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Akcelerator sprzêtowy
do szyfrowania strumienia danych**
1. Wprowadzenie
Wykorzystanie sprzêtowej akceleracji w przetwarzaniu obrazów wydaje siê w dzisiejszych czasach bardzo po¿¹dane. Wynika to przede wszystkim z coraz wiêkszej iloci danych, które wymagaj¹ przetworzenia. Przyk³adowo wykonanie jednopunktowej operacji na
wprowadzanym obecnie standardzie HDTV, o rozdzielczoci 1920 × 1080 × 25 Hz wymusza przepustowoæ ponad 50 mln pikseli na sekundê. Przy za³o¿eniu, ¿e reprezentacja pikseli jest omiobitowa, wymagany transfer wynosi ponad 1100 Mb/s. Obecnie dostêpne
komputery klasy PC z nowymi procesorami s¹ w stanie przetwarzaæ takie iloci danych,
jednak wi¹¿e siê to z wykorzystaniem praktycznie ca³ej ich mocy obliczeniowej. Bardziej
z³o¿onych operacji, takich jak konwolucja, erozja, dylatacja kompresja najczêciej nie udaje siê uruchomiæ w czasie rzeczywistym, tj. dla 25 klatek na sekundê w standardach europejskich [1].
Jednym z rozwi¹zañ opisanego powy¿ej problemu jest u¿ycie akceleratorów sprzêtowych, w szczególnoci wykorzystuj¹cych uk³ady FPGA (Field Programmable Gate
Array). Uk³ady te, dziêki mo¿liwoci zrównoleglenia obliczeñ, przetwarzania potokowego
i dopasowaniu architektury do konkretnego algorytmu s¹ w stanie wykonywaæ operacje
równie szybko jak procesory ogólnego przeznaczenia, pomimo i¿ te pracuj¹ z czêstotliwoci¹ rednio o rz¹d wy¿sz¹. Dodatkowo rekonfigurowalnoæ uk³adów FPGA pozwala wykorzystywaæ ten sam uk³ad do ró¿nych zadañ, np. filtracja, kompresja, szyfrowanie obrazu.
Jeden akcelerator jest w stanie zast¹piæ kilka dedykowanych urz¹dzeñ.
Z budow¹ akceleratorów wykorzystuj¹cych uk³ady FPGA zwi¹zany jest problem
transferu danych pomiêdzy pamiêci¹ RAM komputera PC a p³yt¹ akceleratora. Dostêpne
zazwyczaj standardy komunikacyjne to port szeregowy, port równoleg³y, USB, Ethernet
1 Gb. Oferuj¹ one zbyt ma³¹ prêdkoæ transferu. W konsekwencji, do szybko dzia³aj¹cej
logiki FPGA nie ma mo¿liwoci dostarczenia lub odebrania danych, co praktycznie unie* Katedra Automatyki, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
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mo¿liwia stworzenie u¿ytecznego akceleratora i pokazania przewagi rozwi¹zania sprzêtowego (wykorzystuj¹cego uk³ad FPGA) nad programowym (zaimplementowanego na procesorze ogólnego zastosowania). Inn¹ mo¿liwoci¹ jest projekt i budowa w³asnej karty
z uk³adem FPGA oraz wydajnym interfejsem transmisji danych zbudowanym, np. przy
u¿yciu wiat³owodów i technologii RocketIO firmy Xilinx [2]. Rozwi¹zaniem porednim,
znacznie prostszym i wymagaj¹cym mniejszych nak³adów, jest budowa akceleratora sprzêtowego z wykorzystaniem gotowej, komercyjnej karty z uk³adem FPGA, wyposa¿onej
w szybki interfejs do komunikacji z komputerem PC np. XpressGen2V5 i PCI-X SYS V5
firmy PLDA [3], HTG-LX330T i PCIXSYS-V5 firmy HiTech Global [4], ADM-XRC-5T1,
ADPe-XRC-4 i ADM-XP firmy Alpha Data [5] czy inne.
W niniejszej pracy opisano akcelerator sprzêtowy, którego wydajnoæ pozwala na
szyfrowanie i deszyfrowanie strumienia danych z prêdkoci¹ ok. 900 Mb/s, zbudowany
z wykorzystaniem karty ADM-XP firmy Alpha Data z uk³adem Virtex II Pro firmy Xilinx.
Karta wspó³pracuje z komputerem PC wyposa¿onym w magistralê PCI-64. Zaprezentowane rozwi¹zanie dzia³a szybciej ni¿ dostêpne aplikacje programowe [6, 7], a maksymaln¹
prêdkoæ ogranicza przepustowoæ dysku twardego komputera PC i magistrali PCI-64.

