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ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

 

Πιστοποιείται ότι η παρούσα διατριβή με θέμα: 

“ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΓΙΑ 

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΥΡΙΑΡΧΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ”  

του Χαράλαμπου Μιχαήλ, Διπλωματούχου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, παρουσιάστηκε 

δημοσίως στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του 

Πανεπιστήμιου του Πανεπιστημίου Πατρών στις 6 Μαρτίου 2009 και εγκρίθηκε από την 

ακόλουθη Εξεταστική Επιτροπή: 

Κωνσταντίνος Γκούτης, Καθηγητής Παν/μίου Πατρών,  Επιβλέπων Καθηγητής 

Οδυσσέας Κουφοπαύλου, Καθηγητής Παν/μίου Πατρών, Μέλος Συμβουλευτικής 

Επιτροπής 

Δημήτριος Σερπάνος, Καθηγητής Παν/μίου Πατρών, Μέλος Συμβουλευτικής Επιτροπής 

Αλέξιος Μπίρμπας, Καθηγητής Παν/μίου Πατρών 

Δημήτριο Σούντρη, Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ 

Γεώργιο Θεοδωρίδη,  Λέκτορα Παν/μίου Θεσσαλονίκης 

Κωνσταντίνο  Ευσταθίου, Λέκτορα Παν/μίου Πατρών  

  

 

Πάτρα, 6 Μαρτίου 2009 

 

Ο Επιβλέπων Καθηγητής      Ο Πρόεδρος  του Τμήματος 

 

Κωνσταντίνος Γκούτης          Αθανάσιος Σαφάκας  

Καθηγητής                   Καθηγητής 
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Ευχαριστίες 

Φτάνοντας στο τέλος αυτής της προσπάθειας, νιώθω πραγματικά τη ειλικρινή ανάγκη να 

ευχαριστήσω όλους όσους με στήριξαν κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της διδακτορικής 

διατριβής. 

Ευχαριστώ θερμά τον καθηγητή κ. Κωνσταντίνο Γκούτη για την καθοδήγησή του, τις 

χρήσιμες συμβουλές του και τη συνολική του υποστήριξη κατά τη διάρκεια της εκπόνησης 

της παρούσας διδακτορικής διατριβής. Για όλους μας στο εργαστήριο είναι κάτι πολύ 

παραπάνω από επιβλέπων και τον ευχαριστούμε πολύ για αυτό. 

Ευχαριστώ επίσης τα μέλη τις τριμελούς επιτροπής καθηγητές κ. Οδυσσέα  

Κουφοπαύλου και κ. Δημήτριο Σερπάνο για τις πολύτιμες παρατηρήσεις τους και 

συμβουλές τους, ώστε να γίνει η διδακτορική διατριβή καλύτερη, καθώς και όλα τα μέλη 

της επταμελούς επιτροπής. Επιπλέον  να εκφράσω της ευχαριστίες μου στον Λέκτορα  κ. 

Γιώργο Θεοδωρίδη που ως συμμετέχοντας στο έργο του ΠΕΝΕΔ 2003, πολλές φορές με 

συμβούλεψε προς την ορθή πάντα κατεύθυνση. 

Ευχαριστώ επίσης, για τις ωραίες στιγμές που περάσαμε μαζί αλλά και για τη βοήθειά 

τους, την συμπαράσταση τους, τα μέλη και φίλους του εργαστηρίου Σχεδιασμού 

Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας 

Yπολογιστών, Δρ. Αθανάσιο Μηλιδώνη, Βασίλη Πόρποδα, Γιάννη Κουρέτα, Ελένη 

Φωτοπούλου, Δρ. Αθανάσιο Κακαρούντα, Βασίλη Κελεφούρα, Γιώργο Αθανασίου, Δρ. 

Μιχάλη Γαλάνη, Νίκο Αλαχιώτη, Γιώργο Παναγιωτακόπουλο, Δρ. Γιώργο Σελίμη, Νικόλαο 

Ευθυμιόπουλο, Σάκη Χρηστακίδη, Δημήτρη Σχοινιανάκη και Δρ. Νικόλαο Σκλάβο.  Θα 

ήταν μεγάλη παράληψη εάν δεν επεσήμαινα και ευχαριστούσα ιδιαίτερα για αυτό, τον 

ιδιαίτερο ρόλο της κ. Νίκης Σαραντόγλου, της Νίκης μας, για την συμπαράσταση, της 

συζητήσεις, την κατανόηση και την ανοχή που μας δείχνει…  

Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους  φίλους μου, παλαιούς και καινούριους, 

που στάθηκαν δίπλα μου όλα αυτά τα χρόνια. Είμαι σίγουρος ότι χωρίς αυτούς θα είχα 

κάνει πολύ λιγότερα. Ιδιαίτερα όμως θα ήθελα να ευχαριστήσω λοιπόν τον Λάζαρο 

Αναστασίου, την Ελένη-Σωτηρία Κυτωνάκη, την Μαίρη Μανέτα, την Άννα Μαρία, τον 

Δημήτρη,  τον Θόδωρο, τον Θάνο, τον Τεό, τον Αποστόλη, την Ζωή, την Ελευθερία, την 

Ειρήνη, την Χριστίνα, τον Κώστα, τον Ανδρέα, την Αγγελική… 
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Τέλος πάνω από όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω την γιαγιά μου Αικατερίνη και τον 

παππού μου Χρήστο, για τη συμπαράστασή τους και την κατανόησή τους όλα αυτά τα 

χρόνια, και τη φίλη μου Μαίρη για την αγάπη, την υπομονή της και την αμέριστη βοήθειά 

της. Η διδακτορική διατριβή τους είναι αφιερωμένη. 
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«…Αφιερώνεται  στην  γιαγιά  μου  Αικατερίνη  και  στον  παππού  μου  Χρήστο    σαν  ελάχιστο 
δείγμα ευγνωμοσύνης για όσα μου έχουν προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια. Επίσης, στην Μαίρη για 
τη στήριξη που μου παρείχε και τον χρόνο που της στέρησα …» 

 

“Vi veri veniversum vivus vici” 

   

 

                                     Αντί προλόγου… 

 

 …δυο  στροφές για μια ευχή,  

                                               «…Καρτερούμεν μέραν νύχταν 
Να φυσήσει ένας αέρας 
Στουν τον τόπον πον καμένος 
Τζι εν θωρεί ποττέ δροσιάν 
 
 Για να φέξει καρτερούμεν 
Το φως τζιείνης της μέρας 
Πον να φέρει στον καθένα 
Τζιαι δροσιά τζιαι ποσπασιάν …» 

 
                        ...ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ...  

   

    …μια διαπίστωση, 

                                                                 «…Δεν ελπίζω τίποτα,  
δεν πιστεύω σε τίποτα.  

                                                                             Είμαι ελεύθερος   …»   
                                              

                                                                                     Ν. Καζαντζάκης 
 

            …και μια προτροπή 

 
«…Καλύτερα να ανάψεις ένα κερί παρά να 

καταριέσαι το αιώνιο σκοτάδι…» 
 

     αρχαία κινέζικη παροιμία 
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Περίληψη 

Στη παρούσα διδακτορική διατριβή του κ. Χαράλαμπου Μιχαήλ με τίτλο 

«Βελτιστοποίηση Επαναπροσδιοριζόμενων Αρχιτεκτονικών για Απόδοση και 

Κατανάλωση Ενέργειας για Κρυπτογραφικές Εφαρμογές και Εφαρμογές 

Κυριαρχούμενες από Δεδομένα» προτείνονται, αναπτύσσονται και μελετώνται αποδοτικές 

τεχνικές βελτιστοποίησης της απόδοσης ή/και της κατανάλωσης ενέργειας για 

κρυπτογραφικές εφαρμογές καθώς και εφαρμογές κυριαρχούμενες από δεδομένα που 

υλοποιούνται σε ενσωματωμένες πλατφόρμες ειδικού σκοπού. Συνολικά, οι προτεινόμενες 

τεχνικές μελετήθηκαν για τις διάφορες παραμέτρους που έχουν και συνολικά οδήγησαν 

στην διαμόρφωση της προτεινόμενης γενικής μεθοδολογίας βελτιστοποίησης των 

κρυπτογραφικών και λοιπών εφαρμογών κυριαρχούμενων από δεδομένα. Τα θεωρούμενα 

συστήματα  στοχεύουν σε αριθμητικά απαιτητικές εφαρμογές  και προέκυψαν 

εντυπωσιακές βελτιστοποιήσεις ειδικά δε στην απόδοση συγκεκριμένων κρυπτογραφικών 

εφαρμογών όπως οι συναρτήσεις κατακερματισμού και ανάμειξης (hash functions) και κατά 

συνέπεια και των αντίστοιχων κρυπτογραφιών μηχανισμών στους οποίους αυτές 

χρησιμοποιούνται. Πρωταρχικός σχεδιαστικός στόχος είναι η αύξηση της ρυθμαπόδοσης  

σχεδιάζοντας κρυπτογραφικές εφαρμογές για διακομιστές υπηρεσιών ή γενικότερα 

εφαρμογές κυριαρχούμενες από δεδομένα.  

Λαμβάνοντας επίσης υπόψη το γεγονός ότι η κρυπτογραφία αποτελεί σήμερα –πιο 

πολύ παρά ποτέ- ένα αναγκαίο και αναντικατάστατο συστατικό της ανάπτυξης 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών μέσω διαδικτύου και της εν τέλει μετάβασης της ανθρωπότητας 

στο νέο οικονομικό μοντέλο της «ηλεκτρονικής οικονομίας» είναι προφανής η σημασία της 

προτεινόμενης μεθοδολογίας και των αντίστοιχων σχεδιασμών που προκύπτουν. Η 

ολοκλήρωση των κρυπτογραφικών συστημάτων ασφαλείας σε υλικό είναι σχεδόν αναγκαία 

για τα ενσωματωμένα συστήματα κρυπτογράφησης. Τα πλεονεκτήματα που έχουμε είναι η 

υψηλή απόδοση, η μειωμένη κατανάλωση ισχύος με μειονέκτημα το κόστος της 

ολοκλήρωσης σε υλικό. Νέες τεχνολογίες όπως FPGAs (Field-Programmable Gate Array), 

επιτρέπουν την πιο εύκολη ολοκλήρωση του αλγορίθμου και την ανανέωση - 

αντικατάστασή του από νεώτερους-βελτιωμένους. Ήδη τα τελευταίας γενιάς FPGAs 

τείνουν να έχουν τις ιδιότητες των ASICs (Application-Specific Integrated Circuit) -

μειωμένη κατανάλωση ισχύος, υψηλή απόδοση, και ρύθμιση της λειτουργικότητας ανάλογα 

την εφαρμογή. Ένα άλλο πλεονέκτημα των υλοποιήσεων σε υλικό είναι πως από την φύση 
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τους είναι λιγότερο ευαίσθητο σε επιθέσεις κρυπτανάλυσης ενώ μπορούν ευκολότερα να 

ενσωματώσουν πολιτικές αντιμετώπισης κρυπταναλυτικών τεχνικών .  

 

Ερευνητική Συνεισφορά  

 

Ανάπτυξη και μελέτη  τεχνικών βελτιστοποίησης που οδηγούν σε σχέδια με πολύ 

υψηλή ρυθμαπόδοση και περιορισμένο κόστος σε επιφάνεια ολοκλήρωσης για 

κρυπτογραφικές και υπολογιστικά απαιτητικές εφαρμογές 

Αναπτύσσονται και αναλύονται όλες οι επιμέρους τεχνικές που αξιολογήθηκαν κατά την 

εκπόνηση της εν λόγω διδακτορικής διατριβής και χρησιμοποιούνται για την 

βελτιστοποίηση των σχεδίων σε υλικό. Μελετώνται οι παράμετροι εφαρμογής ανάλογα με 

την υφή της κάθε τεχνικής και τα τιθέμενα σχεδιαστικά κριτήρια, τα οποία εξαρτώνται από 

τα επιθυμητά χαρακτηριστικά των σχεδίων σε υλικό καθώς και από τις εν γένει 

προδιαγραφές τους ανάλογα με τον εκάστοτε σχεδιαστικό στόχο.  

 

Ανάπτυξη και μελέτη «πάνω-προς-τα-κάτω» μεθοδολογίας  βελτιστοποίησης των 

σχεδίων που οδηγούν σε πολύ υψηλή ρυθμαπόδοση και περιορισμένο κόστος σε 

επιφάνεια ολοκλήρωσης  για κρυπτογραφικές και υπολογιστικά απαιτητικές 

εφαρμογές 

Αναπτύσσεται ολοκληρωμένη και δομημένη συνολική μεθοδολογία βελτιστοποίησης 

σχεδίων, με βάση τις επιμέρους τεχνικές που παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν, που οδηγεί 

σε γενική μεθοδολογία η οποία είναι εφαρμόσιμη σε όλες σχεδόν τις συναρτήσεις 

κατακερματισμού για τις οποίες καταφέρνει να παράγει σχέδια υψηλής απόδοσης με 

περιορισμένο κόστος σε επιφάνεια ολοκλήρωσης. Ταυτόχρονα, αναλύονται τα θεωρητικώς 

αναμενόμενα οφέλη από την κάθε επιμέρους τεχνική βελτιστοποίησης καθώς και από την 

συνολική εφαρμογή της μεθοδολογίας βελτιστοποίησης του σχεδιασμού σε υλικό ανάλογα 

με την επιλεχθείσα τιμή των παραμέτρων της κάθε εφαρμοζόμενης τεχνικής. 
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Ανάπτυξη σχεδίων σε υλικό πολύ υψηλής βελτιστοποίησης για τις συναρτήσεις 

κατακερματισμού  SHA-1 και SHA-256 

Παρουσιάζεται η διαδικασία βελτιστοποίησης του σχεδιασμού σε υλικό των δυο πιο 

σημαντικών συναρτήσεων κατακερματισμού αναφέροντας σε κάθε περίπτωση τα επιμέρους 

κέρδη, καθώς και την συνολική βελτίωση που επιτεύχθηκε με την εφαρμογή της 

προτεινόμενης μεθοδολογίας. Οι δύο συναρτήσεις είναι οι SHA-1 (η πιο δημοφιλής 

συνάρτηση κατακερματισμού στις σημερινές εφαρμογές) και SHA-256 (που αναμένεται να 

χρησιμοποιηθεί ευρύτατα στο μέλλον παρέχοντας υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας). 

Υλοποιήσεις σε συγκεκριμένες επαναπροσδιοριζόμενες αρχιτεκτονικές συγκρίνονται με 

αντίστοιχες που έχουν προταθεί ερευνητικά ή είναι εμπορικά διαθέσιμες, αποδεικνύωντας 

την υπεροχή των προτεινόμενων σχεδίων. Έτσι προκύπτουν σχέδια πολύ υψηλής 

ρυθμαπόδοσης (τουλάχιστον 160% βελτιωμένοι σε σχέση με συμβατικές υλοποιήσεις) με 

περιορισμένο κόστος σε επιφάνεια ολοκλήρωσης (λιγότερο από 10% σε επίπεδο συνολικού 

κρυπτογραφικού συστήματος στην χειρότερη περίπτωση σε σχέση με συμβατικές 

υλοποιήσεις), βελτιστοποιώντας τον σχεδιαστικό παράγοντα «απόδοση x επιφάνεια 

ολοκλήρωσης» σε σχέση με άλλες εμπορικές ή ακαδημαϊκές υλοποιήσεις. 
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Abstract 

In this Ph.D dissertation, certain design techniques and methodologies, for various hardware 

platforms, aiming to boost performance of cryptographic modules and data intensive 

applications are presented. This way we manage to obtain hardware designs with extremely 

high throughput performing much better that anyone else that has been previously proposed 

either by academia or industry. 

Taking in consideration the rapid evolution of e-commerce and the need to secure all kind of 

electronic transactions, it is obvious that there is a great need  to achieve much higher 

throughputs for certain cryptographic primitives. Especially in IPv6, HMAC etc it is crucial 

to design hash functions that achieve the highest degree of throughput since hashing is the 

limiting factor in such security schemes. The proposed methodology achieves to tackle this 

problem achieving to offer design solutions for hashing cores that can increase their 

throughput up to 160%. The proposed methodology is generally applicable to all kind of 

hash functions and this is a main characteristic of its importance. The proposed techniques 

and methodologies go far beyond from just unrolling the rounds of the algorithm and/or 

using extended pipelining techniques. It offers an analysis on these techniques while at the 

same time proposes some new, which all together form a holistic methodology for designing 

high-throughput hardware implementations for hash functions or other data intensive 

applications. These designs that can achieve high throughput rates are appropriate for high-

end applications that are not constrained in power consumption and chip covered area.  

The main contributions of this PhD thesis involve: 

Developing and study of certain optimizing techniques for increasing throughput in 

cryptographic primitives and data intensive applications  

Certain design techniques that can take part in a generic methodology for improving 

hardware performance characteristics are proposed and studied. This study has been 

conducted in terms of each technique’s parameters and certain design criteria are mentioned 

in order to choose their values. These design criteria depend on the intended hardware 

characteristics, specifications and available hardware resources for the cryptographic 

primitive or data intensive application. 
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Developing and study of top-down methodology for increasing throughput in 

cryptographic primitives and data intensive applications  

Techniques that were previously proposed and analyzed are merged in order to form 

propose a top-down methodology able to boost performance of cryptographic primitives and 

data intensive applications. Design parameters are studied in order to propose various design 

options with the default one being achieving the highest degree of throughput maintaining 

the best throughput/area ratio. The proposed methodology can significantly increase 

throughput of hardware designs leading theoretically even to 160% increase of throughput 

with less than 10% cost in integration area for the whole cryptographic system. 

Highly optimized hardware designs for the two main hash functions: SHA-1 and SHA-

256 with high-throughput properties. 

In this contribution high throughput designs and implementations are proposed concerning 

the two most widely used hash functions SHA-1 and SHA-256. SHA-1 is currently the most 

widely deployed hashing function whereas SHA-256 has started to phase out SHA-1 due to 

security issues that have recently been reported. These two designs also serve as case studies 

for the application of the proposed methodology aiming to increase throughput in 

cryptographic modules and data intensive applications. Our implementation does not only 

increases throughput by a large degree, but it also utilizes limited area resources thus 

offering an advantageous "throughput x area" product in comparison with other hashing 

cores implementations, proposed either by academia or industry. The proposed design 

achieves maximum throughput over 4.7 Gbps for SHA-1 and over 4.4 Gbps for SHA-256 in 

Xilinx Virtex II platform with minor area penalty comparing to conventional 

implementations. These synthesis results are only slightly decreased after the place-and-

route procedure. 
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Κεφάλαιο 1 

Εισαγωγή 
 

 

1.1 Σύνθεση Ψηφιακών Συστημάτων 

1.1.1 Αναπαραστάσεις ψηφιακών συστημάτων 

Για την σχεδίαση υλικού υπάρχουν πολλά θεμελιώδη επίπεδα αφαίρεσης (abstraction) 

του υλικού. Στα πρώτα χρόνια της σχεδίασης υλικού, ολόκληρο το κύκλωμα απεικονιζόταν 

με το χέρι. Σύντομα, τυπικά κελιά χαμηλού επιπέδου (low-level standard cells) 

χρησιμοποιήθηκαν σαν βασικά τμήματα κατασκευής. Αυτοματοποιημένοι αλγόριθμοι CAD 

(Computer Aided Design) [1] για τοποθέτηση (placement) και δρομολόγηση (routing) 

χρησιμοποιούνται για να διατάξουν (layout) το κύκλωμα. Όσο ο αριθμός των transistors σε 

ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα (chip) συνεχίζει να αυξάνεται, το επίπεδο της αφαίρεσης 

μετακινείται στο λογικό επίπεδο (logic synthesis), στο επίπεδο της μικροαρχιτεκτονικής 

(high-level synthesis) και στο επίπεδο της αρχιτεκτονικής (behavioral synthesis). Η 

αυξανόμενη πολυπλοκότητα των υπολογιστικών συστημάτων φέρνει την ανάγκη για 

αλγόριθμους αυτοματοποίησης / εξερεύνησης σε ένα ακόμα υψηλότερο επίπεδο, στο 

επίπεδο του συστήματος (system level). 
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Για να κατανοηθούν τα στάδια της σύνθεσης των ψηφιακών συστημάτων, θα πρέπει να 

κατανοηθεί η σχέση μεταξύ των διαφορετικών επιπέδων της αφαίρεσης (abstraction). Οι 

Gajski και Kuhn [2] εισήγαγαν το Υ-διάγραμμα (Y-chart), που δείχνεται στο Σχήμα 1.1, για 

να περιγράψουν αυτές τις σχέσεις. Υπάρχουν τρία διαφορετικά επίπεδα αναπαραστάσεων – 

της συμπεριφοράς (behavioral), το δομικό (structural) και το φυσικό (physical). Κάθε μία 

από αυτές τις αναπαραστάσεις είναι μια «διακλάδωση» (branch) του Υ. Οι κύκλοι 

δηλώνουν το επίπεδο της αφαίρεσης (level of abstraction). Με την μετάβαση από έναν 

κύκλο (επίπεδο) σε άλλους πιο εσωτερικούς κύκλους (επίπεδα), πραγματοποιείται ένα βήμα 

που λέγεται εκλέπτυνση (refinement). Η διαδικασία refinement δίνει πιο πολλές 

λεπτομέρειες σχετικά με το ψηφιακό κύκλωμα. Εάν πάμε προς την αντίθετη κατεύθυνση 

τότε έχουμε την διαδικασία της αφαίρεσης (abstraction). Η διαδικασία της αφαίρεσης δίνει 

μια άποψη υψηλού επιπέδου για το κύκλωμα, επιτρέποντας πιο δραστικές αλλαγές να 

συμβούν. 

Μπορούμε να κινηθούμε μεταξύ των διάφορων αναπαραστάσεων. Σύνθεση είναι ο 

μετασχηματισμός από μια αναπαράσταση περιγραφής (σε κάθε επίπεδο) σε μια δομική 

αναπαράσταση του ίδιου επιπέδου. Η αντίστροφη διαδικασία – η μετακίνηση από μια 

δομική σε μια αναπαράσταση συμπεριφοράς – καλείται ανάλυση. Η πορεία από μια δομική 

(structural) αναπαράσταση σε μια γεωμετρική καλείται γένεση (generation). H εξαγωγή 

(extraction) είναι η αντίστροφη διαδικασία της γένεσης – δημιουργώντας μια δομική 

αναπαράσταση από μια γεωμετρική. Είναι επίσης πιθανό να τροποποιηθεί μια 

αναπαράσταση ενώ μένουμε στο ίδιο επίπεδο. Τέτοιες τροποποιήσεις λέγονται 

βελτιστοποιήσεις, Υπάρχουν πολλές πιθανές βελτιστοποιήσεις που μπορούν να γίνουν σε 

διάφορα επίπεδα και αναπαραστάσεις. Βελτιστοποιήσεις πραγματοποιούνται έτσι ώστε να 

βελτιωθούν κάποιοι παράμετροι του κυκλώματος. Για παράδειγμα, μπορεί να επιθυμείται 

να βελτιστοποιηθεί το κύκλωμα για να μειωθεί η κατανάλωση ισχύος, να αυξηθεί η 

απόδοση ή να ελαχιστοποιηθεί η επιφάνεια ολοκλήρωσης. Οι βελτιστοποιήσεις είναι 

σημαντικό τμήμα της σύνθεσης των ψηφιακών κυκλωμάτων. Ο καθορισμός της βέλτιστης 

επιφάνειας, κατανάλωσης ισχύος ή/και την απόδοση του κυκλώματος είναι ένα δύσκολο 

πρόβλημα. Αυτό είναι ένα πρόβλημα εξερεύνησης του χώρου σχεδίασης (design space 

exploration). 

Ο πιο εσωτερικός κύκλος του Υ-διαγράμματος είναι το φυσικό επίπεδο (physical 

level). Αυτό είναι το χαμηλότερο επίπεδο της αφαίρεσης. Η γεωμετρική αναπαράσταση του 

φυσικού επιπέδου είναι ένα σύνολο από πολύγωνα. Αυτά τα πολύγωνα αντιστοιχούν σε 
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μεταλλικά καλώδια, επαφές transistor και κανάλια, θετικά και αρνητικά ντοπαρισμένες 

(positive and negative doped) περιοχές του πυριτίου (silicon) και άλλα φυσικά υλικά που 

χρειάζονται για να υλοποιήσουν τα transistor στην μάσκα. Διαφορικές εξισώσεις δίνουν την 

αναπαράσταση συμπεριφοράς στο φυσικό επίπεδο. Για παράδειγμα, η σχέση μεταξύ της 

επαγωγής, της τάσης και της χωρητικότητας των στοιχείων του κυκλώματος μπορούν να 

δοθούν με περιγραφικό τρόπο χρησιμοποιώντας διαφορικές εξισώσεις. Σαν μια δομική 

αναπαράσταση στο φυσικό επίπεδο, έχουμε transistors ή μπορούμε ακόμα να περιγράψουμε 

πράγματα όπως αντιστάσεις και πυκνωτές. 

 

 

 

Σχήμα 1.1. Το Υ-διάγραμμα του Gajski και Kuhn. Περιγράφει την σχέση των τριών 

αναπαραστάσεων των ψηφιακών συστημάτων και των επιπέδων της περιγραφής. 

 

Το επόμενο επίπεδο της αφαίρεσης (abstraction) είναι το λογικό επίπεδο (logic level). 

Σε αυτό το επίπεδο, η συμπεριφορά περιγράφεται χρησιμοποιώντας Boolean εξισώσεις και 

Boolean λογική. Τα βασικά στοιχεία για την δομική αναπαράσταση είναι η λογική πύλη και 

το flip-flop. Οι πύλες αναπαριστάνουν μερικές (συνήθως απλές) Boolean λογικές 
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συναρτήσεις όπως για παράδειγμα πύλη AND 2-εισόδων, μια πύλη OR 4-εισόδων κ.ά. Η 

γεωμετρική αναπαράσταση χρησιμοποιεί τυπικά κελιά (standard cells), που συνήθως 

μοντελοποιούνται σαν τετράγωνα (rectangle). Σε ένα standard cell, υπάρχει μια 

συσχετιζόμενη φυσική αναπαράσταση. Για παράδειγμα, μια πύλη AND 2-εισόδων θα έχει 

την αναπαράσταση transistor ή/και πολυγωνική (polygonal). 

Πηγαίνοντας ένα επίπεδο υψηλότερα στην αφαίρεση (abstraction), φθάνουμε στο 

επίπεδο της μικροαρχιτεκτονικής (microarchitecture level) που καλείται μερικές φορές 

επίπεδο μεταφοράς καταχωρητή (Register-Transfer Level – RTL). Τα βασικά δομικά 

στοιχεία είναι χειριστές δεδομένων (data-paths) (π.χ. αθροιστές, πολλαπλασιαστές, 

Αριθμητικές Λογικές Μονάδες), στοιχεία μνήμης (π.χ. καταχωρητές) και λογική οδήγησης 

(steering logic) (π.χ. πολυπλέκτες). Η αναπαράσταση συμπεριφοράς του επιπέδου της 

μικροαρχιτεκτονικής είναι μια περιγραφή μεταφοράς καταχωρητή (register transfer 

specification). Μακροκελιά (macro cells) χρησιμοποιούνται για να μοντελοποιήσουν την 

γεωμετρική αναπαράσταση. 

Το αρχιτεκτονικό επίπεδο (architecture level) είναι το επόμενο επίπεδο της αφαίρεσης 

(abstraction). Ένας αλγόριθμος χρησιμοποιείται στην αναπαράσταση συμπεριφοράς 

(behavioral). Ο αλγόριθμος επιτρέπει κοινούς τελεστές όπως προσθέσεις, 

πολλαπλασιασμούς, ολίσθηση και έλεγχος ροής (control-flow) όπως for και while βρόχοι 

και if-then-else διακλαδώσεις. Ένας επεξεργαστής είναι ένα παράδειγμα μιας δομικής 

αναπαράστασης στο αρχιτεκτονικό επίπεδο. Η γεωμετρική αναπαράσταση είναι στην τάξη 

μεγέθους τμημάτων (blocks) ή ακόμα και ολοκληρωμένα κυκλώματα (chips). Το 

υψηλότερο επίπεδο της αφαίρεσης είναι το επίπεδο του συστήματος (system level). Το 

επίπεδο του συστήματος χρησιμοποιεί ένα μοντέλο υπολογισμού σαν την αναπαράσταση 

συμπεριφοράς. Ένα μοντέλο υπολογισμού είναι ο γράφος ροής δεδομένων και ελέγχου 

(Control Data Flow Graph – CDFG). Η δομική αναπαράσταση έχει επεξεργαστικά στοιχεία 

όπως μια Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (Central Processing Unit – CPU). Τα 

επεξεργαστικά στοιχεία είναι συνήθως προγραμματιζόμενα. Η γεωμετρική αναπαράσταση 

του επιπέδου συστήματος είναι στο επίπεδο του ολοκληρωμένου κυκλώματος (chip) ή 

ακόμα και στο PCB board. 
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1.1.2 Σύνθεση συστήματος 

Οι υπολογιστικές συσκευές διεισδύουν σε κάθε τομέα του κόσμου. Από κινητά 

τηλέφωνα, φορητούς υπολογιστές, ενσωματωμένα συστήματα (embedded systems) σε 

αεροπλάνα, τρένα και αυτοκίνητα και ακόμα σε υψηλής-απόδοσης υπερυπολογιστές 

(supercomputers), επομένως οι υπολογιστικές συσκευές είναι παντού. Ο ρυθμός της 

ανάπτυξης στον αριθμό των υπολογιστικών συσκευών στο κόσμο συνεχίζει να 

κλιμακώνεται ταχύτερα από τον αριθμό των ανθρώπων. Εξειδικευμένα συστήματα χαμηλού 

κόστους και υψηλής απόδοσης έχουν προταθεί και σχεδιάζονται συνεχώς. Για παράδειγμα, 

τα κινητά τηλέφωνα θα πρέπει να είναι ελαφριά, να παρέχουν δυνατότητες πολυμέσων, να 

έχουν μεγάλη ζωή μπαταρίας και να έχουν καλή λήψη σήματος. Οι συσκευές personal 

digital assistants (PDAs) γίνονται συνεχώς σαν μικροί υπολογιστές γραφείου (desktop). Οι 

τωρινοί υπολογιστές γραφείου και υπερυπολογιστές τρέχουν δεκάδες μέχρι χιλιάδες 

διεργασίες κάθε στιγμή. Με κάθε νέα γενιά των υπολογιστών, περιμένουμε καλύτερους 

χρόνους εκτέλεσης, κατανάλωση ισχύος, ενέργειας, μεγέθους κ.τ.λ. Με τέτοια ποικιλία 

υπολογιστικών συστημάτων, χρειάζονται μέθοδοι για να εξερευνηθεί ο τεράστιος χώρος 

σχεδίασης.  

Με τον όρο σύνθεση συστήματος (system synthesis) αναπαριστώνται οι μεθοδολογίες 

και οι βελτιστοποιήσεις για να υλοποιηθεί μια εφαρμογή σαν υπολογιστικό σύστημα. Μια 

εφαρμογή καθορίζεται από την προδιαγραφή (specification). Μια προδιαγραφή περιέχει 

μόνο τις απαραίτητες απαιτήσεις, περιορισμούς και λειτουργικότητα για την εφαρμογή. Το 

σύστημα μπορεί να προ-περιγραφεί σαν ένας αριθμός από υπολογιστικές μονάδες και τα  

πρωτόκολλα επικοινωνίας ανάμεσα τους ή μπορούμε να παράγουμε και να καθορίσουμε 

πλήρως το σύστημα. Οι υπολογιστικές συσκευές γίνονται πιο ολοκληρωμένες μιας και ο 

αριθμός των transistors ανά ολοκληρωμένο κύκλωμα διπλασιάζεται εκθετικά κάθε 18 

μήνες. Τα υπολογιστικά στοιχεία όπως μικροεπεξεργαστές μπορούν να ταιριάξουν (fit) σε 

μια μικρή γωνιά του chip, επιτρέποντας μνήμη (π.χ. μια on-chip cache), επιπλέον (και 

πιθανότατα διαφορετικούς) μικροεπεξεργαστές, επεξεργαστικές μονάδες ειδικού σκοπού 

(π.χ. μονάδες επεξεργασίας βίντεο), επαναπροσδιοριζόμενη λογική να συνυπάρχουν σε ένα 

μονό ολοκληρωμένο κύκλωμα. Σαν αποτέλεσμα της επικοινωνίας στο ολοκληρωμένο 

κύκλωμα, η μετάδοση των δεδομένων μεταξύ των στοιχείων του συστήματος είναι 

ταχύτερη. Για παράδειγμα, ένας δίαυλος του συστήματος (system bus) μπορεί να 

λειτουργήσει σε συχνότητες ρολογιού κοντά στις υπόλοιπες υπολογιστικές συσκευές, αντί 

για ένα εξαιρετικά αργότερο ρυθμό. Αυτό αυξάνει τον αριθμό των πιθανοτήτων – 
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ισοδυνάμως και το μέγεθος του χώρου σχεδίασης – στον οποίο ένα σύστημα μπορεί να 

ταιριάξει σε μια εφαρμογή. 

H ιδέα της σύνθεσης συστήματος περικλείει μια ευρεία περιοχή της σχεδίασης του 

συστήματος. Ας υποθέσουμε ένα σύστημα που αποτελείται από διάφορα στοιχεία – μονάδες 

ψηφιακής επεξεργασίας, αναλογικές συσκευές, σένσορες κ.ά. Η ενσωμάτωση των 

διάφορων στοιχείων συνήθως γίνεται με ένα τρόπο ad hoc, συνήθως χρησιμοποιώντας μια 

προσέγγιση σύστημα με σύστημα. Η παρούσα διατριβή έχει σαν αντικείμενο τα ψηφιακά 

συστήματα. Επίσης, εστιάζουμε στην σύνθεση (και απεικόνιση) εφαρμογών σε μια 

υπολογιστική πλατφόρμα (platform-based computing system). Οι απαιτήσεις για υψηλή 

απόδοση, χαμηλή κατανάλωση ισχύος και φορητότητα έχουν δημιουργήσει μια αγορά από 

υπολογιστικά συστήματα ειδικού σκοπού (application specific computing systems). 

Παρόλα αυτά, η σχεδίαση ενός προσαρμοσμένου υπολογιστικού συστήματος (custom 

computing system) απαιτεί σημαντικό χρόνο και ένα πολύ μεγάλο αριθμό από πόρους. Θα 

πρέπει να εξερευνηθεί το μέσο έδαφος μεταξύ του χρόνου για την αγορά (time to market) 

και την απόδοση του συστήματος. Ένα σύστημα που βασίζεται σε πλατφόρμα (platform 

based computing system) [3] είναι το μέσο σημείο μεταξύ των δύο ορίων. Ένα τέτοιο 

σύστημα αποτελείται από έναν αριθμό από προγραμματιζόμενες υπολογιστικές συσκευές. 

Για παράδειγμα, μια πλατφόρμα μπορεί να περιέχει έναν Reduced Instruction Set Computer 

(RISC) επεξεργαστή, έναν Very Long Instruction Word (VLIW) επεξεργαστή και ένα Field 

Programmable Gate Array (FPGA), όπως δείχνει το Σχήμα 1.2. Κάθε μία από τις συσκευές 

της πλατφόρμας επιτρέπει διαφορετικές αντισταθμίσεις στην σχεδίαση (design trade-offs) 

όταν προγραμματίζεται. Για παράδειγμα, το μέγιστο ποσό της παραλληλίας σε ένα FPGA 

είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό στον VLIW επεξεργαστή, ο οποίος με την σειρά του 

παρέχει μεγαλύτερη παραλληλία σε σχέση με τον RISC επεξεργαστή. Από την άλλη μεριά, 

ένα FPGA παίρνει σημαντικά περισσότερο χρόνο να προγραμματιστεί σε σχέση με 

μικροεπεξεργαστές. Μια πλατφόρμα μπορεί να σχεδιαστεί για ένα συγκεκριμένο σύνολο 

εφαρμογών. Για παράδειγμα, μια πλατφόρμα ήχου (audio) μπορεί να σχεδιαστεί για 

εφαρμογές οι οποίες κυρίως επεξεργάζονται ήχο, π.χ. ένα MP3 player. Αυτή η πλατφόρμα 

σίγουρα θα έχει Application Specific Integrated Circuit (ASIC) μετατροπείς από αναλογικό 

σε ψηφιακό σήμα και από ψηφιακό σε αναλογικό σήμα. Επιπρόσθετα, θα έχει μια ποικιλία 

από γενικού-σκοπού επεξεργαστικές συσκευές όπως ένας Digital Signal Processor (DSP) 

επεξεργαστής και επαναπροσδιοριζόμενη λογική. Τα στοιχεία γενικού-σκοπού προσθέτουν 

μια ευελιξία στην πλατφόρμα. Η ευελιξία επιτρέπει στην πλατφόρμα να χρησιμοποιείται σε 

μια ποικιλία εφαρμογών. Η προαναφερθείσα πλατφόρμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ένα 
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MP3 player, σε ένα κινητό τηλέφωνο, σε video game ανάλογα με την ευελιξία που παρέχει 

η πλατφόρμα. Όσο μια πλατφόρμα γίνεται πιο ευέλικτη, μπορεί να χειριστεί έναν 

μεγαλύτερο αριθμό από εφαρμογές κάνοντας την πιο βιώσιμη για να κατασκευαστεί 

(fabricate). 

 
 

Σχήμα 1.2. Ένα παράδειγμα μιας πλατφόρμας που περιέχει προγραμματιζόμενους 

μικροεπεξεργαστές (ARM, RISC, DSP), FPGA, ASIC και μνήμη RAM. 

 
Τα non-recurring engineering (NRE) κόστη της κατασκευής αυξάνουν σημαντικά με 

κάθε αλλαγή στις διεργασίες (processes) ολοκλήρωσης. Τα NRE κόστη από μόνα τους δεν 

επιτρέπουν σε πολλές εταιρίες να σχεδιάσουν και να κατασκευάσουν υπολογιστικά 

συστήματα ειδικού σκοπού όπως συστήματα σε ολοκληρωμένα κυκλώματα (System on 

Chips – SoCs).  

Επί του παρόντος, η σχεδίαση πλατφόρμων γίνεται χειροκίνητα και με ένα ad hoc 

τρόπο. Θα πρέπει να ερευνηθούν πιο αποτελεσματικές CAD μέθοδοι για την σχεδίαση των 

πλατφόρμων. Επιπλέον, θα πρέπει να αναπτυχθούν αυτοματοποιημένες μέθοδοι για την 

απεικόνιση μιας συγκεκριμένης εφαρμογής στην πλατφόρμα. Μια διαδικασία μετάφρασης 

(μεταγλώττισης) από την προδιαγραφή μιας εφαρμογής σε περιγραφή υλικού είναι ένα 
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αναγκαίο στοιχείο τόσο για την σχεδίαση της πλατφόρμας όσο για την απεικόνιση 

(mapping) μιας εφαρμογής σε μια πλατφόρμα. 

 

1.1.3 Σύνθεση αρχιτεκτονικής 
Η διαδικασία της σύνθεσης της αρχιτεκτονικής είναι η διαδικασία για να δημιουργηθεί 

μια δομική αναπαράσταση στο επίπεδο της μικροαρχιτεκτονικής από μια αρχιτεκτονική που 

προέρχεται από περιγραφή συμπεριφοράς μιας εφαρμογής. Μια δομική αναπαράσταση 

καθορίζει την ακριβή διασύνδεση μεταξύ του συνόλου των αρχιτεκτονικών πόρων. Ένας 

αρχιτεκτονικός πόρος είναι η μνήμη, ο χειριστής δεδομένων (data-path) ή και η λογική 

οδήγησης (steering logic). Ένα στοιχείο μνήμης είναι η μέθοδος για να αποθηκεύεται η 

κατάσταση του κυκλώματος. Ένας καταχωρητής (register) είναι ένα παράδειγμα ενός 

στοιχείου μνήμης. Ένα data-path πραγματοποιεί μια αριθμητική ή μια λογική πράξη, π.χ. 

Arithmetic Logic Unit (ALU), πολλαπλασιαστής, ολισθητής κ.ά. Η λογική οδήγησης 

χρησιμοποιείται για να δρομολογηθούν δεδομένα. Για παράδειγμα, ένας πολυπλέκτης 

(multiplexer) διαδίδει ένα τμήμα των δεδομένων (αντίστοιχα ένα σύνολο από σήματα) 

βασιζόμενο σε μια συνθήκη. Μια μονάδα ελέγχου (controller) διανέμει σήματα ελέγχου 

στους πόρους. Η σύνθεση της αρχιτεκτονικής μπορεί να πραγματοποιηθεί χρησιμοποιώντας 

έναν αριθμό από διαφορετικές μεθόδους. Επιπλέον, ένας σχεδιαστής μπορεί να προσθέσει 

επιπρόσθετους περιορισμούς ή βελτιστοποιήσεις. Για παράδειγμα, μπορεί να θέλουμε να 

παράγουμε ένα κύκλωμα που απαιτεί το λιγότερο ποσό επιφάνειας ολοκλήρωσης. Σε αυτή 

την περίπτωση, ο αντικειμενικός σχεδιαστικός σκοπός θα είναι να ελαχιστοποιηθεί η 

επιφάνεια ολοκλήρωσης. Πολλοί άλλοι περιορισμοί θα πρέπει να θεωρηθούν κατά την 

διάρκεια της σύνθεσης αρχιτεκτονικής. Η απόδοση, η ισχύς, η κατανάλωση ισχύος, η 

συχνότητα ρολογιού είναι μερικές από τις μεταβλητές βελτιστοποίησης. 

Το πρόβλημα της σύνθεσης μπορεί να καθοριστεί με τον ακόλουθο τρόπο: δεδομένου 

ενός γράφου ροής δεδομένων (Data Flow Graph – DFG), ένα σύνολο από πλήρως 

χαρακτηρισμένους αρχιτεκτονικούς πόρους και ένα σύνολο από περιορισμούς και μια 

συνάρτηση βελτιστοποίησης, να καθοριστεί ένα πλήρως συνδεδεμένο σύνολο από πόρους 

(μια δομική περιγραφή), που συμμορφώνεται με τους δεδομένους περιορισμούς και 

ελαχιστοποιεί την αντικειμενική συνάρτηση (objective function). Το πρόβλημα της 

σύνθεσης αρχιτεκτονικής μπορεί να χωριστεί σε δύο υπό-προβλήματα: την 

χρονοδρομολόγηση (scheduling) και την δέσμευση με τους πόρους (resource binding). H 

χρονοδρομολόγηση (scheduling) καθορίζει την χρονική σειρά των κόμβων (πράξεων) σε 
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ένα DFG. Δίνοντας ένα σύνολο από πράξεις με καθυστερήσεις εκτέλεσης και μια μερική 

κατάταξη (partial ordering), το πρόβλημα της χρονοδρομολόγησης καθορίζει τον χρόνο 

έναρξης κάθε πράξης. Οι χρόνοι έναρξης πρέπει να ακολουθούν τους περιορισμούς 

προβαδίσματος (precedence constraints) όπως καθορίζεται στο DFG. Επιπλέον περιορισμοί, 

όπως περιορισμοί στον χρονισμό (timing) και στην επιφάνεια (area) μπορούν να 

προστεθούν στο πρόβλημα, ανάλογα με την στοχευόμενη αρχιτεκτονική. Δύο σημαντικοί 

αλγόριθμοι χρονοδρομολόγησης είναι ο Όσο το Δυνατόν πιο Σύντομα (As Soon As Possible 

– ASAP) και ο Όσο το Δυνατόν πιο Αργά (As Late As Possible – ALAP). O ASAP 

αλγόριθμος έχει χρόνος εκτέλεσης O(|V||E|). Οι κόμβοι του DFG ταξινομούνται 

τοπολογικά (topologically sorted). Αυτό διασφαλίζει ότι όταν κάθε κόμβος επισκέπτεται, 

όλοι του οι προκάτοχοι (predecessors) επισκέπτονται. Ο χρόνος έναρξης ενός κόμβου είναι 

ίσος με τον συντομότερο δυνατό χρόνο που η πράξη μπορεί να αρχίσει χωρίς να 

παραβιαστούν οι περιορισμοί προτεραιότητας (precedent constraint). Ο αλγόριθμος ASAP 

λύνει βέλτιστα το μη-περιορισμένο (unconstrained) πρόβλημα της χρονοδρομολόγησης. 

Όπως ο αλγόριθμος ASAP δίνει τον συντομότερο δυνατό χρόνο που μια πράξη μπορεί να 

χρονοδρομολογηθεί, ο ALAP αλγόριθμος δίνει τον αργότερο δυνατό χρόνο που μια πράξη 

μπορεί να χρονοδρομολογηθεί. Δίνοντας έναν μέγιστο αριθμό κύκλων εκτέλεσης, ο ALAP 

αλγόριθμος αρχίζει πραγματοποιώντας μια αντίστροφη τοπολογική ταξινόμηση (reverse 

topological sort) των κόμβων του DFG. Ο χρόνος έναρξης κάθε κόμβου καθορίζεται 

βρίσκοντας τον ελάχιστο χρόνο έναρξης όλων των διαδόχων (successors) της πράξης. Ο 

αδρανής χρόνος (slack) μιας πράξης είναι η διαφορά μεταξύ του χρόνου έναρξης που 

χρονοδρομολογούνται από τον ALAP αλγόριθμο και του ASAP αλγόριθμου. Η παράμετρος 

slack δίνει μια ιδέα πόση ελευθερία έχει μια πράξη για να χρονοδρομολογηθεί. Το 

πρόβλημα της χρονοδρομολόγησης γίνεται NP-complete [4] όταν περιορισμοί στους πόρους 

(resource constraints) προστίθενται. Υπάρχουν πολλά διαφορετικά είδη περιορισμών που 

μπορούν να τεθούν στο πρόβλημα της χρονοδρομολόγησης. Μπορούμε να 

χρονοδρομολογήσουμε για ελάχιστο αριθμό κύκλο εκτέλεσης δεδομένων περιορισμών των 

πόρων (resource constraints). Εναλλακτικά, μπορεί να θεωρηθεί το δυαδικό του 

προηγούμενου προβλήματος, το οποίο προσπαθεί να ελαχιστοποιήσει τον αριθμό των 

πόρων κάτω από περιορισμούς στους κύκλους εκτέλεσης. Όταν υποθέσουμε ότι ένας μόνος 

τύπος πόρου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιαδήποτε πράξη, το πρόβλημα παραμένει 

ένα πρόβλημα χρονοδρομολόγησης περιορισμένων προτεραιοτήτων πολυεπεξεργαστή 

(precedence-constrained multiprocessor scheduling). Αυτό το πρόβλημα είναι δυσεπίλυτο 

(intractable) ακόμα και όταν όλοι οι πόροι έχουν μοναδιαία καθυστέρηση. 
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Ο Hu [1], [5] παρέχει ένα κατώτερο όριο στο αριθμό των πόρων για το precedence 

constrained multiprocessor scheduling πρόβλημα. Ο Hu επίσης περιγράφει έναν greedy 

αλγόριθμο που δίνει ένα βέλτιστο αποτέλεσμα όταν το DFG έχει δομή δέντρου (tree). 

Αρχίζει στο πρώτο βήμα χρόνου (time step) και χρονοδρομολογεί τους κόμβους (πράξεις) 

του DFG στο μεγαλύτερο μονοπάτι πρώτα. Συνεχίζει μέχρι όλες οι πράξεις να 

χρονοδρομολογηθούν. Δυστυχώς, το DFG συνήθως δεν έχει την δομή δέντρου και δεν 

υπάρχει κάποιος ακριβής αλγόριθμος πολυωνυμικού χρόνου για να επιλύσει το γενικό 

πρόβλημα της χρονοδρομολόγησης. Μια διαδεδομένη ευριστική (heuristic) λύση 

χρονοδρομολόγησης είναι η χρονοδρομολόγηση λίστας (list scheduling). O list scheduling 

αλγόριθμος χρησιμοποιεί μια ουρά προτεραιότητας (priority queue) για να κρατήσει τους 

μη χρονοδρομολογημένους κόμβους. Σε κάθε βήμα, μια πράξη βγαίνει από την ουρά και 

χρονοδρομολογείται. Αυτό συνεχίζεται μέχρι όλες οι πράξεις να έχουν χρονοδρομολογηθεί. 

Η ουρά προτεραιότητας ταξινομείται με βάση κάποιου μέτρου πίεσης (urgency) για να 

χρονοδρομολογηθεί μια πράξη. Μια συνηθισμένη συνάρτηση ταξινόμησης βασίζεται στην 

ταξινόμηση των κόμβων του DFG με βάση την απόσταση στο τελικό κόμβο (sink node). Ο 

list scheduling αλγόριθμος τρέχει σε γραμμικό χρόνο (linear time), καθιστώντας την αρκετά 

ελκυστική μέθοδο για χρονοδρομολόγηση. Η διαδικασία Force Directed Scheduling (FDS) 

είναι μια άλλη κλάση ενός ευριστικού χρονοδρομολόγησης. Προτάθηκε αρχικά από τους 

Paulin και Knight [6]. Το force directed scheduling δουλεύει με έναν δομημένο τρόπο. Οι 

Paulin και Knight πρότειναν δύο αλγόριθμους για τον force directed scheduling. O πρώτος 

αλγόριθμος ελαχιστοποιεί τους κύκλους εκτέλεσης κάτω από περιορισμούς πόρων ενώ ο 

δεύτερος ελαχιστοποιεί τους πόρους κάτω από περιορισμούς στον αριθμό των κύκλων 

εκτέλεσης. Αυτοί οι αλγόριθμοί μπορούν να διαφοροποιηθούν ως προς την σειρά που 

επιλέγουν να χρονοδρομολογήσουν τις πράξεις. Πρώτα θεωρούμε την χρονοδρομολόγηση 

υπό τον περιορισμό στους κύκλους εκτέλεσης. Ο αλγόριθμος χρονοδρομολογεί όλους τους 

διαθέσιμους πόρους σε κάθε βήμα χρόνου κατά την διάρκεια μιας επανάληψης. Σε κάθε 

βήμα χρόνου, οι πόροι ταιριάζουν με τις πράξεις έχουν την μεγαλύτερη δύναμη (force). O 

αλγόριθμος για την ελαχιστοποίηση των πόρων, χρονοδρομολογεί τις πράξεις βασιζόμενος 

στον υπολογισμό της δύναμης των πράξεων. Σε κάθε βήμα, λαμβάνει την πράξη με την 

χαμηλότερη δύναμη και την χρονοδρομολογεί. Ουσιαστικά, προσπαθεί να 

χρονοδρομολογήσει τις πράξεις για να ελαχιστοποιήσει την τοπική παραλληλία. Επιπλέον 

αλγόριθμοι χρονοδρομολόγησης έχουν προταθεί που περιέχουν μια επαναληπτική τεχνική 

βελτίωσης (iterative improvement technique). Η τεχνική αρχίζει με μια αρχική 

χρονοδρομολόγηση και μετασχηματίζει το χρονοδιάγραμμα αλλάζοντας τον χρόνο έναρξης 
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μερικών πράξεων. Το trace scheduling [7] και το percolation scheduling [8] είναι δύο 

παραδείγματα iterative improvement τεχνικών χρονοδρομολόγησης. Η δέσμευση με τους 

πόρους (resource binding) είναι η ανάθεση των πόρων του υλικού (hardware resources) σε 

μία ή παραπάνω πράξεις. Είναι δηλαδή μια σαφής απεικόνιση μεταξύ των πράξεων και των 

πόρων. Ο σκοπός του resource binding είναι η ελαχιστοποίηση της επιφάνειας (area) 

επιτρέποντας πολλές πράξεις να μοιραστούν ένα κοινό πόρο. Η δέσμευση με τους πόρους 

μπορεί να γίνει πριν ή μετά από την χρονοδρομολόγηση. Συνήθως πραγματοποιείται μετά 

την χρονοδρομολόγηση. Όταν πραγματοποιείται μετά την χρονοδρομολόγηση, η διαδικασία 

της χρονοδρομολόγησης θα δώσει μερικούς περιορισμούς για τα πιθανές δεσμεύσεις των 

πόρων. Για παράδειγμα, πράξεις οι οποίες χρονοδρομολογούνται για να εκτελεστούν κατά 

την διάρκεια ενός βήματος χρόνου (ελέγχου) δεν μπορούν να μοιραστούν τον ίδιο πόρο. Για 

να είμαστε πιο ακριβείς, δύο πράξεις μπορούν να μοιραστούν τον ίδιο πόρο αν δεν είναι 

παράλληλες, δηλαδή δεν χρονοδρομολογούνται σε επικαλυπτόμενα βήματα χρόνου, και οι 

πράξεις μπορούν να υλοποιηθούν χρησιμοποιώντας τον ίδιο πόρο. Για παράδειγμα, εάν 

ένας πόρος είναι μια Arithmetic Logic Unit (ALU), τόσο μια πρόσθεση όσο μια αφαίρεση 

μπορούν να δεσμευτούν σε ένα πόρο ALU. H δέσμευση με τους πόρους μπορούν να έχουν 

μεγάλη επίδραση την επιφάνεια και στον αριθμό των κύκλων εκτέλεσης μιας και καθορίζει 

το ποσό της λογικής οδήγησης (steering logic) και στοιχεία μνήμης (memory components) 

του κυκλώματος. Στοχεύουμε στο ελαφρά απλοποιημένο πρόβλημα της δέσμευσης των 

πόρων για κυκλώματα που κυριαρχούνται από τις αριθμητικές μονάδες. Όταν το κύκλωμα 

είναι αριθμητικά δεσμευμένο, η καθυστέρηση (delay) και η επιφάνεια (area) της λογικής 

οδήγησης και των στοιχείων μνήμης έχουν πολύ μικρότερη συνεισφορά όταν συγκρίνονται 

με τις αριθμητικές μονάδες. Μια μέθοδο για να μοντελοποιηθεί το πρόβλημα είναι διάμεσου 

ενός γράφου συμβατότητας πόρων (resource compatibility graph). Δύο πράξεις είναι 

συμβατές εάν μπορούν να χρονοδρομολογηθούν χρησιμοποιώντας τον ίδιο πόρο. Το 

resource compatibility graph έχει αντιστοιχία ένα-προς- ένα μεταξύ των πράξεων και των 

πόρων του γράφου. Υπάρχει μια ακμή μεταξύ δύο κόμβων εάν οι αντίστοιχοι πόροι είναι 

συμβατοί. Μιας και στοχεύουμε στο αριθμητικά δεσμευμένο (arithmetically bounded) 

πρόβλημα, μια βέλτιστη δέσμευση με τους πόρους είναι αυτή που ελαχιστοποιεί τον αριθμό 

των πόρων που χρειάζονται για να δεσμευτούν οι πράξεις. Αυτό είναι ισοδύναμο με την 

εύρεση του ελάχιστου αριθμού cliques στο γράφο συμβατότητας πόρων. Ένας γράφος 

σύγκρουσης (conflict graph) είναι το συμπληρωματικό του γράφου συμβατότητας. 

Ελαχιστοποιώντας τον αριθμό των πόρων μπορεί να αποτιμηθεί σαν το ελάχιστο clique 

partitioning πρόβλημα (κάθε partition πρέπει να είναι ένα clique) του γράφου συμβατότητας 
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ή σε ελάχιστο coloring πρόβλημα του γράφου σύγκρουσης [1]. Οι πόροι μπορεί να είναι 

υπολογιστικές μονάδες (resource allocation), καταχωρητές (register allocation), κ.τ.λ. To 

graph coloring πρόβλημα για το γράφο σύγκρουσης ενός interval graph μπορεί να λυθεί σε 

πολυωνυμικό χρόνο μέσω του left-edge αλγόριθμου [9]. 

 

1.2 Επαναπροσδιοριζόμενα υπολογιστικά συστήματα 

1.2.1 Εισαγωγή 

Ο επαναπροσδιοριζόμενος υπολογισμός (reconfigurable computing) εγκαθιδρύεται 

ραγδαίως σαν μια σημαντική αρχή που καλύπτει πολλές περιοχές της μάθησης, περιέχοντας 

τόσο την υπολογιστική επιστήμη (computing science) και της ηλεκτρονικής μηχανικής 

(electronic engineering). Ο επαναπροσδιοριζόμενος υπολογισμός περιέχει την χρήση 

επαναπροσδιοριζόμενων συσκευών, όπως Field Programmable Gate Arrays (FPGAs), για 

υπολογιστικούς σκοπούς. Επίσης, ο επαναπροσδιοριζόμενος υπολογισμός είναι γνωστός 

σαν configurable computing ή προσαρμοσμένος (custom) υπολογισμός μιας και πολλές 

σχεδιαστικές τεχνικές μπορεί να ειδωθούν σαν προσαρμογή μιας υπολογιστικής 

κατασκευής (fabric) για συγκεκριμένες εφαρμογές. Τα επαναπροσδιοριζόμενα συστήματα 

έχουν συχνά εντυπωσιακή απόδοση. Ας θεωρηθεί για παράδειγμα μια πράξη 

πολλαπλασιασμού σημείου (point multiplication) στην κρυπτογραφία ελλειπτικής καμπύλης 

(elliptic curve cryptography). Για ένα κλειδί μεγέθους 270 bits, αναφέρθηκε στην [10] ότι 

ένας πολλαπλασιασμός σημείου μπορεί να υπολογιστεί σε 0.36ms με μια 

επαναπροσδιοριζόμενη σχεδίαση που υλοποιείται σε ένα XC2V6000 FPGA στα 66MHz. Σε 

αντίθεση, μια βελτιστοποιημένη υλοποίηση σε λογισμικό απαιτεί 197.71ms σε έναν Intel 

dual-Xeon επεξεργαστή στα 2.6GHz. Επομένως, η επαναπροσδιοριζόμενη υλοποίηση είναι 

παραπάνω από 540 φορές ταχύτερη, ενώ η ταχύτητα του ρολογιού (clock speed) είναι 

σχεδόν 40 φορές μικρότερη από τους Xeon επεξεργαστές. Αυτό το παράδειγμα δείχνει την 

σχεδίαση του υλικού (hardware design) που υλοποιείται σε μια υπολογιστική 

επαναπροσδιοριζόμενη πλατφόρμα, που γενικά μπορεί να περιέχει την χρήση 

επαναπροσδιορισμού κατά την διάρκεια της εκτέλεσης (runtime reconfiguration) και 

προγραμματιζόμενους επεξεργαστές. 

Η ταχύτητα, ενώ είναι σημαντική, δεν είναι η μόνη δύναμη της επαναπροσδιοριζόμενη 

λογικής. Ένα άλλο σημαντικό πλεονέκτημα είναι η μειωμένη κατανάλωση ενέργειας και 
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ισχύος. Σε ένα επαναπροσδιοριζόμενο σύστημα, το κύκλωμα βελτιστοποιείται για μια 

εφαρμογή, έτσι ώστε η κατανάλωση ισχύος θα τείνει να είναι πολύ μικρότερη από αυτή 

ενός επεξεργαστή γενικού σκοπού (general-purpose processor). Μια πρόσφατη μελέτη [11] 

δείχνει ότι η μετακίνηση κρίσιμων βρόχων λογισμικού (loops) στο επαναπροσδιοριζόμενο 

υλικό έχει σαν αποτέλεσμα την μέση μείωση της ενέργειας από 35% έως 70%. 

 Άλλα πλεονεκτήματα της επαναπροσδιοριζόμενης λογικής περιέχουν μια μείωση του 

μεγέθους και στον αριθμό των στοιχείων (και επομένως του κόστους), βελτιωμένο χρόνο 

προς την αγορά (time-to-market) και βελτιωμένη ευελιξία και δυνατότητα αναβάθμισης. 

Αυτά τα πλεονεκτήματα είναι ιδιαιτέρως σημαντικά για ενσωματωμένες εφαρμογές. 

Πράγματι, υπάρχει μια απόδειξη [12] ότι οι σχεδιαστές ενσωματωμένων συστημάτων 

δείχνουν ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον στα επαναπροσδιοριζόμενα υπολογιστικά συστήματα, 

ειδικότερα με την εισαγωγή soft cores που μπορούν να περιέχουν έναν ή περισσότερους 

προγραμματιζόμενους μικροεπεξεργαστές [13], [14], [15], [16], [17], [18]. Πολλές από τις 

σύγχρονες υπολογιστικά απαιτητικές εφαρμογές χρειάζονται πιο πολύ υπολογιστική δύναμη 

(processing power) από όσο ποτέ άλλοτε. Εφαρμογές όπως streaming video, image 

recognition και processing θέτουν νέες απαιτήσεις στις υπολογιστικές μονάδες που 

υλοποιούν τις εφαρμογές αυτές. Την ίδια στιγμή, οι στόχοι της κατανάλωση ισχύος, το 

αποδεκτό πακετάρισμα (packaging), τα κόστη κατασκευής και οι απαιτήσεις time-to-market 

αυτών των υπολογιστικών μονάδων μειώνονται ραγδαία, ειδικότερα στην αγορά των 

φορητών συσκευών. Η ικανοποίηση των απαιτήσεων στην απόδοση κάτω από τους 

περιορισμούς ισχύος, κόστους και time-to-market γίνεται αυξανόμενα απαιτητική. 

Στην συνέχεια, περιγράφουμε τρεις τρόπους για να υποστηριχτούν αυτές οι 

επεξεργαστικές απαιτήσεις: μικροεπεξεργαστές υψηλής απόδοσης, ολοκληρωμένα 

κυκλώματα εξειδικευμένου σκοπού (application specific integrated circuits – ASICs) και 

επαναπροσδιοριζόμενα υπολογιστικά συστήματα. Οι υψηλής απόδοσης μικροεπεξεργαστές 

παρέχουν μια έτοιμη (off-the-shelf) για να ικανοποιηθούν οι επεξεργαστικές απαιτήσεις που 

περιγράφτηκαν προηγουμένως. Δυστυχώς, για πολλές εφαρμογές ένα μονός επεξεργαστής, 

ακόμα και ένας ακριβός state-of-the-art επεξεργαστής, δεν είναι αρκετά γρήγορος. 

Επιπρόσθετα, η κατανάλωση ισχύος (100W ή περισσότερο) και το κόστος (πιθανότατα 

χιλιάδες δολάρια) state-of-the-art επεξεργαστών τους τοποθετούν εκτός εύρους για πολλές 

ενσωματωμένες εφαρμογές. Ακόμα και εάν οι μικροεπεξεργαστές συνεχίζουν να 

ακολουθούν το νόμο του Moore έτσι ώστε να διπλασιαστεί η πυκνότητα τους κάθε 18 
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μήνες, μπορεί ακόμα να μην ακολουθούν τις απαιτήσεις μερικών από των πιο πολύπλοκων 

ενσωματωμένων εφαρμογών. 

Τα ολοκληρωμένα κυκλώματα εξειδικευμένου σκοπού (ASICs) παρέχουν ένα άλλο 

τρόπο για να ικανοποιήσουν αυτές τις υπολογιστικές απαιτήσεις. Αντίθετα με μια 

υλοποίηση λογισμικού, μια ASIC σχεδίαση παρέχει έναν φυσικό μηχανισμό για να 

αξιοποιηθεί ένα μεγάλο ποσό της παραλληλίας που υπάρχει σε πολλές από τις 

ενσωματωμένες εφαρμογές, ιδιαίτερα της Ψηφιακής Επεξεργασίας Σήματος. Επιπλέον, ένα 

ASIC κύκλωμα δεν χρειάζεται να υποφέρει από τον σειριακό (και συχνά αργό και 

απαιτητικό ως προς την ισχύ) κύκλο του instruction fetch, decode και execute που είναι 

στην καρδιά όλων των μικροεπεξεργαστών. Επιπρόσθετα, τα ASICs καταναλώνουν 

λιγότερη ισχύ από τις επαναπροσδιοριζόμενες συσκευές. Τελικά, ένα ASIC μπορεί να 

περιέχει τον κατάλληλο συνδυασμό των υπολογιστικών μονάδων για μια συγκεκριμένη 

εφαρμογή. Σε αντίθεση, ένας έτοιμος (off-the-shelf) μικροεπεξεργαστής περιέχει ένα 

σταθερό σύνολο από υπολογιστικές μονάδες η οποία θα πρέπει να επιλεγεί για να 

ικανοποιήσει μια μεγάλη ποικιλία από εφαρμογές. Παρόλα τα πλεονεκτήματα των ASICs, 

είναι συχνά μη πρακτικά ή μη οικονομικά για πολλά ενσωματωμένα συστήματα. Αυτό είναι 

κυρίως για δύο λόγους: το κόστος για την παραγωγή ενός ASIC είναι λόγω του κόστους της 

μάσκας (μέχρι $1 εκατομμύριο) και ο χρόνος για να αναπτυχθεί ένα προσαρμοσμένο 

ολοκληρωμένο κύκλωμα (custom integrated circuit), μπορεί και τα δύο να είναι μη 

αποδεκτά. Μόνο η πολύ υψηλής ποσότητας (volume) εφαρμογές μπορούν να 

αντισταθμίσουν το υψηλό nonrecurring engineering (NRE) κόστος ενός ASIC. Ένας τρίτος 

τρόπος για να παρέχεται αυτή η επεξεργαστική δύναμη είναι ένα επαναπροσδιοριζόμενο 

επεξεργαστικό σύστημα. Ένα επαναπροσδιοριζόμενο σύστημα τυπικά περιέχει ένα ή 

περισσότερους επεξεργαστές και μια επαναπροσδιοριζόμενη λογική στην οποία 

προσαρμοσμένες (custom) υπολογιστικές μονάδες μπορούν να κατασκευαστούν. Ο 

επεξεργαστής εκτελεί σειριακό (sequential) μη-κρίσιμο κώδικα, ενώ ο κώδικας που μπορεί 

να απεικονιστεί αποτελεσματικά από υλικό μπορεί να εκτελεστεί σε επεξεργαστικά στοιχεία 

που θα έχουν υλοποιηθεί σε επαναπροσδιοριζόμενη λογική. Όπως σε ένα custom integrated 

circuit, οι συναρτήσεις που θα υλοποιηθούν στην επαναπροσδιοριζόμενη λογική μπορούν 

να επωφεληθούν από την παραλληλία που επιτυγχάνεται σε λύση υλικού (hardware 

solution). Επίσης, όπως και σε ένα ASIC, o σχεδιαστής ενός ενσωματωμένου συστήματος 

μπορεί να παράγει τον σωστό συνδυασμό μονάδων υπολογισμών και αποθήκευσης στο 

επαναπροσδιοριζόμενο υλικό, παρέχοντας μια υπολογιστική πλατφόρμα που ταιριάζει στις 
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απαιτήσεις μιας εφαρμογής. Σε αντίθεση με ένα ASIC, παρόλα αυτά, μια νέα λογική δεν 

χρειάζεται να σχεδιαστεί για κάθε εφαρμογή. Μια δεδομένη λογική μπορεί να υλοποιήσει 

μια μεγάλη ποικιλία υπολογιστικών μονάδων. Αυτό σημαίνει ότι ένα 

επαναπροσδιοριζόμενο σύστημα μπορεί να κατασκευαστεί με έτοιμα (off-the-shelf) 

στοιχεία, μειώνοντας σημαντικά τον χρόνο σχεδίασης που υπάρχει σε μία ASIC υλοποίηση. 

Επίσης, σε αντίθεση με μια ASIC υλοποίηση, οι υπολογιστικές μονάδες που υλοποιούν 

μια επαναπροσδιοριζόμενη λογική μπορούν να αλλάζουν με τον χρόνο. Αυτό σημαίνει ότι 

όταν το περιβάλλον ή η χρήση του ενσωματωμένου συστήματος αλλάζουν, ο συνδυασμός 

των υπολογιστικών μονάδων μπορεί να προσαρμοστεί καλύτερα στις απαιτήσεις της 

εφαρμογής. Η επαναπροσδιοριζόμενη λογική σε μια φορητή συσκευή, για παράδειγμα, 

μπορεί να υλοποιήσει έναν μεγάλο πίνακα από πράξεις πολλαπλασιασμού όταν η συσκευή 

χρησιμοποιείται σε έναν τρόπο, και μεγάλες συναρτήσεις επεξεργασίας σήματος όταν η 

συσκευή χρησιμοποιείται σε άλλο τρόπο. Τυπικά, δεν χρειάζεται όλη η λειτουργικότητα του 

ενσωματωμένου συστήματος να υλοποιηθεί στο επαναπροσδιοριζόμενο υλικό. Μόνο αυτά 

τα τμήματα του υπολογισμού που είναι χρονικά κρίσιμα και περιέχουν μεγάλο ποσό 

παραλληλίας χρειάζονται να απεικονιστούν στην επαναπροσδιοριζόμενη λογική, ενώ το 

υπόλοιπο του υπολογισμού μπορεί να υλοποιηθεί με ένα τυπικό μικροεπεξεργαστή. Η 

διεπαφή (interface) μεταξύ του επεξεργαστή και της λογικής, όπως και της μνήμης και της 

λογικής είναι έχει μεγάλη σημασία. Οι σύγχρονες επαναπροσδιοριζόμενες συσκευές είναι 

αρκετά μεγάλες για να υλοποιήσουν μικροεπεξεργαστές και επαναπροσδιοριζόμενη λογική: 

τους soft processors. Αυτοί μπορεί να είναι γενικού σκοπού ή προσαρμοσμένες 

(customized) σε μια συγκεκριμένη εφαρμογή. Applications specific instruction processors 

και flexible instruction processors είναι δύο τέτοιες προσεγγίσεις. Υπάρχουν συσκευές που 

δείχνουν κάποια από την ευελιξία που παρέχουν οι επαναπροσδιοριζόμενοι επεξεργαστές. 

Παραδείγματα είναι μονάδες επεξεργαστών γραφικών και επεξεργαστές πίνακα (array 

processors) ειδικού σκοπού. Αυτές οι συσκευές έχουν καλή απόδοση στην στοχευόμενη 

εφαρμογή, αλλά δεν μπορούν να τρέξουν γενικούς υπολογισμούς, όπως γίνεται στους 

μικροεπεξεργαστές και στις επαναπροσδιοριζόμενες συσκευές. 

Παρόλα τα πλεονεκτήματα των επαναπροσδιοριζόμενων συστημάτων, αυτά έχουν 

περιορισμούς τους οποίους θα πρέπει να γνωρίζουν οι σχεδιαστές. Για παράδειγμα, η 

ευελιξία στο επίπεδο των bit (bit level) τείνει να παράγει μεγάλη επιφάνεια πυριτίου και 

κόστος στην απόδοση όταν συγκρίνεται με μια ASIC υλοποίηση. Επομένως, για σχεδιάσεις 

μεγάλης παραγωγής σε εφαρμογές που δεν έχουν την ανάγκη της αναβάθμισης στο πεδίο 
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(field upgrade), μια ASIC ή μια gate array τεχνολογία μπορεί να παρέχει υψηλότερη 

απόδοση με χαμηλότερο κόστος ανά συσκευή από ότι μια επαναπροσδιοριζόμενη 

τεχνολογία υπολογισμού. Παρόλα αυτά, επειδή η FPGA τεχνολογία ακολουθεί τις εξελίξεις 

στον τομέα της τεχνολογίας μνήμης και έχει επιδείξει εντυπωσιακές προόδους τα τελευταία 

χρόνια, πολλοί ερευνητές είναι αισιόδοξοι ότι η τωρινή γρήγορη πρόοδος στην ταχύτητα, 

την χωρητικότητα και την δυνατότητα των FPGAs θα συνεχιστεί, μαζί με την μείωση του 

κόστους τους. 

Θα πρέπει να τονιστεί ότι η ανάπτυξη επαναπροσδιοριζόμενων συστημάτων είναι ένα 

ερευνητικό πεδίο με έντονο ενδιαφέρον. Υπάρχει ένας αριθμός από σχεδιαστικές 

προκλήσεις για την ανάπτυξη επαναπροσδιοριζόμενων συστημάτων. Στην συνέχεια, 

αναφέρονται τρεις από αυτές τις προκλήσεις. Πρώτα, η δομή της επαναπροσδιοριζόμενης 

λογικής και η διεπαφές μεταξύ της λογικής, επεξεργαστή (-ες) και μνήμης πρέπει να είναι 

αποτελεσματικές. Κάποια επαναπροσδιοριζόμενα λογικά συστήματα χρησιμοποιούν ένα 

τυπικό FPGA [19], [20], [21], [22], [23] σαν την επαναπροσδιοριζόμενη λογική, ενώ άλλα 

αξιοποιούν custom-designed λογική [24], [25], [26], [27], [28]. 

Μια άλλη πρόκληση είναι η ανάπτυξη εργαλείων computer-aided design (CAD) και 

μεταγλωττιστών (compilations). Αυτό περιλαμβάνει τον καθορισμό των τμημάτων της 

εφαρμογής που θα απεικονιστούν στον επεξεργαστή και στο επαναπροσδιοριζόμενο υλικό, 

πότε και πόσο συχνά η επαναπροσδιοριζόμενη λογική θα πρέπει να επαναπροσδιοριστεί, 

ποιες αλλαγές οι υπολογιστικές μονάδες υλοποιούν στην λογική όπως και ο καθορισμός των 

αλγορίθμων για αποτελεσματικές απεικονίσεις στο επαναπροσδιοριζόμενο σύστημα. 

 

1.2.2 Αρχιτεκτονικές 

Στην ενότητα αυτή, θα περιγραφούν πρώτα οι επαναπροσδιοριζόμενες αρχιτεκτονικές 

επιπέδου συστήματος (system-level architectures). Στην συνέχεια παρουσιάζονται διάφορα 

είδη επαναπροσδιοριζόμενης λογικής. Τελικά, δίνουμε τις κύριες τάσεις. 

Ένα επαναπροσδιοριζόμενο σύστημα τυπικά αποτελείται από έναν ή περισσότερους 

επεξεργαστές και μία ή περισσότερες μνήμες. Τα επαναπροσδιοριζόμενα συστήματα συχνά 

κατηγοριοποιούνται σε σχέση με τον βαθμό της διασύνδεσης (coupling) μεταξύ του 

επεξεργαστή και της επαναπροσδιοριζόμενης λογικής. Το Σχήμα 1.3 δείχνει τις τέσσερις 

τυπικές κατηγοριοποιήσεις των επαναπροσδιοριζόμενων συστημάτων. Στο Σχήμα 1.3α, η 

λογική είναι με την μορφή ενός ή περισσοτέρων ανεξάρτητων (standalone) συσκευών. Οι 



40 
ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΥΡΙΑΡΧΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

υπάρχοντες μηχανισμοί εισόδου και εξόδου του επεξεργαστή χρησιμοποιούνται για να 

επικοινωνεί με την επαναπροσδιοριζόμενη λογική. Σε αυτή την διάταξη, η μεταφορά 

δεδομένων μεταξύ της λογικής και του επεξεργαστή είναι σχετικά αργή, επομένως αυτή η 

δομή έχει νόημα για εφαρμογές στις οποίες ένα σημαντικό ποσό της επεξεργασίας μπορεί 

να γίνει από την λογική χωρίς την παρέμβαση του επεξεργαστή. Συστήματα μίμησης 

(emulation systems) συχνά αναπαριστώνται από αυτή την δομή [29], [30]. 

 

 

Σχήμα 1.3. (α) Εξωτερική stand-alone επεξεργαστική μονάδα 

(β) Προσαρτημένη (attached) επεξεργαστική μονάδα 

(γ) Συνεπεξεργαστής (co-processor) 

(δ) Επαναπροσδιοριζόμενη λειτουργική μονάδα (functional unit) 

(ε) Επεξεργαστής ενσωματωμένος στην επαναπροσδιοριζόμενη λογική. 
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Τα Σχήματα 1.3β, γ δείχνουν δύο ενδιάμεσες δομές. Και στις δύο περιπτώσεις, το 

κόστος της επικοινωνίας είναι χαμηλότερο από αυτή της αρχιτεκτονικής του Σχήματος 1.3α. 

Αρχιτεκτονικές αυτού του τύπου περιγράφονται στις εργασίες [27], [31], [32], [33], [34]. 

Στην συνέχεια, το Σχήμα 1.3δ δείχνει μια αρχιτεκτονική όπου ο επεξεργαστής και η λογική 

είναι πολύ στενά συνδεδεμένοι μεταξύ τους. Σε αυτή την περίπτωση, η 

επαναπροσδιοριζόμενη λογική είναι τμήμα του επεξεργαστή σχηματίζοντας τυπικά μια 

επαναπροσδιοριζόμενη υπό-μονάδα που επιτρέπει την υλοποίηση προσαρμοσμένων 

εντολών (custom instructions). Παραδείγματα αυτής της μορφής αρχιτεκτονικής έχουν 

περιγραφεί στις εργασίες [25], [35]. 

 

Το Σχήμα 1.3ε δείχνει μια πέμπτη οργάνωση. Σε αυτή την περίπτωση, ο επεξεργαστής 

ενσωματώνεται στην προγραμματιζόμενη λογική. Ο επεξεργαστής μπορεί να είναι είτε 

“hard” core [36], [37] ή μπορεί να είναι “soft” core ο οποίος υλοποιείται χρησιμοποιώντας 

τους πόρους της προγραμματιζόμενης λογικής [13]-[18]. Μια σύνοψη των παραπάνω 

οργανώσεων δίνονται στον Πίνακα 1.1. Σημειώνεται ότι το εύρος ζώνης (bandwidth) είναι 

το θεωρητικό μέγιστο διαθέσιμο στην CPU. Για παράδειγμα, για την αρχιτεκτονική Chess 

[25], υποτίθεται ότι η κάθε block RAM προσπελαύνεται στο μέγιστο ρυθμό της. Η 
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αρχιτεκτονική του Σχήματος 1.3α είναι πιο διαδεδομένη και αντιστοιχεί στην πλειοψηφία 

των εμπορικών επαναπροσδιοριζόμενων συστημάτων. 

1.2.2.1 Επαναπροσδιοριζόμενη λογική 

Η καρδιά κάθε επαναπροσδιοριζόμενου συστήματος είναι η επαναπροσδιοριζόμενη 

λογική. Η επαναπροσδιοριζόμενη λογική αποτελείται από ένα σύνολο από 

επαναπροσδιοριζόμενες λειτουργικές μονάδες, ένα επαναπροσδιοριζόμενο δίκτυο 

διασύνδεσης και μια ευέλικτη διεπαφή για να συνδεθεί η λογική με το υπόλοιπο σύστημα. 

Σε αυτή την παράγραφο, αναφερόμαστε σε κάθε ένα από αυτά τα στοιχεία και δείχνουμε 

πως έχουν χρησιμοποιηθεί τόσο σε εμπορικές όσο και ακαδημαϊκές επαναπροσδιοριζόμενες 

πλατφόρμες. Ένα κοινό χαρακτηριστικό υπάρχει για κάθε στοιχείο της 

επαναπροσδιοριζόμενης λογικής, συμβαίνει μια αντιστάθμιση (trade-off) μεταξύ ευελιξίας 

και αποτελεσματικότητας. Μια λογική υψηλής ευελιξίας είναι τυπικά πολύ μεγαλύτερη και 

πολύ αργότερη από μία λιγότερο ευέλικτη πλατφόρμα. Από την άλλη μεριά, μια πιο 

ευέλικτη λογική είναι περισσότερο ικανή να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις μια εφαρμογής. 

Στις ακόλουθες παραγράφους, θα δούμε πως αυτή η αντιστάθμιση έχει επηρεάσει την 

σχεδίαση κάθε τμήματος κάθε επαναπροσδιοριζόμενου συστήματος. 

1.2.2.2.1 Επαναπροσδιοριζόμενες επεξεργαστικές μονάδες 

Οι επαναπροσδιοριζόμενες επεξεργαστικές (λειτουργικές) μονάδες μπορούν να 

ταξινομηθούν είτε σαν χονδροειδούς (coarse-grained) είτε σαν λεπτής υφής (fine grained). 

Μια επεξεργαστική μονάδα λεπτής υφής μπορεί τυπικά να υλοποιεί μια απλή συνάρτηση σε 

ένα (ή σε ένα μικρό αριθμό) bits. Ο πιο κοινός τύπος υπολογιστικών μονάδων είναι τα 

μικρά Look Up Tables (LUTs) που χρησιμοποιούνται για να υλοποιήσουν το μεγαλύτερο 

ποσό της λογικής σε ένα εμπορικό FPGA. Μια επεξεργαστική μονάδα χονδροειδούς υφής, 

από την άλλη μεριά, είναι τυπικά πολύ μεγαλύτερη, και μπορεί να αποτελείται από 

αριθμητικές και λογικές μονάδες (Arithmetic Logic Units – ALUs) και συνήθως από 

σημαντικό ποσό μονάδων αποθήκευσης. Σε αυτή την παράγραφο θα περιγράψουμε αυτές 

τις δύο μονάδες με περισσότερη λεπτομέρεια. 

Πολλά επαναπροσδιοριζόμενα συστήματα χρησιμοποιούν εμπορικά FPGAs σαν την 

επαναπροσδιοριζόμενη λογική. Αυτά τα εμπορικά FPGAs περιέχουν πολλά LUTs τριών 

έως έξι εισόδων, κάθε ένα από τα οποία μπορεί να θεωρηθεί σαν μια επεξεργαστική μονάδα 

πολύ λεπτής υφής. Το Σχήμα 1.4α δείχνει ένα look up table. Ολισθαίνοντας το σωστό 

μοτίβο (pattern) από bits (bitstream), αυτή η λειτουργική μονάδα μπορεί να υλοποιήσει 
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οποιαδήποτε απλή συνάρτηση μέχρι τριών εισόδων. Η επέκταση των look up tables με ένα 

μεγαλύτερο αριθμό των εισόδων είναι προφανής. Τυπικά, look up tables συνδυάζονται σε 

ομάδες (clusters) όπως δείχνεται στο Σχήμα 1.4β. 

 

 

Σχήμα 1.4. Επαναπροσδιοριζόμενες υπολογιστικές μονάδες λεπτής υφής 

(α) Look Up Table τριών εισόδων 

(β) Ομάδα από Look Up Tables. 

 

Το Σχήμα 1.5α δείχνει ομάδες σε ένα Altera Stratix FPGA. Η Altera καλεί αυτές τις 

μονάδες “logic array blocks” (LAB) [38]. Το Σχήμα 1.5β δείχνει μια ομάδα στην Xilinx 

αρχιτεκτονική [23]. H Xilinx καλεί αυτές τις ομάδες “configurable logic blocks” (CLBs). 

Στο διάγραμμα της Altera κάθε τμήμα που καλείται LE είναι ένα look up table, ενώ στο 

διάγραμμα της Xilinx, κάθε slice περιέχει δύο look up tables. Άλλα εμπορικά FPGAs 

περιγράφονται στις [19], [20], [22]. 
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Σχήμα 1.5. (α) Altera logic array block 

(β) Xilinx configurable logic block. 

 

Η επαναπροσδιοριζόμενη λογική που περιέχει lookup tables είναι πολύ ευέλικτη και 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να υλοποιήσει κάθε ψηφιακό κύκλωμα. Παρόλα αυτά, 

συγκρινόμενη με δομές χονδροειδούς υφής (coarse-grained structures), αυτές οι δομές 

επαναπροσδιοριζόμενης λογικής λεπτής υφής έχουν σημαντικά μεγαλύτερη επιφάνεια, 

καθυστέρηση και κόστος στην ισχύ. Αναγνωρίζοντας το γεγονός ότι αυτές οι δομές 

χρησιμοποιούνται συχνά για αριθμητικούς σκοπούς, οι εταιρίες των FPGAs έχουν 

προσθέσει επιπλέον χαρακτηριστικά όπως carry chains και cascade chains για να μειωθεί το 

κόστος (overhead) όταν υλοποιούνται συνηθισμένες αριθμητικές και λογικές πράξεις.  
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Το Σχήμα 1.6 δείχνει πως οι carry και cascade chains, όπως και η δυνατότητα να 

μπορούμε να σπάσουμε ένα 4-εισόδων look up table σε τέσσερα 2-εισόδων look up table, 

μπορεί να αξιοποιηθεί για να υλοποιήσει αποτελεσματικά carry-select αθροιστές [38]. Οι 

πολυπλέκτες και η XOR πύλη στο Σχήμα 1.6 περιλαμβάνονται σαν μέρος κάθε logic array 

block και δεν χρειάζεται να υλοποιηθεί χρησιμοποιώντας άλλα look up tables. 

 

 

 

Σχήμα 1.6. Υλοποίηση ενός carry-select αθροιστή σε ένα Altera Stratix FPGA. 

 

Το παράδειγμα στο Σχήμα 1.6 δείχνει πως η αποτελεσματικότητα των εμπορικών 

FPGAs μπορεί να βελτιωθεί προσθέτοντας αρχιτεκτονική υποστήριξη για κοινές 

συναρτήσεις. Μπορούμε να προχωρήσουμε πιο πέρα από αυτό και να ενσωματώσουμε 

σημαντικά μεγαλύτερες, αλλά πολύ λιγότερο ευέλικτες, επαναπροσδιοριζόμενες 

υπολογιστικές μονάδες. Υπάρχουν δύο τύποι συσκευών που περιέχουν coarse-grained 

functional units. Τα σύγχρονα FPGAs, που κυρίως αποτελούνται από λειτουργικές μονάδες 

λεπτής υφής (fine-grained), εμπλουτίζονται συνεχώς με την εισαγωγή μεγαλύτερων 

λογικών τμημάτων. Σαν παράδειγμα, η συσκευή Xilinx Virtex περιέχει ενσωματωμένους 

18-bit πολλαπλασιαστές [23]. Όταν υλοποιούνται αλγόριθμοι που απαιτούν ένα μεγάλο 

ποσό από πολλαπλασιασμούς, αυτές οι ενσωματωμένες μονάδες μπορούν να βελτιώσουν 

την πυκνότητα, την ταχύτητα και την ισχύ της συσκευής. Από την άλλη μεριά, για 

αλγόριθμους που δεν πραγματοποιούν πολλαπλασιασμούς, αυτές οι μονάδες είναι σπανίως 

χρήσιμες. Οι συσκευές Altera Stratix [38] περιέχουν ένα μεγαλύτερο αλλά και πιο ευέλικτο 

ενσωματωμένο block, που καλείται DSP block, και δείχνεται στο Σχήμα 1.7. 
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Κάθε ένα από αυτά τα blocks μπορεί να πραγματοποιήσει συναρτήσεις συσσώρευσης 

(accumulate) καθώς και πράξεις πολλαπλασιασμού. Η σύγκριση μεταξύ αυτών των δύο 

τύπων των συσκευών δείχνει ξεκάθαρα την αντιστάθμιση (trade-off) της ευελιξίας και του 

κόστους. To Altera DSP block μπορεί να είναι πιο ευέλικτό από τον Xilinx 

πολλαπλασιαστή, παρόλα αυτά τρέχει πιο αργά και καταναλώνει περισσότερη επιφάνεια 

του chip. 

 
 

Σχήμα 1.7. Altera DSP block. 

 

Τα εμπορικά FPGAs που περιγράφτηκαν παραπάνω περιέχουν επίσης τόσο μονάδες 

λεπτής όσο και χονδροειδούς υφής. Υπάρχουν όμως συσκευές που περιέχουν μόνο coarse 

grained blocks [24], [26] κ.α.  

Τυπικά, κάθε επαναπροσδιοριζόμενη λειτουργική μονάδα σε αυτή την συσκευή 

περιέχει μια ALU με εύρος δεδομένων (datawidth) επιπέδου λέξης (π.χ. 16 ή 32-bits). H 

ALU μπορεί να προσδιορίζεται για να υλοποιεί μια από τις πολλές συναρτήσεις που 

υποστηρίζει, όπως αθροίσεις, πολλαπλασιασμούς, λογικές μονάδες κ.τ.λ. Επίσης υπάρχει 

και ένα ποσό μονάδων αποθήκευσης, συνήθως με την μορφή αρχείου καταχωρητών 

(register file). Σαφώς, μια τέτοια υπολογιστική μονάδα είναι πολύ λιγότερο ευέλικτη από 

μια λεπτής υφής που περιγράφτηκαν νωρίτερα. Παρόλα αυτά, εάν η εφαρμογή απαιτεί 
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συναρτήσεις οι οποίες ταιριάζουν με τις δυνατότητες της ALU, αυτές οι συναρτήσεις 

μπορούν να υλοποιηθούν πολύ αποτελεσματικά σε μια coarse grained αρχιτεκτονική. 

