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Περίληψη 
 
Οι κρυπτογραφικές συναρτήσεις κατακερματισμού αποτελούν στις μέρες μας ένα από τα 

δημοφιλέστερα συστατικά των κρυπτογραφικών συστημάτων, λόγω των ιδιαίτερων ιδιοτήτων 

τους. Λαμβάνοντας υπόψη τη συνεχή αύξηση του όγκου δεδομένων και των ταχυτήτων 

επικοινωνίας, η χρήση μιας συνάρτησης κατακερματισμού με χαμηλή ρυθμοαπόδοση μπορεί να 

επιβραδύνει το συνολικό ψηφιακό τηλεπικοινωνιακό σύστημα. Ο σχεδιασμός ενός δεδομένου 

αλγορίθμου κατακερματισμού ώστε να έχει τη βέλτιστη ρυθμοαπόδοση αποτελεί ζήτημα 

μεγάλης σημασίας. 

Στη συγκεκριμένη διπλωματική εργασία παρουσιάζεται μια μεθοδολογία σχεδιασμού με 

στόχο τη βέλτιστη ρυθμοαπόδοση κρυπτογραφικών αλγορίθμων που βασίζονται σε 

συγκεκριμένη επαναλληπτική μορφή. Για το σκοπό αυτό αναπτύχθηκε ένα λογισμικό, που 

συνδυάζει δύο τεχνικές, τον επαναχρονισμό και την ξεδίπλωση, παράγοντας το βέλτιστο 

σχεδιαστικό αποτέλεσμα.  

Η μεθοδολογία εφαρμόστηκε σε δύο δημοφιλείς συναρτήσεις κατακερματισμού, τις SHA-1 

και    SHA-256. Οι μετασχηματισμένοι αλγόριθμοι συνθέθηκαν και υλοποιήθηκαν σε FPGA, 

επιβεβαιώνοντας την αποτελεσματικότητα της μεθόδου. 
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Abstract 
 

Nowadays, cryptographic hash functions are one of the most popular primitive components in 

the cryptographic systems, due to their key features. Considering that data sizes and 

communication speeds are increasing every year, the use of a hash algorithm with low 

throughput can be a bottle neck in the digital communication system. Designing a given hash 

algorithm to be throughput optimum is a critical issue. 

In this diploma thesis a design methodology is presented which oprimizes the throughput of 

cryptographic hash functions that rely on a specific iterative structure. For this purpose, a 

software was designed combining two techniques, retiming and unfolding, that generates the 

optimal throughput design. 

The methodology was applied to two popular hash algorithms, SHA-1 and SHA-256. The 

transformed algorithms were synthesized and implemented in a FPGA device, confirming its 

effectiveness. 
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Κεφάλαιο 1 

Συναρτήσεις Κατακερματισμού 

1.1 Εισαγωγή 

Η κρυπτογραφία είναι η τέχνη και η επιστήμη της απόκρυψης πληροφορίας [1]. Παρότι αυτός ήταν ο 

σκοπός της δημιουργίας της, σήμερα το περιεχόμενό της έχει διευρυνθεί, καλύπτοντας τον έλεγχο 

γνησιότητας μηνυμάτων, τις ψηφιακές υπογραφές και πολλές ακόμη στοιχειώδεις λειτουργίες ασφαλείας. 

Η ανάγκη της απόκρυψης πληροφορίας και της προστασίας της ιδιωτικότητας εντοπίζεται ήδη στους 

αρχαίους πολιτισμούς [2]. Στόχος ήταν η μυστικότητα, δηλαδή η μεταφορά ενός μηνύματος, όπως ένα 

γράμμα ή άλλο έγγραφο, από ένα σημείο σε ένα άλλο έτσι ώστε μόνο ο επιθυμητός παραλήπτης να 

μπορεί να διαβάσει τα περιεχόμενα και να αναγνωρίσει την πηγή του. Αυτό έγινε ιδιαίτερα σημαντικό σε 

στρατιωτικές επικοινωνίες, όπου η κρυπτογραφία χρησιμοποιήθηκε ως εργαλείο για την προστασία 

εθνικών μυστικών και στρατηγικών. Η εφεύρεση των υπολογιστών και του Διαδικτύου δημιούργησε μια 

νέα πραγματικότητα, κάνοντας την ανάγκη για μυστικότητα καθολική.  

Αρκετές σύγχρονες κρυπτογραφικές εφαρμογές έχουν ως βάση τις κρυπτογραφικές συναρτήσεις 

κατακερματισμού, με τις οποίες ασχολείται η συγκεκριμένη εργασία. Τις τελευταίες τρεις δεκαετίες, 

έχουν αναπτυχθεί διάφορες συναρτήσεις κατακερματισμού, πολλές από τις οποίες έχουν αποτύχει να 

εκπληρώσουν τους στόχους ασφάλειας. Μία συνάρτηση θεωρείται «σπασμένη» αν αποδειχτεί ότι 

παραβιάζει τουλάχιστον μία από τις απαιτούμενες ιδιότητες ασφάλειας. Γι’ αυτό προκύπτει συνεχώς η 

ανάγκη για σχεδίαση νέων και  πιο ανθεκτικών συναρτήσεων κατακερματισμού. 

Στην αρχή του κεφαλαίου παρουσιάζονται οι βασικές αρχές που διέπουν τις συναρτήσεις 

κατακερματισμού, όπου περιλαμβάνονται οι ιδιότητές τους και οι πιο γνωστές επιθέσεις που μπορούν να 

τις καταλύσουν. Στη συνέχεια αναφέρονται οι πιο δημοφιλείς κρυπτογραφικές εφαρμογές τους. Τέλος, 

παρουσιάζεται μια ειδική κατηγορία συναρτήσεων κατακερματισμού καθώς και οι αλγόριθμοι δύο 

συναρτήσεων που ανήκουν σε αυτή.  

1.2 Γενικές Αρχές 

Μία n-bit συνάρτηση κατακερματισμού, H(M), αντιστοιχίζει ένα μήνυμα Μ αυθαίρετου μήκους σε μία n-

bit τιμή h = H(M),  η οποία ονομάζεται τιμή κατακερματισμού ή σύνοψη μηνύματος του M [3]. Αν η 

συνάρτηση ικανοποιεί ορισμένες επιπρόσθετες απαιτήσεις, τότε μπορεί να αποτελέσει ένα πολύ ισχυρό 

εργαλείο σε εφαρμογές κρυπτογραφίας, επιτυγχάνοντας πολλούς στόχους ασφάλειας. Ο σκοπός της είναι 

η παραγωγή μιας «υπογραφής» για το μήνυμα Μ που να είναι μοναδική και επιπλέον να κάνει αδύνατη 

την παραγωγή του Μ όταν το H(M) είναι γνωστό.  

Για να θεωρηθεί ασφαλής πρέπει να υπακούει σε δύο βασικές απαιτήσεις. Συγκεκριμένα, πρέπει να 

είναι μονοδρομική και ανθεκτική σε συγκρούσεις. Η μονοδρομικότητα σημαίνει ότι είναι πολύ δύσκολη 

από υπολογιστική άποψη η αντιστροφή της συνάρτησης, δηλαδή η εύρεση ενός μηνύματος Μ που 

αντιστοιχεί σε μια δεδομένη σύνοψη h = H(M). Η ανθεκτικότητα σε συγκρούσεις σημαίνει ότι είναι 

αδύνατη η ύπαρξη δύο διαφορετικών μηνυμάτων οι οποίες αντιστοιχούν σε ίδια σύνοψη. 
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Εικόνα 1.1 Συνάρτηση Κατακερματισμού 

Οι κρυπτογραφικές συναρτήσεις κατακερματισμού μπορούν να χωριστούν σε δύο κατηγορίες [2]. Η 

πρώτη χρησιμοποιεί για την παραγωγή της σύνοψης μια ακόμη είσοδο εκτός του μηνύματος αυθαίρετου 

μήκους, ένα  «κλειδί» συγκεκριμένου μήκους. Η βασική ιδέα της είναι ότι σε περίπτωση αποκάλυψης της 

συνάρτησης κρυπτογράφησης δεν απαιτείται νέος σχεδιασμός του συστήματος. Μια απλή αλλαγή του 

κλειδιού είναι αρκετή ώστε να συνεχιστεί η χρήση της. Η δεύτερη κατηγορία δε χρησιμοποιεί κλειδί για 

να παράγει τη σύνοψη αλλά μόνο το μήνυμα. Σε αυτήν την περίπτωση η ασφάλεια εξασφαλίζεται από 

την ίδια τη συνάρτηση κατακερματισμού. Οι περισσότερες σύγχρονες κρυπτογραφικές εφαρμογές 

βασίζονται σε συναρτήσεις χωρίς κλειδί. Έτσι, η συγκεκριμένη εργασία ασχολείται με συναρτήσεις που 

ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία. 

Οι περισσότερες συναρτήσεις κατακερματισμού χωρίς κλειδί σχεδιάζονται ως επαναληπτικοί 

αλγόριθμοι που πραγματοποιούν υπολογισμούς σε εισόδους αυθαίρετου μήκους Μ επεξεργαζόμενοι 

διαδοχικά μπλοκ της εισόδου που έχουν συγκεκριμένο μήκος. Τα στάδια της επαναληπτικής διαδικασίας 

ονομάζονται επεξεργαστικοί γύροι και περιλαμβάνουν λογικές και αριθμητικές πράξεις.  

Όπως φαίνεται στην Εικόνα 1.2, ο αλγόριθμος υπολογισμού της τιμής κατακερματισμού χωρίζεται σε 

δύο στάδια, που είναι η προεπεξεργασία και ο κύριος υπολογισμός. Στο στάδιο της προεπεξεργασίας, το 

μήνυμα Μ συμπληρώνεται με bits ώστε να έχει ένα απαιτούμενο μήκος. Στη συνέχεια, η νέα λέξη 

τεμαχίζεται για να παραχθεί ένας αριθμός από k-bit μπλοκ. Στο στάδιο του υπολογισμού, εφαρμόζεται 

μια χρονοδρομολόγηση μηνύματος στα k-bit μπλοκ που παράγει ένα σύνολο από λέξεις Wt. Καθεμία από 

αυτές λειτουργεί ως είσοδος στον t-στο επεξεργαστικό γύρο. Χρησιμοποιώντας τις τιμές Wt μαζί με 

σταθερές και αρχικές τιμές που παρέχονται από το αντίστοιχο πρότυπο του αλγορίθμου, το στάδιο 

μετασχηματισμού εφαρμόζεται επαναληπτικά Ν φορές. Το αποτέλεσμα που παράγεται από την τελευταία 

επανάληψη είναι η τιμή κατακερματισμού h. 

Συμπλήρωση

Τεμαχισμός Χρονοδρομολογητής 

μηνύματος

Επεξεργαστικοί 

γύροι

Μήνυμα εισόδου Μ

Επιλογέας

N
 ε
π
α
να
λ
ή
ψ
ει
ς

Προ-επεξεργασία Υπολογισμός

Σταθερές Kt Αρχικές Τιμές H(0)

Σύνοψη Μηνύματος h

Τιμές Wt

k-bit μπλοκ

 
Εικόνα 1.2 Υπολογισμός κρυπτογραφικής συνάρτησης κατακερματισμού 
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1.2.1 Ιδιότητες  

Για να θεωρείται μια συνάρτηση κατακερματισμού ασφαλής και κατάλληλη για κρυπτογραφικές 

εφαρμογές πρέπει να πληροί κάποιες προϋποθέσεις [2]. Ο μεγάλος αριθμός εφαρμογών που 

χρησιμοποιούν τέτοιου τύπου συναρτήσεις καθιστά δύσκολη την απαρίθμηση όλων των ιδιοτήτων τους. 

Ωστόσο, υπάρχουν κάποιες βασικές ιδιότητες που πρέπει να ικανοποιούνται από οποιαδήποτε συνάρτηση 

κατακερματισμού σε οποιαδήποτε εφαρμογή. Οι συνήθεις ιδιότητες είναι: 

 Ανθεκτικότητα προ-εικόνας: Δεδομένης μιας σύνοψης h της συνάρτησης Η πρέπει να είναι 

υπολογιστικά αδύνατη η εύρεση ενός μηνύματος ή προεικόνας Μ έτσι ώστε να ισχύει      

Η(Μ) = h.  

 Ανθεκτικότητα δεύτερης προ-εικόνας: Δεδομένου ενός μηνύματος Μ1 πρέπει να είναι 

υπολογιστικά αδύνατη η εύρεση ενός δεύτερου μηνύματος ή προεικόνας Μ2 έτσι ώστε        

Μ1 ≠ Μ2 και Η(Μ1) = Η(Μ2). 

 Ανθεκτικότητα συγκρούσεων: Πρέπει να είναι υπολογιστικά αδύνατη η εύρεση δύο 

μηνυμάτων Μ1 και Μ2 ώστε Μ1 ≠ Μ2 και Η(Μ1) = Η(Μ2). 

Όταν ικανοποιούνται οι δύο πρώτες ιδιότητες η συνάρτηση είναι μονοδρομική. Αν επιπλέον 

ικανοποιείται η τρίτη τότε είναι ανθεκτική σε συγκρούσεις. 

 
α) Σύγκρουση          β) Προ-εικόνα          γ) Δεύτερη προ-εικόνα 

Εικόνα 1.3 Ιδιότητες συναρτήσεων κατακερματισμού 

Μία ακόμη ιδιότητα, η οποία πηγάζει από τον ορισμό της συνάρτησης κατακερματισμού, είναι η 

ιδιότητα της συμπίεσης. Η συνάρτηση συμπιέζει την είσοδο, καθώς από μία λέξη αυθαίρετου μήκους 

παράγει μία λέξη συγκεκριμένου μήκους, όπως φαίνεται στην Εικόνα 1.1. Από αυτήν την ιδιότητα 

γίνεται εμφανές ότι είναι πιθανό να υπάρχουν μηνύματα που αντιστοιχούν στην ίδια τιμή 

κατακερματισμού. Ωστόσο, μέσω της επαναληπτικής μορφής προστατεύεται η ασφάλεια της 

συνάρτησης. 

1.2.2 Επιθέσεις 

Σε μία κρυπτογραφική εφαρμογή, είναι αναμενόμενη η ύπαρξη ενός επιτιθέμενου που έχει ως στόχο να 

παρακάμψει το κρυπτογραφικό σύστημα. Υπάρχουν πολλοί τύποι επιθέσεων με διαφορετική σοβαρότητα 

η καθεμία [1]. Σε ό,τι αφορά τις συναρτήσεις κατακερματισμού, ο επιτιθέμενος προσπαθεί να την 

κρυπταναλύσει ψάχνοντας ένα αδύναμο σημείο της σε σχέση με τις βασικές ιδιότητες. Αν μπορεί να 

αποδειχθεί ότι μία από αυτές δεν ισχύει, τότε η συγκεκριμένη συνάρτηση θεωρείται «σπασμένη». 
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1.2.2.1 Επίθεση Γενεθλίων 

Οι επιθέσεις γενεθλίων οφείλουν το όνομά τους στο παράδοξο των γενεθλίων. Αν υπάρχουν 23 άτομα σε 

ένα δωμάτιο, η πιθανότητα να έχουν δύο από αυτούς γενέθλια την ίδια μέρα υπερβαίνει το 50%. Αυτή 

είναι μια εκπληκτικά μεγάλη πιθανότητα, δεδομένου ότι υπάρχουν 365 πιθανές ημέρες γενεθλίων, ενώ 

χρειάζονται πολύ λίγα άτομα για να επιτυχθεί. Στόχος αυτής της επίθεσης είναι η εύρεση συγκρούσεων 

στη συνάρτηση. Βασίζεται στο γεγονός ότι οι συγκρούσεις εμφανίζονται πιο γρήγορα από ό,τι θα 

αναμενόταν. 

Αν μία συνάρτηση μπορεί να λάβει Ν διαφορετικές τιμές, τότε η πρώτη σύγκρουση αναμένεται μετά 

την επιλογή περίπου  Ν τυχαίων στοιχείων. Στο παράδοξο των γενεθλίων έχουμε   = 365 και  Ν   1 , 

που είναι μια καλή προσέγγιση. Πιο συγκεκριμένα, αν επιλεγούν k στοιχεία, τότε υπάρχουν    -1 2  

ζέυγη, τα οποία έχουν πιθανότητα 1 Ν  να αποτελούν ζεύγος με ίδια τιμή. Επομένως, η πιθανότητα να 

βρεθεί μια σύγκρουση είναι    -1 2Ν . Όταν     Ν, τότε αυτή η πιθανότητα είναι κοντά στο 50%. 

Στην περίπτωση μιας n-bit συνάρτησης κατακερματισμού υπάρχουν 2n πιθανές διαφορετικές τιμές της 

σύνοψης. Άρα απαιτούνται  2n = 2n 2  στοιχεία για να βρεθεί μια σύγκρουση. Συμπερασματικά, η 

καλύτερη ανθεκτικότητα σε συγκρούσεις που μπορεί να επιτευχθεί από μια τέτοια συνάρτηση είναι 2n 2 . 

1.2.2.2 Επίθεση Ωμής Βίας 

Πρόκειται για μία μέθοδο εύρεσης προεικόνων για μια συγκεκριμένη εικόνα, δηλαδή μηνυμάτων για 

συγκεκριμένη τιμή κατακερματισμού. Ο επιτιθέμενος δοκιμάζει τυχαία μηνύματα ως είσοδο στη 

συνάρτηση μέχρι να πάρει στην έξοδο την επιθυμητή σύνοψη. Αφού η σύνοψη έχει μήκος n, ο αριθμός 

των τυχαίων μηνυμάτων που πρέπει να δοκιμαστούν είναι 2n.  

Κάθε φορά που παράγεται μια εικόνα από μια προεικόνα, αυτή συγκρίνεται με την επιθυμητή. 

Βέβαια, ο επιτιθέμενος μπορεί να αποθηκεύει κάθε φορά τις δοκιμές που κάνει και στο τέλος να κάνει 

τον έλεγχο. Έτσι, εκτός από χρονική πολυπλοκότητα 2n, απαιτείται αποθηκευτικός χώρος για 2n  ζεύγη 

μηνύματος – σύνοψης. Παρά το ό,τι η υπολογιστική ισχύς και ο αποθηκευτικός χώρος που απαιτούνται 

για την επίτευξη της επίθεσης δεν είναι διαθέσιμα τη στιγμή του σχεδιασμού της συνάρτησης, μπορεί να 

είναι διαθέσιμα σε σύντομο χρονικό διάστημα λόγω της γρήγορης ανάπτυξης των υπολογιστικών 

συστημάτων. Αυτή η επίθεση δείχνει ότι πρέπει να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα ώστε να εξασφαλίζεται η 

ασφάλεια της συνάρτησης για αρκετά χρόνια. 

1.2.2.3 Συνάντηση στη μέση 

Η επιθέση αυτής της κατηγορίας είναι όμοια με εκείνη της επίθεσης γενεθλίων, αλλά είναι πιο 

διαδεδομένη και πιο χρήσιμη. Αντί να περιμένει να γίνει μία σύγκρουση, ο επιτιθέμενος δημιουργεί έναν 

πίνακα από τιμές, περιμένοντας να εμφανιστεί μία από αυτές. Δηλαδή, έχει ως στόχο τον εντοπισμό μιας 

προεικόνας. 

Η διαφορά ανάμεσα στην επιθεση γενεθλίων και την επίθεση με συνάντηση στη μέση είναι το γεγονός 

ότι στην επίθεση γενεθλίων μία τιμή αναμένεται να εμφανιστεί δύο φορές στο ίδιο σύνολο στοιχείων. 

Αντίθετα, κατά τη συνάντηση στη μέση, υπάρχουν δύο σύνολα και στόχος είναι η επικάλυψη μεταξύ 

τους. Και στις δύο περιπτώσεις αναμένεται να βρεθεί το πρώτο αποτέλεσμα μετά από τον ίδιο περίπου 

αριθμό στοιχείων. 

Αν   οι πιθανές τιμές της συνάρτησης,   ο αριθμός των στοιχείων του πρώτου συνόλου και Q του 

δεύτερου, τότε υπάρχουν    ζεύγη με πιθανότητα ταύτισης 1 Ν . Η πρώτη σύγκρουση αναμένεται όταν 
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το   Ν  γίνει περίπου 1. Συνεπώς, υπάρχει η απαίτηση να είναι το γινόμενο PQ κοντά στο N. Συνήθως 

επιλέγεται          Ν, που είναι το ίδιο με το όριο της επίθεσης γενεθλίων. 

1.3 Εφαρμογές 

Οι συναρτήσεις κατακερματισμού αποτελούν βασικό στοιχείο αρκετών σύγχρονων κρυπτογραφικών 

εφαρμογών. Η συμβολή τους στην επίτευξη συγκεκριμένων στόχων ασφάλειας γίνεται εμφανής στη 

συνέχεια, όπου παραθέτονται μερικές από τις σημαντικότερες εφαρμογές τους. 

1.3.1 Προστασία Κωδικού πρόσβασης 

Ένα υπολογιστικό σύστημα με ελεγχόμενη πρόσβαση μπορεί να παρέχει πρόσβαση σε αυτό μόνο σε 

συγκεκριμένους χρήστες ζητώντας τους έναν κωδικό. Αν ο χρήστης εισάγει το σωστό κωδικό που του 

αντιστοιχεί, τότε του επιτρέπεται η πρόσβαση στο σύστημα. Αυτή η μέθοδος απαιτεί την αποθήκευση 

μιας λίστας με τους κωδικούς πρόσβασης όλων των χρηστών. Αν κάποιο τρίτο πρόσωπο αποκτήσει 

πρόσβαση στη συγκεκριμένη λίστα, θα καταφέρει να αποκτήσει πρόσβαση στο σύστημα, υποδυόμενος 

έναν άλλον χρήστη.  

Η λύση σε αυτό το πρόβλημα είναι η αποθήκευση της σύνοψης του κωδικού αντί για τον ίδιο τον 

κωδικό. Όταν ένας χρήστης προσπαθήσει να συνδεθεί, ο κωδικός που εισάγει περνάει από μια 

συνάρτηση κατακερματισμού και η παραγόμενη σύνοψη συγκρίνεται με την αποθηκευμένη. Αν η 

συνάρτηση κατακερματισμού που χρησιμοποιείται ικανοποιεί την ιδιότητα της ανθεκτικότητας 

προεικόνας, τότε αυτή η μέθοδος είναι ασφαλής. 

1.3.2 Ψηφιακές Υπογραφές 

Μια ψηφιακή υπογραφή είναι το ηλεκτρονικό ισοδύναμο μιας χειρόγραφης υπογραφής σε ένα έγγραφο 

[2]. Η χειρόγραφη υπογραφή είναι δύσκολο να πλαστογραφηθεί διότι κάθε άτομο έχει μοναδικό στυλ 

γραφής. Έτσι, η αντιγραφή μιας υπογραφής από ένα έγγραφο και η μεταφορά της σε ένα άλλο 

πιθανότατα γίνεται αντιληπτή. 

Η μεταφορά αυτών των ιδιοτήτων στις ψηφιακές επικοινωνίες δεν είναι απλή διαδικασία. Αν και είναι 

εύκολο να ανατεθεί σε κάθε άτομο μια μοναδική υπογραφή, όπως μια τυχαία ψηφιοσειρά, είναι δύσκολο 

να εμποδιστεί η επισύναψή της σε άλλο έγγραφο από έναν πλαστογράφο. Στον ψηφιακό κόσμο, τέτοιες 

αλλαγές μπορούν να γίνουν χωρίς καμία πιθανότητα εντοπισμού τους. 

Ένας αποτελεσματικός τρόπος προστασίας μιας ψηφιακής υπογραφής είναι με χρήση μιας 

συνάρτησης κατακερματισμού. Αν Μ η τιμή που χρησιμοποιείται ως υπογραφή από ένα άτομο, τότε 

υπολογίζεται η τιμή Η(Μ) και αποστέλλεται στον παραλήπτη του εγγράφου το ζεύγος {Μ,Η(Μ)}. Ο 

παραλήπτης με τη σειρά του υπολογίζει την τιμή Η(Μ) από το μήνυμα Μ και τη συγκρίνει με αυτή που 

έχει λάβει. Αν οι δύο συμπίπτουν, τότε μπορεί να πιστοποιηθεί η προέλευση του εγγράφου. Αυτό 

συμβαίνει υπό την προϋπόθεση ότι η συνάρτηση κατακερματισμού έχει ανθεκτικότητα σε συγκρούσεις 

προκειμένου να θεωρείται έγκυρη η τιμή Η(Μ) που προέρχεται από το μήνυμα Μ. Επίσης, με αυτόν τον 

τρόπο παρέχεται προστασία από πλαστογραφία. Αν είναι δυνατό να βρεθεί μια σύγκρουση, τότε ένας 

επιτιθέμενος που θα βρει ένα μήνυμα Μ* που συγκρούεται με το Μ μπορεί να ισχυριστεί ότι η αρχική 

υπογραφή είναι η Μ*. 

Η μέθοδος αυτή εξασφαλίζει, εκτός από την προέλευση του εγγράφου, την αδυναμία αμφισβήτησής 

της από το άτομο που το έχει υπογράψει. Αυτό συμβαίνει όταν η συνάρτηση κατακερματισμού έχει 

ανθεκτικότητα δεύτερης προεικόνας. Αν αυτή η ιδιότητα δεν ικανοποιείται, τότε ο υπογράφων μπορεί να 
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βρει ένα άλλο μήνυμα Μ* που αντιστοιχεί στην ίδια σύνοψη. Έτσι, μπορεί να ισχυριστεί ότι η υπογραφή 

που του αντιστοιχεί είναι η Μ* και όχι η Μ, με αποτέλεσμα την αμφισβήτηση της πηγής. 

1.3.3 Έλεγχος γνησιότητας μηνύματος 

Κατά την αποστολή ενός μηνύματος από ένα άτομο σε ένα άλλο, υπάρχει περίπτωση αυτό να 

μεταβληθεί. Έτσι, δημιουργείται η ανάγκη ελέγχου ώστε το μήνυμα που παραλαμβάνεται να είναι το ίδιο 

με εκείνο που έχει αποσταλλεί. Αυτός είναι ο σκοπός των κωδικών γνησιότητας μηνύματος  (ΜΑC) [1].  

Ο αποστολέας και ο παραλήπτης αρχικά επιλέγουν ένα κλειδί Κ. Ο αποστολέας υπολογίζει τον 

κωδικό γνησιότητας του μηνύματος Μ χρησιμοποιώντας το Κ και στέλνει το μήνυμα και τον αντίστοιχο 

κωδικό του. Ο παραλήπτης μπορεί να πιστοποιήσει αν ο κωδικός για το συγκεκριμένο μήνυμα είναι 

σωστός. 

Ο κωδικός γνησιότητας μπορεί να υπολογιστεί και από τα δύο άτομα που συμμετέχουν στην 

επικοινωνία. Επομένως, με αυτή τη μέθοδο δε μπορεί να πιστοποιηθεί η ταυτότητα του δημιουργού του 

μηνύματος. 

Οι περισσότεροι αλγόριθμοι υπολογισμού του κωδικού γνησιότητας μηνύματος βασίζονται σε 

συναρτήσεις κατακερματισμού. Ένας τέτοιος είναι ο HMAC, που είναι ο πιο διαδεδομένος.  Σε αντίθεση 

με τις εφαρμογές ψηφιακών υπογραφών, η συνάρτηση κατακερματισμού που χρησιμοποιείται σε 

εφαρμογές ελέγχου γνησιότητας δε χρειάζεται να είναι ανθεκτική σε συγκρούσεις. Η ασφάλεια του 

αλγορίθμου βασίζεται στη γνώση του μυστικού κλειδιού. 

1.3.4 Ακεραιότητα δεδομένων 

Για να προστατευτεί η ακεραιότητα ενός δεδομένου Μ, υπολογίζεται η σύνοψη Η(Μ) και αποθηκεύεται 

με ασφάλεια [4]. Όταν ανακτάται το δεδομένο Μ*, υπολογίζεται η τιμή Η(Μ*) και συγκρίνεται με την 

αποθηκευμένη. Αν Η(Μ) = Η(Μ*), τότε αποδεικνύεται ότι το δεδομένο δεν έχει μεταβληθεί. Η εφαρμογή 

προϋποθέτει ότι η συνάρτηση κατακερματισμού είναι ανθεκτική σε συγκρούσεις, ώστε ένας επιτιθέμενος 

που έχει πρόσβαση στο δεδομένο να μη μπορεί να βρει μια τιμή Μ* με Η(Μ) = Η(Μ*) και να 

αντικαταστήσει το Μ με το Μ*. 

1.4 Ειδικές Συναρτήσεις Κατακερματισμού 

Οι συναρτήσεις κατακερματισμού χωρίς κλειδί μπορούν να υποστούν περαιτέρω κατηγοριοποίηση 

ανάλογα με τη δομή τους [2]. Έτσι, υπάρχουν συναρτήσεις βασισμένες σε κρυπτογραφικά μπλοκ, 

συναρτήσεις βασισμένες σε modulo αριθμητική και ειδικές συναρτήσεις κατακερματισμού. Η τελευταία 

κατηγορία, που είναι αρκετά δημοφιλής, θα μας απασχολήσει στη συνέχεια. 

Οι ειδικές συναρτήσεις κατακερματισμού είναι συναρτήσεις που σχεδιάστηκαν από το μηδέν με 

μοναδικό σκοπό τον υπολογισμό της σύνοψης, λαμβάνοντας υπόψη τη βελτιστοποίηση της απόδοσης και 

χωρίς περιορισμούς που επιβάλλονται από την επαναχρησιμοποίηση υπαρχόντων κρυπτογραφικών 

δομικών στοιχείων. Η πιο κοινή μέθοδος που χρησιμοποιείται για την κατασκευή μιας τέτοιας 

συνάρτησης είναι η επαναληπτική δομή της Εικόνας 1.4, η οποία έχει ως βάση μία συνάρτηση συμπίεσης 

με είσοδο και έξοδο συγκεκριμένου μήκους.  
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Είσοδος αυθαίρετου μήκους

Επαναληπτική 

συνάρτηση 

συμπίεσης

Έξοδος 

συγκεκριμένου μήκους
 

Εικόνα 1.4 Επαναληπτική μορφή συναρτήσεων κατακερματισμού 

Για να υπολογιστεί η σύνοψη ενός μηνύματος Μ μήκους Ν από μια n-bit συνάρτηση 

κατακερματισμού, το Μ χωρίζεται σε μπλοκ μήκους n το καθένα.  Κάθε μπλοκ επεξεργάζεται ξεχωριστά 

από τη συνάρτηση συμπίεσης. Η συνάρτηση αυτή λαμβάνει, εκτός από το μπλοκ του μηνύματος, μία 

ακόμη είσοδο, που είναι η τιμή εξόδου της προηγούμενης επανάληψης. Δηλαδή, το ενδιάμεσο 

αποτέλεσμα που προκύπτει από την επεξεργασία ενός μπλοκ, που ονομάζεται κατάστασταση της 

συνάρτησης, ανατροφοδοτείται σε αυτήν για να γίνει η επόμενη επανάληψη του αλγορίθμου. Κατά την 

πρώτη επανάληψη χρησιμοποιείται μια αρχική κατάσταση (iv), η οποία είναι καθορισμένη για κάθε 

συνάρτηση. 

Συγκεκριμένα, ένα μήνυμα Μ που πρόκειται να επεξεργαστεί από μία συνάρτηση f, χωρίζεται σε t 

μπλοκ m1, m2, …, mt. Για κάθε i από 1 μέχρι t η κατάσταση είναι: 

ht    f(hi-1,mi) 

Η τελευταία κατάσταση, ht, αποτελεί την έξοδο της συνάρτησης κατακερματισμού, δηλαδή ισχύει 

Η(Μ) = ht. 

Αν το μήκος Ν του μηνύματος δεν είναι πολλαπλάσιο του n της συνάρτησης συμπίεσης, είναι 

αναγκαία μία δεύτερη συνάρτηση. Αυτή επαυξάνει το Μ ώστε το μήκος του να γίνει πολλαπλάσιο του n. 

Βέβαια, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στο σχεδιασμό αυτής της συνάρτησης, διότι δεν πρέπει να παράγει 

συγκρούσεις. Ειδάλλως, θα κάνει ευάλωτη σε συγκρούσεις ολόκληρη τη συνάρτηση κατακερματισμού. 

