
 

Міністерство освіти і науки України 

 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

 

 

 

 

 

 

Новокшонов Андрій Костянтинович 

 

УДК 004.05:519.688 

 

 

Методи контролю цілісності делегованих обчислень 

 

 

 

01.05.03 – математичне та програмне забезпечення 

обчислювальних машин і систем 

 

 

 

Автореферат 

 

дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата фізико-математичних наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ – 2020 

  



 

Дисертацією є рукопис. 

Роботу виконано на кафедрі математичної інформатики факультету 

комп’ютерних наук та кібернетики Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка. 

 

Науковий керівник: 

 

 

 

 

 

 

Офіційні опоненти: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

член-кореспондент НАН України, 

доктор фізико-математичних наук, професор 

Анісімов Анатолій Васильович 

Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка, декан факультету комп’ютерних наук та 

кібернетики 

 

член-кореспондент НАН України, 

доктор фізико-математичних наук 

Савчук Михайло Миколайович 

Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського», професор, в.о. завідувача кафедри 

математичних методів захисту інформації Фізико-

технічного інституту 

 

кандидат фізико-математичних наук 

Фаль Олексій Михайлович 

Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН 

України, провідний науковий співробітник   

відділу № 125 

 

 

Захист відбудеться «17» грудня 2020 року о 14:00 на засіданні спеціалізованої 

вченої ради Д 26.001.09 Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка за адресою: 03022, м. Київ, просп. Академіка Глушкова, 4Д, 

факультет комп’ютерних наук та кібернетики, ауд. 01. 

 

З дисертацією можна ознайомитись у Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка за адресою: 

01033, м. Київ, вул. Володимирська, 58, зал № 12. 

 

Автореферат розіслано  «17»  листопада  2020 р. 

 

 

 

Вчений секретар Шевченко В.П. 

спеціалізованої вченої ради 

кандидат фізико-математичних наук, доцент 



1 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Проблема надійного і правильного виконання 

обчислень відома давно та має довгу історію. До появи комп'ютерних мереж 

обчислювальні пристрої були автономними і всі обчислення виконувалися 

локально у довіреному середовищі. Якщо локальне обладнання та програмне 

забезпечення працювали достатньо надійно, то можна було довіряти 

результатам їхніх обчислень. Тому актуальними були переважно методи, які 

забезпечували захист тільки від ненавмисних збоїв – зокрема, контрольні суми, 

біти парності, завадостійке кодування. 

З появою локальних комп'ютерних мереж у користувачів з'явилась 

можливість передавати (делегувати) інформацію та алгоритми для її обробки 

іншим пристроям. Потреба у делегуванні виникала, як правило, у зв'язку із 

бажанням виконувати обчислення швидше. Пришвидшення досягалось за 

рахунок або використання користувачем потужніших пристроїв, або розподілу 

обчислювальних завдань між більшою кількістю пристроїв. Оскільки мережі 

були локальними і всі комп'ютери були довіреними (наприклад, належали тій 

самій організації), то достатньо було засобів контролю відсутності 

несанкціонованих змін (цілісності) інформації під час її зберігання та 

передавання каналами зв'язку. 

З подальшим розвитком комп'ютерних мереж і технологій з'явились 

умови, коли користувачі змогли використовувати чужі обчислювальні ресурси, 

які їм не належать і які вони не можуть контролювати. До них можна віднести: 

• ґрід-обчислення, коли фізично розподілені гетерогенні комп'ютерні системи 

об'єднують до єдиної мережі задля обчислення спільних масштабних 

завдань; 

• малопотужні пристрої (зокрема, портативні, мобільні, периферійні 

пристрої), які не здатні самостійно виконувати складні обчислення, а тому 

повинні делегувати їх віддаленим серверам; 

• «хмарні» обчислення, коли постачальники послуг надають клієнтам власну 

обчислювальну інфраструктуру в оренду. 

Однак, разом з цими новими можливостями з'явились нові типи загроз 

для користувачів. Виникли вони тому, що клієнти не можуть контролювати 

віддалені обчислювальні ресурси. Прикладами таких загроз можуть бути збої 

програмного забезпечення і обладнання, помилки операторів, неправильна 

конфігурація обчислювальних систем, кібератаки, навмисна модифікація 

інформації та процесів обчислень тощо. Тому актуальною стала проблема 

довіри до результатів обчислень, виконуваних на неконтрольованих 

обчислювальних ресурсах.  

Простим розв'язком цієї проблеми є локальне повторення обчислень та 

порівняння результатів. Однак, якщо користувач може здійснити обчислення 

локально, то втрачається сенс делегування обчислень. Тому вважається, що 

користувач або не може самостійно виконати обчислення, або не хоче через 

певні обмеження (наприклад, економічні: обчислювати на віддаленому 

пристрої дешевше, ніж підтримувати власну довірену інфраструктуру). 
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Таким чином, постає питання: як користувач може перевірити 

правильність результатів обчислень без самостійного виконання цих 

обчислень? При цьому користувач допускає, що на віддаленому 

обчислювальному пристрої можуть виникати довільні, у тому числі навмисні, 

збої. Фокусом цієї роботи є проблема перевірки правильності виконання 

віддаленим пристроєм самого процесу обчислень, тобто повної відповідності 

оригінальному завданню користувача. Іншими словами, необхідно перевірити, 

що віддалений пристрій виконав у незмінному вигляді саме ті обчислення, які 

було визначено користувачем. 

