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Abstract 
Background - Processors today are approaching the limit for how high clockfrequences they 
can run. This has led to that instead of trying to make them run faster they are instead made 
with multiple cores so they can utilize parallelization by running several threads in parallel. 
However aside from the CPU there is still the graphics card which has a large amount of 
unused computing power for long durations of time while the computer is active. While a GPU 
might not have as quick processors it instead has several thousands of them at the same time 
than a CPU which have led to the development of GPGPU-frameworks to use that potential 
parallelization. The profit in this lies in using algorithms and code functions that got high 
potential parallelization, one of which is the AES encryption algorithm. AES is one of the most 
widely used encryption algorithms today and also considered to be one of the most secure. 
 
Purpose – By using GPGPU-acceleration the encryption speed of AES is higher than by using 
a traditional CPU approach. To make the GPU-acceleration as effective as possible this study 
looks into which AES-method and which GPGPU-framework that should be chosen during 
development. 
 
Method – This study makes two literature studies to determine which AES-methods and 
which GPGPU-frameworks that are viable for GPU-acceleration of AES. Afterwards this study 
conducts experiments to determine which of these GPGPU-frameworks are the most effective. 
 
Findings – The conclusion drawn from the literature study is that the CTR-method among 
the AES-methods is preferable due to its parallelization potential and high security measures. 
Among the current GPGPU-frameworks only two frameworks satisfies the criteria determined 
from the literature study and those are CUDA and OpenCL. From the experiment the 
conclusion is thereafter drawn that of the two GPGPU-frameworks CUDA is more effective 
due to the bandwidth limits that OpenCL have compared to CUDA. This conclusion is valid on 
at least the tested graphics card, GTX 560. 
 
Implications – CUDA is faster at larger file sizes than OpenCL due to limited data transfer 
speed in OpenCL on a GTX 560. 
 
Limitations – The experiments were only conducted on one graphics card from Nvidia due 
to hardware constraints in that CUDA can only be run on Nvidia hardware. Due to this 
hardware constraint and Nvidia’s lack of support in their tools for debugging and profiling of 
OpenCL the results from the testing of OpenCL couldn’t be verified using external tools. 
 
Keywords – Processor, GPGPU, AES, CTR, OpenCL, CUDA, GPGPU-framework 
  



 

 

 

Sammanfattning 
Bakgrund - Dagens processorer börjar närma sig gränsen för hur höga klockfrekvenser de 
kan köras i. Detta har lett till att processorer har fått fler kärnor för att kunna exekvera flera 
processer parallellt med flertrådade applikationer. Det finns dock ofta en stor mängd oanvänd 
beräkningskraft under långa perioder då datorn är igång som ligger i grafikprocessorn, GPU. 
Då en GPU kan köra tusentals många fler trådar på samma gång än en CPU har ramverk för 
att göra mer generella beräkningar på GPU utvecklats, dessa kallas för GPGPU-ramverk. Då 
varje kärna på en GPU inte är lika stark som på en CPU ligger vinsten i att använda algoritmer 
som går bra att parallellisera. En sådan algoritm är krypteringsalgoritmen AES som är en av 
de säkraste och vanligaste krypteringsalgoritmerna som används idag. 
 
Syfte – Med hjälp av GPU-accelerering kan man kryptera med AES snabbare än med en 
traditionell CPU-lösning. För att göra GPU-accelereringen så effektiv som möjligt undersöker 
detta examensarbete vilken AES-metod samt vilket GPGPU-ramverk man bör välja. 
 
Metod – För att undersöka vilken/vilka AES-metoder samt vilka GPGPU-ramverk som var 
lämpliga att använda för denna undersökning gjordes två litteraturstudier. Utifrån data som 
litteraturstudierna gav genomfördes experiment för att jämföra de valda GPGPU-ramverken 
med den valda AES-metoden som ansågs vara mest lämpliga.   
 
Resultat – Från litteraturstudierna kom det fram att OpenCL och CUDA blir de 
rekommenderade GPGPU-ramverken och att CTR blir den rekommenderade AES-metoden 
för AES-kryptering med GPGPU-programmering. Utifrån experimenten som genomförts 
kunde det konstateras att CUDA är ett effektivare GPGPU-ramverk än OpenCL för AES-CTR 
på det testade grafikkortet, GTX 560. 
 
Implikationer – CUDA är snabbare vid större filer för att OpenCL begränsas mer av 
dataöverföringshastigheten än CUDA på ett GTX 560. 
 
Begränsningar – Experimenten genomfördes endast på ett grafikkort från Nvidia. Eftersom 
Nvidia inte har något intresse i att optimera för andra GPGPU-ramverk så kunde inte 
testresultaten från OpenCL verifieras med externa verktyg. Detta p.g.a. att Nvidias verktyg 
inte längre stödjer debugging eller profiling för OpenCL. 
 
Nyckelord – Processorer, GPGPU, AES, CTR, OpenCL, CUDA, GPGPU-ramverk 
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1 Introduktion 
Detta kapitel beskriver i korttext motiveringen bakom studien samt studiens syfte och dess 
slutgiltiga mål. 

1.1 Bakgrund 

Dagens processorer, CPU, börjar närma sig gränsen i hur höga klockfrekvenser de kan köras. 

Orsaken till det är att storleken på transistorerna börjar närma sin gräns storleksmässigt hur 

små man kan tillverka dem. Avståndet i transistorernas grindar kan vara lika små som en 

silikon-dioxid molekyl[1]. Detta anses vara eller väldigt nära gränsen storleksmässigt man kan 

uppnå med dagens processortillverkningsteknik. Därför orienterar sig marknaden mot 

flerkärniga processorer som kan köra flertrådade program för att få ut mer beräkningskraft 

genom att göra flera beräkningar på samma gång[2].  

Det finns dock ofta en stor mängd oanvänd beräkningskraft under perioden då datorn är 

igång som ligger i grafikprocessorn, GPU. För att nyttja denna oanvända beräkningskraft har 

olika ramverk skapats för att parallellt kunna köra trådar på grafikprocessorn samtidigt med 

den “vanliga” processorn. Dessa ramverk gör att man kan göra mer generella beräkningar, 

vilket kallas general purpose compute on graphic processing units(GPGPU), på 

grafikprocessorn[8]. I dagsläget har en konsuments dator (ofta) en processor med 2-4 

kärnor[3], det har dock börjat komma ut 10-kärniga[4] upp till 72-kärniga[5] processorer för 

mer professionellt bruk. Det är fortfarande väldigt många färre än en grafikprocessor som kan 

ha har flera tusen kärnor[6]. Kärnorna är uppbyggda på olika sätt[7], var för sig är kärnorna i 

“vanliga” processorn snabbare än grafikprocessorns kärnor, dock har grafikprocessorn många 

fler kärnor. Därför lämpar sig GPGPU väldigt bra för parallellisering då en grafikprocessor 

kan köra tusentals många fler trådar än en processor på samma gång. 

 

Figur 1. GPGPU visualisering [6] 
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1.2 Problembeskrivning 

AES, Advanced Encryption Standard, är en av de vanligaste[9] och säkraste[10] 

krypteringsalgoritmerna som används idag vilket i samband med parallellisering och GPGPU-

programmering kan leda till att mer information kan krypteras snabbare. Eftersom AES-

kryptering är beräkningstungt behövs en väldigt snabb processor eller flera som körs 

parallellt, annars tar det lång tid att kryptera data. Snabbare kryptering kan framförallt vara 

användbart vid större datamängder. Till exempel den Amerikanska staten använder AES för 

att kryptera hemlighetsstämplade dokument[13]. Då detta rör sig om mycket stora 

datamängder kan en liten tidsskillnad i kryptering per fil ge stora tidsskillnader i slutändan. 

Forskning om hastighetsskillnader mellan GPGPU- och CPU-lösningar för AES har gjorts 

tidigare. I artikeln [37] konstaterades att man kunde uppnå upp till 20 gånger snabbare 

kryptering med GPGPU jämfört med CPU. I en annan rapport[38] där man jämförde samma 

sak kom man fram till 8 gånger snabbare. Det bör dock påpekas att i båda rapporterna 

konstateras det att en flerkärnig CPU var snabbare än GPGPU-implementationerna vid 

mycket små filer. 

Med snabbare AES-kryptering kan man potentiellt:  

 Kryptera med större säkerhet men inom samma tidsram. T.ex. 

256bitars- istället för 128bitars nyckel. 

 Kryptera större mängder information men inom samma tidsram. 

T.ex. text dokument, bilder, filmer eller hela hårddiskar, etc. 

Detta leder till att utvecklare är väldigt intresserade av att inkorporera GPGPU i utvecklingen 

av mjukvara. Dock eftersom GPGPU-programmering är relativt nytt och först på senaste åren 

blivit mer allmänt känt och används mer och mer i utveckling av mjukvara är det viktigt att 

veta vilket GPGPU-ramverk som är lämpligast att använda. 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Genom att nyttja grafikkortets beräkningskraft genom GPGPU-programmering kan man 

potentiellt snabba upp processer som kan parallelliseras. GPGPU-programmering syftar till 

att använda grafikkortets beräkningskraft till generella eller vardagliga beräkningar, det vill 

säga annat än att behandla bilder. Med hjälp av GPU-accelerering kan man kryptera med AES 

snabbare än om man endast använder CPU. 

Syftet med denna undersökning är att underlätta valet av GPGPU-ramverk för AES-

kryptering. För att kunna underlätta valet av ramverk för AES-kryptering måste man jämföra 

flera olika ramverk och ta reda på vilket som är “bäst”. I de flesta fallen brukar den “bästa” 

vara den som är effektivast inom området den är ämnad för. I det här fallet handlar det om 

GPGPU-ramverk. 
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För att kunna besvara syftet kommer författarna undersöka GPGPU-ramverk och AES-

metoder för att sedan göra rekommendationer. Utifrån rekommendationerna kommer sedan 

en praktisk undersökning göras. 