1.2.2.2.2 Επαναπροσδιοριζόμενες διασυνδέσεις 

Ανεξάρτητα εάν η συσκευή περιέχει υπολογιστικές μονάδες λεπτής υφής, μονάδες 

χονδροειδούς υφής ή ένα συνδυασμό από αυτές, οι υπολογιστικές μονάδες χρειάζονται να 

συνδεθούν με έναν ευέλικτο τρόπο. Υπάρχει ξανά μια αντιστάθμιση (trade-off) μεταξύ της 

ευελιξίας της διασύνδεσης (και επομένως της επαναπροσδιοριζόμενης λογικής) και της 

ταχύτητας, της επιφάνειας και της αποτελεσματικότητας ισχύος της αρχιτεκτονικής. Όπως 

και πριν, οι επαναπροσδιοριζόμενες αρχιτεκτονικές διασύνδεσης (reconfigurable 

interconnect) μπορεί να χαρακτηριστούν σαν λεπτής ή σαν χονδροειδούς υφής. Η διάκριση 

αυτή βασίζεται στην υφή με την οποία τα καλώδια διακλαδίζονται (switched) Σε μια 

διασύνδεση λεπτής υφής κάθε καλώδιο (wire) μπορεί να διακλαδωθεί ανεξάρτητα, ενώ σε 

μια αρχιτεκτονική χονδροειδούς υφής ολόκληρος ο δίαυλος (bus), που είναι ένα σύνολο από 

καλώδια, διακλαδίζεται σαν μια μονάδα. Μια αρχιτεκτονική δρομολόγησης λεπτής υφής 

είναι πιο ευέλικτη, επειδή κάθε bit δεν χρειάζεται να διακλαδωθεί με τον ίδιο τρόπο. 

Παρόλα αυτά, η αρχιτεκτονική χονδροειδούς υφής περιέχουν πολύ λιγότερα bits 

προγραμματισμού και επομένως έχει πολύ λιγότερο κόστος (overhead). Οι αρχιτεκτονικές 

δρομολόγησης (routing) λεπτής υφής συνήθως βρίσκονται σε εμπορικά FPGAs. Σε αυτές 

τις συσκευές, οι υπολογιστικές μονάδες τυπικά διατάσσονται με ένα μοτίβο δικτύου (grid 

pattern) και συνδέονται χρησιμοποιώντας οριζόντια και κάθετα κανάλια. Σημαντική έρευνα 

πραγματοποιήθηκε στην βελτιστοποίηση της τοπολογίας αυτής της διασύνδεσης [39], [40]. 

Το Σχήμα 1.8 δείχνει ένα γενικό διάγραμμα επαναπροσδιοριζόμενης αρχιτεκτονικής λεπτής 

υφής (FPGA) που χρησιμοποιείται ευρύτατα στην βιομηχανία και στην ακαδημαϊκή 

κοινότητα. Τα λογικά τμήματα (logic blocks) ενσωματώνονται σε μια island-style δομή 

δρομολόγησης με σήματα εισόδου και εξόδου που προσκολλώνται με πόρους 

δρομολόγησης διαμέσου μονάδες διασύνδεσης (connection blocks). Τα connection blocks 

παρέχουν προγραμματιζόμενους πολυπλέκτες που επιλέγουν ποια από τα σήματα σε ένα 

κανάλι δρομολόγησης θα συνδεθεί με τους προορισμούς των logic blocks. Στα κουτιά 

διακοπτών (switch boxes), υπάρχουν διασυνδέσεις μεταξύ των οριζόντιων και των κάθετων 

πόρων δρομολόγησης για να επιτρέψει στα σήματα να αλλάξουν την κατεύθυνση 

δρομολόγησης. Με τα connection και τα switch boxes αρκετά ευέλικτες διασυνδέσεις 

μπορούν να επιτευχθούν μεταξύ των λογικών τμημάτων του FPGA. Αυτή η ευελιξία στην 

διασύνδεση έρχεται με κόστος στην επιφάνεια επειδή τα connection και τα switch boxes 
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που περιβάλλουν ένα μονό logic block καταλαμβάνουν σημαντικά μεγαλύτερη επιφάνεια 

από ένα λογικό τμήμα. 

 
 

Σχήμα 1.8. Island-style αρχιτεκτονική δρομολόγησης λεπτής υφής 

Οι επαναπροσδιοριζόμενες αρχιτεκτονικές δρομολόγησης χονδροειδούς υφής 

(coarsegrained routing) τυπικά χρησιμοποιούνται σε συσκευές που περιέχουν υπολογιστικές 

μονάδες χονδροειδούς υφής. Το Σχήμα 1.9 δείχνει δύο παραδείγματα αρχιτεκτονικών 

δρομολόγησης χονδροειδούς υφής: (α) το Totem επαναπροσδιοριζόμενο σύστημα [24], (β) 

τo Silicon Hive επαναπροσδιοριζόμενο σύστημα [28] που είναι πολύ λιγότερο ευέλικτη από 

μια δομή λεπτής υφής αλλά και ταχύτερη και μικρότερη. 
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Σχήμα 1.9. Παραδείγματα αρχιτεκτονικών δρομολόγησης χονδροειδούς υφής 

(α) Totem coarse-grained routing architecture 

(β) Silicon Hive coarse-grained routing architecture. 
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1.2.3 Μέθοδοι σχεδίασης 

Οι μεταγλωττιστές υλικού (hardware compilers) για περιγραφές υψηλού επιπέδου 

(όπως περιγραφή σε γλώσσα C) αυξανόμενα αναγνωρίζονται σαν το κλειδί για την μείωση 

του κενού παραγωγής για την ανάπτυξη προηγμένων κυκλωμάτων γενικά, και για την 

σχεδίαση επαναπροσδιοριζόμενων συστημάτων. Μέθοδοι και εργαλεία σχεδίασης χαμηλού 

επιπέδου (low-level design methods), που καλύπτουν τομείς όπως η απεικόνιση τεχνολογίας 

(technology mapping), floor-planning και τοποθέτηση (place) και δρομολόγηση (route) δεν 

θα παρουσιαστούν σε αυτό το κεφάλαιο. Ο αναγνώστης παραπέμπεται στην εργασία [41]. 

1.2.3.1 Σχεδίαση γενικού σκοπού 

Αυτή η παράγραφος περιγράφει μεθόδους και εργαλεία που βασίζονται σε μια 

προγραμματιστική γλώσσα γενικού σκοπού (general purpose) όπως η C, η οποία πιθανά να 

έχει προσαρμοστεί για να διευκολύνει την ανάπτυξη του υλικού. Φυσικά, παραδοσιακές 

γλώσσες περιγραφής υλικού (hardware description languages) όπως η VHDL και Verilog 

είναι εκτενώς διαθέσιμες, ειδικότερα για εμπορικές πλατφόρμες. Ένας αριθμός από 

μεταγλωττιστές από C σε υλικό έχουν αναπτυχθεί. Μερικοί από τους πιο σημαντικούς 

αναφέρονται σε αυτή την παράγραφο. Αυτοί κυμαίνονται από μεταγλωττιστές που έχουν 

σαν στόχο μόνο υλικό έως αυτούς που έχουν σαν στόχο ολόκληρα συστήματα. Μπορούμε 

να ταξινομήσουμε διαφορετικές μεθόδους σχεδίασης σε δύο κατηγορίες: την σχολιασμένη 

(annotation) που οδηγείται από περιορισμούς (constrained-driven), και την οδηγούμενη από 

τον κώδικα (source-directed) προσέγγιση μεταγλώττισης. Η πρώτη προσέγγιση διατηρεί 

τους πηγαίους κώδικες στην C ή στην C++ όσο το δυνατόν καλύτερα και χρησιμοποιεί 

annotation και αρχεία περιορισμών για να οδηγήσει την διαδικασία μεταγλώττισης. Η 

δεύτερη προσέγγιση τροποποιεί τον πηγαίο κώδικα για να επιτρέψει στον σχεδιαστή να 

καθορίσει, για παράδειγμα, το ποσό της παραλληλίας ή το μέγεθος των μεταβλητών. 

1.2.3.1.1 Προσέγγιση annotation και constraint-driven 

Τα συστήματα που αναφέρονται στην συνέχεια περιέχουν annotations στον πηγαίο 

κώδικα και constraint files για να ελεγχθεί η διαδικασία της βελτιστοποίησης. Η δύναμη της 

είναι ότι συνήθως πολύ μικρές αλλαγές χρειάζονται για να παραχθεί ένα μεταγλωττίσιμο 

(compilable) πρόγραμμα από μια περιγραφή λογισμικού – εκτενής αλλαγή στην δομή του 

κώδικα δεν χρειάζεται. Πέντε χαρακτηριστικές μέθοδοι είναι τα SPC [42], Streams-C [43], 

Sea Cucumber [44], SPARK [45] και Catapult-C [46]. Η μέθοδος SPC [42] συνδυάζει 

διανυσματοποίηση (vectorization), μετασχηματισμούς βρόχων (loop transformations) και 
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επαναχρονισμό (retiming) με αυτόματη κατανομή στην μνήμη για να βελτιωθεί η απόδοση. 

Η SPC επιταχύνει βρόχους σε C με περιορισμούς στην εξάρτηση δεδομένων (data 

dependency restrictions) και τους μεταγλωττίζει σε διοχετεύσεις (pipelines). Βασιζόμενο 

στο SUIF2 περιβάλλον [47] αυτή η προσέγγιση χρησιμοποιεί μετασχηματισμούς βρόχου 

(loop transformations) και μπορεί να εκμεταλλευτεί τον επαναπροσδιορισμό κατά την 

διάρκεια εκτέλεσης (runtime reconfiguration) και την βελτιστοποίηση των προσβάσεων 

στην μνήμη. Παρόμοιες μέθοδοι έχουν προταθεί από άλλους ερευνητές [48], [49]. 

Η μέθοδος Streams-C [43] μεταγλωττίζει ένα C πρόγραμμα σε συνθέσιμη VHDL. Η 

Streams-C εκμεταλλεύεται την παραλληλία χονδροειδούς υφής (coarse-grained parallelism) 

στους stream-based υπολογισμούς. Βελτιστοποιήσεις χαμηλού επιπέδου (low level 

optimizations) όπως διοχέτευση (pipelining) πραγματοποιούνται αυτόματα από τον 

μεταγλωττιστή. Το περιβάλλον Sea Cucumber [44] μεταγλωττίζει Java προγράμματα σε 

υλικό χρησιμοποιώντας ένα παρόμοιο θέμα με την Handel-C, η οποία περιγράφεται με 

λεπτομέρεια στην παράγραφο 1.2.3.1.2. Σε αντίθεση με την Handel-C, δεν χρειάζονται 

επεκτάσεις στην γλώσσα (language extensions). Όπως και η Streams-C, οι χρήστες θα 

πρέπει να καλούν μια βιβλιοθήκη, που σε αυτή την περίπτωση βασίζεται σε σειριακές 

διεργασίες επικοινωνίας (communicating sequential processes – CSP [50]). Οι πολλαπλές 

υλοποιήσεις του κυκλώματος στην βιβλιοθήκη επιτρέπουν trade-offs. To high-level 

synthesis περιβάλλον SPARK [45] στοχεύει εφαρμογές πολυμέσων και επεξεργασίας 

σήματος. Μεταγλωττίζει C κώδικα με τα ακόλουθα βήματα: (α) χρονοδρομολόγηση λίστας 

(list scheduling) που βασίζεται σε speculative code motions και loop transformations, (β) 

δέσμευση πόρων (resource binding) με ελαχιστοποίηση της διασύνδεσης, (γ) γένεση του 

ελεγκτή (controller) για το χρονοδρομολογημένο data-path, (δ) γένεση κώδικα παράγοντας 

μια συνθέσιμη register transfer level VHDL. Μετέπειτα, εργαλεία λογικής σύνθεσης (logic 

synthesis) συνθέτουν την έξοδο. 

Το περιβάλλον Catapult C συνθέτει register transfer level (RTL) περιγραφές από μη 

σχολιασμένη (unannotated) C++, χρησιμοποιώντας χαρακτηρισμούς της στοχευόμενης 

τεχνολογίας από RTL εργαλεία σύνθεσης [46]. Χρήστες μπορούν να θέσουν περιορισμούς 

για να εξερευνηθεί η περιοχή σχεδίασης (design space), ελέγχοντας την διοχέτευση του 

βρόχου (loop pipelining) και την κοινή χρήση πόρων (resource sharing). 
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1.2.3.1.2 Προσέγγιση μεταγλώττισης source-directed 

Μια διαφορετική προσέγγιση προσαρμόζει την πηγαία γλώσσα (source language) για 

να επιτρέψει την σαφής περιγραφή της παραλληλίας, την επικοινωνία και άλλα 

προσαρμοσμένους πόρους υλικού. Παραδείγματα αυτών των μεθόδων σχεδίασης είναι ASC 

[51], Handel-C [52], Haydn-C [53] και Bach-C [54]. Το περιβάλλον ASC [55] υιοθετεί C++ 

προσαρμοσμένους (custom) τύπους και τελεστές για να παρέχει μια προγραμματιστική 

διεπαφή στα επίπεδα του αλγόριθμου, της αρχιτεκτονικής, της αριθμητικής και της πύλης. 

Αυτό επιτρέπει στον χρήστη να προγραμματίζει στο επιθυμητό επίπεδο για κάθε τμήμα της 

εφαρμογής. Ημι- αυτοματοποιημένη εξερεύνηση της περιοχής σχεδίασης (design space) 

επιπλέον αυξάνει την παραγωγικότητα του σχεδιασμού, ενώ υποστηρίζεται η διαδικασία 

της βελτιστοποίησης σε όλα τα διαθέσιμα επίπεδα της αφαίρεσης (abstraction). Η object 

oriented σχεδίαση επιτρέπει την αποτελεσματική επαναχρησιμοποίηση κώδικα (code reuse), 

και περιέχει μια ενσωματωμένη βιβλιοθήκη γένεσης αριθμητικής μονάδας [55]. Μια 

βιβλιοθήκη με μονάδες κινητής υποδιαστολής (floating point) [56] παρέχει πάνω από 200 

διαφορετικές μονάδες κινητής υποδιαστολής, κάθε μία με προσαρμοσμένα bitwidths για την 

mantissa και το exponent. 

H μέθοδος Handel-C [52] επεκτείνει ένα υποσύνολο της C για να υποστηρίξει ευέλικτα 

εύρη (width) μεταβλητών, σήματα, παράλληλα τμήματα, πράξεις διαχείρισης 

(manipulation) bit, και επικοινωνία καναλιού. Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό είναι ότι ο 

χρονισμός (timing) του μεταγλωττισμένου κυκλώματος είναι σταθερό σε ένα κύκλο 

εκτέλεσης για κάθε δήλωση της C. Αυτό επιτρέπει τους προγραμματιστές της Handel-C να 

χρονοδρομολογήσουν τους πόρους υλικού χειροκίνητα. Η Handel-C μεταγλωττίζει σε μία 

one-hot μηχανή καταστάσεων (state machine) χρησιμοποιώντας ένα token-passing θέμα που 

αναπτύχθηκε στην [57]. Κάθε δήλωση (assignment) στο πρόγραμμα απεικονίζεται ακριβώς 

σε ένα flip-flop ελέγχου στην μηχανή καταστάσεων. Αυτά τα flip-flop ελέγχου 

αποθηκεύουν την ροή ελέγχου (που αναπαριστάται από το token) στο πρόγραμμα. Εάν το 

flip-flop ελέγχου που αντιστοιχεί σε μια συγκεκριμένη δήλωση είναι ενεργό, τότε ο έλεγχος 

έχει περάσει σε αυτή την δήλωση, και το κύκλωμα που έχει μεταγλωττιστεί για αυτή την 

δήλωση ενεργοποιείται. Όταν η δήλωση έχει τελειώσει την εκτέλεση, περνάει το τεκμήριο 

(token) στην επόμενη δήλωση του προγράμματος. 

H διαδικασία Haydn-C [53] επεκτείνει την Handel-C για component-based σχεδίαση. 

Όπως και η Handel-C, η Haydn-C υποστηρίζει την περιγραφή των παράλληλων τμημάτων, 

bit-manipulation πράξεις και κανάλι επικοινωνίας. Η κύρια καινοτομία της Haydn-C είναι 
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ένα περιβάλλον προαιρετικών annotations για να επιτρέψει στους χρήστες να περιγράψουν 

περιορισμούς σχεδίασης και μετασχηματισμούς στο επίπεδο του πηγαίου κώδικα όπως 

χρονοδρομολόγηση και δέσμευση πόρων. Αυτοί είναι αυτοματοποιημένοι μετασχηματισμοί 

έτσι ώστε μια μονή περιγραφή υψηλού επιπέδου μπορούν να χρησιμοποιηθεί για να 

παράχθουν πολλές υλοποιήσεις με διαφορετικά trade-offs. Αυτή η προσέγγιση εκτιμήθηκε 

χρησιμοποιώντας διάφορους αλγόριθμους, που περιχέουν FIR φίλτρα, fractal generators και 

morphological operators. 

Η προσέγγιση Bach-C [54] είναι παρόμοια με την Handel-C αλλά έχει μη χρονικά 

ρυθμισμένες σημασιολογίες (untimed semantics), μόνο ο συγχρονισμός μεταξύ των 

παράλληλων διεργασιών σε σύγχρονες επικοινωνίες μεταξύ τους, δίνοντας μεγαλύτερο 

στόχο στην βελτιστοποίηση. Επίσης επιτρέπει ασύγχρονες επικοινωνίες αλλά κατά τα άλλα 

μοιάζει με την Handel-C, χρησιμοποιώντας το ίδιο one-hot θέμα μεταγλώττισης. 

 

1.2.3.2 Σχεδίαση ειδικού σκοπού 

Μέσα στην μεγάλη ποικιλία των προβλημάτων στα οποία η επαναπροσδιοριζόμενη 

λογική μπορεί να εφαρμοστεί, υπάρχουν πολλά συγκεκριμένα προβλήματα που απαιτούν 

ειδική μεταχείριση. Το κίνητρο είναι να αξιοποιηθούν ιδιότητες που είναι συγκεκριμένες 

για μια οικογένεια εφαρμογών. Σε αυτή την παράγραφο θα περιγραφούν μέθοδοι, όπως η 

χρήση του περιβάλλοντος MATLAB, για την υλοποίηση εφαρμογών ψηφιακής 

επεξεργασίας σήματος. Θα δοθεί μια περίληψη εργαλείων ψηφιακής επεξεργασίας σήματος 

που έχουν σαν στόχο επαναπροσδιοριζόμενες υλοποιήσεις. Μια από τις πιο επιτυχημένες 

εφαρμογές των επαναπροσδιοριζόμενων συστημάτων είναι η ψηφιακή επεξεργασία 

σήματος πραγματικού χρόνου (real-time digital signal processing, DSP). Αυτό δείχνεται με 

την ενσωμάτωση υποστήριξης υλικού (hardware support) για DSP από τις τελευταίες FPGA 

συσκευές, όπως τα embedded DSP blocks στις συσκευές Altera Stratix II [38]. Τα DSP 

προβλήματα τείνουν να μοιράζονται τις ακόλουθες ιδιότητες: οι αλγόριθμοι τείνουν να είναι 

υπολογιστικά απαιτητικοί αλλά με πολύ απλές δομές ελέγχου, το ελεγχόμενο αριθμητικό 

σφάλμα είναι αποδεκτό, και τυπικές μετρικές, όπως ο λόγος σήματος-προς-θόρυβο (signal-

to-noise ratio), υπάρχουν για να μετρηθεί η ποιότητα της αριθμητικής ακρίβειας. 

Η σχεδίαση των DSP αλγόριθμων συχνά πραγματοποιείται άμεσα με την χρήση ενός 

γραφικού προγραμματιστικού περιβάλλοντος όπως το MATLAB Simulink της Mathworks 

[58]. To Simulink χρησιμοποιείται ευρέως στην DSP κοινότητα και έχει πρόσφατα 
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ενσωματωθεί στα περιβάλλοντα σχεδίασης Xilinx System Generator [59] και στο Altera 

DSP Builder [60]. Οι σχεδιαστικές προσεγγίσεις όπως και οι προηγούμενες βασίζονται στην 

ιδέα των γράφων ροής δεδομένων (Data Flow Graphs – DFGs) [61]. Τα εργαλεία που 

δουλεύουν με αυτή την μορφή περιγραφής μεταβάλλονται στο επίπεδο της παρέμβασης του 

χρήστη που απαιτείται για να καθορίσει τις αριθμητικές ιδιότητες της υλοποίησης. Για 

παράδειγμα, στο διάγραμμα του Xilinx System Generator [59], είναι αναγκαίο να 

καθοριστεί ο αριθμός των bits που χρειάζονται για να αναπαραστήσουν κάθε σήμα, την 

κλιμάκωση (scaling) του κάθε σήματος (δηλαδή την θέση του δυαδικού σημείου, binary 

point) και εάν να χρησιμοποιηθεί αριθμητική κορεσμού (saturation) ή αναδίπλωσης (wrap-

around) [62]. 

Ιδανικά, αυτές οι λεπτομέρειες της υλοποίησης μπορεί να αυτοματοποιηθούν. Πέρα 

από την DFG-based περιγραφή ενός αλγορίθμου, μόνο ένα κομμάτι της πληροφορίας 

μπορεί να χρειαστεί: ένα κατώτατο όριο του εξόδου του σήματος προς κβαντισμένο 

(quantization) θόρυβο. Ένα τέτοιο εργαλείο σχεδίασης θα αναπαριστά επομένως μια 

πραγματική διαδρομή σύνθεσης συμπεριφοράς (behavioral synthesis), εκθέτοντας στον 

σχεδιαστή DSP εφαρμογών μόνο εκείνες τις όψεις μιας σχεδίασης που εκφράζονται φυσικά 

στο πεδίο των DSP εφαρμογών. 

 

1.2.3.3 Άλλες μέθοδοι σχεδίασης 

Στις επόμενες παραγράφους, περιγράφονται σύντομα διάφορες σχεδιαστικές μέθοδοι 

για επαναπροσδιοριζόμενες αρχιτεκτονικές. 

1.2.3.3.1 Προσαρμογή κατά την διάρκεια εκτέλεσης 

Πολλές απόψεις του επαναπροσδιορισμού κατά την διάρκεια εκτέλεσης (runtime 

reconfigurations) έχουν εξερευνηθεί (explored) [41], περιέχουν την χρήση ντιρεκτίβων 

(directives) σε περιγραφές υψηλού επιπέδου [64]. Η αποτελεσματική runtime προσαρμογή 

στρέφεται στην κατάλληλη προετοιμασία στο χρόνο της σχεδίασης (design-time) για μια 

τέτοια προσαρμογή. Για να δειχτεί αυτό το σημείο, θεωρούμε ένα runtime προσαρμοσμένο 

σύστημα που υποστηρίζει μερικό επαναπροσδιορισμό (partial reconfiguration). Στο μερικό 

επαναπροσδιορισμό, ένα τμήμα του συστήματος συνεχίζει να λειτουργεί, ενώ το άλλο 

τμήμα του συστήματος επαναπροσδιορίζεται. Όσο τα FPGAs γίνονται μεγαλύτερα, ο 

μερικός επαναπροσδιορισμός γίνεται περισσότερο σημαντικός σαν ένας τρόπος για να 

μειωθεί ο χρόνος επαναπροσδιορισμού. Για να υποστηριχτεί ο μερικός 
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επαναπροσδιορισμός, κατάλληλα κυκλώματα θα πρέπει να χτισθούν στον χρόνο 

κατασκευής (fabrication time) της FPGA συσκευής. Τότε, στον χρόνο της μεταγλώττισης 

(compile time), ένα αρχικό bitstream προσδιορισμού και αυξητικά (incremental) bitstreams 

θα πρέπει να παραχθούν, μαζί με runtime δυνατότητες προσαρμογής οι οποίες μπορούν να 

εκτελεστούν, για παράδειγμα, σε έναν μικροεπεξεργαστή που είναι τμήμα ενός συστήματος 

[64]. Οι δυνατότητες runtime customization μπορούν να περιέχουν την υποστήριξη για την 

παρατήρηση κατάστασης (condition monitoring), βελτιστοποίηση σχεδίασης (design 

optimization) και έλεγχο επαναπροσδιορισμού (reconfiguration control). Οι δυνατότητες για 

runtime βελτιστοποίηση της σχεδίασης περιέχουν: (α) runtime constant propagation [65], 

που παράγει ένα μικρότερο κύκλωμα με μεγαλύτερη απόδοση που μεταχειρίζεται runtime 

δεδομένα σαν σταθερά και βελτιστοποιώντας τα χρησιμοποιώντας κυρίως Boolean 

άλγεβρα. (β) μεταγλώττιση που βασίζεται σε βιβλιοθήκη (library-based compilation). O 

DISC μεταγλωττιστής [66] χρησιμοποιεί μια βιβλιοθήκη από προ-μεταγλωττισμένες 

λογικές μονάδες (precompiled logic modules) που μπορεί να φορτωθεί στους 

επαναπροσδιοριζόμενους πόρους με τον μηχανισμό καλέσματος διαδικασίας (call 

procedure). (γ) με την εκμετάλλευση της πληροφορίας σχετικά με την πιθανότητες 

διακλάδωσης (branching) του προγράμματος [67]. Η ιδέα είναι να προαχθεί η χρήση με την 

αφιέρωση πιο πολλών πόρων σε διακλαδώσεις που εκτελούνται πιο συχνά. Ένας 

μεταγλωττιστής υλικού έχει αναπτυχθεί για να παραχθεί μια συλλογή από σχέδια, κάθε ένα 

βελτιστοποιημένο για μια συγκεκριμένη πιθανότητα διακλάδωσης. Το καλύτερο σχέδιο 

μπορεί να επιλεγεί στο runtime ενσωματώνοντας την παρατηρούμενη πιθανότητα 

διακλάδωσης. 

1.2.3.3.2 Soft instruction επεξεργαστές 

Μια τεχνολογία FPGA μπορεί τώρα να υποστηρίζει ένα ή παραπάνω soft instruction 

επεξεργαστές, όπου μία ή περισσότερες soft εντολές μπορούν να υλοποιηθούν 

χρησιμοποιώντας επαναπροσδιοριζόμενους πόρους, σε ένα μονό chip. Επεξεργαστές όπως ο 

Xilinx Microblaze και ο Altera Nios είναι διαθέσιμοι από τους FPGA κατασκευαστές. 

Συχνά αυτοί οι επεξεργαστές υποστηρίζουν προσαρμογή (customization) των πόρων και 

προσαρμοσμένες εντολές (custom instructions). Οι προσαρμοσμένες εντολές έχουν δύο 

σημαντικά πλεονεκτήματα. Πρώτον, μειώνουν τον χρόνο για το instruction fetch και 

decode, δεδομένου ότι μια προσαρμοσμένη εντολή αντικαθιστά πολλές κανονικές εντολές. 

Δεύτερον, επιπλέον πόροι μπορεί να ανατεθούν σε μια προσαρμοσμένη εντολή για να 

βελτιωθεί η απόδοση. Βελτιστοποιήσεις στο bit-width μπορούν να εφαρμοστούν για να 
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προσαρμοστούν οι επεξεργαστές εντολών (instruction processors) στον χρόνο της 

μεταγλώττισης (compile-time). Μια πρόκληση για την προσαρμογή (customizing) των 

επεξεργαστές εντολών στον χρόνο της μεταγλώττισης είναι ότι τα εργαλεία για την 

παραγωγή και την ανάλυση των εντολών θα πρέπει και αυτά να προσαρμοστούν. Για 

παράδειγμα, το flexible instruction processor περιβάλλον [16] έχει αναπτυχθεί για να 

αυτοματοποιήσει τα βήματα της προσαρμογής ενός επεξεργαστή και των αντίστοιχων 

εργαλείων. Άλλοι ερευνητές έχουν προτείνει αντίστοιχες πρακτικές [49]. 

1.2.3.3.3 Μεταγλώττιση πολλαπλών FPGA 

Στην εργασία [66] έχει αναπτυχθεί ένας C compiler ο οποίος μεταγλωττίζει σε 

συστήματα με πολλαπλά FPGAs (multi-FPGA systems). Τα διαθέσιμα FPGAs και άλλες 

μονάδες καθορίζονται σε ένα αρχείο βιβλιοθήκης, το οποίο επιτρέπει την μεταφερσιμότητα 

(portability). Ο σκοπός του μεταγλωττιστή είναι να διαχωρίσει ένα μονό πρόγραμμα μεταξύ 

του «φιλοξενούντα» (host) μικροεπεξεργαστή και των επαναπροσδιοριζόμενων πόρων. 

Στην εργασία [67] ένα σύστημα με αντίστοιχες δυνατότητες αναπτύχθηκε. Αυτό είναι 

επίσης επαναστοχεύσιμο (retargetable) χρησιμοποιώντας ιεραρχικές περιγραφές 

αρχιτεκτονικής. 

Συνθέτει μια Very Long Instruction Word (VLIW) αρχιτεκτονική η οποία μπορεί να 

διαχωριστεί σε πολλαπλά FPGAs. Και οι δύο μεθοδολογίες μπορεί να χωρίσουν σχέδια 

μεταξύ πολλών FPGAs και είναι retargetable διαμέσου βιβλιοθηκών περιγραφής υλικού. 

Άλλες C-like γλώσσες που έχουν αναπτυχθεί περιέχουν την MoPL-3, μια επέκταση της C 

που υποστηρίζει data procedural μεταγλώττιση για την Xputer αρχιτεκτονική που 

αποτελείται από έναν πίνακα από επαναπροσδιοριζόμενες ALUs [68] και την spC, μια 

συστολική παράλληλη (systolic parallel) εκδοχή της C για το Enable++ board [69]. 

1.2.3.3.4 Συν-σχεδιασμός υλικού/λογισμικού 

Διάφορες ερευνητικές ομάδες έχουν μελετήσει το πρόβλημα της μεταγλώττισης C 

κώδικα τόσο σε υλικό όσο και λογισμικό. Ο Garp compiler [70] έχει σαν στόχο να 

επιταχύνει απλή C, χωρίς σχολιασμούς (annotations) να βοηθάνε τον μεταγλωττιστή, 

καθιστώντας τον ευρέως αποδεκτό. Η δουλειά στοχεύει μόνο μια αρχιτεκτονική, το Garp 

chip, που ενσωματώνει ένα RISC επεξεργαστή και μια επαναπροσδιοριζόμενη 

αρχιτεκτονική. Αυτός ο μεταγλωττιστής επίσης χρησιμοποιεί την υποδομή του SUIF. Ο 

μεταγλωττιστής χρησιμοποιεί μια τεχνική που πρώτα αναπτύχθηκε σε VLIW 

αρχιτεκτονικές και καλείται hyperblock scheduling. Αυτή η τεχνική βελτιστοποιεί την 
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παραλληλία των εντολών (instruction-level parallelism) πέραν διαφορετικών κοινών 

μονοπατιών, με κόστος των σπανίως χρησιμοποιούμενων μονοπατιών. Τα μη πρακτικά ή τα 

σπάνια μονοπάτια υλοποιούνται στον επεξεργαστή, ενώ τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα 

και εύκολα παραλληλίσιμα (parallelizable) μονοπάτια συντίθεται στην 

επαναπροσδιοριζόμενη λογική. Ομοίως, ο NAPA C μεταγλωττιστής στοχεύει την NAPA 

αρχιτεκτονική [71], η οποία επίσης ενσωματώνει έναν RISC επεξεργαστή με 

επαναπροσδιοριζόμενο υλικό. Ο μεταγλωττιστής επίσης εργάζεται σε απλή C, αλλά ο 

προγραμματιστής μπορεί να προσθέσει C pragmas για να δηλώσει παραλληλία μεγάλης 

κλίμακας και τα bit-widths των μεταβλητών στον κώδικα. Ο μεταγλωττιστής μπορεί να 

συνθέσει διοχετεύσεις (pipelines) από βρόχους (loops). 

1.2.3.3.5 Annotation-free μεταγλώττιση 

Μερικοί ερευνητές έχουν σαν στόχο την μεταγλώττιση σειριακού προγράμματος, χωρίς 

κανένα σχολιασμό (annotation), σε μια αποτελεσματική σχεδίαση υλικού. Αυτό απαιτεί την 

ανάλυση του πηγαίου κώδικα για να εξαχθεί η παραλληλία για μια αποτελεσματική 

σχεδίαση, η οποία είναι αναγκαία εάν η μεταγλώττιση από γλώσσες, όπως η C, πρέπει να 

ανταγωνιστεί παραδοσιακούς τρόπους σχεδίασης υλικού. Ένα παράδειγμα είναι η εργασία 

[72] που στοχεύει σε προσαρμοσμένη, σταθερής λογικής υλοποίηση ενώ είναι επίσης 

εφαρμόσιμη σε επαναπροσδιοριζόμενο υλικό. Ο μεταγλωττιστής χρησιμοποιεί την υποδομή 

του SUIF για να πραγματοποιήσει διάφορες αναλύσεις για να βρεθεί ποιοι υπολογισμοί 

επιδρούν ακριβώς σε ποια δεδομένα, όσο το δυνατόν καλύτερα. Μια κεραμωτή (tiled) 

αρχιτεκτονική συντίθεται, όπου ο υπολογισμός κρατείται όσο το δυνατόν τοπικά σε ένα tile. 

Πιο πρόσφατα, στην εργασία [73] χρησιμοποιήθηκαν μετασχηματισμοί βρόχων στην 

απεικόνιση βρόχων (loops) σε μια δομή διοχέτευσης (pipelining) που μπορεί να εκτείνεται 

σε πολλά FPGAs. Μια επιπλέον προσπάθεια δίνεται από το Garp project [70]. 

 

1.3  Βασικές καινοτομίες - Οργάνωση της διατριβής 

Η παρούσα διδακτορική διατριβή επικεντρώνεται στην ανάπτυξη τεχνικών και 

μεθοδολογιών βελτιστοποίησης για την σχεδίαση και υλοποίηση εφαρμογών σε 

ενσωματωμένες πλατφόρμες ειδικού σκοπού με στόχο την βελτίωση της απόδοσης. Οι 

στοχευόμενες εφαρμογές που μπορούν να εκτελεστούν σε μια ποικιλία πλατφόρμων είναι 

κατά βάση κρυπτογραφικές εφαρμογές όπως οι συναρτήσεις κατακερματισμού και 

ανάμειξης (hash functions). Παρολαυτά όμως οι προτεινόμενες τεχνικές και μεθοδολογίες 
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βελτιστοποίησης μπορούν να εφαρμοστούν και σε εφαρμογές κυριαρχούμενες από 

δεδομένα καθώς και αριθμητικά απαιτητικές εφαρμογές Ψηφιακής Επεξεργασίας Σήματος 

και πολυμέσων. Στόχος είναι η αυτοματοποίηση της μεθοδολογίας βελτιστοποίησης με 

συγκεκριμένα κριτήρια επιλογής παραμέτρων για την αύξηση της ρυθμαπόδοσης ή της 

μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας των στοχευόμενων εφαρμογών ανάλογα με τους 

τιθέμενους κάθε φορά περιορισμούς. 

Είναι  η πρώτη φορά που διεθνώς παρουσιάζεται μια συνολική μεθοδολογία που 

αυξάνει την ρυθμαπόδοση των συναρτήσεων κατακερματισμού σε τέτοιο βαθμό με μικρό 

κόστος σε επιφάνεια ολοκλήρωσης. Ισοδύναμα  είναι η πρώτη φορά που παρουσιάζεται μια 

μεθοδολογημένη προσέγγιση για την μεγιστοποίηση του παράγοντα Ρυθμαπόδοση / 

επιφάνεια ολοκλήρωσης των συναρτήσεων κατακερματισμού. Η απόδοση των σχεδιασμών 

που προκύπτουν υπερτερούν έναντι όλων των άλλων που έχουν προταθεί διεθνώς τόσο από 

την βιομηχανία όσο και από τα ακαδημαϊκά και ερευνητικά ινστιτούτα και ιδρύματα. 

Κατά την ανάπτυξη των επιμέρους τεχνικών της μεθοδολογίας βελτιστοποίησης, 

εφαρμόζονται μια σειρά καινοτομιών ώστε οι προτεινόμενες τεχνικές να καταφέρουν να 

εκμεταλλευτούν την πληροφορία που υπάρχει στην δομή των συναρτήσεων 

κατακερματισμού κα να μπορέσουν να προτείνουν μια συνολικά καινοτόμα προσέγγιση σε 

μορφή μεθοδολογίας για την βελτιστοποίηση των συναρτήσεων κατακερματισμού. Αυτή η 

μεθοδολογία οδηγεί σε βελτιστοποιημένους σχεδιασμούς, υπερτερώντας έναντι των γενικών 

μεθοδολογιών βελτιστοποίησης που υπάρχουν και κάποιες από αυτές ενσωματώνονται στα 

εργαλεία σύνθεσης. Η ανάλυση αυτών των επιμέρους καινοτομιών  θα γίνει στο αντίστοιχο 

κεφάλαιο.    

Η διδακτορική διατριβή επίσης διαπραγματεύεται την ανάπτυξη βέλτιστων 

σχεδιασμών για τις δυο πιο δημοφιλείς συναρτήσεις κατακερματισμού και ανάμειξης, την 

SHA-1 και SHA-256, μέσω της προτεινόμενης μεθοδολογίας βελτιστοποίησης. Οι 

σχεδιασμοί αυτοί κατορθώνουν να συμπεριφέρονται βέλτιστα ως προς την  συνάρτηση 

κόστους ρυθμαπόδοση /επιφάνεια ολοκλήρωσης αναλογία συγκρινόμενες με οποιαδήποτε 

άλλο σχεδιασμό έχει σχεδιαστεί είτε από την ακαδημαϊκή κοινότητα είτε από εταιρίες.  

Η δομή της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι η ακόλουθη: 

Στο κεφάλαιο 2 παρουσιάζεται η διαδικασία διαχωρισμού Υλικού/Λογισμικού που 

καθορίζει τα κρίσιμα κομμάτια μίας εφαρμογής τα οποία ανατίθενται για εκτέλεση σε 

υλικό. Παρουσιάζεται επίσης και η περίπτωση των ετερογενών συστημάτων στο υλικό των 



59 
ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΥΡΙΑΡΧΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

οποίων συνυπάρχουν reconfigurable υλικό fine και coarse-grain. Σε αυτή την περίπτωση με 

παρόμοιο τρόπο τα κρίσιμα κομμάτια που έχουν επιλεχθεί για χαρτογράφηση σε υλικό 

ανατίθενται στο coarse-grain κομμάτι ενώ τα λιγότερα κρίσιμα κομμάτια που έχουν 

επιλεχθεί να εκτελεστούν σε υλικό, χαρτογραφούνται δηλαδή ανατίθενται για εκτέλεση στο 

fine-grain κομμάτι του υλικού μας.  Σε κάθε περίπτωση αναφέρονται οι επιτευχθείσες 

βελτιώσεις στην απόδοση πέντε δημοφιλών εφαρμογών. 

Στο Κεφάλαιο 3 παρουσιάζονται διάφορες έννοιες της κρυπτογραφίας  και 

καθορίζεται το πλαίσιο εφαρμογής των προτεινόμενων τεχνικών καθώς και της συνολικής 

μεθοδολογίας. Αναλύονται οι σχετικές εφαρμογές και μηχανισμοί ασφαλείας έτσι ώστε να 

διαφανεί η χρησιμότητα των όσων προτείνονται στο επίπεδο των βελτιστοποιήσεων. 

Παράλληλα αναλύονται συγκεκριμένες εφαρμογές και πρωτόκολλα  καθώς και η 

ερευνητική πορεία τόσο της ακαδημαϊκής κοινότητας όσο και της αγοράς κατά τα τελευταία 

χρόνια επιβεβαιώνοντας  την χρησιμότητα και την ορθή πορεία της διενεργηθείσας έρευνας 

που κατέληξε στην πρόταση μιας ολοκληρωμένης  μεθοδολογία βελτιστοποίησης του 

σχεδιασμού συναρτήσεων κατακερματισμού και ανάμειξης. Τεκμηριώνεται δηλαδή η 

σωστή πορεία του ερευνητικού έργου που κινήθηκε προς την πορεία αύξησης του ρυθμού 

απόδοσης φιλοδοξώντας να δώσει λύσεις στο πρόβλημα των αυξημένων απαιτήσεων για 

ρυθμό απόδοσης που θα αντιμετωπίσουμε τα επόμενα χρόνια.  

Στο Κεφάλαιο 4 παρουσιάζεται η συνολική προτεινόμενη μεθοδολογία 

βελτιστοποίησης και παρουσιάζονται  και αναλύονται όλες οι επιμέρους τεχνικές που 

χρησιμοποιούνται για την βελτιστοποίηση των σχεδιασμών σε υλικό και μελετώνται οι 

παράμετροι εφαρμογής τους καθορίζοντας της επιλογές ανάλογα με τον εκάστοτε 

σχεδιαστικό στόχο. Η συνολική μεθοδολογία βελτιστοποίησης αναλύεται με διευκρινίσεις 

για τον τρόπο και την σειρά εφαρμογής των επιμέρους τεχνικών. Ταυτόχρονα μελετώνται 

τα θεωρητικώς αναμενόμενα οφέλη από την κάθε επιμέρους τεχνική βελτιστοποίησης 

καθώς και από την συνολική εφαρμογή της μεθοδολογίας βελτιστοποίησης του σχεδιασμού 

σε υλικό.  

Στο Κεφάλαιο 5 παρουσιάζεται λεπτομερώς η διαδικασία βελτιστοποίησης του 

σχεδιασμού σε υλικό των δυο πιο σημαντικών συναρτήσεων κατακερματισμού και 

ανάμειξης  αναφέροντας σε κάθε περίπτωση τα επιμέρους κέρδη καθώς και την συνολική 

βελτίωση που πετύχαμε με την εφαρμογή της προτεινόμενης μεθοδολογίας. Αυτές είναι οι 

SHA-1 (η τωρινά πιο συχνά χρησιμοποιούμενη συνάρτηση κατακερματισμού και 

ανάμειξης) και SHA-256 (που αναμένεται να χρησιμοποιηθεί ευρύτατα στο μέλλον 
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παρέχοντας μεγαλύτερο επίπεδο ασφάλειας). Υλοποιήσεις σε συγκεκριμένες 

Επαναπροσδιοριζόμενες αρχιτεκτονικές συγκρίνονται με αντίστοιχες που έχουν προταθεί 

ερευνητικά ή είναι εμπορικά διαθέσιμες αποδυκνείωντας την υπεροχή της προτεινόμενης 

μεθοδολογίας βελτιστοποίησης  

Συμπεράσματα και μελλοντικές προεκτάσεις της εργασίας αυτής παρουσιάζονται στο 

Κεφάλαιο 6. 
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Κεφάλαιο 2 

Βελτιστοποίηση με Διαχωρισμό 
Υλικού/Λογισμικού και Διαχωρισμό 
Υλικού  
 
 
 
 
 

 

2.1 Σύνοψη 

Κανενός είδους εφαρμογή δεν μπορεί να υποστηριχθεί ιδανικά από έναν συμβατικό 

επεξεργαστή,ο οποίος έχει ένα προκαθορισμένο σετ εντολών. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα σε 

δυναμικά αναπτυσσόμενους τύπους εφαρμογών  όπως σε πολυμεσικές εφαρμογές, 

εφαρμογές επικοινωνιών καθώς και σε άλλα ενσωματωμένα συστήματα. Το ιδανικό είναι η 

χρήση ενός ειδικού υλικού το οποίο μάλιστα να είναι δυναμικά προγραμματιζόμενο και 

διαμορφώσιμο  το οποίο να μπορεί να υποστηρίξει οποιαδήποτε εφαρμογή. Αυτό 

επιτυγχάνεται  συνδυάζοντας έναν συμβατικό μικροεπεξεργαστή και ένα Field 

Programmable Gate Array (FPGA) στο ίδιο ολοκληρωμένο, κρατώντας έτσι χαμηλά το 

κόστος αλλά ταυτόχρονα επιτυγχάνοντας κατά πολύ αποδοτικότερη υλοποίηση για ένα 

εύρος εφαρμογών. 
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Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζεται η διαδικασία διαχωρισμού υλικού/λογισμικού 

(hardware/software partitioning) για να βελτιώσει την απόδοση σε ένα τέτοιο 

ενσωματωμένο σύστημα σε ολοκληρωμένο κύκλωμα (embedded system-on-chip) που 

αποτελείται όπως αναφέρθηκε από έναν προγραμματιζόμενο μικροεπεξεργαστή και Field 

Programmable Gate Array (FPGA) επαναπροσδιοριζόμενη λογική. Η βελτίωση στην 

απόδοση ή στην κατανάλωση ενέργειας επιτυγχάνονται εκτελώντας κρίσιμα τμήματα 

κώδικα στο επαναπροσδιοριζόμενο υλικό. Για λόγους μοντελοποίησης θα θεωρήσουμε μια 

πλατφόρμα, η οποία μπορεί να μοντελοποιήσει την πλειοψηφία των υπαρχόντων 

συστημάτων επεξεργαστή-FPGA. Η διαδικασία διαχωρισμού χρησιμοποιεί μια 

αυτοματοποιημένη διαδικασία ανίχνευσης πυρήνων (kernels) στο επίπεδο του βασικού 

τμήματος (basic block) για να ανιχνεύσει κρίσιμους πυρήνες σε εφαρμογές. 

Χρησιμοποιήσαμε στην πειραματική διαδικασία μια γενικής πλατφόρμα η οποία είναι η 

αντιπροσωπευτικότερη και δημοφιλέστερη αυτής της κατηγορίας και επιπλέον διατίθεται 

στους χώρους του εργαστηρίου όπου εκπονήθηκε η εν λόγω  μεθοδολογία και ένα σύνολο 

από εφαρμογές. Τα αναλυτικά πειράματα δείχνουν ότι για τα συστήματα που αποτελούνται 

από 32-bit επεξεργαστές, οι βελτιώσεις στην απόδοση κυμαίνεται από 1.3 έως 3.7 σε σχέση 

με μια λύση εκτέλεσης εξολοκλήρου του λογισμικού (all-software solution).  

Το υπόλοιπο του κεφαλαίου οργανώνεται ως εξής: η παράγραφος 2.2 δίνει μια 

επισκόπηση των υπαρχουσών εργασιών για τις μεθόδους διαχωρισμού υλικού/λογισμικού 

ενώ η  παράγραφος 2.3 περιγράφει την διαδικασία διαχωρισμού υλικού/λογισμικού, ενώ η 

παράγραφος 2.4 δείχνει τα αναλυτικά πειράματα για τις τρεις διαφορετικές πλατφόρμες που 

επιβεβαιώνουν τα οφέλη της παρουσιαζόμενης διαδικασίας. Στην  παράγραφο 2.5 

περιγράφεται η διαδικασία διαχωρισμού σε ετερογενή συστήματα με τον επιπλέον 

χαρακτηρισμό των κομματιών του υλικού σαν fine-grain και coarse-grain, ενώ η 

παράγραφος  2.6 δείχνει τα αναλυτικά πειράματα για τις τρεις διαφορετικές πλατφόρμες 

που επιβεβαιώνουν τα οφέλη του διαχωρισμού σε ετερογενή συστήματα. Τελικά, η 

παράγραφος 2.7 δίνει τα συμπεράσματα του κεφαλαίου αυτού. 

 

2.2 Εισαγωγή – Επισκόπηση υπαρχουσών εργασιών 

Στα προηγούμενα χρόνια παρουσιάστηκαν ακαδημαϊκές [70], [74] και εμπορικές [23], 

[38], single-chip πλατφόρμες που περιέχουν επεξεργαστή (-ες) μαζί με Field Programmable 

Gate Array (FPGA) λογική. Αυτά τα συστήματα σε ολοκληρωμένο κύκλωμα (System on 
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Chip – SoC) αποτελούνται από 32-bit επεξεργαστές όπως στις  Xilinx’s Virtex-II Pro [23], 

και στην Garp αρχιτεκτονική [70].  

Ένα σημαντικό πλεονέκτημα της χρήσης FPGA λογικής είναι ότι η λειτουργικότητα 

των συνεπεξεργαστών (coprocessors) ή των περιφερειακών που υλοποιούνται με αυτή την 

λογική, μπορεί να αλλάξουν λόγω των δυνατοτήτων επαναπροσδιορισμού (reconfiguration) 

αυτών των συσκευών. Αυτή δεν είναι η περίπτωση στην υλοποίηση σε τεχνολογία 

Application Specific Integrated Circuits (ASIC), όπου μια μικρή αλλαγή στην εφαρμογή ή 

σε ένα πρότυπο απαιτεί την επανασχεδίαση της μονάδας ASIC. Επιπρόσθετα, σημαντικά 

λιγότερος χρόνος δαπανάται στην υλοποίηση ενός σχεδίου σε FPGA τεχνολογία σε σχέση 

με μια ASIC. Τα συστήματα μικροεπεξεργαστή-FPGA αναμένεται να επεκταθεί η χρήση 

τους στο μέλλον λόγω της εμφάνισης προτύπων, όπως τηλεπικοινωνιακών, των οποίων οι 

προδιαγραφές αλλάζουν με τον χρόνο για να καλυφθούν οι σύγχρονες ανάγκες. Για 

παράδειγμα, αυτή είναι ήδη η κατάσταση στα ασύρματα τοπικά δίκτυα IEEE 802.11x ή και 

στην μελλοντική έκδοση του IP πρωτοκόλλου του IPv6. Είναι σημαντικό να 

χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά η επαναπροσδιοριζόμενη λογική σε ένα single-chip 

σύστημα μικροεπεξεργαστή-FPGA.  

Μια διαδικασία διαχωρισμού υλικού/λογισμικού (hardware/software partitioning) που 

χωρίζει μια εφαρμογή σε λογισμικό που εκτελείται στον επεξεργαστή και στην FPGA 

λογική είναι σημαντική για αυτά τα συστήματα. Ο διαχωρισμός (partitioning) μπορεί να 

βελτιώσει την απόδοση [75], [76] και σε μερικές περιπτώσεις να μειώσει την κατανάλωση 

της ισχύος [77]. Πιο πρόσφατα, τεχνικές διαχωρισμού υλικού/λογισμικού για SoC 

πλατφόρμες που αποτελούνται από επεξεργαστή και FPGA, όπως στις εργασίες [78], [11], 

[79], αναπτύχθηκαν. Η μονάδα FPGA αντιμετωπίζεται σαν επέκταση του 

μικροεπεξεργαστή. 

Κρίσιμα τμήματα μιας εφαρμογής, που καλούνται πυρήνες (kernels), στέλνονται για 

εκτέλεση στο FPGA για βελτιωμένη απόδοση και συνήθως μειωμένη κατανάλωση 

ενέργειας. Αυτή η σχεδιαστική επιλογή προέρχεται από την διαπίστωση ότι οι πλείστες 

ενσωματωμένες εφαρμογές είτε αυτές αφορούν Ψηφιακής Επεξεργασίας Σήματος (ΨΕΣ) 

και πολυμέσων  είτε κρυπτογραφικές εφαρμογές και πρωτόκολλα, καταναλώνουν την 

πλειοψηφία του χρόνου εκτέλεσης σε μερικά μικρά τμήματα κώδικα (συνήθως βρόχους), 

τους πυρήνες. 
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Σε αυτό το κεφάλαιο, παρουσιάζεται μια διαδικασία διαχωρισμού υλικού/λογισμικού 

(hardware/software partitioning) για την επιτάχυνση πυρήνων λογισμικού (software kernels) 

μιας ενσωματωμένης εφαρμογής σε επαναπροσδιοριζόμενη λογική ενός επεξεργαστή-

FPGA συστήματος. Ο επεξεργαστής εκτελεί τα μη-κρίσιμα τμήματα του λογισμικού μιας 

εφαρμογής. Αυτός ο τύπος του διαχωρισμού είναι δυνατός στα ενσωματωμένα, όπου μια 

εφαρμογή είναι συνήθως αμετάβλητη κατά την διάρκεια ζωής του συστήματος ή των 

προδιαγραφών. Αυτή η γενική πλατφόρμα επεξεργαστή-FPGA μπορεί να μοντελοποιήσει 

μια ποικιλία από συστήματα. Επιπλέον, η παρουσιαζόμενη μέθοδος θεωρεί τον χρόνο για 

την επικοινωνία για την ανταλλαγή μεταξύ του FPGA και του επεξεργαστή, το οποίο δεν 

λήφθηκε υπόψη σε υπάρχοντες εργασίες [80], [81], [82].  

Ένα εργαλείο για την ανίχνευση πυρήνων στο επίπεδο του βασικού τμήματος (basic 

block) αναπτύχθηκε . Ο όρος βασικό τμήμα εκφράζει μια σειρά από εντολές (πράξεις) χωρίς 

διακλαδώσεις (branches) μέσα ή έξω από το μέσο. Στο τέλος κάθε βασικού τμήματος 

υπάρχει μια εντολή διακλάδωσης που ελέγχει ποιο βασικό τμήμα θα εκτελεστεί στην 

συνέχεια. Στην ουσία, ένα βασικό τμήμα είναι μια δομή μεταγλωττιστή (compiler) που 

αντιστοιχεί στον γράφο ροής δεδομένων (Data Flow Graph – DFG). Αυτό το εργαλείο 

ανιχνεύει πυρήνες στο λογισμικό εισόδου και στοχεύει συστήματα βασιζόμενα σε Reduced 

Instruction Set Computers (RISC), τα οποία είναι η κυριαρχούσα περίπτωση τόσο στην 

ακαδημαϊκή κοινότητα όσο και στην βιομηχανία.  

Για να ελεγχθεί η αποτελεσματικότητα της παρουσιαζόμενης διαδικασίας διαχωρισμού 

υλικού/λογισμικού (hardware/software partitioning), χρησιμοποιήσαμε μια γενική 

πλατφόρμας επεξεργαστή-FPGA με τέσσερεις ενσωματωμένους 32-bit επεξεργαστές που 

συνδέονται με δύο συσκευές από την Xilinx Virtex FPGA οικογένεια [23].  

Για την πειραματική διαδικασία χρησιμοποιήθηκε το εξής σύνολο από εφαρμογές: 

Πέντε ρεαλιστικές εφαρμογές που περιγράφονται σε γλώσσα C: έναν IEEE 802.11a 

Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) transmitter [83], μία τεχνική 

συμπίεσης βίντεο [84], έναν ανιχνευτή κοιλοτήτων (cavity detector) σε εικόνες [85], ένας 

wavelet-based image compressor [86] και ένα JPEG συμβατό κωδικοποιητή (encoder) [87]. 

Αυτό το σύνολο των εφαρμογών χρησιμοποιείται με τα πειράματα με τα 32-bit συστήματα.  

Τα εκτεταμένα πειράματα που πραγματοποιήθηκαν έδειξαν ότι οι πυρήνες των πέντε 

ρεαλιστικών εφαρμογών συνεισφέρουν κατά μέσο όρο 69% στο δυναμικό αριθμό των 

εντολών (dynamic instruction count), ενώ το μέγεθος είναι 11% κατά μέσο όρο του 
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συνολικού στατικού κώδικα της εφαρμογής. Για τις πλατφόρμες που βασίζονται σε Virtex 

FPGAs οι επιταχύνσεις κυμαίνονται από 1.3 έως 3.7.  

 

2.3 Διαδικασία διαχωρισμού 

2.3.1 Υβριδική αρχιτεκτονική 

Το πλήρες διάγραμμα της θεωρούμενης υβριδικής (hybrid) αρχιτεκτονικής συστήματος 

σε ολοκληρωμένο κύκλωμα (System on Chip –SoC) δίνεται στο Σχήμα 2.1. Η εν λόγω 

πλατφόρμα περιλαμβάνει:  

(α) FPGA λογική για να εκτελεστούν πυρήνες λογισμικού (software kernels), 

(β) κοινή μνήμη συστήματος, 

(γ) μνήμες εντολών και προσδιορισμού (configuration) και  

(δ) έναν ενσωματωμένο επεξεργαστή.  

 

Σχήμα 2.1. Διάγραμμα της υβριδικής πλατφόρμας επεξεργαστή-FPGA. 

 

Ο μικροεπεξεργαστής είναι τυπικά ένας Reduced Instruction Set Computer (RISC), 

όπως ένας ARM7 [88]. Η επικοινωνία μεταξύ του FPGA και του επεξεργαστή λαμβάνει την 
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επικοινωνία διαμέσου της κοινής μνήμης δεδομένων ενώ υπάρχουν και άμεσες 

διασυνδέσεις μεταξύ του FPGA και του επεξεργαστή. Μέρος των άμεσων σημάτων (direct 

signals) χρησιμοποιείται από τον επεξεργαστή για να ελέγχει το FPGA γράφοντας τιμές 

στους καταχωρητές προσδιορισμού (configuration registers) που βρίσκονται μέσα στο 

FPGA. Τα υπόλοιπα άμεσα σήματα χρησιμοποιούνται από το FPGA για να ενημερώσει τον 

επεξεργαστή. Για παράδειγμα, ένα σήμα διακοπής (interrupt signal) υπάρχει συνήθως για να 

ειδοποιεί τον επεξεργαστή ότι η εκτέλεση ενός κρίσιμου τμήματος λογισμικού στο FPGA 

τελείωσε. 

Τοπικές μνήμες δεδομένων υπάρχουν στο FPGA για να φορτώνει γρήγορα δεδομένα, 

όπως σε σύγχρονα FPGAs [23], [38]. Η κύρια μνήμη του Σχήματος 2.1 χρησιμοποιείται για 

να αποθηκεύσει ολόκληρο το bitstream για τον προγραμματισμό των πυρήνων στο FPGA. 

Αυτή η γενική πλατφόρμα μπορεί να μοντελοποιήσει την πλειοψηφία των σύγχρονων 

συστημάτων επεξεργαστών-FPGA SoCs, όπως αυτά των [23], [38]. 

 

2.3.2 Περιγραφή διαδικασίας διαχωρισμου 

Η παρουσιαζόμενη μέθοδος διαχωρισμού υλικού/λογισμικού (hardware/software 

partitioning) για συστήματα επεξεργαστή-FPGA έχει σαν στόχο την αύξηση της απόδοσης 

ή την μείωση της κατανάλωσης της εφαρμογής αναθέτοντας την εκτέλεση των κρίσιμων 

τμημάτων λογισμικού στο επαναπροσδιοριζόμενο υλικό (reconfigurable hardware). Το 

γενικό σχήμα της μεθοδολογίας δείχνεται στο Σχήμα 2.2.  

Η είσοδος είναι μια περιγραφή σε λογισμικό της εφαρμογής σε μια γλώσσα υψηλού 

επιπέδου, όπως η C/C++. Πρώτα, παράγεται η ενδιάμεση αναπαράσταση (Intermediate 

Representation – IR) του γράφου ροής δεδομένων και ελέγχου (Control Data Flow Graph - 

CDFG) δημιουργείται από τον πηγαίο κώδικα εισόδου. Ο γράφος ροής είναι η είσοδος στο 

βήμα ανίχνευσης πυρήνων (kernel identification). Στην ανίχνευση πυρήνων, 

πραγματοποιείται μια κατάταξη των βασικών τμημάτων (basic blocks) από άποψη 

υπολογιστικής πολυπλοκότητας. Η υπολογιστική πολυπλοκότητα αναπαριστάται από τον 

αριθμό των εντολών (instruction count), ο οποίος είναι ο αριθμός των εντολών που 

εκτελούνται κατά το τρέξιμο της εφαρμογής στον επεξεργαστή. Το δυναμικό πλήθος 

εντολών έχει χρησιμοποιηθεί σαν μέτρο για να ανιχνεύονται κρίσιμες δομές βρόχων (loop) 

σε προηγούμενη εργασία [123]. Παρόλα αυτά, σε αυτή την εργασία η υπολογιστική 

πολυπλοκότητα καθορίζεται σε μικρότερο επίπεδο διερεύνησης, στο επίπεδο του βασικού 
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τμήματος. Ο αριθμός των εντολών βρίσκεται σαν ένας συνδυασμός δυναμικής (profiling) 

και στατικής ανάλυσης. Μια τιμή κατωφλίου, που καθορίζεται από τον σχεδιαστή, 

χρησιμοποιείται για να χαρακτηρίσει συγκεκριμένα βασικά τμήματα σαν πυρήνες. Τα 

υπόλοιπα βασικά τμήματα θα εκτελεστούν στον μικροεπεξεργαστή αφού θεωρούνται μη-

κρίσιμα  όσον αφορά την επίτευξη των σχεδιαστικών στόχων που έχουμε θέσει. 

Οι πυρήνες υλοποιούνται στο FPGA για να επιταχυνθούν. Τα μη-κρίσιμα τμήματα της 

εφαρμογής μετατρέπονται από την ενδιάμεση μορφή του γράφου ροής δεδομένων και 

ελέγχου πίσω στην αναπαράσταση του πηγαίου κώδικα. Στην συνέχεια, ο πηγαίος κώδικας 

μεταγλωττίζεται χρησιμοποιώντας έναν μεταγλωττιστή για τον συγκεκριμένο επεξεργαστή 

και εκτελείται στον μικροεπεξεργαστή. Μετά τον διαχωρισμό υλικού/λογισμικού, υπάρχει 

χωρισμός της εφαρμογής επειδή υπάρχουν τμήματα (τα μη-κρίσιμα) τα οποία πρόκειται να 

εκτελεστούν στον επεξεργαστή και τμήματα (πυρήνες) που πρόκειται να εκτελεστούν στο 

FPGA. Η παρουσιαζόμενη διαδικασία θεωρεί την ανταλλαγή δεδομένων διαμέσου της 

κοινής μνήμης για να υπολογίσει τον χρόνο εκτέλεσης της εφαρμογής, το οποίο δεν 

λαμβάνεται υπόψη σε προηγούμενες εργασίες για συστήματα επεξεργαστών-FPGA [80], 

[81], [82]. 

 

Σχήμα 2.2. Διαδικασία διαχωρισμού. 
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Στο παρόν κεφάλαιο θεωρούμε την περίπτωση όπου ο επεξεργαστής και το FPGA 

εκτελούν τις διεργασίες με αμοιβαίως αποκλειόμενο τρόπο. Οι πυρήνες αντικαθίσταται στη 

περιγραφή του λογισμικού με κλήσεις στο FPGA. Όταν η εκτέλεση του προγράμματος 

φτάσει σε μια κλήση, ο επεξεργαστής ενεργοποιεί το FPGA και η κατάλληλη κατάσταση 

της μηχανής πεπερασμένων καταστάσεων (Finite State Machine – FSM) ενεργοποιείται στο 

FPGA για την εκτέλεση του πυρήνα. Τα δεδομένα που απαιτούνται για την εκτέλεση του 

πυρήνα, γράφονται στην κοινή μνήμη δεδομένων από τον επεξεργαστή. Τότε, αυτά τα 

δεδομένα διαβάζονται από το FPGA. Όταν το FPGA εκτελεί ένα συγκεκριμένο κρίσιμο 

τμήμα λογισμικού, τότε ο επεξεργαστής συνήθως εισάγεται σε μια ανενεργή κατάσταση για 

να μειώσει την κατανάλωση ισχύος. Μετά την ολοκλήρωση της εκτέλεσης του πυρήνα, το 

FPGA σηματοδοτεί μία διακοπή (interrupt) που προκαλεί τον επεξεργαστή να συνεχίσει την 

εκτέλεση της υπόλοιπης εφαρμογής. Επομένως το FPGA, με το σήμα της διακοπής ξυπνά 

τον επεξεργαστή. Επιπλέον, το FPGA γράφει τα δεδομένα που απαιτούνται για την 

εκτέλεση του υπόλοιπου λογισμικού. Τότε, η εκτέλεση του λογισμικού συνεχίζεται στον 

επεξεργαστή και το FPGA παραμένει ανενεργή. Με την λειτουργία του αμοιβαίου 

αποκλεισμού (mutual exclusion), ο επεξεργαστής και το FPGA ποτέ δεν έχουν ταυτόχρονη 

πρόσβαση στην κοινή μνήμη δεδομένων, γεγονός που απλουστεύει την αρχιτεκτονική του 

συστήματος. Επειδή, η μεθοδολογία διαχωρισμού ενδιαφέρεται για την επιτάχυνση ενός 

ακολουθιακού (sequential) λογισμικού, η οποία είναι συνήθως η περίπτωση της υλοποίησης 

ενσωματωμένων εφαρμογών σε μια γλώσσα υψηλού επιπέδου όπως η C, τα κέρδη της 

απόδοσης από την ταυτόχρονη εκτέλεση του FPGA και του επεξεργαστή είναι πολύ 

πιθανόν να είναι μικρά. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις όπως κατά τη υλοποίηση 

κρυπτογραφικών πρωτοκόλλων όπου  ο μικροεπεξεργαστής και το FPGA μπορούν να  

δουλεύουν ταυτόχρονα σε διαφορετικά στάδια επεξεργασίας π.χ. σε μια απλή περίπτωση 

υλοποίησης μιας συνάρτησης κατακερματισμού και ανάμειξης, ενώ γίνεται η κύρια 

επεξεργαστική διαδικασία στο FPGA, ταυτόχρονα μπορεί ο επεξεργαστής να υλοποιεί 

λειτουργίες IN/OUT που αφορούν τον αλγόριθμο καθώς και το padding των δεδομένων που 

απαιτείται πριν αυτά οδεύσουν για την κύρια επεξεργασία τους που υλοποιείται στο FPGA. 

Στην περίπτωση της αμοιβαίως αποκλειόμενης εκτέλεσης του επεξεργαστή και του 

FPGA, ο συνολικός αριθμός των κύκλων εκτέλεσης μετά τον διαχωρισμό 

υλικού/λογισμικού είναι: 

 

Cycleshw/sw = Cyclessw + CyclesFPGA + Cyclescomm                             (εξ. 2.1) 
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όπου Cyclessw αναφέρεται ο αριθμός των κύκλων που χρειάζονται για την εκτέλεση των 

μη-κρίσιμων τμημάτων στον επεξεργαστή, CyclesFPGA αντιστοιχεί στους κύκλους που 

απαιτούνται για την εκτέλεση των πυρήνων στο FPGA, και Cyclescomm είναι ο χρόνος που 

απαιτείται για να μεταφερθούν τα δεδομένα, διαμέσου της κοινής μνήμης δεδομένων του 

Σχήματος 2.1, μεταξύ του επεξεργαστή και του FPGA. Οι Cycleshw/sw πολλαπλασιάζονται 

με την περίοδο ρολογιού του επεξεργαστή για να υπολογιστεί ο συνολικός χρόνος thw/sw 

μετά τον διαχωρισμό. 

Για να εκτιμηθούν οι κύκλοι εκτέλεσης CyclesFPGA ενός πυρήνα μιας εφαρμογής στο 

FPGA, θεωρούμε την ακόλουθη διαδικασία. Περιγράφουμε κάθε πυρήνα σε μια συνθέσιμη 

VHDL περιγραφή. Ακολουθούν δύο τουλάχιστον τεχνικές βελτιστοποίησης της 

αλγοριθμικής υλοποίησης δηλ Ξετύλιγμα βρόχου (loop unrolling) και μετασχηματισμοί 

διοχέτευσης (pipelining transformations) για να επιτευχθεί καλύτερη απόδοση όταν κάθε 

πυρήνας συντίθεται στο FPGA.  Επιπρόσθετα, μπορεί να αναπτυχθούν και επιπλέον 

τεχνικές βελτιστοποίησης της αλγοριθμικής υλοποίησης των κρίσιμων τμημάτων σε υλικό 

πετυχαίνοντας έτσι ακόμα πιο βελτιωμένη απόδοση ή μειωμένη κατανάλωση ισχύος. Στην 

παρούσα διδακτορική διατριβή έχει αναπτυχθεί μια μεθοδολογία βελτιστοποίησης των 

σχεδιασμών και τελικών υλοποιήσεων των συναρτήσεων κατακερματισμού και ανάμειξης 

που χρησιμοποιούνται σε διάφορες κρυπτογραφικές εφαρμογές και επικοινωνιακά 

πρωτόκολλα. Κατά την ανάπτυξη τέτοιων εφαρμογών στο υπό εξέταση σύστημα, είναι 

προφανές ότι στο FPGA θα υλοποιηθεί-συντεθεί το κρίσιμο κομμάτι σύμφωνα με την 

παρουσιαζόμενη μεθοδολογία κάτι που τελικά οδηγεί σε δραματική αύξηση της απόδοσης 

του συστήματος. 

Κάθε πυρήνας μπορεί να είναι μια κατάσταση (state) ενός ελεγκτή που βασίζεται σε 

μια μηχανή πεπερασμένων καταστάσεων (FSM), έτσι ώστε όταν οι πυρήνες συντίθεται να 

μπορούν να μοιράζονται το ίδιο υλικό. Αυτή η κοινή χρήση είναι δυνατή και επιθυμητή 

γιατί οι πυρήνες ενδεχομένως να μην πρέπει να εκτελούνται παράλληλα π.χ. επειδή 

ανήκουν σε μια ακολουθιακή περιγραφή λογισμικού. Σε αυτή την περίπτωση για να 

εκτελεστεί ένας συγκεκριμένος πυρήνας στο FPGA, η κατάλληλη κατάσταση του ελεγκτή 

επιλέγεται. Η επαναπροσδιοριζόμενη λογική τρέχει με την μέγιστη δυνατή συχνότητα 

ρολογιού μετά την σύνθεση όλων των πυρήνων μιας εφαρμογής. Για την σύνθεση, την 

τοποθέτηση (placing) και την δρομολόγηση (routing) των VHDL περιγραφών των 

πυρήνων, τυπικά εμπορικά εργαλεία μπορεί να χρησιμοποιηθούν. Σε αυτό το κεφάλαιο, 

χρησιμοποιήθηκε το Synplify Pro (έκδοση 7.3.1) της εταιρείας Synplicity Inc [89]. 
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Τμήματα της μεθόδου διαχωρισμού υλικού/λογισμικού έχουν αυτοματοποιηθεί για μια 

περιγραφή λογισμικού σε γλώσσα C. Πιο συγκεκριμένα, για την δημιουργία του γράφου 

ροής δεδομένων και ελέγχου (CDFG) από τον C κώδικα, χρησιμοποιήσαμε τις δομές 

μεταγλωττιστή SUIF2 [47] και Machine-SUIF [90], όπως περιγράφεται στην παράγραφο 

2.3.3. Η αυτοματοποίηση του βήματος της ανίχνευσης πυρήνων περιγράφεται στην 

παράγραφο 2.3.4. Για την μετατροπή από την μορφή CDFG στον πηγαίο κώδικα C, το m2c 

πέρασμα μεταγλωττιστή από την διανομή Machine-SUIF χρησιμοποιείται. 

 

2.3.3 Δημιουργία γράφου ροής δεδομένων και έλεγχου 

Το Σχήμα 2.3 δείχνει το διάγραμμα της διαδικασίας της δημιουργίας του γράφου ροής 

δεδομένων και ελέγχου (CDFG) από μια εφαρμογή που περιγράφεται σε C. Για αυτό τον 

σκοπό χρησιμοποιήθηκαν τα ακαδημαϊκά εργαλεία SUIF2 [47] και  MachineSUIF [90]. 

Χρησιμοποιήσαμε υπάρχοντα περάσματα μεταγλωττιστή από την διανομή του 

SUIF2/Machine-SUIF για την δημιουργία του CDFG. Επίσης, αναπτύξαμε ένα νέο 

πέρασμα, που ονομάζεται (cfg_to_cdfg). 

Το c2suif πέρασμα μεταγλωττιστή χρησιμοποιείται για να μετασχηματίσει τον πηγαίο 

κώδικα της C σε μια ενδιάμεση αναπαράσταση υψηλού επιπέδου (High-Level Intermediate 

Representation - HIR) του SUIF2. Δομές όπως βρόχοι for, while και δομές ροής ελέγχου 

όπως if-then-else παραμένουν ορατές στην ενδιάμεση αναπαράσταση υψηλού επιπέδου. Η 

αναπαράσταση αυτή είναι η είσοδος στο πέρασμα lower, το οποίο πραγματοποιεί 

διάφορους μετασχηματισμούς όπως αποσυναρμολόγηση (dismantling) των βρόχων και των 

δομών ελέγχου σε απλούστερες πράξεις. Μια εντολή σε ένα βασικό τμήμα του SUIF έχει 

κωδικό εντολής (opcode) που περιγράφει την λειτουργία, το σύνολο των τελεστέων εισόδου 

και εξόδου. Η έξοδος του περάσματος lower είναι ενδιάμεση αναπαράσταση χαμηλού 

επιπέδου (Low-Level IR - LIR). Η ενδιάμεση αναπαράσταση χαμηλού επιπέδου 

μετασχηματίζεται σε αναπαράσταση SUIF Virtual Machine (SUIFvm) IR [91] 

χρησιμοποιώντας το πέρασμα s2m. Οι κώδικες εντολών της βιβλιοθήκης SUIFvm είναι 

ανεξάρτητη της αρχιτεκτονικής του επεξεργαστή. Το il2cfg της διανομής Machine- SUIF 

μετασχηματίζει το SUIFvm IR σε Control Flow Graph (CFG) μορφή. Μετέπειτα, 

βελτιστοποιήσεις όπως Constant Sub-expression Elimination (CSE), Constant Propagation, 

Dead Code Elimination, πραγματοποιούνται για να παράγουν το βελτιστοποιημένο CFG. 

Τελικά, το δικό μας αναπτυγμένο cfg_to_cdfg πέρασμα κατασκευάζει για κάθε κόμβο του 
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CFG το αντίστοιχο γράφο ροής δεδομένων (Data Flow Graph - DFG). Επομένως τελικά 

παράγεται ο γράφος ροής δεδομένων και ελέγχου (CDFG) του πηγαίου κώδικα C εισόδου. 

 

 

 

Σχήμα 2.3. Δημιουργία του γράφου ροής δεδομένων και ελέγχου από C κώδικα 

 

2.3.4 Ανίχνευση πυρήνων 

Το βήμα της ανίχνευσης πυρήνων της μεθοδολογίας διαχωρισμού έχει σαν έξοδο τα 

κρίσιμα (πυρήνες) και τα μη-κρίσιμα τμήματα της περιγραφής λογισμικού. Η ενδογενής 

υπολογιστική πολυπλοκότητα των βασικών τμημάτων, που αναπαριστάται από τον 

δυναμικό αριθμό εντολών (dynamic instruction count), είναι ένα σημαντικό μέτρο για να 

ανιχνευτούν κρίσιμα τμήματα. Ο αριθμός των εντολών που εκτελούνται όταν μια εφαρμογή 

εκτελείται στον μικροεπεξεργαστή λαμβάνεται από έναν συνδυασμό δυναμικής (profiling) 

και στατικής ανάλυσης μέσα στα βασικά τμήματα.  
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Το Σχήμα 2.4 δείχνει το διάγραμμα για την ανίχνευση πυρήνων (kernel identification). 

 

 

Σχήμα 2.4 Διαδικασία ανίχνευσης πυρήνων 

 

Η είσοδος στην διαδικασία της ανίχνευσης πυρήνων είναι η ενδιάμεση αναπαράσταση 

του γράφου ροής δεδομένων και ελέγχου (CDFG IR) του πηγαίου κώδικα εισόδου. Όπως 

έχει ήδη αναφερθεί, για την αναπαράσταση του CDFG, έχει επιλεγεί η SUIFvm 

αναπαράσταση για τους κώδικες εντολών (instruction opcodes) μέσα στα βασικά τμήματα. 

Το SUIFvm σύνολο των εντολών υποθέτει μια γενική μηχανή RISC. Επομένως, η 

πληροφορία που αποκτιέται από την διαδικασία ανίχνευσης των πυρήνων ισχύει για κάθε 

RISC αρχιτεκτονική. Αυτό σημαίνει ότι τα κρίσιμα τμήματα που ανιχνεύονται είναι 

πυρήνες για διάφορους τύπους RISC επεξεργαστών. Ο παραπάνω ισχυρισμός διαπιστώθηκε 

μέσω πειραματισμού, χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες μέτρησης (profiling utilities) των 

εργαλείων μεταγλώττισης των μικροεπεξεργαστών που θεωρούνται στα πειράματα. Πιο 

συγκεκριμένα, η σειρά του αριθμού εντολών που εκτελούνται (instruction count) των 
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βασικών τμημάτων διατηρείται στους RISC επεξεργαστές που χρησιμοποιούνται στα 

πειράματα. 

Χρησιμοποιήσαμε την βιβλιοθήκη HALT [92] της διανομής Machine-SUIF για να 

πραγματοποιηθεί δυναμική ανάλυση (profiling) στο επίπεδο του βασικού τμήματος. Το 

βήμα του profiling αναφέρει την συχνότητα εκτέλεσης ενός βασικού τμήματος. Για την 

στατική ανάλυση (static analysis), αναπτύχθηκε ένα πέρασμα στο MachineSUIF  που 

ανιχνεύει το είδος των εντολών (πράξεων) μέσα σε κάθε βασικό τμήμα. Μετέπειτα, ένα 

ειδικά κατασκευασμένο πέρασμα μεταγλωττιστή υπολογίζει το στατικό μέγεθος του 

βασικού τμήματος χρησιμοποιώντας τους SUIFvm κώδικες εντολών. Το στατικό μέγεθος 

και η συχνότητα εκτέλεσης του βασικού τμήματος είναι είσοδοι σε ένα αναπτυγμένο 

πέρασμα μίξης εντολών (instruction mix) που έχει σαν έξοδο τον δυναμικό αριθμό εντολών 

(dynamic instruction count). Μετά τον υπολογισμό του αριθμού των εντολών για κάθε 

βασικό τμήμα, πραγματοποιείται μια κατάταξη των βασικών τμημάτων. Θεωρούμε σαν 

πυρήνες, τα βασικά τμήματα που έχουν έναν αριθμό από εντολές πάνω από ένα κατώφλι 

καθορισμένο από τον σχεδιαστή. Αυτό το κατώφλι αναπαριστά το ποσοστό της 

συνεισφοράς του αριθμού εντολών του βασικού τμήματος στο συνολικό αριθμό εντολών 

της εφαρμογής. Για παράδειγμα, τα βασικά τμήματα που συνεισφέρουν παραπάνω από 10% 

στον συνολικό αριθμό εντολών θεωρούνται σαν πυρήνες. 

 

2.4 Πειραματικά αποτελέσματα 

2.4.1 Πειραματικός σχεδιασμός 

Ένα σύνολο εφαρμογών χρησιμοποιούνται για να εκτιμηθεί η αποτελεσματικότητα της 

διαδικασίας διαχωρισμού υλικού/λογισμικού. Το σύνολο αυτό αποτελείται από πέντε 

ρεαλιστικές εφαρμογές και χρησιμοποιείται για τον πειραματισμό με την Virtex-based  

πλατφόρμα και οποία περιέχει 32-bit RISC επεξεργαστή. Η πρώτη εφαρμογή είναι ένας 

IEEE 802.11a OFDM μεταδότης [83]. Η δεύτερη είναι ένας ανιχνευτή κοιλοτήτων (cavity 

detector) σε εικόνες [85]. Η τρίτη είναι μία τεχνική συμπίεσης βίντεο [84] που ονομάζεται 

Quadtree Structured Difference Pulse Code Modulation (QSDPCM), ενώ η τέταρτη είναι 

ένας JPEG κωδικοποιητή (encoder) [106] για ακίνητες εικόνες. Τέλος, η πέμπτη εφαρμογή 

είναι wavelet-based image compressor [87]. Τα πειράματα διαχωρισμού πραγματοποιούνται 

για τις ακόλουθες εισόδους εφαρμογών: (α) 4 payload σύμβολα για τον OFDM transmitter 

σε ένα ρυθμό δεδομένων 54 Mbps, (β) μια εικόνα μεγέθους 640x400 bytes για τον cavity 
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detector, (γ) μια εικόνα μεγέθους 512x512 bytes για τον wavelet-based image compressor, 

(δ) δύο video frames μεγέθους 176x144 bytes το καθένα για το QSDPCM, και (ε) μια 

εικόνα μεγέθους 256x256 bytes για τον JPEG encoder. 

Για να υπολογιστούν οι κύκλοι εκτέλεσης Cyclescomm της εξίσωσης (2.1), υποθέτουμε 

ότι η κοινή μνήμη δεδομένων μοντελοποιείται σαν μια στατική μνήμη RAM (SRAM) που 

έχει πολλαπλές θύρες (multi-port) και ένα κύκλο πρόσβασης στην μνήμη (single clock cycle 

accessible). Αυτή είναι μια λογική υπόθεση επειδή η διαδικασία στοχεύει σε 

επαναπροσδιοριζόμενο συστήματα σε ολοκληρωμένο κύκλωμα. Τα σύγχρονα συστήματα, 

όπως το Xilinx Virtex-Pro κ.α., έχουν γρήγορες μνήμες SRAM που μπορεί να καθοριστούν 

σε σχέση με τον αριθμό των θυρών και της καθυστέρησης στην πρόσβαση. Επομένως, 

μπορεί να καθοριστούν να είναι πολύ-θυρικές (multi-ported) και μονού-κύκλου πρόσβασης 

RAMs όπως είναι και η περίπτωση των διεξαγόμενων πειραμάτων. 

 

2.4.2 Αποτελέσματα ανίχνευσης πυρήνων 

Τα αποτελέσματα της ανάλυσης για το σύνολο των εφαρμογών χρησιμοποιώντας την 

μέθοδο ανίχνευσης των πυρήνων δίνονται στον Πίνακα 2.1. Τα αποτελέσματα αντιστοιχούν 

στους πυρήνες κάθε εφαρμογής. Η τιμή του κατωφλίου τίθεται στο 10% του συνολικού 

δυναμικού αριθμού εντολών της εφαρμογής. 

Βρήκαμε με πειραματισμό με τις θεωρούμενες εφαρμογές ότι μια τιμή κατωφλίου ίση 

με 10% συνεισφέρει το μέγιστο στις βελτιώσεις της απόδοσης όταν ο διαχωρισμός 

υλικού/λογισμικού λαμβάνει θέση στις Virtex-based πλατφόρμες. 

Οι πυρήνες δίνονται σε φθίνουσα σειρά του αριθμού εντολών. Ο Πίνακας 2.1 αναφέρει 

το στατικό μέγεθος του πυρήνα σε bytes εντολής για την SUIFvm αναπαράσταση εντολών, 

τον αριθμό εντολών για κάθε πυρήνα, και τα ποσοστά της συνεισφοράς του στο συνολικό 

στατικό μέγεθος και του αριθμού εντολών της εφαρμογής. Από τα αποτελέσματα του 

Πίνακα 2.1, συμπεραίνεται ότι ένα μικρό τμήμα του κώδικα, ο κώδικας των πυρήνων, 

αντιστοιχεί στην πλειοψηφία του αριθμού των εντολών, και επομένως του χρόνου 

εκτέλεσης της εφαρμογής. Σημειώνεται ότι όλοι οι πυρήνες στις θεωρούμενες εφαρμογές 

είναι τα σώματα των βρόχων (loop bodies) χωρίς δηλώσεις ελέγχου (conditional statements) 

μέσα τους. 
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Πίνακας 2.1  Αποτελέσματα από την διαδικασία ανίχνευσης πυρήνων  

 

2.4.3 Συστήματα που περιέχουν Virtex FPGAs 

Σε αυτή την παράγραφο, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από τον διαχωρισμό των 

πέντε εφαρμογών σε ένα σύστημα που περιέχει μια Virtex FPGA συσκευή σαν 

επαναπροσδιοριζόμενη λογική. Αυτά τα αποτελέσματα αντιστοιχούν στις επιταχύνσεις μετά 

την εκτέλεση των πυρήνων στο FPGA. Χρησιμοποιήσαμε τέσσερις διαφορετικούς τύπους 

32-bit ενσωματωμένους RISC επεξεργαστές: έναν ARM7, έναν ARM9 και δύο 

επεξεργαστές SimpleScalar [93]. Ένας επεξεργαστής SimpleScalar είναι μια προέκταση του 

MIPS32 IV επεξεργαστή [94]. Ο πρώτος επεξεργαστής MIPS (MIPSa) χρησιμοποιεί μία 

ακέραιη Αριθμητική και Λογική Μονάδα (Arithmetic and Logic Unit – ALU, ΑΛΜ), ενώ ο 

δεύτερος (MIPSb) έχει δύο ακέραιες μονάδες ALU. Χρησιμοποιήσαμε εξομοιωτές του 

συνόλου εντολής (instruction set simulators) των θεωρούμενων ενσωματωμένων 

επεξεργαστών για να εκτιμηθεί ο αριθμός των κύκλων εκτέλεσης. 
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 Πιο συγκεκριμένα, για τους ARM επεξεργαστές, χρησιμοποιήθηκε το περιβάλλον 

εργασίας ARM Developer Suite (έκδοση 1.2) [88], ενώ η απόδοση για τους MIPS-based 

επεξεργαστές εκτιμήθηκε χρησιμοποιώντας τον εξομοιωτή SimpleScalar [93]. Τυπικές 

συχνότητες ρολογιού θεωρούνται για τους τέσσερις επεξεργαστές: ο ARM7 τρέχει στα 100 

MHz, ο ARM9 στα 250 MHz, και οι MIPS επεξεργαστές έχουν συχνότητα ρολογιού 200 

MHz.  

Οι πέντε εφαρμογές βελτιστοποιήθηκαν για να έχουν την μέγιστη απόδοση όταν 

μεταγλωττίζονται για τους θεωρούμενους επεξεργαστές. Τα αποτελέσματα της απόδοσης 

όταν εφαρμόζεται η μεθοδολογία διαχωρισμού για τις πέντε εφαρμογές παρουσιάζονται 

στον Πίνακα 2.2.  

 

Πίνακας 2.2  Επιταχύνσεις για τα Virtex-based συστήματα   

 

Για κάθε εφαρμογή, οι τέσσερις θεωρούμενες αρχιτεκτονικές επεξεργαστών (Επεξ.) 

χρησιμοποιούνται για να εκτιμηθούν οι κύκλοι εκτέλεσης (Cyclesinit) που απαιτούνται για 

να εκτελεστεί ολόκληρη η εφαρμογή στον επεξεργαστή. Θεωρήσαμε δύο διαφορετικές 
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FPGA συσκευές της οικογένειας Xilinx Virtex: (α) η μικρότερη Virtex συσκευή, το XCV50 

FPGA και (β) το μεσαίου μεγέθους XCV400. Η ιδανική επιτάχυνση (Ιδαν. Επιτ.) αναφέρει 

την μέγιστη βελτίωση στην απόδοση, σύμφωνα με τον Amdahl’s Law, εάν οι πυρήνες της 

εφαρμογής εκτελούνται ιδανικά στο FPGA σε μηδενικό χρόνο. Η εκτιμώμενη επιτάχυνση 

(Επιτ.) είναι η μετρούμενη βελτίωση στην απόδοση μετά την χρησιμοποίηση της 

διαδικασίας διαχωρισμού. Η επιτάχυνση υπολογίζεται ως: 

Επιτ.=Cyclesinit/Cycleshw/sw                                              (εξ. 2.2)  

όπου Cycleshw/sw αναπαριστά τους κύκλους εκτέλεσης μετά τον διαχωρισμό. 

Οι συχνότητες ρολογιού μετά την σύνθεση, τοποθέτηση και δρομολόγηση των 

κυκλωμάτων χρησιμοποιώντας το εργαλείο Synplify Pro κυμαίνονται από 45 έως 77 MHz 

για την XCV50 συσκευή και από 37 έως 77 MHz για το XCV400. Από τα αποτελέσματα 

που δίνονται στον Πίνακα 2.2, είναι προφανές ότι σημαντικές βελτιώσεις στην απόδοση 

επιτυγχάνονται όταν κρίσιμα τμήματα λογισμικού απεικονίζονται στο FPGA. Σημειώνεται 

ότι καλύτερα κέρδη στην απόδοση επιτυγχάνονται για την ARM7 περίπτωση σε σχέση με 

τα ARM9-FPGA συστήματα. Αυτό συμβαίνει διότι η επιτάχυνση των πυρήνων στο FPGA 

έχει μεγαλύτερο αποτέλεσμα όταν το FPGA συνυπάρχει με έναν μικρότερης απόδοσης 

επεξεργαστή, όπως είναι ο ARM7 σε σχέση με τον ARM9. Επίσης, η επιτάχυνση είναι 

σχεδόν πάντα μεγαλύτερη για τον MIPSa σε σχέση με τον MIPSb επεξεργαστή, επειδή ο 

τελευταίος έχει μία περισσότερη ακέραιη αριθμητική και λογική μονάδα. 

 Για την περίπτωση των διαφορετικών Virtex συσκευών, οι βελτιώσεις στην απόδοση 

είναι μεγαλύτερες για το XCV400 λόγω του μεγαλύτερου αριθμού Control Logic Blocks 

(CLBs) τα οποία επιτρέπουν την υλοποίηση περισσότερων πράξεων στο υλικό του FPGA. 