Дослідженням проблем цілісності інформації та обчислень займалися 

зарубіжні науковці Арора С., Бабаі Л., Голдвассер Ш., Дженнаро Р., Джентрі К., 

Кіліан Дж., Мікалі С., Парно Б., Сафра Ш. та інші. Серед українських науковців 

ці проблеми досліджували Анісімов А.В., Горбенко І.Д., Задірака В.К., 

Коваленко І.М., Кудін А.М., Савчук М.М., Фаль О.М., Федюкович В.Є. та інші. 

У галузі розробки методів перевірки цілісності делегованих обчислень в 

останні роки було досягнуто значного прогресу, який наблизив можливість 

застосування таких засобів на практиці. Незважаючи на великі успіхи, 

недостатньо було досліджено методи, що підтримують перевірку цілісності 

обчислень над цілими числами довільної довжини. Тому метою цієї роботи є 

створення нових алгоритмів перевірки цілісності для обмеженого класу 

обчислень над цілими числами довільної (заздалегідь не фіксованої) довжини. 

Це визначає актуальність досліджень дисертаційної роботи. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Основні 

дослідження за темою дисертації було виконано на кафедрі математичної 

інформатики факультету комп'ютерних наук та кібернетики Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка в рамках фундаментальної 

теми № 16КФ015-02 «Теорія і методи розробки інтелектуальних інформаційних 

технологій та систем» (номер державної реєстрації 0116U006378, 2016-

2018 рр.). 

Мета  і  задачі  дослідження.  Метою дисертаційної  роботи  є створення 

системи алгоритмів контролю цілісності обчислень для обмеженого класу 

функцій над цілими числами довільної довжини. Відповідно до сформульованої 

мети визначено основні завдання дослідження: 

• провести порівняльний аналіз основних наявних методів контролю 

цілісності делегованих обчислень; 

• створити алгоритми, які дозволяють контролювати виконання обмеженого 

набору операцій над автентифікованими цілочисельними даними довільної 

довжини; 

• побудувати обмежений варіант моделі обчислень додавальної регістрової 

машини з цілочисельними регістрами довільної довжини та розробити 

алгоритми для реалізації інших широковживаних операцій, таких як 

множення та ділення; 

• розробити та теоретично обґрунтувати алгоритми, які дозволяють 

контролювати цілісність обчислень, виконуваних у моделі обчислень 
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обмеженої додавальної машини з цілочисельними регістрами довільної 

довжини; 

• створити програмний прототип, за допомогою якого продемонструвати 

можливість практичної реалізації розроблених алгоритмів та 

експериментально оцінити їхню швидкодію. 

Об'єктом дослідження є методи контролю цілісності обчислень. 

Предметом дослідження є делеговані обчислення, тобто обчислення, які 

виконують на віддаленому обчислювальному пристрої. 

Методи дослідження базуються на використанні: дискретної математики, 

теорії алгоритмів, алгоритмічної теорії великих чисел – для аналізу моделі 

обчислень та побудови алгоритмів для неї; теорії чисел – для побудови схеми 

автентифікації даних; теорії складності алгоритмів – для оцінки часової 

складності розроблених алгоритмів. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у наступному. 

• Побудовано нову схему автентифікації цілочисельних даних довільної 

довжини, яка дозволяє контролювати процес виконання операцій додавання 

та віднімання над ними. Сформульовано та доведено властивості адитивної 

гомоморфності, повноти та коректності для цієї схеми; 

• Розроблено нове для галузі перевірки цілісності обчислень застосування 

моделі обчислень додавальної машини. Побудовано алгоритми множення та 

ділення, що можуть бути реалізовані у цій моделі обчислень; 

• Сформульовано та доведено практично важливі умови цілісності обчислень 

для конструкцій умовних розгалужень та циклів із заздалегідь не 

фіксованою кількістю ітерацій; 

• Побудовано алгоритми контролю цілісності для варіанту моделі обчислень 

додавальної машини з цілочисельними регістрами довільної довжини. 

Доведено повноту та коректність алгоритмів, досліджено їхню 

обчислювальну складність; 

• Програмно реалізовано прототип системи перевірки цілісності обчислень. 

Проведений за його допомогою експериментальний аналіз швидкодії 

показав можливість практичного застосування розроблених алгоритмів. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у створенні 

методу контролю цілісності делегованих обчислень, що може бути застосовано 

у системах з підвищеними вимогами до правильності результатів обчислень. 

Розроблені алгоритми можуть бути застосовані для побудови нових 

систем перевірки цілісності обчислень. 

Отримані результати впроваджено на кафедрі математичної інформатики 

факультету комп'ютерних наук та кібернетики Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка у навчальний процес як матеріали для 

курсу «Основи криптографії». 

Особистий внесок здобувача. Всі основні результати дисертації 

одержані автором самостійно. У роботах [5,6,7,11], опублікованих у 

співавторстві з науковим керівником, професору Анісімову А.В. належить 
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постановка задачі, загальна методологія підходу до розв’язання та участь в 

обговоренні результатів. 