2. Algorytm szyfruj¹cy DES
Jako przyk³adow¹ operacjê realizowan¹ przez akcelerator sprzêtowy wybrano szyfrowanie danych algorytmem DES (Data Encryption Standard), g³ównie z powodu wczeniejszych prac nad jego implementacj¹ na platformie FPGA.
Algorytm DES powsta³ na pocz¹tku lat 70. XX w., a jako standard zosta³ wprowadzony w 1977 r. Jest jednym z najlepiej zbadanych algorytmów kryptograficznych w historii.
W u¿yciu pozostawa³ przez ponad 20 lat. W tym czasie by³ wielokrotnie implementowany
programowo i sprzêtowo. Powsta³o te¿ wiele prac na temat jego bezpieczeñstwa i kryptoanalizy. DES zosta³ wycofany na pocz¹tku XXI w., poniewa¿ rosn¹ca moc obliczeniowa
komputerów i konstrukcja specjalizowanych urz¹dzeñ, takich jak [8], umo¿liwi³a z³amanie
klucza w doæ krótkim czasie, przy stosunkowo niewielkich nak³adach finansowych. Do
dzisiaj w u¿yciu pozostaje wersja 3DES, która wykorzystuje trzykrotne szyfrowanie DES.
Zabieg ten zwiêksza efektywn¹ d³ugoæ klucza z 56 do 112 bitów.
Algorytm DES [9] jest blokowym, symetrycznym szyfrem z 64-bitowymi blokami danych i 64-bitowym kluczem. Mo¿na podzieliæ go na dwa g³ówne elementy funkcjonalne:
16 rund szyfrowania oraz modu³ generacji podkluczy. Operacje wchodz¹ce w sk³ad wymienionych elementów to:





permutacje (podstawienia),
suma logiczna modulo 2 (XOR),
nieliniowe podstawienia (SBOX) zrealizowane jako LUT (Look-Up Table),
obrót wektora bitowego w lewo lub prawo (ROL, ROR).
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Wymienione operacje mo¿na prosto zrealizowaæ za pomoc¹ zasobów logicznych uk³adu FPGA. Wynika to z faktu, ¿e jednym z wymagañ stawianych algorytmowi kryptograficznemu, który mia³ zostaæ standardem szyfrowania, by³a jego prosta implementacja
sprzêtowa.
W najprostszym trybie pracy ECB (Electronic Code Book) szyfrowanie DES mo¿na
zrealizowaæ w sposób potokowy. Podstawow¹ zalet¹ tego trybu jest du¿a prêdkoæ, a g³ówn¹ wad¹ fakt, ¿e dla danego klucza identyczne dane wejciowe zostan¹ zaszyfrowane identycznie, co obni¿a bezpieczeñstwo. Trybu nie posiadaj¹cego tej wady  CBC (Cipher Block
Chaining)  nie da siê zaimplementowaæ w sposób potokowy. Tryby pracy szyfrów symetrycznych zosta³y dok³adnie omówione w dokumencie [10].

3. Wyniki implementacji DES
W wyniku prac nad implementacj¹ algorytmu DES na platformie FPGA powsta³ potokowo dzia³aj¹cy modu³ szyfruj¹cy. Interfejs zosta³ przedstawiony na rysunku 1. Wejcie
stanowi¹ sygna³y:
DataIn
Key
CLK
nEnDecrypt






dane do zaszyfrowania/odszyfrowania,
klucz,
zegar (modu³ jest synchroniczny),
wybór operacji (szyfrowanie lub deszyfrowanie).