Därmed är studiens frågeställningar: 

[1] Vilka GPGPU-ramverk rekommenderas som lämpligast för AES-

kryptering? 

[2] Vilka AES-metoder rekommenderas som lämpligast för AES-

kryptering med GPGPU? 

[3] Vilket av de rekommenderade GPGPU-ramverken är effektivast vid 

AES-kryptering med de rekommenderade AES-metoderna? 

1.4 Omfång och avgränsningar 

 Endast en 256 bitars nyckel kommer att användas i kryptering av 

data på grund av tidsbrist. 

 Endast de rekommenderade GPGPU-ramverken med den rekommenderade 

AES-metoden kommer användas i experimenten eftersom de är mest 

relevanta. 

 

1.5 Disposition 

Bakgrund 

Här beskrivs vad som är skillnaden mellan CPU och grafikkortets processorer och varför man 
vill använda grafikkortet istället för CPU vid AES-kryptering.  

Metod och genomförande 

I det här avsnittet ges en beskrivning av studiens arbetsprocess på litteraturstudier och 
experiment samt vilka val och varför de valen har gjorts angående mjukvara, hårdvara, 
operativsystem, etc.  

Teoretiskt ramverk 

Under denna rubrik kan läsaren hitta mer detaljerad information om hur AES-metoden och 
GPGPU-ramverk fungerar. 

Empiri 

Här framläggs data från experimenten samt information om de olika AES-metoderna. 

Analys 

Här analyseras data från empirin och argument byggs upp runt frågeställningarna. 

Diskussion och slutsatser 

Här diskuteras analyserna och det dras slutsatser utifrån dem för att besvara 
frågeställningarna. 

Referenser 

Här hittas de referenser som använts. 

Bilagor 

Här hittas bland annat Excel dokumenten som innehåller all data som tagits fram ur 
experimenten. 
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2 Metod och genomförande 
Detta kapitel beskriver de metoder som använts för att kunna besvara frågeställningarna 
från det föregående kapitlet. 

2.1 Koppling mellan frågeställningar och metod 

2.1.1 Litteraturstudier 

För att bestämma de olika aspekterna som ska jämföras användes litteraturstudier vars 

insamlade data sedan utvärderades kvalitativt. Kvalitativa metoder syftar i allmänhet till att 

skapa en djupare förståelse för något[32]. Därmed lämpar sig kvalitativa metoder vid valet av 

GPGPU-ramverk, effektivitetsvariabler, operativsystem, AES-metod samt beslutet mellan att 

utveckla egen kod eller använda existerande kod.   

2.1.2 Komparativ studie 

Genom att kontrastera data från ett objekt gentemot ett annat kan man dra vissa slutsatser. 

Dessa kontraster sker genom att studera likheter eller skillnader mellan studie-objekten[19]. 

För detta examensarbete är studieobjekten i denna komparativa studie olika GPGPU-ramverk 

vars effektivitet för AES-kryptering skall jämföras samt olika AES-metoder. Därför valdes 

komparativ undersökning för att den passar bäst när man skall jämföra en aspekt på två eller 

flera olika objekt vilket i detta fall är GPGPU-ramverk och AES-metoder. 

2.1.3 Experiment 

Ett experiment är ett test som utförs i en kontrollerad miljö som är replikerbar. Testerna som 

utförs i experimentet görs för att undersöka hur olika variabler påverkar en huvudvariabel.  

Den komparativa undersökningen genomfördes genom att sätta upp ett experiment[20] för 

att besvara studiens frågeställning. Där de valda GPGPU-ramverken jämfördes på valda 

variabler som bedömdes vara relevanta till effektivitet. Valet av att sätta upp ett 

experiment[20] är att data som fås ut från ett experiment är oberoende av känslor, personliga 

intressen eller andra externa faktorer beroende på omgivningen. Experiment är i sin natur 

upprepningsbara vilket är viktigt för trovärdigheten då man vill kunna bekräfta resultaten 

eller använda dem för vidare forskning. Då data som fås ut är kvantitativ lämpar sig den 

kvantitativa metoden[33] för att utvärdera data. Den kvantitativa metoden innebär att man 

studerar högt strukturerad data, det vill säga data som kan kvantifieras i kategorier eller i 

siffror vilket i detta fall är effektivitetsvariabler.  
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2.2 Arbetsprocessen 

2.2.1 Bestämning av effektivitet 

Utifrån litteraturstudier valdes de två mest relevanta artiklara, [23] och [28]. Utifrån dem togs 

följande aspekter ut för att undersöka effektiviteten av ett GPGPU-ramverk: exekveringstid 

och dataöverföringshastighet. Exekveringstiden ansågs som viktig då det framfördes i 

problembeskrivningen att inom kryptering är det viktigt att kunna kryptera stora mängder 

data eller kryptera data med högre säkerhet, detta med fokus på tid. Dataöverföring valdes för 

att det kan vara en flaskhals då man använder GPGPU, t.ex. i denna undersökning används en 

PCIe (Peripheral Component Interconnect Express) 2.0 (16x) buss. Den har en teoretisk 

maxhastighet på 8 GB/s [40] för dataöverföringen till GPU. Detta för att tid som kunde 

användas till exekvering istället går till att förflytta data över till grafikkortet. Ett exempel på 

detta är om man krypterar små filer eftersom då går det generellt sett fortare med en 

processor än med GPGPU. Detta beror just på att en stor del av tiden går åt till att flytta data 

fram och tillbaka till grafikminnet med GPGPU. 

2.2.2 Val av Grafikkort 

För att kunna välja grafikkort som GPGPU-koden sedan skall köras på var författarna tvungna 

att ha i åtanke att de valda ramverken måste kunna köras på samma grafikkort. 

Eftersom CUDA endast fungerar på Nvidia-grafikkort medan OpenCL fungerar på de flesta 

inklusive Nvidias valdes just grafikkort från Nvidia. Detta ledde till Nvidias grafikkort 

GTX560 valdes då båda ramverken OpenCL och CUDA fungerar på det samt att författarna 

har tillgång till det. Fast grafikkortet är 6 år gammalt så anses detta inte påverka det 

slutgiltiga resultatet. Detta då resonemanget är om man tar ett nyare grafikkort så kommer 

resultatet proportionellt ändras med den ökade prestandan. 

2.2.3 Val mellan existerande kod eller utveckla ny 

För att välja mellan att leta reda på en existerande kod eller att utveckla en egen ny kod från 

grunden för AES på GPGPU för att mäta på de valda mätvärdena tages följande aspekter i 

åtanke. Detta ifall en kod hittas som kan köra de valda GPGPU-ramverken med de valda AES-

metoderna: 

 Tidsbesparing 

 Hög grad av välskriven kod 

 Dokumentation 

Tidsbesparing valdes då undersökningen detta examensarbete berör är tidsbegränsat. Om för 

mycket tid läggs på att utveckla ny kod är sannolikheten stor att examensarbetet ej blir klart 

inom den satta tiden. Med tanke på tidsbesparingar så är aspekten ‘hög grad av välskriven 

kod’ viktigt då en utomstående person som ej deltagit i utvecklandet av koden skall enklare 

och snabbare kunna förstå den, vilket leder till tidsbesparingar. Utöver det så är en 

väldokumenterad kod viktigt då en ny användare skall veta hur koden är tänkt att användas 

och därmed kan använda den tidigare eller möjligtvis direkt. 
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Med dessa saker i åtanke valdes koden som Gary Chaw och Bain Syrowik utvecklade i sitt 

projekt “Wattless”[21] på University of Toronto som de gjorde år 2013 istället för att utveckla 

ny. Wattless innehåller dels två implementationer för GPU-accelerering (CUDA och OpenCL) 

samt en CPU- implementation i C. Koden valdes av följande anledningar: 

 Tidsbesparing: Koden är uppbyggd för C, CUDA och OpenCL med 

AES-metoden CTR. 

 

 Hög grad av välskriven kod: Koden är kompakt samt kommer med 

välskrivna kommentarer till funktionerna vilket gör det enkelt 

att sätta sig in i koden och förstå den. 

 

 Dokumentation: Projektet kommer med ett textdokument “readme” 

som förklarar projektet. Samt att koden har välskrivna 

kommentarer vilket gör det enkelt att förstå koden.  

2.2.4 Validering av koden 

För att verifiera att den valda koden för de valda GPGPU-ramverken är korrekt 

implementerad testades varje funktion och jämfördes med hur den borde vara 

implementerad. Valideringen av funktionerna gjordes genom att jämföra AES-standarden i 

artikel [11] med de implementerade funktionerna i Wattless. Under rubriken teoretiskt 

ramverk förklaras hur alla AES-funktioner fungerar.  

Jämförelsen underlättades då AES-funktionerna i Wattless för OpenCL och CUDA är i princip 

likadana. I bilaga 2 och 3 kan man se hur en av funktionerna, ShiftRows, är implementerad i 

båda. 

Efter att ha validerat alla funktioner var för sig testades OpenCL och CUDA koderna i sin 

helhet. Detta genom att man använde samma indata och krypteringsnycklar på båda koderna 

och sedan jämföra utdata. Om det blev identiskt är koderna uppbyggda på samma sätt och 

fungerar korrekt. 

 

 

Figur 2. Visualisering av ShiftRows steget[10] 
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Figurerna 3 och 4 visar hur ursprungsfilen “original_256MB.rand” krypterades med OpenCL 

och CUDA vilket ledde till att två filer skapades: “encrypted_opencl_256MB.rand” för 

OpenCL och “encrypted_cuda_256MB.rand” för CUDA. Figurerna visar också dekrypteringen 

av de krypterade filerna, vilket leder till att två filer skapas: “decrypted_opencl_256MB.rand” 

för OpenCL och “decrypted_cuda_256MB.rand” för CUDA. Sedan jämfördes de dekrypterade 

filerna med ursprungsfilen “original_256MB.rand” med bash-kommandot diff. Kommandot 

skriver ut all data som skiljer sig mellan filerna man jämför men om de är identiska skriver 

den inte ut något alls. Som man kan se i figur 5 så gav kommandot diff inte någon utdata 

mellan de dekrypterade filerna eller mellan de dekrypterade filerna och original filen. Det 

innebär att CUDA och OpenCL koderna i Wattless fungerar korrekt, d.v.s. de ger identisk 

utdata. 

