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و  FPGAدر دو بستر  AESبیه سازي تشخیص خطاي همزمان براي سخت افزار و ش ارزیابی
ASIC  

    

  2، آرمین احمدزاده1حسین جبارپور 

 Hj1987.info@gmail.comدانشگاه آزاد اسالمی قزوین، 1
 Aarmin86@gmail.comدانشگاه آزاد اسالمی قزوین،  2

  
. شود ارائه می AESو رمزگذار براي اجراي سخت افزار بلوك رمزگشایی  یص خطاي همزمان با کارایی باالدر این مقاله یک الگوي تشخ - چکیده

و بلوکی که  کنیم کوچکتر تقسیم می هاي ور را به بلوكذببلوك تابع مما . داردنیاز  S-Boxمیدان محدود گالوا براي ایجاد الگو به واحد حساب این 
به واسطه مسیر توان عملیاتی . کنیممیو کشف خطا استفاده ) یا رمزگشایی(را بطور متناوب براي رمزگذاري  از نظر خطا داراي اهمیت بیشتر است

. گذارد عملکرد سخت افزار به نسبت اندازه و سرعت کار می لذا الگوي مورد نظر اثري محدود روي. یابد می کاهش ،ریز بلوك ایجاد شدهبحرانی 
از  FPGAدر تراشه  و سرعت بهینه 600nmو با تکنولوژي  CMOSبوسیله الگوي پیشنهادي با استفاده از کتابخانه واحد استاندارد  AESافزار  سخت

د تا محل دقیق خطا را در هر مرحله با شماره خطا اعالم در مدل پیشنهادي سیستم کشف خطا قادر خواهد بو. طراحی شده است Xilinxخانواده 
توان عملیاتی باال را سازي با  پیادهبه عبارتی  .کردها تقویت به سادگی توسط تقسیم ریزبلوكرا عملیاتی توان توان  میط لوله خ با استفاده از .کند

به طور  ي رمزنگاري دیگر نیز ها تواند براي سایر الگوریتمادي میطرح تشخیص خطاي پیشنه. توان تامین کرد با قراردادن خط لوله در طرح می
  .موثر مورد استفاده قرار گیرد

  .AES ،FPGA  خطاي نرم، رمزنگاري متقارن، کشف خطا، -کلید واژه
 

 مقدمه -1

ب اطالعات تزریق خطا یک حمله فیزیکی جهت کس  حمله    
هاي رمزگشایی با ایجاد یک نقص در  رمزي داخلی براي نمونه

واحدهاي عملیاتی یا منطق ترتیبی بوده و با استفاده از تزریق 
نویز  الکتریکی به منبع توان یا سیگنال ساعت یا با روشن کردن 

، 1996در سال . آید ل توسط تابش الکترونیکی بوجود میمد
Boneh  ،Demillo و ، Lipton  ي تزریق خطا را بر علیه حمله
 Biham , Shamirهاي رمز کلید عمومی پیشنهاد کردند وسیستم

 [7].هاي رمز کلید متقارن بسط دادنداین حمله را براي سیستم 
، تحقیق روي حمله تزریق خطا به سرعت گسترش عداز آن به ب

پیشنهاد  AESادي براي بلوك رمز استاندارد یافت و مقاالت زی
از سوي دیگر اقدامات متقابل زیادي براي کشف خطاها در  .شد

هاي تشخیص خطاهاي طرح 1شکل . این فرایند پیشنهاد شدند
مرسوم براي بلوك رمزگشایی سخت افزار با یک معماري حلقوي 

ده کند که بطور مکرر یک بلوك تابع مدور را استفا را خالصه می
گذاري را ي کشف خطا براي فرایند رمز ها ها، طرحشکل. کند می

توان براي مدارهاي  میي مشابه را  ها دهند، اما طرح نشان می
، (a)1در شکل . گذاري اطالعات به کار بردرمزگشایی و رمز

توسط بلوك تابع حلقوي براي رمز  RegXاطالعات در ثبات 
شود و سپس یک کد کشف خطا مثل پردازش می (Enc)گذاري 

کد با یک خروجی مورد انتظار . شود مییک بیت توازن ساخته 
ر مورد مقدا. شود مقایسه می (Predict)ي دیگر مسیر داده بوسیله

از منابع  تعداد محدودياستفاده از  انتظار براي توابع خطی با
عملیات . دشو اي محاسبه می سخت افزاري به طرز بسیار ساده