Wyjciem z modu³u jest sygna³ DataOut  dane zaszyfrowane lub odszyfrowane. Zasoby FPGA, jakie zu¿ywa modu³, ilustruje tabela 1.

Rys. 1. Interfejs modu³u DES
Tabela 1
Zasoby FPGA zu¿ywane przez modu³ DES

LUT4

4217 (2%)*

FF

1912 (4%)*

SLICE

2492 (5%)*

* w nawiasie podano procent wykorzystania zasobów uk³adu
Virtex II Pro (2VP100)
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Maksymalna czêstotliwoæ pracy modu³u DES wynios³a ok. 80 MHz, przy 16-elementowym potoku. Prêdkoæ pracy, mimo i¿ stosunkowo niewielka w porównaniu z najszybszymi opublikowanymi  237 MHz [11] i 333 MHz [12]  okaza³a siê wystarczaj¹ca,
bowiem dla omawianej konfiguracji akceleratora nie by³o mo¿liwe szybsze doprowadzenie
strumienia danych do uk³adu FPGA.
Modu³ DES zosta³ zrealizowany w dwóch wersjach: za pomoc¹ jêzyka VHDL oraz
w rodowisku System Generator [13]. Poprawne dzia³anie obu modu³ów zosta³o zweryfikowane symulacyjnie oraz poprzez testy w sprzêcie.

4. Uruchomienie algorytmu na platformie docelowej ADM-XP
Dostarczanie i odbieranie danych z uk³adu FPGA stanowi spory problem i czêsto jest
przeszkod¹ w wykazaniu realnej przewagi implementacji sprzêtowej nad programow¹.
W trakcie wykonanych prac sprawdzano kilka kart z uk³adami FPGA pod k¹tem ich przydatnoci do budowy akceleratora sprzêtowego.
Karty typowo edukacyjne takie jak RC203 i RC300 firmy Celoxica (obecnie Agility
[14]) nie sprawdzaj¹ siê w roli akceleratorów. Nie dysponuj¹ dedykowanymi, wydajnymi
modu³ami do transferu danych  najszybszy dostêpny to Ethernet 1 Gb. Mog¹ stanowiæ
zatem jedynie rodowisko testowe. Metodologiê testu modu³u DES zaprezentowano na rysunku 2.

Rys. 2. Metodologia testu modu³u DES

Dane do modu³u DES dostarczane by³y z banku pamiêci RAM i po przetworzeniu zapisywane by³y pod innym adresem lub w innym banku pamiêci. Rozwi¹zanie to pozwoli³o
zweryfikowaæ dzia³anie modu³u DES z prêdkociami ok. 80 MHz  z tak¹ czêstotliwoci¹
poprawnie pracowa³ kontroler pamiêci RAM.
Osobnym problem stanowi³o wgranie danych do RAM-u z komputera PC i odczytanie
ich w celu weryfikacji poprawnoci algorytmu. W przypadku karty RC203 komunikacja
odbywa³a siê za pomoc¹ portu szeregowego. Rozwi¹zanie to by³o proste w implementacji,
ale doæ podatne na b³êdy. Aby zapewniæ spójnoæ danych, nale¿a³o wprowadziæ sumy
kontrolne, co dodatkowo spowolni³o komunikacjê. Dostêp do banków pamiêci RAM karty
RC300 jest mo¿liwy za pomoc¹ USB, z poziomu dedykowanego programu dostarczanego
przez producenta. Stanowi to znaczne u³atwienie dla programisty  niewielkim nak³adem
pracy mo¿na przetestowaæ modu³ w sprzêcie  nie jest konieczne tworzenie logiki do komunikacji z komputerem PC oraz odpowiedniej aplikacji programowej.
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Obie wymienione karty s¹ typowo edukacyjne  zawieraj¹ sporo modu³ów wejcia
i wyjcia, g³ównie multimedialnych: DVI, VGA, S-Video, Audio. Pozwalaj¹ na przetestowanie algorytmów na platformie FPGA, ale stworzenie akceleratora sprzêtowego z ich wykorzystaniem wydaje siê zadaniem trudnym i nieefektywnym.
Kart¹, która mo¿e stanowiæ podstawê akceleratora sprzêtowego, jest ADM-XP firmy
Alpha-Data. Urz¹dzenie zawiera uk³ad FPGA (Virtex II Pro 2VP100 firmy Xilinx [15]),
banki pamiêci DDR SRAM i DDR SDRAM, interfejs PCI oraz przedni i tylny modu³ wejæ/
wyjæ, które umo¿liwiaj¹ pod³¹czenie dodatkowych modu³ów RAM, przetworników AC/CA
oraz interfejsu Camera Link [16]. Architektura przedstawiona zosta³a na rysunku 3. Karta
posiada jeszcze dwie dodatkowe cechy, które u³atwiaj¹ budowê akceleratora: mo¿liwoæ
transferu danych poprzez DMA (Direct Memory Access) oraz rozbudowane wsparcie programowe w postaci pakietu SDK (Software Development Kit). W jego sk³ad wchodz¹: biblioteka do obs³ugi karty z poziomu jêzyka C/C++ oraz liczne przyk³adowe aplikacje.