Апробація результатів дисертації. Основні результати дослідження 

доповідалися на наступних наукових конференціях: 

• Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та 

молодих вчених «Теоретичні і прикладні проблеми фізики, математики та 

інформатики», м. Київ, 21-23 травня 2015 р.; 

• Всеукраїнська конференція з міжнародною участю «Advanced Computer 

Information Technologies (ACIT’2017)», м. Тернопіль, 19-20 травня 2017 р.; 

• Міжнародна конференція студентів і молодих науковців «Сучасні 

інформаційні технології 2017 (MIT-2017)», м. Одеса, 22-24 травня 2017 р.; 

• Міжнародна науково-практична конференція «Методи та засоби кодування, 

захисту й ущільнення інформації», м. Вінниця, 24-25 жовтня 2017 р.; 

• Міжнародна науково-практична конференція «Теоретичні та прикладні 

аспекти побудови програмних систем», м. Київ, 4-8 грудня 2017 р., а також 

на наукових семінарах факультету комп'ютерних наук та кібернетики 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка і факультету 

інформатики Національного університету «Києво-Могилянська академія». 

Публікації. За результатами дослідження опубліковано 12 наукових 

праць: 4 статті у наукових фахових виданнях України; 2 – у наукових фахових 

виданнях України, які входять до міжнародних наукометричних баз даних 

Scopus та Web of Science; 1 – в іншому виданні, що входить до міжнародної 

наукометричної бази даних Scopus, та 5 тез наукових конференцій. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, 

чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел зі 120 найменувань 

та трьох додатків. Загальний обсяг дисертації становить 149 сторінок, з яких 

113 сторінок основного тексту. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми, показано зв'язок з науковими 

програмами, сформульовано мету і завдання дослідження; визначено предмет, 

об’єкт і методи дослідження; описано наукову новизну та практичне значення 

роботи. Наведено інформацію про апробацію отриманих результатів, вказано 

список публікацій здобувача за темою дисертації, охарактеризовано структуру 

роботи. 

 У першому розділі розглянуто проблему контролю цілісності 

делегованих обчислень та проаналізовано основні підходи до її вирішення. До 

них належать методи на основі: реплікації обчислень, аудиту обчислень, 

довіреного обладнання, віддаленої атестації, імовірнісних систем доведення, 

повністю гомоморфного шифрування та методи для окремих застосувань. 

 У підрозділі 1.1 описано проблему контролю цілісності делегованих 

обчислень. Ця проблема розглядає сценарій, у якому користувач (клієнт) 

делегує обчислювальне завдання та вхідні дані до віддаленого пристрою 

(сервера) і має можливість перевірити правильність результату обчислень без 
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самостійного виконання цих обчислень. Важливо зазначити, що: а) для клієнта 

сервер не є довіреним і може здійснювати будь-які, у тому числі зловмисні, 

втручання – модифікувати дані, алгоритми та сам процес обчислень; б) через 

певні обмеження клієнт не може або не хоче самостійно виконувати 

обчислювальне завдання, інакше не було б потреби його делегувати. 

Сценарій такої взаємодії наведено на рис. 1. Нехай 𝐶 – клієнт; 𝑆 – сервер; 

𝑓 – функція, яку 𝐶 хоче обчислити на деяких вхідних даних 𝑥 з області 

визначення 𝑓. Тоді протокол взаємодії наступний: 

1) 𝐶 надсилає 𝑓 та 𝑥 до 𝑆; 

2) 𝑆 обчислює результат 𝑦 ≔ 𝑓(𝑥) та надсилає 𝑦 до 𝐶; 

3) 𝐶 виконує перевірку, що 𝑦 дійсно є результатом обчислення 𝑓(𝑥). При 

цьому 𝐶 не виконує обчислення 𝑓(𝑥) самостійно. 

 
Рис. 1. Діаграма взаємодії клієнта та сервера 

Таким чином, проблема контролю цілісності делегованих обчислень 

передбачає створення таких методів, які дозволяють клієнту перевірити 

правильність виконання обчислень без потреби довіряти серверу, що здійснив 

ці обчислення. 

 У підрозділі 1.2 розглянуто групу наявних методів, які мають 

припущення щодо можливих збоїв. До них належать методи на основі реплікації 

обчислень, аудиту обчислень, довіреного обладнання та віддаленої атестації. 

 У підрозділі 1.3 розглянуто групу наявних методів, які не мають 

припущень щодо можливих збоїв. До них належать методи на основі 

імовірнісних систем доведення, повністю гомоморфного шифрування та методи 

для окремих застосувань. 

 У другому розділі побудовано адитивно гомоморфну схему 

автентифікації цілочисельних даних довільної довжини, яка дозволяє 

контролювати процес виконання операцій додавання та віднімання над такими 

даними. Суть схеми полягає у тому, що клієнт за допомогою деякої секретної 

інформації може автентифікувати (тобто «підписати») вхідні дані та доручити 

віддаленому серверу виконати деякі обчислення над такими автентифікованими 

даними. Після виконання обчислень сервер повертає клієнту результат 

обчислень разом з відповідною автентифікуючою інформацією. Перевіривши її 

за допомогою власної секретної інформації, клієнт може переконатися, що 

сервер правильно виконав обчислення. Розроблена схема автентифікації даних 

є складовою методу, який побудовано у третьому розділі. 

клієнт сервер 

2) Обчислює і повертає результат  y 

3) Перевіряє, що дійсно  y = f (x) 

1) Делегує функцію  f  та дані x 
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 У підрозділі 2.1 розглянуто проблему виконання обчислень над 

автентифікованими даними. 