“Predict”  از“Enc”  ساده تر است و معموال شمار کمتري از
دهد، لذا تشخیص کل الگوهاي  میرا به خروجی انتقال   ها بیت

، براي بنابراین .خطا کاري بسیار سخت و شاید غیر ممکن است
و نرخ تشخیص خطا باید  ”Predict“توازن سربار مدار جمع، 

دو عملیات رمز گذاري براي  (b)1در شکل . دقت زیادي شود
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ي توابع حلقوي  ها بوسیله بالك RegXداده یکسان در ثبات 
معماري شکل . انددوگانه به اجرا در آمده و نتایج مقایسه شده

1(c) ي رمزگذاري و رمزگشایی بوده و شامل مسیرهاي داده
. شوند میرمزگذاري و به سرعت رمزگشایی  RegXدر   ها داده

این دو . شودمقایسه می RegYي اصلی در  ها دادهسپس نتیجه با 
باشند و تقریبا در  ي سخت افزار میمعایبی در اندازهطرح داراي 

طرح . باشند مدار بدون تشخیص خطا دو برابر میقیاس با نوع 
ه از یک بلوك رمزنگاري دو داده مشابه را  با استفاد (d)1شکل 

در شکل . گردند میسه دهد و دو نتیجه مقای تابع مدور انجام می
1(e)مزگذاري و رمزگشایی ، بلوك تابع مدور از هر دو عمل ر

کند و صحت رمزگشایی  داده رمزنگاري شده را  پشتیبانی می
با  F(X)تواند براي تابع مدور  میاین طرح همچنین  .کند میتایید 

هایی دوبرابر نواقص چنین طرح. به کار رود  x = F(F(x))ویژگی 
مشابه شکل  (f)1شکل . هاي ساعت مورد نیاز استلتعداد سیک

1(d) د اینکه داده رمز یییکه دو رمز گذاري جهت تایباشد، جا می
روند، اما بلوك تابع مدور اند به کار میشده مشابهی ساخته شده

به دو بلوك فرعی تقسیم شده و عملیات رمزگذاري و تشخیص 
  .گردندمیخطا در هر بلوك فرعی به طور همزمان اجرا 

-ي ساعت نیز در این طرح ها اندازه سخت افزار و تعداد سیکل    
سطح  (f)1اند اما حداکثر فرکانس کاري در شکل ها یکسان

( ، چراکه مسیر بحرانی استي دیگر  ها باالتري نسبت به طرح
بهترین طرح از  (f)1شکل . نصف شده است) بلوك تابع مدور 

اما کاربرد مسیر داده مشابه سایز و سرعت است  ،لحاظ مدار
زمانیکه . شود میجهت دو رمزگذاري، مشکل جدي را سبب 

مهاجم اشعه الکترونیکی را به مدار رمزگشایی تزریق کند، کنترل 
در یک دوره زمانی بلوك  دقیق اشعه به منظور ایجاد خطا فقط

در مقابل به طور بی نظیري . کار خیلی سختی خواهد بود
هاي زمانی خاص و تداوم مدار در موقعیت دورهنگهداري اشعه در 

، خطاي مشابه مکررا در این خصوص. رابی کار آسانی استخ
که همان رمز گذاري دو  (f)1شود و لذا طرح شکل حادث می

تواند خطا را  میکند، براي کنترل داده، ن میاي را تکرار مرحله
در هر هاي متفاوت از خطاها را پرتو ممکن است گونه. کشف کند

سیکل سبب شود اما نواقص بر تجهیزات ترانزیستور و اتصاالت 
همیشه همان خطا را سبب  LSIي  ها درونی فلزي در تراشه

جهت چنین خطاهاي ثابتی غیر  (f)1لذا طرح شکل .شوند می
به منظور حل چنین مسائلی، این مقاله طرح جدید . اند عملی

یی و کشف خطا را کشف خطا را به منظور رمز گذاري و رمزگشا

ي مختلف عملیاتی با تاثیر محدودي  ها به طور همزمان در بلوك
با  AESسخت افزار . کند اندازه و سرعت سخت افزار اجرا میبر 

و  ASICاستفاده از طرح پیشنهادي و با بهره گیري از کتابخانه 
 .شود میمزایاي طرح ارزیابی، طراحی و ساخته 