Αυτό οδηγεί σε καλύτερη επιτάχυνση των πυρήνων διαμέσου του μεγαλύτερου ποσού των 

χωρικών υπολογισμών (spatial computation) λόγω του αυξημένου αριθμού των παρόντων 

πράξεων στην επαναπροσδιοριζόμενη λογική σε σχέση με την μικρότερη συσκευή FPGA, 

την XCV50. Η μέση τιμή της επιτάχυνσης είναι ίση με 2.1 για τα XCV50 και 2.4 για τα 

XCV400 συστήματα. Επίσης σημειώνεται ότι οι αναφερόμενες επιταχύνσεις για κάθε 

εφαρμογή και για κάθε πλατφόρμα επεξεργαστή-FPGA είναι πολύ κοντά στις ιδανικές 

επιταχύνσεις όπως αυτές καθορίζονται από τον Amdahl’s Law, ειδικότερα για την 

περίπτωση XCV400. 
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2.5    Διαχωρισμός κρίσιμων πυρήνων σε ετερογενή συστήματα 

2.5.1   Εισαγωγή  

Τα reconfigurable κυκλώματα επιπλέον μπορούν να συμπεριλαμβάνουν και ASICs 

μαζί με τα FPGAs οπότε  μπορούν να συνδυάσουν την απόδοση των ASICs, την απόδοση 

και ευελιξία των FPGAs καθώς και την ευελιξία που προσφέρεται από τους 

μικροεπεξεργαστές  [95]. Ειδικότερα, αυτά τα ετερογενή (ή υβριδικά) reconfigurable 

συστήματα [95], [96],  [97],  [98] προσφέρουν πρόσθετα πλεονεκτήματα από την άποψη της 

απόδοσης και της μεγάλης ευελιξίας να εφαρμοστούν αποτελεσματικά  οι εφαρμογές 

επεξεργασίας ψηφιακού  σήματος (DSP) που χαρακτηρίζονται από μικτή λειτουργία 

(δεδομένα και έλεγχος) ή σε κρυπτογραφικές εφαρμογές υψηλών απαιτήσεων για 

διακομιστές. Τέτοιες ετερογενείς αρχιτεκτονικές αποτελούνται συνήθως από τις 

reconfigurable μονάδες fine-grain που εφαρμόζονται συνήθως σε  FPGA τεχνολογίες, 

reconfigurable μονάδες χονδροειδής υφής (coarse-grain) που εφαρμόζονται στις μνήμες 

τεχνολογίας ASIC, μικροεπεξεργαστών, μνήμες δεδομένων και  προγράμματος. Λόγω των 

ειδικών χαρακτηριστικών γνωρισμάτων των υβριδικών reconfigurable μονάδων που 

περιλαμβάνονται σε μια ετερογενή πλατφόρμα συστημάτων, ορισμένα μέρη της εφαρμογής 

ταιριάζουν καλύτερα να εκτελεσθούν στις μονάδες coarse-grain και άλλα μέρη στις 

reconfigurable fine-grain. 

Οι μικρές διαδικασίες μεγέθους bit μπορούν να εκτελεσθούν αποτελεσματικά στο 

reconfigurable υλικό λεπτής υφής (fine-grain), δεδομένου ότι η βαθμοποίηση των CLBs 

σύγχρονων FPGAs είναι χαρακτηριστικά τέσσερα ή πέντε bit. Οι στόχοι των λειτουργιών 

των FSMs είναι επίσης καλοί υποψήφιοι για εφαρμογή από το reconfigurable υλικό fine-

grain. Τα reconfigurable κυκλώματα coarse-grain υλοποιούνται σε τεχνολογία ASIC και 

εκτελούν αποτελεσματικά τις εντολές με δεδομένα εύρους λέξης  [96], [97], [98], [99]. 

Αυτοί τα κυκλώματα μπορούν ελαφρώς να τροποποιήσουν τη λειτουργία τους σύμφωνα με 

τις απαιτήσεις εφαρμογής. Ο χρόνος εκτέλεσης των υπολογιστικών απαιτητικών μερών μιας 

εφαρμογής των reconfigurable μονάδων coarse-grain βελτιώνει την εκτέλεση σχετικά με 

την εκτέλεση στις reconfigurable μονάδες fine-grain [95], [98], [100]. Η ανάπτυξη μιας 

διαδικασίας για το χωρισμό μιας εφαρμογής σε δύο μέρη, όπου το ένα να εκτελείται στο 

reconfigurable υλικό coarse-grain και το άλλο στο fine-grain, μπορεί να βασιστεί στην 

προηγηθείσα μεθοδολογία διαχωρισμού υλικού/λογισμικού, εισάγοντας ένα επιπλέον 



79 
ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΥΡΙΑΡΧΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

στάδιο βελτιστοποίησης της ανάθεσης επεξεργαστικών διεργασιών στους διαθέσιμους 

πόρους του συστήματος.  

Έτσι,  μπορεί να αυτοματοποιηθεί η ροή χωρισμού μεταξύ του fine και της 

reconfigurable λογικής coarse-grain μιας ενσωματωμένης ετερογενούς πλατφόρμας εφόσον 

πιο πριν έχει γίνει ο διαχωρισμός των επεξεργαστικών διαδικασιών που αποφασίστηκαν να 

εκτελεστούν σε υλικό.  Έτσι, βελτιώνεται η απόδοση με την επιτάχυνση των υπέρ-κρίσιμων 

μερών, στο υλικό coarse-grain του ετερογενούς συστήματος ενώ τα λιγότερα κρίσιμα 

kernels εκτελούνται στο υλικό fine-grain. Τα κύρια μέρη της ροής σχεδίου είναι η 

διαδικασία ανάλυσης για τους πυρήνες της εφαρμογής και οι αλγόριθμοι χαρτογράφησης 

στο reconfigurable υλικό fine και coarse-grain. Η εκτέλεση στα ενσωματωμένα συστήματα 

βελτιώνεται χαρακτηριστικά όταν επιταχύνονται τα μέρη της εφαρμογής που συμβάλλουν 

στην πλειοψηφία του χρόνου εφαρμογής, [81] , [82]. Κατά συνέπεια, επικεντρωνόμαστε σε 

αυτά τα κρίσιμα τμήματα για την επιτάχυνση μιας εφαρμογής μέσω του χωρισμού και της 

χαρτογράφησης στο coarse-grain του reconfigurable υλικού. Ένα πλαίσιο λογισμικού 

πρωτοτύπων έχει αναπτυχθεί για την εφαρμογή της αυτοματοποιημένης ροής σχεδίου. Η 

ετερογενής προσέγγιση κοκκοποίησης έχει υιοθετηθεί πρόσφατα στις τρέχουσες και 

εξαιρετικά δημοφιλής συσκευές FPGA, όπως το Xilinx Virtex-II/4 [23] and Altera Stratix 

[38]. Αυτές οι συσκευές περιέχουν μονάδες πολλαπλασιαστή ASIC, οι οποίες λειτουργούν 

στους τελεστέους 18-κομματιών και μπορούν να θεωρηθούν ως υλικό coarse-grain. Η 

μεθοδολογία διαχωρισμού αξιολογείται και εδώ χρησιμοποιώντας πέντε εφαρμογές: μια 

ieee 802.11a εφαρμογή αποστολής σημάτων OFDM [83] , μια ιατρική εφαρμογή 

απεικόνισης, μια εφαρμογή βασισμένη στο Wavelet πρόγραμμα συμπίεσης εικόνας [87] , 

μια τηλεοπτική τεχνική συμπίεσης  [84], και ένας  κωδικοποιητής εικόνας JPEG [87].  Τα 

πραγματοποιημένα πειράματα δείχνουν η επιτάχυνση, σχετικά με μια εκτέλεση μόνο σε 

fpga, που κυμαίνεται από 1,55 έως 4,17  για τις εξεταζόμενες εφαρμογές. 

Ο χωρισμός υλικού/λογισμικού των εφαρμογών μπορεί να βελτιώσει την απόδοση  [75] 

και σε μερικές περιπτώσεις ακόμη και μειώσει την κατανάλωση ισχύος  [77]. Κατά την 

διαδικασία χωρισμού υλικού/λογισμικού των εφαρμογών για τις reconfigurable 

αρχιτεκτονικές, που αποτελούνται από έναν μικροεπεξεργαστή RISC και ένα FPGA τα 

κρίσιμα μέρη της εφαρμογής (συνήθως δομές βρόχων) μεταφέρονται προς εκτέλεση στο 

FPGA για βελτιωμένη απόδοση και τη συνήθως μειωμένη κατανάλωση ενέργειας. Αυτό 

οφείλεται στο γεγονός ότι οι περισσότερες ενσωματωμένες εφαρμογές (συνήθως DSP, 

πολυμέσων και κρυπτογραφικές) ξοδεύουν τον μεγαλύτερο μέρος του χρόνου εκτέλεσής 
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τους στους βρόχους ή σε μικρά τμήματα κώδικα  [70], [78, [81], [82], που καλούνται  

πυρήνες.  Εντούτοις, σε αυτή την περίπτωση δεν λαμβάνεται υπόψη η πιθανότητα ύπαρξης 

και δυνατότητα αξιοποίησης coarse-grain reconfigurable κυκλωμάτων. Κατά συνέπεια, δεν 

μπορούν να ωφεληθούν από την υπολογιστική δυνατότητα αυτών των μονάδων για την 

επιτάχυνση των πυρήνων των εφαρμογών [98] , [99],  [100].  

 

2.5.2   Ροή σχεδίου  

Η παρουσιαζόμενη μέθοδος αφορά σε αυτό το κομμάτι πλέον το μέρος της εφαρμογής, 

που χαρτογραφείται επάνω στη reconfigurable λειτουργική μονάδα (RFU) μιας ετερογενούς 

reconfigurable αρχιτεκτονικής, μεταξύ των reconfigurable κυκλωμάτων υλικού. 

Η παρουσιαζόμενη μέθοδος χωρισμού αναλύει την περιγραφή της εφαρμογής σαν 

είσοδο και προσδιορίζει τα κρισιμότερα βασικά τμήματα (πυρήνες) στην εφαρμογή 

εισόδου. Η μέθοδος σχεδιασμού επικεντρώνεται στην εκμετάλλευση του διαθέσιμου 

παραλληλισμού λειτουργίας (εντολής) και στους δύο τύπους reconfigurable υλικού, αντί 

του παραλληλισμού σε επίπεδο διεργασιών. Έτσι, η μέθοδος υποστηρίζει την αμοιβαία 

αποκλειστική εκτέλεση σε fine και  coarse-grain.  Αν και, η ροή υποστηρίζει την αμοιβαία 

αποκλειστική λειτουργία, αυτό δεν υπονοεί ότι είτε το fine είτε το coarse-grain παραμένει 

αχρησιμοποίητο κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της εφαρμογής. Αυτό οφείλεται στο 

γεγονός ότι η διαδικασία χωρισμού επικεντρώνεται σε DSP εφαρμογές, εφαρμογές 

πολυμέσων και κρυπτογραφικές εφαρμογές με αυξημένες υπολογιστικές απαιτήσεις. 

Χαρακτηριστικά αυτές οι εφαρμογές επεξεργάζονται ορισμένο ποσό στοιχείων των οποίων 

υπολογισμός επαναλαμβάνεται κατά τη διάρκεια του χρόνου. Μέσω των Pipeline σταδίων 

των υπολογισμών, το RFU κομμάτι της  ετερογενούς  αρχιτεκτονικής χρησιμοποιείται 

πάντα.  

2.5.3   Ετερογενής reconfigurable αρχιτεκτονική συστημάτων  

Ένα γενικό διάγραμμα της εξεταζόμενης ετερογενούς reconfigurable αρχιτεκτονικής 

SoC, που στοχεύει στις προαναφερθείσες εφαρμογές, παρουσιάζεται στο Σχήμα 2.5. Το 

σύστημα περιλαμβάνει: (α) μονάδες coarse και fine-grain reconfigurable για την εκτέλεση 

των υπολογιστικών εντατικών μερών των εφαρμογών, (β) κοινή μνήμη στοιχείων 

συστημάτων, και (γ) ένας προγραμματίσημος μικροεπεξεργαστής λογισμικού. Και το coarse 

και fine-grain συνθέτει το μέρος RFU της ετερογενούς πλατφόρμας συστημάτων. Σε αυτό 
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το κεφάλαιο το reconfigurable υλικό coarse-grain είναι ένα αναπτυγμένο κύκλωμα coarse-

grain υψηλής απόδοσης [101], ενώ το fine-grain ένα είναι ένα ενσωματωμένο FPGA.   

 

Κοινή Μνήμη Δεδομένων

Coarse-Grain
Reconfigurable

HW

Fine-Grain
Reconfigurable

HW

RFU

Ενσωματωμένος
 Επεξεργαστής

δεδομένα

δεδομένα &
σήματα ελέγχου  

Σχήμα 2.5  Γενική ετερογενής αρχιτεκτονική συστημάτων REConfigurable  

 

Ο μικροεπεξεργαστής ελέγχει κατάλληλα και τους δύο τύπους reconfigurable υλικού 

ώστε να φορτώσει τις διαμορφώσεις για την εκτέλεση των τμημάτων της εφαρμογής. Ο 

μικροεπεξεργαστής εκτελεί επίσης τα μη κρίσιμα μέρη της πλήρους εφαρμογής. 

Παραδείγματος χάριν, το μέσο στρώμα πρόσβασης (MAC) ενός ασύρματου πρωτοκόλλου 

του τοπικού LAN [83] μπορεί να εκτελεσθεί στο μικροεπεξεργαστή, ενώ η επεξεργασία 

ζωνών βάσης, που περιέχει πιο εντατικούς υπολογισμούς από το στρώμα της MAC, 

εφαρμόζεται στο RFU της ετερογενούς reconfigurable πλατφόρμας.   

Η επικοινωνία μεταξύ του coarse και fine-grain πραγματοποιείται μέσω της κοινής 

μνήμης δεδομένων του συστήματος. Ο μικροεπεξεργαστής ανταλλάσσει τα δεδομένα με 

την RFU μέσω της μνήμης δεδομένων μέσω του διαύλου. Οι μνήμες διαμόρφωσης 

υπάρχουν σε κάθε τύπο reconfigurable κυκλώματος, για να φορτώσουν γρήγορα τα 

δεδομένα και τις διαμορφώσεις. Ολοκληρώνοντας, η εξεταζόμενη γενική αρχιτεκτονική 

συστημάτων του Σχήματος 2.5 μπορεί να διαμορφώσει ποικίλες υπάρχουσες ετερογενείς 

reconfigurable αρχιτεκτονικές, όπως αυτές εξετάζονται στα [96], [97], [98] .  
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2.5.2.1 Περιγραφή ροής σχεδίου  
Παρακάτω, περιγράφουμε τη μέθοδο χωρισμού για την απόδοση με τη χαρτογράφηση 

των πυρήνων της εφαρμογής στη reconfigurable λογική coarse-grain μιας υβριδικής 

αρχιτεκτονικής SoC. Το Σχήμα 2.6.α παρουσιάζει τη γενική ροή για το χωρισμό και τη 

χαρτογράφηση μιας εφαρμογής σε ένα ετερογενές reconfigurable σύστημα. Κατ' αρχάς, το 

στάδιο χωρισμού υλικού/λογισμικού, που αναλύθηκε πιο πριν, καθορίζει τα μέρη του 

λογισμικού που εκτελούνται στον επεξεργαστή και στο RFU. Η μέθοδος από εδώ και πέρα 

εστιάζει στο χωρισμό του κώδικα που χαρτογραφείται στο RFU reconfigurable fine και 

coarse-grain για τη βελτίωση της απόδοσης. Η ροή της παρουσιαζόμενης διαδικασίας 

χωρισμού RFU είναι διευκρινισμένη στο Σχήμα 2.6.β.   

 

Χωρισμός HW/SW

Μεταγλώττιση RFU Χωρισμός &
Χαρτογράφηση

Λογισμικό

RFUΕπεξεργαστής

Ανάλυση

Δημιουργία CDFG Δημιουργία CDFG

Χαρτογράφηση σε
coarse-grain HW

Χαρτογράφηση σε
fine-grain HW

Διαμόρφωση Διαμόρφωση

Πυρήνες Μη χρήσιμα
τμήματα

(α) (β)

 

Σχήμα 2.6 (α) Γενική ροή χαρτογράφησης για τα υβριδικά reconfigurable συστήματα, 
(β) χωρισμός της μεθοδολογίας για το μέρος RFU 

 

  Η  διαδικασία ανάλυσης αρχικά εκτελείται και προσδιορίζει τους πυρήνες και τα μη 

κρίσιμα τμήματα των μερών της εφαρμογής που χαρτογραφούνται στη reconfigurable 

λογική της πλατφόρμας. Στην ανάλυση, μια σειρά των βασικών τμημάτων μέσα στις δομές 

βρόχων από την άποψη της υπολογιστικής πολυπλοκότητας εκτελείται. Η έμφυτη 

υπολογιστική πολυπλοκότητα ενός βασικού τμήματος προσδιορίζεται από έναν παρόμοιο 

συνδυασμό δυναμικής και στατικής ανάλυσης όπως και πριν στον διαχωρισμό 

υλικού/λογισμικού. Ένα αντίστοιχο κατώτατο όριο, που τίθεται από το σχεδιαστή, 

χρησιμοποιείται για να χαρακτηρίσει τους συγκεκριμένα βασικά τμήματα ως κρίσιμους 
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πυρήνες. Το υπόλοιπο των βασικών τμημάτων πρόκειται να χαρτογραφηθεί επάνω στο 

υλικό FPGA αφού θεωρούνται λιγότερο κρίσιμοι πυρήνες. Μετά από την ανάλυση, και τα 

κρίσιμα και μη κρίσιμα τμήματα μετασχηματίζονται στην ενδιάμεση αντιπροσώπευση (IR) 

γραφικών παραστάσεων ροής στοιχείων ελέγχου (CDFG). Αυτό το πρότυπο της 

αντιπροσώπευσης χρησιμοποιείται εκτενώς στις εφαρμογές χαρτογράφησης στο 

reconfigurable υλικό.   

Οι αντιπροσωπεύσεις CDFG των κρίσιμων και μη κρίσιμων μερών είναι εισαγωγές 

στις διαδικασίες χαρτογράφησης για το coarse και fine-grain, αντίστοιχα. Ο χωρισμός του 

μέρους της εφαρμογής στα κρίσιμα και μη κρίσιμα τμήματα, καθορίζει τις ανάγκες 

μεταδόσεων στοιχείων μεταξύ του coarse και fine-grain μέσω της μνήμης στοιχείων του 

συστήματος. Η ροή σχεδιασμού εξετάζει το χρόνο επικοινωνίας για τον υπολογισμό του 

χρόνου εκτέλεσης στο RFU.  

Σημειώνουμε ότι η ανάλυση και ο χωρισμός εκτελούνται στο επίπεδο βασικών 

τμημάτων δεδομένου ότι οι αλγόριθμοι αυτοματοποιημένης χαρτογράφησής μας για το 

coarse και reconfigurable υλικό fine-grain χαρτογραφούν επαναληπτικά DFGs της εισόδου 

CDFG. Όπως αναφέρεται ήδη, ένα βασικό τμήμα αντιπροσωπεύει τις διαδικασίες (εντολές) 

συνθέτοντας DFG. Κατά συνέπεια, δεδομένου ότι ένα DFG αντιστοιχεί σε έναν βασικό 

τμήμα, ο χωρισμός πρέπει να εκτελεσθεί στο επίπεδο βασικού τμήματος. Ο χωρισμός 

μπορεί να γίνει στις πιο coarse περιοχές σε σχέση με αυτές του επιπέδου βασικών τμημάτων 

(π.χ. στο επίπεδο βρόχων) εάν οι αλγόριθμοι χαρτογράφησης για το reconfigurable υλικό 

fine και coarse-grain χειρίζονται αποτελεσματικά τις δομές ελέγχου-ροής, όπως τους 

βρόχους και τις δομές if-then-else. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την ενσωμάτωση των 

θεωρητικών κινήσεων κώδικα [103] και στους δύο αλγορίθμους χαρτογράφησης. Η 

θεωρητική κίνηση κώδικα [103] αυξάνει την απόδοση όταν εξετάζονται οι δομές ελέγχου-

ροής  [103]. Προγραμματίζουμε αυτήν την τροποποίηση και για τους δύο αλγορίθμους 

χαρτογράφησης στο μέλλον.   

Οι συνολικοί κύκλοι εκτέλεσης του μέρους της εφαρμογής που χαρτογραφείται στο 

RFU, μετά από το χωρισμό στο RFU, είναι:   

CyclesRFU = CyclesFPGA + Cyclescoarse + Cyclescomm                       (εξ. 2.3)  

όπου    οι CyclesFPGA   αντιπροσωπεύουν τους κύκλους εκτέλεσης των μη κρίσιμων μερών 

στο FPGA,   οι Cycles coarse    αντιστοιχούν στους κύκλους εκτέλεσης των πυρήνων στη 

reconfigurable στοιχείο-πορεία coarse-grain και    οι Cycles comm   αντιπροσωπεύουν τους 
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κύκλους που απαιτούνται για τη μεταφορά των στοιχείων μεταξύ των δύο τύπων 

reconfigurable υλικού, μέσω της κοινής μνήμης στοιχείων του σχήματος 1.   

 Οι   Cyclescoarse    είναι ίσοι με:  

_ ( ) _ ( )coarse to coarse i i
i

Cycles Cycles BB Exec freq BB= ⋅∑               (εξ. 2.4)  

 όπου    οι κύκλοι Cycles to_coarse   αντιπροσωπεύουν τους κύκλους που απαιτούνται για την 

εκτέλεση του βασικού τμήματος    BB  ι   στο υλικό coarse-grain, και  Exec_freq  (  BB  ι ) 

είναι η συχνότητα εκτέλεσης του   BB  ι . Ομοίως,    οι Cycles FPGA   είναι ίσοι με:   

_ ( ) _ ( )FPGA to FPGA i i
i

Cycles Cycles BB Exec freq BB= ⋅∑    (εξ. 2.5)  

όπου    οι Cycles  to_FPGA 
   περιλαμβάνουν το χρόνο επανασχηματισμού του FPGA για όλα 

τα παραγμένα χρονικά χωρίσματα μετά από τη χαρτογράφηση του βασικού τμήματος   BB ι.  

Αναφέρουμε ότι η παρουσιαζόμενη μέθοδος είναι παραμετρική όσον αφορά τις 

διαδικασίες χαρτογράφησης και για τους δύο τύπους reconfigurable υλικού, δεδομένου ότι 

η μέθοδος ενδιαφέρεται για τη γνώση των κύκλων εκτέλεσης των μερών της εφαρμογής στα 

reconfigurable κυκλώματα. Συνεπώς, είναι παραμετρικό στον τύπο fine και coarse-grain, 

δεδομένου ότι οι αλγόριθμοι χαρτογράφησης αφαιρούν το υλικό με χαρακτηριστικά να 

εξετάσουν τους περιορισμούς των πόρων, τα χαρακτηριστικά συγχρονισμού και περιοχής.  

Ακολούθως  περιγράφονται αναλυτικά τα βήματα της διαδικασίας για την επιτάχυνση 

μιας εφαρμογής με τη χρησιμοποίηση της υπολογιστικής ικανότητας του reconfigurable 

υλικού coarse-grain αποτελεσματικά για να χαρτογραφήσουν τα μέρη των υπολογιστικών 

εντατικών εφαρμογών.   

2.5.4   Διαδικασία Ανάλυσης  
Η διαδικασία ανάλυσης προσδιορίζει τα κρίσιμα και μη κρίσιμα μέρη του τμήματος 

εφαρμογής που αποφασίζεται να χαρτογραφηθεί στο RFU. Το κρίσιμο μέρος είναι το 

σύνολο πυρήνων, οι οποίοι είναι οι βασικά τμήματα μέσα στους βρόχους που προκαλούν 

την καθυστέρηση λόγω αυξημένων υπολογιστικών απαιτήσεων και κατά συνέπεια  είναι 

αυτά που καθορίζουν την συνολική απόδοση του σχεδιασμού. Αυτοί οι πυρήνες είναι 

υποψήφιοι για να χαρτογραφηθούν επάνω στο reconfigurable υλικό coarse-grain, ενώ τα μη 

κρίσιμα μέρη της εφαρμογής εκτελούνται στο υλικό fine-grain. Η έμφυτη  υπολογιστική 
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πολυπλοκότητα (πλήθος βασικών πράξεων και προσπελάσεων την μνήμη) είναι βασικός 

τρόπος για την αναγνώριση κρίσιμων πυρήνων. Αυτές οι πληροφορίες όπως και στην 

μεθοδολογία διαχωρισμού υλικού / λογισμικού  μπορούν να ληφθούν μέσω ενός 

συνδυασμού: (α) δυναμική ανάλυση, και (β) στατική ανάλυση μέσα στα βασικά τμήματα 

της προδιαγραφής εισόδου. Η ροή των στατικών και δυναμικών διαδικασιών ανάλυσης 

δίνεται στο Σχήμα 2.7. Για τη διαδικασία ανάλυσης έχουμε αναπτύξει προγράμματα σε Lex 

[104]  , το οποίο είναι μια λεξική συσκευή ανάλυσης που χρησιμοποιείται για την ανάλυση 

του κώδικα εισόδου.   

Τμήμα Κώδικα Χαρτογραφημένο
σε Reconfigurable Hardware

Ανάλυση Κώδικα

Ανιχνευμένοι Βρόγχοι

Προεπεξεργασία

Ανάλυση και
Επανεγγραφή Κώδικα

Τοποθετημένοι μετρητές σε BBs
μέσα στους βρόγχους

Εκτέλεση Κώδικα

Συχνότητα Εκτέλεσης BB

Είσοδοι

Δυναμική Ανάλυση

Υπολογισμός Βάρους
για κάθε ΒΒ

Βάρος για κάθε ΒΒ

Στατική Ανάλυση

 

 

Σχήμα 2.7  Διαδικασία στατικής και δυναμικής ανάλυσης   

 

Στο  υπό-βήμα  προεπεξεργασίας, οι δομές προσδιορίζονται στον πηγαίο κώδικα. Οι 

προσδιορισμένοι βρόχοι είναι είσοδοι και στις δυναμικές και στατικές διαδικασίες 

ανάλυσης. Για τη   δυναμική  ανάλυση, τα προγράμματα Lex αναπτύσσονται για το 

ξαναγράψιμο του πηγαίου κώδικα της εφαρμογής με την τοποθέτηση ενός μετρητή σε κάθε 

βασικό τμήμα σε κάθε βρόχο. Κατόπιν, ο τροποποιημένος κώδικας πηγής  συντάσσεται και 

εκτελείται με τα διανύσματα εισόδου που αντιπροσωπεύουν τη χαρακτηριστική λειτουργία 

της εφαρμογής. Οι τοποθετημένοι μετρητές δίνουν τις συχνότητες εκτέλεσης (  exec_freq) 

για όλα τα βασικά τμήματα μέσα στους βρόχους του πηγαίου κώδικα εισόδου. Κατά 

συνέπεια, η σκιαγράφηση των πληροφοριών μαζεύεται στο επίπεδο βασικών τμημάτων. Το 
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Lex χρησιμοποιείται επίσης για τη  στατική  ανάλυση. Ένα πρόγραμμα Lex έχει αναπτυχθεί 

που προσδιορίζει τους τύπους διαδικασιών μέσα σε κάθε βασικό τμήμα. Δεδομένου ότι οι 

διαδικασίες σε έναν βασικό τμήμα δεν έχουν ένα ομοιόμορφο κόστος, ένα σταθμισμένο 

ποσό (bb_weight) υπολογίζεται στο επίπεδο βασικών τμημάτων χρησιμοποιώντας το ίδιο 

πρόγραμμα Lex. Το βάρος μιας λειτουργίας, π.χ. ένας πολλαπλασιασμός, συσχετίζεται με 

την καθυστέρηση που απαιτείται χαρακτηριστικά για την εκτέλεση αυτής της λειτουργίας. 

Παραδείγματος χάριν, μια λειτουργία πολλαπλασιασμού ορίζεται με ένα μεγαλύτερο βάρος 

που μια λειτουργία στην ALU.   

Το συνολικό βάρος ενός βασικού τμήματος, που αντιπροσωπεύει την υπολογιστική 

πολυπλοκότητά του, υπολογίζεται ως προϊόν των χρόνων συχνότητας εκτέλεσης του 

βασικού τμήματος ( exec_freq ) με  το σταθμισμένο ποσό των διαδικασιών αυτού του 

βασικού τμήματος (bb_weight), δηλ.:   

_ _ _total weight exec freq bb weight= ⋅           (εξ. 2.6) 

Μετά από το συνολικό υπολογισμό βάρους, μια σειρά των βασικών τμημάτων 

εκτελείται. Εξετάζουμε τους πυρήνες, τα βασικά τμήματα που έχουν ένα βάρος πέρα από 

ένα καθορισμένο από το χρήστη κατώτατο όριο. Παραδείγματος χάριν, ένα κατώτατο όριο 

μπορεί να είναι ίσο με το μισό του μέγιστου συνολικού βάρους, δηλ. ίσος με το μισό του 

βάρους του κρισιμότερου βασικού τμήματος στον κώδικα πηγής της εφαρμογής. Το 

υπόλοιπο των βασικών τμημάτων, αντιπροσωπεύει το μη κρίσιμο μέρος της εφαρμογής και 

πρόκειται να χαρτογραφηθούν επάνω στο FPGA.   

Η αναπτυγμένη διαδικασία ανάλυσης εξασφαλίζει ότι οι πυρήνες που αποτελούνται από 

τις διαδικασίες επιπέδου λέξεων αντιστοιχούνται καλύτερα σε coarse-grain αντί των 

διαδικασιών επιπέδου bit που εκτελούνται αποτελεσματικότερα στο FPGA. Επιπλέον, τα 

βασικά τμήματα με εντατικούς υπολογισμούς δεν θεωρούνται ως πυρήνες εάν αποτελούνται 

από τις διαδικασίες, όπως οι διαιρέσεις ή οι τετραγωνικές ρίζες, καθώς δεν υποστηρίζονται 

από τις λειτουργικές μονάδες του reconfigurable υλικού coarse-grain μας και των 

υπαρχουσών αρχιτεκτονικών [96], [97], [98] , [99], [105] . Εκείνα τα βασικά τμήματα 

πρόκειται να χαρτογραφηθούν στο FPGA. Κατά συνέπεια, η αναπτυγμένη ροή εξασφαλίζει 

ότι οι ανιχνευμένοι πυρήνες θα συντεθούν από τις διαδικασίες επιπέδου λέξεων που 

μπορούν να εφαρμοστούν στις λειτουργικές μονάδες του reconfigurable υλικού coarse-grain 

(π.χ. όπως τους δεκαεξάμπιτους πολλαπλασιασμούς).   
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2.5.5   Χαρτογράφηση σε fine-grain reconfigurable hardware  

Η εξεταζόμενη διαδικασία χαρτογράφησης για το fine-grain reconfigurable υλικό είναι 

βασισμένη σε έναν αλγόριθμο χρονικού χωρισμού. Ο χρονικός χωρισμός επιλύει το 

πρόβλημα της υλοποίησης σε υλικό μιας εφαρμογής που δεν χωράει εξολοκλήρου στο  

FPGA, χρησιμοποιώντας τη συσκευή με έναν τρόπο ώστε κάθε χώρισμα να ταιριάζει στους 

διαθέσιμους πόρους της. Κατόπιν, η χωρισμένη εφαρμογή εκτελείται για κάθε τμήμα της 

χρησιμοποιώντας τη συσκευή με τεχνική time-sharing έτσι ώστε η αρχική λειτουργικότητα 

να διατηρείται. Το time-sharing επιτυγχάνεται μέσω δυναμικής επαναδιάταξης της 

συσκευής που είναι ένας μηχανισμός που υποστηρίζεται από σύγχρονα FPGAs. Το 

διάγραμμα της διαδικασίας χαρτογράφησης για το fine-grain reconfigurable υλικό δίνεται 

στο Σχήμα 2.8.  

 

Χρονικός Χωρισμός

Χρονοπρογραμματισμός
των χωρισμάτων

DFG

Χωρίσματα

Χρόνος Εκτέλεσης

Μέγεθος FPGA

 

 

Σχήμα 2.8  Διάγραμμα διαδικασίας χαρτογράφησης για το υλικό fine-grain 

reconfigurable 

Η είσοδος είναι το DFG ενός μη κρίσιμου βασικού τμήματος κώδικα που θα εκτελεσθεί 

στο FPGA. Η μέθοδος χαρτογράφησης χειρίζεται CDFGs με επαναληπτική χαρτογράφηση 

των DFGs συνθέτοντας το CDFG. Ο αλγόριθμος χρονικού χωρισμού χωρίζει το DFG σε 

τμήματα κάτω από τον περιορισμό του μεγέθους του FPGA. Η διαδικασία χρονικού 

χωρισμού πρέπει να εκμεταλλευτεί τον παραλληλισμό λειτουργίας του DFG για τη μείωση 

του χρόνου εκτέλεσης της εφαρμογής και τη βελτίωση έτσι της απόδοσης. Για κάθε χρονικό 

χώρισμα,  υψηλού επιπέδου εκτελείται σύνθεση για τον υπολογισμό των κύκλων εκτέλεσής 
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της. Για την ελαχιστοποίηση του χρόνου εκτέλεσης κάθε χωρίσματος του DFG εισόδου, 

έχουμε εφαρμόσει τον αλγόριθμο χρονοπρογραμματισμού As Soon As Possible (ASAP). 

Αυτός ο τύπος σχεδιασμού μπορεί να εκτελεσθεί δεδομένου ότι ο αλγόριθμος χρονικού 

χωρισμού δεν εξετάζει τη διανομή των πόρων και όλες τις διαδικασίες του τμήματος που 

καταλαμβάνει το FPGA.   

Σύμφωνα με τα δεδομένα της εφαρμογής και τη ροή-ελέγχου, το κατάλληλο τμήμα 

φορτώνεται στο FPGA. Οι μνήμες δεδομένων χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση των 

τιμών εισόδου και εξόδου μεταξύ των χρονικών χωρισμάτων. Παραδείγματος χάριν, 

τοπικές μνήμες δεδομένων που ενσωματώνονται στο FPGA μπορεί να χρησιμοποιηθούν. 

Σημειώνουμε ότι για κάθε χρονικό χώρισμα, η πλήρης επαναδιάταξη του FPGA εκτελείται. 

Ο χρόνος επαναδιάταξης έχει την ίδια αξία για κάθε χώρισμα ενός βασικού τμήματος 

κώδικα που χαρτογραφείται επάνω σε FPGA και προστίθεται στο χρόνο εκτέλεσης του 

χωρίσματος κάθε βασικού τμήματος κώδικα. Τέλος, η διαδικασία χαρτογράφησης εκθέτει 

το συνολικό χρόνο εκτέλεσης του DFG εισόδου στη fine-grain reconfigurable λογική. 

Παρακάτω, ο αλγόριθμος χρονικού χωρισμού εξηγείται λεπτομερώς.  

Ο εξεταζόμενος  αλγόριθμος χρονικού  χωρισμού ταξινομεί τους κόμβους του DFG 

εισόδου σύμφωνα με τη μέθοδο των ASAP επιπέδων. Το ASAP εκθέτει τον παραλληλισμό 

που κρύβεται στο DFG, δηλ. όλοι οι κόμβοι του DFG με το ίδιο επίπεδο μπορούν να 

εξεταστούν για την παράλληλη εκτέλεση. Η ακολουθούμενη προσέγγιση είναι ότι οι κόμβοι 

εκτελούνται με σειρά προτεραιότητας σχετικά με τα ASAP επίπεδά τους. Μια τέτοια 

προσέγγιση εκμεταλλεύεται επίσης το μέγιστο παραλληλισμό λειτουργίας από τo DFG που 

οδηγεί σε όσο το δυνατόν  γρηγορότερη εκτέλεση στο FPGA.  

 

2.6 Πειραματικά αποτελέσματα  

Έχουμε αναπτύξει ένα πλαίσιο πρωτοτύπων σε C++ για να εφαρμόσουμε τη ροή 

σχεδίου του Σχήματος 2.6.b. Για την ανάπτυξη λογισμικού, έχουμε χρησιμοποιήσει επίσης 

τα ακαδημαϊκά εργαλεία ανοιχτού πηγαίου κώδικα. Παραδείγματος χάριν, οι SUIF2 [47] 

και MachineSUIF [90] μεταγλωττιστές έχουν χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία CDFG. 

Όπως αναφέρεται ήδη, το Lex έχει χρησιμοποιηθεί για τη δυναμική και στατική ανάλυση.   
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Οργάνωση   

Εφαρμόζουμε την μέθοδο χωρισμού σε πέντε πραγματικές εφαρμογές που γράφονται 

στη γλώσσα C. Αυτές οι εφαρμογές είναι: (α) η επεξεργασία ζωνών βάσης μιας ieee 

802.11a συσκευής αποστολής σημάτων OFDM [83], (β) ένας ανιχνευτής κοιλοτήτων που 

είναι μια ιατρική εφαρμογή επεξεργασίας εικόνας [85], (γ) ένας Wavelet συμπιεστής 

εικόνας, ο κώδικας πηγής του προέρχεται από τις συγκριτικές μετρήσεις επιδόσεων 

Honeywell  [86], (δ) μια βίντεο τεχνική συμπίεσης, QSDPCM  [84], και (ε) ένας στατικός 

κωδικοποιητής εικόνας JPEG [95] . Για τα πειράματα, οι ακόλουθες είσοδοι εξετάστηκαν: 

(α) 4 σύμβολα ωφέλιμων φορτίων για τη συσκευή αποστολής σημάτων OFDM σε ένα 54 

ποσοστό Mbps, (β) μια εικόνα του μεγέθους 640 λέξεις X.400 για τον ανιχνευτή 

κοιλοτήτων, (γ) μια εικόνα τ μεγέθους 512 X 512 για τον Wavelet συμπιεστή εικόνας, (δ) 

δύο τηλεοπτικά πλαίσια μεγέθους 176 X 144 κάθε ένα για το QSDPCM, και (ε) μια εικόνα 

256 X 256 για τον κωδικοποιητή JPEG.   

Στη δεύτερη στήλη του πίνακα 2.3, δίνεται ο αριθμός κύκλων ρολογιών που 

απαιτούνται για την εκτέλεση των εφαρμογών για τις συγκεκριμένες εισόδους στο 

μικροεπεξεργαστή. Ο μικροεπεξεργαστής είναι ARM7 μετρημένος στην ίδια συχνότητα με 

το FPGA της υβριδικής πλατφόρμας. Η τρίτη στήλη του πίνακα 1 παρουσιάζει τον αριθμό 

βασικών τμημάτων κάθε εφαρμογής που επιλέγεται για την εκτέλεση στο RFU του 

συστήματος. Οι προαναφερθέντες αριθμοί βασικών τμημάτων παρήχθησαν μετά από ένα 

στάδιο χωρισμού υλικού/λογισμικού, σύμφωνα με αυτά που ήδη αναλύθηκαν στην αρχή 

του κεφαλάιου , που καθόρισε τα κατάλληλα μέρη των πέντε εφαρμογών για την 

επιτάχυνση υλικού.  

Εφαρμογή # Clock cycles of software # of BBs on RFU 

OFDM trans. 587,484 18 

Cavity det. 178,828,950 11 

Compressor 25,832,508 19 

QSDPCM 4,026,384,618 25 

JPEG enc. 23,003,868 15 

Πίνακας 2.3   Κύκλοι ρολογιού για software εκτέλεση και αριθμός επιλεγμένων BBs 

προς εκτέλεση στο RFU 
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Σαν όριο χωρισμού υλικού/λογισμικού χρησιμοποιήσαμε το όριο όπου τα βασικά 

τμήματα που συμβάλλουν περισσότερο από 5% στο συνολικό χρόνο εκτέλεσης της 

εφαρμογής επιλέχτηκαν για την εκτέλεση στο RFU. Το υπόλοιπο του κώδικα των πέντε 

εφαρμογών εκτελείται στο μικροεπεξεργαστή του σχήματος 2.5. Κατά συνέπεια, οι 

αναφερόμενοι κύκλοι ρολογιού αντιστοιχούν στην εκτέλεση των μερών των εφαρμογών 

που χαρτογραφούνται στο reconfigurable υλικό της υβριδικής αρχιτεκτονικής συστημάτων.   

Με  ΑFPGA θεωρούμε την διαθέσιμη επιφάνεια για τη χαρτογράφηση των DFG 

διαδικασιών στο FPGA. Η  παράμετρος ΑFPGA δεν περιλαμβάνει την επιφάνεια που 

απαιτείται για τους πόρους δρομολόγησης (όπως τα switch boxes) σε μια συσκευή FPGA. 

Το  size(uι), που είναι η περιοχή που καταλαμβάνεται από το χαρτογραφημένο  uι  κόμβο, 

και το  ΑFPGA  είναι εξαρτώμενα από την τεχνολογία FPGA. Δεδομένου ότι αυτές είναι 

παράμετροι του αλγορίθμου μας, ο συγκεκριμένος αλγόριθμος χρονικού χωρισμού 

επαναπροσδιορίζεται από τον τύπο του FPGA.  Επίσης έχουμε θεωρήσει ότι η περίοδος Τ 

FPGA  ρολογιών  του FPGA είναι τρεις φορές μεγαλύτερη από Τ cgc περιόδου   ρολογιών της 

CGC, δηλ.   

T FPGA = 3 ⋅TCGC        (εξ. 2.7) 

Αυτές οι δύο περίοδοι ρολογιών παραμένουν σταθερές για τις πέντε εφαρμογές 

συγκριτικής μέτρησης επιδόσεων που χωρίζονται στο RFU της πλατφόρμας. Έχουμε 

συνθέσει μια περιγραφή RTL VHDL ενός CGC κυκλώματος που συντίθεται από τρία 2x2 

CGCs σε μια 0,18 μm τεχνολογία  ASIC και διαπιστώσαμε ότι η συχνότητα ρολογιών 

μπορεί να τεθεί στα 200 MHz. Έχουμε συνθέσει επίσης μια δεκαεξάμπιτη ALU, 

υποστηρίζοντας  12 εντολές, σε διάφορα Xilinx  FPGAs  σε 0,18 μm  και τις αναφερόμενες 

συχνότητες ρολογιών  από 60 έως 100 MHz. Λόγω αυτών των δύο πειραματικών 

παρατηρήσεων, μπορούμε να θέσουμε   

T FPGA = 3 ⋅TCGC, since _2.0 3.3
_

CGC

FPGA

Clock Frequency
Clock Frequency

< < . 

Για τα πραγματοποιημένα πειράματα, δύο τιμές   του ΑFPGA  εξετάζονται:  1500 και 

5000 μονάδες επιφάνειας. Αυτές οι τιμές επιφάνειας είναι περίπου ίσες με τον αριθμό του 

CLBs του Xilinx συσκευές X2V250 και X2V1000 Virtex-II [23]. Για κάθε περίπτωση του   

ΑFPGA, το κύκλωμα coarse-grain αποτελείται από δύο και τρία 2 X 2 CGCs. Κατά συνέπεια, 

τέσσερεις διαφορετικές περιπτώσεις εξετάζονται στα πειράματα. Στο [101], έχουμε 
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διαπιστώσει ότι CGCs με τιμές  2 3n≤ ≤   και 2 ≤ μ ≤ 3 είναι επαρκή να χρησιμοποιηθούν 

για τη βελτίωση της απόδοσης. Αυτό είναι ο λόγος για τον οποίο έχουμε χρησιμοποιήσει 2 

X 2 CGC μονάδες σε αυτόν τον πειραματισμό.   

Στους κύκλους εκτέλεσης των εφαρμογών στο RFU, το κόστος επαναπροσδιορισμού 

της συσκευής FPGA συμπεριλαμβάνονται. Έχουμε υποθέσει ότι ο πλήρης 

επαναπροσδιορισμός της συσκευής FPGA χρειάζεται 5 κύκλους ρολογιών. Για τα σύγχρονα 

εμπορικά FPGAs [23], [38] ο πλήρης χρόνος επανασχηματισμού είναι συνήθως μερικά 

χιλιοστά του δευτερολέπτου. Εντούτοις, με τις cache επαναπροσδιορισμού και τους 

κατάλληλους αναπτυγμένους μηχανισμούς, όπως στην περίπτωση [70], [106], ο πλήρης 

επαναπροσδιορισμός μπορεί να διαρκέσει μερικούς κύκλους FPGA.  

Τα DFGs των βασικών τμημάτων των μερών των εφαρμογών αποτελούνται από τις 

αριθμητικές διαδικασίες τύπου ALU και του πολλαπλασιασμού κατά συνέπεια καμία 

διαίρεση δεν είναι παρούσα στα DFGs. Στη διαδικασία ανάλυσης, δίνουμε ένα βάρος ίσο με 

1 για τις διαδικασίες ALU και ένα βάρος ίσο με 2 για τους πολλαπλασιασμούς. Το κατώφλι 

για τον προσδιορισμό πυρήνων στη διαδικασία ανάλυσης τίθεται στο μισό του μέγιστου 

συνολικού βάρους, δηλ. ίσος με το μισό του βάρους του κρισιμότερου βασικού τμήματος. 

Έχουμε παρατηρήσει ότι μια τέτοια επιλογή κατώτατων ορίων συνέβαλε πιο πολύ στις 

βελτιώσεις απόδοσης όταν χρησιμοποιούνται στις εξεταζόμενες εφαρμογές.   

Για τον υπολογισμό των  Cyclescomm σχέση (2.1), υποθέτουμε ότι η κοινή μνήμη 

στοιχείων διαμορφώνεται ως μια στατική RAM πολλαπλών εισόδων και ενός κύκλου 

προσπέλασης (SRAM). Αυτό είναι μια λογική υπόθεση δεδομένου ότι η διαδικασία 

στοχεύει στα configurable system-on-chips (SoCs). Σε σύγχρονα configurable  SoCs - όπως 

του Xilinx Virtex-Pro [23] και το Stratix της Altera  [38] - υπάρχουν γρήγορες SRAMs που 

μπορούν να διαμορφωθούν όσον αφορά τον αριθμό των εισόδων και την καθυστέρηση 

πρόσβασής τους.  

   Πειραματισμός   

Η τέταρτη στήλη του Πίνακα 2.4 εκθέτει τα συνολικά βάρη των 6   πιο εντατικών 

υπολογιστικών βασικών τμημάτων για τις πέντε εφαρμογές, κατά φθίνουσα αρίθμηση της 

αξίας, όπως εξήχθησαν από τη διαδικασία ανάλυσης. Η δεύτερη στήλη αυτού του πίνακα 

εκθέτει τη συχνότητα εκτέλεσης του συγκεκριμένου βασικού τμήματος για τις εξεταζόμενες 

εισόδους των εφαρμογών, ενώ η τρίτη στήλη δίνει το άθροισμα βαρών των διαδικασιών στο 

βασικό τμήμα.   
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Αριθμός Βασικών 

Τμημάτων 

Συχνότητα 

Εκτέλεσης 

Άθροισμα 

Βαρών 

Συνολικό 

Βάρος 

OFDM transmitter  

10 336 115 38,640 

8 1,200 25 30,000 

3 864 24 20,736 

5 370 12 4,440 

2 400 10 4,000 

7 280 12 3,360 

Cavity detector  

2 95,222 40 3,808,880 

4 95,222 40 3,808,880 

5 63,481 32 2,031,392 

9 63,481 32 2,031,392 

7 64,000 12 768,000 

1 63,481 12 761,772 

Wavelet-based image compressor 

11 21,280 96 2,042,880 

9 21,280 80 1,702,400 

12 21,504 48 1,032,192 

10 21,504 48 1,032,192 

5 27,533 20 550,660 

1 8,192 24 196,608 

QSDPCM 

13 456,192 30 13,685,760 

11 316,800 34 10,771,200 

5 256,608 29 7,441,632 

14 

228,096 32 7,299,072 
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15 114,048 25 2,851,200 

16 50,688 37 1,875,456 

JPEG encoder 

6 22,189 48 1,065,072 

2 8,192 85 696,320 

1 8,192 83 679,936 

12 8,192 40 327,680 

8 7,732 32 247,424 

3 8,192 24 196,608 

 

Πίνακας 2.4   Σειρά βαρών βασικών τμημάτων 

 

Από τη διαδικασία ανάλυσης, για τη συσκευή αποστολής σημάτων OFDM τα BB3, 

BB8 και BB10 χαρακτηρίζονται ως πυρήνες. Για τον ανιχνευτή κοιλοτήτων τα BB2, BB4, 

BB5 και BB9 επιλέγονται για τη χαρτογράφηση επάνω στο υλικό coarse-grain, ενώ για τον 

Wavelet συμπιεστή εικόνας τα BB9, BB10, BB11 και BB12 επιλέγονται.  Για το QSDPCM 

τα BB5, BB11, BB13 και BB14 χαρακτηρίζονται ως πυρήνες. Τέλος, τα BB1, BB2 και BB6 

του κωδικοποιητή JPEG είναι τα κρίσιμα βασικά τμήματα. Οι προαναφερθέντες πυρήνες 

των πέντε εφαρμογών αποτελούνται από τις διαδικασίες εύρους λέξης (δεκαεξάμπιτες). 

Στα Σχήματα 2.9 έως 2.13 το αριστερότερο κάθετο τμήμα για κάθε περίπτωση Α FPGA 

αντιστοιχεί στους κύκλους ρολογιών των τμημάτων των εφαρμογών για μια συνολική 

εκτέλεση σε fpga. Δίπλα σε κάθε ένα βέλος παρουσιάζεται η επιτάχυνση σχετικά με τη 

λύση σε fpga που χρησιμοποιεί δύο και τρία 2  X 2 CGCs κυκλώματα. Το speedup ορίζεται 

ως:  

initial

RFU

CyclesSpeedup
Cycles

=          (6) 

όπου   οι Cyclesintial  αντιστοιχούν στους κύκλους που απαιτούνται για την εκτέλεση των 

τμημάτων των εφαρμογών στο FPGA, χωρίς επιτάχυνση των πυρήνων στα CGC 

κυκλώματα, και   οι CyclesRFU  αντιπροσωπεύουν τον αριθμό κύκλων ρολογιών που 

προκύπτουν μετά από το χωρισμό και την επιτάχυνση στα CGC κυκλώματα.   
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Για τη συσκευή αποστολής σημάτων OFDM, μια μέγιστη επιτάχυνση 2,88 αναφέρεται 

για την περίπτωση  του Α FPGA = 1500 και τρία 2  X 2 CGCs (Σχήμα 2.9). Για τον ανιχνευτή 

κοιλοτήτων η μέγιστη επιτάχυνση είναι ίση με 4,17 (Σχήμα 2.10), ενώ για τον Wavelet η 

αντίστοιχη βελτίωση κύκλων εκτέλεσης είναι 2,89 (το Σχήμα 2.11). Το Σχήμα 2.12 δείχνει 

ότι για το QSDPCM η μέγιστη επιτάχυνση είναι 4,16. Τέλος, για τον κωδικοποιητή JPEG η 

μέγιστη επιτάχυνση είναι 1,57 όπως διευκρινίζεται στο Σχήμα 2.13. Κατά συνέπεια, είναι 

σαφές από τα speedups που παρουσιάζονται στα Σχήματα 2.9-2.13 ότι με την επιλογή 

δαπανηρών BBs που χαρτογραφείται στο reconfigurable υλικό coarse-grain, η απόδοση των 

μερών της εφαρμογής που χαρτογραφούνται στο RFU βελτιώνεται κατά ένα μεγάλο μέρος.    
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Σχήμα 2.9  Κύκλοι και επιτάχυνση για την εφαρμογή OFDM transmitter. 
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Σχήμα 2.10  Κύκλοι και επιτάχυνση για την εφαρμογή Cavity Detector 
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Σχήμα 2.11  Κύκλοι και επιτάχυνση για την εφαρμογή wavelet-based image 
compressor 
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Σχήμα 2.12  Κύκλοι και επιτάχυνση για την εφαρμογή  QSDPCM 
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Σχήμα 2.13  Κύκλοι και επιτάχυνση για την εφαρμογή  JPEG encoder 
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2.7 Συμπεράσματα 

Μια διαδικασία διαχωρισμού για την επιτάχυνση κρίσιμων τμημάτων λογισμικού σε 

συστήματα επεξεργαστή-FPGA παρουσιάστηκε σε αυτό το κεφάλαιο. Ένα σύνολο πέντε 

εφαρμογών και μία γενική πλατφόρμα που υλοποιεί ένα γενικό σύστημα επεξεργαστή-

FPGA χρησιμοποιήθηκαν. Σημαντικές επιταχύνσεις επιτεύχθηκαν όταν πυρήνες 

εκτελέστηκαν στην FPGA λογική. Για συστήματα που βασίζονται σε Virtex FPGAs οι 

βελτιώσεις των κύκλων εκτέλεσης κυμαίνονται από 1.3 έως 3.7. προέκυψε επίσης ότι η 

επιτάχυνση αυξάνει όταν ένα μεγαλύτερο FPGA χρησιμοποιείται και το αποτέλεσμα στην 

επιτάχυνση στο FPGA είναι διαφορετικό όταν διαφορετικός επεξεργαστής χρησιμοποιείται. 

Ακολούθως, παρουσιάστηκε μια μέθοδος για την επιτάχυνση των εφαρμογών με την 

εκτέλεση των κρίσιμων μερών των εφαρμογών στο reconfigurable υλικό coarse-grain μιας 

ετερογενούς αρχιτεκτονικής συστημάτων. Σε αυτή την περίπτωση ο διαχωρισμός 

υλικού/λογισμικού χρησιμοποιήθηκε έτσι ώστε να διαχωρίσει τα κομμάτια που θα 

εκτελεστούν σε υλικό σε κρίσιμα (χαρτογράφηση σε coarse-grain) και μη-κρίσιμα  

(χαρτογράφηση σε fine-grain) έτσι ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή επιτάχυνση 

λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τόσο των εφαρμογών όσο και των 

χρησιμοποιούμενων για χαρτογράφηση πλατφόρμων Τα πειράματα έδειξαν μέγιστη 

βελτίωση απόδοσης 4,17 για τον ανιχνευτή κοιλοτήτων, ενώ οι σημαντικές βελτιώσεις 

αναφέρθηκαν επίσης για τις υπόλοιπες τέσσερεις  εφαρμογές.  
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Κεφάλαιο 3 

Σύγχρονες Κρυπτογραφικές Εφαρμογές 

και Σχεδιαστικές Τάσεις 
 

 

 

3.1 Σύνοψη    

Ο βασικός στόχος του Κεφαλαίου 3 είναι αρχικά να παράσχει τον αναγνώστη ένα 

βασικό υπόβαθρο στις βασικές αρχές της επιστήμης της κρυπτογραφίας. Επίσης,  

αναλύονται σχεδιαστικά θέματα όπως γιατί και πότε προτιμάται η σχεδίαση σε υλικό από 

την σχεδίαση σε λογισμικό όσον αφορά τις κρυπτογραφικές πλατφόρμες και ποια τα 

πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα σε κάθε περίπτωση. Ακολούθως εξειδικεύουμε στο 

γνωστικό αντικείμενο της εν λόγω διδακτορικής διατριβής που σε μεγάλο βαθμό αφορά τις 

συναρτήσεις κατακερματισμού και ανάμειξης (hash functions) όσον αφορά τις χρήσεις τους 

γενικά σε ηλεκτρονικές εφαρμογές που έχουν ανάγκη από ασφάλεια και άρα από κάποιου 

είδους κρυπτογραφικής διαδικασίας.  Έτσι, καθορίζεται το πλαίσιο εφαρμογής των 

επιμέρους τεχνικών καθώς και της συνολικής μεθοδολογίας που θα αναλυθεί στα επόμενα 

κεφάλαια. Στην συνέχεια, επισημαίνονται αυτές οι εφαρμογές που έχουν ανάγκη από την 

επίτευξη πολύ υψηλής απόδοσης έτσι ώστε να εξυπηρετήσουν όλες τις αιτήσεις. Τέλος,  
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αναλύονται οι σύγχρονες τάσεις για τον σχεδιασμό των συναρτήσεων κατακερματισμού και 

ανάμειξης σε υλικό τόσο από την ακαδημαϊκή κοινότητα όσον και από την βιομηχανία 

λαμβάνοντας υπόψη την εξελικτική πορεία τόσο της έρευνας της ακαδημαϊκής κοινότητας 

όσο και των παραγόμενων προϊόντων από την βιομηχανία. Επιβεβαιώνεται έτσι το ορθό της 

ερευνητικής πορείας που ακολουθήθηκε.   

Το υπόλοιπο του κεφαλαίου οργανώνεται ως εξής: η παράγραφος 3.2 αναφέρει το 

βασικό υπόβαθρο όσον αφορά την κρυπτογραφία και τους βασικούς κρυπτογραφικούς 

μηχανισμούς δίνοντας κάποιες  βασικές θεωρητικές γνώσεις και μετέπειτα ανάλυσης των 

κρυπτογραφικών μηχανισμών που χρησιμοποιούνται για την ασφάλεια των ηλεκτρονικά 

διακινούμενων δεδομένων, ενώ η παράγραφος 3.3 εστιάζει στο πότε προτιμάται η 

υλοποίηση των κρυπτογραφικών μηχανισμών σε λογισμικό και πότε και για ποιους λόγους 

σε υλικό καθορίζοντας και το πεδίο εφαρμογών στο οποίο κινούμαστε. Στην  παράγραφο 

3.4 περιγράφεται αναλυτικά η μελέτη σκοπιμότητας της προτεινόμενης ερευνητικής 

μεθοδολογίας που θα περιγραφθεί στα επόμενα κεφάλαια αναδυκνείωντας και τα οφέλη της 

στους σύγχρονους σχεδιασμούς κρυπτογραφικών συστημάτων ασφαλείας. Τελικά, η 

παράγραφος 3.5 δίνει τα συμπεράσματα του κεφαλαίου αυτού. 

 

3.2 Βασικά στοιχεία κρυπτογραφίας  

Η καθιέρωση των υπολογιστών και των συστημάτων τηλεπικοινωνιών που έλαβε χώρα 

ειδικά στη δεκαετία του 60, έφερε την ανάγκη για προστασία της μετάδοσης δεδομένων με 

σκοπό να προστατεύεται η ψηφιακή πληροφορία και να παρέχονται ασφαλείς ψηφιακές 

υπηρεσίες. Τα τελευταία χρόνια η δυνατότητα ολοκλήρωσης των αλγορίθμων με την 

ανάπτυξη της επιστήμης της ηλεκτρονικής καθώς και η ανάπτυξη των ασύρματων 

επικοινωνιών έδωσε νέα πνοή στην εξέλιξη της κρυπτογραφίας και γενικότερα στην εξέλιξη 

της ασφάλειας των συστημάτων. 

3.2.1 Ασφάλεια πληροφορίας και κρυπτογραφία 
Με σκοπό την εισαγωγή στην κρυπτογραφία, η κατανόηση θεμάτων σχετικά με την 

ασφάλεια πληροφορίας είναι αναγκαία. Η ασφάλεια πληροφορίας σχετίζεται με το σενάριο 

επικοινωνίας, τις απαιτήσεις και τη διαθεσιμότητα των συμβαλλόμενων μελών σε πόρους 

συστήματος. Μερικές από τις βασικές έννοιες οι οποίες σχετίζονται με τη θεωρία ασφάλεια 

της πληροφορίας βρίσκονται στον Πίνακα 3.1. 
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Μυστικότητα ή Εμπιστευτικότητα  

(Privacy or confidentiality) 

Μόνο οι εγκεκριμένοι χρήστες μπορούν να δουν 

την πληροφορία 

Ακεραιότητα δεδομένων  

(data integrity) 

Διαβεβαίωση πως η πληροφορία δεν έχει 

αλλαχτεί από μη εγκεκριμένους χρήστες 

Πιστοποίηση Οντότητας  

(entity authentication or identification) 

Πιστοποίηση-έγκριση μιας οντότητας από μία 

άλλη 

Επιβεβαίωση της πηγής πληροφορίας 

(Message authentication) 

Πιστοποίηση-έγκριση της πηγής πληροφορίας 

Υπογραφή 

(signature) 

Ένα μέσο ώστε να δεσμευτούν πληροφορίες σε 

μια οντότητα 

Έγκριση 

(authorization) 

Μεταβίβαση σε μια άλλη οντότητα δικαιωμάτων, 

του επισήμου φορέα, για να είναι ή να κάνει κάτι 

Έλεγχος Πρόσβασης 

(access control) 

Έλεγχος πρόσβασης σε οντότητες που έχουν τα 

απαραίτητα δικαιώματα 

Πιστοποίηση 

(certification) 

Επικύρωση των πληροφοριών από μια 

εγκεκριμένη οντότητα 

Τimestamping Καταγραφή του χρόνου της δημιουργίας ή της 

ύπαρξης των πληροφοριών 

Επικύρωση επιτυχημένων υπηρεσιών 

(confirmation) 

Επικύρωση ότι οι υπηρεσίες έχουν παρασχεθεί 

επιτυχώς 

Ιδιοκτησία 

(ownership) 

Διεργασίες ώστε να παρασχεθεί σε μια οντότητα 

το νόμιμο δικαίωμα να χρησιμοποιεί ή να 

μεταφέρει δικαιώματα σε άλλες οντότητες 

Ανωνυμία 

(anonymity) 

Διεργασίες που αποκρύπτουν την ταυτότητα μιας 

οντότητας που περιλαμβάνεται σε κάποια 

διαδικασία 

Μη άρνηση 

(non-repudiation) 

Αποτροπή άρνησης προηγουμένων πράξεων 

 

Πίνακας 3.1   Βασικές έννοιες στην θεωρία ασφάλειας   
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Ένα από τα θεμελιώδη εργαλεία-έννοιες που χρησιμοποιούνται στην ασφάλεια 

πληροφοριών είναι η υπογραφή. Αποτελεί δομική μονάδα και για άλλες υπηρεσίες όπως η 

μη άρνηση, η επικύρωση της προέλευσης δεδομένων, πιστοποίηση οντότητας, και η 

μαρτυρία. Με τις ηλεκτρονικές πληροφορίες η έννοια μιας υπογραφής πρέπει να 

επαναπροσδιοριστεί και δεν μπορεί απλά να είναι κάτι μοναδικό για τον υπογράφοντα και 

ανεξάρτητο των υπογεγραμμένων πληροφοριών.  

Οι πιο βασικές έννοιες στην επιστήμη της κρυπτογραφίας είναι οι παρακάτω: 

 

1. Εμπιστευτικότητα (Confidentiality) είναι η υπηρεσία που χρησιμοποιείται για να 

προφυλάσσεται το περιεχόμενο της πληροφορίας από τους μη εξουσιοδοτημένους. 

Η Μυστικότητα (Secrecy) αποτελεί όρο συνώνυμο με την εμπιστευτικότητα. 

2. Η Ακεραιότητα δεδομένων (Data integrity) είναι η υπηρεσία η οποία διευθετεί την 

μη εξουσιοδοτημένη αλλαγή των δεδομένων. Για να διασφαλιστεί η Ακεραιότητα 

δεδομένων, κάποιος πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ανιχνεύει την αλλαγή 

δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένα μέρη. Η αλλαγή των δεδομένων περιλαμβάνει 

ενέργειες όπως εισαγωγή, αφαίρεση-διαγραφή και αντικατάσταση. 

3.  Η Πιστοποίηση (Authentication) είναι η υπηρεσία που σχετίζεται με την 

αναγνώριση-ταυτοποίηση. Τα δύο μέρη που θέλουν να επικοινωνήσουν πρέπει να 

αναγνωρίσουν το ένα το άλλο. Αυτή η διεργασία εφαρμόζεται και στις δύο 

οντότητες που θέλουν να επικοινωνήσουν αλλά και στην πληροφορία. Για την 

πληροφορία η οποία μεταφέρεται μέσω ενός καναλιού πρέπει να επικυρώνεται η 

προέλευσή της, η ημερομηνία δημιουργίας, το περιεχόμενο κτλ.. Γι αυτούς τους 

λόγους η Πιστοποίηση χωρίζεται σε δύο βασικές κλάσεις: Πιστοποίηση οντότητας 

και Πιστοποίηση προέλευσης δεδομένων. Η Πιστοποίηση προέλευσης δεδομένων 

μπορεί να παρέχει την Ακεραιότητα δεδομένων . 

4. Μη Άρνηση (Non-repudiation) είναι η υπηρεσία που αποτρέπει μία οντότητα από το 

να αρνηθεί ότι διέπραξε προηγούμενες συμφωνίες ή ενέργειες. Όταν διαφωνίες 

προκύπτουν λόγω της άρνησης μιας οντότητας ότι ορισμένες ενέργειες έχουν 

πραγματοποιηθεί, είναι απαραίτητοι μηχανισμοί ώστε να επιλύονται τέτοια 

προβλήματα. Για παράδειγμα, μια οντότητα μπορεί να εγκρίνει κάποια αγορά από 

μια άλλη οντότητα και να αρνηθεί αργότερα σχετικά με αυτήν την ενέργεια. 
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Επομένως, μια διαδικασία που περιλαμβάνει έναν εμπιστευμένο τρίτο (third party) 

απαιτείται για να επιλύσει τη διαφωνία.  

Ένας θεμελιώδης στόχος της επιστήμης κρυπτογραφίας είναι να εξεταστούν επαρκώς 

αυτές οι τέσσερις περιοχές και στη θεωρία και στην πράξη. Στο Σχήμα 3.1 παρέχεται μια 

σχηματική λίστα των βασικών λειτουργιών-μηχανισμών της ασφάλειας πληροφορίας και 

πώς σχετίζονται. Πολλοί από αυτούς θα εισαχθούν εν συντομία σε αυτό το Κεφάλαιο. 

 

 

 

Σχήμα 3.1  Η Συσχέτιση των βασικών μηχανισμών ασφαλείας 

 

3.2.2  Συναρτήσεις κατακερματισμού και ανάμειξης (hash functions) και 
κρυπτογραφία 

Ένα από τα πιο βασικά θέματα στην κρυπτογραφία είναι η έννοια της συνάρτησης. Η 

συνάρτηση επίσης αναφέρεται και ως αντιστοίχιση (mapping) ή μετασχηματισμός 

(transformation). Ιδιαίτερου δε ενδιαφέροντος είναι οι μονόδρομες συναρτήσεις 
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κατακερματισμού και ανάμειξης ή αλλιώς one-way hash functions ή απλά hash functions.Οι 

μονόδρομες  hash συναρτήσειs συναντώνται στη βιβλιογραφία με πολλά ονόματα, όπως: 

συνάρτηση συμπίεσης(compression συνάρτηση), αποτύπωμα (fingerprint), message digest, 

έλεγχος ακεραιότητας μηνύματος (Message Integrity Check – MIC) και πολλά άλλα. Η 

hash συνάρτηση είναι συνάρτηση που έχει σαν είσοδο μία μεταβλητού μήκους 

συμβολοσειρά που αποτελεί το μήνυμα εισόδου(string, το οποίο λέγεται pre-image ) και το 

μετατρέπει σε μία ορισμένου μήκους συμβολοσειρά εξόδου (string, που λέγεται hash τιμή ή 

message digest  κ.ο.κ) και έχει γενικά μικρότερο μέγεθος. 

Οι μονόδρομες  hash συναρτήσεις είναι hash συναρτήσεις για τις οποίες εύκολα μπορεί 

να υπολογιστεί η  τιμή εξόδου από την τιμή εισόδου, αλλά είναι δύσκολο να βρούμε την 

τιμή εισόδου η οποία αντιστοιχεί σε μία συγκεκριμένη hash τιμή εξόδου. Μία καλή 

μονόδρομη hash συνάρτηση είναι επίσης ελεύθερη από συγκρούσεις (collision free), που 

σημαίνει ότι είναι δύσκολο να βρούμε δύο μηνύματα εισόδου (pre-images) οι οποίες θα 

έχουν την ίδια hash τιμή  εξόδου. Παρέχουν με τον τρόπο αυτό, μία μοναδική σχέση μεταξύ 

της εισόδου και της εξόδου, αντικαθιστώντας έτσι την αυθεντικότητα μίας μεγάλης σε 

μέγεθος πληροφορίας (δηλαδή του μηνύματος εισόδου) με την αυθεντικότητα ενός αρκετά 

μικρότερου σε μέγεθος μηνύματος εξόδου. Μία μονόδρομη hash συνάρτηση, H(M), ενεργεί 

σε ένα οποιουδήποτε μήκους μήνυμα M και επιστρέφει μία σταθερού-μήκους hash τιμή, h.

                                  h = H(M) 

 Πολλές συναρτήσεις μπορούν να πάρουν μία οποιουδήποτε μήκους είσοδο και να 

επιστρέψουν μία έξοδο σταθερού μήκους, αλλά οι μονόδρομες  hash συναρτήσεις έχουν 

επιπρόσθετα χαρακτηριστικά, τα οποία τις κάνουν μονόδρομης λειτουργίας : 

• Είναι εύκολο να υπολογιστεί το h όταν δίνεται το M. 

• Όταν δίνεται το h είναι δύσκολο να υπολογιστεί το M ώστε να ισχύει H(M)    = h. 

 • Όταν δίνεται το M είναι δύσκολο να βρεθεί ένα άλλο μήνυμα, M’, τέτοιο    ώστε   να 

ισχύει H(M) = H(M’). 

Οι hash συναρτήσεις είναι δημόσιες, δηλαδή δεν υπάρχει μυστικότητα στον τρόπο 

λειτουργίας τους. Η ασφάλεια μιας μονόδρομης hash συνάρτησης οφείλεται στην 

μονοδρομικότητα της (one-wayness).  

Η έξοδος των  hash συναρτήσεων δεν εξαρτάται από την είσοδο με κανένα διακριτό 

τρόπο και μία αλλαγή σε ένα μόνο bit του μηνύματος εισόδου (pre-image ) κατά μέσο όρο 
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αλλάζει τα μισά bit της hash τιμής εξόδου. Με δεδομένη μία hash τιμή είναι υπολογιστικά 

ανέφικτο να βρούμε ένα μήνυμα εισόδου (pre-image)το οποίο θα έδινε την ίδια hash τιμή, 

και αυτή είναι μία βασική ιδιότητα των μονόδρομων  hash συναρτήσεων. 

Μία κατηγορία κρυπτογραφικών αλγορίθμων κατά την εκτέλεση τους χρησιμοποιούν 

μια μυστική πληροφορία-η οποία λέγεται κλειδί-έτσι ώστε μόνο εξουσιοδοτημένοι χρήστες 

,οι οποίοι βέβαια γνωρίζουν το κλειδί, να μπορούν να εφαρμόσουν το κρυπτογραφικό 

αλγόριθμο σε ένα συγκεκριμένο μήνυμα εισόδου έτσι ώστε να βρουν το μήνυμα εξόδου. Με 

τις μονόδρομες  hash συναρτήσεις, χωρίς κλειδί, οποιοσδήποτε μπορεί να επαληθεύσει μία 

hash τιμή που του στέλνουμε αφού δεν υπάρχει μυστική πληροφορία -κλειδί-και όπως 

είπαμε δεν υπάρχει κάποια μυστικότητα στον τρόπο με τον οποίο  δουλεύουν οι μονόδρομες 

hash συναρτήσεις. Μπορούμε να σκεφτούμε τα παραπάνω σαν ένα τρόπο για να παίρνουμε 

την hash τιμή εξόδου(message digest) ενός αρχείου. Εάν δηλαδή θέλουμε να 

επιβεβαιώσουμε ότι κάποιος έχει ένα συγκεκριμένο αρχείο, το οποίο έχουμε και εμείς, αλλά 

δεν επιθυμούμε να μας στείλει το αρχείο αυτό, τότε απλά ζητάμε να μας στείλει τη hash 

τιμή του. Εάν μας αποσταλεί η σωστή hash τιμή, τότε είναι σίγουρο ότι το αρχείο υπάρχει. 

Η διαδικασία αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική σε οικονομικές συναλλαγές, όπου φυσικά δεν 

θέλουμε μία οφειλή των 100$ να μπορεί να μετατραπεί σε οφειλή 1000$ κάπου στο δίκτυο! 

Συνήθως λοιπόν χρησιμοποιείται μία μονόδρομη hash συνάρτηση χωρίς κλειδί, για να 

μπορεί οποιοσδήποτε να επιβεβαιώσει τη hash τιμή. Αντίθετα, εάν θέλουμε μόνο ένας 

συγκεκριμένος παραλήπτης να είναι ικανός να επαληθεύσει το αποστελλόμενο hash, τότε 

χρησιμοποιούμε κώδικες πιστοποίησης μηνυμάτων (MACs) οι οποίοι είναι μονόδρομες  

hash συναρτήσεις μαζί με την προσθήκη ενός κρυφού κλειδιού (secret key). Έτσι πλέον η 

hash τιμή προκύπτει σαν συνάρτηση του μηνύματος εισόδου(pre-image)  και του κρυφού 

κλειδιού. Ισχύουν ακριβώς τα ίδια πράγματα όπως τα αναφέραμε για τις μονόδρομες  hash 

συναρτήσεις αλλά πλέον μόνο κάποιος ο οποίος έχει και το κλειδί μπορεί να επαληθεύσει 

τη hash τιμή. Μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα μηχανισμό MAC είτε χρησιμοποιώντας 

μία hash συνάρτηση είτε έναν αλγόριθμο κρυπτογράφησης τμήμα(block).  Οι είσοδοι σε μία 

μονόδρομη συνάρτηση είναι ένα τμήμα(block) του μηνύματος εισόδου και η έξοδος των 

προηγούμενων τμημάτων(blocks) (Σχήμα 3.2). Η hash τιμή δηλαδή του Mi  τμήμα(block) 

είναι : hi = f(Mi , hi-1) . 
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Μονόδρομη
συνάρτηση

h i

M i

h i-1

 

Σχήμα 3.2  Μονόδρομη Συνάρτηση 

Αυτή η hash τιμή μαζί με το επόμενο τμήμα(block) του μηνύματος γίνονται οι επόμενοι 

είσοδοι στην μονόδρομη συνάρτηση. Η hash τιμή ολόκληρου του μηνύματος είναι η hash 

τιμή του τελευταίου τμήματος(block). Το αρχικό μήνυμα πρέπει να περιέχει κάποια δυαδική 

αναπαράσταση του μήκους ολόκληρου του μηνύματος. Αυτή η τεχνική ξεπερνά ένα πιθανό 

πρόβλημα ασφάλειας που προκύπτει από το γεγονός ότι μηνύματα με διαφορετικό μήκος 

είναι πιθανόν να έχουν την ίδια hash τιμή. Η τεχνική αυτή ονομάζεται MD-strengthening.  

3.2.3     HMAC Πιστοποίηση Μηνυμάτων   

Στην ασφάλεια μετάδοσης των πληροφοριών, η πιστοποίηση μηνύματος είναι μία 

θεμελιώδης τεχνική, η οποία χρησιμοποιείται για να επιβεβαιώσει ότι τα ληφθέντα 

μηνύματα προέρχονται από τον σωστό αποστολέα και ότι δεν έχουν τροποποιηθεί κατά τη 

μετάδοση. Στην πιστοποίηση μηνύματος, το στοιχείο κλειδί είναι η χρήση ενός κώδικα 

πιστοποίησης μηνύματος (Message Authentication Code-MAC). Η τεχνική για να 

δημιουργηθεί ένα MAC βασίζεται στη χρήση μίας hash συνάρτησης σε συνδυασμό με ένα 

μυστικό κλειδί και αναφέρεται σαν HMAC (hash-based MAC) και έτσι παρέχεται ένας 

τρόπος να ελεγχθεί η ακεραιότητα των πληροφοριών που διαβιβάζονται  ή που 

αποθηκεύονται σε ένα αναξιόπιστο μέσο. Χαρακτηριστικά, οι κώδικες πιστοποίησης 

μηνυμάτων (MAC) χρησιμοποιούνται μεταξύ δύο συμβαλλόμενων μερών που μοιράζονται 

ένα μυστικό κλειδί (SECRET KEY) προκειμένου να επικυρωθούν οι πληροφορίες που 

διαβιβάζονται μεταξύ αυτών των συμβαλλόμενων μερών.  

Ο HMAC μηχανισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με οποιαδήποτε 

επαναληπτική κρυπτογραφική hash συνάρτηση όπως είναι οι MD5, SHA-1 κ.α. Ο HMAC 
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χρησιμοποιεί επίσης  ένα μυστικό κλειδί για τον υπολογισμό και την επαλήθευση των τιμών 

πιστοποίησης μηνυμάτων.  

Οι κύριοι στόχοι του μηχανισμού πιστοποίησης μηνυμάτων (MAC) είναι : 

• Χρησιμοποίηση, χωρίς καμία απολύτως τροποποίηση, των διαθέσιμων hashing                     

συναρτήσεων ειδικά δε εκείνων που αποδίδουν καλά στο λογισμικό ,και για τις  

οποίες ο κώδικας είναι ελεύθερα και ευρέως διαθέσιμος. 

• Η  διατήρηση της αρχική απόδοση της hashing συνάρτησης χωρίς να υπάρξει καμία 

σημαντική υποβάθμιση. 

• Χρησιμοποίηση και διαχείριση των κλειδιών με απλό τρόπο. 

• Η καλή και κατανοητή ανάλυση της κρυπτογραφικής δύναμης του μηχανισμού 

πιστοποίησης βασισμένη σε λογικές υποθέσεις για την χρησιμοποιούμενη hashing 

συνάρτηση. 

• Η ύπαρξη δυνατότητας για εύκολη αντικατάσταση της χρησιμοποιούμενης hashing 

συνάρτησης σε περίπτωση που αναπτυχθούν  γρηγορότερες ή ασφαλέστερες hashing 

συναρτήσεις 

Συγκεκριμένα, ο HMAC μηχανισμός χρησιμοποιείται από τον αποστολέα έτσι ώστε να 

παραχθεί μια τιμή MAC χρησιμοποιώντας το κρυφό κλειδί και το μήνυμα που θέλουμε να 

στείλουμε. Το MAC στέλνεται αμέσως μετά στον παραλήπτη μαζί με το μήνυμα. Ο 

παραλήπτης ακολούθως υπολογίζει και αυτός μια τιμή MAC χρησιμοποιώντας το ίδιο 

κρυφό κλειδί και την ίδια HMAC συνάρτηση με τον αποστολέα. Τέλος, ο παραλήπτης 

συγκρίνει το MAC που υπολόγισε, με τον MAC το οποίο έλαβε από τον αποστολέα και εάν 

αυτές οι δύο τιμές είναι ίδιες τότε προκύπτει ότι το μήνυμα ελήφθη σωστά και ο 

παραλήπτης επίσης επιβεβαιώνει τον αποστολέα του μηνύματος. Η παρεχόμενη ασφάλεια  

από την HMAC συνάρτηση  στηρίζεται μεταξύ άλλων στην διατήρηση της μυστικότητας 

του κρυφού κλειδιού καθώς βέβαια και στην κρυπτογραφική δύναμη της 

χρησιμοποιούμενης hashing συνάρτησης. 
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3.2.4  Βασική ορολογία για την κρυπτογραφία 

• Το A δηλώνει ένα σύνολο πεπερασμένων στοιχείων όπου είναι το αλφάβητο. Για 

παράδειγμα, A={0,1}, είναι το δυαδικό αλφάβητο. Οποιοδήποτε βέβαια αλφάβητο 

όμως μπορεί να κωδικοποιηθεί σε δυαδικό αλφάβητο.  

• Το Μ δηλώνει το διάστημα του μηνύματος (message space) και κάθε στοιχείο του Μ 

ονομάζεται αρχικό κείμενο (plaintext). Προκύπτει από όλους τους δυνατούς 

συνδυασμούς των στοιχείων της αλφαβήτου, για δεδομένο αριθμό συμβόλων. 

• To C δηλώνει το διάστημα του κρυπτογραφήματος (ciphertext space). Ένα στοιχείο 

του C ονομάζεται κρυπτογραφημένο μήνυμα (ciphertext). 

• Το Κ συμβολίζει ένα σύνολο αποκαλούμενο διάστημα κλειδιών (key space). Ένα 

στοιχείο του Κ καλείται κλειδί. 

• Κάθε στοιχείο  ορίζει μοναδικά μια διαδικασία απεικόνισης-αντιστοίχισης 

(bijection) από το M στο C, η οποία συμβολίζεται . H καλείται συνάρτηση ή 

μετασχηματισμός κρυπτογράφησης. 

• Για κάθε στοιχείο , το  δηλώνει το μετασχηματισμό από το C στο Μ και 

ονομάζεται αποκρυπτογράφηση ή μετασχηματισμός αποκρυπτογράφησης. 

• Η διαδικασία  εφαρμογής του μετασχηματισμού  στο μήνυμα , συνήθως 

αναφέρεται ως κρυπτογράφηση του m. 

• Η διαδικασία εφαρμογής του μετασχηματισμού  στο κρυπτογραφημένο μήνυμα 

c, συνήθως αναφέρεται ως αποκρυπτογράφηση του c. 

• Ένα σχήμα κρυπτογράφησης αποτελείται από ένα σύνολο  

κρυπτογραφικών μετασχηματισμών και ένα αντίστοιχο σύνολο  

μετασχηματισμών αποκρυπτογράφησης με την ιδιότητα ότι για κάθε  υπάρχει 

ένα μοναδικό κλειδί  έτσι ώστε , όπου  για όλα τα 

. Ένα σχήμα κρυπτογράφησης πολλές φορές καλείται και cipher. 

• Τα κλειδιά  και  ορίζονται ως ζεύγος κλειδιών και μερικές φορές συμβολίζονται 

ως (e, d). Τα e και d μπορεί να είναι ίδια. 
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• Η κατασκευή ενός σχήματος κρυπτογράφησης απαιτεί την επιλογή του διαστήματος 

μηνύματος Μ, του διαστήματος κρυπτογραφήματος C, του διαστήματος κλειδιών Κ 

και την επιλογή μετασχηματισμών  καθώς και αντίστροφων μετασχηματισμών 

. 

3.2.4.1  Επιτυγχάνοντας εμπιστευτικότητα 
Για να επιτευχθεί εμπιστευτικότητα ένα σχήμα κρυπτογράφησης μπορεί να αναπτυχθεί 

ως εξής: Έστω δύο μέρη, η Alice και ο Bob, που πρέπει αρχικά να επιλέξουν μυστικά ένα 

ζεύγος κλειδιών (e, d). Αμέσως μετά έστω πως η Alice επιθυμεί να στείλει ένα μήνυμα 

 στο Bob, και υπολογίζει  και το στέλνει στο Bob. Από τη μεριά του ο 

Bob υπολογίζει  και επομένως μπορεί και διαβάζει το καθαρό μήνυμα m. 

Γιατί όμως τα κλειδιά είναι απαραίτητα; (Γιατί δηλαδή να μη θεωρούσαμε μόνο μια 

συνάρτηση κρυπτογράφησης και την αντίστοιχη συνάρτηση αποκρυπτογράφησής;) 

Έχοντας μετασχηματισμούς που είναι πολύ παρόμοιοι αλλά χαρακτηρισμένοι από τα 

κλειδιά σημαίνει ότι εάν κάποιος ιδιαίτερος μετασχηματισμός αποκρυπτογράφησης 

αποκαλύπτεται, έπειτα κάποιος δεν είναι απαραίτητο να ξανασχεδιάσει όλο τον 

μετασχηματισμό αλλά απλά αλλάζει το κλειδί. Αποτελεί «υγιής» κρυπτογραφική πρακτική 

να αλλαχτεί το κλειδί (κρυπτογράφηση/μετασχηματισμός αποκρυπτογράφησης) συχνά. Σαν 

φυσικό ανάλογο, ας εξετάσουμε μια επανατοποθετήσιμη κλειδαριά συνδυασμών. Η δομή 

της κλειδαριάς είναι διαθέσιμη σε καθέναν που επιθυμεί να αγοράσει αλλά ο συνδυασμός 

επιλέγεται και τίθεται από τον ιδιοκτήτη. Εάν ο ιδιοκτήτης υποψιάζεται ότι ο συνδυασμός 

έχει αποκαλυφθεί μπορεί εύκολα να το επαναριθμήσει χωρίς αντικατάσταση του φυσικού 

μηχανισμού. 
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3.2.4.2  Τα μέρη της επικοινωνίας  
Παρατηρώντας το Σχήμα  3.3  μπορούμε να ορίσουμε την παρακάτω ορολογία. 

 

 

Σχήμα 3.3  Σχηματικό επικοινωνίας δύο συμβαλλόμενων μελών χρησιμοποιώντας 
κρυπτογράφηση 

 

• Μια οντότητα ή ένα συμβαλλόμενο μέρος (entity or party) είναι κάποιος που 

μεταδίδει, ή λαμβάνει, ή διαχειρίζεται τις πληροφορίες. Η Alice και ο Bob είναι οι 

οντότητες όπως αναφέρθηκε πριν. Μια οντότητα μπορεί να είναι ένα πρόσωπο, ένα 

τερματικό υπολογιστών, κ.λπ. . 

• Ο αποστολέας (sender) είναι η οντότητα σε μια επικοινωνία δύο μερών και αποτελεί 

την επίσημη πηγή αποστολής πληροφορίας. Στο Σχήμα 3.3, ο αποστολέας είναι η 

Alice. 

• Ο δέκτης (receiver) είναι η οντότητα σε μια επικοινωνία δύο μερών που αποτελεί 

τον επίσημο παραλήπτη πληροφορίας. Στο Σχήμα 3.3, ο δέκτης είναι ο Bob. 

• Ο εισβολέας (adversary) είναι η οντότητα σε μια επικοινωνία δύο μερών (two-party) 

που δεν είναι ούτε ο αποστολέας ούτε δέκτης, και που προσπαθεί να παρακάμψει 

την υπηρεσία ασφάλειας πληροφοριών που παρέχεται μεταξύ του αποστολέα και 

του δέκτη. Διάφορα άλλα ονόματα που είναι συνώνυμα με τον εισβολέα όπως ο 

εχθρός, ο επιτιθέμενος, ο αντίπαλος, ο ωτακουστής και ο παρείσακτος 
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χρησιμοποιούνται. Ο εισβολέας προσπαθεί συχνά να διαδραματίσει το ρόλο είτε του 

νόμιμου αποστολέα είτε του νόμιμου δέκτη. 

3.2.4.3  Τα Κανάλια Επικοινωνίας 
Η διαφορά μεταξύ ενός φυσικά ασφαλούς καναλιού και ενός ασφαλούς καναλιού  είναι 

πως το ασφαλές κανάλι μπορεί να προστατευτεί από φυσικές ή κρυπτογραφικές τεχνικές 

εισβολής. Ορισμένα κανάλια υποτίθεται ότι είναι φυσικά ασφαλή και  περιλαμβάνουν τους 

έμπιστους μεταφορείς πληροφορίας, προσωπική επαφή μεταξύ των επικοινωνούντων 

συμβαλλόμενων μερών, και μια αφιερωμένη σύνδεση επικοινωνίας. Αναλυτικότερα: 

• Το κανάλι (channel) είναι το μέσο μετάδοσης πληροφορίας από μια οντότητα σε 

άλλη. 

• Ένα φυσικά ασφαλές κανάλι (physically secure channel) ή το ασφαλές κανάλι 

(secure channel) είναι το κανάλι που δεν είναι φυσικά προσιτό στον εισβολέα. 

• Ένα μη ασφαλές κανάλι (unsecured channel) είναι το κανάλι όπου εκτός από τα 

συμβαλλόμενα μέρη και εκτός από εκείνους για τους οποίους οι πληροφορίες 

προορίζονται, μπορούν και άλλοι να διαγράψουν, να παρεμβληθούν, ή να 

διαβάσουν. 

• Ένα (secured channel) ασφαλές κανάλι είναι το κανάλι από το οποίο ο εισβολέας 

δεν έχει τη δυνατότητα να παραγγείλει, να διαγράψει, να παρεμβάλει, ή να διαβάσει. 

 

3.2.5 Θεωρία Ασφάλειας 

Μια θεμελιώδης προϋπόθεση στο σύστημα κρυπτογραφίας είναι ότι τα σύνολα M, C, K 

 ,  είναι γνωστά σε όλους. Όταν δύο 

συμβαλλόμενα μέρη επιθυμούν να επικοινωνήσουν με ασφάλεια και να χρησιμοποιήσουν 

ένα σύστημα κρυπτογράφησης, το μόνο πράγμα που κρατούν μυστικό είναι το ζευγάρι 

μυστικών κλειδιών . Θα μπορούσε κάποιος να κερδίσει πρόσθετη ασφάλεια με το να 

διαφυλάξει μυστικό το μετασχηματισμό-αλγόριθμο κρυπτογράφησης και 
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αποκρυπτογράφησης αλλά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να βασίζεται την ασφάλεια του 

ολόκληρου συστήματος σε αυτήν την προσέγγιση. 

Ένα σχέδιο κρυπτογράφησης λέγεται ότι είναι εύθραυστο (breakable) εάν ένας τρίτος, χωρίς 

προγενέστερη γνώση του ζευγαριού κλειδιών , μπορεί συστηματικά να ανακτήσει καθαρό 

κείμενο από το αντίστοιχο κρυπτογράφημα μέσα σε κάποιο κατάλληλο χρονικό διάστημα. 

Ένα κατάλληλο χρονικό διάστημα είναι συνάρτηση της διάρκειας ζωής όπου τα 

στοιχεία πρέπει να είναι προστατευμένα. Για παράδειγμα, μια εντολή για να αγοραστεί μια 

συγκεκριμένη μετοχή, πρέπει να κρατηθεί μυστική για μερικά λεπτά ενώ τα κρατικά 

μυστικά μπορεί να πρέπει να παραμείνουν εμπιστευτικά για μεγάλο χρονικό διάστημα. 