1.4.1 Δομή Merkle-Damgård 

Το 1 8 , ο Ralph Merkle και ο Ivan Damgård πρότειναν ξεχωριστά μία όμοια επαναληπτική δομή για 

την κατασκευή μιας συνάρτησης κατακερματισμού ανθεκτικής σε συγκρούσεις, χρησιμοποιώντας μία 

συνάρτηση συμπίεσης ανθεκτική σε συγκρούσεις με είσοδο συγκεκριμένου μήκους [5]. Η δομή που 

επικράτησε μοιάζει περισσότερο στην πρόταση του Merkle παρά του Damgård, ωστόσο επειδή είναι 

όμοιες και ο Damgård ήταν ο πρώτος που έδωσε έναν επίσημο ορισμό της ανθεκτικότητας συγκρούσεων, 

αποδίδεται και στους δύο. Πλέον αποτελεί τη βάση ορισμένων πολύ δημοφιλών συναρτήσεων 

κατακερματισμού, κάποιες από τις οποίες παρουσιάζονται στη συνέχεια. 



22 

 

Οι Merkle και Damgård ανεξάρτητα παρέχουν θεωρήματα που αποδεικνύουν ότι αν υπάρχει μία 

συνάρτηση συμπίεσης με είσοδο συγκεκριμένου μήκους που είναι ανθεκτική σε συγκρούσεις, τότε 

μπορεί να κατασκευαστεί μία συνάρτηση κατακερματισμού με είσοδο αυθαίρετου μήκους που είναι 

επίσης ανθεκτική σε συγκρούσεις. Αυτό επιτυγχάνεται εκτελώντας επαναλήψεις της συνάρτησης 

συμπίεσης. Έτσι, αν ένας επιτιθέμενος εντοπίσει μία σύγκρουση στη συνάρτηση κατακερματισμού, 

σημαίνει ότι η σύγκρουση εντοπίστηκε σε κάποια από τις επαναλήψεις. Συνεπώς, αν η συνάρτηση 

συμπίεσης είναι ευάλωτη, τότε είναι και η συνάρτηση κατακερματισμού, ενώ το αντίθετο δεν ισχύει. 

Δηλαδή, υπάρχουν επιθέσεις που στοχεύουν στην επαναληπτική δομή Merkle-Damgård χωρίς να δίνουν 

σημασία στις αδυναμίες της συνάρτησης συμπίεσης. 

m1

h0 = iv H(M) = ht

m2 mt

f f f

Εικόνα 1.5 Δομή Merkle-Damgård 

Η δύναμη της συγκεκριμένης δομής οφείλεται επίσης στη συνάρτηση συμπλήρωσης που 

χρησιμοποιείται στην προεπεξεργασία, εκτός φυσικά από την ίδια τη δομή. Αυτή σχεδιάζεται με τέτοιο 

τρόπο ώστε η ανθεκτικότητα συγκρούσεων της συνάρτησης κατακερματισμού να εξαρτάται μόνο από 

την ανθεκτικότητα συγκρούσεων της συνάρτησης συμπίεσης. 

1.4.2 SHA-1 

Η συνάρτηση κατακερματισμού SHA-1 (Secure Hash Algorithm) σχεδιάστηκε από την Εθνική Υπηρεσία 

Ασφάλειας (National Securiry Agency) και δημοσιεύθηκε από το Εθνικό Ίδρυμα Προτύπων και 

Τεχνολογίας (National Institute of Standards and Technology) των ΗΠΑ ως ένα Ομοσπονδιακό Πρότυπο 

Επεξεργασίας της Πληροφορίας (Federal Information Processing Standard) [6]. Είναι μέλος της 

ονομαζόμενης οικογένειας των SHA αλγορίθμων, η οποία αποτελείται από τις κατηγορίες SHA-0, SHA-

1 και SHA-2. Η SHA-1 είναι όμοια με τη SHA-0, αλλά διορθώνει ένα σφάλμα της αρχικής προδιαγραφής 

των SHA που οδηγούσε σε σημαντικές αδυναμίες. Σε αντίθεση με τον SHA-0, ο οποίος δεν υιοθετήθηκε 

από πολλές εφαρμογές, ο SHA-1 αποτέλεσε τον πιο δημοφιλή αλγόριθμο από τη SHA οικογένεια και 

χρησιμοποιήθηκε ευρέως σε εφαρμογές και πρωτόκολλα. 

Η πρώτη προδιαγραφή του αλγορίθμου δημοσιεύθηκε το 1  3. Αυτή η έκδοση αναφέρεται ως SHA-0. 

Αποσύρθηκε όμως από την NSA σε μικρό διάστημα από τη δημοσίευση και αντικαταστάθηκε από την 

αναθεωρημένη έκδοση το 1  5, που αναφέρεται ως SHA-1. Ο SHA-1 διαφέρει από τον SHA-0 μόνο σε 

μία δυαδική περιστροφή στο πρόγραμμα μηνύματος, κάτι που σύμφωνα με την NSA διόρθωσε ένα 

ελάττωμα στον αρχικό αλγόριθμο που μείωνε την κρυπτογραφική ασφάλεια. Ωστόσο, η NSA δεν παρείχε 

περεταίρω εξηγήσεις ούτε ταυτοποίησε το ελάττωμα που αποκαταστάθηκε. Στην πράξη, ο SHA-1 έχει 

μεγαλύτερη ανθεκτικότητα σε επιθέσεις, υποστηρίζοντας τον ισχυρισμό της NSA ότι η αλλαγή αύξησε 

την ασφάλεια. 
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Ο SHA-1 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να παράγει την τιμή κατακερματισμού ενός μηνύματος Μ, 

που έχει μήκος l bits, όπου 0   l   264 [7]. Ο αλγόριθμος χρησιμοποιεί 1) ένα χρονοδρομολογητή 

μηνύματος των ογδόντα 32-bit λέξεων, 2) πέντε ενεργές μεταβλητές των 32-bit η καθεμία και 3) μία τιμή 

κατακερματισμού των πέντε 32-bit λέξεων. Το τελικό αποτέλεσμα του SHA-1 είναι μία 160-bit σύνοψη 

μηνύματος. 

Προ-επεξεργασία 

Συμπλήρωση  

Το μήκος του συμπληρωμένου μηνύματος πρέπει να είναι πολλαπλάσιο των 512 bits. Για να συμβεί 

αυτό, στο τέλος του αρχικού μηνύματος εισόδου επισυνάπτεται το bit “1”, ακολουθούμενο από k 

μηδενικά bits. Το k είναι η μικρότερη μη αρνητική λύση της εξίσωσης l       1   448     512. Στη 

συνέχεια, επισυνάπτεται ένα 64-bit μπλοκ που ισούται με τον αριθμό l εκφρασμένο με μία δυαδική 

αναπαράσταση. 

Για παράδειγμα, το (8-bit ASCII) μήνυμα “abc” έχει μήκος 8   3 = 24 bits, οπότε το μήνυμα 

συμπληρώνεται με το bit “1”, μετά με 448 -  24   1  = 423 μηδενικά bits και στο τέλος με το μήκος του 

μηνύματος. 

01100001        
   

01100010        
   

01100011       
   

 1 00…00      

423

00…011000   
l=24

         
64

  

Τεμαχισμός  

Το συμπληρωμένο μήνυμα τεμαχίζεται σε N 512-μπλοκ,  (1),   2 , …,  ( ). Αφού τα 512 bits του 

μπλοκ εισόδου μπορούν να εκφραστούν ως δεκαέξι 32-bit λέξεις, τα πρώτα 32 bits του μπλοκ εισόδου i 

δηλώνονται ως   0
(i)

, τα επόμενα 32 bits   1
(i)

 και ούτω καθεξής μέχρι το  15
(i)

. 

Αρχική τιμή H0 

Πριν ξεκινήσει ο υπολογισμός, πρέπει να τεθεί η αρχική τιμή H0. Αυτή αποτελείται από τις ακόλουθες 

πέντε 32-bit λέξεις, που δίνονται σε δεκαεξαδικό: 

H0
 0  = 6 452301 

H1
 0  = e     8  

H2
 0  =  8     e 

H3
 0  = 103254 6 

H4
 0  =  3 2e1 0 

Υπολογισμός  

Αφού ολοκληρωθεί η προ-επεξεργασία, κάθε μπλοκ μηνύματος,  (1),   2 , …,  ( ) επεξεργάζεται 

ακολουθιακά. Σύμφωνα με το πρότυπο, για κάθε μπλοκ  (i) που χρονοδρομολογείται, αρχικοποιούνται 
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οι πέντε ενεργές μεταβλητές, εκτελούνται οι επεξεργαστικοί γύροι και τελικά υπολογίζεται η ενδιάμεση 

τιμή κατακερματισμού H(i).  

Πριν δοθεί ο αλγόριθμος υπολογισμού της συνάρτησης SHA-1 είναι σημαντικό να γίνει επεξήγηση 

των συμβόλων που χρησιμοποιούνται για τη δήλωση των πράξεων στα δεδομένα.  

Τα ακόλουθα σύμβολα περιγράφουν δυαδικές πράξεις, οι οποίες εφαρμόζονται σε 32-bit λέξεις: 

˄ Δυαδική πράξη KAI (AND) 

˅ Δυαδική πράξη Ή (OR) 

⊕ Δυαδική πράξη Αποκλειστικό-Ή (XOR) 

¬ Δυαδική πράξη συμπλήρωσης 

+ Πρόσθεση modulo 2
32

 

≪ Αριστερή λογική ολίσθηση 

≫ Δεξιά λογική ολίσθηση 

Εκτός από τα σύμβολα, δίνεται ο ορισμός κάποιων συναρτήσεων που χρησιμοποιούνται: 

SHR
n
(x) = x ≫ n    Δεξιά λογική ολίσθηση κατά n bits 

ROTR
n
(x) = (x ≫ n) ˅ (x ≪ 32 – n)  Δεξιά περιστροφή (κυκλική ολίσθηση) κατά n bits 

Στη συνέχεια δίνονται οι συναρτήσεις και οι σταθερές που χρησιμοποιούνται από τους 

επεξεργαστικούς γύρους, ακολουθούμενες από τον αλγόριθμο υπολογισμού της σύνοψης, που ξεκινά από 

το πρόγραμμα μηνύματος. 

Συναρτήσεις  

Οι επεξεργαστικοί γύροι χρησιμοποιούν μία σειρά από λογικές μη γραμμικές συναρτήσεις  0,  1, …,    . 

Κάθε συνάρτηση   , όπου 0         , έχει ως είσοδο τρεις 32-bit λέξεις και παράγει μία 32-bit λέξη ως 

έξοδο. Η συνάρτηση   ( , , ) ορίζεται ως εξής: 

  ( , , ) =

 
  
 

  
 
    , ,   = ( ˄ ) ⊕ ( ˄ )                         0       1 

 

   i    , ,   =   ⊕   ⊕                            20       3 
 

     , ,   = ( ˄ ) ⊕ ( ˄  ) ⊕ ( ˄ )        40       5 
 

    i    , ,   =   ⊕   ⊕                            60         
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Σταθερές  

Χρησιμοποιείται μία σειρά από ογδόντα 32-bit λέξεις,  0,  1, …,    , που δίνονται ως εξής: 

   =

 
  
 

  
 
5 82               0       1 

 

6e  e  1         20       3 
 

 8 1              40       5 
 

   62 1 6         60         

  

Ακολουθούν τα βήματα του αλγορίθμου για τον υπολογισμό της ενδιάμεσης τιμής κατακερματισμού: 

1. Χρονοδρομολόγηση μηνύματος 

   = 
  

(i)
                                                              0       15

 

 R   1(   3⊕   8⊕   14⊕   16)         16         

  

2. Αρχικοποίηση ενεργών μεταβλητών 

  = H0
 i 1 

 

  = H1
 i 1 

 

  = H2
 i 1 

 

  = H3
 i 1 

 

e = H4
(i 1)

 

3. Επεξεργαστικοί γύροι 

      = 0       

{ 

     = R   5          , ,     e           

   e =   

     =   

     = R   30    

     =   

     =   

} 
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Ο επεξεργαστικός γύρος αναπαριστάται γραφικά στην Εικόνα 1.6. 

 
Εικόνα 1.6 Επεξεργαστικός γύρος SHA-1 

4. Ενδιάμεση μεταβλητή κατακερματισμού 

H0
 i  =     H0

 i 1 
 

H1
 i  =     H1

 i 1 
 

H2
 i  =     H2

 i 1 
 

H3
 i  =     H3

 i 1 
 

H4
(i)
 = e   H4

(i 1)
 

Αφού επαναληφθούν τα προηγούμενα βήματα Ν φορές, η παραγόμενη 160-bit σύνοψη είναι 

H0
( )

   H1
( )

    H2
( )     H3

( )
    H4

( )   
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1.4.3 SHA-256 

Η συνάρτηση κατακερματισμού SHA-256 είναι μία από τις συναρτήσεις που ανήκουν στην κατηγορία 

SHA-2 [8]. Οι υπόλοιπες είναι οι SHA-224, SHA-384 και SHA-512. Αυτές διαφέρουν μεταξύ τους 

κυρίως στο μήκος της παραγόμενης σύνοψης. Έχει σχεδιαστεί επίσης από την NSA και δημοσιεύθηκε 

επίσημα το 2002 από τη NIST ως ένα FIPS. 

Το 2005 αναγνωρίσθηκαν ορισμένα κενά ασφάλειας στον SHA-1, δηλαδή η ύπαρξη μιας 

μαθηματικής αδυναμίας, υποδεικνύοντας την ανάγκη χρήσης μιας ανθεκτικότερης συνάρτησης. Αν και οι 

συναρτήσεις SHA-2 έχουν κάποιες ομοιότητες με τον αλγόριθμο SHA-1, οι επιθέσεις δεν έχουν 

επεκταθεί αποτελεσματικά στον SHA-2. Ωστόσο, η χρήση των SHA-2 δεν είναι τόσο ευρεία όσο αυτή 

του SHA-1, κυρίως λόγω της έλειψης υποστήριξής τους από παλαιότερα λειτουργικά συστήματα. 

Ο SHA-256 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να παράγει την τιμή κατακερματισμού ενός μηνύματος Μ, 

που έχει μήκος l bits, όπου 0   l   264 [7]. Ο αλγόριθμος χρησιμοποιεί 1) ένα χρονοδρομολογητή 

μηνύματος των εξηντατεσσάρων 32-bit λέξεων, 2) οκτώ ενεργές μεταβλητές των 32-bit η καθεμία και 3) 

μία τιμή κατακερματισμού των οκτώ 32-bit λέξεων. Το τελικό αποτέλεσμα του SHA-256 είναι μία 256-

bit σύνοψη μηνύματος. 

Προ-επεξεργασία 

Συμπλήρωση και Τεμαχισμός 

Οι δύο διαδικασίες γίνονται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως στον SHA-1. Γι’ αυτό η περιγραφή τους 

παραλείπεται. 

Αρχική τιμή H0 

Η αρχική τιμή H0 αποτελείται από τις ακόλουθες οκτώ 32-bit λέξεις, που δίνονται σε δεκαεξαδικό: 

H0
 0  = 6 0 e66  

H1
 0  =   6  e85 

H2
 0  = 3 6e 3 2 

H3
 0  =  54  53  

H4
 0  = 510e52   

H5
 0  =   05688  

H6
 0  = 1 83     

H 
(0)

 = 5 e0  1  

Υπολογισμός  

Οι επεξεργαστικοί γύροι χρησιμοποιούν έξι λογικές μη γραμμικές συναρτήσεις, που έχουν ως είσοδο 32-

bit λέξεις και παράγουν μία 32-bit λέξη ως έξοδο. Οι συναρτήσεις ορίζονται ως εξής: 

    , ,   =   ˄   ⊕   ˄   

     , ,   = ( ˄ ) ⊕ ( ˄ )⊕( ˄ ) 
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Σ0
 256     = R  R2    ⊕ R  R13    ⊕ R  R22    

Σ1
 256     = R  R6    ⊕ R  R11    ⊕ R  R25    

σ0
 256     = R  R     ⊕ R  R18    ⊕ SHR3    

σ1
 256     = R  R1     ⊕ R  R1     ⊕ SHR10    

Σταθερές  

Χρησιμοποιείται μία σειρά από εξηντατέσσερεις 32-bit λέξεις,  0
{256}

,  1
{256}

, …,  63
{256}

. Αυτές 

παριστάνουν τα πρώτα τριανταδύο bit του κλασματικού μέρους των κυβικών ριζών των πρώτων δεκαέξι 

πρώτων αριθμών. Σε δεκαεξαδικό, οι σταθερές είναι (από αριστερά προς τα δεξιά): 

428a2f98   71374491 b5c0fbcf e9b5dba5 3956c25b 59f111f1 923f82a4 ab1c5ed5  

d807aa98 12835b01 243185be 550c7dc3 72be5d74 80deb1fe 9bdc06a7 c19bf174  

e49b69c1   efbe4786 0fc19dc6 240ca1cc 2de92c6f 4a7484aa 5cb0a9dc 76f988da  

983e5152   a831c66d b00327c8 bf597fc7 c6e00bf3 d5a79147 06ca6351 14292967  

27b70a85   2e1b2138 4d2c6dfc 53380d13 650a7354 766a0abb 81c2c92e 92722c85  

a2bfe8a1     a81a664b c24b8b70 c76c51a3 d192e819 d6990624 f40e3585 106aa070  

19a4c116 1e376c08 2748774c 34b0bcb5 391c0cb3 4ed8aa4a 5b9cca4f 682e6ff3  

748f82ee 78a5636f 84c87814 8cc70208 90befffa a4506ceb bef9a3f7 c67178f2 

Ακολουθούν τα βήματα του αλγορίθμου για τον υπολογισμό της ενδιάμεσης τιμής κατακερματισμού: 

1. Χρονοδρομολόγηση μηνύματος 

  = 
  

(i)
                                                                   0       15

 

σ1
 256     2       σ0

 256     15     16         16       63

  

2. Αρχικοποίηση ενεργών μεταβλητών 

  = H0
 i 1 

 

  = H1
 i 1 

 

  = H2
 i 1 

 

  = H3
 i 1 

 

e = H4
 i 1 

 

  = H5
 i 1 

 

  = H6
 i 1 

 

  = H 
(i 1)
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3. Επεξεργαστικοί γύροι 

      = 0    63 

{ 

     1 =     Σ1
 256  e       e, ,       

 256 
      

     2 = Σ0
 256            , ,   

      =   

      =   

      = e 

    e =      1 

      =   

      =   

      =   

      =  1    2 

} 

Η γραφική αναπαράσταση ενός επεξεργαστικού γύρου φαίνεται στην Εικόνα 1.7. 

 

 
Εικόνα 1.7 Επεξεργαστικός γύρος SHA-256 
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4. Ενδιάμεση μεταβλητή κατακερματισμού 

H0
 i  =     H0

 i 1 
 

H1
 i  =     H1

 i 1 
 

H2
 i  =     H2

 i 1 
 

H3
 i  =     H3

 i 1 
 

H4
 i  = e   H4

 i 1 
 

H5
 i 

 =     H5
 i 1 

 

H6
 i 

 =     H6
 i 1 

 

H 
(i)
 =     H 

(i 1)
 

Αφού επαναληφθούν τα προηγούμενα βήματα Ν φορές, η παραγόμενη 256-bit σύνοψη είναι 

H0
( )

   H1
( )     H2

( )     H3
( )     H4

( )     H5
( )     H6

( )     H 
( )   
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Κεφάλαιο 2 

Επαναχρονισμός (Retiming) – Ξεδίπλωση (Unfolding) 

2.1 Εισαγωγή 

Ο βέλτιστος σχεδιασμός και υλοποίηση ενός επαναληπτικού αλγορίθμου είναι ένα σημαντικό πρόβλημα 

στον τομέα των ολοκληρωμένων κυκλωμάτων VLSI και των παράλληλων συστημάτων. Στο παρόν 

κεφάλαιο παρουσιάζεται μια μέθοδος που επιτυγχάνει να μεγιστοποιήσει τη συχνότητα  ρολογιού ενός 

αλγορίθμου που εκτελείται επαναληπτικά. Η μέθοδος προέρχεται από το συνδυασμό δύο τεχνικών, του 

επαναχρονισμού και της ξεδίπλωσης, οι οποίες βασίζονται στην αναπαράσταση του αλγορίθμου με τη 

μορφή ενός γράφου. 

Αρχικά, αναφέρονται ορισμένες βασικές έννοιες, που είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη των δύο 

τεχνικών. Σε αυτές περιλαμβάνονται βασικά στοιχεία της θεωρίας γράφων καθώς και κάποια 

προβλήματα που επιλύονται με τη χρήση τους. Στη συνέχεια, αναπτύσσονται ξεχωριστά οι τεχνικές του 

επαναχρονισμού και της ξεδίπλωσης. Τέλος, παρουσιάζεται ο αλγόριθμος συνδυασμού των δύο τεχνικών, 

ο οποίος καταλήγει στο βέλτιστο αποτέλεσμα. 

2.2 Βασικές Έννοιες 

2.2.1 Γράφοι 

Ένας γράφος G είναι ένα ζεύγος (V,E), όπου το V είναι ένα πεπερασμένο σύνολο και το E μία δυαδική 

σχέση στο V [9]. Το σύνολο V ονομάζεται σύνολο κόμβων του G, ενώ τα στοιχεία που το αποτελούν 

ονομάζονται κόμβοι του γράφου. Το σύνολο E ονομάζεται σύνολο ακμών του G και τα στοιχεία του 

αποτελούν τις ακμές του γράφου. Μία ακμή αποτελείται από ένα ζεύγος κόμβων, δηλαδή είναι ένα 

σύνολο (u,v), με u,v   V, και λέμε ότι ο κόμβος v είναι γειτονικός του κόμβου u.  Συνήθως, μία ακμή 

αναπαριστάται γράφοντας  
e
  . 

Ένας γράφος μπορεί να είναι κατευθυντικός ή μη κατευθυντικός. Σε ένα μη κατευθυντικό γράφο, το 

σύνολο Ε αποτελείται από μη διατεταγμένα ζεύγη κόμβων και η σχέση γειτνίασης είναι συμμετρική. 

Αυτό σημαίνει ότι η ύπαρξη του ζεύγους (u,v) στο σύνολο Ε συνεπάγεται την ύπαρξη του ζεύγους (v,u). 

Αντίθετα, σε έναν κατευθυντικό γράφο η σχέση γειτνίασης δεν είναι απαραίτητα συμμετρική, καθώς τα 

ζεύγη των κόμβων είναι διατεταγμένα. Επίσης, ένας κατευθυντικός γράφος μπορεί να περιέχει βρόχους 

αποτελούμενους από έναν μόνο κόμβο, δηλαδή μπορεί για ένα ζεύγος (u,v) να ισχύει u = v, σε αντίθεση 

με ένα μη κατευθυντικό, όπου ισχύει πάντα u ≠ v. 

Μία οπτική αναπαράσταση των δύο τύπων γράφου φαίνεται στην Εικόνα 2.1. Σε έναν κατευθυντικό 

γράφο, οι ακμές παριστάνονται με βέλη που δηλώνουν την κατεύθυνσή της. Ο πρώτος γράφος 

αποτελείται από τα σύνολα   =  1,2,3,4,5,6  και   =   1,2 , 2,2 , 2,4 , 2,5 , 4,1 , 4,5 , 5,4 ,6,3) . Ο 

δεύτερος αποτελείται από το ίδιο σύνολο κόμβων, αλλά το σύνολο ακμών είναι 

  =   1,2 , 1,5 , 2,5 , 3,6 , 4,5  . 
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     α) Κατευθυντικός γράφος           β) Μη κατευθυντικός γράφος   

Εικόνα 2.1 Είδη γράφων 

Οι γράφοι επίσης χωρίζονται σε σταθμισμένους και μη σταθμισμένους. Σε ένα σταθμισμένο γράφο, 

κάθε ακμή e αντιστοιχίζεται με έναν αριθμό d(e), ο οποίος ονομάζεται βάρος ή κόστος της ακμής. Οι μη 

σταθμισμένοι γράφοι αποτελούνται μόνο από τα σύνολα κόμβων και ακμών, όπως αυτοί που φαίνονται 

στην Εικόνα 2.1. 

Μία διαδρομή ή μονοπάτι μήκους k από έναν κόμβο u σε έναν κόμβο u’ σε ένα γράφο G = (V,E) είναι 

μια ακολουθία v0, v1, v2, …, vk  από κόμβους έτσι ώστε u = v0, u’ = vk και (vi-1,vi)   E για κάθε                  

i = 1,2,…,k. Το μήκος του μονοπατιού είναι ο αριθμός των ακμών σε αυτό. Το μονοπάτι περιέχει τους 

κόμβους v0, v1, v2, …, vk και τις ακμές ( 0, 1), ( 1, 2), …, ( 
 -1
,  ). Αν υπάρχει μονοπάτι p από τον  u 

στον u’, τότε λέμε ότι ο u’ είναι προσβάσιμος από τον u μέσω του p, το οποίο μπορεί να γραφεί ως  
p
    

αν ο γράφος είναι κατευθυντικός. Σε έναν κατευθυντικό γράφο, ένα μονοπάτι v0, v1, v2, …, vk αποτελεί 

έναν κύκλο αν v0 = vk  και το μονοπάτι περιέχει τουλάχιστον μία ακμή. 

Γράφοι Ροής Σήματος 

Οι αλγόριθμοι Ψηφιακής Επεξεργασίας Σήματος συχνά αναπαριστώνται με τη βοήθεια σταθμισμένων 

κατευθυντικών γράφων, κάνοντας ευκολότερη την περιγραφή τους. Οι γράφοι αυτοί ονομάζονται γράφοι 

ροής σήματος (Data Flow Graphs, DFG) [10]. Σε μια αναπαράσταση με γράφο ροής σήματος, οι κόμβοι 

αναπαριστούν πράξεις πάνω σε δεδομένα και οι κατευθυντικές ακμές αναπαριστούν διαδρομές σήματος. 

Τα βάρη των ακμών είναι μη αρνητικοί ακέραιοι αριθμοί και αντιπροσωπεύουν το πλήθος των 

καθυστερήσεων ανάμεσα στους κόμβους. Επίσης, κάθε κόμβος u χαρακτηρίζεται από έναν ακέραιο μη 

αρνητικό αριθμό t(u), που δηλώνει το χρόνο που απαιτείται για την εκτέλεση της αναπαριστώμενης 

πράξης σε μονάδες χρόνου.  

Γενικά, οι αλγόριθμοι επεξεργασίας σήματος είναι προγράμματα που εκτελούνται επαναληπτικά. Η 

επανάληψη ενός κόμβου ορίζεται ως η εκτέλεσή του ακριβώς μία φορά, ενώ η επανάληψη ολόκληρου 

του γράφου ορίζεται ως η επανάληψη κάθε κόμβου του ακριβώς μία φορά.  

Ένα παράδειγμα επαναληπτικού αλγορίθμου είναι αυτός που περιγράφεται από την ακόλουθη 

εξίσωση διαφορών: 

  n  =    n 1     (n) 
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Η Εικόνα 2.2 δείχνει μια γραφική περιγραφή του και η τον αντίστοιχο γράφο που τον αντιπροσωπεύει. 

 
         α) Γραφική αναπαράσταση                      β) Αναπαράσταση με μορφή γράφου   

Εικόνα 2.2 Αναπαραστάσεις επαναληπτικού αλγορίθμου 

Σε περιπτώσεις αλγορίθμων όμοιων με των κρυπτογραφικών που παρουσιάστηκαν στο προηγούμενο 

κεφάλαιο, είναι επιθυμητή η αναπαράσταση στο γράφο των καταχωρητών που παρέχουν την έξοδο στη 

n-στη επανάληψη [11]. Αυτοί αναπαριστώνται ως κόμβοι με ορθογώνιο σχήμα. Εφόσον δεν αποτελούν 

λειτουργικούς κόμβους, θεωρείται ότι η χρόνος υπολογισμού τους είναι ίσος με μηδέν. Ένα παράδειγμα 

ενός τέτοιου αλγορίθμου είναι ο ακόλουθος: 

  n  =   n 1      n 1  *    n 1     

  n  =   n 1  

  n  =   n 1  

Ο αντίστοιχος γράφος φαίνεται στην Εικόνα 2.3. Οι διακεκομμένες γραμμές οδηγούν στην έξοδο το 

αποτέλεσμα της n-στης επανάληψης. Οι κόμβοι P1, P2 εκτελούν πρόσθεση και ο M πολλαπλασιασμό. 

 
Εικόνα 2.3 Γράφος επαναληπτικού αλγορίθμου με καταχωρητές εισόδου/εξόδου 
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Σε ένα γράφο ροής σήματος μια διαδρομή p μπορεί να γραφεί ως  0
e0
  1

e1
    

e
 -2

    -1

e
 -1

    . Το 

συνολικό βάρος της διαδρομής είναι   p  =   (ei)
 -1

i=0  και ο χρόνος υπολογισμού της διαδρομής είναι 

  p  =   ( i)
 -1

i=0 . Ο κόμβος v0 ονομάζεται κόμβος πηγής και ο vk κόμβος προορισμού. 

Ο γράφος ροής σήματος διατηρεί την οδηγούμενη από τα δεδομένα ιδιότητα των συγκεκριμένων 

αλγορίθμων, όπου κάθε κόμβος μπορεί να παράγει έξοδο, δηλαδή να πραγματοποιήσει τον υπολογισμό 

του, όταν όλα τα δεδομένα εισόδου είναι διαθέσιμα. Έτσι, πολλοί κόμβοι μπορούν να κάνουν τους 

υπολογισμούς τους ταυτόχρονα, οδηγώντας σε παραλληλία. Αντίστροφα, ένας κόμβος με παλλαπλές 

εισόδους μπορεί να παράγει έξοδο αφότου όλοι οι προηγούμενοι κόμβοι που συνδέονται σε αυτόν έχουν 

παράγει έξοδο. Η τελευταία περίπτωση επιβάλλει περιορισμούς προτεραιότητας ανάμεσα στους κόμβους 

του γράφου, οι οποίοι περιγράφονται από τις ακμές μεταξύ τους. Ένας περιορισμός προτεραιότητας είναι 

ενδο-επαναληπτικός αν η ακμή έχει μηδενική καθυστέρηση ή δια-επαναληπτικός αν η ακμή έχει μία ή 

περισσότερες καθυστερήσεις. Μαζί, οι δύο τύποι περιορισμών, ορίζουν τη σειρά εκτέλεσης των κόμβων 

σε ένα γράφο. 

Για το γράφο της Εικόνας 2.2, η ακμή από τον κόμβο Α στον Β επιβάλλει έναν ενδο-επαναληπτικό 

περιορισμό, που δηλώνει ότι η k-στη επανάληψη του Α πρέπει να εκτελεστεί πριν από την k-στη 

επανάληψη του Β. Η ακμή από τον Β στον Α ορίζει έναν δια-επαναληπτικό περιορισμό, που δηλώνει ότι 

η k-στη επανάληψη του Β πρέπει να εκτελεστεί πριν από την (k+1)-στη επανάληψη του Α. Ένας απλός 

τρόπος συμβολισμού των περιορισμών προτεραιότητας είναι η χρήση μονού βέλους για τον ενδο-

επαναληπτικό περιορισμό και η χρήση διπλού για τον δια-επαναληπτικό. Δηλαδή, στη συγκεκριμένη 

περίπτωση ισχύει 

Ak   Bk 

Bk   Ak+1 

Ένα σημαντικό στοιχείο του γράφου ροής σήματος είναι το κρίσιμο μονοπάτι. Αυτό ορίζεται ως το 

μονοπάτι με το μεγαλύτερο χρόνο υπολογισμού ανάμεσα σε όλα τα μονοπάτια που έχουν μηδενική 

καθυστέρηση. Δηλαδή, αποτελεί το μονοπάτι με τη μεγαλύτερη καθυστέρηση υπολογισμού 

συνδυαστικής λογικής. Ο χρόνος υπολογισμού του αποτελεί την ελάχιστη δυνατή περίοδο ρολογιού για 

το κύκλωμα που ο γράφος αντιπροσωπεύει. Η ελάχιστη περίοδος ρολογιού Φ(G) ορίζεται ως  

Φ   =    {  p  :   p  = 0} 

2.2.2 Όριο Επανάληψης (Iteration Bound) 

Πολλοί επαναληπτικοί αλγόριθμοι περιέχουν βρόχους ανάδρασης, οι οποίοι επιβάλλουν ένα θεμελιώδες 

ελάχιστο όριο στην περίοδο δειγματοληψίας. Αυτό το ονομάζεται όριο περιόδου επανάληψης, ή απλώς 

όριο επανάληψης [10]. Το όριο επανάληψης αποτελεί χαρακτηριστικό της αναπαράστασης ενός 

αλγορίθμου με τη μορφή ενός γράφου ροής σήματος. Διαφορετικές αναπαραστάσεις του ίδιου 

αλγορίθμου μπορούν να οδηγήσουν σε διαφορετικά όρια επανάληψης. Είναι αδύνατο να επιτευχθεί 

περίοδος δειγματοληψίας μικρότερη από αυτό το όριο ακόμη κι αν είναι διαθέσιμοι άπειροι 

επεξεργαστές.  