   AESالگوریتم رمزنگاري  -2
  AESالگوریتم رمز  -2-1

یک رمزکنندة بلوکی متقارن است که  Rijndaelالگوریتم 
هاي با  با استفاده از کلید و تواند بر روي بلوك با طول متغیر می

سادگی قابل  طول بلوك و طول کلید به. عمل کند طول متغیر
الگوریتم  .باشند بیت می 32شدن به اندازة مضاربی از   داده بسط 

Rijndael باشد، بدین معنی که  مزکنندة بلوکی تکراري مییک ر
بلوك ورودي اولیه و کلید رمز تحت اثر مراحل متعددي از 

هر نتیجۀ میانی رمز . گردند تبدیالت، قبل از تولید خروجی می
براي سادگی توصیف، بلوك  .شود کننده یک حالت نامیده می

شوند  ه میاي از ستونها نشان داد وکلید رمز غالباً به صورت آرایه
را ) بیت 8(سطر دارد و هر ستون یک بایت  4که هر آرایه 

دهندة حالت یا  ها در یک آرایۀ نشان تعداد ستون. دهد نمایش می
 32با تقسیم طول بلوك یا طول کلید بر بوده و  "کلید رمز"

 . تواند محاسبه شود می
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 [7])رمز کردن(الگوهاي کشف خطاي مرسوم: 1شکل

 
ستون خواهد داشت که   Nbدهندة یک حالت،   نشانیک آرایۀ 

 256، 192، 128، متناظر با بلوك 8، 6، 4به ترتیب،  Nbمقادیر 
دهندة یک کلید  به طور مشابه، یک آرایۀ نشان. باشد بیتی می

 8، 6، 4به ترتیب Nkستون خواهد داشت که مقادیر  Nkرمز، 
  . باشد بیتی می 256، 192، 128متناظر با کلید 

 192و کلید رمز  Nb)  =4(بیتی  128ک مثال از یک حالت ی
 )2و  1هاي  جدول(است  در زیر نشان داده شده Nk)=  6(بیتی 

[5]. 
 یک کلید نمونه -2جدول     یک حالت نمونه                - 1جدول      

S0,0 S0,1 S0,2 S0,3

S1,0 S1,1 S1,2 S1,3

S2,0 S2,1 S2,2 S2,3

S3,0 S3,1 S3,2 S3,3

k0,0 k0,1 k0,2 k0,3

k1,0 k1,1 k1,2 k1,3

k2,0 k2,1 k2,2 k2,3

k3,0 k3,1 k3,2 k3,3

k0,4 k0,5

k1,4 k1,5

k2,4 k2,5

k3,4 k3,5  
، تابعی از طول بلوك و Rijndaelدر  Nr)(تعداد مراحل تبدیل 

بیتی  128حاضر فقط اندازة بلوك در حالباشد که  میطول کلید 

که عدد  AES-256و  AES-128 ،AES-192 :شود پشتیبانی می
   . کند اشاره می به اندازة کلید

  AES [5]شده در  مقادیر پشتیبانی. 3جدول 

AES-128 10
12

14

4
6

8

4
4

4

AES-192

AES-256

Variant Nb Nk Nr
Parameter

   

  :است یسه مرحلۀ عمل شامل، Rijndael /AESرمز کنندة 
  AddRoundKeyتبدیل )1
2 (Nr-1مرحله شامل: 

   ShiftRowsتبدیل)ب       SubBytesتبدیل)الف
 AddRoundKeyتبدیل)د      MixColumnsتبدیل)ج

  :یک مرحلۀ نهایی شامل)3
 ShiftRowsتبدیل) ب       SubBytesتبدیل) الف

  AddRoundKeyتبدیل) ج
به ترتیب به حالت قبل و بعد از تبدیل اشاره  ´sو sهاي   آرایه
هاي بایت در  براي نشان دادن مکان jو iهاي  زیرنویس .کنند  می

به دلیل اهمیت  .شوند استفاده می) یا کلید رمز(داخل آرایۀ حالت 
در این مقاله به توضیح مختصري  S-Boxو استفاده از جانشینی 

وي هر ر S-Boxشینی جان. کنیم در مورد عملکرد آن بیان می
کند و مقدار  هاي حالت به طور مستقل عمل می کدام از بایت

یا جدول جانشینی تبدیل را  S-boxیک . دهد بایت را تغییر می
به عنوان مثال، یک مقدار بایت حالت ورودي . کند کنترل می

