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Resumo

A computação segura entre múltiplos participantes (MPC) é uma área de convergência entre

estudos de criptografia e de sistemas distribuídos. Na MPC, assim como na computação dis-

tribuída, dois ou mais participantes colaboram na resolução de uma determinada tarefa. Esta

tarefa a ser resolvida pode ser modelada através de uma funçãof (x1, ...,xn), onde cada entrada

xi pertence a um participante diferente, e ao final da execução do protocolo, cada participante

obterá apenas a sua saída pré-determinada e as entradasxi permanecerão secretas. Por exem-

plo, considere um conjunto de pessoas que deseja descobrir quem é o mais rico, entretanto

nenhum deles quer revelar qual é o montante da sua fortuna (este problema é conhecido como

o problema dos milionáriose foi discutido pela primeira vez por Yao [Yao82]).

Diversos estudos teóricos e práticos já foram realizados por pesquisadores da área e muitos

avanços já foram dados em direção à resolução dos problemas MPC. De um lado se encontram

os pesquisadores teóricos, que buscam esquemas genéricos capazes de solucionar qualquer pro-

blema computável, do outro lado, os pesquisadores práticos, na busca de soluções específicas

para cada categoria de problema.

Os estudos teóricos já conseguiram provar que existem soluções genéricas para qualquer

problema computável, entretanto essas soluções requerem um enorme custo computacional, o

que torna o seu uso inviável.

Por atacar cada categoria de problema isoladamente, as pesquisas práticas conseguem pro-

duzir soluções viáveis, pois estudam as características inerentes a cada categoria, e se benefi-

ciam destas características de forma a reduzir o custo computacional do protocolo.

A proposta deste trabalho é desenvolver uma solução viável ao problema do substring MPC,

e, para tanto, será utilizada uma abordagem prática. Considere dois participantesE e R que

possuem os strings secretosSE e SR, respectivamente; o protocolo de substring MPC permite

que o participanteR descubra se o stringSR é ou não substring deSE, sem queR tenha acesso
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x RESUMO

ao stringSE, nemE tenha acesso ao stringSR.

Finalmente, o protocolo de substring MPC será utilizado para a construção de um protocolo

de consulta a banco de dados seguro, capaz de realizar consultas do tipo "SELECT * FROM

funcionarios WHERE nome LIKE ’%joão%’", sem revelar ao servidor de banco de dados qual

é o valor que está sendo procurado.

Palavras-chave: Criptografia, Protocolos Criptográficos, MPC, Computação Segura entre

Múltiplos Participantes, Substring, Consulta Segura a Banco de Dados



Abstract

Secure Multi Party Computation (MPC) is a convergence area between two subjects: Crypto-

graphy and Distributed Systems. MPC, as with distributed computation, involves two or more

parties that work together to solve a specific task. This task can be modeled as a function

f (x1, ...,xn), where each inputxi belongs to a different party, so that after running the protocol,

each party will obtain only its own predetermined output, and all the inputsxi will remain se-

cret. For instance, take a set of people who want to discover who is the wealthiest among them,

however none of them want to reveal the amount of his own fortune ( this problem is known as

the millionaire’s problemand was first defined by Yao [Yao82]).

There are many theoretical and practical studies on this area and many advances have al-

ready been discovered. Nowadays, there are theoretical researchers trying to find generic solu-

tions for all kinds of MPC functions; on the other hand, there are a lot of practical researchers

implementing specific solutions for some particular categories of problems.

Theoretical studies have managed to prove that there are generic solutions for all com-

putable problems; nevertheless, they may request a huge amount of computational cost, so

these solutions cannot be implemented in practice. That is why the practical researchers have

tried to isolate each type of category of the MPC problem, and they were able to reduce the

computational cost and consequently they got many implementations of MPC problems.

The purpose of this dissertation is to develop a practical and feasible solution to the MPC

substring problem. This problem can be defined like this: consider two partiesE andR, each

party has a secret stringSE andSR, respectively. The MPC substring problem allows partyR to

discover if his stringSR is or not a substring ofSE, withoutR knowing the stringSE, neitherE

knowing the stringSR.

Finally, the MPC substring protocol will be use to construct a new protocol to query a

security database, it will be able to make queries like this one "SELECT * FROM employees

xi
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WHERE name LIKE ’% john %’", without revealing to the database Server which name is

been sought.

Keywords: Cryptography, Cryptographic Protocols, MPC, Secure Multi Party Computation,

Substring, Data Base Security Query
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CAPÍTULO 1

INTRODUÇÃO

Considere os seguintes cenários da vida real:

• Colaboração policial. A troca de informações policiais é uma necessidade constante

entre os serviços de inteligência de diversos países na luta contra organizações crimi-

nosas, grupos terroristas, redes de imigração ilegais, entre outros. Entretanto, a maioria

dos países possuem leis que garantem a privacidade dos habitantes e fornecem limites à

disponibilização das informações pessoais. Com isso, as agências não podem comparti-

lhar indiscriminadamente os seus bancos de dados.

• Colaboração entre empresas concorrentes.Em todo o mundo, as empresas estão pas-

sando a adotar metodologias de produção voltadas aooutsourcing, procurando parceiros

para fornecer seus suprimentos e concentrando seus esforços de desenvolvimento apenas

em suas competências essenciais. Além disso, algumas empresas são ao mesmo tempo

parceiras no desenvolvimento de algum produto e concorrentes em outros produtos (in-

clusive do mesmo segmento). Diante desse cenário, é de fundamental importância que

as empresas parceiras possuam algum mecanismo eficiente e seguro para troca de infor-

mações. Por exemplo: para produzir um produtoA1, a empresaA utiliza componentesB1

fornecidos por uma empresaB. Para planejar o aumento na produção do produtoA1, A

deseja saber a quantidade atual e as projeções do estoque deB1 emB. Por questões mer-

cadológicas nemA deseja informar àB os seus planos de aumento de produção nemB vai

disponibilizar todo o seu banco de dados de estoque paraA. Ainda assim, a colaboração

de informações é de interesse das duas partes.

O que as duas aplicações têm em comum é a necessidade de realização de consultas em

bancos de dados de entidades independentes, com uma preocupação fundamental na privaci-
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2 CAPÍTULO 1 INTRODUÇÃO

dade do banco de dados e da consulta. Nenhuma informação além da resposta à consulta deve

ser revelada. Esta situação motiva a formulação do seguinte problema:

Consultas Seguras a Bancos de Dados:Alice possui um banco de dados D e Bob possui uma

consulta Q. Bob deseja saber o resultado da consulta executada no banco de dados de Alice.

Como desenvolver um protocolo para realizar esta tarefa sem revelar a consulta Q a Alice?

Dependendo do tipo de aplicação a consultaQ pode ocorrer de diversas formas. Alguns es-

tudos desenvolveram protocolos para recuperação de informações baseado no casamento exato

de strings, outras pesquisas propuseram métodos de recuperação de informações baseados no

casamento aproximado de strings. Neste trabalho será investigada a recuperação de infor-

mações utilizando o substring como critério de busca.

Os métodos baseados em casamento exato de strings são aplicados em situações onde se

conhece exatamente a palavra que se procura, por exemplo, procurar informações pessoais

baseadas em um CPF. Já os protocolos baseados no casamento aproximado de strings têm

aplicação prática onde a informação exata não é necessária, por exemplo, procurar informações

em um banco de dados de impressões digitais, pesquisa por cadeias de DNA, reconhecimento

de voz, etc. A recuperação de informações através de substrings modela um tipo de aplicação

onde se procura uma palavra dentro de um texto grande, por exemplo, uma empresa de software

procura um componente que possui determinadas palavras no seu documento de especificação,

procurar informações pessoais a partir do sobrenome, entre outros.

1.1 Estado da Arte e Trabalhos Relacionados

A computação segura entre múltiplos participantes (MPC) foi inicialmente proposta por Yao

[Yao82] e em seguida foi estendida por Goldreich, Micali e Wigderson [GMW87]. Estes estu-

dos iniciais, e muitos outros que vieram em seguida, utilizam uma mesma metodologia, onde

uma função é representada através de um circuito booleano, e o protocolo MPC se encarrega

de percorrer o circuito desde o fio de entrada até o de saída. Em cada passo, uma porta lógica

é processada de forma segura [Gol04]. Embora essa metodologia tenha gerado um protocolo
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simples e genérico, capaz de resolver qualquer problema computacional, a performance do

protocolo dependerá diretamente do tamanho do circuito. Sabe-se que o tamanho do circuito

depende do tamanho das entradas e da complexidade de representar a função através de um

circuito booleano.

O mesmo Goldreich que envidou grande esforço para demonstrar que na teoria qualquer

problema computacional pode ser resolvido através de soluções genéricas [Gol04], foi quem

indicou que a utilização de tais soluções genéricas é impraticável. Por razões de eficiência, para

cada categoria de problemas deve ser desenvolvida uma solução específica.

Soluções específicas já foram desenvolvidas para várias categorias de problemas. Em

[Gol97, DA01] temos exemplos do problema da eleição pela internet. Cachin [Cac99] propôs

um protocolo de leilão via internet. Pontual [dBCRAP05] desenvolveu vários protocolos para

solucionar problemas da estatística e da álgebra linear. Outros vários autores [CGKS95, CG97,

GGM98, CMS99] analisaram o problema de recuperação de informação privada (PIR).

Dentre as soluções específicas, o problema de PIR é o que está mais relacionado com o

presente trabalho. Podemos definir PIR da seguinte forma: Existe um cliente e um servidor, o

servidor possui uma seqüência den bits, o cliente deseja recuperar o bit na posiçãoi sem revelar

i ao servidor, veja a Figura 1.1. O servidor também não quer revelar a seqüência completa para

o cliente. Os esquemas PIR podem se estendidos para simular o comportamento de um banco

de dados, onde o servidor passaria a ter uma seqüência den strings, e o cliente escolheria o

string na posiçãoi, Figura 1.2.

Figura 1.1 Recuperação de Informação Privada - Bits
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Figura 1.2 Recuperação de Informação Privada - Strings

O maior problema de esquemas PIR está no fato que os clientes raramente conhecem o

endereço físico da informação que desejam obter. No contexto de banco de dados, o cliente

geralmente possui uma palavra chave e fica a cargo do servidor do banco de dados traduzir a

palavra chave para uma localização física. Para resolver esse problema Chor, Gilboa e Naor

[CGN97] desenvolveram um esquema para acessar informações privadas baseado em palavras

chave.

Ainda relacionado a banco de dados, temos o trabalho de Du e Atallah [DA00], onde pro-

puseram um protocolo para recuperação de informações privadas, baseado em palavras chave,

utilizando métricas de casamento aproximado de padrões.

Seguindo uma linha diferente, Evfimievski e Srikant [AES03] estudaram uma forma de

compartilhamento de segredo através de bancos de dados privados, desenvolvendo protocolos

para intersecção, junção, tamanho da intersecção e tamanho da junção entre tabelas perten-

centes a bancos de dados distintos.

1.2 Contribuições deste Trabalho

Neste trabalho foi desenvolvido um protocolo eficiente e seguro para solução do problema de

substring no contexto da computação segura entre múltiplos participantes. Assumimos que

todos os strings são formados por símbolos presentes em um alfabeto finito e previamente



1.3 ORGANIZAÇÃO DO DOCUMENTO 5

conhecido por todos os participantes. Esta suposição é bastante razoável em várias situações.