Ένα σχέδιο κρυπτογράφησης μπορεί να «σπάσει» με το να δοκιμαστούν όλα τα πιθανά 

κλειδιά ώστε να βρεθεί ποιο ζεύγος κλειδιών χρησιμοποιούν τα επικοινωνούντα 

συμβαλλόμενα μέρη (ο αλγόριθμος κρυπτογράφησης είναι γνωστός). Αυτό καλείται 

εξαντλητική αναζήτηση (exhaustive search) του διαστήματος κλειδιών. Ακολουθεί έπειτα 

ότι ο αριθμός κλειδιών (δηλ., το μέγεθος του διαστήματος κλειδιών) πρέπει να είναι αρκετά 

μεγάλος ώστε να καταστήσει αυτή την προσέγγιση υπολογιστικά ανέφικτη. Ο στόχος 

λοιπόν του σχεδιαστή ενός συστήματος κρυπτογράφησης είναι η τεχνική αυτή να είναι η 

καλύτερη προσέγγιση για να σπάσει το σύστημα. 

Συχνά αναφέρονται στη βιβλιογραφία οι αναγκαίες συνθήκες του Κίρκοφ (Kerckhoffs’ 

desiderata), ένα σύνολο απαιτήσεων για τα συστήματα κρυπτογραφίας. Παρακάτω φαίνεται 

η λίστα με τις συνθήκες: 

i. ο αλγόριθμος κρυπτογράφησης πρέπει να είναι, εάν όχι θεωρητικά άθραυστος, άθραυστος 

πρακτικά  

ii. Ο αλγόριθμος κρυπτογράφησης δεν πρέπει να απαιτηθεί να είναι μυστικός, και μπορεί να 

περιέλθει στα χέρια οποιουδήποτε, εφόσον είναι επίσημα δημοσιευμένος 

iii. το κλειδί του πρέπει να είναι ανακοινώσιμο χωρίς τη βοήθεια των γραπτών σημειώσεων, 

και μεταβλητό ή τροποποιήσιμο. 

iv. το κρυπτογραφημένο κείμενο να μπορεί να στέλνεται με τηλέγραφο  

v. η διαδικασία πρέπει είναι φορητή στα διάφορα συστήματα 

vi. τελικά, είναι απαραίτητο, το σύστημα ασφάλειας να είναι εύχρηστο, απαιτώντας ούτε τη 

διανοητική πίεση ούτε τη γνώση μιας σειράς κανόνων  
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Ο κατάλογος απαιτήσεων αρθρώθηκε το 1883 και, για το μεγαλύτερο μέρος, παραμένει 

επίκαιρος σήμερα. Το σημείο ii) επιτρέπει ότι οι αλγόριθμοι κρυπτογράφησης που 

χρησιμοποιούνται είναι γνωστοί σε όλους και ότι η ασφάλεια του συστήματος πρέπει να 

στηριχτεί μόνο στο κλειδί που επιλέγεται. 

Η ασφάλεια πληροφοριών είναι πολύ ευρύτερη, καλύπτοντας έννοιες όπως την επικύρωση 

και ακεραιότητα των στοιχείων.  

• Μια υπηρεσία ασφάλειας πληροφοριών είναι μια μέθοδος για να παρέχει κάποια 

συγκεκριμένη πτυχή της ασφάλειας.  

• Σπάζοντας μια υπηρεσία ασφάλειας πληροφοριών υπονοείται η κατάργηση της 

προοριζόμενης υπηρεσίας.  

• Ένας παθητικός εισβολέας είναι αυτός που επιτίθεται βάσει των πληροφοριών 

του καναλιού.  

• Ένας ενεργός εισβολέας είναι αυτός που μπορεί επίσης να διαβιβάσει, να 

αλλάξει, ή να διαγράψει τις πληροφορίες που διαβιβάζονται μέσω του καναλιού. 

• Η κρυπτανάλυση είναι η μελέτη των μαθηματικών τεχνικών οι οποίες 

αποσκοπούν στο να υπερνικήσουν τις κρυπτογραφικές τεχνικές 

• Η κρυπτογραφία είναι η μελέτη της κρυπτογραφίας και της κρυπτανάλυσης 

• Το κρυπτογραφικό σύστημα αποτελεί ένα γενικό όρο που αναφέρεται στο 

σύνολο των κρυπτογραφικών δομικών στοιχείων που χρησιμοποιούνται ώστε να 

συγκροτηθούν αξιόπιστες υπηρεσίες ασφάλειας. 

 

3.2.6 Κρυπτογραφία συμμετρικού κλειδιού 
Ένα σύστημα κρυπτογράφησης που αποτελείται από τα σύνολα μετασχηματισμών 

κρυπτογράφησης και αποκρυπτογράφησης  και , αντίστοιχα, όπου K 
είναι το διάστημα κλειδιών, ονομάζεται  συμμετρικού κλειδιού εάν για κάθε ζευγάρι κλειδιών 
κρυπτογράφησης/αποκρυπτογράφησης  είναι υπολογιστικά «εύκολο» να καθοριστεί το d 
γνωρίζοντας το e, και αντίστροφα να καθοριστεί το d από το e. 

Επειδή, πρακτικά στα περισσότερα συστήματα συμμετρικού κλειδιού 

κρυπτογράφησης, ο όρος συμμετρικό κλειδί, κρίνεται καταλληλότερος.  
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Σχήμα 3.4  Σχηματικό επικοινωνίας για κρυπτογράφηση συμμετρικού κλειδιού 

 

Μια επικοινωνία δύο μερών (two-party) που χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση 

συμμετρικού κλειδιού μπορεί να περιγραφεί από το Σχήμα 3.4 , η οποία είναι το Σχήμα 3.3  

με την προσθήκη του ασφαλούς καναλιού. Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα στα 

συστήματα κρυπτογράφησης συμμετρικού κλειδιού είναι να βρεθεί μια αποδοτική και 

ασφαλή μέθοδος για την ανταλλαγή κλειδιών, ανάμεσα στα συμβαλλόμενα μέρη. Αυτό το 

πρόβλημα αναφέρεται ως πρόβλημα διανομής κλειδιών. 

Υποτίθεται ότι όλα τα συμβαλλόμενα μέρη μπορούν να χρησιμοποιήσουν ένα σύνολο 

αλγορίθμων κρυπτογράφησης/αποκρυπτογράφησης (δηλ., όλα ξέρουν το σύστημα 

κρυπτογράφησης). Όπως τονίστηκε οι μόνες πληροφορίες που απαιτείται να κρατηθούν 

μυστικές είναι το κλειδί . Εντούτοις, στη συμμετρικού κλειδιού κρυπτογράφηση, αυτό 

σημαίνει ότι το κλειδί  πρέπει να κρατηθεί μυστικό, δεδομένου ότι το  μπορεί να 

δημιουργηθεί από το . Στο Σχήμα 3.4  το κλειδί κρυπτογράφησης  μεταφέρεται από μια 

οντότητα σε άλλη ενώ και οι δύο μπορούν να κατασκευάσουν το κλειδί 

αποκρυπτογράφησης . 

Υπάρχουν δύο κατηγορίες αλγορίθμων συμμετρικού κλειδιού κρυπτογράφησης: block και 

stream ciphers. 
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Ο block cipher αποτελεί ένα σύστημα κρυπτογράφησης όπου κωδικοποιεί το καθαρό κείμενο 

σε κομμάτια κρυπτογραφικού κείμενου δεδομένου μήκους  βάσει ενός αλφαβήτου , και 

κρυπτογραφεί ένα τμήμα κειμένου (block) κάθε φορά. 

Οι κρυπτογραφικοί αλγόριθμοι ροής αποτελούν μια σημαντική κατηγορία αλγορίθμων 

συμμετρικού κλειδιού. Είναι, υπό μια έννοια, block ciphers όπου το πακέτο που 

κωδικοποιούν έχει μήκος ίσο με ένα.  

Έστω το K είναι το διάστημα κλειδιών για ένα σύνολο κρυπτογραφικών μετασχηματισμών. Η 

ακολουθία των συμβόλων  καλείται Keystream. 

O κρυπτογραφικός αλγόριθμος ροής εφαρμόζει απλούς κρυπτογραφικούς μηχανισμούς 

σύμφωνα με το κλειδί (keystream) που χρησιμοποιείται. Το keystream μπορεί να παραχθεί 

τυχαία ή από ένα αλγόριθμο ο οποίος το παράγει βάσει ενός αρχικού μικρού μήκους 

keystream (seed), ή από ένα seed από προηγούμενα κρυπτογραφημένα σύμβολα. Ο 

αλγόριθμος αυτός ονομάζεται keystream generator. 

 

3.2.7  Ψηφιακές Υπογραφές 
Μία βασική κρυπτογραφική λειτουργία, η οποία είναι θεμελιώδης στην πιστοποίηση, 

έγκριση και μη άρνηση είναι η ψηφιακή υπογραφή. Ο σκοπός της ψηφιακής υπογραφής 

είναι να παρασχεθούν μέσα σε ένα συμβαλλόμενο μέρος επικοινωνίας ώστε να δηλωθεί η 

ταυτότητά του σε ένα κομμάτι πληροφοριών. Η διαδικασία ψηφιακής υπογραφής 

συνεπάγεται κρυπτογράφηση του μηνύματος μαζί με κάποια μυστική πληροφορία σχετική 

με τον αποστολέα και μεταφορά μέσω μηνύματος. Ακολουθεί γενική περιγραφή: 

 

• Έστω M το σύνολο των μηνυμάτων τα οποία μπορούν να υπογραφούν. 

• Το S είναι το σύνολο των στοιχείων που καλούνται υπογραφές, και είναι δυαδικού 

κώδικα ακολουθίες καθορισμένου μήκους. 

• Το είναι ο μετασχηματισμός από το σύνολο μηνυμάτων M σε υπογραφές S, και 

καλείται μετασχηματισμός υπογραφής για την οντότητα Α. Ο μετασχηματισμός  

είναι μυστικός από τον Α, και θα χρησιμοποιηθεί ώστε να δημιουργηθούν 

υπογραφές για μηνύματα του Μ. 
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• Ο  είναι ο μετασχηματισμός από το σύνολο MxS στο σύνολο {αληθές, ψευδές}. 

Το  καλείται επαλήθευση του μετασχηματισμού για τις υπογραφές του Α, και 

χρησιμοποιείται και από τις άλλες οντότητες για να επιβεβαιώσουν τη δημιουργία 

μηνυμάτων από το Α. 

 

Οι μετασχηματισμοί  και  παρέχουν ένα σύστημα ψηφιακών υπογραφών για την 

οντότητα Α. 

  

Παράδειγμα 2.6: Έστω  και . Η αριστερή πλευρά του 

Σχήματος 3.5 παρουσιάζει την συνάρτηση υπογραφής  που εφαρμόζεται στο σύνολο Μ, ενώ 

η δεξιά πλευρά, την αντίστοιχη συνάρτηση επιβεβαίωσης . 

 

Σχήμα 3.5  Η υπογραφή και επαλήθευση σε ένα σύστημα ψηφιακής υπογραφής  

 

Η διαδικασία υπογραφής είναι η εξής: Η οντότητα Α δημιουργεί μια υπογραφή από το 

μήνυμα , κάνοντας τα εξής: Υπολογίζει το  και μεταδίδει το ζευγάρι 

. To s καλείται η υπογραφή του μηνύματος m. 

Από την άλλη γίνεται πλευρά η διαδικασία επαλήθευσης, έτσι ώστε να διαπιστωθεί πως η 

υπογραφή s του μηνύματος m δημιουργήθηκε από τον Α, και η οντότητα B (που κάνει την 

επαλήθευση) εκτελεί τα παρακάτω:  

Παίρνει την επαλήθευση Va από το Α, υπολογίζει , αποδέχεται ή αρνείται την 

υπογραφή. 
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3.2.8  Συστήματα κρυπτογραφίας δημοσίου κλειδιού 
Το θέμα της κρυπτογράφησης δημοσίου κλειδιού αν και φαίνεται απλό, αποτέλεσε και 

αποτελεί θέμα με μεγάλη ερευνητική δραστηριότητα. Παρακάτω αναφέρουμε κάποια 

σημαντικά σημεία και αρχές σχετικά με την κρυπτογράφηση δημοσίου κλειδιού. 

Ας υποθέσουμε πως  είναι ένα σύνολο μετασχηματισμών κρυπτογράφησης 

και  αποτελεί το σύνολο των αντιστοίχων μετασχηματισμών 

αποκρυπτογράφησης με Κ να είναι το διάστημα κλειδιών. Ας θεωρήσουμε ένα ζεύγος 

συσχετισμένων μετασχηματισμών κρυπτογράφησης/αποκρυπτογράφησης  και 

ας θεωρήσουμε πως για κάθε ζεύγος ισχύει πως είναι υπολογιστικά αδύνατο, δεδομένου 

ενός τυχαίου (random) κωδικοποιημένου πλαισίου (ciphertext), , να βρεθεί το 

μήνυμα  έτσι ώστε . Αυτή η ιδιότητα υπογραμμίζει πως δεδομένου του e 

είναι αδύνατο να υπολογιστεί το αντίστοιχο κλειδί αποκρυπτογράφησης d.  

Αν θεωρήσουμε δύο συμβαλλόμενα μέρη σε ένα σενάριο επικοινωνίας μεταξύ της 

Alice και του Bob, όπως παρουσιάζεται στο Σχήμα 3.6. Ο Bob επιλέγει το ζεύγος κλειδιών 

(e, d). Ο Bob αποστέλλει το κλειδί κρυπτογράφησης e (το οποίο καλείται Δημόσιο Κλειδί) 

στην Alice πάνω από μη ασφαλές κανάλι και κρατά μυστικό το κλειδί αποκρυπτογράφησης 

d (το οποίο καλείται μυστικό κλειδί). Η Alice μπορεί να αποστείλει ένα μήνυμα m στον 

Bob εφαρμόζοντας το μετασχηματισμό κρυπτογράφησης και εφαρμόζοντας το 

μετασχηματισμό κρυπτογράφησης που ορίζεται από το δημόσιο κλειδί του Bob και c = 

Ee(m). Ο Bob αποκρυπτογραφεί το κρυπτογραφημένο κείμενο c εφαρμόζοντας τον 

αντίστροφο μετασχηματισμό κρυπτογράφησης Dd που ορίζεται μοναδικά από το κλειδί d.  

 

Σχήμα 3.6  Το σύστημα κρυπτογράφησης Δημοσίου Κλειδιού 
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3.3 Κρυπτογραφικά συστήματα: υλοποιήσεις σε υλικό έναντι 

υλοποιήσεων σε λογισμικό 

Μέχρι πρόσφατα όλα τα προϊόντα κρυπτογράφησης είχαν τη μορφή εξειδικευμένου 

hardware. Αυτά τα κουτιά κρυπτογράφησης-αποκρυπτογράφησης συνδέονταν στις γραμμές 

επικοινωνίας και κρυπτογραφούσαν όλα τα δεδομένα τα οποία όδευαν σε αυτήν την 

τηλεπικοινωνιακή γραμμή. Παρότι η software κρυπτογράφηση είναι πιο διαδεδομένη 

σήμερα, η hardware κρυπτογράφηση είναι ακόμα η ακολουθούμενη πρακτική για 

στρατιωτικές και σοβαρές εμπορικές εφαρμογές.  

Αυτό γίνεται για πολλούς λόγους όπως: 

• Για λόγους ταχύτητας αφού οι πιο πολλοί software αλγόριθμοι κρυπτογράφησης δεν 

μπορούν να εκτελεστούν αποδοτικά σε επεξεργαστές γενικού σκοπού. Έτσι τα προϊόντα 

κρυπτογράφησης με μορφή ειδικευμένου hardware θα έχουν πάντα υψηλότερη ταχύτητα. 

Επιπλέον, η κρυπτογράφηση που είναι μία απαιτητική διαδικασία, δεν μπορεί να είναι το 

κύριο έργο ενός επεξεργαστή γιατί τότε όλο το σύστημα υπολειτουργεί. Η λύση είναι η 

κρυπτογράφηση να γίνεται σε κάποιο άλλο chip ακόμα και αν αυτό είναι κάποιος άλλος 

επεξεργαστής.  

• Για λόγους ασφάλειας αφού ένας software αλγόριθμος κρυπτογράφησης ο οποίος 

εκτελείται σε έναν υπολογιστή γενικού σκοπού δεν έχει «φυσική προστασία». Έτσι κάποιος 

μπορεί να τροποποιήσει τον αλγόριθμο κρυπτογράφησης χωρίς κάποιος να το καταλάβει, 

χρησιμοποιώντας διάφορα software προγράμματα ειδικά για αυτό τον σκοπό τα οποία 

παρεμβαίνουν και τροποποιούν, χωρίς να αφήνουν ίχνη, των κώδικα τέτοιων software 

αλγόριθμων κρυπτογράφησης. Αντίθετα οι hardware συσκευές κρυπτογράφησης  

εγκιβωτίζονται με ασφαλή τρόπο έτσι ώστε να αποφύγουμε το πιο πάνω και υπάρχουν 

δικλείδες ασφαλείας οι οποίες εμποδίζουν κάποιον από το να τροποποιήσει μία hardware 

συσκευή κρυπτογράφησης. Έτσι ειδικού σκοπού VLSI chips μπορούν να επικαλυφθούν με 

μία χημική ουσία η οποία σε οποιαδήποτε προσπάθεια παραβίασης της hardware συσκευής 

κρυπτογράφησης προκαλεί  την καταστροφή της λογικής του chip. Επίσης, οι hardware 

συσκευές κρυπτογράφησης είναι ηλεκτρομαγνητικά θωρακισμένες έτσι ώστε να μη μπορεί 

να διαρρεύσει καμία εμπιστευτική πληροφορία από αυτά με χρήση ηλεκτρομαγνητικής 

ακτινοβολίας. 
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• Τέλος, οι hardware συσκευές κρυπτογράφησης είναι εύκολες στο να εγκατασταθούν 

και γενικά δεν συνεργάζονται με γενικού σκοπού υπολογιστές. Έτσι για ανθρώπους οι 

οποίοι θέλουν να κρυπτογραφούν τις τηλεφωνικές συνομιλίες τους, να μεταδώσουν 

δεδομένα κ.ο.κ. είναι πιο οικονομικό να χρησιμοποιούν μία ειδικού σκοπού hardware 

συσκευή κρυπτογράφησης στα τηλέφωνά τους, fax κ.ο.κ. παρά να αναθέτουν την 

κρυπτογράφηση σε μικροεπεξεργαστή και software. Επίσης, υλοποιώντας ένα software 

αλγόριθμο κρυπτογράφησης δεν θα πρέπει να είναι άμεσα ορατό στο χρήστη. Ο μόνος 

τρόπος για να γίνει αυτό είναι ο software κώδικας του αλγορίθμου κρυπτογράφησης να 

γραφτεί πολύ «βαθιά» στο λειτουργικό σύστημα και αυτό είναι κάτι πολύ δύσκολο να γίνει. 

Αντίθετα, οποιοσδήποτε μπορεί να παρεμβάλλει hardware συσκευές κρυπτογράφησης 

μεταξύ του υπολογιστή του και του εξωτερικού του modem.  Έτσι λοιπόν οι βασικές αρχές 

των hardware συσκευών κρυπτογράφησης σήμερα είναι: ειδικού σκοπού «κουτιά» για 

τηλεπικοινωνιακές γραμμές, τα οποία μπορούν εύκολα να ενσωματωθούν σε προσωπικούς 

υπολογιστές και τα οποία περιέχουν chip κρυπτογράφησης που υλοποιούν λειτουργίες όπως 

επιβεβαίωση κωδικών και διαχείριση κλειδιών. Αυτά έχουν συγκεκριμένες απαιτήσεις 

λειτουργίας και πριν χρησιμοποιηθούν πρέπει ο αγοραστής να επιβεβαιώσει ότι αυτό που 

αγοράζει ταιριάζει στην χρήση που αυτός θέλει να κάνει. Αντίθετα, οι κρυπτογραφικοί 

αλγόριθμοι οι οποίοι υλοποιούνται σε software πλεονεκτούν στο ότι είναι εύκολο να 

τροποποιηθούν ή και να αναβαθμιστούν, εύκολοι στη χρήση και εύκολο να μεταφερθούν 

(portability) σε άλλους υπολογιστές και έτσι με πολύ φθηνό τρόπο να εγκατασταθούν σε 

πολλά μηχανήματα. Οι software αλγόριθμοι κρυπτογράφησης είναι κατάλληλοι για απλούς 

χρήστες τηρουμένων των αναλογιών και λαμβάνοντας υπόψη όλα τα μειονεκτήματα που 

αυτοί παρουσιάζουν. 

3.4   Μελέτη σκοπιμότητας  της προτεινόμενης ερευνητικής 

μεθοδολογίας 

3.4.1  Χρήσεις και εφαρμογές των συναρτήσεων κατακερματισμού 

Σήμερα υπάρχουν πάμπολλες εφαρμογές , όπως το Public Key Infrastructure (PKI) 

[107, 108], IPSec [109], Secure Electronic Transactions [110, 111] και το 802.16 [112] 

standard για Τοπικά και Μητροπολιτικά Δίκτυα (Local and Metropolitan Area Networks) 

που ενσωματώνουν υπηρεσίες πιστοποίησης. Όλες αυτές οι εφαρμογές προϋποθέτουν την 

ύπαρξη μιας διαδικασίας πιστοποίησης (authenticating module) που περιλαμβάνει μια 
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συνάρτηση κατάτμησης και κατακερματισμού μέσα στην υλοποίηση της εφαρμογής. 

Τέτοιες συναρτήσεις απαιτούνται, επίσης, για πιστοποίηση σε Virtual Private Networks 

(VPNs) [109], τα οποία αναπτύσσονται από εταιρείες με σκοπό την on-line συνεργασία. 

Επιπλέον, αλγόριθμοι ηλεκτρονικής υπογραφής όπως ο DSA [113] που 

χρησιμοποιούνται για υπηρεσίες πιστοποίησης σε διαδικασίες όπως,  ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο, ηλεκτρονική μεταφορά χρημάτων, ηλεκτρονική μεταφορά δεδομένων, 

διανομή λογισμικού, αποθήκευση δεδομένων κτλ. βασίζονται στη χρήση κρίσιμων 

κρυπτογραφικών εφαρμογών, όπως οι συναρτήσεις κατάτμησης και κατακερματισμού. Τα 

hashes βρίσκουν χρήση επίσης στην αναγνώριση αρχείων σε δίκτυα ανταλλαγής αρχείων 

peer-to-peer. Για παράδειγμα, σε ένα σύνδεσμο ed2k, το hash συνδυάζεται με το μέγεθος 

του αρχείου, δίνοντας ικανές πληροφορίες για τον εντοπισμό των πηγών του αρχείου, για το 

κατέβασμα του αρχείου και την επιβεβαίωση των περιεχομένων του [114]. Οι ed2k 

σύνδεσμοι χρησιμοποιούνται από προγράμματα peer-to-peer όπως τα eDonkey2000, e-

Mule, Hybrid MLDonkey και άλλα, παρέχοντας έναν τρόπο αναγνώρισης του αρχείου 

χωρίς να απευθύνεται σε κάποια συγκεκριμένη τοποθεσία. Oι συναρτήσεις κατάτμησης και 

κατακερματισμού χρησιμοποιούνται επίσης στα λεγόμενα signed code systems όπως αυτά 

που χρησιμοποιούνται για τα Microsoft’s Windows Update [115] έτσι ώστε να 

διασφαλίζεται η ακεραιότητα και η αυθεντικότητα των προγραμμάτων και ενημερώσεων 

που έχουμε κατεβάσει από της αντίστοιχες τοποθεσίες του διαδικτύου. Οι συναρτήσεις 

κατακερματισμού χρησιμοποιούνται επίσης έτσι ώστε  περιοδικά να ελέγχουν την 

ακεραιότητα των δεδομένων σε συστήματα όπως το Tripwire [116].  

Επιπλέον, οι συναρτήσεις κατακερματισμού είναι απαραίτητο συστατικό των 

διαδικασιών ηλεκτρονικής ψηφοφορίας κάτι που φαίνεται ότι υιοθετείται πλέον όλο και πιο 

συχνά. Αξίζει να τονίσουμε ότι και το Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ)  για πρώτη 

φορά το 2006 εφάρμοσε διαδικασία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας χρησιμοποιώντας 

ψηφοδέλτια με barcode όπου περίπου 100.000 μηχανικοί ψήφισαν για να αναδείξουν τη 

διοίκηση του ΤΕΕ για την επόμενη τριετία. Το 2004 οι αμερικανικές αρχές ανακοίνωσαν 

έναν σχέδιο αύξησης της ασφάλειας των διαδικασιών ηλεκτρονικής ψηφοφορίας [117], 

χρησιμοποιώντας την συνάρτηση κατακερματισμού SHA-1 έτσι ώστε να κατορθώσει ένα 

υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας και έτσι να αυξήσει την αξιοπιστία της συνολικής 

διαδικασίας.  Oι συναρτήσεις κατάτμησης παίζουν διπλό ρόλο σε εφαρμογές ψηφιακών 

υπογραφών, αφενός επεκτείνουν το σύνολο των μηνυμάτων που μπορούν να υπογραφούν 
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και αφετέρου είναι ουσιαστικό συστατικό στοιχείο της ασφάλειας του συστήματος 

ασφαλείας [118]. 

Οι συναρτήσεις κατακερματισμού είναι επίσης ουσιώδεις για την ασφάλεια στα δίκτυα 

και τις κινητές υπηρεσίες, όπως στο SSL [119,120], το οποίο είναι ένα πρωτόκολλο 

διαδικτύου για την αποκατάσταση πιστοποιημένων και κρυπτογραφημένων συνόδων 

μεταξύ των κεντρικών υπολογιστών δικτύου (διακομιστών-servers) και των πελατών 

δικτύου (τερματικοί σταθμοί-web clients). Μια κοινή μέθοδος για την πιστοποίηση των 

πελατών (clients) είναι να απαιτηθεί ο πελάτης να παρουσιάσει τον κωδικό πρόσβασης που 

έχει καταχωρηθεί προηγουμένως στον κεντρικό υπολογιστή. Η αποθήκευση των κωδικών 

πρόσβασης όλων των χρηστών στον κεντρικό υπολογιστή θέτει έναν προφανή κίνδυνο 

ασφαλείας. Ευτυχώς, ο κεντρικός υπολογιστής δεν χρειάζεται να ξέρει τους κωδικούς 

πρόσβασης - μπορεί να αποθηκεύσει τα hashes τους και να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες 

για να τον ταιριάξει με τα hashes των υποτιθέμενων κωδικών πρόσβασης [121]. 

        Οι συναρτήσεις κατακερματισμού, είναι επίσης τα βασικά συστατικά στοιχεία που 

υπάρχουν στις εφαρμογές πιστοποιήσεις μηνυμάτων HMAC που παράγουν τους κώδικες 

πιστοποίησης μηνυμάτων (MAC) [122]. Λαμβάνοντας υπόψη τη γρήγορη εξέλιξη των 

προτύπων επικοινωνίας που περιλαμβάνουν την επαλήθευση αυθεντικότητας και 

ακεραιότητας μηνυμάτων, όπως οι εφαρμογές HMAC είναι προφανές ότι οι συναρτήσεις 

hash  χρησιμοποιούνται ευρέως στα δημοφιλέστερα κρυπτογραφικά σχέδια. Πρέπει, επίσης, 

να αναφερθεί ότι και το TLS [123] στάνταρντ και το πρότυπο IPSec προτείνουν HMAC 

υλοποιήσεις βασισμένες σε μια ανθεκτική σε σύγκρουση συνάρτηση hash. 

        Επιπλέον, ένα χαρακτηριστικό της χρήσης των συναρτήσεων hash είναι η καταστροφή  

οποιασδήποτε δομής που μπορεί να υπάρξει στην είσοδο, συντηρώντας το μεγαλύτερο 

μέρος της εντροπίας της [118]. Η ισχύς της χρησιμοποίησης των συναρτήσεων hash για την 

εξαγωγή εντροπίας δεν είναι βασισμένη στις κρυπτογραφικές ιδιότητές τους, αλλά, μάλλον, 

στην πεποίθησή μας ότι μια καλή λειτουργία hash καταστρέφει τις περισσότερες από τις 

εξαρτήσεις που μπορεί να υπάρξουν στα bits της εισόδου της. Ένα παράδειγμα αυτού είναι 

η Diffie-Hellman [124] βασική ανταλλαγή πρωτοκόλλου με χρήση κλειδιού. 

        Από όλα τα ανωτέρω είναι αρκετά σαφές ότι όλες οι εφαρμογές που ενσωματώνουν 

λειτουργίες hash απευθύνονται σε όλο και περισσότερους   χρήστες-πελάτες και έτσι, είναι 

αναγκαία η αύξηση της απόδοσής τους ειδικά όσον αφορά τον αντίστοιχο διακομιστή 

αυτών των υπηρεσιών. Αυτό συμβαίνει, επειδή το κρυπτογραφικό σύστημα, και ειδικά ο 
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διακομιστής, πρέπει να φθάσει στον υψηλότερο βαθμό απόδοσης προκειμένου να 

ικανοποιήσει, αμέσως, όλα τα αιτήματα εξυπηρέτησης από όλους τους χρήστης-πελάτες. Σε 

πολλά από αυτά τα κρυπτογραφικά σχέδια, η απόδοση της ενσωματωμένης hash 

λειτουργίας καθορίζει την απόδοση ολόκληρου του συστήματος ασφάλειας. Οι αποδοτικές 

υλοποιήσεις των συναρτήσεων κατακερματισμού συμβάλλει στη βελτιωμένη επικοινωνία 

μεταξύ δύο συνδρομητών των προηγούμενων  εφαρμογών. Ειδικά σε αυτές τις εφαρμογές 

όπου οι ρυθμοί μετάδοσης και λήψης είναι υψηλοί, οποιαδήποτε καθυστέρηση στον 

υπολογισμό της ψηφιακής υπογραφής του πακέτου στοιχείων οδηγεί στην υποβάθμιση της 

ποιότητας του δικτύου της υπηρεσίας (QoS).  

Αυτό που παρατηρούνταν μέχρι σήμερα, ήταν η χρήση επιπλέον επαναλαμβανόμενου 

υλικού για την αύξηση της απόδοσης των συναρτήσεων κατακερματισμού σε ένα επιθυμητό 

επίπεδο. Εντούτοις, αυτές οι υλοποιήσεις δεν είναι βέλτιστες όσον αφορά την μέγιστη 

συχνότητα λειτουργίας και της απόδοσης, εξαιτίας του γεγονότος ότι αυτοί οι παράμετροι 

δεν προσπαθούν να βελτιώσουν σχεδιαστικά και αλγοριθμικά το κρίσιμο μονοπάτι. 

Τα προαναφερθέντα γεγονότα παρείχαν ένα ισχυρό κίνητρο για την πρόταση μιας νέας 

μεθοδολογίας για την αύξηση της απόδοσης των συναρτήσεων κατακερματισμού που 

μεθοδολογημένα θα μπορούσε να εφαρμοστεί σε όλες τις συναρτήσεις κατακερματισμού 

που χρησιμοποιούνται ευρέως τώρα αλλά και στο μέλλον. Αυτή η μεθοδολογία, που θα 

προταθεί στα επόμενα κεφάλαια,   ισχύει σε ένα ευρύ φάσμα συναρτήσεων 

κατακερματισμού, όπως οι MD-5 [125], SHA-1 [126], RIPEMD [127](αντίστοιχο 

ευρωπαϊκό πρότυπο όσον αφορά τις συναρτήσεις κατακερματισμού),  SHA-256 [128], 

SHA-384 [128] και SHA-512 [128]. 

Αυτή την χρονική στιγμή τυγχάνουν ευρείας χρήσης και αποδοχής οι συναρτήσεις 

κατακερματισμού MD5 και SHA-1. Όμως ειδικά για την πρώτη έχουν ανακαλυφθεί κρίσιμα 

κενά ασφαλείας [129] και για αυτό πλέον υπάρχει επίσης σύσταση από το Αμερικανικό 

Ινστιτούτο Προτύπων και Τεχνολογίας (NIST) να αποφεύγεται η χρήση της. Προβλήματα 

ασφαλείας όμως έχουν βρεθεί και δημοσιευθεί και για την συνάρτηση κατακερματισμού 

SHA-1 [130], αυτά όμως δεν θεωρούνται κρίσιμα και η χρήση της ακόμα θεωρείται 

ασφαλής και κυριαρχεί διεθνώς ακόμα και σε νεοεκδιδόμενα πρότυπα ασφαλείας. Αξίζει 

όμως να σημειωθεί ότι η NIST  έχει εκδώσει σύσταση για σταδιακή παραγκώνιση της SHA-

1  και ενσωμάτωση στους διάφορους μηχανισμού και συστήματα ασφαλείας κάποιων εκ 

των ασφαλέστερων συναρτήσεων κατακερματισμού που περιγράφονται στο πρότυπο για τις 
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SHA-2 συναρτήσεις κατακερματισμού [128]. Επιπρόσθετα, η NIST ήδη διεξάγει 

διαγωνισμό [131] για την ανάδειξη ενός νέου προτύπου για τις μελλοντικές συναρτήσεις 

κατακερματισμού με τον τελικό νικητή να αναμένεται να ανακοινωθεί μετά το 2012. αυτό 

πρακτικά σημαίνει, λαμβάνοντας υπόψη και την προϊστορία εφαρμογής των υφιστάμενων 

προτύπων, ότι αυτή η γενιά συναρτήσεων κατακερματισμού (αναφέρονται και ως SHA-3) 

θα εφαρμοστούν μετά το 2020. Αυτό δείχνει τη σημασία και την σωστή σκόπευση της 

προτεινόμενης μεθοδολογίας αφού ακόμα και στην περίπτωση που η επόμενη γενιά 

συναρτήσεων κατακερματισμού είναι ριζικά διαφορετική με την υφιστάμενη (κάτι που   

είναι  πιθανό), η προτεινόμενη μεθοδολογία προτείνει εξαιρετικά βελτιωμένους 

σχεδιασμούς για συναρτήσεις κατακερματισμού που έχουν τουλάχιστον δώδεκα χρόνια 

εφαρμογής μπροστά τους. Στην περίπτωση που οι συναρτήσεις κατακερματισμού της 

επόμενης γενιάς είναι αρκετά διαφορετικές από τις υφιστάμενες η προτεινόμενη 

μεθοδολογία με μικρές τροποποιήσεις ενδέχεται να χρησιμοποιηθεί και σε αυτές λόγω των 

κοινών ιδιοτήτων που υπάρχουν στην δομή όλων αυτών των συναρτήσεων, αφού όλες 

στηρίζονται στο ίδιο βασικό μαθηματικό υπόβαθρο. Αυτό ενισχύει την σκοπιμότητα της 

προτεινόμενης ερευνητικής μεθοδολογίας αφού ενδεχομένως το όριο χρήσης της να 

εκτείνεται πέραν του προαναφερθέντος χρονικού ορίου. 

 

3.4.2  Σύγχρονες και μελλοντικές απαιτήσεις  εφαρμογών με συναρτήσεις 

κατακερματισμού 

Όπως είδαμε οι εφαρμογές των συναρτήσεων κατακερματισμού είναι πάμπολλες όπως 

είναι λογικό  αφού υλοποιούν μια διαδικασία που είναι βασική σε όλα τα πρωτόκολλα 

ασφαλείας. Η προτεινόμενη μεθοδολογία βελτιστοποίησης όμως αφορά την βελτιστοποίηση 

της ρυθμαπόδοσης ή/και της κατανάλωσης ενέργειας. Κρίνεται λοιπόν σκόπιμο από το 

σύνολο των εφαρμογών να διακρίνουμε εκείνες που στοχεύουμε να βελτιστοποιήσουμε 

γιατί τα όρια ρυθμαπόδοσης τους πρέπει να αυξηθούν λόγω των εφαρμογών που τις 

χρησιμοποιούν και της αποδοχής που έχουν τύχει. 

Έτσι αξίζει να αναφερθεί ότι σε εφαρμογές ψηφιακών υπογραφών, τουλάχιστον στην 

σημερινή τους μορφή, είναι σημαντικά πιο «αργές» από ότι αντίστοιχες συναρτήσεις 

κατακερματισμού που περιέχουν. Έτσι θα ήταν πρακτικά άχρηστο να  υλοποιήσουμε μια 

συνάρτηση κατακερματισμού πολύ υψηλής ρυθμαπόδοσης και να την συμπεριλάβουμε σε 



124 
ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΥΡΙΑΡΧΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

μία τέτοια εφαρμογή αφού ουσιαστικά άλλος είναι ο περιοριστικός παράγοντας της 

απόδοσης και όχι η συνάρτηση κατακερματισμού. Σε αυτή την περίπτωση θα είχαμε 

«πληρώσει» το κόστος υλοποίησης της βελτιστοποιημένης συνάρτησης κατακερματισμού 

αλλά χωρίς να έχουμε κάποιο κέρδος στην απόδοση του συνολικού συστήματος. 

Το ίδιο θα μπορούσε να πει κάποιος ότι συμβαίνει και στα περιπτώσεις εφαρμογών 

τύπου ηλεκτρονικής ψηφοφορίας όπου ο κάθε ψηφοφόρος στο αντίστοιχο εκλογικό κέντρο 

έχει αρκετό χρονικό διάστημα αλληλεπίδρασης με την συσκευή ηλεκτρονικής ψηφοφορίας 

οπότε γενικά σε αυτές της περιπτώσεις δεν απαιτούνται υλοποιήσεις που να έχουν υψηλή 

ρυθμαπόδοση. Παρολαυτά, αν αναλογιστούμε τον αντίστοιχο διακομιστή αυτής της 

διαδικασίας ο όποιος θα παραλαμβάνει ηλεκτρονικούς ψήφους από όλα τα διάσπαρτα 

εκλογικά κέντρα της χώρας, είναι προφανές ότι εκεί χρειαζόμαστε υλοποιήσεις των 

αντιστοίχων εφαρμογών με πολύ υψηλή ρυθμαπόδοση έτσι ώστε να εξυπηρετείται σωστά η 

διαδικασία καταμέτρησης χωρίς να «χάνονται» ψήφοι ούτε να καταρρέει το σύστημα. Άρα 

σε αυτή την περίπτωση η υλοποίηση συστημάτων υψηλής ρυθμαπόδοσης είναι εξαιρετικά 

κρίσιμη όχι μόνο για την σωστή λειτουργία αλλά και να τύχει ευρείας αποδοχής από τον 

κόσμο και την πολιτεία γενικά και τελικά να καταστεί εφαρμόσιμη σαν διαδικασία.   

Υπάρχουν επίσης εφαρμογές που εκ φύσεως και λόγω της αυξανόμενης αποδοχής του 

πρέπει να ενσωματώσουν σχεδιασμούς συναρτήσεων κατακερματισμού υψηλής 

ρυθμαπόδοσης. Έτσι για την διαδικασία πιστοποίησης μηνυμάτων HMAC στο IPSec και 

στο SSL/TLS.  Το IPSec είναι μια σουίτα πρωτοκόλλων για την ασφάλεια του Internet 

Protocol (IP) η οποία προϋποθέτει πιστοποίηση και κρυπτογράφηση σε κάθε πακέτο 

δεδομένων το οποίο διακινείται μέσα στο δίκτυο. Το IPSec περιλαμβάνει επίσης και 

πρωτόκολλα αμοιβαίας πιστοποίησης κατά την εκκίνηση μιας συνόδου καθώς επίσης και 

διαδικασίες «διαπραγμάτευσης» των κρυπτογραφικών κλειδιών που θα χρησιμοποιηθούν 

στην σύνοδο. Το IPSec προστατεύει  την επικοινωνία μεταξύ υπολογιστών ανεξαρτήτως 

εάν είναι πελάτες ή διακομιστές, μεταξύ δρομολογητών και αντιστοίχων διαδικτυακών 

συσκευών καθώς και την επικοινωνία μεταξύ αυτών των διαδικτυακών συσκευών και των 

υπολογιστών.  

Καθώς τα IP πακέτα δεν διαθέτουν εξ’ ορισμού ασφάλεια είναι σχετικά εύκολο να 

παραχαραχθούν οι διευθύνσεις των πακέτων, να αλλαχθούν τα δεδομένα και στην συνέχεια 

να αποσταλούν στην αρχική διεύθυνση. Επομένως, δεν υπάρχει καμία απόδειξη πως τα 

δεδομένα που παραλάβαμε είναι από τον ισχυριζόμενο αποστολέα(την source διεύθυνση 
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στο IP header) και ότι  έχουμε αποκλειστική πρόσβαση στα αρχικά δεδομένα. Επομένως το 

IPsec είναι μια ολοκληρωμένη προσπάθεια να καλύψουμε τις ανάγκες της αγοράς για 

προϊόντα που διαθέτουν τα ακόλουθα δύο χαρακτηριστικά: ισχυρή προκαθορισμένη 

ασφάλεια δικτύου και λειτουργικότητα με τον μέγιστο δυνατό αριθμό προϊόντων. Αυτό 

επίσης αναδεικνύει και την ανάγκη εφαρμογής αυτού του μηχανισμού ασφαλείας ειδικά 

καθώς προχωράμε προς την ολοκλήρωση του ηλεκτρονικού οικονομικού μοντέλου. 

Το IPSec είναι ένας μηχανισμός ασφάλειας (security scheme) που βρίσκεται περίπου 

στο επίπεδο 3 όσον αφορά το μοντέλο του OSI. Τα επίσης ευρύτατα χρησιμοποιούμενα και 

δημοφιλή  – και με ίδιες υψηλές ανάγκες σε ρυθμαπόδοση – SSL, TLS και SSH βρίσκονται 

σε υψηλότερα επίπεδα αυτού του μοντέλου. Το IPSec είναι πιο προσαρμόσιμο επειδή 

βρίσκεται σε χαμηλότερο επίπεδο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να εξασφαλίσει 

υπηρεσίες ασφάλειας σε πιο πολλές περιπτώσεις αφού οι εφαρμογές δεν πρέπει να 

σχεδιαστούν με ειδικό τρόπο ώστε να χρησιμοποιούν το IPSec ,ενώ αντίθετα στα TLS/SSL 

ή άλλα πρωτόκολλα ασφάλειας υψηλότερου επιπέδου η χρήση τους πρέπει να προβλεφτεί 

και να ενσωματωθεί στον σχεδιασμό της εφαρμογής. Αυτό αποτελεί ένα  σημαντικό 

πλεονέκτημα για το IPSec αφού η όλη διαδικασία της ασφάλειας των διακινούμενων 

δεδομένων είναι διαφανής (transparent) ως προς την εφαρμογή που την αξιοποιεί. 

Το IPSec έχει δύο βασικά πρωτόκολλα (τρόπους) λειτουργίας το AH και το ESP. Τα   

ESP και AH προσδιορίζουν τα πρωτόκολλα, την μορφή του header του  ωφέλιμου φορτίου, 

τις υπηρεσίες που προσφέρουν καθώς και τους κανόνες επεξεργασίας των πακέτων. 

Αντιθέτως, δεν περιγράφουν τους μετασχηματισμούς που χρησιμοποιούνται για να 

παρέχουν αυτές τις δυνατότητες. Αυτό οφείλεται στο ότι οι νέοι μετασχηματισμοί μπορούν 

να καθοριστούν όταν οι αλγόριθμοι που χρησιμοποιούνται από τους παλαιότερους 

μετασχηματισμούς αποδειχθούν κρυπτογραφικά μη ασφαλείς, δίχως αυτό το γεγονός να 

επιβάλλει κάποια αλλαγή στο βασικό πρωτόκολλο. Οι μετασχηματισμοί καθορίζουν τις 

αλλαγές που πρέπει να εφαρμοσθούν στα δεδομένα για να ασφαλιστούν. Αυτό 

περιλαμβάνει  τον αλγόριθμο, τα μεγέθη των κλειδιών και από που προέκυψαν, την 

διαδικασία μετασχηματισμού και οποιαδήποτε σχετική με τον αλγόριθμο πληροφορία.  Ο 

προσδιορισμός των πληροφοριών  αυτών με ιδιαίτερη ακρίβεια είναι πολύ σημαντικός 

καθώς με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζουμε την διαλειτουργικότητα μεταξύ διαφορετικών 

υλοποιήσεων. Ξεκαθαρίζουμε ότι όταν λέμε για μετασχηματισμού βασικά υπονοούμε τους 

διάφορους κρυπτογραφικούς αλγορίθμους όπως π.χ. οι συναρτήσεις κατακερματισμού που 

κάθε φορά επιλέγονται να χρησιμοποιηθούν. 
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Το ESP είναι ένα πρωτόκολλο που παρέχει   υπηρεσίες εμπιστευτικότητας, 

πιστοποίηση της προέλευσης των δεδομένων, ακεραιότητας δεδομένων και 

κρυπτογράφησης των διακινούμενων δεδομένων. Με την βοήθεια ενός μηχανισμού  

πιστοποίησης μηνυμάτων HMAC, ο οποίος βασίζεται σε μια συνάρτηση κατακερματισμού, 

υλοποιούνται οι λειτουργίες της πιστοποίησης και της ακεραιότητας δεδομένων. Επιπλέον 

με την βοήθεια μιας συνάρτησης κρυπτογράφησης όπως π.χ. ο AES παρέχεται και η 

λειτουργία της κρυπτογράφησης των δεδομένων. Το AH είναι ένα πρωτόκολλο που παρέχει 

λειτουργίες ακεραιότητας δεδομένων  και πιστοποίησης της προέλευσης των δεδομένων, 

ενώ δεν παρέχει καμία υπηρεσία κρυπτογράφησης. Το AH χρειάζεται μόνο ένα μηχανισμό 

πιστοποίησης όπως το HMAC με χρήση μιας συνάρτησης κατακερματισμού, σε αντίθεση 

με το ESP, βάσει του οποίου καθορίζει την μέθοδο προστασίας, την μορφή των headers, την 

κάλυψη της πιστοποίησης και τους κανόνες επεξεργασίας της εισερχόμενης και 

εξερχόμενης κίνησης. 

 

Σχήμα 3.7  Βασική αρχιτεκτονική του IPSec 

Όπως επισημάνθηκε πιο πριν το ESP εκτός από ένα μηχανισμό πιστοποίησης όπως το 

HMAC με χρήσης μιας συνάρτησης κατακερματισμού απαιτεί και την παρουσία μίας 

συνάρτησης κρυπτογράφησης όπως π.χ. ο AES για την λειτουργία της κρυπτογράφησης 

των δεδομένων. Όλα  αυτά φαίνονται παραστατικά στο Σχήμα 3.7 στο όποιο φαίνονται οι 

βασικές αρχιτεκτονικές-σχεδιαστικές επιλογές για την περίπτωση του IPSec. Από αυτό 

συνεπάγεται το γεγονός ότι το συνολικό σύστημα σε αυτή τη περίπτωση, που όπως είδαμε 

απαιτεί σχεδιασμού λόγω της φύσης του, περιλαμβάνει μόνο τον μηχανισμό πιστοποίησης 

με την συνάρτηση κατακερματισμού ή τον μηχανισμό πιστοποίησης με την συνάρτηση 

κατακερματισμού και την συνάρτηση κρυπτογράφησης. Εμείς στις εκτιμήσεις μας για την 



127 
ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΥΡΙΑΡΧΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

προκαλούμενη βελτίωση που θα γίνουν στο επόμενο κεφάλαιο θα πάρουμε την χειρότερη 

περίπτωση για εμάς (αλλά και συνάμα την πιο ρεαλιστική) όπου το συνολικό σύστημα 

ασφάλειας περιλαμβάνει μηχανισμούς και για πιστοποίηση και για κρυπτογράφηση 

δεδομένων. Έτσι θα δούμε με ποιο τρόπο η βελτιστοποίηση των συναρτήσεων 

κατακερματισμού κατορθώνουν να αυξήσουν την ρυθμαπόδοση του συνολικού συστήματος 

ασφαλείας αιτιολογώντας την σκοπιμότητα της προτεινόμενης έρευνας. 

Αξίζει να ξεκαθαρίσουμε επίσης ότι η χρήση του IPSec είναι υποχρεωτική στο IPv6 

ενώ είναι προαιρετική στο IPv4. Σήμερα  λόγω της σταδιακής εφαρμογής του IPv6, το 

IPSec χρησιμοποιείται ευρέως για την παροχή ασφάλειας σε IPv4 κίνηση. Είναι προφανές 

ότι ο επιπλέον φόρτος εργασίας για πιστοποίηση ή/και κρυπτογράφηση  όλου του 

διακινούμενου όγκου πληροφορίας είναι σημαντικός και για αυτό απαιτείται η υλοποίηση 

και παροχή αυτής της υπηρεσίας σε έναν ανεξάρτητο «συνεπεξεργαστή» και όχι στον 

γενικού σκοπού επεξεργαστή. Απαιτείται δηλαδή η υλοποίηση του σε υλικό και όχι σε 

λογισμικό αφενός και αφετέρου πρέπει αυτό να έχει ιδιαίτερα υψηλή ρυθμαπόδοση ώστε να 

προλαβαίνει να πιστοποιεί ή/και να κρυπτογραφεί όλη την διακινούμενη κίνηση σε κάθε 

σημείο του δικτύου. Αυτή ακριβώς την ανάγκη έρχεται να καλύψει η προτεινόμενη 

ερευνητική μεθοδολογία όπως θα αναλύσουμε στο επόμενο κεφάλαιο προτείνοντας 

μεθοδολογία βέλτιστων σχεδιασμών σε υλικό για συναρτήσεις κατακερματισμού πολύ 

υψηλής ρυθμαπόδοσης που οδηγούν σε αντίστοιχα συστήματα ασφάλειας με πολύ υψηλή 

ρυθμαπόδοση αφού όπως θα δείξουμε πιο κάτω οι συναρτήσεις κατακερματισμού είναι ο 

περιοριστικός παράγοντας της  απόδοσης των συστημάτων ασφάλειας. Οι συναρτήσεις 

κατακερματισμού που χρησιμοποιούνται στο IPSec είναι τουλάχιστον ο SHA-1 ενώ για 

ακόμα μεγαλύτερη ασφάλεια μπορεί αν χρησιμοποιηθεί και κάποια από την οικογένεια 

SHA-2. Όσον αφορά την συνάρτηση κρυπτογράφησης που χρησιμοποιείται αυτή μπορεί να 

είναι είτε ο DES είτε ο AES. Πλέον όμως έχει καθιερωθεί για λόγους ασφάλειας η χρήση 

του AES διεθνώς , όποτε υιοθετώντας ένα σύγχρονο σύστημα ασφάλειας ικανό να καλύψει 

τωρινές και μελλοντικές ανάγκες θα  χρησιμοποιήσουμε την συνάρτηση κρυπτογράφησης 

AES κάτι που γίνεται ευρέως όσον αφορά μια ασφαλή υλοποίηση του IPSec[132,133].   

Η δεύτερη πολύ κλασσική περίπτωση εφαρμογής όπου απαιτεί σχεδιασμούς  

συναρτήσεων κατακερματισμού είναι αυτή της πιστοποίησης μηνυμάτων στο SSL/TLS. Το 

πρωτόκολλο SSL/TLS χρησιμοποιείται κυρίως για την κρυπτογράφηση εμπιστευτικών 

δεδομένων που αποστέλλονται μέσω ενός μη ασφαλούς δικτύου όπως το internet. 

Κρυπτογραφεί την κίνηση μεταξύ Web browsers και web servers και έχει ευρεία εφαρμογή 
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στο ηλεκτρονικό εμπόριο (e-business). Μπορεί να προστατεύσει οποιεσδήποτε 

αλληλεπιδράσεις με εμπορικούς συνεργάτες και πελάτες μέσω του Web. Αποτελεί επίσης 

τον πιο κοινό τύπο προστασίας που χρησιμοποιείται για ηλεκτρονικές συναλλαγές, 

κρυπτογραφώντας αριθμούς πιστωτικών καρτών και άλλες λεπτομέρειες πληρωμών στη 

μεταφορά. 

Στα HTTPS πρωτόκολλα οι τύποι των δεδομένων που κρυπτογραφούνται 

περιλαμβάνουν το URL, την επικεφαλίδα HTTP, διάφορα αρχεία που αποστέλλονται σε 

κάθε επισκέπτη της σελίδας (cookies) και δεδομένα που αποστέλλονται με συμπλήρωση 

κάποιας φόρμας. Μία ιστοσελίδα που προστατεύεται με το πρωτόκολλο SSL/TLS έχει 

διεύθυνση που αρχίζει με “https://”.Το πρωτόκολλο προστασίας SSL/TLS παρεμβάλλεται 

μεταξύ του επιπέδου εφαρμογής (application layer) και του επιπέδου TCP/IP, όπου μπορεί 

να διασφαλίσει και έπειτα να στείλει τα δεδομένα της εφαρμογής στο επίπεδο μεταφοράς 

(transport layer). Επειδή παρεμβάλλεται μεταξύ των επιπέδων εφαρμογής και TCP/IP, το 

SSL/TLS μπορεί να υποστηρίξει πολλαπλά πρωτόκολλα επιπέδου εφαρμογής. Το επίπεδο 

λειτουργίας του SSL/TLS  αναπαρίσταται στο Σχήμα 3.8, όπου επίσης φαίνονται και τα 

ενδιάμεσα στρώματα στα οποία χωρίζεται το SSL/TLS.  

 

 

Σχήμα 3.8  Αναπαράσταση επιπέδου λειτουργίας του SSL/TLS 
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Ο μηχανισμός ασφαλείας του SSL/TLS  κατά παρόμοιο τρόπο χρησιμοποιεί και αυτός 

συναρτήσεις κατακερματισμού, έτσι ώστε να πετύχει τον έλεγχο της ακεραιότητας των 

μεταδιδόμενων δεδομένων. Αυτό γίνεται χρησιμοποιώντας το MAC ή HMAC που 

ενσωματώνει κάποια εγκεκριμένη συνάρτηση κατακερματισμού. Το MAC/HMAC έτσι 

διασφαλίζει ότι τα δεδομένα δεν έχουν τροποποιηθεί κατά τη διάρκεια της μετάδοσης. Το 

HMAC όπως είδαμε  χρησιμοποιεί μία συνάρτηση κατακερματισμού σε συνδυασμό με ένα 

κοινό μυστικό κλειδί. Το κοινό μυστικό κλειδί επικολλάται στα δεδομένα που πρόκειται να 

κατακερματιστούν. Αυτό κάνει τον κατακερματισμό ακόμα πιο ασφαλή διότι και τα δύο 

μέρη πρέπει να έχουν το ίδιο κοινό κλειδί για να αποδείξουν ότι τα δεδομένα είναι 

αυθεντικά. Το TLS χρησιμοποιεί το HMAC. Το πρωτόκολλο   λαμβάνει και κρυπτογραφεί 

δεδομένα από το επίπεδο εφαρμογής και τα παραδίδει στο επίπεδο μεταφοράς. Το 

πρωτόκολλο  παίρνει τα δεδομένα, τα χωρίζει σε τμήματα με μέγεθος κατάλληλο για τον 

κρυπτογραφικό αλγόριθμο, κατ’ επιλογή τα συμπιέζει (ή τα αποσυμπιέζει αν πρόκειται για 

λήψη δεδομένων), εφαρμόζει ένα MAC ή HMAC (το HMAC υποστηρίζεται μόνο από το 

TLS) και έπειτα κρυπτογραφεί (ή αποκρυπτογραφεί) τα δεδομένα χρησιμοποιώντας τις 

πληροφορίες που ανταλλάχθηκαν κατά το πρωτόκολλο χειραψίας. 

Σχήμα 3.9  Λειτουργία του SSL Record Protocol 

Τμηματοποίηση

Δεδομένα Εφαρμογής

Συμπίεση

Πρόσθεση MAC

Κρυπτογράφηση

Προσάρτηση SSL Record
επικεφαλίδα
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Στο Σχήμα  3.9 φαίνεται η λειτουργία του SSL Record Protocol. To Record Protocol 

παίρνει το μήνυμα της εφαρμογής που θα μεταδοθεί, τμηματοποιεί τα δεδομένα σε 

εύχρηστα blocks, προαιρετικά συμπιέζει τα δεδομένα, εφαρμόζει ένα MAC, κρυπτογραφεί, 

προσθέτει μια επικεφαλίδα, και μεταδίδει το αποτέλεσμα αυτό σε ένα TCP segment. Tα 

δεδομένα που λαμβάνονται αποκρυπτογραφούνται, επιβεβαιώνονται, αποσυμπιέζονται, 

επανασυγκεντρώνονται και διανέμονται στους χρήστες των ανώτερων επιπέδων. Το πρώτο 

βήμα είναι η τμηματοποίηση. Κάθε μήνυμα υψηλότερου επιπέδου τμηματοποιείται σε 

blocks των 214 bytes (16384 bytes) ή λιγότερο. Η συμπίεση εφαρμόζεται προαιρετικά. Το 

επόμενο βήμα είναι να υπολογιστεί το message authentication code πάνω από τα 

συμπιεσμένα δεδομένα. Για αυτό το σκοπό χρησιμοποιείται ένα διαμοιραζόμενο μυστικό 

κλειδί. Στη συνέχεια, το αποτέλεσμα κρυπτογραφείται. Γίνεται προφανής λοιπόν, μετά την 

παραπάνω περιγραφή, η ανάγκη για υλοποιήσεις σχημάτων ασφάλειας με πολύ υψηλή 

ρυθμαπόδοση αφού όπως προκύπτει μια σειρά εφαρμογών υλοποιούν μηχανισμούς 

πιστοποίησης μέσω συνάρτησης κατακερματισμού και κρυπτογράφηση σε όλα τα 

διακινούμενα πακέτα της εφαρμογής. 

3.4.3  Σύγχρονες τάσεις συστημάτων ασφαλείας 
Από την προηγηθείσα ανάλυση είναι πλέον ξεκάθαρο ότι τα συστήματα ασφαλείας στα 

οποία στοχεύει η ερευνητική μεθοδολογία είναι αυτά που απαιτούν σχεδιασμούς υψηλής 

ρυθμαπόδοσης  είναι αυτά τα οποία υλοποιούν υπηρεσίες πιστοποίησης μηνυμάτων HMAC  

και άρα χρησιμοποιούν μια συνάρτησης κατακερματισμού  και υπηρεσίες κρυπτογράφησης 

χρησιμοποιώντας μια συνάρτηση κρυπτογράφησης. Οι συχνότερα χρησιμοποιούμενες 

συναρτήσεις κατακερματισμού είναι οι SHA-1, SHA-256,SHA-384  κ.ο.κ ενώ η συχνότερα 

χρησιμοποιούμενη συνάρτηση κρυπτογράφησης πλέον είναι ο AES. Είναι σημαντικό να 

τονιστεί ότι η δημοφιλία χρήσης των πιο πάνω συναρτήσεων προκύπτει ουσιαστικά από το 

επίπεδο ασφάλειας που θέλουμε να έχουμε για την συνολική εφαρμογή σε συνάρτηση με 

την αποδοτική υλοποίηση της. Ανακάλυψη τυχών κρίσιμων προβλημάτων ασφαλείας 

ισοδυναμεί με αντικατάσταση αυτής της συνάρτησης από κάποια άλλη και μη περαιτέρω 

χρήση της. Αυτό έγινε π.χ. όσον αφορά την μη περαιτέρω χρήση της συνάρτησης 

κατακερματισμού MD-5 λόγω των κρίσιμων προβλημάτων ασφαλείας που ανακαλύφθηκαν 

σε αυτήν [129]. Επίσης πρέπει να τονιστεί ότι όσο περνάει ο καιρός και αυξάνουν οι 

υπολογιστικές δυνατότητες που έχει στα χέρια του κάποιος που τυχόν θέλει να σπάσει ένα 

κρυπτογραφικό σύστημα ασφάλειας, τόσο οι ισχύοντες αλγόριθμοι-συναρτήσεις θα 

εμφανίζουν προβλήματα ασφάλειας  και θα κινούμαστε προς την κατεύθυνση υιοθέτησης 
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πιο ασφαλών τέτοιων μηχανισμών. Αυτό έγινε και πρόσφατα όταν μετά την ανακάλυψη μη-

κρίσιμων προβλημάτων ασφάλειας στον SHA-1 η NIST προέτρεψε την σταδιακή χρήσης 

πιο ασφαλών συναρτήσεων κατακερματισμού από την οικογένεια SHA-2 [134]. 

Ας δούμε λοιπόν πως διαμορφώνεται το τοπίο σήμερα όσον αφορά τους 

προτεινόμενους σχεδιασμούς τόσο από την βιομηχανία όσο και από τα ερευνητικά και 

ακαδημαϊκά ινστιτούτα και ιδρύματα για τις συναρτήσεις κατακερματισμού και τις 

συναρτήσεις κρυπτογράφησης. Έτσι θα διασαφηνιστεί ότι περιοριστικός παράγοντας της 

επίτευξης υψηλότερης ρυθμαπόδοσης των κρυπτογραφικών συστημάτων ασφαλείας είναι οι 

συναρτήσεις κατακερματισμού. Έτσι μέσω της προτεινόμενης ερευνητικής μεθοδολογίας 

βελτιστοποίησης των σχεδιασμών συναρτήσεων κατακερματισμού, γίνεται εφικτή η 

σχεδίαση κρυπτογραφικών συστημάτων ασφάλειας με σημαντικά υψηλότερη ρυθμαπόδοση 

ικανοποιώντας έτσι τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά από τις εφαρμογές που 

παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν όσον αφορά τις απαιτήσεις τους στην προηγούμενη υπο-

ενότητα. 

Στο Σχήμα 3.10 υπάρχουν οι πλέον πρόσφατοί σχεδιασμοί που έχουν αναφερθεί στην 

διεθνή βιβλιογραφία [135] και αφορούν υλοποιήσεις της συνάρτησης κρυπτογράφησης 

AES. Στον πάνω πίνακα φαίνονται οι αναφερόμενες τιμές όσον αφορά την ρυθμαπόδοση 

των εμφανιζόμενων υλοποιήσεων, ενώ στον ενδιάμεσο πίνακα φαίνονται τυπικές τιμές 

συχνοτήτων λειτουργίας για αντίστοιχες υλοποιήσεις έτσι όπως αυτές έχουν προταθεί και 

υλοποιηθεί [135] πρόσφατα και αφορά βέβαια τους πλέον ανταγωνιστικού σχεδιασμούς της 

συνάρτησης κρυπτογράφησης που έχουν παρουσιαστεί μέχρι τώρα. Τόσο για την 

συνάρτηση κρυπτογράφησης AES όσο και για τις συναρτήσεις κατακερματισμού οι 

αναφορές στις διάφορες υλοποιήσεις αφορά ότι πιο πρόσφατο και ανταγωνιστικό είχε 

δημοσιευτεί από οπουδήποτε και αυτό προέρχονταν.  

Στον κάτω πίνακα του Σχήματος 3.10, φαίνονται εν συντομία οι αναφορές για τις 

υλοποιήσεις του AES που παρουσιάζονται έτσι όπως αυτές παρουσιάζονται στην πλέον 

πρόσφατη και την καλύτερη μέχρι τώρα επιστημονική δημοσίευση που αφορά τον 

σχεδιασμό του AES [135].  
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Πίνακας 3.2  Απόδοση σχεδιασμών της συνάρτησης κρυπτογράφησης AES 
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Από το σύνολο των αναφερόμενων υλοποιήσεων φαίνεται ότι υπάρχουν αρκετές 

υλοποιήσεις με πολύ υψηλή ρυθμαπόδοση που ξεπερνούν τα 20 Gbps ρυθμαπόδοσης και 

εκτείνονται σε χώρο ολοκλήρωσης πέριξ των 10.000 slices (αποδοτικοί και πιο 

επιτυχημένοι σχεδιασμοί). Επιπλέον παρατηρείται ότι η συχνότητα λειτουργίας αυτών των 

σχεδιασμών κυμαίνεται πέριξ των 170 MHZ.  

Όπως θα δούμε στην παρουσίαση και ανάλυση των αντιστοίχων σχεδιασμών  για τις 

δυο πιο συχνά χρησιμοποιούμενες συναρτήσεις κατακερματισμού SHA-1 και SHA-256, 

τυπικές τιμές ρυθμαπόδοσης κυμαίνονται πέριξ των 2 Gbps με συχνότητα λειτουργίας 

αισθητά χαμηλότερες από της αντίστοιχες της συνάρτησης κρυπτογράφησης, ενώ οι πιο 

πολλές υλοποιήσεις καταλαμβάνουν χώρο ολοκλήρωσης λιγότερο από 25% του 

αντίστοιχου χώρου ολοκλήρωσης που απαιτεί η συνάρτηση κρυπτογράφησης. Αυτές οι 

συγκρίσεις προφανώς αφορούν υλοποιήσεις σε παρόμοιες συσκευές FPGA. 

Από τα πιο πάνω, και όπως θα φανεί πιο καθαρά και παρακάτω, προκύπτει ότι ο 

περιοριστικός παράγοντας επίτευξης υψηλότερης ρυθμαπόδοσης για τα κρυπτογραφικά 

συστήματα ασφαλείας που χρειάζονται αυξημένη ρυθμαπόδοση είναι οι σχεδιασμοί των 

συναρτήσεων κατακερματισμού. Αυτό δικαιολογεί την ευρεία ενασχόληση τόσο της 

βιομηχανίας όσο και ερευνητικών και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και ινστιτούτων με την 

έρευνα που αφορά την βελτιστοποίηση των σχεδιασμών και αναδεικνύει επίσης και την 

σκοπιμότητα ανάπτυξης της εν λόγω ερευνητικής δραστηριότητας.  

Στο Σχήμα 3.11 φαίνονται οι πλέον ανταγωνιστικές και πρόσφατες υλοποιήσεις που 

έχουν προταθεί διεθνώς είτε από την βιομηχανία είτε από ερευνητικά και ακαδημαϊκά 

ινστιτούτα και ιδρύματα και αφορούν την συνάρτησης κατακερματισμού  SHA-1. Αξίζει  

να τονισθεί ότι υπάρχουν και άλλες υλοποιήσεις οι οποίες όμως δεν είναι τόσος 

ανταγωνιστικές αφού είναι αρκετών χρόνων που σημαίνει ότι αφορούν σχεδιασμούς σε μια 

εποχή που δεν καταβάλλονταν ιδιαίτερη προσπάθεια βελτιστοποίησης αυτών των 

σχεδιασμών αφενός και αφετέρου  αυτοί υλοποιούνταν σε πιο παλιές συσκευές FPGA. Έτσι 

αυτές σκοπίμως έχουν παραληφθεί έτσι ώστε ο παρακάτω πίνακας να αποδίδει παραστατικά 

την σημερινή ρεαλιστική κατάσταση στον χώρο. Οι αναφερόμενες υλοποιήσεις έχουν 

κατηγοριοποιηθεί ανά συσκευή ολοκλήρωσης FPGA  έτσι ώστε οι μεταξύ τους συγκρίσεις 

(καθώς επίσης και η σύγκριση αργότερα με της δίκες μας υλοποιήσεις) να είναι δίκαιες. 

Επίσης πρέπει να επισημάνουμε ότι οι παρακάτω υλοποιήσεις είναι τοποθετημένες 

χρονολογικά στον πίνακα. Εύκολα μπορεί να παρατηρήσει κάποιος ότι καθώς περνά ο 
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χρόνος παρουσιάζονται νέοι αποδοτικότεροι σχεδιασμοί που επιτυγχάνουν όλο και 

υψηλότερη ρυθμαπόδοση. Επιπλέον, πρέπει να επισημανθεί το γεγονός ότι ερευνητικά 

υπάρχουν αισθητά λιγότερες ερευνητικές εργασίες που αφορούν την αποδοτικότερη 

υλοποίησης συναρτήσεων κατακερματισμού με παράμετρο βελτιστοποίησης τον 

απαιτούμενο χώρο ολοκλήρωσης, ενώ ελάχιστες εργασίες υπάρχουν που αφορούν στην 

μείωση της κατανάλωσης ισχύος. Τα δυο πιο πάνω στοιχεία δείχνουν ότι διαχρονικά ο 

ερευνητικός στόχος των περισσότερων ερευνητικών ομάδων είναι η βελτιστοποίηση της 

ρυθμαπόδοσης των συναρτήσεων κατακερματισμού. Αυτό  επίσης δείχνει την σωστή 

πορεία της προτεινόμενης ερευνητικής μεθοδολογίας, τόσο όσον αφορά αυτό κάθε αυτό το 

αντικείμενο ενασχόλησης  (συναρτήσεις κατακερματισμού) αλλά και όσον αφορά το 

κριτήριο βελτιστοποίησης (ρυθμαπόδοση) που θέσαμε. 

 Η προτεινόμενη ερευνητική μεθοδολογία κατορθώνει να προτείνει 

βελτιστοποιημένους σχεδιασμούς που αποδίδουν καλύτερα από οποιοδήποτε άλλο 

σχεδιασμό έχει παρουσιαστεί ερευνητικά είτε από την βιομηχανία είτε από ερευνητικά -

ακαδημαϊκά ιδρύματα και ινστιτούτα.  

Όσον αφορά τους σχεδιασμούς που φαίνονται στο παρακάτω Σχήμα 3.11 παρατηρείται 

λοιπόν ότι η ρυθμαπόδοση κυμαίνεται πέριξ των 2 Gbps ενώ υπάρχει και μία υλοποίηση 

που ξεπερνά τα 3,5 Gbps αλλά αυτή απαιτεί πάρα πολύ περισσότερο χώρο ολοκλήρωσης σε 

σχέση με τις υπόλοιπες. Αναλογιζόμενοι λοιπόν ένα κρυπτογραφικό σύστημα ασφαλείας 

σαν και αυτό που αναλύσαμε πιο πριν το οποίο χρειάζεται να πετύχει υψηλή ρυθμαπόδοση, 

προκύπτει ότι ο περιοριστικός παράγοντας είναι η συνάρτηση κατακερματισμού αφού αυτή 

επιτυγχάνει πολύ χαμηλότερη απόδοση αφενός και αφετέρου λειτουργεί σε χαμηλότερη 

συχνότητα λειτουργίας από ότι η αντίστοιχη συνάρτηση κρυπτογράφησης. Είναι σημαντικό 

που ισχύουν και τα δύο γιατί ένας σχεδιασμός συνάρτησης κατακερματισμού χαμηλότερης 

ρυθμαπόδοσης αλλά υψηλότερης συχνότητας λειτουργίας σε σχέση με την κρυπτογραφική 

συνάρτηση, δεν θα μπορούσε να παίξει απόλυτα ρυθμιστικό ρόλο όσον αφορά την 

βελτιστοποίηση του κρυπτογραφικού συστήματος ασφαλείας αφού η συχνότητα 

λειτουργίας του συστήματος καθορίζεται από το τμήμα εκείνο με την μεγαλύτερη 

καθυστέρηση, ισοδύναμα με την μικρότερη συχνότητα λειτουργίας, άρα από την 

κρυπτογραφική συνάρτηση σύμφωνα με το προαναφερθέν σενάριο. Βέβαια και πάλι θα 

μπορούσαμε να προτείνουμε βελτιστοποιήσεις για το συνολικό σύστημα μέσω 

βελτιστοποιημένου σχεδιασμού για τη συνάρτηση κατακερματισμού, αλλά με μεγαλύτερη 
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πολυπλοκότητα, μικρότερη ελευθερία σχεδιαστικής παρέμβασης και  με όχι τόσο καλά 

τελικά αποτελέσματα. 

SHA‐1 

Throughput  (Mbps)   

Implementation  Op. Freq.(MHz)
Post‐synthesis

Post‐Place 

 & Route 
Area (CLBs) 

[136] aP 42.9  119.0  ‐  1004 

[137] PaP ‐  427.0  ‐  ‐ 

[138] PaP 86.0  530.0  ‐  ‐ 

[139] PaP 38.6  900.0  ‐  1550 

[140] PaP 72.0  460.8  ‐  518 

[141] PaP 72.0  1842.2  ‐  878 

[142] PaP 64.0  1024.0  ‐  1480 

[143] PaP 71.0  1731.2  ‐  1018 

[144] PbP ‐  1024.0  ‐  851 

[145] PbP ‐  3541.0  ‐  4258 

[142] PcP 72.5  1160.0  ‐  1484 

[152] PdP 
(Commercial IP) 

134.6  ‐  847.9  647 

[153] Pe P 
(Commercial IP) 

‐  ‐  2010.0  1078 (LUTs) 

 

Πίνακας 3.3  Απόδοση  σχεδιασμών της συνάρτησης κατακερματισμού SHA-1 
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Όπως και να έχει όμως αυτό δεν μας αφορά αφού στο θεωρούμενο κρυπτογραφικό 

σύστημα ασφαλείας  η συνάρτηση κατακερματισμού έχει μικρότερη ρυθμαπόδοση και 

μικρότερη συχνότητα λειτουργίας σε σχέση με την αντίστοιχη συνάρτηση 

κρυπτογράφησης. Έτσι η βελτιστοποίηση της συνάρτησης κατακερματισμού εν τέλει θα 

οδηγήσει και στην αντίστοιχη βελτιστοποίηση του συνολικού κρυπτογραφικού συστήματος.  

Τέλος, πρέπει να σχολιάσουμε έναν επιπλέον σχεδιαστικό παράγοντα και αυτός δεν 

είναι άλλος από την απαιτούμενη επιφάνεια ολοκλήρωσης. Πρέπει να γίνει ξεκάθαρο ότι 

για να θεωρήσουμε ότι έχουμε κάνει βελτίωση ενός σχεδιασμού θα πρέπει να κερδίσουμε 

σε ρυθμαπόδοση παραπάνω από ότι θα χάσουμε σε επιφάνεια ολοκλήρωσης. Δηλαδή 

αύξηση της ρυθμαπόδοσης κατά 50% με αντίστοιχη αύξηση της επιφάνειας ολοκλήρωσης 

κατά 50% δεν θεωρείται βελτίωση. Βέβαια αυτή είναι μια αρκετά γενική θεώρηση αφού 

κάποιος θα μπορούσε σε έναν σχεδιασμό που ο ελεύθερος χώρος ολοκλήρωσης είναι 

ελάχιστος να επιλέξει να αξιολογήσει την αύξηση της ρυθμαπόδοσης ως προς το τετράγωνο 

της απαιτούμενης επιφάνειας ολοκλήρωσης. Αυτό θα ήταν θεμιτό λαμβάνοντας υπόψη τις 

πολύ συγκεκριμένες σχεδιαστικές παραμέτρους του εν λόγω σχεδιασμού. Όσον αφορά την 

τήρησης μιας γενικότητας για δίκαιη σύγκριση αυτό το όποιο αποτιμάται σε κάθε 

σχεδιασμό είναι το σταθμισμένο πηλίκο της ρυθμαπόδοσης ως προς την απαιτούμενη 

επιφάνεια ολοκλήρωσης αφού αυτοί οι δύο είναι οι κύριοι ανταγωνιστικοί παράγοντας 

στους σχεδιασμούς συναρτήσεων κατακερματισμού που μας ενδιαφέρουν. Έτσι ο 

σχεδιασμός στο [144] είναι γενικά ποιοτικά ανώτερος από τον αντίστοιχο σχεδιασμό στο 

[145] παρότι ο δεύτερος επιτυγχάνει την υψηλότερη ρυθμαπόδοση ξεπερνώντας τα 3,5 

Gbps.  Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο θα μετρηθεί και η βελτίωση που επιφέρει στους 

σχεδιασμούς συναρτήσεων κατακερματισμού η προτεινόμενη μεθοδολογία αποτιμώντας το 

κέρδος σε ρυθμαπόδοση ως προς το κόστος σε επιφάνεια ολοκλήρωσης. 

Είναι σημαντικό όμως να τονιστεί ότι ποσοστιαία είναι διαφορετικό το κόστος της 

επιφάνειας ολοκλήρωσης στην επιφάνεια κατακερματισμού αυτή κάθε αυτή και 

διαφορετικό το κόστος που προκύπτει θεωρώντας ολόκληρο το κρυπτογραφικό σύστημα 

ασφαλείας. Ο δίκαιος τρόπος αποτίμησης είναι λαμβάνοντας υπόψη το συνολικό σύστημα 

αφού η βελτίωση της ρυθμαπόδοσης της συνάρτησης κατακερματισμού και ανάμειξης 

βελτιώνει αντιστοίχως την ρυθμαπόδοση του συνολικού κρυπτογραφικού συστήματος αλλά 

το κόστος σε επιφάνεια ολοκλήρωσης είναι περίπου το 20 έως 35 % κατά περίπτωση του 

κόστους σε επιφάνεια ολοκλήρωσης που αντιστοιχεί σε αυτή κάθε αυτή την συνάρτησης 

κατακερματισμού. Αυτό ισχύει γιατί αντίστοιχη είναι κατά περίπτωση,  η ποσοστιαία 
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αναλογία του χώρου ολοκλήρωσης της συνάρτησης κατακερματισμού, στον χώρο 

ολοκλήρωσης του συνολικού κρυπτογραφικού συστήματος ασφαλείας του οποίου αυξάνει 

την ρυθμαπόδοση. Όμως επειδή οι υπόλοιπες ερευνητικές εργασίες δεν λαμβάνουν υπόψη 

το συνολικό κρυπτογραφικό σύστημα ασφαλείας αλλά μόνο την κατά περίπτωση 

συνάρτηση κατακερματισμού, για αυτό και εμείς στην κύρια και πιο δίκαιη σύγκριση των 

διάφορων σχεδιασμών δηλαδή της βελτίωσης της ρυθμαπόδοσης   σε σχέση με το κόστος 

σε επιφάνεια ολοκλήρωσης θα συγκριθούμε σε όρους που αφορούν μόνο την συνάρτηση 

κατακερματισμού αν και τα αποκομιζώμενα οφέλη είναι ποσοστιαία μεγαλύτερα για το 

συνολικό κρυπτογραφικό σύστημα ασφαλείας. Για λόγους αξιοπιστίας της σύγκρισης και 

γενικότητας αυτής όμως θα υιοθετήσουμε την σύγκριση με βάση την συνάρτηση 

κατακερματισμού και μόνο. 

Τέλος, πρέπει να αναφερθεί ότι όσον  αφορά τις αναφερόμενες τιμές της 

ρυθμαπόδοσης (throughput) στο Σχήμα 3.11  υπάρχουν δύο στήλες. Η μια αφορά 

αποτελέσματα ρυθμαπόδοσης που προκύπτουν απλά μετά από σύνθεση στα διάφορα 

εργαλεία κάτι που αφορά την πλειοψηφία –αν όχι όλες- τις ερευνητικές προσπάθειες από 

ερευνητικά και ακαδημαϊκά ινστιτούτα και ιδρύματα, ενώ η άλλη στήλη αφορά την πιο 

ρεαλιστική και πραγματική τιμή της ρυθμαπόδοσης κάθε σχεδιασμού αφού είναι η τιμή που 

προκύπτει μετά από την διαδικασία του place και  route  που λαμβάνει υπόψη τις 

πραγματικές καθυστερήσεις. Τέτοιες μετρήσεις αφορούν κατά κόρον  συναρτήσεις 

κατακερματισμού που είναι βιομηχανικά προϊόντα αφού εκεί η διαδικασία της σύνθεσης 

γίνεται μέχρι τέλους. Αυτό γίνεται σαφές σε όλους τους πίνακες συγκρίσεων. Βέβαια η 

απόκλιση δεν είναι τραγικά μεγάλη και τα αποτελέσματα σύνθεσης μας δίνουν μια ποιοτική 

εικόνα για το που περίπου θα κυμανθούν και τα αποτελέσματα μετά το place και  route.  

Αυτό γίνεται γιατί στον ψηφιακό σχεδιασμό δεν υπάρχουν τα φαινόμενα του 

αναλογικού design που μπορούν να διαφοροποιήσουν τραγικά τα δύο αποτελέσματα ή 

ακόμα και να καταστήσει τον τελικό σχεδιασμό μη υλοποιήσιμο. Στην δική μας περίπτωση 

υλοποιήσαμε και την διαδικασία του  place και  route αφού θέλουμε να εξασφαλίσουμε  

δίκαιη σύγκριση μεταξύ των βιομηχανικών σχεδιαστικών προτάσεων και αυτών που 

προκύπτουν με βάση την προτεινόμενη μεθοδολογία βελτιστοποίησης των σχεδιασμών 

συναρτήσεων κατακερματισμού. Στο Σχήμα 3.12 φαίνονται οι πλέον ανταγωνιστικές και 

πρόσφατες υλοποιήσεις που έχουν προταθεί διεθνώς είτε από την βιομηχανία είτε από 

ερευνητικά και ακαδημαϊκά ινστιτούτα και ιδρύματα και αφορούν την συνάρτηση 

κατακερματισμού  SHA-256. 
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SHA‐256 

Throughput (Mbps)   

Implementation  Op. Freq (MHz) 
Post‐synthesis 

Post‐Place 

 & Route 
Area (CLBs)

[136] PaP 42.9  77  ‐  1004 

[146] PaP 88  87  ‐  1261 

[147] PaP 83  326  ‐  1060 

[148] PaP 82  646  ‐  764 

[149] PaP 77  308  ‐  653 

[148] PbP 150  1184  ‐  797 

[150] PbP 133  1009  ‐  1373 

[151] PcP 64.1  2052.1  ‐  1528 

[152] PdP 
(Commercial IP) 

96.0  ‐  756.1  945 

[153] Pe P 
(Commercial IP) 

‐  ‐  1900.00  1614 (LUTs)

[154]  
(Commercial IP) 

133.0  ‐  971.00  asic 

P 

 

Πίνακας 3.4  Απόδοση  σχεδιασμών της συνάρτησης κατακερματισμού SHA-256 

 

Η συνάρτηση κατακερματισμού SHA-256 είναι αυτή που θα χρησιμοποιηθεί ευρέως τα 

επόμενα  χρόνια σε εφαρμογές που απαιτούν  αυξημένη ασφάλεια αντικαθιστώντας την 

SHA-1 παρότι τα προβλήματα ασφαλείας της δεν θεωρούνται κρίσιμα. Η χρονολογική 
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τοποθέτηση των προτεινόμενων σχεδιασμών  αποδεικνύει το συμπέρασμα που προέκυψε 

και από την αντίστοιχη παρατήρηση στους σχεδιασμούς της SHA-1 ότι καθώς περνά ο 

χρόνος παρουσιάζονται σχεδιασμοί με υψηλότερη ρυθμαπόδοση και αυτός είναι ο 

σχεδιαστικός παράγοντας που η αγορά και η ακαδημαϊκή έρευνα προσπαθεί να 

βελτιστοποιήσει ικανοποιώντας τις ανάγκες των εφαρμογών του παρόντος και του 

ευρύτερου μέλλοντος. Έτσι επιβεβαιώνεται, κατά την γνώμη μας, για άλλη μια φορά η 

ορθότητα της ερευνητικής μας πορείας και η σημασία της προτεινόμενης ερευνητικής 

μεθοδολογίας. 

Όσον αφορά τους σχεδιασμούς που φαίνονται στο Σχήμα 3.12 παρατηρείται λοιπόν ότι 

η ρυθμαπόδοση κυμαίνεται πέριξ των 2 Gbps  όσον αφορά τις πιο πρόσφατες και 

αποδοτικές υλοποιήσεις είτε αφορά σχεδιασμούς από την βιομηχανία ή από ερευνητικά- 

εκπαιδευτικά ιδρύματα και ινστιτούτα. Επίσης, παρατηρείται ότι έχει προταθεί και 

βιομηχανική υλοποίηση σε asic την οποία συμπεριλαμβάνουμε για λόγους σύγκρισης με 

ρυθμαπόδοση κάτι λιγότερο από 1 Gbps.  Τόσο  οι τιμές ρυθμαπόδοσης όσο και οι τιμές για 

την συχνότητα λειτουργίας είναι ανάλογες με αυτές της συνάρτησης κατακερματισμού  

SHA-1 οπότε και σε αυτή η βελτίωση της θα έχει ένα αντίστοιχο αντίκτυπο στην βελτίωση 

της απόδοσης του συνολικού κρυπτογραφικού συστήματος ασφαλείας. Αυτό βέβαια ισχύει 

για όλες τις συναρτήσεις κατακερματισμού που υπάρχουν είτε αφορούν κάποια άλλα της 

οικογένειας SHA-1  είτε αφορά την RIPEMD-160 είτε την SHS ,την MD-5 κ.ο.κ. αυτό 

αναδεικνύει την γενικότητα της προτεινόμενης μεθοδολογίας που βελτιστοποιεί την 

ρυθμαπόδοση στους σχεδιασμούς σε όλες τις συναρτήσεις κατακερματισμού οδηγώντας 

αντιστοίχως σε βελτιώσεις ρυθμαπόδοσης του συνολικού κρυπτογραφικού συστήματος 

ανεξαρτήτως της συνάρτησης κατακερματισμού που αυτό χρησιμοποιεί. Επίσης, όσον 

αφορά την απαιτούμενη επιφάνεια ολοκλήρωσης παρατηρούνται ανάλογα πράγματα  με το 

SHA-1  όσον αφορά τη ποσοστιαία συμμετοχή στο συνολικό κρυπτογραφικό σύστημα 

καθώς και στο πως πρέπει να γίνει η αποτίμηση της προτεινόμενης μεθοδολογίας. Επίσης 

στον σχετικό πίνακα υπάρχουν αποτελέσματα μετά από διαδικασία σύνθεσης αλλά και μετά 

από την διαδικασία του place και  route  που λαμβάνει υπόψη της πραγματικές 

καθυστερήσεις. 

Τέλος  το γεγονός ότι στοχεύουμε σε εφαρμογές που απαιτούν υψηλή ρυθμαπόδοση 

και οι οποίες απαιτούν υψηλό επίπεδο ασφάλειας δικαιολογούν και την επιλογή των 

σχεδιασμών  σε υλικό τόσο για λόγους ταχύτητας όσο και για λόγους ασφάλειας [155] όπως 

αναλύθηκε και στην παράγραφο 3.3.   
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3.5 Συμπεράσματα 

Με βάση την ανάλυση που προηγήθηκε αναδέχθηκε η σημασία των συναρτήσεων 

κατακερματισμού στην σημερινή εποχή. Ειδικά σε συγκεκριμένες εφαρμογές όπως η 

πιστοποίησης μηνυμάτων HMAC  στο IPSec και SSL\TLS  φάνηκε η ανάγκη στα 

αντίστοιχα κρυπτογραφικά συστήματα ασφάλειας να έχουν όσο το δυνατό γίνεται 

υψηλότερη ρυθμαπόδοση ώστε να προλαβαίνουν να εξυπηρετούν όλη την διακινούμενη 

κίνηση δεδομένων. Αυτό είναι επιτακτική ανάγκη ειδικά ενόψει της αύξησης και της 

περαιτέρω διείσδυσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και του ηλεκτρονικού εμπορίου στην 

ζωή του σύγχρονου ανθρώπου και την ανάγκη για αυξημένη ασφάλεια σε αυτές της 

εφαρμογές.  Αυτά τα κρυπτογραφικά συστήματα ασφαλείας, τα οποία απαιτούν υψηλότερη 

ρυθμαπόδοση, είδαμε ότι αποτελούνται ουσιαστικά από μια συνάρτηση κρυπτογράφησης 

όπως ο AES  και μια συνάρτησης κατακερματισμού που ενσωματώνεται στον μηχανισμό 

HMAC. Από σύγχρονες υλοποιήσεις που παρουσιάστηκαν τόσο για τον AES όσο και για 

τις δύο δημοφιλέστερες συναρτήσεις κατακερματισμού SHA-1 και  SHA-256 προέκυψε ότι 

ο περιοριστικός παράγοντας της αύξησης της ρυθμαπόδοσης είναι η εκάστοτε 

χρησιμοποιούμενη συνάρτηση κατακερματισμού τόσος όσον αφορά την ρυθμαπόδοση αλλά 

και όσον αφορά την συχνότητα λειτουργίας. Αυτό μαζί με το γεγονός ότι οι τωρινές 

συναρτήσεις κατακερματισμού θα εξακολουθήσουν να χρησιμοποιούνται ίσως και μετά το 

2020 αναδεικνύει τα σωστά ερευνητικά κίνητρα της προτεινόμενης ερευνητικής 

μεθοδολογίας για την βελτιστοποίηση του σχεδιασμού των συναρτήσεων κατακερματισμού, 

αφού η αύξηση της ρυθμαπόδοσης των συναρτήσεων κατακερματισμού θα οδηγήσει στην 

αύξηση της ρυθμαπόδοσης και των αντιστοίχων κρυπτογραφικών συστημάτων ασφαλείας. 