Rys. 3. Schemat budowy karty ADM-XP [5]

Kartê ADM-XP pod³¹cza siê do komputera PC za pomoc¹ odpowiedniego adaptora.
W opisywanych pracach wykorzystywany by³ modu³ ADC-PCM. Urz¹dzenie, dziêki mostkowi PCI-PCI Intel 21154 ma mo¿liwoæ pracy w standardzie PCI 2.2. w trybie 64 bity/66 MHz
(transfer 533 MB/s). Wspierany jest te¿ tryb 32 bity/33 MHz (transfer 133 MB/s). Kartê
ADM-XP mo¿na pod³¹czyæ tak¿e do adaptora ADC-EMC pracuj¹cego w standardzie PCI-X.
Wiêcej informacji w dokumentacji [5].
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5. DMA  podstawa budowy akceleratora sprzêtowego
Analiza funkcjonalnoci ADM-XP pokaza³a, ¿e do przesy³ania danych miêdzy kart¹
a komputerem PC mo¿na wykorzystaæ DMA (Direct Memory Access)  bezporedni dostêp
urz¹dzeñ pracuj¹cych na magistrali PCI do pamiêci systemowej RAM. Znacznym u³atwieniem by³a przyk³adowa aplikacja, wchodz¹ca w sk³ad SDK, realizuj¹ca transfer DMA.
Przyk³adowa aplikacja DMA sk³ada siê z dwóch czêci:
1) programowej  kod C,
2) sprzêtowej  kod VHDL, Verilog oraz pliki konfiguracyjne bit.
Dzia³a ona wed³ug nastêpuj¹cego schematu: dane odczytywane s¹ przez kartê z bufora
aplikacji w pamiêci komputera PC i niezmienione zapisywane w innym buforze. Do odczytu wykorzystywany jest kana³ 0 DMA, a do zapisu kana³ 1 DMA. W uk³adzie FPGA dane
buforowane s¹ w kolejce FIFO.
Aplikacja programowa wykorzystuje dwa w¹tki  pierwszy wysy³a dane, a drugi je
odbiera. Ponadto pokazana jest szybka konfiguracja uk³adu FPGA poprzez DMA  zmierzony czas to ok. 110 ms dla pliku konfiguracyjnego o wielkoci 4 268 670 bajtów. Istnieje
tak¿e mo¿liwoæ pomiaru prêdkoci transferu oraz weryfikacji poprawnoci danych.
Przeprowadzone zosta³y testy transferu. Wyniki dotycz¹ transferu dwukierunkowego,
czyli sumy danych wys³anych i odebranych.
 tryb 32 bity, zegar lokalnej magistrali 33 MHz  113 MB/s  904 Mb/s,
 tryb 32 bity, zegar lokalnej magistrali 80 MHz  213 MB/s  1704 Mb/s,
 tryb 64 bity, zegar lokalnej magistrali 80 MHz  228 MB/s  1824 Mb/s.
Najwiêkszy uzyskany transfer to ok. 230 MB/s. Nie uda³o siê cile ustaliæ, dlaczego
nie jest mo¿liwa praca z maksymaln¹ prêdkoci¹ (533 MB/s). Prawdopodobna przyczyna to
nieoptymalnoæ aplikacji FPGA.