A prova de segurança do protocolo utiliza a suposição de que existe um esquema de criptografia

comutativo, e que o mesmo satisfaz uma condição de segurança definida mais adiante, ficando

demonstrado que o protocolo de substring MPC é tão seguro quanto a função de criptografia

utilizada.

Foi apresentado também um esquema para realização de consultas seguras a banco de da-

dos, que apesar de possuir um elevado custo computacional e de rede, se mostrou viável para

banco de dados pequenos.

1.3 Organização do Documento

Este trabalho está dividido da seguinte maneira. No Capítulo 2 são apresentadas algumas das

principais definições que fundamentam a criptografia moderna. No Capítulo 3, encontra-se

uma breve análise da computação segura entre múltiplos participantes (MPC), incluindo uma

metodologia para construção de protocolos seguros, no modelo de adversário semi-honesto.

No Capítulo 4 são analizados os principais algoritmos clássicos de substring. No Capítulo 5

é apresentada a proposta para o algoritmo de substring no contexto da MPC. No capítulo 6 o

algoritmo de substring MPC é utilizado na construção de um esquema que possibilita a consulta

segura a banco de dados. No capítulo 7 estão as considerações finais e indicações para trabalhos

futuros.





CAPÍTULO 2

ALGUMAS DEFINIÇÕES

Durante muito tempo a ciência da criptografia concentrava os seus esforços na busca de esque-

mas criptográficos perfeitos onde seria matematicamente provada a impossibilidade de decifrar

uma mensagem cifrada sem o conhecimento da chave. Nesta situação, qualquer pessoa que ob-

tivesse um texto cifrado e não tivesse a chave correspondente, poderia obter tanta informação

a respeito da mensagem original quanto uma outra pessoa que não tivesse conhecimento al-

gum do texto cifrado, em outras palavras, o conhecimento de um texto cifrado não ajudaria na

descoberta da mensagem original. Entretanto, em 1949, [Sha49] mostrou que a construção de

protocolos perfeitamente seguros só seria possível se o tamanho da chave de cifragem fosse tão

grande quanto o tamanho da mensagem a ser transmitida, além disso, a cada nova mensagem

transmitida uma nova chave deveria ser utilizada. Estas restrições em relação à utilização da

chave geraram um grande dilema na prática: se duas pessoas pudessem trocar uma chave se-

guramente antes de cada troca de mensagem, as duas pessoas poderiam trocar diretamente

a mensagem. Veja como exemplo de um esquema de criptografia perfeito o One Time Pad

[Sha49, NVV05].

Atualmente, a criptografia busca a construção de esquemaseficientesonde seriainviável

(e não impossível) violar a segurança. Desta forma, é preciso capturar formalmente as noções

de eficiência e inviabilidade do ponto de vista computacional. Em geral, a computação dos

usuários honestos deve ser eficiente e a tentativa de violar a segurança deve ser inviável.

Neste capítulo estão descritos alguns dos principais conceitos e ferramentas matemáticas

que serão utilizadas como base para construção dos protocolos seguros.

7



8 CAPÍTULO 2 ALGUMAS DEFINIÇÕES

2.1 Computação Eficiente

Geralmente se considera computação eficiente aquela em que o tempo de execução é modelado

através de uma função polinomial em relação ao parâmetro de segurança. O polinômio que

limita o tempo de execução dos participantes legítimos normalmente é conhecido e pequeno.

O poder computacional do adversário também é modelado através de algoritmos de tempo

polinomial, entretanto o polinômio não é conhecido a priori.

2.2 Noção de Desprezibilidade

Definição 2.2.1(Função Desprezível). Uma função f : N→ R é considerada desprezível, se e

somente se é não negativa, e seu resultado tende a zero como o inverso de qualquer polinômio

positivo. Ou seja, para qualquer polinômio positivo p(.), existirá um k∈ N, tal que ∀x≥ k→

f (x) < p(x)−1.

É importante notar que funções desprezíveis permanecem desprezíveis mesmo quando mul-

tiplicadas por qualquer polinômio. Em outras palavras, considere queσ é uma função desprezí-

vel e quep(x) é um polinômio qualquer, a funçãoσ ′(x) = σ(x) · p(x) é uma função desprezível.

São exemplos de funções desprezíveis:f (x) = 2−x e f (x) = x−
√

x.

A partir desta definição podemos considerar o conceito deProbabilidade Desprezível, que

formaliza uma idéia robusta de raridade. Um evento raro, ou de probabilidade desprezível, deve

ocorrer raramente mesmo se repetirmos o experimento uma quantidade polinomial de vezes.

2.3 Indistinguibilidade Computacional

Um ponto central na criação de protocolos seguros é a noção de indistinguibilidade. Infor-

malmente, diz-se que duas famílias de espaços probabilísticos podem ser tão próximas, que

suas diferenças são consideradas insignificantes, ou seja, elas são indistinguíveis. Em outras
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palavras, não existirá um algoritmo probabilístico de tempo polinomial (PPT) que, ao receber

uma entrada de alguma das duas famílias, seja capaz de informar de qual delas a entrada foi

retirada.

Seja{Rx}x∈L e {Sx}x∈L dois agrupamentos de strings numa linguagemL; eles são ditos

indistinguíveis, se para todo algoritmo polinomial aleatórioA, a probabilidade de sucesso do

algoritmoA na tentativa de distinguir entre os dois agrupamentos é limitado superiormente por

uma função desprezível:

Pr[A(Rx) = 1]−Pr[A(Sx) = 1]≤ µ ,

ondeµ é uma função desprezível.

2.4 Funções Unidirecionais

Informalmente diz-se que uma função é unidirecional se ela for facil de computar, porém, difícil

de inverter. Ou seja, um algoritmo de tempo polinomial probabilístico terá uma taxa despre-

zível de sucesso na tentativa de invertê-la através de um elemento de sua imagem. Funções

unidirecionais são primitivas extremamente importantes na criptografia moderna. A grande

maioria dos protocolos criptográficos modernos conhecidos atualmente dependem de alguma

forma da existência das funções unidirecionais. Entretanto, nem mesmo utilizando a suposição

de queP 6= NP, ainda não foi provada a existência de tais funções.

Definição 2.4.1(Função Unidirecional). Um função f{0,1}∗→{0,1}∗ é unidirecional se:

1. Existe um algoritmo de tempo polinomial probabilístico que com a entrada x produz uma

saída f (x)

2. Para todo algoritmo de tempo polinomial probabilístico A existirá uma função desprezí-

vel νA tal que para um k suficientemente grande:

P[ f (z) = y : x
R←{0,1}k;y← f (x);z←A(1k,y)]≤ νA(k) 1

1A notaçãox
R←{0,1}k indica quex foi escolhido aleatoriamente do conjunto{0,1}k.
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Note que seguindo esta definição não é impossível inverter a função, mas existe uma pro-

babilidade muito baixa de fazê-lo.

2.5 Predicado Núcleo Duro de uma Função Unidirecional

Apesar de uma função unidirecional ser difícil de inverter,f (x) não esconde necessariamente

tudo sobrex. Por exemplo, sef é a função de logaritmo discreto então é fácil calcular o bit

menos significativo dex a partir def (x). Ainda assim, é de se esperar que pelo menos um bit

dex seja difícil de calcular a partir def (x), visto que é difícil calcularx por completo a partir

de f (x). Este bit (ou o conjunto de bits) difícil de calcular a partir de uma imagem de uma

função unidirecionalf é chamado de predicado núcleo duro def .

Definição 2.5.1(predicado núcleo duro). Um predicado núcleo duro de uma função f : {0,1}∗→

{0,1}∗ é um predicado boleano b : {0,1}∗→{0,1}, tal que:

1. ∃ um PPTA, tal que∀x,A(x) = b(x)

2. ∀PPTG,∀constantec,∃ko, onde∀k > ko, e com escolhas aleatórias dex de tamanhok

sobre valores aleatórios deG tem-se:

Pr[G( f (x)) = b(x)] < 1
2 + 1

kc

2.6 Coleção de Funções Unidirecionais com Trapdoor

Uma coleção de funções trapdoor é um conjunto de funções unidirecionais com uma pro-

priedade extra. Elas são fáceis de serem computadas, e difíceis de serem invertidas. Entretanto,

existirá um parâmetro secreto(trapdoor) que permitirá inverter de forma eficiente essa função.

Definição 2.6.1.Seja I um conjunto de índices e para cada i ∈ I tem-se um Di . Uma coleção

de funções trapdoor é um conjunto F = { fi : Di → Di}i satisfazendo as seguintes condições:
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1. Existe um polinômio p e um Algoritmo Polinomial S1 que com uma entrada 1k resulta

em um par (i, ti) onde i ∈ I ∩{0,1}k e |ti | < p(k), onde ti é conhecido como o trapdoor

de i.

2. Existe um Algoritmo Polinomial S2 que com a entrada i ∈ I , tem como saída x∈ Di .

3. Existe um Algoritmo Polinomial A1 tal que, para i ∈ I , x∈ Di Ai(i,x) = fi(x).

4. Existe um Algoritmo Polinomial A2 tal que A2(i, ti , fi(x)) = x para todo x ∈ Di , e para

todo i ∈ I .

5. Para todo Algoritmo Polinomial A existe um valor desprezível νA tal que, para todo k

suficientemente grande:

P[ fi(z) = y; i
R← I ;x

D← Di ;y← fi(x);z←A(i,y)]≤ νA(k)

A condição 1 diz que existe um algoritmo capaz de gerar uma instânciafi da coleção de

funções, com o seu respectivo trapdoorti . A condição 2 garante a possibilidade de gerar ele-

mentosx do domínio da função (Di = dom( fi)). A condição 3 informa que existe um algoritmo

capaz de computar o valor da função em um elemento do seu domínio. A condição 4 diz que

a partir de um elemento da imagem da função, existirá um algoritmo que inverte o valor da

imagem, utilizando o respectivo trapdoorti . E por fim, a condição 5 argumenta que a probabili-

dade de qualquer algoritmo, que não possui o trapdoorti , obter sucesso na tentativa de inverter

um elemento da imagem defi é limitado por uma função desprezível.

2.7 Funções Hash

É uma função unidirecional que recebe como entrada um string de tamanho variável, e o con-

verte em um string de tamanho fixo (geralmente menor) denominado hash. Cada bit modificado

na entrada acarreta numa grande modificação da saída. Além disso, é altamente desejável que

as saídas da função hash se comportem como se fossem uma função aleatória. Desta forma,
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descobrir uma entrada a partir do hash deve ser uma tarefa extremamente difícil. A função hash

ideal deve ser calculada eficientemente e ser livre de colisões2 [BM97, BR93].

2.8 Cifragem Comutativa

Informalmente, um esquema de cifragem comutativa é um par de funções criptográficasf e

g tal que f (g(x)) = g( f (x)), ou seja, o resultado da cifragem de um valor com duas funções

diferentes não depende da ordem em que as funções foram aplicadas.

