e ao deslocamento de bits. Além disso, o campo GF(28) utiliza
a representação polinomial com coeficientes binários de forma que os polinômios podem
ser vistos como cadeias de bits, ou um byte. Por esses fatores, o algoritmo AES-Rijndael
é facilmente representável à nı́vel de hardware.

Um campo é um conjunto em que é possı́vel efetuar adição, multiplicação, subtra-
ção e divisão sem deixar o conjunto. Porém, essas operações são diferentes das utilizadas
para números. A adição em GF(28) é equivalente à uma operação XOR bit-a-bit, enquanto
a multiplicação é um shift-left de 1-bit seguido de um XOR condicional.

Existem diversos tipos de implementações do algoritmo AES na literatura, usando
hardware ou software ou a combinação de ambos [3]. A especialização de uma arquitetura
(de hardware) para criptografia pode ser feita através de: i) alteração do conjunto de
instruções de um processador; ii) aceleradores criptográficos completos; ou iii) na forma
de um HSM (Hardware Security Module) [8].

A proposta desse trabalho é o projeto de um cripto-processador para um HSM que
implemente o AES-Rijndael. A descrição do cripto-processador será feita em VHDL e a
implementação do mesmo será realizada em uma FPGA.

A VHDL (VHSIC Hardware Description Language) é uma linguagem padrão da
indústria para descrever o hardware da abstração para um nı́vel concreto. Esta lingua-
gem é resultante de um trabalho realizado nas décadas de 70 e 80 pelo Departamento de

3O AES-Rijndael possui estrutura iterativa em que um mesmo conjunto de funções de transformação é
repetido diversas vezes. Este conjunto de funções é chamado de round.



Defesa dos Estados Unidos [14]. Em 1968, a linguagem VHDL foi proposta como um
padrão IEEE, mas somente em 1987 foi adotada como o padrão IEEE 1076 após revisões
e mudanças.

Field Programmable Gate Arrays, ou FPGAs, são dispositivos semicondutores
programáveis que são baseados numa matriz de CLPs (Configurable Logic Blocks) conec-
tados através de interconectores programáveis [20]. Embora existam FPGAs passı́veis de
serem programadas somente uma vez, o modelo reprogramável baseado em SRAM (Sta-
tic Random-Access Memory) é predominante.

3. Estado da Arte
O projeto de um cripto-processador que implemente o AES-Rijndael deve con-

siderar ao menos três aspectos importantes: i) a função de transformação SubBytes; ii)
o algoritmo de expansão de chave; e iii) o equilı́brio entre a limitação de recursos e a
performance.

A função de transformação Substitute Bytes, também chamada de SubBytes, é
composta de duas operações. A primeira operação toma o inverso multiplicativo de cada
byte da matriz state em GF(28). A segunda é a função affine que, semelhantemente, é
aplicada a cada byte e pode ser representada como uma transformação na matriz que faz
uso de multiplicação e adição em GF(28).

A função SubBytes pode ser implementada ao menos de três formas. Primeiro,
efetuando a substituição de bytes através da simples consulta à tabela bidimensional S-
box. Segundo, utilizar ferramentas CAD para a sı́ntese e otimização da função lógica da
S-box. E, terceiro, computando-se a inversão de elementos em GF(28) através do algo-
ritmo de Euclides ou através da técnica de composição de campo, mapeando elementos
de GF(28) em elementos de GF(24)2 [17].

A escolha varia conforme os recursos disponı́veis na FPGA bem como a aplica-
ção que será dada à arquitetura. SubBytes, bem como sua função inversa - utilizada
na decodificação, é implementada geralmente por tabelas look-up (LUTs), porém esta
técnica demanda muito espaço fı́sico. Em casos onde visa-se reduzir o uso de espaço a
melhor escolha seria a implementação em hardware da computação do inverso multipli-
cativo e da função affine. Uma implementação conjunta das funções SubBytes e inverse
SubBytes é proposta por Chiţu e Glesner [4]. Esta implementação requer pouca área,
apesar de apresentar maior atraso. Para este trabalho, o foco encontra-se no throughput,
portanto, a melhor escolha é a implementação da S-box em LUTs.

O algoritmo AES-Rijndael recebe como entrada uma chave K que é expandida
em n sub-chaves, uma para cada round. Esta expansão pode ser realizada tanto on-the-fly
[17] como pode ser calculada previamente e armazenada em uma memória RAM [4].

Existem várias áreas em que o AES-Rijndael pode estar inserido: criptografia
com alto throughput, baixo consumo de energia, limitação de área e balanço entre tempo
e área. A criptografia com alto throughput é adequada para redes sem-fio e redes cabeadas
de 10 Gbps.

