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Resumo 

Nesta era digital, organizações produzem um grande volume de dados, e 

armazenar estes dados de forma que se garanta a sua segurança, privacidade, 

confidencialidade e integridade é uma necessidade ainda maior quando se está 

conectado à rede mundial de computadores. Além do serviço de armazenamento, as 

organizações e usuários necessitam recuperar informações úteis a partir de diversas 

bases de dados (processo de mineração de dados) ou efetuar buscas de dados 

armazenados na nuvem. Desta forma, os usuários recorrem às técnicas criptográficas 

para tornar difícil o acesso por pessoas não autorizadas às informações em texto claro 

e garantir a segurança dos dados armazenados e processados.  

No processo natural de mineração de dados, os algoritmos mineradores 

necessitam ter acesso aos dados em seu estado original a fim de extrair as 

informações úteis a partir das várias bases de dados distribuídas, processo este que 

não preserva as propriedades como a segurança, a privacidade e o sigilo dos dados 

sensíveis. Com o objetivo de preservar tais propriedades é necessário executar 

operações com os dados em seu estado codificado protegendo as informações em 

todo o processo minerador. Assim, técnicas de Encriptação Completamente 

Homomórfica (ECH) poderão ser utilizadas na mineração de dados com esta 

perspectiva: preservar a segurança, a privacidade e o sigilo das informações.  

A privacidade homomórfica foi concebida por Rivest, Adleman e Dertouzous em 

1978, a qual ficou obscura por mais de 30 anos. Somente em meados de 2009, foi que 

Craig Gentry conseguiu comprovar que é possível computar arbitrariamente dados 

codificados com a encriptação homomórfica baseado em reticulados ideais. 

Desta forma, o esquema proposto por Gentry foi concebido como o propulsor da 

ECH permitindo a computação arbitraria com o texto codificado e obter um resultado 

codificado que corresponde à sequência de operações realizadas no texto original. A 

aplicação da encriptação completamente homomórfica na mineração de dados poderá 

resolver problemas como a preservação do sigilo, da privacidade e da segurança dos 

dados durante todo o processo minerador. 

Assim, este trabalho objetiva identificar e selecionar os estudos relevantes que 

propõem algum tipo de mecanismo aplicado no processo minerador e que seja 



baseado na Encriptação Completamente Homomórfica. Essa seleção visa verificar se a 

ECH é prática, eficiente e computacionalmente viável quando aplicada na mineração 

de dados com o objetivo de preservar a privacidade, o sigilo e a segurança das 

informações. Após a análise dos estudos, conclui-se que há esforços em desenvolver 

protocolos para o processo minerador com base na ECH, mas que os atuais esquemas 

de ECH ainda não são práticos para que possam ser aplicados no processo de 

mineração com eficiência. No entanto, criptógrafos estão dedicando esforços visando 

melhorar as propostas atuais da ECH, tornando-os computacionalmente viáveis. 

Palavras-Chave: Encriptação Completamente Homomórfica. Mineração de Dados. 

Preservação da Privacidade e do Sigilo. 

 



Abstract 

In this digital age, organizations produce a large volume of data, and store this 

information in a manner that ensures security, privacy, confidentiality and integrity is an 

even greater need when you are connected to the world wide web. Besides storage, 

organizations and users need to recover useful information from various databases 

(data mining process) or make searches of the data stored using cloud technology. 

Thus, users resort to cryptographic techniques to make it difficult to access, without 

authorization, information in clear text thereby ensuring the security of data stored and 

processed. 

In the data mining process, the algorithms require access to data in its original 

state in order to extract relevant information from multiple   databases, a process which 

does not preserve the properties such as security, privacy and confidentiality of 

sensitive data. In order to preserve such properties it is necessary to perform operations 

with the data in its encrypted state in order to protect information throughout the mining 

process. Thus, Fully Homomorphic Encryption techniques (FHE) can be used in data 

mining to better preserve the security, privacy and confidentiality of information. 

The homomorphic privacy was designed by Rivest, Adleman and Dertouzous in 

1978, which remained obscure for more than 30 years. Only in mid-2009, was   Craig 

Gentry able to prove that it is possible to compute arbitrarily coded data as 

homomorphic encryption based on ideal lattices data. 

Thus, the proposed scheme was devised by Gentry as the propellant FHE 

allowing the arbitrary coded computing and obtaining an encoded result corresponding 

to the sequence of operations performed in the original text. The application of fully 

homomorphic encryption in data mining can solve problems such as the preservation of 

confidentiality, privacy and data security throughout the mining process. 

Thus, this study aims to identify and select relevant studies that propose some 

sort of mechanism applied in the mining process, which is based on fully  homomorphic 

encryption. This selection is to determine whether FHE is practical, efficient and 

computationally feasible when applied in data mining with the aim of preserving privacy, 

confidentiality and security of information. After analyzing the studies, it is concluded 

that there are efforts to develop protocols for the mining process based on FHE 



schemes, but that current schemes  are not yet practical enough that they can be 

applied in the mining process efficiently. However, cryptographers are devoting efforts to 

improve the current proposals of the FHE, to make them computationally feasible. 

Keywords: Fully homomorphic encryption. Data Mining. Preserving Privacy and 

Confidentiality. 
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Capítulo  

1 

Introdução 

 

Neste capítulo são apresentadas as principais motivações para a 

realização deste trabalho, sua justificativa, questão de pesquisa, lista dos objetivos 

e, finalmente, a estrutura da presente dissertação. 
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1.1 Apresentação  

Na era digital, organizações e usuários produzem um grande volume de dados, 

e armazená-los de forma que se possa garantir a sua segurança, privacidade, 

confidencialidade e integridade é uma necessidade ainda maior quando se está 

conectado à rede mundial de computadores. Assim, além do armazenamento, as 

organizações e usuários necessitam recuperar informações úteis em diversas bases 

de dados, ou buscar dados que podem estar armazenados na nuvem. Quando tais 

informações trafegam pela rede mundial de computadores, preocupações em 

relação à segurança e à privacidade são levantadas e os usuários recorrem a 

técnicas criptográficas para tornar difícil o acesso, de pessoas não autorizadas, às 

informações em texto claro.  

Nesse cenário, a criptografia visa atender a esta demanda permitindo que 

dados possam trafegar de forma ilegível e ser conhecido apenas entre as partes 

comunicantes. Diversas aplicações que necessitam trafegar dados sigilosos 

utilizando um canal de comunicação inseguro utilizam a criptografia como 

mecanismo para prover a segurança, a privacidade e a confidencialidade dos dados. 

A criptografia é considerada como a ciência e a arte de escrever mensagens 

em forma cifrada ou em código e é um dos principais mecanismos de segurança 

utilizado para se proteger dos riscos associados ao uso da Internet. É definida ainda 

como o estudo das principais técnicas pelas quais a informação é transformada da 

sua forma original para outra ilegível, de forma que possa ser conhecido apenas pelo 

seu destinatário (detentor da chave de decodificação), o que torna mais difícil de ser 

lida por terceiros não autorizados [Villena, 2013]. 

As técnicas da criptografia moderna buscam preservar a privacidade e a 

confidencialidade além de garantir a segurança das informações, tudo isso com 

base em algoritmos públicos construídos a partir de problemas matemáticos que são 

computacionalmente difíceis de resolver. Estes algoritmos visam garantir que 

quando um usuário “A” transmite um arquivo ao usuário “B”, o arquivo que contém 

informações confidenciais deve ser protegido contra divulgação, e terceiros não 

podem ter acesso à mensagem original. Não obstante, ao avaliar a necessidade em 
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computar dados cifrados, deparamos com um problema onde pesquisadores 

buscam desenvolver técnicas criptográficas que permitam tal computação de 

maneira eficiente e eficaz. 

Muitas empresas necessitam explorar dados sensíveis oriundos da mineração 

de dados em várias bases distribuídas a fim de obter informações úteis. Visando 

preservar a integridade e a privacidade nesta exploração, é necessário efetuar 

operações com o texto codificado sem divulgar ou ter conhecimento do conteúdo 

dos dados em nenhum momento do processo. Por exemplo, duas empresas 

concorrentes necessitam trocar informações sigilosas. Estas informações são 

importantes para avaliar um determinado cenário do mercado, então a empresa “X” 

codifica a informação e encaminha para a empresa “Y”. A empresa “Y” consegue 

efetuar operações com os dados cifrados da empresa “X” sem ter conhecimento da 

mensagem original e devolve o resultado para a empresa “X” analisar. Em nenhum 

momento as empresas X e Y obtiveram acesso aos dados em texto claro do seu 

concorrente, mas conseguiram efetuar a referida análise de mercado. Dessa forma, 

a proposta da encriptação homomórfica pretende tornar prático e seguro um cenário 

como este. 

Encriptação homomórfica é uma área da criptografia moderna, que permite a 

computação de tipos específicos de cálculos serem realizados em um texto cifrado e 

ainda assim obter um resultado codificado que corresponde à sequência de 

operações realizadas no texto original. Por exemplo, uma pessoa “Alice” poderia 

adicionar dois números criptografados e, em seguida, outra pessoa “Bob” poderia 

decifrar o resultado, neste cenário Bob não é capaz de encontrar o valor inicial dos 

números individuais de “Alice”. 

No português, homomorfismo significa ter a mesma forma (homônimo), no 

grego homós, semelhante; morphé significa forma. Na matemática trata-se de uma 

aplicação que preserva as propriedades das estruturas algébricas. Na criptografia, 

homomorfismo garante a operação com dados ilegíveis (que possuem a mesma 

forma) sem a necessidade do conhecimento das informações originais. 
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A Encriptação Completamente Homomórfica (ECH), alternativamente chamada 

de Criptografia Completamente Homomórfica (CCH) é uma técnica de encriptação 

que possibilita a manipulação e computação de dados cifrados a fim de preservar as 

propriedades supracitadas. A ECH poderá solucionar problemas significativos como 

a violação de dados privados quando submetidos à busca e mineração de dados 

(Data Mining) e/ou armazenamento de dados na nuvem (Cloud Computing) [Popa et 

al. 2011]. 

A encriptação completamente homomórfica permite efetuar um grande conjunto 

de operações matemáticas com o texto crifrado que deverá resultar ao seu 

correspondente do texto puro. Já a encriptação parcialmente homomórfica é definida 

quando se tem limites na quantidade de operações com os dados cifrados [Smart e 

Vercauteren, 2010]. Neste trabalho nos concentramos na encriptação 

completamente homomórfica a fim de atender aos requisitos nos processos de 

mineração em dados encriptados. 

Utilizando um esquema ECH, qualquer circuito pode ser avaliado 

homomorficamente, permitindo a construção de programas que podem rodar com as 

codificações de suas entradas para produzir uma encriptação de sua saída. Como 

tais programas nunca decodificam suas entradas, eles podem ser utilizados por 

terceiros não confiáveis sem revelar sua entrada e o estado interno da mensagem. 

A existência de um sistema criptográfico completamente homomórfico, prático 

e eficiente teria uma grande implicação prática na terceirização da computação 

privada, como no contexto da computação nas nuvens. Um exemplo do modelo 

baseado em nuvem é apresentado na Figura 1, onde ilustra três hospitais diferentes 

que fornecem dados sensíveis para a nuvem. A plataforma de computação em 

nuvem, em seguida, analisa e extrai a informação útil (data mining) a partir dos 

dados de entrada. 

Os dados médicos são sigilosos e devem estar em total segurança, buscando a 

preservação da privacidade e confidencialidade das informações sigilosas. Desta 

forma, a plataforma de Cloud Computing deverá tratar os dados no seu estado 

codificado, a fim de garantir tal segurança e privacidade. 
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Segundo Valeria e Dan [Nikolaenko e Boneh, 2013], os algoritmos de 

mineração de dados atuais devem ter acesso aos dados em texto claro para a 

devida manipulação. Assim a exploração e mineração em dados encriptados ainda é 

apresentada como um problema a ser resolvido. Com isso, diversas pesquisas estão 

sendo direcionadas ao desenvolvimento de esquemas e técnicas que permitam a 

manipulação e computação em dados cifrados, com a perspectiva de que a 

encriptação homomórfica possa solucionar de forma eficaz e eficiente [Laskari et. al 

2003]. 

Uma solução para este problema foi definida inicialmente em 1978 onde 

Ronald, Len e Michael [Rivest et. al, 1978], sugeriram a construção de 

homomorfismos secretos - privacy homomorphisms - como forma de prover uma 

técnica que atendesse a essa demanda. Porém, a técnica apresentada por Rivest, 

Adleman e Dertouzos, exigia requisitos não favoráveis que tornasse prática à técnica 

de um sistema criptográfico completamente homomórfico. 

Até meados de 2009, os pesquisadores entendiam que era impossível 

computar eficientemente dados secretos (codificados) a fim de ter o resultado 

correspondente no texto puro. Mas, Craig Gentry [Gentry, 2010], provou o contrário, 

sugerindo o uso de reticulados ideais, cuja abordagem é baseada em algoritmos da 

chamada “criptografia pós-quântica”, para construção de um sistema criptográfico 

totalmente homomórfico que torne possível computar sobre dados cifrados. 

Dados 
Médicos do 

Hospital A 

Dados 
Médicos do 

Hospital B 

Dados 
Médicos do 

Hospital C 

Plataforma de 
Cloud 

Computing 

Análise 
Estatística de 

Dados 

Médicos 

Figura 1: Exemplo de modelo baseado em Cloud Computing 
Fonte: Adaptado de Wu et. al, 2012. 
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A encriptação completamente homomórfica visa resolver problemas onde 

várias aplicações poderão ser utilizadas com mais segurança provendo a 

integridade, além de preservar a confidencialidade e privacidade das informações, 

como exemplo as aplicações de busca em texto cifrado, mineração de dados 

cifrados, uso de filtros em e-mail cifrado, verificabilidade do voto eletrônico, área 

médica, área jurídica, etc. 

A mineração de dados tem atraído muita atenção na indústria da informação e 

na sociedade nos últimos anos devido à produção e à disponibilidade de grandes 

quantidades de dados, além da necessidade iminente de transformar esses dados 

em informações e conhecimentos úteis. A informação e o conhecimento adquirido 

podem ser usados para aplicações que vão desde a análise de dados da saúde 

pública, pesquisas médicas, análise jurídica, análise de mercado, detecção de 

fraude, avaliação de clientes, até à exploração da ciência e da pesquisa. 

Conhecida, também, como a descoberta de conhecimento em Banco de 

Dados, o Data Mining visa extrair informações significativas a partir de grandes 

volumes de dados, conforme apresentado na Figura 2. 

 

Figura 2: Mineração de dados como um passo para descoberta do conhecimento 
Fonte: Adaptado de Han e Kamber, 2012. 
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A exploração de dados pode ser vista como um resultado da evolução natural 

das tecnologias de informação. No contexto atual de globalização e dinamização dos 

negócios, torna-se cada vez mais importante a utilização de técnicas criptográficas e 

ferramentas de segurança para prover gestão de dados sigilosos e seguros relativos 

ao funcionamento interno das organizações e dos seus clientes. Tendo em vista a 

geração crescente do volume de dados vinculada ao aumento na utilização da rede 

mundial, à Internet (que atua como plataforma global de serviços, aplicações e 

negócios) surgiu a necessidade de utilizar soluções baseadas no Cloud Computing, 

para dar suporte à computação que está cada vez mais eficiente e interessante para 

as organizações e usuários (devido à disponibilidade dos serviços e custos 

operacionais) [Mettle, 2010]. 

Com base no relatório “The Cloud Service Provider” da Market Mettle [Mettle, 

2010], tem-se verificado um aumento significativo no número de provedores de 

serviços e aplicações baseados no Cloud Computing, o que tem promovido à 

competitividade nesse mercado e a consequente diminuição de forma gradual dos 

custos. Existem hoje, diferentes soluções com os mais variados modelos de custo 

em diversos âmbitos de operação, podendo adequar-se a diferentes necessidades e 

requisitos dos usuários.  

Para Henrique Ruschel et al. [Ruschel et al. 2008], “Computação em nuvem é 

uma tendência tecnológica que tem por objetivo proporcionar serviços de Tecnologia 

da Informação e Comunicação (TIC's) sob demanda. A computação em nuvem 

pretende ser global e prover serviços para todos, desde o usuário final que hospeda 

seus documentos pessoais na Internet até a empresas que terceirizarão toda a parte 

de Tecnologia da Informação (TI) para outras empresas”. Nenhuma outra abordagem 

foi tão completa quanto o Cloud Computing, onde diversos recursos computacionais 

são entregues sob demanda. Daí a perspectiva de que em um futuro não muito 

distante a computação em nuvem funcione como uma “utilidade”, tal qual a 

eletricidade, a água e a telefonia. A visão geral do Cloud Computing pode ser 

verificada na Figura 3. 
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Figura 3: Visão geral de uma nuvem computacional 
Fonte: Ruchel et al. 2008. 

 

Para Juels Ari et al. [2013], Choubey Rajnish [2011] e Michael Armbrust et al. 

[2010], estas soluções de Cloud Computing disponibilizam modelos de custos sob 

demanda (pay-per-use) que permitem minimizar custos operacionais, garantindo o 

acesso aos dados e aplicações com condições interessantes de fiabilidade e 

elevada disponibilidade. Por outro lado, promovem uma gestão simplificada e 

otimizada de recursos computacionais necessários a cada instante, além de trazer 

vantagens como: a descentralização ou distribuição global dos dados e aplicações à 

escala da Internet, confiabilidade, disponibilidade e ubiquidade dos recursos 

computacionais, dados e aplicações.  

O grande dilema do Cloud Computing está na forma como os dados são 

armazenados, pois caso os dados sejam sigilosos e estejam sem proteção (em texto 

puro), o usuário poderá manipulá-los, além do fato que permite ao administrador do 

serviço de Cloud Computing ter acesso aos mesmos. Por outro lado, caso os dados 

estejam codificados, o usuário poderá apenas armazenar sem poder efetuar buscas 

e operações com os mesmos. 

Atualmente, diversos pesquisadores buscam desenvolver um esquema 

criptográfico que permita implementar a encriptação completamente homomórfica 

(ECH) com performance e segurança, de modo a garantir e preservar as 

propriedades da segurança da informação tais como: confidencialidade, privacidade 
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e integridade [Boneh et al., 2012; Gentry, 2010; Smart e Vercauteren, 2010; Bailey et 

al., 2012; Brakerski et al., 2011].  

O avanço da criptografia cresce a cada momento, desta forma técnicas e 

esquemas criptográficos são testados e discutidos a fim de garantir a privacidade, 

confidencialidade e segurança dos dados. A evolução desta área permitiu que 

transações financeiras, comércio eletrônico, troca de mensagens sigilosas, 

assinatura digital de documentos entre outros, fossem efetuados mesmo utilizando 

um canal de comunicação como a Internet, de forma totalmente segura.  

A área da encriptação completamente homomórfica permite que dados 

encriptados possam ser computados e manipulados sem ter a necessidade de 

decriptá-los. A Figura 4 apresenta um exemplo de aplicação da encriptação 

homomórfica no processamento de dados cifrados onde “Charlie” necessita de 

informações computadas a partir de “Alice” e “Bob”; “Alice” e “Bob” codificam os 

dados com a chave pública de “Charlie” e enviam para o processamento na nuvem; 

o processamento ocorre com os dados cifrados e “Charlie” os extrai para decifrar 

com a sua chave privada, desta forma, a privacidade, o sigilo e a integridade dos 

dados de “Alice” e “Bob” são mantidos, pois “Charlie” não conhece as informações 

recebidas, em texto claro. Para Amit Shahai [Shahai, 2008], a expectativa é a de que 

a encriptação deverá ser ubíqua, segura e computacionalmente viável.  
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Figura 4: Encriptação homomórfica aplicada no contexto de Processamento de 
dados na nuvem. 

Fonte: Adaptado de Wu et al. 2012. 
 
 

A grande diversidade de potenciais aplicações para encriptação homomórfica 

incentiva pesquisadores a progredir nas pesquisas em busca de um eficiente 

esquema criptográfico completamente homomórfico. Tal esquema resolverá 

problemas como a necessidade de proteção da privacidade, confidencialidade e 

segurança em diversas aplicações como Data Mining, busca em texto sigiloso, Cloud 

Computing, filtro de e-mail criptografado, voto eletrônico, transações financeiras, e-

commerce, pesquisas médicas em dados sensíveis entre outras [Boneh et al. 2012], 

[Xiangi e Cui, 2012]. 

1.2 Motivação e Justificativa 

A encriptação homomórfica é um tipo especial de criptografia que permite 

operar em textos cifrados sem ter a necessidade de decriptá-los, na verdade mesmo 

sem conhecer a chave de decodificação. Por exemplo, dado duas mensagens 

diferentes cifradas C = Enck( M ) e C' = Enck   ( M' ), um sistema de criptografia 

aditivamente homomórfica permitiria combinar C e C' para obter Enck(M + M'). Para 
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Danielle Micciancio [2010], esquemas de criptografia são imensamente úteis no 

projeto de protocolos criptográficos complexos.  

Um esquema criptográfico é “homomórfico” se for possível realizar operações 

implícitas no texto claro pelo processamento somente no texto cifrado. Um esquema 

é chamado de “totalmente homomórfico” quando se pode efetuar uma sequência de 

várias operações arbitrárias. Caso suporte um número limitado de operações então 

o esquema é definido como “parcialmente homomórfico” [Jain et al. 2012]. 

No contexto da aplicação em discussão, i.e. “mineração em dados encriptados 

com preservação da privacidade”, alguns autores se preocupam em resolver o 

problema da preservação da privacide no processo minerador. Como definido por 

Valeria Nikolaenko e Dan Boneh [Nikolaenko e Boneh, 2013], “atualmente os 

algoritmos de mineração de dados devem ter acesso aos dados em texto claro para 

a devida manipulação”.  

Em 2009, Craig Gentry [Gentry, 2009], descreve um método inovador para a 

construção de esquemas encriptação completamente homomórfica, a primeira 

solução com credibilidade para este problema de longa data, muito importante na 

criptografia e ciência da computação. Segundo, Danielle Micianccio [Miciancco, 

2010], antes da descoberta de Gentry muitos membros da comunidade de pesquisa 

criptográfica imaginaram que a encriptação completamente homomórfica era 

impossível de alcançar. Com isso, muitos esquemas com base no método de Gentry 

estão sendo desenvolvidos em busca de uma solução computacionalmente viável 

que venha a prover a segurança, a confidencialidade e a privacidade das 

informações. 

Segundo Shiyuan Wang et al. [2012], “fazer uso de dados criptografados 

processados na nuvem, ou seja, processamento de consultas do banco de dados 

sobre os dados criptografados, preservando a confidencialidade de dados e 

privacidade de acesso, é uma tarefa que atualmente é difícil de se computar”.  

1.3 Problema e Questão de Pesquisa 

 A problemática da presente dissertação insere-se na seguinte pergunta: 
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“É computacionalmente viável explorar dados sensíveis em 

mineração de dados quando estes estão encriptados, utilizando a 

criptografia totalmente homomórfica, a fim de garantir a segurança, 

privacidade e confidencialidade com eficiência?” 

1.4 Objetivo Geral 

 O objetivo geral deste trabalho é analisar a relevância, amplitude e 

características da aplicação de esquemas criptográficos completamente 

homomórficos no processo de “Data Mining”, a fim de responder o problema e a 

questão da pesquisa. 

1.5 Objetivos Específicos 

 Promover uma revisão de literatura, identificando, selecionando e avaliando 

as atuais publicações pertinentes à Encriptação Completamente Homomórfica 

que estão relacionados com o tema proposto;  

 Extrair os métodos criptográficos e, em seguida, identificar suas diferentes 

abordagens, a partir dos resultados obtidos na revisão de literatura; 

 Avaliar quantitativamente as pesquisas selecionadas;  

 Analisar relações identificadas entre os esquemas propostos que utilizam a 

encriptação completamente homomórfica a fim de atender a aplicação de 

mineração em dados criptografados; e, 

 Avaliar as abordagens dos esquemas de encriptação completamente 

homomórfica aplicados na mineração em dados cifrados. 

1.6 Metodologia 

A metodologia desta pesquisa consiste em duas etapas: a primeira é a 

execução da revisão de literatura para dar embasamento aos conceitos voltados ao 

tema proposto na pesquisa, e na segunda etapa envolve a utilização dos 

mecanismos do mapeamento sistemático como ferramenta de auxílio, objetivando 

levantar o estado da arte, métodos e esquemas criptográficos completamente 
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homomórficos eficientes para a exploração e mineração em dados cifrados que 

preservem o sigilo, a privacidade e a confidencialidade dos dados. Esse trabalho 

será realizado seguindo procedimentos metodológicos que orientam a realização de 

uma pesquisa no meio acadêmico-científico. 

1.7 Estrutura da Dissertação 

Este trabalho está estruturado em cinco capítulos, conforme segue: 

 Capítulo 1 – Introdução: aqui apresentado, dá uma visão geral da 

pesquisa, contextualizando o tema, descrevendo a motivação para a 

realização desse trabalho, justificando quais são os objetivos e como estes 

serão atingidos. 

 Capítulo 2 – Criptografia de Chave Pública: para uma melhor 

contextualização, o capítulo 2, traz uma breve descrição apresentando os 

temas relacionados com o problema da pesquisa: a Criptografia de Chave 

Pública, Criptografia Completamente Homomórfica e Esquemas de 

Encriptação Completamente Homomórficas.  

 Capítulo 3 – Mineração e o Sigilo de Dados: este capítulo define os 

conceitos, características e arquitetura da mineração de dados, além de 

apresentar as características da aplicação quando se pretende preservar a 

privacidade, o sigilo e a confidencialidade na busca e mineração de dados. 

 Capítulo 4 – Aplicação da Encriptação Completamente 

Homomórfica na Mineração de Dados com preservação da 

privacidade: este capítulo apresenta o ciclo da pesquisa, a coleta dos 

estudos e a análise de artigos relevantes ao tema que abordam a 

aplicação em discussão, além da importância da encriptação 

completamente homomórfica na mineração de dados com a preservação 

da privacidade.  
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 Capítulo 5 – Considerações Finais: este capítulo descreve o que foi 

compreendido, quais foram às contribuições e os trabalhos futuros. 

 Referências ─ nesta seção é apresentado as referências utilizadas para a 

construção desta pesquisa. 

 Apêndice A ─ apresenta o protocolo empregado para a realização do 

levantamento da literatura. 

 Apêndice B – neste apêndice serão apresentados os estudos catalogados 

utilizando os mecanismos do mapeamento sistemático. 

