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 با استفاده از ساختار حلقه FPGAبر روی  SPECK بلوکی پیاده سازی الگوریتم رمز
 

 2محمد امین امیری، ,1 *ایرج هادی نژاد

 .دانشگاه صنعتی مالک اشتردانشجوی دکتری،  -1

 .مالک اشتردانشگاه صنعتی استادیار،  -2

 

  خالصه

 ابربر در مقاومت و باال تیامن بر عالوه که باشدیموزن  سبک یبلوکرمز  یهاالگوریتم دسته از SPECKالگوریتم رمز 

 تمام سازی درپیاده یبرا و داشته یانهیبه یافزارنرم و یافزارسخت عملکرد همزمان بطور شده، شناخته حملهی هاروش

بر روی  SPECK128/128سازی الگوریتم رمز در این مقاله روشی برای پیاده .باشدیم استفاده قابل سبکی هادکاربر

FPGA های موجود ضمن کاهش سطح مصرفی، نرخ روش با بر مبنای ساختار حلقه پیشنهاد شده است که در مقایسه

ف ساختاری از  ماژول رمز و تبدیل آن با ارائه یک توصی بازدهی را به مقدار قابل توجهی افزایش داده است. روش پیشنهادی

به منظور بهبود  عالوه براینکند. را اجرایی می SPECK رمز چند زیر ماژول در قالب یک مدل ماشین حالت، الگوریتم به

. ستشده انرخ بازدهی که سبب افزایش  به معماری حلقه اضافه شده نیز  سازییک ساختار موازی ،عملکرد روش پیشنهادی

 FPGAسازی بر روی تراشه شبیه سازی نشان دهنده کارایی الگوریتم پیشنهادی و عملکرد مناسب آن برای پیادهنتایج 

   است.

 

  .، موازی سازیمعماری حلقه، FPGAسازی ، پیادهSPECK بلوکی رمزکلمات کلیدی: 
 

 مقدمه   .1

 SPECKیک خانواده جدیدی از رمزنگاری بلوکی سبک وزن به نام  2013( در سال NSAآژانس امنیت ملی آمریکا )

پذیری و مقاومت مناسب در برابر حمالت تحلیلی [. هدف از ارائه این الگوریتم رمزنگاری، ارائه امنیت، انعطاف1را معرفی کرد]

نسخه  10شامل  SPECKده است. الگوریتم افزاری و نرم افزاری بوسازی بهینه سختدر کاربردهای کم هزینه برای پیاده

سازی دلخواه برای کاربر را با توجه به کاربردهای مشخص شد که امکان پیادهمتنوع با ابعاد کلید و بلوک داده متفاوت می با

سرعت باال سازی و امکان اجرا با به دلیل سادگی در پیاده SPECKکند. امروزه از الگوریتم رمز و امنیت مورد نیاز فراهم می

  .[2]شوداستفاده میو ...   RFID، ( IOTدر کاربردهایی متعددی نظیر اینترنت اشیا )

FPGA تقابلی طورو همین های مختلفمعماری با های رمزنگاریماژولسازی در پیاده به دلیل انعطاف پذیر بودنشانها 

-مورد استفاده قرار میدر سیستم های مختلف  اطالعاتبرای رمزکردن گسترده  ه طورب ،سرعت و امنیت متفاوت اجرا با

بر روی نرم افزاری  به صورت SPECKالگوریتم سازی انجام شده برای به همین دلیل در کنار پیاده .[3]گیرند

هایی نظیر حلقه، با معماری هاFPGAسازی سخت افزاری متنوعی نیز با [، پیاده4] AVRمیکروکنترلهایی نظیر 

unrollred [. 7-5]های مختلف انجام شده و عملکرد آنها مقایسه شده است برای نسخه سریالی-و بیتی 

                                                 
* Email:hadinejad.iraj@gmail.com 
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 ،شود که صرف نظر از سطح مصرفی برای پیاده سازی الگوریتم رمزبیشتر در مواقعی استفاده می unrolled معماری

ورد مبازدهی  بیشتر از باال بودن سازی کاهش سطح مصرفی برای پیاده  ،در عوض در معماری حلقه. بازدهی باال مدنظر باشد