 

Figur 3. Ingen skillnad mellan indata och utdata på OpenCL 

 

Figur 4. Ingen skillnad mellan indata och utdata på CUDA 

 

 

Figur 5. Ingen skillnad mellan de dekrypterade filerna samt mellan dekrypterade 

filerna till original filen 

2.2.5 Val av operativsystem 

Då den valda koden ursprungligen var utvecklad i Linux valdes det operativsystemet också för 

denna undersökning då det resulterar i mindre nödvändiga kodändringar vilket minimerar 

risken att problem uppstå. Detta leder då till att man inte behöver skriva om vissa funktioner 

så de fungerar på ett annat operativsystem, t.ex tidmätningen vilket använder ett Linux 

programbibliotek[44]. 
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2.3 Försök & Problem 

Nedan följer de problem som uppstått under examensarbetets gång och dessa har försökts 

lösas. Ursprungligen var det planerat att använda två grafikkort för att öka trovärdigheten. Då 

det ena av grafikkorten ej gav trovärdig eller konsistent utdata ansågs grafikkortet defekt, 

vilket ledde till att beslutet att ta bort det grafikkortet togs. Beslutet att fortsätta med endast 

ett grafikkort togs på grund av tidsbrist och att det ej fanns finanser för införskaffandet av ett 

nytt grafikkort. Det grafikkortet som ansågs defekt är av modellen Gigabyte GTX760 

Windforce OC. 

Efter att ha hittat en kod som var välskriven med god dokumentation samt bra kommentarer 

insåg författarna att den var under copyright. Detta innebar att koden inte skulle kunna 

användas i undersökningen utan tillåtelse från copyright ägarna. Som tur var gick de att 

kontakta samt tillät att deras kod kunde användas till denna undersökning. 

För att försöka öka trovärdigheten så gjordes försök genom med att verifiera resultaten från 

experimenten med ett externt verktyg (nvprof). Nvprof är ett Nvidia-utvecklat mätverktyg för 

att mäta tider, t.ex. exekverings- och dataöverföringstider, som kommer med deras 

CudaToolkit. Problem uppstod dock vid användandet av detta verktyg då Nvidia inte längre 

har stöd för mätning av OpenCL. Detta eftersom Nvidia slutade ge support för denna funktion 

efter CudaToolkit 4(från 2012). Då nvprof inte har stöd för OpenCL letades det efter 

alternativa verktyg som kunde ersätta nvprof, detta utan framgång. När författarna kommit 

fram till att det inte fanns några bra alternativ sökte de runt för vägar att kringgå problemet. 

Några lovande metoder hittades, t.ex. att använda en gammal version av CudaToolkit. Dock 

efter fler försök med olika metoder utan någon framgång att hitta ett externt verktyg som kan 

verifiera både CUDA och OpenCL slopades verifieringen helt med externa verktyg. Bör 

påpekas att detta ledde till att endast interna tidmätningsfunktioner användes i slutändan. 

2.4 Design 

2.4.1 Testsystem 

Datorns specifikationer är följande: 

Processor Grafikkort RAM Operativsystem Mjukvara Moderkort 

Intel Xeon  
W3520 
@2.66GHz, 
2,93GHz 
turbo 

MSI Nvidia Geforce 
GTX560@750MHz, 
1GB 
GDDR5@3828MH
z 

Corsair 
Vengence 
2*4GB 
DDR3 @ 
1333MHz  

Linux Mint 17.3 
Kernel 3.19.0 

Cuda 
toolkit 7.5 
(OpenCL 
1.2) 

FMB-0902 

Tabell 1. Specifikationer på testsystemet till experimenten 

Datorn som användes för experimenten var en HP z400 utlånad av Jönköpings Tekniska 

Högskola med utbytt grafikkort samt utbytta RAM-minnen. Det bör även påpekas att RAM-

minnena som användes kan köras i 1600MHz, men begränsades till 1333MHz av 

moderkortet.  
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2.4.2 Kodens uppbyggnad i Wattless 

OpenCL koden är uppdelad i två olika filer, en för kernel koden, opencl_cipher, vilket är en .cl 

fil och innehåller alla .cl funktioner och själva krypteringen. Den andra filen heter också 

“opencl_cipher” men är en .c fil med allokeringen av minne, funktionsanrop och 

initialiseringen. CUDA koden har endast en fil, cuda_cipher, vilket är en .cu fil som gör allt 

det själv.  Anledningen till detta är att man i CUDA-filen kan skriva sin huvudfunktion direkt 

men kan ej det i OpenCL vilket leder till att man behöver minst två filer för OpenCL. Utöver 

det kräver inte CUDA-koden lika mycket initialiseringsfunktioner som OpenCL Detta leder till 

att CUDA-koden inte blir lika lång och därmed inte nödvändigtvis behöver delas upp i flera 

filer. 

2.5 Datainsamling 

2.5.1 Litteraturstudie - GPGPU-ramverk 

För att genomföra litteraturstudien för att bestämma vilka/vilket GPGPU-ramverk som är 

lämpligast för AES-kryptering samlades data in med följande söktermer och verktyg: 

Sökord/-termer: AES GPGPU, GPGPU, GPGPU frameworks, CUDA, OpenCL, OpenACC, F-

sharp, F#, DirectCompute, AES GPGPU, AES CUDA, AES OpenCL 

Sökmotorer: Högskolans bibliotek(Primo), google scholar, google, DiVA 

Databaser: IEEE Xplore, ScienceDirect, ACM digital library 

Från de sökorden/-termerna hittades dels fakta om de olika ramverken samt artiklar och 

rapporter om andra som har implementerat AES med GPGPU. En av de artiklarna som ansågs 

mest relevanta från dessa sökningar var artikeln [37] där författarna presenterar de resultat 

de kom fram till i deras implementation för CUDA. Dessa GPGPU-ramverk presenteras och 

förklaras djupgående i teoretiskt ramverk. 

2.5.2 Litteraturstudie - AES-metoder 

För att genomföra litteraturstudien för att bestämma vilken AES-metod som är lämpligast för 

AES-kryptering med GPGPU samlades data in med följande söktermer och verktyg: 

Sökord/-termer: AES, AES modes, Block cipher modes, ECB, CBC, OFB, CTR, AES ECB, AES 

CBC, AES OFB, AES CTR, AES GPGPU 

Sökmotorer: Högskolans bibliotek(Primo), google scholar, google, DiVa 

Databaser: IEEE Xplore, ScienceDirect, ACM digital library 

Genom dessa sökningar hittades flertalet artiklar inom ämnet. En av de artiklarna som ansågs 

mest relevanta från dessa sökningar var artikeln [34]. Artikeln definierar standarder för olika 

metoder att kryptera med blockbaserade krypteringsalgoritmer som t.ex. AES. Dessa AES-

metoder presenteras och förklaras djupgående i teoretiskt ramverk.  
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2.5.3 Experiment med Wattless 

I testerna genererades filer med ett bash-script som skapade filer bestående av slumpad data i 

olika storlekar (1kB, 2kB, 4kB, 8kB, 16kB, 32kB, 64kB, 128kB, 256kB, 512kB, 1MB, 2MB, 

4MB, 8MB, 16MB, 32MB, 64MB, 128MB samt 256MB) som sedan krypterades i Wattless. 

Testerna körs 10 gånger på varje filstorlek för att verifiera resultatet samt för att få ett 

medianvärde på tiderna för varje mätpunkt. Mätpunkterna består av tiden för dataöverföring 

till GPU(To Device), krypteringstid(Kernel time), samt dataöverföring tillbaka(To Host). Från 

dessa uppmätta tider beräknas även hastigheter för dataöverföringen åt båda hållen. 

Tidsmätningar för vardera GPGPU-ramverk kördes var för sig. Ett bash-script körde de olika 

mätningarna där scriptet körde tio mätningar per filstorlek direkt efter varandra. Detta 

gjordes en gång för var mätpunkt, To Device, Kernel Time, To Host. Den data som kom ut 

från detta sparades sedan i ett Excel-dokument. Detta Excel-dokument finns i bilaga 1. 

I CUDA användes “cudaEventRecord()” samt “cudaEventElapsedTime()” för att mäta tider. 

“cudaEventSynchronize()” användes för att vänta in alla trådar för att få korrekta mätvärden. 

I figur 7 nedan visas tidmätningen för kerneln i CUDA-koden. 

 

Figur 7. Kodstycke från CUDA-koden för kernelanrop 

Figur 6. Visualisering av Bash-script för experimenten 
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För mätningarna i OpenCL användes “clGetEventProfilingInfo()” för att mäta tider och 

“clFinish()” för att vänta in alla trådar. I figur 8 nedan visas tidmätningen för kerneln i 

OpenCL-koden. 

 

 

Figur 8. Kodstycke från OpenCL-koden för kernelanrop 
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2.6 Dataanalys 

2.6.1 Analys av litteraturstudier 

För att ta reda på vilken AES-metod och vilka GPGPU-ramverk som rekommenderas 

analyserades litteraturstudierna med att hitta kritiska faktorer i åtanke.  Det som kom fram 

var att utvecklare är mer intresserade av vissa faktorer än andra. Därmed användes 

tankesättet “För mig som utvecklare, vad är viktigast för mig när jag väljer GPGPU-ramverk 

och AES-metod?” när kriterierna bestämdes. Utifrån detta bestämdes vilka punkter som 

ansågs vara viktigast inom de båda områdena för denna undersökning.  