A estrutura do trabalho também pode ser visualizada na Figura 5, para 

melhor compreensão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Estrutura da dissertação 
Fonte: Desenvolvido pelo autor 
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Capítulo  

2 

Criptografia de Chave Pública 

 

Neste capítulo, serão definidos as notações e conceitos criptográficos, assim como 

as características da Criptografia de Chave Pública relacionando suas propriedades 

com a Criptografia de Chave Privada, e por fim as características da Encriptação 

homomórfica baseada na proposta de Craig Gentry. 
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2.1 Notações Criptográficas 

A criptologia é a área que estuda a criptografia e se preocupa basicamente 

com a segurança das informações. Há bastante tempo, criptógrafos investem em 

pesquisas e avanços tecnológicos buscando manter e preservar a segurança das 

informações. As noções de segurança usadas na criptografia passaram por várias 

fases distintas. Inicialmente sistemas criptográficos eram criados e sua segurança 

dependia do tempo que o sistema permanecia útil, sem que adversários 

conseguissem quebrar os objetivos do criptosistema [Pellegrini, 2013].  

No Século XX, Claude Shannon [1949], formalizou diversas ideias a respeito 

da segurança e propôs o conceito de sigilo perfeito. Um criptosistema tem sigilo 

perfeito quando o conhecimento do texto cifrado não dá ao adversário qualquer 

informação a respeito da mensagem e, portanto, se um adversário pretende obter 

uma mensagem, o conhecimento do texto encriptado não muda sua probabilidade 

de sucesso, ou seja, o adversário não pode fazer melhor do que tentar “adivinhar” a 

mensagem. 

Como definido por Richard Mollin [2007], a criptografia é o estudo dos 

métodos para a troca de mensagens em segredo (de forma disfarçada, ou seja, 

codificada), onde somente o destinatário poderá remover o disfarce (chamado de 

decodificação) e ter acesso à mensagem original. Neste contexto, a criptografia é 

apresentada como uma técnica e que é bastante utilizada atualmente para esconder 

mensagens de terceiros buscando preservar a integridade, o sigilo, a privacidade e a 

segurança das informações principalmente nas transações que utiliza um meio 

digital qualquer. 

Na criptografia há dois processos que permitem transformar uma mensagem: 

i) o de codificar a mensagem original tornando o texto legível (plaintext) em um texto 

ilegível (ciphertext); e ii) o de decodificar (processo inverso), que transforma o texto 

cifrado em texto legível. Para que ocorram tais processos é necessário algoritmos 

para Codificação e Decodificação, além do algoritmo para geração das chaves. 
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Os processos de Codificação e Decodificação das mensagens são 

usualmente chamados de Enc e Dec, respectivamente. Normalmente estas funções 

aceitam pelo menos dois argumentos: uma chave e uma mensagem.  

No processo de codificação, a mensagem original “m” conhecida como texto 

simples ou claro (plaintext) e uma chave “k” são utilizadas como entrada no 

algoritmo, a mensagem resultante embaralhada é conhecida como texto cifrado ou 

codificado (ciphertext). Esta mensagem resultante, encapsulada é chamada de 

criptograma e o processo de transformar o texto claro em texto cifrado é chamado 

de encriptação ou codificação (encryption). Este processo é denotado como Enc ( k, 

m ), porém autores denotam também este processo como Enck (m); a codificação da 

mensagem “m” sobre a chave “k”. 

O processo reverso, que consiste em transformar do texto cifrado no texto 

claro, é realizado pelo destinatário que possui as informações, mensagem codificada 

“c” e uma chave “k”, necessárias para remover o disfarce. Este processo é 

conhecido como decifragem ou decodificação (decryption) e é denotado como Dec 

(k, c), ou Deck (c) [Mollin, 2007]. 

Para apresentar as notações e conceitos da segurança da criptografia, será 

tomado como base o estudo de criptosistemas simétricos, embora a área da 

criptografia seja muito mais ampla. Assim, é definido um sistema criptográfico 

simétrico: 

Definição: Um criptosistema de chave privada consiste de três algoritmos 

polinomiais: 

 Gen, um algoritmo aleatório que escolhe uma chave de acordo com 

alguma distribuição de probabilidades; 

 Enc, um algoritmo aleatório que aceita uma chave k, uma mensagem m 

e tem como saída um texto codificado c; e 

 Dec, um algoritmo determinístico que recebe uma chave k e um texto 

cifrado c retornando uma mensagem m. 
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Para toda chave k, para toda mensagem m e todo texto cifrado c, é 

necessário que Dec ( k, Enc ( k, m)) = m. 

Na criptografia, as pessoas que se envolvem com esta área são chamados de 

criptógrafos, por outro lado, a criptoanálise referencia o estudo das técnicas 

matemáticas para tentar vencer métodos de criptografia. Aqueles que praticam a 

criptoanálise (geralmente, o inimigo ou invasor) são conhecidos como 

criptoanalistas. 

Segundo Laskari, Meletiou, Tasoulis e Vrahatis [2003], um sistema de 

encriptação é considerado seguro se for computacionalmente inviável para um 

invasor obter ou deduzir qualquer parte do texto original a partir do texto cifrado. 

Este sistema deve ser difícil de resolver, mas isto não implica que é impossível, pois 

os criptoanalistas possuem tempo disponível para analisar os algoritmos de 

encriptação a fim de tentar quebrá-los. 

Em 1883, Auguste Kerckhoff descreveu um princípio para construção de 

sistemas criptográficos e que continua relevante nos dias atuais.  

“O funcionamento interno de um sistema 

criptográfico não pode ser secreto; deve-se 

presumir que o adversário conhece como o 

criptosistema funciona, e a segurança do 

sistema deve estar na escolha das chaves.” 

Em outras palavras, o esquema de criptografia em si não deve ser mantido 

em segredo, e somente a chave deve constituir a informação secreta compartilhada 

pelas partes que se comunicam. A intenção do princípio de Kerckhoff era definir a 

segurança do esquema criptográfico, que este deve ser projetado de modo a ser 

seguro, mesmo se um adversário saiba dos detalhes de todos os algoritmos que 

compõem o criptosistema, mas não saiba a chave que está sendo usada. 

O fato é que, se qualquer parte de um sistema criptográfico (exceto a chave 

secreta individual) tem que ser mantido em segredo, então o sistema de criptografia 

não pode ser definido como seguro. Isso porque se o simples ato de revelar alguns 
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detalhes do sistema poderá torná-lo inseguro, então o criptógrafo terá um problema 

em suas mãos. 

2.2 A Criptografia de Chave Pública ou Assimétrica  

A criptografia de chave pública é uma técnica criptográfica que utiliza duas 

chaves, sendo uma secreta e outra pública, onde a ação de encriptar e a de 

decriptar são realizadas, respectivamente, através do uso de tais chaves. A chave é 

o elemento que codifica e/ou dá acesso à mensagem oculta trocada entre as partes. 

Nesta técnica a transformação do texto claro em texto cifrado utiliza uma chave 

pública e um algoritmo de criptografia Enc; no processo de decodificação é utilizada 

a outra chave (definida como secreta) associada a um algoritmo de decriptação Dec, 

e então o texto claro é recuperado a partir do texto cifrado. 

Segundo William Stallings [Satllings, 2010], a criptografia de chave pública 

ofereceu uma mudança radical em relação a tudo que havia sido desenvolvido nesta 

área. Diferente das outras técnicas criptográficas que utilizavam métodos de 

substituição e permutação, os algoritmos de chave pública além de ser um algoritmo 

aberto, conhecido por todos, são baseados em funções matemáticas. Com o uso 

das duas chaves há profundas consequências nas áreas de confidencialidade, 

distribuição de chaves e autenticação. 

A criptografia de chave pública ou criptografia assimétrica marcou uma 

revolução na área da criptografia, pois a criptografia de chave secreta (ou simétrica) 

não permitia alcançar totalmente a privacidade dos dados uma vez que havia 

apenas uma única chave dita como secreta que é compartilhada e mantida em 

segredo entre as partes comunicantes. Segundo Jonathan Katz e Yehuda Lindell 

[2007], “é surpreendente e pouco intuitivo que seria possível estabelecer uma 

comunicação entre duas partes sem antes combinar qualquer informação, pois até 

então, os criptógrafos baseavam-se exclusivamente em chaves secretas 

compartilhadas para conseguir uma comunicação privada, porém esta técnica exigia 

a troca prévia de informações, tais como a chave secreta”.  
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Ao contrário das técnicas de criptografia de chave secreta, as técnicas de 

criptografia de chave pública permitem que duas partes possam se comunicar de 

forma privada sem terem acordado qualquer informação secreta com antecedência. 

A Figura 6 ilustra o processo de comunicação utilizando a criptografia de chave 

secreta ou simétrica. 

 

Figura 6: Processo de Criptografia de Chave Secreta. A chave utilizada para codificar 
a mensagem é a mesma utilizada para decodificá-la. 

Fonte: Trinta e Macêdo, 1998. 
 
 

Soluções baseadas em criptografia de chave secreta não são suficientes para 

lidar com o problema da comunicação segura em sistemas abertos, pois as partes 

comunicantes não podem se encontrar fisicamente para ter interações transitórias. 

Em 1976, Whitfield Diffie e Martin Hellman argumentaram no paper “News Directions 

in Cryptography” publicado na conferência IEEE Transactions on Information Theory, 

onde apresentaram um novo paradigma conhecido como a Criptografia de Chave 

Pública. Conforme o paper supracitado, Diffie e Helman são enfáticos ao dizer que 

solucionaram problemas criptográficos de longa data: 

“Estamos hoje no limiar de uma revolução na 

criptografia. O desenvolvimento de hardware 

digital barato libertou das limitações de design da 



 

36 

 

computação mecânica e trouxe o custo dos 

dispositivos criptográficos de alto grau até onde 

elas podem ser usadas em tais aplicações 

comerciais, como caixas eletrônicos e terminais 

remotos de computador. Por outro lado, a 

necessidade de criar novos tipos de sistemas 

criptográficos minimiza a necessidade de canais 

de distribuição de chaves seguras e fornece o 

equivalente a uma assinatura digital. Ao mesmo 

tempo, os desenvolvimentos teóricos da teoria da 

informação e ciência da computação mostram a 

promessa de fornecer um sistema criptográfico 

comprovadamente seguro, mudando esta antiga 

arte em uma ciência.” 

O conceito de criptografia de chave pública evoluiu na tentativa de atacar dois 

dos problemas mais difíceis associados à criptografia de chave secreta. O primeiro 

problema é o da distribuição de chaves, pois requer que dois comunicantes 

compartilhem uma única chave de alguma forma distribuída entre eles. Neste ponto, 

Whitfield Diffie e Martin Hellman [1976], comentam que o problema de distribuição 

de chaves anulava a própria essência da criptografia:  

“(...)a capacidade de manter sigilo total sobre 

sua própria comunicação(...).”  

Em 1988, Whitfield Diffie continua a questionar o problema da distribuição de 

chaves da criptografia de chave secreta: 

 “(...)afinal, qual é a vantagem de desenvolver 

criptossistemas impenetráveis, se os seus usuários 

forem forçados a compartilhar suas chaves com 

uma central de distribuição de chaves que pode 

estar sujeita a roubo ou suborno?”(...). 
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Num cenário onde duas ou mais pessoas desejam trocar informações com 

segurança, elas devem inicialmente compartilhar a chave secreta que é utilizada 

para cifrar e decifrar a mensagem. O processo de compartilhamento de chaves é 

chamado também de Distribuição de Chaves, e como a chave é o elemento principal 

neste processo de segurança, então deverá ser transmitida por um meio seguro. No 

entanto, um meio de comunicação seguro normalmente é caro e difícil de obter, 

conforme definido por Fernando Trinta e Rodrigo Macedo [Trinta e Macedo, 1998]. 

Outro problema ao qual a criptografia de chave secreta está exposta é quanto 

à preservação do sigilo e da privacidade das informações, pois tais elementos 

dependem estritamente da única chave que permite cifrar e decifrar. Caso esta 

chave venha a ser interceptada, pois a criptografia simétrica requer uma troca prévia 

da chave secreta, as informações podem ficar expostas a terceiros ou intrusos. 

Desta forma, técnicas que combinam a criptografia de chave secreta juntamente 

com a criptografia de chave pública permitem a troca de informações independente 

do meio (seguro ou inseguro) de comunicação e conseguem corrigir tal problema 

preservando, na comunicação estabelecida entre as partes, a segurança, o sigilo e a 

privacidade dos dados. 

A criptografia de chave pública também é chamada como "criptografia 

assimétrica" devido à assimetria de informações das chaves realizada entre as 

partes comunicantes. Ou seja, uma parte tem uma chave pública e uma chave 

secreta, enquanto a outra possui apenas a chave pública que é corresponde a esta 

chave secreta. Isto está em contraste com a criptografia simétrica onde existe 

apenas uma única chave privada, e ambas as partes comunicantes compartilham a 

mesma chave. A criptografia assimétrica ou de chave pública é um mecanismo 

desenvolvido para alcançar a privacidade dos dados baseado na configuração 

assimétrica das chaves. 

Na configuração da criptografia de chave pública, uma das partes (o receptor) 

gera um par de chaves (pk, sk), chamado de chave pública e chave privada, 

respectivamente. A chave pública pode ser usada por um emissor para criptografar 

uma mensagem a ser enviada ao receptor, enquanto que o receptor deve usar a sua 
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chave privada respectiva à chave pública do emissor para decifrar o texto cifrado 

recebido.  

A criptografia de chave pública tem como um dos objetivos evitar a 

necessidade que ambas as partes estabeleçam um contato com antecedência para 

concordar todas as informações necessárias para que ocorra uma comunicação 

segura.  

Em um nível abstrato, uma das formas que a comunicação pode ocorrer de 

forma segura é definida no exemplo a seguir: vamos chamar o receptor de Alice e o 

remetente de Bob. Se Alice sabe que Bob quer se comunicar com ela, então Alice 

gera as chaves pk, sk (supondo que ela não tenha feito) e, em seguida, envia pk em 

claro para Bob; Bob pode então usar pk para criptografar sua mensagem. Vale 

ressaltar que o canal entre Alice e Bob pode ser público e inseguro. Alice recebe a 

mensagem cifrada de Bob e utiliza a sua chave secreta sk para decifrar a mensagem 

e ter acesso ao texto puro. A Figura 7 ilustra o processo de comunicação entre Alice 

e Bob utilizando a Criptografia de Chave Pública. 

 

Figura 7: Processo de comunicação entre Alice e Bob. O emissor, Alice, cifra a 
mensagem com a chave pública de Bob e envia o criptograma para Bob, ao receber 

Bob utiliza sua chave secreta para decifrar e ter acesso à mensagem original 
Fonte: hackshark.com. 

 

Pensando na privacidade das informações, pesquisadores como Ronald 

Rivest, Len Adleman e Michael Dertouzos [Rivest et al. 1978] postularam a 
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criptografia de chave pública homomórfica que visa realizar operações com dados 

cifrados sem a necessidade de decifrar antes de computar e ter como resultado o 

correspondente da operação com os dados em texto puro. Este processo está 

representado na Figura 8.  

 

Figura 8: Processo da Encriptação homomórfica. Neste esquema há como entrada 
dois criptogramas onde serão processados e tem como saída o resultado do 

processamento codificado. 
Fonte: Laboratório da Fujitsu, [fujitsu.com, 2012]. 

 

Desta forma, a criptografia de chave pública homomórfica permite que ambas 

as partes obtenham o resultado codificado da operação dos dados sem ter acesso 

aos dados em texto puro da outra parte preservando, assim, a privacidade e o sigilo 

das informações, independente do canal de comunicação. Na seção 2.4, serão 

discutidas as características da Criptografia de Chave Pública Homomórfica. 

Quando se menciona um canal, significa qualquer meio de comunicação de 

informações a partir de uma entidade para outra. Um canal seguro é aquele o qual, 

ainda que fisicamente acessível, não é logicamente acessível a um adversário, ao 

passo que um canal inseguro é aquele do qual as entidades, que não aqueles para 

os quais se destina a informação pode conseguir acesso e tentar apagar, inserir, ler 

ou reordenar os dados. Assim, a troca de informações sigilosas como o envio da 
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chave secreta através de um canal inseguro é totalmente inviável se não fazer uso 

de técnicas que permitam a troca de chaves com segurança. 

 Segundo William Stallings [Stallings, 2010], um esquema de criptografia 

de chave pública possui seis ingredientes conforme apresentado na Figura 9: 

 

Figura 9: Criptografia de chave pública. Elementos necessários para que o processo 
de codificação e decodificação entre as partes. 

Fonte: Trinta e Macêdo [1998]. 

 

 Texto original: essa é a mensagem ”m” ou dados legíveis que são 

alimentados no algoritmo de codificação; 

 Algoritmo de criptografia Enc: este algoritmo realiza várias 

transformações no texto puro; 

 Chave pública e privada (pk, sk): esse é um par de chaves que foi 

selecionado de modo que, se uma for usada para criptografar, a outra 

será usada para decriptar; 

 Texto cifrado: essa é a mensagem codificada “c” produzida como saída 

do algoritmo de criptografia. Ela depende do texto puro e da chave. 

Para uma determinada mensagem, duas chaves diferentes produzirão 

dois textos cifrados diferentes; 
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 Algoritmo de decriptação Dec: esse algoritmo aceita como entrada o 

texto cifrado e a chave secreta correspondente e produz o texto puro 

original; 

 As duas chaves podem ser aplicadas em qualquer ordem: 

m = Dec[ sk, Enc( pk, m)], onde 

- m é a mensagem original; 

- Dec é o algoritmo de decriptação; 

- Enc é o algoritmo de encriptação; 

- pk é a chave pública; 

- sk é a chave secreta; 

 

Na definição de Mihir Bellare e Philip Rogaway [Bellare e Rogaway, 2005], um 

esquema de criptografia de chave assimétrica é composto por uma tripla de 

algoritmos, conforme segue, AE = (K, E, D): 

 O algoritmo randomizado de geração de chaves K: (não possui entrada) 

retorna um par (pk, sk) de chaves, a chave pública e chave privada 

correspondente, respectivamente. Nós escrevemos (pk, sk) ← K para a 

operação de execução de K e retornando o par de chaves (pk, sk);  

 O algoritmo de criptografia E: toma a chave pública pk e um texto puro 

(também chamado de mensagem) “m” para retornar um valor chamado de 

texto cifrado “c”. Nós escrevemos c ← pk (m) ou c = E (pk, m) para a 

operação de execução e nas entradas (pk, m) e deixando “c” ser o texto 

cifrado retornado. 

 A decodificação utiliza um algoritmo determinístico D, que leva uma chave 

privada sk e um texto cifrado “c” para retornar uma mensagem “m” em texto 

puro. Iremos designar este como m = dec (c). 
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Para Jonathan Katz e Yehuda Lindell [2007], um sistema criptográfico de chave 

pública é formado por uma tripla de algoritmos de tempo polinomial (Gen, Enc, Dec) 

que satisfaz as seguintes condições: 

1. O algoritmo Gen toma como entrada um parâmetro de segurança 1n, onde n é 

o número de bits que determina o tamanho da chave, e gera como saída um 

par de chaves (pk, sk); 

2. O algoritmo Enc toma como entrada uma chave pública pk e uma mensagem 

“m” de texto puro. O algoritmo Enc produz um texto cifrado “c”, este processo 

é definido como: 

c← Encpk (m);  

3. O algoritmo Dec tem como entrada uma chave secreta sk e um texto cifrado 

“c”, assim tem como saída uma mensagem “m”. Assumindo, sem perda de 

generalidade, que o algoritmo de decriptação é determinístico, e é escrito 

como: 

m:= Decsk (c). 

2.3 Requisitos para a Criptografia de Chave Pública 

Em 1976, Whitfield Diffie e Martin Helman [Diffie e Helman, 1976], postularam o 

sistema de Criptografia de Chave Pública, ainda sem a existência dos algoritmos 

para encriptar, decriptar e gerar as chaves. Mas, estabeleceram as condições para 

que tais algoritmos precisem atender: 

 Ser computacionalmente fácil para gerar um par de chaves (chave 

pública pk, chave privada sk); 

 Ser computacionalmente fácil para o emissor A, conhecendo a chave 

pública e a mensagem original, m, gerar o texto codificado 

correspondente:  

c = E (pk,m); 

 Ser computacionalmente fácil para o receptor B decodificar o texto 
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cifrado resultante usando a chave privada para recuperar a mensagem 

original:  

m = D (sk,c); 

 Ser computacionalmente inviável para um adversário, conhecendo a 

chave pública pk, determinar a chave privada sk; 

 Ser computacionalmente inviável para um adversário, conhecendo a 

chave pública pk, e um texto codificado c, recuperar a mensagem 

original m; 

2.4 Criptografia de Chave Pública Homomórfica  

Como discutido anteriormente, a criptografia de chave pública permite 

codificar (através de um algoritmo de codificação, uma chave pública e uma 

mensagem) um texto qualquer tornando ilegível, e somente o receptor com o 

conhecimento da chave secreta correspondente poderá decifrar a mensagem e ter 

acesso ao texto claro. Desta forma, o sigilo e a privacidade são mantidos garantindo 

uma comunicação segura entre as partes. Mas quando se deseja efetuar várias 

operações arbitrárias com os dados ainda codificados, limitações nos esquemas 

criptográficos de chave pública não permitem atender a este requisito com eficiência. 

A criptografia de chave pública homomórfica é um sistema criptográfico que 

permite efetuar um conjunto de operações para manipulação de dados quando estes 

estão codificados, tendo como resultado o seu corresponde codificado da mesma 

maneira que computado com os dados em texto claro. Desta forma, a criptografia de 

chave pública homomórfica fornece condições para realizar vários cálculos sobre os 

dados sem revelar qualquer informação da mensagem codificada. Assim, a 

aplicação desta técnica visa à preservação da privacidade e do sigilo dos dados, 

quando aplicações e terceiros desejam computar sobre tais dados sem a 

necessidade de decodificá-los antes das operações. 

O conceito de encriptação homomórfica foi definido inicialmente por Ronald 

Rivest, Len Adleman e Michael Dertouzos [Rivest et al. 1978], após verificar que o 
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algoritmo criptográfico RSA, sistema criptográfico desenvolvido por Ronaldo Rivest, 

Adl Shamir, Len Adleman [Rivest et al. 1978], possuía homomorfismo multiplicativo. 

Desta forma, Rivest, Adleman e Dertouzos, definiram funções de criptografia 

especial chamado de "homomorphisms privacy", que formam um subconjunto de 

esquemas arbitrários de criptografia (as transformações de Pricavidade). 

Em 1978, Ronald Rivest, Len Adleman e Michael Dertouzos, definiram e 

exemplificaram que a utilização de técnicas de encriptação homomórfica poderia ter 

grandes impactos quando utilizados em sistemas gerenciadores de bancos de 

dados, conforme segue:  

“(...)a privacidade homomórfica poderia 

ser aplicada em sistemas de banco de dados, 

onde podem preservar a privacidade de dados 

sensíveis e compartilhados computando 

apenas com dados codificados armazenados 

nas bases”.  

 Assim como a criptografia de chave pública abriu as portas para as 

transações seguras através da web, um esquema eficiente de criptografia totalmente 

homomórfica permitirá novos tipos de computação distribuída. O uso das técnicas de 

encriptação homomórfica de forma eficiente e eficaz poderá resolver diversos 

problemas atuais, pois grandes volumes de dados sensíveis são criados diariamente 

e armazenados em diversas bases locais ou remotas a saber: os sigilosos dados 

médicos, acadêmicos, financeiros, da inteligência do governo, pesquisas científicas, 

transações eletrônicas, análise de mercado, filtro de e-mail cifrado, processo de voto 

eletrônico, processamento dos dados de usuários, e entre outros.  

Desta forma pesquisadores, organizações e usuários, demonstram uma 

preocupação em manter a privacidade e o sigilo dos dados, principalmente os dados 

que trafegam na nuvem, por isso sistemas foram desenvolvidos com o objetivo em 

utilizar o homomorfismo de maneira a beneficiar a propagação da sua util ização em 

modo seguro, como exemplo o armazenamento de dados na nuvem (Cloud 

Computing). 
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Nas ultimas décadas, o uso de sistemas distribuídos como o Cloud 

Computing, cresceu exponencialmente. Esta crescente necessidade para manipular 

grande quantidade de dados e de processos aliado à necessidade de um grande 

desempenho na solução de problemas complexos, fez com que buscassem por 

ambientes e meios digitais que combinem o poder de processamento de vários 

computadores. Segundo analistas do Gartner [Gartner, 2013], “em 2015, 10% dos 

recursos de produtos gerais de TI de segurança das empresas vão ser entregues na 

nuvem”. Para algumas empresas/usuários, é mais econômico comprar recursos de 

computação de um provedor na nuvem, do que construir um centro de dados. 

Com a utilização em larga escala dos serviços de armazenamento de dados 

na nuvem, Cloud Computing, ações como manipular, buscar e minerar dados requer 

que as informações estejam em texto claro permitindo que o administrador do Cloud 

Computing tenha acesso às informações quebrando o sigilo e a privacidade dos 

dados. A segurança das informações armazenadas na nuvem é questionada devido 

ao fato que dados sigilosos estão armazenados em uma base física desconhecida e 

que terceiros poderão ter acesso aos mesmos. 

O questionamento quanto à segurança, a privacidade e à confidencialidade é 

relevante, pois quando o usuário armazena as informações na nuvem no formato 

original (texto claro) ele consegue manipular e efetuar buscas nos dados além de 

permitir ao administrador do Cloud o acesso total, visualizando as informações em 

texto claro. Caso o usuário codifique as informações e as armazene no serviço de 

Cloud, este manterá a privacidade e o sigilo impedindo que o administrador do Cloud 

tenha acesso aos dados em texto claro, porém impossibilita ao próprio usuário 

efetuar buscas e manipulações com os dados. Caso o usuário deseja efetuar 

operações como cálculos aritméticos em dados codificados na nuvem, a aplicação 

requer a decodificação dos dados para poder efetuar os cálculos e depois codificar 

novamente, o que não é seguro, prático e nem eficiente. 

Pesquisas estão avançando na área da encriptação completamente 

homomórfica buscando tornar eficiente e eficaz a computação arbitrária sobre os 

dados armazenados na forma codificada, permitindo efetuar operações diversas 

como buscas em dados codificados, sem revelar o conteúdo da mensagem original 
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e nunca expor a segurança dos mesmos preservando o sigilo e a privacidade dos 

dados.  

A encriptação homomórfica irá tornar prática diversas aplicações resolvendo 

problemas no tocante privacidade de dados, mas no momento atual pesquisas estão 

sendo direcionadas a fim de torná-la possível e eficiente a sua utilização.  