Definição 2.8.1(Cifragem Comutativa). Uma cifragem comutativa F é uma função com-

putável em tempo polinomial f : KeyF xdomF → domF , que satisfaz as seguintes pro-

priedades. Por definição f (e,x) ≡ fe(x) e ∈r significa que um valor foi escolhido aleatoria-

mente de um conjunto.

1. Comutatividade: Para todos e, e′ ∈r KeyF temos fe◦ fe′ = fe′ ◦ fe.

2. Cada fe : domF → domF é bijetiva.

3. O inverso f−1
e também é computável em tempo polinomial.

4. A distribuição 〈x, fe(x),y, fe(y)〉 é computacionalmente indistinguível de 〈x, fe(x),y,z〉,

onde x,y,z∈r domF e e∈r KeyF .

2.8.1 Exemplo de Esquema de Cifragem Comutativa

Considere quep é um número primo seguro, isto é,p eq = (p−1)/2 são primos. Seja domF

o conjunto dos resíduos quadráticos modulop e KeyF = 1,2, ...,q−1. A função fe(x) =

xe(mod)p é uma cifragem comutativa.

• A função comuta, pois:

2Sejah uma função hash;x e y dois strings distintos (x 6= y). Seh(x) = h(y), diz-se que ocorreu uma colisão

na funçãoh.
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fe( fd(x)) = (xdmodp)emodp = xdemodp = (xemodp)dmodp = fd( fe(x))

• Cada uma das potênciasfe é uma bijeção e tem o inverso definido como:

f−1
e (x) = fe−1modq

• A segurança do esquema está fundamentada na hípótese da decisão de Diffie-Hellman

[Bon98, NR].

2.9 Cripto-sistemas de Chave Secreta

Nos esquemas de criptografia de chave secreta, também conhecidos como esquemas simétricos,

duas pessoas que desejam trocar mensagens com segurança compartilham uma mesma chave.

Definição 2.9.1(Cripto-sistema de Chave Secreta). Um cripto-sistema de chave secreta é uma

tripla SE=(G,E,D), de algoritmos probabilísticos de tempo polinomial satisfazendo as seguintes

condições:

1. Algoritmo de Geração das Chaves (G): é um algoritmo aleatório que retorna um string

K ∈ Keys(SE), nde Keys(SE) é o conjunto de todas as possíveis chaves que possuem

probabilidade não nula de serem escolhidas por G.

2. Algoritmo de Cifragem(E): recebe como entrada uma chave K ∈Keys(SE) e uma men-

sagem M ∈ 0,1∗ e retorna o texto cifrado C.

3. Algoritmo de Decifragem(D): recebe como entrada uma chave K ∈ Keys(SE) e um

texto cifrado C e retorna uma mensagem em texto pleno M.

Note que para qualquer chaveK ∈ Keys(SE) e qualquer mensagem a seguinte condição é

satisfeita:

M ∈ 0,1∗, DK(EK(M)) = M.
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2.10 Cripto-sistema de Chave Pública

O cripto-sistema de chave pública (PKC) foi proposto por Diffie e Hellman [DH76], e funciona

da seguinte maneira: em uma rede den usuários(u1, ...,un), cada usuárioui da rede possui um

par de chaves< pu,su >, ondepu é a chave pública, e fica armazenada em um diretório público,

esu é a chave privada, sendo secreta a cada usuário da rede. Para enviar uma mensagemmpara

ui , qualquer usuário da rede procura a chave pública deui , e em seguida utiliza o algoritmo de

cifragemE, e enviac = E(m, pui) paraui . Para o usuárioui recuperar a mensagem original

a partir dec, basta usar sua chave privadasui com um algoritmo de decifragemD, obtendo a

mensagem inicialm= D(sui,c).

Definição 2.10.1(Cripto-sistema de Chave Pública). Um cripto-sistema de chave pública é uma

tripla (G,E,D), de algoritmos probabilísticos de tempo polinomial satisfazendo as seguintes

condições:

1. Algoritmo de Geração das Chaves: É um algoritmo probabilístico de tempo polinomial

G, que recebe como entrada um parâmetro de segurança 1k e produz um par de chaves

(e,d), onde e é chamado de chave pública, e d é a chave privada.

2. Algoritmo de Cifragem: É um algoritmo probabilístico de tempo polinomial E, que

recebe como entradas um parâmetro de segurança 1k, uma chave pública e pertencente a

imagem de G(1k) e uma mensagem m∈ {0,1}∗, e produzirá como saída um texto cifrado

c∈ {0,1}∗.

3. Algoritmo de Decifragem: É um algoritmo probabilístico de tempo polinomial D, que

recebe como entradas um parâmetro de segurança 1k, uma chave privada d pertencente a

imagem de G(1k) e um texto cifrado c∈ a imagem de E(1k,e,m), e terá como saída um

texto pleno m′ ∈ {0,1}∗, tal que para todas as mensagens m, para todos os pares de chaves

(e,d)∈ imagem de G(1k), e para todos c∈ E(1k,e,m), a probabilidade P[D(1k,d,c) 6= m]

é desprezível.
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2.11 Compartilhamento de Segredo

Nos esquemas de compartilhamento de segredo, um segredoS é dividido em várias partes,

distribuídas entre osP participantes de uma maneira que qualquer subconjunto qualificado de

participantesK possa colaborar com suas partes a fim de recuperar o segredo [SS99, Dij97,

DF92, GJKR01, Sho00, DK01]. Esquemas de compartilhamento de segredo têm inúmeras

aplicações em diferentes áreas onde a responsabilidade para alguma determinada ação não

pode estar nas mãos de apenas uma pessoa, como, por exemplo: setor de compras de uma

grande empresa, lançamento de mísseis, transações envolvendo grandes quantias entre agências

bancárias, entre outras.

Além dos participantes que compartilham o segredo, existe também um participante espe-

cial, chamado distribuidor que é responsável por repartir o segredoS e distribuir as partes do

segredo entre os participantes.

O conjunto formado por todos os subconjuntos qualificados de participantes é chamado de

estrutura de acessoA. A geralmente é monotônica, isto é, seX ∈ A eX ⊆ X′⇒ X′ ∈ A.

Um esquema de compartilhamento de segredo é perfeito quando qualquer subconjunto não

qualificado de participantes não possa obter nenhuma informação sobre o segredo.

2.11.1 Esquema de Criptografia de Limiar

É um caso especial do compartilhamento de segredo onde qualquer subconjunto com pelo

menosm participantes é um subconjunto qualificado, esse númerom é chamado de limiar.

Nesse tipo de esquema, a parte do segredo que cada participante recebe é denominada de som-

bra.

Os esquemas de criptografia de limiar recebem a notação(m,n), ondemé o número mínimo

de sombras necessárias para a recuperação do segredo en é o número total de participantes.

Os seguintes requisitos devem ser satisfeitos nos esquemas de criptografia de limiar:

1. Nenhum grupo de participantes, menor que o limiarmdefinido, pode descobrir o segredo

compartilhado, mesmo que eles cooperem entre si;
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2. Sempre que for necessária a recuperação do segredo, um número de participantes, maior

ou igual que o limiarm, pode fazê-la.

2.11.2 Implementação da Criptografia de Limiar

Em 1979, Adi Shamir [Sha79] propôs uma forma de compartilhamento de segredo através de

polinômios. O esquema de Shamir funciona da seguinte forma: Escolha um número primop,

que é maior que o número das possíveis sombras e maior que o maior segredo possível. Para

compartilhar um segredoSno esquema(m,n), gere um polinômio arbitrário de graum−1.

P(x) = (axm−1 +bxm−2 +cxm−3 + ...+S)modp

Onde:

• p é um primo aleatório maior que todos os coeficientes.p deve ser mantido público.

• Os coeficientes(a,b,c, ...) são escolhidos aleatoriamente por uma distribuição uniforme

entre 0 ep. Eles são mantidos em segredo e descartados após a geração das sombras;

• Sé a mensagem compartilhada;

• As n sombras são obtidas calculando o polinômioP(x) em n diferentes pontos.Ki =

F(xi).

Como o polinômio de graum−1 temmcoeficientes desconhecidos (incluindoS), quaisquer

m sombras podem ser utilizadas para reconstruir o polinômio através de algum algoritmo de

interpolação, por exemplo o de Lagrange.m−1 sombras não podem recriar o segredo.m+1

sombras recriam o segredo, contendo informação redundante.

O esquema proposto por Adi Shamir possui as seguintes propriedades:

• O tamanho de cada sombra não excede o tamanho do segredo;

• Mantendo om fixo, K j sombras podem ser adicionadas ou removidas dinamicamente,

sem a necessidade da reconstrução de todas os sombras (para adicionar ou remover novos

participantes);
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• É fácil mudar todas as sombrasKi sem a necessidade de mudar o segredoS, para isso,

basta utilizar outro polinômioP2.

• Não está restrito à esquemas de criptografia de limiar podendo ser utilizado na imple-

mentação de esquemas de compartilhamento de segredo mais complexos.

2.11.3 Exemplo

Suponha um esquema de criptografia de limiar(3,5), logo, o polinômioP(x) será de grau 2:

P(x) = ax2 +bx+Smodp.

1. Considere que o segredoS= 80.

2. Gera-se o primop > S, digamosp = 113.

3. Os coeficientesa e b são gerados aleatoriamente entre os valores de 0 ep. Considere

a = 12 eb = 47, temos:

P(x) = (12x2 +47x+80) mod 113

4. Calcula-se as sombras para os 5 participantes:P(1)= 26; P(2)= 109; P(3)= 103; P(4)=

8; P(5) = 50;

5. Cada participanteKi recebe a sombraP(i).

Suponha agora que os participantesK1, K3 e K4 desejam reconstruir o segredo. Através da

interpolação polinomial de Lagrange temos:

P(X) = (x−x2)(x−x3)
(x1−x2)(x1−x3)

y1 + (x−x1)(x−x3)
(x2−x1)(x2−x3)

y2 + (x−x1)(x−x2)
(x3−x1)(x3−x2)

y3 (modp)

com:

x1 = 1; x2 = 3; x3 = 4; y1 = 26;y2 = 103;y3 = 8;
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logo:

P(X) = (x−3)(x−4)
(1−3)(1−4)26+ (x−1)(x−4)

(3−1)(3−4)103+ (x−1)(x−3)
(4−1)(4−3)8 (mod 113)

P(X) = x2−7x+12
6 26+ x2−5x+4

−2 103+ x2−4x+3
3 8 (mod 113)

P(X)=
(

26(x2−7x+12)
6 (mod 113)

)
+

(
103(x2−5x+4)

−2 (mod 113)
)

+
(

8(x2−4x+3)
3 (mod 113)

)
(mod 113)

mas,16 ≡ 19 (mod 113), 1
−2 ≡ 56 (mod 113) e 1

3 ≡ 38 (mod 113).