Ένας βρόχος του γράφου είναι ένα κατευθυντικό μονοπάτι που ξεκινά και καταλήγει στον ίδιο κόμβο. 

Ο απαιτούμενος χρόνος για την εκτέλεση ενός βρόχου μπορεί να υπολογιστεί από τις σχέσεις 

προτεραιότητας που περιγράφονται από τις ακμές του γράφου. Κάθε βρόχος του γράφου επιβάλλει ένα 
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ελάχιστο όριο στην περίοδο επανάληψης. Το όριο ενός βρόχου l ορίζεται ως  l  l  όπου tl είναι ο 

συνολικός χρόνος υπολογισμού των κόμβων του βρόχου και dl ο συνολικός αριθμός των καθυστερήσεων 

στο βρόχο. 

 
  (α)                          (β)   

Εικόνα 2.4 Γράφοι επαναληπτικών αλγορίθμων 

Ο γράφος της Εικόνας 2.4α αποτελείται από ένα μόνο βρόχο που έχει δύο καθυστερήσεις. Αν t(A) = 2 

μ. και t(B) = 4 μ., τότε ο υπολογισμός του βρόχου απαιτεί 6 μ.. Το όριο βρόχου είναι 6 2 = 3 μ. Για να 

φανεί πώς μπορεί να εκτελεστεί ο βρόχος σε 3 μ., πρέπει να εξεταστούν οι περιορισμοί προτεραιότητας: 

A0   B0   A2   B2   A4   B4   A6     

A1   B1   A3   B3   A5   B5   A7     

Υπάρχουν δύο ανεξάρτητα σύνολα περιορισμών προτεραιότητας, ένα για τις άρτιες επαναλήψεις και 

ένα για τις περιττές. Έτσι, δύο επαναλήψεις μπορούν να εκτελεστούν σε 6 μ., με αποτέλεσμα το όριο για 

ένα βρόχο να είναι 6 2 = 3 μ. 

Ο κρίσιμος βρόχος ορίζεται ως ο βρόχος που έχει το μεγαλύτερο όριο βρόχου. Το όριο βρόχου του 

κρίσιμου βρόχου είναι το όριο επανάληψης του γράφου, που είναι το ελάχιστο όριο στην περίοδο 

δειγματοληψίας ανεξάρτητα από τη διαθέσιμη υπολογιστική ισχύ. 

Το όριο επανάληψης ορίζεται ως 

Τ  =    
l    

 
 l

 l
  

όπου L το σύνολο των βρόχων στο γράφο. 

Για το γράφο της Εικόνας 2.4β, αν t(A) = 2 μ., t(B) = 4 μ. και  t(C) = 5 μ., ισχύει 

Τ  =     
6

2
,
11

1
 =11 μ. 

2.2.3 Βραχύτερο μονοπάτι (Shortest Path) 

Το βάρος του βραχύτερου μονοπατιού δ(u,v) ανάμεσα σε δύο κόμβους u και v στην περίπτωση που 

υπάρχει ένα μονοπάτι p ανάμεσά του ορίζεται ως 

δ  ,   =  in{  p  :  
p
  } 

Αν δεν υφίσταται μονοπάτι από τον κόμβο u στον v τότε δ  ,   =  . 
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Το βραχύτερο μονοπάτι έναν κόμβο u σε έναν κόμβο v ορίζεται ως το οποιοδήποτε μονοπάτι p με 

συνολικό βάρος d(p) = δ(u,v) [9]. Ο ορισμός ισχύει εφόσον δεν περιέχονται κύκλοι με αρνητικό βάρος 

στο γράφο. Αν ένας τέτοιος κύκλος υπάρχει, τότε κανένα μονοπάτι που περιέχει κόμβους που ανήκουν 

στον κύκλο δε μπορεί να είναι το βραχύτερο. Πάντα μπορεί να βρεθεί ένα μονοπάτι με μικρότερο βάρος 

διασχίζοντας τον κύκλο. Όταν υπάρχει κύκλος με αρνητικό βάρος στο γράφο, ορίζεται δ  ,   = - . 

Για τον υπολογισμό του βραχύτερου μονοπατιού έχουν αναπτυχθεί διάφοροι αλγόριθμοι. 

Συγκεκριμένα, υπολογίζουν για ένα δεδομένο γράφο G = (V,E) τα βραχύτερα μονοπάτια από έναν 

δεδομένο κόμβο s   V προς όλους τους υπόλοιπους κόμβους του γράφου και ονομάζονται αλγόριθμοι 

μοναδικής πηγής. Οι αλγόριθμοι αυτοί αποτελούν τη βάση για την επίλυση άλλων προβλημάτων που 

σχετίζονται με τα βραχύτερα μονοπάτια. 

Ένα πρόβλημα είναι η εύρεση των βραχύτερων μονοπατιών από όλους τους κόμβους ενός γράφου 

προς ένα δεδομένο κόμβο προορισμού. Αντιστρέφοντας τις κατευθύνσεις όλων των ακμών του γράφου, 

ανάγεται από πρόβλημα μοναδικού προορισμού σε πρόβλημα μοναδικής πηγής. Ένα άλλο πρόβλημα 

είναι η εύρεση του βραχύτερου μονοπατιού για δεδομένους κόμβους πηγής u και προορισμού v, που είναι 

γνωστό ως πρόβλημα μοναδικού ζεύγους. Η λύση του βρίσκεται επιλύοντας το πρόβλημα μοναδικής 

πηγής για τον κόμβο u. Ένα πιο γενικό πρόβλημα είναι η εύρεση του βραχύτερου μονοπατιού από έναν 

κόμβο u σε έναν κόμβο v για κάθε ζεύγος κόμβων του γράφου. Παρόλο που μπορεί να βρεθεί λύνοντας 

το πρόβλημα μοναδικής πηγής για κάθε κόμβο του γράφου, υπάρχει αλγόριθμος που το υπολογίζει 

γρηγορότερα. Τέλος, με τη βοήθεια των αλγορίθμων βραχύτερων μονοπατιών μπορεί να λυθεί ένα γενικό 

πρόβλημα γραμμικού προγραμματισμού, όπου στόχος είναι η βελτιστοποίηση μιας γραμμικής 

συνάρτησης που υπόκειται σε ένα σύνολο γραμμικών περιορισμών με τη μορφή διαφορών. Οι τρόποι 

επίλυσης των δύο τελευταίων περιπτώσεων είναι αυτοί που χρησιμοποιούναι από τις τεχνικές που 

παρουσιάζονται στη συνέχεια του κεφαλαίου. 

Όλοι οι αλγόριθμοι βραχύτερων μονοπατιών βασίζονται στην ιδιότητα ότι ένα βραχύτερο μονοπάτι 

εμπεριέχει άλλα βραχύτερα μονοπάτια. Δηλαδή, αν ένα μονοπάτι p =  0
e0
  1

e1
    

e
 -2

    -1

e
 -1

     είναι το 

βραχύτερο από τον κόμβο v0 στον κόμβο vk και ένα άλλο μονοπάτι pi  =  i
ei
  i 1

ei 1
     

e
 -1

       i,  έτσι 

ώστε 0   i   j   k, που περιέχεται στο p, τότε το μονοπάτι pij είναι το βραχύτερο μονοπάτι από τον κόμβο 

vi  στον κόμβο vj. 

Αλγόριθμος Floyd – Warshall 

Ένας από τους πιο διαδεδομένους αλγόριθμους για της εύρεση του βραχύτερου μονοπατιού ανάμεσα σε 

όλα τα ζεύγη κόμβων ενός γράφου είναι ο αλγόριθμος Floyd – Warshall. Ο αλγόριθμος αυτός βασίζεται 

στην ακόλουθη παρατήρηση: 

Έστω   = {1,2,…, } το σύνολο των κόμβων ενός γράφου G = (V,E) και ένα υποσύνολο των κόμβων 

{1,2,…, }. Για κάθε ζεύγος κόμβων i,      θεωρούμε μόνο τα μονοπάτια των οποίων οι ενδιάμεσοι 

κόμβοι ανήκουν στο σύνολο {1,2,…, } και έστω p το μονοπάτι ελάχιστου βάρους μεταξύ αυτών. Ο 

αλγόριθμος Floyd – Warshall εκμεταλλεύεται τη σχέση μεταξύ του μονοπατιού p και των βραχύτερων 

μονοπατιών από τον i στον j, οι ενδιάμεσοι κόμβοι των οποίων βρίσκονται στο σύνολο {1,2,…, - }. Η 

σχέση εξαρτάται από το αν ο k είναι ενδιάμεσος κόμβος του μονοπατιού p. 

Αν ο k δεν είναι ενδιάμεσος κόμβος του μονοπατιού p, τότε όλοι οι ενδιάμεσοι κόμβοι του  p 

βρίσκονται στο σύνολο {1,2,…, - }. Έτσι, ένα βραχύτερο μονοπάτι από τον κόμβο i στον j με όλους 
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τους ενδιάμεσους κόμβους στο σύνολο {1,2,…, - } είναι επίσης ένα βραχύτερο μονοπάτι από τον i στον 

j με όλους τους ενδιάμεσους κόμβους στο σύνολο {1,2,…, }. 

Αν ο k είναι είναι ενδιάμεσος κόμβος του μονοπατιού p και το p χωριστεί σε δύο μονοπάτια i
p1
  

p2
  , 

τότε, σύμφωνα με την προηγούμενη ιδιότητα, το p1 είναι ένα βραχύτερο μονοπάτι από τον i στον k. 

Επειδή ο κόμβος k δεν αποτελεί ενδιάμεσο κόμβο στο μονοπάτι p1, όλοι οι ενδιάμεσοι κόμβοι του p1 

βρίσκονται στο σύνολο {1,2,…, - }. Όμοια, το  p2 είναι ένα βραχύτερο μονοπάτι από τον κόμβο k στον 

κόμβο j, με όλους τους ενδιάμεσους κόμβους στο σύνολο {1,2,…, - }. 

Με βάση την προηγούμενη παρατήρηση ορίζεται ένας επαναληπτικός τύπος για τον υπολογισμό του 

βάρους του βραχύτερου μονοπατιού ανάμεσα σε όλα τα ζεύγη κόμβων του γράφου: 

 i 
 
=  

 i                                        αν    = 0

 in   i 
   1 

,  i 
   1 

    
   1 

     αν      1
  

Όταν k = 0, το μονοπάτι p από τον κόμβο i στον κόμβο j δεν έχει ενδιάμεσους κόμβους. Επειδή για 

κάθε μονοπάτι όλοι οι ενδιάμεσοι κόμβοι βρίσκονται στο σύνολο {1,2,…, }, ο πίνακας  ( ) =  i 
( )

 

περιέχει τα βραχύτερα μονοπάτια, δηλαδή  i 
( )

 = δ i,            . 

Βάσει του του επαναληπτικού τύπου υπολογισμού και της απαίτησης να μην υπάρχουν αρνητικοί 

κύκλοι στο γράφο, ο αλγόριθμος Floyd – Warshall διαμορφώνεται ως εξής: 

for i = 1 to N 

for j = 1 to N 

r
(1)
(i,j) = d(i 

 
  j) 

for k = 1 to N 

for j = 1 to N 

for i = 1 to N 

r
(k+1)

(i,j) = r
(k)
(i,j) 

If r(k+1)(i,j) > r(k)(i,k) + r(k)(k,j) 

r
(k+1)

(i,j) = r
(k)
(i,k) + r

(k)
(k,j) 

for k = 1 to N 

for i = 1 to N 

If r(k)(i,j) < 0 

return FALSE and exit 

return TRUE and exit 

Περιορισμοί Διαφορών και Βραχύτερα Μονοπάτια 

Σε ένα γενικό πρόβλημα γραμμικού προγραμματισμού, δίνεται ένα πίνακας Α μεγέθους m x n, ένα 

διάνυσμα b μεγέθους m και ένα διάνυσμα c μεγέθους n. Στόχος είναι η εύρεση ενός διανύσματος 

μεγέθους n που μεγιστοποιεί τη συνάρτηση    i i 
n
i=1  υπό τους περιορισμούς A    b. Μερικές φορές ο 

στόχος είναι απλώς η εύρεση οποιασδήποτε εφικτής λύσης ή η απόδειξη ότι καμία εφικτή λύση δεν 

υπάρχει. 

Ένα σύστημα με n περιορισμούς σε μορφή ανισότητας μπορεί να ερμηνευθεί με μια οπτική πλευρά 

προσανατολισμένη σε γράφους. Έχοντας ως βάση το διάνυσμα x και τις ανισότητες των περιορισμών, 

σχεδιάζεται ένας γράφος, που ονομάζεται γράφος περιορισμών. Ο κάθε κόμβος του αντιπροσωπεύει κάθε 
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άγνωστη μεταβλητή του διανύσματος x και κάθε ακμή αντιστοιχεί σε κάθε ανισότητα που περιέχει δύο 

αγνώστους. Το βάρος της ακμής είναι το φράγμα της ανισότητας, δηλαδή για μία ανισότητα xj – xi   bk η 

αντίστοιχη ακμή θα έχει βάρος d(vi 
 
  vj) = bk. Επίσης, στο γράφο προστίθεται ένας ακόμη κόμβος v0 που 

ενώνεται με όλους τους υπόλοιπους με βάρος 0. Αυτό γίνεται για να εξασφαλιστεί ότι ο γράφος περιέχει 

τουλάχιστον έναν κόμβο που μπορεί να φτάσει όλους τους άλλους κόμβους του. 

Για δύο οποιουσδήποτε κόμβους vi, vj του γράφου ισχύει η τριγωνική ανισότητα: 

      δ  0,      δ  0, i       0,    

  δ  0,      δ  0, i       0,    

Με την αντικατάσταση xi = δ(v0,vi) και xj = δ(v0,vj) αποδεικνύεται ότι ικανοποιείται η ανισότητα       

xi – xj   d(v0,vj). Επομένως, μία εφικτή λύση για το πρόβλημα είναι η x = (δ(v0,v1), δ(v0,v2), … , δ(v0,vn)). 

2.3 Επαναχρονισμός (Retiming) 

Η τεχνική του επαναχρονισμού είναι μία τεχνική μετασχηματισμού που χρησιμοποιείται για να αλλάξει 

την τοποθεσία των στοιχείων μνήμης σε ένα κύκλωμα χωρίς να επηρεάσει τα χαρακτηριστικά εισόδου – 

εξόδου [10]. Για παράδειγμα, ένα IIR φίλτρο, που αναπαρίσταται γραφικά στην Εικόνα 2.5α, 

περιγράφεται από τις εξισώσεις διαφορών 

 (n) =   (n 1)     (n 2) 

  n  =    n 1      n  

          =    n 2       n 3     (n) 

Το φίλτρο της Εικόνας 2.5β περιγράφεται από τις εξισώσεις 

 1 n  =    n 1  

 2 n  =    n 2  

  n  =  1 n 1     2 n 1      n  

          =    n 2       n 3     (n) 

Παρόλο που τα δύο φίλτρα έχουν καθυστερήσεις σε διαφορετικά σημεία, έχουν τα ίδια 

χαρακτηριστικά εισόδου – εξόδου. Καθένα από αυτά μπορεί να παραχθεί από το άλλο με χρήση του 

κατάλληλου μετασχηματισμού. 

 
α) Γραφική αναπαράσταση αρχικού φίλτρου           β) Εναλλακτική γραφική αναπαράσταση φίλτρου  

Εικόνα 2.5 Αναπαραστάσεις IIR φίλτρου 
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Η τεχνική αυτή έχει ευρεία εφαρμογή στο σχεδιασμό σύγχρονων ακολουθιακών κυκλωμάτων. 

Χρησιμοποιείται ώστε να ελατωθεί η περίοδος ρολογιού ενός κυκλώματος, ο αριθμός των καταχωρητών 

ή η κατανάλωση ενέργειας. Σε επόμενο κεφάλαιο θα δειχθεί η εφαρμογή της τεχνικής σε επαναληπτικούς 

κρυπτογραφικούς αλγόριθμους με στόχο τη μείωση της περιόδου επανάληψης. Γενικά, αυτό 

επιτυγχάνεται με μείωση του υπολογιστικού χρόνου του κρίσιμου μονοπατιού, που θέτει το ελάχιστο 

όριο στην περίοδο. Το γεγονός αυτό φαίνεται από την εφαρμογή στους γράφους ροής σήματος της 

Εικόνας 2.6, που αντιπροσωπεύουν το φίλτρο της Εικόνας 2.5. Συγκεκριμένα, τα κρίσιμα μονοπάτια είναι 

διαφορετικά στις δύο αναπαραστάσεις. 

 
        α) Αρχικός γράφος                   β) Εναλλακτικός γράφος  

Εικόνα 2.6 Αναπαραστάσεις IIR φίλτρου με μορφή γράφου 

Αν t(1) = t(2) = 1 μ. και t(3) = t(4) = 2 μ., το κρίσιμο μονοπάτι στο γράφο της Εικόνας 2.6α είναι       

p1 = 4   2 και t(p1) = 1 + 2 =3 μ. Στο γράφο της Εικόνας 2.6β, το κρίσιμο μονοπάτι είναι p2 = 2   1 και 

t(p2) = 1 + 1 =2 μ. Συνεπώς η ελάχιστη περίοδος ρολογιού για το φίλτρο έχει μειωθεί από 3 σε 2 μονάδες, 

δηλαδή επετεύχθη μείωση 33%. 

Η μέθοδος του επαναχρονισμού αντιστοιχίζει τον αρχικό γράφο G σε ένα νέο Gr. Μία λύση της 

μεθόδου χαρακτηρίζεται από μία τιμή r(V) για κάθε κόμβο V του γράφου. Έστω d(e) το βάρος της ακμής 

e στον αρχικό γράφο G και dr(e) το βάρος της ακμής e στο μετασχηματισμένο γράφο Gr. Το βάρος της 

ακμής  
e
   στο μετασχηματισμένο γράφο υπολογίζεται από το βάρος της ακμής στον αρχικό γράφο ως 

εξής: 

   e  =   e            ( ) 

Σύμφωνα με αυτήν την εξίσωση, ο γράφος της Εικόνας 2.6β προκύπτει από αυτόν της Εικόνας 2.6α 

με τη λύση r(1) = r(3) = r(4) = 0, r(2) = -1. Για παράδειγμα, το βάρος της ακμής 3 
 
  2 προκύπτει ως εξής: 

   3 
e
  2  =   3 

e
  2        3    2  

= 0   0   ( 1)  = 1 
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Επίσης, το βάρος της ακμής 2 
 
  1 είναι  

   2 
e
  1  =   2 

e
  1       2     1  

= 1     1   0 = 0 

Μία λύση επαναχρονισμού είναι εφικτή αν ισχύει dr(e)   0 για κάθε ακμή. Ενώ η προηγούμενη λύση 

είναι εφικτή επειδή όλες οι ακμές έχουν μη αρνητικά βάρη, η λύση r(1) = r(3) = r(4) = 0, r(2) = 1 είναι 

αδύνατη διότι, για παράδειγμα, η ακμή 3 
 
  2 στον επαναπροσδιορισμένο γράφο θα έχει βάρος  

   3 
e
  2   =   3 

e
  2       3    2  

= 0   0   1 =  1 

Από την εξίσωση προκύπτουν  οι ιδιότητες του επαναχρονισμού, οι οποίες παραθέτονται χωρίς 

απόδειξη: 

1. Το βάρος της επαναχρονισμένης διαδρομής p = v0 
e0
  v1 

e1
    

e
 -2

   vk-1 

e
 -1

   vk δίνεται από τη σχέση  

   p  =   p       0   (  ) 

2. Ο επαναχρονισμός δεν αλλάζει τον αριθμό των καθυστερήσεων σε έναν κύκλο. 

3. Ο επαναχρονισμός δεν αλλάζει το όριο επανάληψης του γράφου. 

4. Προσθέτοντας μία σταθερή τιμή j στην τιμή επαναχρονισμού κάθε κόμβου δεν αλλάζει η 

αντιστοίχιση από τον G στον Gr.  

Ο αλγόριθμος που παρουσιάζεται στη συνέχεια βρίσκει μια λύση επαναχρονισμού r0 έτσι ώστε 

Φ(  0
)   Φ(  ) για οποιαδήποτε άλλη λύση r, δηλαδή επιτυγχάνει την ελάχιστη δυνατή περίοδο 

ρολογιού. 

Ο αλγόριθμος αυτός χρησιμοποιεί δύο ποσότητες, τους διδιάστατους πίνακες D(U,V) και T(U,V). Η 

D(U,V) αντιπροσωπεύει τον ελάχιστο αριθμό καθυστερήσεων ανάμεσα σε όλα τα μονοπάτια από τον 

κόμβο U στον κόμβο V, ενώ η T(U,V) είναι ο μέγιστος χρόνος υπολογισμού μεταξύ όλων των 

μονοπατιών από τον U στον V με βάρος D(U,V). Δηλαδή, 

   ,   =  in    p  :  
p
     

 ( , ) =       p  :  
p
    και   p  =  ( , )  

Για τον υπολογισμό των παραπάνω ποσοτήτων χρησιμοποιείται ο εξής αλγόριθμος: 

1. Έστω Μ = tmaxΝ, όπου tmax ο μέγιστος από τους χρόνους υπολογισμού των κόμβων του γράφου G 

και Ν ο αριθμός των κόμβων στον G. 

2. Σχεδιάζουμε ένα νέο γράφο G’ που είναι ο ίδιος με τον G με τη διαφορά ότι τα βάρη των ακμών για 

κάθε ακμή  
e
   του γράφου αντικαθιστώνται με  



41 

 

   e  =    e     ( ) 

3. Λύνουμε το πρόβλημα των βραχύτερων διαδρομών μεταξύ όλων των ζευγών κόμβων του G’. Έστω 

δ’(U,V) είναι η βραχύτερη διαδρομή από τον U στον V. 

4. Αν U ≠ V, τότε  

   ,   =  
δ
   ,  

 
  

   ,   =     ,   δ
   ,      ( ) 

Αν U = V, τότε 

   ,   = 0  

   ,   =  ( ) 

Οι τιμές των D(U,V) και T(U,V) χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό της ύπαρξης μιας λύσης 

επαναχρονισμού που να επιτυγχάνει μια επιθυμητή περίοδο ρολογιού. Δεδομένης μιας επιθυμητής 

περιόδου ρολογιού c, υπάρχει μία εφικτή λύση επαναπροσδιορισμού r έτσι ώστε Φ(Gr)   c αν 

ικανοποιούνται οι ακόλουθοι περιορισμοί: 

Περιορισμός υλοποιησιμότητας: Για κάθε ακμή  
e
   του G πρέπει 

      ( )    (e) 

Περιορισμός κρίσιμου μονοπατιού: Για όλους τους κόμβους U, V για τους οποίους T(U,V) > c πρέπει 

               ,   1 

Ο περιορισμός υλοποιησιμότητας δηλώνει ότι ο αριθμός των καθυστερήσεων για κάθε ακμή του 

επαναχρονισμένου γράφου πρέπει να είναι μη αρνητικός. Αυτό προκύπτει εύκολα αν θυμηθούμε την 

εξίσωση περιγραφής του επαναχρονισμού. Αν σε αυτήν απαιτήσουμε να είναι dr(e)   0, θα καταλήξουμε 

στο συγκεκριμένο περιορισμό. Όσο αφορά την επεξήγηση του δεύτερου περιορισμού, αυτή βρίσκεται 

στην ιδιότητα 1, που δίνει το βάρος ενός επαναχρονισμένου μονοπατιού, καθώς και στην έννοια του 

κρίσιμου μονοπατιού, όπως ορίστηκε στην προηγούμενη υποενότητα. Έτσι, τίθεται η απαίτηση προς όλα 

τα μονοπάτια που έχουν χρόνο υπολογισμού μεγαλύτερο από την επιθυμητή περίοδο c, κάτι που 

δηλώνεται από την ποσότητα T(U,V), να μην αποτελούν κρίσιμο μονοπάτι. Δηλαδή, απαιτείται να 

υπάρχει σε αυτά τουλάχιστον μία καθυστέρηση ή αλλιώς η συνολική τους καθυστέρηση να είναι 

μεγαλύτερη ή ίση του ένα: 

    ,     1      ,           ( )   1 

Έστω ότι υπάρχουν δύο μονοπάτια  
p1
   και  

p2
   με   p

1
  =    ,   και 

  p
2
  =    ,      ,      0. Σύμφωνα με την ιδιότητα 1, μετά τον επαναχρονισμό θα ισχύει 

   p1  =    ,           ( ) και    p2  =    ,               ( ), δηλαδή θα είναι   p
1
      p

2
 . 
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Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότερα μονοπάτια στον αρχικό γράφο με βάρος μεγαλύτερο από το 

ελάχιστο, με όμοιο τρόπο αποδεικνύεται ότι μετά τον επαναχρονισμό θα έχουν επίσης μεγαλύτερο βάρος 

από το μονοπάτι ελαχίστου βάρους. Επομένως, αν εξασφαλιστεί ότι το μονοπάτι με τον ελάχιστο αριθμό 

καθυστερήσεων δε θα αποτελέσει κρίσιμο μονοπάτι, ικανοποιείται η προϋπόθεση για όλα τα υπόλοιπα 

μονοπάτια που συνδέουν τους δύο κόμβους. Έτσι, καταλήγουμε στη σχέση από την οποία προκύπτει ο 

περιορισμός του κρίσιμου μονοπατιού: 

   ,                 1 

Τελικά, το πρόβλημα της εύρεσης της λύσης επαναχρονισμού καταλήγει σε πρόβλημα γραμμικού 

προγραμματισμού, το οποίο λύνεται με τη μέθοδο που παρουσιάστηκε στην προηγούμενη υποενότητα, 

δηλαδή με την εύρεση των βραχύτερων μονοπατιών στο γράφο περιορισμών. 

Συνήθως, ο στόχος είναι να βρεθεί η λύση επαναχρονισμού που επιτυγχάνει την ελάχιστη δυνατή 

περίοδο ρολογιού. Η προσέγγιση στο πρόβλημα είναι η ταξινόμηση κατά αύξουσα σειρά των στοιχείων 

του T(U,V) και η δοκιμή τους ως επιθυμητή περίοδο, ξεκινώντας από τη μικρότερη, μέχρι να βρεθεί μια 

υλοποιήσιμη λύση. Σε περίπτωση που είναι γνωστό το όριο επανάληψης, η δοκιμή ξεκινά από μια τιμή 

μεγαλύτερη ή ίση με αυτό. 

Για να φανεί πώς λειτουργεί ο αλγόριθμος που παρουσιάστηκε, παρακάτω παραθέτονται τα βήματα 

για την εύρεση μιας λύσης επαναχρονισμού για το γράφο της Εικόνας 2.6α. 

Είναι tmax = 2 και N = 4. Άρα Μ = 8. 

Υπολογίζοντας τα νέα βάρη, σχεδιάζεται ο γράφος της Εικόνας 2.7. 

 
Εικόνα 2.7 Γράφος δεύτερου βήματος επαναχρονισμού 
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Ο πίνακας βραχύτερων διαδρομών είναι: 

δ’(U,V) 1 2 3 4 

1 12 5 7 15 

2 7 12 14 22 

3 5 -2 12 20 

4 5 -2 12 20 

Οι πίνακες D(U,V) και T(U,V) είναι: 

D(U,V) 1 2 3 4  T(U,V) 1 2 3 4 

1 0 1 1 2  1 1 4 3 3 

2 1 0 2 3  2 2 1 4 4 

3 1 0 0 3  3 4 3 2 6 

4 1 0 2 0  4 4 3 6 2 

Επειδή Τ = 2 μ. θα ψάξουμε για εφικτή λύση τέτοια ώστε Φ(Gr)   2 μ. Από τον περιορισμό 

υλοποιησιμότητας προκύπτουν οι ανισότητες: 

  3    1    1 

  4    1    2 

  1    2    1 

  2    3    0 

  2   (4)   0 

Από τον περιορισμό κρίσιμου μονοπατιού προκύπτουν οι ανισότητες: 

  2    1    0 

  3    1    0 

  4    1    1 

  3    2    1 

  4    2    2 

  1    3    0 

  2    3     1 

  4    3    2 

  1    4    0 

  2    4     1 

Συνδυάζοντας τις ανισότητες που έχουν ίδιο αριστερά μέρη και κρατώντας αυτές με το μικρότερο 

φράγμα, προκύπτουν οι ανισότητες: 

  2    1    0 

  3    1    0 

  4    1    1 

  1    2    1 

  3    2    1 
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  4    2    2 

  1    3    0 

  2    3     1 

  4    3    2 

  1    4    0 

  2    4     1 

  3   (4)   1 

Ο γράφος περιορισμών για τις 12 ανισότητες είναι: 

 
Εικόνα 2.8 Γράφος περιορισμών 

Τελικά βρίσκουμε r(1) = r(3) = r(4) = 0, r(2) = -1 και ο επαναχρονισμένος γράφος φαίνεται στην 

Εικόνα 2.6β. 

Είναι επίσης σημαντικό να δειχθεί η επίδραση του επαναχρονισμού σε γράφους στους οποίους 

εμφανίζονται οι καταχωρητές εξόδου. Για το γράφο της Εικόνας 2.3, ο οποίος επανασχεδιάζεται στην 

Εικόνα 2. α, θεωρούμε ότι t(P1) = t(P2) = 1 μ. και t(Μ)= 2 μ. Τότε    = 1.5 μ., επομένως αναζητείται 

λύση ώστε Φ(Gr)   2 μ. Εκτελώντας τον αλγόριθμο επαναχρονισμού, βρίσκεται η λύση r(A) = r(P1) = 0, 

r(B) = r(M) = 1, r(C) = r(P2) = 1, με την οποία προκύπτει ο επαναχρονισμένος γράφος της Εικόνας 2. β. 

Το κρίσιμο μονοπάτι αποτελείται από τον κόμβο Μ, συνεπώς η ελάχιστη δυνατή περίοδος είναι 2 μ. 
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       α) Αρχικός γράφος                     β) Επαναχρονισμένος γράφος  

Εικόνα 2.9 Επαναχρονισμός σε γράφο με καταχωρητές εισόδου/εξόδου 

Παρατηρούμε ότι η ακμή (Α,Β) έχει πλέον μηδενικό αριθμό καθυστερήσεων. Έτσι, ο καταχωρητής Β 

έχει την ίδια τιμή με τον Α. Σύμφωνα όμως με τις εξισώσεις, ισχύει   n  =  (n-1). Επομένως, στη n-στη 

επανάληψη, ο Β θα περιέχει το a(n), που είναι ίσο με το b(n+1). Όμοια, ο δείκτης του καταχωρητή C 

μεταβάλλεται και γίνεται n+2. Αυτό σημαίνει ότι για ένα συγκεκριμένο αριθμό επαναλήψεων, η τελική 

τιμή του καταχωρητή Α θα υπολογιστεί δύο επαναλήψεις αργότερα από αυτή του C και μία από εκείνη 

του B. 

2.4 Ξεδίπλωση (Unfolding) 

Η ξεδίπλωση είναι μία τεχνική μετασχηματισμού που μπορεί να εφαρμοστεί σε έναν επαναληπτικό 

αλγόριθμο που περιγράφεται από ένα γράφο ροής σήματος ώστε να δημιουργηθεί ένας νέος γράφος που 

περιγράφει περισσότερες από μία επαναλήψεις του αρχικού [10]. Πιο συγκεκριμένα, η ξεδίπλωση ενός 

γράφου με ένα συντελεστή ξεδίπλωσης J δημιουργεί ένα νεό γράφο, που περιγράφει J συνεχόμενες 

επαναλήψεις του αρχικού. Για κάθε κόμβο του αρχικού γράφου υπάρχουν J κόμβοι με την ίδια 

λειτουργία στον αναδιπλωμένο. 

Παράδειγμα ενός επαναληπτικού αλγορίθμου είναι η ακόλουθη εξίσωση διαφορών, που φαίνεται 

γραφικά στην Εικόνα 2.10α. 

  n  =    n       (n) 

Αντικαθιστώντας τη μεταβλητή n με 2k και 2k+1 λαμβάνουμε δύο εξισώσεις που περιγράφουν δύο 

συνεχόμενες επαναλήψεις του αλγορίθμου. 