A encriptação homomórfica é definida em dois modelos, parcialmente e 

totalmente homomórfica. Os modelos de criptografia totalmente (ou completamente) 

homomórfico, se caracterizam por permitir operações arbitrárias de adição e 

multiplicação em blocos criptografados, de modo que o valor retornado seja uma 

encriptação do resultado das operações aplicadas sobre os dados originais. Não 

obstante, a criptografia parcialmente homomórfica é caracterizada por permitir 

operações limitadas com dados criptografados, neste sistema parcialmente 

homomórfico ele preserva o homomorfismo para uma operação, mas não para 

todas. Neste trabalho o modelo de criptografia parcialmente homomórfica não 

atende aos requisitos da exploração em dados criptografados oriundos da 

mineração de dados, devido à limitação das operações [Naehrig et al. 2011], [Gahi et 

al. 2011]; desta forma o estudo segue com base no esquema de criptografia 

totalmente homomórfica. 

Os pesquisadores Dan Boneh, Eu-Jin Goh e Kobbin Nissim [Boneh et al. 

2006], desenvolveram um esquema de criptografia de chave pública homomórfica 

que suporta duas operações (adição e multiplicação), mas possui limitações nas 

operações. Este esquema baseado na formula 2-DNF foi concebido em 2006, e até 

então não havia sido provado que a encriptação completamente homomórfica era 

possível. O esquema proposto por Boneh et al. [2006] possui limitações tornando 

sua utilização viável para poucas aplicações. O mesmo ocorre com uma série de 

esquemas criptográficos com poucas operações homomórficas, a exemplo do RSA e 

do Paillier. No problema levantado neste trabalho, tais esquemas não atendem os 

requisitos do processo minerador de dados. 

Os modelos criptográficos completamente homomórficos ficaram por muito 

tempo no plano das abstrações, pois pesquisadores não conseguiram criar um 
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método de encriptação completamente homomórfica que pudesse computar 

números arbitrários de operações. Mas em 2009, o pesquisador Craig Gentry 

[Gentry, 2009], propôs um sistema válido onde apresenta um esquema de 

criptografia de chave pública totalmente homomórfica que consegue computar 

arbitrariamente dados encriptados, com base em reticulados ideais. 

Reticulados ideais é um segmento da álgebra abstrata que estuda as 

estruturas matemáticas, e que possui muitas aplicações na criptografia. É definido 

como um conjunto de pontos no espaço n-dimensional, com uma estrutura periódica. 

Em outras palavras, um reticulado é um espaço vetorial discretizado, ou seja, existe 

uma analogia que nos permite utilizar conceitos como norma, dimensão, 

ortogonalidade, transformação linear, entre outros [Morais e Dahab, 2012].  

Nos modelos criptográficos parcialmente homomórficos, apesar de permitirem 

apenas um número restrito de operações sobre os dados, conseguem ter um 

desempenho superior em relação a esquemas completamente homomórficos. Este é 

um ponto onde os esquemas completamente homomórficos ainda pecam 

atualmente, pois não existe uma solução suficientemente eficiente e eficaz, [Gentry, 

2009], [Gentry, 2010], [Cao et al. 2011]. 

A palavra homomorfismo significa forma semelhante, e em álgebra 

homomorfismo é definido como uma função ou aplicação entre duas estruturas 

algébricas, como grupos e anéis, que cria uma correspondência das operações 

existentes nas estruturas envolvidas. Conforme definição, os esquemas de 

criptografia completamente homomórficos preservam as operações de soma e 

multiplicação sobre blocos cifrados, isto é: 

Definição: Considerando que E(m) é a aplicação do algoritmo de encriptação 

a uma mensagem m, um esquema criptográfico é completamente homomórfico se: 

E(m1 + m2) = E(m1) + E(m2), 

E(m1 • m2) = E(m1) • E(m2). 

 Para quaisquer blocos m1 e m2 da mensagem a ser cifrada.  
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 O mesmo se aplica a qualquer número de operações 

consecutivas realizadas sobre um mesmo bloco. 

Algumas propriedades são importantes para a utilização do sistema 

completamente homomórfico, como por exemplo, não poder revelar nada sobre as 

informações originais. Desta forma, a privacidade do circuito deve ser garantida, 

mesmo para o usuário que mantém a chave privada. Além disso, o sigilo deve ser 

preservado na aplicação do circuito homomórfico sobre os blocos criptografados, 

sem revelar qualquer informação. 

Conforme definido anteriormente, a pesquisa sobre a encriptação 

completamente homomórfica tomou impulso a partir da primeira construção do 

esquema de Encriptação Completamente Homomórfica (ECH) apresentada por 

Craig Gentry [Gentry, 2009]. O trabalho inovador de Gentry tornou-se uma solução 

aparente, especialmente para os problemas de segurança e privacidade na busca 

em dados encriptados, mineração de dados, computação na nuvem, filtro de e-mail´s 

codificados, e outras aplicações relacionadas.  

Gentry utilizou ideais polinomiais para obter um esquema de encriptação 

homomórfica restrita (SHE - Somewhat Homomorphic Encryption). Este esquema é 

capaz de somar e multiplicar textos encriptados de maneira homomórfica, mas 

conforme as operações são realizadas é acrescentado um ruído ao texto encriptado. 

Segundo Gentry o algoritmo de decriptação funciona desde que tal ruído não 

ultrapasse um certo limiar. Usando o conceito que chamou de autoinicialização 

(bootstrapping), Craig Gentry propõe a construção de um novo esquema, que pode 

decriptar e reduzir o ruído homomorficamente. Porém, esta adaptação acarreta 

diretamente no aumento do tamanho dos parâmetros, tornando inviável a 

implementação do esquema. A partir do esquema de Gentry outros esquemas estão 

sendo propostos buscando ser mais prático e eficiente [Ramaiah e Kumari, 2012], 

como exemplo o esquema baseado em Learning With Errors (LWE) proposta por 

Zvika Brakerski e Vinod Vaikuntanathan [Brakerski e Vaikuntanathan, 2011]. 

Conforme definido e descrito por Gentry, um esquema convencional de 

criptografia de chave pública ε consiste de três algoritmos: KeyGenε, Encryptε e 
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Drecryptε. O algoritmo KeyGenε  é um algoritmo randomizado e tem um parâmetro 

de segurança λ como entrada, na saída gera a chave secreta sk e uma chave 

pública pk; π define um texto plano no espaço P e ѱ é texto codificado no espaço C. 

Encryptε é um algoritmo randomizado que tem como entrada pk e uma mensagem 

em texto plano π ϵ P, e gera um texto cifrado ѱ ϵ C. Decryptε tem sk e ѱ como 

entrada, e como saída o texto plano π. Todos estes algoritmos devem ter 

complexidade polinomial em λ. Desta forma, são definidos: 

 Se (sk, pk) ← KeyGenε; 

 π ϵ P; 

  ѱ ← Encryptε (pk, π) então; 

 Decryptε (sk, ѱ) → π. 

Gentry define ainda, que além dos três algoritmos da criptografia de chave 

pública convencional citados acima, um esquema de encriptação homomórfica ε 

possui um algoritmo eficiente (possivelmente aleatório) chamado de Evaluateε, que 

tem como entrada a chave pública pk, um circuito  C a partir de um conjunto de 

circuitos permitidos Cε, e uma tupla de texto cifrado  ɸ = {ѱ1, ѱ2, ..., ѱt} para a 

entrada nos circuitos C; a saída é um texto cifrado ѱ ϵ C. A Figura 10 apresenta o 

processo da criptografia convencional e o processo totalmente homomórfico.  
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Figura 10: a) Exemplo de operações com dados baseado na criptografia de chave 
pública; b) Exemplo da aplicação da codificação totalmente homomórfica. 

Fonte: Adaptado de Bryan Hayes [Hayes, 2012]. 

A Figura 10a representa operações com a criptografia de chave pública, neste 

esquema Bob necessita decodificar o texto cifrado para poder computar em texto 

claro, depois codifica e envia para Alice (desta forma, ocorre à quebra do sigilo e da 

privacidade das informações); e a Figura 10b representa operações com a 

encriptação homomórfica, onde Bob computa com os dados codificados enviado por 

Alice, desta forma Bob não tem acesso a nenhuma informação da mensagem 

original de Alice, o que garante a privacidade e o sigilo das informações. 

2.5 Esquemas de Encriptação Completamente Homomórficos 

Após a proposta de Gentry [Gentry, 2009], diversos pesquisadores 

apresentaram novos esquemas visando melhorar a abordagem inicial. Tais 

pesquisadores dedicaram esforços a fim de tornar prática e eficiente a Criptografia 

Completamente Homomórfica. A Tabela 1, apresenta os esquemas de ECH 

identificados. Os esquemas de Encriptação Completamente Homomórfica são 

relativamente complexos. 



 

51 

 

Tabela 1: Esquemas de Encriptação Completamente Homomórficos 

Ano Esquema Criptográfico 

Completamente Homomórfico 

Autores Melhoria Proposta 

1978 Privacy Homomorphism 

Ronald Rivest, Len 

Adleman, Michael 

Dertouzous. 

Definição da Encriptação 

Completamente Homo-

mórfica. 

2009 
ECH baseado em Reticulados 

Ideais sobre bits de dados 

Craig Gentry Esquema computa de 

forma homomórfica bits de 

dados codificados. 

2010 
ECH baseado em Reticulados 

Ideais sobre Inteiros 

Dijik, Gentry, Halevi e 

Viod 

Esquema calcula homo-

morficamente dados codi-

ficados sobre inteiros. 

2010 
ECH com cifrotexto e chaves 

relativamente pequenas 

Nigel Smart, Frederik 

Vercauteren 

Redução do tamanho do 

cifro texto e das chaves 

pública e secreta. 

2011 
ECH sobre inteiros com chave 

pública reduzida 

Coron, Mandal, 

Naccache e Tibouchi 

Esquema compacto, se-

guro e com redução da 

chave pública em relação à 

proposta de Dijik [2010]. 

2011 ECH baseado em LWE Zvika Brakerski e 

Vinod 

Vaikuntanathan. 

Esquema reduz o tamanho 

do cifrotexto e a 

complexidade da deco-

dificação proposta por 

Gentry [2009]. 

2012 ECH sem bootstrapping Zvika Brakerski, Craig 

Gentry e Vinod 

VaikuntanathaN 

Esquema mais rápido pois 

não utiliza processo de 

reencriptação proposta por 

Gentry [2009]. 

2013 ECH com LWE mais rápido e 

simples 

Gentry, Sahai e 

Waters 

Primeiro esquema de ECH 

baseado em LWE, ABE e 

IBE.    
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Entre os esquemas de encriptação completamente homomórficos, 

apresentados, aqueles baseados em LWE se destacaram no quesito menor 

complexidade e maior eficiência em relação à proposta de Craig Gentry apresentada 

em 2009. Desta forma, será apresentado duas abordagens da criptografia 

completamente homomórfica baseada em LWE. 

2.5.1 Esquema ECH baseado no problema Learning With Errors 

Com a descoberta de Gentry, em 2009, pesquisadores dedicaram esforços a 

fim de melhorar a proposta apresentada inicialmente. Assim, Zivika Braskerski e 

Vinod Vaikuntanathan [Braskerski e Vaikuntanathan, 2011] propõem um método de 

encriptação completamente homomórfica baseado na suposição de aprendizagem 

com erros (Learning With Errors – LWE), onde a segurança do esquema 

apresentado é baseada na dureza do pior caso, problemas de vetores curtos e sobre 

reticulados arbitrários. Este esquema visa melhorar a proposta inicial de Gentry em 

dois pontos: 

a) Utilizando uma nova técnica de relinearização, é apresentado que 

a criptografia "pouco homomórfica" (Somewhat Homomorphic 

Encryption – SHE) pode ser baseado em LWE. Em contraste, 

todos os esquemas anteriores basearam-se em suposições 

complexas relacionadas aos vários anéis dos reticulados ideais; e, 

b) É introduzida uma nova técnica de redução da dimensão do 

módulo, que além de reduzir o tamanho das mensagens 

codificadas reduz, também, a complexidade da decodificação, sem 

a introdução de pressupostos adicionais. 

Este esquema baseado em LWE produz mensagens curtas codificadas, e sua 

utilização em um servidor para recuperação de informações privadas (Private 

Information Retrieval-PIR), apresenta ser mais eficiente do que a proposta de 

Gentry, pois diminui o custo da complexidade de comunicação. 

O esquema criptográfico completamente homomórfico proposto tem sua 

segurança baseada em LWE, a qual é conhecida por ser tão forte quanto a 
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resolução de problemas difíceis em reticulados. A proposta baseada em LWE, torna 

mais fácil o seu entendimento e aplicação, por não depender diretamente da 

complexidade de reticulados ideais.  

O LWE é um problema em aprendizado de máquina que conjectura ser difícil 

de resolver. É uma generalização do problema de aprendizagem por paridade, 

introduzidos por Oded Regev em 2005 [Regev, 2005]. Regev apresentou que o 

problema LWE é tão difícil de resolver como vários problemas da treliça do pior 

caso. O problema LWE esta sendo utilizado como uma hipótese de dureza para criar 

sistemas seguros de encriptação de chave pública [Braskerski e Vaikuntanathan, 

2011].  

2.5.2 Melhoria do esquema de Encriptação Completamente Homomórfica 

com base no problema Learning With Errors 

Em 2013, Craig Gentry, Amit Sahai e Brent Waters [Gentry et al. 2013], propôs 

um esquema de Encriptação Completamente Homomórfica baseado no problema 

LWE, que é mais simples que as propostas até então desenvolvidas. Nos esquemas 

anteriores baseados no problema LWE, a multiplicação é uma etapa que possui alto 

custo computacional, além disso é complexo e envolve um processo de 

relinearização.  

No estudo proposto, “Homomorphic Encryption from Learning with Errors: 

Conceptually-Simpler, Asymptotically-Faster, Attribute-Based” [Gentry et al. 2013], os 

autores propõem uma nova técnica para a construção de sistemas de ECH, 

chamando-o de método approximate eigenvector. Neste método a adição e a 

multiplicação homomórficas são apenas operações com matrizes. Isso faz com que 

o método apresentado seja assintoticamente mais rápido. 

Nos esquemas anteriores o algoritmo Evaluate (avaliador homomórfico) 

precisa obter a “chave de avaliação” do usuário, que consiste de uma cadeia de 

chaves secretas criptografadas. O esquema apresentado não possui chave de 

avaliação e o avaliador (Evaluate) pode efetuar diversas operações homomórficas 

sem conhecer a chave pública do usuário, exceto em alguns parâmetros básicos. 
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Este fato auxiliou aos pesquisadores na construção do primeiro sistema ECH 

baseado em identidade. 

Os autores Gentry, Sahai e Waters [Gentry et al. 2013], apresentam os 

resultados principais do esquema proposto: 

 ECH com base no LWE e conceitualmente mais simples: a 

abordagem demonstrada poderá ser útil teoricamente e 

pedagogicamente; 

 ECH com base no LWE e assintoticamente mais rápida: com a 

eliminação da etapa de relinearização e as grandes matrizes de 

relinearização, as mensagens codificadas (matrizes) são 

adicionadas e multiplicadas naturalmente; 

 ECH com base em Identidade: um sistema CCH baseado em 

identidade não possui chaves do usuário específico que devem ser 

obtidos pelos algoritmos de codificação ou avaliação (Evaluate); 

 ECH baseado em Atributos: o esquema apresentado também 

funciona como um sistema de Encriptação Baseado em Atributos 

(Attribute Based Encryption-ABE), com pequenas modificações. 

Em um esquema ABE as mensagens codificadas com o mesmo 

índice pode ser processada homomórficamente sem qualquer 

chave de avaliação em um circuito de profundidade polinomial, e 

ainda ser decodificada por qualquer parte que tenha direito para 

decodificar o cifro texto original.  

A técnica apresentada não consegue reduzir a complexidade de avaliação, 

mas consegue reduzir a complexidade do espaço (tamanho do cifro texto) 

significativamente, o que é uma questão batante significativa na prática para os 

sistemas ECH baseados em LWE. 
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Capítulo  

3 

A Mineração e o Sigilo de Dados 

 

Neste capítulo, serão definidos os conceitos, a arquitetura da mineração de dados e 

as características desta aplicação quando se pretende preservar a privacidade, o 

sigilo e a confidencialidade no processo minerador; por fim serão apresentados 

projetos que visam o gerenciamento de banco de dados codificados. 
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3.1 A Mineração de Dados 

Nos últimos tempos, a mineração de dados atraiu a atenção de muitas 

empresas pelo fato da crescente disponibilidade de grandes quantidades de dados, 

além da necessidade iminente em transformar esses dados em informações úteis.  

Com o grande volume de dados produzidos é impossível para um ser humano 

observar os dados armazenados e abstrair padrões e relacionamentos entre eles, 

por isso a mineração de dados (ou descoberta do conhecimento) busca analisar, nas 

diversas bases disponíveis, padrões e correlações entre os dados, produzindo as 

informações úteis. Estas informações e o conhecimento adquirido podem ser 

utilizados para várias aplicações que vão desde a gestão de negócios, controle de 

produção, análise do mercado, projetos de engenharia, análise jurídica, gestão 

médica, acadêmica, financeira, até a exploração científica. 

Como definido por Jiawei Han, Michele Kamber e Jiam Pei [Han et al. 2012], o 

caminho evolutivo foi testemunhado na indústria de banco de dados com o 

desenvolvimento de funcionalidades como: a coleta de dados, a criação de banco de 

dados e o gerenciamento dos dados. O próximo alvo desta evolução seria a 

transformação de tais dados em informações úteis.  

A abundância dos dados, juntamente com a necessidade de ferramentas 

poderosas de análise de dados, tem sido descrito como uma fonte riquíssima de 

informações. Para Benjamin Fung et al. [Fung et al. 2010], manter a privacidade e o 

sigilo destes dados é, atualmente, um desafio uma vez que a grande maioria dos 

dados trafegam através de um meio de comunicação desconhecido. 

Com o crescimento do volume de dados produzidos e armazenados, os 

bancos de dados tornaram-se um grande repositório de dados. Assim, as 

ferramentas de mineração de dados executam análises nestes repositórios 

buscando padrões de dados importantes, contribuindo de forma efetiva para os 

utilizadores destas informações. A busca cada vez maior entre os dados e a 

informação emerge no desenvolvimento sistemático de ferramentas de mineração de 

dados que permitirá transformar repositórios de dados em fontes do conhecimento. 
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Justin Brikell [Brikell, 2009] define a mineração de dados ou descoberta de 

conhecimento, como o ato de processar enormes quantidades de dados, a fim de 

aprender pequenas informações úteis. Por exemplo, através da análise das 

operações de compra de produtos, uma empresa pode determinar que dois produtos 

são altamente correlacionados, pois os consumidores que compraram um 

determinado produto A também estavam propensos a comprar o produto B. Este tipo 

de informação pode ter um grande valor comercial, assim como em outras 

aplicações onde a mineração de dados poderá trazer grandes benefícios como o 

auxílio na tomada de decisão e/ou análise de um determinado ambiente. 

3.1.1 Os passos da mineração de dados 

A literatura sobre mineração de dados trata com mais detalhes todos os 

passos necessários para a mineração de dados, conforme indicado por Jiawei Han, 

Michele Kamber e Jian Peri [Han et al. 2012]. Para o escopo deste trabalho é 

suficiente apresentar os passos fundamentais de uma mineração bem sucedida, 

estes passos estão sendo representados na Figura 11.  

 

Figura 11: Passos da Mineração de Dados 
Fonte: Adaptado de NAVEGA, 2002. 
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A partir de fontes de dados (bancos de dados, relatórios, logs de acesso, 

transações, etc) efetua-se uma limpeza (consistência, preenchimento de 

informações, remoção de ruído e redundâncias, etc). A partir deste processo 

nascem os repositórios organizados (Data Marts e Data Warehouses), que já são 

úteis de diversas maneiras [Navega, 2002]. 

A partir deles, Data Marts1 e Data Warehouse2, é que se pode selecionar 

algumas colunas para atravessarem o processo de mineração. Tipicamente, este 

processo não é o final da história: de forma interativa e frequentemente usando 

visualização gráfica, um analista refina e conduz o processo até que valiosos 

padrões apareçam. Observe que todo esse processo parece indicar uma hierarquia, 

algo que começa em instâncias elementares (embora volumosas) e terminam em um 

ponto relativamente concentrado, mas muito valioso. 

Um dos conceitos importantes para que se entenda o processo de mineração 

é que encontrar padrões requer que os dados brutos sejam sistematicamente 

"simplificados" de forma a desconsiderar aquilo que é específico e privilegiar aquilo 

que é genérico. Isto é importante porque não parece haver muito conhecimento a 

extrair de eventos isolados. Por exemplo, uma loja de determinada rede que tenha 

vendido a um cliente em particular uma quantidade impressionante de um 

determinado produto em uma única data pode apenas significar que esse cliente, em 

particular, procurava grande quantidade desse produto naquele exato momento. 

Mas isso provavelmente não indica nenhuma tendência de mercado. Em outras 

palavras, não há como explorar essa informação em particular para que no futuro a 

empresa lucre mais. Apenas com conhecimento genérico é que isto pode ser obtido. 

Por essa razão devemos, com o Data Mining, controlar nossa vontade de "não 

perder dados". Para que o processo dê certo, é necessário sim desprezar os 

eventos particulares para só manter aquilo que é genérico [Navega, 2002]. 

                                            
1
 Data Marts: são tipos especiais de Data Warehouse, contendo dados específicos para uma área ou 

departamento.  
2
 Data Warehouse: é um repositório de informações coletadas de diversas fontes, construídos através 

de um processo de limpeza, integração e transformação de dados. 
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A mineração de dados também é conhecida como KDD (Knowlegde Discovery 

in Databases), este processo é dividido em etapas como Pré-Processamento, 

Mineração de Dados e Pós-Processamento, conforme Figura 12. Pode ser definida 

ainda como o uso de técnicas automáticas de exploração de grandes quantidades 

de dados, para descobrir novos padrões que devido ao grande volume de dados, 

não seriam facilmente descobertos pelo ser humano. Assim, a mineração de dados 

pode ser aplicada a qualquer massa de dados [Rezende, 2003].  

 

Figura 12: Etapas do processo de KDD. 
Fonte: Rezende, 2003. 

 

Segundo Solange Rezende [Rezende, 2003], na etapa de pré-processamento 

são aplicados métodos para tratamento, limpeza e redução do volume de dados. 

Esta etapa deve ser guiada pelos objetivos do processo de extração a fim de que o 

conjunto de dados gerado apresente as características necessárias para que o 

objetivo seja alcançado. A etapa de pré-processamento é realizada antes da 

extração de padrões, porém como o KDD é um processo iterativo, algumas 

atividades de pré-processamento podem ser realizadas novamente após a análise 

dos padrões encontrados na etapa de extração de padrões. 
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Na etapa de extração de padrões é realizada a escolha, a configuração e 

execução de um ou mais algoritmos para extração de padrões. Como esta etapa é 

um processo iterativo, pode ser necessário que seja executada diversas vezes para 

ajustar o conjunto de parâmetros visando à obtenção de resultados mais adequados 

aos objetivos estabelecidos. Esta etapa compreende a escolha da tarefa de Data 

Mining a ser empregada, a escolha do algoritmo e a extração dos padrões. 

Na etapa de pós-processamento é realizada a avaliação dos resultados. 

Diversas medidas para avaliação de conhecimento têm sido pesquisadas com a 

finalidade de ajudar o usuário no entendimento e na utilização do conhecimento 

adquirido [Rezende, 2003]. 

3.1.2 Aplicações e Tecnologias da mineração de dados 

Algumas áreas como: a Medicina, o Marketing, o Mercado Financeiro, a 

Segurança da Informação, as Instituições Governamentais, Ciências, Área Jurídica 

entre outros utilizam a mineração de dados a fim de identificar padrões. Abaixo são 

apresentadas possíveis aplicações da mineração de dados nas áreas supracitadas: 

 Marketing: Técnicas de Mineração de Dados são aplicadas para 

descobrir preferências do consumidor e padrões de compra ou locação, 

com o objetivo de realizar marketing direto de produtos e ofertas 

promocionais, de acordo com o perfil do consumidor; 

 Medicina: Caracterizar comportamento de paciente para prever visitas, 

identificar terapias médicas de sucesso para diferentes doenças, 

buscar por padrões de novas doenças, entre outras; 

 Instituições governamentais: Descoberta de padrões para melhorar as 

coletas de taxas ou descobrir fraudes, além de dados oriundos de 

espionagem de outros países;  

 Ciência: Técnicas de Mineração de Dados podem ajudar cientistas em 

suas pesquisas, por exemplo, encontrar padrões em estruturas 
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moleculares, dados genéticos, mudanças globais de clima, oferecendo 

conclusões valiosas rapidamente; 

 Área Judiciária: Através de um banco de sentenças descobrir padrões 

para auxiliar na análise processual. Além de consultar bases de dados 

dos demais tribunais judiciais do país para consulta processual e 

emissão, por exemplo, da certidão negativa. 

Estas e diversas outras áreas utilizam a mineração de dados para extrair 

informações úteis a partir de um grande volume de dados. Segundo Ronaldo 

Goldschmidt e Emmanuel Passos [Goldschmidt e Passos, 2005], empresas como 

FedEx, UPS, Wal-Mart, NASA, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Banco 

Central, e entre outras, têm alcançado proporções enormes de volumes de dados 

que estão na ordem de centenas de Terabytes de informações. Desta forma, há uma 

necessidade de ferramentas inteligentes que auxiliem na análise de dados e na 

busca por conhecimento nas diversas bases. 

O relatório da IDC Global [IDC, 2012] indica que a economia inteligente 

produz um fluxo constante de dados que estão sendo monitorados e analisados. 

Estima-se que, em 2011, a quantidade de informação criada e replicada superou 

1.8ZB (1,6 trilhão de gigabytes). Dados produzidos nas interações sociais, dos 

dispositivos móveis, instalações, equipamentos, P&D, simulações e infra-estrutura 

física, tudo contribui para este fluxo. Este volume e variedade de dados são 

chamados de Big Data. 

Para Mohnish Patel, Prashant Richariya, Anurag Shrivastava [Patel et al. 

2013], no processo de descoberta do conhecimento e/ou análise de dados, os 

algoritmos de mineração usam cálculos aritméticos e estatísticos para descobrir 

tendências e correlações entre as grandes quantidades de informações de dados 

armazenados em vários bancos de dados. Assim, há uma mistura de tecnologias 

como inteligência artificial, estatística, armazenamento de dados e aprendizado de 

máquina. Desta forma, o processo de mineração de dados necessita de recursos 

computacionais para operar seus algoritmos sobre grandes bases de dados, o que 



 

62 

 

atrai a atenção das empresas e usuários para o uso de uma nova tecnologia, a 

computação distribuída na nuvem (Cloud Computing).  