که عالوه بر  شودمیهای ورودی انجام سریالی هم عملیات رمزنگاری صرفا بر روی بیت-باشد. در معماری بیتیمیتوجه 

 .[8]خواهد داشت دنبالکاهش چشمگیر سطح مصرفی، کاهش شدید بازدهی الگوریتم رمز را نیز به 
روشی برای . در قسمت سوم شده استمعرفی  SPECKدر قسمت دوم الگوریتم رمز بلوکی ر ادامه این مقاله و د

که ضمن کاهش سطح مصرفی، نرخ  شدهبر مبنای ساختار حلقه پیشنهاد  SPECK128/128سازی الگوریتم رمز پیاده

ه ب یک ساختار موازی در این قسمت به منظور بهبود عملکرد روش پیشنهادی عالوه بر این .داده است افزایشنیز بازدهی را 

در قسمت  نرخ بازدهی را نیز افزایش داده است. ،اجرای الگوریتمهای حلقهکاهش تعداد ضمن  که شده افزودهحلقه معماری 

 FPGAتراشه های خانواده تعدادی از  سازی بر رویسازی و پیادهشبیه ،چهارم هم برای ارزیابی عملکرد الگوریتم پیشنهادی

ری ارائه گیقسمت پنجم نتیجهدر مقایسه شده است. در نهایت اند سازی شدهکه تا کنون پیادههای دیگر را و با الگوریتماج

 .شده است

  SPECKرمز بلوکی   .2

عملکرد مناسبی را  که بتواندطراحی شده است ای به گونهنسخه  10در قالب  Speckوزن -خانواده رمز بلوکی سبک

بیتی و -nبا طول کلمه  Speckنسخه از الگوریتم رمز خانواده  داشته باشد. هرربرد سخت افزاری و نرم افزاری در هر دو کا

 2nهای کلید و طول بیت با برابر mnشود. در اینجا نشان داده می Speck2n/mnبه صورت  ،کلمه برای کلید-mتعداد 

 Speckای از رمز بلوکی بیان کننده نسخه Speck128/128مثال  . برایباشدورودی میهای هر بلوک طول بیت با برابرهم 

 بیت خواهد بود.  128بیت و طول کلید 128با طول بلوک 

 1تابع دور.1.2

( از عملگرهای یبیت-2nبیتی و طول بلوک -nدر فرآیندهای رمزنگاری و رمزگشایی )با کلمات  Speck2nالگوریتم رمز 

 :کندزیر استفاده می

 ،⊕بیتی،  XORعملگر 

 و  +،  2𝑛ای عملگر جمع پیمانه

 شوند.نمایش داده می 𝑆−𝑗و  𝑆𝑗بیت به چپ و راست که به ترتیب با  𝑗چرخش بیتی به اندازه 

𝑘برای  ∈ GF(2)𝑛 تابع دور ،Speck2n  وابسته به کلیدk  نگاشتی از𝑅𝑘: GF(2)𝑛 × GF(2)𝑛  →

GF(2)𝑛 × GF(2)𝑛  شود: باشد که با رابطه زیر تعریف میمی 

(1) 𝑅𝑘(𝑥, 𝑦) = ((𝑆−𝛼𝑥 + 𝑦) ⊕ 𝑘, 𝑆𝛽𝑦 ⊕ (𝑆−𝛼𝑥 + 𝑦) ⊕ 𝑘) 

هم کلید محاسبه شده برای  k، کلمه سمت راست از بلوک داده و y، کلمه سمت چپ از بلوک داده، xدر رابطه باال، 

𝑛دور متناظر است. تنها برای حالتی که  = αباشد مقادیر چرخش برابر با  16 = 𝛽و   7 = ها بوده و برای سایر حالت 2

αمقادیر چرخش برابر با  = 𝛽و   8 =  .اندشدهدر نظر گرفته  3

 وکند یمای استفاده ای به جای جمع پیمانهرود از تفریق پیمانهفرآیند معکوس تابع دور که برای رمزگشایی به کار می

 شود:با رابطه زیر تعریف می

(2) 𝑅𝑘
−1(𝑥, 𝑦) = (𝑆𝛼 ((𝑥 ⊕ 𝑘) − 𝑆−𝛽(𝑥 ⊕ 𝑦)) , 𝑆−𝛽(𝑥 ⊕ 𝑦)) 