  2   =    2         2   

  2  1  =    2  8     (2 ) 
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α) Αναπαράσταση αρχικού αλγορίθμου              β) Αναπαράσταση δύο συνεχόμενων επαναλήψεων  

Εικόνα 2.10 Αναπαραστάσεις επαναληπτικού αλγορίθμου 

Σε ένα σύστημα που υφίσταται ξεδίπλωση με συντελεστή J, κάθε καθυστέρηση του αρχικού 

αντιστοιχεί σε J καθυστερήσεις στο αναδιπλωμένο. Αυτό σημαίνει ότι αν η είσοδος σε ένα στοιχείο 

μνήμης είναι το σήμα x(kJ+m), η έξοδός του θα είναι x(kJ+m-J) = x((k-1)J+m). Σύμφωνα με αυτή τη 

λογική υπολογίζεται ο αριθμός των στοιχείων καθυστέρησης του αναδιπλωμένου γράφου με βάση τον 

αρχικό. Έτσι, για να παραχθεί η έξοδος y(2k) πρέπει να ισχύει 

  2   =    2         2   

=    2  10 1      2   

=    2(  5  1)     2   

Ομοίως, για την έξοδο y(2k+1) ισχύει 

  2  1  =    2  8      2  1  

=   (2   4 )     2   

Επομένως, για τον υπολογισμό της y(2k) η y(2k+1) περνάει από 5 καθυστερήσεις και για να παραχθεί 

η y(2k+1) η y(2k) περνάει από 4 καθυστερήσεις. Ο γράφος που προκύπτει φαίνεται στην Εικόνα 2.10β. 

Αν και η τεχνική καταλήγει σε σωστό γράφο, μπορεί να είναι δύσκολο να γραφούν οι εξισώσεις για τον 

αρχικό και τον ξεδιπλωμένο αλγόριθμο και μετά να σχεδιαστεί ο αντίστοιχος ξεδιπλωμένος γράφος, 

ειδικά για μεγάλες τιμές του J. Γι’ αυτό είναι προτιμότερη μία μέθοδος βασισμένη σε γράφους, που 

παρουσιάζεται στη συνέχεια. 

1. Για κάθε κόμβο U στον αρχικό γράφο, σχεδιάζουμε J κόμβους U0, U1, …, UJ-1. 

2. Για κάθε ακμή  
e
   με d καθυστερήσεις στον αρχικό γράφο, σχεδιάζουμε J ακμές  i

e
   i   %  

με  
i  

 
  καθυστερήσεις για i = 0, 1, …, J-1. 

Για να φανεί η λειτουργία του αλγορίθμου, σχεδιάζεται ένας γράφος που αναπαριστά το πρόγραμμα 

της Εικόνας 2.10α, στον οποίο εφαρμόζεται ξεδίπλωση με παράγοντα 2. Οι κόμβοι Α και Β 
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αντιπροσωπεύουν την είσοδο και έξοδο αντίστοιχα, ο κόμβος C αντιστοιχεί στην πρόσθεση και ο D στον 

πολλαπλασιασμό με a. Αρχικά σχεδιάζονται οι 8 κόμβοι Ai, Bi, Ci, Di για i = 0, 1. Στη συνέχεια 

σχεδιάζονται οι ακμές με τα αντίστοιχα υπολογισμένα βάρη. Για παράδειγμα, για την ακμή  
e
   με 

d(e) = 9, σχεδιάζονται οι ακμές  0

e
     0 %2 με  

  0

2
  καθυστερήσεις και η ακμή  1

e
     1 %2 με  

  1

2
  

καθυστερήσεις, που αντιστοιχούν στις ακμές  0

e
  1 με 4 καθυστερήσεις και  1

e
  0 με 5 

καθυστερήσεις αντίστοιχα. 

Οι κόμβοι C0 και C1 του ξεδιπλωμένου γράφου αναπαριστούν την πράξη της πρόσθεσης επειδή ο 

κόμβος C του αρχικού γράφου αναπαριστά την πρόσθεση. Αντίστοιχα, οι κόμβοι D0 και D1 

αναπαριστούν τον πολλαπλασιασμό με τη σταθερά a. Ο κόμβος A αναπαριστά την είσοδο x(n). Η k-στη 

επανάληψη του κόμβου Ai στον αναδιπλωμένο γράφο εκτελεί την (Jk+i)-στη επανάληψη του κόμβου A 

στον αρχικό γράφο. Έτσι, ο κόμβος A0 αντιστοιχεί στην είσοδο x(2k+0) και ο A1 στην x(2k+1). 

Αντίστοιχα, ο B0 αντιστοιχεί στην έξοδο y(2k+0) και ο B1 στην y(2k+1). 

 
α) Αρχικός γράφος                     β) Ξεδιπλωμένος γράφος με παράγοντα 2  

Εικόνα 2.11 Αναπαραστάσεις επαναληπτικού αλγορίθμου με μορφή γράφου 

Στην περίπτωση γράφων που περιέχουν καταχωρητές εξόδου, η εφαρμογή της ξεδίπλωσης απαιτεί 

ιδιαίτερη προσοχή. Ο γράφος της Εικόνας 2.12 προκύπτει από την ξεδίπλωση του γράφου της Εικόνας, 

αναπτύσσοντας τις εξισώσεις που τον περιγράφουν όμοια με την προηγούμενη περίπτωση. Στο νέο 

γράφο, ο αριθμός των καταχωρητών εξόδου είναι ίδιος με αυτόν του αρχικού, όπως άλλωστε 

αναμενόταν, αφού είναι αδύνατο να υπάρχουν δύο σημεία εξόδου για το ίδιο σήμα. Ωστόσο, κατά την 

εφαρμογή του αλγορίθμου ξεδίπλωσης, δε γίνεται διάκριση ανάμεσα σε λειτουργικούς και μη 

λειτουργικούς κόμβους. Αυτό οδηγεί σε διπλασιασμό των καταχωρητών εξόδου στον ξεδιπλωμένο γράφο 

και θέτει το πρόβλημα της σύνδεσης του κατάλληλου στην αντίστοιχη έξοδο. 
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Εικόνα 2.12 Ξεδιπλωμένος γράφος με παράγοντα 2 με καταχωρητές εισόδου/εξόδου 

Εφόσον ο ξεδιπλωμένος γράφος περιγράφει J επαναλήψεις του αρχικού, είναι λογικό να οδηγείται 

στην έξοδο η τιμή που προκύπτει κάθε J επαναλήψεις, δηλαδή ο καταχωρητής με δείκτη 0. Οι 

καταχωρητές με δείκτη μεγαλύτερο του μηδενός δεν εξυπηρετούν κανένα σκοπό, με αποτέλεσμα να είναι 

δυνατή η απομάκρυνσή τους από το γράφο. Εκτελώντας τον αλγόριθμο ξεδίπλωσης και απομακρύνοντας 

τους άχρηστους καταχωρητές, καταλήγουμε στον ίδιο γράφο με αυτόν της Εικόνας 2.12. 

Η επιλογή των κατάλληλων καταχωρητών δεν είναι τόσο εμφανής όταν ξεδιπλώνεται ένας 

επαναχρονισμένος γράφος, λόγω της αλλαγής των δεικτών των καταχωρητών. Αν ο δείκτης του 

καταχωρητή είναι n+m, τότε πρέπει να οδηγηθεί στην έξοδο ο κόμβος που εκτελεί J επαναλήψεις μετά 

από την τρέχουσα του αντίστοιχου κόμβου του αρχικού γράφου. Αφού ο κόμβος του αρχικού γράφου 

εκτελεί την επανάληψη n+m, ο κόμβος του ξεδιπλωμένου γράφου που προπορεύεται κατά J επαναλήψεις 

είναι αυτός που έχει δείκτη (J-m)%J. Στην περίπτωση του γράφου της Εικόνας, στην έξοδο B πρέπει να 

συνδεθεί ο καταχωρητής που περιγράφει μία επανάληψη μετά την τρέχουσα n+1 του αρχικού, δηλαδή ο 

κόμβος με δείκτη (2-1)%2 που είναι ο  1. Όμοια, στην έξοδο C θα συνδεθεί ο κόμβος που περιγράφει 

δύο επαναλήψεις μετά την τρέχουσα n+2, δηλαδή αυτός που θα έχει δείκτη (2-2)%2 που είναι ο  0. Ο 

γράφος που προκύπτει φαίνεται στην Εικόνα. Στον ίδιο καταλήγουμε αν επαναχρονιστεί ο ξεδιπλωμένος 

γράφος της Εικόνας 2.13. 



49 

 

 
Εικόνα 2.13 Ξεδιπλωμένος γράφος με παράγοντα 2 επαναχρονισμένου γράφου με καταχωρητές 

εισόδου/εξόδου 

Παρατηρούμε ότι οι δείκτες των εξόδων B και C είναι διαφορετικοί από αυτούς στο γράφο της 

Εικόνας 2.12. Αυτό οφείλεται στη μετακίνηση των καθυστερήσεων των ακμών που έχουν προορισμό 

τους συγκεκριμένους κόμβους. Επειδή κάθε καθυστέρηση του αρχικού γράφου προκαλεί J 

καθυστερήσεις στον αναδιπλωμένο, προκύπτουν οι αντίστοιχοι δείκτες στις εξόδους. 

Η σημαντικότερη ιδιότητα της ξεδίπλωσης είναι η διατήρηση των περιορισμών προτεραιότητας στο 

πρόγραμμα που εφαρμόζεται. Οι e ακμές στον αρχικό γράφο δείχνουν τους περιορισμούς για μία 

επανάληψη, ενώ οι Je ακμές στον αναδιπλωμένο γράφο περιγράφουν του περιορισμούς για J 

επαναλήψεις. Για να δείξουμε ότι οι περιορισμοί δεν αλλάζουν μετά την ξεδίπλωση, πρέπει να 

αποδείξουμε ότι η ακμή   i

e
   i   %  με  

i  

 
  καθυστερήσεις στον αναδιπλωμένο γράφο αντιστοιχεί 

στην ακμή  
e
   με d καθυστερήσεις στον αρχικό. 

Η τεχνική της ξεδίπλωσης βασίζεται στο γεγονός ότι η k-στη επανάληψη του κόμβου  i στον 

αναδιπλωμένο γράφο εκτελεί την (Jk+i)-στη επανάληψη του κόμβου U στον αρχικό γράφο. Επειδή 

υπάρχουν  
i  

 
   καθυστερήσεις στην ακμή  i

e
   i   % , η έξοδος της k-στης επανάληψης του κόμβου 

Ui θα χρησιμοποιηθεί από τον κόμβο   i   %  στην     
i  

 
  -στη επανάληψή του. Για να βρεθεί σε ποια 

επανάληψη του κόμβου V του αρχικού γράφου αντιστοιχεί η     
i  

 
  -στη επανάληψη του κόμβου 

  i   %  του αναδιπλωμένου γράφου, χρησιμοποιείται η ίδια λογική. Πηγαίνοντας αντίστροφα σε σχέση 

με τον τρόπο αντιστοίχησης των επαναλήψεων των κόμβων U και Ui, αντικαθιστούμε όπου 

      
i  

 
   και όπου i (i  )%  και βρίσκουμε ότι αντιστοιχεί στην       

i  

 
           -στη 

επανάληψη του κόμβου V. Επομένως, στον αρχικό γράφο, η έξοδος της (Jk+i)-στης επανάληψης του 

κόμβου U μπαίνει ως είσοδος στον κόμβο V κατά την       
i  

 
           -στη επανάληψή του. 

Συνεπώς, ο αριθμός των καθυστερήσεων στην ακμή  
e
   είναι 

             
i  

 
     (i  )%       i  
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=        
i  

 
    (i  )%         i 

=   
i  

 
    (i  )%      

Σύμφωνα με τον ορισμό του τελεστή mod ισχύει   %   =   -   
 

 
 .  

Τότε   
i  

 
   (i  )%  - i =   

i  

 
     i    -   

i  

 
 - i = i     - i =    

Άρα, αποδείχθηκε ότι η ακμή του αναδιπλωμένου γράφου αντιστοιχεί σε αυτή του αρχικού, 

διατηρώντας έτσι τους περιορισμούς προτεραιότητας. 

Στη συνέχεια παραθέτονται χωρίς απόδειξη ορισμένες ακόμα ιδιότητες της τεχνικής, οι οποίες είναι 

χρήσιμες κατά την εφαρμογή της: 

1. Η ξεδίπλωση διατηρεί τον αριθμό των καθυστερήσεων σε ένα γράφο. 

2. Η ξεδίπλωση με παράγοντα J  ενός γράφου με όριο επανάληψης Τ  δημιουργεί έναν αναδιπλωμένο 

γράφο με όριο επανάληψης JΤ . 

3. Η ξεδίπλωση με παράγοντα J ενός μονοπατιού με d καθυστερήσεις οδηγεί σε (J-d) μονοπάτια χωρίς 

καθυστερήσεις και σε d μονοπάτια με μία καθυστέρηση το καθένα, όταν d < J. 

Η ξεδίπλωση έχει ευρεία εφαρμογή κυρίως σε εφαρμογές VLSI υψηλής ταχύτητας και χαμηλής 

κατανάλωσης. Η συνήθης εφαρμογή είναι η ξεδίπλωση του προγράμματος με στόχο την εύρεση 

παραλληλίας, ώστε να μειωθεί η περίοδος επανάληψης και να αυξηθεί η διεκπεραιωτική ικανότητα της 

υλοποίησης. Μάλιστα, υπάρχουν περιπτώσεις όπου η επίτευξη περιόδου ρολογιού ίσης με το όριο 

επανάληψης δεν είναι εφικτή με την τεχνική του επαναχρονισμού, κάνοντας απαραίτητη την ξεδίπλωση. 

Μια πρώτη περίπτωση είναι όταν υπάρχει κόμβος U μέσα στο γράφο με χρόνο υπολογισμού μεγαλύτερο 

του ορίου επανάληψης. Αν ο χρόνος αυτός είναι tU > Τ , το βέλτιστο επιτυγχάνεται με παράγοντα 

ξεδίπλωσης  
  

Τ 
 . Άλλη περίπτωση όπου γίνεται απαραίτητη η χρήση της τεχνικής είναι όταν το όριο 

επανάληψης δεν είναι ακέραιος αριθμός. Τότε, ο παράγοντας ξεδίπλωσης που πρέπει να χρησιμοποιηθεί 

είναι ο παρονομαστής του ορίου επανάληψης. Αυτή η περίπτωση παρουσιάζεται στην επόμενη ενότητα.  

2.5 Συνδυασμός Επαναχρονισμού – Ξεδίπλωσης 

Όπως φάνηκε, υπάρχουν περιπτώσεις όπου η εφαρμογή μόνο μίας από τις μεθόδους επαναχρονισμού και 

ξεδίπλωσης δεν είναι ικανή να επιτύχει το βέλτιστο αποτέλεσμα. Ας εστιάσουμε στην περίπτωση που το 

όριο επανάληψης δεν είναι ακέραιος αριθμός. Αν το όριο επανάληψης είναι Τ  = 
 

 
, η ελάχιστη δυνατή 

καθυστέρηση κρίσιμου μονοπατιού με την εφαρμογή επαναχρονισμού είναι  Τ   [11]. Αν εφαρμοστεί 

ξεδίπλωση στο γράφο με παράγοντα J = d, ο ξεδιπλωμένος γράφος θα έχει όριο επανάληψης 

  
  =     =  , που είναι το όριο για τις d επαναλήψεις. Για μία επανάληψη, το όριο θα είναι 

  
 

 
 =   , που 

είναι το βέλτιστο. Στη συνέχεια, με εφαρμογή επαναχρονισμού, μπορεί να επιτευχθεί περίοδος ρολογιού 

ίση με το όριο επανάληψης. 

Σύμφωνα με τη λογική του συνδυασμού των δύο μεθόδων, πρώτα εφαρμόζεται η ξεδίπλωση και στη 

συνέχεια ο επαναχρονισμός [12]. Ωστόσο, παρουσιάζει ένα μεγάλο μειονέκτημα από υπολογιστικής 
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πλευράς, διότι η λύση επαναχρονισμού πρέπει να βρεθεί στον αναδιπλωμένο γράφο. Αυτό εμφανίζει 

μπορεί να είναι αρκετά χρονοβόρο, ιδιαίτερα αν ο βέλτιστος παράγοντας ξεδίπλωσης είναι μεγάλος. 

Έχει αποδειχθεί ότι η εφαρμογή των δύο μεθόδων με ανάποδη σειρά μπορεί επίσης να οδηγήσει στο 

βέλτιστο αποτέλεσμα. Για το σκοπό αυτό έχει αναπτυχθεί ένας αλγόριθμος, ο οποίος βρίσκει τη λύση 

επαναχρονισμού στον αρχικό γράφο, που είναι σαφώς μικρότερος, αλλά λαμβάνοντας υπόψη τον 

παράγοντα ξεδίπλωσης. Οι αποδείξεις των μαθηματικών σχέσεων που χρησιμοποιούνται στον αλγόριθμο 

δίνονται στο [12]. Εκτός από την εμφανή υπολογιστική αποτελεσματικότητα, ο αλγόριθμος προσφέρει 

ένα ακόμη σημαντικό πλεονέκτημα. Η χρήση του κάνει εύκολη την εύρεση ζευγών παραγόντων 

ξεδίπλωσης και των αντίστοιχων ελάχιστων περιόδων ρολογιού μετά από επαναχρονισμό. Αυτό γίνεται 

απαραίτητο σε περιστάσεις όπου οι προδιαγραφές του κυκλώματος σε επιφάνεια ή κατανάλωση δεν 

επιτρέπουν την επιλογή μεγάλου παράγοντα ξεδίπλωσης που πιθανώς να οδηγεί στη βέλτιστη περίοδο. 

Τότε, ο σχεδιαστής μπορεί να επιλέξει το κατάλληλο ζεύγος μεταξύ των υπολογισθέντων. Ως παράδειγμα 

χρησιμοποιείται ο γράφος της Εικόνας 2.14. 

 
Εικόνα 2.14 Γράφος παραδείγματος συνδυασμού επαναχρονισμού και ξεδίπλωσης 

Έστω t(A) = t(C) = t(E) = 1 μ. και t(B) = t(D) = 2 μ. Το όριο επανάληψης του γράφου είναι 

Τ  = 
4

3
 = 1,33 μ. Ας θεωρήσουμε την περίπτωση όπου δεν επιτρέπεται η ξεδίπλωση με το βέλτιστο 

παράγοντα 3, αλλά μόνο με 2. Με επαναχρονισμό, η ελάχιστη περίοδος που μπορεί να επιτευχθεί είναι 2 

μ. Ο επαναχρονισμένος γράφος, που φαίνεται στην Εικόνα 2.15α, έχει καθυστέρηση κρίσιμου 

μονοπατιού 2 μ. Μετά από ξεδίπλωση, προκύπτει ο γράφος της Εικόνας 2.15β. Η καθυστέρηση του 

κρίσιμου μονοπατιού του είναι 4 μ. Επομένως, η περίοδος επανάληψης για μία επανάληψη είναι 4/2 = 2 

μ. 



52 

 

 
α) Επαναχρονισμένος γράφος                     β) Ξεδιπλωμένος γράφος με παράγοντα 2 του (α) 

Εικόνα 2.15 Επαναχρονισμός και ξεδίπλωση του γράφου της Εικόνας 2.14 

Αν ληφθεί υπόψη ο παράγοντας ξεδίπλωσης κατά την εφαρμογή του επαναχρονισμού, τότε μπορεί να 

βρεθεί μία άλλη λύση επαναχρονισμού, η οποία οδηγεί στο γράφο της Εικόνας 2.16α. Η καθυστέρηση 

του κρίσιμου μονοπατιού του είναι 2 μ., όπως προηγουμένως. Αν αυτός ξεδιπλωθεί, καταλήγει στο γράφο 

της Εικόνας 2.16β, ο οποίος έχει καθυστέρηση κρίσιμου μονοπατιού ίση με 3 μ. Συνεπώς, η περίοδος 

επανάληψης για μία επανάληψη είναι 3/2 = 1,5 μ., τιμή που είναι πιο κοντά σε αυτήν του ορίου 

επανάληψης. 

 
α) Επαναχρονισμένος γράφος                     β) Ξεδιπλωμένος γράφος με παράγοντα 2 του (α) 

Εικόνα 2.16 Εναλλακτικός επαναχρονισμός και ξεδίπλωση του γράφου της Εικόνας 2.14 
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Ο αλγόριθμος, που θα παρουσιαστεί στη συνέχεια, βασίζεται στην ιδιότητα 3 της τεχνικής ξεδίπλωσης 

που αναφέρεται στο κρίσιμο μονοπάτι του ξεδιπλωμένου γράφου. Σύμφωνα με αυτή, όταν ξεδιπλώνεται 

μία ακμή με βάρος d < J, τότε παράγονται d μονοπάτια με μία καθυστέρηση το καθένα και (J-d) 

μονοπάτια χωρίς καθυστερήσεις, δηλαδή κρίσιμα μονοπάτια. Αυτό το γεγονός επιβάλλει τον περιορισμό 

του κρίσιμου μονοπατιού στον ξεδιπλωμένο γράφο. Έτσι, απαιτείται από όλα τα μονοπάτια που έχουν 

χρόνο υπολογισμού μεγαλύτερο από την επιθυμητή περίοδο ρολογιού να έχουν τουλάχιστον J 

καθυστερήσεις, ώστε να μην παράγουν κρίσιμο μονοπάτι μετά την ξεδίπλωσή τους. 

Σε αυτήν την περίσταση, κατά την εύρεση της λύσης επαναχρονισμού, δεν είναι αρκετή η επιβολή 

ενός περιορισμού για το κρίσιμο μονοπάτι του ξεδιπλωμένου γράφου μόνο στα μονοπάτια με τον 

ελάχιστο αριθμό καθυστερήσεων. Είναι αναγκαίο να ληφθούν υπόψη όλα τα μονοπάτια με μικρότερο 

αριθμό καθυστερήσεων από τον παράγοντα ξεδίπλωσης, καθώς σύμφωνα με την προηγούμενη ιδιότητα 

και αυτά μπορούν να παράγουν κρίσιμα μονοπάτια μετά την ξεδίπλωση του γράφου. Αυτό γίνεται εφικτό 

με την εισαγωγή ενός νέου στοιχείου στον αλγόριθμο, της μεταβλητής s με 0   s < J. Έτσι, απαιτείται 

από όλα τα μονοπάτια με αριθμό καθυστερήσεων D(U,V) + s < J   0   s < J. Η ποσότητα D(U,V) είναι η 

ίδια με αυτή που ορίστηκε στον επαναχρονισμό, δηλαδή 

 ( , ) =  in    p  :  
p
    

Ωστόσο, για να τεθεί ο σωστός περιορισμός δεν είναι αρκετή η ποσότητα Τ(U,V) όπως ορίστηκε στον 

επαναχρονισμό. Αντί αυτής, χρησιμοποιείται μία άλλη ποσότητα Τ
<s>

(U,V), η οποία ορίζεται ως ο 

μέγιστος χρόνος υπολογισμού μεταξύ όλων των μονοπατιών από τον U στον V με βάρος D(U,V) + s, 

δηλαδή 

    ( , ) =       p  :  
p
    και   p  =    ,        

Ο πίνακας Τ
<s>

(U,V) υπολογίζεται από τον αλγόριθμο προ-επεξεργασίας, ο οποίος δίνεται παρακάτω. 

Η σχέση που θέτει τον περιορισμό κρίσιμου μονοπατιού διαμορφώνεται ως εξής:  

   ,                      ,     0         

Τελικά προκύπτει ότι για όλους τους κόμβους U, V για τους οποίους Τ
<s>

(U,V) > c πρέπει 

               ,         ,    0         

Ο περιορισμός υλοποιησιμότητας είναι ο ίδιος με αυτόν που ορίστηκε στην επαναχρονισμό, δηλαδή 

πρέπει να ισχύει 

      ( )    (e) 

Αλγόριθμος προ-επεξεργασίας 

Η προ-επεξεργασία εκτελείται μία φορά με βάση το μέγιστο επιθυμητό παράγοντα ξεδίπλωσης Jmax. 

Αυτό είναι που επιτρέπει στη συνέχεια την εύκολη εύρεση ζευγών παραγόντων ξεδίπλωσης και των 

αντίστοιχων ελάχιστων περιόδων ρολογιού. 
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Ο αλγόριθμος χρησιμοποιεί την ποσότητα D(U,V), όπως ορίστηκε προηγουμένως, καθώς και τις 

ποσότητες D
u
(U,V) και T

u
(U,V), οι οποίες είναι όμοιες με αυτές που ορίστηκαν κατά τον επαναχρονισμό, 

με τη διαφορά ότι ορίζονται στον ξεδιπλωμένο γράφο με παράγοντα Jmax. Δηλαδή, 

    ,   =  in     p   :  i

p 

     

   ( , ) =        p   :  i

p 

     και  
  p   =   ( , )  

Με βάση τις παραπάνω ποσότητες, υπολογίζεται η ποσότητα Τ
<s>

(U,V) χρησιμοποιώντας τον 

ακόλουθο τύπο: 

 

      ,   = 
    0,     ,     %         αν   

   0,     ,     %   =  
   ,    

 
 

 

0                                            αλλιώς                                                           
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Κεφάλαιο 3 

Ανάπτυξη Λογισμικού Επαναχρονισμού - Ξεδίπλωσης 

3.1 Εισαγωγή 

Στο προηγούμενο κεφάλαιο παρουσιάστηκε μια μέθοδος βελτιστοποίησης της συχνότητας λειτουργίας 

ενός κυκλώματος που υλοποιεί έναν επαναληπτικό αλγόριθμο. Είναι εμφανές ότι  η εφαρμογή του 

αλγορίθμου που περιγράφει τη μέθοδο αποτελεί δύσκολη και χρονοβόρα διαδικασία χωρίς τη βοήθεια 

υπολογιστή. Για το σκοπό αυτό, αναπτύχθηκε ένα ολοκληρωμένο λογισμικό σε γλώσσα C 

προσανατολισμένο σε κρυπτογραφικούς αλγορίθμους, το οποίο παρουσιάζεται στο συγκεκριμένο 

κεφάλαιο. 

Το λογισμικό λαμβάνει ως είσοδο ένα αρχείο που περιγράφει το γράφο, τον αριθμό των ενεργών 

μεταβλητών, δηλαδή των σημείων εισόδου/εξόδου, καθώς και το χρόνο εκτέλεσης των λειτουργικών 

κόμβων. Έχοντας αυτά τα στοιχεία υπολογίζει το όριο επανάληψης του γράφου. Στη συνέχεια, ο χρήστης 

εισάγει το μέγιστο επιθυμητό παράγοντα ξεδίπλωσης, ώστε να γίνει η προ-επεξεργασία. Τέλος, εισάγεται 

ο τρέχων επιθυμητός παράγοντας ξεδίπλωσης, ώστε να βρεθεί η βέλτιστη λύση επαναχρονισμού και να 

γίνει η ξεδίπλωση του επαναχρονισμένου γράφου. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία, παράγονται δύο 

αρχεία που περιέχουν τους τελικούς γράφους. Η μορφή των αρχείων εξόδου επιτρέπει τη χρήση τους από 

διάφορα προγράμματα οπτικής αναπαράστασης γράφων. Για λόγους ευκρίνιας, υπολογίζεται το κρίσιμο 

μονοπάτι κάθε γράφου και η πληροφορία αυτή εισάγεται στο αρχείο εξόδου. Έτσι, μέσω της οπτικής 

αναπαράστασης, γίνεται εμφανής με απλή εποπτεία η αποτελεσματικότητα της μεθόδου. 

Στην αρχή του κεφαλαίου παρουσιάζεται ο τρόπος αναπαράστασης του γράφου εντός του λογισμικού 

και η μορφή των αρχείων εισόδου και εξόδου. Επίσης επεξηγείται ο τρόπος ανάγνωσης του γράφου από 

το αρχείο, δημιουργίας του γράφου κατά το χρόνο εκτέλεσης και εξαγωγής του σε αρχείο. Αργότερα, 

επιδεικνύεται ο αλγόριθμος για την εύρεση του ορίου επανάληψης και του κρίσιμου μονοπατιού καθώς 

και η υλοποίησή τους. Τέλος, παρουσιάζεται ο τρόπος υλοποίησης της προ-επεξεργασίας, του 

επαναχρονισμού και της τελικής ξεδίπλωσης. 

3.2 Αναπαράσταση γράφων 

Υπάρχουν δύο βασικοί τρόποι για την αναπαράσταση ενός γράφου, ένας πίνακας γειτνίασης ή μία λίστα 

γειτνίασης [13]. Αυτοί φαίνονται στις Εικόνες 3.1β και 3.1γ αντίστοιχα για το γράφο της Εικόνας 3.1α.  
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     α) Αρχικός γράφος 

 

 

 

 

β) Πίνακας γειτνίασης 

 

A

B

C

D

E

NULL

B 1 NULL

C 0 NULL

E 1 NULL

C 0 NULL

A 2 B 2 D 2 NULL

γ) Λίστα γειτνίασης 

 

Εικόνα 3.1 Τρόποι αναπαράστασης γράφου 

Ο πίνακας γειτνίασης έχει μέγεθος ΝxN, όπου Ν ο αριθμός των κόμβων. Τα στοιχεία του 

περιγράφουν τις ακμές ανάμεσα στους κόμβους. Συγκεκριμένα, τα στοιχεία μιας γραμμής περιγράφουν 

τις εξερχόμενες ακμές του κόμβου που αντιπροσωπεύεται από  τον αριθμό της γραμμής προς τους 

κόμβους που αντιπροσωπεύονται από τον αριθμό κάθε στήλης. Αν ο γράφος είναι μη σταθμισμένος, η 

παρουσία μιας ακμής δηλώνεται με τον αριθμό 1 ως στοιχείο του πίνακα, ενώ το 0 δηλώνει απουσία 

ακμής μεταξύ των κόμβων. Αν ο γράφος είναι σταθμισμένος, μία ακμή δηλώνεται στον πίνακα μέσω του 

βάρους της, ενώ όταν αυτή δεν υπάρχει, δηλώνεται ως  . 

Η λίστα γειτνίασης είναι μία διδιάστατη συνδεδεμένη λίστα, όπου κάθε κόμβος του γράφου έχει τη 

δική του συνδεδεμένη λίστα για να περιγράφει τις εξερχόμενες ακμές του. Κάθε κόμβος αντιστοιχίζεται 

με έναν χαρακτηριστικό αριθμό, με βάση τον οποίο γίνεται η αναζήτησή του μέσα στη λίστα.  

Κάθε μέθοδος αναπαράστασης έχει τα δικά της πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Σε έναν πίνακα 

γειτνίασης, είναι εύκολος ο έλεγχος για την ύπαρξη ακμής ανάμεσα σε δύο δεδομένους κόμβους, 

παρατηρώντας το αντίστοιχο στοιχείο του πίνακα. Αντίθετα, σε μία λίστα γειτνίασης αυτό αποτελεί πιο 

πολύπλοκη διαδικασία, καθώς πρέπει να ελεγχθεί η λίστα του κόμβου πηγής για την ύπαρξη του κόμβου 

προορισμού. Ωστόσο, ο πίνακας γειτνίασης απαιτεί περισσότερο αποθηκευτικό χώρο από μία λίστα που 

αναπαριστά τον ίδιο γράφο. Το μεγάλο πλεονέκτημα της λίστας γειτνίασης είναι ότι ο γράφος μπορεί να 

χτιστεί κατά το χρόνο εκτέλεσης του προγράμματος, αντί να γίνει στατική εκχώρηση μνήμης, όπως στην 

περίπτωση ενός πίνακα. Στην περίπτωσή μας, ο γράφος εισάγεται ως είσοδος στο λογισμικό από το 

χρήστη. Επομένως δεν είναι γνωστός πριν την εκτέλεση ώστε να εκχωρηθεί η απαραίτητη μνήμη για την 

αναπαράστασή του. Το γεγονός αυτό κάνει αναγκαία τη χρήση λίστας γειτνίασης. 