Com o advento da computação na nuvem, muitas empresas/usuários estão 

migrando seus serviços para provedores terceirizados em busca de um sistema 

distribuído mais viável economicamente, disponível vinte e quatro horas por dia, sete 

dias por semana e principalmente, que garanta a fiabilidade dos serviços. Para a 

empresa é mais viável alugar os serviços e processamento de dados a um provedor, 

terceirizando os serviços de tecnologia da informação do que construir toda uma 

infraestrutura física e lógica dentro da empresa. Neste modelo a empresa ou usuário 

paga sob demanda e tem disponíveis serviços e aplicações variadas, dentre elas o 

armazenamento de dados e a arquitetura para executar os algoritmos de mineração 

de dados. 

Segundo Sergio Souza [Souza, 2013], aderir ao Cloud Computing é uma 

tendência irreversível, que atrai cada vez mais organizações de diferentes 

segmentos e portes, em todo o mundo - inclusive no Brasil. De acordo com estudos 

da consultoria IDC, os investimentos em nuvem pelas empresas locais deverão 

crescer 74% ao ano em média, alcançando US$ 798 milhões em 2015.  

A computação na nuvem traz vantagens inegáveis como a redução das 

despesas operacionais, implantação mais rápida de recursos computacionais, além 

de facilitar o gerenciamento dos processos de negócios. A computação em nuvem é 

aplicável a diferentes serviços, e esta tecnologia está se tornando mais comum entre 

diferentes aplicações de TI, incluindo armazenamento e processamento [Souza, 

2013]. 

A segurança nos serviços disponíveis na nuvem também é questionada, uma 

vez que técnicas de criptografia simétrica e assimétrica podem garantir a troca de 

informações entre as duas partes, mas quando se discute a segurança dos dados 

armazenados em servidores desconhecidos outra questão é levantada. 

Segundo o National Institute of Standard and Thecnology – NIST [Mell e 

Grance, 2011], a computação em nuvem é um modelo para permitir o acesso à rede 
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de forma onipresente e sob demanda para um conjunto compartilhado de recursos 

computacionais configuráveis (por exemplo, redes, servidores, armazenamento, 

aplicações e serviços) que podem ser rapidamente provisionados e liberados com 

um esforço mínimo de gestão ou interação com o provedor de serviços. Este modelo 

promove uma disponibilidade na nuvem e é composto por três modelos de serviço: i) 

Software como um Serviço (Software as a Service – SaaS), ii) Plataforma como um 

Serviço (Plataform as a Service – PaaS), e iii) Infra-estrutura como um Serviço 

(Infraestructure as a Service – IaaS).  

Nos três modelos, definidos pela NIST, a segurança pode ser obtida por meio 

do uso de criptografia. Além disso, a utilização de uma base de computação 

confiável (Trusted Computing Base - TCB) para gerenciamento e distribuição de 

chaves, permite a criação de canais seguros entre um cliente e um provedor de 

serviços na nuvem. Assim, a informação sigilosa pode ser protegida contra um 

adversário que intercepta as mensagens pela rede. Porém, esta informação ainda 

pode ser acessada pelo provedor do serviço, o que é uma ameaça em diversos 

cenários, por exemplo, no caso de informações médicas confidenciais, dados 

bancários, ou qualquer informação que quebre o direito de privacidade de uma 

pessoa. Portanto, é clara a necessidade da criptografia como um serviço 

(Cryptography as a Service - CaaS), podendo ser utilizada nos três modelos de 

computação em nuvem para prover requisitos como sigilo, autenticidade, integridade 

e irretratabilidade [Morais e Dahab, 2012].  

3.2 A Privacidade dos Dados 

No contexto em questão, a preservação da privacidade na mineração de 

dados pode ter focos diferentes, por exemplo, i) os usuários (clientes) que alimentam 

o banco de dados com seus dados; ii) o administrador do banco de dados que 

controla e gerencia o acesso ao banco de dados; e iii) ferramentas de mineração de 

dados que executam algoritmos de aprendizagem nas bases. Com estas três partes 

envolvidas no processo de mineração de dados, não se pode declarar que o 

processo é sigiloso.  
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Normalmente, os dados armazenados nas bases estão na posse de um 

administrador de banco de dados e este deve garantir a privacidade em nome dos 

usuários. Outro ponto observado é que o algoritmo que executa os procedimentos 

da mineração dos dados é dito como adversário, e supõe que ele aprende as 

informações confidenciais sobre indivíduos quando possível, principalmente na 

busca de padrões e relacionamentos entre os dados a fim de ter um resultado com 

informações úteis.  

Segundo Justin Lee Brickel [Brickel, 2009], o adversário pode ter acesso às 

informações privadas sobre indivíduos de duas maneiras: i) pode ser capaz de ter 

conclusões sobre os indivíduos a partir da saída do algoritmo de mineração de 

dados, e ii) ele pode executar análise adicional sobre os dados que foram fornecidos 

ao algoritmo de mineração a fim de trazer a tona informações sensíveis. 

Em alguns casos a perda de privacidade sobre dados individuais pode ser o 

resultado da própria mineração de dados (embora os resultados de mineração 

tendem a serem conclusões correlacionadas de dados). Este é especialmente o 

caso quando o adversário (algoritmo minerador) tem informação de determinado 

indivíduo, por exemplo, considerando uma regra de associação que relata pessoas 

com pressão arterial elevada, possui um alto risco de doença cardíaca. Caso uma 

pessoa considera a doença cardíaca como uma informação privada, um minerador 

de dados sabe que determinada pessoa tem pressão alta, então a regra de 

associação combinada com o conhecimento dos dados minerados dá a informação 

ao minerador sobre a informação privada em questão. 

Neste caso, a preservação da privacidade é contestada uma vez que o 

próprio resultado da mineração de dados pode quebrar a privacidade quando o 

minerador tem informações sobre indivíduos específicos. 

A outra parte que Justin Brickel [Brickel, 2009] relata sobre a perda de 

privacidade na mineração de dados é com relação aos dados intermediários, pois 

durante o processo de computar o resultado, o minerador de dados pode aprender 

informações adicionais que viola a sua privacidade. Por exemplo, se o processo de 

mineração de dados exigir a permissão do administrador do banco de dados para 
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transmitir todo o banco de dados a partir da execução das ferramentas de 

mineração, então, o minerador irá aprender muito mais sobre registros privados dos 

indivíduos do que com apenas o resultado da mineração de dados.  

Em relação à privacidade é óbvio que se um algoritmo de mineração de 

dados é executado contra a união de várias bases de dados, o seu resultado será 

conhecido por uma ou mais partes, revelando algo sobre o conteúdo dos outros 

bancos de dados. Por exemplo, se uma pesquisa de uma instituição médica 

descobre que a percentagem global de doentes que têm um certo sintoma é de 50%, 

e se sabe que esta percentagem da sua população de doentes é de 40%, então ele 

descobre que mais de 50% dos pacientes das outras instituições têm este sintoma. 

Conforme discutido anteriormente, esse vazamento de informações é inevitável, pois 

uma das partes já possui informações privadas sobre indivíduos. 

Assim, a perda de privacidade através do resultado da mineração de dados e 

através de dados intermediários no processo de mineração de dados, são 

problemas identificados que poderão ser resolvidos com o uso de técnicas 

criptográficas. Contudo, diversos pesquisadores desta área estão buscando 

soluções que permitam efetuar buscas em banco de dados quando estes estão 

encriptados de forma a garantir a segurança, a privacidade e o sigilo das 

informações, além de serem soluções práticas e eficientes. 

3.3 A Mineração e a Privacidade de Dados  

A tecnologia de mineração de dados ajuda na extração do conhecimento útil a 

partir de grandes conjuntos de dados, mas o processo de coleta e disseminação de 

dados pode, no entanto, pode resultar em um risco inerente de ameaças ao sigilo e 

à privacidade dos dados. Algumas informações pessoais sobre indivíduos, empresas 

e organizações devem ser suprimidas antes que seja compartilhada ou publicada. 

Desta forma, a preservação da privacidade na mineração de dados tornou-se uma 

questão muito importante, na ultima década. 

O problema de aprender algo sem revelar os próprios dados foi definido há 

tempos atrás. Este problema foi proposto em 1982 por Andrew C. Yao em seu artigo 

“Protocols for Secure Computations”, onde Yao define um modelo que possa garantir 
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a privacidade entre as partes. Informalmente, um protocolo entre duas partes é 

seguro para calcular se os participantes não aprenderem nada com a execução 

protocolo além do que é revelado pela saída do circuito [Yao, 1982]. 

O termo Privacy-Preserving Data Mining – PPDM (Preservação da 

Privacidade na Mineração de Dados) foi introduzido por Agrawal e Srikant [2000]; 

Lindell e Pinkas [2000]. Tais pesquisadores consideraram dois problemas 

fundamentais da PPDM: preservação da privacidade na coleta de dados e 

mineração de um conjunto de dados particionado em várias empresas privadas. 

Agrawal e Srikant desenvolveu um algoritmo de aleatoriedade permitindo que um 

grande número de usuários contribuíssem com seus registros privados para 

mineração de dados centralizado, limitando a divulgação de seus registros; Lindell e 

Pinkas conceberam um protocolo de criptografia para a construção da árvore de 

decisão sobre um conjunto de dados particionado horizontalmente entre duas partes. 

Esses métodos foram posteriormente refinados e estendidos por muitos 

pesquisadores em todo o mundo. O objetivo de preservar a privacidade de 

mineração de dados (PPDM) é extrair conhecimento relevante a partir de grandes 

quantidades de dados, protegendo ao mesmo tempo a informação sensível [Patel e 

Tiwari, 2013]. 

Segundo Alexandre e Tyrone [Alexandre e Tayrone, 2009] a Preservação de 

Privacidade no Data Mining (PPDM) refere-se à área de mineração de dados que 

visa proteger informações sensíveis contra divulgação não solicitada. Técnicas de 

mineração de dados mais tradicionais analisam e modelam o conjunto de dados 

estatisticamente, enquanto a preservação da privacidade está principalmente 

preocupada com a proteção contra a divulgação de registros de dados individuais. 

Esta separação de domínio aponta para a viabilidade técnica da PPDM. 

Desta forma, o processo para preservar a privacidade e o sigilo dos dados 

durante a mineração de dados requer novas tecnologias e avanços na área da 

criptografia. A ECH é uma evolução da criptografia que ficou obscura até Craig 

Gentry provar, em 2009, que é possível computar com dados codificados 

executando várias operações arbitrárias, incluindo operações estatísticas. A 

encriptação completamente homomórfica é uma solução evidente para a 
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preservação da privacidade e do sigilo dos dados armazenados e minerados, e uma 

solução para muitas outras aplicações (Filtro de E-mail codificado, Gestão Médica, 

Acadêmica, Financeira, Verificabilidade do voto eletrônico e etc). Tornar o esquema 

da encriptação completamente homomórfica, eficiente e prático, tornará possível 

efetuar buscas e minerar sobre dados encriptados preservando a privacidade das 

informações. 

3.4 Banco de dados encriptados 

Emergentes paradigmas da computação tais como a mineração de dados, 

armazenamento de dados na nuvem, serviços de outsourcing, utility computing, 

entre outros, oferecem vantagens financeiras e tecnológicas atraentes. Além das 

vantagens financeiras, estes recursos emergentes estão desenhando um novo 

cenário de interesses, pois as empresas estão migrando suas operações de 

computação, incluindo os Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados – SGBD, 

para prestadores de serviços alocados na nuvem (cloud computing). No entanto, 

consultores como a Gartner [2013], alertam sobre as ameaças de segurança no 

modelo de computação em nuvem. Com esta migração, empresas estão vivenciando 

grandes problemas como as violações do sigilo e da privacidade dos dados 

armazenados.  

As informações privadas, incluindo todo tipo de dados dos clientes e 

informações de negócios, em nenhuma hipótese devem ser reveladas a terceiros 

não autorizados.  

Segundo Raluca Popa et al. [Popa et al. 2011], no período de 2009 a 2011 houve 

violação dos registros médicos, nos Estados Unidos, de pelo menos 8 milhões de 

pessoas e que em 2011 a rede da Sony Playstation foi invadida onde dados 

privados, incluindo informações como cartão de crédito de cerca de 77 milhões de 

usuários que foram capturados pelos invasores. A empresa Verizon Enterprise 

realizou um estudo global em cooperação com dezenove entidades relacionadas à 

segurança computacional, e relata dados alarmantes em seu Relatório de 

Investigação de Violação de Dados em 2013 [Verizon, 2013]: 



 

68 

 

“O ano de 2012 representa o maior já coberto, 

abrangendo mais de 47000 incidentes de segurança 

reportados, 621 confirmações de divulgação de dados, e 

pelo menos 44 milhões de registros comprometidos (que 

foram capazes de quantificar). Em todo o intervalo de 

nove anos de estudo, já ultrapassa 2500 divulgações de 

dados e 1,1 bilhão de registros comprometidos.” 

O risco de roubo de informações privadas é muito maior quando: i) os dados 

estão sendo trafegados por um canal inseguro, ii) quando estão armazenados em 

puro texto e/ou iii) quando as aplicações estão sendo executadas na nuvem, sendo 

administradas por terceiros e sem recursos de segurança da informação. Por isso, 

manter dados sigilosos armazenados em bases de dados geograficamente 

distribuídos requer o uso de recursos criptográficos que possam atender a esta 

necessidade.  

Neste cenário de insegurança, os dados podem vazar dos repositórios por 

uma variedade de razões como exemplo: a exploração da vulnerabilidade de 

software, administradores curiosos ou mal intencionados, atacantes com acesso 

físico aos servidores que podem ter acesso a dados no disco ou memória, e entre 

outros. 

Desta forma, pesquisadores procuram encontrar soluções viáveis a fim de 

manter os dados armazenados de forma criptografada e permitir manipular os dados 

sem a necessidade de decodificar antes de manipular, sanando os problemas de 

perda de privacidade supracitados, e garantindo o sigilo e a privacidade dos dados. 

Alguns sistemas como o HP time vault [Montet et al. 2003], o EHR, DepSky, 

Silverline e CryptDB [Popa et al. 2011], procuram explorar o problema da quebra de 

privacidade de dados sigilosos armazenados em vários níveis e necessidades, com 

diferentes aplicabilidades no mundo real. Dos sistemas citados, apenas o CryptDB 

utiliza a encriptação homomórfica como recurso criptográfico nas operações com os 

dados codificados a fim de manter ativo os processos do SGBD, preservando a 

privacidade das informações. 
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O CrpytDB foi proposto em 2011 por Raluca Popa et al., onde apresentam a 

proposta de um banco de dados codificado. O CryptDB é um sistema prático que 

busca fornecer confidencialidade para as aplicações que utilizam sistemas 

gerenciadores de banco de dados (SGBD), permitindo executar uma grande 

variedade de consultas SQL sobre os dados criptografados. 

O CryptDB resolve dois problemas/ameaças, um deles é a ameaça de um 

adversário que ganha acesso ao servidor SGDB e tenta aprender algo sobre os 

dados privados que estão armazenados. Esta ameaça pode ocorrer quando o 

invasor explora uma vulnerabilidade do servidor para obter acesso ao banco de 

dados. O segundo problema é quando o invasor adquire controle total da aplicação e 

os serviços do SGDB, neste caso, o CryptDB protege os dados do invasor 

armazenando-os de forma criptografada. 

Para executar as operações aritméticas com os dados codificados (em 

específico a adição e subtração), os autores implementaram o esquema criptográfico 

parcialmente homomórfico Paillier. Este esquema permite o homomorfismo em 

relação à adição ao longo dos blocos de texto cifrado.  

A construção do CryptDB oferece confidencialidade, considerando um modelo 

de adversário passivo, onde o adversário quer aprender algo sobre os dados 

confidenciais, mas ele não pode alterar as consultas realizadas pela aplicação, os 

resultados da consulta e nem os dados armazenados no SGDB. 

No quesito segurança, os autores do CrpytDB informam que a segurança não 

é perfeita, porque o adversário consegue, por exemplo, ordenar os dados. Por outro 

lado, é uma abordagem prática e interessante, porque além de eficiente é também 

transparente para o usuário, já que o servidor interpreta dinamicamente as consultas 

SQL, mapeando-as em funções internas do banco de dados. Com isso, é possível 

oferecer proteção contra o próprio administrador do banco de dados. 

Em 2012, Bernardo Ferreira e Henrique Domingos [Ferreira e Domingos, 

2012], apresentaram um mecanismo de busca e gerenciamento de dados privados 

armazenados na nuvem. Segundo os autores esta solução suporta operações sobre 
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os dados codificados como: leitura, escrita e pesquisa com base em várias palavras-

chave. A abordagem se baseia em uma arquitetura de middleware suportado por 

técnicas de encriptação homomórfica (esquema criptográfico parcialmente 

homomórfico de Paillier) combinadas com mecanismos de indexação dinâmica. A 

solução preserva as condições de privacidade, sem a necessidade de decifrar os 

dados durante as operações na nuvem. 

Dentre os sistemas identificados na literatura, o CryptDB é a solução mais 

pertinente ao tema desta dissertação no tocante ao  armazenamento de dados 

codificados. Mas, tal sistema, não utiliza o sistema criptográfico totalmente 

homomórfica como base para a computação arbitrária com dados codificados 

armazenados, porém permite a execução dos algoritmos de mineração de dados 

codificados de forma eficiente e prática.  
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Capítulo  

4 

Aplicação da Criptografia 

Completamente Homomórfica na 

Mineração de Dados com 

preservação da privacidade 

 

Neste capítulo será apresentado o método, o ciclo da pesquisa e a análise de 

qualidade dos artigos relevantes ao tema que abordam a importância e aplicação da 

criptografia completamente homomórfica visando preservar o sigilo e a privacidade 

no processo de mineração de dados.  
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4.1 Apresentação 

Durante o levantamento bibliográfico desta pesquisa foi observado que após a 

descoberta de Craig Gentry [Gentry, 2009], outros esquemas de encriptação 

completamente homomórficos foram propostos buscando melhorias do esquema 

proposto por Gentry.  

A proposta apresentada por Gentry, baseada em reticulados ideais, permite 

efetuar operações arbitrárias com dados encriptados sem a necessidade de 

decodificá-los antes de computar, mas conforme as operações são realizadas é 

acrescentado um ruído na saída do circuito. O algoritmo de decriptação funciona 

desde que tal ruído não ultrapasse certo limite. Assim, Gentry usou um conceito 

chamado de autoinicialização (bootstrapping), e propõe a construção de um 

algoritmo que permite decriptar reduzindo o ruído homomorficamente. 

Assim, pretende-se com este capítulo apresentar os estudos relevantes, a 

partir da execução do mapeamento sistemático a fim de identificar pesquisas que 

abordem esquemas criptográficos completamente homomórficos eficientes e 

práticos que são aplicados na mineração em bases de dados distribuídas 

preservando o sigilo e a privacidade das informações. 

Para a realização deste capítulo será utilizado, como ferramenta de apoio, os 

mecanismos do mapeamento sistemático efetuando a busca automática e manual 

nos principais engenhos de buscas (ACM Digital Library3, Engineering Village4, IEEE 

Xplore5, Scopus6, ScienceDirect7 e Springer Link8), com a finalidade de coletar e 

catalogar artigos relevantes à área desta pesquisa. Os dados apresentados neste 

capítulo representam os frutos da execução de strings em consulta automática e 

                                            
3
 ACM Digital Library: último acesso nov/2013 <http://dl.acm.org> 

4
 Engineering Village: último acesso nov/2013 <http://www.engineeringvillage.com> 

5
 IEEE Xplore: último acesso nov/2013 <http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp> 

6
 Scopus: ultimo acesso nov/2013 <http://www.scopus.com> 

7
 Science Direct: último acesso nov/2013 <http://www.sciencedirect.com> 

8
 Springer Link: último acesso nov/2013 <http://www.springerlink.com> 
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manual executada nas bases supracitadas, conforme descrito no Protocolo de 

Mapeamento Sistemático apresentado no Apêndice A. 

4.2 Método da pesquisa 

O método desta pesquisa tem como base a natureza exploratória da questão 

de pesquisa, definida no Capítulo 1, e a utilização dos mecanismos de um 

mapeamento sistemático proposta por Barbara Kitchenham [Kitchenham, 2004]. O 

mapeamento sistemático é um tipo de revisão sistemática, onde se realiza uma 

revisão mais ampla dos estudos primários, buscando identificar quais evidências 

estão disponíveis, bem como identificar lacunas no conjunto dos estudos onde seja 

direcionado o foco de revisões sistemáticas futuras e identificar áreas onde mais 

estudos precisam ser conduzidos [Kitchenham, 2004]. 

O mapeamento sistemático fornece uma visão geral de uma área de 

pesquisa, identificando a quantidade, os tipos de pesquisas realizadas, os resultados 

disponíveis, além das frequências de publicações ao longo do tempo para identificar 

tendências [Peterson et al. 2008]. 

 A catalogação bibliográfica e a classificação dos estudos realizados nesta 

pesquisa, visam identificar esquemas eficientes da encrptação completamente 

homomórfica aplicados na mineração de dados que garantem a preservação da 

privacidade e do sigilo dos dados. Assim, foi levantada a questão do problema e 

formulado um protocolo, apresentado no Apêndice A, que visa orientar a execução 

do mapeamento sistemático. O protocolo contempla os objetivos, as fontes de 

pesquisa, as restrições da pesquisa, a string de busca, os critérios de inclusão e 

exclusão de artigos e a sua catalogação. 

4.3 Ciclo da Pesquisa 

Na realização desta pesquisa foi utilizado uma metodologia composta por 

duas etapas, na primeira etapa foi consolidada uma revisão bibliográfica a fim de 

embasar esta pesquisa. Com a revisão bibliográfica foi possível aprofundar mais 

sobre o tema, verificando a relevância e a formulação da questão de pesquisa 

especificada no Capítulo 1. Na segunda etapa foi realizada uma catalogação de 
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estudos relevantes utilizando os mecanismos do mapeamento sistemático com base 

nos requisitos do protocolo que foi seguido durante o desenvolvimento desta 

pesquisa. 

O processo de mapeamento sistemático de literatura foi definido para esta 

pesquisa, pois tem o objetivo de explorar e encontrar o maior número de trabalhos 

primários relevantes, permitindo verificar evidências visando responder a questão da 

pesquisa.   

A partir da string geral abaixo descrita, iniciou a busca automática nas fontes 

de dados definidas no protocolo (Apêndice A). A string geral foi definida com base 

em palavras-chaves, sinônimos e uso de conectivos E (AND) e OU (OR), assim 

apresentada: 

“("public key encryption" OR "homomorphic cryptography" OR "fully 

homomorphic cryptographic" OR "fully homomorphic encryption") AND 

("data mining" OR "encrypted data" OR "search encrypted data" OR 

"privacy preservation" OR "techniques of homomorphic encryption" 

OR "computing" OR "stored data" OR "search data encrypted" OR 

"privacy" OR "cloud computing" OR "preserving privacy" OR 

"confidentiality" OR "integrity" OR "privacy-preserving") AND 

("Abstract":"fully homomorphic") ” 

Com a execução da string geral nos engenhos de busca definidos no 

Apêndice A, foi retornado um total de 213 estudos, dos quais 23 provêm da base 

ACM Digital Library, 99 da Engineering Village, 35 da IEEE Xplore, 40 da Springer 

Link, 7 da Scopus e 9 da ScienceDirect, conforme apresentado na Figura 13.  
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Figura 13: Quantidade de artigos coletados por base, dados gerados em janeiro de 
2014. 

Fonte: Desenvolvido pelo autor. 

 

Levando-se em consideração a quantidade de estudos coletado na busca 

automática, a base Engineering Village apresentou um resultado mais eficiente na 

execução da string, pois este engenho indexa o Compendex (base de dados que 

abrange diversas disciplinas da Engenharia) além de outras bases como o Springer 

Link, ACM Digital Library e o IEEE Xplore, desta forma poderá ocasionar 

duplicidades na coleta dos estudos. 

Conforme descrito no protocolo de mapeamento sistemático, foram realizadas 

cinco rodadas para verificação dos critérios de inclusão e exclusão dos estudos 

coletados. Em cada rodada, analisava-se os estudos coletados a fim de filtrar os 

artigos mais relevantes dentro do tema desta pesquisa. A Tabela 2 apresenta os 

ciclos e os critérios de inclusão e exclusão dos estudos identificados com a 

execução das strings nos engenhos de buscas. 

Com a coleta dos estudos a partir da execução das strings de busca nos 

engenhos, deu-se início às rodadas citadas na Tabela 2 para filtrar os artigos 

relevantes com base nos requisitos de inclusão e exclusão definidos no protocolo do 

mapeamento sistemático. Na seleção primária foram executadas quatro rodadas, 

das quais resultou em apenas 25 estudos, conforme apresentado na Tabela 3. 
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Tabela 2: Ciclo de rodadas durante a execução do protocolo 

 RODADAS DESCRIÇÃO 
S

e
le

ç
ã

o
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  
  

 

P
ri

m
á

ri
a
 

1ª Rodada Verificação se o estudo apresenta texto completo 

disponível na web 

2ª Rodada Verificação se a língua escrita é inglês 

3ª Rodada Verificação de duplicidades 

4ª Rodada Análise de Título, Abstract e Palavras-chave. 

S
e

le
ç
ã

o
 

S
e

c
u

n
d

á
ri

a
 

5ª Rodada 

Análise das seções do artigo a fim de verificar se aborda 

novos esquemas da ECH aplicadas à Mineração de Dados 

com preservação da privacidade, e que apresente a 

proposta de um método com sua respectiva avaliação. 

 

Tabela 3: Estudos identificados e resultado da seleção primária  

Base 
Estudos 

identificados 

Seleção Primária 

Texto 

completo  

Texto 

em 

inglês 

Duplicidades 
Análise do Título, 

Abstract e Palavras-

chave 

IEEE Xplore 35 35 35 

23 

26 9 

ACM Digital 

Library 

23 23 23 17 6 

Springer Link 40 9 9 5 4 

Scopus 7 5 5 5 0 

Elsevier 

ScienceDirect 

9 8 8 3 5 

Enginering Village 99 29 29 28 1 

Total 213 109 109 79 25 
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Após o resultado da seleção primária, iniciou-se a seleção secundária com a 

execução da quinta rodada. Com esta rodada pretende-se identificar os estudos que 

apresentam a proposta de um método ou protocolo aplicado na mineração de dados 

com preservação da privacidade e o sigilo dos dados, mas que tenha como base a 

encritpação completamente homomórfica. Tais estudos devem abordar: o método 

utilizado na mineração de dados baseada na criptografia completamente 

homomórfica, a avaliação de segurança e da performance, além dos respectivos 

resultados. Assim, a Tabela 4 apresenta os dados da seleção secundária tendo 

como resultado final seis estudos catalogados, após a execução das cinco rodadas 

previstas no protocolo. 