107 )0x6b ( 127با )0x7f ( در حالت خروجی جایگزین خواهد
عوض خواهد ) 0x30( 48با ) 0x08( 8ورودي  شد و یک مقدار

به یک مقدار جدید در  sیک بایت داده شده در حالت   . شد
  :شود نگاشته می S-boxبر حسب  ´sحالت 

, ,
( )i j i jS box S S    

  AESبرنامه الگوریتم   شبه -2-2
                      in[]  وout[] دهندة   بایتی به ترتیب نشان 16هاي  آرایه

plaintext  وciphertext باشند می.  
w[]  یک آرایه حاوي مواد اولیۀ کلید)key material (باشد و  می

4 ) *1 +Nr ( کلمه طول دارد) بر طبق مشخصات، مضروب فیه
  ).باشد می Nbدقیقاً 
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١  Cipher (byte in[4*Nb], byte out[4*Nb], word                                 

                 ٢ w[Nb*(Nr+1)]) 
٣    begin 
٤          byte state[4,Nb] 
٥          state = in 

          ٦ AddRoundKey(state, w) 
          ٧ for round = 1 step 1 to Nr-1 

٨               SubBytes(state) 
               ٩ ShiftRows(state) 

             ١٠ MixColumns(state) 
             ١١ AddRoundKey(state, w+round*Nb) 

١٢        end for 
        ١٣ SubBytes(state) 

١٤         ShiftRows(state) 
        ١٥ AddRoundKey(state, w+Nr*Nb) 
        ١٦ out = state 

١٧   end 
 

  AESشبه برنامه الگوریتم : 2شکل 

 و مدل AESتشخیص خطا در سیستم رمزنگاري  -3
  پیشنهادي ما

و کاربرد آن در  AESبا توجه به اهمیت سیستم رمزنگاري     
یت باالي آن نیاز به داشتن سیستم رمز کردن صفحات وب و امن

مزنگاري با قدرت تشخیص خطا براي جلوگیري از اشتباه در ر
هایی براي بررسی و رفع  از این رو کار. باشد ها می ارسال داده

که در این بخش به بیان و بررسی  ها صورت گرفته است خطا
آنها و طراحی یک سیستم مدل پیشنهادي از تشخیص   برخی از

  .پردازیم می AESخطا در سیستم رمز نگاري 

  عوامل ایجاد خطا  -3-1

   )SOFT ERROR( نرم خطاي -3-1-1
و  FPGAهایی مانند  تاثیر این نوع خطا اغلب بروي تراشه    

صورت  DRAM و   SRAMها که بر مبناي  سازي  سایر پیاده
و همچنین با کوچکتر شدن .  [3]دهد  گیرند بیشتر رخ می می

  ).  3 شکل(ها نیز این مشکل بیشتر شده است  ابعاد ساخت تراشه

1001000
10-4

DRAM system SER
DRAM bit SER

10-3

10-2

10-1

1

10

Technology

D
R

A
M

 S
ER

 (a
rb

itr
ar

y 
un

it)

1 Mbit

4 Gbits

  
  [3]نسبت ابعاد ساخت تراشه به میزان خطا  - 3شکل

 

  ASICو  FPGAهاي  مقایسه خطاي نرم در تراشه -1- 1- 3-1
روي ر باشند ب خطاي نرم که اغلب ناشی از تشعشعات می   

ها یا بخشی از SRAMهایی از تراشه که معموال  بخش
با استفاده از فیلیپ  .گذار هستند باشد تاثیر ها می ترانزیستور

روي گیتی تغییري ایجاد گردد و این ر اگر ب ،ها در مدار فالپ
در اکثر مواقع  ،تغییر در کمتر از زمان رخ داد کالك صورت گیرد

وي راما اگر این خطاي نرم بر شود؛ نمایش داده نمی این خطا
SRAM گردد تا داده اشتباه  سبب می ،ها رخ دهد یا فلیپ فالپ  ها

همانطور که در  وضیحات بیان شده،با توجه به ت. انتشار پیدا کند
استفاده از  ،FPGAهاي  در تراشه ،مشخص است 4شکل

SRAM هاي  داده براي نگهداري  هاLUT، با تا  گردد سبب می
  .  [3]یابد هاي اشتباه انتشار  داده، ایجاد کوچکترین خطاي نرم

  