P(X) =
(
19·26(x2−7x+12)(mod 113)

)
+

(
56·103(x2−5x+4)(mod 113)

)
+

(
38·8(x2−4x+3)(mod 113)

)
(mod 113)

P(X) =
(
42x2 +45x+52)(mod 113)

)
+

(
5x2 +88x+20)(mod 113)

)
+

(
78x2 +27x+8)(mod 113)

)
(mod 113)

P(X) = (42x2 +45x+52)+(5x2 +88x+20)+(78x2 +27x+8) (mod 113)

P(X) = (125x2 +160x+80) (mod 113)

P(X) = (12x2 +47x+80) (mod 113)

Como pode ser visto, o polinômioP(X) foi reconstruído apenas com as informaçõesK1,

K3, K4 e p, permitindo assim redescobrir o segredoS= 80.
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COMPUTAÇÃO SEGURA ENTRE MÚLTIPLOS

PARTICIPANTES (MPC)

Considere um conjunto denpartes que desejam computar uma determinada funçãof (x1, ...,xn),

onde cada um dos parâmetrosxi da função pertence a partei, 1≤ i ≤ n. As partes não são con-

fiáveis entre si e geralmente se comunicam através de um canal inseguro. Ainda assim elas

desejam que o resultado da computação esteja correto e que suas entradas sejam mantidas em

segredo. Esta categoria de problemas é estudada pela computação segura entre múltiplos parti-

cipantes (MPC), uma importante área da criptografia aplicada à computação distribuída.

A MPC pode ser utilizada para modelar qualquer tarefa de computação distribuída, desde a

simples geração distribuída de números aleatórios até problemas complexos como eleições por

internet, leilões e assinatura remota de contratos. Estes problemas têm em comum a necessi-

dade de garantir que algumas das seguintes propriedades de segurança sejam satisfeitas.

• PrivacidadeNenhum participante deve obter alguma informação além de sua saída pré-

determinada. A única informação adicional que uma parte adquire a respeito das entradas

das outras partes é aquela que pode ser derivada de sua própria entrada e da saída da

computação.

• Corretude A computação deve ser de tal forma que cada participante recebe a saída

correta.

• Independência das EntradasAs entradas de cada parte, inclusive das partes desonestas,

podem ser escolhidas independentemente das entradas das outras partes.

• Garantia de Entrega da SaídaNenhum participante, após receber sua saída, pode im-

pedir que os outros participantes recebam suas saídas.

19
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Por exemplo, em uma aplicação de leilão pela internet se deseja:

• Corretude - o participante vencedor deve ser o que realmente deu o maior lance;

• Privacidade - os lances dos participantes não devem ser divulgados;

• Independência das Entradas- cada participante dá o seu lance, independente do lance

dos outros participantes.

Além da funcionalidade a ser computada, os problemas da MPC podem variar de acordo

com o número de participantes, as características do canal de comunicação, a função a ser

computada e o nível de confiança entre as partes.

3.1 Modelos de Adversário

A desconfiança das partes em relação aos demais participantes e a insegurança do canal de co-

municação geralmente são modeladas através da figura de um adversário, que possui o poder

de controlar algum subconjunto dos participantes e o canal de comunicação. As partes que

estão sob a influência do adversário são denominadas de corrompidas. Diversos tipos de adver-

sários podem ser considerados, cada um modelando uma situação diferente. Os requisitos de

segurança para a solução do problema da MPC e as técnicas utilizadas na sua solução diferem

bastante dependendo do tipo do adversário considerado, de tal forma que uma solução con-

siderada segura em um modelo de adversário mais restrito poderia ser facilmente considerada

insegura em um modelo de adversário mais genérico. Para podermos entender os diversos

modelos de adversários será necessária a definição de alguns parâmetros.

• Poder computacional:Faz-se a distinção entre adversários com poderes computacionais

ilimitados e adversários com poderes limitados a um tempo polinomial probabilístico.

Apenas esquemas de criptografia perfeitos podem ser considerados seguros na presença

de adversário com poderes ilimitados. Entretanto, desenvolver esquemas perfeitamente

seguros é uma tarefa árdua e requer algumas características que tornam a solução in-

viável. Por este motivo na criptografia moderna convenciona-se supor que os adversários
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possuem poderes computacionais limitados. Esta suposição é bastante realista, pois na

prática não existem adversários com poderes computacionais ilimitados.

• Controle sobre o canal de comunicação:Classificam-se em três, os níveis de controle

sobre o canal.

1. Canal Seguro: Neste nível considera-se que cada par de participantes não cor-

rompidos trocam mensagens sem que o adversário possa ”escutar” ou modificar as

informações. Embora à primeira vista este nível possa parecer que restringe demais

o poder do adversário, ele pode ser implementado na prática através de qualquer

esquema de criptografia de chave pública.

2. Canal Inseguro: Considera-se que o canal é inseguro quando o adversário pode

”escutar” a comunicação entre duas partes não corrompidas, mas não pode modi-

ficar o conteúdo das mensagens.

3. Canal não Autenticado: O canal de comunicação é chamado de não autenticado

quando o adversário tem total controle sobre o mesmo, isto é, além do adversário

poder ”escutar” qualquer troca de mensagem, ele tem a capacidade de alterar, apa-

gar e inserir mensagens.

• Sincronismo: Em uma rede síncrona, as mensagens são recebidas na mesma ordem em

que foram enviadas. Na rede assíncrona a ordem de chegada das mensagens pode ser

diferente da ordem de envio; além disso, pode passar um tempo arbitrário entre o envio

e a chegada das mensagens.

• Número de Participantes Corrompidos: O números de participantes que o adversário

é capaz de controlar em cada instante é limitado por uma constantet, geralmente pro-

porcional ao número de participantesn. Obviamente, se o adversário controlar todos os

participantes, não existe a possibilidade de construir um esquema seguro. Geralmente os

valorest = n/2 et = n/3 são utilizados.

• Controle sobre os participantes corrompidos: Classificamos os adversários em semi-

honestos ou maliciosos. O adversário semi-honesto tem acesso a todas as mensagens
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recebidas pelos participantes corrompidos, e utiliza estas mensagens na tentativa de des-

cobrir obter alguma informação. Entretanto, todos os participantes controlados pelo

adversário semi-honesto seguem o protocolo corretamente. Os adversários maliciosos

podem fazer com que os participantes corrompidos se comportem de qualquer forma ar-

bitrária, por exemplo, passando mensagens falsas com o objetivo de induzir um erro no

resultado da função que está sendo computada.

• Adaptatividade: Está relacionado à maneira como o adversário escolhe o conjunto de

participantes que serão corrompidos. O adversário não-adaptativo seleciona o conjunto

de participantes corrompidos ao início do protocolo e permanece com o mesmo conjunto

até o fim do protocolo. Naturalmente, os participantes honestos não sabem a identidade

dos participantes corrompidos. Alternativamente, o adversário adaptativo escolhe o con-

junto de participantes que serão corrompidos durante a execução do protocolo, baseado

em qualquer informação que ele possa ter adquirido.

Em geral, os maiores desafios na construção de protocolos MPC são contra adversários

maliciosos e adaptativos.

3.2 Metodologia para Prova de Segurança

A metodologia para prova de segurança que será utilizada neste trabalho é baseada no modelo

proposto em [Gol04].

Definição do problema no modelo de adversário semi-honesto.Um protocolo computa

privadamente uma funçãof se, após o término da execução, qualquer informação que possa ser

computada a partir da entrada, da saída e dos passos intermediários, também poderá ser com-

putada a partir da saída do protocolo e de sua entrada privada. Ou seja, as informações contidas

nos passos intermediários não adicionam informação além daquela contida no resultado def .

Definição: (Privacidade no Modelo de Adversário Semi-Honesto): Considere uma função

f : {0,1}∗×{0,1}∗→{0,1}∗×{0,1}∗; f1(x,y) e f2(x,y) denotam respectivamente o primeiro
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e segundo elemento def (x,y) . SejaΠ um protocolo seguro entre dois participantes para com-

putar f . Chamamos deVISÃOde um dos participantes durante a execução do protocolo o con-

junto formado pela sua entrada, algum valor aleatório e todas as mensagens recebidas. Desta

forma, a visão do primeiro participante, denotada porVISÃOΠ
1 (x,y) = (x, r1,m11, ...,m1t). Da

mesma forma define-se a visão do segundo participanteVISÃOΠ
2 (x,y) = (y, r2,m21, ...,m2t),

onder1 e r2 representam, respectivamente, valores aleatórios do primeiro e do segundo par-

ticipantes, emi j representa aj-ésimamensagem que cada participante recebeu. As saídas

do primeiro e do segundo participante após a execução deΠ em (x,y), são denotadas por

SAÍDAΠ
1 (x,y) e SAÍDAΠ

2 (x,y)) respectivamente. As saídas estão implícitas nas visões dos par-

ticipantes. A saída do protocolo inclui a saída dos dois participantes:

SAÍDAΠ(x,y) = (SAÍDAΠ
1 (x,y), SAÍDAΠ

2 (x,y)).

Dizemos queΠ computaf privadamente, se existirem dois algoritmos probabilísticos poli-

nomiais, denominadosS1eS2 tais que:

{S1(x, f1(x,y))}x,y∈{0,1}∗ ≡ {VISÃOΠ
1 }x,y∈{0,1}∗ (3.1)

{S2(y, f2(x,y))}x,y∈{0,1}∗ ≡ {VISÃOΠ
2 }x,y∈{0,1}∗ (3.2)

onde o símbolo≡ denota indistinguibilidade computacional.

VISÃOΠ
1 (x,y) e VISÃOΠ

2 (x,y) são variáveis aleatórias, definidas como funções de uma

mesma execução aleatória.

Nas equações 3.1 e 3.2, os algoritmosS1 e S2 estão fazendo o papel de simuladores. Logo,

em outras palavras, a formulação de privacidade no modelo semi-honesto pode ser entendida

da seguinte forma:Se a VISÃO de um participante puder ser simulada1 por um algoritmo S,

que recebe apenas a entrada do participante e a sua respectiva saída, então, o algoritmo é

seguro, ou seja, as mensagens intermediárias não acrescentam informação ao participante.

1Dizemos que a VISÃO pode ser simulada por um algoritmo S se a saída de S for computacionalmente indis-

tinguível da VISÃO.





CAPÍTULO 4

ALGORITMOS DE SUBSTRING

Neste capítulo serão apresentados os principais algoritmos tradicionais de substring. Em seguida

será feita uma análise entre os algoritmos para a escolha do algoritmo mais apropriado para ser

utilizado como base no desenvolvimento do protocolo proposto.

4.1 O Problema de Substring

De maneira intuitiva, podemos dizer que a meta do algoritmo de substring é indicar se um

string Q ocorre em um outro stringD. Formalizamos o problema da seguinte maneira. Um

string S= s1,s2, ...,sn é uma seqüência de tamanhon, onde cada elemento desta seqüência é

um símbolo de um alfabeto finitoΣ, ou seja,∀i,1≤ i ≤ n =⇒ si ∈ Σ. Tome, por exemplo, os

alfabetosΣ = {0,1} ou mesmoΣ = {a,b,c, ...,y,z}. Utilizamos ainda a notação|S| para indicar

o tamanho do stringS(n = |S|).

Considere dois stringsD = d1, ...,dn e Q = q1, ...,qm, comm≤ n. Dizemos queQ ocorre

emD (ou Q é substring deD) se∃s,0≤ s≤ n−m, tal que,ds+ j = q j , para todo 0≤ j ≤ m.

QuandoQ é substring deD, s recebe o nome de deslocamento deQ em relação àD.