                                                 
1 Round function 
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کلمه کلید  Tو از روی آن یک دنباله از شده یک کلید اصلی اولیه دریافت  SPECKبرای تولید کلید در رمز 

𝑘0, … , 𝑘𝑇−1  گیرد. بلوک دیاگرام اجرای یک در هر دور متناظر مورد استفاده قرار میبرای رمز کردن شده و بسط داده

نشان داده شده است. فرآیند رمزنگاری از ترکیب دورهای متوالی  1در شکل  SPECKدور از الگوریتم رمز 

𝑅𝑘 𝑇−1
o … o 𝑅𝑘1

o𝑅𝑘0
 .شودانجام می 

xi yi 

S

+
S

ki 

yi+1 xi+1 

n

 
,𝒙𝐢)که در آن ، Speckنمایش نمادین یک دور از الگوریتم – 1شکل  𝒚𝒊 بیان کننده ورودی دور فعلی بعد از )

 باشد. دور از عملیات رمز می iاجرای 

 1کلید .بسط2.2

𝐾 یک کلید اصلی ،2مطابق شکل فرآیند بسط کلیددر  = (𝑙𝑚−2, … , 𝑙0, 𝑘0)  با فرض𝑙𝑖 , 𝑘0  ∈ 𝐺𝐹(2)𝑛  و

 هایهای متوالی، زیر کلیدانجام عملیات بادر ادامه  و در نظر گرفته شدهبه عنوان ورودی اولیه ، [2,3,4از مقادیر ] mانتخاب 

𝑘𝑖  دور  با هرمتناظرi (0 ≤  𝑖 < 𝑇) شوندتولید می( 6( و )5روابط ) به کمک.  

(5) 𝑙𝑖+𝑚−1 = (𝑘𝑖 + 𝑆−𝛼𝑙𝑖) ⊕ 𝑖 

(6) 𝑘𝑖+1 = 𝑆𝛽𝑘𝑖 ⊕ 𝑙𝑖+𝑚−1 

. . .

n

li ki 

Ri 

li+m-2 

 
دور کلید عمل  شماره انبه عنو  iاست که با   Speckتابع دور  𝑹𝒊  درآن ،SPECKبسط کلید نمایش –2شکل 

 کند.می

  FPGAپیاده سازی بر روی   .3

αو مقادیر  (T=32) 32با تعداد دور  SPECK128/128 الگوریتم رمز بلوکی این مقالهدر  = 𝛽و   8 = برای  ،3

برای اجرای انتخاب شده است.  VHDLبا زبان توصیف سخت افزار  FPGAبر روی تراشه ه با معماری حلقسازی پیاده

ب آنها  در ادامه با ترکیود تا سازی تابع دور و فرآیند تولید کلید ارائه شبایست مدلی برای پیادهابتدا می در  رمزالگوریتم 

                                                 
1 Key expansion 
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. به فراهم شود 3بر مبنای کلید ورودی 2به متن رمز شده 1برای تبدیل متن کشف امکان اجرای یک دور از الگوریتم رمز

شده است که در ادامه مراحل پیشنهاد  3مطابق با شکل  و فرآیند تولید کلید سازی تابع دوربرای پیاده یمدل همین منظور

  .شوداجرای آن بیان می

CS

REG1

+

REG2

XOR

<<< 3

REG3

XOR

REG4

CS
>>> 8

xi (64 bit) yi (64 bit)

xi+1 
yi+1 

Ki

64127 126 . . .MSB LSB63 01. . .

Concatination

Ciphertexti+1 (128 bit)

Plaintexti (128 bit)

&

 
(1)  

CS
>>> 8

REG1

+

REG2

i

XOR

CS
<<< 3

REG3

XOR

REG4

Li (64 bit) Ki (64 bit)

Li+1 Ki+1 

64127 126 . . .MSB LSB63 01. . .

Keyi (128 bit)

Keyi+1 (128 bit)

Concatination

&

 
(2)  

(پیاده سازی 1عملیات رمزنگاری.)اجرای یک دور از روش پیشنهادی برای پیاده سازی نمودار بلوکی –3شکل 

 ( پیاده فرآیند بسط کلید.2تابع دور.)