För att bestämma vilka GPGPU-ramverk som rekommenderas för GPGPU-programmering 

kommer följande kriterier användas: 

 Dokumentation 

 Operativsystem 

 Tillgänglighet 

 Hårdvarubegränsningar  

 Språknivå 

För att bestämma vilka AES-metoder som kommer rekommenderas för GPGPU-

programmering kommer följande kriterier användas: 

 Parallelliseringsbar 

 Säkerhetsnivå 

2.6.2 Analys av resultat från experiment 

För att kunna analysera data från experimenten skrevs all data in i ett Excel dokument. I 

Excel dokumentet tas sedan medianvärdet fram ur de 10 mätvärdena på de tre valda 

mätpunkterna. Därefter kan man få ut mer data genom att kombinera flera olika data, t.ex. 

krypteringshastigheten fås ut genom att ta krypteringstiden delat på filstorleken. Denna data 

blir också inlagd i Excel dokumentet. Därefter ska även grafer göras för att ge en visuell bild av 

resultaten och därmed enklare kunna jämföra data från OpenCL till CUDA. 
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2.7 Trovärdighet 

2.7.1 Litteraturstudier 

För att öka trovärdigheten i litteraturstudierna användes flera rapporter som kan anses vara 

pålitliga, relevanta och väl citerade. T.ex. artikel [34] som är skriven av NIST(amerikanska 

institutet för standarder och teknologi) och artikel [39], som är skriven av Martin Preisler som 

magisteravhandling angående implementation av olika krypteringsalgoritmer på ett GPGPU-

ramverk. 

2.7.2 Experiment 

För att öka trovärdigheten av mätningarna i experimenten användes intern mätning för att 

verifiera att resultaten var trovärdiga. Alla testerna kördes även flera gånger för att verifiera 

att all data var konsistent. Från de 10 mätvärden på de tre mätpunkterna gjordes därifrån ett 

medianvärde. Anledningen till att medianvärde valdes var att fanns enstaka extremvärden 

som uppkom utan mönster. Detta hade påverkat resultaten om medelvärde hade valts istället. 

Därmed valde författarna att presentera median framför medelvärde för att få ett mer 

representativt resultat från experimenten. Men det bör påpekas att beräkningar gjordes även 

för medelvärden och att de finns i bilaga 1. 

För att verifiera att dataöverföringshastigheterna var rimliga kördes exempelkod skriven av 

Nvidia för både OpenCL samt CUDA. OpenCL exempelkoden kan laddas ner på Nvidias 

hemsida medan CUDA exempelkoden kommer med CudaToolkit. I exempelkoden kan man 

testa att föra över filer av olika storlekar samt olika sätt man kommer åt minnet på host. Då 

liknande hastigheter uppnåddes med exempelkoden som i författarnas tester, kan man 

konstatera att dataöverföringen sker på ett korrekt sätt i båda koderna som kördes i 

experimenten. 
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3 Teoretiskt ramverk  
I detta kapitel förklaras teori för att ge en djupare förståelse inom studiens syfte och 
frågeställningar. 

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 

För att ge en teoretisk grund till den första frågeställningen ”Vilka GPGPU-ramverk 

rekommenderas som lämpligast för AES-kryptering?” beskrivs teorin bakom hur ett GPGPU-

ramverk fungerar. Denna teori och vilka GPGPU-ramverk det finns ligger i underrubrikerna 

“Hur GPGPU-ramverk fungerar” och i “GPGPU-ramverk”. Rubriken “Hur GPGPU-ramverk 

fungerar” beskriver kortfattat hur ett GPGPU-ramverk fungerar. Rubriken GPGPU-ramverk 

beskriver de olika GPGPU-ramverken som har studerats i denna undersökning samt beskriver 

skillnader mellan dem. 

För att ge en teoretisk grund till den andra frågeställningen ”Vilka AES-metoder 

rekommenderas som lämpligast för AES-kryptering med GPGPU?” beskrivs teorin bakom hur 

AES fungerar i underrubriken “Hur AES-algoritmen fungerar”. För att ge en djupare teori i 

skillnaderna mellan AES-metoderna så beskrivs dem mer djupgående i underrubriken “AES-

metoder”. Hur AES-algoritmen fungerar beskrivs för att underlätta förståelsen av de olika 

AES-metoderna. 
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3.2 Hur GPGPU ramverk fungerar 

Generellt sett är ett GPGPU-ramverk ett abstraktionslager för att underlätta för utvecklare. 

Ett GPGPU-program består huvudsakligen av två komponenter, en host och en device, host-

koden initialiserar och startar device-koden[28]. I de allra flesta fallen är host en CPU och 

compute device en GPU, man kan även ha flera compute devices som då består av flera 

sammanlänkade GPUer. Varje compute device har flera compute units dessa är processorerna 

på GPUn. Huvudfunktionerna i koden körs på kernels. Kernels kan beskrivas som ett grid, 

detta grid består av antalet compute units och trådar som funktionen ska använda. Antalet 

kärnor och trådar sätts samman till en tredimensionell vektor(grid), d.v.s. hur stor del av 

processorkraften den funktionen får använda[38]. 

Olika ramverk hanterar minne på olika sätt, dels i hur man delar upp det men också i vad 

varje kernel och trådarna i kerneln har tillgång till. I figur 17 nedan visas hur CUDA delar upp 

olika minnen samt vad som får tillgång till dem. Till exempel har varje block egna shared 

memory samt local memory, men local memory är begränsat till en enskild tråd[36]. 

 

Figur 9. Minneshierarki samt arkitektur för CUDA 

Figur 17 visar hur GPGPU-ramverket CUDA är uppbyggt. Dock bör man tänka på att det finns 

skillnader mellan GPGPU-ramverken beroende på hur de är uppbyggda, mest ligger 

skillnaderna i hur minneshanteringen. 
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3.3 GPGPU-ramverk 

DirectCompute - DirectCompute[15] är en del av Microsofts DirectX, vilket är ett ramverk 

utvecklat för GPU-accelerering av grafik på Windows som är främst används för 

spelutveckling. DirectCompute släpptes tillsammans med DirectX 11 2009. 

F-Sharp(F#) - F-Sharp[16] är utvecklat av Microsoft främst för att göra CLI anrop för att 

generera Javascipt. Det går dock även att programmera GPU-kod i. Ramverket är baserat på 

högnivå språk som: ML, OCaml, C#, Python, Haskell, Scala och Erlang. F# släpptes redan 

2005 men fick dock inte stöd för GPGPU fören 2012. Eftersom F# inte har haft stöd för GPU-

accelerering särskilt länge samt att programmerare redan vant sig vid andra ramverk då det 

kom till, finns det inte särskilt mycket dokumentation. 

OpenACC - OpenACC[17] är en cross-platform ramverk utvecklad av Cray, CAPS, NVIDIA 

och PGI som släpptes 2013. Den är utvecklad för att att leverera hög prestanda på flera 

plattformar och inriktar sig främst till forskare[25]. Då OpenACC inte har en öppet tillgänglig 

licens och främst riktar sig till forskare är det svårt att hitta bra dokumentation om detta 

ramverk. 

OpenCL - OpenCL[18] utvecklades as Apple Inc. 2008 men underhålls och vidareutvecklas 

av Khronos Group sedan 2010[18].  Ramverket stödjer operativsystem som: Windows, Linux, 

Mac OS med flera samt har tillverkare som: Nvidia, AMD, Intel med mera stöd för ramverket. 

Detta gör OpenCL till det ramverk som har stöd på flest system på marknaden. 

Programmeringsspråket som OpenCL använder är baserat på C. Då OpenCL har gott om stöd 

för olika hårdvara samt operativsystem och har funnits på marknaden under en lång tid har 

ramverket blivit populärt bland utvecklare. Detta leder till att man lätt hittar bra 

dokumentation samt svar på problem man har stött på som utvecklare. 

CUDA - CUDA[24] är Nvidias egna ramverk de har utvecklat 2007 för egna deras 

grafikkort[24]. Detta innebär att ramverket är begränsat till Nvidia grafikkort, dock stödjer 

CUDA utveckling på Windows, Linux samt Mac OS. Likt OpenCL är även CUDAs 

programmeringsspråk, CUDA C, baserat på C. CUDA liksom OpenCL har funnits länge på 

marknaden och blivit väldigt populär bland utvecklare. Därför är det även för CUDA mycket 

enkelt att hitta dokumentation för att komma igång samt lösningar på problem. 
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3.3.1 Sammanställning av GPGPU-ramverk 

Följande sammanställning är utifrån författarnas åsikter de har gjort från en djupgående 

undersökning av GPGPU-ramverken: 

 

 Tillgänglighet Hårdvaru- 
begränsningar 

Språk-
nivå 

Operativsystem Dokumentation 

Direct- 
Compute 

Hög  Låg Windows Hög 

F# Hög  Hög Linux, MacOS, 
Android, iOS, 
Windows 

Låg 

OpenACC Låg  Låg Linux, Windows Låg 

OpenCL Hög  Låg Android, 
FreeBSD, Linux, 
macOS, 
Windows 

Hög 

CUDA Hög NVIDIA 
grafikkort 

Låg Windows, Linux, 
MacOS 

Hög 

Tabell 2. Sammanställning av GPGPU-ramverkens för och nackdelar 

 
Tillgänglighet: Det finns två nivåer, “Hög”, vilket innebär att ramverket har en öppen samt 
lättillgänglig licens. “Låg” betyder att licensen inte är öppen. 
 
Hårdvarubegränsningar: Om det finns anmärkningsvärda hårdvarubegränsningar skrivs 
de här var för sig. 
 
Språknivå: “Låg” betyder att programmeringsspråket är baserat på ett lågnivåspråk, d.v.s. 
låg abstraktionsnivå[42]. “Hög” betyder att programmeringsspråket som används är ett 
högnivåspråk, d.v.s. hög abstraktionsnivå[41]. 
 