Tabela 4: Resultado da seleção e estudos incluídos na revisão 

Base 
Seleção 

Primária 

Seleção Secundária 

 
Estudos 

Incluídos 
Método Proposto de 

FHE aplicada na 

mineração 

IEEE Xplore 9 3 3 

ACM Digital Library 6 0 0 

Springer Link 4 1 1 

Scopus 0 0 0 

Elsevier ScienceDirect 5 2 2 

Enginering Village 1 0 0 

Total 25 6 6 

Numa análise geral observa-se que dos 213 artigos coletados com a 

execução das strings nos engenhos de buscas, e após a execução do protocolo 

foram identificados e incluídos 8 artigos, 3,76% do total, para análise seguir com a 

pesquisa, conforme apresenta a Figura 14. Percebe-se que esta pouca quantidade 

de estudos aplicados na mineração de dados esta relacionada à recente descoberta 
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da ECH e que a mesma ainda não foi apresentada como uma técnica prática e 

eficiente. 

 

Figura 14: Porporção de artigos incluídos e excluídos 
Fonte: Desenvolvido pelo autor. 

 

Com o objetivo de ampliar a cobertura da pesquisa e dar mais segurança ao 

pesquisador, foram efetuadas buscas manuais. Na pesquisa manual, foram 

utilizadas conferências relevantes na área desta pesquisa, assim como outros 

mecanismos de busca para a identificação de outros estudos não : 

 DBKDA (International Conference on Advances in Databases, 

Knowledge, and Data Applications);  

 Crypto (International Cryptology Conference); 

 Asiacrypt (Annual International Conference on the Theory and 

Application of Cryptology and Information Security); 

 Eurocrypt (International Conference on the Theory and Applications of 

Cryptographic Techniques); 
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 Google Scholar; e 

 Periodicos Capes. 

Com a busca manual, foram identificados dois artigos que tratam de métodos 

aplicados na mineração de dados que visam preservar a privacidade e o sigilo dos 

dados utilizando a encriptação completamente homomórfica. Um dos artigos 

identificados foi publicado em 2011, na conferência DBKDA - The Third International 

Conference on Advances in Databases, Knowledge, and Data Applications”. O 

segundo estudo, “Homomorphic Signatures for Polynomial Functions” de Dan Boneh 

e David Mandell Freeman, foi apresentado na EUROCRYPT 2011 (evento que é 

organizado pela IACR), este estudo apresenta a assinatura homomórfica em funções 

polinomiais aplicadas na mineração de dados. 

A string geral foi executada em janeiro de 2014 possbilitando a coleta dos 

possíveis estudos publicados desde a definição da Criptografia Completamente 

Homomórfica até dezembro de 2013. Como definido no Capítulo 2, a encriptação 

completamente homomórfica ficou obscura por mais de 30 anos e com a descoberta 

de Craig Gentry, em 2009, foi que novas propostas da ECH foram apresentadas. 

Desta forma, com o resultado da execução do protocolo percebeu-se que as 

publicações identificadas só ocorreram após o ano de 2011 e que há poucos estudos 

catalogados quando se especifica a aplicação de mineração de dados, tema desta 

pesquisa. Isso demonstra e confirma que poucos autores propuseram estudos na 

área da criptografia completamente homomórfica aplicada na mineração de dados, 

uma vez que é recente a prova que a ECH é possível.  

A pequena quantidade de estudos identificados não implica que a aplicação 

da ECH na Mineração de Dados é pouco relevante, pelo contrário é uma área muito 

relevante que atualmente pesquisadores estão dedicando esforços com o intuito de 

melhorar a eficiência e praticidade deste sistema criptográfico completamente 

homomórfica que poderá ser aplicada em diversas áreas como exemplo o voto 

eletrônico, filtro de e-mail codificado, rede privada virtual, entre outros. 
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Com a execução do protocolo de mapeamento sistemático, foi efetuada a 

análise qualitativa dos estudos potencialmente relevantes a fim de identificar e 

coletar a maior quantidade de artigos que apresentam uma nova proposta aplicada 

na mineração de dados com preservação da privacidade utilizando, 

necessariamente, a criptografia completamente homomórfica como base. A inclusão 

de um estudo é determinada pela relevância em relação à questão de investigação.  

A análise dos estudos selecionados visa identificar os métodos propostos, a 

avaliação de segurança e performance, além das correlações existentes quando se 

utiliza a encriptação completamente homomórfica aplicada na mineração de dados. 

Desta forma, um dos requisitos para incluir um estudo nesta pesquisa é a proposta 

de um método aplicado na mineração de dados que utilize a ECH. Os estudos 

analisados devem, também, abordar a avaliação do método proposto para que 

possa mensurar a viabilidade e eficiência da proposta. 

O objetivo nesta fase da pesquisa é analisar os estudos coletados, 

observando se os métodos propostos mantêm a eficiência, a segurança e o sigilo 

dos dados preservados durante as etapas da mineração de dados, a fim de 

responder à pergunta desta pesquisa. 

Os estudos selecionados abordam diversas áreas do processo de mineração 

tais como: análise estatística, operações com conjuntos de dados, recuperação de 

informações privadas, consultas SQL codificadas, regras de associação de dados, 

sistemas de buscas e assinaturas homomórficas. Na próxima seção serão 

apresentados tais estudos, seus métodos e a sua avaliação com base na segurança 

e eficiência do sistema criptográfico.  

É notório que os mecanismos do mapeamento sistemático, utilizados nesta 

pesquisa atuam como um meio que permite identificar, avaliar e interpretar estudos 

sobre uma questão específica. Assim, utilizou-se este mecanismo para estabelecer 

um processo formal de investigação na literatura, a fim de dar credibilidade às 

pesquisas em andamento na área. 
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4.4 Análise dos Estudos Catalogados 

Nesta seção serão apresentados os artigos catalogados no processo de 

busca, visando abordar as técnicas e esquemas de encriptação completamente 

homomórfica aplicadas na mineração de dados codificados. 

4.4.1 Análise Estatística utilizando a Regressão Linear 

No processo de mineração de dados há etapas que necessitam explorar os 

dados a fim de encontrar padrões, assim nestas etapas existem as técnicas para 

exploração dos dados e as funcionalidades (estas especificam quais tipos de 

padrões ou relacionamentos entre registros e variáveis que podem ser utilizadas na 

mineração). Na etapa que envolve as técnicas de exploração de dados, Sergio 

Cortez et al. [2002] e demais autores como Pieter Adriaans e Dolf Zantinge, Jiawei 

Han e Michele Kamber, Bhavani Thuraisingham; dividem as técnicas em duas 

partes: a Análise Descritiva e a Análise de Prognóstico. 

A Análise Descritiva representa a área de investigação nos dados que busca 

tanto descrever as fatos relevantes, como não-triviais e desconhecidos dos usuários, 

como avaliar a base de dados para validar todo o processo da mineração e seus 

resultados, ou seja, o conhecimento encontrado. 

A Análise de Prognóstico representa a área de investigação nos dados que 

busca inferir resultados a partir de padrões encontrados na análise descritiva, ou 

seja, prognosticar o comportamento de um novo conjunto de dados.  

Na etapa de análise de prognóstico, as ferramentas de análise estatística são 

importantes para a identificação de informações úteis a partir de um padrão. A 

regressão linear é uma importante ferramenta e muito utilizada nesta etapa do 

processo minerador, com esta ferramenta é possível verificar a relação linear entre 

as variáveis dependentes e independentes. Suponha que um conjunto de dados 

consiste em um conjunto de variáveis que são definidas como variáveis de resposta 

e variáveis independentes, com a regressão linear é possível verificar as relações 

existentes entre tais variáveis. 
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No entanto, as ferramentas estatísticas operam diretamente com os dados em 

texto puro, assim esta etapa do processo de mineração de dados deixa a tona 

preocupações em relação à preservação da privacidade. 

Segundo o estudo em questão, “Privacy Preserving linear regression 

modeling of distributed databases” [Fang et al. 2013], poucos trabalhos foram 

conduzidos no intuito de investigar como a análise estatística pode ser realizada em 

um conjunto de dados distribuídos, uma vez que os proprietários dos dados relutam 

com o compartilhamento destes dados devido à privacidade, confidencialidade e 

outras razões proprietárias quando se deseja realizar a análise dos dados, visando 

identificar padrões. 

Neste estudo os autores, Weiwei Fang et al. [Fang et al. 2013], abordam o 

tradeoff entre a privacidade e a análise estatística com foco na regressão linear 

aplicada no campo da mineração de dados. Os autores apresentam um modelo de 

regressão linear com a preservação da privacidade baseado na encriptação 

completamente homomórfica. 

A questão do estudo é definida com base no seguinte levantamento: como 

identificar de forma cooperada, a relação linear entre as variáveis dependentes e 

independentes, sem revelar seus dados pessoais no processo de mineração de 

dados. Este levantamento esta se tornando um tema de pesquisa muito questionado 

na área de mineração de dados, e definiu o ramo conhecido como a Privacy 

Preserving in Data Mining–PPDM (Preservação da Privacidade na Mineração de 

Dados). 

Para os autores, o estudo apresentado fornece avanços em três aspectos: (i) 

estudiosos buscam aplicar os métodos já existentes como alguns protocolos de 

computação multipartidárias chamado de protocolo de soma seguro, protocolo de 

união de conjuntos seguro, protocolo de comparação segura e assim por diante, 

para resolver o problema PPDM em bancos de dados distribuídos, não obstante os 

autores Weiwei Fang et al. [2013] apresentam um novo esquema desenvolvido que 

demonstra ser seguro e eficaz por meio de análise teórica dos resultados da 

experiência; (ii) o segundo aspecto identificado é que o sistema apresentado é o 
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primeiro esquema que aplica a ideia de criptografia completamente homomórfica no 

problema de PPDM, enquanto que estudiosos utilizam esquemas de criptografia 

parcialmente homomórficos; e (iii) no terceiro aspecto, ao contrário dos protocolos 

de criptografia de uso geral, o protocolo de regressão linear apresentado não requer 

a interação entre as partes, cada parte envia os dados em um único fluxo de 

comunicação. 

Desta forma, o objetivo principal dos autores é apresentar um novo protocolo 

para análise estatística cooperada, utilizando a criptografia completamente 

homomórfica, sem revelar os dados originais as partes e ao algoritmo minerador.  

4.4.1.1 Método proposto 

Os autores propõem um modelo onde há três partes evolvidas: (1) um 

Gerador de Chaves KG (Key Generator) que é encarregado de gerar as chaves: 

pública, secreta e uma chave de decodificação privada; (2) o Minerador de dados, 

que é um algoritmo de mineração que atua no espaço do texto cifrado; e (3) as 

Agências, as quais desejam realizar a análise estatística de forma cooperada, sem o 

vazamento de dados originais dos indivíduos, assim eles fornecem apenas o texto 

cifrado para a computação da regressão linear.  

A  
 
 
 
 

Figura 15 apresenta o procedimento principal para a execução do modelo 

proposto. 
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Figura 15: Modelo de regressão linear com preservação da privacidade 
Fonte: Adaptado de Fang et al. 2013. 

 

O gerador de chaves (KG) envia a chave pública e as diferentes chaves 

privadas para cada agência. As agências codificam seus dados com o esquema de 

criptografia completamente homomórfica (Fully Homomorphic Encryption Scheme – 

FHES) e os envia para o minerador. Como o minerador não possui a chave privada 

de decodificação, então ele não pode obter o texto simples das agências (neste 

ponto a preservação da privacidade é garantida no algoritmo minerador, pois não 

possui acesso ao texto cifrado). O algoritmo minerador pode apenas, calcular E  no 

espaço do texto cifrado. Com o esquema de criptografia completamente 

homomórfico ξ, o gerador de chaves KG pode obter o coeficiente de regressão     ao 

Enviando EB 

O KeyGen possui as chaves públicas <b,r,p,n> e as 

chaves privadas <ca> <cb> <cc>; calcula a chave de 

decodificação privada <t> e os parâmetros KA, KB e KC. 

Alice 

Possui o conjunto de 

dados VA e gera EA 

por FHES. 

Bobby 

Possui o conjunto de 

dados VB e gera EB 

por FHES. 

Chris 

Possui o conjunto de 

dados VC e gera EC 

por FHES. 

O algoritmo minerador produz E 

O KeyGen gera o texto puro    com a chave privada de 

decodificação <t>, e envia o coeficiente para Alice, Boby e Chris.  

Enviando <b,r,p,n> e <cc> Enviando <b,r,p,n> e <cb> Enviando <b,r,p,n> e <ca> 

Enviando KA, KB e KC 

Enviando o cifrotexto E 

Enviando EA 

Enviando EC 
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decodificar E  , e envia o coeficiente para as respectivas agências. De posse da 

chave privada, as agências podem decodificar o texto recebido e ter acesso à 

mensagem em texto puro. 

4.4.1.2 Resultados 

Visando avaliar a performance, a eficiência, a segurança e a garantia da 

privacidade dos dados durante a operação do protocolo proposto, os autores 

simulam a proposta visando avaliar. 

Durante a simulação foi comprovado que, executando as cinco etapas do 

protocolo de coeficiente de regressão linear com preservação de privacidade 

(PPRCP – Privacy Preserving Regression Coefficient Protocol), nenhuma informação 

foi vazada, ou seja, são computacionalmente indistinguíveis. Os autores concluem 

que o modelo PPRCP proposto calcula com segurança o coeficiente de regressão, 

sem o vazamento dos dados sensíveis.  

Na avaliação de desempenho, os autores apresentam que com o aumento do 

número de agências participantes, maior será a comunicação e consequentemente 

maior será o tempo de execução.  

Este estudo é baseado na criptografia completamente homomórfica porposta 

por Gentry, o qual requer um maior tempo computacional para executar as 

operações homomórficas. Desta forma, torna o protocolo proposto invivável para a 

sua aplicação. 

As experiências demonstram que mesmo com um conjunto de dados em 

pequena escala, o aumento de tempo de comunicação entre as agências e o 

minerador, cresce com o aumento do número de agências participantes. Outro ponto 

é quanto ao tamanho do conjunto de dados, pois irá afetar a precisão da mineração. 

Quanto aos trabalhos futuros, os autores sugerem estudos avançados da 

preservação da privacidade na computação de análise estatística como: respostas 

múltiplas de regressão múltipla, regressão não-linear e entre outros. 
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4.4.2 Recuperação de blocos de bits de dados com o protocolo PIR 

PIR (Private Information Retrieaval) é uma família de protocolos bipartidários 

em que uma das partes possui um banco de dados, e a outra parte quer consultá-lo 

com algumas garantias e restrições de privacidade. Por exemplo, um investidor pode 

querer saber o valor de uma determinada ação na bolsa de mercado sem revelar 

quais ações ele está interessado. Tal problema foi introduzido em 1998 por Chor, 

Goldreich, Kushilevitz e Sudão [Chor et al. 1998], e desde então tem atraído a 

atenção de pesquisadores. 

O protocolo PIR permite a um cliente recuperar determinado elemento a sua 

escolha em um banco de dados sem que o proprietário do banco de dados seja 

capaz de determinar qual elemento foi selecionado. Visando garantir o sigilo admite-

se uma solução trivial, enviando todo o banco de dados para o cliente permitindo 

que o mesmo consulte com a privacidade perfeita, mas há um problema quanto ao 

custo computacional pois deteriora a comunicação na ocorrência de grandes bancos 

de dados. 

Além do problema supracitado, deve-se garantir que o cliente obtenha apenas 

as informações que ele deseja consultar, não aprendendo nenhuma outra 

informação adicional. Este requisito é necessário para manter a total privacidade em 

um banco de dados proprietário. 

Nesta perspectiva, um bom protocolo PIR baseia-se em um protocolo com a 

complexidade de comunicação consideravelmente menor. A extensão do protocolo 

PIR é uma tendência natural e mais prática na qual, ao invés de recuperar apenas 

um bit, o cliente recupera um bloco de bits a partir da base de dados. A proposta 

deste estudo em questão é apresentar o protocolo PIR com um custo de 

comunicação menor, além de apresentar a extensão do protocolo para utilizar bloco 

de bits, o PBR (Private Block Retrieval). 

Desta forma, os autores Xun Yi, Md. Golam Kaosar, Russell Paulet e Elisa 

Bertino [Yi et al. 2012] apresentam o estudo, “Single-Database Private Information 

Retrieval from Fully Homomorphic Encryption”, onde implementam o protocolo de 

recuperação de informações privadas PIR (Private Information Retrieval) que permite 
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a um usuário recuperar determinado bit i de uma base de dados de n bits, sem 

revelar para o administrador da base de dados o valor do índice i, a um custo menor 

de comunicação. Além disso, propõem uma extensão do protocolo PIR para um 

protocolo de recuperação de blocos privados PBR (Private Block Retrieval) sendo 

mais eficiente. 

O modelo apresentado neste estudo é construído sobre as técnicas da 

criptografia completamente homomórfica que proporciona a privacidade e a 

segurança para o usuário se o esquema de encriptação completamente 

homomórfica for semanticamente segura. 

4.4.2.1 Métodos utilizados 

Motivados pela descoberta da Encriptação Completamente Homomórfica 

(ECH) e pela proposta de Gentry que implementou um protocolo PIR utilizando as 

propriedades da ECH, os autores do estudo [Yi et al. 2012] propõem um método 

mais eficiente da utilização do protocolo PIR com a criptografia completamente 

homomórfica a um custo menor de comunicação. A ideia básica parte do princípio 

que um usuário deseja recuperar o bit i de um banco de dados com n bits, então ele 

deve enviar para o servidor de banco de dados o índice i codificado, e o servidor 

utilizando a ECH, calcula o bit i devolvendo tal valor codificado para o usuário 

solicitante. 

Assim, o índice i que representa a informação ao qual o usuário deseja 

recuperar na base de dados, é enviado na forma codificada para o servidor de 

dados, o servidor utilizando dos esquemas da criptografia completamente 

homomórfica consegue computar o índice calculando o bit i e devolve ao usuário que 

solicitou o valor codificado que representa o índice i, o processo esta representado 

na Figura 16. Neste cenário, em nenhum momento o texto puro foi manipulado, e o 

usuário não teve acesso aos demais dados armazenados, preservando a 

privacidade do sistema. Outro detalhe importante é que com o sistema proposto, a 

solução trivial de enviar todo o banco de dados para o usuário solicitante não é 

necessário, o que melhora muito o custo da comunicação.  
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Em outro cenário, o usuário gera um par de chaves (pk, sk) pública e privada 

para o esquema de FHE, envia a chave pública pk para o servidor de banco de 

dados, mas guarda de forma secreta a chave privada sk. Então o usuário escolhe 

um índice i, onde 1≤ i ≤ n, codifica i com a chave pública pk, e envia o texto cifrado 

como uma consulta para o servidor de banco de dados. Baseado no circuito de 

geração de resposta (algoritmo Response Generation) e nas propriedades 

homomórficas, o servidor computa o texto cifrado do i bit e efetua uma consulta no 

banco de dados. A resposta à consulta e a chave pública são enviados de volta ao 

usuário requisintate. Finalmente, o usuário decodifica a resposta e obtém o i bit em 

texto puro. Suponha que o usuário e o servidor de banco de dados, tenha acordado 

um esquema de criptografia completamente homomórfica com antecedência.  

O algoritmo Response Generation RG tem como entrada uma base dados 

com n-bits DB=b1, b2, ..., bn; a consulta Q = (pk, E(i, pk)), o algoritmo de encriptação 

E, as funções Add, Mult, e um parametro de segurança. 

Figura 16: Processo de consulta utilizando o PIR 
Fonte: Desenvolvido pelo autor. 

Devolve o resultado da 

consulta codificado e a 

chave <pk> 

Envia <pk> e uma consulta Q 

codificada. 

O usuário gera <pk,sk> 

baseado na CCH. Escolhe um 

índice i. 

Servidor de Armazenamento 

computa a encriptação do i-bit 

baseado no circuito da CCH e no 

algoritmo Response Gereneration 

RG(DB, (pk, E(i,pk), i
k
) para  

executar a consulta. 



 

89 

 

O procedimento anteriormente descrito segue a aplicação do protocolo PIR 

utilizando a criptografia completamente homomórfica com um menor custo na 

complexidade de comunicação com O(γ log n) bits, onde γ é o tamanho do cifrotexto. 

Os autores propõem ainda, a extensão do protocolo PIR para o protocolo PBR 

(Private Block Retrieval) com a criptografia completamente homomórfica, utilizando 

blocos de bits ao invés de um único bit, a fim de tornar mais eficiente o protocolo. 

Segundo os autores deste estudo, alguns esquemas de criptografia 

completamente homomórfica não são práticos para a aplicação do protocolo de 

recuperação de informações privadas (PIR). Então é apresentado uma variante do 

esquema proposto por Dijk, Gentry, Halevi e Vaikuntanathan´s [2010], que reduz o 

tamanho da chave pública e que permite construir de forma prática os protocolos 

PIR e PBR com base na criptografia completamente homomórfica. 

4.4.2.2 Resultados 

Os autores [Yi et al. 2012] implementaram o protocolo PBR proposto, 

utilizando a ECH baseada na proposta de Dijik [Dijk et al. 2010], em um banco de 

dados composto por dez mil elementos com 200 Kbits de tamanho num PC com 

arquitetura Intel® Core™ 2 Duo CPU E4600, clock de 2.40 GHz. Quando este PC 

opera em uma linha de comunicação de 100 Mbits por segundo, o tempo de 

transmissão destes dez mil elementos é aproximadamente de 4,5 segundos. Assim, 

com a redução do custo de comunicação, o protocolo PBR apresentar ser prático em 

relação aos demais protocolos PBR exeistentes. 

A análise da segurança, tem demonstrado que o protocolo é seguro se o 

esquema da criptografia completamente homomórfica for seguro. 

Os autores comprovam que ao comparar a proposta com os protocolos PIR e 

PBR existentes, percebe que o método apresentado é conceitualmente mais 

simples. Em termos do tempo de execução, o protocolo PBR é prático e mais 

eficiente do que os protocolos PBR existentes, principalmente quando há uma rede 

de alta velocidade está disponível. 
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4.4.3 Regras de Associação de Dados com Preservação de Privacidade 

Segundo Brusso [Brusso, 2000], “as regras de associação são padrões 

descritivos que representam a probabilidade de que um conjunto de itens apareça 

em uma transação visto que outro conjunto está presente”. É um algoritmo muito 

aplicado na mineração devido à possibilidade de encontrar padrões. 

Neste processo, a tarefa “associação” tem como objetivo básico encontrar 

elementos que implicam na presença de outros elementos em uma mesma 

transação, ou seja, encontrar relacionamentos ou padrões frequentes entre 

conjuntos de dados. O termo transação indica quais itens foram consultados em 

uma determinada operação de consulta [Vasconcelos e Carvalho, 2004]. 

Tipicamente, regras de associação representam padrões existentes em 

transações armazenadas. Por exemplo, a partir de uma base de dados, na qual 

registram-se os itens adquiridos por clientes, uma estratégia de mineração com o 

uso de regras de associação, poderia gerar a seguinte regra: {cinto, bolsa} → 

{sapato}, a qual indica que os clientes que compraram cinto e bolsa, com um 

determinado grau de certeza, comprarão também sapato. Este grau de certeza de 

uma regra é definido por dois índices: o fator de suporte e o fator de confiança. 

O fator de suporte X ⇒ Y é a probabilidade de uma transação na base de 

dados para conter tanto o item X como o item Y. Por outro lado, o fator de confiança 

X ⇒ Y é a probabilidade de uma transação que contém o item X irá conter também o 

item Y. A forma geral de uma regra de associação é definida como X ⇒ Y, onde X  

I, Y  I, X ∩ Y = , e Is={I1 I2 ...  Ik} é o conjunto itens. 

Os fatores de suporte e confiança são calculados com base nas variáveis dos 

itens comprados e na frequência da compra dos itens. Observando o cenário onde 

há a informações dos clientes que compraram os itens A, B, C também compraram o 

item D, compõe a regra A, B, C → D. Assim o fator de suporte A, B, C → D, é 

calculado da seguinte forma: 
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    Equação 4.0 

E o fator de confiança A, B, C → D, é calculado com a fórmula: 

       Equação 4.1 

 

O método de Regras de Associação na Mineração - ARM (Association Rule 

Mining) é um algoritmo que se destaca no processo de mineração de dados devido a 

sua aplicabilidade, mas este método requer acesso aos dados em texto puro, o que 

permite quebrar o sigilo das informações armazenadas em determinado banco de 

dados.  

No estudo em questão, “Fully homomorphic encryption based two-party 

association rule mining” [Kaosar et al. 2012], os autores propõem técnicas de ARM 

visando garantir a privacidade e o sigilo dos dados armazenados com base na 

criptografia completamente homomórfica. Os autores, Mohamend Kaosar, Russell 

Paulet e You Yi, propõem uma técnica de comparação segura (efetuando 

verificações de correlações interessantes em um conjunto de banco de dados) 

baseado no esquema de encriptação completamente homomórfico promovendo uma 

maior eficiência devido ao reuso dos recursos.  

4.4.3.1 Métodos utilizados 

O modelo do protocolo de regras de associação na mineração de dados com 

preservação da privacidade bipartidária, proposto por [Kaosar et al. 2012], utiliza a 

criptografia completamente homomórfica para comparar a frequência de contagem 

do conjunto de itens. 

Os algoritmos de regras de associação na mineração são tipicamente 

executados em dois processos. O primeiro estágio consiste na geração de uma lista 

do conjunto de itens frequentes a partir do conjunto de todos os itens conhecidos. O 

segundo estágio gera regras de associação a partir da lista de conjuntos de itens 

frequentes. As regras de associação são escolhidas com base no seu valor de 
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suporte. Os valores, de suporte e confiança definem o quanto se deve confiar em 

uma regra de associação gerada a partir deste processo. 

Considerando um cenário onde dois sites de dados, Alice (A) e Bob (B), que 

possuem dois bancos de dados transacionais particionado horizontalmente, DB1 e 

DB2 com tamanhos |DB1| e |DB2|, respectivamente; e que as entidades A e B 

desejam aprender as regras de associações interessantes da união dos seus 

bancos de dados DB = DB1 U DB2. Desta forma, o protocolo ARM proposto deverá 

efetuar as avaliações sem revelar algum dado para a outra parte, preservando a 

privacidade dos dados durante todo o processo entre as partes.  

O protocolo proposto no estudo levantado é dividido em dois estágios, 

conforme o processo normal de aplicação do método ARM. No primeiro estágio, o 

conjunto de itens frequente e global Lg é produzido de acordo com o suporte mínimo 

s (vide equação 4.0), ou seja, consiste em gerar uma lista de conjuntos de itens 

frequentes a partir do conjunto de todos os itens conhecidos. O segundo estágio 

determina as regras de associação de Lg, neste estágio é gerado as regras de 

associação a partir da lista de conjuntos de itens frequentes Lg. 