 У підрозділі 2.2 описано побудову адитивно гомоморфної схеми 

автентифікації цілочисельних даних довільної довжини. Наведено опис 

адитивно гомоморфної схеми шифрування Бенало, яка є основою для побудови 

адитивно гомоморфної схеми автентифікації цілочисельних даних довільної 

довжини. Важливо розрізняти, що схема Бенало забезпечує тільки 

конфіденційність для даних фіксованої довжини, а побудована у дисертаційній 

роботі схема автентифікації – цілісність даних довільної довжини та 

контрольоване виконання операцій над ними. Сформульовано означення 

адитивно гомоморфної схеми автентифікації цілочисельних даних довільної 

довжини та її властивостей: адитивної гомоморфності, повноти і коректності. 

Далі будемо використовувати наступні позначення. Нехай ℤ – множина 

цілих чисел; ℕ – множина додатних цілих чисел; НСД(𝑥, 𝑦) – найбільший 

спільний дільник чисел 𝑥 та 𝑦; ℤ𝑛 = {𝑥 | 0 ≤ 𝑥 ≤ 𝑛 − 1}; ℤ𝑛
∗ = {𝑥 | 1 ≤ 𝑥 ≤ 𝑛 −

1 та НСД(𝑥, 𝑛) = 1}. 

Означення 2.4. Адитивно гомоморфна схема автентифікації 

цілочисельних даних довільної довжини – це набір таких алгоритмів: 

1) 𝐾𝑒𝑦𝐺𝑒𝑛(𝜆) → (𝑠𝑘, 𝑝𝑘) – алгоритм генерування закритого 𝑠𝑘 ≔ (𝑟, 𝑐, 𝑔1, 𝑔2) 

та відкритого 𝑝𝑘 ≔ 𝑛 ключів на основі параметру безпеки 𝜆 ∈ ℕ; 

2) 𝑆𝑡𝑎𝑡𝑒𝐺𝑒𝑛(𝑠𝑘, 𝑢𝑠𝑒𝑑) → (𝑎, 𝑢𝑠𝑒𝑑′) – алгоритм генерування унікальних (не 

повторюваних) початкових секретних станів 𝑎 ∈ 𝐴, де 𝐴 = ℤ𝑟\ {0, 1} – 

множина секретних станів; 𝑢𝑠𝑒𝑑 – множина раніше згенерованих за 

допомогою алгоритму 𝑆𝑡𝑎𝑡𝑒𝐺𝑒𝑛 секретних станів, та 𝑢𝑠𝑒𝑑′ ≔ 𝑢𝑠𝑒𝑑 ⋃  {𝑎}; 

3) 𝐴𝑢𝑡ℎ(𝑠𝑘, 𝑝𝑘, 𝑥, 𝑎𝑥) → 𝐸𝑥 – алгоритм обчислення публічної автентифікуючої 

інформації (імітовставки) 𝐸𝑥 ∈ ℤ𝑛
∗  для відкритого повідомлення 𝑥 ∈ ℤ з 

секретним станом 𝑎𝑥 ∈ 𝐴; 

4) 𝐴𝑑𝑑(𝑝𝑘, 𝐸𝑥, 𝐸𝑦) → 𝐸𝑥+𝑦 – алгоритм обчислення імітовставки 𝐸𝑥+𝑦 ∈ ℤ𝑛
∗  для 

суми повідомлень 𝑥 + 𝑦 на основі вже відомих імітовставок 𝐸𝑥, 𝐸𝑦 ∈ ℤ𝑛
∗ , де 

𝑥, 𝑦 ∈ ℤ. Варто підкреслити, що цей алгоритм не потребує знання закритого 

ключа та секретних станів, а тому може бути виконаний будь-ким; 

5) 𝑉𝑒𝑟𝑖𝑓𝑦(𝑠𝑘, 𝑝𝑘, 𝑥, 𝐸𝑥, 𝑎𝑥) → {0, 1} – алгоритм перевірки відповідності 

імітовставки 𝐸𝑥 ∈ ℤ𝑛
∗  повідомленню 𝑥 ∈ ℤ з секретним станом 𝑎𝑥 ∈ 𝐴. У 

випадку успішної перевірки алгоритм повертає 1, інакше 0. 

Імітовставка є аналогом електронного цифрового підпису з тією 

різницею, що генерування та перевірка імітовставок виконуються за допомогою 

єдиного закритого ключа, на відміну від цифрового підпису. Відкритий ключ у 

розробленій схемі застосовується для забезпечення адитивної гомоморфності, 

тобто можливості обчислення імітовставки для суми повідомлень без знання 

секретних параметрів. Секретні стани у розробленій схемі застосовуються для 

того, щоб контролювати процес зміни імітовставок. Це досягається завдяки 

тому, що після кожного виконання алгоритму 𝐴𝑑𝑑 секретний стан отриманої 

імітовставки є новим. 
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Властивість адитивної гомоморфності означає, що, маючи імітовставки 

двох повідомлень, можна обчислити правильну імітовставку для суми цих 

повідомлень без знання секретних параметрів, при цьому секретний стан нової 

імітовставки дорівнюватиме сумі секретних станів залучених імітовставок. 

