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RESUMO 

Este trabalho consiste na implementação de um sistema embarcado em FPGA (field-

programmable gate array), para acelerar partes robustas da criptografia 

homomórfica de números inteiros, que realiza a cifragem, decifragem, recifragem e 

geração de chaves garantindo a integridade e a confidencialidade das informações. 

Uma vez concebido o protótipo será analisado desempenho quanto ao tempo de 

execução, espaço físico necessário e o consumo de energia em FPGA. 

 

INTRODUÇÃO 

A segurança da informação tem sido alvo de muitas pesquisas atualmente, 

uma vez que, é importante estabelecer a forma como as informações estão sendo 

armazenadas, transferidas e processadas pelos sistemas computacionais com o 

intuito de oferecer um ambiente seguro aos usuários e instituições. 

Um dos métodos de proteger as informações é a criptografia, no entanto, para 

realizar operações sobre os dados protegidos é necessário decifrá-los, criando 

pontos vulneráveis onde a informações estão desprotegidas.  

A criptografia homomórfica de números inteiros é um esquema totalmente 

homomórfico, que oferece a capacidade de manipulação informação cifrada, 

realizando processamento e preservando a integridade dos dados e garantir sua 

confidencialidade. 

Por definição um esquema criptográfico é dito totalmente homomórfico 

quando este permite executar de forma implícita a adição e multiplicação de dados, 

manipulando apenas os textos cifrados. [Ahituv et al, 1987]. 

Atualmente os esquemas totalmente homomórficos são baseados em três classes 

de problemas matemáticos: reticulados ideais, como fora proposto inicialmente por 

Gentry, anéis de números inteiros, proposto por Dijk, Gentry, Halevi e 

Vaikuntanathan, e, LWE (do inglês: Learning With Erros), proposto pro Brakerski e 

Vaikuntanathan. O primeiro esquema totalmente homomórfico (FHE) foi apresentado 

por Gentry em 2009, utilizando de reticulados ideais para a construção de um 

esquema parcialmente homomórfico (SHE). 

Após o esquema utilizando reticulados de Gentry, foi proposto o esquema 

DGHV, em 2010, que, segue a mesma linha de pensamento do trabalho original de 

Gentry, mas, utilizando um esquema mais simples como base, que utiliza apenas 



aritmética de números inteiros para a construção do SHE que serve como base 

deste trabalho de pesquisa. 

 

OBJETIVOS 

O objetivo deste trabalho a implementação de sistemas embarcados 

dedicados em FPGA, para acelerar partes robustas do processo de cifragem, 

decifragem, recifragem e geração de chaves do esquema totalmente homomórficos 

sobre números inteiros. 

Para a implementação propõe uma arquitetura codesign que tem como 

proposta o uso de software integrado com hardware dedicado, o que permite 

acelerar o processamento de etapas mais robustas ou críticas do algoritmo foco 

deste projeto.  Após a implementação em FPGA, será analisado desempenho 

quanto ao tempo de execução, espaço físico necessário e o consumo de energia. 

 

METODOLOGIA 

O trabalho está dividido nas seguintes etapas que compõem a metodologia de 

pesquisa, projeto, desenvolvimento e validação desta proposta: 

 Pesquisa das Tecnologias envolvidas no Projeto: 

o Linguagem VHDL ( VHSIC Hardware Description Language) 

o Software Xilinx 14.2 

 ISE Foundation 

 Platform Studio 

 Development Kit 

o Placa de FPGA Nexys3 – Spartan6 

o Processador Embarcado MicroBlazer (IBM) 

 Estudo do algoritmo para criptografia totalmente homomórfica com números 

inteiros 

 Pesquisa de trabalhos correlatados de eficácia e otimização para se realizar o 

projeto. 

 Projeto e Implementação em FPGA 

o Teste de desempenho: velocidade e área 

o Teste de consumo de energia 

 

 



DESENVOLVIMENTO 

Para o desenvolvimento do projeto, primeiramente foi realizado estudo sobre 

a linguagem VHDL, posteriormente sobre a ferramenta ISE Foundation, a 

implementação de pequenos módulos, utilizando como base tutoriais e artigos das 

empresas Digilent e Xilinx com o intuito de dominar as tecnologias envolvendo a 

prototipação de circuitos digitais utilizando FPGA.  

Na segunda etapa foi realizado o estudo de projeto de sistemas embarcados 

utilizando as ferramentas EDK e SDK da Xilinx e protótipos de IP Core customizados 

foram projetados, desenvolvidos e avaliados sob FPGA.  

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Como resultado preliminar, o conhecimento da linguagem VHDL, aprendizado 

sobre os componentes do FPGA e domínio do software ISE Foundation, EDK e SDK 

da Xilinx permitiu o desenvolvimento de protótipos que exploraram recursos de 

entrada e saída de dados, assim como o processamento de informações. 

Neste contexto foram implementados módulos básicos como Pisca os Leds, Relógio, 

Calculadora, até mais sistemas mais robustos como de comunicação serial 

(Transmissor e Receptor), geração de sinal de vídeo VGA um projeto de sistemas 

embarcado codesign para resolver a “cifra de cesar”.   

Atualmente está sendo estudado o algoritmo criptográfico totalmente 

homomórfico sobre números inteiros e elaborando uma proposta de arquitetura 

codesign para desenvolvimento do projeto. 
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