 سازی تابع دورپیاده.1.3

( استفاده شده است. همانطوریکه مشخص است  عملیات 1)-3سازی تابع دور از نمودار بلوکی مطابق با شکل  برای پیاده

𝑥𝑖رمز بر روی پیام دریافتی  , 𝑦𝑖  به همراه کلید𝐾𝑖   به عنوان ورودی در دورiشود. در حین اجرای الگوریتم رمز ام اجرا می

⋙به چپ )  𝑗( به اندازه CS، چرخش بیتی ) (+ای)از عملگرهای جمع پیمانه 𝑗( یا راست )⋙ 𝑗 و )XOR  بیتی استفاده

در نهایت با محاسبه مقادیر شده و ( ذخیره REGشده است. بعد از اجرای هر عملیات، محتوای داده در یک سیگنال حافظه )

,𝑥𝑖+1متن رمز شده  𝑦𝑖+1  ، ،بعدی یعنی دور ورودی برای و الحاق آنها با یکدیگرi+1 شود. تولید می 

                                                 
1 Plaintext 
2 Ciphertext 
3 Key 
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 . پیاده سازی فرآیند بسط کلید2.3

( صورت گرفته است. همانطوریکه مشخص 2)-3مطابق با شکل  نمودار بلوکی بر اساس سازی قسمت بسط کلیدپیاده

به عنوان ورودی دریافت شده و در ادامه با استفاده عملگرهای جمع  iبه همراه عدد دور  𝐿𝑖و  𝐾𝑖است در ابتدا کلید 

و  𝐾𝑖+1(، کلید REGدر چند حافظه )محتوای داده سازی بیتی و ذخیره XOR( و CS(، چرخش بیتی )+ای)پیمانه

𝐿𝑖+1  شودبعد ارسال میدور شده و به تولید رمز مطابق با الگوریتم. 

 سازی ماژول رمز بر مبنای معماری حلقه.پیاده 3.3

با یک یا  ترتیببه را  Speckالگوریتم  دور از  یک ،کندسازی که مانند یک حلقه متوالی عمل میپیاده مدل از این 

این  .کنداستفاده می یبعد حلقه تکراربه عنوان ورودی برای را خروجی هر دور در ادامه و کرده اجرا در هر حلقه  چند کالک

 نمودار بلوکیمد نظر باشد. سازی برای پیادهمصرفی کمتر شود که مساحت معموال در مواردی استفاده مینوع از معماری 

 نشان داده شده است.4با ساختار حلقه در شکل  Speck128/128روش پیشنهادی برای اجرای الگوریتم 

0 1

Round Function

Sel 1 0 Sel

Key Expansion

Ciphertext

Plaintext Key

Keyi
Ciphertexti

128
128

64

128128

Ki

i=31

i=i+1

 
 .حلقهبا ساختار  SPECK128/128بلوک دیاگرام پیشنهادی پیاده سازی الگوریتم –4شکل 

، Sel(، با یک شدن مقدار سیگنال کنترل i=0اول )دور در  در اولین حلقه و مشخص است 4همانطوریکه از روی شکل

محاسبات، داده رمز شده در یک شود و بعد از انجام متن کشف به همراه کلید اولیه به عنوان ورودی به تابع دور داده می

 انجام شده و نیز عملیات بسط کلید با ورودی کلید اولیه همزمان با اجرای تابع دور،شود. عالوه بر این، حافظه ذخیره می

صفر شده  Sel( مقدار سیگنال کنترلی i < T-1 > 0) یبعد های تکرارحلقهشود. در مقدار آن در حافظه دیگری ذخیره می

( هم، T-1آخر ) هقحلشوند. در ها به عنوان ورودی به تابع دور و مرحله بسط کلید داده میذخیره شده در حافظهو مقادیر 

 شود.مقدار خروجی محاسبه شده به عنوان متن رمز شده نهایی در نظر گرفته می

 ،ساختار پیشنهادی . درنشان داده شده اند 5نهادی در شکل های ماژول رمز پیشها و خروجیورودی ،از نگاه کلی

به عنوان یک سیگنال ورودی برای اجرای فرآیند رمزنگاری در نظر گرفته شده است. در واقع با یک شدن  Startسیگنال 