Означення 2.5. Схема автентифікації цілочисельних даних довільної 

довжини є адитивно гомоморфною, якщо ∀𝑥, 𝑦 ∈ ℤ, маючи (𝑠𝑘, 𝑝𝑘) ≔
𝐾𝑒𝑦𝐺𝑒𝑛(𝜆), 𝑎𝑥 ≔ 𝑆𝑡𝑎𝑡𝑒𝐺𝑒𝑛(𝑠𝑘, 𝑢𝑠𝑒𝑑), 𝑎𝑦 ≔ 𝑆𝑡𝑎𝑡𝑒𝐺𝑒𝑛(𝑠𝑘, 𝑢𝑠𝑒𝑑), 𝐸𝑥 ≔

𝐴𝑢𝑡ℎ(𝑠𝑘, 𝑝𝑘, 𝑥, 𝑎𝑥), 𝐸𝑦 ≔ 𝐴𝑢𝑡ℎ(𝑠𝑘, 𝑝𝑘, 𝑦, 𝑎𝑦), виконується 𝑉𝑒𝑟𝑖𝑓𝑦(𝑠𝑘, 𝑝𝑘, 𝑥 +

𝑦, 𝐴𝑑𝑑(𝑝𝑘, 𝐸𝑥, 𝐸𝑦), 𝑎𝑥 + 𝑎𝑦) = 1. 

Властивість повноти означає, що імітовставку, яку було згенеровано за 

допомогою алгоритму 𝐴𝑢𝑡ℎ, завжди буде успішно перевірено алгоритмом 

𝑉𝑒𝑟𝑖𝑓𝑦. 

Означення 2.6. Адитивно гомоморфна схема автентифікації 

цілочисельних даних довільної довжини є повною, якщо ∀𝑥 ∈ ℤ алгоритм 

генерування ключів генерує ключі (𝑠𝑘, 𝑝𝑘) ≔ 𝐾𝑒𝑦𝐺𝑒𝑛(𝜆) такі, що, маючи 𝑎𝑥 ≔
𝑆𝑡𝑎𝑡𝑒𝐺𝑒𝑛(𝑠𝑘, 𝑢𝑠𝑒𝑑), 𝐸𝑥 ≔ 𝐴𝑢𝑡ℎ(𝑠𝑘, 𝑝𝑘, 𝑥, 𝑎𝑥), виконується 

𝑉𝑒𝑟𝑖𝑓𝑦(𝑠𝑘, 𝑝𝑘, 𝑥, 𝐸𝑥, 𝑎𝑥) = 1. 

Властивість коректності означає, що, не знаючи секретних параметрів, 

обчислювально обмежений противник не може підробити повідомлення та його 

імітовставку з імовірністю, більшою за деяку довільно малу імовірність. 

Означення 2.7. Адитивно гомоморфна схема автентифікації 

цілочисельних даних довільної довжини є коректною, якщо обчислювально 

обмежений противник, знаючи лише відкритий ключ 𝑝𝑘, довільне фіксоване 

повідомлення 𝑥 ∈ ℤ та відповідну імітовставку 𝐸𝑥 (згенеровану алгоритмом 

𝐴𝑢𝑡ℎ з невідомим противнику секретним станом 𝑎𝑥), не може підібрати 𝑥′ і 𝐸𝑥
′  

такі, що 𝑥′ ≠ 𝑥 та 𝑉𝑒𝑟𝑖𝑓𝑦(𝑠𝑘, 𝑝𝑘, 𝑥′, 𝐸𝑥
′ , 𝑎𝑥) = 1, з імовірністю, більшою за 

1

2𝜆
 , 

де 𝜆 ∈ ℕ – параметр безпеки схеми. 

 У підрозділі 2.3 наведено реалізацію схеми шляхом опису конкретних 

алгоритмів для генерування ключів, генерування секретних станів, 

автентифікації повідомлень, обчислення імітовставки для суми повідомлень та 

перевірки імітовставки. 

Алгоритм 2.4. Алгоритм 𝐾𝑒𝑦𝐺𝑒𝑛 – генерує закритий та відкритий ключі 

схеми. Алгоритм фактично відповідає параметрам адитивно гомоморфної 

схеми шифрування Бенало. 

Вхід: параметр безпеки 𝜆 ∈ ℕ. 

Результат: закритий (𝑠𝑘) та відкритий  (𝑝𝑘) ключі. 

1. Випадково вибрати 𝑟 – просте число довжини 𝜆 біт; 

2. Випадково підібрати 𝑝 та 𝑞 – два простих числа довжини більше 𝜆 біт 

кожне, таких, що 𝑟 є дільником 𝑝 − 1 та 𝑞 ≠ 𝑝; 

3. Обчислити 𝑐 ≔
𝜑(𝑛)

𝑟
=

(𝑝−1)(𝑞−1)

𝑟
, де 𝜑(𝑛) – функція Ейлера; 

4. Випадково вибрати 𝑔1, 𝑔2 ∈ ℤ𝑛
∗  такі, що 𝑔𝑖

𝑐  𝑚𝑜𝑑 𝑛 ≠ 1, де 𝑖 ∈ {1, 2} та 𝑔2 ≠
𝑔1; 

5. Повернути 𝑠𝑘 ≔ (𝑟, 𝑐, 𝑔1, 𝑔2) – закритий ключ та 𝑝𝑘 ≔ 𝑛 – відкритий ключ. 
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Алгоритм 2.5. Алгоритм 𝑆𝑡𝑎𝑡𝑒𝐺𝑒𝑛 – генерує початкові секретні стани, 

які не повторюються. 

Вхід: закритий ключ 𝑠𝑘 ≔ (𝑟, 𝑐, 𝑔1, 𝑔2), множина 𝑢𝑠𝑒𝑑 ⊆ 𝐴 раніше згенерованих 

секретних станів, де 𝐴 = ℤ𝑟\ {0, 1}. Початкове значення 𝑢𝑠𝑒𝑑 ≔ ∅. 

