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Abstract. The study aims to develop a chip decrypts using the AES decryption
algorithm, which will be tested using a VoIP network service. This process will
aggregate the knowledge of computer architecture and the encryption process,
aiming to unite these two areas of knowledge. It has been the intention to allow
communication and exchange of files over the network to be made more securely,
allowing for example a secure channel of communication networks is VoIP. For
society the mainly is privacy and security benefit and this would bring for their
intercommunications with others through the Internet.

Resumo. O trabalho tem como objetivo desenvolver um chip de descriptogra-
fia usando-se o algoritmo de descriptografia do AES[1], o qual será testado
usando um serviço de rede VoIP. Este processo vem a agregar nos conheci-
mentos de arquitetura de computadores e no processo de criptografia, visando
unir estas duas áreas de conhecimento. Tem-se como intuito possibilitar que a
comunicação e troca de arquivos pela rede sejam feitas de forma mais segura,
possibilitando por exemplo um canal seguro de comunicação em redes VoIP.
Para a sociedade tem-se como benefı́cio a privacidade e a segurança que isso
proporcionaria às suas intercomunicações com as demais pessoas através da
Internet.

1. Introdução
Em um mundo globalizado, onde cada vez mais usa-se a Internet para a

comunicação, é de grande importância a proteção de certas informações que são transmi-
tidas pela rede, para que desta maneira pessoas mal intencionadas não consigam compre-
ender as informações que estão tramitando, evitando assim que os dados sejam somente
interpretados corretamente pelas pessoas as quais se destina a informação. Por este mo-
tivo, pessoas e instituições têm feito o uso de técnicas para a criptografia com o intuito
de conseguir e conciliar a proteção de informações, através de algoritmos de criptografia,
tais como o DES[2] e o AES[1], chegando inclusive a fazer uso de algoritmos mais com-
plexos como de curvas elı́pticas (os quais não fazem parte do escopo deste projeto).

Para que o processo não se torne algo lento e desgastante, é necessário grande
quantidade de poder computacional (visando uma criptografia não perceptı́vel ao usuário
final), sendo assim, o proposto neste trabalho é que este processo de criptografar e de des-
criptografar possa ser feito de maneira mais rápida através do uso de hardware especı́fico
(circuitos dedicados de uso restrito, onde sua funcionalidade é “pré-definida”).

Para a construção deste hardware, se fará o uso de uma linguagem HDL (Hard-
ware Description Language) e de uma FPGA (Field Programmable Gate Array).



2. Fundamentação Teórico Metodológica e Estado da Arte

Para a realização deste trabalho será necessária a compreensão do funcionamento
do algoritmo de criptografia AES e do que é uma linguagem HDL.

2.1. AES

O AES constitui em um processo que consegue usar dados de 128, 192 ou 256
bits, sendo que para cada quantidade de bits o algoritmo é dividido em duas partes [3],
a criptografia e a descriptografia, sendo que o enfoque deste trabalho é a descriptografia
em 128 bits. Uma informação importante sobre este processo é que ele é baseado em
chaves simétricas de até 128 bits, por esta razão o AES define uma quantidade fixa de 101

rounds2. Também se faz necessário conhecer o processo de geração de sub-chaves usadas
em todos os rounds.

Figura 1. Fluxo de dados e sequência de procedimentos no AES

1Para 128 bits são 10 rounds, para 192 bits são 12 rounds e para 256 bits são 14 rounds
2Sequência de passos pré definidos onde dentro deste intervalo nomeado de round serão executadas as

tarefas. Os rounds são semelhantes entre si, sendo que também há a possibilidade de serem nomeados como
rodadas, pois cada round será uma rodada.



2.1.1. Noções Matemáticas aplicadas ao algoritmo AES

• Notação Polinomial GF (28): Considerando que b7, b6, b5, b4, b3, b2, b1, b0 são os
bits de um byte B qualquer tem-se b7x7+b6x

6+b5x
5+b4x

4+b3x
3+b2x

2+b1x
1+b0.

• Soma: é nomeada como soma, mas na realidade aplica-se o XOR bit a bit (sem
a passagem do excedente ao bit subsequente: não possui o “vai 1”). Sendo assim
sua função é A XOR B = C, sendo no algoritmo A, B e C espaços de memória
de 128 bits.
• Multiplicação: a multiplicação ocorre entre 2 bytes (considerando-se eles em

notação polinomial). Ao resultado da multiplicação é aplicado o módulo, usando-
se o polinômio x8+x4+x3+x+1 (11Bh = 100011011). Faz-se necessário observar
que a soma é constituı́da como a soma descrita anteriormente, onde xn + xn = 0 .