Τέλος το γεγονός ότι στοχεύουμε σε εφαρμογές που απαιτούν υψηλή ρυθμαπόδοση και οι 

οποίες διαχειρίζονται κρίσιμες οικονομικές συναλλαγές δικαιολογούν και την επιλογή του 

σχεδιασμού του συνολικού κρυπτογραφικού συστήματος και κατ’ επέκταση και των 

συναρτήσεων κατακερματισμού  σε υλικό που εξασφαλίζουν τις παραπάνω συνθήκες. 
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Κεφάλαιο 4 

Μεθοδολογία Βελτιστοποίησης Σχεδίων 

Συναρτήσεων Κατακερματισμού  
 

 

4.1 Σύνοψη    

Ο βασικός στόχος του Κεφαλαίου 4 είναι  να παρουσιαστεί η μεθοδολογία 

βελτιστοποίησης για αύξηση της ρυθμαπόδοσης ή εναλλακτικά μείωσης της κατανάλωσης 

ισχύος των σχεδιασμών σε υλικό  των συναρτήσεων κατακερματισμού. Αρχικά 

παρουσιάζεται μια ανασκόπηση των υπαρχουσών δημοσιευμένων εργασιών καθώς επίσης 

και ανάλυση των βελτιστοποιήσεων που υλοποιούν τα εργαλεία εξηγώντας τους λόγους που 

αυτές δεν μπορούν να οδηγήσουν σε αποδοτικούς σχεδιασμούς των συναρτήσεων 

κατακερματισμού.  

Το μεγάλο κομμάτι του κεφαλαίου αφορά την παρουσίαση μία προς μία όλων των 

τεχνικών που απαρτίζουν την μεθοδολογία εστιάζοντας παράλληλα στις  καινοτομίες που 

εισάγουν. Αναλύονται τα οφέλη και το κόστος σε κάθε ένα από αυτά τα στάδια και δίνονται 

οδηγίες εφαρμογής. Για να είναι πιο κατανοητή η προτεινόμενη μεθοδολογία και οι 

επιμέρους τεχνικές, κάθε επιμέρους τεχνική της μεθοδολογίας θα εφαρμόζεται ανά στάδιο 

σε κάποια συνάρτηση κατακερματισμού χρησιμοποιώντας για αυτό τον λόγο τις 

συναρτήσεις κατακερματισμού SHA-1, RIPEMD-160 και την συνάρτηση κατακερματισμού 

SHA-256  ώστε να είναι πιο εύκολο για κάποιον να αντιληφθεί τον τρόπο εφαρμογής των 

επιμέρους τεχνικών της συνολικής μεθοδολογίας.  
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Το υπόλοιπο του κεφαλαίου οργανώνεται ως εξής: στην παράγραφο 4.2 γίνεται μια 

επισκόπηση των υπαρχουσών εργασιών καθώς επίσης και των βελτιστοποιήσεων που 

δύνανται να πραγματοποιήσουν τα εργαλεία σύνθεσης με τις γενικές μεθοδολογίες 

βελτιστοποίησης που αυτά ενσωματώνουν, ενώ η  παράγραφος 4.3 περιγράφει τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά των συναρτήσεων κατακερματισμού που εκμεταλλεύεται η προτεινόμενη 

μεθοδολογία, τις καινοτομίες της και εστιάζει στην αναλυτική παρουσίαση του 

διαγράμματος ροής της προτεινόμενης μεθοδολογίας βελτιστοποίησης καθώς και των 

επιμέρους τεχνικών που την αποτελούν δίνοντας σαφείς κατευθύνσεις για τον τρόπο 

εφαρμογής τους. Στην  παράγραφο 4.4 περιγράφεται ποιοτικά ο τρόπος με τον οποίο η 

προτεινόμενη μεθοδολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να προτείνει σχεδιασμούς και 

υλοποιήσεις με χαμηλή  κατανάλωση ισχύος. Τελικά, η παράγραφος 4.5 δίνει τα 

συμπεράσματα του κεφαλαίου αυτού. 

 

4.2 Εισαγωγή – Επισκόπηση υπαρχουσών εργασιών   

4.2.1 Προϋπάρχοντες σχεδιασμοί συναρτήσεων κατακερματισμού   

Στα προηγούμενα χρόνια  έχουν παρουσιαστεί πολλές ακαδημαϊκές  και εμπορικές 

υλοποιήσεις συναρτήσεων κατακερματισμού κάτι που δικαιολογείται από την μεγάλη 

σημασία που έχουν αυτοί οι αλγόριθμοι στην ασφάλεια των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 

Ήδη αναφέρθηκαν οι πιο αποδοτικές από αυτές που έχουν υλοποιηθεί σε υλικό  είτε 

είναι ακαδημαϊκές είτε είναι εμπορικές [136]-[154], ενώ βέβαια υπάρχουν πολλές ακόμα  

(τουλάχιστον δέκα ακαδημαϊκές και πέντε εμπορικές) που δεν αναφέρονται στην παρούσα 

διατριβή αφού οι σχετικές υλοποιήσεις δεν είναι ανταγωνιστικές και απέχουν παρασάγγας 

από τις προαναφερόμενες. Για λόγους συμπαγούς παρουσίασης  επιλέχθηκε να 

συγκριθούμε μόνο με τις πλέον ανταγωνιστικές και πρόσφατες  υλοποιήσεις που έχουν 

παρουσιαστεί.  

Υπάρχει βέβαια και  πληθώρα υλοποιήσεων των συναρτήσεων κατακερματισμού σε 

λογισμικό άλλες αποδοτικές και άλλες λιγότερο αποδοτικές και αυτές έχουν αποτιμηθεί 

εκτενώς στη διεθνή βιβλιογραφία [156] - [158].  Όλες αυτές οι μελέτες δείχνουν,  όπως 

περιμέναμε, ότι οι υλοποιήσεις σε υλικό  είναι κατά πολύ ταχύτερες και ασφαλέστερες  σε 

σχέση με τις αντίστοιχες υλοποιήσεις σε λογισμικό. Άρα είναι δεδομένο ότι εστιάζοντας 
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στις εφαρμογές που αναφέρθηκαν στο κεφάλαιο 3 και οι οποίες απαιτούν  υλοποιήσεις με 

μεγάλη ταχύτητα , οι υλοποιήσεις σε υλικό είναι μονόδρομος σαν επιλογή.   

Όσον αφορά τώρα τις υλοποιήσεις σε υλικό υπάρχει όπως είπαμε μεγάλος πλήθος 

δημοσιευμένης δουλειάς κατά την τελευταία δεκαετία οπότε και αναπτύχτηκε σε μεγάλο 

βαθμό το διαδίκτυο, καθιερώθηκαν τα πρότυπα των συναρτήσεων κατακερματισμού και 

άρχισαν να φαίνονται οι ανάγκες σε ταχύτητα και ασφάλεια διάφορων εφαρμογών οπότε 

υπήρξε λόγος ενασχόλησης  με τους σχεδιασμούς σε υλικό. Αξίζει να ειπωθεί ότι η 

αντίστοιχη έρευνα υλοποιήσεων με βέλτιστο τρόπο σε λογισμικό είχε αρχίσει πιο νωρίς με 

δεδομένο ότι στα πρώτα βήματα του διαδικτύου οι υλοποιήσεις σε λογισμικό μπορούσαν να 

καλύψουν τις ανάγκες που φαίνονταν τότε στον ορίζοντα..  

Στους αρχικούς σχεδιασμούς σε υλικό δεν υπήρχε κάποια ιδιαίτερη μέριμνα για 

βελτιστοποίηση και αρκούνταν στη αύξηση της ρυθμαπόδοσης λόγω της τελικής 

υλοποίησης του σχεδιασμού σε υλικό και της αντίστοιχα αυξημένης ασφάλειας λόγω αυτού 

του γεγονότος. Τέτοιες υλοποιήσεις που στηρίζονταν σε βελτιώσεις λόγω υλοποιήσεων σε 

όλο και πιο νέες FPGA συσκευές κυριάρχησαν μέχρι και το 2001 περίπου. Τέτοιο 

σχεδιασμοί δεν αναφέρονται στην παρούσα διατριβή αφού δεν έχουν κάποιο ιδιαίτερο 

επιστημονικό ενδιαφέρον. 

Από το 2002 και μετά με την ραγδαία διείσδυση του διαδικτύου στην καθημερινότητα 

του σύγχρονου ανθρώπου και με την ανάπτυξη αυτού που λέμε ως «νέα οικονομία» άρχισε 

να γίνεται έκδηλη η ανάγκη αποδοτικότερων υλοποιήσεων είτε σε επιφάνεια ολοκλήρωσης 

για τις φορητές συσκευές είτε σε ρυθμαπόδοση για εξυπηρετητές υπηρεσιών. Βέβαια για τις 

φορητές συσκευές ήταν αρκετά αποδοτικές οι υλοποιήσεις σε λογισμικό λόγω της φύσης 

τους αλλά όσον αφορά τους εξυπηρετητές (servers) φάνηκε η ανάγκη για υλοποιήσεις σε 

υλικό με υψηλότερη ρυθμαπόδοση και για αυτό το κύριο ερευνητικό ενδιαφέρον στράφηκε 

εκεί όπως αναλύσαμε και στο κεφάλαιο 3. Αυτή η ανάγκη βέβαια με την πάροδο των 

χρόνων ενισχύθηκε και από την διείσδυση νέων εφαρμογών όπως το IPSec, το SSL/TLS 

κ.ο.κ. Έτσι τα τελευταία χρόνια και με αυξανόμενη ένταση υπάρχει ερευνητική 

δραστηριότητα όσον αφορά την βελτιστοποίηση των σχεδιασμών των συναρτήσεων 

κατακερματισμού ώστε αυτές να επιτυγχάνουν υψηλότερη ρυθμαπόδοση. 

Οι πρώτες βελτιστοποιήσεις όσον αφορά την αύξηση της ρυθμαπόδοσης ήρθαν με την 

εφαρμογή τεχνικών διοχέτευσης (pipeline)  και εφαρμογή δύο ή τεσσάρων σταδίων 

διοχέτευσης [136],[139],[137],[146]. Αυτές οι υλοποιήσεις πέτυχαν να διπλασιάσουν ή να 
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τετραπλασιάσουν αντίστοιχα την ρυθμαπόδοση των συναρτήσεων κατακερματισμού με 

κόστος βέβαια την αυξημένη επιφάνεια ολοκλήρωσης κατά τα γνωστά. Παράλληλα  

εφαρμόστηκαν τεχνικές πολύπλεξης των εσωτερικών λειτουργιών του επεξεργαστικού 

μπλοκ ώστε να προκύψουν μικρότεροι σχεδιασμοί.  

Οι επόμενες προσπάθειες βελτιστοποιήσεων αφορούσαν την βέλτιστη εφαρμογή 

τεχνικών διοχέτευσης, χρήση καλύτερων συσκευών FPGA, καλύτερος σχεδιασμός για 

μικρότερη επιφάνεια ολοκλήρωσης με την ιδία υψηλή ρυθμαπόδοση και άρα αύξηση του 

όρου Ρυθμαπόδοση/ επιφάνεια ολοκλήρωσης [138],[140],[141],[142]. Παράλληλα έγινε 

βελτιστοποιημένη εργασία σε χαμηλό επίπεδο βελτιστοποιώντας την διαδικασία του “place 

& route” καθώς επίσης και των χρησιμοποιούμενων κυκλωμάτων που υπήρχαν στης 

συσκευές FPGA. Έτσι  κάποιες πραγματικά αποδοτικές υλοποιήσεις σχεδιασμών έκαναν 

την εμφάνισης τους.  

Κατά την επόμενη φάση έρευνας στην βελτιστοποίηση των σχεδιασμών 

κατακερματισμού έγιναν προσπάθειες για πιο «έξυπνες» βελτιστοποιήσεις αυτών των 

συναρτήσεων. Από αυτή την φάση  και μετά αρχίζει να ασχολείται με το εν λόγω 

αντικείμενο και ο συγγραφέας της εν λόγω διδακτορικής διατριβής. Αυτό έγινε γιατί ενώ 

αναγνωρίζονταν πλέον η ανάγκη για υλοποιήσεις των συναρτήσεων κατακερματισμού με 

υψηλότερες ρυθμαποδόσεις, εντούτοις δεν είχε καταβληθεί ιδιαίτερη προσπάθεια για 

βελτιστοποίηση του εσωτερικού επεξεργαστικού μπλοκ (συχνά αναφέρεται και σαν 

επεξεργαστικός γύρος)  των συναρτήσεων κατακερματισμού που σχεδιάζονταν σύμφωνα με 

το πρότυπο. Έτσι δεν υπήρχαν ιδιαίτερες προσπάθειες ούτε για την αύξηση της συχνότητας 

λειτουργίας  ούτε για την μείωση των απαιτούμενων κύκλων επεξεργασίας μέσω 

σχεδιαστικών τεχνικών και μεθοδολογιών. Αυτό είναι κάτι το όποιο επιτυγχάνεται με την 

εφαρμογή της προτεινόμενης ερευνητικής μεθοδολογίας με βέλτιστο τρόπο. Πολλές 

δουλειές δημοσιεύονται παράλληλα με τις δικές μας πάνω στο συγκεκριμένο θέμα 

[142],[145],[147],[148],[149],[150],[151] ενώ επίσης παράλληλα παρατηρείται ότι και οι 

εταιρίες του χώρου αποσύρουν τους παλιούς τους σχεδιασμούς και παρουσιάζουν νέους με 

βελτιωμένα χαρακτηριστικά εκ των οποίων βασικό είναι η αυξημένη ρυθμαπόδοση.  
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4.2.2 Βελτιστοποιήσεις από εργαλεία σύνθεσης με γενικές μεθοδολογίες 

βελτιστοποίησης   
Τα παραπάνω αφορούν ερευνητικές προσπάθειες στον χώρο των συναρτήσεων 

κατακερματισμού. Παράλληλα όμως με την αυτοματοποίηση και εξέλιξη των εργαλείων 

σύνθεσης των σχεδιασμών σε υλικό, αυτά άρχισαν να ενσωματώνουν διάφορες τεχνικές 

βελτιστοποίησης των σχεδιασμών σε υλικό. Άρα κάποιες γενικές τεχνικές 

βελτιστοποιήσεων εφαρμόζονται και βελτιστοποιούν και τους σχεδιασμούς συναρτήσεων 

κατακερματισμού. Όμως αυτές οι γενικές τεχνικές βελτιστοποιήσεων είναι ως επί το 

πλείστον χαμηλού και όχι αλγοριθμικού επιπέδου και έχουν αρκετά συντηρητική 

προσέγγιση αφού ο βασικός στόχος τους είναι το συνθέσιμο κύκλωμα να κάνει αυτό 

ακριβώς που περιγράφεται στον σχεδιασμό και κατά δεύτερο λόγο να είναι 

βελτιστοποιημένο ως προς την απόδοση του.  Έτσι αυτές οι γενικές τεχνικές 

βελτιστοποίησης των εργαλείων σύνθεσης δεν μπορούν να δώσουν αποδοτικούς 

σχεδιασμούς σαν και αυτούς που προκύπτουν από την προτεινόμενη μεθοδολογία όπως θα 

φανεί αναλυτικά πιο κάτω αναλύοντας το τι κάνουν και τι δεν κάνουν τα εργαλεία 

σύνθεσης. 

Ο λόγος είναι ότι τα εργαλεία σύνθεσης περιέχουν γενικές τεχνικές βελτιστοποίησης 

που δεν εξαρτώνται από τον εκάστοτε σχεδιασμό ώστε αυτές να είναι γενικά εφαρμόσιμες 

και να μην προκύπτουν έτσι σχεδιασμοί με λειτουργικότητα διαφορετική από αυτήν που 

αρχικά περιέγραψε ο χρήστης. Με αυτόν τον τρόπο όμως  δεν μπορεί να εκμεταλλευτεί την 

συγκεκριμένη δομή και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτής της κατηγορίας αλγορίθμων και 

να εφαρμόσει ειδικές τεχνικές βελτιστοποίησης σαν τις προτεινόμενες και μάλιστα με 

βέλτιστο τρόπο ώστε να προκύψουν αντιστοίχως βέλτιστοι σχεδιασμοί. Έτσι ουσιαστικά 

αρκούνται σε τεχνικές απαλοιφής σχεδιαστικών λαθών και πλεονασμών, βέλτιστης 

οδήγησης, βελτιστοποίησης σε χαμηλό επίπεδο, ιδιότητες άλγεβρας Boole, εξαγωγή κοινών 

όρων κ.ο.κ. χωρίς να αξιοποιούν συγκεκριμένη πληροφορία από κάποια οικογένεια 

αλγορίθμων. 

Άρα οι γενικές τεχνικές βελτιστοποίησης που υπάρχουν στα εργαλεία σύνθεσης και 

αλλού δεν μπορούν να βελτιστοποιήσουν τις συναρτήσεις κατακερματισμού γιατί χάριν της 

γενικότητας τους (για να είναι αξιόπιστο το εργαλείο σύνθεσης) δεν υπάρχει ενσωματωμένη 

στο εργαλείο σύνθεσης διαδικασία άντλησης και αξιοποίησης πληροφορίας και γνώσης που 

αφορά τις εν λόγω συναρτήσεις κατακερματισμού. Για ειδικές κατηγορίες πολυπληθών και 

σημαντικών αλγορίθμων όπως οι DSP αλγόριθμοι έχουν αναπτυχθεί ειδικά τέτοια εργαλεία 
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σύνθεσης ικανά να αξιοποιήσουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτής της οικογένειας  

αλγορίθμων και εκμεταλλευόμενα τις ιδιότητες που υπάρχουν στους DSP αλγόριθμους να 

παράγουν βέλτιστους σχεδιασμούς. Αυτή όμως η προσέγγιση έχει ένα πολύ σοβαρό 

μειονέκτημα. Όσο πιο εξειδικευμένο είναι το εργαλείο σύνθεσης, οπότε και μπορείς να 

παράγεις κατά πολύ βελτιστοποιημένους σχεδιασμούς, τόσο μικρότερη είναι η αγορά στην 

οποία απευθύνεσαι. Επειδή δε το να αναπτύξεις ένα εργαλείο σύνθεσης είναι μια δύσκολη 

και πολύπλοκη διαδικασία, η ανάπτυξη τόσο εξειδικευμένων εργαλείων σύνθεσης για μια 

μικρή αγορά με περιορισμένο αριθμό αλγορίθμων δεν θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια 

βιώσιμη λύση για μια εταιρία ώστε αυτή να το αναπτύξει σαν προϊόν.  Αυτός προφανώς 

είναι ο λόγος που δεν υπάρχει κάποιο αντίστοιχο εργαλείο σύνθεσης ειδικά για συναρτήσεις 

κατακερματισμού αφού το πλήθος των διαφορετικών αλγορίθμων δεν ξεπερνά τους δέκα. 

Τα εργαλεία σύνθεσης εφαρμόζουν αρκετές τεχνικές βελτιστοποίησης του σχεδιασμού 

που εισάγει ο χρήστης, μέχρι στο τέλος της διαδικασίας να προκύψει ο τελικός σχεδιασμός. 

Αυτές οι τεχνικές βελτιστοποίησης είναι τέτοιες ώστε σε καμία περίπτωση να μην 

επηρεάζουν την λειτουργικότητα του σχεδιασμού αφού πάνω από όλα είναι η αξιοπιστία 

ώστε ο σχεδιασμός που θα προκύψει να είναι σύμφωνος με αυτά που σχεδίασε ο 

σχεδιαστής. Οι τεχνικές βελτιστοποίησης ακολουθούν μια λογική «πάνω-προς-τα-κάτω» 

χωρίς να επιστρέφουν σε επίπεδο υψηλότερης αφαιρετικότητας για περαιτέρω 

βελτιστοποίησης. O βασικός λόγος για τον οποίο γίνεται αυτό είναι ότι τα διάφορα επίπεδα 

αφαιρετικότητας είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους ως προς τις βελτιστοποιήσεις που μπορούν 

να επιτελέσουν και άρα όταν σε ένα επίπεδο έχουν τελειώσει οι βελτιστοποιήσεις που αυτό 

μπορεί να κάνει δεν υπάρχει νόημα να επιστρέψουμε πάλι σε αυτό για περαιτέρω 

βελτιστοποιήσεις αφού κάτι τέτοιο δεν θα έχει κανένα όφελος. Ένας άλλος πολύ 

σημαντικός λόγος είναι ότι όσο κατεβαίνουμε σε πιο χαμηλά επίπεδα οι βελτιστοποιήσεις 

που γίνονται αρχίζουν να καθορίζονται και να εξαρτώνται πολύ από την τεχνολογία στην 

οποία στοχεύουμε να υλοποιήσουμε τον σχεδιασμό μας. Μέσω των βιβλιοθηκών 

τεχνολογίας που υπάρχουν στα εργαλεία σύνθεσης για κάθε μία από τις συσκευές (devices) 

μπορούμε να προσαρμόσουμε τον σχεδιασμό μας ώστε να αξιοποιήσουμε τα 

χαρακτηριστικά της εν λόγω συσκευής και να πάρουμε βέλτιστους σχεδιασμούς. Τυχόν 

επαν-επεξεργασία του σχεδιασμού για περαιτέρω βελτιστοποίησεις με τεχνικές υψηλότερου 

επιπέδου (π.χ. αλγοριθμικού) που δεν λαμβάνουν υπόψη τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά 

της τεχνολογίας  της συσκευής θα αναιρέσει τις βελτιώσεις που προέκυψαν από τα πιο 

χαμηλά επίπεδα αφού αυτές οι βελτιστοποιήσεις χαρακτηρίζονται σαν “technology-

independent”, ενώ οι πιο χαμηλού επιπέδου σαν “technology-dependent”. Οι περισσότερες 
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βελτιστοποιήσεις που υλοποιούν τα εργαλεία είναι σε πιο χαμηλά επίπεδα αφού εκεί δεν 

υπάρχει κίνδυνος μέσω της βελτιστοποίησης να κάνουν κάποια αλλαγή που θα μεταβάλει 

την λειτουργικότητα του σχεδιασμού. Η προτεινόμενη ερευνητική μεθοδολογία προτείνει 

βελτιστοποίησεις σε αλγοριθμικό επίπεδο καλύπτοντας το κενό των βελτιστοποιήσεων που 

δεν μπορούν να παρέχουν τα εργαλεία σύνθεσης αφού αυτές οι βελτιστοποιήσεις 

προϋποθέτουν και την τροποποίηση της αρχιτεκτονικής του σχεδιασμού με πρόσθεση 

επιπλέον υλικού και άρα είναι κάτι που δεν μπορεί να γίνει από τα εργαλεία σύνθεσης.  

Αυτός δε είναι ένας βασικός λόγος που δεν μπορούν οι προτεινόμενες τεχνικές 

βελτιστοποίησης να παρασχεθούν από γενικά εργαλεία σύνθεσης αφού  αυτές προβλέπουν   

τροποποίηση και προσθήκη επιπλέον υλικού στον σχεδιασμό με αντίστοιχο κόστος βέβαια 

σε επιφάνεια ολοκλήρωσης. Αυτό είναι κάτι που δεν μπορούν να κάνουν τα εργαλεία 

σύνθεσης αφού το επιπλέον υλικό μπορεί εύκολα να οδηγήσει σε διαφοροποίησεις της 

λειτουργικότητας του σχεδιασμού ενώ είναι δύσκολο ακόμα και να προβλεφθεί σε κάθε 

τεχνική βελτιστοποίησης ποιο είναι το υλικό το όποιο πρέπει να προστεθεί, που και με ποιο 

τρόπο. Κάτι τέτοιο επίσης θα δημιουργούσε πιθανά προβλήματα με το interface 

επικοινωνίας του συστήματος με τον «έξω κόσμο», προβλήματα όσον αφορά τον έλεγχο και 

το “place and route” από τον σχεδιαστή αφού θα υπήρχαν κομμάτια υλικού που αυτός δεν 

είχε προβλέψει ,προβλήματα με τον έλεγχο και την εν γένει ελλογιμότητα του συστήματος 

κ.ο.κ 

Όσον αφορά τις βελτιστοποιήσεις σε πιο χαμηλό επίπεδο από το αλγοριθμικό οι 

σχεδιασμοί που θα προκύψουν με βάση την προτεινόμενη μεθοδολογία μπορούν  να 

επωφεληθούν κανονικά από τις τεχνικές βελτιστοποίησης χαμηλότερου επιπέδου αφού 

ουσιαστικά πρόκειται για ένα νέο κύκλωμα που εισάγεται στο εργαλείο σύνθεσης, και οι 

αλγοριθμικές βελτιστοποιήσεις δεν εμπλέκονται με κάποιο τρόπο με τις βελτιστοποιήσεις 

χαμηλότερου επιπέδου. Αυτό άλλωστε είναι και ο λόγος που όταν τα εργαλεία σύνθεσης 

τελειώσουν με την βελτιστοποίηση ενός επιπέδου π.χ. σε αλγοριθμικό επίπεδο προχωράνε 

για τις βελτιστοποιήσεις σε χαμηλότερο επίπεδο και δεν επιστρέφουν πότε πάλι σε 

υψηλότερο επίπεδο για περαιτέρω βελτιστοποιήσεις. 

Εντούτοις,  υπάρχουν κάποιες γενικές τεχνικές βελτιστοποίησης αλγοριθμικής υφής 

που υπάρχουν σε εργαλεία σύνθεσης αφού αυτές αποδεδειγμένα δεν επηρεάζουν την 

λειτουργικότητα του συστήματος λόγω της φύσης τους. Αυτές είναι  τεχνικές 

βελτιστοποίησης όπως το ξετύλιγμα βρόχου αλγορίθμου ανάλογα με τις επιλογές του 

σχεδιαστή αλλά χωρίς μετρική αποτίμηση του βαθμού ξετυλίγματος (πλήρες ξεδίπλωμα 
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ανάλογα με τις τιθέμενες επιλογές βελτιστοποίησης σχεδιασμού ταχύτητα ή επιφάνεια 

ολοκλήρωσης) και τεχνικές επαναχρονισμού των καταχωρητών με μετακίνηση τους 

εσωτερικά, μείωση και βελτιστοποίηση της μηχανής καταστάσεων του σχεδιασμού. Καμιά 

από αυτές τις τεχνικές δεν μπορούν να μεταβάλουν την λειτουργικότητα του σχεδιασμού 

προσθέτοντας ή μεταβάλλοντας ουσιαστικά την αρχική σχεδιασθείσα αρχιτεκτονική του 

σχεδιασμού. 

Όσον αφορά το ξετύλιγμα βρόχου αλγορίθμου ή ξεδίπλωμα του αλγορίθμου τα 

εργαλεία σύνθεσης καθορίζουν το ξεδίπλωμα με βασικό γνώμονα να καταλάβουν τον 

διαθέσιμο χώρο του FPGA και όχι με βάση την βέλτιστη επιλογή που αυξάνει τον 

παράγοντα Ρυθμαπόδοση / επιφάνεια ολοκλήρωσης. Αυτό προφανώς δεν είναι βέλτιστο 

αφού περιορίζει σημαντικά την μελλοντική επέκταση ή και τροποποίηση του συνολικού 

συστήματος αφού ίσως δεσμεύσει υλικό που θέλουμε να αποδοθεί αλλού ή να οδηγήσει 

μελλοντικά σε χρησιμοποίηση άλλης μεγαλύτερης συσκευής FPGA με μεγαλύτερο κόστος. 

Η παραμετρική ανάλυση του βαθμού ξετυλίγματος δεν μπορεί να γίνει από γενικού σκοπού 

εργαλεία γιατί σε αλγορίθμους με μεγάλο αριθμό επαναλήψεων θα ήταν ανεδαφική η 

υλοποίηση της μετρικής αποτίμησης του βαθμού ξετυλίγματος  λόγω της πολύ  μεγάλης 

πολυπλοκότητας και υπολογιστικών απαιτήσεων της σχετικής διαδικασίας.  

Εργαλεία σύνθεσης όπως τα MIS [159] , SIS [160] αλλά και το Synopsys [161]  που 

αυτή την στιγμή θεωρείται διεθνώς το state-of-the-art εργαλείο σύνθεσης[162] εφαρμόζουν 

αποτελεσματικά  την τεχνική του επαναχρονισμού του κυκλώματος με μετακίνηση των 

καταχωρητών σε επίπεδο πυλών όμως και αφού έχει γίνει η χαρτογράφηση των στοιχειών-

πυλών του σχεδιαστή σε αυτά του device. Έτσι επιχειρείται να επιταχυνθεί ο σχεδιασμός 

αλλά το γεγονός ότι αυτή η τεχνική εφαρμόζεται σε επίπεδο πυλών και όχι αλγοριθμικό 

επιτρέπει και στον βελτιστοποιημένο σχεδιασμό που θα προκύψει από την προτεινόμενη 

μεθοδολογία να επωφεληθεί και αυτός από αυτή την τεχνική βελτιστοποίησης. Ενδέχεται σε 

ιδιαίτερα εξελιγμένα εργαλεία σύνθεσης βέβαια να επωφεληθεί σε μικρότερο βαθμό από ότι 

ο συμβατικός σχεδιασμός αφού η προτεινόμενη μεθοδολογία στο δεύτερο στάδιο μαζί με 

την χωρική αναδιάταξη των πράξεων κάνει και μετακίνηση των καταχωρητών για 

αποθήκευση ενδιαμέσων αποτελεσμάτων. Ακόμα και έτσι όμως σίγουρα θα επωφεληθεί 

αφού άλλο οι βελτιστοποιήσεις σε αλγοριθμικό επίπεδο και άλλο αυτές σε επίπεδο πυλών. 

Ο επαναχρονισμός των καταχωρητών από τα εργαλεία σύνθεσης γίνεται σε επίπεδο πυλών  

(προ του τελικού κατεβάσματος στο FPGA) έτσι ώστε να μην επηρεάσουν την 

λειτουργικότητα του σχεδιασμού σύμφωνα με αυτά που περιέγραψε ο σχεδιαστής.  Οι 

τεχνικές επαναχρονισμού βρίσκουν την βέλτιστη θέση των καταχωρητών ώστε να μειώσουν 
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το κρίσιμο μονοπάτι και να αυξήσουν την συχνότητα λειτουργίας του σχεδιασμού. Όπως 

αναφέρεται και στο τεχνικό δελτίο του SIS με αυτό τον τρόπο μπορεί να βελτιστοποιήσει 

μια λογική συνάρτηση αλλά χωρίς να υπάρχει αλληλεπίδραση με άλλα συνδυαστικά μπλοκ. 

Με άλλα λόγια το εργαλείο σύνθεσης δεν μπορεί να «διαπιστώσει» βελτιστοποιήσεις που 

προκύπτουν συνδυάζοντας πληροφορίες από παράλληλες επεξεργαστικές διαδικασίες ώστε 

να προσπαθήσει να επιβραδύνει την πιο γρήγορη με σκοπό να επιταχύνει  την πιο αργή και 

έτσι να επιταχύνει τον συνολικό σχεδιασμό.  

Βασική αλγοριθμική βελτιστοποίηση που επιτελούν τα εργαλεία σύνθεσης είναι και 

αυτή της μείωσης των καταστάσεων που μπορούν να απαλείφουν επειδή είναι 

επαναλαμβανόμενες ή επειδή παρότι τις έχει περιγράψει ο χρήστης αυτές δεν συμβαίνουν 

ποτέ. Αυτό συμβαίνει τις  πιο πολλές φορές γιατί ο χρήστης περιγράφει πλεονάζουσες 

καταστάσεις λόγω της πολυπλοκότητας των σχεδιασμών. Αυτή όμως είναι μια τεχνική που 

δεν θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να βελτιστοποιήσει τις συναρτήσεις 

κατακερματισμού αφού αυτές είναι πολύ καλά μελετημένες λόγω του ότι έχουν σχεδιαστεί 

για να προσφέρουν υπηρεσίες ασφάλειας. Έτσι ο πολύ καλός σχεδιασμός τους σε 

θεωρητικό-αλγοριθμικό επίπεδο αντιστοιχεί σε μία ξεκάθαρη μηχανή καταστάσεων χωρίς 

περιττές καταστάσεις που θα μπορούσαν να απαλειφτούν. 

Επιπλέον βελτιστοποίηση  είναι αυτή που προσπαθεί να απαλείψει τα hazards 

(αστάθεια προσδιορισμού της τελικής τιμής της εξόδου των κυκλωμάτων) από τον 

σχεδιασμό. Έτσι, παράγοντας hazard-free σχεδιασμούς, αυτοί είναι πιο γρήγοροι και 

αποδοτικοί στην τελική τους υλοποίηση σε FPGA.  

Άλλη τεχνική βελτιστοποίησης είναι αυτή που προσπαθεί να εντοπίσει και να 

απαλείψει  αδιάφορες (don’t care) μεταβλητές που επιβαρύνουν και επιβραδύνουν τον 

σχεδιασμό. Ουσιαστικά έτσι προσπαθούν να εντοπίσουν και να διορθώσουν «σχεδιαστικά 

λάθη» όχι όσον αφορά την λογική αλλά όσον αφορά την ποιότητα του σχεδιασμού. Ο 

σχεδιαστής λοιπόν, όπως και στην μηχανή καταστάσεων, δεν σχεδίασε το βέλτιστο 

κύκλωμα αλλά ένα κύκλωμα που δουλεύει και το εργαλείο σύνθεσης αναλαμβάνει να βρει 

αυτά τα «σχεδιαστικά λάθη» πλεονασμού που επιβαρύνουν και επιβραδύνουν τον 

σχεδιασμό . Έτσι βελτιστοποιεί την Boolean λογική των κυκλωμάτων που περιγράφει.  

Τα εργαλεία σύνθεσης  επίσης προσπαθούν να εντοπίσουν καταστάσεις τροφοδοσίας 

σημάτων που ενώ έχουν περιγραφεί στο κύκλωμα δεν πρόκειται ποτέ να συμβούν για 

διάφορους λόγους (π.χ. λόγω του τρόπου που έρχονται οι είσοδοι από προηγούμενα 

κυκλώματα, σε πύλη AND που τροφοδοτείται από διάφορα υπό-κυκλώματα να μην έχει 

ποτέ σαν είσοδο δύο «1» όποτε δεν θα παράξει ποτέ λογική έξοδο «1» και άρα αν και ο 
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σχεδιαστής την σχεδίασε αυτή μπορεί να απαληφθεί χωρίς να επηρεάζεται καθόλου η 

σωστή λειτουργία του κυκλώματος).  Έτσι μπορούν να απαληφθούν στοιχεία του 

κυκλώματος, να απλοποιηθούν σημεία-κόμβοι του σχεδιασμού και εν τέλει αυτός να 

βελτιωθεί. Σε αναλογία με την απαλοιφή των don’t care μεταβλητών, αυτό βελτιστοποιεί 

την Boolean λογική που υλοποιείται εσωτερικά στους σχεδιασμούς. 

Μία  άλλη  τεχνική βελτιστοποίησης που κινείται στο ίδιο πλαίσιο είναι ο εντοπισμός 

κυκλωμάτων-συναρτήσεων μέσα στον σχεδιασμό που χρησιμοποιούνται πολλές φορές. 

Όταν εντοπιστούν υλοποιούνται μόνο μία φορά  και η τιμή της έκφρασης αυτής 

αντικαθιστά το εν λόγω κύκλωμα σε κάθε κόμβο του σχεδιασμού όπου πλεοναστικά 

υπήρχε. Αυτό συμβαίνει συχνά στους σχεδιασμούς είτε λόγω πλεοναζόντων στοιχείων που 

βάζει ο σχεδιαστής, είτε γιατί διάφορα κομμάτια του σχεδιασμού υλοποιούνται από 

διάφορους σχεδιαστές και ο κάθε ένας δεν ξέρει τον σχεδιασμό του άλλου, είτε γιατί ίδιες 

λογικές υλοποιούνται σε διάφορα σημεία του σχεδιασμού χωρίς αυτό να είναι σαφές στον 

σχεδιασμό πως μπορεί να αποφευχθεί ή γιατί είναι έτσι σχεδιασμένη η συνολική 

αρχιτεκτονική του συστήματος. Για άλλη μια φορά βλέπουμε λοιπόν ότι οι τεχνικές 

βελτιστοποίησης των εργαλείων κινούνται προς την κατεύθυνση βελτιστοποίησης μέσω 

εξεύρεσης των «σχεδιαστικών λαθών» πλεονασμού. Αυτό είναι κάτι που συμβαίνει συχνά 

σε «τυχαίες-ελεύθερες» λογικές Boolean  που μπορεί να περιγράφει ο σχεδιαστής στον 

σχεδιασμό του ώστε να επιτύχει την λειτουργία που θέλει για τον σχεδιασμό του και άρα 

αυτή η τεχνική να κατορθώνει να βελτιστοποιήσει τον σχεδιασμό. Αυτό όμως είναι κάτι 

που σε καμιά περίπτωση δεν συμβαίνει στις συναρτήσεις κατακερματισμού αφού οι 

Boolean λογικές που υλοποιούν  δεν έχουν κανένα τέτοιο πλεονασμό αφού είναι αυτές που 

εξασφαλίζουν το επίπεδο ασφάλειας που παρέχει ο αλγόριθμος.   

Άλλη τεχνική  που χρησιμοποιούν τα εξελιγμένα εργαλεία σύνθεσης  είναι η εξάλειψη 

των λαθών τύπου stuck-at που υπάρχουν στην Boolean  λογική που σχεδίασε ο σχεδιαστής, 

όπου αυτός μπορεί να μην έχει διαπιστώσει ότι συγκεκριμένοι κόμβοι έχουν σταθερή τιμή 

ανεξαρτήτως εισόδου. Το εργαλείο σύνθεσης θα απλοποιήσει αυτό τον κόμβο, θα αφαιρέσει 

το σχετικό λογικό στοιχείο και έτσι θα βελτιώσει τον σχεδιασμό. Για τους ίδιους λόγους 

που αναφέρθηκαν πιο πάνω, τέτοιες περιπτώσεις δεν υπάρχουν στον αλγόριθμο και άρα και 

στον σχεδιασμό των συναρτήσεων κατακερματισμού οπότε και δεν μπορούν να βελτιώσουν 

τον σχεδιασμό τους. 

Άλλη τεχνική βελτιστοποίησης των εργαλείων σύνθεσης είναι το “cube factoring” όπου 

ουσιαστικά επιχειρείται να εξαχθεί μια λογική από μια συστοιχία πυλών-πράξεων όπου 
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αυτή εμφανίζεται πολλές φορές ώστε ο σχετικός υπολογισμός να γίνεται μόνο μία φορά σε 

ξεχωριστή πύλη και από εκεί να τροφοδοτεί όλη την συστοιχία. Το ίδιο μπορεί να γίνει και 

εξάγοντας μια πύλη από ένα συνολικό δικτύωμα πυλών και όχι από ανεξάρτητες πύλες 

όπως στο “cube factoring”. Σε αυτήν την περίπτωση η τεχνική βελτιστοποίησης της 

Boolean λογικής έκφρασης λέγεται “kernel factoring”. Υπάρχουν αρκετές ακόμα τέτοιου 

είδους τεχνικές βελτιστοποίησης Boolean λογικών συναρτήσεων όπως οι “transduction”, 

“redundancy removal” κ.ο.κ και οι οποίες ουσιαστικά προσπαθούν να βελτιστοποιήσουν 

τον σχεδιασμό αξιοποιώντας ιδιότητες της άλγεβρας Boole που απλοποιούν τς 

υλοποιούμενες εκφράσεις οδηγώντας σε μικρότερες και ταχύτερες  υλοποιήσεις. Η 

απαλοιφή των όποιων πλεονασμών μπορεί να οφείλεται στον τρόπο λειτουργίας του 

κυκλώματος, στον σχεδιασμό μερών του κυκλώματος από διαφορετικούς σχεδιαστές κ.ο.κ. 

Σε πιο χαμηλό επίπεδο βρίσκονται οι τεχνικές βελτιστοποίησης «technology mapping”, 

“matching”, “covering” κ.α. οι οποίες εξαρτώνται από την συγκεκριμένη τεχνολογία της 

συσκευής στην οποία θα υλοποιήσουμε τον σχεδιασμό μας. Έτσι αντιστοιχίζονται με 

βέλτιστο τρόπο οι λογικές πύλες και στοιχεία που υπάρχουν μέσα στον σχεδιασμό σε αυτά 

που υπάρχουν διαθέσιμα στην συσκευή (κάτι που το διαπιστώνουμε μέσω της αντίστοιχης 

βιβλιοθήκης της τεχνολογίας) ώστε να προκύψει η πιο αποδοτική υλοποίηση του 

σχεδιασμού στο υλικό της συσκευής. Σε ακόμα πιο χαμηλό επίπεδο τα εργαλεία σύνθεσης 

υλοποιούν τεχνικές βελτιστοποίησης όπως “Fan-out correction”, “Fan-in reordering”, 

“Gates decomposition”, “FPGA technology mapping”, “FPGA partitioning” που 

βελτιστοποιούν τον σχεδιασμό όσον αφορά θέματα οδήγησης σημάτων, αναδιάταξης 

εισόδων, αποσύνθεση πυλών σε άλλες σύμφωνα με τις προδιαγραφές της τεχνολογίας, 

διαχωρισμού του σχεδιασμού σε κομμάτια για να χωρέσει σε περισσότερες από μία 

συσκευές κ.ο.κ. Αυτές προφανώς είναι τεχνικές βελτιστοποίησης από τις οποίες μπορούν να 

επωφεληθούν και οι σχεδιασμοί που θα προκύψουν από την προτεινόμενη μεθοδολογία 

βελτιστοποίησης κατά την υλοποίησή τους σε υλικό. Έτσι για παράδειγμα στα πλαίσια 

αυτών των τεχνικών βελτιστοποίησης και ανάλογα με την συσκευή επιλέγεται αν η μνήμη 

που έχει περιγράψει ο σχεδιαστής , και ανάλογα με το πώς την έχει περιγράψει, θα 

υλοποιηθεί στα Block RAM που έχει ειδικά για την υλοποίηση της μνήμης η συσκευή ή 

εσωτερικά στα CLBs της συσκευής (σύγχρονη ή ασύγχρονη μνήμη κάτι που έχει διαφορά 

στην απόδοση κατά έναν κύκλο ρολογιού σε κάθε διάβασμα δεδομένων της μνήμης). 

Σε πιο χαμηλό επίπεδο τα εργαλεία σύνθεσης χρησιμοποιούν  δενδροειδείς 

αλγορίθμους κάλυψης (tree-covering algorithms) ώστε να χαρτογραφήσουν και να 
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αντιστοιχίσουν με βέλτιστο τρόπο τις λογικές πύλες που έχει περιγράψει ο σχεδιαστής σε 

συγκεκριμένες πύλες που περιγράφονται  στην βιβλιοθήκη τεχνολογίας της συσκευής που 

σκοπεύουμε να χρησιμοποιήσουμε για την υλοποίηση του σχεδιασμού μας. Ο ίδιος 

αλγόριθμος χρησιμοποιείται και για το ταίριασμα τυχόν δομικών στοιχειών που υπάρχουν 

στην συσκευή που θα χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση. Αυτό το ταίριασμα γίνεται βάση 

της βιβλιοθήκης τεχνολογίας της συσκευής. Έτσι αν π.χ. ο σχεδιασμός προβλέπει έναν 

πολλαπλασιαστή και το FPGA μέσω της βιβλιοθήκης τεχνολογία διαπιστώνεται ότι περιέχει 

έτοιμους υλοποιημένους πολλαπλασιαστές τότε γίνεται αυτό το ταίριασμα όπου 

χρησιμοποιούνται οι εκ των προτέρων καθορισμένοι πολλαπλασιαστές και δεν 

υλοποιούνται μέσα στον κυρίως χώρο του FPGA. Με αυτό τον τρόπο επιταχύνεται κατά 

πολύ η λειτουργία του σχεδιασμού αφού τα έτοιμα components σίγουρα αποδίδουν 

καλύτερα από ότι αυτά που θα περιγράψει ο σχεδιαστής.  Αυτή προφανώς είναι μη-

αλγοριθμική  τεχνική βελτιστοποίησης που εξαρτάται από την τεχνολογία και αυτή είναι 

μια τεχνική που θα βελτιστοποιήσει τον σχεδιασμό της συνάρτησης κατακερματισμού είτε 

υλοποιηθεί με βελτιστοποιημένο τρόπο ή όχι. Η βελτιστοποίηση μάλιστα θα είναι του ίδιου 

βαθμού αφού ουσιαστικά λόγω της φύσης αυτής της τεχνικής βελτιστοποίησης που είναι 

«χαμηλού» επιπέδου και έχει να κάνει με την βέλτιστη επιλογή και αντιστοίχιση των 

στοιχείων του σχεδιαστή με αυτά της εκάστοτε τεχνολογίας ώστε αυτές να έχουν βέλτιστη 

απόδοση σε ταχύτητα και επιφάνεια ολοκλήρωσης σύμφωνα με αυτά που παρέχει και 

περιγράφει ο κατασκευαστής της συσκευής.  
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4.3 Μεθοδολογία πέντε βημάτων βελτιστοποίησης συναρτήσεων 

κατακερματισμού    

4.3.1 Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά συναρτήσεων κατακερματισμού     

H προτεινόμενη μεθοδολογία βελτιστοποίησης συναρτήσεων κατακερματισμού 

στοχεύει στο να καταφέρει να εκμεταλλευτεί συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που υπάρχουν 

σε αυτές και να προτείνει έτσι βέλτιστους σχεδιασμούς. Αυτά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά  

αναφέρονται στο γεγονός ότι οι συναρτήσεις κατακερματισμού είναι επαναληπτικοί 

αλγόριθμοι αφενός αλλά με περιορισμένο αριθμό επαναλήψεων και έτσι είναι δυνατό να 

εκτιμηθεί ποιος είναι ο βέλτιστος βαθμός ξετυλίγματος του αλγορίθμου. Αυτό δεν μπορεί 

να γίνει από γενικού σκοπού εργαλεία γιατί σε αλγορίθμους με μεγάλο αριθμό 

επαναλήψεων θα ήταν ανεδαφική η υλοποίηση της μετρικής αποτίμησης του βαθμού 

ξετυλίγματος  λόγω της πολύ  μεγάλης πολυπλοκότητας και υπολογιστικών απαιτήσεων της 

σχετικής διαδικασίας.  

Πολύ βασική ιδιαιτερότητα των αλγορίθμων συναρτήσεων κατακερματισμού είναι ότι 

δεν είναι γενικοί σχεδιασμοί αλλά προσεκτικά σχεδιασμένοι αλγόριθμοι με αποτέλεσμα να 

μην  έχουν σχεδιαστικά λάθη και αδυναμίες. Το γεγονός ότι οι αλγόριθμοι αυτοί στοχεύουν 

στην παροχή υπηρεσιών ασφάλειας τους καθιστά σχεδόν βέλτιστους στον σχεδιασμό τους 

σε επίπεδο πύλης, χωρίς επαναληπτικότητες κ.α. κάτι που σημαίνει ότι δεν μπορούν να 

ωφεληθούν από τις γενικές τεχνικές βελτιστοποίησης σχεδιασμών από τα εργαλεία 

σύνθεσης που  ως επί το πλείστον βελτιστοποιούν τα σχεδιαστικά λάθη, παραλήψεις ή 

επαναλήψεις που έχει εισάγει ο χρήστης. 

Μία άλλη ιδιαιτερότητα είναι η ταυτόχρονη συνύπαρξη στο ίδιο επεξεργαστικό μπλοκ 

μονοπατιών με μεγάλη υπολογιστική φόρτιση και μονοπατιών τα οποία είναι υπολογιστικά 

σχετικώς αφόρτιστα. Αυτό μας δίνει την ευκαιρία να επιδιώξουμε τεχνικές αποφόρτισης 

των πιο κρίσιμων μονοπατιών και φόρτισης των λιγότερο κρίσιμων ώστε τελικά να 

προκύπτουν σχεδιασμοί με συντομότερο κρίσιμο μονοπάτι και άρα υψηλότερη 

ρυθμαπόδοση 

 Άλλες ιδιαιτερότητες είναι ύπαρξη δύο παράλληλων επεξεργαστικών διαδικασιών μίας 

γρήγορης και μίας αργής όπου η γρήγορη τροφοδοτεί την αργή με συγκεκριμένο τρόπο. Η 

προτεινόμενη μεθοδολογία με στοχευμένες παρεμβάσεις κατορθώνει να επιβραδύνει την 

γρήγορη διαδικασία ώστε να επιταχύνει την αργή διαδικασία και έτσι να επιταχύνει 
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συνολικά τον σχεδιασμό των συναρτήσεων κατακερματισμού. Τα εργαλεία σύνθεσης δεν 

μπορούν να αντλήσουν αυτή την πληροφορία και να μεταβάλλουν σχετικά την 

περιγραφόμενη αρχιτεκτονική του συστήματος ώστε να βελτιστοποιήσουν τους 

σχεδιασμούς. Ακόμα και αν προτείνονταν μια γενική μεθοδολογία βελτιστοποίησης 

σχεδιασμών, αυτή δεν θα ήταν επιτυχημένη γιατί ουσιαστικά θα έπρεπε να παράξει μια 

αρχιτεκτονική διαφορετική από την περιγραφόμενη στον HDL κώδικα, κάτι που είναι 

απίθανο να κάνουν τα εργαλεία γιατί μπορεί να καταλήξουν σε ένα διαφορετικό σύστημα 

από αυτό που περιέγραψε και ήθελε να  πάρει σαν τελικό σχεδιασμό ο σχεδιαστής. Επειδή 

όμως ο βασικός στόχος των εργαλείων σύνθεσης είναι να σχεδιάζουν και να μεταφέρουν σε 

υλικό το σύστημα που περιγράφει ο σχεδιαστής και κατά δεύτερο λόγο να το 

βελτιστοποιούν, για αυτό μια τέτοια τεχνική δεν θα ήταν δυνατό να εφαρμοστεί γενικά. 

Αυτό θα μπορούσε να γίνει μόνο σε συγκεκριμένες οικογένειες συναρτήσεων π.χ. στις 

συναρτήσεις κατακερματισμού όπου κάποιος θα είχε μελετήσει τον τρόπο εφαρμογής στους 

συγκεκριμένους σχεδιασμούς ώστε να προκύπτουν πάνω από όλα οι σωστοί σχεδιασμοί και 

επίσης να είναι βελτιστοποιημένοι. Αυτή η προσέγγιση θα είχε σαν αποτέλεσμα την 

δημιουργία ενός εργαλείου σύνθεσης προσανατολισμένο σε κρυπτογραφικές εφαρμογές 

κάτι το οποίο όπως αναφέρθηκε είναι απίθανο να γίνει για οικονομικούς και εμπορικούς 

λόγους. Όμως η προτεινόμενη μεθοδολογία που στοχεύει στις συναρτήσεις 

κατακερματισμού με τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά θα μπορούσε να διαμορφωθεί σαν 

μια βιβλιοθήκη επισυναπτόμενη σε εργαλεία σύνθεσης (add-on module) που να 

βελτιστοποιεί τις συναρτήσεις κατακερματισμού αφού τις ανιχνεύσει και εξάγει τα 

συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της καθεμιάς στην συνολική αρχιτεκτονική του σχεδιαστή. 

Συγκεκριμένες  ιδιαίτερες τεχνικές που αναλύονται κατά την επεξήγηση κάθε τεχνικής 

δείχνουν με ποιο τρόπο γίνεται εφικτή η υπολογιστική αποφόρτιση των πλέον φορτισμένων 

μονοπατιών και εξηγείται γιατί αυτές οι τεχνικές δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

αποδοτικά από όποια σύγχρονα εργαλεία σύνθεσης το επιχειρούν.  Η γενική παρατήρηση 

που μπορεί να γίνει για τα εργαλεία σύνθεσης είναι ότι λόγω της πολυπλοκότητας της 

δουλείας που κάνουν (σχεδιασμό κυκλώματος με βάση HDL κώδικα) δεν υποστηρίζουν 

αποδοτικούς τρόπους  για να αντιληφθούν την συγκεκριμένη δομή που έχουν οι αλγόριθμοι 

που υλοποιούν, ώστε να εξάγουν την σχετική πληροφορία και να προτείνουν βέλτιστους 

σχεδιασμούς. 

Παρόμοιες ιδιαιτερότητες είναι η ύπαρξη μεταβλητών που επί συνεχόμενους γύρους 

παραμένουν ουσιαστικά ανέπαφες απλά αλλάζοντας όνομα ενώ ταυτόχρονα τροφοδοτούν 
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και άλλες πράξεις του επεξεργαστικού μπλοκ. Οι πράξεις όπου συμμετέχουν στον άξονα 

του χρόνου είναι αυτές που καθορίζουν το κρίσιμο μονοπάτι ενώ αντίθετα αυτές που έχουν 

να κάνουν με την διανομή της τιμής των μεταβλητών στον ίδιο χρόνο σε άλλα σημεία του 

επεξεργαστικού μπλοκ είναι μη-κρίσιμες πράξεις. Η προτεινόμενη μεθοδολογία κατορθώνει 

να εφαρμόσει χρονικό προϋπολογισμό τροποποιώντας τόσο τη εσωτερική αρχιτεκτονική 

του επεξεργαστικού γύρου όσο και την συνολική αρχιτεκτονική του συστήματος έξω από 

τον επεξεργαστικό γύρο εισάγοντας νέες μονάδες υλικού για τον προϋπολογισμό 

δεδομένων κ.ο.κ.  Για τον ίδιο λόγο που εξηγήσαμε πιο πάνω αυτό δεν μπορεί να γίνει από 

εργαλεία σύνθεσης  αφού η τροποποίηση της αρχιτεκτονικής θα μπορούσε να οδηγήσει σε 

σύστημα με διαφορετική συμπεριφορά από αυτή που είχε σαν σκοπό ο χρήστης με 

αποτέλεσμα αυτό να είναι κάτι το οποίο δεν δύναται να επιχειρήσουν  σαν βελτιστοποίηση 

τα εργαλεία σύνθεσης. 

Επίσης, τα εργαλεία σύνθεσης δεν υλοποιούν τεχνικές προϋπολογισμού και 

βελτιστοποίησης σε επίπεδο συστήματος αφού λόγω του γεγονότος ότι οι μεταβλητές που 

δύναται να χρησιμοποιηθούν σε μονοπάτια προϋπολογισμού χρησιμοποιούνται και σε 

πράξεις σε μη-κρίσιμα μονοπάτια παράλληλα με το register renaming που υφίστανται δεν 

επιτρέπουν στα εργαλεία σύνθεσης να αντιληφθούν την δυνατότητα προϋπολογισμού που 

υπάρχει όταν προηγηθεί αναδιάταξη των πράξεων. Αυτό  μαζί με το γεγονός ότι για να 

εφαρμοστεί η τεχνική απαιτείται η εισαγωγή νέων κομματιών υλικού που δεν έχει 

περιγράψει ο σχεδιαστής  είναι ο βασικός λόγος που τα εργαλεία με τις γενικές 

μεθοδολογίες βελτιστοποίησης που περιέχουν δεν μπορούν να αντιληφθούν και να πάρουν 

υπόψη την δομή και τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των συναρτήσεων κατακερματισμού 

και να προτείνουν όχι απλά αποδοτικούς αλλά βέλτιστους σχεδιασμούς.  Η δυσκολία δε να 

γίνουν αντιληπτά αυτά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των συναρτήσεων κατακερματισμού 

προκύπτει δε και από το γεγονός ότι οι διαδοχικές επαναλήψεις δεν είναι εντελώς 

ανεξάρτητες  αλλά υπάρχει μια σχέση μεταξύ τους που η προτεινόμενη μεθοδολογία 

εκμεταλλεύεται σε αντίθεση με τα εργαλεία σύνθεσης. 

Είναι σημαντικό να επισημάνουμε ότι  ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των συναρτήσεων 

κατακερματισμού είναι ότι δεν πρόκειται για τυχαίους σχεδιασμούς αλλά για πολύ καλά 

μελετημένους σχεδιασμούς που αποβλέπουν στο να προσφέρουν υπηρεσίες ασφάλειας. 

Έτσι οι γενικές τεχνικές βελτιστοποίησης που υπάρχουν στα εργαλεία σύνθεσης και που ως 

επί το πλείστον στοχεύουν στην απαλοιφή «σχεδιαστικών λαθών» και πλεονασμών δεν 

μπορούν να ωφελήσουν και να βελτιώσουν τους σχεδιασμού συναρτήσεων 
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κατακερματισμού σε σημαντικό βαθμό. Ο προσεκτικός τους σχεδιασμός για λόγους που 

συνδέονται με την φύση των αλγορίθμων αυτών έχει οδηγήσει στο να μην υπάρχουν 

αλγοριθμικές ατέλειες και επειδή οι υλοποιήσεις τους γίνονται σύμφωνα με τα καθιερωμένα 

πρότυπα (standards), ούτε οι αντίστοιχοι σχεδιασμοί έχουν τέτοιες αλγοριθμικές ατέλειες 

και για αυτό τον λόγο τα εργαλεία σύνθεσης δεν μπορούν να βελτιστοποιήσουν τον 

σχεδιασμό και κατ’ επέκταση και την υλοποίηση τους σε υλικό. Οι πιθανές «αλγοριθμικές 

τους «ατέλειες» συνδέονται με το παρεχόμενο επίπεδο ασφάλειας και είναι πεδίο 

ολόκληρης έρευνας αφού ουσιαστικά αυτό κάνει η επιστήμη της κρυπτανάλυσης που 

εντοπίζει και τα σχετικά προβλήματα ασφάλειας σε αυτούς τους αλγορίθμους λόγω τέτοιων 

ατελειών . Αυτή είναι σίγουρα μια δουλεία που δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να κάνει 

ένα εργαλείο σύνθεσης γενικού σκοπού επιχειρώντας να συμπληρώσουμε αυτά που 

αναφέρθηκαν στην προηγούμενη ενότητα. 

Η προτεινόμενη μεθοδολογία εφαρμόζει βελτιστοποιήσεις αλγοριθμικής υφής σε 

«υψηλό» επίπεδο, και παράλληλα οι βελτιστοποιημένοι σχεδιασμοί που προκύπτουν 

μπορούν να επωφεληθούν από τις γενικές τεχνικές βελτιστοποίησης που ενσωματώνονται 

και σε πολλά εργαλεία σύνθεσης σε «χαμηλότερο» επίπεδο ή και «χαμηλό» επίπεδο, που 

έχουν να κάνουν με διαδικασίες βελτιστοποίησης όπως η βελτιστοποίηση του παραγόμενου 

σχεδιασμού σύμφωνα με την στοχευόμενη συσκευή (device) στο όποιο θα κατέβει ο 

σχεδιασμός αντλώντας και ταιριάζοντας την σχετική πληροφορία από την βιβλιοθήκη που 

περιγράφει την συσκευή κ.α. Οι περισσότερες βελτιστοποιήσεις που υλοποιούν τα εργαλεία 

είναι σε πιο χαμηλά επίπεδα αφού εκεί δεν υπάρχει κίνδυνος μέσω της βελτιστοποίησης να 

κάνουν κάποια αλλαγή που θα μεταβάλει την λειτουργικότητα του σχεδιασμού. Όπως 

είπαμε οι αλγοριθμικές τεχνικές βελτιστοποίησης λόγω του αυξημένου κινδύνου που έχουν 

να επηρεάσουν την λειτουργικότητα του σχεδιασμού είναι περιορισμένες τόσο σε πλήθος 

όσο και στην βελτίωση που επιφέρουν.  
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4.3.2 Ανάλυση και επισκόπηση καινοτομιών 

Η προτεινόμενη μεθοδολογία ενσωματώνει μια σειρά καινοτομιών οι οπόιες έχουν 

αναφερθεί ήδη, εδώ όμως πέραν από την ανασκόπηση θα εμβαθύνουμε επιχειρώντας 

συγκρίσεις και αναγωγές ώστε να φανεί η συμβολή των καινοτομιών αυτών και να 

ξεκαθαριστεί ο ρόλος τους. 

Βασική καινοτομία είναι ότι είναι η πρώτη φορά που διεθνώς παρουσιάζεται μια 

συνολική μεθοδολογία που αυξάνει την ρυθμαπόδοση των συναρτήσεων κατακερματισμού 

σε τέτοιο βαθμό με μικρό κόστος σε επιφάνεια ολοκλήρωσης. Ισοδύναμα  είναι η πρώτη 

φορά που παρουσιάζεται μια μεθοδολογημένη προσέγγιση για την μεγιστοποίηση του 

παράγοντα Ρυθμαπόδοση / επιφάνεια ολοκλήρωσης των συναρτήσεων κατακερματισμού. Η 

απόδοση των σχεδιασμών που προκύπτουν υπερτερούν έναντι όλων των άλλων που έχουν 

προταθεί διεθνώς τόσο από την βιομηχανία όσο και από τα ακαδημαϊκά και ερευνητικά 

ινστιτούτα και ιδρύματα.  Εργασίες από άλλες ερευνητικές ομάδες που ασχολούνται με το 

αντικείμενο και παλιότερα αλλά και παράλληλα με τον συγγραφέα δεν έχουν παρουσιάσει 

μια συνολική μεθοδολογία βελτιστοποίησης παρά μόνο επιμέρους τεχνικές που κινούνται 

βέβαια προς την σωστή κατεύθυνση. Σαν αποτέλεσμα οι σχεδιασμοί που προκύπτουν από 

την προτεινόμενη ερευνητική μεθοδολογία υπερτερούν έναντι όλων των άλλων είτε 

πρόκειται για ακαδημαϊκές είτε για βιομηχανικές υλοποιήσεις όπως θα δούμε και σε 

επιμέρους πίνακες παρακάτω. Επιπλέον έχει γίνει προφανές ότι αυτοί οι βελτιστοποιημένοι 

σχεδιασμοί δεν μπορούν να προκύψουν από τις γενικές μεθοδολογίες βελτιστοποίησης που 

ενσωματώνονται στα εργαλεία σύνθεσης για τους λόγους που ήδη αναλύθηκαν. Αυτό 

αποδεικνύεται κιόλας από το γεγονός ότι χρησιμοποιώντας state-of-the-art  εργαλεία 

σύνθεσης όπως το Synopsys ή το Synplify οι προτεινόμενοι σχεδιασμοί ήταν κατά πολύ 

ανώτεροι από αυτούς που προέκυπταν με βάση τους συμβατικούς σχεδιασμούς που επίσης 

συνθέσαμε για να αποτιμήσουμε το ποσοστό της βελτίωσης που επιφέρει η προτεινόμενη 

μεθοδολογία καθώς επίσης και το κόστος που είχαμε σε επιφάνεια ολοκλήρωσης για να 

πετύχουμε αυτή την βελτίωση. Έτσι επιβεβαιώσαμε και πρακτικά ότι τα εργαλεία σύνθεσης 

δεν μπορούν να κάνουν βελτιστοποιήσεις σαν τις προτεινόμενες από την ερευνητική μας 

μεθοδολογία.  

Καινοτομίες υπάρχουν και στις επιμέρους τεχνικές όμως που χρησιμοποιούνται σε 

αυτή την μεθοδολογία. Όσον αφορά το αρχικό ξεδίπλωμα της συνάρτησης 

κατακερματισμού είναι η πρώτη φορά που παρουσιάζεται μία διαδικασία για τη εξαγωγή 

μίας μετρικής αποτίμησης έτσι ώστε ο σχεδιαστής να ξέρει ποιος είναι ο βέλτιστος βαθμός 
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ξεδιπλώματος και να μπορεί να κάνει και μια οικονομοτεχνική ανάλυση του επιπλέον 

κόστους σε επιφάνεια ολοκλήρωσης σε περίπτωση που επιλέξει κάποιον άλλο βαθμό 

ξεδιπλώματος και όχι τον βέλτιστο π.χ. γιατί θέλει να πετύχει ακόμα υψηλότερη 

ρυθμαπόδοση και μπορεί να θυσιάσει ένα επιπλέον ποσό επιφάνειας ολοκλήρωσης. Από 

την άλλη τα εργαλεία σύνθεσης που μέχρι ενός βαθμού βελτιστοποιούν ή προσπαθούν να 

βελτιστοποιήσουν ανάλογα με τις δυνατότητες τους σχεδιασμούς καθορίζουν το ξεδίπλωμα 

με βασικό γνώμονα να καταλάβουν τον διαθέσιμο χώρο του FPGA και όχι με βάση την 

βέλτιστη επιλογή που αυξάνει τον παράγοντα Ρυθμαπόδοση / επιφάνεια ολοκλήρωσης. 

Αυτό προφανώς δεν είναι βέλτιστο αφού περιορίζει σημαντικά μελλοντική επέκταση ή και 

τροποποίηση του συνολικού κρυπτογραφικού συστήματος ασφαλείας αφού ίσως δεσμεύσει 

υλικό που θέλουμε να αποδοθεί αλλού ή να οδηγήσει μελλοντικά σε χρησιμοποίηση άλλης 

μεγαλύτερης συσκευής FPGA με μεγαλύτερο κόστος. Με βάση τον προτεινόμενο τρόπο 

εφαρμογής του ξεδιπλώματος της συνάρτησης κατακερματισμού ο σχεδιαστής έχει απόλυτη 

ελευθερία ως προς τις σχεδιαστικές του επιλογές  και αντίστοιχη επίγνωση τόσο του 

σχεδιαστικού οφέλους όσο και κόστους. Ένας βασικός λόγος επίσης που τα εργαλεία 

σύνθεσης δεν μπορούν να κάνουν μετρική αποτίμηση είναι ότι σε αλγορίθμους με πολύ 

μεγάλο αριθμό επαναλήψεων δεν θα μπορούσαν να ανταποκριθούν στις υπολογιστικές 

ανάγκες που θα εισήγαγε αυτή η μεθοδολογία. 

Όσον αφορά την δεύτερη τεχνική, αυτή είναι μια πρωτότυπη τεχνική που συνδυάζει  

τεχνικές χωρικής αναδιάταξης και επαναχρονισμού των ενδιαμέσων διαδρομών, 

τροποποιώντας τον γράφο του συστήματος και εισάγοντας νέους κόμβους. Έτσι κατορθώνει 

να μετασχηματίζει την συνάρτηση κατακερματισμού σε έναν νέο βελτιστοποιημένο γράφο 

όπου έχουν αναδιαταχθεί χωρικά οι πράξεις του επεξεργαστικού γύρου και ταυτόχρονα 

γίνεται και μετακίνηση των εσωτερικών καταχωρητών διοχέτευσης για αποθήκευση των 

ενδιαμέσων παραχθέντων αποτελεσμάτων.  Αυτό είναι κάτι που πρώτη φορά προτείνεται 

για την βελτίωση των σχεδιασμών των συναρτήσεων κατακερματισμού. Επιπλέον και οι 

συνήθεις διαδικασίες βελτιστοποίησης που υπάρχουν στα εργαλεία σύνθεσης   δεν μπορούν 

να αντλήσουν πληροφορία από την δομή του σχεδιασμού σε υλικό που συνθέτουν και έτσι 

δεν μπορούν να μετατρέψουν αποδοτικά έναν γράφο σε μια βελτιστοποιημένη μορφή του. 

Αυτό συμβαίνει και για έναν επιπλέον λόγο αφού η εφαρμογή της τεχνικής χρησιμοποιεί 

επιπλέον υλικό με μη κανονικοποιημένο τρόπο (όπως π.χ. στο ξετύλιγμα αλγορίθμου ή στην 

διοχέτευση)   
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Όσον αφορά την τρίτη τεχνική, αυτή εφαρμόζεται στο επίπεδο συστήματος της 

συνάρτησης κατακερματισμού που εντοπίζεται έξω από τον κυρίως επεξεργαστικό γύρο και 

επίσης αυτή η τεχνική βελτιστοποίησης πρώτη φορά προτείνεται σε συνάρτηση 

κατακερματισμού. Όσον αφορά τα διάφορα εργαλεία σύνθεσης αυτά δεν μπορούν να 

αντλήσουν πληροφορία και να την συσχετίσουν τον επεξεργαστικό γύρο με το υπόλοιπο 

σύστημα και άρα δεν μπορεί να συσχετίσει τις ταχύτητες επεξεργασίας κάθε λογικής 

διαδικασίας έτσι ώστε η πιο γρήγορη να καθυστερηθεί για την επιτάχυνση της πιο αργής. 

Έτσι δεν μπορεί να συνδυάσει δεδομένα από δύο παράλληλες επεξεργασίες που 

φαινομενικά τρέχουν παράλληλα , αλλά με κάποιες τροποποιήσεις στην αρχιτεκτονική η 

μία επιταχύνεται πολύ εύκολα και μπορεί να βοηθήσει μετά στο να επιταχυνθεί και η 

δεύτερη επεξεργασία μέσα στο επεξεργαστικό μπλοκ. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα 

εργαλεία σύνθεσης αντιλαμβάνονται τον γράφο του σχεδιασμού που προσπαθούν να 

υλοποιήσουν και σε δεύτερο βαθμό εφόσον αυτό είναι δυνατό να τα βελτιστοποιήσουν. Η 

ταχύτητα των παράλληλων γράφων δεν μπορεί να συσχετισθεί αποδοτικά αφού όσον αφορά 

ειδικά τις συναρτήσεις κατακερματισμού εμφανίζονται σαν δύο διαδικασίες που τρέχουν 

παράλληλα χωρίς σειριακή εμπλοκή. Αυτό είναι μια ειδική πληροφορία της δομής των 

συναρτήσεων κατακερματισμού που δεν μπορούν να αντιληφθούν τα εργαλεία σύνθεσης . 

άλλωστε όπως αναφέρεται και σε πολλά εγχειρίδια εργαλείων σύνθεσης [159],[160] η 

βελτιστοποίηση γίνεται  σε επίπεδο ξεχωριστών κυκλωμάτων χωρίς να λαμβάνεται πρόνοια 

για την μεταξύ τους συσχέτιση κατά την διάρκεια των αλγοριθμικών βελτιστοποιήσεων. 

Όσον αφορά την τέταρτη τεχνική, αυτή καθεαυτή δεν βελτιώνει τον σχεδιασμό των 

συναρτήσεων κατακερματισμού αλλά επιτρέπει στην τεχνική του επόμενου τελικού σταδίου 

να το επιτύχει αυτό. Αυτή η τεχνική λοιπόν συνεργάζεται με την αμέσως επόμενη ώστε από 

κοινού να βελτιώσουν την ρυθμαπόδοση της συνάρτησης κατακερματισμού. Αυτή η 

τεχνική υλοποιείται γενικά στα εργαλεία σύνθεσης αλλά με εντελώς διαφορετική λογική 

από  αυτή με την οποία την χρησιμοποιούμε εμείς με αποτέλεσμα τα εργαλεία σύνθεσης να 

μην μπορούν να δώσουν βελτιστοποιημένους σχεδιασμούς για τις συναρτήσεις 

κατακερματισμού και ανάμειξης. Τα εργαλεία σύνθεσης βελτιστοποιούν όσο μπορούν τους 

σχεδιασμούς με μια λογική προσέγγισης  «πάνω-προς-τα- κάτω» χωρίς να ανεβαίνουν σε 

πιο υψηλό επίπεδο αλλά κατεβαίνοντας σε όλο και πιο χαμηλό επίπεδο βελτιστοποίησης 

μέχρι να φτάσουν στο τελευταίο επίπεδο βελτιστοποίησης που είναι αυτό του φυσικού 

σχεδιασμού οπότε και σταματάνε  δίνοντας την πλέον βέλτιστη εκδοχή του σχεδιασμού. 

Έτσι όταν τελειώσουν οι βελτιστοποιήσεις σε αλγοριθμικό επίπεδο κατεβαίνουν πιο 

«χαμηλά» και επιχειρούν βελτιστοποίηση σε επίπεδο λογικών-αριθμητικών κυκλωμάτων 
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χωρίς να επιστρέφουν πάλι στο πιο πάνω επίπεδο για περαιτέρω βελτιστοποιήσεις. Αυτό 

είναι λογικό αφού τα δύο επίπεδα βελτιστοποίησης δεν συνδέονται και δεν επηρεάζουν το 

ένα το άλλο. Η διαφορά δηλαδή είναι ότι στην προτεινόμενη μεθοδολογία  αυτή η τεχνική 

αντιπροσωπεύει αλγοριθμικό μετασχηματισμό έστω και να υλοποιείται με κυκλωματικές 

τεχνικές χαμηλότερου επιπέδου. Έτσι μπορούμε να συνεχίσουμε την εφαρμογή περαιτέρω 

αλγοριθμικών μετασχηματισμών και να πετύχουμε τελικά την βελτιστοποίηση του 

σχεδιασμού σε αλγοριθμικό επίπεδο. 

 Έτσι στην περίπτωση των συναρτήσεων κατακερματισμού το εργαλείο της σύνθεσης 

θα χρησιμοποιούσε CSAs όπου έβλεπε ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα, έχοντας τελειώσει 

την βελτιστοποίηση σε αλγοριθμικό επίπεδο και υλοποιώντας πλέον βελτιστοποίησεις σε 

κυκλωματικό επίπεδο με την λογική ότι ένας CSA παράγει ταχύτερα το αποτέλεσμα της 

άθροισης τριών μεταβλητών. Όμως  όπως  έχουμε πει αυτή η τεχνική από μόνη της όπως 

ούτε και η επόμενη που έχει αλγοριθμική φύση, δεν βελτιστοποιούν την  ρυθμαπόδοση της 

συνάρτησης κατακερματισμού μέσω μειωμένου κρίσιμου μονοπατιού παρά μόνο σε 

συνεργασία. Επίσης αν εφαρμοστεί πρώτα η πέμπτη (αλγοριθμική) τεχνική και μετά η 

τέταρτη(κυκλωματικού επιπέδου)  πάλι δεν  βελτιστοποιείται η ρυθμαπόδοση της 

συνάρτησης κατακερματισμού όπως προκύπτει από τους σχεδιασμούς. Εάν ίσχυε αυτό ένα 

καλό εργαλείο σύνθεσης θα μπορούσε να πετύχει την βελτιστοποίηση. Επειδή όμως τα 

εργαλεία δεν πάνε πάλι προς τα υψηλότερα επίπεδα βελτιστοποίησης παρά μόνο προς τα 

κάτω για αυτό αποτυγχάνουν να αντλήσουν την πληροφορία αυτή και να πετύχουν την 

βελτιστοποίηση. Άρα αυτή είναι μια βελτιστοποίηση που δεν μπορεί να επιτευχθεί από τα 

εργαλεία σύνθεσης. 

Η προτεινόμενη μεθοδολογία καταφέρνει να πετύχει την βελτιστοποίηση γιατί 

θεωρούμε την τέταρτη τεχνική βελτιστοποίησης σαν επίσης αλγοριθμική η οποία υλοποίει 

αλγοριθμική συμπίεση εισόδων η οποία απλά στην περίπτωση αυτή τυχαίνει να υλοποιείται 

με την συγκεκριμένη κυκλωματική τεχνική. Έτσι παραμένοντας στο ίδιο επίπεδο 

βελτιστοποιήσεων μπορούμε να εκμεταλλευτούμε και την πέμπτη τεχνική που είναι επίσης 

αλγοριθμική και να πετύχουμε τελικά την βελτιστοποίηση του προτεινόμενου σχεδιασμού. 

Σε μία άλλη οικογένεια αλγορίθμων η συμπίεση εισόδων θα μπορούσε να επιτευχθεί με 

άλλους τρόπους σχεδιαστικούς, αλγοριθμικούς κ.ο.κ. Ένα άλλο παράδειγμα παρόμοιας 

λογικής   είναι η συμπίεση εισόδων  που πραγματοποιεί ο πολλαπλασιαστής τύπου Wallace, 

όπου μέσω ενός «μετρητή μονάδων» υλοποιεί συμπίεση εισόδων και οδηγεί στην σχεδίαση 

ενός βελτιστοποιημένου πολλαπλασιαστή  όσον αφορά την ταχύτητα του και την 

ρυθμαπόδοση του κατ’ αντιστοιχία. Αυτό είναι μια ιδιαίτερη ιδιότητα των συναρτήσεων 
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κατακερματισμού που στο κρίσιμο μονοπάτι τους έχουν κυκλώματα και περιπτώσεις όπου 

μπορούν να εφαρμοστούν τεχνικές συμπίεσης εισόδων μέσω αυτών των ιδιαίτερων 

κυκλωματικών στοιχείων αντιμετωπίζοντας όμως πάντα την όλη διαδικασία σαν  

αλγοριθμική. 

Όσον αφορά την πέμπτη τεχνική, αυτή κατορθώνει να βελτιστοποιήσει τους 

σχεδιασμούς συναρτήσεων κατακερματισμού καθαρά και μόνο σε συνεργασία με την 

τέταρτη τεχνική  σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες που αναφέραμε. Είναι η πρώτη φορά που 

εφαρμόστηκε αυτή η τεχνική στις συναρτήσεις κατακερματισμού. Όμως ακόμα και τα 

εργαλεία της σύνθεσης δεν είναι ικανά να ανακαλύψουν τις μεταβλητές όπου μπορεί να 

εφαρμοστεί  χρονικός προϋπολογισμός αφού μέσα στον γράφο τροφοδοτούν τόσο το 

μονοπάτι στο όποιο εκτυλίσσεται ο προϋπολογισμός αλλά και άλλα μονοπάτια τα οποία 

φαίνεται να χρησιμοποιούν την είσοδο εκείνη την στιγμή με αποτέλεσμα το 

αυτοματοποιημένο εργαλείο σύνθεσης να μην μπορεί να αντιληφθεί ότι μπορεί να 

τροποποιήσει τον σχεδιασμό  και να «κρύψει» αυτή την τιμή σε κάποιες χρονικά 

προηγούμενες πράξεις.  Επίσης η τεχνική αυτή απαιτεί τροποποίησεις της συνολικής 

αρχιτεκτονικής του συστήματος σε μεγάλο βαθμό, εισαγωγή νέων μονάδων αρχικοποίησης 

κ.ο.κ  και σχεδιαστικά είναι κάτι αρκετά διαφορετικό από αυτό που περιγράφει ο χρήστης 

σε μια συμβατική υλοποίηση συναρτήσεων κατακερματισμού. Έτσι λοιπόν λόγω όσων 

περιγράψαμε και πιο πριν  για την στρατηγική με την οποία βελτιστοποιούν σχεδιασμούς τα 

εργαλεία σύνθεσης προκύπτει ότι αυτό είναι κάτι που δεν μπορούν να κάνουν τα εργαλεία 

σύνθεσης. 

Τα πιο πάνω γεγονότα τεκμηριώνονται τόσο από αναδρομή σε παρουσιασθείσες 

ερευνητικές δουλειές όσο και από τα τεχνικά εγχειρίδια των διάφορων εργαλείων σύνθεσης 

που υπάρχουν. Επίσης αποδείχθηκαν και πρακτικά αφού για λόγους δίκαιης σύγκρισης σε 

ίδιες πλατφόρμες με ίδιες παραμέτρους κ.ο.κ, πολλές συναρτήσεις κατακερματισμού (όπως 

και αυτές που θα δούμε αναλυτικά παρακάτω) σχεδιάστηκαν τόσο στην συμβατική τους 

μορφή σύμφωνα με τα πρότυπα, όσον και με βάση την προτεινόμενη μεθοδολογία. Όλες 

υλοποιήθηκαν σε συσκευές ίδιας τεχνολογίας με χρήση εργαλείων σύνθεσης που 

ενσωματώνουν τεχνολογία αιχμής και αποδείχθηκε η ανωτερότητα των σχεδιασμών με 

βάση την προτεινόμενη μεθοδολογία αφενός και η μειωμένη ικανότητα των εργαλείων 

σύνθεσης για βελτιστοποίηση σε αλγοριθμικό επίπεδο αφετέρου. Στην θεωρητική ανάλυση 

της μεθοδολογίας επί συγκεκριμένων σχεδιασμών θα μιλάμε κάθε φορά για το θεωρητικό 

κέρδος σε ρυθμαπόδοση και θα δούμε αργότερα κατά το στάδιο των πειραματικών δοκιμών 

των σχεδιασμών ότι αυτό επιβεβαιώνεται πλήρως με πολύ μικρές αποκλίσεις που 
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οφείλονται σε βελτιώσεις χαμηλότερου επιπέδου και στην διαφοροποίηση της ποσόστωσης 

των αλγοριθμικών βελτιστοποιήσεων στην συνολική βελτιστοποίηση όλων των επιπέδων 

αφαιρετικότητας. 

Με βάση τα παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος και τις ανάγκες της αγοράς 

θεωρούμε ότι είναι ανεδαφικό να προτείνουμε την υλοποίηση ενός εργαλείου σχεδιασμού 

ειδικά για συναρτήσεις κατακερματισμού ή ακόμα και συνολικά για κρυπτογραφικούς 

αλγορίθμους. Αυτό όμως που μπορεί να γίνει, και προς αυτή την κατεύθυνση ήδη 

πραγματοποιούμε προσπάθεια, είναι να κατασκευάσουμε ένα module εν είδη add-on 

βιβλιοθήκης σε εργαλεία σύνθεσης, το όποιο θα προσθέτει αυτές τις δυνατότητες 

αλγοριθμικής βελτιστοποίησης των συναρτήσεων κατακερματισμού  ή και γενικότερα 

κρυπτογραφικών αλγορίθμων που έχουν παρόμοιες ιδιότητες και χαρακτηριστικά ώστε να 

προκύπτουν βέλτιστοι σχεδιασμοί κατά την σύνθεση και την τελική υλοποίηση τους σε 

συσκευές FPGA ή ακόμα και σε ASIC. 

 

4.3.3 Γενική αρχιτεκτονική θεωρούμενων σχεδιασμών μεθοδολογίας 

 Η προτεινόμενη μεθοδολογία είναι εφαρμόσιμη σε μια ευρεία γκάμα συναρτήσεων 

που σχεδόν εξαντλούν τον δειγματικό χώρο των συναρτήσεων κατακερματισμού,  όπως 

στης MD-5 [125], SHA-1 [126], που χρησιμοποιούνται ήδη ευρύτατα, RIPEMD [127] 

(RIPEMD είναι το αντίστοιχο ευρωπαϊκό πρότυπο για της συναρτήσεις κατακερματισμού  

),καθώς επίσης και στις SHA-256 [128], SHA-384 [128] and SHA-512 [128] οι όποιες 

πλέον με γρήγορο ρυθμό έχουν αρχίσει να υιοθετούνται σε μια σειρά εφαρμογών και να 

αντικαθιστούν τις υφιστάμενες λόγω των προβλημάτων ασφαλείας που έχουν βρεθεί και 

είναι μη-κρίσιμα για   SHA-1 [130] αλλά πολύ κρίσιμα για τον MD-5 [129]. Βέβαια όπως 

και να έχει στο μέλλον και ο SHA-1 θα αντικατασταθεί από την SHA-256 ή από κάποια 

ακόμα πιο ασφαλή συνάρτηση κατακερματισμού για λόγους ασφάλειας όπως ήδη έχει 

αρχίσει να συστήνει η NIST.  

Οι συναρτήσεις κατακερματισμού λόγω των κοινών χαρακτηριστικών και 

ιδιαιτεροτήτων που έχουν σαν μια ιδιαίτερη οικογένεια αλγορίθμων, μπορούν να 

σχεδιαστούν σύμφωνα με μια γενική αρχιτεκτονική προσέγγισης για το συνολικό σύστημα 

που τις υλοποίει. Η γενική αυτή αρχιτεκτονική σχεδιασμού συναρτήσεων κατακερματισμού 

φαίνεται στο Σχήμα 4.1 όπου με κατάλληλες μετατροπές σύμφωνα με το εκάστοτε πρότυπο 

από αυτή την αρκετά γενική αρχιτεκτονική μπορεί να προκύψει η λεπτομερής αναλυτική 

αρχιτεκτονική του συστήματος της συνάρτησης κατακερματισμού. 
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Σχήμα 4.1 Τυπική αρχιτεκτονική σχεδιασμού συνάρτηση κατακερματισμού  

 Η αρχική διαδικασία που απαιτείται να γίνει στους αλγόριθμους κατακερματισμού 

είναι η διαδικασία μορφοποίησης του μηνύματος εισόδου (padding). Αυτή η διαδικασία στο 

πιο πάνω σχήμα φαίνεται ότι υλοποιείται στην μονάδα “Padding Unit”, και μια τέτοια 

μονάδα διαμόρφωσης υπάρχει στην αρχή κάθε υλοποίησης συνάρτησης κατακερματισμού 

ανεξαρτήτως πλατφόρμας υλοποίησης. Αυτή η μονάδα αναλαμβάνει  να διαμορφώσει και 

να χωρίσει το μήνυμα εισόδου σε διαδοχικά μπλοκ κατάλληλου μεγέθους ώστε αυτά να 

οδηγηθούν για επεξεργασία στα επεξεργαστικά μπλοκ των συναρτήσεων κατακερματισμού 

συνήθως σε μπλοκ των 512 bit το καθένα. 

Όμως παρόλο ότι αυτή η μονάδα αναπαρίσταται στην πιο πάνω τυπική αρχιτεκτονική 

σχεδίασης σε υλικό των συναρτήσεων κατακερματισμού, εντούτοις είναι σύνηθες αυτή να 

υλοποιείται πάντα σε λογισμικό  αφού δεν επηρεάζει ούτε την ταχύτητα αλλά πολύ 

περισσότερο ούτε το επίπεδο ασφάλειας της υλοποίησης σε υλικό της συνάρτησης 

κατακερματισμού αφού οι εργασίες που κάνει δεν έχουν κάποια αριθμητική ή λογική 

επεξεργασία παρά μόνο διαχωρισμό σε ισομεγέθη πακέτα δεδομένων. Αυτή την πολιτική 

έχουμε υιοθετήσει και εμείς στο σύνολο των προτεινόμενων υλοποιήσεων αφού δεν 

υπάρχει λόγος να καταναλώσουμε επιφάνεια ολοκλήρωσης σε υλικό για μια διαδικασία που 
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μπορεί να γίνει από το αντίστοιχο υπολογιστικό μηχάνημα που θα συνεργάζεται με το 

κρυπτογραφικό σύστημα ασφάλειας. 

Άλλες βασικές μονάδες της γενικής τυπικής αρχιτεκτονικής είναι  ο πίνακας όπου 

φυλάσσονται οι διάφορες σταθερές που χρησιμοποιούνται από τις συναρτήσεις 

κατακερματισμού που μπορεί αν είναι από μία για όλη την συνάρτηση μέχρι μία 

διαφορετική σε κάθε επανάληψη του αλγορίθμου. Στο Σχήμα 4.1 αυτή η μονάδα 

αναγράφεται σαν “Constants Array”. Επίσης υπάρχει μια μονάδα μνήμης  η “MS RAM”  

όπου αποθηκεύονται όλα τα διαδοχικά μηνύματα εισόδου που θα οδεύσουν για επεξεργασία 

στους επεξεργαστικούς γύρους των συναρτήσεων κατακερματισμού. Αυτές οι μονάδες είναι 

συνήθως hardwired δομές  και/ή μπλοκ μνημών πάνω στις συσκευές υλοποίησης και δεν 

εισφέρουν καθόλου χρονική καθυστέρηση στον υπολογισμό της τελικής εξόδου του 

αλγορίθμου. 

Το επεξεργαστικό μπλοκ ή γύρος  της συνάρτησης κατακερματισμού που είναι 

ουσιαστικά η  «μηχανή κατακερματισμού» του αλγορίθμου  είναι αυτό στο όποιο γίνεται η 

επεξεργασία των μηνυμάτων εισόδου με διάφορες αριθμητικές και λογικές πράξεις ανάλογα 

με το πρότυπο στο οποίο  ορίζεται κάθε μία συνάρτηση κατακερματισμού. Αυτές οι πράξεις 

που διαμορφώνουν τον επεξεργαστικό γύρο του κάθε αλγορίθμου  μπορεί να περιέχουν 

αθροίσεις, Boolean λογικές, ολισθήσεις δεδομένων κ.α. Ο επεξεργαστικός γύρος 

επαναλαμβάνεται για κάποιον αριθμό L φορών όπως καθορίζεται από το πρότυπο κάθε 

συνάρτησης κατακερματισμού και κάθε φορά η έξοδος μιας επανάληψης τροφοδοτεί την 

είσοδο της επόμενης επανάληψης. Αφού τελειώσει η επεξεργασία L φορών σύμφωνα με τον 

επεξεργαστικό γύρο τελικά προκύπτει η τελική τιμή του αλγορίθμου κατακερματισμού. 

Αυτή η μονάδα στο Σχήμα 4.1 σημειώνεται με το όνομα “Hash Core Operations”   και ο 

αριθμός L  των επαναλήψεων του επεξεργαστικού μπλοκ είναι διαφορετικός σε κάθε 

συνάρτηση κατακερματισμού (π.χ. 80 για τον SHA-1, 64  για τον SHA-256 κ.ο.κ) 

Τελικά, η τελική κατακερματισμένη τιμή εξάγεται από το σύστημα από μια μονάδα 

που λέγεται  “Hash Value Extraction Unit” και η οποία αναλαμβάνει να συσχετίσει  την 

κατακερματισμένη τιμή με το αντίστοιχο μήνυμα το όποιο εισάχθηκε σαν είσοδος ώστε να 

προκύψει αυτή η κατακερματισμένη τιμή. 