Результат: секретний стан 𝑎 ∈ 𝐴, оновлена множина 𝑢𝑠𝑒𝑑′ ⊆ 𝐴 раніше 

згенерованих секретних станів. 

1. Якщо |𝑢𝑠𝑒𝑑| = |𝐴|, то завершити алгоритм з помилкою; 

2. Випадково вибрати 1 < 𝑎 < 𝑟; 

3. Якщо 𝑎 ∈ 𝑢𝑠𝑒𝑑, то перейти до кроку 2, інакше покласти 𝑢𝑠𝑒𝑑′ ≔
𝑢𝑠𝑒𝑑 ⋃  {𝑎}; 

4. Повернути 𝑎 та 𝑢𝑠𝑒𝑑′. 

Алгоритм 2.6. Алгоритм 𝐴𝑢𝑡ℎ – обчислює початкову імітовставку для 

заданого повідомлення. 

Вхід: закритий ключ 𝑠𝑘 ≔ (𝑟, 𝑐, 𝑔1, 𝑔2), відкритий ключ 𝑝𝑘 ≔ 𝑛, повідомлення 

𝑥 ∈ ℤ, секретний стан 𝑎𝑥 ∈ 𝐴, де 𝐴 = ℤ𝑟\ {0, 1}. 

Результат: імітовставка 𝐸𝑥 ∈ ℤ𝑛
∗ . 

1. Випадково вибрати 𝑏 ∈ ℤ𝑛
∗ ; 

2. Покласти 𝑓(𝑥) ≔ 𝑔1
𝑥𝑏𝑟𝑚𝑜𝑑 𝑛; 

3. Випадково вибрати 𝑢 ∈ ℤ𝑛
∗ ; 

4. Покласти 𝐼𝑑(𝑎𝑥) ≔ 𝑔2
𝑎𝑥𝑢𝑟  𝑚𝑜𝑑 𝑛; 

5. Покласти 𝐸(𝑥, 𝑎𝑥) ≔ 𝑓(𝑥) ∗ 𝐼𝑑(𝑎𝑥) 𝑚𝑜𝑑 𝑛; 

6. Обчислити 𝐸𝑥 ≔ 𝐸(𝑥, 𝑎𝑥); 

7. Повернути 𝐸𝑥. 

Алгоритм 2.7. Алгоритм 𝐴𝑑𝑑 – дозволяє обчислити правильну 

імітовставку для суми раніше автентифікованих повідомлень без знання 

секретних параметрів. 

Вхід: відкритий ключ 𝑝𝑘 ≔ 𝑛, імітовставки 𝐸𝑥, 𝐸𝑦 ∈ ℤ𝑛
∗ . 

Результат: імітовставка 𝐸𝑥+𝑦 ∈ ℤ𝑛
∗ . 

1. Обчислити 𝐸𝑥+𝑦 ≔ 𝐸𝑥 ∗ 𝐸𝑦 𝑚𝑜𝑑 𝑛; 

2. Повернути 𝐸𝑥+𝑦. 

Алгоритм 2.8. Алгоритм 𝑉𝑒𝑟𝑖𝑓𝑦 – перевіряє відповідність імітовставки 

повідомленню та секретному стану. 

Вхід: закритий ключ 𝑠𝑘 ≔ (𝑟, 𝑐, 𝑔1, 𝑔2), відкритий ключ 𝑝𝑘 ≔ 𝑛, повідомлення 

𝑥 ∈ ℤ, імітовставка 𝐸𝑥 ∈ ℤ𝑛
∗ , секретний стан 𝑎𝑥 ∈ 𝐴, де 𝐴 = ℤ𝑟\ {0, 1}. 

Результат: 1 у випадку успішної перевірки, інакше 0. 

1. Обчислити 𝑥′ ≔ 𝑥 𝑚𝑜𝑑 𝑟; 

2. Обчислити 𝑎𝑥
′ ≔ 𝑎𝑥 𝑚𝑜𝑑 𝑟; 

3. Обчислити 𝐿 ≔ 𝐸𝑥
𝑐  𝑚𝑜𝑑 𝑛; 

4. Обчислити 𝑅 ≔ 𝑔1
𝑐𝑥′

∗  𝑔2
𝑐𝑎𝑥

′

 𝑚𝑜𝑑 𝑛; 

5. Якщо виконується 𝐿 = 𝑅, то повернути 1, інакше повернути 0. 

 У підрозділі 2.4 виконано аналіз властивостей схеми. 

Лема 2.1. Описана у підрозділі 2.3 реалізація схеми автентифікації є 

адитивно гомоморфною у розумінні означення 2.5. 
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Теорема 2.1. Описана у підрозділі 2.3 реалізація схеми автентифікації є 

повною у розумінні означення 2.6. 

Припущення 2.1. Не існує алгоритму з поліноміальним часом роботи, що 

дозволяє знайти розклад цілого додатного числа 𝑛 на прості множники, тобто 

представити у вигляді 𝑛 = 𝑝1
𝑒1𝑝2

𝑒2 … 𝑝𝑘
𝑒𝑘, де 𝑝𝑖 є попарно різними простими 

числами та кожне 𝑒𝑖 ≥ 1 для 𝑖 = 1,2, … , 𝑘. 

Це припущення є стандартним у криптографії з відкритим ключем. 

Теорема 2.2. Якщо виконується припущення 2.1, то описана у 

підрозділі 2.3 реалізація схеми автентифікації є коректною у розумінні 

означення 2.7. 