Operativsystem: De olika operativsystemen som ramverken har stöd för skrivs här var för 
sig. 
 
Dokumentation: “Låg” innebär att det inte finns mycket tillgänglig dokumentation om 
användandet av ramverket. “Hög” innebär att det finns en hög grad av tillgänglig 
dokumentation. 
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3.4 Hur AES-algoritmen fungerar 

AES stödjer officiellt 128-, 192- och 256bitar stora nycklar[11]. Beroende på nyckelns storlek 

körs algoritmen i 10 -, 12 - eller 14 cykler. Ju större nyckel desto längre tid tar det att 

konvertera data. Skillnaden i säkerhet är dock extremt liten mellan en 128- och en 256 bitars-

nyckel om man skulle använda metoden Brute force[12], vilket är en metod för att hitta t.ex. 

lösenord genom att pröva gissningar. Om man skulle använda 50 superdatorer som 

tillsammans kan testa 1018 AES-nycklar per sekund skulle en 128 bitars-nyckel ta 1 miljard 

gånger 1 miljard år. En 256 bitars nyckel skulle ta 3*1051 år[12] att knäcka då en AES 256 bit 

nyckel skulle kräva 2128 gånger mer datorkraft än en 128 bitars nyckel. Även med en ”mindre” 

säker 128 bitars nyckel skulle det med Brute force ta längre tid än universum har hittills 

existerat. I praktiken dock används oftast ordlistor som innehåller ord, namn, stavelser, 

siffror och kombinationer av dessa vilket gör att datorn kan göra “smarta” gissningar för att 

effektivisera gissningarna men det kommer fortfarande ta så lång tid att man anser att AES är 

än så länge obrytbar. 

Indata delas upp i block om 128 bitar hexadecimalt eller binärt som kallas plaintext. Sedan 

krypteras var block och kallas för ciphertext. D.v.s. att ciphertext 1 är det krypterade blocket 

av plaintext 1 vilket för sig är ett block av data i hexadecimal eller binär form. Ett exempel av 

detta visas i figur 9. 

 

Figur 10. Visualisering av plaintext och ciphertext 
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AES kryptering[23][35] har 4 steg och i varje steg så används någon eller några av de 5 

chifferfunktionerna: 

Key Expansion 

I detta steg tas indata som är på 128, 192 eller 256 bitar och producerar en ny expanderad 
nyckel som används i efterföljande steg. Den expanderade nyckelns storlek är relaterad till 
antalet rundor som måste göras. För 128 bitars nycklar blir det 10 rundor samt att nyckelns 
expanderade storlek blir 352 bitar. För 192 och 256 bitars nycklar blir det 12 eller 14 rundor 
samt 624 eller 960 bitar expanderade nycklar respektive. För var runda används olika bitar av 
den expanderade nyckeln i AddRoundKey steget 
 
AddRoundKey 
I detta steg kombinerar man data från föregående rundor med lämplig del av den 
expanderade nyckeln. Ifall det är första rundan fyller man med nollor då man ej har någon 
data än.  
 
SubBytes 
I detta steg modifieras blocket genom att man använder en 8-bit substitution, S-Box, vilket är 
Rijndaels S-box[29]. Detta är en icke-linjär transformation använd för att hjälpa till att 
undvika attacker baserade på algebraiska manipulation. 
 
ShiftRows 
Blocket modifieras genom att man cykliskt skiftar alla bytes per rad ett förbestämt antal steg 
åt vänster. Den första raden förblir oförändrad, den andra flyttar ett steg och den tredje flyttar 
två osv. 
 
MixColumns 
Varje kolumn kan ses som ett polynom GF(2⁸). Det multipliceras modulo x⁴+1 med ett givet 
polynom, c(x)=0x03x³+x²+x+0x02.  

Figur 11. AES i sitt grundutförande 
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I de mer avancerade AES-metoderna använder man exclusive or (XOR) vilket betyder 

“antingen eller”, d.v.s. att man jämför två data och om de är samma blir det ‘0’ som utdata 

eller om de är olika blir utdata ‘1’. XOR[43] används genom att läsa in data binärt eller 

hexadecimalt. I figur 11 kan man se ett exempel på hur texten gjorts om till nollor och ettor för 

att sedan ta XOR på dem. 

 

   Figur 12. Visualisering av XOR 
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3.5 AES-metoder 

3.5.1 Electronic Codebook (ECB) 

I ECB-metoden[34][27] utförs chifferfunktionerna Key expansion, AddRoundKey, etc., 

sekventiellt direkt på varje block av plaintext vilket genererar en krypterad utdata som är 

kallad ciphertext. I AES metoden sker krypteringen av varje block oberoende av varandra och 

behöver inte ha krypterat det föregående blocket för att kryptera nästa till skillnad från vissa 

andra AES metoder. För att dekryptera används inversen av samma metod som för att 

kryptera och samma nyckel används, skillnaden blir i att indata är den krypterade ciphertext 

och utdata blir plaintext. ECB är parallelliseringsbar. 

 

 

  

Figur 13. Visualisering av ECB[34] 
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3.5.2 Cipher Block Chaining (CBC) 

I CBC-metoden[27][34] krävs en IV (initialiseringsvektor) som man gör XOR på första 

plaintext blocket och med det krypterade utdata ciphertext som man sedan gör XOR med 

nästa plaintext block. Initialiseringssvektorn måste inte vara hemlig men bör vara 

oförutsägbar. Dekrypteringen för det första blocket görs genom att man kör det krypterade 

textblocket genom inversen av krypteringsfunktionerna och sedan gör man XOR med samma 

initialiseringsvektor som vid krypteringen. Resterande block dekrypteras på samma sätt, 

förutom att man gör XOR med det föregående krypterade ciphertext blocket. CBC är ej 

parallelliseringsbar. 

  

Figur 14. Visualisering av CBC[34] 



 

23 

3.5.3 Cipher Feedback (CFB) 

I CFB-metoden[27][34] används en IV likt CBC men skiljer sig i användandet av den då 

istället för att man gör XOR med IV direkt som i CBC, krypterar man i CFB själva IV och 

sedan görs XOR med första plaintext blocket. Förutom i första steget används inte IV utan 

man istället gör XOR med föregående ciphertext med nästa plaintext. Dekrypteringen i CFB-

metoden sker på samma sätt som krypteringen, fast man de blocken man gör XOR med är då 

istället ciphertext blocken för att få ut plaintext. CFB är ej parallelliseringsbar. 

 

  

Figur 15. Visualisering av CFB[34] 
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3.5.4 Output Feedback (OFB) 

I OFB-metoden[27][34] sker kryptering och dekryptering snarlikt CFB. Skillnaden ligger i 

användandet av hur krypterad data används mellan rundorna. I OFB används det krypterade 

utdata som indata i nästa runda, d.v.s. innan själva utdata blivit XORad med plaintext och 

därmed blivit ciphertext. OFB är ej parallelliseringsbar. 

 

    Figur 16. Visualisering av OFB[34] 
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3.5.5 Counter (CTR) 

I CTR-metoden[27][34] används en counter som räknar upp från ett bestämt tal, Counter-

talet krypteras och därefter görs det XOR på den krypterade Counter-talet med plaintext 

vilket ger ut ciphertext. Dekrypteringen görs på samma sätt som krypteringen, dock måste 

man ha samma siffror på Counter. Då CTR använder ett oberoende Counter i var runda 

istället för att använda föregåendes runda Ciphertext eller Plaintext eller IV leder det till att 

CTR parallelliseringsbar. 

 

   Figur 17. Visualisering av CTR[34] 
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3.5.6 Sammanställning av AES-metoder 
Följande sammanställning är utifrån författarnas åsikter de har gjort från en djupgående 
undersökning av AES-metoderna: 

 

 ECB CBC CFB OFB CTR 

Parallelliseringsbar: Ja Nej Nej Nej Ja 

Säkerhetsnivå: Låg Mellan Mellan Hög Hög 

Tabell 3. Sammanställning av de olika AES-metodernas för- och nackdelar 

 
Paralleliseringsbar: “Ja” betyder att AES-metoden kan kryptera block parallellt medan 
“Nej” betyder att den är seriell, d.v.s. ej parallelliseringsbar. 
 
Säkerhetsnivå: Säkerhetsnivån bestäms utifrån författarnas uppfattningar om 
säkerhetsnivån. De baserar detta utifrån hur många extra säkerhets steg som den specifika 
AES-metoden har utöver “bas” AES-metoden ECB.  T.ex. IV, Counter, ifall de är seriella (d.v.s. 
varje steg är beroende på det föregående) eller att dem använder ett XOR steg med varandra. 
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4 Empiri 
I detta kapitel presenteras data från undersökningens experiment. 

4.1 Data från Experiment  
Data som presenteras i detta kapitel är medianvärdet från 10 mätvärden på respektive 
mätpunkt. Alla mätvärden samt de som presenteras här återfinns för mer detaljerad läsning i 
bilaga 1. 

4.1.1 OpenCL 

Under denna rubrik presenteras den data som fåtts ut av experimenten för OpenCL. Först 

presenteras de tider som uppmättes för de tre mätpunkter som argumenteras fram i 

arbetsprocessen samt deras totaltid. Därefter presenteras beräknade hastigheter utifrån de 

uppmätta tiderna. Slutligen presenteras grafer som visuellt illustrerar den data som tagits 

fram utifrån uppmätta tider och beräknade hastigheter. 

Som man kan se i tabell 4 och 5 nedan saknas det data för filstorlekarna 1-4kB. Anledningen 

till detta är att så små filer resulterade i fel i uppstarten av kerneln. Dessa mätresultat ansågs 

dock inte kritiska för undersökningen då de är så små och insignifikanta. Detta resulterade i 

att ingen extra ansträngning lades ner för att få tag i dem då det resulterade data inte anses 

påverka slutsatserna som man ändå kan dra från det data som har fåtts ut. 