X1

X2

X3

X4

Y

ASIC

0 0 1 0

1 1 1 1
0 0 1 0

0 0 1 0

X1

X2

X3

X4

Y

LUT of FPGA

 FPGA (a) [3]و  ASIC (b)مقایسه خطا در  -4شکل 
  
  خطاي ناشی از محاسبات در سطح ترانزیستور - 2- 3-1

جایی یک بیت یا به علت  ها به صورت جابه اغلب این نوع خطا    
. گردد تراکم هم شنوایی یا فرکانس تراشه طراحی شده ایجاد می

بیان  [7]و  [1]هاي حل این مشکل که در مرجع  یکی از روش
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باشد  نگاري می شده استفاده از بیت توازن در هر مرحله از رمز
 TMRنگار افزونه  ستم رمزو همچنین با استفاده از سی). 5شکل(

هایی را براي تشخیص و تصحیح خطا را ارائه  راه حل DMRیا 
  . اند داده

Real and 
predicted parity 

comparator

Output 
computation

Parity
prediction

Error flag

  
 [1] تشخیص خطا با استفاده از بیت توازن  -  5شکل

 

مدل پیشنهادي ما براي تشخیص خطا در سیستم رمز  - 3-2
  AESنگاري 

هاي قبل گفته شده  هاي انجام شده که در بخش با توجه به کار   
در این مدل ما براي تشخیص خطا به این صورت عمل کردیم که 

بخشی را که بیشتر  AESنگاري  سازي سیستم رمز در پیاده
نگاري  باشد یا درواقع همان مرکز سیستم رمز درمعرض خطا می

 .خطا قرار دهیمرا براي تشخیص خطا و تحلیل   ها S-Boxبخش 
گردد تا  به دوصورت محاسبه می S-Boxدر مدل پیشنهادي 

درصورت بروز هرگونه خطا  در همان مرحله از بروز خطا قابل 
 . تشخیص باشد

به صورت یک   ها S-Boxهاي سیستم رمزنگاري  در اغلب طراحی
هاي امروزي  گردند، اما در طراحی طراحی می lookupجدول 

هاي محاسباتی نسبت به  نشان داده شده که استفاده از عملیات
. آید می  تر بدست هاي ارجاع به جدول، نتیجه سریع پیاده سازي

 AESدر این روش با استفاده از تعریف طراحی سیستم رمزنگاري 
 S-Boxآمده است به طراحی بخش محاسبه  [5] مرجعکه در 

  .پردازیم برمبناي میدان محدود گالوا می
و بیان شده است  6در بلوك دیاگرام شکل   ها S-Boxمحاسبه 

 [2,5] مراجع توانید به مینحوه بدست آمدن آن  براي جزئیات
  .مراجعه کنید

4

4

4

4

8 8
GF(28)

Element In δ

XλX2

X-1 δ-1 Multiplicative 
Inverse Qut

با  AESدر سیستم رمز   ها S-Boxآوردن   نحوه بدست - 6شکل
 [2]استفاده از میدان محدود گالوا 

  
در این مدل ما با استفاده از هردو روش و با قرار دادن پیـاده  

تشـیخص  خطـاي نـرم را نیـز پوشـش       یمتـوان  می S-Boxسازي 
بلوك دیاگرام عملیات تشخیص خطا در مـدل پیشـنهادي    .دهیم

مـا ایـن طراحـی را در    . به تصویر کشیده شـده اسـت   7در شکل 
در صورت بـروز خطـا     .ایمشبیه سازي کردهModelSim ر افزا نرم

شود که بیـانگر شـماره    برگردانده می 15تا  1در هر مرحله اعداد 
و در صـورت عـدم خطـا    . باشـد  آن مرحله می  بایت داراي خطا در

افـزار   و همچنین این طراحـی بـا نـرم   . شود برگردانده می 0مقدار 
Leonardo هـاي   براي تراشهASIC  نـانومتر و   600ولـوژي  بـا تکن

FPGA سنتز گردیده است. 