شده و با هر لبه باالرونده از آغاز  ورودیفرآیند رمزنگاری بر روی متن کشف بر اساس کلید اولیه  ،Startمقدار سیگنال 

ات عملی با اجرایدر ادامه  .شودالگوریتم رمز )معادل با یک تابع دور و فرآیند بسط کلید( اجرا مییک حلقه از  ،clkسیگنال 

هم که  Valid، متن رمز شده نهایی به خروجی تحویل داده شده و همزمان سیگنال حلقه متوالی 32در قالب  رمزنگاری
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هم   Resetمقدار آن برابر یک خواهد شد. سیگنال  ،است در نظر گرفته شده برای تایید درستی متن رمز شده در خروجی

در ورودی برای متوقف کردن عملکرد ماژول رمز در نظر گرفته شده که در صورت یک شدن آن، عملیات رمزنگاری متوقف 

 شود.برای اجرای مجدد عملیات رمزنگاری می Startو سیستم منتظر دریافت سیگنال 

Speck 128/128 

Encryption Module

Ciphertext

Valid

CLK

Reset
128

128

128

Start

Plaintext

Key

 
 نمایش ورودی ها و خروجی های ماژول رمز پیشنهادی با معماری حلقه.–5شکل 

 سازی ماژول رمز به صورت ساختاریپیاده.4.3

تبدیل ماژول اصلی رمز به چند زیر ماژول مجزا و ایجاد ارتباط آنها با یکدیگر  ،سازی به صورت ساختاریهدف از پیاده

نشان داده  6شکل  که در ماژول طراحی پیشنهادی با معماری حلقه، از پنج زیرباشد. در می الگوریتم رمز ود عملکردببرای به

 استفاده شده است.  شده،

fsm

Ac_rst

Ac_ena

sel

valid

clk

Ac_out

reset

start

 

counter Ac_out

clk

Ac_ena

Ac_rst

 

01

keyout

Mux1

key

sel

keyin

 

encryption

cipher

clk

keyin

Ac_out

plain
keyout

 

01

cipher

Mux2

plaintext

sel

plain  

و ارتباطی زیر ماژول های تعریف شده برای پیاده سازی ماژول رمز به همراه سیگنال های میانی –6شکل 

 خروجی.-ورودیهای سیگنال

( برای encryption( برای شمارش تعداد دورها، رمزکننده )counterهای شمارنده )، زیر ماژول6مطابق با شکل 

به ترتیب برای کنترل مقداردهی  MUX2و  MUX1بسط کلید، دو مالتی پلکسر  فرآیند اجرای عملیات رمزنگاری تابع دور و

های ( برای کنترل سیگنالfsmیک ماشین حالت ) لید و متن کشف اولیه درتابع دور به همراهدر فرآیند بسط ک ولیهاکلید 

 اند. ها در نظر گرفته شدهارتباطی بین زیر ماژول
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استفاده شده است.  7از نمودار حالت ترسیم شده در شکل fsmسازی ماشین حالت در این طراحی برای پیاده

برای متوقف کردن عملیات رمزنگاری و  S0_Resetحالت  4همانطوریکه مشخص است ماشین حالت طراحی شده دارای 

 S2_Runم رمزنگاری، برای انجام تنظیمات اولیه و آمادگی اجرای الگوریت start ،S1_startانتظار برای یک شدن سیگنال 

برای تایید هم  S3_Validتابع دور و فرآیند بسط کلید و  32 سازیپیاده به منظور حلقه تکرار متوالی 32اجرای  برای

 هایهای کنترلی در حالتباشد. برای بیان بهتر عملکرد ماشین حالت طراحی شده، مقادیر سیگنالخروجی رمز شده می

توان با دریافت متن کشف و آورده شده است. به این ترتیب در ساختار طراحی شده می 1ول مختلف و تغییرات آنها در جد

 را در خروجی دریافت کرد. نهایی متن رمز شده  ،کالک 32کلید بعد از 

S0_Reset

S1_Start

S2_Run

S3_Valid

reset = 1

start = 0 

start = 1

Ac_out < 31

Ac_out =31

 
 .fsmنمایش نمودار حالت مورد استفاده در پیاده سازی زیر ماژول –7شکل 

 .حالت متفاوت 4در  fsmمقادیر سیگنال های کنترلی مربوط به زیر ماژول  -1جدول

valid sel AC_out AC_ena AC_rst 

 Signals  

States 

× × × × × S0_reset 

0 1 0 0 1 S1_start 

0 0 0-31 1 0 S2_Run 

1 0 31 0 0 S3_valid 

 