Figura 4.1 Problema do Substring

25
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4.2 Algoritmo de Força Bruta

O algoritmo de força bruta foi um dos primeiros algoritmos desenvolvido para solucionar o

problema do substring. Este algoritmo testa para cada um dos valores possíveis des se os

símbolos correspondentes emQ e D são iguais. O algoritmo em pseudo-código baseado na

linguagem C é apresentado abaixo.

Código Fonte 4.1Algoritmo Substring de Força Bruta em pseudo-código baseado na linguagem C

1 i n t f o r c a _ b r u t a (char d [ ] , char q [ ] , i n t n , i n t m) {

2 i n t s , j ;

3 f o r ( s =0; s <=n−m; s ++) {

4 f o r ( j =0; j <m; j ++) {

5 i f ( q [ j ] ! = d [ j +s ] ) {

6 / * Não é s u b s t r i n g com o des locamen to s

7 * Cont inua t e s t a n d o para o u t r o s des locamen tos* /

8 break ;

9 }

10 }

11 i f ( j ==m) {

12 / * q é s u b s t r i n g de d* /

13 re turn 1 ;

14 }

15 }

16 / * q não é s u b s t r i n g de d* /

17 re turn 0 ;

18 }

No laço externo (linha 3) o algoritmo testa todos os valores possíveis para o deslocamento

s. No laço interno (linha 4) o algoritmo verifica se ocorre alguma falta de combinação (ca-

racteres correspondentes desiguais), se ocorrer alguma falta de combinação o laço interno é

interrompido e o algoritmo passa a testar o próximo deslocamento, caso o laço interno seja

executado completamente sem gerar nenhuma falta de combinação significa que o stringq é

substring ded com deslocamentos, então o algoritmo para retornando o valor 1. Após o algo-
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ritmo sair do laço externo pode-se concluir queq não é substring ded, pois todos os possíveis

valores de deslocamentos foram testados e em nenhum deles o algoritmo parou.

Embora este algoritmo seja muito simples de ser entendido e implementado em qualquer

linguagem de programação, seu uso é restringido pela sua baixa performance, pois seu tempo

de execução teoricamente é O((n−m+ 1)m), muito embora na prática este tempo seja um

pouco reduzido, pois geralmente o laço interno encontra uma falta de combinação antes de

executar osm passos. Veremos a seguir alguns algoritmos que possuem tempo de execução

menor.

4.3 Algoritmo Rabin-Karp

O algoritmo de Rabin-Karp [KR87] traz uma pequena melhoria no algoritmo de força bruta.

A idéia básica por trás deste algoritmo está na utilização de uma função hash (h : Σ∗ → N)

para criar uma representação numéricah(Q) do stringQ a ser procurado. Em seguida, para

cada 0≤ s≤ |D| − |Q| a mesma função hash é aplicada aos stringsDs = ds+1...ds+|Q|. O

resultado da função hash aplicada a cada stringDs recebe a notaçãoh(Ds). Daí, se houver

algumh(Ds) = h(Q) significa que o stringQ ocorre emD com o deslocamentos. Note que

pode haver mais de uma ocorrência deQ em D, entretanto, estamos apenas preocupados em

saber seQ é substring ou não deD.

Figura 4.2 Algoritmo de Rabin-Karp

Para garantir a eficiência deste algoritmo a função hash utilizada deve ser facilmente com-
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putada, e ainda deve ser possível computarh(Ds+1) em função deh(Ds) em tempo constante.

Estas características da função hash podem ser obtidas através da utilização da regra de Horner

[TCS01], uma forma de representação de polinômios através de vetores.

Para calcular o hash do string é ainda necessário um número primo grandep. Veja a seguir

a implementação do algoritmo Rabin-Karp escrito em pseudo-código baseado na linguagem C.

Código Fonte 4.2Algoritmo Substring Rabin-Karp em pseudo-código baseado na linguagem C

1 i n t r a b i n _ k a r p (char d [ ] , char q [ ] , i n t n , i n t m, i n t b ) {

2 i n t h_q , h_ds , p ;

3 i n t s , j ;

4 / * Pré processamento* /

5 p = randPr ime ( ) ;

6 h_q = h ( q , m) % p ;

7 h_d = h ( d , m) % p ;

8 / * Fase da procura * /

9 f o r ( s =0; s <=n−m; s ++) {

10 i f ( hq == h_d ) {

11 / * q é s u b s t r i n g de d com des locamen to s* /

12 re turn 1 ;

13 }

14 h_d = ( b * ( h_d − pow ( b , m− 1)* d [ s + 1 ] ) + d [ s + m + 1 ] ) % p ;

15 }

16 / * q não é s u b s t r i n g de d* /

17 re turn 0 ;

18 }

No algoritmo acima o número primo grandepé gerado aleatoriamente pela funçãorandPrime(),

o parâmetrob (utilizado como base do polinômio) é o tamanho do alfabetoΣ. Nas linhas 6 e 7

a função hash é utilizada para calcular o valor deh(Q) eh(D0). Na linha 16, o valor da função

hashh(Ds+1) é calculado em tempo constante a partir do valor deh(Ds).
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4.4 Algoritmo de Knuth-Morris-Pratt (KMP)

O algoritmo KMP [KJP77] se baseia no fato que quando ocorre uma falta de combinação no

laço interno do algoritmo de força bruta, o string procuradoQ possui informação suficiente

para determinar onde a próxima procura deve iniciar, ou, em outras palavras, quantos passos

do laço externo o algoritmo pode pular. Veja o funcionamento do algoritmo KMP na figura

abaixo.

Figura 4.3 Algoritmo Knuth-Morris-Pratt

No passo 1 da Figura 4.3 acima o algoritmo inicia a comparação entre os strings com o

deslocamentos= 0 até encontrar uma falta de combinação (na posição 3). No passo 2, em vez

de reiniciar a comparação na posiçãos= 1, como faria o algoritmo de força bruta, o algoritmo

KMP sabe que a comparação não obterá sucesso nas posições 1, 2 e 3, logo, ele reinicia a

comparação com o deslocamentos= 4 até encontrar novamente uma falta de combinação (na

posição 8). No passo 3 o algoritmo segue com o mesmo raciocínio.

O algoritmo KMP utiliza uma tabela auxiliarT calculada em função do stringQ na fase

de pré-processamento. Esta tabelaT indica qual é o deslocamentos que deverá ser utilizado

quando ocorrer alguma falta de combinação. A tabelaT é utilizada da seguinte forma. Em uma

comparação iniciada na posiçãos= x em que ocorre uma falha na comparaçãoQ[i] = D[x+ i],

então, o próximo deslocamento que poderá ter sucesso está na posiçãos= x+ i−T[i].
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Código Fonte 4.3Algoritmo Substring KMP em pseudo-código baseado na linguagem C

1 i n t kmp (char d [ ] , char q [ ] , i n t n , i n t m) {

2 i n t s = 0 ;

3 i n t i = 0 ;

4 i n t * T ;

5 T = ( i n t * ) ma l loc (s i z e o f( i n t ) * m) ;

6 / * Fase de Pré−Processamento* /

7 p r e P r o c e s s ( q , m, T) ;

8 / * Fase da Procura * /

9 whi le ( s <= n − m) {

10 i f ( i == m)

11 re turn 1 ;

12 i f ( i >=0 && d [ s + i ] == q [ i ] ) {

13 ++ i ;

14 } e l s e {

15 s = s + i − T[ i ] ;

16 i f ( i > 0)

17 i = T [ i ] ;

18 }

19 }

20 re turn 0 ;

21 }

Na linha 7 do algoritmo acima a tabelaT é computada baseada no stringQ. Nas linhas 12

e 13 é feita a verificação se o stringQ é substring deD com o deslocamentos. Na linha 15 o

algoritmo utiliza a tabelaT para computar o próximo deslocamentos.

4.5 Algoritmo Boyer-Moore (BM)

O algoritmo de Boyer-Moore [BM77] e suas variações [HS91, AG86] são os algoritmos de

substring mais eficientes em aplicações comuns. Geralmente este algoritmo é utilizado em

editores de texto para realizar as funções de "search"ou "replace".
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Neste algoritmo, a comparação dos caracteres do string procuradoQ é realizada da direita

para a esquerda. Se alguma falta de combinação ocorrer, o algoritmo computa o próximo

deslocamento baseado em informações presentes no próprio stringQ e no caractere que gerou

a falta de combinação. Considere o seguinte exemplo:

Figura 4.4 Algoritmo Boyer-Moore(1)

A comparação do primeiro caractere da direita para esquerda (’R’= ’R’) ocorre com

sucesso e ocorre uma falta no próximo caractere (’O’6= ’E’). Como este caractere ocorre no

stringQ, será feito um deslocamento do stringQ em 2 posições de forma a "alinhar"o caractere

que gerou a falta com o mesmo caractere no stringQ.

Figura 4.5 Algoritmo Boyer-Moore(2)

Desta vez ocorreu uma falta de combinação no primeiro caractere comparado (’T’6= ’R’).

Como ’T’ não está presente no stringQ, podemos deslocarQ em 5 posições.

O algoritmo segue utilizando o mesmo raciocínio até encontrar o string procuradoQ ou

chegar ao final do stringD.
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Figura 4.6 Algoritmo Boyer-Moore(3)

Código Fonte 4.4Algoritmo Substring Boyer-Moore em pseudo-código baseado na linguagem C

1 i n t boyer_moore (char d [ ] , char q [ ] , i n t n , i n t m) {

2 i n t i , s ;

3 / * Fase de Pré−Processamento* /

4

5 / * Fase da Procura * /

6 s = 0 ;

7 whi le ( s <= n − m) {

8 f o r ( i = m − 1 ; i >= 0 && x [ i ] == y [ i + s ] ; −− i ) ;

9 i f ( i < 0) {

10 re turn 1 ;

11 }

12 e l s e

13 s += d e s l o c a r ( q , d [ s+ i ] ) ;

14 }

15 re turn 0 ;

16 }

Na fase de pré-processamento o algoritmo de Boyer-Moore gera tabelas que serão utilizadas

para computar os deslocamentos na ocorrência de uma falta de combinação.
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4.6 Escolha do Algoritmo

Embora vários estudos teóricos e práticos [HS91, AG86, Hor80, dVS82, BY89] indiquem que

os algoritmos de Boyer-Moore são os mais eficientes, seguidos pelos algoritmos de Knuth-

Morris-Pratt, neste trabalho será utilizado o algoritmo de Rabin-Karp como base para o desen-

volvimento do protocolo de substring MPC.

Tanto o algoritmo BM como o KMP utilizam informações contidas no string procuradoQ

para agilizar a performance, entretanto, a proposta deste trabalho consiste em desenvolver um

protocolo de substring onde o stringQ não deverá ser conhecido pelo outro participante, logo,

impossibilita a utilização dos algoritmos KMP e BM.

O algoritmo de Rabin-Karp trabalha com funções hash que transformam o string em uma

representação numérica, que de certa forma, ajudam a esconder o stringQ, sendo desta forma,

a escolha mais adequada.
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PROTOCOLO DE SUBSTRING MPC

Neste capítulo será apresentado o protocolo de Substring MPC. Trata-se de uma variação do

protocolo de substring Rabin-Karp, executado por dois participantes, onde cada string (D e Q)

pertence a um participante diferente, e, ao final do protocolo, os strings de cada participante

permanecem em segredo. A metodologia utilizada no desenvolvimento deste protocolo segue

a mesma utilizada por Agrawal, Evfimievski e Srikant em [AES03].