 A B C D E 

A   1       
B 0         
C         1 

D     0     
E 2 2   2   
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Στη δομή που χρησιμοποιείται για να περιγράψει έναν κόμβο πηγής, αποθηκεύεται, εκτός από το 

χαρακτηριστικό δείκτη, η λεζάντα του κόμβου και ο χρόνος υπολογισμού της πράξης που περιγράφει:  

struct source_node { 

int index; 

char name[8]; 

int time_units; 

struct source_node *down; 

struct target_node *next; }; 

Στην περίπτωση ενός σταθμισμένου γράφου, η δομή που περιγράφει μια ακμή περιέχει ένα ακόμη 

πεδίο ώστε να αποθηκεύεται το βάρος της. 

struct target_node { 

int index; 

int weight; 

struct target_node *next; }; 

Το λογισμικό διαβάζει το γράφο εισόδου από ένα αρχείο κειμένου σε μορφή TGF (Trivial Graph 

Format), που επιβάλλει συγκεκριμένη διάταξη στην περιγραφή του. Στην αρχή του αρχείου δίνονται οι 

λεζάντες των κόμβων και ο κάθε κόμβος αντιστοιχίζεται με ένα δείκτη, ξεκινώντας από το 1, ο οποίος 

αποτελεί χαρακτηριστικό αριθμό για τον κόμβο. Στη συνέχεια πρέπει να υπάρχει ο χαρακτήρας ‘#’, ο 

οποίος δηλώνει την αρχή της περιοχής δηλώσεων των ακμών και τη διαχωρίζει από αυτή των κόμβων. 

Μία ακμή δηλώνεται γράφοντας το δείκτη του κόμβου πηγής και προορισμού αφήνοντας ένα κενό 

ανάμεσά τους. Αν το βάρος του κόμβου είναι διάφορο του μηδενός, τότε αυτό σημειώνεται δίπλα στους 

δείκτες. Δεν απαιτείται κάποιος ειδικός χαρακτήρας για να δηλώσει το τέλος του αρχείου. Η περιγραφή 

του γράφου της Εικόνας σε μορφή TGF είναι: 

1 A 

2 B 

3 C 

4 D 

5 E 

# 

1 2 1 

2 3 

3 5 1 

4 3 

5 1 2 

5 2 2 

5 4 2 

Η επικοινωνία του κυρίως προγράμματος με το αρχείο γίνεται με τη βοήθεια συναρτήσεων που 

παρέχονται από τη βασική βιβλιοθήκη της C για τη χαμηλού επιπέδου διαχείριση εισόδου/εξόδου. Για να 

εκτελεστούν I/O λειτουργίες, πρέπει να δημιουργηθεί το κατάλληλο κανάλι επικοινωνίας [14]. Αυτό 

επιτυγχάνει η συνάρτηση open, η οποία δεσμεύει τους απαραίτητους πόρους από το λειτουργικό 

σύστημα, δημιουργεί το κανάλι επικοινωνίας και επιστρέφει στο πρόγραμμα ένα δείκτη σε μία δομή 

τύπου FILE. Ο δείκτης, που είναι γνωστός ως διαχειριστής ή δείκτης αρχείου (file handler ή file 
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descriptor), χρησιμοποιείται για να συγκρατήσει την ταυτότητα του καναλιού που επιστρέφεται από τη 

συνάρτηση open. Ο δείκτης αρχείου είναι απαραίτητος στις συναρτήσεις ανάγνωσης και εγγραφής στο 

αρχείο καθώς και στη συνάρτηση για το κλείσιμό του. Για κάθε χρησιμοποιούμενη συνάρτηση δίνεται ο 

ορισμός της με βάση τα στοιχεία που δίνει το εγχειρίδιο του Microsoft C Compiler. 

int open(char *path,int oflag,int pmode); 

Η open ανοίγει το αρχείο που ορίζεται από το όρισμα path και το προετοιμάζει για σειριακή 

ανάγνωση ή εγγραφή όπως ορίζει η παράμετρος oflag. Η παράμετρος oflag είναι μία ακέραια έκφραση 

που σχηματίζεται συνδυάζοντας μία ή περισσότερες σταθερές που ορίζονται στο αρχείο fcntl.h. Το 

όρισμα pmode απαιτείται μόνο όταν η oflag ορίζει τη δημιουργία του αρχείου. Η συνάρτηση επιστρέφει 

ένα δείκτη για το αρχείο που άνοιξε και -1 σε περίπτωση λάθους. 

Από το αρχείο διαβάζεται ένας χαρακτήρας κάθε φορά με την εντολή read.  

int read(int handle,char *buffer,unsigned count); 

Η read διαβάζει count bytes από το αρχείο που σχετίζεται με την παράμετρο handle και τα τοποθετεί 

στον buffer. Η ανάγνωση αρχίζει από την τρέχουσα θέση του δείκτη αρχείου (file pointer). Μετά την 

ανάγνωση, ο δείκτης προωθείται, ώστε να δείχνει τον πρώτο χαρακτήρα που δε διαβάστηκε. Η 

συνάρτηση επιστρέφει τον αριθμό των bytes που διαβάστηκαν ή -1 για περίπτωση λάθους. 

Αν ο χαρακτήρας που διαβάζεται στην αρχή κάθε γραμμής δεν είναι ο ‘#’, τότε δημιουργείται ένας 

νέος κόμβος πηγής στη λίστα γειτνίασης με τη βοήθεια της συνάρτησης malloc. 

void *malloc(size_t size); 

Η malloc δεσμεύει χώρο μεγέθους τουλάχιστον size bytes και επιστρέφει ένα δείκτη στη 

δεσμευθείσα μνήμη ή NULL, αν δεν υπάρχει διαθέσιμη μνήμη. Στην περίπτωσή μας, η χρήση της 

malloc γίνεται ως εξής: 

source = malloc(sizeof(struct source_node)); 

όπου η μεταβλητή source ορίζεται ως 

struct source_node *source; 

 Καθώς η αρίθμηση των κόμβων ξεκινά από το 1 και είναι αύξουσα, δεν είναι ανάγκη να διαβαστούν 

οι δείκτες των κόμβων και το πεδίο index είναι γνωστό. Επομένως, στην αρχή του αρχείου και σε κάθε 

νέα σειρά, διαβάζονται χαρακτήρες μέχρι τη στιγμή που θα διαβαστεί ένας κενός χαρακτήρας. Αυτό 

σηματοδοτεί την αρχή της λεζάντας του κόμβου, ενώ το τέλος της δηλώνεται με το χαρακτήρα νέας 

γραμμής.  

Όταν διαβαστεί ο χαρακτήρας ‘#’, σημαίνει ότι όλοι οι κόμβοι έχουν εισαχθεί στη λίστα και 

ακολουθεί η περιγραφή των ακμών. Στην αρχή κάθε γραμμής υπάρχει ο δείκτης του κόμβου πηγής, το 

τέλος του οποίου δηλώνεται με το χαρακτήρα κενού. Ωστόσο, ο δείκτης του κόμβου προορισμού μπορεί 

να ολοκληρώνεται με το χαρακτήρα νέας γραμμής. Όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο, σημαίνει ότι το βάρος 

της ακμής είναι μηδέν. Αλλιώς, διαβάζεται το βάρος, που ολοκληρώνεται με χαρακτήρα νέας γραμμής. 
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Κάθε αλφαριθμητικό που διαβάζεται μετατρέπεται σε ακέραιο με τη βοήθεια της συνάρτησης atoi της 

βασικής βιβλιοθήκης και στη συνέχεια αποθηκεύεται στο αντίστοιχο πεδίο της δομής  target_node. 

Για την εύκολη εισαγωγή των ακμών στη λίστα, δημιουργήθηκε μία συνάρτηση που ορίζεται ως εξής: 

struct target_node *add_edge(struct source_node *root,int source, int 

target,int weight); 

Αφού τελειώσει η ανάγνωση του αρχείου, αυτό κλείνει με τη συνάρτηση close και το κανάλι 

επικοινωνίας απελευθερώνεται. Η συνάρτηση επιστρέφει 0 για επιτυχές κλείσιμο ή -1 για περίπτωση 

λάθους. 

int close(int handle); 

Για την ανάγνωση του γράφου από το αρχείο TGF και τη δημιουργία της αντίστοιχης λίστας 

γειτνίασης δημιουργήθηκε μία συνάρτηση, που ορίζεται ως εξής: 

void readTGF(struct source_node **root); 

Όταν τελειώσει η ανάγνωση του αρχείου, η μεταβλητή που εισήχθη ως παράμετρος στη συνάρτηση 

δείχνει στην αρχή της λίστας γειτνίασης που δημιουργήθηκε. 

Η έξοδος του λογισμικού είναι επίσης ένα αρχείο κειμένου, αλλά σε μορφή GML (Graph Modeling 

Language). Οι αρχές περιγραφής των στοιχείων του γράφου είναι ίδιες με αυτές της προηγούμενης 

μορφής. Ωστόσο, η διάταξη GML είναι πιο διαδεδομένη και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από πολλά 

προγράμματα ώστε να γίνει οπτική αναπαράσταση του γράφου. Επίσης, μπορούν να περιγραφούν 

ορισμένα οπτικά χαρακτηριστικά του γράφου, όπως το σχήμα των κόμβων, το πάχος των κόμβων και των 

ακμών κ.ά. Μια τυπική περιγραφή του γράφου της Εικόνας σε μορφή GML είναι: 

graph 

[ 

 node[ 

  id 0 

  label "A"] 

 node[ 

  id 1 

  label "B"] 

 node[ 

  id 2 

  label "C"] 

 node[ 

  id 3 

  label "D"] 

 node[ 

  id 4 

  label "E"] 

 edge[ 

  source 0 

  target 1 

  label "1"] 

 edge[ 
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  source 1 

  target 2] 

 edge[ 

  source 2 

  target 4 

  label "1"] 

 edge[ 

  source 3 

  target 2] 

 edge[ 

  source 4 

  target 0 

  label "2"] 

 edge[ 

  source 4 

  target 1 

  label "2"] 

 edge[ 

  source 4 

  target 3 

  label "2"]] 

Η συνάρτηση που κάνει την εγγραφή στο αρχείο ορίζεται ως: 

void exportGML(struct source_node *root,int graph,int newGraph); 

Το πρώτο όρισμα είναι ο δείκτης στη λίστα γειτνίασης του γράφου που πρόκειται να εξαχθεί στο 

αρχείο, το δεύτερο δηλώνει αν ο γράφος είναι ξεδιπλωμένος ή όχι, ενώ το τρίτο δηλώνει αν είναι η πρώτη 

εγγραφή στο συγκεκριμένο αρχείο. Αυτό συμβαίνει διότι το λογισμικό παράγει ως έξοδο δύο αρχεία, το 

graph.gml και το unfolded_graph.gml, καθένα από τα οποία περιέχει δύο γράφους. Το ένα περιέχει τον 

αρχικό και τον επαναχρονισμένο γράφο, ενώ το δεύτερο τον ξεδιπλωμένο αρχικό και τον ξεδιπλωμένο 

και επαναχρονισμένο γράφο. Με την παράμετρο graph δηλώνεται σε ποιο από τα δύο αρχεία θα γίνει η 

εγγραφή. 

Πριν ξεκινήσει η πρώτη εγγραφή, το αρχείο πρέπει να δημιουργηθεί και να ανοιχθεί. Αυτό γίνεται με 

τη συνάρτηση open, βάζοντας τα κατάλληλα ορίσματα στην παράμετρο oflag. Κατά την εγγραφή του 

δεύτερου γράφου, το αρχείο πρέπει απλώς να ανοιχθεί. Αυτό δηλώνεται από το όρισμα newGraph. 

Αφού το αντίστοιχο αρχείο προετοιμαστεί, η εγγραφή σε αυτό γίνεται με τη συνάρτηση write. 

int write(int handle,char *buffer,unsigned count); 

Η λειτουργία της είναι αντίστοιχη με αυτή της read. Μετά την εγγραφή, η οποία αρχίζει από  την 

τρέχουσα θέση του δείκτη αρχείου, ο δείκτης επανορίζεται να δείχνει μετά το τέλος της πληροφορίας που 

γράφτηκε. Η συνάρτηση επιστρέφει τον αριθμό των bytes που γράφτηκαν ή -1 για περίπτωση λάθους. 

Σε αντίθεση με την ανάγνωση, όπου διαβάζεται ένας χαρακτήρας, γράφονται κάθε φορά όσοι 

χαρακτήρες είναι απαραίτητοι, καθώς είναι γνωστό το μήκος τους. Προτού εγγραφεί ο δείκτης κάθε 

κόμβου, πρέπει να μετατραπεί σε ASCII. Αυτό γίνεται με τη συνάρτηση itoa, η οποία δεν υπάρχει στη 

βασική βιβλιοθήκη, αλλά διατίθεται από πολλούς compilers, επειδή είναι δυϊκή της atoi. Η εγγραφή των 
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διπλών εισαγωγικών γίνεται μέσω του ASCII κωδικού τους, που είναι ο 34, καθώς αποτελούν 

δεσμευμένο σύμβολο στη γλώσσα C. 

3.3 Εύρεση Ορίου Επανάληψης και Κρίσιμου Μονοπατιού 

Όπως ορίστηκε στο Κεφάλαιο 2, το όριο επανάληψης ενός γράφου είναι το μέγιστο όριο βρόχου ανάμεσα 

σε όλους τους βρόχους του. Ο υπολογισμός του προϋποθέτει την εύρεση όλων των βρόχων του γράφου, 

μαζί με τους αντίστοιχους συνολικούς χρόνους υπολογισμού και το συνολικό αριθμό καθυστερήσεων. Ο 

αλγόριθμος που αναπτύχθηκε γι’ αυτό το σκοπό χρησιμοποιεί την ίδια βασική ιδέα με τον  αλγόριθμο 

αναζήτησης πρώτα κατά βάθος (Depth-First Search, DFS). 

Η στρατηγική που ακολουθείται από τον DFS είναι η εξερεύνηση «βαθύτερα» στο γράφο, όταν αυτό 

είναι δυνατό. Ξεκινώντας από τον πρώτο κόμβο του γράφου, δημιουργείται σταδιακά ένα μονοπάτι. Κάθε 

φορά που εισάγεται σε αυτό ένας νέος κόμβος, αυτός γίνεται ο τρέχων κόμβος και ακολουθείται μία από 

τις εξερχόμενες ακμές του. Η αναζήτηση σταματά όταν προσπελαστεί ένας κόμβος που βρίσκεται ήδη 

στο μονοπάτι. Αφού δεν εισάγεται νέος, παραμένει ο ίδιος τρέχων κόμβος και εξερευνάται μία άλλη 

εξερχόμενη ακμή του. Αν έχουν εξερευνηθεί όλες οι ακμές, τότε τρέχων γίνεται ο προηγούμενος κόμβος 

και η διαδικασία συνεχίζεται μέχρι να προσπελαστούν όλοι οι κόμβοι του γράφου. Αν μετά το τέλος της 

διαδικασία υπάρχει κόμβος που δεν έχει προσπελαστεί, τότε αυτός γίνεται ο αρχικός κόμβος και 

ακολουθείται η ίδια μέθοδος. 

Για να καταγράψει την πορεία της προόδου, ο αλγόριθμος χωρίζει τους κόμβους σε τρεις κατηγορίες, 

αντιστοιχίζοντας ένα χρώμα σε καθεμία. Έτσι, οι κόμβοι χωρίζονται σε λευκούς, γκρι και μαύρους. 

Αρχικά, όλοι οι κόμβοι είναι λευκοί. Όταν εισάγεται ένας κόμβος στο μονοπάτι, αυτός γίνεται γκρι. 

Δηλαδή, οι γκρι κόμβοι είναι αυτοί που έχουν εισαχθεί στο μονοπάτι, αλλά είναι πιθανό να έχουν 

ανεξερεύνητες ακμές. Αν εξερευνηθούν όλες οι ακμές ενός κόμβου, τότε αυτός γίνεται μαύρος και 

εξάγεται από το μονοπάτι. Όταν μια ακμή έχει κόμβο προορισμού έναν μαύρο κόμβο, σημαίνει ότι το 

μέρος του γράφου πέρα από αυτόν έχει εξερευνηθεί. 

Ο αλγόριθμος εύρεσης όλων των κύκλων του γράφου χρησιμοποιεί την ίδια κατηγοριοποίηση των 

κόμβων και την ίδια σημασία κάθε κατηγορίας. Σε αντίθεση όμως με τον DFS, ένας κόμβος που εξάγεται 

από το μονοπάτι δεν παραμένει μαύρος αλλά γίνεται ξανά λευκός. Αυτό συμβαίνει διότι δεν τίθεται ο 

στόχος απλώς της προσπέλασης όλων των κόμβων. Αντίθετα, ένας κόμβος μπορεί να αποτελεί μέρος 

πολλών κύκλων, οπότε πρέπει να εξερευνάται κάθε φορά.  

Για την υλοποίηση του αλγορίθμου χρησιμοποιούνται τρεις λίστες, η μία εκ των οποίων διδιάστατη. Η 

μία μονοδιάστατη λίστα αποθηκεύει το μονοπάτι που χτίζεται σταδιακά, ενώ η άλλη χρησιμοποιείται ως 

στοίβα, όπου εισάγονται οι ενδεχόμενες διακλαδώσεις ενός κόμβου. Η διδιάστατη λίστα χρησιμοποιείται 

για την αποθήκευση όλων των κύκλων.  

Σε κάθε βήμα εισάγεται στο μονοπάτι ένας νέος κόμβος, μέχρι να βρεθεί ένας κόμβος που έχει ήδη 

εισαχθεί. Αυτό σηματοδοτεί την εύρεση ενός κύκλου, ο οποίος αποθηκεύεται στην αντίστοιχη λίστα. 

Όταν ακολουθείται η ακμή ενός κόμβου περισσότερες από μία εξερχόμενες ακμές, αυτή αποθηκεύεται 

στη στοίβα. Δηλαδή, στη στοίβα αποθηκεύονται οι δείκτες πηγής και προορισμού. Αν σε αυτήν υπάρχει 

ήδη ακμή με το συγκεκριμένο κόμβο πηγής, τότε απλώς αντικαθίσταται ο κόμβος προορισμού. Αφού 

εξερευνηθούν όλες οι εξερχόμενες ακμές, ο κόμβος εξάγεται από τη στοίβα. Μόλις η στοίβα γίνει κενή, η 

διαδικασία ολοκληρώνεται. 

Για την κατανόηση του αλγορίθμου, επιδεικνύεται η εφαρμογή του στο γράφο της Εικόνας 3.2α. 
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α) Γράφος παραδείγματος 

Μονοπάτι Διακλάδωση 

A – 

Α – Β – 

Α – Β – C (B,C) 

Α – Β – C – E  (B,C) 

Α – Β – C – E – A  (B,C) – (E,A)   

Α – Β – C – E – B (B,C) – (E,B)   

Α – Β – C – E – D (B,C) – (E,D)   

Α – Β – C – E – D – C  (B,C) – (E,D)   

Α – Β – D (B,D) 

Α – Β – D – C  (B,D) 

Α – Β – D – C – E  (B,D) 

Α – Β – D – C – E – A  (B,D) – (E,A)   

Α – Β – D – C – E – B  (B,D) – (E,B)   

Α – Β – D – C – E – D  (B,D) – (E,D)   

  

β) Στοίβες αποθήκευσης μονοπατιών και διακλαδώσεων 

Εικόνα 3.2 Επίδειξη αλγορίθμου εύρεσης ορίου επανάληψης 

Για την αναπαράσταση του κόμβου έναρξης του κύκλου χρησιμοποιήθηκε μια διαφορετική δομή από 

εκείνη του κόμβου πηγής της λίστας γειτνίασης. Εκτός από το δείκτη του συγκεκριμένου κόμβου, 

περιέχει τα απαραίτητα στοιχεία για τον υπολογισμό του ορίου επανάληψης, δηλαδή το συνολικό χρόνο 

υπολογισμού και το συνολικό αριθμό καθυστερήσεων στο βρόχο.  

struct cycle_start_node { 

int index; 

  float total_time; 

  float total_delay; 

  float lbound; 

  struct target_node *next; 

  struct cycle_start_node *down; }; 



63 

 

Ο χρόνος υπολογισμού κάθε κόμβου βρίσκεται αποθηκευμένος στη δομή που περιγράφει τους 

κόμβους πηγής στη λίστα γειτνίασης, επομένως γίνεται αναζήτηση του αντίστοιχου κόμβου με βάση το 

δείκτη του και ανακτάται ο ζητούμενος χρόνος. Για την αναπαράσταση των εσωτερικών κόμβων του 

κύκλου χρησιμοποιείται η ίδια δομή με αυτή της λίστας γειτνίασης, συνεπώς τα βάρη των ακμών 

αποθηκεύονται κατά το χτίσιμο του μονοπατιού. 

Με βάση τα προηγούμενα στοιχεία υπολογίζεται το όριο βρόχου κάθε κύκλου και αποθηκεύεται στο 

αντίστοιχο πεδίο. Το μέγιστο από αυτά αποτελεί το όριο επανάληψης του γράφου. 

Η εύρεση του κρίσιμου μονοπατιού γίνεται χρησιμοποιώντας παρόμοια λογική. Κάθε φορά 

εντοπίζεται ένας κόμβος που έχει  μη μηδενικό αριθμό καθυστερήσεων σε κάποια από τις εισερχόμενες 

ακμες του. Με βάση αυτόν ξεκινά η εξερεύνηση του γράφου, η οποία τερματίζεται όταν εντοπιστεί μια 

ακμή που έχει επίσης μη μηδενικό βάρος. Με τον τρόπο αυτό βρίσκονται όλα τα μονοπάτια που 

περιέχουν μόνο συνδυαστική λογική. Το μονοπάτι που έχει το μεγαλύτερο χρόνο υπολογισμού αποτελεί 

το κρίσιμο μονοπάτι του γράφου. Τα στοιχεία του αποθηκεύονται σε μία λίστα, η οποία χρησιμοποιείται 

κατά την εξαγωγή των γράφων σε αρχείο. 

3.4 Προ-επεξεργασία  

Για τον υπολογισμό του πίνακα D(U,V), αρχικά δημιουργείται μια νέα λίστα, που είναι αντίγραφο της 

αρχικής λίστας γειτνίασης. Αυτή αποτελεί το γράφο G’, όπου τα βάρη των ακμών μεταβάλλονται 

σύμφωνα με τα βήματα 1 και 2 του αλγορίθμου επαναπροσδιορισμού. Για την εκτέλεση του τρίτου 

βήματος, της εύρεσης των βραχύτερων μονοπατιών ανάμεσα σε όλους τους κόμβους, δημιουργήθηκε μία 

συνάρτηση που υλοποιεί τον αλγόριθμο Floyd – Warshall και ορίζεται ως: 

int floyd_warshall(struct source_node *root,int nodes); 

Το πρώτο όρισμα είναι αρχή της λίστας γειτνίασης και το δεύτερο ο αριθμός των κόμβων του γράφου. 

Για να γίνει η σύγκριση που ορίζεται από τον αλγόριθμο, πρέπει να βρεθούν οι ακμές (i,k) και (k,j) στο 

γράφο G’. Αν μία από αυτές δεν υπάρχει, είναι εμφανές ότι η συνθήκη που ορίζεται από τη σύγκριση δε 

μπορεί να ικανοποιηθεί, καθώς η απουσία μιας ακμής αντιστοιχεί σε άπειρο βάρος μεταξύ των κόμβων. 

Αν υπάρχουν και οι δύο, τότε χρησιμοποιείται η συνάρτηση add_edge, που παρουσιάστηκε 

προηγουμένως, για την ακμή (i,j) και βάρος d(i,k)+d(k.j). Για να εξυπηρετήσει τους σκοπούς του 

συγκεκριμένου αλγορίθμου, η συνάρτηση υφίσταται μια τροποποίηση. Συγκεκριμένα, γίνεται έλεγχος 

στο γράφο για την ύπαρξη ακμής ανάμεσα στους κόμβους που ορίζονται από τη συνάρτηση. Αν μια ακμή 

υπάρχει ήδη, τότε συγκρίνεται το βάρος της με το νέο και αντικαθίσταται στην περίπτωση που είναι 

μεγαλύτερο. Αν η ακμή δεν υπάρχει, τότε δημιουργείται νέος κόμβος προορισμού στη λίστα.  

Η συνάρτηση επιστρέφει 0 αν δεν υπάρχει κύκλος με αρνητικό βάρος ή -1 στην αντίθετη περίπτωση. 

Το βάρος ενός κύκλου δίνεται από τις ακμές που έχουν τον ίδιο κόμβο πηγής και προορισμού. Αν 

επιστραφεί -1, τότε η διαδικασία σταματά. Αν επιστραφεί 0, τότε η λίστα αναπαριστά τον πίνακα 

δ’(U,V). Ο υπολογισμός του πίνακα D(U,V) γίνεται με την αντίστοιχη σχέση του βήματος 4. 

Για τον υπολογισμό των πινάκων πρέπει να γίνει ξεδίπλωση του γράφου με παράγοντα Jmax. Για την 

αναπαράσταση του ξεδιπλωμένου γράφου δημιουργείται μια νέα λίστα γειτνίασης. Η συνάρτηση που 

υλοποιεί την ξεδίπλωση είναι η ακόλουθη: 

struct source_node *unfold(struct source_node *root,int factor); 
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Η συνάρτηση δέχεται ως ορίσματα έναν δείκτη στην αρχή της λίστας γειτνίασης του γράφου που 

πρόκειται να ξεδιπλωθεί και τον παράγοντα ξεδίπλωσης. Επιστρέφει ένα δείκτη στην αρχή της λίστας του 

ξεδιπλωμένου γράφου. 

Αρχικά, εισάγονται όλοι οι κόμβοι πηγής. Για κάθε κόμβο με δείκτη k στον αρχικό γράφο, 

δημιουργούνται J κόμβοι με δείκτη (Jk+i), όπου i=1,2,J-1. Στη λεζάντα κάθε νέου κόμβου αντιγράφεται η 

λεζάντα του αντίστοιχου κόμβου του αρχικού γράφου και προστίθεται ο δείκτης i, αφού μετατραπεί σε 

ASCII με τη βοήθεια της συνάρτησης itoa. Στη συνέχεια, εισάγονται οι ακμές σύμφωνα με τον 

αλγόριθμο ξεδίπλωσης που παρουσιάστηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο. Το κομμάτι του κώδικα που 

υλοποιεί τον παραπάνω αλγόριθμο είναι το εξής: 

struct source_node *unf_root,*source; 

struct target_node *target; 

int i,d,p; 

 

source=root; 

while (source!=NULL){ 

target=source->next; 

while (target!=NULL){ 

d=target->weight%factor; 

p=target->weight/factor; 

for (i=0;i<factor-d;i++){ 

add_edge(unf_root,source->index*factor+i,             

target->index*factor+i+d,p,0); 

} 

for (i=factor-d;i<factor;i++){ 

add_edge(unf_root,source->index*factor+i,             

target->index*factor+i+d-factor,p+1,0); 

} 

target=target->next; 

} 

source=source->down; 

}       

Με βάση το νέο ξεδιπλωμένο γράφο εφαρμόζεται η ίδια διαδικασία που εφαρμόστηκε για τον 

υπολογισμό του πίνακα και υπολογίζονται οι πίνακες. Από τους τρεις αυτούς πίνακες προκύπτει ο 

πίνακας σύμφωνα με την εξίσωση, ο οποίος χρησιμοποιείται αργότερα τον αλγόριθμο επαναχρονισμού. 

Αφού βρεθεί ο πίνακας , δημιουργείται μία νέα λίστα , η οποία περιέχει όλες τις τιμές του πίνακα που 

είναι μεγαλύτερες από το όριο επανάληψης. Η ταξινόμηση των τιμών γίνεται εύκολα κατά την εισαγωγή 

τους, καθώς ένας νέος κόμβος μπορεί να εισαχθεί οπουδήποτε μέσα σε μια λίστα. Η νέα λίστα παρέχει τις 

τιμές των πιθανών ελάχιστων περιόδων του γράφου, οι οποίες χρησιμοποιούνται για την εύρεση της 

λύσης επαναχρονισμού.  

3.5 Επαναχρονισμός και Ξεδίπλωση 

Έχοντας υπολογίσει τις απαραίτητες ποσότητες του αλγορίθμου επαναχρονισμού, απομένει ο 

σχηματισμός των ανισοτήτων που περιγράφουν τους περιορισμούς που τέθηκαν στο προηγούμενο 

κεφάλαιο και η επίλυση του προβλήματος γραμμικού προγραμματισμού. 
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Ο σχηματισμός των ανισοτήτων συνίσταται στη δημιουργία του γράφου περιορισμών. Οι ανισότητες 

που περιγράφουν τον περιορισμό υλοποιησιμότητας δίνονται απευθείας από τον αρχικό γράφο. 

Επομένως, το πρώτο βήμα είναι η δημιουργία ενός νέου γράφου που είναι αντίγραφο του αρχικού. Σε 

αυτόν προστίθεται ένας ακόμη κόμβος που ενώνεται με τους υπόλοιπους με μηδενικό βάρος. 

Οι ανισότητες του περιορισμού κρίσιμου μονοπατιού σχηματίζονται υπολογίζοντας την τιμή της 

έκφρασης του δεξιού μέλους της αντίστοιχης εξίσωσης. Η έκφραση υπολογίζεται για το ζεύγος κόμβων 

για το οποίο η τιμή του πίνακα είναι μεγαλύτερη από την πιθανή ελάχιστη περίοδο. Στη συνέχεια, 

χρησιμοποιείται η συνάρτηση add_edge, ώστε να εισαχθεί η ακμή στο γράφο περιορισμών. Με βάση την 

τροποποίηση που έγινε στη συνάρτηση, θα κρατηθεί η τιμή που επιβάλλει το μεγαλύτερο περιορισμό. 

Το τελικό βήμα είναι η εύρεση των βραχύτερων μονοπατιών ανάμεσα σε όλους τους κόμβους του 

γράφου περιορισμών, που γίνεται με χρήση της συνάρτησης floyd_warshall. Αν επιστραφεί 0, 

τότε έχει βρεθεί η λύση επαναχρονισμού που επιτυγχάνει τη συγκεκριμένη περίοδο. Αν επιστραφεί -1, 

σημαίνει ότι έχει εντοπιστεί κύκλος με αρνητικό βάρος και η διαδικασία πρέπει να επαναληφθεί 

δοκιμάζοντας την επόμενη πιθανή ελάχιστη περίοδο. Σε αυτήν την περίπτωση, ο νέος γράφος 

περιορισμών δημιουργείται από την αρχή. Πριν συμβεί αυτό, αποδεσμεύονται οι πόροι που δεσμεύθηκαν 

για την περιγραφή του προηγούμενου γράφου περιορισμών, με χρήση της συνάρτησης free:  

void free(void *buffer); 

Αφού βρεθεί μια υλοποιήσιμη λύση, τα βάρη του αρχικού γράφου μεταβάλλονται σύμφωνα με την 

εξίσωση επαναχρονισμού. Στη συνέχεια, ο επαναχρονισμένος γράφος ξεδιπλώνεται, ώστε να προκύψει ο 

βέλτιστος γράφος για τον επιθυμητό παράγοντα ξεδίπλωσης. 

Ωστόσο, οι δύο ξεδιπλωμένοι γράφοι που παράχθηκαν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας δεν έχουν 

πάρει την τελική τους μορφή. Αυτό συμβαίνει διότι έχουν ξεδιπλωθεί οι κόμβοι που περιγράφουν τους 

καταχωρητές εξόδου μαζί με τους υπόλοιπους λειτουργικούς κόμβους. Την αφαίρεση των περιττών 

κόμβων αναλαμβάνει η ακόλουθη συνάρτηση: 

void remove_regs(struct source_node *root); 

Η συνάρτηση χρησιμοποιεί, εκτός από τη λίστα γειτνίασης του αντίστοιχου γράφου, μία ακόμη λίστα. 

Σε αυτήν αποθηκεύεται ο δείκτης ξεδίπλωσης j του κόμβου που πρέπει να παραμείνει στον ξεδιπλωμένο  

γράφο για κάθε καταχωρητή του αρχικού γράφου. Δηλαδή, για έναν κόμβο του αρχικού γράφου με 

δείκτη k, διαγράφονται οι κόμβοι με δείκτες Jk+i με i ≠ j. 

Πριν γίνει η διαγραφή ενός κόμβου από το γράφο, πρέπει να συνδεθούν οι κόμβοι που συνδέονται σε 

αυτόν με τους κόμβους με τους οποίους αυτός συνδέεται. Αυτό γίνεται με την εισαγωγή των 

εξερχόμενων ακμών του κόμβου προς διαγραφή στις λίστες των κόμβων όπου αποτελεί κόμβο 

προορισμού. Το βάρος της νέας ακμής είναι το άθροισμα των βαρών της εισερχόμενης και της 

εξερχόμενης ακμής. Για παράδειγμα, αν από το μονοπάτι πρέπει να διαγραφεί ο κόμβος , θα εισαχθεί στη 

λίστα του κόμβου ένας κόμβος προορισμού με δείκτη αυτόν του κόμβου και βάρος. 