 بهبود عملکرد معماری حلقه با موازی سازی .5.3

باشد. استفاده از مطلوب میداشتن بازدهی باالتر و سطح مصرفی کمتر  ،FPGAسازی الگوریتم رمز در پیادهبرای 

 لیلدکند. به همین وط به افزایش بازدهی را برطرف ننیازمندی مربممکن است ساختار حلقه با وجود کاهش سطح مصرفی، 

 سازیپیاده برای الزمهای کالک تعدادکاهش  نتیجه در ها وحلقهساختار موازی به منظور کاهش تعداد  یکدر این مقاله 

تکرار  هایحلقهکاهش تعداد  بر اساس ساختار پیشنهادی در موازی سازیمدل . است ارائه شده با بازدهی بیشتر الگوریتم رمز

بار فرآیند بسط ، دو تکرار در این مدل حلقهدر هر واقع  شده است. در طراحی 8شکل نمودار بلوکی  مطابق با 16به  32از 

ده شو در نتیجه آن با تعداد کالک کمتر، خروجی با بازدهی بیشتر حاصل  به اجرا در آمده متوالیع دور به صورت کلید و تاب

 . است

و  دادهافزایش  FPGAافزایش بازدهی، میزان سطح مصرفی را بر روی تراشه  ها با وجودحلقهکاهش بیشتر تعداد 

نظور . به همین مدهدنشان می را یک مصالحه بین انتخاب بازدهی بیشتر و سطح مصرفی کمتر وجودبودن  ضروریبنابراین 

سطح مصرفی  بهبازدهی نسبت بیشینه  معیار اساسبر  عداد مناسب حلقه تکرارت تعیین ،در روش پیشنهادی

(Throughput/Area)شودمی عملکرد بهتر توصیهسازی الگوریتم رمز با پیاده ، در.  
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 با کاهش تعداد دور در معماری حلقه. سازیموازی پیشنهادیمدل مایش ن–8شکل 

 شبیه سازی و پیاده سازی .4

ابق طمو متن رمز شده متن کشف  مقادیر کلید، سازی آنو صحت پیاده برای ارزیابی عملکرد الگوریتم پیشنهادی

و بر  ISEزار با نرم اف VHDL، پیاده سازی به زبان عالوه بر این .اند نظر گرفته شدهدر از نوع هگزا دسی مال و  2جدول

با فرکانس  نتایج آن بعد از شبیه سازی و انجام شده XC6SLX150با شماره   Spartan6از خانواده  FPGA روی تراشه

همانطوریکه مشخص است  نشان داده شده است. 9در شکل  ، Modelsimنرم افزار توسط   MHz50  کالک ورودی

شده تولید بعد در خروجی  کالک 32فعال شده و متن رمز شده در  Sel، سیگنال Startدریافت سیگنال از بالفاصله بعد 

به  Mhz259.44  هم حداکثر فرکانس کاری آنو  134برابر با مصرفی  Sliceمقدار سازی، در این پیاده. عالوه بر این است

 128با طول شده کشد تا بعد از دریافت ورودی، متن رمز کالک طول می 32با توجه به این که  . بنابرایندست آمده است

 .خواهد بود Mb/s1037.76 برابر با سازی این پیاده در مقدار بازدهی، تولید شود خروجیدر  بیت

 SPECK 128/128مقادیر کلید و متن کشف مورد استفاده برای پیاده سازی الگوریتم  -2جدول 

0f0e0d0c0b0a0908 0706050403020100 Key 

6c61766975716520 7469206564616d20 Plaintext 

a65d985179783265 7860fedf5c570d18 Ciphertext 
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 .Modelsimافزار با نرم با معماری حلقه Speck 128/128الگوریتم رمز بلوکی  سازیپیادهنتایج –9شکل 

با شماره  Spartan3های از خانواده FPGAهای الگوریتم پیشنهادی بر روی تراشه در ادامه برای ارزیابی بهتر،