5.1 Modelo de Segurança

A solução adotada não requer uma terceira parte confiável. Todas as funcionalidades são com-

putadas diretamente pelos dois participantes. Todos os participantes possuem o comportamento

semi-honesto (ou honesto, porém curioso), em outras palavras, eles seguem o protocolo corre-

tamente, mas podem guardar todas as informações recebidas e analisá-las afim de obter infor-

mação adicional.

Não existe a necessidade de se utilizar um canal de comunicação seguro, entretanto, as

mensagens transmitidas são autenticadas, isto é, quando um participanteA recebe uma men-

sagem de um participanteB, ele tem a ”certeza” de que a mensagem realmente foi enviada por

B.

5.2 Definição do Problema

Definição 5.2.1(Objetivo do Protocolo de Substring MPC - Modelo Ideal). Sejam dois parti-

cipantes, o emissor E e o receptor R, cada um possui um string secreto D e Q, respectivamente,

35
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o objetivo do protocolo de substring MPC é determinar se Q é substring de D, sem revelar

nenhuma informação adicional a qualquer uma das partes. Ao final do protocolo:

1. R obterá apenas a informação se Q é substring de D, sem que D seja revelado para R.

2. E não obterá qualquer informação a respeito de Q e nem mesmo a resposta da função.

A fim de viabilizar a implementação do protocolo os requisitos de segurança apresenta-

dos acima serão um pouco relaxados permitindo que cada participante receba uma pequena

informação adicional a respeito da entrada do outro participante.

Definição 5.2.2(Objetivo do Protocolo de Substring MPC - Modelo Real). Sejam dois partici-

pantes, o emissor E e o receptor R, cada um possui um string secreto D e Q, respectivamente, o

objetivo do protocolo de substring MPC é determinar se Q é substring de D, revelando apenas

uma pequena categoria de informação adicional I às duas partes. Ao final do protocolo:

1. R obterá a informação se Q é substring de D, sem que D seja revelado para R. A infor-

mação adicional IR que R receberá será o tamanho do string de E (IR = |D|).

2. E não obterá qualquer informação a respeito do conteúdo do string Q e nem mesmo a

resposta da função. A informação adicional IE que E receberá será o tamanho do string

de R (IE = |Q|).

5.3 Limitações

O receptorR poderia tentar obter ilicitamente informação do stringD executando o proto-

colo substring MPC diversas vezes, utilizando vários stringsQi escolhidos adaptativamente de

acordo com os resultados anteriores e combinando os resultados.

O protocolo de substring MPC não apresenta garantia alguma em relação à descoberta de

informações através da combinação dos resultados da execução do protocolo diversas vezes.

Para garantir tal propriedade de segurança, o emissorE deve implementar algum controle sobre

execuções múltiplas.
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5.4 O Protocolo

A seguinte nomenclatura será utilizada:

• Os participantes do protocolo são o emissorE e o receptorR.

• O tamanho de um stringSé escrito como|S|;

• H é uma função hash, como definida no protocolo de Rabin-Karp.

• F é uma função de criptografia comutativa bijetiva, efk(x) é, por definição, a aplicação

da funçãoF ao valorx, utilizando a chavek.

O protocolo de substring MPC proposto é o seguinte:

Entradas: O emissorE possui o string secretoD e o receptorRpossui o string secretoQ.

Saídas:R receberá como saída o resultado da função substring (Q é substring deD ?) e o

tamanho deD. E receberá como saída o tamanho deQ.

Processamento:

1. ReE utilizam um algoritmo gerador de chaves do esquema de criptografia comutativo e

obtêm respectivamente as chavesKR eKE.

2. R aplica a função hashH ao seu string secretoQ gerandohQ = H(Q). Em seguida,R

cifra o valorhQ com sua chaveKR, obtendohkQ = fKR(hQ), e envia a dupla〈hkQ, |Q|〉

paraE.

3. E cifra ohkQ com sua chave privadaKE e envia o resultadohkkQ = fKE(hkQ) paraR.

4. Para cada valor de 0≤ i ≤ |D| − |Q|, E aplica a função hashH aos substringsDi =

di+1...di+|Q|, obtendo o conjuntoHD = {hDi |0≤ i ≤ |D| − |Q|}, ondehDi = H(Di). E

cifra cada elemento do conjuntoHD com sua chave privadaKE, gerando o conjunto

HKD = {hkDi |0≤ i ≤ |D|− |Q|}, comhkDi = fKE(hDi). E reordena lexicograficamente

o conjuntoHKD e envia paraR.
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5. R aplica a função inversaf−1
KR

ao elementohkkQ obtido no passo 3, e obtém como resul-

tado:hk′Q = f−1
KR

(hkkQ).

6. R compara cada elemento do conjuntoHKD com o valor dehk′Q. Caso algum elemento

seja igual,R pode concluir queQ é substring deD, caso contrárioQ não é substring de

D.

5.5 Prova de Corretude

Teorema 5.5.1.Se não houverem colisões na função hash H, ao final da execução do protocolo

de substring MPC o receptor R saberá se Q é substring de D.

Prova: Por definição, as funçõesfKR e fKE comutam e são bijetivas. Assumiremos que a

função hashH não possui colisões emHD∪{hE}.

Q é substring deD sse∃i,0≤ i ≤ |D|− |Q|, tal que,Di = Q.

Supondo a existência de umi = x tal queDx = Q, existirá um elementohkDi no conjunto

HKD que é igual ahk′Q. Temos que:

hkDi = fKE(H(Di)).

Como as funçõesfKR e fKE comutam,

hk′Q = f−1
KR

(hkkQ) = f−1
KR

( fKE( fKR(H(Q)))) = f−1
KR

( fKR( fKE(H(Q)))) = fKE((H(Q)))

daí,

hkDx = fKE(H(Dx)) = fKE(H(Q)),

pois pela suposição,Dx = Q.
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Figura 5.1 Execução do Protocolo de Substring MPC
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5.6 Prova de Segurança

A prova de segurança será dividida em duas etapas. Na primeira etapa provaremos que o

protocolo mantém em privacidade o string do receptor. Na segunda etapa provaremos que o

protocolo mantém em privacidade o string do emissor. O protocolo será considerado seguro se

mantiver em privacidade o string do receptor e do emissor.

5.6.1 Privacidade do String do Receptor

Proposição 5.6.1.Se os dois participantes forem semi-honestos, o protocolo do substring MPC

mantém em privacidade o string do receptor. No final da execução do protocolo, E aprende

apenas |Q|.

Demonstração.Se, para qualquerQ e D, a distribuição da Visão deE (todas as informações

queE recebe durante a execução do protocolo) não puder ser distinguida por um algoritmo

polinomialA de uma simulação desta Visão, construída utilizando apenasD e |Q|, então, clara-

mente,E não pode adquirir nenhuma informação a partir das entradas que ele recebe deR

exceto por|Q|. Note que o simulador usa apenas o conhecimento queE poderia ter, enquanto

que o algoritmoA também usa as entradas deR (isto éQ), mas não possui a chave secreta de

R.

O simulador deE é facilmente construído. No passo 2 (o único passo em queE recebe

informações deR) o simulador gera aleatoriamente o valorz∈r domF 1. No protocolo real,

este valor é igual afKR(H(Q)), e o objetivo é mostrar que as duas distribuições abaixo são

computacionalmente indistinguíveis.

Γ1 =

 H(Q)

fKR(H(Q))

 , Γ2 =

 H(Q)

z


Supondo que exista um algoritmoA capaz de distinguir entre as duas distribuiçõesΓ1 e

Γ2, podemos construir um algoritmoA′ para distinguir entre〈x, fe(x),y, fe(y)〉 e 〈x, fe(x),y,z〉,

contradizendo assim a propriedade da função de cifragem comutativa.

1A notaçãoz∈r domF significa quez∈ domF e é escolhido aleatoriamente.
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O algoritmoA′ recebe como entrada〈x, fe(x),y,u〉 e executa os seguintes passos:

1. Submete a tupla

Γ =

 y

u


ao algoritmoA.

2. Retorna a saída deA.

Logo, conclui-se que não existe algoritmo capaz de distinguirΓ1 e Γ2. Assim, a Visão real de

E e a Visão simulada deE também são indistinguíveis e como conseqüênciaE não adquire

informação alguma além de|Q|.

5.6.2 Privacidade do String do Emissor

Antes de iniciar a prova da privacidade do string do emissor precisamos mostrar que:

Lema 1. As distribuições Γ1 e Γ2, definidas abaixo, são computacionalmente indistinguíveis,

para um valor m polinomial:

Γ1 =

 H(D0) · · · H(Dm) H(Dm+1)

fe(H(D0)) · · · fe(H(Dm)) fe(H(Dm+1))


Γ2 =

 H(D0) · · · H(Dm) H(Dm+1)

fe(H(D0)) · · · fe(H(Dm)) zm


onde, ∀i : Di ∈r domF,zm∈r domF e e∈r keyF .

Demonstração.Supondo que exista um algoritmoA capaz de distinguir entre as duas dis-

tribuiçõesΓ1 eΓ2, podemos construir um algoritmoA′ para distinguir entre〈x, fe(x),y, fe(y)〉 e

〈x, fe(x),y,z〉, contradizendo assim a propriedade da função de cifragem comutativa.

O algoritmoA′ recebe como entrada〈x, fe(x),y,u〉 e executa os seguintes passos:
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1. Para cadai = 0, . . . ,m, calculaxi = fKi(x) ezi = fKi( fe(x)), ondeKi ∈r KeyF .

2. Atribui xm+1 = y ezm+1 = u

3. Gera a tupla:

Γ =

 x0 · · · xm+1

z0 · · · zm+1

 =

 fK0(x) · · · fKm(x) y

fe( fK0(x)) · · · fe( fKm(x)) u


4. Submete a tuplaD ao algoritmoA.

5. Retorna a saída deA.

Logo conclui-se que não existe algoritmo capaz de distinguirΓ1 e Γ2.

Lema 2. A tupla:

Γn
n =

 H(D0) · · · H(Dm) H(Dm+1) · · · H(Dn)

fe(H(D0)) · · · fe(H(Dm)) fe(H(Dm+1)) · · · fe(H(Dn)


é computacionalmente indistinguível de:

Γn
m =

 H(D0) · · · H(Dm) H(Dm+1) · · · H(Dn)

fe(H(D0)) · · · fe(H(Dm)) zm+1 · · · zn


para 0≤m≤ n, n limitado por um polinômio, ∀i : Di ,zi ∈r domF e e∈r keyF .