Αφού εισαχθούν οι απαραίτητες ακμές, διαγράφονται οι ακμές στις οποίες ο κόμβος αποτελεί κόμβο 

προορισμού, με χρήση της συνάρτησης free. Στη συνέχεια, διαγράφεται ο κόμβος πηγής με δείκτη αλλά 

και όλη η λίστα που περιγράφει τις εξερχόμενες ακμές του. Η διαγραφή του κόμβου πηγής προϋποθέτει 

την κατάλληλη σύνδεση του προηγούμενου και του επόμενου κόμβου. 

Όπως εξηγήθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο, οι κόμβοι του γράφου που προέρχεται από ξεδίπλωση 

του αρχικού που πρέπει να διατηρηθούν, είναι αυτοί που έχουν δείκτη ξεδίπλωσης μηδέν. Επομένως, 
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αυτός ο δείκτης εισάγεται στη λίστα των δεικτών διατήρησης και οι υπόλοιποι κόμβοι διαγράφονται. Η 

διαφορά στο γράφο που προέρχεται από ξεδίπλωση του επαναχρονισμένου γράφου είναι η μεταβολή των 

δεικτών που εισάγονται στη λίστα διατήρησης. 

  Για τον υπολογισμό της τιμής του δείκτη ξεδίπλωσης των κόμβων που πρέπει να διατηρηθούν, είναι 

αναγκαίος ο υπολογισμός του δείκτη που δηλώνει τη μεταβολή της τρέχουσας επανάληψης του κόμβου 

του επαναχρονισμένου γράφου σε σχέση με αυτή του αρχικού. Αυτό γίνεται συγκρίνοντας τα βάρη των 

αντίστοιχων ακμών στον αρχικό και τον επαναχρονισμένο γράφο. Ο πρώτος καταχωρητής 

χρησιμοποιείται ως κόμβος αναφοράς και διατηρείται ο κόμβος με δείκτη μηδέν. Στη συνέχεια βρίσκεται 

το μονοπάτι προς τον επόμενο κόμβο και εξετάζονται τα συνολικά βάρη στους δύο γράφους. Ο 

ζητούμενος δείκτης προκύπτει από την εξίσωση. Η ίδια διαδικασία συνεχίζεται για τους υπόλοιπους 

κόμβους καταχωρητών, με τη διαφορά ότι η τιμή που βρίσκεται, προστίθεται στο δείκτη του 

προηγούμενου κόμβου. Έτσι, προκύπτει ο δείκτης της τρέχουσας επανάληψης του συγκεκριμένου 

κόμβου. 

Μετά την εύρεση των δεικτών m κάθε κόμβο, ο δείκτης ξεδίπλωσης του κόμβου που πρέπει να 

διατηρηθεί στον ξεδιπλωμένο γράφο υπολογίζεται από την έκφραση. Αυτή η τιμή εισάγεται στη λίστα 

διατήρησης και με χρήση της συνάρτηση remove_regs διαγράφονται οι υπόλοιποι. 

Σε αυτό το σημείο ο αλγόριθμος συνδυασμού επαναχρονισμού και ξεδίπλωσης ολοκληρώνεται. Οι 

γράφοι που παράχθηκαν εξάγονται στα αντίστοιχα αρχεία με χρήση της συνάρτησης exportGML. Κατά 

την εξαγωγή των γράφων λαμβάνεται υπόψη η λίστα του κρίσιμου μονοπατιού. Οι κόμβοι και οι ακμές 

που ανήκουν σε αυτό αναπαριστώνται με έντονη γραμμή κατά την οπτική αναπαράσταση του γράφου, 

κάτι που γίνεται εφικτό μέσω της χρήσης της μορφής GML. 
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Κεφάλαιο 4 

Εφαρμογή Επαναχρονισμού και Ξεδίπλωσης  στους 

SHA-1 και SHA-256 

4.1 Εισαγωγή 

Οι αλγόριθμοι που περιγράφουν τους επεξεργαστικούς γύρους των SHA-1 και SHA-256 αποτελούν 

επαναληπτικούς αλγορίθμους, οι οποίοι μπορούν να αναπαρασταθούν με τη μορφή γράφων. Έτσι, είναι 

κατάλληλοι για την εφαρμογή της μεθόδου συνδυασμού του επαναχρονισμού και της ξεδίπλωσης. 

Έχοντας αναπτύξει το λογισμικό που υλοποιεί τη μέθοδο, η εφαρμογή της καταλήγει να είναι αρκετά 

απλή διαδικασία. 

Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο, παρουσιάζεται η εφαρμογή του λογισμικού στους αλγορίθμους των δύο 

συναρτήσεων κατακερματισμού. Για τη γραφική αναπαράσταση των γράφων εισόδου και εξόδου 

χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό yEd Graph Editor της yWorks [15].  

4.2 Εφαρμογή στον SHA-1 

Από τη γραφική αναπαράσταση του επεξεργαστικού γύρου του SHA-1, που φαίνεται στην Εικόνα 1.6, 

προκύπτει ο γράφος της Εικόνας 4.1. 

 
Εικόνα 4.1 Γράφος αναπαράστασης του SHA-1 

Εφόσον διαφορετικές αναπαραστάσεις του ίδιου αλγορίθμου μπορούν να καταλήξουν σε διαφορετικά 

όρια επανάληψης, είναι σημαντική η επιλογή του γράφου που έχει το μικρότερο όριο επανάληψης. Στη 

συγκεκριμένη περίπτωση, υπάρχουν αρκετές διαφορετικές αναπαραστάσεις του SHA-1, αφού η σειρά 

των τεσσάρων αθροιστών δεν έχει καμία επίδραση στο μαθηματικό υπολογισμό. Ο γράφος με το 

μικρότερο όριο επανάληψης είναι αυτός της Εικόνας 4.1. Για περισσότερη ευκολία είναι προτιμότερο οι 

κόμβοι του γράφου να έχουν διαφορετικές λεζάντες. Έτσι, οι λεζάντες των αθροιστών αντικαθίστανται 
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και ο γράφος που εισάγεται φαίνεται στην Εικόνα. Συγκεκριμένα, πρόκειται για το γράφο που παράγεται 

αφού ολοκληρωθεί από το λογισμικό η διαδιακασία επαναχρονισμού και ξεδίπλωσης, στον οποίο 

φαίνεται το κρίσιμο μονοπάτι του αρχικού γράφου. Καθώς τα επόμενα βήματα δεν έχουν καμία επίδραση 

στον αρχικό γράφο, παρατίθεται στην Εικόνα 4.2, ώστε να είναι πιο εύκολα διακριτή η 

αποτελεσματικότητα της μεθόδου που υλοποιείται. 

 
Εικόνα 4.2 Κρίσιμο μονοπάτι γράφου του SHA-1 

Οι χρόνοι υπολογισμού των λειτουργικών κόμβων λαμβάνονται μετά από σύνθεση των στοιχείων σε 

διάφορες οικογένειες FPGA. Ο στόχος είναι η εισαγωγή στο λογισμικό χρόνων που αντικατοπτρίζουν 

όσο γίνεται καλύτερα την πραγματικότητα, δίνοντας μια εικόνα της αναλογίας ανάμεσα στους χρόνους 

υπολογισμού των κόμβων. Έχει διαπιστωθεί πειραματικά ότι ακόμη και μεγάλη απόκλιση στους χρόνους 

οδηγεί στο ίδιο αποτέλεσμα, εφόσον δε μεταβάλλονται αρκετά οι αναλογίες. Επομένως, η μεγάλη 

ακρίβεια δεν είναι απαραίτητη. Οι λογικές ολισθήσεις υλοποιούνται με αναδιάταξη των καλωδίων και η 

καθυστέρησή τους μπορεί να θεωρηθεί μηδενική, αφού δε λαμβάνεται υπόψη η καθυστέρηση των 

διασυνδέσεων κατά την αναπαράσταση του κυκλώματος με μορφή γράφου. Έτσι, εισάγονται οι 

ακόλουθοι χρόνοι: 

t(Ft) = 3 μ. 

t(S5) = t(S30) = 0 μ. 

t(P1) = t(P2) = t(P3) = t(P4) = 8 μ. 

Στη συνέχεια βρίσκονται όλοι οι κύκλοι και υπολογίζεται το όριο επανάληψης. Αυτό προκύπτει από 

τον κύκλο A   B   Ft   P2   P1   A και είναι ίσο με 1 /2 =  ,5. Επίσης, η καθυστέρηση του 

κρίσιμου μονοπατιού είναι 32 μ. 

Με βάση όσα αναφέρθηκαν στο Kεφάλαιο 2, ο βέλτιστος παράγοντας ξεδίπλωσης είναι ο 

παρονομαστής του ορίου επανάληψης, δηλαδή το 2. Ωστόσο, για να γίνει πειραματική επαλήθευση της 

μεθόδου, υλοποιούνται τα κυκλώματα που προκύπτουν από τους γράφους με παράγοντες ξεδίπλωσης 1,2 

και 4. Επομένως στο επόμενο βήμα εισάγεται ως μέγιστος παράγοντας ξεδίπλωσης το 4. 

Επιλέγοντας ως τρέχοντα παράγοντα ξεδίπλωσης το 1, προκύπτει ο επαναχρονισμένος γράφος χωρίς 

ξεδίπλωση της Εικόνας 4.3. Το κρίσιμο μονοπάτι του αποτελείται πλέον από έναν αθροιστή και μία μη 

γραμμική συνάρτηση. Η καθυστέρησή του είναι ίση με 11 μ. Άλλωστε ήταν εμφανές ότι δεν υπήρχε η 
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δυνατότητα επίτευξης καθυστέρησης κρίσιμου μονοπατιού ίσης με το όριο επανάληψης, αφού αυτό δεν 

είναι ακέραιος αριθμός. 

 
Εικόνα 4.3 Επαναχρονισμένος γράφος του SHA-1 

Προτού δειχθεί ο επαναχρονισμένος και ξεδιπλωμένος γράφος με παράγοντα 2, είναι χρήσιμο να 

φανεί η επίδραση μόνο της ξεδίπλωσης χωρίς επαναχρονισμό, ώστε να συγκριθεί με το βέλτιστο που θα 

προκύψει στη συνέχεια. Ο ξεδιπλωμένος γράφος του αρχικού φαίνεται στην Εικόνα 4.4. 

 
Εικόνα 4.4 Ξεδιπλωμένος γράφος του SHA-1 με παράγοντα 2 
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Το κρίσιμο μονοπάτι αποτελείται από πέντε αθροιστές και μία πράξη ολίσθησης. Η καθυστέρησή του 

είναι  ίση με 40 μ. και η καθυστέρηση ανά επανάληψη είναι 40/2 = 20 μ. Με την ξεδίπλωση 

επιτυγχάνεται μείωση της καθυστέρησης για μία επανάληψη, αλλά απέχει περισσότερο από το βέλτιστο 

σε σχέση με την εφαρμογή μόνο του επαναχρονισμού. 

Ο τελικός γράφος που προκύπτει μετά την εφαρμογή της μεθόδου είναι ο γράφος της Εικόνας 4.5. 

 
Εικόνα 4.5 Επαναχρονισμένος και ξεδιπλωμένος γράφος του SHA-1 με παράγοντα 2  

Το κρίσιμο μονοπάτι αποτελείται από δύο αθροιστές, μία πράξη ολίσθησης και μία μη γραμμική 

συνάρτηση. Έχει καθυστέρηση 1  μ. και η καθυστέρηση ανά επανάληψη είναι 1 /2 =  ,5 μ., που είναι 

ίσο με το όριο επανάληψης του γράφου. 

Στην Εικόνα 4.6 φαίνεται ο γράφος που παράγεται με εφαρμογή μόνο ξεδίπλωσης με παράγοντα 4. Η 

καθυστέρηση κρίσιμου μονοπατιού είναι 5  μ. και η καθυστέρηση ανά επανάληψη είναι 5 /4 = 14, 5 μ., 

που είναι μικρότερη από τις 20 μ. που προκύπτουν από την ξεδίπλωση με παράγοντα 2. Διαπιστώνεται 

ότι η ξεδίπλωση με μεγαλύτερο παράγοντα βελτιώνει περαιτέρω την καθυστέρηση για μία επανάληψη. 
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Εικόνα 4.6 Ξεδιπλωμένος γράφος του SHA-1με παράγοντα 4  

Ο γράφος που παράγεται μετά από επαναχρονισμό και ξεδίπλωση με παράγοντα 4 φαίνεται στην 

Εικόνα 4.7. Η καθυστέρηση κρίσιμου μονοπατιού είναι 38 μ. και η καθυστέρηση ανά επανάληψη είναι 

38/4 =  ,5 μ. Όπως ήταν αναμενόμενο, με επιλογή παράγοντα ξεδίπλωσης μεγαλύτερου του βέλτιστου 

προκύπτει επίσης το βέλτιστο αποτέλεσμα όσο αφορά την καθυστέρηση. 
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Εικόνα 4.7 Επαναχρονισμένος και ξεδιπλωμένος γράφος του SHA-1με παράγοντα 4  

4.3 Εφαρμογή στον SHA-256 

Ο γράφος αναπαράστασης του επεξεργαστικού γύρου του SHA-256 φαίνεται στην Εικόνα 4.8 και 

προκύπτει από την αντίστοιχη γραφική αναπαράσταση της Εικόνας 1.7. 

 
Εικόνα 4.8 Γράφος αναπαράστασης του SHA-256 
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Αφού αντικατασταθούν οι λεζάντες των αθροιστών ώστε να είναι διαφορετικές και εισαχθούν οι 

χρόνοι υπολογισμού των λειτουργικών κόμβων, ο γράφος εισάγεται στο λογισμικό. Στην Εικόνα 4.9 

φαίνεται ο γράφος που εισάγεται και το κρίσιμο μονοπάτι του. 

 
Εικόνα 4.9 Κρίσιμο μονοπάτι γράφου του SHA-256  

Οι χρόνοι υπολογισμού των λειτουργικών κόμβων που εισάγονται στο λογισμικό είναι: 

t(S0) = t(S1) = t(Maj) = t(Ch) = 3 μ. 

t(P1) = t(P2) = t(P3) = t(P4) = t(P5) = t(P6) = t(P7) = 8 μ. 

Βάσει αυτών η καθυστέρηση του κρίσιμου μονοπατιού είναι ίση με 32 μ. Το όριο επανάληψης 

προκύπτει από τους κύκλους E   S1   P4   P5   P3   E και E   Ch   P4   P5   P3   E και 

είναι ίσο με 2 /1 = 2  μ. Ωστόσο, το αποτέλεσμα αυτό δεν είναι το βέλτιστο για το συγκεκριμένο 

αλγόριθμο. Αναδιατάσσοντας τη σειρά των αθροίσεων και προσθέτοντας δύο ακόμη αθροιστές, 

παράγεται μια διαφορετική αναπαράσταση, η οποία έχει μικρότερο όριο επανάληψης. Ο νέος γράφος, 

που φαίνεται στην Εικόνα 4.10, είναι αυτός που θα εισαχθεί στο λογισμικό και θα του εφαρμοστεί η 

μέθοδος επαναχρονισμού και ξεδίπλωσης. 
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Εικόνα 4.10 Βελτιωμένος γράφος αναπαράστασης του SHA-256 

Το όριο επανάληψης του γράφου της Εικόνας προκύπτει από τον κύκλο E   Ch   P4   P5   E και 

είναι ίσο με 1 /1 = 1  μ. Παρότι στο νέο γράφο υπάρχουν δύο κρίσιμα μονοπάτια με μεγαλύτερη 

καθυστέρηση από τον αρχικό, αυτό δεν αποτελεί πρόβλημα, διότι πρόκειται να βελτιστοποιηθεί με 

εφαρμογή επαναχρονισμού. Η καθυστέρηση κρίσιμου μονοπατιού του νέου γράφου είναι 40 μ. 

Στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι δυνατή η επίτευξη του βέλτιστου αποτελέσματος χωρίς την 

εφαρμογή ξεδίπλωσης, πράγμα που δηλώνεται από τον παρονομαστή του ορίου επανάληψης. Ωστόσο, 

για λόγους πειραματικής επαλήθευσης, υλοποιείται και το κύκλωμα που προκύπτει από τον ξεδιπλωμένο 

γράφο με παράγοντα 2. Επομένως, αυτός είναι ο αριθμός που επιλέγεται ως μέγιστος παράγοντας 

ξεδίπλωσης. 

Επιλέγοντας ως τρέχοντα παράγοντα ξεδίπλωσης ίσο με 1, προκύπτει ο γράφος της Εικόνας 4.11. 

Έχει δύο κρίσιμα μονοπάτια με καθυστέρηση 1  μ., που είναι το βέλτιστο. 

 
Εικόνα 4.11 Επαναχρονισμένος γράφος του SHA-256 
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Ο ξεδιπλωμένος γράφος με παράγοντα 2 χωρίς την εφαρμογή επαναχρονισμού φαίνεται στην Εικόνα 

4.12. 

 
Εικόνα 4.12 Ξεδιπλωμένος γράφος του SHA-256 με παράγοντα 2  

Το κρίσιμο μονοπάτι του αποτελείται από 8 αθροιστές και μία συνάρτηση Ch και έχει καθυστέρηση 

6  μ. Η καθυστέρηση ανά επανάληψη είναι ίση με 6 /2 = 33,5 μ., η οποία είναι μικρότερη από αυτή του 

αρχικού γράφου. Στην περίπτωση αυτή γίνεται εμφανές ότι η τεχνική της ξεδίπλωσης μπορεί από μόνη 

της να βελτιώσει την καθυστέρηση για μία επανάληψη του αλγορίθμου. 

Ο τελικός γράφος που παράγεται μετά από επαναχρονισμό και ξεδίπλωση με παράγοντα 2 φαίνεται 

στην Εικόνα 4.13. Το κρίσιμο μονοπάτι του αποτελείται από τέσσερεις αθροιστές και τρεις μη γραμμικές 

συναρτήσεις και έχει καθυστέρηση 38 μ. Η καθυστέρηση ανά επανάληψη είναι 38/2 = 1  μ., που είναι 

ίσο με το όριο επανάληψης. Όπως αναμενόταν, η περίπτωση αυτή καταλήγει επίσης στο βέλτιστο 

αποτέλεσμα. 
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Εικόνα 4.13 Επαναχρονισμένος και ξεδιπλωμένος γράφος του SHA-256 με παράγοντα 2  

  



77 

 

Κεφάλαιο 5 

Ανάπτυξη Αρχιτεκτονικής 

5.1 Εισαγωγή 

Οι αρχιτεκτονικές των κυκλωμάτων των SHA-1 και SHA-256 σχεδιάστηκαν με βάση τους γράφους που 

παρουσιάστηκαν στην προηγούμενη ενότητα. Κάθε κύκλωμα υλοποιήθηκε με αρχιτεκτονική χωρίς 

pipeline και με pipeline. Στην pipeline αρχιτεκτονική χρησιμοποιήθηκαν 4 στάδια, καθένα από τα οποία 

εκτελεί το 1 4  των επαναλήψεων. 

Αρχικά, παρουσιάζεται μια γενική περιγραφή των αρχιτεκτονικών, καθώς η υλοποίηση των δύο 

συναρτήσεων έχει αρκετά κοινά στοιχεία. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται οι ιδιαιτερότητες της 

αρχιτεκτονικής κάθε συνάρτησης για όλες τις περιπτώσεις των γράφων που παρουσιάστηκαν στο 

προηγούμενο κεφάλαιο. 

5.2 Γενική Περιγραφή Αρχιτεκτονικής 

Ανεξάρτητα από την εσωτερική αρχιτεκτονική, κάθε πυρήνας έχει την ίδια διεπαφή για τη σύνδεσή του 

με το υπόλοιπο σύστημα. Η διεπαφή του πυρήνα φαίνεται στην Εικόνα 5.1. 

SHA 

core

Clock

Reset

En

Message

Receive_data

Hi
(0)

Hash_Ready

Hi
(N)

 

Εικόνα 5.1 Διεπαφή πυρήνα  

Στην συνέχεια γίνεται επεξήγηση όλων των σημάτων εισόδου και εξόδου. 

 Clock: Αποτελεί το ρολόι του συστήματος. Με βάση αυτό εκτελούνται όλες οι εσωτερικές 

λειτουργίες. Όλοι οι εσωτερικοί καταχωρητές είναι ακμοπυροδότητοι στην ανερχόμενη 

παρυφή του ρολογιού.  

 

 Reset: Ασύγχρονη είσοδος που επαναφέρει τον πυρήνα στην αρχική του κατάσταση όταν 

παίρνει την τιμή 1.  

 

 Εn: Σήμα επίτρεψης που απενεργοποιεί τον πυρήνα όταν λαμβάνει την τιμή 0. 
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 Receive_data: Σήμα που δηλώνει πως υπάρχει νέο μήνυμα στην είσοδο. 

 

 Message: Μήνυμα εύρους 512 bit. 

 

 H 
 0 

: Αρχικές τιμές εύρους 160 bit για το SHA-1 και 256 bit για το SHA-256. 

 

 H 
   

: Σύνοψη μηνύματος εύρους 160 bit για το SHA-1 και 256 bit για το SHA-256. 

 

 Hash_Ready:  Σήμα που δηλώνει την παραγωγή της σύνοψης. 

 

Η γενική εσωτερική δομή του πυρήνα για τις περιπτώσεις που δεν έχει εφαρμοστεί επαναχρονισμός 

χωρίς pipeline φαίνεται στην Εικόνα 5.2. Στις περιπτώσεις επαναχρονισμένων γράφων προστίθεται ένα 

ακόμη στοιχείο και προκύπτει η δομή της Εικόνας 5.3. Οι αρχιτεκτονικές με pipeline για τις δύο 

περιπτώσεις φαίνονται στις Εικόνες 5.4 και 5.5 αντίστοιχα. 

Το στοιχείο Adders παραμένει ίδιο ανεξαρτήτως του SHA μπλοκ. Σκοπός του είναι να κάνει την 

τελική πρόσθεση των ενεργών μεταβλητών (Feed_R) και των αρχικών τιμών για την παραγωγή της 

σύνοψης. Τα υπόλοιπα στοιχεία μεταβάλλονται ανάλογα με το SHA μπλοκ. Αυτό περιέχει τη δομή που 

προκύπτει από τον αντίστοιχο γράφο καθώς και έναν πολυπλέκτη, ο οποίος χρησιμοποιείται για την 

επιλογή ανάμεσα στις αρχικές τιμές και τις ανατροφοδοτούμενες. Η επιλογή γίνεται μέσω του σήματος 

Sel. Στην περίπτωση του SHA-1, περιέχεται ένας ακόμη πολυπλέκτης για την επιλογή της κατάλληλης μη 

γραμμικής συνάρτησης μέσω του σήματος εισόδου Sel_Ft. Εκτός των σημάτων επιλογής, παρέχονται 

από τη Μονάδα Ελέγχου οι απαραίτητες σταθερές και το μπλοκ μηνύματος. Η λειτουργία του στοιχείου 

Output Registers καθώς και του σήματος LE θα αποσαφηνιστεί στη συνέχεια, όταν παρουσιαστεί η 

υλοποίηση ενός επαναχρονισμένου γράφου.  
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SHA 

block

Clock

Reset

En

Hi
(0)

Hi
(N)Feed_R

Adders
Hi

(0)

Control Unit

Kt Wt Sel Sel_Ft

Hash_Ready

Message

Receive_data

Clock

Reset

En

 Εικόνα 5.2 Εσωτερική αρχιτεκτονική πυρήνα χωρίς επαναχρονισμό  

 

SHA 

block

Clock

Reset

En

Message

Hi
(0)

Hi
(N)Feed_R

Adders
Hi

(0)

Control Unit

Kt Wt Sel Sel_Ft

Hash_Ready

Message

Receive_data

Clock

Reset

En

Output

Registers

Clock

Reset

En

R_out

LE

 Εικόνα 5.3 Εσωτερική αρχιτεκτονική πυρήνα με επαναχρονισμό 
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Adders

Control Unit Hash_Ready

Message
Receive_data

Clock
Reset

En

Kt_Round1 Wt_Round1 Sel Kt_Round2 Wt_Round2 Sel Kt_Round3 Wt_Round3 Sel Kt_Round4 Wt_Round4 Sel

SHA

block

Feed_R

Clock

Reset
En SHA 

block

Feed_R

Clock

Reset
En SHA 

block

Feed_R

Clock

Reset
En SHA

block

Feed_R

Clock

Reset
En

Hi
(0)

Hi
(0)

Hi
(0)

 
Εικόνα 5.4 Εσωτερική αρχιτεκτονική πυρήνα χωρίς επαναχρονισμό με pipeline 

 

 

 

Adders

Control Unit Hash_Ready

Message
Receive_data

Clock
Reset

En

Kt_Round1 Wt_Round1 Sel Kt_Round2 Wt_Round2 Sel Kt_Round3 Wt_Round3 Sel Kt_Round4 Wt_Round4 Sel

SHA 

block

Feed_R

Clock

Reset
En SHA

block

Feed_R

Clock

Reset
En SHA 

block

Feed_R

Clock

Reset
En SHA

block

Feed_R

Clock

Reset
En

Hi
(0)

Hi
(0)

Hi
(0)

Output 

Registers

Clock

Reset
En

R_out

LE

 
Εικόνα 5.5 Εσωτερική αρχιτεκτονική πυρήνα με επαναχρονισμό με pipeline 
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5.3 Αρχιτεκτονική του SHA-1 

Αρχικός Γράφος 

Το SHA-1 μπλοκ σχεδιάζεται με βάση  τον αρχικό γράφο που φαίνεται στην Εικόνα 4.1. Προσθέτοντας 

τον πολυπλέκτη εισόδου προκύπτει η δομή της Εικόνας 5.6. 

 
Εικόνα 5.6 SHA-1 μπλοκ αρχικού γράφου 

Στην παραπάνω Εικόνα, για λόγους απλότητας, δεν περιλαμβάνεται ο πολυπλέκτης για την επιλογή 

της μη γραμμικής συνάρτησης. Η Εικόνα 5.7 δείχνει την πραγματική εσωτερική δομή του στοιχείου Ft. 

 
Εικόνα 5.7 Εσωτερική δομή στοιχείου Ft 
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Η εσωτερική δομή της Μονάδας Ελέγγου φαίνειται στην Εικόνα 5.8. 

Constants

FSM

Message

Scheduler

Counter_80

Receive_data

Clock
Reset

En

Message

Clock
Reset

En

S/P
_

Start_Counter

Clock
Reset

En

Kt

Wt

TCSTC

Hash_Ready

Q

Sel_Ft

Εικόνα 5.8 Εσωτερική δομή Μονάδας Ελέγχου 

Το στοιχείο Constants είναι μία μνήμη που περιέχει τις τέσσερεις σταθερές εύρους 32 bit. Αυτές 

περνούν από έναν πολυπλέκτη 4 σε 1 ώστε να επιλεγεί η κατάλληλη, όπως προβλέπεται από τον 

αλγόριθμο του SHA-1. Το σήμα επιλογής εύρους 2 bit του πολυπλέκτη σταθερών και του πολυπλέκτη 

της μη γραμμικής συνάρτησης παράγεται από το μετρητή 80 παλμών. Επιπλέον, ο μετρητής παράγει τα 

σήματα που δηλώνουν την ολοκλήρωση του επεξεργαστικού γύρου. Ο χρονοδρομολογητής μηνύματος 

παράγει ένα νέο μπλοκ μηνύματος όταν η είσοδος S/  είναι ‘0’. Στην αντίθετη περίπτωση γίνεται 

φόρτωση του μηνύματος εισόδου. Η μηχανή πεπερασμένων καταστάσεων επιτελεί πολύ απλή 

λειτουργία. Ωστόσο, η χρησιμότητά της θα γίνει εμφανής στη συνέχεια. 

Η εσωτερική του δομή του μετρητή 80 παλμών φαίνεται στην Εικόνα 5.9. 

T_FF
Clock
Reset

En

Counter_20

Clock
Reset

TCSTCEn

Counter_4
Reset

TCSTCEn

Clk Q

T Q
Start_Counter

TC

Q

STC

Εικόνα 5.9 Εσωτερική δομή μετρητή 80 παλμών 
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Για την απαρίθμηση των 80 παλμών χρησιμοποιούνται δύο μετρητές. Ο πρώτος μετράει 20 παλμούς 

ρολογιού και επανέρχεται στο μηδέν. Η τιμή του δεύτερου αυξάνει κάθε φορά που ολοκληρώνεται η 

μέτρηση του προηγούμενου. Όταν μετρήσει τέσσερεις εικοσάδες επανέρχεται στο μηδέν. Το τέλος της 

μέτρησης δηλώνεται με το σήμα TC (Terminal Count). Το σήμα STC (SubTerminal Count) γίνεται ‘1’ 

όταν απομένει μία ακόμη μέτρηση πριν την ολοκλήρωση της απαρίθμησης. 

Η απαρίθμηση ξεκινά όταν το σήμα Start_Counter πάρει την τιμή ‘1’. Τότε τίθεται το T flip flop και 

ενεργοποιούνται οι δύο απαριθμητές μέσω της εισόδου επίτρεψης. Όταν αυτή ολοκληρωθεί, οι τιμές των 

απαριθμητών πρέπει να παραμείνουν στο μηδέν, εφόσον το σήμα Start_Counter είναι ‘0’. Αυτό 

εξασφαλίζεται μέσω της δομής με το T flip flop και την πύλη XOR. Επειδή το flip flop μεταβάλλει την 

έξοδό του αφού περάσει ένας παλμός ρολογιού, η ολοκλήρωση της μέτρησης πρέπει να δηλωθεί έναν 

παλμό πριν αυτή συμβεί. Αυτό γίνεται όταν τα σήματα και STC και των δύο απαριθμητών είναι σε 

λογικό ‘1’. Έτσι, μέσω της εισόδου επίτρεψης, το flip flop απενεργοποιεί τους μετρητές όταν 

αποκτήσουν την τιμή μηδέν. Αν όμως η είσοδος Start_Counter είναι ‘1’ όταν τα δύο σήματα STC είναι 

επίσης ‘1’, η πύλη XOR θα έχει στην έξοδό της την τιμή ‘0’. Τότε η έξοδος του flip flop θα παραμείνει 

ίδια και η λειτουργία των απαριθμητών θα συνεχιστεί. 

Ο χρονοδρομολογητής του μηνύματος υλοποιείται με έναν καταχωρητή ολίσθησης 16 θέσεων με  32 

bit λέξεις η καθεμία. Ο υπολογισμός της νέας τιμής γίνεται σύμφωνα με τον αλγόριθμο του SHA-1. Για 

λόγους απλότητας στην Εικόνα 5.10 δε δείχνεται το σήμα εισόδου S/  κάθε καταχωρητή καθώς και η 

παράλληλη είσοδος. 

Wt

Wt+1

Wt+2

Wt+3

Wt+4

Wt+5

Wt+6

Wt+7

Wt+8

Wt+9

Wt+10

Wt+11

Wt+12

Wt+13

Wt+14

Wt+15

⊕ 

⊕ 

⊕ 

<<

 
Εικόνα 5.10 Χρονοδρομολογητής μηνύματος 
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Η Εικόνα 5.11 δείχνει τη μηχανή πεπερασμένων καταστάσεων. 

IDLE

INIT

CORE

Receive_data

new_data

new_data

 
Εικόνα 5.11 Μηχανή πεπερασμένων καταστάσεων υλοποίησης αρχικού γράφου 

Το σύστημα αρχικά βρίσκεται στην κατάσταση αδράνειας, όπου δεν εκτελείται καμία λειτουργία. 

Όταν έρθει σήμα Receive_data, τίθεται σε ‘1’ το σήμα Start_Counter, δηλαδή γίνεται εκκίνηση του 

μετρητή και φόρτωση του μηνύματος στο χρονοδρομολογητή. Αυτές οι διαδικασίες απαιτούν έναν παλμό 

ρολογιού, λόγω του T flip flop στο μετρητή και των καταχωρητών του χρονοδρομολογητή. Επομένως θα 

έχουν ολοκληρωθεί όταν το σύστημα μεταβεί στην κατάσταση INIT. Σε αυτήν γίνεται η αρχικοποίηση 

όπως ορίζεται από τον αλγόριθμο, δηλαδή εκτελείται η πρώτη επανάληψη λαμβάνοντας ως εισόδους τις 

αρχικές τιμές (Sel = ‘0’). Στην κατάσταση CORE εκτελούνται οι υπόλοιπες επαναλήψεις λαμβάνοντας 

ως εισόδους τις ανατροφοδοτούμενες εξόδους (Sel = ‘1’).  