6. Akcelerator sprzêtowy
Koncepcja akceleratora sprzêtowego do szyfrowania danych zosta³a przedstawiona na
rysunku 4. Sk³ada siê on z czêci programowej (C++) oraz sprzêtowej (FPGA, VHDL).

Rys. 4. Schemat dzia³ania akceleratora sprzêtowego do szyfrowania
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6.1. Aplikacja C++
Aplikacja C++, nazwana „CryptoCoProcessor”, napisana zosta³a w rodowisku Microsoft Visual Studio 2005, jako okienkowa aplikacja MFC (Microsoft Foundation Classes).
Stworzona zosta³a na podstawie czêci programowej przyk³adu DMA z SDK (Software
Development Kit) do karty ADM-XP [5], przy czym poczynione zosta³y znaczne modyfikacje. Zamiast oryginalnie u¿ytego jêzyka C, zastosowano C++ oraz technologiê obiektow¹
i interfejs graficzny. Usuniêto zbêdne funkcje oraz dodano nowe, potrzebne funkcjonalnoci: wczytywanie danych z plików i obrazów w formacie bmp.

6.2. Aplikacja FPGA
Sprzêtowa czêæ prezentowanego akceleratora powsta³a z po³¹czenia opisanego
w rozdziale 3 modu³u DES oraz kodu VHDL przyk³adowej aplikacji do transferu DMA.
Integracja polega³a na wstawieniu modu³u DES w istniej¹c¹ cie¿kê danych DMA -> FIFO
-> DMA. Przeanalizowano kilka rozwi¹zañ i ostatecznie zdecydowano siê na wymagaj¹ce
najmniejszych modyfikacji w istniej¹cym kodzie  umieszczenie modu³u DES wewn¹trz
modu³u FIFO.
Na rysunku 5 zaprezentowano sposób, w jaki wstawiono modu³ DES w istniej¹c¹ logikê FIFO. Wykorzystano fakt, ¿e istniej¹ tylko dwa sygna³y wejciowe steruj¹ce zapisem:
wd_in (dane wejciowe) oraz wadv_in (sygna³ steruj¹cy zapisz i zwiêksz wskanik kolejki). Dane zosta³y wprowadzone na wejcie modu³u DES, a sygna³ wadv_in zosta³ opóniony o 16 taktów zegara. Nastêpnie zaszyfrowane dane i opóniony wadv_in trafiaj¹ do logiki
steruj¹cej FIFO. W ten sposób modu³ DES w ¿aden sposób nie wyp³ywa na istniej¹c¹ logikê.
W trakcie testów okaza³o siê, ¿e z uwagi na 16-taktowe opónienie konieczne jest zwiêkszenie rozmiaru kolejki do 1024 (oryginalny rozmiar to 512). Przedstawione rozwi¹zanie
pozwoli³o w prosty i szybki sposób po³¹czyæ w³asny modu³ szyfruj¹cy DES z istniej¹c¹
logik¹ przyk³adu DMA.

Rys. 5. Schemat modu³u FIFO wraz z modu³em DES
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6.3. Konfiguracja modu³u DES
Ostatnim problemem, jaki nale¿a³o rozwi¹zaæ, by³o wprowadzanie danych konfiguracyjnych do modu³u. W przypadku algorytmu DES konieczne by³o przekazanie klucza oraz
informacji o tym, czy modu³ ma szyfrowaæ, czy deszyfrowaæ, a tak¿e rozmiaru szyfrowanych danych.
Zdecydowano siê na stworzenie prostego protoko³u komunikacyjnego. Pojedynczy pakiet, bêd¹cy jednoczenie ca³ym buforem DMA, przedstawiono na rysunku 6. Wszystkie pola
s¹ 64-bitowe. Pakiet zaczyna siê od sekwencji startowej: '1' dla szyfrowania i '2' dla deszyfrowania, nastêpne pola to klucz, rozmiar danych, pusty blok oraz n-bloków w³aciwych
danych. W logice FPGA zrealizowano maszynê stanow¹, która na podstawie kolejnych bloków z pakietu danych odpowiednio steruje procesem szyfrowania lub deszyfrowania.