  

Tabell 4. Tidsresultat i ms för OpenCL 
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Första kolumnen(Filstorlek) i tabell 4 visar filstorlekarna i kB av slumpad data som ska 

krypteras. Den andra kolumnen(Kryptering) är tiden det tog att kryptera data i millisekunder. 

Tredje kolumnen(Till Device) visar tiden det tog att föra över data till grafikminnet(device) i 

millisekunder. Kolumn fyra(Till Host) visar tiden att föra tillbaka det krypterade data till 

CPU(host) i millisekunder. Den femte kolumnen(Totaltid) visar den sammanlagda tiden för 

att föra över till grafikminnet(device), kryptera och föra tillbaka till CPU(host) i millisekunder. 

Alla tider i tabellen är medianvärden från 10 mätningar per mätpunkt. För filstorlekarna 1-

1024kB var den största skillnaden 19 % mellan största och minsta mätvärdena. Denna 

skillnad låg i mätpunkten krypteringstid men medelvärdet på spridningarna var i snitt 4 %. 

För 2-256mB var den största skillnaden mellan största och minsta mätvärdena 38 % efter att 

uteslutit ett extremvärde. Denna skillnad låg i mätpunkten överföringstid till Host. Denna 

data ligger i bilaga 1 under OpenCL-resultaten i dess tabell Diff. Max/Min(%). 

 

Tabell 5. Hastighetsresultat för OpenCL 

I tabell 5 visas de hastigheter som uppnåddes(baserat på tider från tabell 4) för kryptering 

samt dataöverföring åt båda håll för varje testad filstorlek. Den första kolumnen visar 

filstorlek som har testats i kB. I den andra kolumnen(kryptering) är hastigheten data 

krypteras i MB/s. Den tredje kolumnen är hastigheten filen som ska krypteras fördes över till 

grafikminnet i MB/s. Fjärde kolumnen visar hastigheten i MB/s den krypterade filen flyttades 

tillbaka till CPU från grafikminnet.  
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Figur 18. Krypteringstider för OpenCL 

I figur 18 kan man se hur krypteringstiden skalar med filstorleken. När filstorleken dubbleras 

dubblerades även tiden för kryptering. 

 

 

Figur 19. Krypteringshastigheter för OpenCL 

Figur 19 visar hur krypteringshastigheten börjar vid 230 MB/s och därefter ökar för att sedan 

börja plana ut vid 2400 MB/s för att sedan hamna vid 2500 MB/s. 
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Figur 20. Dataöverföringshastigheter till device för OpenCL 

Figur 20 visar hur dataöveringshastigheten till device börjar vid 4000 MB/s för att sedan bli 

lite snabbare för att sedan plana ut sig vid 4700 MB/s. 

 

Figur 21. Dataöverföringshastigheter till host för OpenCL 

Figur 21 visar hur dataöveringshastigheten till host börjar vid 1600 MB/s och därefter ökar 

fram tills vid 6300 MB/s men sjunker sedan för att tills slut plana ut sig vid 4400 MB/s. 
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4.1.2 CUDA 

Under denna rubrik presenteras den data som fåtts ut av experimenten för CUDA. Först 

presenteras de tider som uppmättes för de tre mätpunkter som argumenteras fram i 

arbetsprocessen samt deras totaltid. Därefter presenteras beräknade hastigheter utifrån de 

uppmätta tiderna. Slutligen presenteras grafer som visuellt illustrerar den data som tagits 

fram utifrån uppmätta tider och beräknade hastigheter. 

Tabell 6. Tidsresultat för CUDA 

Första kolumnen(Filstorlek) i tabell 6 visar filstorlekar i kB av slumpad data som ska 
krypteras. Den andra kolumnen(Kryptering) är tiden det tog att kryptera data i millisekunder. 
Tredje kolumnen(Till Device) visar tiden det tog att föra över data till grafikminnet(device) i 
millisekunder. Kolumn fyra(Till Host) visar tiden att föra tillbaka det krypterade data till 
CPU(host) i millisekunder. Den femte kolumnen(Totaltid) visar den sammanlagda tiden för 
att föra över till grafikminnet(device), kryptera och föra tillbaka till CPU(host) i millisekunder. 

Alla tider i tabellen är medianvärden från 10 mätningar per mätpunkt. För filstorlekarna 1-
1024kB var den största skillnaden 53 % mellan största och minsta mätvärdena efter att 
uteslutit extremvärden. Denna skillnad låg i mätpunkten Till Device. För 2-256mB var den 
största skillnaden mellan största och minsta mätvärdena 8.2% efter att uteslutit 
extremvärden. Denna skillnad låg i mätpunkten Till Host. Medelvärdet på spridningarna var i 
snitt 3 %. Denna data ligger i bilaga 1 under CUDA-resultaten i dess tabell Diff. Max/Min(%). 
Bör påpekas att skillnaderna blir mindre ju större filerna blir och där skillnaderna är som 
störst, vilket är på filer under 1MB, är skillnaderna i mikrosekunder vilket anses insignifikant. 
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Tabell 7. Hastighetsresultat för CUDA 

I tabell 7 visas de hastigheter som uppnåddes(baserat på tider från tabell 6) för kryptering 

samt dataöverföring åt båda håll för varje testad filstorlek. Den första kolumnen visar 

filstorlek som har testats i kB. I den andra kolumnen(kryptering) är hastigheten data 

krypteras i MB/s. Den tredje kolumnen är hastigheten filen som ska krypteras fördes över till 

grafikminnet i MB/s. Fjärde kolumnen visar hastigheten i MB/s den krypterade filen flyttades 

tillbaka till CPU från grafikminnet. 
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Figur 22. Krypteringstider för CUDA 

I figur 22 kan man se hur att krypteringstiden skalar med filstorleken. När filstorleken 

dubbleras gjorde även tiden för kryptering det. 

 

 

Figur 23. Krypteringshastigheter för CUDA 

Figur 23 visar hur krypteringshastigheten börjar vid 20 MB/s och därefter ökar för att sedan 

plana ut vid 2300 MB/s. 
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Figur 24. Dataöverföringshastigheter till device för CUDA 

Figur 24 visar hur dataöveringshastigheten till Device börjar vid 60 MB/s och därefter ökar 

sig tills den planar ut vid 6100 MB/s. 

 

 

Figur 25. Dataöverföringshastigheter till host för CUDA 

Figur 25 visar hur dataöveringshastigheten till Host börjar vid 70 MB/s och ökar därefter 

drastiskt fram tills 6100 MB/s, för att sedan plana ut vid 6500 MB/s. 
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5 Analys 
I detta kapitel analyseras insamlad data från empirin samt analysering av teoretiska 
ramverket utifrån uppsatta kriterier för att besvara studiens frågeställningar. 

5.1 Vilka GPGPU-ramverk bör rekommenderas för AES-kryptering? 

Det fanns flera olika ramverk att välja mellan för GPGPU-programmering[7], varav några av 

de främsta är: DirectCompute, F-Sharp, OpenACC, OpenCL och CUDA. 

Men av dessa ramverk är det möjligt att flera inte är lämpade för GPGPU-programmering 

med AES-kryptering vilket leder till att följande tidigare uppsatta kriterier används för att 

bestämma lämpligheten: 

 Dokumentation 

 Operativsystem 

 Tillgänglighet 

 Hårdvarubegränsningar 

 Språknivå 

 Med dessa kriterier i åtanke togs följande ramverk bort: 

 Directcompute: Detta ramverk valdes bort för att det är låst 

till endast ett operativsystem, Windows, samt är främst 

utvecklad för spelutveckling.  

 

 F-sharp: Detta ramverk valdes bort då det inte ansågs passa när 

man skall välja ett GPGPU-ramverk för AES-kryptering då den 

bygger på högnivåspråk och är inte utvecklad för den typ av 

programmering, AES-kryptering, som denna undersökning berör. 

 

 OpenACC: Detta ramverk[17] valdes bort då den har endast några 

få år på sin nacke då den först släpptes 2013[17]. Detta leder 

till att lite dokumentation finns. Utöver det krävs också en 

licens som inte är öppet tillgänglig[14][26] för kompilatorn. 

Utifrån de uppsatta kriterierna kvarstod ramverken OpenCL och CUDA. De ansågs vara med 

stor sannolikhet de ramverken en utvecklare för AES-kryptering med GPGPU-programmering 

att välja mellan. Resonemangen kring detta var främst att de båda har stöd för Windows, Mac 

OS och Linux vilket är tre av de största operativsystemen[22]. Utöver det har de god 

existerande dokumentation, öppna licenser samt används redan av flera utvecklare för AES-

kryptering[30][31].  
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5.2 Vilken AES-metod bör rekommenderas för AES-kryptering med 
GPGPU? 

För att välja den mest optimala AES-metoden för GPGPU-programmering används de 

följande tidigare uppsatta kriterierna: 

 Parallelliseringsbar 

 Säkerhetsnivå 

Av ECB, CBC, CFB, OFB, CTR uppfyller CBC, CFB, OFB ej det första kriteriet av att ha hög 

potentiell parallellisering då de är seriella eftersom var block är beroende av föregående i 

dem. Av de återstående AES-metoderna ECB och CTR har CTR högre säkerhetsfaktor då den 

har en initialiseringsvektor, Counter, i början samt en chifferfunktion som gör XOR med 

Plaintext och Ciphertext(den krypterade countern). 

5.3 Vilket av de rekommenderade GPGPU-ramverken är effektivast vid 
AES-kryptering med den rekommenderade AES-metoden? 

 

Figur 26.  Jämförelse av krypteringshastigheter 

Figur 26 - Krypteringshastigheter: Som man kan konstatera från grafen krypterar OpenCL 

data snabbare oavsett filstorlek. Båda ramverken ökar i hastighet vartefter filstorleken ökar 

för att nå sin topp vid ungefär 4-8MB. Då planar CUDA ut sig vid cirka 2300 MB/s och 

OpenCL vid ungefär 2500 MB/s. 
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Figur 27. Jämförelse av överföringshastigheter till device 

I figur 27 visas hur dataöverföringshastigheten för CUDA börjar lågt för att sedan öka sig 

utmed som filstorlekarna blir större för att sedan plana ut sig vid 6100 MB/s till skillnad från 

OpenCL som börjar vid 4000 MB/s för att till slut plana ut sig vid 4600 MB/s. 