 У підрозділі 2.5 проаналізовано часову оцінку складності алгоритмів 

схеми автентифікації, наведених у підрозділі 2.3. 

У третьому розділі описано модель обчислень обмеженої додавальної 

машини з цілочисельними регістрами довільної довжини та побудовано метод 

контролю цілісності делегованих обчислень для цієї моделі. 

 У підрозділі 3.1 визначено модель обчислень обмеженої додавальної 

машини з цілочисельними регістрами довільної довжини та розроблено 

алгоритми множення і ділення цілих чисел для цієї моделі обчислень. Така 

обмежена модель обчислень є варіантом додавальної машини, створеної 

Р. Флойдом та Д. Кнутом. 

Означення 3.1. Обмежена додавальна машина (ОДМ) з цілочисельними 

регістрами довільної довжини – це абстрактний обчислювальний пристрій, 

який має скінченну кількість цілочисельних регістрів і використовує наступний 

обмежений набір інструкцій (імена регістрів позначимо через 𝑥, 𝑦, 𝑧): 

• присвоювання цілочисельної константи: 𝑧 ≔ 𝐶, де 𝐶 ∈ ℤ; 

• присвоювання значення регістра: 𝑧 ≔ 𝑥; 

• присвоювання суми значень регістрів: 𝑧 ≔ 𝑥 + 𝑦; 

• присвоювання різниці значень регістрів: 𝑧 ≔ 𝑥 − 𝑦; 

• порівняння значень регістрів: 𝑥 > 𝑦, 𝑥 ≥ 𝑦, 𝑥 < 𝑦, 𝑥 ≤ 𝑦, 𝑥 = 𝑦, 𝑥 ≠ 𝑦; 

• умовне розгалуження типу if <порівняння> then <блок 1> else <блок 2> end, 

у блоках якого дозволені тільки зазначені вище інструкції присвоювання;  

• циклювання типу while <порівняння> do <блок> end, у блоку якого 

дозволені тільки зазначені вище інструкції присвоювання. 

ОДМ працює за дискретний час та є детермінованою. Програма для ОДМ 

записується як впорядкована послідовність інструкцій. ОДМ виконує програму 

шляхом послідовного виконання інструкцій, записаних у програмі. Обмеження 

цієї моделі обчислень у порівнянні з додавальною машиною Флойда Р. та 

Кнута Д. полягає у відсутності вкладених одне в одного умовних розгалужень 

та циклів. 

 У підрозділі 3.2 наведено загальний опис методу, сформульовано 

означення методу та властивостей його повноти і коректності. 

Суть методу полягає у наступному. Спочатку клієнт записує програму в 

інструкціях ОДМ. Потім на етапі попередньої обробки програми клієнт для 

кожного регістра додає імітовставки та  будує вирази для обчислення 
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фінального секретного стану імітовставки для кожного регістра. Далі сервер 

виконує таку оброблену програму з імітовставками і повертає клієнту 

результати разом з фінальними значеннями імітовставок. Імітовставки 

змінюють своє значення разом з регістрами завдяки властивості адитивної 

гомоморфності. На етапі перевірки клієнт перевіряє відповідність фактичних 

фінальних значень імітовставок їх очікуваному значенню за допомогою раніше 

побудованих виразів та робить висновок про цілісність виконаних обчислень. 

Загальну ідею методу проілюстровано на рис. 2. 

 
Рис. 2. Загальна ідея методу контролю цілісності обчислень для обмеженої 

додавальної машини (ОДМ) 

 

Означення 3.2. Метод контролю цілісності обчислень для ОДМ – це 

набір таких алгоритмів: 

1) 𝐾𝑒𝑦𝐺𝑒𝑛(𝜆) → (𝑠𝑘, 𝑝𝑘) – алгоритм генерування закритого 𝑠𝑘 та відкритого 

𝑝𝑘 ключів на основі параметру безпеки 𝜆 ∈ ℕ. Цей алгоритм співпадає з 

алгоритмом 𝐾𝑒𝑦𝐺𝑒𝑛 схеми автентифікації даних з розділу 2; 

2) 𝑃𝑟𝑒𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠(𝑠𝑘, 𝑝𝑘, 𝐹) → (𝐹′, 𝑆) – алгоритм попередньої обробки, що 

перетворює вхідну програму 𝐹 до програми 𝐹′, доповненої імітовставками, 

та обчислює таблицю 𝑆 виразів фінальних секретних станів імітовставок; 

3) 𝐴𝑢𝑡ℎ𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡(𝑠𝑘, �⃗�) → 𝐸𝑋
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ – алгоритм, який обчислює вектор початкових 

імітовставок 𝐸𝑋
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ для вектору вхідних даних �⃗�; 

4) 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑢𝑡𝑒(𝑝𝑘, 𝐹′, �⃗�, 𝐸𝑋
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗) → (�⃗⃗�, 𝐸𝑌

⃗⃗ ⃗⃗⃗) – алгоритм обчислення програми 𝐹′ на 

вхідних даних �⃗� та початкових імітовставках 𝐸𝑋
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗, який повертає результат 

обчислень �⃗⃗� з відповідними імітовставками 𝐸𝑌
⃗⃗ ⃗⃗⃗; 

Клієнт записує програму в інструкціях ОДМ 

Клієнт виконує попередню обробку програми 

Клієнт надсилає оброблену програму (з імітовставками) до сервера 

Клієнт автентифікує вхідні дані та надсилає їх до сервера 

Сервер обчислює програму на автентифікованих вхідних даних та 

повертає результат разом з фінальними значеннями імітовставок 

Клієнт перевіряє правильність фінальних імітовставок і робить 

висновок про цілісність виконаних обчислень 
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5) 𝑉𝑒𝑟𝑖𝑓𝑦𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡(𝑠𝑘, 𝑝𝑘, 𝑆, �⃗⃗�, 𝐸𝑌
⃗⃗ ⃗⃗⃗) → {0, 1} – алгоритм перевірки правильності 

результату виконаних обчислень, який у разі успіху повертає 1, інакше 0. 