2.1.2. Expansão da Chave

Este processo recebe como entrada uma chave de 128 bits que será usada para
expandir e criar outras 10 novas chaves (totalizando 11 chaves), as quais serão usadas uma
a uma no round onde lhe cabe. Na criptografia, são usadas as chaves de forma crescente
iniciando-se na chave 0 e terminando-se na chave 10, mas no processo descriptografia são
usadas de forma decrescente iniciando-se pela chave 10 e terminando com o uso da chave
0.

2.1.3. Criptografia

Para a realização da criptografia, é necessário que a informação de 128 bits passe
por um preparador seguido de 10 rounds (repetições da parte intermediária do algoritmo
de criptografia). No preparador é feito o Add round Key (descrito a seguir). Para o pro-
cesso a ser executado em cada um dos 9 primeiros rounds é realizada a seguinte sequencia
de operações: Substitute bytes, Shift rows, Mix coluns, ADD round Key; e no último round:
Substitute bytes, Shift rows, ADD round Key.
Para o preparador temos a seguinte função:

• Add round Key: Neste round, à matriz inicial é adicionada a key 0, esta soma
ocorre assim como foi descrita a soma anteriormente, ou seja realiza-se “A XOR
Key-0”, resultando em B, que é a informação para a próxima rodada onde
começam a ser aplicados os rounds.

E para o processo a ser executado em cada round é realizado o seguinte:
• Substitute bytes: Existem dois meios de se obter o mesmo resultado neste passo,

um deles é calculando-se a S-Box e o outro é usando os valores já armazenados em
memória (a tabela resultante será a mesma). Nesta descrição estará em foco ape-
nas no uso da matriz S-Box que é apresentada na Tabela 1, sem ter a preocupação
de como ela foi obtida.

Como se observa a S-Box é organizada de maneira a possuir 16 colunas e
16 linhas, onde o elemento de entrada (em hexadecimal) é usado e substituı́do
pelo elemento equivalente a seu valor na tabela (a linha representada pelo valor
mais significativo e a coluna definida pelo valor menos significativo). Para melhor
compreensão tomando-se por exemplo o valor A5h, o mesmo seria substituı́do
pelo elemento que estiver na Ah linha e 5h coluna da matriz, no caso 06h.



– 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0a 0b 0c 0d 0e 0f
00 63 7c 77 7b f2 6b 6f c5 30 01 67 2b fe d7 ab 76
10 ca 82 c9 7d fa 59 47 f0 ad d4 a2 af 9c a4 72 c0
20 b7 fd 93 26 36 3f f7 cc 34 a5 e5 f1 71 d8 31 15
30 04 c7 23 c3 18 96 05 9a 07 12 80 e2 eb 27 b2 75
40 09 83 2c 1a 1b 6e 5a a0 52 3b d6 b3 29 e3 2f 84
50 53 d1 00 ed 20 fc b1 5b 6a cb be 39 4a 4c 58 cf
60 d0 ef aa fb 43 4d 33 85 45 f9 02 7f 50 3c 9f a8
70 51 a3 40 8f 92 9d 38 f5 bc b6 da 21 10 ff f3 d2
80 cd 0c 13 ec 5f 97 44 17 c4 a7 7e 3d 64 5d 19 73
90 60 81 4f dc 22 2a 90 88 46 ee b8 14 de 5e 0b db
a0 e0 32 3a 0a 49 06 24 5c c2 d3 ac 62 91 95 e4 79
b0 e7 c8 37 6d 8d d5 4e a9 6c 56 f4 ea 65 7a ae 08
c0 ba 78 25 2e 1c a6 b4 c6 e8 dd 74 1f 4b bd 8b 8a
d0 70 3e b5 66 48 03 f6 0e 61 35 57 b9 86 c1 1d 9e
e0 e1 f8 98 11 69 d9 8e 94 9b 1e 87 e9 ce 55 28 df
f0 8c a1 89 0d bf e6 42 68 41 99 2d 0f b0 54 bb 16

Tabela 1. S-Box

• Shift rows: Esta função tem como entrada a matriz de 128 bits (4 linhas e 4
colunas, sendo cada elemento composto por 4 bytes (palavra do algoritmo)) e
realizar a função shift (do tamanho de bytes, ou seja considerando que cada linha
possui 4 elementos), sendo que a primeira linha é deslocada em 0 posições, a
segunda linha em 1 posição, a terceira linha em 2 posições e a quarta linha em 3
posições. Exemplificando:

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

• Mix columns: sua função, assim como diz o nome, é embaralhar as colunas
desta matriz de informação, preparando-a assim para a próxima etapa. Este
processo consiste em multiplicar cada coluna da matriz intermediária por um
polinômio constante: p(x) = 03hx3 + 01hx2 + 01hx + 02h. Também podendo
ser representada na forma matricial:

S’(0, c) 02 03 01 01 S(0, c)
S’(1, c) = 01 02 03 01 * S(1, c)
S’(2, c) 01 01 02 03 S(2, c)
S’(3, c) 03 01 01 02 S(3, c)

• ADD roud Key: Neste round a matriz parcial é adicionada a key referente ao round
(key-round), assim como descrita a soma anterior, ou seja realiza-se “A XOR Key-
round”, resultando em B, que é a informação para a próxima rodada (e se esta for
a última rodada, esta saı́da é a informação criptografada do algoritmo.

Neste momento a informação inicial de 128 bits está criptografada como uma informação
de também 128 bits.



– 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0a 0b 0c 0d 0e 0f
00 52 09 6a d5 30 36 a5 38 bf 40 a3 9e 81 f3 d7 fb
10 7c e3 39 82 9b 2f ff 87 34 8e 43 44 c4 de e9 cb
20 54 7b 94 32 a6 c2 23 3d ee 4c 95 0b 42 fa c3 4e
30 08 2e a1 66 28 d9 24 b2 76 5b a2 49 6d 8b d1 25
40 72 f8 f6 64 86 68 98 16 d4 a4 5c cc 5d 65 b6 92
50 6c 70 48 50 fd ed b9 da 5e 15 46 57 a7 8d 9d 84
60 90 d8 ab 00 8c bc d3 0a f7 e4 58 05 b8 b3 45 06
70 d0 2c 1e 8f ca 3f 0f 02 c1 af bd 03 01 13 8a 6b
80 3a 91 11 41 4f 67 dc ea 97 f2 cf ce f0 b4 e6 73
90 96 ac 74 22 e7 ad 35 85 e2 f9 37 e8 1c 75 df 6e
a0 47 f1 1a 71 1d 29 c5 89 6f b7 62 0e aa 18 be 1b
b0 fc 56 3e 4b c6 d2 79 20 9a db c0 fe 78 cd 5a f4
c0 1f dd a8 33 88 07 c7 31 b1 12 10 59 27 80 ec 5f
d0 60 51 7f a9 19 b5 4a 0d 2d e5 7a 9f 93 c9 9c ef
e0 a0 e0 3b 4d ae 2a f5 b0 c8 eb bb 3c 83 53 99 61
f0 17 2b 04 7e ba 77 d6 26 e1 69 14 63 55 21 0c 7d

Tabela 2. Tabela Inverse S-Box

2.1.4. Descriptografia

Assim como para a criptografia na descriptografia também é necessário um pro-
cesso inicial seguido por 10 rounds do algoritmo, o qual pega a informação resultante do
bloco de criptografia e com a chave (key) correta consegue obter a informação de 128 bits
original sem prejuı́zo em seu conteúdo.

No processo inicial é necessário a realização de:

• ADD round key: A key da rodada 0 da descriptografia (key 11 da criptografia)
é somada a informação para fazer uso da propriedade matemática que diz que,
sendo A o i-ésimo bit da informação atual e X o i-ésimo bit da textitkey (A AND
X) AND X = A

Após este processo são realizadas as seguintes funções por round:

• Inverse shift rows: Processo que reverte o shift rows, realizando-se o shift-right
de 0 posições na primeira linha, de 1 posição na segunda linha, de 2 posições na
terceira linha e 3 posições na quarta linha.
• Inverse sub bytes: Existem dois meios de se obter o mesmo resultado neste passo,

um deles é calculando-se a tabela Inverse-S-Box e o outro é usando os valores já
armazenados em memória. Esta descrição será focada apenas no uso da matriz
Inverse-S-Box na Tabela 2, sem obrigatoriamente explicar a maneira pela qual ela
é obtida.

Como pode ser observado a Inverse-S-Box é organizada de maneira a possuir
16 colunas por 16 linhas, onde o elemento de entrada (em hexadecimal) é usado e
substituı́do pelo elemento equivalente a seu valor na tabela (a linha representada
pelo valor mais significativo e a coluna definida pelo valor menos significativo).
Para melhor compreensão pegando-se por exemplo o valor A5h, o mesmo seria
substituı́do pelo elemento que estiver na Ah linha e 5h coluna da matriz Inverse-
S-Box, no caso o valor 29h.