 

Figur 28. Jämförelse av överföringshastigheter till host 

I figur 28 visas hur CUDA börjar dataöverföringshastigheten lågt för att sedan öka sig utmed 

som filstorlekarna blir större för att sedan plana ut sig vid 6500 MB/s till skillnad från 

OpenCL som börjar redan vid 1600 MB/s för att till slut plana ut sig vid 4400 MB/s efter att 

ha toppat vid 6400 MB/s. 
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Figur 29. Jämförelse av den sammanlagda tiden för kryptering och dataöverföring. 

Figur 29 visar att för de mindre filerna är skillnaden mellan ramverken relativt liten men med 

vartefter storleken på filerna ökar, ökar även tidsskillnaden. Skillnaden mellan OpenCL och 

CUDA i slutet är 220,6/198,0 = 1,114 vilket är ~ 11 % skillnad i tid. 

 

Figur 30. Visualisering av procentuell skillnad mellan OpenCL och CUDA 

I figur 30 ovan kan man se förhållandet mellan den totala tiden(den sammanlagda tiden för 

all dataöverföring samt kryptering) för de två ramverken i procent. Vid “1” är ramverkens 

totala tid densamma, OpenCL är snabbare då värdet är under 1 och CUDA snabbare då värdet 

går över. Detta förhållandet fås genom att ta OpenCLs totaltid delat på CUDAs totaltid.
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6 Diskussion och slutsatser 
I detta kapitel framläggs och diskuteras resultaten från Analys för att därifrån dra 
slutsatser som besvarar studiens frågeställningar. Därefter beskrivs studiens implikationer, 
begränsningar och rekommendationer för vidare forskning.  

6.1 Resultat 

6.1.1 Resultat av analysen av rekommenderade GPGPU-ramverk för AES-
kryptering 

I analysen följde man fyra kriterier för att bestämma den mest optimala GPGPU-ramverket 

för AES-kryptering. Utav GPGPU-ramverken som har studerats kom det fram i analysen att 

de två ramverken som bäst uppfyller de uppsatta kriterierna är CUDA och OpenCL. Detta då 

de var de ramverken med mest dokumentation, flest operativsystem, bäst tillgänglighet samt 

bäst programmeringskompabilitet för AES. Utifrån detta kan man konstatera att CUDA och 

OpenCL är de GPGPU-ramverk som bäst lämpar sig för AES-kryptering. 

6.1.2 Resultat av analysen av rekommenderade AES-metoder för AES-kryptering 
med GPGPU 

I analysen följde man två kriterier för att bestämma de mest optimala AES-metoderna för 

GPGPU-programmering. Utav AES-metoderna som studerats kom det fram i analysen att 

ECB och CTR kunde båda parallelliseras. Metoderna hade dock en stor skillnad i 

säkerhetsnivå där CTR var signifikant bättre. Därmed rekommenderar författarna endast 

AES-metoden CTR utifrån analysen. Detta då CTR har är parallelliseringsbar liksom ECB men 

är det signifikant säkrare alternativet av de två metoderna. 

6.1.3 Resultat av analysen av vilket av de rekommenderade GPGPU-ramverken är 
effektivast vid AES-kryptering med den rekommenderade AES-metoden 

Från data som tagits fram från experimenten kan det konstateras att CUDA är snabbare vid 

filstorlekar över 2MB data än OpenCL på Nvidias GTX 560. Skillnaden mellan ramverken 

planar ut sig vid filer som är större än 4 MB där CUDA är ~ 10 - 15 % snabbare. Under 2MB är 

OpenCL snabbare då dataöverföringshastigheten är större än CUDA med stor skillnad vilket 

resulterar i att totaltiden blir mindre, d.v.s. OpenCL är snabbare med uppåt 50 %. Bör dock 

påpekas att när filerna är så små att när tidsskillnaderna ligger vid 50 % är också filerna så 

små att skillnaderna i totaltid ligger i mikrosekunder vilket anses obetydliga så länge det inte 

handlar om väldigt stora mängder filer i filstorlekar under 2MB. Därmed blir resultatet från 

frågeställningen att GPGPU-ramverket CUDA är effektivast för AES-kryptering på GTX 560. 

6.2 Implikationer 

Studiens resultat visar på att GPU-accelererad kryptering med AES kan ske i höga hastigheter 

men att valet av AES-metod samt GPGPU-ramverk kan ha stor påverkan på resultaten. I 

experimenten t.ex. kom det fram att medan båda GPGPU-ramverken begränsas av 

dataöverföringshastigheten så begränsas OpenCL mer än CUDA vilket leder till att CUDA är 

snabbare vid större filer.  
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6.3 Begränsningar 

Författarna har inte kunskapen eller tiden för att varken studera GPGPU-ramverkens eller 

hårdvarans arkitektur mer djupgående för att ta reda på orsaken till de stora skillnaderna i 

dataöverföringshastighet. En annan begränsning är att små datafiler inte kunde hanteras i 

OpenCL, vilket kan göra att data från de testerna kan anses vara inkompletta. Trovärdigheten 

begränsas även av att data från experimenten med OpenCL inte kan bekräftas med externa 

verktyg och att endast ett grafikkort från Nvidia användes då CUDA inte kan köras på 

grafikkort från andra tillverkare. Detta kan ses som en begränsning då det inte ligger i Nvidias 

intresse att optimera för andra ramverk än CUDA, då det är deras egna ramverk som 

dessutom kräver deras hårdvara. Utöver det så bör det påpekas att vissa mätvärden sticker ut 

utanför normen och kan ej anses vara representativa vilket är anledningen till att median 

används istället för medelvärde. Författarna resonerar att anledningen till dessa utstickande 

mätvärden är på grund av hårdvarubegränsningar. Detta kan även anses begränsa 

trovärdigheten. 

6.4 Slutsatser och rekommendationer 

Utifrån den utförda litteraturstudien om AES-metoder för GPGPU-programmering 

rekommenderas AES-metoden CTR. Detta då den är parallelliseringsbar samt är signifikant 

säkrare än det närmaste alternativet ECB. Utifrån den utförda litteraturstudien om GPGPU-

ramverk för AES-kryptering rekommenderas CUDA eller OpenCL.  

Utifrån de experiment som utförts i denna studie på Nvidias GTX 560 ansågs CUDA vara ett 

effektivare GPGPU-ramverk än OpenCL. Detta p.g.a. att om man krypterar så små filer går det 

fortare att använda en flerkärnig CPU(se 1.2) än OpenCL. Detta leder till att det inte finns 

något scenario då OpenCL skulle vara det bästa alternativet. Detta eftersom vid små filer är 

flerkärnig CPU snabbare än OpenCL och vid större filer är CUDA snabbare. Det bör dock 

påpekas att det inte är säkert att slutsatsen hade blivit densamma om ett annat grafikkort 

hade använts. Slutsatsen blir att CUDA är det effektivaste GPGPU-ramverket för AES-

kryptering på ett GTX 560. 

6.5 Vidare forskning 

En djupare undersökning huruvida skillnaderna i dataöverföringshastigheten berodde på vald 

hårdvara bör göras, detta för att fastställa om hårdvaran är orsaken till de ojämna 

hastigheterna i OpenCL. Denna undersökning föreslås utföras med dataöverföringstester, dels 

på andra grafikkort från Nvidia men även på grafikkort från andra tillverkare. 

En annan relevant undersökning som kan göras är att undersöka djupare om hur 

dataöverföringen och minneshantering sker i de testade ramverken. Detta för att få en bättre 

bild över varför det var så pass stora skillnader mellan ramverken.  

Med dessa två undersökningar skulle man kunna dra bättre slutsatser huruvida de skillnader 

som uppstod vid testerna i denna undersökning var mjukvaru- eller hårdvarurelaterade. 

 



 

41 

Referenser 
[1]  Jonathan Kang, “Why haven’t CPU clock speeds increased in the last 5 years”, Quora, 

September 8 2015. Tillgänglig: https://www.quora.com/Why-havent-CPU-clock-
speeds-increased-in-the-last-5-years. [Hämtad: 31 Oktober , 2016] 

 

[2]  K. Karimi, N. G. Dickson, F.Hamze, “A Performance Comparison of CUDA and 
OpenCL”, sida 1. Tillgänglig: https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1005/1005.2581.pdf. 
[Hämtad: 31 oktober, 2016] 

 

[3]  Desire Athow, “Best CPU: the 10 top processors from AMD and Intel”, Techradar, 19 
Oktober 2016. Tillgänglig: http://www.techradar.com/news/computing-
components/processors/best-cpu-the-8-top-processors-today-1046063. [Hämtad: 31 
oktober 2016] 

 

[4]  Antony Leather, “Intel Releases First Ever 10-Core Desktop Processor: Just How Fast 
Is The Core i7-6950X?”, Forbes, Maj 31 2016. Tillgänglig: 
http://www.forbes.com/sites/antonyleather/2016/05/31/intel-releases-first-ever-10-
core-processor-just-how-fast-is-the-core-i7-6950x/#6047942ca2ea. [Hämtad: 31 
oktober 2016] 

 

[5]  Agam Shah, “Intel's 72-core processor jumps from supercomputers to workstations”, 
PCWorld, November 15 2015. Tillgänglig: 
http://www.pcworld.com/article/3005414/computers/intel-plugs-72-core-
supercomputing-chip-into-workstation.html. [Hämtad: 31 oktober, 2016] 

 