Rys. 6. Pakiet danych  konfiguracja buforu DMA

7. Testy rozwi¹zania
Testowane by³y nastêpuj¹ce aspekty zaprezentowanego rozwi¹zania:
 poprawnoæ implementacji,
 szybkoæ dzia³ania,
 sposób szyfrowania obrazów.

7.1. Poprawnoæ implementacji
Poprawnoæ dzia³ania algorytmu DES zosta³a zweryfikowana w trzech etapach,
przedstawionych na rysunku 7. Na pocz¹tku stworzono model referencyjny w jêzyku C++
i porównano jego dzia³anie z dostêpnymi w literaturze wektorami testowymi. Nastêpnie
szyfrowano te same dane wersj¹ programow¹ i sprzêtow¹  porównywano wyniki dzia³ania. Ostatni etap to szyfrowanie i deszyfrowanie danych sprzêtowo i porównywanie wyników  dane wyjciowe powinny byæ identyczne jak przed szyfrowaniem. Modu³ DES przeszed³ podane powy¿ej testy pomylne dla kilku ró¿nych zestawów kluczy i plików, co
wskazuje na poprawnoæ dzia³ania wykonanej implementacji.
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Rys. 7. Etapy weryfikacji sprzêtowej implementacji algorytmu DES

7.2. Prêdkoæ implementacji
Do sprawdzenia prêdkoci dzia³ania wykorzystano mechanizm zaproponowany w wykorzystanej, przyk³adowej aplikacji DMA. U¿ywa on funkcji systemowej GetTickCount(),
która zwraca liczbê milisekund, jakie up³ynê³y od uruchomienia systemu operacyjnego.
Operacje szyfrowania lub deszyfrowania danych mo¿na podzieliæ na trzy etapy:
1. Wczytanie danych z dysku.
2. W³aciwe szyfrowanie lub deszyfrowanie oraz transfery poprzez DMA pomiêdzy hostem a kart¹ ADM-XP.
3. Zapisanie danych na dysku.
Maksymalny transfer danych pomiêdzy dyskiem a pamiêci¹ RAM zale¿y g³ównie od
prêdkoci dysku i dla wspó³czesnych urz¹dzeñ wynosi ok. 560÷640 Mb/s (70÷80 MB/s).
Wartoæ tê potwierdzi³y przeprowadzone testy.
Z uwagi na sposób integracji modu³u DES ze sprzêtow¹ czêci¹ aplikacji DMA (podrozdzia³ 6.2) wykonanie transferu DMA po³¹czone jest z operacjami szyfrowania lub deszyfrowania. Zatem prêdkoæ dzia³ania (ok. 900 Mb/s) jest ograniczona przez prêdkoæ
transferu DMA. Tak¹ te¿ prêdkoæ jest w stanie osi¹gn¹æ akcelerator kryptograficzny, przy
za³o¿eniu, ¿e dane przechowywane s¹ tylko w pamiêci RAM hosta.
W aplikacji C++ zaimplementowane zosta³y dwa ró¿ne tryby obs³ugi plików.
W pierwszym dane wczytywane s¹ do pamiêci RAM, nastêpnie wykonywane jest szyfrowanie poprzez transmisjê DMA, a po jej zakoñczeniu wynik zapisywany jest na dysk.
W trybie tym nie jest mo¿liwe szyfrowanie du¿ych plików, z uwagi na ograniczony rozmiar
bufora DMA. rednie wartoci prêdkoci dzia³ania akceleratora dla tego trybu, zaprezentowane zosta³y w tabeli 2.
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Tabela 2
rednia prêdkoæ dzia³ania akceleratora sprzêtowego do szyfrowania  pierwszy tryb obs³ugi plików

rednia prêdkoæ [Mb/s]
Plik

Rozmiar [B]