Durante o processo, algoritmos para a comparação segura entre dois inteiros 

são executados com base na criptografia completamente homomórfica para 

comparar a contagem de frequência de um conjunto de itens. O esquema 

criptográfico completamente homomórfico utilizado tem como entrada um bit ou 

número inteiro, se a entrada X for um número inteiro será trabalhado com cada bit 

de X separadamente e retorna a concatenação de todo o cifrotexto gerado. O 

mesmo ocorre com o processo de decodificação. 

Os autores apresentam o desenvolvimento de algoritmos para comparação 

segura entre dois inteiros (M e N) codificados (eβ), utilizando a ECH, e que tem 

como saída a encriptação de um bit (se o bit for igual a zero, então M ≥ N, se não M 

< N ) que poderá ser decodificado apenas pela chave secreta do proprietário.  

A Figura 17, ilustra os passos do algoritmo para geração do conjunto de itens, 

ou seja, a união dos itens que se deseja aplicar as regras de associação. 
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Figura 17: Etapas do algoritmo para geração do conjunto de itens 
Fonte: Kaosar et al. 2012. 

De acordo com a Figura 17, Alice (A) calcula  (um inteiro codificado com a 

chave pública de A, que representa a quantidade de itens de determinado produto de 

A) e envia ’ para Bob (B), Bob calcula β (um inteiro codificado com a chave pública 

de B que representa a quantidade de itens de determinado produto de B) e então 

executa o algoritmo de comparação entre inteiros codificados com base na ECH. O 

resultado do algoritmo de comparação é um bit codificado T[l] (somente Alice pode 

decodificar T[l]) que é enviado para A, Alice então decodifica o bit T[l], e verifica se o 

item é frequente. Se o item for frequente Alice envia a frequência do conjunto de 

itens a Bob para que ele possa gerar seu conjunto de itens I. 

Neste protocolo proposto, Alice gera e armazena suas chaves secreta e 

pública, sk e pk, respectivamente. Alice não envia qualquer dado para Bob sem estar 

devidamente codificado com a chave pública dela. Portanto, os dados de Alice são 

garantidos pela segurança do esquema de criptografia completamente homomórfica. 

Neste processo, as propriedades privacidade e sigilo são preservadas uma 

vez que nenhuma parte consegue obter acesso à  informação da outra parte, devido 

3 

Passo A.1: Calcula 
Passo B.1: Calcula 

Passo B.2: Calcula 

 Passo A.3: Envia I para B 

Passo A.2: R=Dsk(T[l]. Se 

R=0 Então é frequente 

Passo B.3: Lk+1=Lk+1UI 
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às propriedades da criptografia completamente homomórfica, pois permite efetuar 

operações arbitrárias de adição e multiplicação com dados codificados. 

4.4.3.2 Resultados 

Uma análise de segurança foi desenvolvida pelos autores do estudo a fim de 

avaliar a segurança e eficiência do protocolo. Nesta análise, considerou um modelo 

onde Alice e Bob são semi-honestos ou honestos (seguem corretamente os passos 

do algoritmo), mas curiosos. Desta forma, foi estabelecido um game para verificar se 

um adversário consegue obter qualquer informação adicional à que o jogador já 

conhece. O adversário deve ser incapaz de distinguir entre uma simulação do 

protocolo e uso real do protocolo. Com a análise, foi provado que o protocolo é 

indistinguível, ou seja, nenhuma parte consegue obter informação adicional da outra 

parte.  

Com a finalidade de testar a viabilidade desta abordagem, os autores 

implementaram um protótipo de software. O protocolo foi executado em um 

computador com processador Intel® Core i7-2600 de 3.4 GHz com 16 Gb de 

memória RAM, executando o sistema operacional Linux (3.1.0-1.2). Foi utilizada uma 

biblioteca open source do esquema de criptografia completamente homomórfica 

chamada Smart-Vercauteren, para as operações criptográficas. Com esta biblioteca, 

os autores do estudo poderiam mensurar o tempo necessário para o método de 

comparação de números inteiros. 

Para os autores, a principal contribuição do estudo é o uso da criptografia 

completamente homomórfica a fim de resolver o problema de regras de associação 

com preservação da privacidade. O protocolo mostrou-se seguro, com base no 

pressuposto de dureza do sistema criptográfico. A técnica de preservação de 

privacidade proposta pode ser usada na filtragem colaborativa de dados entre dois 

bancos de dados. 

Sobre os trabalhos futuros, os autores sugerem expandir o protocolo para 

atender um número maior de partes tornando uma interação computacional 
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multipartidária, e aplicar a técnica de criptografia completamente homomórfica para 

outros algoritmos da mineração de dados.  

4.4.4 Sistema de Busca em Banco de Dados Codificados 

A Criptografia Completamente Homomórfica tem sido visualizada como a 

solução de problemas computacionais em diversas aplicações, especialmente no 

armazenamento de dados na nuvem. Com isso, a ECH tem sido o foco de 

extensivos estudos em busca de esquemas eficientes a fim de solucionar problemas 

relativos à segurança computacional e tornar prático diversas aplicações.  

Aplicações como o armazenamento de dados na nuvem, onde há a utilização 

de servidores remotos não confiáveis, levantam preocupações quanto à privacidade 

e o sigilo dos dados por parte dos usuários de tal serviço. Pois, o administrador do 

banco de dados pode ser curioso ou semi-honesto, e conseguir obter informações 

sigilosas dos dados armazenados no banco de dados. 

Com a criptografia moderna parte do problema supra citado é resolvido, pois 

a criptografia permite que o usuário codifique as informações e as armazene em um 

servidor remoto, impedindo que o administrador do banco de dados tenha acesso às 

informações em texto puro e garantindo o sigilo e a privacidade dos dados. Mas 

outro problema é levantado quando se necessita efetuar operações de busca e 

pesquisa nos dados encriptados, pois os algoritmos de pesquisa não conseguem 

realizar operações com os dados codificados. 

Neste contexto, os autores Jing-Li Han, Ming Yang, Cai-Ling Wang e Shan-

Shan Xu [Han et al. 2012] apresentam no estudo “The Implemention and Application 

Fully Homomórphic Encryption Scheme”, um sistema de busca de dados codificados 

combinando a Encriptação Baseada em Atributos (ABE - Attribute based Encryption) 

e a Criptografia Completamente Homomórfica (ECH). O sistema apresentado 

permite que qualquer pessoa, mesmo sem a posse da chave privada dos dados 

codificados, efetue a pesquisa nos dados, mas não terá acesso aos dados em texto 

puro caso não possua a chave privada e os atributos necessários para a devida 

decodificação.  
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A encriptação baseada em atributos – ABE, é uma coleção de ferramentas de 

criptografia com base em atributos e políticas atribuídas aos usuários por uma 

autoridade. Em particular, ela permite anexar atributos e políticas para a mensagem 

a ser criptografada, de modo que é atribuído políticas/atributos e somente um 

receptor pode decifrá-lo. Os atributos são variáveis booleanas com rótulos arbitrários 

e as políticas são cálculos representados como circuitos booleanos com variáveis de 

atributo (que avaliam para true ou false) [Bethencourt et al. 2007]. 

A encriptação baseada em atributos (ABE) é aplicável ao controle de acesso 

como os sistemas de compartilhamento de arquivo, porque pode ser concedida a 

várias entidades a decodificação de um determinado texto cifrado. A ABE utiliza 

informações como atributo na execução dos algoritmos de codificação/decodificação 

e é aplicável aos serviços de compartilhamento de informações privadas. 

 4.4.4.1 Método utilizado 

Uma aplicação natural da ECH é a busca em dados codificados. Uma vez que 

os dados estão armazenados na forma codificada, a ECH permitirá efetuar 

operações com os dados codificados e tornar possível que um usuário consiga 

realizar buscas em um conjunto de dados codificados.  

Alguns sistemas suportam a busca sobre dados codificados usando mapas bi-

lineares, mas tais sistemas não suportam múltiplas palavras-chave e tem baixa 

eficiência. Assim, os autores deste estudo, propõem um sistema baseado em ABE 

(Attribute based Encryption) e ECH, os quais permitem efetuar buscas sobre dados 

codificados, mesmo sem a posse da chave privada. Mas o usuário só poderá ter 

acesso ao texto puro da informação requisitada se possuir a chave privada para a 

devida decodificação. 

O sistema apresentado é composto das seguintes partes envolvidas: os 

dados do proprietário, um grande número de usuário, grupos de servidores na 

nuvem, o gerador de chaves da ECH e a autoridade de atributos, conforme 

apresentado na Figura 18. 
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Figura 18: Modelo do Sistema para Busca de Dados Codificados 
Fonte: Adaptado de Han et al. 2012. 

Os autores descrevem o sistema apresentado conforme segue o conjunto de 

algoritmos (Setup, Key Generator, Encryption, Evaluate). 

O algoritmo Setup (λ) tem a função de gerar uma saída com o parâmetro 

publico PKABE e uma chave principal MKABE, a partir da entrada λ, que é um 

parâmetro de segurança. 

O gerador de chaves, Key Generator, tem como saída um par de chaves 

(PKFHE, SKFHE) do esquema de Criptografia Completamente Homomórfica, e 

implementa o algoritmo KeyGenABE(MK, S), onde S é um conjunto de atributos, e 

possui a saída SKABE. 

Quando os proprietários dos dados forem enviar tais dados para os servidores 

na nuvem, eles devem codificar seus dados com o algoritmo Encryption para a 

codificação ABE, EncryptABE(PKABE, M, A), onde PKABE é um parâmetro público, M é 

a mensagem em texto puro a ser armazenada e A é a estrutura da arvore de acesso. 

O algoritmo Encryption tem como saída um cifro texto CT, ao mesmo tempo, em que 

codificam as keywords usando FHEѱ = EncryptFHE (pk, wi), onde i=1, ..., t). 
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Quando um usuário deseja efetuar a requisição de um determinado dado, ele 

efetua um pedido (Searing Request), que deve enviar o circuito C de requisição da 

busca para os servidores na nuvem. 

Os servidores alocados na nuvem implementam o algoritmo Evaluation, a fim 

de executar o circuito de solicitação de busca, y = EvaluateFHE (pk,C,ѱ), ѱ= { ѱ1, ..., 

ѱt}. Se y = 1, denota-se que o arquivo satisfaz a solicitação de busca, então o 

servidor na nuvem envia o arquivo encriptado para o usuário, ou então os servidores 

na nuvem efetuam a pesquisa no próximo arquivo. 

Quando o usuário recebe a informação que a solicitação foi executada com 

sucesso, o mesmo efetua o download dos arquivos a partir dos servidores na nuvem 

e decodificam antes de ter acesso ao conteúdo. O algoritmo de decodificação é 

definido como DecryptABE (PKABE, CT, SK). O usuário pode decifrar os arquivos se 

somente se tiver ambos os atributos gerais do usuário que satisfazem a estrutura de 

acesso aos arquivos. 

4.4.4.3 Resultados Apresentados 

Os autores apresentam duas abordagens utilizando a Criptografia 

Completamente Homomórfica: uma baseada em Reticulados Ideais e outra baseada 

em LWE (Learning With Errors). Houve melhorias de eficiência na relação da ECH 

baseada em Reticulados Ideais com a ECH baseada em LWE, mas não são 

esquemas verdadeiramente práticos.  

O método apresentado pelos autores permite que pesquisas possam ser 

efetuadas em dados codificados e armazenados na nuvem, garantindo a privacidade 

e o sigilo das informações no armazenamento, na pesquisa efetuada, nos algoritmos 

que são executados neste processo e na transmissão entre o servidor e o usuário 

requisitante. No sistema proposto, todos os dados computados pelos servidores da 

nuvem estão codificados, para que possa preservar a privacidade dos dados. 

Como a ECH ainda não é um esquema prático e eficiente que permita efetuar 

a sua utilização em sistemas como o apresentado, esforços devem ser direcionados 

visando melhorar a eficiência dos esquemas de criptografia a fim de tornar prática 
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aplicações que necessitam da segurança, do sigilo e da privacidade que a ECH 

pode proporcionar. 

4.4.5 Operações com Conjuntos de Dados Distribuídos 

A quantidade de dados submetida às aplicações de mineração de dados tem 

crescido consideravelmente como consequência indireta das reduções dos custos 

de coleta, transmissão e armazenamento de dados. Com o aumento crescente do 

volume de dados sigilosos armazenados em servidores remotos não confiáveis, 

preocupações quanto ao sigilo e à privacidade dos dados são levantadas.  

Durantes as etapas do processo minerador são necessárias executar 

operações nos conjuntos de dados tais como união e intersecção, a fim de identificar 

relacionamentos. Estas operações são amplamente utilizadas no processo de 

mineração e requer sigilo e privacidade, uma vez que irá manipular dados de 

terceiros.  

Assim, quando múltiplas partes desejam descobrir algumas informações de 

seus dados privados, é necessário efetuar operações em conjuntos de dados 

visando sempre a preservação de privacidade. Por exemplo, suponha que vários 

hospitais querem descobrir a relação entre uma doença específica e uma 

informação genética a partir dos dados médicos de seus pacientes. Uma vez que 

existem muitas restrições de privacidade e segurança envolvidos em dados 

médicos, os hospitais não devem revelar publicamente nenhuma informação sobre 

seus pacientes. Neste contexto, os hospitais podem extrair informações genéticas 

úteis usando operações de conjunto com preservação da privacidade sem revelar os 

dados de seus pacientes. A informação extraída pode ser utilizada para determinar a 

probabilidade de que uma pessoa sofra de uma doença específica. 

A proposta do estudo em questão, “Privacy-preserving disjunctive normal form 

operations on distributed sets”, apresentada pelos autores Ji Young Chun, Dowon 

Hong, IK Era Jeong e Dong Hoon Lee [Chun et al. 2013], aborda um protocolo que 

preserva a privacidade dos dados utilizando a forma normal disjuntiva (DNF – 

Disjunctive Normal Form).  
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Uma operação DNF com preservação de privacidade sobre um conjunto de 

dados distribuídos pode ser usada para encontrar um determinado conjunto de 

dados sem revelar qualquer informação além da informação inferida a partir das 

operações de DNF. Os autores utilizaram um esquema de encriptação 

completamente homomórfico para garantir a segurança e a privacidade do protocolo. 

4.4.5.1 Métodos utilizados 

Os autores [Chun et al. 2013] propõem um protocolo de preservação de 

privacidade nas operações de DNF com conjuntos distribuídos que não revela 

qualquer informação, além das informações que podem ser inferidas nas operações 

de DNF, tornando possível construir muitas relações úteis entre as séries como um 

conjunto de elementos que se repetem. 

O protocolo proposto pode encontrar qualquer elemento arbitrariamente 

definido em um conjunto de dados, que podem ser representados na forma normal 

disjuntiva, conforme apresentado na Figura 19. 

 

Figura 19: Representação de operações com conjuntos. SF = (A1 ∩  A2 ∩ Ā3) U (Ā1 
∩ A3) 

Fonte: Chun et al. 2013.  

Os autores exemplificam algumas relações entre conjuntos de dados 

executando operações com conjuntos, por exemplo, assumindo que há três 

conjuntos de dados A1, A2 e A3. Muitos relacionamentos entre estes conjuntos 
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podem ser representados como a forma normal disjuntiva (DNF), conforme 

segue: 

 A união dos conjuntos é definida como SU = A1  A2  A3; 

 A intersecção dos conjuntos é definida como SI = A1 ∩ A2 ∩ A3; 

 O limite superior de um conjunto de intersecção é definido como STs = 

(A1 ∩ A2)  (A2 ∩ A3)  (A3 ∩ A1); 

 O limite inferior de um conjunto de intersecção é definido como  STi = 

(Ā1 ∩ A2)  (Ā 2 ∩ A3)  (Ā 3 ∩ A1); 

 O conjunto com 1 elemento repetido é definido como SR1 = (Ā1 ∩ Ā2 ∩ 

A3)  (Ā1 ∩ A2 ∩ Ā3)  (A1 ∩ Ā2 ∩ Ā3); 

 O conjunto com 2 elementos repetidos é definido como SR2 = (Ā1 ∩ A2 

∩ A3)  (A1 ∩ Ā2 ∩ A3)  (A1 ∩ A2 ∩ Ā3); 

Visando preservar a privacidade dos dados, os autores desenvolveram o 

protocolo PPDNF (Preserving Privacy Disjunctive Normal Form), para as operações 

DNF em um conjunto de dados distribuídos, e dois sub protocolos chamados de 

EncUnion e TestMem que são utilizados no protocolo principal. Estes sub protocolos 

são seguros no modelo de segurança do adversário honesto, mas curioso (honest-

but-curious adversaries). 

O sub protocolo EncUnion é uma modificação da proposta apresentada em 

2007 por Keith Frikken [Frinkken, 2007], que apresenta um protocolo utilizando a 

criptografia parcialmente homomórfica, especificamente o esquema de Paillier´s, a 

fim de preservar a privacidade na união de um conjunto de dados baseado no 

modelo de adversário malicioso. A modificação efetuada pelos autores neste estudo 

ocorre em utilizar o esquema de criptografia completamente homomórfica e aplicar 

no protocolo proposto por Frikken. 

O EncUnion é um sub protocolo que utiliza a criptografia completamente 

homomórfica para unir os conjuntos de dados em conjuntos codificados. Ele é 
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executado conjuntamente por todas as partes para obter uma lista de tuplas 

criptografada e embaralhada. As partes não poderão obter qualquer outra 

informação além de, uma lista codificada e embaralhada e o tamanho de cada uma 

delas. 

Ao executar o protocolo PPDNF todas as partes colaboram com uma lista 

codificada e embaralhada com o conjunto de tuplas gerada pelo sub protocolo 

EncUnion. Cada parte calcula uma lista de bits indicando a associação usando o sub 

protocolo TestMem que também faz uso do esquema de encriptação completamente 

homomórfico. Com a lista de bits indicando a associação, o protocolo executa 

algumas operações arbitrárias de adição e multiplicação com base no esquema de 

encriptação completamente homomórfica a fim de computar os dados codificados 

mantendo a privacidade dos dados.  

Os autores descrevem as operações DNF com preservação de privacidade 

com conjunto de dados distribuídos, conforme segue: 

1. Todas as partes colaboram com uma lista de tuplas codificada e 

embaralhada utilizando a criptografia completamente 

homomórfica; 

2. Cada parte calcula uma lista de bits utilizando o sub protocolo 

TestMem, e encaminha para o protocolo PPDNF executar os 

algoritmos necessários a fim de identificar as relações entre os 

conjunto de dados. 

3. Cada parte recebe a saída de SF codificada e com a chave 

secreta homomórfica, poderá decodificar os dados recebidos;  

4.4.5.2 Resultados 

O protocolo proposto PPDNF, poderia utilizar qualquer esquema de 

encriptação completamente homomórfico, pois a construção do block não modifica a 

estrutura do protocolo PPDNF. Isto é, a estrutura da PPDNF não depende da 

estrutura do sistema criptográfico, no entanto a eficiência do protocolo proposto 
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depende da eficiência do esquema de encriptação homomórfica. Não obstante, se 

utilizar um esquema de encriptação homomórfica mais eficiente, a complexidade do 

protocolo PPDNF diminui. 

A Preservação de Privacidade da Forma Normal Disjuntiva PPDNF não revela 

qualquer outra informação além de apenas a informação que pode ser inferida a 

partir de uma saída definida no conjunto SF e no tamanho de cada conjunto privado. 

O protocolo é seguro devido ao esquema de encriptação completamente 

homomórfico ser seguro. 

4.4.6 Preservando a privacidade com o Protocolo SPIR  

O modelo SPIR (Symetrically Private Information Retrieval), visa garantir a 

privacidade dos dados, bem como a privacidade do usuário. Ou seja, a cada 

invocação do protocolo SPIR, além de manter a privacidade do usuário, o protocolo 

impede também que o usuário (mesmo sendo um desonesto) obtenha qualquer 

informação que não seja um único bit físico dos dados. 

A privacidade dos dados é uma exigência natural e fundamental em muitos 

contextos, um exemplo ocorre em um banco de dados comercial que vende 

informações aos usuários, tais como informações sobre ações na bolsa de valores, e 

que cobra pela quantidade de dados que o usuário recupera. Neste exemplo, tanto a 

privacidade quanto a confidencialidade do usuário são essenciais [Gertner et al. 

1998]. O protocolo Simétrico PIR (SPIR) deve impedir que o usuário aprenda mais 

de um registro do banco de dados durante uma sessão. A principal medida para 

mensurar o custo de tais sistemas, como o protocolo SPIR, é a sua complexidade de 

comunicação. 

Com o avanço da Internet e de suas aplicações, especialmente as aplicações 

que utilizam bancos de dados terceirizados, estas alimentam as pesquisas sobre o 

uso de protocolos PIR (Private Information Retrieval) e SPIR (Symmetrically Private 

Information Retrieval) com a finalidade de preservar a privacidade dos dados. Os 

autores, Hong Zhong, Lei Yi, Yu Zhao, Xiaping Yuan, Xianju Sha [Zhong et al. 2011], 

apresentam no estudo “Fully-homomorphic Encryption Based SPIR”, a proposta de 

um esquema SPIR baseada na criptografia completamente homomórfica a fim de 



 

104 

 

garantir a preservação da privacidade dos dados e melhorar o custo de 

comunicação do SPIR reduzindo de O((log n)2) para O(log n). 

4.4.6.1 Métodos utilizados 

Segundo os autores, a construção do protocolo SPIR proposto tem como 

base a criptografia completamente homomórfica que é um sistema criptográfico 

seguro sobre um grupo abeliano, M. Se o criptosistema P = (K, , D) tem uma 

mensagem M, e um cifro texto no espaço C, onde M e C são grupos, então: 

D(f1( (a),  (b))) = a+b                             

D(f2( (a),  (b))) = a • b 

Onde a,b  M, +/• representam as  operações de adição e multiplicação do 

grupo M, a função f1 e f2 são aplicadas sobre o cifro texto. 

Na execução do protocolo, assume-se que um usuário necessita recuperar 

um determinado dado de um servidor de banco de dados, então ele deve possuir um 

índice que deseja procurar e o par de chaves, secreta e pública. Executando o 

protocolo, o usuário necessita enviar para o servidor uma solicitação de consulta 

composta pela sua chave pública pk e o índice x codificado. Claramente, percebe-se 

que como o usuário utiliza a chave pública dele para codificação, então ninguém 

pode ser capaz de aprender nada sobre o valor de x. O servidor recebe a requisição, 

efetua operações com o esquema de encriptação completamente homomórfico e 

devolve ao cliente o resultado da requisição codificada, para que o cliente possa 

decodificar utilizando a chave privada dele. A Figura 20, ilustra este processo. 
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Os autores descrevem o protocolo em três passos, conforme segue: 

1. Assume que o usuário possui suas chaves pública/secreta e um 

índice x que deseja recuperar, x  (x0, x1, ..., xm-1) ϵ {0, 1}m. Então 

o usuário precisa calcular i =   (xi) para 0≤i≤m-1, e enviar a 

requisição para o servidor, cliente → servidor : (pk, 0, 1, ..., m-1);  

2. Quando o servidor recebe a requisição de consulta do usuário, o 

servidor precisa efetuar operações homomórficas a fim de 

encontrar o item solicitado pelo usuário e entregar a resposta 

codificada da requisição do usuário: server → cliente : (dx); 

3. O usuário recebe (dx), decodifica-o e encontra dx utilizando a sua 

chave secreta. dx = D ((dx)). 

4.4.6.2 Resultados 

Os autores apresentam uma análise do protocolo verificando a segurança do 

mesmo. A análise de segurança é comprovada, no modelo de segurança onde o 

cliente é semi-honesto, pois o cliente segue o protocolo corretamente. O cliente 

recebe a resposta codificada do servidor ((dx)) a partir da sua escolha, mas não 

consegue nenhuma outra informação adicional dj (j ≠ x). No lado do servidor, o 

Usuário 
Servidor 

O usuário envia uma 

consulta contendo a 

chave pública pk e o 

índice x codificado. 

Servidor computa os 

dados com base na CCH, 

e devolve ao cliente o 

resultado da consulta 

codificado com a chave 

pública do solicitante. 

 
Solicita a consulta 

Devolve o Resultado 

Figura 20: Modelo do processamento de uma consulta usando o SPIR 
Fonte: Desenvolvido pelo autor. 
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mesmo não aprende nada sobre a escolha do cliente, pois na entrada do circuito o 

índice enviado pelo cliente já encontra-se codificado. Desta forma, conclui-se que o 

sistema apresentado é seguro se o esquema de encriptação completamente 

homomórfico for (computacionalmente) seguro. 

O protocolo SPIR baseado na Criptografia Completamente Homomórfica 

melhora a complexidade de comunicação tornando-a ideal, conforme apresentado 

na Tabela 5. Além disso, a etapa de bootstrapping faz com que o protocolo seja 

menos eficiente computacionalmente.  

Tabela 5: Comparação do custo da Complexidade da Comunicação com outros 
protocolos SPIR 

Esquema PIR 

Complexidade da Comunicação 

Comunicação no lado 

do servidor 

Comunicação no lado 

do cliente 

Esquema SPIR de 

Chang 

O (log n) O (n log n) 

Esquema SPIR de 

Lipmaa 

O ((log n)2) O ((log n)2) 

Protocolo apresentado O(1) O (log n) 

 

Como sugestão para os trabalhos futuros os autores propõem que  solução 

que o problema de bootstrapping provoca, poderá melhorar o custo de comunicação 

do protocolo. 

4.4.7 Execução de Consultas SQL em Banco de Dados Codificados 

A computação na nuvem surge como uma solução atraente que pode ser 

delegada a utilizar serviços de armazenamento e processamento de dados 

confidenciais. No entanto, vários riscos de segurança são encontrados em um 

sistema como tal, pois caso os dados estejam armazenados de forma codificada, 

deve-se decodificar antes de processá-los, como exemplo, a busca em dados 
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codificados. Portanto, com os dados decifrados, estes ficam susceptíveis a leitura e 

alterações de terceiros quebrando a privacidade dos mesmos.  

A confidencialidade das informações, bem como a responsabilidade por 

incidentes que afetam a infraestrutura surgem como dois exemplos importantes 

quando se utiliza os serviços terceirizados de computação na nuvem. Na verdade, a 

computação em nuvem apresenta vários riscos de proteção de dados para clientes e 

fornecedores. Por exemplo, o usuário que utiliza os serviços na nuvem pode não 

estar ciente das práticas como o provedor da nuvem processa os dados 

armazenados. Portanto, o usuário não pode garantir que os dados são processados 

(por exemplo, alteradas ou apagadas), de forma legal. Estas questões podem ser 

resolvidas com a utilização da encriptação homomórfica. 

No estudo em questão, “A Secure Database System using Homomorphic 

Encryption Schemes”, os autores Youssef Gahi, Mouhcine Guennoun e Khalil El-

Khatib [Gahi et al. 2011], apresentam uma técnica para executar instruções SQL 

sobre os dados criptografados. Eles desenvolveram um sistema de banco de dados 

seguro que processa tais consultas. Os parâmetros de consultas SQL são 

criptografados pelo cliente e enviados para o servidor para o devido processamento. 