[6]  NVIDIA, “WHAT IS GPU-ACCELERATED COMPUTING?”, NVIDIA. Tillgänglig: 
http://www.nvidia.com/object/what-is-gpu-computing.html. [Hämtad: 31 oktober, 
2016] 

 

[7]  Wikipedia, “General-purpose computing on graphics processing units”, Wikipedia, 30 
oktober 2016. Tillgänglig: https://en.wikipedia.org/wiki/General-
purpose_computing_on_graphics_processing_units. [Hämtad: 31 oktober, 2016] 

 

[8]  Archlinux, “GPGPU”, Archlinux, 12 juli 2016. Tillgänglig: 
https://wiki.archlinux.org/index.php/GPGPU. [Hämtad: 31 oktober, 2016] 

 

[9]  Contel Bradford, “5 Common Encryption Algorithms and the Unbreakables of the 
Future”, Storagecraft, 31 juli 2016. Tillgänglig: http://www.storagecraft.com/blog/5-
common-encryption-algorithms/. [Hämtad: 31 oktober, 2016] 

 

[10]  Margaret Rouse, “Advanced Encryption Standard (AES)”, November 2014. Tillgänglig: 
http://searchsecurity.techtarget.com/definition/Advanced-Encryption-Standard. 
[Hämtad: 31 oktober 2016] 

 

 [11] Wikipedia, “Advanced Encryption Standard”, Wikipedia, 26 oktober 2016. Tillgänglig: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Advanced_Encryption_Standard. [Hämtad: 2 
november 2016] 

 

[12] Wikipedia, “Brute-force attack”, Wikipedia, 20 oktober 2016. Tillgänglig: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Brute-force_attack. [Hämtad: 2 november 2016] 

 

[13] John Carl Villanueva,”What AES Encryption Is And How It's Used To Secure File 
Transfers” Jscape, 19 maj 2015. Tillgänglig: http://www.jscape.com/blog/aes-
encryption. [Hämtad: 2 november 2016] 

 

 

[14] NVIDIA, “NVIDIA OPENACC TOOLKIT REGISTRATION”, NVIDIA. Tillgänglig: 
http://www.nvidia.com/object/openacc-
toolkit.html#utm_source=shorturl&utm_medium=referrer&utm_campaign=openacc
toolkit. [Hämtad: 7 november 2016] 

 



 

42 

[15] Wikipedia, “DirectCompute”, Wikipedia, 4 augusti 2016. Tillgänglig: 
https://en.wikipedia.org/wiki/DirectCompute. [Hämtad: 7 november 2016] 

 

[16] Wikipedia, “F Sharp (programming language), Wikipedia, 28 oktober 2016. 
Tillgänglig: 
https://en.wikipedia.org/wiki/F_Sharp_(programming_language).   [Hämtad: 7 
november 2016] 

 

[17] Wikipedia, “OpenACC”, Wikipedia, 1 november 2016. Tillgänglig: 
https://en.wikipedia.org/wiki/OpenACC. [Hämtad: 7 november 2016] 

 

[18] Wikipedia, “OpenCL”, Wikipedia, 31 oktober 2016. Tillgänglig: 
https://en.wikipedia.org/wiki/OpenCL. [Hämtad: 7 november 2016] 

 

[19] Wikipedia, “Komparativ metod”, Wikipedia, 4 december 2015. Tillgänglig: 
https://sv.wikipedia.org/wiki/Komparativ_metod. [Hämtad: 8 november 2016] 

 

[20] Wikipedia, “Experiment”, Wikipedia, 15 september 2015. Tillgänglig: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Experiment. [Hämtad: 8 november 2016] 

 

[21] Gary Chaw & Bain Syrowik, “GPU-accelerated AES encryption project”, github, 13 
februari 2015. Tillgänglig: https://github.com/gchaw/wattless. [Hämtad: 8 november 
2016] 

 

[22] Wikipedia, “Operating Systems, Wikipedia, 5 november 2016. Tillgänglig: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Operating_system.  [Hämtad 8 november 2016] 

 

[23] Michael Kipper, Joshua Slavkin, Dmitry Denisenko, “Implementing AES on GPU”, 
University of Toronto, 20 april 2009. Tillgänglig: 
http://www.eecg.toronto.edu/~moshovos/CUDA08/arx/AES_ON_GPU_report.pdf. 
[Hämtad: 8 november 2016] 

 

[24] Wikipedia, “CUDA”, Wikipedia, 2 november 2016. Tillgänglig: 
https://en.wikipedia.org/wiki/CUDA. [Hämtad: 9 november] 

 

[25] NVIDIA, “OpenACC: More Science Less Programming”, NVIDIA. Tillgänglig: 
https://developer.nvidia.com/openacc. [Hämtad: 9 november 2016] 

 

[26] OpenACC, “About OpenACC”, OpenACC. Tillgänglig: 
http://www.openacc.org/About_OpenACC. [Hämtad: 9 november 2016] 

 

[27] Wikipedia, “Block cipher mode of operation”, Wikipedia, 8 oktober 2016. Tillgänglig: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Block_cipher_mode_of_operation#Common_modes. 
[Hämtad: 9 november 2016] 

 

 

[28] Mark Harris, “How to Optimize Data Transfers in CUDA C/C++”, Nvidia devblogs, 4 
december 2012. Tillgänglig: 
http://gpgpu.org/static/sc2007/SC07_CUDA_5_Optimization_Harris.pdf. [Hämtad: 
9 november 2016] 

 

[29]  Wikipedia, “Rijndaels S-box”, 17 oktober 2016. Tillgänglig: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Rijndael_S-box. [Hämtad: 9 november 2016] 

 

[30] Keisuke Iwai, Takakazu Kurokawa, Naoki Nisikawa, “AES encryption implementation 
on CUDA GPU and its analysis”, december 2010. Tillgänglig: 
https://www.researchgate.net/publication/224213275_AES_encryption_implementa
tion_on_CUDA_GPU_and_its_analysis. [Hämtad: 10 november 2016] 

 

[31] Nallatech, “40Gbit AES Encryption Using OpenCL and FPGAs”. Tillgänglig: 
http://www.nallatech.com/40gbit-aes-encryption-using-opencl-and-fpgas/. 
[Hämtad: 10 december 2016] 

 



 

43 

[32] Wikipedia, “Kvalitativ forskning”, 29 november 2016. Tillgänglig: 
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kvalitativ_forskning. [Hämtad: 8 december 2016] 

 

[33] Wikipedia, “Kvantitativ forskning”, 31 januari 2016. Tillgänglig: 
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kvantitativ_forskning. [Hämtad: 8 december 2016] 

 

[34] National Institute of Standards and Technology, “Recommendation for Block Cipher 
Modes of Operation”, december 2001. Tillgänglig: 
http://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/Legacy/SP/nistspecialpublication800-38a.pdf. 
[Hämtad: 12 december 2016] 

 

[35] National Institute of Standards and Technology, “”, 26 november 2001. Tillgänglig: 
http://csrc.nist.gov/publications/fips/fips197/fips-197.pdf. [Hämtad: 13 december 
2016] 

 

[36]  Research Gate, “Schematization of CUDA architecture”, mars 2014. Tillgänglig: 
https://www.researchgate.net/figure/261069154_fig1_Figure-1-Schematization-of-
CUDA-architecture-Schematic-representation-of-CUDA-threads. [Hämtad: 16 Januari 
2017] 

 

[37] Ieeexplore, “CUDA Compatible GPU as an Efficient Hardware Accelerator for AES 
Cryptography”, nov 2014. Tillgänglig: http://ieeexplore.ieee.org/document/4728256/. 
[Hämtad: 16 januari 2017] 

 

[38] Hal archives-ouvertes, “Parallel arithmetic encryption for high-bandwidth 
communications on multicore/GPGPU platforms”, 23 juni 2010. https://hal.archives-
ouvertes.fr/file/index/docid/493044/filename/paper.pd. [Hämtad: 16 januari 2017] 

 

[39] Martin Preisler, “OpenCL Cryptographic Library”, maj 2015. Tillgänglig: 
https://is.muni.cz/th/430616/fi_m/thesis.pdf. [Hämtad: 20 januari 2017]  

 

[40] BEALTO, “PCI Express 3.0 Technical Challenges”, november 2009. Tillgänglig: 
http://www.bealto.com/gpu-benchmarks_mem.html.  [Hämtad 25 januari 2017] 

 

[41] Wikipedia, “Högnivåspråk”, 11 december 2011. Tillgänglig: 
https://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%B6gniv%C3%A5spr%C3%A5k.  [Hämtad 18 
februari 2017] 

 

[42] Wikipedia, “Lågnivåspråk”, 14 augusti 2013. Tillgänglig: 
https://sv.wikipedia.org/wiki/L%C3%A5gniv%C3%A5spr%C3%A5k.  [Hämtad 18 
februari 2017] 

 

[43] Wikipedia, “Exclusive or”, Wikipedia, 29 september 2016. Tillgänglig: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Exclusive_or. [Hämtad: 9 november 2016] 

 

[44] Stackoverflow, “How to use sys/time.h in window?”, 2 september 2014. 
Tillgänglig:  https://stackoverflow.com/questions/25615571/how-to-use-sys-
time-h-in-window. [Hämtad: 13 mars 2017] 

 



 

44 

Bilagor 
Bilaga 1 Excel dokument med resultat från experiment 

Alla data finns tillgänglig på: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NcFI8f8XiTRAI93Ll8Mn1eYkDVcL
kQmsxrbTb_2pvQI/edit#gid=791325449 

 

Bilaga 2 Koden för ShiftRows från cuda_cipher.cu 

 
  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NcFI8f8XiTRAI93Ll8Mn1eYkDVcLkQmsxrbTb_2pvQI/edit#gid=791325449
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NcFI8f8XiTRAI93Ll8Mn1eYkDVcLkQmsxrbTb_2pvQI/edit#gid=791325449
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Bilaga 3 Koden för ShiftRows från opencl_cipher.cl 

 
 