XC3S50  وSpartan3E  با شمارهXC3S100E  وVirtex7  با شمارهXC7VX330T سازی شده و نتایج آن پیاده

همانطوریکه  مقایسه آورده شده است.برای  3جدول اند در شده ارائهکه تا کنون  اخیر سازی چند الگوریتمبه همراه نتایج پیاده

 یجه معیار بازدهی بهمصرفی پایین تر و در نت رای بازدهی باالتر و همین طور سطحمشخص است الگوریتم پیشنهادی دا

ا ب فرآیند موازی سازیعالوه بر این،  باشد.می های مشترکتراشه بر روی سازی موجودهای پیادهنسبت روش مساحت بیشتر

انتخاب تعداد حلقه هدف با و آن  الگوریتم پیشنهادی به منظور بهبود عملکرد بر رویحلقه  2به  32از  هاحلقه تعدادکاهش 

 آورده شده است.  4جدول  و  10شکل  و نتایج آن در انجام شده ISEدر نرم افزار تکرار بهینه 

 .FPGA پیشنهادی با الگوریتم های دیگر بر روی الگوریتم مقایسه نتایج پیاده سازی  -3جدول
Throughput 

/Area 

Throughput 

(Mb/s) 

Max. 

Freq. 

(MHz) 

Area 

(Slices) 

device Method 

1.63 480 120 294 Spartan3  

Proposed 

 
10.77 1800 450 167 Virtex-7 

1.86 548 137 295 Spartan3E 

7.74 1037.7 259.4 134 Spartan6 

3.24 1245 363 130 Virtex-7 SPECK 96/96[7] 

 0.61 380 111 462 Spartan3E 

0.616 263.2 142 427 Spartan3 SPECK 128/128[8] 

 

 
بازدهی به مساحت مصرفی نسبت  تغییر نمودار–10شکل 

 .با روش پیشنهادی شده  پیاده سازیهای به تعداد حلقه

اجرای با  SPECKنتایج پیاده سازی الگوریتم رمز  -4جدول

 حلقه هاتعداد کاهش حلقه به ازای موازی سازی بر روی معماری 

 .Spartan6در تراشه 
Throughput 

/ Area 

Throughput 

(Mb/s) 

Max. 

Freq. 

(MHz) 

Area 

(Slices) 

Loop 

numbers 

7.74 1037.76 259.44 134 32 

9.14 1489.12 186.14 163 16 

5.3 1850.4 115.65 349 8 

2.69 1933.12 60.41 717 4 

1.51 2037.76 31.84 1357 2  
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 متوالی و فرآیند بسط کلید دور تابع2)اجرای  است 16 حلقهتعداد در آن همانطوریکه مشخص است به ازای حالتی که 

معیار نسبت بازدهی به مساحت بیشترین مقدار را دارد که نشان دهنده عملکرد بهتر الگوریتم رمز نگاری در  ،در هر حلقه(

 این حالت است. 

 گیری.نتیجه5

 SPECK128/128 با نسخه سازی الگوریتم رمزروشی برای پیاده، SPECKبعد از معرفی الگوریتم رمز در این مقاله 

های موجود ضمن کاهش سطح روشدیگر  با پیشنهاد شده است که در مقایسه FPGAبر روی بر مبنای ساختار حلقه 

به صورت ساختاری و با استفاده ماژول رمز  ،روش پیشنهادی در افزایش داده است.فی، نرخ بازدهی را به مقدار مناسبی مصر

ازی پیاده ساشین حالت، الگوریتم رمز های کنترلی در قالب یک مدل متولید سیگنال با در ادامه از چند زیر ماژول طراحی و

ه در کبه معماری حلقه اضافه شده  نیز یک ساختار موازی ،به منظور بهبود عملکرد روش پیشنهادی عالوه بر این. شده است

یتم الگور سازیپیادهاست. نتایج  یافتهافزایش نیز نرخ بازدهی  ،رمز اجرای الگوریتم هایحلقهبا کاهش تعداد نتیجه آن 

 FPGAسازی بر روی تراشه نشان دهنده کارایی و عملکرد مناسب آن برای پیادهها در مقایسه با سایر الگوریتمپیشنهادی 

 است.
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