O servidor executa a operação solicitada em uma base de dados criptografada e 

retorna um resultado cifrado para o cliente. A vantagem deste sistema é que o 

servidor de banco de dados não obtém o conteúdo e nem a posição dos registros 

gerados pela consulta. Testes com o esquema de criptografia completamente 

homomórfica, proposto por Craig Gentry, foram realizados a fim de verificar a 

eficiência e segurança do método. 

4.4.7.1 Métodos utilizados 

Os autores apresentam um sistema de banco de dados seguro que processa 

consultas SQL com dados criptografados. A Figura 21 apresenta o esquema do 

sistema, onde os parâmetros das consultas são encriptados pelo cliente e enviado 

para um servidor de transformação. Este último realiza a operação solicitada e 

devolve os resultados encriptados para o cliente. Os autores implementaram o 
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sistema a fim de avaliar e provar que é possível realizar consultas SQL sobre um 

banco de dados criptografado.  

 

 

 

 

 

Em um cenário de uso, o usuário especifica um critério de pesquisa para um 

banco de dados codificado, então um software cliente criptografa os parâmetros da 

consulta, que corresponde ao critério de pesquisa, e envia para o servidor 

apropriado. O servidor utilizando a criptografia completamente homomórfica efetua 

cálculos de adição e multiplicação e recupera o registro solicitado (fazendo o 

processamento cego, pois os dados estão codificados) a partir do banco de dados e 

retorna para o cliente os dados codificados da consulta. O software cliente decodifica 

o registro e exibe para o usuário o item consultado em texto puro.  

Os autores desenvolveram uma aplicação, a fim de verificar a eficiência e 

segurança da proposta. Tal aplicação foi inserida num cenário representando os 

dados médicos, no qual havia registros de dez pacientes. A Figura 22 apresenta a 

aplicação desenvolvida pelos autores do estudo apresentando. O aplicativo suporta 

as seguintes operações SQL: 

 SELECT com caracteres curinga (*, ?) e operadores relacionais (<>); 

 UPDATE com caracteres curinga ( *, ? ) e operadores relacionais (<>); 

 APAGAR com caracteres curinga (*, ?) e operadores relacionais (<>); 

 Operações estatísticas como COUNT e AVG. 

 

Cliente 
Servidor na 

Nuvem 
Dados 

Codificados 

Solicitação  
codificada 

Resultado 
codificado 

Figura 21: Representação da requisição segura de dados 
Fonte: Adaptado de Gahi et al. 2011. 
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Figura 22: Aplicação desenvolvida para simulação, modo cliente. 
Fonte: Gahi et al. 2011. 

Os autores [Gahi et al. 2011] ressaltam que a implementação da aplicação 

médica foi construído com base em uma versão simplificada e não segura do 

esquema de criptografia pouco homomórfica. Isto é devido a problemas de 

desempenho e de complexidade de implementação, é impraticável executar testes 

usando o sistema de criptografia completamente homomórfica . Os autores do 

estudo escolheram os parâmetros de segurança de tal forma a apoiar todas as 

operações SQL sem necessidade de empregar a técnica de bootstrapping. 

4.4.7.2 Resultados 

Na simulação efetuada a fim de avaliar a performance da aplicação, 

observou-se que o sistema demora 23 minutos para calcular o produto de dois 

inteiros de 16 bits, e isto é devido à latência da técnica de bootstrapping, mais 

precisamente a função recrypt. De acordo com as medições, o sistema demora 1 

segundo para executar a função recrypt em um texto cifrado. 

Com a implementação do sistema, os autores conseguem comprovar a 

possibilidade de executar instruções SQL sobre os dados criptografados. No entanto, 

o tempo necessário para executar estas instruções é muito elevado e, por 

conseguinte, não é apropriada para as operações em tempo real, que envolvem um 

grande banco de dados (isto é, vários terabytes de dados). Tal inconveniente é 
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devido, principalmente, ao esquema de encriptação homomórfica. Na verdade, pode 

haver técnicas mais eficientes para otimizar a implementação, ou seja, pode-se 

realizar recryption apenas quando é necessário, uma vez que o valor do ruído pode 

ser limitado. No entanto, os autores acreditam que um sistema de encriptação 

homomórfica mais prático ainda está para ser desenvolvido. 

4.4.8 Assinaturas Homomórficas para funções polinomiais 

Uma assinatura digital é um método de autenticação de informações digitais 

que visa garantir e validar a integridade das informações. A assinatura digital permite 

identificar anomalias nos dados durante a sua transmissão, armazenamento e/ou 

computação em banco de dados não confiáveis. Com a assinatura homomórfica é 

possível permitir ao usuário delegar a computação dos dados garantindo a 

integridade das informações computadas.  

Segundo os autores Dan Boneh e David Mandell Freeman [Boneh e Freeman, 

2011] a grande maioria dos trabalhos inovadores estão preocupados em apresentar 

métodos para computar funções arbitrárias em dados codificados, mas poucos 

trabalhos tratam da computação de funções sobre dados assinados. Nesse contexto, 

o presente estudo, “Homomorphic Signatures for Polynomial Functions”, apresenta o 

primeiro esquema de assinatura homomórfica que é capaz de avaliar funções 

polinomiais multivariadas sobre dados assinados. 

O estudo em questão apresenta um cenário hipotético, onde Alice utiliza um 

banco de dados remoto e não confiável para armazenar as notas de estudantes de 

um determinado curso. Com o esquema proposto de assinatura homomórfica, Alice 

deverá utilizar sua chave secreta para poder gerar as assinaturas digitais de cada 

dado e enviá-los (os dados e suas respectivas assinaturas), para o serviço de 

armazenamento remoto.  

Caso uma segunda parte (Bob) necessite, por exemplo, da média ou do 

desvio padrão dos dados armazenados no banco de dados não confiável, ele poderá 

solicitar a operação ao servidor que devolverá o resultado da operação e a 

respectiva assinatura do resultado do cálculo para a validação de que o calculo 

efetuado pelo servidor está correto. Assim, a validação da integridade do calculo da 
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média poderá ser verificada a partir da assinatura homomórfica calculada sobre as 

assinaturas de cada dado armazenado. 

Todavia, ao publicar o par (f, σ), onde f é o resultado da operação de média e 

σ a assinatura da operação da média (derivada de cálculos homomórficos com as 

assinaturas dos demais dados), qualquer parte que detenha a chave pública de Alice 

poderá checar a assinatura sobre os dados computados pelo servidor remoto. 

Este método pode ser aplicado em uma ferramenta conhecida como árvore de 

decisão que é muito utilizada em processos de mineração de dados. A árvore de 

decisão é amplamente utilizada em algoritmos de classificação, é apresentada como 

uma representação simples do conhecimento e um meio eficiente de construir 

classificadores que predizem ou revelam classes ou informações úteis baseadas nos 

valores de atributos de um conjunto de dados. A árvore de decisão é muito útil no 

processo de extração de informações previamente desconhecida, a partir de 

grandes bases de dados. 

Desta forma, o estudo em questão tem o foco direcionado às funções que 

executam operações aritméticas eficientes em um conjunto de dados como a média, 

desvio padrão, operações de análise estatística e em algoritmos de mineração de 

dados. Métodos atuais para computação em dados assinados utilizam apenas 

funções lineares, mas este estudo apresenta a assinatura homomórfica para funções 

polinomiais de grau constante. 

4.4.8.1 Método utilizado 

O esquema apresentado de assinatura homomórfica consiste nos algoritmos 

KeyGen, Sign, Verify  (algoritmo Gerador de chaves, algoritmo de Assinatura e 

algoritmo de Verificação, respectivamente) além de um algoritmo adicional Evaluate 

(Avaliação) que traduz as funções sobre mensagens para funções sobre 

assinaturas. 

Num contexto onde um servidor de armazenamento não confiável necessita 

efetuar a operação de desvio padrão em um conjunto de dados assinados, surge 



 

112 

 

uma preocupação quanto à validade do resultado da operação aritmética efetuada 

pelo servidor. 

Assim, no cenário apresentado é destacado um problema da computação 

sobre dados assinados que o método de assinatura homomórfica proposto visa 

resolver. Suponha que Alice tem um conjunto de dados numéricos m1, ..., mk de 

tamanho k (por exemplo, notas finais em um curso com k estudantes). Então, Alice 

assina independentemente cada dado mi, mas antes de assinar Alice acrescenta 

uma tag e um índice. Mais precisamente, Alice, assina a tripla (“notas”, mi, i) para 

i=1, ..., k e obtém k assinaturas σ1, ..., σk. Nesta notação, i é o índice, mi é o conjunto 

de dados e a tag “notas” serve como um rótulo para o conjunto de dados. O conjunto 

de dados e as k assinaturas são armazenadas em algum servidor remoto não 

confiável. 

Posteriormente, caso o servidor seja solicitado para calcular funções tais 

como: a média e o desvio padrão de um subconjunto de dados, e necessite 

validar/autenticar os dados calculados, então o servidor deverá utilizar o algoritmo 

Evaluate(pk, tag, f, ) que utiliza o conjunto de assinaturas  e a função f para 

derivar a assinatura da tripla: 

(“notas”, m:= f (m1, ..., mk), <f>),                        Equação 4.2 

 O algoritmo Evaluate não necessita da mensagem original, ele atua somente 

sobre as assinaturas dos dados. 

Neste cenário o par (m, σ), onde m é o resultado da função f e σ a assinatura 

homomórfica da função, poderá ser publicado e qualquer pessoa com posse da 

chave pública de Alice, poderá checar se o servidor aplicou corretamente a função f 

sobre um conjunto de dados assinados, além de verificar que σ é a assinatura da 

tripla. 

4.4.8.2 Resultados 

Através dos esquemas de assinaturas completamente homomórficos (ou seja, 

apoiado na computação arbitrária em dados assinados), um servidor não confiável 
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poderá executar algoritmos de mineração de dados mais complexos sobre 

determinado conjunto de dados. Por exemplo, dado um conjunto de dados 

assinados e definidos, o servidor poderia publicar uma árvore de decisão, assinado. 

Caso torne público a árvore de decisão assinada, nenhuma outra informação iria 

vazar sobre o conjunto de dados original. 

O método apresentado suporta funções polinomiais multivariadas de grau 

limitado, mas para uma função polinomial de grau constante o comprimento de uma 

assinatura derivada depende, logaritimicamente, do tamanho do conjunto de dados.  

A segurança do sistema de assinatura homomórfica proposto é derivada das 

propriedades de reticulados, ou seja, é baseado na dificuldade de resolver 

problemas utilizando os reticulados ideais, similar ao sistema de encriptação 

completamente homomórfico apresentado por Craig Gentry em 2009. 

A construção desta proposta é definida como o primeiro passo na estrada 

para o desenvolvimento de um esquema de assinatura completamente homomórfica 

que poderia autenticar a computação de qualquer função em dados assinados. Um 

esquema de assinatura completamente homomórfica seria um sistema paralelo e útil 

para os esquemas de encriptação completamente homomórficos existentes. Mesmo 

que um esquema de assinatura completamente homomórfica não foi desenvolvido, 

seria muito útil ampliar o conjunto de funções admissíveis no esquema proposto no 

estudo em questão. 

4.5 Considerações a cerca dos artigos catalogados 

Os estudos apresentados neste Capítulo tratam de esquemas aplicados na 

mineração de dados que utilizam como base a criptografia completamente 

homomórfica.  Cada estudo traz características que estão associadas ao tema desta 

pesquisa, onde os autores propõem uma solução que é viável, eficiente e que 

garante a privacidade, o sigilo e a integridade de dados minerados com base na 

criptografia completamente homomórfica.  

Conforme apresentado no Capítulo 1, a preservação da privacidade e do 

sigilo em bancos de dados distribuídos é uma preocupação para muitos 
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pesquisadores. Buscar soluções eficientes foi um desafio desde 1978, quando 

Rivest, Adleman e Dertouzous postularam a Encriptação homomórfica. A criptografia 

completamente homomórfica era tida como impossível por mais de 30 anos, mas 

somente em 2009 quando Craig Gentry provou que esta técnica criptográfica é 

fatível e viável utilizando a criptografia pós-quântica e reticulados ideais. Após a 

descoberta de Gentry, muitos outros estudiosos começaram a propor melhorias no 

esquema tornando esta descoberta criptográfica em um grande foco de discussão, 

ver Tabela 1. 

Não obstante, observa-se que há pesquisas direcionadas em desenvolver 

eficientes esquemas de encriptação completamente homomórficos, mas quando se 

delimita a área da mineração de dados, poucos esquemas foram encontrados e 

identificados, os quais devem apresentar uma solução prática para esta área de 

pesquisa. 

Os estudos selecionados abordam etapas diferentes do processo de 

mineração de dados, tais como: a análise estatística utilizando a regressão linear; o 

protocolo de recuperação de informações privadas (PIR) estendido para o protocolo 

de recuperação de blocos privados (PBR); a utilização de regras de associação de 

dados; a busca em dados codificados; as operações com conjunto de dados 

distribuídos; a utilização de protocolo simétrico de recuperação de informações 

privadas; as consultas SQL em dados codificados; e por fim, as assinaturas 

homomórficas. Todos os estudos têm foco na preservação do sigilo e da privacidade 

dos dados durante o processo de mineração de dados, exceto o último estudo que 

implementa assinaturas homomórficas, o que permite a uma aplicação cliente 

solicitar ao servidor a computação dos dados armazenados e a respectiva assinatura 

homomórfica a fim de validar se o calculo efetuado pelo servidor está correto.  

Cada estudo apresenta um método aplicado na mineração de dados  baseado 

na criptografia completamente homomórfica com foco no sigilo e na privacidade dos 

dados manipulados. Conforme segue, será apresentada uma discusão entre os 

artigos coletados. 
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O estudo apresentado na seção 4.4.1 busca utilizar a regressão linear 

(ferramenta para análise estatística) que permite verificar a relação linear entre as 

variáveis dependentes e independentes em um conjunto de dados. Por se buscar o 

sigilo e a privacidade dos dados compartilhados, é importante executar a análise 

estatística com dados no estado codificado. Assim com a criptografia completamente 

homomórfica é possível desenvolver um protocolo que realiza análises estatísticas 

em dados codificados visando preservar as propriedades da segurança.   

Os estudos que tratam o uso do protocolo PIR, apresentadas nas seções 

4.4.2 e 4.4.6, buscam manter a privacidade dos dados e melhorar o custo de 

comunicação do protocolo tornando mais eficiente sua aplicação. A proposta do 

protocolo PIR simétrico (SPIR), visa garantir que ambos os lados, cliente e servidor, 

operem com sigilo e privacidade. No lado cliente, o mesmo não consegue aprender 

nenhuma outra informação a mais do que solicita. No lado servidor, o mesmo não 

pode aprender nada, pois tanto a entrada como a saída do circuito são codificadas. 

Em ambos os estudos, a Criptografia Completamente Homomórfica é utilizada por 

permitir a computação arbitrária de operações matemáticas com dados codificados. 

Como alguns esquemas de ECH não são práticos, os autores apresentam uma 

variante do esquema de encriptação completamente homomórfico “DGHV” a fim de 

melhorar a complexidade da comunicação. 

Na mineração de dados, o processo de verificação de correlações em um 

conjunto de dados é importante para descobrir informações úteis. Na seção 4.4.3, os 

autores apresentam uma técnica de comparação segura visando manter a 

privacidade dos dados utilizando a criptografia completamente homomórfica. Assim, 

o uso de Regras de Associação na Mineração de dados (ARM) com a criptografia 

completamente homomórfica provê um maior nível de segurança, preservando a 

privacidade dos dados minerados e garantindo a associação das regras com 

eficiência. 

A busca de dados é uma ferramenta importante para a mineração, caso os 

dados estejam armazenados na forma codificada é necessário uma solução que 

permita efetuar a busca em tais dados. Assim, autores apresentam na seção 4.4.4, 

uma solução que combina a Encriptação Baseado em Atributos (ABE – Attribute 
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Based Encryption) e a Criptografia Completamente Homomórfica que consegue 

efetuar buscas em dados codificados. Na solução proposta, os dados codificados 

são computados por servidores na nuvem a fim de preservar a privacidade do 

sistema tanto na entrada como na saída do circuito, mas os esquemas de ECH 

baseado em Reticulados Ideais e baseado em LWE (Learning With Errors) ainda não 

são esquemas verdadeiramente práticos, segundo os autores do estudo em questão 

[Han et al. 2012]. 

Como a Mineração de Dados utiliza grandes conjuntos de dados, as 

operações como a união e a intersecção de tais conjuntos de dados distribuídos 

alertam os pesquisadores quanto à preservação de privacidade durante as 

operações de conjunto de dados oriundos das diversas bases. Desta forma, o 

estudo apresentado na seção 4.4.5, propõe um protocolo que visa preservar a 

privacidade dos dados utilizando a forma normal disjuntiva, denominado PPDNF 

(Preserving Privacy Disjunctive Normal Form) em conjuntos distribuídos, sem revelar 

qualquer informação além da informação inferida a partir das operações de entrada. 

O esquema de encriptação completamente homomórfico é utilizado para garantir a 

segurança do protocolo e efetuar operações com dados codificados. A estrutura do 

protocolo PPDNF não depende da estrutura do sistema criptográfico, no entanto a 

eficiência do protocolo proposto depende da eficiência do esquema de encriptação 

completamente homomórfico. 

Na seção 4.4.7, é apresentado um estudo que propõe uma solução para 

execução de consultas SQL com dados codificados. No sistema proposto, há uma 

aplicação no lado do cliente que recebe a solicitação de consulta, então a aplicação 

codifica esta consulta e envia a um servidor apropriado para tratar a consulta 

codificada. O servidor realiza as operações homomórficas a partir da solicitação do 

cliente, sem ter acesso aos dados em texto puro, e devolve os resultados 

encriptados para o cliente. O sistema proposto suporta um conjunto de operações 

SQL como SELECT, UPDATE, DEL e operações estatísticas como COUNT e AVG. 

Durante a simulação, os pesquisadores afirmam que o esquema de encriptação 

completamente homomórfico não é eficiente, apresentando problemas no 

desempenho da solução proposta. 
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Na seção 4.4.8, Dan Boneh e David Freeman [Boneh e Freeman, 2011], 

apresentam a assinatura homomórfica para funções polinomiais. Com esta 

abordagem é possível armazenar dados e suas respectivas assinaturas em um 

servidor de armazenamento não confiável. Caso outra parte necessite efetuar algum 

cálculo como a média, o desvio padrão e etc, poderá solicitar diretamente ao 

servidor que irá efetuar o cálculo e respectiva a assinatura homomórfica (a partir das 

demais assinaturas). Com a assinatura homomórfica é possível validar a integridade 

do resultado. Este estudo é apresentado como o primeiro passo para a assinatura 

completamente homomórfica, pois o sistema proposto utiliza reticulados ideais (base 

para a proposta de Gentry), além de garantir a segurança do método. 

Dentre os estudos coletados e apresentados neste Capítulo, todos os autores 

deixam claro que a segurança do protocolo proposto depende da segurança do 

esquema criptográfico completamente homomórfico. Se o esquema criptográfico for 

seguro, então o protocolo também é seguro. Quanto ao quesito de segurança, os 

sistemas criptográficos completamente homomórficos identificados estão baseado 

em funções matemáticas (álgebra abstrata) que são difíceis de se resolver, a 

exemplo de Reticulados Ideais e Learning With Errors (LWE).  

Outro detalhe observado quanto à análise dos estudos é que a eficiência dos 

protocolos propostos depende também da eficiência do esquema criptográfico. Se o 

esquema criptográfico completamente homomórfico for eficiente, o protocolo 

apresentado também o será, garantindo uma maior eficiência e dedicação do poder 

computacional para as etapas da mineração de dados.  

Assim, verificou-se que os atuais esquemas de encriptação completamente 

homomórficos não são práticos nem eficientes, porém são técnicamente possíveis 

de implementar. Contudo, os esquemas identificados conseguem computar 

homomórficamente dados codificados, mas requer um alto custo computacional em 

suas etapas de processamento.  
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Capítulo  

5 

Considerações Finais 

 

Neste capítulo, serão apresentadas as considerações finais e sugestões para 

trabalhos futuros que poderão dar continuidade a esta pesquisa. 
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5.1 Conclusões  

A necessidade em preservar o sigilo e a confidencialidade dos dados é 

extremamente importante para diversas aplicações e usuários. Várias áreas como a 

Medicina, a área Acadêmica, Jurídica, Eleitoral, o Mercado Financeiro e entre outras 

necessitam manter o sigilo dos dados não permitindo que terceiros/adversários 

possam ter acesso ao conteúdo em texto puro. Especificamente na mineração de 

dados, a preservação da privacidade é extremamente importante, pois o algoritmo 

minerador possui acesso aos dados em texto claro dos diversos bancos de dados 

distribuídos a fim de identificar as correlações existentes entre os dados tendo como 

resultado informações úteis. 

Preservar o sigilo e a privacidade no processamento de dados tornou-se um 

tema importante recentemente por causa de avanços na tecnologia que levam à 

proliferação generalizada de dados sensíveis. Uma forma rudimentar para preservar 

a privacidade é simplesmente esconder a informação em alguns dos campos 

sensíveis escolhidos por um usuário. No entanto, tal método está longe de ser 

satisfatório na sua capacidade para prevenir a extração de dados sensíveis. Com o 

uso da criptografia é possível que a segurança, o sigilo, a confidencialidade e a 

integridade da mensagem sejam preservadas. 

A criptografia, área que começou há milhares de anos atrás e que tem como 

um dos propósitos preservar o sigilo das mensagens é um recurso extremamente 

importante nesta era digital. Os avanços da criptografia permitiu que transações 

bancárias, comércio eletrônico, troca de mensagens secretas e entre outras, fossem 

possíveis com alto nível de segurança.  

Com os avanços da criptografia, identificou-se que esta área não se restringia 

a apenas codificar uma mensagem utilizando chaves, tornando-a ilegível, e que 

possibilita ao receptor decodificar a mensagem codificada. A criptografia dita como 

moderna teve novos rumos e, atualmente, a Encriptação homomórfica tomou o foco 

das discussões entre os criptógrafos. A encriptação homomórfica está sendo 

bastante discutida por pesquisadores com a finalidade de encontrar soluções 

eficientes e práticas que permita a computação arbitrária dos dados codificados. 
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Esta solução irá resolver diversos problemas atuais que ocorrem na comunicação 

digital. 

Em 1978, foi criado o conceito de encriptação homomórfica com a discussão 

do esquema criptográfico RSA que efetuava operações homomórficas limitadas com 

os dados codificados sem necessitar a decodificação dos dados antes da sua 

computação e que tem como resultado o seu correspondente codificado. A 

encriptação homomórfica evoluiu no decorrer dos anos e diversos esquemas 

parcialmente homomórficos foram desenvolvidos visando melhorar a segurança e 

eficiência, mas como a criptografia parcialmente homomórfica apresenta limitações 

em suas operações, a sua aplicação é restrita. 

Com a Encriptação Completamente Homomórfica (ECH), a qual permite 

efetuar várias operações arbitrárias com os dados codificados, é possível quebrar o 

paradigma de validação ou comparação de dados com a informação sensível legível. 

Com este sistema criptográfico é possível, por exemplo, realizar consultas em um 

banco de dados com todos os seus campos criptografados, a partir de uma consulta 

também criptografada.  

A Criptografia Completamente Homomórfica ficou obscura para os 

criptoanalistas por muito tempo, e somente em 2009 foi que Craig Gentry conseguiu 

provar que este esquema é possível utilizando reticulados ideais, na concepção do 

seu trabalho. A construção de Gentry segue um caminho que foi bastante utilizando 

em esquemas posteriores e este foi definido como o propulsor da ECH. 

Até então, o esquema proposto por Gentry não é prático, mas foi uma grande 

descoberta para a área da Criptografia. A partir do esquema de Gentry, outros 

pesquisadores apresentaram melhorias a fim de obter métodos criptográficos mais 

seguros, práticos e eficientes. 

Nesta dissertação, buscou-se analisar estudos que apresentam recursos da 

criptografia completamente homomórfica aplicados na mineração de dados e que 

possa tornar a ferramenta mineradora mais segura de modo que o sigilo, a 
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privacidade, a confidencialidade e a integridade dos dados manipulados sejam 

preservados, durante todo o processo da mineração. 

Inicialmente foi elaborada uma revisão de literatura, buscando levantar 

evidências sobre a relevância da questão da pesquisa definida na Introdução, 

Capítulo 1. Com a pesquisa na literatura, observou-se que a criptografia 

completamente homomórfica foi pensada há mais de 30 anos e recentemente foi 

comprovada que é possível sua computação. O esquema de Craig Gentry foi dito 

como o Santo Graal da Criptografia, pois até meados de 2009 a criptografia 

completamente homomórfica não era possível de se executar. 

Em seguida, utilizando os mecanismos de um mapeamento sistemático, foi 

elaborado um protocolo a fim de coletar estudos relevantes para buscar evidências 

que permitam responder à problemática levantada no Capítulo 1. Tais estudos 

devem abordar etapas da mineração de dados tratados com a criptografia 

completamente homomórfica, visando garantir o sigilo e a confidencialidade dos 

dados minerados.  

Durante o processo de mineração de dados, há várias etapas como exemplo: 

a coleta de dados em bases distribuídas, operações com conjuntos dados, limpeza 

de dados genéricos, busca de dados, retorno de informações sigilosas e entre 

outras. Além destas etapas há ainda outros problemas como a utilização de um 

canal de comunicação inseguro, administrador da base de dados curioso, falha no 

algoritmo minerador e etc. Todos estes pontos estão passíveis de vazamento de 

informações sigilosas caso não utilizem recursos que visam garantir esta 

privacidade.  

Percebeu-se que preservar a privacidade e o sigilo, durante a mineração de 

dados é um problema para os proprietários dos dados, mas que pesquisadores 

buscam resolver há muito tempo. A partir desta pesquisa e conforme é apresentado 

nos Capítulos 2 e 3, observou-se que a criptografia completamente homomórfica é 

uma possível e grande solução não apenas para este desafio, senão também a 

aplicação no voto eletrônico, computação nas nuvens, filtro de e-mail codificado, 

etmtre outros. 
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A criptografia completamente homomórfica provê o sigilo, a privacidade e a 

segurança para o processamento de dados em ambientes não confiáveis, e poderá 

ser utilizada em protocolos que executam os algoritmos da mineração de dados. 

Assim, foi apresentado, nesta pesquisa o significado e a importância em utilizar um 

esquema criptográfico completamente homomórfico aplicado, especialmente, na 

mineração de dados. 