• ADD round key: A key da rodada é somada à informação para fazer uso da propri-
edade matemática que diz que, sendo A o i-ésimo bit da informação atual e X o
i-ésimo bit da key (A AND X) AND X = A

• Inverse mix cols: Desfaz a operação do Mix coluns.

Neste momento há informação de 128 bits é exatamente a mesma que foi dada como
entrada no algoritmo de criptografia.

2.2. VHDL

Considerando-se as referências [4] e [5], observa-se que são expostas técnicas e
definições importantes a respeito de decisões de projeto que devem ser tomadas em caráter
inicial, intermediário e final.

Será utilizada a documentação da IEEE a respeito da VHDL (a atual detentora da
biblioteca mais popular no seguimento) “std logic 1164.vhdl”. Nesta biblioteca muitos
circuitos estão implementados, tais como funções booleanas, tipos de variáveis (inteira,
com ponto flutuante, indeterminada, etc), estrutura de bits (vetor de bits), etc.

3. Objetivos

Objetivo geral: Desenvolvimento de um circuito criptográfico de uso geral, o
qual possa ser inserido em um processador RISC [6], tal como ocorre nos chips Intel
[7], possibilitando que os dispositivos que com ele sejam equipados sejam capazes de ler
corretamente arquivos criptografados com o AES. Para realização e teste deste circuito,
o mesmo será aplicado a um sistema VoIP, possibilitando assim a criação de um canal
seguro de comunicação[8].

Objetivos especı́ficos:

• Aprendizado a respeito de criptografia;
• Aprendizado sobre linguagens de descrição de hardware, no caso a linguagem

VHDL (Verilog Hardware Description Language);
• Melhorar o entendimento a respeito de arquitetura de computadores (mais especi-

ficamente de processadores);
• Possibilitar a comparação da execução de um algoritmo em hardware, software e

simulação.
• Incorporar a um projeto de processador existente um módulo especı́fico de cripto-

grafia.

4. Justificativas

Hoje se faz necessário a proteção dos dados [9] [10], para tal, a possibilidade do
uso de criptografia se torna muito eficaz, sendo assim uma forma segura de se fazer a
proteção de dados. A criptografia permite que mesmo com um algoritmo conhecido (no
caso o AES) apenas as pessoas com a chave correta consigam abrir o arquivo.

Uma das aplicações que requerem segurança e privacidade é o VoIP[8], o qual é
uma ótima oportunidade de testar o circuito que está sendo proposto e que será desenvol-
vido durante este trabalho.



5. Procedimentos Metodológicos/Métodos e Técnicas

O procedimento adotado será dividir o trabalho em algumas etapas, sendo em
princı́pio as seguintes:

• Estudo da técnica de criptografia;
• Estudo da linguagem de HDL;
• Divisão do algoritmo em submódulos, para que possa ser implementado em partes

na linguagem HDL;
• Modelagem do circuito em VHDL;
• Junção dos módulos e teste de aproveitamento;
• Estudo do funcionamento da FPGA Xilinx Spartan-3A;
• Uso da FPGA, com o circuito programado, como um dispositivo de entrada de

áudio (já criptografado) onde os dados serão passados como entrada de um micro-
fone tradicional a um programa como skype [11], asterisk [12] ou similares.

6. Contribuições e/ou Resultados esperados

O resultado esperado é conseguir criar o projeto de um chip de criptografia de
baixo consumo energético, de baixo consumo em questão de processamento e eficiência
suficiente para tráfego de dados criptografados em tempo real para uma chamada de voz.

7. Cronograma de Execução

1. Estudo do algoritmo AES de criptografia [13]
2. Estudo da linguagem VHDL em conjunto com a placa de simulação FPGA
3. Definição do hardware em alto nı́vel
4. Definição do hardware em baixo nı́vel
5. Escrita de módulos de tarefas em VHDL
6. Teste em simuladores de FPGA dos módulos de VHDL
7. Escrita do algoritmo em software para fins de comparação final
8. Testes finais
9. Redação do texto

abr mai jun jul ago set out nov
Atividade 1 X X
Atividade 2 X X X
Atividade 3 X X
Atividade 4 X X X
Atividade 5 X X X
Atividade 6 X X X
Atividade 7 X X X
Atividade 8 X X X
Atividade 9 X X X X X X X X

Tabela 3. Cronograma de Execução



8. Departamentos envolvidos

Departamento de Computação - UEL
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