Έχοντας ορίσει όλα τα επιμέρους κομμάτια πρέπει αυτά να συνεργαστούν μαζί τους 

αρμονικά στο συνολικό IP σύστημα  κάτι το οποίο γίνεται από την μονάδα ελέγχου που 

φαίνεται στο Σχήμα 4.1 με το όνομα “Control Unit”, που είναι μια μονάδα που όπως θα 

δούμε και πιο κάτω αναλυτικά αποτελείται από πολύ μικρούς απαριθμητές. Αυτή η μονάδα 
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ελέγχου επίσης δεν εισφέρει καθυστέρηση στην διαδικασία υπολογισμού της 

κατακερματισμένης τιμής από το αρχικό μήνυμα εισόδου. 

Η συντριπτική πλειοψηφία των σχεδιασμών είτε αυτοί είναι ακαδημαϊκοί είτε 

βιομηχανικοί  υλοποιούνται σύμφωνα με αυτή την γενική αρχιτεκτονική του Σχήματος 4.1, 

αφού η πολύ κανονικοποιημένη δομή των συναρτήσεων κατακερματισμού επιτρέπει να 

αναπαρασταθούν συνολικά από μια τέτοια αρχιτεκτονική. 

Η ρυθμαπόδοση μίας συνάρτησης κατακερματισμού προκύπτει με βάση την παρακάτω 

εξίσωση : 

operations
fbits

Throughput operation
conf #

# ⋅
=                    ( εξ. 4.1) 

 

όπου #bits ισούται με τον αριθμό των bits που επεξεργάζεται κάθε φορά η συνάρτηση 

κατακερματισμού και στην συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων αυτό ισούται με 512, 

#operations αντιστοιχεί στον αριθμό κύκλων ρολογιού που απαιτούνται να περάσουν μέχρι 

να ξανατροφοδοτήσουμε με νέα είσοδο την συνάρτηση κατακερματισμού και «δείχνει»  τον 

ρυθμό με τον όποιο προκύπτουν οι κατακερματισμένες τιμές δηλαδή ανά πόσους παλμούς 

ρολογιού θα προκύπτει νέα έξοδος, ενώ το foperation είναι η μέγιστη συχνότητα λειτουργίας 

του σχεδιασμού.  Η προτεινόμενη μεθοδολογία καταφέρνει να βελτιώσει και τους δύο 

παράγοντες που επιδέχονται βελτιώσεων ώστε να αυξηθεί η ρυθμαπόδοση του συστήματος. 

Αυξάνει τόσο την συχνότητα λειτουργίας ενώ ταυτόχρονα μειώνει και τον αριθμό των 

κύκλων ρολογιού ανά τον όποιο προκύπτει μια νέα έξοδος από το σύστημα. 

Η γενική αρχιτεκτονική που φαίνεται στο Σχήμα 4.1 δεν ξεκαθαρίζει τίποτα όσον 

αφορά τον εσωτερικό τρόπο σχεδιασμού του επεξεργαστικού μπλοκ. Έτσι  δεν ξεκαθαρίζει 

εάν εφαρμόζεται η τεχνική της διοχέτευσης ή όχι , και αν εφαρμόζεται πόσων σταδίων είναι 

αυτή. Επειδή η προτεινόμενη μεθοδολογία απευθύνεται σε εφαρμογές  που απαιτούν υψηλή 

ρυθμαπόδοση, θα συνταχθούμε και εμείς με την γενικότερη πολιτική που ακολουθείται από 

την πλειοψηφία των ερευνητικών και βιομηχανικών υλοποιήσεων π.χ [139],[141], 

[142],[150] κ.α.  που εφαρμόζουν διοχέτευση τεσσάρων σταδίων στον σχεδιασμό των 

συναρτήσεων κατακερματισμού χρησιμοποιώντας έτσι τέσσερα επεξεργαστικά μπλοκ. Με 

ευριστικές τεχνικές προκύπτει ότι η εφαρμογή τεσσάρων σταδίων διοχέτευσης είναι ο 

καλύτερος συμβιβασμός  αφού με αυτό τον τρόπο η ρυθμαπόδοση τετραπλασιάζεται και το 

συνολικό σύστημα αν και ουσιαστικά τετραπλασιάζεται σε απαιτούμενη επιφάνεια 

ολοκλήρωσης παραμένει αρκετά μικρό ώστε να ολοκληρωθεί σε ένα κρυπτογραφικό 

σύστημα ασφαλείας. Έτσι σε αυτή την περίπτωση οι κατακερματισμένες τιμές εξόδου θα 
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προκύπτουν στο ένα τέταρτο του αρχικά απαιτούμενου δηλαδή σε L/4  κύκλους ρολογιού, 

ενώ οι υλοποιήσεις χωρίς διοχέτευση παράγουν νέο αποτέλεσμα ανά L κύκλους ρολογιού. 

 

Σχήμα 4.2 Τυπική αρχιτεκτονική σχεδιασμού συνάρτησης κατακερματισμού με 

τέσσερα στάδια διοχέτευσης 

Έτσι τελικά η υιοθετούμενη γενική αρχιτεκτονική για τον σχεδιασμό συναρτήσεων 

κατακερματισμού σύμφωνα με την προτεινόμενη μεθοδολογία βελτιστοποίησης είναι αυτή  

που φαίνεται στο Σχήμα 4.2 όπου φαίνονται και τα τέσσερα στάδια διοχέτευσης που έχουν 

εφαρμοστεί.  Τα τέσσερα  στάδια διοχέτευσης σημαίνει ότι πρέπει να χρησιμοποιηθούν 

τέσσερα επεξεργαστικά μπλοκ όπως φαίνεται και στο Σχήμα 4.2 όπου σημειώνονται με το 

όνομα “Transformation Round i” ενώ χωρίζονται από τους καταχωρητές διοχέτευσης που 

σημειώνονται με το όνομα “Temp Data”. Σε κάθε επεξεργαστικό γύρο επαναληπτικά, με 

τροφοδοτήσεις της εξόδου στην είσοδο της επόμενης επανάληψης, εκτελούνται L/4  

επαναλήψεις-επεξεργασίες  που απαιτούν αντιστοίχως L/4  κύκλους ρολογιού, ενώ τέσσερα 

διαφορετικά μηνύματα εισόδου μπορούν κάθε χρονική στιγμή να τελούν υπό επεξεργασία. 

Να επισημάνουμε όμως ότι αυτή η επιλογή δεν επηρεάζει σε κανένα βαθμό την 

προτεινόμενη μεθοδολογία η οποία μπορεί κανονικά να εφαρμοστεί και να βελτιστοποιήσει 

συναρτήσεις κατακερματισμού ανεξάρτητα από το αν αυτές  εφαρμόζουν τεχνικές 

διοχέτευσης ή όχι και ανεξαρτήτως επίσης από τον αριθμό των σταδίων διοχέτευσης. Απλά 

επειδή εστιάζουμε σε εφαρμογές με υψηλή ρυθμαπόδοση υιοθετήσαμε μια τεχνική αύξηση 
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της πληρώνοντας σε πλήρη αναλογία το κόστος της επιφάνειας ολοκλήρωσης. Επειδή 

λοιπόν ο τετραπλασιασμός της ρυθμαπόδοσης συνοδεύτηκε ουσιαστικά και από 

τετραπλασιασμό της απαιτούμενης επιφάνειας ολοκλήρωσης για αυτό τον λόγο δεν 

θεωρούμε σαν τεχνική βελτιστοποίησης την εφαρμογή διοχέτευσης παρόλο που από 

πολλούς αναφέρεται ως τέτοια. Θεωρούμε σαν τεχνικές βελτιστοποίησης τεχνικές που 

κερδίζεις σε έναν παράγοντα περισσότερο από ότι χάνεις σε κάποιον άλλο. 

Η πραγματικά δίκαιη μέτρηση είναι αυτή της Ρυθμαπόδοσης / Επιφάνεια 

ολοκλήρωσης που συνυπολογίζει τόσο το κέρδος όσο και το κόστος για να πετύχεις αυτό το 

κέρδος. Σε όρους τέτοιας σύγκρισης ανεξαρτήτως του αν εφαρμόζεται τεχνική διοχέτευσης 

ή όχι οι σχεδιασμοί έχουν περίπου την ίδια τιμή Ρυθμαπόδοσης / Επιφάνεια. Για αυτό τον 

λόγο αργότερα όταν θα δούμε την αποτίμηση των σχεδιασμών και την σύγκριση τους με 

άλλους υφιστάμενους ξεκαθαρίζουμε ότι αυτή είναι η  δίκαιη σύγκριση δηλ. της  

Ρυθμαπόδοσης / Επιφάνεια ολοκλήρωσης ώστε να μην εμφανίζεται καλύτερη μια 

υλοποίηση που έχει υψηλότερη ρυθμαπόδοση επειδή απλά εφαρμόστηκε η τεχνική της 

διοχέτευσης. 

Μέσα σε κάθε “Transformation Round i” βρίσκεται ο σχεδιασμός του επεξεργαστικού 

μπλοκ σύμφωνα με αυτά  που ορίζει το πρότυπο για κάθε μία συνάρτηση κατακερματισμού. 

Εξετάζοντας την γενική αρχιτεκτονική των συστημάτων συναρτήσεων κατακερματισμού 

από τα Σχήματα 4.1, 4.2  μπορεί να προκύψει εύκολα ότι το κρίσιμο μονοπάτι το οποίο 

καθορίζει την συχνότητα λειτουργίας του συνολικού συστήματος βρίσκεται στον 

επεξεργαστικό γύρο “Transformation Round i”. Οι υπόλοιπες μονάδες όπως οι “Constants 

Array”και “MS RAM” όπως αναφέρθηκε λόγω της φύσης τους δεν εισφέρουν καθόλου 

χρονική καθυστέρηση στον υπολογισμό της τελικής εξόδου του αλγορίθμου. Το ίδιο ισχύει 

τόσο για την μονάδα “Hash Value Extraction Unit” όσο και για την μονάδα ελέγχου. Έτσι 

τελικά προκύπτει  ότι η μεγιστοποίηση του κρίσιμου μονοπατιού ώστε να αυξηθεί η 

συχνότητα λειτουργίας του συνολικού συστήματος πρέπει να επικεντρωθεί στην 

βελτιστοποίηση του σχεδιασμού του επεξεργαστικού μπλοκ που είναι υπεύθυνο για τον 

μετασχηματισμό των δεδομένων εισόδου. 

Η δυσκολία του εγχειρήματος να βρεθούν αποδοτικές τεχνικές για να αυξήσουν την  

ρυθμαπόδοση χωρίς μεγάλο κόστος σε επιφάνεια ολοκλήρωσης, βελτιστοποιώντας το 

επεξεργαστικό μπλοκ πολύ καλά δομημένων και εν πολλοίς βελτιστοποιημένων 

αλγορίθμων με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά λόγω ασφάλειας είναι ο βασικός λόγος που 

οι προταθέντες σχεδιασμοί έχουν μειωμένη ρυθμαπόδοση. Αντίθετα η προτεινόμενη 

μεθοδολογία βελτιστοποιήσεων είναι η πρώτη που προτείνει μια καινοτομική προσέγγιση 
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πέντε τεχνικών διαμορφωμένες εν είδη μεθοδολογίας που κάνουν αυτό ακριβώς: 

βελτιστοποιούν το εσωτερικό επεξεργαστικό μπλοκ των συναρτήσεων κατακερματισμού 

επιτυγχάνοντας πολύ μεγάλη αύξηση της ρυθμαπόδοσης με πολύ μικρό κόστος σε 

επιφάνεια ολοκλήρωσης. Αυτό γίνεται αφού η προτεινόμενη μεθοδολογία καταφέρνει να 

βελτιώσει και τους δύο παράγοντες που επιδέχονται βελτιώσεων ώστε να αυξηθεί η 

ρυθμαπόδοση του συστήματος σύμφωνα με την εξ. 4.1. Αφενός αυξάνει την συχνότητα 

λειτουργίας του συστήματος ενώ ταυτόχρονα μειώνει και τον αριθμό των κύκλων ρολογιού 

ανά τον όποιο προκύπτει μια νέα έξοδος από το σύστημα. 

Η μείωση του αριθμού των κύκλων ρολογιού ανά τον οποίο προκύπτει μια νέα έξοδος 

από το σύστημα επιτυγχάνεται με την τεχνική του ξετυλίγματος των επαναλήψεων του 

αλγορίθμου με μετρική αποτίμηση πληρώνοντας βέβαια ένα κόστος σε επιφάνεια 

ολοκλήρωσης. Η αύξηση της συχνότητας λειτουργίας του συστήματος προκύπτει με 

τεχνικές προ-υπολογισμού, χωρικής αναδιάταξης πράξεων με παράλληλη μετακίνηση των 

καταχωρητών διοχέτευσης για αποθήκευση ενδιάμεσα παραχθέντων αποτελεσμάτων, 

συμπίεσης εισόδων και προ-φόρτωσης δεδομένων. Η μεθοδολογία καταφέρνει να 

περιγράψει μία σαφώς ορισμένη σχεδιαστική ροή (design flow), γενικά εφαρμόσιμη σε όλες 

τις γνωστές συναρτήσεις κατακερματισμού που υπάρχουν ή ενδεχομένως και σε αυτές που 

θα προκύψουν στο μέλλον, που καταφέρνει να δώσει σχεδιασμούς με πολύ υψηλή 

ρυθμαπόδοση και πολύ μικρό κόστος σε επιφάνεια ολοκλήρωσης.   

Όπως έχουμε αναλύσει στο κεφάλαιο 3 ο σχεδιασμός και η τελική υλοποίηση 

συναρτήσεων κατακερματισμού με πολύ υψηλή ρυθμαπόδοση και πολύ μικρό κόστος σε 

επιφάνεια ολοκλήρωσης, θα οδηγήσει σε αντίστοιχους σχεδιασμούς και υλοποιήσεις σε 

υλικό μηχανισμών HMAC. Αυτοί χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές που απαιτούν πολύ 

υψηλή ρυθμαπόδοση και μάλιστα είναι και ο περιοριστικός παράγοντας επίτευξης 

υψηλότερης ρυθμαπόδοσης. Έτσι με βάση την προτεινόμενη μεθοδολογία βελτιστοποίησης 

θα προκύψουν τελικά κρυπτογραφικά συστήματα ασφαλείας με υλοποιήσεις σε υλικό που 

κατορθώνουν να εμφανίζουν υψηλότατη ρυθμαπόδοση με πολύ μικρό κόστος σε επιφάνεια 

ολοκλήρωσης για το συνολικό κρυπτογραφικό σύστημα ασφαλείας κατάλληλες για το είδος 

των εφαρμογών που αναλύθηκαν στο κεφάλαιο 3. 

Προχωρώντας θα επιχειρήσουμε να δώσουμε μια λεπτομερή αναπαράσταση της 

συνολικής αρχιτεκτονικής ενός τυπικού σχεδιασμού συνάρτησης κατακερματισμού σε 

χαμηλότερο σχεδιαστικό επίπεδο. Αυτή φαίνεται παρακάτω στο Σχήμα 4.3 όπου μπορούμε 

να δούμε τον διαχωρισμό και την αναλυτική υπόσταση όλων των μονάδων που αναφέραμε 

πιο πριν στα σχήματα των γενικών αρχιτεκτονικών αναπαραστάσεων. 
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Σχήμα 4.3 Λεπτομερής αρχιτεκτονική συνάρτησης κατακερματισμού   

 

Προφανώς στην πιο πάνω περίπτωση εφαρμόζονται τέσσερα στάδια διοχέτευσης όπως 

φαίνεται από την ύπαρξη τεσσάρων επεξεργαστικών σταδίων και τεσσάρων σταδίων 

καταχωρητών διοχέτευσης. Αυτός ο σχεδιασμός είναι ο συμβατικός σχεδιασμός 

υλοποιώντας το επεξεργαστικό μπλοκ ακριβώς όπως καθορίζει το πρότυπο των 

συναρτήσεων κατακερματισμού και χωρίς καμιά προσπάθεια βελτιστοποίησης του. Όπως 

θα δούμε αργότερα για την βελτιστοποίηση του εσωτερικού επεξεργαστικού μπλοκ είναι 

απαραίτητο να αλλάξει αρκετά η εικονιζόμενη βασική αρχιτεκτονική αναδεικνύοντας και 

τον λόγο για τον όποιο μεταξύ άλλων τα εργαλεία σύνθεσης δεν μπορούν να επιτελέσουν 

τις βελτιστοποιήσεις που υλοποιούνται από την προτεινόμενη ερευνητική μεθοδολογία. 

Τέλος, στο Σχήμα 4.4 φαίνεται η γενική αφαιρετική προσέγγιση υψηλού επιπέδου του 

σχεδιασμού της αρχιτεκτονικής του συστήματος HMAC που χρησιμοποιείται στις 

εφαρμογές IPSec και SSL/TLS που απαιτούν υλοποιήσεις με πολύ υψηλή ρυθμαποδοση. 

Όπως παρατηρούμε έχουμε ήδη συναντήσει και αναλύσει την φύση και το περιεχόμενο 

όλων των μονάδων που αναφέρονται στο Σχήμα 4.4. Παρατηρούμε ότι στην τελική έξοδο 

του συστήματος προκύπτει το Message Authentication Code (MAC). 
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Σχήμα 4.4 Τυπική αρχιτεκτονική σχεδιασμού HMAC κυκλώματος  

Βλέπουμε ότι το HMAC χρησιμοποιεί δύο κυκλώματα συναρτήσεων κατακερματισμού 

αλλά κατά τα άλλα όλα είναι ίδια με την συχνότητα λειτουργίας να καθορίζεται από το 

επεξεργαστικό μπλοκ των συναρτήσεων κατακερματισμού. Η τελική έξοδος του HMAC 

μηχανισμού ασφαλείας παράγεται μετά από 2L επαναλήψεις που στην γενική περίπτωση 

απαιτούν 2L κύκλους ρολογιού. Από την παραπάνω αρχιτεκτονική είναι προφανές ότι 

οποιαδήποτε βελτιστοποίηση γίνει στην συνάρτηση κατακερματισμού μέσα από την 

βελτιστοποίηση του επεξεργαστικού της μπλοκ εκφράζεται κατευθείαν, ανάλογα, σε 

αντίστοιχη βελτιστοποίηση της υλοποίησης του κυκλώματος του HMAC μηχανισμού. 
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4.3.4 Βελτιστοποίηση Επεξεργαστικού μπλοκ   

4.3.4.1 Ανάλυση διαγράμματος ροής προτεινόμενης μεθοδολογίας   

Η προτεινόμενη  μεθοδολογία βασίζεται σε αλγοριθμικές τεχνικές μετασχηματισμού 

του επεξεργαστικού μπλοκ επιτρέποντας ταυτόχρονα χωρικούς και χρονικούς 

μετασχηματισμούς.  

Οι χωρικοί μετασχηματισμοί είναι αυτοί που επεξεργάζονται την χωρική κατανομή των 

διαθέσιμων υπολογιστικών πόρων μέσα στο επεξεργαστικού μπλοκ προτείνοντας 

βελτιστοποιημένες κατανομές των πόρων αυτών με χωρική αναδιάταξη τους  έτσι ώστε να 

προκύψει η ίδια έξοδος από το επεξεργαστικό μπλοκ βελτιστοποιώντας είτε την 

ρυθμαπόδοση είτε τις απαιτήσεις σε επιφάνεια ολοκλήρωσης του σχεδιασμού.  Οι χρονικοί 

μετασχηματισμοί είναι αυτοί που χειρίζονται  τον τρόπο «διάδοσης» των τιμών  

μεταβλητών που  εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την χρονική στιγμή και την διαδοχική 

σειρά γέννησης και κατανάλωσης τους μέσα στα επεξεργαστικά μπλοκ. 

Εφαρμόζοντας ένα σετ αλγοριθμικών μετασχηματισμών στον αλγόριθμο που 

εκφράζεται με τον σχεδιασμό των επεξεργαστικών μπλοκ των συναρτήσεων 

κατακερματισμού και επιλέγοντας την κατάλληλη διαμόρφωση ανάλογα με την ξεχωριστή 

μελέτη που επιβάλλεται να γίνει για κάθε συνάρτηση κατακερματισμού, προκύπτουν 

σχεδιασμοί και τελικές υλοποιήσεις κατ’ επέκταση που αυξάνουν την απόδοση των 

συναρτήσεων κατακερματισμού σε πολύ υψηλό βαθμό. Ένα μεγάλο πλεονέκτημα των 

προτεινόμενων τεχνικών που υλοποιούν τα διάφορα στάδια της μεθοδολογίας είναι  η 

δυνατότητα να γνωρίζουμε με μεγάλη σαφήνεια  ποιο είναι το αναμενόμενο κέρδος και ποιο 

το αναμενόμενο κόστος που θα πρέπει να «πληρώσουμε» κατά την εφαρμογή κάθε μίας από 

αυτές της τεχνικές βελτιστοποίησης. Συνήθως το κόστος που θα πρέπει να «πληρώσουμε» 

αφορά κόστος σε επιφάνεια ολοκλήρωσης ενώ σπανιότερα και σε εξειδικευμένες 

εφαρμογές ίσως να πρέπει να εξεταστεί και το όποιο κόστος σε κατανάλωση ισχύος. 

Εντούτοις όμως το προφίλ των εφαρμογών στο οποίο απευθυνόμαστε δεν έχουν ιδιαίτερες 

απαιτήσεις όσον αφορά την μείωση της καταναλισκόμενης ενέργειας. 

Στη  επόμενη σελίδα και στο Σχήμα 4.5 φαίνεται το γενικό διάγραμμα ροής της 

μεθοδολογίας βελτιστοποίησης των σχεδιασμών συναρτήσεων κατακερματισμού με τα 

πέντε επιμέρους βήματα-τεχνικές και μια ποιοτική αναπαράσταση των μετασχηματισμών 

που συμβαίνουν.   
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Σχήμα 4.5 Διάγραμμα ροής προτεινόμενης μεθοδολογίας βελτιστοποίησης σχεδιασμών    
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Η τεχνική της συμπίεσης εισόδων δεν μπορεί να αναπαρασταθεί σε επίπεδο γράφου και 

για αυτό τον λόγο απλά αναφέρεται στο γενικό διάγραμμα ροής και φαίνεται και η θέση της 

στην «πάνω – προς – τα-κάτω» προσέγγιση της μεθοδολογίας βελτιστοποίησης. 

Παρατηρούμε επίσης στα διάφορα στάδια της μεθοδολογίας ότι υπάρχουν διάφοροι 

επεξεργαστικοί πόροι που προστίθενται ή και ολόκληρες νέες μονάδες που εισάγονται στην 

γενικότερη αρχιτεκτονική υλοποίησης των συναρτήσεων κατακερματισμού. Έτσι θα δούμε 

ότι η λεπτομερής αρχιτεκτονική που είδαμε στο Σχήμα 4.3 κατά την εφαρμογή των 

διάφορων τεχνικών βελτιστοποίησης θα αλλάξει όχι μόνο εντός του επεξεργαστικού μπλοκ 

αλλά και εκτός. Αυτές τις αλλαγές θα τις δούμε αναλυτικά τόσο για ποιο λόγο γίνονται όσο 

και με ποιον τρόπο γίνονται. Πάντως στο Σχήμα 4.5  αυτό φαίνεται με την εισαγωγή των 

επιπλέον μονάδων προ-υπολογισμού και προ-φόρτωσης δεδομένων που αναπαρίστανται με 

τα ονόματα “Pre-computation unit” και “Pre-fetching Unit”.  

Όμως ουσιώδεις αλλαγές του υλικού με χρήση επιπλέον πόρων και αναδιάταξη των 

υφιστάμενων, συμβαίνουν εσωτερικά στο επεξεργαστικό μπλοκ των συναρτήσεων 

κατακερματισμού κάτι το οποίο γραφικά αναπαρίσταται στο Σχήμα 4.5 με την προσθήκη 

του πόρου με όνομα “f+” και με διαφορετική εσωτερική διαγράμμιση αναπαριστώντας 

ποιοτικά και όχι ποσοτικά ότι κατά την εφαρμογή των προτεινόμενων τεχνικών σε κάθε 

στάδιο της τεχνολογίας ενδέχεται ένας αριθμός επιπλέον  πόρων να χρησιμοποιούνται. Ο 

αριθμός και το είδος των πόρων αυτών εξαρτάται τόσο από την κάθε μία ξεχωριστή 

συνάρτηση κατακερματισμού, όσο και από τις τεχνικές βελτιστοποίησης αυτές καθεαυτές 

και τον αποδοτικό τρόπο εφαρμογής τους σε κάθε συνάρτηση κατακερματισμού.  Αυτή η 

χρήση επιπλέον πόρων και μονάδων τόσο σε επίπεδο επεξεργαστικού γύρου όσο και στο 

επίπεδο της συνολικότερης αρχιτεκτονικής είναι ένας βασικός λόγος όπως είπαμε για τον 

οποίο τα εργαλεία σύνθεσης με τις γενικές μεθοδολογίες βελτιστοποίησης που διαθέτουν 

δεν μπορούν να πετύχουν τέτοιες αλγοριθμικές βελτιστοποιήσεις. Να τονίσουμε ότι σαν 

αρχικό επεξεργαστικό μπλοκ εννοούμε το εκάστοτε περιγραφόμενο από την συνάρτηση 

κατακερματισμού και το οποίο επίσης συχνά από εδώ και πέρα θα αποκαλούμε 

«συμβατικό» και επίσης την αντίστοιχη συνολική υλοποίηση της συνάρτησης 

κατακερματισμού σαν «συμβατική».   

Στο πρώτο βήμα της μεθοδολογίας εφαρμόζονται τεχνικές ξεδιπλώματος του 

αλγορίθμου όπου χρησιμοποιώντας επιπλέον πόρους επιλέγουμε να εκτελέσουμε 

μεγαλύτερο επεξεργαστικό έργο μέσα σε κάθε κύκλο ρολογιού προσπαθώντας να 

αυξήσουμε την απόδοση του σχεδιασμού εκμεταλλευόμενοι δυνατότητες παραλληλισμού 

επεξεργαστικών διαδικασιών που συμβαίνουν σε διαδοχικές επαναλήψεις αλλά δεν υπάρχει 
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μεταξύ τους χρονική ή χωρική εξάρτηση (spatial/temporal data dependency). Βασική 

καινοτομία στη εφαρμογή αυτής της τεχνικής είναι ο καθορισμός του βέλτιστου βαθμού 

ξετυλίγματος του αλγορίθμου ανάλογα με το κόστος σε επιφάνεια ολοκλήρωσης που 

διατίθεται να «πληρώσει» ο σχεδιαστής και το πόσο πολύ θέλει να αυξήσει την 

ρυθμαπόδοση. Αυτός καθορίζεται κατόπιν ξεχωριστής μελέτης της κάθε συνάρτησης 

κατακερματισμού που επιχειρούμε να βελτιστοποιήσουμε με τρόπο που θα αναφέρουμε 

αναλυτικά πιο κάτω κατά την πληρέστερη ανάλυση όλων των επιμέρους τεχνικών που 

χρησιμοποιούνται στην μεθοδολογία μας για την επιχειρούμενη βελτιστοποίηση. Κατά την 

τεχνική αυτή  διαδοχικοί επεξεργαστικοί γύροι υλοποιούνται σε υλικό και τοποθετούνται 

διαδοχικά στον χώρο ανάλογα με τον τρόπο που καθορίζονται οι αλγοριθμικές επαναλήψεις 

του επεξεργαστικού γύρου. Με επισκόπηση των διαδοχικών επεξεργαστικών γύρων 

βρίσκονται ενδιάμεσες μεταβλητές που δεν έχουν μεταξύ τους εξαρτήσεις με αποτέλεσμα 

να μπορούν να εκτελεστούν παράλληλα σε ένα νέο συνενωμένο  επεξεργαστικό «υπερ-

μπλοκ» όπου σε έναν κύκλο ρολογιού θα υπολογίζει το αποτέλεσμα πολλαπλάσιων 

επεξεργαστικών γύρων από ότι η αρχική υλοποίηση. Έτσι με αυτό τον τρόπο παρόλο που το 

επεξεργαστικό  μπλοκ θα έχει μεγαλύτερο κρίσιμο μονοπάτι η τελική έξοδος θα 

υπολογίζεται σε υπό-πολλαπλάσιους κύκλους ρολογιού με αποτέλεσμα να αυξάνεται η 

ρυθμαπόδοση του σχεδιασμού. Αυτό συμβαίνει γιατί το νέο κρίσιμο μονοπάτι θα είναι 

μικρότερο από το ακριβές πολλαπλάσιο του αριθμού των επεξεργαστικών γύρων που 

ενοποιούνται επί το κρίσιμο μονοπάτι του αρχικού επεξεργαστικού μπλοκ. Η διαφορά αυτή 

εκφράζει το καθαρό κέρδος που έχουμε σε απόδοση του συστήματος και σε συνδυασμό με 

το περιορισμένο κόστος σε επιπλέον πόρους εκφράζει και το καθαρό κέρδος που έχουμε σε 

όρους Ρυθμαπόδοση /Επιφάνεια ολοκλήρωσης. 

Η δεύτερη τεχνική εφαρμόζεται είτε ανεξάρτητα είτε βέλτιστα πάνω στο αποτέλεσμα 

της προηγούμενης τεχνικής δηλαδή στο ενοποιημένο επεξεργαστικό «υπέρ-μπλοκ». Εμείς, 

στα πλαίσια της συνολικής μεθοδολογίας που προτείνεται θα θεωρήσουμε αποκλειστικά 

αυτή την περίπτωση, αν και κατά την αναλυτική περιγραφή της τεχνικής πιο κάτω θα 

επιδειχθεί ο τρόπος εφαρμογής της, ανεξάρτητα από άλλες τεχνικές που έχουν ήδη 

εφαρμοστεί. Έτσι θα φανεί η γενικότητα της μεθόδου, ο τρόπος εφαρμογής της και θα 

γίνουν σαφέστερα τα πλεονεκτήματα της ώστε να εφαρμόζεται κατά το δοκούν και σε 

άλλους αλγορίθμους που επιθυμούμε να βελτιστοποιήσουμε. Η δεύτερη τεχνική λοιπόν 

προβλέπει την χωρική αναδιάταξη (re-ordering) των υφιστάμενων πόρων, την χρήση 

επιπλέον πόρων και αναδιάταξη της θέσης των καταχωρητών διοχέτευσης ή αποθήκευσης 

(ανάλογα με τον αν έχουμε υλοποίηση με διοχέτευση ή χωρίς) ώστε αυτοί να αποθηκεύουν 
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ενδιάμεσα αποτελέσματα που παράγονται ώστε να σπάσουμε τις χωρικές εξαρτήσεις 

δεδομένων που υπάρχουν εσωτερικά στο επεξεργαστικό μπλοκ (spatial data dependencies). 

Έτσι αρχικά στα πλαίσια αυτής της τεχνικής ο σχεδιασμός του εκάστοτε 

επεξεργαστικού μπλοκ αναδιοργανώνεται και διαμελίζεται κατάλληλα με στόχο να γίνει 

δυνατό να παραλληλοποιηθούν υπολογισμοί με εξάρθρωση και «σπάσιμο» των χωρικών 

εξαρτήσεων των δεδομένων. Αυτές οι χωρικές εξαρτήσεις δεδομένων αναπαριστούν την 

απαίτηση για ανταλλαγή και μεταφορά τιμών ενδιαμέσων υπολογισμών του 

επεξεργαστικού μπλοκ. Χρησιμοποιώντας επιπλέον επεξεργαστικούς πόρους και 

αναδιοργανώνοντας τους υφιστάμενους κατορθώνουμε να σπάσουμε αυτές τις χωρικές 

εξαρτήσεις καθορίζοντας ανεξάρτητα εσωτερικά σημεία υπολογισμού αυτών των 

ενδιαμέσων τιμών μέσα στο επεξεργαστικό μπλοκ. Για να αξιοποιήσουμε όμως αυτά τα 

ενδιάμεσα αποτελέσματα που χρησιμοποιούνται στο υπόλοιπο των υπολογισμών του 

επεξεργαστικού μπλοκ πρέπει με κάποιο τρόπο να τα αποθηκεύσουμε. Για τον λόγο αυτό 

υλοποιούμε μια έξυπνη μετακίνηση των καταχωρητών στο μέσο περίπου του 

επεξεργαστικού μπλοκ ώστε να αποθηκευθούν τα ενδιάμεσα παραχθέντα αποτελέσματα και 

να μπορούν αξιοποιηθούν στο υπόλοιπο των υπολογισμών.  

Αυτό οδηγεί στον διαμελισμό του επεξεργαστικού γύρου σε δύο μονάδες οι οποίες 

διαχωρίζονται από τον καταχωρητή αποθήκευσης ή διοχέτευσης. Η πρώτη μονάδα θα κάνει 

τους υπολογισμούς των ενδιαμέσων αποτελεσμάτων που θα αποθηκεύονται στους 

καταχωρητές που μετακινήθηκαν ανάμεσα στις δύο νέες μονάδες, ενώ η δεύτερη μονάδα 

που θα τροφοδοτείται από τον καταχωρητή θα υπολογίζει τα τελικά αποτελέσματα της κάθε 

επανάληψης του επεξεργαστικού γύρου.  

 Επειδή δεν εισάγουμε νέους καταχωρητές αλλά μετακινούμε τους υφιστάμενους η 

δεύτερη μονάδα του κάθε επεξεργαστικού μπλοκ θα ενώνεται κατευθείαν, εν είδη 

συνδυαστικού κυκλώματος, με την πρώτη μονάδα του επόμενου επεξεργαστικού μπλοκ 

αφού πλέον δεν θα υπάρχει ο μεταξύ τους καταχωρητής. Άρα τα τελικά αποτελέσματα της 

κάθε επανάληψης του επεξεργαστικού γύρου θα τροφοδοτούνται τόσο στην πρώτη μονάδα 

του επόμενου  επεξεργαστικού γύρου (αφού πλέον συνδέονται κανονικά) όσο και μέσω των 

πολυπλεκτών ανατροφοδότησης που φαίνονται στο Σχήμα 4.3 (οι οποίοι είναι ανεξάρτητοι 

των καταχωρητών και δεν μετακινούνται) στην πρώτη μονάδα του τρέχοντος 

επεξεργαστικού γύρου.  

Επειδή όμως λόγω του «σπασίματος» των εξαρτήσεων που έγινε μέσω χωρικών 

αναδιατάξεων, διαφοροποιούνται τα υπολογιστικά μονοπάτια προκύπτει ότι πλέον έχουν 

διαχωριστεί – σπάσει αυτά τα ενδιάμεσα αποτελέσματα σε δύο ομάδες ενδιάμεσων 
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αποτελεσμάτων: Σε αυτά που χρειάζονται και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για 

τους υπολογισμούς στις εκάστοτε δεύτερες μονάδες  των επεξεργαστικών μπλοκ και σε 

αυτά χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για τους υπολογισμούς στις εκάστοτε 

πρώτες  μονάδες  των επεξεργαστικών μπλοκ χωρίς αυτά να συνδέονται μεταξύ τους μετά 

την αποσύζευξη τους μέσω του σπασίματος των χωρικών εξαρτήσεων. Μάλιστα η 

αναδιοργάνωση των υφιστάμενων πόρων και η επιστράτευση νέων έγινε με τέτοιο τρόπο 

ώστε αυτά τα δύο κομμάτια του επεξεργαστικού μπλοκ να απαιτούν σχεδόν τον ίδιο χρόνο 

για να ολοκληρώσουν τους υπολογισμούς τους. Έτσι προκύπτει ότι σε κάθε χρονική στιγμή 

μπορούμε να πετύχουμε την «ταυτόχρονή» εποικοδομητική λειτουργία και των δύο αυτών 

κομματιών του επεξεργαστικού γύρου, αφού την ίδια χρονική στιγμή που γίνονται οι 

τελικοί υπολογισμοί των αποτελεσμάτων μιας επανάληψης του επεξεργαστικού γύρου στην 

δεύτερη μονάδα, ταυτόχρονα έχουν ήδη αρχίσει και υπολογίζονται τα ενδιάμεσα 

αποτελέσματα που θα χρειαστούν για τον υπολογισμό των τιμών της επόμενης   

επανάληψης του επεξεργαστικού γύρου στην πρώτη μονάδα τόσο αυτού του 

επεξεργαστικού γύρου όσο και του επόμενου ώστε να συνεχιστούν κανονικά και τάχιστα οι 

υπολογισμοί ανεξαρτήτως της επανάληψης στην οποία βρίσκεται ο αλγόριθμος της 

συνάρτησης κατακερματισμού. Επιπλέον δε αυτό γίνεται με τον βέλτιστο τρόπο αφού οι 

δύο μονάδες έχουν σχεδόν τις ίδιες απαιτήσεις σε υπολογιστικό χρόνο πετυχαίνοντας έτσι 

πλήρη και βέλτιστη αξιοποίηση του διαθέσιμου χρόνου υπολογισμών.  

Έτσι με μικρό κόστος σε επιφάνεια ολοκλήρωσης που έχει να κάνει με την χρήση 

κάποιων επιπλέον πόρων και την μικρή αύξηση του εύρους του καταχωρητή αποθήκευσης 

ή διοχέτευσης που μετακινούμε,  πετυχαίνουμε να μειώσουμε δραστικά το κρίσιμο 

μονοπάτι του σχεδιασμού όπως θα δούμε και αναλυτικά στους σχεδιασμούς. 

Τα δύο πρώτα στάδια της προτεινόμενης μεθοδολογίας που είδαμε, αναφέρονται 

ουσιαστικά σε χωρικούς μετασχηματισμούς και μπορούν να αυξήσουν την ρυθμαπόδοση 

μέχρι και 100%, με πολύ μικρό κόστος σε επιφάνεια ολοκλήρωσης. 

Η τρίτη τεχνική της μεθοδολογίας έχει να κάνει με την προ-φόρτωση δεδομένων (data 

pre-fetching) σε επίπεδο συστήματος. Αυτή η τεχνική επικεντρώνεται στην βελτιστοποίηση 

της αρχιτεκτονικής του σχεδιασμού της συνάρτησης κατακερματισμού έξω από το 

επεξεργαστικό μπλοκ ώστε αυτή να καταφέρει να προ-υπολογίζει και να προ-φορτώνει 

συγκεκριμένες τιμές από επεξεργασίες δεδομένων που μπορούν να μεταφερθούν και να 

υλοποιηθούν εκτός του επεξεργαστικού μπλοκ και να το απαλλάξουν αυτό από 

υπολογιστικό φόρτο που επηρεάζει το κρίσιμο μονοπάτι του σχεδιασμού. 
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 Αυτό βέβαια απαιτεί την μεταφορά κάποιων υπολογιστών πόρων εκτός του 

επεξεργαστικού μπλοκ και τροποποίηση του σχεδιασμού του, αλλά απαιτεί και πολύ 

μεγάλη αλλαγή στην συνολική αρχιτεκτονική του σχεδιασμού της συνάρτησης 

κατακερματισμού που φαίνεται στο Σχήμα 4.3, με εισαγωγή νέων μονάδων προ-

υπολογισμού δεδομένων κατά την εκκίνηση της διαδικασία υπολογισμού του αλγόριθμου 

κατακερματισμού και μεταβολή του σχεδιασμού της παράλληλης διαδικασίας που 

εκτελείται με τον «επεξεργαστικό γύρο» και είναι αυτή που παραλαμβάνει και 

επεξεργάζεται το μήνυμα εισόδου και στέλνει σε κάθε επανάληψη του επεξεργαστικού 

γύρου μια επεξεργασμένη τιμή κάποιου τμήματος του μηνύματος εισόδου,  μεταβλητές Wi, 

και με αυτόν  τον τρόπο ουσιαστικά καθορίζεται η επίδραση του μηνύματος εισόδου άνω 

στο τελικό αποτέλεσμα, που ουσιαστικά δρα και σαν ψηφιακή ταυτότητα αυτού του 

μηνύματος εισόδου.  

Αυτή η διαδικασία επεξεργασίας του μηνύματος εισόδου και τροφοδότησης του στο 

επεξεργαστικό μπλοκ είναι πολύ πιο γρήγορη από την αντίστοιχη επεξεργασία που γίνεται 

μέσα στο επεξεργαστικό μπλοκ. Παράλληλα οι μεταβλητές αυτές Wi, όταν τροφοδοτούνται 

στον επεξεργαστικό γύρο αρχικά υλοποιούν πράξεις με κάποιες σταθερές τιμές Κi που 

καθορίζονται από το πρότυπο της κάθε συνάρτησης κατακερματισμού και οι οποίες 

υπάρχουν αποθηκευμένες σε κατάλληλη μονάδα μνήμης του σχεδιασμού της συνάρτησης 

κατακερματισμού. Μετά αυτό το αποτέλεσμα της πράξης των Wi και Κi συμμετέχει σε 

άλλες πράξεις του επεξεργαστικού μπλοκ και μέσω αυτού του τρόπου επηρεάζει το κρίσιμο 

μονοπάτι είτε άμεσα είτε έμμεσα.   

Αυτή η τεχνική προσπαθεί να αποφορτίσει υπολογιστικά το επεξεργαστικό μπλοκ 

λαμβάνοντας υπόψη ότι η αρχική πράξη των Wi και Κi  αφορά δεδομένα τα οποία αμφότερα 

υπολογίζονται  ή προκύπτουν από επεξεργαστικές διαδικασίες και από προσβάσεις στην 

μνήμη του συστήματος που βρίσκονται έξω από το επεξεργαστικό μπλοκ. Τόσο αυτές οι 

επεξεργαστικές διαδικασίες του Wi  όσο και οι προσβάσεις στην μνήμη του συστήματος 

υλοποιούνται πολύ πιο γρήγορα από ότι οι υπολογισμοί μέσα στο επεξεργαστικό μπλοκ 

ακόμα και στην βελτιστοποιημένη του μορφή σύμφωνα με την εφαρμογή των δύο πρώτων 

τεχνικών που βρίσκονται έξω από το επεξεργαστικό μπλοκ.  

Αμφότερα τα Wi και Κi  τροφοδοτούνται εσωτερικά στο επεξεργαστικό μπλοκ για να 

λάβουν μέρος στην πρώτη πράξη η οποία γίνεται με αυτά τα δύο σαν τελεστέους. 

Παρατηρούμε όμως ότι αφού και τα δύο μπορούν να είναι γνωστά εκτός του 

επεξεργαστικού γύρου και με κατάλληλη τροποποίηση της αρχιτεκτονικής του συνολικού 

συστήματος να υπολογίζονται πολύ πιο γρήγορα από ότι το αποτέλεσμα του 
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επεξεργαστικού γύρω μπορεί η σχετική πράξη μεταξύ των Wi και Κi  να υλοποιείται εκτός 

του επεξεργαστικού γύρου ώστε αυτό να αποφορτιστεί υπολογιστικά και η τιμή της 

σχετικής πράξης να προ-φορτώνεται ακριβώς κατά την διαδικασία εκκίνησης των 

υπολογισμών της επανάληψης της συνάρτησης κατακερματισμού που χρησιμοποιεί το 

αποτέλεσμα αυτής της πράξης. Έτσι για το επεξεργαστικό μπλοκ το απoτέλεσμα αυτής της 

πράξης θεωρείται σαν πρωταρχική είσοδος (primary input) αφού προ-φορτώνεται αυτό 

κατά την εκκίνηση των υπολογισμών του. Έτσι το επεξεργαστικό μπλοκ αποφορτίζετε 

υπολογιστικά κάνοντας δυνατό, είτε τώρα είτε αργότερα σε συνδυασμό με της επόμενες 

τεχνικές, να μειωθεί το κρίσιμο μονοπάτι του που αποτελεί ταυτόχρονα και το κρίσιμο 

μονοπάτι του συνολικού σχεδιασμού. 

 Για να γίνει αυτό απαιτείται η τροποποίηση του σχεδιασμού τόσο μέσα όσο και έξω 

από το επεξεργαστικό μπλοκ με μεταφορά υπολογιστικού πόρου, διαμόρφωση μονάδας 

τροφοδότησης του μετακινηθέντος επεξεργαστικού πόρου που θα υλοποιεί την επεξεργασία 

των Wi και Κi, τροποποίηση της μονάδας επεξεργασίας των μηνυμάτων εισόδου που 

παράγει τα  Wi και  σχεδιασμό και εισαγωγή μιας εντελώς νέας μονάδας προ-επεξεργασίας 

των Wi και Κi , κατά την διαδικασία εκκίνησης του αλγόριθμου ώστε από την πρώτη κιόλας 

επανάληψη το επεξεργαστικό μπλοκ να τροφοδοτείται με προ-φόρτωση από έγκυρο 

αποτέλεσμα της πράξης μεταξύ των Wi και Κi,. Το δε κόστος σε επιφάνεια ολοκλήρωσης 

είναι μικρό. 

 Η δημιουργία τόσων νέων μονάδων και η τροποποίηση της αρχιτεκτονικής του 

συστήματος σε μεγάλο βαθμό σύμφωνα με τα παραπάνω, τόσο σε επίπεδο επεξεργαστικού 

γύρου όσο και έξω από αυτό είναι ο ένας από τους δύο βασικούς λόγους για τον οποίο τα 

εργαλεία σύνθεσης με τις γενικές τεχνικές βελτιστοποίησης που διαθέτουν δεν μπορούν να 

βελτιστοποιήσουν τους σχεδιασμούς των συναρτήσεων κατακερματισμού σύμφωνα με 

αυτήν την τεχνική. Ο άλλος λόγος είναι ότι αυτή η ευκαιρία βελτιστοποίησης προκύπτει 

συνδυάζοντας τους χρόνους εκτέλεσης τριών επεξεργαστικών διαδικασιών: του 

επεξεργαστικού μπλοκ και αυτών που μας παρέχουν τα Wi και Κi, που είναι διαδικασίες με 

διαφορετικό γράφο και πρόσβαση στην μνήμη. Στα εργαλεία σύνθεσης δεν προβλέπεται 

τρόπος να συσχετίζεται η πληροφορία καθυστέρηση μεταξύ διαφορετικών γράφων αφού 

δουλεύουν με τον γράφο που καθορίζει το κρίσιμο μονοπάτι. Έτσι αποτυγχάνουν να 

εφαρμόσουν τεχνικές όπου επιβραδύνοντας μια γρήγορη διαδικασία μπορούν να 

επιταχύνουν μια αργή διαδικασία και έτσι συνολικά να επιταχύνουν το συνολικό 

σχεδιασμό, παρόλο που τέτοιες τεχνικές τις χρησιμοποιούν σε χαμηλό επίπεδο πυλών. Εδώ 

όμως δεν μπορούν να εξάγουν την πληροφορία και να την συσχετίσουν, που αφορά τα Wi 
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και Κi, και τον επεξεργαστικό μπλοκ μέσω του αρχικού τρόπου χρήση τους σε αυτό, οπότε 

δεν μπορούν και να υλοποιήσουν αυτή την βελτιστοποίηση.  

Η τέταρτη τεχνική βελτιστοποίησης αφορά την συμπίεση εισόδων και είναι μία τεχνική 

που αναπαριστά σύμφωνα με την μεθοδολογία μας αλγοριθμικό μετασχηματισμό αν και 

γίνεται με κυκλωματικές τεχνικές. Από μόνη της ή σε συνεργασία με την τρίτη τεχνική 

καταφέρνει να μειώσει το κρίσιμο μονοπάτι του σχεδιασμού, ενώ συνήθως αυτές δρούν 

συμπληρωματικά ως προς την δυνατότητα επίτευξης βελτίωσης. Αυτή η τεχνική δεν 

αναπαρίσταται γραφικά στο Σχήμα 4.5 αφού έχει την ιδιορρυθμία ότι αν και αλγοριθμικής 

προσέγγισης υλοποιείται με κυκλωματικές τεχνικές χαμηλότερου επιπέδου. 

Υπάρχει βέβαια περίπτωση να μην υπάρχουν «χρονικοί πλεονασμοί» που να 

επιτρέπουν την συμπίεση εισόδων και να μην έχει νόημα να εφαρμοστεί αυτή η τεχνική. Σε 

αυτή την περίπτωση θα προχωράμε κατευθείαν στην πέμπτη τεχνική βελτιστοποίησης που 

θα δούμε πιο κάτω οπότε και πάλι σίγουρα θα επιτυγχάνουμε βελτιστοποίηση του 

σχεδιασμού με μείωση του κρίσιμου μονοπατιού. 

Αυτή η τεχνική προσπαθεί να εντοπίσει περιπτώσεις πράξεων που δεν εκμεταλλεύονται 

το σύνολο του χρόνου που τους αποδίδεται «κυκλωματικά». Έτσι υλοποιεί συμπίεση 

εισόδων  ώστε να χρησιμοποιηθούν εναλλακτικά κυκλώματα για την εκτέλεση των 

πράξεων αυτών που μειώνουν τον χρόνο εκτέλεσης των πράξεων αυτών, αυτή η τεχνική δεν 

μειώνει σε αυτό το επίπεδο το κρίσιμο μονοπάτι αλλά αυτό γίνεται σε συνδυασμό με την 

επόμενη πέμπτη και τελευταία τεχνική. Εάν δεν εφαρμοζόταν αυτή η τεχνική ή εάν 

εφαρμοζόταν σε ανάποδη σειρά με την τελευταία τεχνική τότε δεν θα υπήρχε 

βελτιστοποίηση του σχεδιασμού με μείωση του κρίσιμου μονοπατιού.  

Στις συναρτήσεις κατακερματισμού οι πράξεις που δεν εκμεταλλεύονται πλήρως τον 

διαθέσιμο χρόνο είναι οι αθροίσεις, και η συμπίεση εισόδων γίνεται με την χρήση ειδικών 

αθροιστών των Carry Save Adders (CSAs) [163], οι οποίοι είναι ειδικοί αθροιστές δύο 

σταδίων που προσθέτουν τρεις εισόδους σε πολύ σύντομο χρόνο. Στο πρώτο στάδιο 

πραγματοποιείται η συμπίεση των τριών εισόδων σε δύο οι οποίες προστίθενται κανονικά 

στο δεύτερο στάδιο που περιέχει έναν κανονικό αθροιστή. Το πρώτο στάδιο με χρόνο 

καθυστέρησης 2 πυλών συμπιέζει τον αριθμό εισόδων (3 σε 2) ώστε να επιταχύνεται ο 

συνολικός υπολογισμός ο οποίος γίνεται κατά πολύ ταχύτερα σε σχέση με την χρήση 2 

σταδίων αθροιστών, αφού το στάδιο συμπίεσης είναι κατά πολύ πιο γρήγορο από ένα 

στάδιο άθροισης. 

Η ίδια τεχνική –συμπίεση εισόδων- μπορεί να υλοποιηθεί σε άλλους αλγορίθμους με 

αντίστοιχα κυκλώματα που υλοποιούν αυτήν την αλγοριθμική λογική με τον ίδιο απώτερο 
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σκοπό δηλαδή σε συνεργασία με άλλη τεχνική να καταφέρει να μειώσει το κρίσιμο 

μονοπάτι των σχεδιασμών. Έτσι για παράδειγμα σε ένα αλγόριθμο ο οποίος χρησιμοποιεί 

πολλαπλασιαστές, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν πολλαπλασιαστές Wallace οι οποίοι 

λειτουργούν υλοποιώντας συμπίεση εισόδων στο πρώτο στάδιο και υλοποιώντας τάχιστα 

πολλαπλασιασμούς. 

Όπως είπαμε η προσέγγιση είναι αλγοριθμική αν και υλοποιείται με κυκλωματικές 

τεχνικές, και δεν καταφέρνει από μόνη της να μειώσει το κρίσιμο μονοπάτι. Τα εργαλεία 

σύνθεσης δύναται να κάνουν αυτή την βελτιστοποίηση με την λογική ότι όταν έχω να 

προσθέσω  τρεις μεταβλητές χρησιμοποιώ CSAs για ταχύτερη άθροιση. Όμως όπως είπαμε 

αυτή η κυκλωματική αντικατάσταση  χαμηλού επιπέδου δεν μπορεί από μόνη της να 

μειώσει το κρίσιμο μονοπάτι του σχεδιασμού.  

Επειδή δε είναι χαμηλού επιπέδου τεχνική τα εργαλεία σύνθεσης δεν εφαρμόζουν μετά 

αλγοριθμικές τεχνικές όπως η τελευταία που ακολουθεί (που σε συνδυασμό με αυτή 

μειώνουν το κρίσιμο μονοπάτι των σχεδιασμών) με αποτέλεσμα τα εργαλεία σύνθεσης να 

μην μπορούν να αντιληφθούν την βελτιστοποίηση που μπορεί να γίνει. Οπότε ακόμα και αν 

τα εργαλεία σύνθεσης εφαρμόσουν κυκλωματικά αυτή την τεχνική δεν θα προκύψει καμία 

απολύτως βελτιστοποίηση για τους αντίστοιχους σχεδιασμούς. 

Η πέμπτη και τελευταία τεχνική βελτιστοποίησης αφορά τον χρονικό προ-υπολογισμό 

συγκεκριμένων μεταβλητών που συμμετέχουν και επηρεάζουν άμεσα το κρίσιμο μονοπάτι 

οπότε και έτσι κατορθώνει να μειώσει το κρίσιμο μονοπάτι. Ο μετασχηματισμός του 

επεξεργαστικού μπλοκ γίνεται με τρόπο ώστε να εκμεταλλευτεί τις χρονικές εξαρτήσεις που 

υπάρχουν σε διαδοχικές επαναλήψεις του αλγορίθμου. Παρατηρείται λοιπόν ότι είναι κοινή 

τακτική στις συναρτήσεις κατακερματισμού να υπάρχουν μεταβλητές που για συνεχόμενους 

επεξεργαστικούς γύρους παραμένουν ανέπαφες ενώ ταυτόχρονα τροφοδοτούν και 

υπολογισμούς του επεξεργαστικού μπλοκ και μάλιστα υπολογισμούς στο κρίσιμο μονοπάτι. 

Σε διαδοχικές επαναλήψεις του αλγορίθμου αυτές οι  μεταβλητές μεταξύ άλλων αλλάζουν 

και όνομα (register renaming) ενώ σε κάποια επανάληψη μετά από κάποιες αλλαγές 

ονόματος συμμετέχουν εκ νέου με διαφορετικό όνομα και ρόλο σε κάποια πράξη του 

κρίσιμου μονοπατιού. 

Άρα οι τιμές κάποιων μεταβλητών που παίρνουν μέρος σε πράξεις του κρίσιμου 

μονοπατιού και συμβάλουν στην αυξημένη του τιμή, είναι  γνωστές αρκετούς κύκλους 

ρολογιού πριν  (ισοδύναμα αρκετές επαναλήψεις του αλγόριθμου πιο πριν), οπότε και 

λαμβάνουν μέρος σε άλλους υπολογισμούς του επεξεργαστικού μπλοκ με διαφορετικό 

όνομα και ρόλο.  
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Η βασική ιδέα του αλγορίθμου είναι να αποφορτίσουμε το κρίσιμο μονοπάτι του 

επεξεργαστικού μπλοκ «μεταθέτοντας» πίσω τον χρόνο σε μη-κρίσιμα μονοπάτια την 

επεξεργασία αυτών των δεδομένων (που είναι γνωστά κάποιες επαναλήψεις πιο πριν έστω 

και με διαφορετικό όνομα) τα οποία μπορούμε να γνωρίζουμε αναλύοντας την 

συμπεριφορά του αλγορίθμου σε διαδοχικές επαναλήψεις του.  

Αυτό απαιτεί βέβαια  αναδιοργάνωση των υπαρχόντων επεξεργαστικών πόρων και 

επιστράτευση νέων ανάλογα με την κάθε συνάρτηση κατακερματισμού με κατεύθυνση την 

αποφόρτιση του κρίσιμου μονοπατιού και μεταφορά υπολογιστικού έργου στα μη-κρίσιμα 

μονοπάτια. Παράλληλα απαιτείται και σημαντική αλλαγή στην συνολική αρχιτεκτονική του 

σχεδιασμού της συνάρτησης κατακερματισμού που φαίνεται στο Σχήμα 4.3, με 

τροποποίηση της λογικής που υλοποιούν οι υπάρχουσες μονάδες προ-υπολογισμού 

δεδομένων που εισήχθησαν κατά την εφαρμογή της τρίτης τεχνικής καθώς και εισαγωγή 

νέων μονάδων προ-υπολογισμού δεδομένων που χρησιμοποιούνται σε πράξεις μέσα στο 

επεξεργαστικό μπλοκ αυτή την φορά και τα οποία θα μετασχηματίσουμε χρονικά σύμφωνα 

με την τεχνική βελτιστοποίησης που προτείνεται.   

Έτσι ενώ στο επεξεργαστικό μπλοκ υπολογίζονται τα αποτελέσματα της επεξεργασίας 

μιας συγκεκριμένης επανάληψης με το κύριο υπολογιστικό έργο να βρίσκεται στο κρίσιμο 

μονοπάτι, παράλληλα σε μη-κρίσιμα μονοπάτια λαμβάνουν χώρα υπολογισμοί που 

κανονικά θα συμμετείχαν στο κρίσιμο μονοπάτι μελλοντικών επαναλήψεων. Έτσι το 

αποτέλεσμα των υπολογισμών αυτών προ-υπολογίζεται χρονικά κάποιες επαναλήψεις πιο 

πριν και όταν αρχίσει να εκτελείται στο επεξεργαστικό μπλοκ η επανάληψη που αφορά 

αυτά τα προϋπολογισθέντα αποτελέσματα αυτά τροφοδοτούνται στο κρίσιμο μονοπάτι σαν 

απλές μεταβλητές. Έτσι από το αρχικό κρίσιμο μονοπάτι αφαιρείται αυτό το κομμάτι που 

αντιστοιχεί στα προϋπολογισθέντα δεδομένα οπότε αυτό μειώνεται και συνεπακόλουθα 

αυξάνεται η συνολική ρυθμαπόδοση του σχεδιασμού. Το δε κόστος σε επιφάνεια 

ολοκλήρωσης είναι σχετικά μικρό συγκρινόμενο με το αποκομιζόμενο όφελος. 

Η δημιουργία των νέων μονάδων και η τροποποίηση των παλαιών μονάδων 

προϋπολογισμού που εισήχθησαν από την τρίτη τεχνική  και η τροποποίηση της 

αρχιτεκτονικής του συστήματος σε μεγάλο βαθμό σύμφωνα με τα παραπάνω, τόσο σε 

επίπεδο επεξεργαστικού γύρου όσο και έξω από αυτό είναι ένας από τους λόγους για τον 

οποίο τα εργαλεία σύνθεσης με τις γενικές τεχνικές βελτιστοποίησης που διαθέτουν δεν 

μπορούν να βελτιστοποιήσουν τους σχεδιασμούς των συναρτήσεων κατακερματισμού 

σύμφωνα με αυτήν την τεχνική.  
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Ο άλλος λόγος είναι ότι αυτή η ευκαιρία βελτιστοποίησης προκύπτει συνδυάζοντας την 

πληροφορία δομής που βρίσκεται κρυμμένη σε διαδοχικές επαναλήψεις του αλγορίθμου 

αφού οι μεταβλητές που μας ενδιαφέρουν δεν αλλάζουν απλά όνομα για συμμετοχή στο 

κρίσιμο μονοπάτι μελλοντικής επανάληψης με άλλο όνομα και ρόλο, αλλά επίσης 

συμμετέχουν και σε υπολογισμούς του κρίσιμου μονοπατιού της τρέχουσας επανάληψης με 

αποτέλεσμα να μην μπορεί να εφαρμόσει κάποια τεχνική προ-υπολογισμού το εργαλείο 

σύνθεσης αφού έτσι θα χάλαγε το κρίσιμο μονοπάτι της τρέχουσας επανάληψης. 

 Επιπλέον ας μην ξεχνάμε ότι αυτή είναι αλγοριθμική τεχνική αφενός που όμως 

καταφέρνει να βελτιστοποιήσει τον σχεδιασμό, επειδή σε προηγούμενο στάδιο με 

κυκλωματικό τρόπο πετύχαμε αλγοριθμική συμπίεση εισόδων. Έτσι εάν το εργαλείο 

σύνθεσης είχε εφαρμόσει κυκλωματικά την τέταρτη τεχνική δεν θα μπορούσε να 

αξιοποιήσει την πέμπτη τεχνική που είναι καθαρά αλγοριθμική λόγω της προσέγγισης 

«πάνω – προς - τα-κάτω» βελτιστοποίηση. Αν αντίθετα (έστω ότι είχε την δυνατότητα) 

εφάρμοζε πρώτα την πέμπτη τεχνική και μετά την τέταρτη πάλι δεν θα υπήρχε 

βελτιστοποίηση αφού δεν θα είχε γίνει συμπίεση εισόδων και δεν θα υπήρχε κανένα 

αποτέλεσμα με την εφαρμογή της τεχνικής του χρονικού προ-υπολογισμού. 

Η σειρά εφαρμογής των τεχνικών της  μεθοδολογίας παίζει ρόλο αφού εφαρμογή με 

διαφορετική σειρά συνήθως οδηγεί σε σχεδιασμούς που επιδέχονται ακόμα 

βελτιστοποιήσεων. Άλλωστε είδαμε και σχολιάστηκε η σημασία εφαρμογής πρώτα της 

τεχνικής συμπίεσης εισόδων και ακολούθως αυτή του προ-υπολογισμού αφού σε αντίθετη 

περίπτωση δεν προκύπτει κάποια βελτιστοποίηση από την εφαρμογή αυτών των δυο 

τεχνικών. Όπως είδαμε αυτός είναι o λόγος αποτυχίας και των γενικών μεθοδολογιών 

βελτιστοποίησης.  

Όμως να πούμε ότι υπήρχαν συγκεκριμένες ενδείξεις για την σειρά εφαρμογής των 

διαφόρων τεχνικών. Έτσι το παραμετρικό ξεδίπλωμα αλγορίθμου έπρεπε να είναι πρώτο για 

να αυξήσει τον βαθμό ελευθερίας και παρέμβασης στο νέο επεξεργαστικό «υπέρ-μπλοκ», 

και επειδή αυτή είναι μια τεχνική που συνδέεται με τον χώρο ήταν πολύ λογική η σκέψη να 

ακολουθηθεί από κάποια τεχνική που επίσης  συνδέεται με χωρικές αναδιατάξεις και 

μετακινήσεις στοιχείων όπως είναι η δεύτερη τεχνική. Η Τρίτη τεχνική θα μπορούσε να 

ειπωθεί ότι δεν επηρεάζει τόσο πολύ τις διαδικασίες εντός του εσωτερικού μπλοκ οπότε 

θεωρήσαμε καλό να την εφαρμόσουμε στο τρίτο στάδιο όπου αρχίζουμε να βλέπουμε 

τρόπους συμπίεσης των εισόδων κ.ό.κ ώστε να μας δώσει την μέγιστη δυνατότητα 

παρέμβασης στα δύο τελευταία στάδια. Όσον αφορά την τέταρτη και πέμπτη τεχνική αυτές 

αξιολογήθηκαν κατόπιν δοκιμών μιας και η λογική σειρά θα ήταν να εφαρμοστεί πρώτη η 
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πέμπτη τεχνική και μετά η τέταρτη. Έτσι όμως είδαμε ότι δεν προέκυπταν βελτιστοποιήσεις 

σε όλους τους σχεδιασμούς συναρτήσεων κατακερματισμού αλλά σε μερικές. Έτσι 

αξιολογήσαμε την ανάποδη σειρά εφαρμογής με συμπίεση εισόδων στο τέταρτο στάδιο κάτι 

που είδαμε ότι οδήγησε σε τελειοποίηση της μεθοδολογίας που πλέον είναι γενικά 

εφαρμόσιμη με εξαιρετικά αποτελέσματα σε όλες τις συναρτήσεις κατακερματισμού. 

Βέβαια όπως είπαμε ευριστικές τεχνικές χρησιμοποιήθηκαν επίσης για την αξιολόγηση 

κάποιων συνδυασμών  τεχνικών, σε όλες τις συναρτήσεις κατακερματισμού ώστε να 

εκτιμηθεί με ποια σειρά προκύπτει μία μεθοδολογία που βελτιστοποιεί όλες τις συναρτήσεις 

κατακερματισμού. Αυτό ήταν απαραίτητο αφού όπως είδαμε υπήρχαν περιπτώσεις τεχνικών 

που δεν κατόρθωναν από μόνες τους να προσφέρουν κάποια βελτιστοποίηση παρά μόνο 

μετά από συνδυασμό με κάποια άλλη τεχνική σε επόμενο στάδιο. Στο επόμενο κεφάλαιο θα 

αναλυθεί ο τρόπος εφαρμογής στις δυο πιο δημοφιλείς συναρτήσεις κατακερματισμού 

επιβεβαιώνοντας τους ισχυρισμούς μας, όπου θα αναλυθεί επίσης η συνεισφορά και το 

αντίστοιχο κόστος κάθε τεχνικής στην βελτιστοποίηση του σχεδιασμού των συναρτήσεων 

κατακερματισμού. Παράλληλα θα δοθούν γενικές οδηγίες και στρατηγικές εφαρμογής των 

επιμέρους τεχνικών της μεθοδολογίας  ώστε σε κάθε βήμα να γίνεται βέλτιστη διαμόρφωση 

της αρχιτεκτονικής του επεξεργαστικού μπλοκ. 

 

4.3.4.2 Ανάλυση – μέθοδος εφαρμογής των επιμέρους τεχνικών βελτιστοποίησης 

της προτεινόμενης   μεθοδολογίας   

 

Σε αυτή την παράγραφο θα αναλυθεί ο τρόπος ξεχωριστής εφαρμογής κάθε μίας εκ των 

πέντε αναφερόμενων τεχνικών με επιπλέον σχολιασμό για αποσαφήνιση του ρόλου τους και 

της συμβολής τους στην συνολική μεθοδολογία βελτιστοποίησης. Για σκοπούς επίδειξης 

κατα την ανάλυση των επιμέρους τεχνικών, θα χρησιμοποιηθούν διάφορες συναρτήσεις 

κατακερματισμού όπως οι RIPEMD-160, SHA-1, SHA-256 με σκοπό να φανεί η 

γενικότητα του τρόπου εφαρμογής των τεχνικών της μεθοδολογίας βελτιστοποίησης.  

Οι δύο πρώτες τεχνικές  της προτεινόμενης μεθοδολογίας αξιοποιούν χωρικούς 

μετασχηματισμούς των δεδομένων ώστε να προκύψει ένα μετασχηματισμένο 

βελτιστοποιημένο επεξεργαστικό μπλοκ. Η εφαρμογή των δύο αυτών τεχνικών μπορεί να 

οδηγήσει σε αύξηση της ρυθμαπόδοσης  των συναρτήσεων κατακερματισμού μέχρι και 

100% με ένα κόστος επιφάνειας ολοκλήρωσης μέχρι και 20%. 
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Η τρίτη και πέμπτη τεχνική θα λέγαμε ότι αφορούν πιο πολύ χρονικούς 

μετασχηματισμούς των δεδομένων, ενώ η τέταρτη υλοποιεί τεχνικές συμπίεσης εισόδων 

ώστε να αυξήσει την απόδοση των υπολοίπων  τεχνικών βελτιστοποίησης. Η εφαρμογή των 

τριών αυτών τεχνικών μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της ρυθμαπόδοσης  των συναρτήσεων 

κατακερματισμού μέχρι και επιπλέον 60% με ένα κόστος επιφάνειας ολοκλήρωσης μέχρι 

και 15%. Τα πιο πάνω ποσοστά είναι χονδρικά ,αφορούν τις μέγιστες τιμές και το κόστος σε 

επιφάνεια ολοκλήρωσης είναι μόνο για την συνάρτηση κατακερματισμού και όχι για το 

συνολικό θεωρούμενο κρυπτογραφικό σύστημα ασφαλείας. Το αντίστοιχο κόστος σε 

επιφάνεια ολοκλήρωσης, όχι για το συνολικό θεωρούμενο κρυπτογραφικό σύστημα 

ασφαλείας, είναι υποπολλαπλάσιο των πιο πάνω τιμών και κυμαίνεται κάτω από 10% μετά 

από την εφαρμογή και των πέντε τεχνικών της προτεινόμενης μεθοδολογίας. Αντιθέτως 

όμως η αύξηση της ρυθμαπόδοσης μέχρι και 160% αφορά τόσο την συνάρτηση 

κατακερματισμού όσο και το συνολικό θεωρούμενο κρυπτογραφικό σύστημα ασφαλείας 

στο οποίο η συνάρτηση κατακερματισμού είναι ο περιοριστικός παράγοντας. Όλα αυτά 

αναλύθηκαν και ποιοτικά και ποσοτικά με λεπτομέρειες στο κεφάλαιο 3. 

4.3.4.2.1 Παραμετρικό ξεδίπλωμα του αλγορίθμου 

 

Κατά την εφαρμογή της πρώτης τεχνικής της προτεινόμενης μεθοδολογίας ένας 

αριθμός επαναλήψεων του αλγορίθμου της συνάρτησης κατακερματισμού επιλέγεται να 

ξεδιπλωθεί. Ο καθορισμός του αριθμού αυτού, δηλαδή του αριθμού των επαναλήψεων που 

θα ξεδιπλωθούν, καθορίζεται από την διενέργεια μιας ξεχωριστής ανάλυσης που γίνεται σε 

κάθε μια από τις συναρτήσεις κατακερματισμού ώστε να καθοριστεί ανάλογα με το 

επεξεργαστικό μπλοκ της κάθε μίας ποιος είναι ο βέλτιστος βαθμός ξετυλίγματος. 

Αυτή η παραμετρική ανάλυση του βαθμού ξεδιπλώματος του αλγορίθμου και 

αποτίμηση της επίδρασής του στον σχεδιασμό της συνάρτησης κατακερματισμού ώστε 

αυτός να γίνει με τον βέλτιστο τρόπο είναι η πρώτη φορά που παρουσιάζεται για τη 

βελτιστοποίηση σχεδιασμών συναρτήσεων κατακερματισμού, ενώ για λόγους που 

αναφέρθηκαν πιο πριν τέτοιες τεχνικές δεν δύναται να υλοποιηθούν από τα εργαλεία 

σύνθεσης. Αυτά ενδεχομένως να χρησιμοποιούν τεχνικές ξεδιπλώματος του αλγορίθμου 

αλλά αυτό το κάνουν με κριτήριο το μεγαλύτερο δυνατό βαθμό ξεδιπλώματος του 

αλγορίθμου που χρησιμοποιεί  όλους τους διαθέσιμους πόρους της συσκευής FPGA που 

τους έχει «δοθεί», όταν ο σχεδιαστής έχει επιλέξει σαν κριτήριο βελτιστοποίησης την 

αύξηση της ρυθμαπόδοσης του συστήματος. Άρα με αυτό τον τόπο δεν επιλέγεται ο 
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βέλτιστος βαθμός ξετυλίγματος αφού  αδιαφορεί ουσιαστικά για το κόστος σε επιφάνεια 

ολοκλήρωσης και κατά συνέπεια για την μελλοντική επέκταση του σχεδιασμού ή 

ενσωμάτωση του σε πιο πολύπλοκα συστήματα στα οποία υπάρχει περιορισμός στην 

διαθέσιμη επιφάνεια ολοκλήρωσης. 

 Αυτή η παραμετρική ανάλυση του βαθμού ξεδιπλώματος του αλγορίθμου είναι δυνατό 

να γίνει στις συναρτήσεις κατακερματισμού επειδή ο αριθμός των επαναλήψεων τους είναι 

σχετικά μικρός και καθορισμένος με βάση το πρότυπό τους και άρα γνωστός με αυτό τον 

τρόπο από την αρχή με αποτέλεσμα να έχουμε ευελιξία στο να σχεδιάσουμε μια μέθοδο 

αποτίμησης του βέλτιστου βαθμού ξετυλίγματος.  

Αυτή η ανάλυση γίνεται σε κάθε μια συνάρτηση κατακερματισμού ξεχωριστά και τα 

προκύπτοντα αποτελέσματα είναι γενικά διαφορετικά. Υπάρχει όμως μια τάση σε πολλές 

από τις συναρτήσεις κατακερματισμού ο βέλτιστος αριθμός ξετυλίγματος να είναι το δύο 

όπου κερδίζουμε την μεγαλύτερη δυνατή αύξηση σε ρυθμαπόδοση με το μικρότερο δυνατό 

κόστος σε επιφάνεια ολοκλήρωσης. Η παραμετρική ανάλυση όμως έχει ένα άλλο πολύ 

δυνατό σημείο λαμβάνοντας υπόψη ότι μιλάμε για εφαρμογές που απαιτούν υψηλή 

ρυθμαπόδοση. Έτσι εάν ο σχεδιαστής θέλει να πετύχει ρυθμαπόδοση μεγαλύτερη από 

αυτήν που δίνει το ξεδίπλωμα του αλγορίθμου κατά δύο μπορεί να δει από την παραμετρική 

ανάλυση το κόστος σε επιφάνεια ολοκλήρωσης που θα πληρώσει εάν επιλέξει έναν 

μεγαλύτερο βαθμό ξετυλίγματος. Άρα η παραμετρική ανάλυση παίζει και τον ρόλο της 

μετρικής αποτίμησης των διάφορων σχεδιαστικών επιλογών για την αύξηση της 

ρυθμαπόδοσης μέσω ξετυλίγματος επαναλήψεων του επεξεργαστικού μπλοκ. 

Κατά την ανάλυση και επίδειξη του τρόπου εφαρμογής αυτής της τεχνικής 

βελτιστοποίησης θα χρησιμοποιηθεί η συνάρτηση κατακερματισμού  SHA-1, το 

επεξεργαστικό μπλοκ της οποίας σύμφωνα με την περιγραφή της στο αντίστοιχο πρότυπο 

[126], είναι αυτό το οποίο φαίνεται στο Σχήμα 4.6 το οποίο και για αυτό τον λόγο 

αποκαλείται συμβατικό αφού δεν έχει υποστεί καμία βελτιστοποίηση. 

Η παραμετρική ανάλυση γίνεται λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των επαναλήψεων 

του αλγορίθμου. Όπως προκύπτει από το πρότυπο ο SHA-1 εκτελεί 80 επαναλήψεις μέχρι 

να προκύψει το τελικό αποτέλεσμα. Επειδή υιοθετήσαμε λογική διοχέτευσης τεσσάρων 

σταδίων προκύπτει ότι χρησιμοποιούμε τέσσερα επεξεργαστικά μπλοκ τα οποία μάλιστα 

διαφέρουν μεταξύ τους αφού το πρότυπο του αλγορίθμου καθορίζει διαφορετική 

επεξεργασία ανά 20 επαναλήψεις. Άρα το κάθε επεξεργαστικό μπλοκ υλοποιεί 20 

επαναλήψεις και με αυτό τον αριθμό σαν μέγιστο θα αναλύσουμε τον βέλτιστο βαθμό 

ξεδιπλώματος. Είπαμε όμως ότι η μεθοδολογία μας δεν επηρεάζεται από την εφαρμογή της 
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διοχέτευσης κάτι που φαίνεται να αντιφάσκει με την πρακτική της παραμετρικής ανάλυσης 

αφού αυτή σταματά στον αριθμό επαναλήψεων ανά επεξεργαστικό μπλοκ που καθορίζει η 

εφαρμογή της τεχνικής της διοχέτευσης. Αυτό όμως δεν ισχύει γιατί όπως θα φανεί πιο 

κάτω  η ανάλυση δείχνει ότι από κάποιο σημείο και μετά (σαφώς πριν το 20) όσο και αν 

ξεδιπλώσουμε τον αλγόριθμο  το κέρδος σε ρυθμαπόδοση προκύπτει από δυσβάσταχτο 

κόστος σε επιφάνεια ολοκλήρωσης. Άρα έτσι και αλλιώς το ξεδίπλωμα  δεν είναι συμφέρον 

γα μεγάλο αριθμό ξετυλίγματος, οπότε έτσι και αλλιώς η ανάλυση πέραν του 20 δεν έχει 

νόημα. Αυτός είναι και ένας άλλος λόγος της μη αποδοτικής βελτιστοποίησης που 

επιτελούν τα εργαλεία σύνθεσης αφού κάνουν μεγάλο βαθμό ξετυλίγματος, όσο δηλαδή 

τους επιτρέπει η διαθέσιμη επιφάνεια ολοκλήρωσης, όπου προκύπτει όπως θα δούμε ότι 

αυτό είναι μη αποδοτικό. 

 

 

 

Σχήμα 4.6 Συμβατικό επεξεργαστικό μπλοκ της συνάρτησης κατακερματισμού SHA-1   

 

Η παραμετρική ανάλυση σε πρώτο στάδιο καθορίζει ποιοι είναι οι πιθανοί βαθμοί 

ξετυλίγματος του αλγορίθμου ώστε να μην έχουμε υπολογιστικά νεκρούς χρόνους. Οι 

υποψήφιοι αριθμοί ξετυλίγματος είναι οι αριθμοί που διαιρούν ακριβώς χωρίς να αφήνουν 

υπόλοιπο των μέγιστο αριθμό επαναλήψεων, που για το SHA-1 είναι το 20. Η ανάγκη για 

ακριβή διαίρεση προκύπτει γιατί σε αντίθετη περίπτωση οι τελευταίες επαναλήψεις (ο 

αριθμός των οποίων θα προέκυπτε από το υπόλοιπο της διαίρεσης) δεν θα  

εκμεταλλεύονταν πλήρως τον υπολογιστικό χρόνο (duty cycle) του ρολογιού που θα 
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υπάρχει στο νέο επεξεργαστικό μπλοκ  μετά το ξετύλιγμα του αλγορίθμου αφού ο 

υπολογιστικός του χρόνος  θα αντιστοιχεί σε επεξεργασία περισσοτέρων επαναλήψεων από 

αυτές. Έτσι θα είχαμε μια υποβάθμιση της ποιότητας και των εν γένει χαρακτηριστικών του 

σχεδιασμού λόγω σχεδιαστικού λάθους.  Έτσι για το SHA-1, οι αριθμοί που διαιρούν 

ακριβώς το 20 είναι οι: 1,2,4,5,10,20 και για αυτούς τους αριθμούς που δείχνουν πόσο θα 

ξετυλιχθεί ο αλγόριθμος θα γίνει η παραμετρική ανάλυση. 

Έτσι θα σχεδιάσουμε το επεξεργαστικό μπλοκ  κάνοντας κάθε φορά ξετύλιγμα του 

αλγορίθμου της συνάρτησης κατακερματισμού κατά 1,2,4,5,10 και 20 φορές, υλοποιώντας 

το συνολικό σύστημα της συνάρτησης κατακερματισμού και υπολογίζοντας την 

ρυθμαπόδοση και την συνολική απαιτούμενη επιφάνεια ολοκλήρωσης για κάθε μία από 

αυτές τις διαμορφώσεις της συνάρτησης κατακερματισμού για τους διαφορετικούς 

αριθμούς ξετυλίγματος των επαναλήψεων. 

Οι πειραματικές αποτιμήσεις των διαμορφώσεων αυτών γίνονται χρησιμοποιώντας 

εργαλεία σύνθεσης και «κατεβάζοντας» τον σχεδιασμό σε κάποια συσκευή FPGA. Ο 

συγγραφέας έχει επιλέξει τις  διαμορφώσεις αυτές του σχεδιασμού να αποτιμώνται με βάση 

συσκευές FPGA της οικογένειας Virtex II. Για την ακρίβεια δεν χρειάζεται καν να 

«κατεβαίνουν» ολόκληροι  οι σχεδιασμοί σε συσκευή FPGA, αρκεί να κατέβει μια φορά ο 

αρχικός-συμβατικός χωρίς ξεδίπλωμα και να υπολογιστεί η αρχική ρυθμαπόδοση, η 

επιφάνεια ολοκλήρωσης του συνολικού σχεδιασμού και η επιφάνεια ολοκλήρωσης των 

επεξεργαστικών μπλοκ που χρησιμοποιούμε καθώς και των επί μέρους κυκλωματικών 

στοιχειών που χρησιμοποιούν. Για τις υπόλοιπες διαμορφώσεις δουλεύουμε μόνο το 

επεξεργαστικό μπλοκ αποτιμώντας την νέα ρυθμαπόδοση του (αφού βρίσκουμε εύκολα το 

νέα κρίσιμο μονοπάτι και ο βαθμός ξετυλίγματος καθορίζει τον ρυθμό με τον οποίο θα 

προκύπτουν νέα αποτελέσματα), καθώς και την νέα αυξημένη τιμή  της επιφάνειας 

ολοκλήρωσης που απαιτείται για το επεξεργαστικό μπλοκ. Έτσι με κατάλληλες αναγωγές 

μπορούμε να βρούμε για κάθε διαμόρφωση με διαφορετικό βαθμό ξετυλίγματος την 

ρυθμαπόδοση που πετυχαίνει καθώς και την επιφάνεια ολοκλήρωσης που αυτή απαιτεί. 

Τέλος, με αυτό τον τρόπο υπολογίζουμε για κάθε διαμόρφωση με διαφορετικό βαθμό 

ξετυλίγματος την τιμή της συνάρτησης κόστους της παραμετρικής ανάλυσης που 

εκφράζεται από το πηλίκο της ρυθμαπόδοσης προς την εκάστοτε απαιτούμενη επιφάνεια 

ολοκλήρωσης του σχεδιασμού. Η  μετρική αποτίμηση για το ξεδίπλωμα του αλγορίθμου της 

συνάρτησης κατακερματισμού SHA-1 φαίνεται στο Σχήμα 4.7 στην επόμενη σελίδα.  

Αξίζει να τονίσουμε επίσης ότι το ποια συσκευή θα επιλέξουμε δεν παίζει κανένα ρόλο 

στην μετρική αποτίμηση της τεχνικής ξεδιπλώματος αφού τα ποιοτικά χαρακτηριστικά είναι 
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ίδια ανεξαρτήτως συσκευής και τεχνολογίας  για μια συγκεκριμένη συνάρτηση 

κατακερματισμού και εξαρτάται μόνο από την δομή της.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 4.7 Μετρική αποτίμηση του βαθμού ξεδιπλώματος αλγορίθμου για την SHA-1  

Από το διάγραμμα του Σχήματος 4.7,  προκύπτει ότι η μεγιστοποίηση του παράγοντα 

ρυθμαπόδοσης προς απαιτούμενη επιφάνεια ολοκλήρωσης, μεγιστοποιείται εάν επιλέξουμε 

να ξεδιπλώσουμε δύο επαναλήψεις του αλγορίθμου της συνάρτησης κατακερματισμού. 

Αυτές οι δυο επαναλήψεις θα τροποποιήσουν το επεξεργαστικό μπλοκ ώστε να προκύψει 

ένα νέο  επεξεργαστικό «υπέρ-μπλοκ» στο οποίο οι υπολογισμοί των δυο επαναλήψεων θα 

προκύπτουν σε έναν κύκλο ρολογιού. 

Εάν επιλέξουμε οποιοδήποτε άλλο βαθμό ξεδιπλώματος δεν θα έχουμε κάνει βέλτιστη 

αξιοποίηση του χώρου που θυσιάζουμε για να αυξήσουμε την ρυθμαπόδοση. Βέβαια το 

ξεδίπλωμα παραπάνω επαναλήψεων  σε πολλές περιπτώσεις αντιστοιχεί σε σχεδιασμούς με 

υψηλότερη ρυθμαπόδοση αλλά με αναλογικά μεγαλύτερο κόστος σε επιφάνεια 

ολοκλήρωσης. Όμως η αύξηση της ρυθμαπόδοσης βαίνει μειούμενη ενώ σε κάποιο σημείο 

μηδενίζεται κιόλας και έτσι παρατηρούμε ότι το ξεδίπλωμα πολλών επαναλήψεων π.χ. 10 ή 

20  έχει άσχημα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Στην συγκεκριμένη περίπτωση μάλιστα το 

ξεδίπλωμα των 10 ή 20 επαναλήψεων οδηγεί σε σχεδιασμούς με πρακτικά την ίδια 

ρυθμαπόδοση αλλά με πολύ μεγαλύτερο κόστος σε επιφάνεια ολοκλήρωσης για το 

ξεδίπλωμα των 20 επαναλήψεων. 

Εάν όμως κάποιος σχεδιαστής έχει προδιαγραφές σχεδιασμού με υψηλότερη 

ρυθμαπόδοση από το πιο πάνω διάγραμμα μπορεί να συμπεράνει τι επιλογές έχει από αυτή 

την τεχνική. Έτσι μπορεί να επιλέξει έναν μεγαλύτερο βαθμό ξεδιπλώματος γνωρίζοντας 
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περίπου και το κόστος σε επιφάνεια ολοκλήρωσης που θα προκύψει για τον σχεδιασμό. 

Έτσι το να επιλέξει να ξεδιπλώσει 4 επαναλήψεις είναι σχετικά κοντά στην βέλτιστη 

απόδοση της τεχνικής ενώ οριακά θα μπορούσε να επιλέξει να ξεδιπλώσει μέχρι και 5 

επαναλήψεις. Από εκεί και πέρα όμως το ξεδίπλωμα παραπάνω αλγορίθμων καθίσταται 

τεχνοοικονομικά ασύμφορο. Να παρατηρήσουμε ότι τα εργαλεία σύνθεσης θα κινούνταν 

προς τις μεγαλύτερες τιμές ξεδιπλώματος ώστε να καταλάβουν όλο των διαθέσιμο χώρο 

δείχνοντας έτσι ότι δεν κάνουν βέλτιστη εφαρμογή αυτής της τεχνικής. 

Έτσι από την ανάλυση προέκυψε ότι για την SHA-1  το βέλτιστο είναι να ξεδιπλωθούν 

δύο επαναλήψεις του αλγορίθμου. Το προκύπτον επεξεργαστικό «υπέρ-μπλοκ» είναι αυτό 

το οποίο φαίνεται πιο κάτω στο Σχήμα 4.8. 

 

 

 

Σχήμα 4.8 Επεξεργαστικό μπλοκ SHA-1 με δύο ξεδιπλωμένες επαναλήψεις 
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Στην πιο πάνω υλοποίηση του επεξεργαστικού μπλοκ δύο επαναλήψεις του αλγορίθμου 

έχουν συγχωνευτεί σε μία η οποία εκτελείται σε έναν κύκλο ρολογιού, οπότε τελικά το 

αποτέλεσμα μας θα προκύπτει πλέον μετά από 40 και όχι 80 κύκλους ρολογιού. Το 

προκύπτον «υπέρ-μπλοκ» ενοποιεί διαδοχικές επαναλήψεις προσπαθώντας να 

εκμεταλλευτεί το γεγονός ότι κάποιες πράξεις που απαιτούνται και γίνονται σε διαδοχικές 

επαναλήψεις, μπορούν να υλοποιηθούν ταυτόχρονα στο ενοποιημένο «υπέρ-μπλοκ» 

παραλληλίζοντας αυτές της πράξεις. Από τον παραλληλισμό αυτών των πράξεων θα 

προκύψει το πραγματικό όφελος βελτιστοποίησης από αυτήν την τεχνική. Τα αποτελέσματα 

αυτά των πράξεων που υπολογίζονται ταυτόχρονα θα χρησιμοποιηθούν μετά ώστε να 

προκύψουν οι τελικές τιμές της διπλής επανάληψης του αρχικού αλγορίθμου. 

Στο Σχήμα  4.6 με έντονη γραμμή παρατηρούμε το κρίσιμο μονοπάτι του αλγορίθμου 

κατά την κυκλωματική του υλοποίηση το οποίο βρίσκεται στον υπολογισμό της τιμής at, το  

οποίο αποτελείται από τρεις αθροιστές και τον τελικό πολυπλέκτη που αποφασίζει αν τα 

δεδομένα θα παραμείνουν στο τρέχον επεξεργαστικό μπλοκ ή θα οδεύσουν στο αμέσως 

επόμενο για την περαιτέρω επεξεργασία. Το δε τελικό αποτέλεσμα της συνάρτησης 

κατακερματισμού προκύπτει μετά από 80 επαναλήψεις, άρα μετά από 80 κύκλους ρολογιού. 

Επειδή δε έχουμε εφαρμόσει τετραπλή διοχέτευση, ένα νέο αποτέλεσμα θα προκύπτει κάθε 

20 παλμούς ρολογιού. 

Μετά το ξετύλιγμα δύο επαναλήψεων του βρόχου, σύμφωνα με την μετρική 

αποτίμηση, προκύπτει το επεξεργαστικό «υπέρ-μπλοκ» του Σχήματος 4.8 το οποίο σε έναν 

κύκλο ρολογιού υπολογίζει το αποτέλεσμα δύο επαναλήψεων και άρα το τελικό 

αποτέλεσμα της συνάρτησης κατακερματισμού θα προκύψει μετά από 40 εκτελέσεις αυτού 

του επεξεργαστικού «υπέρ-μπλοκ» δηλαδή μετά από 40 κύκλους ρολογιού. Επειδή δε 

έχουμε εφαρμόσει τετραπλή διοχέτευση ένα νέο αποτέλεσμα θα προκύπτει κάθε 10 

παλμούς ρολογιού. Άρα μειώσαμε το  “#operations” στο μισό. Όμως το νέο επεξεργαστικό 

«υπέρ-μπλοκ» έχει προφανώς μεγαλύτερο κρίσιμο μονοπάτι (άρα μικρότερη “foperation”) και 

θεωρητικά αυτό θα είναι διπλάσιο οπότε δεν προκύπτει από πρώτη άποψη κάποιο όφελος 

σε ρυθμαπόδοση. Όμως παραλληλοποιώντας πράξεις που βρίσκονται σε διαδοχικές 

επαναλήψεις αλλά τώρα πλέον στο νέο επεξεργαστικό «υπέρ-μπλοκ» μπορούν να 

εκτελεστούν ταυτόχρονα, θα καταφέρουμε η αύξηση του κρίσιμου μονοπατιού να είναι 

μικρότερη από το διπλάσιο και έτσι να αυξηθεί η ρυθμαπόδοση του σχεδιασμού. 