Visando a velocidade de codificação/decodificação, a proposta em [9] é a imple-
mentação do AES-Rijndael fazendo uso das linguagens VHDL, Randel-C e JBits, pipe-
line, computação paralela e reconfiguração dinâmica e parcial. De forma semelhante, a



técnica de pipeline é utilizada em [15] e [9]. A proposta de [9] faz uso também do para-
lelismo atingindo taxa de vazão de 24.922 Gbps, competindo com a taxa de 52 Gbps de
[6].

O projeto deste cripto-processador tem como alvo uma FPGA Xilinx Spartan-3A
[19] e a arquitetura visa a taxa de processamento. Técnicas como pipeline e paralelismo
poderão ser utilizadas a fim de obter os melhores resultados. As soluções apresenta-
das para o algoritmo de expansão e para a função SubBytes ainda serão analisadas em
conjunto aos recursos disponı́veis na placa FPGA a fim de definir quais métodos serão
utilizados.

4. Objetivos

O objetivo geral deste trabalho é desenvolver um projeto próprio de hardware
criptográfico a fim de otimizá-lo e, futuramente, aplicá-lo à tecnologia VoIP. O objetivo
será dado como atingido caso seja verificado que a chamada VoIP tornou-se inteligı́vel.
Assim sendo, o projeto pode ser estendido a fim de torná-lo comercial. Para tanto, faz-se
necessário:

i) Estudar os métodos já utilizados por autores da literatura;
ii) Compreender a linguagem de descrição de hardware VHDL;

iii) Projetar em VHDL um cripto-processador que implemente a criptografia do
algoritmo AES-Rijndael;

iv) Melhorar o cripto-processador projetado visando a taxa de processamento.

5. Procedimentos Metodológicos

Os métodos utilizados para obter taxas de vazão ideais na implementação do AES-
Rijndael em hardware podem ser levantados através da leitura bibliográfica. Dentre esses
métodos destacam-se o pipeline e o processamento em paralelo, conteúdo encontrado em
livros e artigos.

A linguagem VHDL, por sua vez, é abordada em diversos livros, tais como [14],
[13] e [5] e é utilizada para descrever circuitos. Um processo de engenharia é empregado
até que o circuito seja construı́do.

A Figura 2 apresenta os três passos em um projeto empregando uma linguagem
de descrição de circuitos [5]: descrição, sı́ntese e posicionamento e interligação dos com-
ponentes. A partir da abstração do projeto a descrição é feita em linguagem VHDL,
contendo a estrutura e o comportamento do circuito. A sı́ntese é realizada por uma fer-
ramenta que infere as estruturas necessárias para que um circuito seja correspondente à
descrição. Na fase de posicionamento e interligação dos componentes obtém-se um ar-
quivo que contém os dados necessários para a construção do dispositivo. Para o projeto
proposto neste trabalho a ferramenta de sı́ntese será a Xilinx ISE Design Suite 11.1, for-
necida pelo fabricante da FPGA alvo.

Sendo a ferramenta de descrição própria para a FPGA Spartan-3A, o circuito ge-
rado será adequado para esta famı́lia de dispositivo reprogramável. A otimização também
é realizada por esta ferramenta, sendo possı́vel escolher entre a otimização de custo e a
otimização para velocidade, sendo a última a adequada a este trabalho.



Figura 2. Etapas de um projeto

6. Resultados Esperados
O objetivo final deste trabalho é ter um circuito descrito e sintetizado que seja a

implementação em hardware do AES-Rijndael. Como consequência, espera-se aplicar o
projeto à uma FPGA e que a mesma seja inserida no contexto VoIP.

Inicialmente, a contextualização seria sem a presença de uma rede Internet. A
entrada do codificador AES consistiria nos dados de voz gerados por um microfone e
o ciphertext seria decodificado e reproduzido por algum dispositivo de áudio. Tendo
obtido sucesso nesta aplicação simplificada, o próximo passo seria a introdução de uma
rede. Desta forma, o dado trafegaria pela rede antes de chegar ao destino responsável por
decodificá-lo e reproduzi-lo.

7. Cronograma de Execução

MÊS
ATIVIDADE J F M A M J J A S O N

Estudo do AES
√

Leitura bibliográfica
√ √

Estudo de VHDL
√

Estudo dos métodos
√ √

Abstração do AES
√

Descrição do circuito
√ √

Otimização do circuito
√

Programação em FPGA
√ √

Testes
√

Aplicação em VoIP
√ √

Relatório de trabalho
√ √ √

Revisão de texto
√ √

Tabela 1. Cronograma de execução
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[6] Saar Drimer, Tim Güneysu, and Christof Paar. DSPs, BRAMs, and a Pinch of Logic:
Extended Recipes for AES on FPGAs. ACM Trans. Reconfigurable Technol. Syst.,
3(1):3:1–3:27, January 2010.
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