 Analisando os diferentes métodos encontrados e apresentados no Capítulo 4, 

observou-se que cada autor visa resolver o problema de preservar o sigilo e a 

privacidade na mineração de dados, abordando-o em partes isoladas do processo 

minerador.  

Todos os estudos aqui analisados deixam claro que a segurança da solução 

proposta depende da segurança do sistema criptográfico. Se o sistema criptográfico 

for seguro então o esquema proposto também é seguro.  

Outro ponto observado, é que a eficiência do esquema proposto também 

depende da eficiência do sistema criptográfico completamente homomórfico, neste 

ponto o sistema criptográfico ainda não atende aos requisitos desejados, mas 

estudiosos estão buscando resolver este problema com novas soluções. 

Novos esquemas da ECH foram apresentados, conforme Tabela 1, mas 

durante a coleta e catalogação dos estudos pertinentes ao tema desta pesquisa, 

percebeu-se que os métodos propostos ainda não utilizam as novas abordagens da 

ECH.  

É evidente que a criptografia completamente homomórfica ainda requer 

profundos estudos a fim de tornar prático e eficiente sua aplicação nas diversas 

áreas que necessita preservar a segurança, a integridade, a privacidade e o sigilo 

dos dados. Mas os avanços apresentados garantem que em pouco tempo soluções 

práticas e viáveis possam estar disponíveis para manter a segurança, privacidade e 

o sigilo das aplicações. 

Este trabalho cumpre com o objetivo geral relacionando à análise e a 

identificação de estudos que propõem protocolos para a mineração de dados que 
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visam preservar a segurança e o sigilo dos dados, de modo eficiente. Ao final do 

trabalho também foi possível avaliar que os estudos com a criptografia 

completamente homomórfica estão avançando, mas que atualmente ainda não é 

viável devido a problemas de performance na utilização dos esquemas 

criptográficos. 

Os objetivos específicos também foram alcançados, pois com a execução da 

revisão de literatura e catalogação de estudos foi possível avaliar e analisar as 

perspectivas desta área. Diversos estudos foram coletados, mas quando se delimita 

a aplicação Mineração de Dados, apenas 3,76% dos estudos coletados 

apresentaram alguma solução da ECH aplicada na área de Mineração de Dados. As 

soluções propostas têm como foco a preservação de privacidade em etapas do 

processo de mineração, mas como o sistema criptográfico completamente 

homomórfico ainda não é eficiente, a performance das soluções encontradas são 

apresentadas como inviáveis devido ao alto custo computacional para resolver as 

operações que utilizam a encriptação homomórfica. 

Portanto, conclui-se que a criptografia completamente homomórfica é muito 

relevante e importante para diversas aplicações que utilizam um meio de 

comunicação inseguro necessitando manter a privacidade e o sigilo dos dados. 

Porém, atualmente os esquemas de ECH identificados conseguem computar dados 

codificados de forma homomórfica, mas não apresentam ser eficientes e práticos 

para serem implementados na Mineração de Dados. A pouca quantidade de estudos 

identificados não revela que esta área é pouco relevante, comprova que devido à 

recente descoberta que a ECH é possível, em meados de 2009, foi que iniciou os 

desdobramentos da ECH aplicada na Mineração de Dados e que pesquisadores 

relacionaram estas duas áreas a fim de reservar a privacidade e o sigilo dos dados 

no processo minerador com segurança. 
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5.2 Trabalhos Futuros 

Esta seção é um ponto importante na pesquisa, pois permite levantar as 

oportunidades de futuros trabalhos que visam dar continuidade a esta pesquisa. 

Visando destacar estas oportunidades, serão apresentadas algumas sugestões para 

novos encaminhamentos que foram identificados durante o estudo em questão: 

 Realizar uma busca através das referências bibliográficas 

apresentadas nos estudos catalogados, a fim de identificar novos 

estudos; 

 Avaliar os métodos propostos verificando a possibilidade de 

integrá-los com o objetivo de manter todos os passos da 

mineração de dados de forma segura e com a preservação da 

privacidade dos dados; 

 Avaliar novos esquemas de encriptação completamente 

homomórficos práticos e eficientes que podem ser aplicados no 

processo de mineração de dados; 

 Resolver ou melhorar o custo computacional do processo 

criptográfico utilizado na criptografia completamente homomórfica. 

Como visto nesta pesquisa, a utilização do homomorfismo completo na 

mineração de dados ainda não é viável por conta do alto custo de processamento do 

sistema criptográfico. Caso os sistemas criptográficos completamente homomórficos 

sejam melhorados a tendência é que novos protocolos, para as etapas da mineração 

de dados, sejam desenvolvidos exigindo menor processamento no quesito 

criptográfico e dedicando maior poder computacional para o processo de mineração.  
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APÊNDICE 

A 

A. Protocolo do Mapeamento 

Sistemático 

 

Neste apêndice serão descritas as fases de planejamento, execução e análise 

dos resultados dos trabalhos selecionados no mapeamento sistemático. 
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Protocolo de Mapeamento Sistemático 

A.1 - Introdução 

 O Mapeamento Sistemático possibilita uma visão mais ampla dos 

estudos primários, tornando-o dependente da realização de mapeamentos para 

revelar as evidências da pesquisa [Kitchenham e Bárbara, 2011]. Assim busca-se 

utilizar este protocolo para estabelecer um processo formal de investigação na 

literatura procurando evitar a introdução de vieses da revisão de literatura tradicional, 

dando credibilidade às pesquisas em andamento sobre os esquemas/métodos da 

criptografia totalmente homomórfica que tornem possível a mineração em dados 

cifrados de forma segura, sigilosa, prática e eficiente. 

 Dentro do projeto apresentado nesta pesquisa, pretende-se com a 

execução deste protocolo identificar, no contexto internacional, métodos da 

criptografia totalmente homomórfica que estejam alicerçadas em modelos de 

maturidade e processos aplicados na mineração de dados criptografados.   

 Os resultados obtidos com a aplicação deste mapeamento sistemático 

darão margem a analisar estudos relevantes para concluir a respeito do problema 

levantado na proposta desta dissertação, além de poder servir de base para outras 

consequentes pesquisas. 

A.2 - Objetivo 

 Executar um mapeamento sistemático com o objetivo de identificar e 

analisar estudos relevantes envolvendo técnicas da criptografia totalmente 

homomórfica que permitam efetuar a mineração em dados criptografados, com o 

propósito de caracterizá-los em respeito à viabilidade, eficácia e segurança da 

técnica apresentada do ponto de vista dos estudos atuais. 

A.3 - Formulação da Pergunta 

 Com a finalidade de atender aos objetivos específicos da dissertação, 

foi levantada uma pergunta visando coletar dados para poder efetuar um 

mapeamento sistemático.  
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A.3.1 – Foco da pergunta de pesquisa 

 Identificar e caracterizar abordagens baseadas nos métodos 

criptográficos completamente homomórficos, para efetuar o levantamento dos 

estudos que garantem a viabilidade e eficácia mineração de dados cifrados com 

preservação da privacidade. 

A.3.2 - Qualidade e Amplitude da pergunta 

Contexto: As abordagens identificadas devem ter sido aplicadas na mineração 

de dados (Data Mining) que (i) possuam seus métodos bem definidos, (ii) possuem 

experimentos que apoiem a avaliação do método e (iii) utilizam abordagens de 

avaliação do método para determinar se os atributos de viabilidade e eficácia 

possam ser conferidos. 

A.3.3 - Pergunta  

Q.1) É computacionalmente viável explorar dados sensíveis em mineração de 

dados quando estes estão encriptados, utilizando a criptografia totalmente 

homomórfica, a fim de garantir a segurança, privacidade e confidencialidade com 

eficiência? 

Palavras-chave: “public key encryption”, “homomorphic cryptography”, 

“fully homomorphic cryptographic”, “fully homomorphic encryption”, “data 

mining”, “data mining and cryptography”, “exploring mining encrypted data”, 

“encrypted data”, “search encrypted data”, “privacy preservation”, “techniques of 

homomorphic encryption”, “computing”, “stored data”, “search data encrypted”, 

“preserving privacy”, “privacy”, “confidentiality”, “integrity”, “privacy-preserving 

data mining”, “cloud computing”. 

Intervenção: abordagens de avaliação da criptografia totalmente 

homomórfica 

População: estudos que abordam esquemas eficientes da criptografia 

totalmente homomórfica aplicados na busca e mineração de dados criptografados. 
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A.3.3.4 - Critérios para Seleção de Fontes 

Seleção de fontes: (1) disponibilidade de consulta de artigos através da web; 

      (2) presença de mecanismos de busca através de 

palavras-chaves; 

    (3) garantia de resultados únicos através da busca de um 

mesmo conjunto de palavras-chaves. 

 Fontes de dados: bases de dados eletrônicas, especifícamente, periódicos 

da CAPES (Springer, ACM Digital Library, IEEEXplore, Science Direct e Scopus). 

Métodos de busca de fontes: as fontes serão acessadas via web, portanto, 

no contexto deste mapeamento. 

Idioma: Inglês, devido à universalidade da língua. 

A.3.3.5 - Critérios de inclusão e exclusão dos artigos 

 Os artigos devem estar disponíveis na web em texto completo;  

 Os artigos devem estar descritos em inglês; 

 Não deve apresentar duplicidades; 

 Os artigos encontrados devem apresentar textos completos dos estudos em 

formato eletrônico; 

 Os artigos devem contemplar técnicas de criptografia completamente  

homomórfica; 

 Os artigos devem contemplar a execução e avaliação de estudos 

experimentais envolvendo técnicas de criptografia completamente 

homomórfica na mineração em dados criptografados; 

 Os artigos devem contemplar a criptografia completamente homomórfica 

aplicada mineração em dados criptografados que visam preservar a 

privacidade e o sigilo dos dados com eficiência; 
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A.3.3.6 - Estratégia de extração de informação: 

A.3.3.6.1 – Detalhe da busca na fonte IEEE Xplore Digital Library 

STRING DE BUSCA 

Biblioteca 

Digital: 

IEEE Xplore 

Data da busca: 

16/01/2014 

Período: 

Não limitado 

Url: http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp 

Pesquisador: Laécio Araujo Costa 

String de busca ("public key encryption" OR "homomorphic cryptography" OR 

"fully homomorphic cryptographic" OR "fully homomorphic 

encryption") AND ("data mining" OR "encrypted data" OR 

"search encrypted data" OR "privacy preservation" OR 

"techniques of homomorphic encryption" OR "computing" OR 

"stored data" OR "search data encrypted" OR "privacy" OR 

"cloud computing" OR "preserving privacy" OR "confidentiality" 

OR "integrity" OR "privacy-preserving") 

AND ("Abstract":"fully homomorphic") 

Comentários: Retornou 35 resultados 

 

A.3.3.6.2 – Detalhe da busca na fonte ACM Digital Library 

STRING DE BUSCA 

Biblioteca Digital: Data da busca: Período: 

http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp
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ACM Digital Library 16/01/2014 Não limitado 

Url: http://dl.acm.org/advsearch.cfm?coll=DL&dl=ACM&qu

ery=&qrycnt=391109&since_month=&since_year=&bef

ore_month=&before_year=&CFID=367517799&CFTO

KEN=68345764 

Pesquisador: Laécio Araujo Costa 

String de busca ("public key encryption" or "homomorphic 

cryptography" or "fully homomorphic cryptographic" or 

"fully homomorphic encryption" or "full homomorphic" 

or "homomorphi") and ("data mining" or "encrypted 

data" or "data encrypted" or "search encrypted data" or 

"privacy preservation" or "techniques of homomorphic 

encryption" or "computing" or "stored data" or "search 

data encrypted" or "privacy" or "cloud computing" or 

"preserving privacy" or "confidentiality" or "integrity" or 

"privacy-preserving") and ("Abstract":"fully 

homomorphic")AND (Abstract:"fully homomorphic" or 

"data mining") 

Comentários: Retornou 23 resultados 

 

A.3.3.6.3 – Detalhe da busca na fonte Springer 

STRING DE BUSCA 

Biblioteca Digital: 

Springer 

Data da busca: 

16/01/2014 

Período: 

Não limitado 

Url: http://link.springer.com/ 

http://dl.acm.org/advsearch.cfm?coll=DL&dl=ACM&query=&qrycnt=391109&since_month=&since_year=&before_month=&before_year=&CFID=367517799&CFTOKEN=68345764
http://dl.acm.org/advsearch.cfm?coll=DL&dl=ACM&query=&qrycnt=391109&since_month=&since_year=&before_month=&before_year=&CFID=367517799&CFTOKEN=68345764
http://dl.acm.org/advsearch.cfm?coll=DL&dl=ACM&query=&qrycnt=391109&since_month=&since_year=&before_month=&before_year=&CFID=367517799&CFTOKEN=68345764
http://dl.acm.org/advsearch.cfm?coll=DL&dl=ACM&query=&qrycnt=391109&since_month=&since_year=&before_month=&before_year=&CFID=367517799&CFTOKEN=68345764
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Pesquisador: Laécio Araujo Costa 

String de busca ("public key encryption" OR "homomorphic 

cryptography" OR "fully homomorphic cryptographic" 

OR "fully homomorphic encryption" OR "homomorph? 

secret?" OR "privacy homomorphism?") AND ("data 

mining" OR "encrypted data" OR "search encrypted 

data" OR "privacy preservation" OR "techniques of 

homomorphic encryption" OR "computing" OR "stored 

data" OR "search data encrypted" OR "privacy" OR 

"cloud computing" OR "preserving privacy" OR 

"confidentiality" OR "integrity" OR "privacy-preserving") 

AND "fully homomorphic" AND "data mining" OR 

"search data encrypted" 

Comentários: Retornou 40 resultados 

 

A.3.3.6.4 – Detalhe da busca na fonte Science Direct 

STRING DE BUSCA 

Biblioteca Digital: 

Science Direct 

Data da busca: 

16/01/2014 

Período: 

Não limitado 

Url: http://www.sciencedirect.com 

Pesquisador: Laécio Araujo Costa 

String de busca ("public key encryption" OR "homomorphic 

cryptography" OR "fully homomorphic cryptographic" 

OR "fully homomorphic encryption") AND ("data mining" 

OR "encrypted data" OR "search encrypted data" OR 

http://www.sciencedirect.com/
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"privacy preservation" OR "techniques of homomorphic 

encryption" OR "computing" OR "stored data" OR 

"search data encrypted" OR "privacy" OR "cloud 

computing" OR "preserving privacy" OR "confidentiality" 

OR "integrity" OR "privacy-preserving") AND 

("Abstract":"fully homomorphic" AND “data mining”) 

Comentários: Retornou 9 resultados 

 

A.3.3.6.5 – Detalhe da busca na fonte Scopus 

STRING DE BUSCA 

Biblioteca Digital: 

Scopus 

Data da busca: 

16/01/2014 

Período: 

Não limitado 

Url: http://www.scopus.com/ 

Pesquisador: Laécio Araujo Costa 

String de busca ("public key encryption" OR "homomorphic 

cryptography" OR "fully homomorphic cryptographic" 

OR "fully homomorphic encryption") AND ("data 

mining"OR "encrypted data" OR "search encrypted 

data"OR"privacy preservation" OR "techniques of 

homomorphic encryption" OR "computing"OR"stored 

data"OR"research data encrypted" OR "privacy" OR 

"cloud computing" OR  "preserving privacy" OR 

"confidentiality" OR "integrity" OR "privacy-preserving") 

AND TITLE-ABS-KEY(fully homomorphic) AND TITLE-

ABS-KEY(data mining) 
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Comentário: Retornou 7 resultados 

 

A.3.3.6.6 – Detalhe da busca na fonte Engineering Village 

STRING DE BUSCA 

Biblioteca Digital: 

Engineering Village 

Data da busca: 

16/01/2014 

Período: 

Não limitado 

Url: http://www.engineeringvillage.com/ 

Pesquisador: Laécio Araujo Costa 

String de busca (("public key encryption" or "homomorphic 

cryptography" or "fully homomorphic cryptographic" or 

"fully homomorphic encryption" or "homomorphism 

secret") wn ALL) and (("data mining" or "encrypted data" 

or "search encrypted data" or "privacy preservation" or 

"techniques of homomorphic encryption" or "computing" 

or "stored data" or "research data encrypted" or 

"privacy" or "cloud computing" or "preserving privacy" or 

"confidentiality" or "integrity" or "privacy-preserving") wn 

all) and (("fully homomorphic" or "data mining") wn KY) 

Comentário: Retornou 99 resultados 
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APÊNDICE 

B 

B. Relação de estudos primários 

excluídos. 

 

Neste apêndice serão apresentados a relação de estudos primários excluídos 

com a execução do protocolo do mapeamento sistemático. 
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B.1 Estudos excluídos na seleção primária 

Nº ID Ano Fonte Título 

1 SP0006 2012 Springer Enhancing privacy in cloud computing via policy-based 

obfuscation 

2 SP0009 2013 Springer On achieving secure collaboration in supply chains 

3 SP0011 2011 Springer 
Fast Computation on Encrypted Polynomials and 

Applications 

4 SP0025 2012 Springer A middleware for assured clouds 

5 SP0028 2013 Springer 
Privacy aware image template matching in clouds using 

ambient data 

6 IE0043 2013 IEEE Secure rendering process in cloud computing 

7 IE0044 2013 IEEE 
An Architecture for Parallelizing Fully Homomorphic 

Cryptography on Cloud 

8 IE0045 2013 IEEE 
FPGA implementation of a large-number multiplier for 

fully homomorphic encryption 

9 IE0046 2013 IEEE Design of a Security Framework on MapReduce 

10 IE0048 2012 IEEE 
A New Somewhat Homomorphic Encryption Scheme over 

Integers 

11 IE0049 2013 IEEE 
Recent Advances in Homomorphic Encryption: A Possible 

Future for Signal Processing in the Encrypted Domain 

12 IE0051 2012 IEEE 
Privacy-Preserving SimRank over Distributed Information 

Network 

13 IE0052 2012 IEEE Fully homomorphic faces 
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Nº ID Ano Fonte Título 

14 IE0054 2011 IEEE 
Computing Blindfolded: New Developments in Fully 

Homomorphic Encryption 

15 IE0055 2012 IEEE Accelerating fully homomorphic encryption using GPU 

16 IE0057 2013 IEEE 
VLSI Design of a Large-Number Multiplier for Fully 

Homomorphic Encryption 

17 IE0059 2013 IEEE Exploring the Feasibility of Fully Homomorphic Encryption 

18 IE0060 2013 IEEE Fully Private Noninteractive Face Verification 

19 IE0061 2012 IEEE An encrypted trust-based routing protocol 

20 IE0062 2012 IEEE 

An update on SIPHER (Scalable Implementation of 

Primitives for Homomorphic EncRyption) - FPGA 

implementation using Simulink 

21 IE0067 2012 IEEE 
A simple fully homomorphic encryption scheme available 

in cloud computing 

22 IE0068 2011 IEEE 
Fully Homomorphic Encryption Scheme Extended to 

Large Message Space 

23 IE0069 2012 IEEE Verifiable Fully Homomorphic Encryption scheme 

24 IE0070 2013 IEEE Fully Homomorphic Encryption Using Hidden Ideal Lattice 

25 IE0071 2013 IEEE 
Assessment of cloud-based health monitoring using 

Homomorphic Encryption 

26 IE0072 2011 IEEE 
Secret program execution in the cloud applying 

homomorphic encryption 
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Nº ID Ano Fonte Título 

27 IE0073 2012 IEEE 

An update on SIPHER (Scalable Implementation of 

Primitives for Homomorphic EncRyption) - FPGA 

implementation using Simulink 

28 IE0074 2013 IEEE 
Cryptography Challenges for Computational Privacyin 

Public Clouds 

29 IE0075 2011 IEEE 
Fully Homomorphic Encryption without Squashing Using 

Depth-3 Arithmetic Circuits 

30 IE0076 2013 IEEE A cryptographic scheme for secure cloud computing 

31 IE0077 2013 IEEE 
Towards Practical Program Execution over Fully 

Homomorphic Encryption Schemes 

32 SD0081 2012 Science Direct 
Balancing behavioral privacy and information utility in 

sensory data flows 

33 SD0083 2013 Science Direct 

The Impact of Cloud Computing Technology on Legal 

Infrastructure within Internet—Focusing on the 

Protection of Information Privacy 

34 AC0094 2009 ACM Fully homomorphic encryption using ideal lattices 

35 AC0097 2011 ACM 
Poster: an implementation of the fully homomorphic 

smart-vercauteren crypto-system 

36 AC0098 2013 ACM Classical hardness of learning with errors 

37 AC0099 2012 ACM 
On-the-fly multiparty computation on the cloud via 

multikey fully homomorphic encryption 

38 AC0100 2012 ACM 
Public key compression and modulus switching for fully 

homomorphic encryption over the integers 
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Nº ID Ano Fonte Título 

39 AC0101 2013 ACM 
Recursive composition and bootstrapping for SNARKS and 

proof-carrying data 

40 AC0103 2012 ACM 
(Leveled) fully homomorphic encryption without 

bootstrapping 

41 AC0105 2012 ACM Fully homomorphic encryption with polylog overhead 

42 AC0106 2013 ACM 
Delegation of computation with verification outsourcing: 

curious verifiers 

43 AC0108 2011 ACM Can homomorphic encryption be practical? 

44 AC0109 2012 ACM 
Multiparty computation with low communication, 

computation and interaction via threshold FHE 

45 AC0110 2012 ACM 

Faster algorithms for approximate common divisors: 

breaking fully-homomorphic-encryption challenges over 

the integers 

46 AC0111 2010 ACM 
Token-based cloud computing: secure outsourcing of 

data and arbitrary computations with lower latency 

47 AC0112 2011 ACM 
Near-optimal private approximation protocols via a black 

box transformation 

48 AC0113 2012 ACM 
Towards an interpreter for efficient encrypted 

computation 

49 AC0114 2011 ACM 
Information-flow types for homomorphic 

encryptions 

50 AC0115 2013 ACM 
AUTOCRYPT: enabling homomorphic computation 
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Nº ID Ano Fonte Título 

on servers to protect sensitive web content 

51 AC0116 2014 ACM Lattice-based FHE as secure as PKE 

52 EV0119 2012 Engineer Village 
Integer partitioning based encryption for privacy 

preservation in data mining 

53 EV0120 2005 Engineer Village 
Deducing trapdoor primitives in public key encryption 

schemes 

54 EV0121 2013 Engineer Village When homomorphism becomes a liability 

55 EV0123 2013 Engineer Village 
Feasibility and infeasibility of adaptively secure fully 

homomorphic encryption 

56 EV0124 2012 Engineer Village Overview of homomorphic encryption scheme 

57 EV0126 2010 Engineer Village Bounded key-dependent message security 

58 EV0129 2009 Engineer Village Fully Homomorphic Encryption Using Ideal Lattices 

59 EV0130 2011 Engineer Village Group key agreement scheme for mobile applications 

60 EV0131 2011 Engineer Village 
Non-black-box computation of linear regression protocols 

with malicious adversaries 

61 EV0132 2005 Engineer Village 
Proceedings of SPIE: Data Mining, Intrusion Detection, 

Information Assurance, and Data Networks Security 2005 

62 EV0133 2010 Engineer Village 

Advances in Cryptology - EUROCRYPT 2011, 30th Annual 

International Conference on the Theory and Applications 

of Cryptographic Techniques, Proceedings 

63 EV0134 2004 Engineer Village Blind data linkage using n-gram similarity comparisons 
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Nº ID Ano Fonte Título 

64 EV0135 2013 Engineer Village 

Public-Key Cryptography, PKC 2013 - 16th International 

Conference on Practice and Theory in Public-Key 

Cryptography, Proceedings 

65 EV0136 2013 Engineer Village 

Communication locality in secure multi-party 

computation: How to run sublinear algorithms in a 

distributed setting 

66 EV0137 2013 Engineer Village 
Certificateless fully homomorphic encryption based on 

LWE problem 

67 EV0145 2012 Engineer Village 
An anonymous authentication scheme based on Fully 

homomorphic encryption in P2P networks 

68 EV0151 2012 Engineer Village A algorithm of fully homomorphic encryption 

69 EV0152 2013 Engineer Village 
Symmetric quantum fully homomorphic encryption with 

perfect security 

70 EV0157 2012 Engineer Village 
(Leveled) fully homomorphic encryption without 

bootstrapping 

71 EV0160 2010 Engineer Village Faster fully homomorphic encryption 

72 EV0167 2012 Engineer Village 

Implementation of identity based distributed cloud 

storage encryption scheme using PHP and C languages on 

linux platform 

73 EV0176 2012 Engineer Village Research of cloud computing data security technology 

74 EV0181 2011 Engineer Village 
Identity-based distributed cloud storage encryption 

scheme 

75 EV0189 2012 Engineer Village 
An update on SIPHER (Scalable Implementation of 
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Nº ID Ano Fonte Título 

Primitives for Homomorphic EncRyption) - FPGA 

implementation using Simulink 

76 EV0195 2012 Engineer Village 
Secure similarity based document retrieval system in 

cloud 

77 EV0196 2010 Engineer Village A first glimpse of cryptography's Holy Grail 

78 EV0200 2010 Engineer Village Protecting cryptographic keys against continual leakage 

79 EV0209 2012 Engineer Village 
On the limits of privacy provided by order-preserving 

encryption 
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APÊNDICE 

C 

C. Relação dos estudos catalogados 

 

Neste apêndice serão apresentados os estudos catalogados utilizando os 

mecanismos do mapeamento sistemático. 
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C.1 – Privacy Preserving linear regression modeling of distributed 

databases [Weiwei Fang, Changsheng Zhou, Bingru Yang – 2013] 
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C.2 - Single-Database Private Information Retrieval from Fully 

Homomorphic Encryption [Xun Yi, Golam Kaosar, Russell Paulet, 

Elisa Bertino – 2012]  
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C.3 - Fully Homomorphic encryption based two-party association 

rule mining [Mohammed Golam Kaosar, Russell Paulet, Xun Yi – 

2012]  

 



 

158 

 

C.4 - The Implementtion and Application of Fully Homomorphic 

Encryption Scheme [Jing-Li Han, Ming Yang, Cai-Ling Wang, Shan-

Shan Xu – 2012] 
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C.5 - Privacy-preserving disjunctive normal form operations on 

distributed sets [Ji Young Chun, Dowon Hong, Ik Rae Jeong, Dong 

Hoon Lee – 2011] 
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C.6 - Fully-homomorphic Encryption Based SPIR [Hong Zhong, Lei 

Yi, Yu Zhao, Xianping Yuan, Xianju Sha –  2011] 
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C.7 - A secure Database System using Homomorphic Encryption 

Schemes [Youssef Gahi, Mouhcine Guennoum, Khalil El-Khatib – 

2011] 
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C.8 – Homomorphic Signatures for Polynomial Functions [Dan 

Boneh e David Mandell Freeman – 2011] 

 