Ο έλγεγχος για την ύπαρξη νέου μηνύματος στην είσοδο γίνεται έναν κύκλο πριν την ολοκλήρωση της 

επεξεργασίας του τρέχοντος μηνύματος. Αυτό επιτυγχάνεται συνδυάζοντας την έξοδο STC του μετρητή 

και της εισόδου Receive_data. Το λογικό AND των δύο σημάτων παράγει το σήμα new_data της 

Εικόνας. Όταν υπάρχει νέο μήνυμα, γίνεται η φόρτωσή του και η εκκίνηση του μετρητή, λόγω της 

καθυστέρησης ενός κύκλου των δύο ενεργειών. Αν δεν υπάρχει νέο μήνυμα, το σύστημα παραμένει για 

έναν ακόμη κύκλο στην κατάσταση CORE και όταν το σήμα TC του μετρητή γίνει ‘1’ μεταβαίνει στην 

κατάσταση αδράνειας. Η απόδοση της μετάβασης από την κατάσταση CORE στην IDLE δεν είναι 

ακριβής στην Εικόνα, όμως δίνεται η γενική ιδέα για τη λειτουργία της μηχανής καταστάσεων. 

Στην αρχιτεκτονική με pipeline κάθε SHA-1 μπλοκ είναι όμοιο με αυτό της Εικόνας. Η μόνη διαφορά 

εντοπίζεται στον κόμβο Ft. Πλέον κάθε μπλοκ περιέχει την αντίστοιχη συνάρτηση που ορίζεται από τον 

αλγόριθμο, επομένως δε χρειάζεται ο πολυπλέκτης της μη γραμμικής συνάρτησης καθώς και το σήμα 

Sel_Ft. Η εσωτερική δομή της Μονάδας Ελέγχου φαίνεται στην Εικόνα 5.11. 



85 

 

FSM
Receive_data

Start_Counter1

Hash_Ready

Message

Constants

Kt_Round1

TC

Counter_20

Clock
Reset

En

TCSTCStart_Counter

Counter_20

Clock
Reset

En

TCSTCStart_Counter

Counter_20

Clock
Reset

En

TCSTCStart_Counter

Clock
Reset
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Clock
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Clock
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Clock
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Kt_Round2 Kt_Round3 Kt_Round4

 

Εικόνα 5.12 Εσωτερική δομή Μονάδας Ελέγχου αρχιτεκτονικής με pipeline 

Οι σταθερές κάθε σταδίου δε μεταβάλλονται, συνεπώς ο πολυπλέκτης επιλογής τους είναι περιττός. 

Λόγω του γεγονότος αυτού αλλά και λόγω της αφαίρεσης του πολυπλέκτη της μη γραμμικής συνάρτησης 

από κάθε SHA-1 μπλοκ, δεν απαιτείται η ύπαρξη σήματος επιλογής από το μετρητή. Για κάθε στάδιο 

χρησιμοποιείται ένας ξεχωριστός μετρητής 20 παλμών και ένας χρονοδρομολογητής μηνύματος. Ο 

πρώτος μετρητής λαμβάνει το σήμα εκκίνησης από τη μηχανή πεπερασμένων καταστάσεων. Οι 

υπόλοιποι ξεκινούν την απαρίθμηση όταν ολοκληρωθεί η μέτρηση του προηγούμενου. Λόγω της 

εσωτερικής δομής του μετρητή, που φαίνεται στην Εικόνα 5.13, το σήμα εκκίνησης στον επόμενο πρέπει 

να δίνεται έναν παλμό πριν ολοκληρωθεί η απαρίθμηση του τρέχοντος. Αυτό γίνεται μέσω του σήματος 

STC. 
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Εικόνα 5.13 Εσωτερική δομή μετρητή 80 παλμών αρχιτεκτονικής με pipeline 

Ο κάθε χρονοδρομολογητής είναι όμοιος με εκείνον της αρχιτεκτονικής χωρίς pipeline, με τη διαφορά 

ότι βγάζει στην έξοδό του το μήνυμα που θα φορτωθεί παράλληλα στο επόμενο στάδιο. Όπως εξηγήθηκε 

προηγουμένως, το σήμα για την παράλληλη φόρτωση του νέου μηνύματος δίνεται έναν κύκλο πριν την 

ολοκλήρωση της επεξεργασίας του τρέχοντος μηνύματος. Όμως, εκείνη τη χρονική στιγμή, στην πρώτη 

θέση του καταχωρητή ολίσθησης βρίσκεται το μπλοκ μηνύματος που πρέπει να χρησιμοποιηθεί στην 
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τελευταία επανάληψη του τρέχοντος σταδίου. Άρα, το μπλοκ που πρέπει να χρησιμοποιηθεί στην πρώτη 

επανάληψη του επόμενου σταδίου βρίσκεται στη δεύτερη θέση του καταχωρητή. Επίσης το μπλοκ που 

πρέπει να φορτωθεί στην τελευταία θέση του καταχωρητή του επόμενου σταδίου δεν έχει ακόμη εισαχθεί 

στον καταχωρητή του τρέχοντος. Γι’ αυτό, η σύνδεση των χρονοδρομολογητών δύο συνεχόμενων 

σταδίων γίνεται με τον τρόπο που δείχνει η Εικόνα 5.14. 
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Εικόνα 5.14 Τρόπος φόρτωσης μηνύματος στο χρονοδρομολογητή του επόμενου σταδίου 

Η μηχανή πεπερασμένων καταστάσεων είναι όμοια με αυτή της Εικόνας 5.11. Η διαφορά της 

βρίσκεται στις μεταβάσεις από την κατάσταση CORE. Συγκεκριμένα, η μετάβαση από την κατάσταση 

CORE στην INIT γίνεται σε δύο περιπτώσεις. Η πρώτη είναι όταν τουλάχιστον ένα από τα σήματα STC 

των μετρητών των τριών πρώτων σταδίων είναι ‘1’.  Αυτό σημαίνει ότι υπολείπεται η εκτέλεση 

τουλάχιστον ενός ακόμα σταδίου. Αν επιπλέον το σήμα Receive_data είναι ‘1’, γίνεται φόρτωση του 

μηνύματος εισόδου και εκκίνηση του πρώτου μετρητή. Η δεύτερη περίπτωση είναι όταν το σήμα STC 

του τελευταίου μετρητή είναι ‘1’ και υπάρχει νέο μήνυμα στην είσοδο. Αυτή είναι ίδια με την περίπτωση 

που εξηγήθηκε στην αρχιτεκτονική χωρίς pipeline. Το σύστημα μεταβαίνει στην κατάσταση αδράνειας 

όταν δε συμβαίνει κάτι από τα προηγούμενα και το σήμα TC του τελευταίου μετρητή γίνει ‘1’. 

Επαναχρονισμένος Γράφος 

Το SHA-1 μπλοκ σχεδιάζεται βάσει του επαναχρονισμένου γράφου της Εικόνας 4.3. Στο γράφο αυτό οι 

κόμβοι εξόδου Α,Β και C δεν έχουν στην εισερχόμενη ακμή τους καμία καθυστέρηση. Ως αποτέλεσμα, 

δεν απαιτούνται καταχωρητές για την υλοποίησή τους. Επίσης, για την υλοποίηση της καθυστέρησης από 
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τον κόμβο C στον Ft χρησιμοποιείται ο καταχωρητής D και για την καθυστέρηση από τον D στον Ft 

χρησιμοποιείται ο E. Έτσι, προκύπτει η δομή της Εικόνας 5.15. 

 
Εικόνα 5.15 SHA-1 μπλοκ επαναχρονισμένου γράφου 

Στο κύκλωμα που προέρχεται από έναν επαναχρονισμένο γράφο απαιτούνται περισσότεροι του ενός 

κύκλου για την αρχικοποίηση. Αυτό συμβαίνει λόγω των εσωτερικών καταχωρητών. Οι αρχικές τιμές 

πρέπει να διαδοθούν μέχρι και τον τελευταίο καταχωρητή ώστε να ξεκινήσει η επεξεργασία. Όμοια, κατά 

την ολοκλήρωση της επεξεργασίας απαιτούνται τόσοι κύκλοι όσοι για την αρχικοποίηση ώστε να 

διαδοθούν οι τιμές των εσωτερικών καταχωρητών στην έξοδο. Για την αρχικοποίηση του κυκλώματος 

της Εικόνας απαιτούνται 3 κύκλοι. Οι καταχωρητές που λαμβάνουν τιμή σε κάθε κύκλο είναι οι εξής: 

Κύκλος 0: D, E, R1 

Κύκλος 1: R2, R3 

Κύκλος 2: R4, R5 

Ο καταχωρητής R5 μπορεί επίσης να λάβει την τιμή του στον πρώτο κύκλο, αλλά αυτό είναι 

προτιμότερο να συμβεί στον τρίτο, όπως θα φανεί στη συνέχεια. 
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Κάθε φορά που μία αρχική τιμή H
0
 διαδίδεται μέσα στο κύκλωμα, δεν είναι πλέον απαραίτητο να 

επιλέγεται μέσω του πολυπλέκτη. Έτσι, αντί του πολυπλέκτη εισόδου μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

διαφορετικοί πολυπλέκτες ώστε να επιλέγεται η ανατροφοδοτούμενη τιμή αφότου διαδοθεί η αρχική. Με 

τον τρόπο αυτό μπορεί να επιτευχθεί παραλληλισμός ανάμεσα στους κύκλους ολοκλήρωσης της 

επεξεργασίας του τρέχοντος μηνύματος και στους κύκλους αρχικοποίησης του επόμενου μηνύματος. 

Στον πρώτο κύκλο διαδίδονται οι τιμές Η2, H3 και H4, στο δεύτερo η H1 και στον τρίτο η H0. Επομένως 

απαιτούνται τρεις διαφορετικοί πολυπλέκτες, καταλήγοντας στο κύκλωμα της Εικόνας 5.16.  

 
Εικόνα 5.16 SHA-1 μπλοκ επαναχρονισμένου γράφου με διαφορετικούς πολυπλέκτες εισόδου 

Όπως αναλύθηκε στο Κεφάλαιο 2, λόγω του επαναχρονισμού μεταβάλλονται οι δείκτες επανάληψης 

των κόμβων εξόδου. Έτσι, για ένα συγκεκριμένο αριθμό επαναλήψεων του αλγορίθμου, οι τελικές τιμές 

θα προκύψουν σε διαφορετικές χρονικές στιγμές. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι τιμές των μεταβλητών 

C, D και E προκύπτουν έναν κύκλο πριν από εκείνη του B και δύο κύκλους πριν από του Α. Αφού 

λάβουν την τελική τιμή, αυτή μπορεί να αποθηκευτεί μέχρι να υπολογιστούν οι υπόλοιπες και να 

παραχθεί η σύνοψη. Με αυτόν τον τρόπο, ενώ συνεχίζεται ο υπολογισμός των άλλων μεταβλητών, αυτές 

που ήδη υπολογίστηκαν βρίσκονται σε θέση να λάβουν νέες τιμές. Αυτή η παρατήρηση επιτρέπει την 

παραλληλία των κύκλων αρχικοποίησης και ολοκλήρωσης. 

Στο σημείο αυτό γίνεται εμφανής η αναγκαιότητα της χρήσης του στοιχείου Output Registers. Αυτό 

περιέχει τους καταχωρητές όπου αποθηκεύονται κάθε φορά οι τελικές τιμές των ενεργών μεταβλητών. 
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Επειδή αυτές προκύπτουν σε διαφορετικές χρονικές στιγμές, το στοιχείο αυτό δέχεται σήματα LE (Latch 

Enable) ώστε να συγκρατεί τις τιμές όταν χρειάζεται. Επίσης, το στοιχείο αυτό είναι απαραίτητο ώστε να 

μεταφέρει στην έξοδο τις τελικές τιμές των μεταβλητών που δεν έχουν καταχωρητές εξόδου. 

Κατά τους κύκλους ολοκλήρωσης πρέπει να λάβουν τιμή οι εξής καταχωρητές: 

Κύκλος 78: R2, R3 

Κύκλος 79: R4, R5, B 

Κύκλος 80: A 

Οι καταχωρητές A και B περιέχονται στο στοιχείο Output Registers.  

Παρατηρώντας τους κύκλους αρχικοποίησης και ολοκλήρωσης διαπιστώνεται ότι δεν υπάρχει 

επικάλυψη των καταχωρητών στους αντίστοιχους κύκλους. Αυτό επιτυγχάνεται με τη διάδοση της 

αρχικής τιμής H0 στον καταχωρητή R5 στον τρίτο κύκλο αντί για τον πρώτο. 

Η Μονάδα Ελέγχου είναι όμοια με αυτήν της Εικόνας 5.8 με ορισμένες διαφορές που οφείλονται στο 

μπλοκ του επεξεργαστικού γύρου. Από την ανάλυση που έγινε σε σχέση με την αρχικοποίηση των 

καταχωρητών, γίνεται σαφές ότι η εκτέλεση όλων των κόμβων του κυκλώματος δεν ξεκινά στις ίδιες 

χρονικές στιγμές. Αυτό απαιτεί το σωστό χρονισμό των στοιχείων που εξαρτώνται από το χρόνο, δηλαδή 

των σταθερών Kt, του μπλοκ μηνύματος Wt και της μη γραμμικής συνάρτησης Ft. Η χρήση της σταθεράς 

Kt γίνεται από τον πρώτο κύκλο, επομένως ο τρόπος επιλογής της δεν αλλάζει. Το μπλοκ μηνύματος 

χρησιμοποιείται στο δεύτερο κύκλο, συνεπώς η φόρτωση του μηνύματος πρέπει να γίνεται έναν κύκλο 

αργότερα σε σχέση με την περίπτωση του αρχικού γράφου. Αυτό επιτυγχάνεται με καθυστέρηση του 

σήματος Start_Counter κατά έναν κύκλο με χρήση ενός D flip flop. Με την ίδια λογική, το σήμα 

επιλογής του πολυπλέκτη της μη γραμμικής συνάρτησης καθυστερείται κατά έναν κύκλο, αφού η 

εκτέλεσή της ξεκινά στο δεύτερο. 

Στη Μονάδα Ελέγχου προστίθεται ένα ακόμη στοιχείο για την παραγωγή των σημάτων LE προς τον 

καταχωρητή εξόδου. Επειδή οι τελικές τιμές των C, D και E προκύπτουν με την ολοκλήρωση της 

μέτρησης του απαριθμητή, για την αποθήκευσή τους χρησιμοποιείται το σήμα TC. Για την αποθήκευση 

των B και A, το σήμα αυτό πρέπει να καθυστερηθεί κατά έναν και δύο κύκλους αντίστοιχα. Αυτό 

επιτυγχάνεται με έναν καταχωρητή ολίσθησης. Τα νέα στοιχεία που προσθέτονται στη Μονάδα Ελέγχου 

φαίνονται στην Εικόνα 5.17. 
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Εικόνα 5.17 Προστιθέμενα στοιχεία στη Μονάδα Ελέγχου 
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Η μηχανή πεπερασμένων καταστάσεων φαίνεται στην Εικόνα 5.18. 
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Εικόνα 5.18 Μηχανή πεπερασμένων καταστάσεων υλοποίησης επαναχρονισμένου γράφου 

Η κατάσταση INIT απαιτείται λόγω της καθυστέρησης ενός κύκλου που εισάγεται κατά την εκκίνηση 

του μετρητή. Στη συνέχεια εκτελούνται οι κύκλοι αρχικοποίησης και ακολουθούν οι υπόλοιποι κύκλοι. 

Κατόπιν εκτελούνται οι κύκλοι ολοκλήρωσης, οι οποίοι λειτουργούν ως κύκλοι αρχικοποίησης στην 

περίπτωση νέου μηνύματος στην είσοδο. Το σήμα new_data που καθορίζει τη μετάβαση από την 

κατάσταση CYCLE2 λειτουργεί ως σημαία και ο χειρισμός του γίνεται από τη μηχανή καταστάσεων. Η 

τιμή του υπολογίζεται όπως στην περίπτωση του αρχικού γράφου. Συγκεκριμένα, έναν κύκλο πριν 

ολοκληρωθεί η βασική επεξεργασία γίνεται έλεγχος για την ύπαρξη νέου μηνύματος στην είσοδο. Αν 

υπάρχει νέο μήνυμα, το σήμα παίρνει την τιμή ‘1’, δηλώνοντας ότι οι κύκλοι που θα ακολουθήσουν 

αποτελούν ταυτόχρονα κύκλους αρχικοποίησης για το επόμενο μήνυμα, με αποτέλεσμα να απαιτείται η 

εκτέλεση της βασικής επεξεργασίας. Παράλληλα, γίνεται εκκίνηση του μετρητή. Όταν ολοκληρωθεί η 

βασική επεξεργασία, δηλαδή όταν το σήμα TC γίνει ‘1’, η τιμή του Sel_1 γίνεται ‘0’, έτσι ώστε να γίνει 

διάδοση των αρχικών τιμών H2, H3, H4 όταν το σύστημα βρεθεί στην κατάσταση CYCLE0, ακόμα κι αν 

δεν υπάρχει νέο μήνυμα στην είσοδο. Σε αυτήν την περίπτωση, όταν γίνει ο έλεγχος για την ύπαρξη νέου 

μηνύματος, η σημαία new_data θα πάρει την τιμή ‘0’. Έτσι, αφού εκτελεστούν οι κύκλοι ολοκλήρωσης, 

το σύστημα θα επιστρέψει στην κατάσταση αδράνειας. 

Παρακάτω φαίνονται τα σήματα επιλογής των τριών πολυπλεκτών εισόδου σε κάθε κύκλο 

αρχικοποίησης. Λόγω του παραλληλισμού τους με τους κύκλους ολοκλήρωσης, η αρχική τιμή H
0
 

επιλέγεται μόνο όταν πρέπει να διαδοθεί μέσα στο μπλοκ. Στην αντίθετη περίπτωση επιλέγεται η 

ανατροφοδοτούμενη τιμή. 

CYCLE0: Sel_1 = ‘1’ , Sel_2 = ‘0’ , Sel_3 = ‘1’ 

CYCLE1: Sel_1 = ‘1’ , Sel_2 = ‘1’ , Sel_3 = ‘0’ 

CYCLE2: Sel_1 = ‘1’ , Sel_2 = ‘1’ , Sel_3 = ‘1’ 
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Η μετάβαση στην αρχιτεκτονική με pipeline γίνεται με τον ίδιο τρόπο που παρουσιάστηκε στην 

περίπτωση του αρχικού γράφου. Όλα τα μπλοκ εκτελούν ταυτόχρονα τους κύκλους αρχικοποίησης και 

ολοκλήρωσης. Οι τελικές τιμές ενός μπλοκ χρησιμοποιούνται ως αρχικές τιμές για το επόμενο μπλοκ. 

Λόγω του παραλληλισμού, όταν προκύπτουν οι τελικές τιμές των ενεργών μεταβλητών, αυτές 

διαδίδονται αμέσως στο επόμενο μπλοκ. 

Ξεδιπλωμένος γράφος με παράγοντα 2 

Από το γράφο της Εικόνας 4.4 προκύπτει το μπλοκ της Εικόνας 5.19. 

 
Εικόνα 5.19 SHA-1 μπλοκ ξεδιπλωμένου γράφου με παράγοντα 2 

Κάθε στοιχείο Ft αποτελείται από τη δομή της Εικόνας 5.7 και δέχεται τα σήματα Sel_Ft_0 και 

Sel_Ft_1 αντίστοιχα. 

Η Μονάδα Ελέγχου είναι όμοια με αυτή της Εικόνας 5.8. Οι σταθερές Kt_0 και Kt_1 έχουν την ίδια 

τιμή, οπότε εξάγεται μία σταθερά από τη μνήμη και συνδέεται στις δύο εισόδους σταθερών του SHA-1 

μπλοκ. Ο μετρητής 80 παλμών αντικαθίσταται από ένα μετρητή 40 παλμών, αφού εκτελούνται 
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ταυτόχρονα δύο επαναλήψεις του αρχικού γράφου. Αυτό σημαίνει ότι στην εσωτερική δομή του μετρητή, 

που φαίνεται στην Εικόνα, ο μετρητής 20 παλμών αντικαθίσταται από ένα μετρητή 10 παλμών. Ο 

χρονοδρομολογητής πρέπει να εξάγει ταυτόχρονα δύο μπλοκ μηνύματος. Η υλοποίησή του γίνεται με 

δύο καταχωρητές ολίσθησης 8 θέσεων, όπως φαίνεται στην Εικόνα 5.20. 
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Εικόνα 5.20 Χρονοδρομολογητής μηνύματος ξεδιπλωμένου γράφου με παράγοντα 2 

Η μηχανή πεπερασμένων καταστάσεων είναι η ίδια που χρησιμοποιήθηκε στην περίπτωση του 

αρχικού γράφου.  
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Ξεδιπλωμένος και επαναχρονισμένος γράφος με παράγοντα 2 

Από το γράφο της Εικόνας 4.5, απαλείφοντας τους κόμβους A,B,C και χρησιμοποιώντας τους 

καταχωρητές D και E στη θέση δύο εσωτερικών,  προκύπτει το μπλοκ της Εικόνας 5.21. 

 
Εικόνα 5.21 SHA-1 μπλοκ επαναχρονισμένου και ξεδιπλωμένου γράφου με παράγοντα 2 

Το κύκλωμα απαιτεί δύο κύκλους αρχικοποίησης. Επειδή στον πρώτο κύκλο διαδίδονται οι αρχικές 

τιμές H1, H2, H3, H4 και στο δεύτερο η τιμή H0, χρησιμοποιούνται δύο πολυπλέκτες με στόχο την 

παράλληλη εκτέλεσή τους με τους κύκλους ολοκλήρωσης. 

Η εκτέλεση του κόμβου Ft_1 ξεκινά στο δεύτερο κύκλο αρχικοποίησης. Επομένως το σήμα επιλογής 

του πολυπλέκτη του καθυστερείται κατά έναν κύκλο, όπως φαίνεται στην Εικόνα. Οι τελικές τιμές των 

μεταβλητών B, C, D και Ε προκύπτουν έναν κύκλο πριν από αυτήν της Α. Η αποθήκευση των πρώτων 

μεταβλητών στον καταχωρητή εξόδου γίνεται μέσω του σήματος TC του μετρητή, ενώ η αποθήκευση της 

τιμής του A γίνεται μέσω της καθυστέρησης του σήματος TC κατά έναν κύκλο. Δηλαδή, χρησιμοποιείται 

μόνο ένα D flip flop αντί του καταχωρητή ολίσθησης της Εικόνας. 



94 

 

Η μηχανή καταστάσεων είναι όμοια με αυτήν της περίπτωσης του επαναχρονισμένου γράφου, με τη 

διαφορά ότι έχει δύο καταστάσεις αρχικοποίησης αντί για τρεις. 

Ξεδιπλωμένος γράφος με παράγοντα 4 

Το SHA-1 μπλοκ στην περίπτωση αυτή φαίνεται στην Εικόνα 5.22. 

 
Εικόνα 5.22 SHA-1 μπλοκ  ξεδιπλωμένου γράφου με παράγοντα 4 

Οι απαιτούμενες αλλαγές στη Μονάδα Ελέγχου του αρχικού κυκλώματος για την υλοποίηση του 

συγκεκριμένου είναι αντίστοιχες με αυτές που πραγματοποιήθηκαν στην περίπτωση της ξεδίπλωσης με 

παράγοντα 2. Η μόνη αλλαγή που αξίζει να αναφερθεί στο σημείο αυτό αφορά την υλοποίηση του 

χρονοδρομολογητή μηνύματος. Αυτός πρέπει να εξάγει ταυτόχρονα 4 μπλοκ, με συνέπεια να υλοποιείται 

με 4 καταχωρητές ολίσθησης τεσσάρων θέσεων, που φαίνεται στην Εικόνα 5.23. 
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Εικόνα 5.23 Χρονοδρομολογητής μηνύματος ξεδιπλωμένου γράφου με παράγοντα 4 
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Επαναχρονισμένος και ξεδιπλωμένος γράφος με παράγοντα 4 

Κάνοντας τις αντίστοιχες αλλαγές σε ό,τι αφορά τους καταχωρητές των ενεργών μεταβλητών και τους 

εσωτερικούς καταχωρητές, προκύπτει ο γράφος της Εικόνας 5.24. 

 
Εικόνα 5.24 SHA-1 μπλοκ  επαναχρονισμένου ξεδιπλωμένου γράφου με παράγοντα 4 

Στη συγκεκριμένη περίπτωση απαιτείται ένας κύκλος αρχικοποίησης. Επομένως, οι αρχικές τιμές 

διαδίδονται στον ίδιο κύκλο και οι τελικές προκύπτουν ταυτόχρονα. Η αποθήκευσή τους στον 

καταχωρητή εξόδου γίνεται μέσω του σήματος TC. 
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5.4 Αρχιτεκτονική του SHA-256 

Αρχικός Γράφος 

Το SHA-256 μπλοκ παράγεται με βάση το γράφο της Εικόνας 4.10 και φαίνεται στην Εικόνα 5.25. 

 
Εικόνα 5.25 SHA-256 μπλοκ αρχικού γράφου 

Η γενική δομή της Μονάδας Ελέγχου είναι ίδια με αυτήν του SHA-1 που φαίνεται στην Εικόνα 5.8. Η 

μνήμη περιέχει τις 64 σταθερές εύρους 32 bit, οι οποίες περνούν από έναν πολυπλέκτη 64 σε 1 ώστε να 

επιλεγεί η κατάλληλη. Το σήμα επιλογής εύρους 6 bit παράγεται από το μετρητή 64 παλμών. Η 

εσωτερική του δομή είναι όμοια με αυτή της Εικόνας, με τη διαφορά ότι ο εσωτερικός μετρητής 

απαριθμεί 64 παλμούς και έχει ακόμα μία έξοδος, την τιμή της μέτρησης. Ο χρονοδρομολογητής 

μηνύματος και η μηχανή πεπερασμένων καταστάσεων είναι τα ίδια στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν στην 

περίπτωση του αρχικού γράφου του SHA-1. 

Επαναχρονισμένος Γράφος 

Το SHA-256 μπλοκ που προκύπτει από τον επαναχρονισμένο γράφο φαίνεται στην Εικόνα 5.26. 

Ορισμένοι εσωτερικοί καταχωρητές επικαλύπτονται από τους καταχωρητές των ενεργών μεταβλητών, με 
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συνέπεια οι δεύτεροι να χρησιμοποιούνται στην θέση τους. Επίσης, ο καταχωρητής R4 που υπάρχει σε 

δύο ακμές του κυκλώματος αποτελεί έναν καταχωρητή που συνδέεται σε δύο αθροιστές. 

 
Εικόνα 5.26 SHA-256 μπλοκ επαναχρονισμένου γράφου 

Για την αρχικοποίηση του κυκλώματος απαιτούνται δύο κύκλοι. Στον πρώτο αρχικοποιούνται οι 

καταχωρητές C, D, G, H, R1 , R2, R3 και διαδίδονται οι αρχικές τιμές H1, H2, H3, H5, H6, H7. Στο 

δεύτερο αρχικοποιούνται  οι καταχωρητές R4, R5, R6, R7 και διαδίδονται οι τιμές H0, H4. Όπως στην 

περίπτωση του του SHA-1, χρησιμοποιούνται δύο πολυπλέκτες ώστε να είναι δυνατή η παράλληλη 

εκτέλεση των κύκλων αρχικοποίησης και ολοκλήρωσης. 

Η χρήση των στοιχείων που εξαρτώνται από το χρόνο, δηλαδή της σταθεράς Kt και του μπλοκ 

μηνύματος Wt, ξεκινά από τον πρώτο κύκλο. Συνεπώς δεν απαιτείται κάποιο πρόσθετο κύκλωμα στη 

Μονάδα Ελέγχου για το χρονισμό τους. Οι τελικές τιμές των μεταβλητών B, C, D, F, G, H προκύπτουν 

με την ολοκλήρωση της βασικής επεξεργασίας και η αποθήκευσή τους στον καταχωρητή εξόδου γίνεται 

μέσω του σήματος TC του μετρητή. Το σήμα αυτό καθυστερείται κατά έναν κύκλο με τη χρήση ενός D 

flip flop ώστε με το νέο σήμα επίτρεψης να αποθηκευτούν οι τελικές τιμές των μεταβλητών A, E που 

προκύπτουν έναν κύκλο αργότερα από τις υπόλοιπες.  

Η μηχανή πεπερασμένων καταστάσεων είναι ίδια με αυτήν της περίπτωσης του επαναχρονισμένου και 

ξεδιπλωμένου γράφου με παράγοντα 2 του SHA-1, καθώς έχουν τον ίδιο αριθμό κύκλων αρχικοποίησης. 
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Ξεδιπλωμένος γράφος με παράγοντα 2 

Από την Εικόνα 4.12 προκύπτει το SHA-256 μπλοκ της Εικόνας 5.26. 

 
Εικόνα 5.27 SHA-256 μπλοκ ξεδιπλωμένου γράφου με παράγοντα 2 

Οι μεταβολές που υφίσταται η Μονάδα Ελέγχου είναι ίδιες με αυτές που παρουσιάστηκαν για την 

αντίστοιχη περίπτωση του SHA-1. Μία επιπλέον μεταβολή είναι η αντικατάσταση του πολυπλέκτη 

σταθερών με δύο ξεχωριστούς 32 σε 1. Από τον πρώτο περνούν οι άρτιες σταθερές και από το δεύτερο οι 

περιττές. Το σήμα επιλογής εύρους 5 bit παράγεται από το μετρητή 32 παλμών. 
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Επαναχρονισμένος και ξεδιπλωμένος γράφος με παράγοντα 2 

Το SHA-256 μπλοκ της συγκεκριμένης περίπτωσης φαίνεται στην Εικόνα 5.27. Όπως προηγουμένως, οι 

καταχωρητές των μεταβλητών χρησιμοποιούνται στην θέση κάποιων εσωτερικών και οι καταχωρητές 

R1, R3 συνδέονται σε δύο στοιχεία ο καθένας. 

 
Εικόνα 5.28 SHA-256 μπλοκ επαναχρονισμένου και ξεδιπλωμένου γράφου με παράγοντα 2 

Το κύκλωμα απαιτεί δύο κύκλους αρχικοποίησης. Στον πρώτο αρχικοποιούνται οι καταχωρητές D, H, 

R1, R2, R3, R4 και διαδίδονται οι αρχικές τιμές H1, H2, H3, H5, H6, H7. Η αρχικοποίηση των 

υπόλοιπων καταχωρητών και η διάδοση των τιμών H0, H4 γίνεται στο δεύτερο κύκλο. Οι δύο 

πολυπλέκτες εισόδου χρησιμοποιούνται με στόχο τον παραλληλισμό των κύκλων αρχικοποίησης και 

ολοκλήρωσης. 
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Η χρήση της σταθεράς Kt_0 και του μπλοκ μηνύματος Wt_0 ξεκινά από τον πρώτο κύκλο ενώ των 

Kt_1 και Wt_1 στο δεύτερο. Το σήμα επιλογής του πολυπλέκτη περιττών σταθερών καθυστερείται κατά 

έναν κύκλο με ένα D flip flop. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, το μήνυμα πρέπει να φορτωθεί ταυτόχρονα 

στους δύο καταχωρητές ολίσθησης, αφού για την παραγωγή του νέου μπλοκ μηνύματος κάθε 

καταχωρητή χρησιμοποιείται και ένα μπλοκ του άλλου. Η λύση  σε αυτό το πρόβλημα είναι η 

καθυστέρηση εξαγωγής του μπλοκ του δεύτερου καταχωρητή ολίσθησης. Αυτό επιτυγχάνεται εισάγοντας 

ακόμα μία θέση στον καταχωρητή, καταλήγοντας στο χρονοδρομολογητή της Εικόνας 5.28. Επίσης στο 

χρονοδρομολογητή της Εικόνας 5.28 πρέπει να μεταβληθεί κατάλληλα ο υπολογισμός των νέων μπλοκ, 

σύμφωνα με το πρότυπο του SHA-256. 
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Εικόνα 5.29 Χρονοδρομολογητής μηνύματος επαναχρονισμένου και ξεδιπλωμένου γράφου με 

παράγοντα 2 

Με τον τρόπο αυτό πετυχαίνονται δύο στόχοι. Ο πρώτος είναι φυσικά ο σωστός χρονισμός του μπλοκ 

Wt_1. Ο δεύτερος είναι ο στόχος του παραλληλισμού των κύκλων ολοκλήρωσης για το τρέχον μήνυμα 

με τους κύκλους αρχικοποίησης για το επόμενο. Όταν γίνεται η φόρτωση του νέου μηνύματος είναι 

γίνεται διαθέσιμο το πρώτο μπλοκ Wt_0 για την εκτέλεση του πρώτου κύκλου αρχικοποίησης, ενώ 

ταυτόχρονα είναι διαθέσιμο το τελευταίο μπλοκ Wt_1 του προηγούμενου μηνύματος για την εκτέλεση 

του πρώτου κύκλου ολοκλήρωσης. 