Odczyt*

DMA**

Zapis***

£¹czna****

[1]

4286670

695.84

930.43

695.84

253.23

[2]

13500416

600.65

859.52

598.83

267.64

* HDD – RAM, **RAM – ADM-XP – RAM, *** RAM – HDD, **** HDD – ADM-XP – HDD

W drugim trybie obs³ugi plików wykorzystano wspó³bie¿nie wykonywane w¹tki.
Pierwszy w¹tek odpowiada za odczytanie danych z dysku i wysy³anie ich kana³em DMA,
a drugi za odbiór danych z kana³u DMA i zapis ich na dysk. Rozmiar bufora DMA zosta³
ustalony na 64 kB. Rozwi¹zanie to pozwala na szyfrowanie i deszyfrowanie plików o praktycznie nieograniczonym rozmiarze. W tabeli 3 zaprezentowano rednie prêdkoci dzia³ania akceleratora dla tego trybu.
Tabela 3
rednia prêdkoæ dzia³ania akceleratora sprzêtowego
do szyfrowania  drugi tryb obs³ugi plików

Plik

Rozmiar [B]

rednia prêdkoæ [Mb/s]

[1]

4286670

620

[2]

13500416

600

[3]

102553405

630

[4]

196044536

625

Analiza wyników zaprezentowanych w tabelach 2 i 3 pokazuje, ¿e przy operacjach na
danych zapisanych na dysku wiêksz¹ prêdkoæ szyfrowania uzyskuje siê w drugim trybie
obs³ugi plików. Wynosi ona ok. 600 Mb/s, tj. ponad 70 MB/s. Przy szyfrowaniu z wykorzystaniem pamiêci RAM uzyskana prêdkoæ to ok. 900 Mb/s, tj. ok. 110 MB/s. Niewielkie
ró¿nice w zaprezentowanych wynikach wynikaj¹ z metodologii pomiaru oraz sposobu
dzia³ania wielozadaniowego systemu operacyjnego.
Na rysunku 8 zaprezentowano porównanie prêdkoci dzia³ania implementacji programowych oraz opisywanego akceleratora kryptograficznego. Na podstawie jego analizy
mo¿na stwierdziæ, ¿e akcelerator (wersja Akcelerator [HDD2]) jest ok. 350 razy szybszy od
zaproponowanej w³asnej implementacji programowej oraz ok. 4,5 razy szybszy od najszybszej implementacji programowej (zrealizowanej z wykorzystaniem specjalistycznego procesora) opisanej w literaturze [6]. W obu przypadkach brano pod uwagê szyfrowanie z odczytem i zapisem danych z dysku.
Wynik uzyskany dla szyfrowania: RAM  akcelerator  RAM (Akcelerator [RAM])
ilustruje du¿e mo¿liwoci akceleratorów z uk³adami FPGA. Praktyczne wykorzystanie
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mocy obliczeniowych oferowanych przez urz¹dzenie, uzale¿nione jest od mo¿liwoci
wspó³pracy z pamiêci¹ masow¹ komputera nadrzêdnego. Rozwi¹zanie oferuj¹ce wiêkszy
stopieñ akceleracji mog³oby powstaæ jako dedykowany system do szyfrowania, poza rodowiskiem komputera klasy PC, z u¿yciem du¿ych zasobów szybkiej pamiêci RAM lub
bardzo szybkich interfejsów komunikacyjnych.

