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RESUMO 

Este trabalho consiste no estudo, implementação e criação de IP soft cores de 

dois algoritmos de criptografia de cifras de blocos leves, Simon e Speck [1]. Uma vez 

concebido os protótipos serão analisados o desempenho quanto ao tempo de 

execução, espaço físico necessário e o consumo de energia em circuitos 

programáveis 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, e existem um 

conjunto significativo de algoritmos criptográficos, a maior parte projetado para 

atender as necessidades da era da computação desktop. “Essa criptografia não 

tende a ser particularmente adequada para a era emergente de computação 

pervasiva, em que muitos dispositivos baseados em hardware e software terão que 

se comunicar por uma rede sem fio” [1]. 

Embora haja uma grande variedade de algoritmos de cifras de blocos leves 

tais como TEA [2], Twine [3], LBlock [4], LED [5], entre outros, a maioria é de âmbito 

especifico para determinada plataforma (FPGA , Microcontrolador, Software, etc), e 

poucos foram concebidos para para alto desempenho em arquiteturas heterogênias. 

O objetivo do Simon e Speck [1] é atender as necessidades de cifras seguras, 

flexíveis e com blocos leves. Ambos oferecem um ótimo desempenho em hardware 

e em software, possibilitando uma grande variedade de implementações. Entretanto 

Simon é ideal para hardware e Speck é ideal para software. 

Neste sentido o trabalho apresentando neste artigo apresenta duas famílias 

de cifras de bloco altamente otimizados, Simon e Speck [1], que são flexíveis o 

suficiente para proporcionar um bom desempenho tanto em ambientes de hardware 

e software.  

 

 

 

 



OBJETIVOS 

O objetivo deste trabalho a implementação em VHDL dos algoritmos de 

blocos de cifras leves Simon e Speck em Hardware (FPGA) e criar IPs customizados 

para serem utilizados em sistemas computacionais embarcados, onde serão 

realizados testes de desempenho e 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 ( Very Hardware Description Language) 

o Software Xilinx 2014.4 

▪ Vivado 

▪ Platform Studio 

▪ Development Kit 

o Placa de FPGA Zybo – Zynq7000(Z-7010) 

▪ Processador Embarcado ARM 

● Estudo de algoritmos de criptografia de cifras de blocos leves. 

● Pesquisa de trabalhos correlatos 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 

● Criação de IPs Soft Cores 

 

DESENVOLVIMENTO 

Para o desenvolvimento do projeto, primeiramente foi realizado estudo sobre 

a linguagem VHDL, posteriormente sobre a ferramenta Vivado 2014.4, 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 dos algoritmos Simon e a 

implementação em VHDL e validado. Projetado o IP customizado do algoritmo 

Simon de 32 bits no FPGA Zybo com o processador embarcado Arm. 



Na terceira etapa será realizado estudo do algoritmo Speck, implementação e 

projeto do IP customizado.  

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Como resultado preliminar, o conhecimento da linguagem VHDL, aprendizado 

sobre os componentes do FPGA e domínio do software Vivado 2014.4 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”, projeto de IP soft core do 

algoritmo Simon de 32 bits.   

Atualmente está sendo estudado o algoritmo criptográfico Speck para a 

comparação de desempenho com o Simon e com trabalhos correlatos. 
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