Demonstração.Do lema 1 temos que∀ j = m+1· · ·n a distribuiçãoΓn
j é computacionalmente

indistinguível deΓn
j−1. Comon é limitado por um polinômio,Γn

m é computacionalmente indis-

tinguível deΓn
n. SejaAK um algoritmo que pretende distinguir entreΓn

m e Γn
n. Assim:

Pr [Ak(T) = 1|T ∼= Γn
n]−Pr [Ak(T) = 1|T ∼= Γn

m] =

∑n
j=m+1

(
Pr

[
Ak(T) = 1|T ∼= Γn

j

]
−Pr

[
Ak(T) = 1|T ∼= Γn

j−1

])
Como cada termo do somatório é limitado por uma função desprezível, o somatório também

é limitado por uma função desprezível, e, desta forma, a distribuiçãoΓm
n é computacionalmente

indistinguível deΓn
n.
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Proposição 5.6.2.Se os dois participantes são semi-honestos, o protocolo de substring MPC

mantém em privacidade o string do emissor. No final da execução do protocolo, R aprende

apenas |D| e o resultado da função substring.

Demonstração.Se, para qualquerQ e D, a distribuição da Visão deR (todas as informações

queR recebe durante a execução do protocolo) não puder ser distinguida por um algoritmo

polinomialA de uma simulação desta Visão, construída utilizando apenasQ e |D|, então, clara-

mente,R não pode adquirir nenhuma informação a partir das entradas que ele recebe deE

exceto por|D| e o resultado da função. Note que o simulador usa apenas o conhecimento que

R poderia ter, enquanto que o algoritmoA também usa as entradas deE (isto éD), mas não

possui a chave secreta deE.

Sejal = |D| − |Q|. O simulador deR é facilmente construído. No passo 4 (o único em

queR recebe informações deE a respeito deD) o simulador gera aleatoriamentel + 1 valo-

reszi ∈r domF e os ordena lexicograficamente. No protocolo real, estes valores são iguais a

fKR(H(Di)),0≤ i ≤ l , assumindo queH(Di) é uniformemente distribuído, o objetivo é mostrar

que as duas distribuições abaixo são computacionalmente indistinguíveis.

Γ1 =

 H(D0) · · · H(Dl )

fKE(H(D0)) · · · fKE(H(Dl ))

 , Γ2 =

 H(D0) · · · H(Dl )

z0 · · · zl


Pelo lema 2 temos queΓ1 é computacionalmente indistinguível deΓ2, assim, a Visão real

deR e a Visão simulada deR também são indistinguíveis e como conseqüênciaR não adquire

nenhuma informação além de|D| e o resultado da função.

5.7 Passando Informações Adicionais

Em alguns caso, o emissorE deseja passar para o receptorR alguma informação adicionalIA

quando o string procuradoQ for substring deD. Entretanto,E não deve conhecer o resultado

da função e tampoucoR deve receber a informaçãoIA se Q não for substring deD. Para

alcançar esta meta, a informação extraIA será cifrada e enviada paraR de tal forma que ele só
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poderá decriptarIA se o stringQ for substring deD, em caso contrário,R não deve ser capaz

de descobrir qualquer informação a respeito deIA.

5.7.1 Uma Solução Ineficiente

Para cadaDi , E utilizará uma chaveκ(Di) = fK′E(H(Di)) (ondeK′E é uma segunda chave de

E) para cifrarIA. O problema agora consiste em permitir queR aprendaκ(Di) para valores

Di = Q sem revelarQ aE.

Entradas: O emissorE possui o string secretoD e a informação adicionalIA. O receptor

Rpossui o string secretoQ.

Saídas: R receberá como saída o resultado da função substring (Q é substring deD ?),

o tamanho deD e a informaçãoIA quandoQ for substring deD. E receberá como saída o

tamanho deQ.

Processamento:

1. Rutiliza um algoritmo gerador de chaves do esquema de criptografia comutativo e obtém

a chaveKR. E utiliza o mesmo algoritmo para gerar duas chavesKE eK′E.

2. R aplica a função hashH ao seu string privadoQ gerandohQ = H(Q). Em seguida,R

cifra o valorhQ com sua chaveKR, obtendohkQ = fKR(hQ), e envia a dupla〈hkQ, |Q|〉

paraE.

3. E cifra hkQ com as suas duas chaves privadasKE e K′E, e envia a tupla〈hkkQ,hkk′Q〉 =

〈 fKE(hkQ), fK′E(hkQ)〉 paraR.

4. Para cada valor de 0≤ i ≤ |D| − |Q|, E aplica a função hashH aos substringsDi =

di+1...di+|Q|, obtendo o conjuntoHD = {hDi |0≤ i ≤ |D|− |Q|}, ondehDi = H(Di).

5. Para cadahDi ∈ HD, E faz o seguinte:

(a) CifrahDi comKE, obtendohkDi = fKE(hDi);

(b) Computa a chaveκ(Di) = fK′E(hDi);
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(c) Cifra a informaçãoIA com a chaveκ(Di): KIDi = fκ(Di)(I);

(d) Gera os pares:

〈hkDi ,KIDi〉= 〈 fKE(hDi), fκ(Di)(I)〉

Os pares são então reordenados lexicograficamente e enviados aR.

6. Raplica a função inversaf−1
KR

aos elementos da tupla recebida no passo 3, obtendo:

〈 fKE(H(Q)), fK′E(H(Q)) = 〈 f−1
KR

( fKE(hkQ)), f−1
KR

( fK′E(hkQ))〉

7. Rprocura entre as tuplas recebidas no passo 5, alguma que satisfaça a condiçãofKE(H(Q))=

fKE(hDi). Caso encontre algumaR saberá queQ é substring deD e poderá recuperar a

informaçãoIA decriptandofκ(Di)(I) utilizando a chavefK′E(H(Q)) = κ(Di). Para qual-

quer j em quefKE(H(Q)) 6= fKE(hD j), R não pode decriptarfκ(Di)(I), pois não conhece

a chaveκ(Di) que é diferente defK′E(H(Q)).

A ineficiência deste protocolo está no fato de ter que passar a informaçãoIA cifrada para

cadaDi , resultando em|D| − |Q|+ 1 transferências deIA. A medida que o tamanho deIA

cresce este algoritmo vai se tornando inviável.

5.7.2 Uma Solução paraIA Grande

Veja a seguir uma pequena modificação do protocolo em que a informaçãoIA só é cifrada e

enviada uma vez. Para alcançar tal resultado foi utilizado um esquema de compartilhamento de

segredo da seguinte forma:

• E escolhe mais uma chave privadaKI , cifra IA com esta chave e enviafKI (I) paraR.

• E compartilha a chaveKI entre osDi , através de um esquema de compartilhamento de

segredo(2, |D|− |Q|+2).

• E e R executam o protocolo de substring modificado de forma que seQ for substring de

D, R recebe outra chaveki j .
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• De posse da parte da chaveki j , Ré capaz de reconstruir a chaveKI e decriptarfKI (I).

O protocolo de string MPC passando informações adicionais fica estabelecido da seguinte

forma:

Entradas: O emissorE possui o string secretoD e a informação adicionalIA. O receptor

Rpossui o string secretoQ.

Saídas: R receberá como saída o resultado da função substring (Q é substring deD ?),

o tamanho deD e a informaçãoIA quandoQ for substring deD. E receberá como saída o

tamanho deQ.

1. Rutiliza um algoritmo gerador de chaves do esquema de criptografia comutativo e obtém

a chaveKR. E utiliza o mesmo algoritmo para gerar três chavesKE, K′E eKI .

2. R aplica a função hashH ao seu string privadoQ gerandohQ = H(Q). Em seguida,R

cifra o valorhQ com sua chaveKR, obtendohkQ = fKR(hQ), e envia a dupla〈hkQ, |Q|〉

paraE.

3. E cifra hkQ com as suas duas chaves privadasKE e K′E, e envia a tupla〈hkkQ,hkk′Q〉 =

〈 fKE(hkQ), fK′E(hkQ)〉 paraR.

4. E Cifra a informação adicionalIA com a chaveKI e enviafKI (I) paraR.

5. Para cada valor de 0≤ i ≤ |D| − |Q|, E aplica a função hashH aos substringsDi =

di+1...di+|Q|, obtendo o conjuntoHD = {hDi |0≤ i ≤ |D| − |Q|}, ondehDi = H(Di). O

conjuntoHD é então reordenado lexicograficamente gerando o conjuntoH ′D.

6. E escolhe aleatoriamente um número primop e o coeficientea do polinômioP(x) =

ax+KI .

7. Para cadahD j ∈ H ′D, E faz o seguinte:

(a) CifrahD j comKE, obtendohkD j = fKE(hD j);

(b) Computa a chaveκ(D j) = fK′E(hD j);

(c) Gera a sombrasD j da chaveKI referente ahD j : sD j = P( j)modp= (ax+KI)modp
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(d) Cifra a sombrasD j com a chaveκ(D j): skD j = fκ(D j )(sD j);

(e) Gera as tuplas:

〈 j,hkD j ,skD j〉= 〈 j, fKE(hD j), fκ(D j )(sD j)〉

As tuplas são então enviadas aR.

8. E calcula mais uma sombra da chaveKI (sR = P(|D|− |Q|+1))) e envia paraR.

9. Raplica a função inversaf−1
KR

aos elementos da tupla recebida no passo 3, obtendo:

〈 fKE(H(Q)), fK′E(H(Q)) = 〈 f−1
KR

( fKE(hkQ)), f−1
KR

( fK′E(hkQ))〉

10. Rprocura entre as tuplas recebidas no passo 7, alguma que satisfaça a condiçãofKE(H(Q))=

fKE(hD j). Caso encontre algumaR saberá queQ é substring deD e poderá recuperar a

sombrasD j decriptandofκ(D j )(sD j) utilizando a chavefK′E(H(Q)) = κ(D j). Para qual-

query em quefKE(H(Q)) 6= fKE(hDy), R não pode decriptarfκ(Dy)(sDy), pois não con-

hece a chaveκ(Dy) que é diferente defK′E(H(Q)).

11. R utiliza as sombrassD j e sR para reconstruir o polinômioP(X) e descobrir o valor de

KI .

12. RdecriptafKI (I) com a chaveKI .

Observe queRsó pode reconstruirKI se tiver pelo menos duas sombras, a Figura 5.2 é uma

representação gráfica do algoritmo de recuperação da chaveKI , cada sombra é representada

como um ponto no plano cartesiano, a chaveKI é o ponto ondeP(x) toca no eixoy.



Figura 5.2 Compartilhamento da Chave Privada KI



CAPÍTULO 6

APLICAÇÃO DO PROTOCOLO PARA

CONSULTA SEGURA A BANCO DE DADOS

Neste capítulo, o protocolo de substring MPC será utilizado na construção de um protocolo

de consultas seguras a banco de dados (BDMPC). Sejam dois participantes, o servidorS e o

clienteC. Spossui um banco de dados secretoDS. C deseja realizar uma consultaQ em uma

relaçãoTS deDS. Ao final do protocolo,C aprenderá a resposta deQ, sem ter reveladoQ ao

servidorS.

6.1 Modelo de Segurança

O modelo de segurança utilizado será o mesmo do protocolo de substring MPC, ou seja, não

é considerada a existência de uma terceira parte confiável, todas as funcionalidades são com-

putadas diretamente pelos dois participantes e todos os participantes possuem o comportamento

semi-honesto. O canal de comunicação não precisa ser seguro, entretanto, as mensagens são

autenticadas.

6.2 Definição do Problema

Definição 6.2.1(Objetivo do Protocolo BDMPC - Modelo Real). Sejam dois participantes, o

servidor S e o cliente C. O servidor S possui um banco de dados relacional DS, que por sua

vez, possui uma relação TS(A1, ...,An). O cliente deseja realizar uma consulta Q na relação TS.