Rys. 8. Porównanie prêdkoci implementacji programowych i akceleratora kryptograficznego

W tabeli 4 zamieszczono prêdkoci przyk³adowych implementacji programowych
oraz uzyskane, dziêki akceleratorowi sprzêtowemu przyspieszenie. Analiza pokazuje, ¿e
zaproponowane rozwi¹zanie jest 4,4 razy szybsze od najszybszego programowego  wykorzystuj¹cego procesor o specjalnej architekturze [6] oraz 6,8 razy szybsze od rozwi¹zania
wykorzystuj¹cego popularny szybki procesor [7].
Tabela 4
Prêdkoci implementacji programowych algorytmu DES oraz uzyskane przyspieszenie

Uzyskane przyspieszenie (speed up)*
Prêdkoæ [Mb/s]

HDD1

HDD2

RAM

W³asna programowa

1,7

× 153

× 353

× 530

[6] Standardowa

46

× 5,7

× 13,0

× 19,6

[6] Najszybsza

137

× 1,9

× 4,4

× 6,6

[6] Eric Young

28

× 9,3

× 21,4

× 32,1

88,8

× 2,9

× 6,8

× 10,1

Implementacja

[7]

* prêdkoæ implementacji sprzêtowej / prêdkoæ implementacji programowej

706

Tomasz Kryjak, Marek Gorgoñ

7.3. Przyk³adowa aplikacja  szyfrowanie obrazów
Zasadniczo szyfrowanie obrazów nie ró¿ni siê od szyfrowania innych danych. Konieczne jest tylko pozostawienie oryginalnego nag³ówka pliku bmp, tak aby mo¿liwe by³o graficzne przegl¹danie wyników szyfrowania. Do testu wykorzystano obraz
Lena.bmp. Na rysunku 9 zaprezentowano orygina³, a na rysunku 10 wersjê zaszyfrowan¹
(klucz: 133457799BBCDFF5 (hex)).

Rys. 9. Lena.bmp  orygina³

Rys. 10. Lena.bmp  zaszyfrowane

Graficzna prezentacja danych pozwala lepiej zaobserwowaæ wadê trybu szyfrowania ECB.
Na rysunku 11 zaprezentowano zmodyfikowan¹ wersjê obrazka Lena.bmp z dodanym napisem LENA, a rysunku 12 wersjê zaszyfrowan¹.

Rys. 11. LenaMod.bmp  orygina³

Rys. 12. LenaMod.bmp  zaszyfrowane

W trybie ECB, je¿eli identyczne dane wejciowe  np. piksele o tej samej wartoci
jasnoci  zaszyfrowane zostan¹ takim samym kluczem, to równie¿ w wynikowym szyfrogramie bêdzie to odzwierciedlone. Dlatego na rysunku 12 mo¿na zaobserwowaæ widoczny
kontur napisu LENA.
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8. Wnioski
Celem opisanych w artykule prac by³o stworzenie akceleratora sprzêtowego do szyfrowania strumienia danych. U¿yto karty FPGA ADM-XP wyposa¿onej w uk³ad Virtex II Pro
(2VP100), komunikuj¹cej siê z hostem poprzez magistralê PCI-64. W rezultacie badañ powsta³ dzia³aj¹cy sprzêtowy modu³ DES oraz aplikacja programowo-sprzêtowa (C++, FPGA)
zapewniaj¹ca szyfrowanie lub deszyfrowanie danych przy odczycie i zapisie z dysku twardego z prêdkoci¹ ok. 600 Mb/s, a przy odczycie i zapisie z pamiêci RAM z prêdkoci¹ ok.
900 Mb/s. W stosunku do najszybszej implementacji programowej, uzyskano ponad czterokrotne (odczyt z dysku) oraz ponad szeciokrotne (odczyt z RAM) przyspieszenie dzia³ania. Tym samym pokazano realn¹ przewagê rozwi¹zania programowo-sprzêtowego nad
programowymi.
Warto podkreliæ, ¿e stworzony szablon mo¿na wykorzystaæ do budowy dowolnego
innego akceleratora sprzêtowego dla algorytmów potokowych. Zastosowanie karty FPGA
z magistral¹ PCI-64 eliminuje w¹skie gard³o, jakim czêsto jest sam transfer danych miêdzy komputerem PC a uk³adem FPGA. Karta ADM-XP zawiera doæ nowoczesny uk³ad
FPGA, o ca³kiem sporej pojemnoci, oraz spore zasoby pamiêci RAM. Powinno to umo¿liwiæ w przysz³oci akceleracjê bardziej z³o¿onych algorytmów.
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