Έτσι παρότι το επεξεργαστικό  «υπέρ-μπλοκ»θα έχει μεγαλύτερο κρίσιμο μονοπάτι, 

εντούτοις, η τεχνική αυτή κατορθώνει να αυξήσει την ρυθμαπόδοση του σχεδιασμού αφού 
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καταφέρνει να μειώσει τον παράγοντα “#operations”, πιο πολύ από ότι αυξήθηκε ο 

παράγοντας “foperation”. 

Τα κομμάτια υλικού που φαίνονται σχιασμένα με γκρι στο Σχήμα 4.8 του 

επεξεργαστικού «υπέρ-μπλοκ, είναι υπολογισμοί που από την ανάλυση του αλγορίθμου 

προκύπτει ότι μπορεί να εκτελεστούν παράλληλα. Το νέο επεξεργαστικό «υπέρ-μπλοκ» έχει 

κρίσιμο μονοπάτι που αποτελείται από τέσσερις αθροιστές και έναν πολυπλέκτη, δηλαδή το 

κρίσιμο μονοπάτι του αυξήθηκε μόνο κατά 30%, ενώ πλέον αποτελέσματα προκύπτον 

στους μίσους κύκλους ρολογιού σε σχέση με την αρχική συμβατική υλοποίηση. Το κόστος 

είναι η αυξημένη επιφάνεια ολοκλήρωσης, αφού χρησιμοποιούνται τέσσερις επιπλέον 32-

bit αθροιστές και μια επιπλέον μη-γραμμική συνάρτηση πυλών δύο επιπέδων (non-linear 

function). Αυτό βέβαια συνιστά μια πολύ σημαντική αύξηση της επιφάνειας ολοκλήρωσης 

του επεξεργαστικού γύρου. Επειδή όμως οι επεξεργαστικοί γύροι είναι ένα μέρος του 

συνολικού σχεδιασμού της συνάρτησης κατακερματισμού, τελικά το ποσοστιαίο κόστος της 

αύξησης της επιφάνειας ολοκλήρωσης υποβαθμίζεται σημαντικά.    

Τα κομμάτια επεξεργασίας τα οποία μπορούν να παραλληλιστούν προκύπτουν  από το 

ξεδίπλωμα των εξισώσεων που περιγράφουν τον επεξεργαστικό φόρτο του μπλοκ όπου εκεί 

μπορούν να φανούν που υπάρχουν εξαρτήσεις και που όχι ώστε να παραλληλίσουμε 

υπολογιστικές μονάδες. Αυτό θα  φανεί αναλυτικά στο επόμενο κεφάλαιο όπου θα δείξουμε 

την αναλυτική εφαρμογή τις προτεινόμενες μεθοδολογίας βελτιστοποίησης σε δύο 

δημοφιλείς συναρτήσεις κατακερματισμού την SHA-1 και SHA-256. 

 

4.3.4.2.2 Αποσύζευξη χωρικών εξαρτήσεων με χωρική αναδιάταξη πόρων και 

αποθήκευση ενδιάμεσων δεδομένων   

Σε αυτή την παράγραφο θα αναλύσουμε την δεύτερη τεχνική βελτιστοποίησης που 

σκοπεύει να προκαλέσει αποσύζευξη των χωρικών εξαρτήσεων με χωρική αναδιάταξη των 

υφιστάμενων πόρων, χρήση νέων για να δημιουργήσουμε και να αποθηκεύσουμε κατόπιν 

ενδιάμεσα αποτελέσματα. Στην προτεινόμενη μεθοδολογία αυτή η τεχνική εφαρμόζεται 

διαδοχικά στο αποτέλεσμα της πρώτης δηλαδή στο επεξεργαστικό «υπέρ-μπλοκ». Σε αυτή 

την παράγραφο όμως θα δούμε τον τρόπο εφαρμογής της κανονικά πάνω στο συμβατικό 

σχεδιασμό του επεξεργαστικού μπλοκ ώστε να εστιάσουμε στον τρόπο εφαρμογής της 

τεχνικής με τον απλούστερο δυνατό τρόπο. Ο τρόπος εφαρμογής της σύμφωνα με την 

μεθοδολογία θα  φανεί αναλυτικά στο επόμενο κεφάλαιο όπου θα δείξουμε την αναλυτική 
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εφαρμογή της προτεινόμενης μεθοδολογίας βελτιστοποίησης σε δύο δημοφιλείς 

συναρτήσεις κατακερματισμού την SHA-1 και SHA-256. 

Για την επίδειξη της τεχνικής αυτής θα χρησιμοποιήσουμε το επεξεργαστικό μπλοκ του 

ευρωπαϊκού προτύπου συναρτήσεων κατακερματισμού, της συνάρτησης κατακερματισμού 

RIPEMD-160, το συμβατικό επεξεργαστικό μπλοκ της οποίας φαίνεται αριστερά στο 

Σχήμα 4.9. Το κρίσιμο μονοπάτι του συμβατικού σχεδιασμού του επεξεργαστικού μπλοκ  

είναι τρεις αθροιστές και ένας πολυπλέκτης.  

Μια παρατήρηση που μπορεί να γίνει σε όλα τα επεξεργαστικά μπλοκ των 

συναρτήσεων κατακερματισμού είναι ότι κάποιες έξοδοι προκύπτουν κατευθείαν από 

κάποιες αντίστοιχες εισόδους, αυτό σημαίνει ότι μόνο μερικά μονοπάτια είναι 

υπολογιστικώς φορτισμένα ενώ κάποια άλλα είναι υπολογιστικά αφόρτιστα.  Έτσι 

μπορούμε να επιχειρήσουμε χωρική αναδιάταξη των πόρων ώστε να μειώσουμε τον 

υπολογιστικό φόρτο των πολύ φορτισμένων μονοπατιών και να αυξήσουμε τον 

υπολογιστικό φόρτο των αφόρτιστων μονοπατιών. Αυτό όμως δεν μπορεί να γίνει με την 

υπάρχουσα δομή γιατί  τότε δεν θα ήταν δυνατή η σωστή λειτουργία του αλγορίθμου αφού 

βασίζεται σε διαδοχικές πράξεις  αποτελεσμάτων που προκύπτουν κατά την εκτέλεση του 

επεξεργαστικού μπλοκ. Μπορούμε όμως να μετατάξουμε κάποιους υπολογισμούς σε άλλο 

μονοπάτι  ώστε να πετύχουμε την παραλληλοποίηση των υπολογισμών   σπάζοντας τις 

χωρικές εξαρτήσεις δεδομένων  με εισαγωγή ενδιάμεσων σημείων τα οποία θα 

αποθηκεύουν τιμές υπολογισμών που θα χρησιμοποιούνται κατά τον υπολογισμό του 

επόμενου επεξεργαστικού μπλοκ.    

Έτσι στο Σχήμα  4.9 παρατηρούμε  ότι τα σήματα e, d, c, a  προκύπτουν κατευθείαν 

ενώ ακόμα βρίσκεται σε διαδικασία υπολογισμού ο επεξεργαστικός γύρος για να 

υπολογίσει και την τιμή του b (κρίσιμο μονοπάτι) ώστε αμέσως μετά να προχωρήσει στην 

εκτέλεση της επόμενης επανάληψης του αλγορίθμου της συνάρτησης κατακερματισμού. 

Ομοίως γνωστά είναι και τα σήματα Κ, Χ τόσο για την τρέχουσα επανάληψη όσος και για 

την επόμενη αφού με χρήση επιπλέον υλικού εκτός του επεξεργαστικό γύρου αυτές οι τιμές 

μπορούν χωρίς πρόβλημα να τροφοδοτηθούν στο επεξεργαστικό μπλοκ. Άρα οι τιμές     e, 

d, c, a ,Κ, Χ ,που θα είναι είσοδοι στον επόμενο επεξεργαστικό γύρο από αυτόν που τώρα 

εκτελείται ,τις γνωρίζουμε από την αρχή της λειτουργίας του τρέχοντος επεξεργαστικού 

γύρου και μπορούμε να τις αξιοποιήσουμε με όποιο τρόπο θέλουμε για να επιταχύνουμε την 

λειτουργία του κυκλώματος.   

 



193 
ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΥΡΙΑΡΧΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

           

 

Σχήμα 4.9 Επεξεργαστικό μπλοκ RIPEMD-160  πριν (αριστερά) και μετά (δεξιά) από 

την εφαρμογή της δεύτερης τεχνικής 

 

Από το κρίσιμο μονοπάτι που υπολογίζει την τιμή του b,  προκύπτει ότι στην επόμενη 

εκτέλεση του επεξεργαστικού μπλοκ, για τον υπολογισμό του επόμενου b, θα χρειαστεί να 

αθροιστούν οι τιμές εισόδων των Κ, Χ, e, a και η τιμή μιας μη-γραμμικής λογικής 

συνάρτησης ft  (τις εισόδους της οποίας τις ξέρουμε από την αρχή ακόμα του προηγούμενου 

επεξεργαστικού γύρου).  Η πρόσθεση του e, απαιτεί να έχει υπολογιστεί η περιστραμένη 

τιμή μιας ποσότητας που προσθέτει όλα τα προηγούμενα, οπότε το e δεν μπορεί να 

προστεθεί πιο πριν κάπου αλλού αλλά πρέπει να περιμένει να προκύψει αυτή η τιμή. 

Αντίθετα όλα τα άλλα μπορούν να χρησιμοποιηθούν με τέτοιο τρόπο ώστε ενώ 

υπολογίζεται το κρίσιμο μονοπάτι μιας επανάληψης, να υπολογίζεται ταυτόχρονα και ένα 

μερικό άθροισμα της επόμενης επανάληψης.  Έτσι μπορεί ο υπολογισμός της τιμής της μη-

γραμμικής λογικής συνάρτησης ft, και η μετέπειτα πρόσθεση αυτή της τιμής στο άθροισμα 

Κ+Χ, να παραλληλιστεί με την εκτέλεση των υπολοίπων πράξεων του κρίσιμου 

μονοπατιού.  Όμως έτσι δεν θα υπάρχει έγκυρη πράξη να γίνει στο κρίσιμο μονοπάτι εκτός 

και εάν αυτό το ενδιάμεσο αποτέλεσμα που προκύπτει αποθηκεύει σε κάποιο σημείο. Οπότε 

αμέσως μετά μπορεί να προστεθεί στο a, η τιμή αυτή να περιστραφεί, και στο τέλος να 

προστεθεί και η τιμή του e ώστε να προκύψει η τιμή του b. Το κύκλωμα προϋπολογισμού 

όμως το οποίο βρίσκεται πριν το σημείο αποθήκευσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί εκ νέου 

για να υπολογίσει αυτή την ποσότητα που αντιστοιχεί στην επόμενη επανάληψη του 

αλγορίθμου, οπότε δρα σαν προ-υπολογιστική μονάδα των τελικών υπολογισμών που 
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υλοποιούνται μετά το σημείο αποθήκευσης των ενδιαμέσων αποτελεσμάτων.  Επειδή αυτή 

η μονάδα του προϋπολογισμού έχει μετατεθεί σε μονοπάτι που πριν ήταν αφόρτιστο, και οι 

αντίστοιχοι υπολογισμοί έχουν αφαιρεθεί από το κομμάτι που πριν ήταν ιδιαίτερα 

φορτισμένο υπολογιστικά, προκύπτει ότι έτσι μειώνεται το κρίσιμο μονοπάτι, αφού η 

μονάδα προϋπολογισμού, όσο και η μονάδα των τελικών υπολογισμών μετά το σημείο 

αποθήκευσης, απαιτούν λιγότερο υπολογιστικό χρόνο από ότι το κρίσιμο μονοπάτι. 

Για να αποθηκεύσουμε αυτά τα ενδιάμεσα αποτελέσματα που παρήχθησαν απλά 

μετακινούμε τους καταχωρητές διοχέτευσης  στο μέσο του επεξεργαστικού μπλοκ  οπότε 

αυτό χωρίζεται στα δύο όπως φαίνεται και στα αριστερά  του Σχήματος 4.9. Αυτό πλέον 

μειώνει το κρίσιμο μονοπάτι του σχεδιασμού. Όπως φαίνεται εκεί ενώ στο τμήμα “Final 

calculations”, γίνεται ο υπολογισμός της τελικής τιμής του b με βάση την ενδιάμεση τιμή g 

που έχει υπολογίζει το τμήμα “Pre computations”, όλες οι άλλες τιμές τροφοδοτούνται πάλι 

πίσω  στην μονάδα προϋπολογισμών “Pre computations”,  όπου αυτή αρχίζει πλέον και 

υπολογίζει την ποσότητα g που χρειάζεται για τον υπολογισμό του επόμενου b. 

Έτσι ενώ η μονάδα τελικών υπολογισμών υπολογίζει την τελική τιμή της μεταβλητής 

b,  η μονάδα προϋπολογισμού  ταυτόχρονα υπολογίζει την ποσότητα g που χρησιμοποιείται 

στον υπολογισμό του επόμενου b. Το κρίσιμο μονοπάτι πλέον ξεκινά από την αρχή της 

μονάδας “Final calculations”,που είναι η έξοδος του καταχωρητή και τελειώνει στο τέλος 

της μονάδας “Pre computations”,  που τροφοδοτεί τον καταχωρητή. 

Αξίζει να σημειώσουμε ότι με την προτεινόμενη τεχνική δεν εισάγονται επιπλέον 

στάδια διοχέτευσης αλλά οι υπάρχοντες καταχωρητές διοχέτευσης μετακινούνται σε 

διαφορετικό σημείο, διαιρώντας το επεξεργαστικό μπλοκ με σκοπό να αποθηκεύσουν 

ενδιάμεσα αποτελέσματα και να επιτρέψουν την ταυτόχρονη και παράλληλη επεξεργασία 

του τελικού σταδίου μιας επανάληψης και του αρχικού σταδίου της αμέσως επόμενης 

επανάληψης. 

Τα πλεονεκτήματα της τεχνικής αυτής αποδείχθηκαν και στην  εργασία μας [144], 

όπου φάνηκε ότι η αναδιάταξη των επεξεργαστικών πόρων και ταυτόχρονη μετακίνηση των 

καταχωρητών διοχέτευσης είχε σαν αποτέλεσμα την αποσύζευξη των εξαρτήσεων μεταξύ 

των δεδομένων εισόδου και εξόδου, κάτι που τελικά μπορεί να οδηγήσει σε 

βελτιστοποιημένους σχεδιασμούς. 

Η παραπάνω τεχνική λοιπόν εφαρμόζεται σε δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο 

αναδιατάσσονται οι υπάρχοντες επεξεργαστικοί πόροι ώστε να προκύψουν ενδιάμεσα 

αποτελέσματα προϋπολογισμού σύμφωνα με την παραπάνω λογική. Αυτό ενδέχεται να 

οδηγήσει και στην χρήση επιπλέον επεξεργαστικών πόρων όπως θα δούμε αναλυτικά στο 
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επόμενο κεφάλαιο. Στο δεύτερο στάδιο μετακινούμε τους καταχωρητές διοχέτευσης ή 

αποθήκευσης ώστε να αποθηκεύσουν τα ενδιάμεσα αποτελέσματα. Έτσι τελικά προκύπτει 

ένα μειωμένο κρίσιμο μονοπάτι για τον σχεδιασμό λόγω της προηγηθείσας αποσύζευξης 

των εξαρτήσεων.  

Σε κάθε περίπτωση το επεξεργαστικό μπλοκ εξακολουθεί πάντα να υλοποιεί την ίδια 

λογική αλλά με πιο αποδοτικό τρόπο. Το επεξεργαστικό μπλοκ πλέον διαχωρίζεται και 

αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο λέγεται  μονάδα “Pre-computation” και είναι 

υπεύθυνο για τον προϋπολογισμό των ενδιαμέσων τιμών, ενώ το δεύτερο βρίσκεται αμέσως 

μετά τον καταχωρητή που μετακινήσαμε, λέγεται μονάδα “Post Computation” ή “Final 

Computation” block και είναι υπεύθυνο για τον τελικό υπολογισμό των τιμών του 

επεξεργαστικού γύρου.  

 

4.3.4.2.3 Προ-φόρτωση δεδομένων (data pre-fetching) σε επίπεδο συστήματος 

Στο τρίτο στάδιο της μεθοδολογίας βελτιστοποίησης μετασχηματίζουμε την συνολική 

αρχιτεκτονική του σχεδιασμού με τέτοιο τρόπο ώστε να γίνει εφικτή η προ-φόρτωση 

δεδομένων (data pre-fetching)  σε επίπεδο συστήματος.  

Από τις περιγραφές μέσω προτύπων όλων των συναρτήσεων κατακερματισμού 

προκύπτει ότι αυτές έχουν πλέον των άλλων και την εξής ιδιαιτερότητα. Ενώ η τιμή της 

εξόδου εξαρτάται απόλυτα από το μήνυμα εισόδου, η επίδραση του μηνύματος εισόδου σε 

κάθε επανάληψη του επεξεργαστικού γύρου γίνεται αποκλειστικά και μόνο μέσω μιας 

ποσότητας, που συνήθως συμβολίζεται με W, η τιμή της οποίας προκύπτει κατά πολύ 

ταχύτερα από ότι οι τιμές του αντίστοιχου επεξεργαστικού γύρου στον όποιο προορίζεται 

να καταναλωθεί.  Ταυτόχρονα αυτή η ποσότητα μαζί με τις σταθερές ποσότητες Κ, είναι οι 

μόνες επιδράσεις στο επεξεργαστικό μπλοκ από τον «έξω κόσμο» καθόσον όλες οι άλλοι 

είσοδοι έρχονται από ανατροφοδότηση των εξόδων της προηγούμενης επανάληψης. Είναι 

προφανές όμως ότι αμφότερες οι ποσότητες αυτές μπορούν να είναι γνωστές αρκετά πριν 

αρχίσει να εκτελείται η επανάληψη του επεξεργαστικού μπλοκ που τις χρειάζεται, όπως 

προκύπτει από την μελέτη του τρόπου και των κυκλωμάτων που απαιτούνται για να 

προκύψουν αυτές οι τιμές. Η τεχνική αυτή φροντίζει να εκμεταλλευτεί αυτό το γεγονός 

ώστε να επιταχύνει τους υπολογισμούς μέσα στο επεξεργαστικό μπλοκ με τροποποίηση του 

συνολικού σχεδιασμού της εκάστοτε συνάρτησης κατακερματισμού.  

Αυτό γίνεται μεταφέροντας συγκεκριμένους επεξεργαστικούς πόρους που 

απασχολούνται με την επεξεργασία αυτών των τιμών εκτός του επεξεργαστικού μπλοκ 
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ώστε με την αλλαγή της αρχιτεκτονικής του σχεδιασμού της συνάρτησης κατακερματισμού, 

η σχετική επεξεργασία των W, K να έχει ήδη τελειώσει πριν καν αρχίσει η επανάληψη του 

επεξεργαστικού μπλοκ στην οποία θα καταναλωθεί. Με αυτό τον τρόπο ο σχετικός 

υπολογιστικός χρόνος αφαιρείται από το επεξεργαστικό μπλοκ παρέχοντας μεγαλύτερη 

ευελιξία στην βελτιστοποίηση του κρίσιμου μονοπατιού, αφού πλέον το αποτέλεσμα της 

από κοινού επεξεργασίας των W, K προ-φορτώνεται ακριβώς κατά την διαδικασία 

εκκίνησης των υπολογισμών της επανάληψης της συνάρτησης κατακερματισμού που 

χρησιμοποιεί το αποτέλεσμα αυτής της πράξης. 

Για να γίνει αυτό απαιτείται η τροποποίηση του σχεδιασμού τόσο μέσα όσο και έξω 

από το επεξεργαστικό μπλοκ με μεταφορά υπολογιστικών πόρων εκτός του επεξεργαστικού 

μπλοκ, διαμόρφωση μονάδας τροφοδότησης του μετακινηθέντος επεξεργαστικού πόρου 

που θα υλοποιεί την επεξεργασία των Wi και Κi, τροποποίηση της μονάδας επεξεργασίας 

των μηνυμάτων εισόδου που παράγει τα  Wi και  σχεδιασμό και εισαγωγή μιας εντελώς νέας 

μονάδας προ-επεξεργασίας των Wi και Κi , κατά την διαδικασία εκκίνησης του αλγόριθμου 

ώστε από την πρώτη κιόλας επανάληψη το επεξεργαστικό μπλοκ να τροφοδοτείται με προ-

φόρτωση από έγκυρο αποτέλεσμα της πράξης μεταξύ των Wi και Κi,. 

Χρησιμοποιώντας σαν παράδειγμα τον σχεδιασμό της συνάρτησης κατακερματισμού 

SHA-256, στο Σχήμα 4.10, παρατηρούμε με μπλε και ροζ χρώμα τις νέες μονάδες που 

προστέθηκαν ώστε να υποστηριχθεί η διαδικασία του προ-φορτώματος της επεξεργασίας 

των W, K στον επεξεργαστικό γύρο. Αυτή η λεπτομερής περιγραφή της αρχιτεκτονικής 

έρχεται σε αντιδιαστολή με την αντίστοιχη λεπτομερή συμβατική αρχιτεκτονική η οποία 

έχει παρουσιαστεί στο Σχήμα 4.3. Παράλληλα όμως εκτός από την εισαγωγή των νέων 

μονάδων έχει τροποποιηθεί ο σχεδιασμός των επεξεργαστικών μπλοκ,  της μονάδας 

ελέγχου και των μονάδων “W Computation Units” που είναι υπεύθυνες για την δημιουργία 

των ποσοτήτων W που εκφράζουν την επίδραση του μηνύματος εισόδου στο επεξεργαστικό 

μπλοκ. 

Οι μονάδες “W Computation Units”  αποτελούνται συνήθως από συστάδες XOR ή 

παρεμφερούς επεξεργασίας  πυλών, ενώ ένα μεγάλο ποσοστό πρώτων ποσοτήτων W 

προκύπτουν κατευθείαν από απλή διαμέλιση του αρχικού μηνύματος εισόδου οπότε 

αρκετές ποσότητες W είναι γνωστές πριν καν αρχίσει η επεξεργασία της πρώτης 

επανάληψης, κάτι το όποιο εκμεταλλευόμαστε για το προ-φόρτωμα των δεδομένων. 
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Σχήμα 4.10 Τροποποιημένη λεπτομερής αρχιτεκτονική του SHA-256  επεξεργαστικού 

μπλοκ μετά την εφαρμογή της τρίτης τεχνικής βελτιστοποίησης 

 

Οι  τροποποιήσεις στον σχεδιασμό δεν έχουν ιδιαίτερο κόστος σε επιφάνεια 

ολοκλήρωσης όπως ούτε και οι επιπλέον μονάδες που έχουν προστεθεί στον σχεδιασμό, 

αφού σε μεγάλο βαθμό για αυτές χρησιμοποιούμε επεξεργαστικούς πόρους που έχουμε 

αφαιρέσει από το επεξεργαστικό μπλοκ. 

Όσον αφορά την νέα δομή του επεξεργαστικού μπλοκ, αυτό πλέον θα τροφοδοτείται με 

το αποτέλεσμα της πράξης μεταξύ των W, K  η οποία θα συντελείται εκτός του 

επεξεργαστικού γύρου. Χρησιμοποιώντας σαν παράδειγμα τον σχεδιασμό του 

επεξεργαστικού μπλοκ της συνάρτηση κατακερματισμού SHA-256, στο Σχήμα 4.11, 

παρατηρούμε ότι οι ποσότητες Wt+Kt  και  Wt+1+Kt+1, προ-φορτώνονται στο τροποποιημένο 

επεξεργαστικό μπλοκ του SHA-256, στο όποιο πλέον αυτές οι τιμές θεωρούνται 

πρωταρχικές είσοδοι (primary inputs). 

Τέλος να σημειώσουμε ότι αυτή η τεχνική ενδέχεται να μην οδηγήσει σε μείωση του 

κρίσιμο μονοπατιού από μόνη της, αλλά θα το πετύχει τότε αυτό συνδυαζόμενη με τις 

επόμενες δύο τεχνικές βελτιστοποίησης που απομένουν να εφαρμοστούν στον σχεδιασμό. 
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Σχήμα 4.11 Τροποποιημένη λεπτομερής αρχιτεκτονική του SHA-256  επεξεργαστικού 

μπλοκ μετά την εφαρμογή της τρίτης τεχνικής βελτιστοποίησης 

 

4.3.4.2.4 Συμπίεση εισόδων μέσω βελτιστοποιήσεων σε κυκλωματικό επίπεδο   

Η τέταρτη τεχνική βελτιστοποίησης αφορά την συμπίεση εισόδων και είναι μία τεχνική 

που αναπαριστά σύμφωνα με την μεθοδολογία μας αλγοριθμικό μετασχηματισμό αν και 

γίνεται με κυκλωματικές τεχνικές. 

Με επισκόπηση του επεξεργαστικού μπλοκ εντοπίζουμε περιπτώσεις όπου μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν συγκεκριμένα τέτοια κυκλώματα που κάνουν συμπίεση εισόδων. Τέτοια 

ειδικά κυκλώματα μπορεί να είναι ειδικοί αθροιστές, πολλαπλασιαστές κ.ο.κ .Στις 

συναρτήσεις κατακερματισμού οι πράξεις που δεν εκμεταλλεύονται πλήρως τον διαθέσιμο 

χρόνο είναι κάποιες περιπτώσεις διαδοχικών αθροίσεων, και η συμπίεση εισόδων γίνεται με 

την χρήση ειδικών αθροιστών των Carry Save Adders (CSAs) [163], οι οποίοι είναι ειδικοί 

αθροιστές δύο σταδίων που προσθέτουν τρεις εισόδους σε πολύ σύντομο χρόνο. Στο πρώτο 

στάδιο πραγματοποιείται η συμπίεση των τριών εισόδων σε δύο οι οποίες προστίθενται 

κανονικά στο δεύτερο στάδιο που περιέχει έναν κανονικό αθροιστή. Το πρώτο στάδιο με 

χρόνο καθυστέρησης 2 πυλών συμπιέζει τον αριθμό εισόδων (3 σε 2) ώστε να επιταχύνεται 

ο συνολικός υπολογισμός ο οποίος γίνεται κατά πολύ ταχύτερα σε σχέση με την χρήση 2 
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σταδίων αθροιστών, αφού το στάδιο συμπίεσης είναι κατά πολύ πιο γρήγορο από ένα 

στάδιο άθροισης.  

Άρα σε αυτήν τη περίπτωση των συναρτήσεων κατακερματισμού προσπαθούμε να 

εντοπίσουμε τέτοιες περιπτώσεις όπου ο διαθέσιμος κυκλωματικός χρόνος δεν καθίσταται 

πλήρως εκμεταλλεύσιμος. Για παράδειγμα όταν θέλουμε να προσθέσουμε τρεις ποσότητες 

τότε υποχρεωτικά προσθέτουμε τις δύο πρώτες και στο αποτέλεσμα προσθέτουμε την τρίτη 

με συνολική καθυστέρηση δύο αθροιστών. Όσο δηλαδή χρόνο απαιτείται και για την 

πρόσθεση τεσσάρων μεταβλητών. Αυτό δείχνει την μη-πλήρη αξιοποίηση του 

κυκλωματικού χρόνου και μας εμπνέει να ψάξουμε να βρούμε κυκλωματικές υλοποιήσεις 

που να κάνουν συμπίεση των μεταβλητών εισόδου με αποτέλεσμα να προκύψουν ταχύτερα 

οι σχετικοί υπολογισμοί.  

Μελλοντικές συναρτήσεις κατακερματισμού ή άλλοι κρυπτογραφικοί αλγόριθμοι 

ενδέχεται να χρησιμοποιούν άλλα λογικά και/ή αριθμητικά κυκλώματα αλλά η λογική 

εφαρμογής της τεχνικής είναι ίδια. Όταν διαπιστώνουμε την ύπαρξη χρονικού πλεονασμού 

χρησιμοποιούμε κυκλώματα με συμπίεση εισόδων που είναι ταχύτερα. 

Οι ταχύτεροι 32-bit αθροιστές που υπάρχουν και χρησιμοποιούνται σε εργαλεία 

σύνθεσης, όταν επιζητούμε την ύψιστη δυνατή καθυστέρηση, εμφανίζουν καθυστέρηση 

πέντε πυλών. Αυτοί οι σχεδιασμοί είναι υπερβολικά εξειδικευμένοι και βελτιστοποιημένοι 

όσον αφορά την μείωση του κρίσιμου μονοπατιού τους. Στην περίπτωση που θέλουμε να 

προσθέσουμε τρείς ή τέσσερις ποσότητες με συμβατικούς αθροιστές απαιτείται χρόνος 

καθυστέρησης δύο αθροιστών, άρα χρησιμοποιώντας τους πιο πάνω αθροιστές, χρόνος 10 

πυλών. Όμως χρησιμοποιώντας κυκλώματα συμπίεσης εισόδων, αυτά έχουν  αρχικά ένα 

στάδιο στο οποίο προσπαθούν να κωδικοποιήσουν την πληροφορία που υπάρχει στις 

μεταβλητές εισόδου π.χ. μετρώντας άσους και μηδενικά  ή με άλλες τεχνικές. Ο CSA στο 

αρχικό του στάδιο προσθέτει τις τρεις μεταβλητές χωρίς διάδοση του κρατούμενου, με ένα 

full adder cell, κάτι το όποιο απαιτεί υπολογιστικό χρόνο τριών πυλών. Έπειτα προσθέτει 

τις τιμές που βρήκε σαν άθροισμα και κρατούμενο σε έναν κανονικό αθροιστή και έτσι 

προκύπτει το τελικό αποτέλεσμα της άθροισης των τριών μεταβλητών [163]. Το πρώτο 

στάδιο έχει καθυστέρηση τριών πυλών ενώ στο δεύτερο στάδιο χρησιμοποιούμε έναν 

κανονικό αθροιστή, άρα η συνολική καθυστέρηση για τον υπολογισμό της άθροισης των 

τριών μεταβλητών θα είναι 8 καθυστερήσεις πυλών, χρησιμοποιώντας τον ίδιο τύπου 

αθροιστή όπως και πιο πάνω. Άρα έχουμε επιτάχυνση κατά 20% του χρόνου υπολογισμού 

σε αυτή την περίπτωση. Εάν δε χρησιμοποιήσουμε όχι βελτιστοποιημένους αθροιστές αλλά 

πιο συμβατικούς σχεδιασμού η βελτίωση είναι ακόμα πιο δραστική. 
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Όμως τα πιο πάνω αποτελέσματα ισχύουν αναλογιζόμενοι 32-bit σχεδιασμούς όπως οι 

τωρινά χρησιμοποιούμενοι. Λαμβάνοντας όμως υπόψη ότι πλέον υιοθετούνται γενικά οι 64-

bit αρχιτεκτονικές είναι πολύ λογικό και ότι τυχόν μελλοντικές συναρτήσεις 

κατακερματισμού θα είναι επίσης 64-bit,  και ότι επίσης σε λίγα χρόνια μετά την υιοθέτηση 

του SHA-256 και σε κρυπτογραφικά συστήματα ασφαλείας που απαιτούν ακόμα 

μεγαλύτερη ασφάλεια θα χρησιμοποιηθούν 64-bit συναρτήσεις κατακερματισμού όπως π.χ. 

η SHA-512  που προφανώς χρησιμοποιούν 64-bit κυκλώματα. Σε αυτή την περίπτωση 

επειδή ο χρόνος καθυστέρησης του 64-bit αθροιστή θα είναι κατά πολύ μεγαλύτερος από 

ότι αυτός της αντίστοιχης 32-bit έκδοση του, προκύπτει ότι η βελτίωση σε αυτές τις 

συναρτήσεις κατακερματισμού θα είναι σημαντικά υψηλότερη από την προηγούμενη τιμή 

του 20%. 

Επειδή με τον μετασχηματισμό του επεξεργαστικού μπλοκ σύμφωνα με την επόμενη 

τεχνική οι υπολογισμοί αυτοί θα μετακινηθούν και θα είναι μέρος του κρίσιμου μονοπατιού 

αυτό θα μεταφραστεί άμεσα σε μείωση του κρίσιμου μονοπατιού. Χρησιμοποιώντας σαν 

παράδειγμα τον σχεδιασμό του επεξεργαστικού μπλοκ της συνάρτηση κατακερματισμού 

SHA-256, στο Σχήμα 4.11, παρατηρούμε ότι στην μονάδα  προϋπολογισμού  ότι οι τιμές    

ht-1, d t-1, K t+1+ W t+1, προστίθενται διαδοχικά χρησιμοποιώντας δύο αθροιστές. Η άθροιση 

αυτών των τριών μεταβλητών μπορεί να γίνει ταχύτερα με έναν CSA σύμφωνα με τα 

προαναφερθέντα. Έτσι εδώ φαίνεται και η σημασία εφαρμογής της  τεχνικής προ-

φόρτωσης, αφού εάν δεν είχε εφαρμοστεί αυτή, σε αυτό το σημείο θα έπρεπε να 

προστεθούν τέσσερις μεταβλητές και άρα δεν θα υπήρχε τρόπος να χρησιμοποιηθεί ο  CSA  

και να μειωθεί ο αντίστοιχος χρόνος υπολογισμού.  

Το ίδιο παρατηρείται και στην μονάδα  τελικών υπολογισμών όπου  υπάρχουν 

τουλάχιστον τρείς τέτοιες περιπτώσεις αθροίσεων τριών μεταβλητών οι οποίες μπορούν να 

υλοποιηθούν ταχύτερα χρησιμοποιώντας  αθροιστές CSA. Έτσι προκύπτει το 

μετασχηματισμένο επεξεργαστικό μπλοκ της συνάρτησης κατακερματισμού SHA-256, το 

όποιο φαίνεται στο Σχήμα 4.12   όπου παρατηρούμε την χρήση τεσσάρων τέτοιου τύπου 

αθροιστών. 

Τέλος, παρατηρούμε ότι η εφαρμογή αυτής της τεχνικής δεν έχει κανένα απολύτως 

κόστος σε επιφάνεια ολοκλήρωσης ενώ καταφέρνει να επιταχύνει σημαντικά ορισμένα 

σημεία ενδιάμεσων υπολογισμών των συναρτήσεων κατακερματισμού, τα οποία είτε σε 

αυτό το στάδιο είτε στην συνέχεια θα συμβάλουν στην μείωση του κρίσιμου μονοπατιού 

της συνάρτησης κατακερματισμού που βελτιστοποιούμε..  
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Σχήμα 4.12 Τροποποιημένη λεπτομερής αρχιτεκτονική του SHA-256  επεξεργαστικού 

μπλοκ μετά την εφαρμογή της συμπίεσης εισόδων 

 

4.3.4.2.5 Χρονικοί προ-υπολογισμοί δεδομένων   

H τεχνική του χρονικού προϋπολογισμού δεδομένων εκμεταλλεύεται την επαναληπτική 

δομή του αλγορίθμου σε συνδυασμό με το γεγονός ότι ο υπολογισμός διαφορετικής τιμής 

κάθε φορά αποτελεί το κρίσιμο μονοπάτι. Μάλιστα αυτές οι τιμές εναλλάσσονται κυκλικά 

με ανάθεση τιμής σε διαφορετικό καταχωρητή (register renaming). Αυτό σημαίνει ότι ο 

υπολογισμός μια τιμής που τώρα είναι στο κρίσιμο μονοπάτι, στην επόμενη επανάληψη δεν 

αποτελεί αντικείμενο στόχου για το κρίσιμο μονοπάτι αλλά κατευθείαν αντιστοιχίζεται και 

δίνει τιμή σε κάποια έξοδο ενώ το κρίσιμο μονοπάτι κάνει υπολογισμούς.  Άρα κυκλικά 

όλες οι μεταβλητές, αφού έχουν χρησιμοποιηθεί στον υπολογισμό του κρίσιμου μονοπατιού 

για κάποιον αριθμό επαναλήψεων, παραμένουν ανέπαφες ενώ ταυτόχρονα ενδέχεται απλά 

να τροφοδοτούν και υπολογισμούς στο κρίσιμο μονοπάτι. 

Άρα οι τιμές κάποιων μεταβλητών που παίρνουν μέρος σε πράξεις του κρίσιμου 

μονοπατιού και συμβάλουν στην αυξημένη του τιμή, είναι  γνωστές αρκετούς κύκλους 
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ρολογιού πριν  (ισοδύναμα αρκετές επαναλήψεις του αλγόριθμου πιο πριν), οπότε και 

λαμβάνουν μέρος σε άλλους υπολογισμούς του επεξεργαστικού μπλοκ με διαφορετικό 

όνομα και ρόλο. Έτσι, μπορούμε να εφαρμόσουμε τεχνικές χρονικού υπολογισμού και ενώ 

εκτελούνται πράξεις που αφορούν έναν επεξεργαστικό γύρο ταυτόχρονα να υπολογίζονται 

σε κάποιο άλλο μονοπάτι που είναι σχετικά υπολογιστικά αφόρτιστο, υπολογισμοί που θα 

χρειαστούν σε υπολογισμούς του κρίσιμου μονοπατιού σε μελλοντικές επαναλήψεις. Έτσι 

από το αρχικό κρίσιμο μονοπάτι αφαιρείται αυτό το κομμάτι που αντιστοιχεί στα 

προϋπολογισθέντα δεδομένα οπότε αυτό μειώνεται και συνεπακόλουθα αυξάνεται η 

συνολική ρυθμαπόδοση του σχεδιασμού. 

Η ύπαρξη τέτοιων μεταβλητών είναι βασικό χαρακτηριστικό των συναρτήσεων 

κατακερματισμού και για αυτό η τεχνική αυτή είναι γενικά εφαρμόσιμη σε όλες της 

συναρτήσεις κατακερματισμού. Για την επίδειξη της τεχνικής αυτής θα χρησιμοποιήσουμε 

το επεξεργαστικό μπλοκ του ευρωπαϊκού προτύπου συναρτήσεων κατακερματισμού, της 

συνάρτησης κατακερματισμού RIPEMD-160, όπως αυτό προέκυψε  μετά την εφαρμογή της 

τεχνικής απόζευξης χωρικών εξαρτήσεων, το όποιο φαίνεται  δεξιά στο Σχήμα 4.9.  

Όπως παρατηρούμε λοιπόν σε αυτό το σχήμα, στην μονάδα τελικών υπολογισμών οι 

τιμές των d, e είναι αυτές που καθορίζουν κατευθείαν χωρίς καμία καθυστέρηση τις 

επόμενες τιμές των e, a αντιστοίχως. Ισχύει δηλαδή ότι διαδοχικές επαναλήψεις είναι: 

at+1=et=dt-1 

Από το Σχήμα  4.9 παρατηρούμε επίσης ότι η τιμή g προστίθεται στην τιμή a στην 

μονάδα τελικών υπολογισμών, ενώ το g έχει υπολογιστεί στην μονάδα προϋπολογισμού από 

την άθροιση  των ποσοτήτων Χ, Κ και του αποτελέσματος της μη-γραμμικής συνάρτησης ft. 

Έτσι εφαρμόζοντας την τεχνική χρονικού προϋπολογισμού, μπορούμε αντί να προσθέσουμε 

την τιμή των: Κ+Χ+ a, να υπολογίσουμε δύο επαναλήψεις νωρίτερα το άθροισμα Κ+Χ+ d, 

Αφού στην επόμενη επανάληψη αυτή η τιμή θα αναπαριστά το άθροισμα Κ+Χ+ e, ενώ 

τέλος, μετά από δύο επαναλήψεις όπως βλέπουμε αυτή η ποσότητα σωστά θα αναπαριστά 

την ποσότητα που Κ+Χ+ a,  που πρέπει να προστεθεί κατά την επεξεργασία εκείνης της 

επανάληψης.  

Έτσι αυτός ο υπολογισμός που αποτελεί μέρος του κρίσιμου μονοπατιού, «κρύβεται» 

σε κάποιο άλλο μονοπάτι που δεν είναι υπολογιστικά φορτωμένο, ενώ στο κρίσιμο 

μονοπάτι τροφοδοτείται  μια τιμή η οποία όμως περιέχει το αποτέλεσμα αυτού του 

υπολογισμού με αποτέλεσμα η καθυστέρηση αυτού του υπολογισμού να αφαιρείται από το 

κρίσιμο μονοπάτι και έτσι να αυξάνεται η συχνότητα λειτουργίας του επεξεργαστικού 
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μπλοκ και άρα όλου του σχεδιασμού. Το νέο επεξεργαστικό μπλοκ διαμορφώνεται μετά την 

εφαρμογή της τεχνικής του χρονικού προϋπολογισμού όπως φαίνεται στο Σχήμα 4.13. 

 

 
 

Σχήμα 4.13 Τροποποιημένη λεπτομερής αρχιτεκτονική του RIPEMD-160  

επεξεργαστικού μπλοκ μετά την εφαρμογή της τεχνικής χρονικού προϋπολογισμού 

 

Έτσι παρατηρούμε ότι στην μονάδα τελικών υπολογισμών, και ενώ υπολογίζεται η 

τελική τιμή του b, που αποτελεί τμήμα του κρίσιμου μονοπατιού, παράλληλα υπολογίζεται 

και η τιμή  Κ+Χ+ d, που αποθηκεύεται στον καταχωρητή h, σε χρόνο καθυστέρησης δύο 

αθροιστών, ενώ ακόμα βρίσκεται σε διαδικασία υπολογισμού το κρίσιμο μονοπάτι που 

βρίσκεται στον υπολογισμό της τιμής Ζ που απαιτεί χρόνο καθυστέρησης δύο αθροιστών 

και μιας μη-γραμμικής συνάρτηση ft. Στην επόμενη επανάληψη η τιμή του h, αποθηκεύεται 

στον καταχωρητή W, αντιπροσωπεύοντας την τιμή Κ+Χ+ e και η οποία προστίθεται στο 

αποτέλεσμα της μη-γραμμικής συνάρτησης και το αποτέλεσμα αποθηκεύεται στον 

καταχωρητή Ζ. Στην αμέσως επόμενη επανάληψη, δύο μετά τον υπολογισμό του Κ+Χ+ d, 

προκύπτει η τιμή του b με άθροιση των Ζ και e*, στην οποία πλέον η τιμή που προστέθηκε 

αντιπροσωπεύει την τιμή Κ+Χ+ a, που έπρεπε κανονικά να προστεθεί ώστε να προκύψει 

σωστά η τιμή του b σύμφωνα με τον αλγόριθμο. Η παραπάνω διαδικασία επαναλαμβάνεται 
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κανονικά δίνοντας συνέχεια σωστά αποτελέσματα. Παρατηρώντας όμως το Σχήμα 4.9 και 

το Σχήμα 4.13, παρατηρούμε ότι στο Σχήμα 4.13 έχει μειωθεί το κρίσιμο μονοπάτι σε χρόνο 

καθυστέρησης δύο αθροιστών και μιας μη-γραμμικής συνάρτησης. 

Παρατηρούμε όμως ότι υπάρχει ένα θέμα στο πώς θα εκκινήσει αυτή η διαδικασία 

στην πρώτη επανάληψη του επεξεργαστικού γύρου. Για αυτό τον λόγο πρέπει να υπάρχει 

κατάλληλη υποστήριξη μέσω μονάδων αρχικοποίησης. Όμως η εφαρμογή της τρίτης 

τεχνικής εισάγει και αυτή μονάδα αρχικοποίησης, άρα δεν χρειάζεται να πάμε να φτιάξουμε 

νέα μονάδα αρχικοποίησης, απλά να πάμε και να τροποποιήσουμε την υφιστάμενη. Αυτό 

σημαίνει ότι ουσιαστικά η εφαρμογή αυτής της τεχνικής βελτιστοποίησης δεν έχει κάποιο 

κόστος σε επιφάνεια ολοκλήρωσης αφού αυτό έχει ήδη προεξοφληθεί κατά την εφαρμογή 

της τρίτης τεχνικής.  

 

4.3.4.2.6 Πεδίο εφαρμογής προτεινόμενης μεθοδολογίας   

Τώρα που παρουσιάστηκε πλήρως η συνολική μεθοδολογία καθώς και οι επιμέρους 

τεχνικές-βήματα εφαρμογής της, αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή είναι γενικά εφαρμόσιμη 

σχεδόν σε όλες τις συναρτήσεις κατακερματισμού αυξάνοντας σε πολύ μεγάλο βαθμό τόσο 

της ρυθμαπόδοσης όσο και τον παράγοντα Ρυθμαπόδοση / επιφάνεια ολοκλήρωσης, 

ενδεικτικό του περιορισμένου κόστους σε επιφάνεια ολοκλήρωσης που απαιτείται για την 

επίτευξη αυτής της βελτιστοποίησης. Αυτό ισχύει  λόγω της κοινής φύσης και 

χαρακτηριστικών των συναρτήσεων κατακερματισμού που αναφέρθηκαν πιο πριν, ενώ 

επίσης αναλύθηκε εκτενώς γιατί τα εργαλεία σύνθεσης και οι γενικές μεθοδολογίες 

βελτιστοποίησης δεν καταφέρνουν να αξιοποιήσουν αυτά τα χαρακτηριστικά και να 

πετύχουν σχεδιασμούς με αντίστοιχες επιδόσεις. Είναι πολύ πιθανό η προτεινόμενη 

τεχνολογία να είναι εφαρμόσιμη και τις νέες συναρτήσεις κατακερματισμού που θα 

υιοθετηθούν κάποια στιγμή  πέριξ του 2020, αφού και αυτές ενδέχεται να έχουν τα ίδια 

χαρακτηριστικά. 

 Στο κεφάλαιο 5, θα δούμε αναλυτικά την εφαρμογή της προτεινόμενης μεθοδολογίας 

στις δύο δημοφιλέστερες συναρτήσεις κατακερματισμού αυτή την περίοδο, την SHA-1 και 

SHA-256, αποδεικνύοντας την αποτελεσματικότητα της προτεινόμενης μεθοδολογίας που 

οδηγεί στον βελτιστοποιημένο σχεδιασμό των δύο αυτών συναρτήσεων κατακερματισμού, 

με πολύ αυξημένες επιδόσεις, καλύτερες από οποιονδήποτε άλλο σχεδιασμό έχει προταθεί 

είτε από την βιομηχανία είτε από τα ερευνητικά ιδρύματα και ινστιτούτα. 
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Τέλος, είναι πολύ σημαντικό να  αναφέρουμε ότι η προτεινόμενη μεθοδολογία αφορά 

το αλγοριθμικό επίπεδο σχεδιασμού και ως τέτοια είναι ανεξάρτητη της τελικής 

πλατφόρμας υλοποίησης του σχεδιασμού. Έτσι τα οφέλη από την εφαρμογή της 

προτεινόμενης μεθοδολογίας είναι ορατά είτε επιλέξουμε την υλοποίηση σε κάποια FPGA 

συσκευή είτε επιλέξουμε την υλοποίηση σε ASIC. 

 

4.4 Βελτιστοποίηση κατανάλωσης ισχύος συναρτήσεων 

κατακερματισμού  
H προτεινόμενη μεθοδολογία οδηγεί σε βελτιστοποίηση των σχεδιασμών των 

συναρτήσεων κατακερματισμού κατά κύριο λόγο όσον αφορά την ρυθμαπόδοσή τους με 

περιορισμένο κόστος σε επιφάνεια ολοκλήρωσης. Δευτερεύοντος, όμως μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για να παραχθούν σχεδιασμοί με μειωμένη κατανάλωση ισχύος που 

μπορούν να εξυπηρετούν αντίστοιχα φορητές συσκευές ειδικών εφαρμογών όπως π.χ σε 

κρυπτοκινητά, και γενικά σε κάθε φορητή συσκευή ειδικού ενδιαφέροντος όπου τα 

πρωτόκολλα ασφαλείας υλοποιούνται σε υλικό. Η  μειωμένη κατανάλωση ισχύος σε 

σχεδιασμούς σύμφωνα με την προτεινόμενη μεθοδολογία οφείλεται σε μια σειρά λόγων. 

Όπως είναι γνωστό η κατανάλωση ισχύος είναι ανάλογη της συχνότητας λειτουργίας 

του σχεδιασμού και ανάλογη με το τετράγωνο της τάσης τροφοδοσίας. Επίσης και η 

ρυθμαπόδοση του συστήματος είναι ανάλογη της συχνότητας λειτουργίας. Είναι επίσης 

γνωστό ότι υπάρχει μια αναλογική σχέση ανάμεσα στην συχνότητα λειτουργίας ενός 

κυκλώματος και της τάσης τροφοδοσίας του. 

Έτσι σε περιπτώσεις που μας ενδιαφέρει η χαμηλή κατανάλωση και όχι τόσο η 

ρυθμαπόδοση, όπως στις περιπτώσεις που αναφέραμε πιο πριν, μπορούμε  το ποσό της 

ρυθμαπόδοσης, κατά το οποίο υπέρ-αποδίδει ο σχεδιασμός της συνάρτησης 

κατακερματισμού σύμφωνα με την προτεινόμενη μεθοδολογία σε σχέση με το ποσό της 

ρυθμαπόδοσης που απαιτεί η εφαρμογή, να το εκμεταλλευτούμε - διαθέσουμε με σκοπό να 

μειώσουμε την συνολική κατανάλωση ισχύος του σχεδιασμού. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι 

αφού δεν μπορούμε να εκμεταλλευτούμε την επιπλέον ρυθμαπόδοση που κερδίσαμε με την 

εφαρμογή της προτεινόμενης μεθοδολογίας, μπορούμε να μειώσουμε την συχνότητα 

λειτουργίας του κυκλώματος και συνεπακόλουθα και την τάση τροφοδοσίας του 

κυκλώματος. Το ποσό της μείωσης αυτής εξαρτάται από την τεχνολογία της συσκευής στην 
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οποία υλοποιούμε τον σχεδιασμό αλλά σε κάθε περίπτωση η μείωση της κατανάλωσης 

ισχύος θα είναι δραστική. 

Επίσης, όπως είδαμε σύμφωνα με την προτεινόμενη μεθοδολογία και λόγω του 

παραμετρικού ξεδιπλώματος του αλγορίθμου, το αποτέλεσμα της συνάρτησης 

κατακερματισμού θα προκύπτει σε υποπολλαπλάσιο αριθμό κύκλων ρολογιού σε σχέση με 

αυτούς των συμβατικών υλοποιήσεων. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός της ύπαρξης και 

του εύκολου τρόπου χρήσης των πολύ-θυρικών (multiport) μνημών, προκύπτει οτι οι 

σχεδιασμοί σύμφωνα με την προτεινόμενη μεθοδολογία, απαιτούν επίσης υποπολλαπλάσιο 

αριθμό προσβάσεων στην  μνήμη.  Επίσης, λόγω του γεγονότος ότι σε έναν κύκλο ρολογιού 

υπολογίζεται το αποτέλεσμα περισσοτέρων επαναλήψεων σε σχέση με την μία του 

συμβατικού σχεδιασμού, γίνονται λιγότερες αποθηκεύσεις των ενδιαμέσων αποτελεσμάτων 

στους ενδιάμεσους καταχωρητές αποθήκευσης ή διοχέτευσης. Αμφότεροι οι δύο τελευταίοι 

λόγοι συμβάλουν στην μείωση της κατανάλωσης ισχύος  είτε αναφερόμαστε σε 

σχεδιασμούς με διοχέτευση ή χωρίς. 

Αναλογιζόμενοι ότι η ρυθμαπόδοση των προτεινομένων σχεδιασμών μετά την 

εφαρμογή της προτεινόμενης μεθοδολογίας αυξάνει μέχρι και 160%, αυτό σημαίνει ότι 

έχουμε ιδιαίτερα μεγάλο περιθώριο μείωσης της κατανάλωσης ισχύος. Ας υποθέσουμε 

συντηρητικά την μείωση της συχνότητας λειτουργίας κατά 50%, μείωση της τάσης 

τροφοδοσίας κατά 40%, αλλά αναλογιζόμενοι την επιπλέον επιφάνεια ολοκλήρωσης 

θεωρήσουμε τον διπλασιασμό της παρασιτικής χωρητικότητας του συνολικού σχεδιασμού. 

Με αυτό τον τρόπο θα έχουμε έναν σχεδιασμό ο οποίος θα  έχει ρυθμαπόδοση  ίδια ή  λίγο 

καλύτερη από αυτή του συμβατικού σχεδιασμού (ανάλογα με την  βελτίωση που επιφέρει η 

προτεινόμενη μεθοδολογία, περίπου 80% μειωμένη κατανάλωση ισχύος και ένα κόστος 

περίπου 20 % σε επιφάνεια ολοκλήρωσης). Προφανώς, αυτά τα νούμερα αφορούν ποιοτική 

προσέγγιση και είναι απολύτως ενδεικτικά. Τέλος, να επισημάνουμε ότι αυτή η μεγάλη 

ευελιξία να μειώνουμε την τάση τροφοδοσίας των υλοποιήσεων,  ουσιαστικά αφορά την 

υλοποίηση των σχεδιασμών σε ASIC συσκευές και όχι τόσο την υλοποίηση σε FPGA 

συσκευές. 
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4.5 Συμπεράσματα 

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάστηκαν εκτεταμένα τόσο η προτεινόμενη μεθοδολογία 

βελτιστοποίησης όσο και οι επιμέρους τεχνικές βελτιστοποίησης των συναρτήσεων 

κατακερματισμού παρέχοντας το γενικό πνεύμα των τεχνικών καθώς και τον αναλυτικό 

τρόπο εφαρμογής τους σε αυτές.  Επιπλέον, παρουσιάστηκαν αναλυτικά οι καινοτομίες της 

εν λόγω μεθοδολογίας βελτιστοποίησης  και εξηγήθηκε για ποιο λόγο αυτές οι 

βελτιστοποιήσεις δεν είναι δυνατό να επιτευχθούν από τα εργαλεία σύνθεσης και τις γενικές 

μεθοδολογίες βελτιστοποίησης που αυτά ενσωματώνουν. Χρησιμοποιήσαμε τρεις 

συναρτήσεις κατακερματισμού σαν μέσο επίδειξης των διαφόρων τεχνικών της 

μεθοδολογίας σχολιάζοντας τόσο τα προκύπτοντα κέρδη όσο και τα κόστη από την 

εφαρμογή κάθε μίας εξ αυτών. Επιπρόσθετα, αναλύθηκαν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των 

συναρτήσεων κατακερματισμού που εκμεταλλεύεται η προτεινόμενη μεθοδολογία και 

επίσης παρουσιάστηκαν ποιοτικά στοιχεία για τον τρόπο με τον οποίο αυτή μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ώστε να μειώσει την κατανάλωση ισχύος στους σχεδιασμούς των 

κρυπτογραφικών συστημάτων ασφαλείας. 
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Κεφάλαιο 5 

Βελτιστοποιημένοι Σχεδιασμοί των  

SHA-1 και SHA-256 Συναρτήσεων 

Κατακερματισμού  
 

 

5.1 Σύνοψη    

Ο βασικός στόχος του Κεφαλαίου 5 είναι  να παρουσιαστούν βελτιστοποιημένοι 

σχεδιασμοί των συναρτήσεων κατακερματισμού SHA-1 και SHA-256, οι οποίοι 

προκύπτουν μετά την εφαρμογή της προτεινόμενης μεθοδολογίας που παρουσιάστηκε πιο 

πριν.  Η παρουσίαση της μεθοδολογίας και τα διάφορα στάδια εφαρμογής της θα είναι 

αναλυτικότερη στην συνάρτηση κατακερματισμού SHA-1, ώστε να φανεί αναλυτικότερα ο 

τρόπος εφαρμογής. Αντίθετα στην SHA-256, ο τρόπος παρουσίασης θα είναι πιο λακωνικός 

και θα εστιάσει αναλυτικά σε διαφορές που παρατηρούνται κατά την εφαρμογή της 

μεθοδολογίας σε σχέση με αυτή του SHA-1. Επίσης, θα αξιολογηθούν οι επιτευχθείσες 

βελτιώσεις  όσον αφορά την ρυθμαπόδοση αλλά και τον παράγοντα Ρυθμαπόδοση / 
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επιφάνεια ολοκλήρωσης που είναι πιο αντιπροσωπευτικός και δίκαιος ως προς τις 

επιχειρούμενες συγκρίσεις. Ο λόγος επιλογής αυτών των δύο συγκεκριμένων συναρτήσεων 

κατακερματισμού για επίδειξη και όχι κάποιων άλλων, στις οποίες επίσης εφαρμόζεται η 

συνάρτηση κατακερματισμού, είναι ότι η SHA-1 είναι η πλέον συχνά χρησιμοποιούμενη 

συνάρτηση κατακερματισμού σε δημοφιλείς εμπορικές εφαρμογές ενώ η SHA-256 είναι η 

συνάρτηση κατακερματισμού που θα υιοθετηθεί στο μέλλον ως πλέον ασφαλής, όπως 

άλλωστε έχει ήδη αρχίσει να προτείνει ο εθνικός οργανισμός προτύπων και τεχνολογία των 

Η.Π.Α η NIST [134]. Επίσης, αξίζει να τονίσουμε ότι η NIST ποτέ δεν θεώρησε αρκετή την  

ασφάλεια των 128 bit [134]και για αυτό τον  λόγο ποτέ δεν υιοθέτησε την εφαρμογή του 

MD-5. Αυτός είναι ο λόγος που δεν εστιάζουμε σε αυτήν την συνάρτηση κατακερματισμού 

σε συνδυασμό και με τα κρίσιμα προβλήματα ασφάλειας που αυτή έχει, παρόλο που η 

εφαρμογή της προτεινόμενης μεθοδολογίας σε αυτή έχει την ίδια πολύ μεγάλη βελτίωση. 

Το υπόλοιπο του κεφαλαίου οργανώνεται ως εξής: στην παράγραφο 5.2 παρουσιάζεται 

η πλήρης ανάλυση της προτεινόμενης μεθοδολογίας πάνω στην συνάρτηση 

κατακερματισμού SHA-1, και παρουσιάζεται ο προτεινόμενος βελτιστοποιημένος 

σχεδιασμός που προκύπτει, ενώ στην  παράγραφο 5.3 παρουσιάζεται η διαδικασία 

βελτιστοποίησης της συνάρτησης κατακερματισμού SHA-256, καταλήγοντας στον 

προτεινόμενο βελτιστοποιημένο σχεδιασμός της. Στην  παράγραφο 5.4 παρέχονται 

αναλυτικά πληροφορίες για τα πειραματικά αποτελέσματα καθώς και τον τρόπο διεξαγωγής 

τους, καθώς επίσης και συγκρίσεις με σχεδιασμούς που έχουν παρουσιαστεί είτε από την 

ακαδημαϊκή κοινότητα είτε από την βιομηχανία. Τελικά, η παράγραφος 5.5 δίνει τα 

συμπεράσματα του κεφαλαίου αυτού. 

 

5.2 Βελτιστοποίηση σχεδιασμού της SHA-1  

Όπως είπαμε η συνάρτηση κατακερματισμού SHA-1 είναι αυτή που επί του παρόντος 

κυριαρχεί σε υλοποιήσεις κρυπτογραφικών συστημάτων ασφαλείας αν και το ποσοστό της 

υποχωρεί λόγω  της διείσδυσης της SHA-256. Σε αυτό το κεφάλαιο ανά ενότητα θα 

παρουσιάζεται διαδοχικά η εφαρμογή των τεχνικών της προτεινόμενης μεθοδολογίας όπου 

θα επισημαίνονται τα οφέλη και τα κόστη σε κάθε στάδιο. Για να φανεί καλύτερα η 

βελτιστοποίηση με έντονη γραμμή στα σχήματα θα φαίνεται το εκάστοτε κρίσιμο μονοπάτι 

το επεξεργαστικού μπλοκ ώστε να είναι πιο εύκολο για τον αναγνώστη να κατανοήσει και 

να ακολουθήσει την ροή της μεθοδολογίας βελτιστοποίησης. Όταν σε κάποια περίπτωση 
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υπάρχουν δύο μονοπάτια τα οποία έχουν ακριβώς την ίδια καθυστέρηση και είναι αμφότερα 

τα κρίσιμα μονοπάτια, τότε αυτά τα μονοπάτια θα σημειώνονται με διαφορετικό είδος 

έντονων γραμμών έτσι ώστε να είναι όσο πιο ευδιάκριτα γίνεται. 

5.2.1 Παραμετρικό ξεδίπλωμα του αλγορίθμου της SHA-1 

Έστω λοιπόν η συνάρτηση κατακερματισμού SHA-1, την οποία θα βελτιστοποιήσουμε 

αρχικά σύμφωνα με την προτεινόμενη μεθοδολογία. Όπως ήδη αναλύσαμε πιο πριν στο 

Σχήμα 4.7, ο βέλτιστος βαθμός ξεδιπλώματος του αλγορίθμου του SHA-1 είναι δύο(2), 

όπου έχουμε την μέγιστη τιμή του παράγοντα  ρυθμαπόδοση /επιφάνεια ολοκλήρωσης. Στο 

Σχήμα 5.1, φαίνονται δυο διαδοχικές επαναλήψεις της συνάρτησης κατακερματισμού  

SHA-1, όπου με έντονη μαύρη γραμμή φαίνεται το κρίσιμο μονοπάτι το οποίο βρίσκεται 

στον υπολογισμό της τιμής του at και αποτελείται από τρείς αθροιστές και έναν πολυπλέκτη 

που τροφοδοτεί την είσοδο με τα αποτελέσματα της εξόδου  της προηγούμενης 

επανάληψης, σύμφωνα με την γενική αρχιτεκτονική του σχεδιασμού που έχουμε ήδη 

παρουσιάσει.  

 

 

Σχήμα 5.1 Δύο συνεχόμενοι επεξεργαστικοί γύροι της SHA-1  
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Έχουμε ήδη αναλύσει τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η μετρική αποτίμηση του βαθμού 

ξεδιπλώματος, κατά την ανάλυση της τεχνικής στο κεφάλαιο 4, όπου χρησιμοποιήσαμε σαν 

παράδειγμα επίδειξης την συνάρτηση κατακερματισμού SHA-1, οπότε θεωρούμε ως 

δεδομένη την ανάλυση αυτή. Έτσι θα ενοποιήσουμε τις δύο επαναλήψεις που βλέπουμε στο 

Σχήμα 5.1 και οι οποίες εκτελούνται σε δύο κύκλους ρολογιού, σε μία η οποία θα εκτελείται 

σε έναν κύκλο ρολογιού. 

Έστω οι εκφράσεις του επεξεργαστικού γύρου του SHA-1, έτσι όπως αυτές ορίζονται 

στο αντίστοιχο πρότυπο [126],   
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Όπου το ROTLx(y) αναπαριστά περιστροφή (rotation) της λέξης y κατά X bits προς τα 

αριστερά  ενώ η  ft(z,w,v) αναπαριστά την μη-γραμμική συνάρτηση (non-linear function), 

που περιγράφεται στο πρότυπο και η οποία υλοποιεί κάποιες πράξεις με πύλες με μέγιστη 

καθυστέρηση υπολογισμού την καθυστέρηση δύο πυλών .  

Παρατηρώντας τις εκφράσεις του επεξεργαστικού γύρου του SHA-1, στην εξ. 5.1, 

παρατηρείται ότι οι τιμές at-1, bt-1, ct-1, dt-1  αντιστοιχίζονται άμεσα σαν τιμές εξόδου στα bt, 

ct, dt, et αντίστοιχα. 

Στο πρώτο επεξεργαστικό μπλοκ του Σχήματος 5.1 αν εξαιρέσουμε την τιμή του  at-1, 

όλες οι υπόλοιπες τιμές των εξόδων  bt-1, ct-1, dt-1 και et-1 προκύπτουν κατευθείαν από τις 

εισόδους  at-2, bt-2, ct-2, και  dt-2 αντιστοίχως. 

 Αυτό σημαίνει κατά συνέπεια ότι επίσης και οι τιμές ct, dt και et μπορούν να 

προκύψουν άμεσα από τις τιμές των at-2, bt-2 και ct-2 αντιστοίχως που είναι γνωστές δύο 

επαναλήψεις πιο πριν. Επιπλέον, λόγω του γεγονότος ότι οι υπολογισμοί των τιμών at και bt 

απαιτούν διαφορετικές τιμές δηλ. αντιστοίχως τις τιμές των dt-2 και et-2 , αυτό σημαίνει ότι 

οι υπολογισμοί αυτοί, μέσα στον ξεδιπλωμένο κατά δύο σχεδιασμό του επεξεργαστικού 

μπλοκ, μπορούν να υλοποιηθούν παράλληλα. 

Στο Σχήμα 5.2 , τα δύο συνεχόμενα επεξεργαστικά μπλοκ του Σχήματος 5.1, έχουν 

ενοποιηθεί  σύμφωνα με την επιλογή του διπλού ξετυλίγματος αλγορίθμου. Επιπλέον και η 

εσωτερική του δομή έχει διαμορφωθεί κατάλληλα ώστε να εκμεταλλευτούμε την πιο πάνω 

διαπίστωση και να υλοποιήσουμε τον υπολογισμό των τιμών at και bt παράλληλα.  
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Σχήμα 5.2 Νέο επεξεργαστικό μπλοκ της SHA-1 με δύο ξετυλιγμένες επαναλήψεις 

 

Οι περιοχές που φαίνονται σκιασμένες με γκρι χρώμα στο Σχήμα 5.2, είναι οι περιοχές του 

προτεινόμενου επεξεργαστικού μπλοκ της SHA-1 που εκτελούν παράλληλα υπολογισμούς. 

Αυτό το επεξεργαστικό μπλοκ σε χρόνο ενός παλμού ρολογιού υπολογίζει το αποτέλεσμα  δύο 

επαναλήψεων, οπότε πλέον το αποτέλεσμα της συνάρτησης κατακερματισμού προκύπτει μετά 

από 40 κύκλους ρολογιού αντί για 80 που ισχύει στον συμβατικό σχεδιασμό. 

Από την άλλη, υπολογίζοντας το κρίσιμο μονοπάτι του νέου επεξεργαστικού μπλοκ  στο 

Σχήμα 5.2,  παρατηρούμε ότι αυτό αυξήθηκε κατά μόνο ένα στάδιο άθροισης, το οποίο πλέον 

αποτελείται από τέσσερεις αθροιστές και έναν πολυπλέκτη. Έτσι παρότι αυτό μειώνει την 

συχνότητα λειτουργίας κατά περίπου 35%, η ρυθμαπόδοση αυξάνεται αφού πλέον η έξοδος θα 

προκύπτει στους μισούς κύκλους ρολογιού σε σχέση με την συμβατική υλοποίηση.   

Οι νέες εξισώσεις που περιγράφουν την τιμή των at, bt, ct, dt και  et, πλέον περιγράφονται 

στην εξ. 5.2, που φαίνονται οι απαιτούμενοι υπολογισμοί του επεξεργαστικού μπλοκ μετά 

το ξετύλιγμα του βασικού αλγορίθμου κατά δύο επαναλήψεις. Από την μορφή αυτών των 

εξισώσεων μπορούμε να ανακαλύψουμε ποιοι  υπολογισμοί μπορούν να εκτελεστούν 
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παράλληλα ώστε να μειωθεί το κρίσιμο μονοπάτι του νέου επεξεργαστικού υπέρ-«μπλοκ». 

Έτσι είναι προφανές από τις εξισώσεις των at, bt, ότι αυτοί μπορούν να παραλληλοποιηθούν 

σε πολύ μεγάλο βαθμό και απλά όταν τελειώσει ο υπολογισμός του  bt, μετά από λίγο να 

τελειώσει και ο υπολογισμός του at. 
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          (εξ. 5.2) 

 

Είναι προφανές ότι με αυτή την τεχνική καταφέρνουμε να αυξήσουμε την 

ρυθμαπόδοση. Υπάρχει όμως ένα κόστος σε επιφάνεια ολοκλήρωσης που προκύπτει από 

την χρήση ουσιαστικά των επεξεργαστικών πόρων δύο επεξεργαστικών μπλοκ σε ένα. 

Εντούτοις, αυτή η αύξηση της επιφάνειας ολοκλήρωσης είναι ένα σχετικά μικρό ποσοστό 

του σχεδιασμού της συνάρτησης κατακερματισμού και κατά πολύ μικρότερο ποσοστό του 

σχεδιασμού του συνολικού κρυπτογραφικού συστήματος ασφαλείας το οποίο έχουμε 

περιγράψει στο κεφάλαιο 3 , και στην βελτιστοποίηση του οποίου έμμεσα προσβλέπουμε. 

Τέλος, να επισημάνουμε ότι τα εργαλεία σύνθεσης που υποστηρίζουν διαδικασίες 

ξετυλίγματος εκτός του ότι δεν κάνουν μετρική αποτίμηση του βέλτιστου βαθμού 

ξετυλίγματος, επίσης δεν προσπαθούν να παραλληλοποιήσουν πράξεις των διαδοχικών 

επαναλήψεων των αλγορίθμων. Αυτό σημαίνει ότι πρακτικά δεν βελτιστοποιείται ο 

παράγοντας ρυθμαπόδοση /επιφάνεια ολοκλήρωσης, απλά βελτιστοποιείται η χρήση των 

επεξεργαστικών πόρων που διατίθενται στην συσκευή στην οποία θα υλοποιήσουμε τον 

σχεδιασμό. 

 

5.2.2 Αποσύζευξη χωρικών εξαρτήσεων με χωρική αναδιάταξη πόρων και 

αποθήκευση ενδιάμεσων δεδομένων της SHA-1 

Το επόμενο βήμα της προτεινόμενης μεθοδολογίας έχει να κάνει με την χωρική 

αποσύζευξη των εξαρτήσεων μέσω χωρικής αναδιάταξης των υπολογιστικών πόρων και 

ίσως προσθήκη νέων πόρων κατά περίπτωση. Αυτό σε συνδυασμό με την μετακίνηση των 

καταχωρητών για την αποθήκευση των ενδιαμέσων αποτελεσμάτων που παράγονται οδηγεί 

στην επίτευξη χωρικού προϋπολογισμού. Αυτή η τεχνική θα εφαρμοστεί στο αποτέλεσμα 
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που προέκυψε από την εφαρμογή της πρώτης τεχνικής, δηλαδή θα εφαρμοστεί στο 

επεξεργαστικό υπέρ-μπλοκ που  προέκυψε και φαίνεται στο Σχήμα 5.2. 

Στο επεξεργαστικό υπέρ-μπλοκ παρατηρούμε ότι υπάρχουν περιπτώσεις  εξόδων οι 

οποίες προκύπτουν κατευθείαν από κάποιες τιμές εισόδων χωρίς ιδιαίτερους υπολογισμούς. 

Έτσι σύμφωνα με τα όσα έχουμε αναφέρει για αυτή την τεχνική μπορούμε να υποθέσουμε 

ότι ενώ  βρίσκεται σε διαδικασία υπολογισμού μία επανάληψη του επεξεργαστικού μπλοκ, 

με το επεξεργαστικό έργο να επικεντρώνεται στο κρίσιμο μονοπάτι, μπορούμε σε κάποιο 

άλλο μονοπάτι το οποίο είναι σχετικά αφόρτιστο να γίνεται προϋπολογισμός κάποιων 

ενδιάμεσων τιμών οι οποίες θα χρειαστούν κατά τον υπολογισμό της εκάστοτε επόμενης 

επανάληψης.  

Έτσι το υπολογιστικό κομμάτι που θα αντιστοιχεί σε αυτές τις προϋπολογισμένες τιμές 

θα μπορέσει να αφαιρεθεί από το κρίσιμο κομμάτι του σχεδιασμού και έτσι να αυξηθεί η 

συχνότητα λειτουργίας του. Αυτές οι ενδιάμεσες προϋπολογισμένες τιμές όμως θα πρέπει 

να σχετίζονται με υπολογισμούς πάνω σε δεδομένα-εισόδους που η τιμή τους σαν έξοδος 

στην αμέσως προηγούμενη επανάληψη, προκύπτει άμεσα από τις αντίστοιχες εισόδους 

αυτής της προηγούμενης επανάληψης. Αυτό γίνεται έτσι ώστε ενώ υπολογίζεται το κρίσιμο 

μονοπάτι μίας επανάληψης, ταυτόχρονα να προϋπολογίζονται ενδιάμεσες τιμές που θα 

χρειαστούν στον υπολογισμό του κρίσιμου μονοπατιού της επόμενης επανάληψης. 

Η εφαρμογή της τεχνικής αυτής στο επεξεργαστικό μπλοκ του Σχήματος 5.2, οδηγεί 

στο επεξεργαστικό μπλοκ του Σχήματος 5.3, στο όποιο και πάλι το κρίσιμο μονοπάτι 

βρίσκεται στον υπολογισμό της τιμής at+1 (σημειωμένο με μαύρη έντονη γραμμή). Οι έξοδοι 

ct+1, dt+1, et+1  προκύπτουν κατευθείαν από τις εισόδους του επεξεργαστικού υπέρ-μπλοκ at-1, bt-

1, ct-1, αντίστοιχα, και επίσης η τιμή  bt+1 υπολογίζεται πολύ πιο σύντομα από ότι η at+1 που 

αποτελεί το κρίσιμο μονοπάτι. 

 Έτσι με βάση τα παραπάνω είναι πιθανό να προϋπολογίσουμε ορισμένα ενδιάμεσα 

αποτελέσματα και ταυτόχρονα να μετακινήσουμε τους καταχωρητές διοχέτευσης σε ένα 

κατάλληλο ενδιάμεσο σημείο ώστε να αποθηκευτούν αυτά τα ενδιάμεσα αποτελέσματα 

σύμφωνα με αυτά που αναφέρθηκαν κατά την επεξήγηση του τρόπου εφαρμογής της τεχνικής 

αυτής.  Έτσι η  εξ. 5.2  τροποποιείται έτσι ώστε να εμφανισθούν τα ενδιάμεσα σήματα e*
t-1,   

d*
t-1,  ft1,  ft2, τα οποία φαίνονται στο Σχήμα 5.3 , και τα οποία είναι τα ενδιάμεσα σήματα που 

παράγονται από  μεταβλητές οι οποίες υπολογίζονται ταχύτερα σε σχέση με το κρίσιμο 

μονοπάτι του σχεδιασμού.  
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Σχήμα 5.3 Επεξεργαστικό μπλοκ της SHA-1 μετά την εφαρμογή της δεύτερης τεχνικής 

 

Παρατηρούμε ότι το νέο επεξεργαστικό μπλοκ του Σχήματος 5.2, αποτελείται πλέον 

από δύο τμήματα μετά την διχοτόμηση του από τους καταχωρητές διοχέτευσης που 

μετακινήθηκαν στο μέσο του για να αποθηκεύσουν τα ενδιάμεσα αποτελέσματα. Το πρώτο 

τμήμα είναι  η μονάδα προϋπολογισμού “Pre-Computation” η οποία είναι υπεύθυνη για τον 

προϋπολογισμό εκείνων των ενδιαμέσων  τιμών που θα χρειαστούν κατά την επόμενη 

επανάληψη του επεξεργαστικού μπλοκ, και το δεύτερο τμήμα είναι η μονάδα των τελικών 

υπολογισμών  “Post-Calculation”, που είναι υπεύθυνη για τον τελικό υπολογισμό της εξόδου 

κάθε επανάληψης.  

Εφαρμόζοντας την προτεινόμενη τεχνική, προκύπτει ότι το κρίσιμο μονοπάτι μειώνεται 

κατά μια μονάδα άθροισης.  Το κόστος σε επιφάνεια ολοκλήρωσης είναι μόνο τρεις 32-bit 

καταχωρητές σε κάθε επεξεργαστικό μπλοκ, αφού σε αυτή την περίπτωση δεν απαιτείται η 

χρήση επιπλέον πόρων παρά μόνο η αναδιοργάνωση των υφιστάμενων. Το κρίσιμο μονοπάτι 

βρίσκεται στον υπολογισμό της  ft1,  μέρος της οποίας είναι και ο υπολογισμός της τιμής του at.  

Παρατηρούμε επίσης στο Σχήμα 5.3 ότι η at μέσω πολυπλέκτη επιστρέφεται στην μονάδα 

προϋπολογισμού και τροφοδοτεί ένα καλώδιο χωρίς φορτίο. 
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Το επεξεργαστικό μπλοκ του Σχήματος 5.3 σε ένα κύκλο ρολογιού υπολογίζει το 

αποτέλεσμα δύο επαναλήψεων του αρχικού συμβατικού επεξεργαστικού μπλοκ, και το κρίσιμο 

μονοπάτι που είναι σημειωμένο με μαύρη έντονη γραμμή αποτελείται  από τρεις μονάδες 

άθροισης και έναν πολυπλέκτη ενώ όλα τα άλλα ενδιάμεσα αποτελέσματα που υπάρχουν στον 

σχεδιασμό προλαβαίνουν και υπολογίζονται νωρίτερα. Αυτό όμως είναι το κρίσιμο μονοπάτι 

και στον αρχικό συμβατικό σχεδιασμό του επεξεργαστικού μπλοκ, που με αυτό το κρίσιμο 

μονοπάτι όμως υπολογίζει το αποτέλεσμα μίας και όχι δύο επαναλήψεων όπως στο 

επεξεργαστικό μπλοκ του Σχήματος 5.3. αυτό λοιπόν σημαίνει ότι ήδη με την εφαρμογή των 

δύο πρώτων τεχνικών της προτεινόμενης μεθοδολογίας, έχει ήδη επιτευχθεί μια αύξηση κατά 

100% της ρυθμαπόδοσης της συνάρτησης κατακερματισμού SHA-1.   
 
 
 

5.2.3 Προ-φόρτωση δεδομένων (data pre-fetching) σε επίπεδο συστήματος 

της SHA-1 

Το τρίτο στάδιο της προτεινόμενης μεθοδολογίας έχει να κάνει με την εφαρμογή της 

τεχνικής προ-φόρτωσης δεδομένων σε επίπεδο συστήματος ώστε το αποτέλεσμα μεταξύ 

συγκεκριμένων δεδομένων για τα οποία υπάρχει η δυνατότητα να  προ-φορτώνονται στο 

επεξεργαστικό μπλοκ. Έτσι ελαφρύνεται υπολογιστικά το επεξεργαστικό μπλοκ, με 

απώτερο σκοπό βέβαια να μειωθεί το κρίσιμο μονοπάτι ειδάλλως δεν θα έχουμε πετύχει 

τίποτα. Υπάρχει περίπτωση, όπως στην SHA-1, που αυτή η μείωση του κρίσιμου 

μονοπατιού δεν επιτυγχάνεται από αυτή την τεχνική μόνη της αλλά σε συνδυασμό με τις 

επόμενες τεχνικές που εφαρμόζονται διαδοχικά. 

Παρατηρείται λοιπόν στο επεξεργαστικό μπλοκ του Σχήματος 5.3, ότι υπάρχουν 

αθροίσεις που γίνονται μεταξύ των τιμών W, K  που αντιστοιχούν σε διαδοχικές 

επαναλήψεις του αλγορίθμου. Από το πρότυπο της SHA-1 [126], προκύπτει ότι οι τιμές K  

είναι συγκεκριμένες σταθερές τιμές που είναι γνωστές από την αρχή της επεξεργαστικής 

διαδικασίας. Από την άλλη επίσης οι τιμές W, είναι τιμές που προκύπτουν με επεξεργασία 

πάνω στο μήνυμα εισόδου και η τροφοδότηση του στο επεξεργαστικό μπλοκ είναι ο τρόπος με 

τον οποίο το μήνυμα εσόδου καθορίζει το τελικό αποτέλεσμα της συνάρτησης 

κατακερματισμού. Σε κάθε επανάληψη του επεξεργαστικού γύρου αντιστοιχεί ο υπολογισμός 

μέσω κατάλληλης επεξεργασίας μίας τιμής του  W, με τις πρώτες δεκαέξι ποσότητες του όμως 

να προκύπτουν κατευθείαν από το μήνυμα εισόδου με απλή διαίρεση του σε 32-bit τμήματα. 
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Αυτό το γεγονός  σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η επεξεργασία για την εξαγωγή των 

ποσοτήτων W, είναι ταχύτερη από αυτή του επεξεργαστικού γύρου, μας οδηγεί στο 

συμπέρασμα ότι οι υπολογισμοί των ποσοτήτων W, μπορούν να προηγούνται αρκετούς 

κύκλους ρολογιού με αποτέλεσμα αυτές οι ποσότητες να είναι γνωστές αρκετούς κύκλους 

ρολογιού πριν έρθει η σειρά εκτέλεσης της επανάληψης στην οποία αντιστοιχούν. Όλες 

αυτές οι πληροφορίες αντλούνται αναλύοντας το πρότυπο της συνάρτησης 

κατακερματισμού SHA-1 [126].  

Οι παραπάνω παρατηρήσεις μας δίνουν την δυνατότητα να διερευνήσουμε την εύρεση 

ενός τρόπου ώστε οι υπολογισμοί μεταξύ των W και Kt, να γίνονται έξω από το 

επεξεργαστικό μπλοκ, αρκετή ώρα πριν αρχίσει η επανάληψη του επεξεργαστικού μπλοκ 

που τα απαιτεί, και έτσι αυτά να προ-φορτώνονται στο επεξεργαστικό μπλοκ. Αυτό είναι 

εφικτό με κατάλληλη τροποποίηση όπως θα δούμε και της συνολικής αρχιτεκτονικής του 

συστήματος, οπότε το αποτέλεσμα αυτών των υπολογισμών θεωρούνται πλέον σαν 

πρωταρχικές είσοδοι του επεξεργαστικού μπλοκ. Τα αποτελέσματα αυτών των πράξεων 

αποθηκεύονται σε καταχωρητές που τροφοδοτούν το επεξεργαστικό μπλοκ, με έτοιμους 

τους σχετικούς υπολογισμούς ακριβώς την στιγμή που αρχίζει η επανάληψη του 

επεξεργαστικού μπλοκ που απαιτεί αυτά τα αποτελέσματα. Έτσι πλέον το επεξεργαστικό 

μπλοκ του Σχήματος 5.3, παίρνει την ακόλουθη μορφή του Σχήματος 5.4 

 

 
 

Σχήμα 5.4 Επεξεργαστικό μπλοκ της SHA-1 μετά την εφαρμογή της τρίτης τεχνικής 
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Από τα παραπάνω συνάγεται ότι οι εν λόγω υπολογισμοί πραγματοποιούνται πιο 

γρήγορα από την στιγμή που χρειάζονται, και το αποτέλεσμα τους προ-φορτώνεται στον 

επεξεργαστικό γύρο  με αποτέλεσμα ο χρόνος αυτός να μην «φαίνεται» στο επεξεργαστικό 

μπλοκ.  

Όμως η εφαρμογή αυτής της τεχνικής απαιτεί τροποποίηση της συνολικής 

αρχιτεκτονικής του σχεδιασμού της συνάρτησης κατακερματισμού, η οποία είναι αυτή που 

φαίνεται στο Σχήμα 5.5. 

 

 
 

Σχήμα 5.5  Αρχικός σχεδιασμός συνολικής αρχιτεκτονικής της SHA-1 

 
Όμως η εφαρμογή αυτής της τεχνικής απαιτεί τροποποίηση της συνολικής 

αρχιτεκτονικής του σχεδιασμού της συνάρτησης κατακερματισμού, η οποία είναι αυτή που 

φαίνεται στο Σχήμα 5.5. Αυτό απαιτείται γιατί πρέπει να μεταφερθούν επεξεργαστικοί πόροι 

μέσα από το επεξεργαστικό μπλοκ έξω από αυτό, ώστε να υλοποιούνται οι υπολογισμοί τα 

αποτελέσματα των  οποίων προ-φορτώνονται στους επεξεργαστικούς γύρους. Επιπλέον 

πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη για αποθήκευση των αποτελεσμάτων αυτών καθώς και για την 

κατάλληλη επιλογή των σταθερών που θα χρησιμοποιούνται κάθε φορά στους 

υπολογισμούς αφού σε αντίθεση με την παλιό σχεδιασμό, στον νέο υπάρχουν δύο σταθερές 
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ανά επεξεργαστικό μπλοκ που χρειάζονται. Βασική αλλαγή του παλαιού σχεδιασμού είναι η 

ανάγκη για εισαγωγή μίας μονάδας αρχικοποίησης (Initialization unit) ώστε όταν αρχίζει η 

πρώτη επανάληψη του επεξεργαστικού μπλοκ να είναι έτοιμα τα πρώτα αποτελέσματα των 

υπολογισμών μεταξύ των W και K, και να συνεχιστεί από εκεί και μετά η απρόσκοπτη 

λειτουργία των επαναλήψεων του επεξεργαστικού γύρου με ορθό τρόπο.  Τέλος, είναι προφανές 

ότι χρειάζονται τροποποιήσεις και στην μονάδα ελέγχου του συστήματος, αφού ο χρονισμός 

των διαφόρων διαδικασιών έχει πλέον αλλάξει και αυτά πλέον πρέπει να συγχρονιστούν εκ 

νέου σύμφωνα με την νέα λειτουργικότητα του συστήματος. Η συνολική αρχιτεκτονική του 

σχεδιασμού της συνάρτησης κατακερματισμού, μετά την εφαρμογή αυτής της τεχνικής 

είναι αυτή που φαίνεται στο Σχήμα 5.6. 
 
 

 
 

 
Σχήμα 5.6 Σχεδιασμός συνολικής αρχιτεκτονικής της SHA-1  μετά την τρίτη τεχνική 

 

Οι εκτεταμένες αλλαγές στην συνολική αρχιτεκτονική και στην αλλαγή του συστήματος 

είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους τα εργαλεία σύνθεσης όπως αναφέραμε δεν 

μπορούν να επιτελέσουν αυτού του είδους τις βελτιστοποιήσεις.  
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Η  εφαρμογή αυτής της τεχνικής στην συνάρτηση κατακερματισμού SHA-1, δεν 

μειώνει το κρίσιμο μονοπάτι από μόνη της. Αυτό όμως θα γίνει εφικτό με το πέρας της 

μεθοδολογίας βελτιστοποίησης όταν εφαρμοστούν και οι υπόλοιπες τεχνικές. Το δε κόστος 

σε επιφάνεια ολοκλήρωσης είναι παρά πολύ μικρό αφού ουσιαστικά αναδιατάσσονται 

επεξεργαστικοί πόροι, επανα-ρυθμίζεται η μονάδα ελέγχου, και προσθέτουμε τέσσερεις 

πολυπλέκτες για τις μονάδες τροφοδότησης που φαίνονται με ροζ χρώμα στο Σχήμα 5.6, και 

ένας αθροιστής και δύο καταχωρητές για την μονάδα αρχικοποίησης.  Άρα το σχετικό κόστος 

σε επιφάνεια ολοκλήρωσης είναι πάρα πολύ μικρό σε αυτή την περίπτωση, αναλογιζόμενοι 

ειδικά και το κόστος που είχαμε κατά τα δύο πρώτα στάδια βελτιστοποίησης που όμως αύξησαν 

κατά 100% την ρυθμαπόδοση του συνολικού συστήματος όποιο και να θεωρήσουμε ότι είναι 

αυτό.  
 

5.2.4 Συμπίεση εισόδων μέσω βελτιστοποιήσεων σε κυκλωματικό επίπεδο- 

της SHA-1 

Με επισκόπηση του επεξεργαστικού μπλοκ έτσι όπως αυτό έχει διαμορφωθεί μετά και 

από την εφαρμογή της τρίτης τεχνικής στο Σχήμα 5.4, προκύπτει ότι σε αυτό δεν υπάρχει 

καμία περίπτωση όπου μπορεί να γίνει συμπίεση εισόδων αφού σε κάθε υπολογισμό του 

επεξεργαστικού μπλοκ υπάρχει πλήρη αξιοποίηση του εκάστοτε κυκλωματικά διαθέσιμου 

χρόνου σύμφωνα με αυτά που αναφέρθηκαν  κατά την πλήρη περιγραφή και ανάλυση της 

τεχνικής αυτής στο κεφάλαιο 4. Άρα  δεν υπάρχει καμία σπατάλη κυκλωματικού χρόνου 

μέσα στο επεξεργαστικό μπλοκ οπότε προχωράει κανονικά η διαδικασία στην εφαρμογή της 

πέμπτης και τελευταίας τεχνικής που κατορθώνει τελικά να μειώσει το κρίσιμο μονοπάτι.    
 

5.2.5 Χρονικοί προ-υπολογισμοί δεδομένων της SHA-1 

Τελευταίο βήμα της μεθοδολογίας είναι η εφαρμογή της τεχνικής των χρονικών 

προϋπολογισμών. Για να εφαρμοστεί αυτή η τεχνική όμως θα πρέπει να πραγματοποιηθεί 

μια αναδιάταξη των επεξεργαστικών πόρων στο τελικό στάδιο ώστε να υπάρξει πλήρη 

εκμετάλλευση των ωφελειών της τεχνικής.   