    FPGAو   ASICنتایج و مقایسه مدل  -4
با توجه به سنتز مدل پیشنهادي نسبت به حالت بدون     

  :گردد تشخیص خطا در دو بستر ارزیابی می
   ASICنانومتر به صورت  600سنتز مدار با تکنولوژي  -1
 Xilinx – Vertix IIاز خانواده  FPGAسنتز مدار بروي تراشه  -2

pro  
باشد  می این سنتز شامل مقایسه مساحت و تاخیر عملکرد آنها

  .گردد در این بخش بیان می که
نانومتر تعداد عناصر  600براي کتابخانه تکنولوژي   ASICدر مدل

گیت که معادل با  28312مورد استفاده برابر است با ) ها گیت(
  .باشد ه میسطح مورد نیاز براي پیاده سازي تراش

Number of accumulated instances :   28312 
 :و مدت زمان تاخیر بدست آمده در این تکنولوژي برابر است با 

Clock                : Frequency 
 ------------------------------------ 
clk                  : 67.7 MHz 
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  دیاگرام الگوریتم  تشخیص خطا در مدل پیشنهاديبلوك  -7شکل

 
  تراشه سطح اشغال میزان  :5جدول 

Resource

IOs 266

Function 
Generators

CLB Slices

Dffs or 
Latches

Block
RAMs

Block 
Multipliers

Used Avail Utilization

248 93.66%

8905 10880 81.85%

4453 5440 81.86%

1154 11732 9.84%

0 0 0.00%

0 0 0.00%
 

   FPGAنتایج سنتز مدل پیشنهادي در  -4-1
به عنوان تراشه پیشنهادي و  Xilinx–Vertix II proتراشه     

مورد بررسی در این مقاله به شرح زیر میزان تاخیر و سطح 
 :گردد اشغال شده از تراشه بیان می
 FPGAمدل پیشنهادي در میزان تاخیر و فرکانس کاري 

Clock                 Frequency 
 ------------------------------------ 
Clk                     53.7 MHz 

  نتیجه گیري -5
را پیشنهاد  AESدر این مقاله الگوي کشف خطا براي مدار     

ي سلول کردیم  و همچنین عملکرد آن را با استفاده از کتابخانه
در . سازي ارزیابی کردیم یادهبراي پ FPGAو  600nmاستاندارد 

تقسیم  بخش به دورا این روش بخش اصلی سیستم رمزنگار 
بدست  S-Boxروش متفاوت مقادیر خروجی که با دو  کنیم می
 ،خطا وجودو درصورت عدم آن دو  مقایسهو پس از  آورد می

 ؛دهد ورودي ادامه می هاي به رمزنگاري دادهالگوي پیشنهادي 
شده و خطا نمایش داده  ولی درصورت بروز خطا، مرحله رخداد

 الگوي پیشنهاديدر نتیجه . توان آن مرحله را  تحصیح کرد می
هاي حاصل از  قادر خواهد بود عالوه بر پوشش خطاي نرم، خطا

براي جبران کاهش . سایر تداخالت محاسباتی را نیز کشف کند
توان  می ،فرکانس کاري نسبت به حالت قبل از تشخیص خطا

افزایش داد تا از آن نمودن  خط لولهتوان عملیاتی این طرح را با 
 ،ین کارایی مدل پیشنهاديباالتر. نظر عملیاتی بهبود پیدا کند

باشد که از نظر خطاي نرم داراي  می ASIC به صورتاستفاده آن 
  .باشد می سرعت بهتريداراي چنین و هم هخطاي کمتر بود

 عمراج - 6

[1] C.H. Yen and B.F. Wu, “Simple Error Detection 
Methods for Hardware Implementation of Advanced 
Encryption Standard” IEEE Trans. on Computers, vol. 
55, no. 6, pp. 720-731, June 2006. 
[2] A. Satoh, S. Morioka, K. Takano and S. Munetoh, “A 
Compact Rijndael Hardware Architecture with S-Box 
Optimization”, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2001 
[3] R. Baumann, “Soft Errors in Advanced Computer 
Systems”. IEEE Des. Test, vol. 22, pp. 258-266, 2005. 
[4] F. L. Kastensmidt, L. Carro and R. Reis, "Fault-
Tolerance Techniques for SRAM-Based FPGAs". 
Springer US, 2006. 
[5] J. Daemen and V. Rijmen, AES Proposal: Rijndael, 
AES Algorithm Submission, September 3, 1999 
[6] S.-H. Heng, R.N. Wright, and B.-M. Goi , "An 
Algorithm Based Concurrent Error Detection Scheme for 
AES", CANS 2010, LNCS 6467, pp. 31–42, 2010. 
[7] A. Satoh, T. Sugawara, N. Homma, and T. Aoki, 
“High-Performance Concurrent Error Detection Scheme 
for AES Hardware,” Proc. Int'l Workshop Cryptographic 
Hardware and Embedded Systems (CHES '08), pp. 100-112, Aug. 
2008. 