O objetivo do protocolo BDMPC é permitir que C aprenda o resultado de Q executado em TS,

49
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revelando apenas uma categoria de informação I às duas partes. A consulta Q sempre será do

tipo:

Q = SELECT * FROM TS WHERE Ai like ’%SQ%’,

onde o atributo Ai é do tipo string.

Em outras palavras, C deve receber o conjunto de tuplas t j ∈ TS tal que SQ é substring de

t j .Ai .

A categoria de informação adicional que ambas as partes recebem durante a execução do

protocolo é definida como:

1. IS (a informação adicional que S recebe) é constituída da consulta Q, exceto pelo string

SQ. IS inclui também o tamanho do string SQ.

2. IC (a informação adicional que C recebe) é formada pelo tamanho do string Ai em cada

tupla de TS.

O esquema do banco de dadosDS e a quantidade de tuplas deTS é fornecido aC antes da

execução do protocolo.

6.2.1 Algumas Considerações

• Estamos utilizando o modelo de Banco de Dados Relacional;

• A linguagem utilizada na consulta ao banco de dados é SQL;

• A consultaQ está bem formatada não possui erros de sintaxe em SQL;

• A chave primária deTS recebe a notaçãokey(TS). Para simplificar, sem perda de generali-

dade, estamos considerando que a chave primária de cada relação é composta por apenas

um atributo.
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Figura 6.1 Modelo do Banco de Dados

6.3 O Protocolo

O protocolo BDMPC proposto é dividido em três fases. Na primeira fase, chamada de inici-

alização, o servidorS cifra todo o banco de dados e o envia ao clienteC. Na segunda fase,

chamada de sincronização, o cliente e o servidor executam uma verificação afim de manter os

dados atualizados. Na terceira fase, o cliente realiza as consultas. Cada uma das fases será

descrita a seguir.

A seguinte nomenclatura será utilizada:

• H é uma função hash, como definida no protocolo de Rabin-Karp.

• F é uma função de criptografia comutativa, efk(x) é por definição a aplicação da função

F ao valorx, utilizando a chavek.

• O operador� significa concatenação de strings.

• O símboloσ , que será utilizado como separador entre os atributos, representa qualquer

caractere que não ocorre em nenhum string armazenado no banco de dados. Ex:σ = |.

6.3.1 Fase de Inicialização

Passo 1 - Criação dos esquemas para armazenamento dos dados cifrados:Para cada re-

laçãoTi , do banco de dadosDS, o servidorS criará uma nova relação com cinco atributos
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TKi( f k_ti, pk,ext,date,k), onde:

• f k_ti é a chave estrangeira que referencia a chave primária deTi .

• pk é a chave primária da relaçãoTKi .

• ext é o conjunto de todos os atributos deTi (incluindo a chave primária) cifrados.

• dateé a data da última atualização da tupla.

• k é a chave utilizada para cifrarext.

Passo 2 - Geração dos dados cifrados:S irá popular as tabelasTKi de acordo com os valores

existentes na tabelaTi . Para cada tuplati j = 〈ai ,a2, ...an〉 da relaçãoTi , será criada uma tupla

tki j = ( f k_ti, pk,ext,date,k) na relaçãoTKi , através da seguinte computação:

• Atribui o valor dekey(ti j ) ao atributotki j . f k_ti.

• A chave primária detki j será o resultado da função hash aplicada à chave primária deti j :

tki j .pk= H(key(ti j )).

• O atributotki j .daterecebe a data e hora atual.

• A chave de cifragem será gerada aleatoriamente pelo algoritmo gerador de chavesG:

tki j .k←G.

• S concatena todos os atributos deti j , utilizando o símboloσ como separador, cifra o

resultado e atribui ao atributoext: tki j .ext= F(ti j .k,(ti j .A1�σ � ...�σ � ti j .An))

Veja um exemplo deste passo na Figura 6.2.

Passo 3 - Transferência dos dados:Para cada relaçãoTi , S envia aC o esquema da relação

Ti , o esquema da relaçãoTKi . Em seguida,Senvia paraC a projeçãoπ{pk,ext,date}TKi de cada

relaçãoTKi , ou seja, todo o conteúdo das tabelas cifradas, exceto os atributosf k_ti e k. Ao

final desta etapa, o clienteC obterá todo o conteúdo do banco de dadosDS, porém o mesmo

estará cifrado. Para poder ler o conteúdo de uma tupla qualquertki j o cliente precisa obter a
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Figura 6.2 Transferência das Relações Cifradas
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respectiva chave utilizada para cifrar aquela tupla,tki j .k. Utilizaremos a notaçãoDC para nos

referenciarmos a este banco de dados cifrado queC obtém ao final da fase de inicialização, veja

na Figura 6.3

Figura 6.3 Geração das Relações Cifradas

6.3.2 Fase de Sincronização

Sempre que houver uma atualização em uma tabelaTi no banco de dados do servidorDS, esta

atualização deve implicar em uma atualização da tupla relacionada na relaçãoTKi , o que gera

uma inconsistência entre a tupla modificadatki j da relaçãoTKi no banco de dados do servidor,

e a tuplatki j da relaçãoTKi do banco de dados do cliente.

Para resolver esta inconsistência, o atributodatefoi adicionado às relações que possuem os

dados cifrados. Assim, antes de realizar uma consulta em uma relaçãoTi , o servidor e o cliente

devem em conjunto verificar quais são as tuplasti j que possuem o atributodatediferente, e

atualizá-las.

A inclusão ou remoção de tuplas na relaçãoTi também devem implicar na inclusão ou
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remoção de tuplas na relaçãoTKi , e também geram diferenças entre as relaçõesTKi do cliente

e do servidor. Assim, além da data, devemos verificar essas diferenças e tomar as seguintes

precauções:

1. Se existir uma tuplatki j na relaçãoTKi do servidor e não existir no cliente, significa que

houve a inclusão de uma tupla na relação do servidor, logo, esta tupla deve ser enviada

ao cliente (excluindo os atributosf k_ti ek).

2. Se existir uma tuplati j na relaçãoTKi do cliente e não existir no servidor, significa que

houve a remoção de uma tupla na relação do servidor, logo esta tupla deve ser removida

na relaçãoTKi do cliente.

A decisão da periodicidade da etapa de sincronização depende da aplicação envolvida e não

é tratada neste protocolo. A sincronização pode ser feita através de um tempo predefinido, por

exemplo ao final do expediente quando a utilização da rede é baixa. Outra possibilidade seria

realizar a sincronização antes da realização de cada consulta.

6.3.3 Fase de Realização de Consultas

Após a fase de inicialização, a única informação que o cliente precisa obter para recuperar as

informações de uma determinada tuplatki j é a chave privada que foi utilizada para cifrar a

mesmatki j .k. Entretanto, o servidor deverá enviar a chave privada somente relativo às tuplas

que satisfaçam à cláusula WHERE da consultaQ. Para realizar uma consulta ao banco de

dados, o clienteC e o servidorSseguem os seguintes passos:

1. C constrói a consultaQ no formato "SELECT * FROMTi WHEREA j like ’%SQ%",

2. C informa aSqual é a relaçãoTi e o atributoA j que fazem parte da consultaQ.

3. para cada tuplatkil emTi , C eSexecutam o protocolo de substring MPC passando infor-

mações adicionais, onde:

• O servidorS faz o papel do emissorE e o clienteC faz o papel do receptorR.
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• O stringQ seráSQ e o stringD serátil .A j , ondetil é a tupla da relação originalTi

que gerou a tuplatkil , ou sejakey(til ) = tkil . f k.

• A informação adicionalIA que será passada é a chave de criptografia da tuplatkil .k.

Desta forma, o cliente receberá a chavetkil .k apenas para as tuplas que satisfizerem a

condição da cláusula WHERE. A Figura 6.4 ilustra a execução consulta.

Observe que os primeiros passos que o cliente (receptor) executa no protocolo de substring

MPC só precisa ser realizado uma vez. Isto é, o cliente não irá aplicar a função hash, cifrar o

resultado, e enviar a tupla〈hkSQ, |SQ|〉 várias vezes. Logo, a maior parte do processamento será

realizado pelo servidor.

Grande parte deste processamento realizado pelo servidor depende apenas de|SQ|, assim,

poderia ser implementado algum mecanismo cache para armazenamento dos cálculos realiza-

dos, afim de agilizar consultas futuras.

6.4 Limitações

O protocolo de consultas a banco de dados seguros não permite realizar consultas que utilizem

junção, ou mesmo condições compostas na cláusulas WHERE. As consultas só podem ser

realizadas em atributos do tipo String.

Na implementação do servidor deve ser feito algum tipo de controle para impedir que o

cliente realize consultas muito genéricas do tipo "SELECT * FROM cliente WHERE nome

LIKE ’%a%’", tendo desta forma bastante chance de descobrir muita informação. Para tal

controle, deve ser determinado o tamanho mínimo do string procurado em cada atributo da

relação.

O protocolo não fornece nenhum mecanismo de garantia contra a descoberta de infor-

mações através de consultas consecutivas.
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Figura 6.4 Realização de Consultas Seguras





CAPÍTULO 7

CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS

Neste trabalho foi apresentado um protocolo de substring MPC, que, em seguida, foi utilizado

para a construção de um protocolo de consultas seguras à banco de dados (BDMPC). A capaci-

dade de realizar consultas seguras à banco de dados torna possível a implementação de diversas

aplicações até então inviáveis.

Entretanto, vale lembrar que o protocolo proposto tem como meta fundamental a privaci-

dade, em degradação de outro importante parâmetro como a performance. Na realidade, se

estabeleceu um trade-offperformance X segurança, que deverá ser analisado individualmente

para cada aplicação a fim de adotar a solução mais adequada.

Apesar do grande custo computacional e de rede necessários para realização da consulta

segura à banco de dados, a implementação deste protocolo se mostrou viável para banco de

dados pequenos.

Outro fator que deve ser ponderado está relacionado à fase de setup. Se por um lado o setup

não é atraente para participantes que realizarão apenas uma consulta, por outro lado, possibilita

consultas subsequentes com um custo bastante reduzido.

7.1 Trabalhos Futuros

Duas principais atividades podem ser consideradas para a continuação deste trabalho: a fle-

xibilização na estrutura da consulta e a melhora de performance. A respeito da flexibilização

na estrutura da consulta ainda existe muito trabalho a ser feito para tornar o protocolo o mais

abrangente possível, dentre os quais podemos destacar:

• Permitir que a consulta envolva mais de uma tabela;
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• Trabalhar com condições compostas na cláusulas WHERE;

• Estender o protocolo para todos os tipos de dados do SQL;

• Utilização de outros operadores condicionais (≤ ,≥ , = , 6=, BETWEEN).

Por fim, pretende-se realizar avanços na performance do protocolo. Algumas práticas con-

vencionais podem ser adotadas como a utilização de cache para armazenar substrings ou a

implementação do protocolo diretamente em um banco de dados, eliminando assim uma ca-

mada adicional de software. Outra possível maneira de melhorar a performance seria através

da modificação direta no protocolo.
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