Η μηχανή πεπερασμένων καταστάσεων είναι ίδια με αυτή του επαναχρονισμένου γράφου. 
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Κεφάλαιο 6 

Υλοποίηση σε Υλικό 

6.1 Εισαγωγή 

6.2 Βασικά Στοιχεία Συσκευών FPGA 

Το FPGA είναι ένας τύπος προγραμματιζόμενου ολοκληρωμένου κυκλώματος γενικής χρήσης. Τα 

προγραμματιζόμενα λογικά στοιχεία (Programmable Logic Devices, PLD) πρωτοπαρουσιάστηκαν στα 

μέσα της δεκαετίας του 1  0 [16]. Η ιδέαν ήταν η κατασκευή συνδυαστικών λογικών κυκλωμάτων που 

να είναι προγραμματιζόμενα. Σε αντίθεση, όμως, με τους μικροεπεξεργαστές, οι οποίοι μπορούν να 

εκτελέσουν ένα πρόγραμμα αλλά διαθέτουν σταθερό υλικό, η δυνατότητα προγραμματισμού των SPD 

στόχευε στο επίπεδο του υλικού. Με άλλα λόγια, το PLD είναι ένα τσιπ γενικού σκοπού, το υλικό του 

οποίου μπορεί να αναδιαμορφωθεί έτσι ώστε να ικανοποιήσει ειδικές προδιαγραφές. 

Τα πρώτα PLD χρησιμοποιούσαν μόνο λογικές πύλες και έτσι επέτρεπαν μόνο την υλοποίηση 

συνδυαστικών κυκλωμάτων. Για να παρακαμφθεί το πρόβλημα αυτό μετά από λίγο παρουσιάστηκαν 

PLD με καταχωρητές ώστε να μπορούν να υλοποιηθούν και απλά ακολουθιακά κυκλώματα. Στις αρχές 

τις δεκαετίας του 1 80 προστέθηκαν επιπλέον λογικά κυκλώματα στα PLD, δίνοντας στη συσκευή 

μεγαλύτερη ευελιξία. Αργότερα κατασκυάστηκαν στο ίδιο τσιπ αρκετά προγραμματιζόμενα στοιχεία με 

πιο περίπλοκο σύστημα καλωδίωσης, πιο προηγμένη τεχνολογία πυριτίου και αρκετά επιπρόσθετα 

χαρακτηριστικά. Αυτή η προσέγγιση έγινε γνωστή ως CPLD (Complex PLD) και έγινε πολύ δημοφιλής 

λόγω της υψηλής πυκνότητας, υψηλής ταχύτητας και του χαμηλού κόστους.  

Τελικά, στα μέσα της δεκαετίας του 1 80 παρουσιάστηκαν από τη Xilinx οι Επιτόπου 

Προγραμματιζόμενοι Πίνακες Πυλών (Field Programmable Gate Arrays, FPGA). Οι συσκευές FPGA 

διαφέρουν από τις συσκευές CPLD στην αρχιτεκτονική, την τεχνολογία αποθήκευσης, τον αριθμό των 

ενσωματωμένων χαρακτηριστικών και το κόστος. Στοχεύουν στην υλοποίηση κυκλωμάτων υψηλής 

ταχύτητας και μεγάλου μεγέθους. 

 
Εικόνα 6.1 Αρχιτεκτονική FPGA 
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Η βασική αρχιτεκτονική των συσκευών FPGA φαίνεται στην Εικόνα 6.1. Η συκευή αποτελείται από 

μήτρες από διαμορφώσιμα λογικά τμήματα (Configurable Logic Blocks, CLB), από διασυνδέσεις μεταξύ 

των τμημάτων καθώς και από θύρες εισόδου/εξόδου για τη σύνδεση με το υπόλοιπο σύστημα. Η  

λειτουργία των τμημάτων CLB βασίζεται σε έναν πίνακα αναζήτησης (Look Up Table, LUT). Τα CLB 

διασυνδέονται μεταξύ τους μέσω ενός πίνακα μητρών διακοπτών, όπως φαίνεται στην Εικόνα 6.2.  

 
Εικόνα 6.2 Διασύνδεση CLB 

Οι περισσότερες συσκευές FPGA χρησιμοποιούν μνήμη τύπου SRAM για την αποθήκευση των 

διασυνδέσεων και έτσι είναι πτητικές, δηλαδή απαιτούν προγραμματισμό σε κάθε εκκίνηση του 

συστήματος. Αυτή η προσέγγιση μειώνει τις απαιτήσεις σε επιφάνεια και το κόστος του τσιπ, αφού οι 

συσκευές FPGA περιλαμβάνουν πολύ μεγάλο αριθμό προγραμματιζόμενων διασυνδέσεων, αλλά 

δημιουργεί την απαίτηση για μια εξωτερική μνήμη ROM. Υπάρχουν όμως και μη πτητικές συσκευές 

FPGA (με αντιασφάλειες), οι οποίες μπορεί να παρέχουν πλεονέκτημα όταν δεν είναι αναγκαίος ο 

επαναπρογραμματισμός. 

Ροή Σχεδίασης σε FPGA 

Μια ροή σχεδίασης (design flow) είναι ένα σύνολο διαδικασιών που επιτρέπουν στους σχεδιαστές να 

προχωρούν από την αρχική περιγραφή ενός ολοκληρωμένου συστήματος στην τελική του υπλοποίηση, 

με τρόπο που να διασφαλίζει ότι δε γίνονται σφάλματα. Η ροή σχεδίασης για μια συσκευή FPGA 

περιλαμβάνει τα βήματα που φαίνονται στην Εικόνα 6.3. Η Εικόνα περιλαμβάνει επίσης ορισμένα 

αναγκαία ενδιάμεσα βήματα ώστε να πιστοιποιείται η σωστή λειτουργία και να ικανοποιούνται οι 

προδιαγραφές που πιθανώς να έχουν τεθεί. Για την πραγματοποίηση της συγκεκριμένης ροής 

χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό ISE της Xilinx. Στη συνέχεια ακολουθεί η επεξήγηση των βημάτων 

σχεδίασης ενώ παράλληλα αναφέρονται οι λειτουργίες που πραγματοποιούνται από τα εργαλεία του ISE 

σε κάθε βήμα.  
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Εικόνα 6.3 Ροή σχεδίασης σε FPGA 

Εισαγωγή Σχεδίασης (Design Entry): Υπάρχουν διάφορες τεχνικές για την εισαγωγή της σχεδίασης, 

δηλαδή την περιγραφή στο επίπεδο συμπεριφοράς. Αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω ενός 

σχηματικού (schematic based), μέσω μιας γλώσσας περιγραφής υλικού (Hardware Description Language, 

HDL based) ή μέσω συνδυασμού των δύο. Μετά την περιγραφή του κυκλώματος είναι απαραίτητη η 

προσομοίωση της συμπεριφοράς του ώστε να πιστοποιηθεί η σωστή λειτουργία του.  

Σύνθεση (Synthesis): Μεταφράζει την αφηρημένη περιγραφή του προηγούμενου βήματος σε 

συγκεκριμένη περιγραφή κυκλώματος με στοιχεία συνδυαστικής και ακολουθιακής λογικής 

προσαρμοσμένα στη χρησιμοποιούμενη συσκευή. Επίσης, αναλύει την ιεραρχία της σχεδίασης, 

βελτιστοποιώντας έτσι το παραγόμενο κύκλωμα ανάλογα με την επιλεγμένη αρχιτεκτονική. Η σύνθεση 

πραγματοποιείται από το εργαλείο Xilinx Synthesis Technology (XST) και η περιγραφή του κυκλώματος 

αποθηκεύεται σε ένα αρχείο NGC (Native Generic Circuit). 

Υλοποίηση (Implementation): Αυτή η διαδικασία είναι μία σειρά τριών βημάτων: 

 Μετάφραση (Translate): Συνδυάζει όλα τα αρχεία εισόδου με τους περιορισμούς σε ένα 

αρχείο περιγραφής του σχεδιασμού. Αυτό αποθηκεύεται ως αρχείο NGD (Native Generic 

Database). Το αρχείο περιορισμών περιέχει τις απαιτήσεις χρονισμού και την ανάθεση των 

θυρών εισόδου/εξόδου για τη διασύνδεση με άλλα στοιχεία του συστήματος. Οι περιορισμοί 

αποθηκεύονται σε ένα αρχείο UCF (User Constraints File). 

 Αντιστοίχιση (Map): Διαιρεί το κύκλωμα σε μπλοκ έτσι ώστε να έχουν το κατάλληλο μέγεθος 

για να τοποθετηθούν στα λογικά μπλοκ του FPGA. Αυτό σημαίνει ότι το κύκλωμα που 

περιγράφεται στο αρχείο NGD προσαρμόζεται στα στοιχεία της συσκευής, δηλαδή τα 

διαμορφώσιμα λογικά τμήματα και τις κυψέλες εισόδου/εξόδου. Παράγεται ένα αρχείο NCD 

(Native Circuit Description), που περιέχει την αντιστοιχισμένη στα συστατικά του FPGA 

περιγραφή της σχεδίασης. 
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 Τοποθέτηση και Διασύνδεση (Place and Route): Τοποθετεί τα μπλοκ που παράγει η διαδικασία 

της αντιστοίχισης στα λογικά μπλοκ σύμφωνα με τους περιορισμούς και διασυνδέει τα λογικά 

μπλοκ μεταξύ τους. Το εργαλείο PAR λαμβάνει το αρχείο NCD  και το ανανεώνει με τις 

πληροφορίες διασύνδεσης. 

Προγραμματισμός Συσκευής (Device Programming): Αρχικά το αρχείο που περιγράφει το τελικό 

κύκλωμα μετατρέπεται σε κατάλληλη μορφή, ώστε να φορτωθεί στη συσκευή. Το αρχείο BIT που 

παράγεται περιέχει μια ακολουθία bit που περιγράφει τη λογική των τμημάτων και τις διασυνδέσεις 

μεταξύ τους. Στη συνέχεια, το αρχείο αυτό μεταφορτώνεται στη συσκευή. Ο τύπος του καλωδίου με το 

οποίο γίνεται η σύνδεση εξαρτάται από τη συσκευή. 

6.3 Υλοποίηση SHA-1 και SHA-256 σε FPGA 

Για την υλοποίηση των κυκλωμάτων που παρουσιάστηκαν στο Κεφάλαιο 5 σε FPGA ακολουθήθηκε η 

ροή σχεδίασης της προηγούμενης υποενότητας. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα στοιχεία που 

πιστοποιούν τη σωστή λειτουργία των κυκλωμάτων τόσο σε επίπεδο συμπεριφοράς κατά το σχεδιασμό, 

όσο και σε επίπεδο λειτουργικότητας μετά την υλοποίησή τους σε υλικό. Επίσης, παρουσιάζονται τα 

στοιχεία απόδοσης των κυκλωμάτων, με στόχο την πειραματική επαλήθευση και συνολική αποτίμηση 

της μεθοδολογίας σχεδιασμού. 

6.3.1 Επιβεβαίωση Ορθής Συμπεριφοράς 

Η περιγραφή των κυκλωμάτων έγινε με χρήση της γλώσσας VHDL. Η προσομοίωση της συμπεριφοράς 

τους πραγματοποιήθηκε μέσω του λογισμικού ModelSim της Mentor Graphics και επιβεβαιώθηκε η 

σωστή λειτουργία. Ως μηνύματα εισόδου για τις δύο συναρτήσεις χρησιμοποιήθηκαν μηνύματα που 

αναφέρονται στο πρότυπο περιγραφής τους [7] και η επεξεργασία τους κατέληξε στην παραγωγή της 

αναμενόμενης σύνοψης. 

Ενδεικτικά παραθέτονται οι κυματομορφές μερικών προσομοιώσεων, που επαληθεύουν τη σωστή 

συμπεριφορά των κυκλωμάτων αλλά και του τρόπου λειτουργίας τους, όπως αυτός παρουσιάστηκε στο 

Κεφάλαιο 5. 

Στις Εικόνες 6.4 και 6.5 φαίνονται οι κυματομορφές που προκύπτουν από την προσομοίωση του 

κυκλώματος για τον επαναχρονισμένο γράφο του SHA-1 χωρίς pipeline, εστιάζοντας στους 

απαιτούμενους κύκλους αρχικοποίησης και ολοκλήρωσης. Στην Εικόνα 6.4 φαίνεται ότι η το μήνυμα 

εισόδου παρέχεται στο κύκλωμα στα 200 ns, ενώ η Εικόνα 6.5 δείχνει ότι η έξοδος παράγεται στα ns. Η 

περίοδος ρολογιού που χρησιμοποιείται στην προσομοίωση είναι 100 ns, επομένως η παραγωγή της 

σύνοψης απαιτεί 83 κύκλους. Η παραγόμενη σύνοψη συμπίπτει με αυτή που ορίζεται από το πρότυπο για 

το συγκεκριμένο μήνυμα εισόδου. Επιπλέον, γίνεται εμφανής ο τρόπος με τον οποίο ο επαναχρονισμός 

επηρεάζει τις χρονικές στιγμές παραγωγής των τελικών τιμών των ενεργών μεταβλητών. 
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Εικόνα 6.4 Κύκλοι αρχικοποίησης επαναχρονισμένου SHA-1  χωρίς pipeline 

 
Εικόνα 6.5 Κύκλοι ολοκλήρωσης επαναχρονισμένου SHA-1 χωρίς pipeline 

Στη συνέχεια παραθέτονται οι κυματομορφές για την περίπτωση του επαναχρονισμένου και 

ξεδιπλωμένου με παράγοντα 2 του SHA-1. Στόχος είναι η επίδειξη του παραλληλισμού των κύκλων 

αρχικοποίησης και ολοκλήρωσης. Για το σκοπό αυτό, εκτός από το μήνυμα της προηγούμενης 

περίπτωσης, χρησιμοποιήθηκε ένα ακόμα μήνυμα εισόδου από το πρότυπο με γνωστή σύνοψη. Το 

δεύτερο μήνυμα εισάγεται στο κύκλωμα κατά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας από το πρώτο στάδιο 

του προηγούμενου μηνύματος.  

Η είσοδος του πρώτου μηνύματος γίνεται στα 200 ns και η σύνοψή του παράγεται στα 4400 ns, όπως 

φαίνεται στην Εικόνα. Δηλαδή, στους 40 απαιτούμενους κύκλους προσθέτονται άλλοι δύο κύκλοι 

αρχικοποίησης. Λόγω του pipeline, η επόμενη έξοδος θα έπρεπε να παράγεται μετά από 12 κύκλους, 

δηλαδή ο επαναχρονισμός θα προσέθετε όμοια άλλους δύο κύκλους για την αρχικοποίηση των 
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εσωτερικών καταχωρητών. Όπως φαίνεται όμως στην Εικόνα, η σύνοψη του επόμενου μηνύματος 

παράγεται 10 κύκλους μετά από αυτή του προηγούμενου. Αυτό σημαίνει ότι οι κύκλοι αρχικοποίησης για 

το νέο μήνυμα εκτελούνται ταυτόχρονα με τους κύκλους ολοκλήρωσης του προηγούμενου. 

 
Εικόνα 6.6 Σύνοψη πρώτου μηνύματος επαναχρονισμένου και ξεδιπλωμένου με παράγοντα 2  

SHA-1  με pipeline 

 
Εικόνα 6.7 Σύνοψη δεύτερου μηνύματος επαναχρονισμένου  

SHA-1  με pipeline 

Στις Εικόνες και φαίνονται οι κυματομορφές του SHA-256 για την περίπτωση επαναχρονισμού χωρίς 

ξεδίπλωση  με pipeline. Όμοια με την προηγούμενη περίπτωση, μπορεί να γίνει εμφανής ο 

παραλληλισμός των κύκλων, αφού η σύνοψη της Εικόνας παράγεται 16 κύκλους μετά από εκείνη της 
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Εικόνας. Επίσης, επαληθεύεται η σωστή συμπεριφορά για την υλοποίηση του SHA-256, καθώς η σύνοψη 

που παράγεται στις περιπτώσεις των δύο μηνυμάτων είναι η αναμενόμενη. 

 
Εικόνα 6.8 Σύνοψη πρώτου μηνύματος επαναχρονισμένου SHA-256  με pipeline 

 
Εικόνα 6.9 Σύνοψη δεύτερου μηνύματος επαναχρονισμένου SHA-256  με pipeline 
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6.3.2 Αποτελέσματα σύνθεσης  

Όλα τα κυκλώματα συνθέθηκαν για τη συσκευή FPGA XC5VLX110T-1FF136 της οικογένειας Virtex 5, 

που χρησιμοποιήθηκε στη συνέχεια για την υλοποίηση. Ως μέτρο απόδοσης χρησιμοποιείται βαθμός 

ρυθμοαπόδοσης (Throughput) των κυκλωμάτων, που δηλώνει το ρυθμό παραγωγής δεδομένων στην 

έξοδο και ορίζεται ως εξής 

Throughput = 
# i      

         

# pe   i n 
 

Τα αποτελέσματα της σύνθεσης και τα υπολογισθέντα στοιχεία παραθέτονται στους ακόλουθους 

πίνακες. 

Παράγοντας 

Ξεδίπλωσης 

Επιφάνεια 

(Slices) 

Συχνότητα 

(MHz) 

Κύκλοι Ρυθμοαπόδοση 

(Mbps) 

Ρυθμοαπόδοση/Επιφάνεια 

(Mbps/Slice) 

1 1141 193 80 1235 1.083 

2 1296 116 40 1485 1.146 

4 1647 64 20 1638 0.995 

Πίνακας 6.1 Αποτελέσματα σύνθεσης μη επαναχρονισμένου SHA-1 χωρίς pipeline 

Παράγοντας 

Ξεδίπλωσης 

Επιφάνεια 

(Slices) 

Συχνότητα 

(MHz) 

Κύκλοι Ρυθμοαπόδοση 

(Mbps) 

Ρυθμοαπόδοση/Επιφάνεια 

(Mbps/Slice) 

1 1168 259 83 1598 1.368 

2 1272 188 42 2292 1.802 

4 1510 87 21 2121 1.405 

Πίνακας 6.2 Αποτελέσματα σύνθεσης επαναχρονισμένου SHA-1 χωρίς pipeline 

Παρατηρείται ότι κατά την ξεδίπλωση του κυκλώματος δεν υπάρχει ανάλογη αύξηση στην επιφάνεια, 

παρότι τα χρησιμοποιούμενα στοιχεία πολλαπλασιάζονται. Αυτό συμβαίνει διότι σε ένα FPGA κάθε slice 

προσμετράται εφόσον χρησιμοποιείται τουλάχιστον ένα στοιχείο του. Λόγω της χρησιμοποίησης 

περισσότερων στοιχείων των slices, δε συμβαίνει η αναμενόμενη αύξηση της επιφάνειας. Επίσης, μπορεί 

να παρατηρηθεί η αύξηση της ρυθμοαπόδοσης κατά την ξεδίπλωση μη επαναχρονισμένου γράφου με 

μεγαλύτερο παράγοντα. Εξ’ αιτίας όμως της αύξησης της επιφάνειας, η ρυθμοαπόδοση ανά επιφάνεια δε 

μεταβάλλεται ανάλογα. Κατά την ξεδίπλωση ενός επαναχρονισμένου γράφου με μεγαλύτερο παράγοντα, 

δεν υπάρχει ταυτόχρονη αύξηση της ρυθμοαπόδοσης, λόγω της εξάρτησης από τους κύκλους 

αρχικοποίησης, κάτι που φαίνεται στο Γράφημα 6.1. 
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Γράφημα 6.1 Επίδραση επαναχρονισμού και ξεδίπλωσης στη ρυθμοαπόδοση  

του SHA-1 χωρίς pipeline 

Η συνολική αποτίμηση της μεθόδου πραγματοποιείται μέσω του μεγέθους ρυθμοαπόδοση ανά 

επιφάνεια, η οποία λαμβάνει υπόψη όλους τους παράγοντες που επηρεάζονται από τις δύο τεχνικές. 

 
Γράφημα 6.2 Επίδραση επαναχρονισμού και ξεδίπλωσης στη ρυθμοαπόδοση/επιφάνεια  

του SHA-1 χωρίς pipeline 

Από το Γράφημα 6.2 επιβεβαιώνεται η αποτελεσματικότητα της μεθόδου όπως αυτή διατυπώθηκε 

θεωρητικά. Προκύπτει ότι το βέλτιστο αποτέλεσμα παράγεται μέσω επαναχρονισμού και ξεδίπλωσης με 

παράγοντα 2. 

Στους Πίνακες 6.2 και 6.3 μπορεί να παρατηρηθεί ότι η συχνότητα είναι μικρότερη σε σχέση με τις 

αντίστοιχες περιπτώσεις χωρίς pipeline. Αυτό συμβαίνει λόγω της αύξησης της επιφάνειας των 

κυκλωμάτων καθώς και της πολυπλοκότητας της Μονάδας Ελέγχου. Έτσι, το κρίσιμο μονοπάτι 
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μεταπίπτει από τον επεξεργαστικό γύρο στη Μονάδα Ελέγχου και επιβαρύνεται ταυτόχρονα εξ’ αιτίας 

της αύξησης του μήκους διασύνδεσης των στοιχείων. Στην περίπτωση των ξεδιπλωμένων κυκλωμάτων, 

το κρίσιμο μονοπάτι παραμένει εντός του επεξεργαστικού γύρου, με συνέπεια η μείωση της συχνότητας 

να είναι μικρότερη.   

 

Παράγοντας 

Ξεδίπλωσης 

Επιφάνεια 

(Slices) 

Συχνότητα 

(MHz) 

Κύκλοι Ρυθμοαπόδοση 

(Mbps) 

Ρυθμοαπόδοση/Επιφάνεια 

(Mbps/Slice) 

1 3802 145 20 3712 0.976 

2 4543 98 10 5018 1.104 

4 6166 58 5 5939 0.963 

Πίνακας 6.3 Αποτελέσματα σύνθεσης μη επαναχρονισμένου SHA-1 με pipeline 

Παράγοντας 

Ξεδίπλωσης 

Επιφάνεια 

(Slices) 

Συχνότητα 

(MHz) 

Κύκλοι Ρυθμοαπόδοση 

(Mbps) 

Ρυθμοαπόδοση/Επιφάνεια 

(Mbps/Slice) 

1 3699 215 20 5504 1.488 

2 4098 166 10 8499 2.074 

4 5795 85 5 8704 1.502 

Πίνακας 6.4 Αποτελέσματα σύνθεσης επαναχρονισμένου SHA-1 με pipeline 

Στις αρχιτεκτονικές με pipeline λαμβάνεται υπόψη η βέλτιστη περίπτωση, δηλαδή όταν υπάρχει 

συνεχής ροή δεδομένων από την είσοδο προς την έξοδο. Λόγω του παραλληλισμού των κύκλων 

αρχικοποίησης και ολοκλήρωση ανάμεσα σε δύο συνεχόμενα μηνύματα, δεν απαιτούνται περισσότεροι 

κύκλοι για την επεξεργασία στην περίπτωση του επαναχρονισμού. Έτσι, η αύξηση του παράγοντα 

ξεδίπλωσης προκαλεί ταυτόχρονη αύξηση της ρυθμοαπόδοσης, όπως φαίνεται στο Γράφημα 6.3. 

 
Γράφημα 6.3 Επίδραση επαναχρονισμού και ξεδίπλωσης στη ρυθμοαπόδοση  

του SHA-1 με pipeline 

Παρά τη μη αναμενόμενη μεταβολή της συχνότητας, από το Γράφημα 6.4 προκύπτει η πειραματική 

επιβεβαίωση της μεθόδου. 
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Γράφημα 6.4 Επίδραση επαναχρονισμού και ξεδίπλωσης στη ρυθμοαπόδοση/επιφάνεια  

του SHA-1 με pipeline 

Παρατηρώντας τους πινακες των αποτελεσμάτων σύνθεσης για τα κυκλώματα υλοποίησης του    

SHA-256 μπορούν να εξαχθούν όμοια συμπεράσματα. Ένα σημαντικό στοιχείο που διαφέρει στη 

συγκεκριμένη περίπτωση είναι η αύξηση της επιφάνειας που προκαλείται από τον επαναχρονισμό. 

Ωστόσο, όταν ξεδιπλώνεται το επαναχρονισμένο κύκλωμα γίνεται καλύτερη αξιοποίηση των πόρων της 

συσκευής, με αποτέλεσμα να προκαλείται μικρότερη αύξηση ή ακόμα και μείωση της επιφάνειας σε 

σχέση με τη μη επαναχρονισμένη  περίπτωση. 

Παράγοντας 

Ξεδίπλωσης 

Επιφάνεια 

(Slices) 

Συχνότητα 

(MHz) 

Κύκλοι Ρυθμοαπόδοση 

(Mbps) 

Ρυθμοαπόδοση/Επιφάνεια 

(Mbps/Slice) 

1 1491 134 64 1072 0.719 

2 2224 91 32 1456 0.655 

Πίνακας 6.5 Αποτελέσματα σύνθεσης μη επαναχρονισμένου SHA-256 χωρίς pipeline 

Παράγοντας 

Ξεδίπλωσης 

Επιφάνεια 

(Slices) 

Συχνότητα 

(MHz) 

Κύκλοι Ρυθμοαπόδοση 

(Mbps) 

Ρυθμοαπόδοση/Επιφάνεια 

(Mbps/Slice) 

1 1621 180 66 1396 0.861 

2 2294 135 34 2033 0.866 

Πίνακας 6.6 Αποτελέσματα σύνθεσης επαναχρονισμένου SHA-256 χωρίς pipeline 

Η συμπεριφορά του κυκλώματος που περιγράφηκε προηγουμένως επηρεάζει άμεσα τη ρυθμοαπόδοση 

ανά επιφάνεια. Όπως φαίνεται από το Γράφημα 6.5, η συγκεκριμένη υλοποίηση σε FPGA δε συμβαδίζει 

με τη θεωρία. Αυτό όμως οφείλεται αποκλειστικά στον τρόπο με τον οποίο εκχωρούνται οι διαθέσιμοι 

πόροι στο κύκλωμα από τα αντίστοιχα εργαλεία. 
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Γράφημα 6.5 Επίδραση επαναχρονισμού και ξεδίπλωσης στη ρυθμοαπόδοση  

του SHA-256 χωρίς pipeline 

Στην περίπτωση της αρχιτεκτονικής με pipeline παρατηρείται μικρότερη μείωση της συχνότητας σε 

σχέση με την αντίστοιχη περίπτωση του SHA-1. Αυτό συμβαίνει διότι το κρίσιμο μονοπάτι παραμένει 

πάντα μέσα στον επεξεργαστικό γύρο. 

Παράγοντας 

Ξεδίπλωσης 

Επιφάνεια 

(Slices) 

Συχνότητα 

(MHz) 

Κύκλοι Ρυθμοαπόδοση 

(Mbps) 

Ρυθμοαπόδοση/Επιφάνεια 

(Mbps/Slice) 

1 5422 121 16 3872 0.714 

2 8421 90 8 5760 0.684 

Πίνακας 6.7 Αποτελέσματα σύνθεσης μη επαναχρονισμένου SHA-256 με pipeline 

Παράγοντας 

Ξεδίπλωσης 

Επιφάνεια 

(Slices) 

Συχνότητα 

(MHz) 

Κύκλοι Ρυθμοαπόδοση 

(Mbps) 

Ρυθμοαπόδοση/Επιφάνεια 

(Mbps/Slice) 

1 5686 175 16 5600 0.985 

2 8324 127 8 8128 0.976 

Πίνακας 6.8 Αποτελέσματα σύνθεσης επαναχρονισμένου SHA-256 με pipeline 

Όπως και στην περίπτωση της αρχικτεκτονικής χωρίς pipeline, η θεωρία δεν αντικατοπτρίζεται 

πλήρως στην πραγματικότητα, καθώς η θεωρητικά βέλτιστη λύση του επαναχρονισμού χωρίς ξεδίπλωση 

είναι οριακά καλύτερη. 

6.3.3 Επιβεβαίωση ορθής λειτουργίας σε υλικό 

Για την επιβεβαίωση της ορθής συμπεριφοράς των κυκλωμάτων σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας 

χρησιμοποιήθηκε η πλατφόρμα ML505 Evaluation Platform της Εικόνας 6.10, στην οποία περιέχεται η 

συσκευή FPGA XC5VLX110T-1FF136. Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα που περιέχει 

αρκετά περιφερειακά κυκλώματα [17]. Για τη συγκεκριμένη εφαρμογή χρησιμοποιείται το εσωτερικό 

ρολόι των 100 MHz, η οθόνη LCD δύο γραμμών 16 χαρακτήρων και ένα πλήκτρο χρήστη. 
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Εικόνα 6.10 ML505 Evaluation Platform 

Η οθόνη LCD είναι ίδια με αυτή της πλατφόρμας Spartan-3E Starter Board. Στο εγχειρίδιο χρήστη της 

πλατφόρμας [18] υπάρχει αναλυτική περιγραφή της λειτουργίας της. Αυτή περιλαμβάνει τον τρόπο 

αρχικοποίησής της, τη δομή και τους χρονισμούς των εντολών προς αυτή και τη μέθοδο απεικόνισης των 

χαρακτήρων. Με βάση αυτά τα στοιχεία υλοποιήθηκαν τρεις μηχανές πεπερασμένων καταστάσεων. Η 

πρώτη εκτελεί την αρχικοποίηση της οθόνης, η δεύτερη υλοποιεί τους χρονικούς περιορισμούς κάθε 

εντολής και η τρίτη αποτελεί την κύρια μηχανή που χειρίζεται την οθόνη και ελέγχει τις άλλες δύο. 

Η μηχανή καταστάσεων για την αρχικοποίηση φαίνεται στην Εικόνα 6.11. 

 
Εικόνα 6.11 Ακολουθία αρχικοποίησης οθόνης LCD 
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Το σήμα init παρέχεται από την κύρια μηχανή καταστάσεων και δηλώνει την έναρξη της 

αρχικοποίησης. Όταν αυτή ολοκληρωθεί, ενημερώνει την κύρια μηχανή. 

Η μηχανή καταστάσεων για την υλοποίηση των χρονικών περιορισμών φαίνεται στην Εικόνα 6.12. 

 
Εικόνα 6.12 Μηχανή καταστάσεων υλοποίησης χρονικών περιορισμών οθόνης LCD 

Η εκκίνηση της λειτουργίας της γίνεται μέσω του σήματος tx_init, που προέρχεται από την κύρια 

μηχανή. Μοναδικός σκοπός της είναι η διατήρηση των δεδομένων που παρέχει η κύρια μηχανή για το 

απαραίτητο χρονικό διάστημα, ώστε να μην παραβιάζονται οι αυστηροί περιορισμοί χρονισμού που 

έχουν τεθεί στην εντολή. 

Η κύρια μηχανή καταστάσεων για φαίνεται στην Εικόνα 6.13. Αφού γίνει η αρχικοποίηση, 

πραγματοποιούνται ορισμένες ενέργειες διαχείρισης της οθόνης, ώστε να είναι έτοιμη για την 

επικοινωνία με το σύστημα. Όταν παραχθεί η σύνοψη μηνύματος, τυπώνεται το μήνυμα “HASH 

READY”. Στη συνέχεια, κάθε φορά που ο χρήστης πατάει το πλήκτρο που έχει επιλεγεί η τυπώνεται η 

τιμή της επόμενης μεταβλητής. 
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Εικόνα 6.13 Κύρια μηχανή καταστάσεων οθόνης LCD 

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε η συνολική υλοποίηση του συστήματος και επιβεβαιώθηκε η σωστή 

λειτουργία καθώς παράχθηκαν τα αναμενόμενα αποτελέσματα. 
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