Για να γίνει πιο συμπαγής η παρακολούθηση του τρόπου εφαρμογής της  τεχνικής 

αυτής, εισάγουμε την αναπαράσταση Zt που αναπαριστά την συνένωση των πέντε εξόδων 

κάθε επανάληψης του επεξεργαστικού γύρου του  SHA-1, (δηλαδή των τιμών των παραμέτρων 

at, bt, ct, dt και  et) κατά την tth  επανάληψη του επεξεργαστικού μπλοκ. 
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Παρατηρούμε ότι μετά την εφαρμογή της τεχνικής του παραμετρικού ξεδιπλώματος 

του αλγορίθμου, δύο διαδοχικές επαναλήψεις του αλγορίθμου έχουν συγχωνευτεί και έτσι 

δύο επαναλήψεις εκτελούνται σε έναν κύκλο ρολογιού. Αυτό σημαίνει ότι οι τιμές Zt+1 

υπολογίζονται με βάση τις τιμές Zt-1. Έτσι για παράδειγμα η τιμή et+1 υπολογίζεται από την τιμή 

του ct-1. Ειδικά δε για τις δύο πρώτες επαναλήψεις του αλγορίθμου απαιτούνται κάποιες 

αρχικοποιήσεις που εκτελούνται στην μονάδα αρχικοποίησης που έχει εισαχθεί στον σχεδιασμό 

ήδη από το τρίτο βήμα βελτιστοποίησης. Απλά χρειάζεται μερική τροποποίηση η μονάδα αυτή 

ώστε ενώ διαρκεί η διαδικασία λήψης των δεδομένων του μηνύματος εισόδου και πριν αρχίσει 

η επεξεργασία στο επεξεργαστικό μπλοκ να υπολογίζονται κάποιες αρχικές τιμές που 

απαιτούνται να είναι έτοιμες όταν αρχίσει η πρώτη επεξεργασία-επανάληψη του 

επεξεργαστικού μπλοκ, αφού δεν υπάρχουν προηγούμενες τιμές για Z1 και Z2.  

Επιπλέον, υποθέτουμε ότι κατά την χρονική στιγμή της επανάληψης t+1 βρίσκονται σε 

διαδικασία υπολογισμού των αποτελεσμάτων Zt+1 με βάση τις τιμές της προηγούμενης 

επανάληψης Zt-1 ,των τιμών Wt , Wt+1 από το μήνυμα εισόδου και τις αντίστοιχες τιμές Kt , Kt+1 

σύμφωνα με το πρότυπο της συνάρτησης κατακερματισμού SHA-1 [126].  Στο Σχήμα 5.4 με 

βάση τα παραπάνω απεικονίζεται η  t+1 επανάληψη του αλγορίθμου. Από την μονάδα τελικών 

υπολογισμών “Post-Computation” του Σχήματος 5.4 παρατηρείται ότι σε κάθε επανάληψη, από 

την περιστραμένη τιμή at-1, προκύπτει κατευθείαν η τιμή ct+1 (στην επόμενη επανάληψη). 

Επίσης, από την τωρινή τιμή του ct+1 προκύπτει άμεσα η τιμή του et+3. Συνεπώς, η τιμή του et+3, 

είναι ακριβώς ίδια με την περιστραμένη τιμή του at-1  δύο επαναλήψεις νωρίτερα. Έτσι είναι 

προφανές ότι ισχύει: 
 

( )13013 −++ == ttt aROTLce  (εξ. 5.3) 
 
Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι οι τιμές  των W, K υπολογίζονται έξω από το 

επεξεργαστικό μπλοκ και προ-φορτώνονται σε αυτό κατά την εκκίνηση των υπολογισμών του, 

προκύπτει ότι μπορεί να εφαρμοστεί η τεχνική του χρονικού προϋπολογισμού. Οι τιμές των 

ενδιάμεσων σημείων X και Y  που φαίνονται στο Σχήμα 5.4, πρόκειται να προϋπολογιστούν 

στον άξονα του χρόνου. Για να εφαρμόσουμε αυτή την τεχνική προϋπολογισμού για την τιμή  

X, αντί να υπολογίσουμε το et+3+ Kt+4+ Wt+4  στην t+5 επανάληψη ( έτσι ώστε να υπολογίσουμε 

ένα από τα υπό-αθροίσματα που χρειάζονται στον υπολογισμό της τιμής at+5), υπολογίζουμε 

κατά την διάρκεια της επανάληψης t+1 την τιμή   Kt+4+ Wt+4 + ROT30(at-1), η οποία σώζεται 

στον καταχωρητή h*.  
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Στην διάρκεια της επόμενης επανάληψης, δηλαδή της επανάληψης  t+3,  αυτή η 

προϋπολογισμένη τιμή αντιστοιχεί στην τιμή Kt+4+ Wt+4 + ct+1. Τελικά στην επανάληψη t+5, 

αυτή η προϋπολογισμένη τιμή αντιστοιχεί στην τιμή Kt+4+ Wt+4 +et+3  η οποία προστίθεται στην 

έξοδο της μη-γραμμικής συνάρτησης, έτσι ώστε να υπολογιστεί η ενδιάμεση τιμή Xt+3. Αυτή η 

τιμή του Xt+3  χρησιμοποιείται τότε κατά την διάρκεια της ίδιας επανάληψης t+5, έτσι ώστε να 

υπολογιστούν οι τιμές   at+5 και bt+5. 

Ο χρόνος υπολογισμού για την τιμή του Xt+i ισούται με την καθυστέρηση δύο σταδίων 

άθροισης και μίας μη-γραμμικής συνάρτησης. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι είσοδοι της 

μη-γραμμικής συνάρτησης, προκύπτουν κατευθείαν άμεσα από τις εξόδους της προηγούμενης 

επανάληψης και η καθυστέρηση της ισούται με δύο καθυστερήσεις πυλών σύμφωνα με το 

πρότυπο [126]. Επιπλέον, στο Σχήμα 5.4 παρατηρείται ότι από η τιμή του dt+3 προκύπτει 

κατευθείαν από την περιστραμένη τιμή του bt+1, το οποίο δυστυχώς δεν προκύπτει κατευθείαν 

από κάποια τιμή. Η τιμή  bt+1 προκύπτει σαν αποτέλεσμα της πρόσθεσης μεταξύ των τιμών  ft1 

και e*
t+1 η οποία λαμβάνει χώρα στην μονάδα τελικών υπολογισμών “Post-Computation” κατά 

την διάρκεια της επανάληψης  t+1. 

Το αποτέλεσμα της διαδικασίας  προϋπολογισμού της τιμής του X, είναι ότι πλέον η τιμή 

του b προκύπτει κατευθείαν από την περιστραμένη τιμή του X  έτσι όπως αυτό φαίνεται στο 

Σχήμα 5.7, που δείχνει την τελική μορφή του επεξεργαστικού μπλοκ μετά και από την 

εφαρμογή της πέμπτης τεχνικής. Έτσι προκύπτει ότι ισχύει : 
 

( )130
*

13 −++ == ttt XROTLbd  (εξ. 5.4) 
 

Τα παραπάνω, μας δίνουν την δυνατότητα να εφαρμόσουμε την τεχνική του χρονικού 

προϋπολογισμού και για τον υπολογισμό της τιμής  Y επίσης. Έτσι, για να είμαστε πιο 

λεπτομερείς κατά την επανάληψη t+1, πραγματοποιείται ο υπολογισμός  Kt+5 + Wt+5 + 

ROT30(Xt-1). Στην επόμενη επανάληψη, δηλαδή στην επανάληψη t+3, το προηγούμενο 

άθροισμα, αναπαριστά την τιμή  Kt+5+ Wt+5 + bt+1 (που ισούται με την τιμή bt+3). Τέλος, στην 

επανάληψη  t+5 η πρoαναφερόμενη ποσότητα αναπαριστά την τιμή  Kt+5+ Wt+5 + dt+3 η οποία 

προστίθεται στην έξοδο της δεύτερης μη-γραμμικής συνάρτησης έτσι ώστε να υπολογιστεί η 

τιμή Yt+3 (αυτή η τιμή είναι σημειωμένη σαν Yt-1 στο Σχήμα 5.7, αφού το Σχήμα 5.7 περιγράφει 

την t+1 επανάληψη).  Η ποσότητα Yt+3 χρησιμοποιείται τότε στην μονάδα τελικών υπολογισμών 

“Post-Computation” στην ίδια επανάληψη έτσι ώστε να υπολογιστεί η τιμή at+5.                      

Ο απαιτούμενος  χρόνος για τον υπολογισμό του Yt-1 στο Σχήμα 5.7, είναι αυτός που αντιστοιχεί 
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στον υπολογισμό δύο σταδίων άθροισης και μίας μη-γραμμικής συνάρτησης.  

 
 

Σχήμα 5.7 Τελικό Επεξεργαστικό μπλοκ της SHA-1 μετά την εφαρμογή της 

προτεινόμενης μεθοδολογίας βελτιστοποίησης 

 
 

Το νέο κρίσιμο μονοπάτι του σχεδιασμού του επεξεργαστικού μπλοκ του SHA-1 το οποίο 

φαίνεται στο Σχήμα 5.7 βρίσκεται στον υπολογισμό των ποσοτήτων X και Y. Υπάρχουν δηλαδή 

δύο μονοπάτια τα οποία παρουσιάζουν ακριβώς την ίδια καθυστέρηση υπολογισμών στο 

επεξεργαστικό μπλοκ στο Σχήμα 5.7 και είναι αυτά που καθορίζουν το κρίσιμο μονοπάτι και 

άρα την συχνότητα λειτουργίας του συνολικού σχεδιασμού. 

  Αυτό σημαίνει ότι πλέον το κρίσιμο μονοπάτι του σχεδιασμού έχει μειωθεί στον χρόνο 

που αντιστοιχεί στον υπολογισμό δύο σταδίων άθροισης μίας μη-γραμμικής συνάρτησης και 

του πολυπλέκτη που δεν φαίνεται στο επεξεργαστικό μπλοκ και είναι υπεύθυνος για την 

ανατροφοδότηση της εισόδου με τα αποτελέσματα της εξόδου. Το κρίσιμο μονοπάτι έχει 

μειωθεί κατά ένα στάδιο άθροισης το οποίο συμβάλει περίπου στο 30% της συνολικής 

καθυστέρησης, ενώ η καθυστέρηση δυο πυλών συμβάλουν κατά πολύ λιγότερο.  

Πρέπει να τονίσουμε βέβαια ότι η εφαρμογή της τεχνικής προϋπολογισμού δεδομένων 

απαιτεί και κάποιες αλλαγές στην συνολική αρχιτεκτονική του σχεδιασμού της συνάρτησης 
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κατακερματισμού που παρουσιάστηκε στο Σχήμα 5.6, όπως ήδη αναφέρθηκε. 

Το Σχήμα 5.6 παραμένει έγκυρο για τον τελικά προτεινόμενο σχεδιασμό της συνάρτησης 

κατακερματισμού SHA-1,  αφού οι αλλαγές που πρέπει να γίνουν δεν αποδίδονται στο σχήμα 

αυτό, αν και αυτές αφορούν την μονάδα αρχικοποίησης, την μονάδα ελέγχου κ.ο.κ . 

Επίσης να παρατηρήσουμε  ότι στο τελικά προτεινόμενο επεξεργαστικό μπλοκ για την 

συνάρτηση κατακερματισμού SHA-1,  που είναι αυτό στο Σχήμα 5.7, δεν υπάρχει κάποιος 

καταχωρητής που να αποθηκεύει την τιμή  et, λόγω του γεγονότος ότι κάθε φορά  η τιμή της 

συμπεριλαμβάνεται στην ποσότητα που αρχίζει να προϋπολογίζεται δύο επαναλήψεις πριν από 

την στιγμή που αυτή χρησιμοποιείται στο επεξεργαστικό μπλοκ.  

Όσον αφορά τον συνολικά προτεινόμενο σχεδιασμό, το κόστος σε επιφάνεια ολοκλήρωσης 

από την εφαρμογή της συνολικής μεθοδολογίας σε σχέση με τον συμβατικό σχεδιασμό, είναι 

τέσσερεις 32-bit καταχωρητές που χρησιμοποιούνται για αποθήκευση ενδιαμέσων 

αποτελεσμάτων, τέσσερεις 32-bit αθροιστές και μια μη-γραμμική συνάρτηση ανά 

επεξεργαστικό γύρο. Το συνολικό κόστος σε επιφάνεια ολοκλήρωσης είναι λιγότερο από 

20% για τον σχεδιασμό της συνολικής συνάρτησης κατακερματισμού συγκρινόμενο με την 

αντίστοιχη συμβατική υλοποίηση, σύμφωνα με το πρότυπο, την οποία θεωρήσαμε σαν 

σχεδιασμό αναφοράς. Αυτό σημαίνει ότι το κόστος σε επιφάνεια ολοκλήρωσης είναι σχεδόν 

αμελητέο (περίπου 5% ή και λιγότερο) για το συνολικό κρυπτογραφικό σύστημα ασφαλείας 

το οποίο θεωρήσαμε και αναλύσαμε στο κεφάλαιο 3. Αναλογιζόμενοι το νέο κρίσιμο 

μονοπάτι του προτεινόμενου σχεδιασμού και το γεγονός ότι πλέον ο υπολογισμός της 

τελικής εξόδου απαιτεί τους μισούς κύκλους ρολογιού, προκύπτει ότι θεωρητικά η 

ρυθμαπόδοση της υλοποίησης της συνάρτησης κατακερματισμού έχει αυξηθεί κατά περίπου 

160%, συγκρινόμενο πάντα με τον σχεδιασμό αναφοράς με την εφαρμογή του ίδιου 

αριθμού σταδίων διοχέτευσης. 

 Αυτή η μεγάλη αύξηση της ρυθμαπόδοσης της συνάρτησης κατακερματισμού που 

συνιστά αντίστοιχη αύξηση και της ρυθμαπόδοσης του συνολικού κρυπτογραφικού 

συστήματος ασφαλείας είναι πολύ αποδοτική αν αναλογιστεί κανείς ότι το κόστος σε 

επιφάνεια ολοκλήρωσης για το συνολικό κρυπτογραφικό σύστημα ασφαλείας είναι της 

τάξης του 5%.  
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5.3 Βελτιστοποίηση σχεδιασμού της SHA-256  

 Σε αυτό το κεφάλαιο θα βελτιστοποιήσουμε τον σχεδιασμό της συνάρτησης 

κατακερματισμού SHA-256 εφαρμόζοντας την προτεινόμενη μεθοδολογία 

βελτιστοποίησης. Ο λόγος που επιλέξαμε να παρουσιάσουμε την μεθοδολογία 

βελτιστοποίησης σε αυτήν την συνάρτηση κατακερματισμού, είναι η διαρκώς αυξανόμενη 

σημασία της και της όλο και μεγαλύτερης  χρήσης της στα νέα κρυπτογραφικά συστήματα 

ασφαλείας. Άλλωστε και η NIST, έχει εδώ και αρκετό καιρό εκδώσει οδηγία [134], 

συνιστώντας την σταδιακή απόσυρση της  συνάρτησης κατακερματισμού SHA-1, και 

υιοθέτηση της συνάρτησης κατακερματισμού SHA-256. Όπως έχει ειπωθεί,  το νέο 

πρότυπο για συναρτήσεις κατακερματισμού θα οριστικοποιηθεί μετά το 2011, και η έκδοση 

και εφαρμογή του σε εμπορικές εφαρμογές σίγουρα θα μετατεθεί μετά το 2020. 

Η διαδικασία εφαρμογής της προτεινόμενης μεθοδολογίας θα είναι σε πιο αφαιρετική 

μορφή για την συνάρτηση κατακερματισμού SHA-256, ώστε να αποφευχθούν επαναλήψεις. 

Σε περιπτώσεις που απαιτείται  λόγω διαφοροποιήσεων ή επιπλέον πληροφοριών, εκεί θα 

παρέχονται επιπλέον πληροφορίες ώστε να μην υπάρχει καμία ασάφεια. 

 
5.3.1 Παραμετρικό ξεδίπλωμα του αλγορίθμου της SHA-256 

Το πρώτο βήμα της μεθοδολογίας είναι το παραμετρικό ξεδίπλωμα αλγορίθμου. Το 

συμβατικό  επεξεργαστικό μπλοκ της συνάρτησης κατακερματισμού SHA-256,  φαίνεται 

στο Σχήμα 5.8 σύμφωνα με το πρότυπο [128] ορισμού του. Το κρίσιμο μονοπάτι του 

επεξεργαστικού μπλοκ, αποτελείται από 4 αθροιστές και έναν πολυπλέκτη για την 

τροφοδότηση των εισόδων με τα αποτελέσματα της προηγούμενης επανάληψης, και 

βρίσκεται στον υπολογισμό των τιμών at και et.  Η τελική έξοδος της συνάρτησης 

κατακερματισμού SHA-256,  προκύπτει μετά 64 επαναλήψεις δηλαδή μετά από 64 κύκλους 

ρολογιού σύμφωνα με αυτόν τον σχεδιασμό του επεξεργαστικού μπλοκ. 

Ο αντίστοιχος συνολικός σχεδιασμός του συστήματος της συνάρτησης 

κατακερματισμού SHA-256,  σύμφωνα με το πρότυπο [128] ορισμού του είναι αυτή που 

φαίνεται στο Σχήμα 5.9. Παρατηρούμε ότι έχουμε ακολουθήσει, και πάλι για τους ίδιους 

λόγους, την τακτική της εφαρμογής των τεσσάρων σταδίων διοχέτευσης. Η τελική έξοδος 

της SHA-256 είναι 256 bit σε αντίθεση με την SHA-1 που η τελική έξοδός της έχει 160 bit.  
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Σχήμα 5.8 Συμβατικός επεξεργαστικός γύρος της SHA-256 

 

 

Σχήμα 5.9 Αρχικός σχεδιασμός συνολικής αρχιτεκτονικής της SHA-256 
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Σε πρώτη φάση πρέπει να αποφασιστεί ποιος είναι ο βέλτιστος βαθμός ξετυλίγματος 

του αλγορίθμου. Ο κάθε επεξεργαστικός γύρος της SHA-256 εκτελείται 16 φορές, άρα οι 

πιθανοί αριθμοί επαναλήψεων για ξεδίπλωμα  είναι: 1, 2, 4, 8, και 16. Τα αποτελέσματα της 

σχετικής συνάρτησης κόστους ρυθμαπόδοσης / επιφάνεια ολοκλήρωσης για  την 

συνάρτηση κατακερματισμού SHA-256, πραγματοποιούνται με υλοποιήσεις των 

υποψήφιων σχεδιασμών σε συσκευές της οικογένειας Virtex-II FPGA, ενώ προφανώς τα 

αποτελέσματα  ποιοτικά θα ήταν ίδια σε οποιαδήποτε άλλη πλατφόρμα και αν επιλέγαμε να τα 

αποτιμήσουμε. Το αποτέλεσμα αυτής της παραμετρικής ανάλυσης φαίνεται στο Σχήμα 5.10. 

 

 
 

Σχήμα 5.10 Αποτελέσματα Ρυθμαπόδοσης/ επιφάνεια ολοκλήρωσης για διαφορετικό 

αριθμό ξετυλίγματος επαναλήψεων του επεξεργαστικού μπλοκ της SHA-256 

 Από το Σχήμα 5.10 προκύπτει ότι η καλύτερη επιλογή, οριακά, είναι το ξεδίπλωμα δύο 

επαναλήψεων του επεξεργαστικού μπλοκ της συνάρτησης κατακερματισμού SHA-256. 

Παρατηρούμε ότι πολύ κοντά στην βέλτιστη απόδοση είναι και η επιλογή για ξεδίπλωμα 

τεσσάρων επαναλήψεων του επεξεργαστικού μπλοκ της συνάρτησης κατακερματισμού 

SHA-256. Έτσι εάν το κρυπτογραφικό σύστημα ασφαλείας προορίζεται για μια εφαρμογή 

π.χ. τύπου διακομιστή, η οποία απαιτεί ακόμα υψηλότερη ρυθμαπόδοση τότε μπορούμε να 

επιλέξουμε το ξεδίπλωμα τεσσάρων επαναλήψεων κατά το πρώτο στάδιο της 

βελτιστοποίησης όντας πολύ κοντά στον βέλτιστο βαθμό αξιοποίησης της επιπλέον 

επιφάνειας ολοκλήρωσης που θα διαθέσει για αύξηση της ρυθμαπόδοσης. Όλα αυτά βέβαια 

με την προϋπόθεση ότι υπάρχει αυτή η επιπλέον επιφάνεια ολοκλήρωσης ελεύθερη στην 

συσκευή FPGA που θα επιλέξουμε ή στο αντίστοιχο ASIC. 
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Εντούτοις, εμείς θα υιοθετήσουμε την βέλτιστη επιλογή που είναι το ξετύλιγμα δύο 

επαναλήψεων του επεξεργαστικού μπλοκ της συνάρτησης κατακερματισμού SHA-256. Στο 

Σχήμα 5.11, φαίνονται δύο συνεχόμενοι επεξεργαστικοί γύροι, τους οποίους θα 

συγχωνεύσουμε σε έναν διαμορφώνοντας έτσι το επεξεργαστικό υπέρ-μπλοκ κατά τα 

γνωστά. Με έντονη μαύρη γραμμή είναι σημειωμένο το κρίσιμο μονοπάτι του σχεδιασμού 

 

 

Σχήμα 5.11 Δύο συνεχόμενοι επεξεργαστικοί γύροι της SHA-256 

 Στο Σχήμα 5.12, φαίνεται η μορφή που παίρνει το επεξεργαστικό υπέρ-μπλοκ, το 

οποίο πλέον σε έναν κύκλο ρολογιού  υπολογίζει το αποτέλεσμα δύο επαναλήψεων του 

αρχικού συμβατικού μπλοκ. Αυτό προέκυψε κατόπιν τροποποίησης της συνένωσης των δύο 

επαναλήψεων του Σχήματος 5.11, ώστε να εκμεταλλευτούμε τις περιπτώσεις υπολογισμών 

που μπορούν να εκτελεστούν παράλληλα, και έτσι να πετύχουμε τον όσο το δυνατόν 

ταχύτερο και με μεγαλύτερη παραλληλία υπολογισμό των τελικών τιμών at και et. 
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Σχήμα 5.12 Νέο επεξεργαστικό μπλοκ της SHA-1 με δύο ξετυλιγμένες επαναλήψεις 

 

Οι περιοχές που φαίνονται σχιασμένες με γκρι είναι υπολογιστικά κομμάτια που 

εκτελούνται παράλληλα, οπότε αντιστοιχούν σε υπολογισμούς που χρονικά, συμμετέχουν μόνο 

μια φορά στην διαμόρφωση της συνολικής καθυστέρησης του κρίσιμου μονοπατιού του 

επεξεργαστικού μπλοκ. Υπολογίζοντας το νέο κρίσιμο μονοπάτι στο επεξεργαστικό υπέρ-

μπλοκ του Σχήματος 5.12,  προκύπτει ότι μόνο δύο επιπλέον επίπεδα άθροισης έχουν 

προστεθεί, και πλέον το κρίσιμο μονοπάτι αποτελείται από έξι αθροιστές, μία μη-γραμμική 

συνάρτηση και έναν πολυπλέκτη που χρειάζονται για τον υπολογισμό των at  και et.  Παρότι 

στο επεξεργαστικό υπέρ-μπλοκ η συχνότητα λειτουργίας μειώνεται, η ρυθμαπόδοση αυξάνεται 

σημαντικά αφού πλέον η τελική έξοδος της συνάρτησης κατακερματισμού προκύπτει στους 

μισούς κύκλους ρολογιού, μόλις 32. 
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 Η απαιτούμενη επιφάνεια ολοκλήρωσης αυξάνεται καθώς περισσότερα κυκλώματα 

αθροιστών χρησιμοποιούνται στο νέο επεξεργαστικό υπέρ μπλοκ του Σχήματος 5.12, έτσι 

ώστε να πετύχουμε το ξεδίπλωμα του αλγορίθμου. 

 

5.3.2 Αποσύζευξη χωρικών εξαρτήσεων με χωρική αναδιάταξη πόρων και 

αποθήκευση ενδιάμεσων δεδομένων της SHA-256 
Το επόμενο βήμα της προτεινόμενης μεθοδολογίας έχει να κάνει με την χωρική 

αποσύζευξη των εξαρτήσεων μέσω χωρικής αναδιάταξης των υπολογιστικών πόρων και 

ίσως προσθήκη νέων πόρων κατά περίπτωση. Υπάρχουν περιπτώσεις όμως, όπως σε αυτή 

την περίπτωση όπου η εφαρμογή αυτής της τεχνικής μπορεί να οδηγήσει και σε μείωση των 

χρησιμοποιούμενων επεξεργαστικών πόρων όπως σε αυτή την περίπτωση όπου η εφαρμογή 

της προηγούμενης τεχνικής είχε ένα σχετικά μεγάλο κόστος σε επιφάνεια ολοκλήρωσης. 

Η δεύτερη τεχνική θα εφαρμοστεί όπως και πριν στο επεξεργαστικό μπλοκ του 

Σχήματος 5.12 το οποίο και προέκυψε κατά την εφαρμογή της πρώτης τεχνικής οπότε και 

προκύπτει το επεξεργαστικό μπλοκ το οποίο φαίνεται στο Σχήμα 5.13. Η μετατροπή αυτή 

γίνεται εφαρμόζοντας την δεύτερη τεχνική σύμφωνα με τις οδηγίες εφαρμογής που 

περιγράφηκαν στο κεφάλαιο 4. Όπως έχει αναλυθεί, αξιοποιείται πληροφορία λόγω της 

εναλλαγής των μεταβλητών που κάθε φορά αποτελούν στόχο υπολογισμού του κρίσιμου 

μονοπατιού του επεξεργαστικού μπλοκ, ώστε να δημιουργήσουμε και να αποθηκεύσουμε 

ενδιάμεσα σήματα, με στόχο να μειώσουμε το κρίσιμο μονοπάτι του επεξεργαστικού 

μπλοκ. 

Με επισκόπηση του Σχήματος 5.13, προκύπτει ότι το κρίσιμο μονοπάτι βρίσκεται 

πλέον στον υπολογισμό της τιμής του ενδιάμεσου αποτελέσματος  p1 το οποίο εισάγεται για 

πρώτη φορά στο Σχήμα 5.13, κατά την εφαρμογή της δεύτερης  τεχνικής. Το κρίσιμο μονοπάτι 

έχει πλέον μειωθεί από έξι αθροιστές, μία μη-γραμμική συνάρτηση και έναν πολυπλέκτη που 

ήταν στο Σχήμα 5.12, σε τέσσερεις αθροιστές, δύο μη-γραμμικές συναρτήσεις (που είναι 

σημειωμένες σαν Maj και Ch στο Σχήμα 5.13) και έναν πολυπλέκτη. Συγκρίνοντας με την 

αρχική συμβατική υλοποίηση του επεξεργαστικού μπλοκ, το κρίσιμο μονοπάτι του οποίου 

αποτελείται από τέσσερις  αθροιστές και έναν πολυπλέκτη, παρατηρούμε ότι έχουμε ήδη 

θεωρητικά πετύχει μια αύξηση της ρυθμαπόδοσης σε ποσοστό 80% με 90%, λαμβάνοντας 

υπόψη ότι στο σχεδιασμό με το επεξεργαστικό μπλοκ του Σχήματος 5.13, η τελική έξοδος 

προκύπτει στις μισές επαναλήψεις ήτοι στους μισούς κύκλους ρολογιού. 
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Σχήμα 5.13 Επεξεργαστικό μπλοκ της SHA-256 μετά την εφαρμογή της δεύτερης 

τεχνικής 

 

Πάντως, οφείλουμε να σχολιάσουμε το γεγονός ότι σε σχέση με την βελτιστοποίηση της 

συνάρτησης κατακερματισμού SHA-1, το κόστος σε επιφάνεια ολοκλήρωσης για την 

βελτιστοποίηση της συνάρτησης κατακερματισμού SHA-256, είναι μεγαλύτερο κάτι που 

οφείλεται στον πολυπλοκότερο σχεδιασμό της για λόγους ασφαλείας. Εντούτοις, να τονίσουμε 

ότι  ευτυχώς αυτό το κόστος σε επιφάνεια ολοκλήρωσης για την βελτιστοποίηση της 

συνάρτησης κατακερματισμού SHA-256, θα μειωθεί μετά και από την εφαρμογή των επόμενων 

τεχνικών βελτιστοποίησης που θα εφαρμοστούν.  

Δυστυχώς, τόσο στο Σχήμα 5.13 όσο και στα επόμενα, η έντονη γραμμή που δείχνει το 

κρίσιμο μονοπάτι δεν είναι τόσο ευδιάκριτη λόγω της αυξημένης πολυπλοκότητας του 

επεξεργαστικού μπλοκ και των πολλών στοιχείων από τα οποία αυτό απαρτίζεται.  
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5.3.3 Προ-φόρτωση δεδομένων (data pre-fetching) σε επίπεδο συστήματος 

της SHA-256 
Το επόμενο βήμα της προτεινόμενης μεθοδολογίας, τρίτο κατά σειρά,  έχει να κάνει με 

την εφαρμογή της τεχνικής προ-φόρτωσης δεδομένων σε επίπεδο συστήματος σύμφωνα με 

όσα αναφέρθηκαν ήδη για τον γενικό τρόπο εφαρμογής της τεχνικής αυτής. Οι υπολογισμοί 

Wt+1 + Kt+1 και Wt + Kt , πραγματοποιούνται αρκετό χρόνο πριν από την στιγμή που χρειάζονται 

από την αντίστοιχη επανάληψη του επεξεργαστικού μπλοκ και έξω από αυτό, και το 

αποτέλεσμα τους προ-φορτώνεται στο επεξεργαστικό μπλοκ, στο οποίο πλέον το αποτέλεσμα 

αυτών των υπολογισμών θεωρούνται σαν πρωταρχικές είσοδοι του επεξεργαστικού μπλοκ. 

Έτσι με αυτό τον τρόπο το επεξεργαστικό μπλοκ παίρνει την μορφή που φαίνεται στο Σχήμα 

5.14, στο οποίο οι δύο αθροιστές μεταφέρθηκαν εκτός του επεξεργαστικού μπλοκ για την 

υλοποίηση των σχετικών υπολογισμών που θα προ-φορτωθούν. 

Το κρίσιμο  μονοπάτι δεν μειώνεται και παραμένει ίδιο όπως και πριν. Εντούτοις, η 

εφαρμογή αυτής της τεχνικής επιτρέπει  στα επόμενα στάδια βελτιστοποίησης να μειώσουν την 

καθυστέρηση του κρίσιμου μονοπατιού. 

  

 

Σχήμα 5.14 Επεξεργαστικό μπλοκ της SHA-256 μετά την εφαρμογή της τρίτης 

τεχνικής 
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Όπως έχουμε πει και στην ανάλυση της τεχνικής αυτής, κατά την εφαρμογή της 

απαιτείται τροποποίηση του συνολικού σχεδιασμού της SHA-256 core (όπως κάναμε και με 

την SHA-1 συνάρτηση κατακερματισμού). Έτσι, ο αρχικός σχεδιασμός που φαίνεται στο 

Σχήμα 5.9, παίρνει την μορφή που φαίνεται στο  Σχήμα 5.15.  
 

 

 

Σχήμα 5.15 Συνολική αρχιτεκτονική της SHA-256  μετά την τρίτη τεχνική 

 

Η τροποποίηση του αρχικού σχεδιασμού είναι παρόμοιας λογικής και υφής με αυτόν 

που παρουσιάστηκε και αναλύθηκε κατά τη εφαρμογή της τεχνικής αυτής στην συνάρτηση 

κατακερματισμού SHA-1. 

Το δε κόστος σε επιφάνεια ολοκλήρωσης είναι παρά πολύ μικρό σε αυτή την περίπτωση 

αφού ουσιαστικά αναδιατάσσονται επεξεργαστικοί πόροι, επανα-ρυθμίζεται η μονάδα ελέγχου, 

και προσθέτουμε τέσσερις πολυπλέκτες για τις μονάδες τροφοδότησης που φαίνονται με ροζ 

χρώμα στο Σχήμα 5.15, και ένας αθροιστής και δύο καταχωρητές για την μονάδα 

αρχικοποίησης.   
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5.3.4 Συμπίεση εισόδων μέσω βελτιστοποιήσεων σε κυκλωματικό επίπεδο- 

της SHA-256 
Το επόμενο βήμα της προτεινόμενης μεθοδολογίας, τέταρτο κατά σειρά,  έχει να κάνει 

με την εφαρμογή τεχνικών συμπίεσης εισόδων, όπου ειδικά στην περίπτωση της 

συνάρτησης κατακερματισμού SHA-256, θα γίνει με χρήση αθροιστών τύπου CSA, σε 

σημεία του επεξεργαστικού μπλοκ που μπορούν να βελτιώσουν τον σχεδιασμό. 

Το κρίσιμο μονοπάτι του επεξεργαστικού μπλοκ που φαίνεται στο Σχήμα 5.14, 

βρίσκεται στον υπολογισμό της ενδιάμεσης τιμής p1, και αποτελείται από τέσσερεις 

αθροιστές, δύο μη-γραμμικές συναρτήσεις και έναν πολυπλέκτη. Παρατηρούμε ότι στην 

αρχή των υπολογισμών του κρίσιμου μονοπατιού, υπάρχει η μεταβλητή p4  η οποία 

περιμένει (pending) να προστεθεί σε μία άθροιση δύο ποσοτήτων (Ch (p2, et1, ft1) και 

Σ1
256(p2)) που γίνεται αρχικά, και λαμβάνει χώρα ενώ αυτή περιμένει να τελειώσει για να 

προστεθεί σε αυτό το αποτέλεσμα αμέσως μετά. 

Άρα, σε αυτή την περίπτωση παρατηρούμε ότι υπάρχουν τρείς τιμές που πρέπει να 

προστεθούν μαζί,  και αυτό στο Σχήμα 5.14 γίνεται χρησιμοποιώντας δύο αθροιστές σε 

χρόνο επίσης δύο αθροιστών. Αυτή λοιπόν είναι μια περίπτωση όπου μπορούμε να 

εφαρμόσουμε συμπίεση εισόδων, αφού η άθροιση τριών τιμών δεν εκμεταλλεύεται πλήρως 

τον υπολογιστικό χρόνο των δύο αθροιστών όπως έχει ήδη αναλυθεί. Έτσι σε αυτήν την 

περίπτωση μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένας αθροιστής  τύπου CSA 3 εισόδων, έτσι ώστε να 

υλοποιήσει την άθροιση των τριών αυτών μεταβλητών ταχύτερα όπως έχει αναφερθεί. Αυτή η 

άθροιση γίνεται χρησιμοποιώντας άμεσα όλες τις εισόδους και έτσι καμιά δεν παραμένει σε 

αναμονή, σαν αποτέλεσμα του συντομότερου υπολογισμού που συντελείται. 

Ταυτόχρονα σαν αποτέλεσμα αυτής της συμπίεσης εισόδων παρουσιάζονται και άλλες 

τέτοιες ευκαιρίες συμπίεσης εισόδων μέσα στο επεξεργαστικό μπλοκ, ενώ παράλληλα 

απαιτείται να γίνει και μια αναδιοργάνωση του επεξεργαστικού μπλοκ ώστε να ληφθεί πρόνοια 

για την περίπτωση όπου ένα μερικό άθροισμα αυτού του τριπλού υπολογισμού χρειάζεται σε 

κάποιον άλλο υπολογισμό π.χ. παρατηρούμε ότι η άθροιση των  Ch (p2, et1, ft1) και Σ1
256(p2), 

είναι επίσης ποσότητα που αθροίζεται και με την μεταβλητή p5.  Έτσι δομούμε νέα 

ενδιάμεσα αποτελέσματα π.χ. το p6, μιας και η υποδομή για αυτό είναι ήδη έτοιμη από την 

εφαρμογή της δεύτερης τεχνικής, ώστε να διευθετήσουμε τέτοια θέματα και οι υπολογισμοί 

που γίνονται να είναι σωστοί σύμφωνα με το πρότυπο ορισμού της συνάρτησης 

κατακερματισμού SHA-256. 

 



235 
ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΥΡΙΑΡΧΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

Έτσι ο υπολογισμός αυτός που είναι στην αρχή του κρίσιμου μονοπατιού μετατίθεται 

σε ενδιάμεσο σημείο και τοπολογικά μετακινείται στην μονάδα προϋπολογισμών“Pre-

Computation”. Παράλληλα, γα να μην μετακινηθεί σε άλλο σημείο το κρίσιμο μονοπάτι 

χρησιμοποιούμε  CSA και  σε αθροίσεις που συμμετέχουν οι προ-φορτωμένες ποσότητες από 

το τρίτο στάδιο της μεθοδολογίας βελτιστοποίησης. Αυτό δείχνει και την συνέργεια μεταξύ 

αυτών των τεχνικών βελτιστοποίησης αφού  εάν δεν είχε γίνει το προ-φόρτωμα των δεδομένων 

δεν θα μπορούσε να γίνει και η συμπίεση εισόδων σε αυτό το στάδιο. 

Μετά την δημιουργία του  p6, προκύπτουν διαδοχικά δυνατότητες συμπίεσης εισόδων στο 

επεξεργαστικό μπλοκ του Σχήματος  5.14, ενώ ταυτόχρονα κάνουμε μια αναδιάταξη των 

επεξεργαστικών πόρων ώστε να εκμεταλλευτούμε κατά τον βέλτιστο δυνατό τρόπο 

αποτελέσματα υπολογισμών που προκύπτουν σε ταυτόσημα χρονικά σημεία. 

Έτσι  τελικά το νέο επεξεργαστικό μπλοκ που προκύπτει είναι αυτό το οποίο φαίνεται στο 

Σχήμα 5.16. 

 

 

Σχήμα 5.16 Επεξεργαστικό μπλοκ της SHA-256 μετά την εφαρμογή της τέταρτης 

τεχνικής 
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Το  κρίσιμο μονοπάτι του σχεδιασμού, παραμένει στον υπολογισμό της ενδιάμεσης τιμής  

p1,  αλλά πλέον η τιμή του έχει μειωθεί σε υπολογιστικό χρόνο που αντιστοιχεί σε  δύο 

αθροιστές CSA, έναν αθροιστή, δύο μη-γραμμικές συναρτήσεις και έναν πολυπλέκτη. Το 

επεξεργαστικό μπλοκ που φαίνεται στο Σχήμα 5.16 έχει πλέον μικρότερο κρίσιμο μονοπάτι από 

ότι το επεξεργαστικό μπλοκ του συμβατικού σχεδιασμού, και υπολογίζει δύο επαναλήψεις του 

αλγορίθμου της συνάρτησης κατακερματισμού σε έναν κύκλο ρολογιού. Αποτέλεσμα αυτού 

είναι ότι μετά και το τέταρτο στάδιο  βελτιστοποίησης έχουμε καταφέρει να αυξήσουμε περίπου 

110% την ρυθμαπόδοση. Όπως βλέπουμε σε αυτή την περίπτωση η εφαρμογή της τέταρτης 

τεχνικής καταφέρνει να μειώσει το κρίσιμο μονοπάτι, κατόπιν εφαρμογής των προηγούμενων 

σταδίων βελτιστοποίησης.  

  
 

5.3.5 Χρονικοί προ-υπολογισμοί δεδομένων της SHA-256 

Τελευταίο βήμα της μεθοδολογίας είναι η εφαρμογή της τεχνικής των χρονικών 

προϋπολογισμών που είναι και η τελευταία τεχνική της μεθοδολογίας. Για να εφαρμοστεί 

αυτή η τεχνική όμως θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μια αναδιάταξη των επεξεργαστικών 

πόρων στο τελικό στάδιο ώστε να υπάρξει πλήρη εκμετάλλευση των ωφελειών της 

τεχνικής, ενώ παράλληλα θα επιστρατεύσουμε και την χρήση επιπλέον CSA όταν προκύπτει 

η δυνατότητα σύμφωνα με τις γενικές αρχές της τέταρτης τεχνικής.  

Αυτή η τεχνική όπως έχει ήδη αναφερθεί εκμεταλλεύεται την επαναληπτικότητα αλλά 

και την κυκλική σειρά με την οποία μια μεταβλητή αποτελεί στόχο υπολογισμού του 

κρίσιμου μονοπατιού. Έτσι πέραν από την αποσύζευξη των χωρικών εξαρτήσεων, 

μπορούμε να κάνουμε και αποσύζευξη χρονικών εξαρτήσεων, υλοποιώντας χρονικούς 

προϋπολογισμούς όπως είδαμε ότι αυτό γίνεται και στην συνάρτηση κατακερματισμού 

SHA-1.  

Έτσι από την δομή του αλγορίθμου εντοπίζουμε πληροφορία για μεταβλητές που μετά 

τον υπολογισμό τους από το κρίσιμο μονοπάτι, παραμένουν  ανέπαφες για διαδοχικές 

επαναλήψεις του αλγορίθμου αλλάζοντας όνομα μέχρι να γίνουν πάλι στόχος υπολογισμού 

του κρίσιμου μονοπατιού. Παρατηρείται στην μονάδα τελικών υπολογισμών “Post 

Computation” του επεξεργαστικού μπλοκ στο όποιο έχουμε καταλήξει μέχρι τώρα από την 

εφαρμογή των τεσσάρων πρώτων τεχνικών στο Σχήμα  5.16, ότι από την εκάστοτε τιμή του 

p2 προκύπτει άμεσα η τιμή του ft+1 στην επόμενη επανάληψη του επεξεργαστικού μπλοκ 

που υπενθυμίζουμε ότι αυτό υλοποιεί δύο επαναλήψεις του αρχικού συμβατικού μπλοκ. 
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Επίσης, παρατηρείται ότι από την τρέχουσα τιμή του ft+1 προκύπτει κατευθείαν στην 

επόμενη επανάληψη η τιμή ht+3. Είναι προφανές λοιπόν ότι η τιμή της ht+3  είναι ίδια με την 

τιμή που είχε η p2 δύο επαναλήψεις πιο πριν. Έτσι είναι σωστό να γράψουμε ότι ισχύει:  

p2 = ft+1 =ht+3            (εξ. 5.5) 

Έτσι λοιπόν αντί να υπολογίσουμε την τιμή  Wt-1+Kt-1+ht-1 που είναι μια υπό-ποσότητα 

που χρησιμοποιείται στον υπολογισμό της τιμής του p3, μπορούμε δύο επαναλήψεις 

νωρίτερα να υπολογίσουμε την ποσότητα Wt-1+ Kt-1+ p2 , η οποία μία επανάληψη αργότερα 

θα αντιστοιχεί στην τιμή Wt-1+Kt-1+ft+1 ,και αποθηκεύεται στον καταχωρητή H*,  έτσι όπως 

φαίνεται στο Σχήμα 5.17 το όποιο δείχνει το τελικά προτεινόμενο επεξεργαστικό μπλοκ 

μετά από την εφαρμογή και της πέμπτης τεχνικής της προτεινόμενης μεθοδολογίας.  

 

 

Σχήμα 5.17 Τελικό επεξεργαστικό μπλοκ της SHA-256 
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Στην μονάδα τελικών υπολογισμών “Post-computation” της ίδιας επανάληψης αυτή η 

τιμή παραμένει αναλλοίωτη όπου απλά αλλάζει όνομα σε H. Τελικά, στην μονάδα 

προϋπολογισμών  “Pre-Computation” της επόμενης επανάληψης (δηλαδή δύο επαναλήψεις 

μετά την χρονικά προ-υπολογισμένη ποσότητα.), αυτή η ποσότητα χρησιμοποιείται χωρίς 

καθυστέρηση σαν είσοδος σε έναν CSA αθροιστή. Το ίδιο ακριβώς ισχύει και για τον 

υπολογισμό της ποσότητας Wt-1+ Kt-1+  ht-1+ dt-1 και Wt-1+Kt-1+gt-1  τα οποία αποθηκεύονται 

στους καταχωρητές X* και  P4* αντίστοιχα. 

Αυτές οι χρονικά προ-υπολογισμένες ποσότητες μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην 

μονάδα προϋπολογισμών “Pre-Computation” κατευθείαν με το που εκκινεί η επόμενη 

επανάληψη και ενώ υπολογίζεται η τελική τιμή της επανάληψης να προϋπολογίζει 

ποσότητες που θα χρειαστούν στους τελικούς υπολογισμούς της επόμενης επανάληψης 

κατά την λογική της τεχνικής αυτής. Έτσι αυτές οι τιμές στους καταχωρητές X* και  P4*, 

μαζί με τις υπόλοιπες μεταβλητές που προκύπτουν χωρίς καθυστέρησεις στην μονάδα 

προϋπολογισμών χρησιμοποιούνται για τον προϋπολογισμό ενδιαμέσων τιμών που θα 

χρησιμοποιηθούν για τους τελικούς υπολογισμούς της επόμενης επανάληψης. 

Περαιτέρω χωρική αναδιάταξη των υπολογισμών επιτρέπουν την χρήση αθροιστών 

CSA, και έτσι τελικά το κρίσιμο μονοπάτι του σχεδιασμού μειώνεται κατά ένα επίπεδο 

άθροισης επιπλέον.  Το νέο κρίσιμο μονοπάτι, που είναι και το κρίσιμο μονοπάτι του τελικά 

προτεινόμενου επεξεργαστικού μπλοκ στο Σχήμα 5.17, βρίσκεται στον υπολογισμό της 

ενδιάμεσης τιμής με το όνομα  p1+p3,  και το όποιο αποτελείται από δύο αθροιστές τύπου  

CSA (Carry Save Adders) , δύο μη-γραμμικές συναρτήσεις και έναν πολυπλέκτη.  

Εντούτοις, για να εφαρμοστεί αυτή η τεχνική όπως έχει ειπωθεί, απαιτείται 

τροποποίηση της μονάδας αρχικοποίησης του σχεδιασμού της συνάρτησης 

κατακερματισμού SHA-256, ώστε την στιγμή που αρχίζει να εκτελείται η πρώτη 

επανάληψη να είναι ήδη έτοιμες οι πρώτες ποσότητες που πρέπει να προϋπολογίζονται για 

να δουλέψει σωστά η συνολική διαδικασία του αλγορίθμου. Οι αρχικές τιμές που πρέπει να 

προϋπολογιστούν για να δουλέψει σωστά η συνολική διαδικασία του αλγορίθμου είναι 

αυτές που φαίνονται πιο κάτω: 

 

X  =  ht-1+Kt+Wt+dt-1                         ,    H  =  ht-1+Kt+Wt 

P4  = Kt-1+Wt-1+gt-1                             ,     X* = bt-1+ft-1+Kt+2+Wt+2                             (εξ. 5.6) 

H* =  ft-1+Kt+2+Wt+2                          ,     P*4 = Kt+1+Wt+1+et-1 
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Η αρχικοποίηση αυτή συμβαίνει την ίδια στιγμή που γίνεται η λήψη των τελευταίων 

πακέτων του μηνύματος εισόδου και έτσι καμία καθυστέρηση δε υπεισέρχεται στην όλη 

διαδικασία. Εκτός αυτού αξίζει να τονιστεί ότι δεν υπάρχει κάποιο κόστος σε επιφάνεια 

ολοκλήρωσης λόγω της διαδικασίας αρχικοποίησης, αφού η αντίστοιχη μονάδα 

αρχικοποιήσεων έχει εισαχθεί  ήδη από την εφαρμογή της τρίτης τεχνικής και απλά αυτή 

πλέον τροποποιείται ώστε να υλοποιεί αρχικοποιήσεις σύμφωνα με τα όσα έχουμε αναφέρει 

σε αυτό το πέμπτο βήμα. 

Η εφαρμογή της συνολικής μεθοδολογίας έχει σαν αποτέλεσμα να προκύψει ένα 

επεξεργαστικό μπλοκ το οποίο έχει κατά πολύ υψηλότερη ρυθμαπόδοση και συχνότητα 

λειτουργίας συγκρινόμενο με τα αντίστοιχα μεγέθη του συμβατικού σχεδιασμού της 

συνάρτησης κατακερματισμού SHA-256, σύμφωνα με το πρότυπο περιγραφής της και την 

εφαρμογή τεσσάρων σταδίων διοχέτευσης.  

Θεωρητικά ο προτεινόμενος σχεδιασμός της συνάρτησης κατακερματισμού SHA-256, 

πετυχαίνει αύξηση της ρυθμαπόδοσης άνω του 160%, αλλά έχει υψηλότερο κόστος σε 

επιφάνεια ολοκλήρωσης σε σχέση με την συνάρτηση κατακερματισμού SHA-1. Έτσι, για 

την βελτιστοποίηση της συνάρτησης κατακερματισμού SHA-256,  σε κάθε επεξεργαστικό 

μπλοκ χρησιμοποιούνται επιπλέον τρεις αθροιστές, τέσσερεις αθροιστές τύπου CSA, δύο 

32-bit καταχωρητές και δύο μη-γραμμικές συναρτήσεις. Σε επίπεδο σχεδιασμού 

συστήματος της συνάρτησης κατακερματισμού SHA-256, το κόστος της επιφάνειας 

ολοκλήρωσης κυμαίνεται στο 35% για το συνολικό σύστημα συγκρινόμενο με την 

αντίστοιχη συμβατική υλοποίηση που χρησιμοποιήσαμε σαν αναφορά όπου έχουν 

εφαρμοστεί τέσσερα στάδια διοχέτευσης. Αυτό αντιστοιχεί σε ένα κόστος επιφάνειας 

ολοκλήρωσης περίπου 9% για το συνολικό υπό θεώρηση κρυπτογραφικό σύστημα 

ασφαλείας το οποίο παρουσιάσαμε και αναλύσαμε στο κεφάλαιο 3. Αυτή η βελτίωση, είναι 

μια βελτίωση που αξίζει να γίνει αναλογιζόμενοι το όφελος και το αντίστοιχο κόστος που 

προκύπτει.  
 

5.4 Πειράματα και συγκρίσεις των προτεινόμενων σχεδιασμών  

Προκειμένου να εκτιμήσουμε και να επιβεβαιώσουμε τα αποκομιζόμενα κέρδη από την 

εφαρμογή της μεθοδολογίας βελτιστοποίησης πλείστες συναρτήσεις κατακερματισμού 

σχεδιάστηκαν σε συμβατική και βελτιστοποιημένη τιμή και κατόπιν αποτιμήθηκαν ως προς 

την απόδοση τους και την απαιτούμενη επιφάνεια ολοκλήρωσης. Σε αυτή την παράγραφο 



240 
ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΥΡΙΑΡΧΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

θα παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα των υλοποιήσεων και των συγκρίσεων για  τους δύο  

προτεινόμενους βελτιστοποιημένους σχεδιασμούς των συναρτήσεων κατακερματισμού 

SHA-1 και SHA-256 που παρουσιάστηκαν στο κεφάλαιο αυτό.  

Όλοι οι σχεδιασμοί περιγράφηκαν χρησιμοποιώντας γλώσσες περιγραφής υλικού και 

συγκεκριμένα η VHDL. Για δίκαιη αποτίμηση της προτεινόμενης μεθοδολογίας 

βελτιστοποίησης σχεδιάστηκε τόσο η συμβατική υλοποίηση της κάθε συνάρτησης 

κατακερματισμού σύμφωνα με το πρότυπο ορισμού της, όσο και η αντίστοιχη 

βελτιστοποιημένη έκδοση της που παρουσιάστηκε πιο πριν. Η σωστή λειτουργία των 

σχεδιασμών επιβεβαιώθηκε χρησιμοποιώντας ένα μεγάλο αριθμό από δοκιμαστικές 

εισόδους. Κάποιες από αυτές περιγράφονται στο πρότυπο ορισμού των αντιστοίχων 

συναρτήσεων κατακερματισμού και με βάση  αυτά τα πρότυπα αναπτυχθηκαν προγράμματα 

για να βρεθούν επιπλέον δοκιμαστικές είσοδοι (test vectors). Η εξομοίωση των σχεδιασμών 

για την επιβεβαίωση της ορθής λειτουργίας τους έγινε χρησιμοποιώντας το εργαλείο Model 

Technology’s ModelSim Simulator. 

Τα βασικά εργαλεία σύνθεσης που χρησιμοποιήθηκαν για την σύνθεση των 

σχεδιασμών σε συγκεκριμένες υλοποιήσεις  είναι τα Synplicity Synplify Pro Synthesis 

Tool και Synopsys Design Compiler.  Αντίστοιχα, οι συσκευές FPGA που 

χρησιμοποιήθηκαν για να συντεθούν οι σχεδιασμοί σε συγκεκριμένες υλοποιήσεις ήταν της 

εταιρίας XILINX FPGA και συγκεκριμένα οι οικογένειες Virtex, Virtex II και Virtex-Ε, που 

ήταν διαθέσιμες και στο εργαστήριο  VLSI σχεδιασμού. Ένας  άλλος βασικός λόγος 

επιλογής αυτών των συσκευών είναι ότι οι πιο πολλές υλοποιήσεις  έχουν γίνει σε αυτές τις 

συσκευές λόγω του μειωμένου κόστους τους. Όμως γίνονται και συγκρίσεις με υλοποιήσεις 

σε πιο εξελιγμένες συσκευές όπως Virtex-4 και Virtex-5, όπου και πάλι έμμεσα μπορεί και 

επιβεβαιώνεται η χρησιμότητα της προτεινόμενης μεθοδολογίας βελτιστοποίησης. 

 Πρέπει να τονιστεί ότι η επιλογή συγκεκριμένων εργαλείων και συσκευών FPGA, σε 

καμία περίπτωση δεν επηρεάζει την γενικότητα των αποτιμήσεων και των εκτιμήσεων που 

γίνονται, αφού το μόνο που μπορεί να διαφέρει με χρήση άλλων επιλογών σύνθεσης θα 

είναι τα απόλυτα νούμερα, αλλά τα ποσοστά βελτίωσης  μεταξύ συμβατικών υλοποιήσεων  

και των αντιστοίχων βελτιστοποιημένων θα είναι περίπου τα ίδια. 

Ο βασικός σκοπός της προτεινόμενης μεθοδολογίας είναι να αυξήσει την απόδοση των 

συναρτήσεων κατακερματισμού. Αυτή είναι και η συνολικότερη τάση είτε αναφερόμαστε 

στην βιομηχανία είτε στα ερευνητικά ινστιτούτα και εκπαιδευτικά ιδρύματα όπως έχουμε 

ήδη αναλύσει στο κεφάλαιο 3, αφού η έρευνα είναι εστιασμένη στην αύξηση της 
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ρυθμαπόδοσης των σχεδιασμών αυτών, κάτι και το όποιο συμβαίνει με την πάροδο του 

χρόνου. Αυτό γίνεται ακόμα πιο πιεστικό, σαν παράγοντας βελτιστοποίησης αν αναλογιστεί 

κανείς ότι μέχρι το 2010,  πλείστες κυβερνήσεις και ειδικά η Ε.Ε πιέζει και εφιστά την 

προσοχή στα κράτη μέλη να υιοθετήσουν τάχιστα το IPv6 [164], υποχρεωτικό κομμάτι του 

όποιου είναι το IPSec που αναφέραμε ήδη. Αυτές οι εξελίξεις είναι μεταξύ άλλων ο λόγος 

που τα τελευταία χρόνια οι περισσότερες εταιρίες του χώρου έχουν αντικαταστήσει τους 

παλιούς τους σχεδιασμούς με νέους,  με βασικό κριτήριο αλλαγής την αυξημένη 

ρυθμαπόδοση ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις παραπάνω ανάγκες.  Όπως έχουμε 

ήδη σχολιάσει δεν υπάρχει ιδιαίτερα εκτεταμένη έρευνα για βελτιστοποίηση των 

παραγόντων επιφάνειας ολοκλήρωσης και καταναλισκόμενης ενέργειας , αφού η έρευνα 

αυτή θα αφορούσε τερματικές συσκευές στις οποίες όμως αυτά τα κρυπτογραφικά 

συστήματα ασφαλείας υλοποιούνται σε λογισμικό. Αντίθετα, στους αντίστοιχους 

διακομιστές των υπηρεσιών αυτών που αυτά τα κρυπτογραφικά συστήματα ασφαλείας 

υλοποιούνται σε υλικό, μας ενδιαφέρει κατά βάση η ρυθμαπόδοση, με μία λογική απαίτηση 

σε επιφάνεια ολοκλήρωσης για λόγους κόστους, και σε λιγότερο βαθμό μας ενδιαφέρει η 

κατανάλωση ισχύος. Αξίζει να τονιστεί ότι ελάχιστες δουλειές είτε από την βιομηχανία είτε 

από ερευνητές αναφέρουν καταναλισκόμενη ενέργεια, ενώ αναφέρουν ρυθμαπόδοση και 

επιφάνεια ολοκλήρωσης στην προσπάθεια τους να βελτιστοποιήσουν την ρυθμαπόδοση των 

συναρτήσεων κατακερματισμού. Αυτές οι τάσεις επιβεβαιώνονται και από την αγορά και 

κατά τη γνώμη μας δείχνει ότι η έρευνα μας κινήθηκε προς την σωστή κατεύθυνση, 

επιτυγχάνοντας μάλιστα πολύ σημαντικά αποτελέσματα. 

Τώρα όσον αφορά τις συγκρίσεις που θα παρουσιαστούν πρέπει να επισημάνουμε το 

γεγονός ότι πολλοί για κάποιους σχεδιασμούς  είτε από εταιρίες είτε από ερευνητές δεν 

αναφέρονται πληροφορίες για την συχνότητα λειτουργίας ενώ σε λίγες περιπτώσεις δεν 

αναφέρεται ούτε  απαιτούμενη επιφάνεια ολοκλήρωσης. Όμως σε κάθε περίπτωση 

παρέχεται η πληροφορία για την ρυθμαπόδοση που επιτυγχάνει ο σχεδιασμός. Αυτό έχει να 

κάνει με την βαρύτητα που ο κάθε ερευνητής θεωρεί ότι έχει κάθε ένας από αυτούς τους 

σχεδιαστικούς παράγοντες στην λύση που προτείνει. Εμείς θεωρήσαμε ότι η απαιτούμενη 

επιφάνεια ολοκλήρωσης παίζει σημαντικό ρόλο, ιδιαίτερα από την άποψη του κόστους εάν 

θες να προτείνεις μια μεθοδολογία βελτιστοποίησης που θα μπορεί να οδηγήσει σε 

εμπορικά βιώσιμα προϊόντα με βάση αυτή. Τα παραπάνω αναδεικνύουν την σημαντικότητα  

της προτεινόμενης μεθοδολογίας βελτιστοποίησης αφού καταφέρνει να βελτιστοποιήσει 

εκείνο τον παράγοντα που γενικά αναγνωρίζεται σαν κρίσιμος σε τέτοιους σχεδιασμούς 

δηλαδή την ρυθμαπόδοση. 
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Όπως προέκυψε από την διαδικασία σύνθεσης των συμβατικών και των αντίστοιχων 

βελτιστοποιημένων σχεδιασμών των συναρτήσεων κατακερματισμού SHA-1 και SHA-256, 

αμφότερες επωφελούνται τα μάλα από την προτεινόμενη μεθοδολογία βελτιστοποίησης 

τους. Συγκεκριμένα, για την συνάρτηση κατακερματισμού SHA-1, αυτή παρουσιάζει 

αύξηση της τάξης του 160% σε ρυθμαπόδοση σε σχέση με την  συμβατική υλοποίηση με 

τέσσερα στάδια διοχέτευσης, με μόνο 20% κόστος σε επιφάνεια ολοκλήρωσης για την 

συνάρτηση κατακερματισμού. Έτσι η υλοποίηση της σε συσκευή FPGA Virtex II,  

πετυχαίνει ρυθμαπόδοση πάνω από 4,7 Gbps, κάτι που επιτρέπει αντίστοιχη αύξηση της 

ρυθμαπόδοσης του συνολικού κρυπτογραφικού συστήματος ασφαλείας με το κόστος σε 

επιφάνεια ολοκλήρωσης σε επίπεδο κρυπτογραφικού συστήματος να είναι κάτω από 5%. 

Αντίστοιχα για την συνάρτηση κατακερματισμού SHA-256, αυτή παρουσιάζει αύξηση της 

τάξης του 170% σε ρυθμαπόδοση σε σχέση με την  συμβατική υλοποίηση με τέσσερα 

στάδια διοχέτευσης, με 35% κόστος σε επιφάνεια ολοκλήρωσης για την συνάρτηση 

κατακερματισμού. Έτσι η υλοποίηση της σε συσκευή FPGA Virtex II,  πετυχαίνει 

ρυθμαπόδοση πάνω από 4,4 Gbps, κάτι που επιτρέπει αντίστοιχη αύξηση της 

ρυθμαπόδοσης του συνολικού κρυπτογραφικού συστήματος ασφαλείας με το κόστος σε 

επιφάνεια ολοκλήρωσης σε επίπεδο κρυπτογραφικού συστήματος να είναι κάτω από 10%. 

Οι συμβατικές υλοποιήσεις των συναρτήσεων κατακερματισμού αναπτύχθηκαν από τον 

συγγραφέα έτσι ώστε να υπάρξει μια σταθερή βάση δίκαιης αποτίμησης της προτεινόμενης 

μεθοδολογίας τόσο για το προκύπτον όφελος όσο και για το αντίστοιχο κόστος,  

χρησιμοποιώντας τα ίδια εργαλεία, τις ίδιες βιβλιοθήκες σύνθεσης και γενικά ακριβώς την 

ίδια διαδικασία αποτίμησης των σχεδιασμών αυτών. Τα αποτελέσματα αυτά, όπως 

περιμέναμε άλλωστε, επιβεβαιώνουν πλήρως τις αντίστοιχες θεωρητικές προβλέψεις. 

Τα αποτελέσματα των υλοποιήσεων σε τρεις διαφορετικές συσκευές FPGA φαίνονται 

στον Πίνακα 5.1 για την συνάρτηση κατακερματισμού SHA-1  και στον Πίνακα 5.2  για την 

συνάρτηση κατακερματισμού SHA-256, μαζί με άλλες ανταγωνιστικές υλοποιήσεις είτε 

από την βιομηχανία είτε από ερευνητικά και ακαδημαϊκά ινστιτούτα και ιδρύματα για την 

διενέργεια των απαραιτήτων συγκρίσεων. Για να είναι δίκαιες οι συγκρίσεις με τις 

αντίστοιχες βιομηχανικές υλοποιήσεις, αναφέρονται αποτελέσματα ρυθμαπόδοσης τόσο 

μετά από σύνθεση (στήλη post-synthesis) όσο και μετά από την διαδικασία place-and-route 

(στήλη post-place & route). Οι αναφερόμενες συχνότητες λειτουργίας των 

βελτιστοποιημένων σχεδιασμών αναφέρονται στην διαδικασία μετά από σύνθεση, αφού οι 

αρκετές βιομηχανικές υλοποιήσεις δεν αναφέρουν συχνότητα λειτουργίας. 
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SHA‐1 

Throughput  (Mbps)   

Implementation  Op. Freq.(MHz)
Post‐synthesis

Post‐Place 

 & Route 
Area (CLBs) 

[136] PaP 42.9  119.0  ‐  1004 

[137] PaP ‐  427.0  ‐  ‐ 

[138] PaP 86.0  530.0  ‐  ‐ 

[139] PaP 38.6  900.0  ‐  1550 

[140] PaP 72.0  460.8  ‐  518 

[141] PaP 72.0  1842.2  ‐  878 

[142] PaP 64.0  1024.0  ‐  1480 

[143] PaP 71.0  1731.2  ‐  1018 

Proposed PaP  61.0  3150  2961.1  1112 

[144] PbP ‐  1024.0  ‐  851 

[145] PbP ‐  3541.0  ‐  4258 

Proposed Pb 91.0  4715  4384.5  1212 

[142] PcP 72.5  1160.0  ‐  1484 

Proposed Pc 63.7  3290.0  3092.6  1175 

[152] PdP 
(Commercial IP) 

134.6  ‐  847.9  647 

[153] Pe P 
(Commercial IP) 

‐  ‐  2010.0  1078 (LUTs) 

 

Πίνακας 5.1  Σύγκριση  προτεινόμενων και λοιπών σχεδιασμών της SHA-1 
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SHA‐256 

Throughput (Mbps)   

Implementation  Op. Freq (MHz) 
Post‐synthesis 

Post‐Place 

 & Route 
Area (CLBs)

[136] PaP 42.9  77  ‐  1004 

[146] PaP 88  87  ‐  1261 

[147] PaP 83  326  ‐  1060 

[148] PaP 82  646  ‐  764 

[149] PaP 77  308  ‐  653 

Proposed PaP  46.2  2959.5  2556.5  1523 

[148] PbP 150  1184  ‐  797 

[150] PbP 133  1009  ‐  1373 

Proposed Pb 68.9  4409.6  4123  1695 

[151] PcP 64.1  2052.1  ‐  1528 

Proposed Pc 48.2  3083.6  2845.3  1655 

[152] PdP 
(Commercial IP) 

96.0  ‐  756.1  945 

[153] Pe P 
(Commercial IP) 

‐  ‐  1900.00  1614 (LUTs)

[154]  
(Commercial IP) 

133.0  ‐  971.00  asic 

 

Πίνακας 5.2  Σύγκριση  προτεινόμενων και λοιπών σχεδιασμών της SHA-256 
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Οι  βιομηχανικές υλοποιήσεις αναφέρουν πάντα αποτελέσματα μετά από place-and-

route αφού μιλάμε για τελικά προϊόντα, και για αυτό τον λόγο άλλωστε για να είναι δίκαιη η 

σύγκριση έγινε το τελικό «κατέβασμα» του σχεδιασμού σε FPGA υλοποίηση ώστε να 

προκύπτουν τα αντίστοιχα place-and-route αποτελέσματα. Επειδή λοιπόν τα place-and-route 

αποτελέσματα αφορούν σύγκριση με βιομηχανικές υλοποιήσεις που δεν αναφέρουν 

συχνότητες λειτουργίας για αυτό επιλέχθηκε η συχνότητα λειτουργίας να αναφέρεται στα 

αποτελέσματα που προκύπτουν από την διαδικασία της σύνθεσης. Έτσι  και αλλιώς αυτή 

δεν είναι παράμετρος σύγκρισης που έχει κάποια ιδιαίτερη αξία, με την προϋπόθεση ότι 

είναι χαμηλότερη από την αντίστοιχη της συνάρτησης κρυπτογράφησης AES, ώστε να 

εξακολουθεί να ισχύει ότι η συνάρτηση κατακερματισμού είναι ο ρυθμιστικός σχεδιαστικός 

παράγοντας του συνολικού κρυπτογραφικού συστήματος ασφαλείας.  

Για να είναι δίκαιες οι συγκρίσεις και με τις υλοποιήσεις από διάφορους ερευνητές (οι 

όποιοι συνήθως αναφέρουν αποτελέσματα μετά από σύνθεση), οι διάφορες υλοποιήσεις 

έχουν χωριστεί ανάλογα με την συσκευή FPGA, στην οποία υλοποιήθηκαν, ώστε η 

βελτίωση που προκύπτει από την εφαρμογή της προτεινόμενης μεθοδολογίας να οφείλεται 

μόνο σε αυτή  και όχι στο γεγονός ότι έχει χρησιμοποιηθεί κάποια καλύτερη συσκευή FPGA 

για την υλοποίησης της. Οι συσκευές της ίδιας οικογένειας FPGA έχουν παρεμφερή 

χαρακτηριστικά οπότε δεν χρειάζεται περαιτέρω διάκριση των υλοποιήσεων. 

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα των συγκρίσεων του Πίνακα 5.1 και του Πίνακα 5.2, 

προκύπτει ότι σε ανεξαρτήτως συσκευής FPGA, οι προτεινόμενες υλοποιήσεις σύμφωνα με 

την μεθοδολογία βελτιστοποίησης επιτυγχάνουν την μεγαλύτερη ρυθμαπόδοση σε  σχέση 

με οποιαδήποτε άλλη υλοποίηση αντίστοιχης οικογένειας  είτε αφορά ερευνητική είτε 

αφορά βιομηχανική υλοποίηση. Η βελτίωση είναι παρά πολύ υψηλή αφού σε σύγκριση με 

άλλες υλοποιήσεις που έχουν ανταγωνιστικές τιμές ρυθμαπόδοσης  π.χ. η [145] (εντούτοις 

25% χαμηλότερη σε σχέση με αυτή του προτεινόμενου σχεδιασμού) για την SHA-1, οι 

προτεινόμενες υλοποιήσεις καταλαμβάνουν πολύ λιγότερη επιφάνεια ολοκλήρωσης 

δείχνοντας μια βέλτιστη αξιοποίηση του παράγοντα ρυθμαπόδοση / επιφάνεια 

ολοκλήρωσης.  

Οι σχεδιασμοί με βάση την προτεινόμενη μεθοδολογία είναι προφανές ότι κυριαρχούν 

κατά κράτος έναντι όλων των άλλων σχεδιασμών που έχουν προταθεί, ακόμα και σε σχέση 

με βιομηχανικούς σχεδιασμούς που έχουν υλοποιηθεί σε νεώτερα, ταχύτερα αλλά και 

ακριβότερα  FPGA  ή ακόμα και σε ASIC  όπως φαίνεται  και στις συγκρίσεις των δύο 

πινάκων. Αντίθετα οι προτεινόμενοι σχεδιασμοί έχουν υλοποιηθεί σε συσκευές  FPGA κατά 

πολύ φτηνότερες. 
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Η υπεροχή των προτεινόμενων σχεδιασμών είναι προφανής ακόμα και μετά την 

διαδικασία του place-and-route, που δίνει τα πιο ακριβή αποτελέσματα της υλοποίησης 

λαμβάνοντας υπόψη όλες τις καθυστερήσεις που υπάρχουν. 

Να τονίσουμε ότι όσον αφορά την αποτίμηση του οφέλους και του κόστους για το 

συνολικό κρυπτογραφικό σύστημα αυτό έγινε με βάση όσα αναφέρθηκαν στο κεφάλαιο 3, 

για τα συστατικά του στοιχεία καθώς και για τις προταθείσες υλοποιήσεις του AES. 

Εντούτοις, πρέπει αν αναφερθεί ότι η σύγκριση των ρυθμαποδόσεων των διαφόρων 

υλοποιήσεων δεν είναι η πιο αντιπροσωπευτική και δίκαιη σύγκριση αφού π.χ. κάποια 

υλοποίηση μπορεί να είναι προσηλωμένη στο να ελαχιστοποιήσει την απαιτούμενη 

επιφάνεια ολοκλήρωσης θυσιάζοντας ένα ποσοστό της ρυθμαπόδοσης χωρίς να εφαρμόσει 

τεχνική διοχέτευσης, ενώ αντίθετα  κάποιος θεωρητικά θα μπορούσε να εφαρμόσει ογδόντα 

στάδια διοχέτευσης και να επιτύχει πολύ υψηλή ρυθμαπόδοσης με τεράστιο όμως κόστος σε 

επιφάνεια ολοκλήρωση. 

Έτσι λοιπόν, προκύπτει ότι η πιο δίκαιη σύγκριση μπορεί να γίνει μόνο εάν λάβουμε 

υπόψη και τις δύο αυτές σχεδιαστικές παραμέτρους που μας αφορούν στον σχεδιασμό των 

στοχευόμενων προϊόντων και εφαρμογών. Έτσι  το δίκαιο της σύγκρισης εξασφαλίζεται 

αποτιμώντας το λόγο f = Ρυθμαπόδοση / Απαιτούμενη επιφάνεια ολοκλήρωσης. Εάν για 

κάποιο λόγο κρίναμε ότι παίζει σημαντικό ρόλο και η κατανάλωσης ισχύος ή ότι παίζει πιο 

σημαντικό ρόλο η αύξηση της ρυθμαπόδοσης από ότι η απαιτούμενη επιφάνεια 

ολοκλήρωσης, τότε θα βάζαμε τον ανταγωνιστικό παράγοντα της κατανάλωσης ισχύος στον 

παρονομαστή ή θα υψώναμε την ρυθμαπόδοση στο τετράγωνο αντίστοιχα στην κατάρτιση 

της πιο πάνω αναλογίας.  

Ο παραπάνω τρόπος σύγκρισης συνιστά μια δίκαιη τεχνοοικονομική ανάλυση που 

πραγματικά δείχνει την σημασία της προτεινόμενης μεθοδολογίας βελτιστοποίησης καθώς 

επίσης και την σχεδιαστική ποιότητα των λοιπών υλοποιήσεων που κατά καιρούς έχουν 

προταθεί είτε από εταιρίες είτε από ερευνητές. Στον Πίνακα 5.3 φαίνεται αυτή η αποτίμηση 

των σχεδιασμών  των συναρτήσεων κατακερματισμού  SHA-1 ενώ στον Πίνακα 5.4 

φαίνεται αυτή η αποτίμηση των σχεδιασμών  των συναρτήσεων κατακερματισμού  SHA-

256. Από την σύγκριση αυτών των γραφημάτων είναι πάλι προφανές ότι οι σχεδιασμοί με 

βάση την προτεινόμενη μεθοδολογία υπερέχουν έναντι όλων των άλλων, ανεξαρτήτως  της 

FPGA συσκευής, στην οποία θα γίνει η τελική υλοποίηση του σχεδιασμού. Για τον ίδιο 

λόγο με πριν, οι συγκρίσεις κατηγοριοποιούνται ανά οικογένεια FPGA  για λόγους δίκαιης 

σύγκρισης. 
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Πίνακας 5.3  Σύγκριση  λόγου Ρυθμαπόδοση /Επιφάνεια Ολοκλήρωσης για την SHA-1 
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Πίνακας 5.4  Σύγκριση  λόγου Ρυθμαπόδοση /Επιφάνεια Ολοκλήρωσης για την 

συνάρτηση κατακερματισμού SHA-256 
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5.5 Συμπεράσματα 

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάστηκε εκτεταμένα η προτεινόμενη μεθοδολογία 

βελτιστοποίησης σε δύο συγκεκριμένες συναρτήσεις κατακερματισμού την SHA-1 και την 

SHA-256, οδηγώντας με αυτό τον τρόπο σε βελτιστοποιημένους σχεδιασμούς για αυτές τις 

δυο συναρτήσεις κατακερματισμού που παρουσίασαν αύξηση της ρυθμαπόδοσης της τάξης 

του 160% , με περιορισμένο κόστος σε επιφάνεια ολοκλήρωσης κάτω του 10% στην 

χειρότερη περίπτωση για το συνολικό κρυπτογραφικό σύστημα ασφαλείας. Η σχεδιαστική 

τους ποιότητα αναδείχθηκε από τα πειραματικά αποτελέσματα και τις συγκρίσεις με 

αντίστοιχους σχεδιασμούς  που επίσης παρουσιάστηκαν στο τέλος του κεφαλαίου. 

Το γεγονός ότι η προτεινόμενη μεθοδολογία παρουσιάστηκε και εφαρμόστηκε σε 

διαδοχικά βήματα είναι ένα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα αφού ο κάθε ένας μπορεί να 

εκτιμήσει ποια βήματα θέλει να εφαρμόσει και ποια όχι σε περίπτωση που υπάρχει κάποιος 

περιορισμός σε επιφάνεια ολοκλήρωσης. Έτσι μπορεί να επιλέξει να μην κάνει ξεδίπλωμα 

των επαναλήψεων ή να αρκεστεί μόνο σε ξεδίπλωμα δύο επαναλήψεων. 

Παρόμοια αποτελέσματα βελτιστοποίησης προκύπτουν από την εφαρμογή της 

μεθοδολογίας αυτής και στις άλλες συναρτήσεις κατακερματισμού όπως στης MD-5, 

RIPEMD-160, SHA-224, SHA-384, SHA-512, RIPEMD, SHS etc. Παράλληλα η 

μεθοδολογία βελτιστοποίησης μπορεί αν αποδειχθεί χρήσιμη και εφαρμόσιμη και σε 

μελλοντικές συναρτήσεις κατακερματισμού που θα προκύψουν εφόσον αυτές έχουν τα ίδια 

χαρακτηριστικά με τις τωρινά διαθέσιμες.  
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Κεφάλαιο 6 

Συμπεράσματα- Μελλοντική Εργασία 
 

Συνοψίζοντας στα προηγούμενα κεφάλαια παρουσιάστηκαν τεχνικές βελτιστοποίησης 

ρυθμαπόδοσης με περιορισμένο κόστος σε επιφάνεια ολοκλήρωσης για κρυπτογραφικές 

εφαρμογές κυριαρχούμενες από δεδομένα.  Επίσης, παρουσιάστηκαν βελτιστοποιημένοι 

σχεδιασμοί των πιο δημοφιλών συναρτήσεων κατακερματισμού ενώ παράλληλα  

αναλύθηκε και η έρευνα σκοπιμότητας για την διενέργεια της προτεινόμενης έρευνας. 

Επιπλέον, παρουσιάστηκε η διαδικασία διαχωρισμού υλικού/λογισμικού 

(hardware/software partitioning) για να βελτιώσει την απόδοση σε ένα ενσωματωμένο 

σύστημα σε ολοκληρωμένο κύκλωμα (embedded system-on-chip). 

Αναλυτικά στο Κεφαλαίο 2, παρουσιάστηκε η διαδικασία διαχωρισμού ενός υπό 

υλοποίηση συστήματος  αρχικά σε υλικό και λογισμικό και εν συνεχεία περιγράφηκε η 

διαδικασία διαχωρισμού σε ετερογενή συστήματα με τον επιπλέον χαρακτηρισμό των 

κομματιών του υλικού σαν fine-grain και coarse-grain. Η βελτίωση στην απόδοση ή στην 

κατανάλωση ενέργειας επιτυγχάνονται εκτελώντας κρίσιμα τμήματα κώδικα στο 

επαναπροσδιοριζόμενο υλικό, και τα υπέρ-κρίσιμα τμήματα, στο υλικό coarse-grain του 

ετερογενούς συστήματος. Έτσι, οι εφαρμογές που παρουσιάζονται στο κεφάλαιο 3, και τις 

οποίες επιθυμούμε να βελτιστοποιήσουμε μπορούν να αξιοποιήσουν αυτήν την διαδικασία 

ώστε να βελτιστοποιηθούν με τον μέγιστο δυνατό τρόπο όσον αφορά τον τρόπο υλοποίησης 

της σε ετερογενή συστήματα. Μετά από αυτήν την βελτιστοποίηση, τα διάφορα τμήματα 
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του  υλικού μπορούν να βελτιστοποιηθούν περαιτέρω από την προτεινόμενη μεθοδολογία 

βελτιστοποίησης της ρυθμαπόδοσης των κρυπτογραφικών σχεδιασμών.  

Στο κεφάλαιο 3, αρχικά παράσχετε το βασικό υπόβαθρο στις βασικές αρχές της 

επιστήμης της κρυπτογραφίας και αναφέρονται οι διάφορες κρυπτογραφικές εφαρμογές 

καθώς και η σημασία και οι ποικιλία των εφαρμογών που χρησιμοποιούν συναρτήσεις 

κατακερματισμού. Στην συνέχεια, επισημαίνονται αυτές οι εφαρμογές που έχουν ανάγκη 

από την επίτευξη πολύ υψηλής απόδοσης έτσι ώστε να εξυπηρετήσουν όλες τις αιτήσεις και 

αιτιολογείται επιπλέον ο λόγος που επιλέγεται η υλοποίηση τους σε υλικό. Αυτές είναι οι 

εφαρμογές που αρχικά θα αξιοποιήσουν την διαδικασία διαχωρισμού που παρουσιάστηκε 

στο κεφάλαιο 2, για την βέλτιστη διάταξη του συστήματος. Επίσης, αναλύονται οι 

σύγχρονες τάσεις για τον σχεδιασμό των συναρτήσεων κατακερματισμού και ανάμειξης σε 

υλικό τόσο από την ακαδημαϊκή κοινότητα όσον και από την βιομηχανία λαμβάνοντας 

υπόψη την εξελικτική πορεία τόσο της έρευνας της ακαδημαϊκής κοινότητας όσο και των 

παραγόμενων προϊόντων από την βιομηχανία. Επιβεβαιώνεται έτσι το ορθό της ερευνητικής 

πορείας που ακολουθήθηκε  και αναδεικνύεται η σημασία της προτεινόμενης ερευνητικής 

μεθοδολογίας. 

Στο κεφάλαιο 4, παρουσιάστηκε η μεθοδολογία βελτιστοποίησης για αύξηση της 

ρυθμαπόδοσης ή εναλλακτικά μείωσης της κατανάλωσης ισχύος των σχεδιασμών σε υλικό  

των συναρτήσεων κατακερματισμού. Παρουσιάστηκαν μία προς μία όλες οι τεχνικές που 

απαρτίζουν την μεθοδολογία εστιάζοντας παράλληλα στις  καινοτομίες που εισάγουν, 

αναλύοντας τα οφέλη και το κόστος σε κάθε ένα από αυτά τα στάδια και δίνονται οδηγίες 

εφαρμογής. Περιγράφονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των συναρτήσεων 

κατακερματισμού που εκμεταλλεύεται η προτεινόμενη μεθοδολογία, αναλύονται οι 

καινοτομίες της και παρουσιάστηκε αναλυτικά το διάγραμμα ροής της προτεινόμενης 

μεθοδολογίας βελτιστοποίησης καθώς και των επιμέρους τεχνικών που την αποτελούν 

δίνοντας σαφείς κατευθύνσεις για τον τρόπο εφαρμογής τους. Επίσης, περιγράφηκε 

ποιοτικά ο τρόπος με τον οποίο η προτεινόμενη μεθοδολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 

να προτείνει σχεδιασμούς και υλοποιήσεις με χαμηλή  κατανάλωση ισχύος. 

Στο κεφάλαιο 5, παρουσιάστηκαν βελτιστοποιημένοι σχεδιασμοί των συναρτήσεων 

κατακερματισμού SHA-1 και SHA-256, οι οποίοι προκύπτουν μετά την εφαρμογή της 

προτεινόμενης μεθοδολογίας που παρουσιάστηκε στο κεφάλαιο 4. Παρασχέθηκαν 

πληροφορίες για τα πειραματικά αποτελέσματα καθώς και τον τρόπο διεξαγωγής τους, 

καθώς επίσης και συγκρίσεις με σχεδιασμούς που έχουν παρουσιαστεί είτε από την 
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ακαδημαϊκή κοινότητα είτε από την βιομηχανία. Επιβεβαιώθηκε με αυτό τον τρόπο η αξία 

της προτεινόμενης μεθοδολογίας καθώς επίσης και η ανωτερότητα των σχεδιασμών 

συναρτήσεων κατακερματισμού που προκύπτουν από αυτές. Τα εργαλεία σύνθεσης και οι 

γενικές μεθοδολογίες βελτιστοποίησης δεν μπορούν απλά να αξιοποιήσουν την πληροφορία 

που υπάρχει στην δομή των συναρτήσεων κατακερματισμού όπως οι δυνατότητες για 

χωρικές αναδιατάξεις και χρονικούς προ-υπολογισμούς, κανονικότητα (regularity) των 

πράξεων.  

Από το κεφάλαιο 3 προέκυψε η ανάγκη που υπάρχει για το αντικείμενο της εν λόγω 

διδακτορικής διατριβής και εντοπίστηκε το κενό που υπάρχει σε αυτό το θέμα στην αγορά 

κάτι που φάνηκε και από την ερευνητική δραστηριότητα που υπάρχει στον χώρο καθώς και 

από την κατεύθυνση προς την οποία κινείται η έρευνα αυτή. Το παραπάνω γίνεται ακόμα 

πιο επιτακτικό ειδικά αν αναλογιστούμε τις πρόσφατες εκθέσεις κυβερνήσεων και της Ε.Ε, 

για άμεση υιοθέτηση μέχρι το 2010 του IPv6 (υποχρεωτικό κομμάτι του οποίου είναι το 

IPSec) σε ποσοστό τουλάχιστον 25% των εφαρμογών της ένωσης. Στο  ίδιο κεφάλαιο 

αιτιολογήθηκε για ποιο λόγο επιβάλλεται η υλοποίηση σε υλικό των θεωρούμενων 

εφαρμογών ώστε να αυξηθεί η ρυθμαπόδοση που είναι το βασικό ζητούμενο σε αυτές. Στο 

κεφάλαιο 2 αναλύεται με ποιο τρόπο αυτές οι εφαρμογές μπορούν να διαχωρίσουν τα 

διάφορα κομμάτια τους σε μη-κρίσιμα και κρίσιμα ή σε μη-κρίσιμα, κρίσιμα και υπέρ-

κρίσιμα για την υλοποίησή τους σε ετερογενή συστήματα, ώστε αυτά να ανατεθούν για 

υλοποίηση στους κατάλληλους επεξεργαστικούς πόρους και να επιταχυνθεί η συνολική 

λειτουργία του συστήματος. 

Ειδικά για τα υπέρ-κρίσιμα κομμάτια, που από το κεφάλαιο  3 προκύπτει ότι είναι οι 

συναρτήσεις κατακερματισμού, παρουσιάζεται στο κεφάλαιο 4 μια μεθοδολογία 

βελτιστοποίησης τους όσον αφορά την ρυθμαπόδοση τους με πολύ μικρό κόστος σε 

επιφάνεια ολοκλήρωσης κατά την υλοποίησή του σε υλικό γενικά εφαρμόσιμη σχεδόν σε 

όλες τις συναρτήσεις κατακερματισμού. Τέλος στο κεφάλαιο 5, παρουσιάζονται δύο τέτοιες 

βελτιστοποιημένες υλοποιήσεις συναρτήσεων κατακερματισμού όπως οι SHA-1, SHA-256 

(οι πιο δημοφιλείς της αγοράς) επιβεβαιώνοντας την ορθότητα της προτεινόμενης 

μεθοδολογίας βελτιστοποίησης καλύπτοντας την ανάγκη που υπάρχει για αυτήν όπως 

αρχικά αναφέραμε και δείξαμε. 

Όσον αφορά την προέκταση της ερευνητικής δραστηριότητας αυτή θα κινηθεί σε 

πολλαπλά επίπεδα ενώ κάποια ήδη έχουν μπει σε διαδικασία υλοποίησης και περαιτέρω 

διερεύνησης. Έτσι υλοποιείται έρευνα για την δημιουργία μιας βιβλιοθήκης σε μορφή add-

on πρόσθετου module, το οποίο θα προστίθεται στα εργαλεία σύνθεσης και θα ανιχνεύει 
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μέσω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους σχεδιασμούς τύπου συνάρτησης 

κατακερματισμού, και θα βελτιστοποιεί τους σχεδιασμούς τους σύμφωνα με την 

προτεινόμενη μεθοδολογία. Έτσι, θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε την απόδοση των 

γενικών εργαλείων σύνθεσης χωρίς να κατασκευάσουμε ένα εργαλείο σύνθεσης ειδικά για 

συναρτήσεις κατακερματισμού που θα ήταν οικονομικά ασύμφορο. 

Άλλη προέκταση της ερευνητικής δραστηριότητας είναι η τροποποίηση και εφαρμογή 

της προτεινόμενης μεθοδολογίας και σε άλλους κρυπτογραφικούς και μη αλγορίθμους με 

παρόμοια χαρακτηριστικά και ιδιαιτερότητες π.χ. στους επαναληπτικούς αλγορίθμους block 

cipher (AES). Έτσι, θα μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε την προτεινόμενη μεθοδολογία 

βελτιστοποίησης και σε άλλες οικογένειες αλγορίθμων που έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά 

με τις συναρτήσεις κατακερματισμού. 

Επιπλέον, ήδη μελετάται η αξιολόγηση της μεθοδολογίας βελτιστοποίησης 

κρυπτογραφικών και λοιπών εφαρμογών  ταυτόχρονα με την διαδικασία διαχωρισμού 

Υλικού/Λογισμικού σε  προγραμματιζόμενους επεξεργαστές (ASIP) όπως ο Xtensa LX της 

εταιρίας Tensilica και σύγκριση με λοιπές λύσεις. Αυτοί είναι  μια οικογένεια 

παραμετροποιήσιμων (configurable) μικρο-επεξεργαστών που διαθέτουν αρκετά 

πλεονεκτήματα στις επιδόσεις του, όπως  χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και υψηλή 

απόδοση.  

Τέλος, ήδη διεξάγεται έρευνα για βελτιστοποίηση και αποδοτικό σχεδιασμό λοιπών 

πρωτοκόλλων ασφαλείας όπως π.χ. του πρωτοκόλλου ασφάλειας 3GPP σε ασύρματα δίκτυα 

τρίτης γενιάς, GCM/GMAC πρότυπο για ασφαλείς επικοινωνίες,  IEEE P1619.1/D24 για 

ασφάλεια σε αποθηκευτικά μέσα κ.ο.κ 
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Έτερο-αναφορές 
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μέσω google scholar) 

• Ξεπερνούν τις 10 σε προπτυχιακές, μεταπτυχιακές και διδακτορικές εργασίες.    
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