Властивість повноти означає, що правильність результату добросовісного 

обчислення програми на автентифікованих вхідних даних, завжди буде успішно 

перевірено. 

Означення 3.3. Метод контролю цілісності обчислень для ОДМ є 

повним, якщо для будь-якої 𝐹 (для ОДМ) та будь-яких вхідних даних �⃗� з 

області визначення 𝐹 алгоритм генерування ключів генерує ключі (𝑠𝑘, 𝑝𝑘) ≔

𝐾𝑒𝑦𝐺𝑒𝑛(𝜆) такі, що, маючи (𝐹′, 𝑆) ≔ 𝑃𝑟𝑒𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠(𝑠𝑘, 𝑝𝑘, 𝐹), 𝐸𝑋
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ ≔

𝐴𝑢𝑡ℎ𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡(𝑠𝑘, �⃗�), (�⃗⃗�, 𝐸𝑌
⃗⃗ ⃗⃗⃗) ≔ 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑢𝑡𝑒(𝑝𝑘, 𝐹′, �⃗�, 𝐸𝑋

⃗⃗ ⃗⃗ ⃗), виконується 

𝑉𝑒𝑟𝑖𝑓𝑦𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡(𝑠𝑘, 𝑝𝑘, 𝑆, �⃗⃗�, 𝐸𝑌
⃗⃗ ⃗⃗⃗) = 1. 

Властивість коректності означає, що, не знаючи секретних параметрів, 

обчислювально обмежений противник не може підробити результат обчислень 

з імовірністю, більшою за деяку довільно малу імовірність. 

Означення 3.4. Метод контролю цілісності обчислень є коректним, якщо 

обчислювально обмежений противник, знаючи лише відкритий ключ 𝑝𝑘, 

довільну фіксовану функцію 𝐹′, вектори �⃗� і 𝐸𝑋
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ (обчислені алгоритмом 

𝐴𝑢𝑡ℎ𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡), вектори �⃗⃗� і 𝐸𝑌
⃗⃗ ⃗⃗⃗ (обчислені алгоритмом 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑢𝑡𝑒), не може 

підібрати 𝑌′⃗⃗ ⃗⃗  та 𝐸𝑌
′⃗⃗ ⃗⃗⃗ такі, що 𝑌′⃗⃗ ⃗⃗ ≠ �⃗⃗� та 𝑉𝑒𝑟𝑖𝑓𝑦 (𝑠𝑘, 𝑝𝑘, 𝑆, 𝑌′⃗⃗ ⃗⃗ , 𝐸𝑌

′⃗⃗ ⃗⃗⃗) = 1, з 

імовірністю, більшою за 
1

2𝜆
, де 𝜆 ∈ ℕ – параметр безпеки. 

У підрозділі 3.3 наведено реалізацію методу шляхом опису конкретних 

алгоритмів попередньої обробки, автентифікації вхідних даних, виконання 

обчислень та перевірки правильності результату. Далі наведемо опис лише 

найважливіших алгоритмів. 

Алгоритм 3.7. Алгоритм 𝑃𝑟𝑒𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠 – виконує попередню обробку 

вхідної програми, записаної в інструкціях ОДМ. 

Вхід: закритий ключ 𝑠𝑘, відкритий ключ 𝑝𝑘, вхідна програма 𝐹. 

Результат: оброблена програма 𝐹′, таблиця 𝑆 виразів для обчислення 

фінальних секретних станів регістрів. 

1. Створити порожню таблицю 𝑆 та порожню програму 𝐹′; 

2. Для кожної інструкції 𝐼 ∈ 𝐹 зробити: 

a. Створити порожню послідовність інструкцій 𝑃; 

b. Якщо 𝐼 є інструкцією присвоювання, то 𝑃 ≔ 𝑃𝑟𝑒𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝐴𝑠𝑠𝑖𝑔𝑛(𝐼); 

c. Якщо 𝐼 є інструкцією вигляду if-then-else, то 𝑃 ≔ 𝑃𝑟𝑒𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝐼𝑓(𝐼); 

d. Якщо 𝐼 є інструкцією вигляду while-do, то 𝑃 ≔ 𝑃𝑟𝑒𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑊ℎ𝑖𝑙𝑒(𝐼); 

e. Якщо 𝑃 не порожня, то записати 𝑃 до 𝐹′; 

3. Повернути 𝐹′ та 𝑆. 

Алгоритм 3.8. Алгоритм 𝑃𝑟𝑒𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝐴𝑠𝑠𝑖𝑔𝑛 обробки присвоювань. 

Вхід: інструкція присвоювання 𝐼. 

Результат: послідовність 𝑃 програмних інструкцій. 

1. Створити порожню послідовність інструкцій 𝑃; 

2. Якщо 𝐼 є інструкцією вигляду 𝑧 ≔ 𝐶, де 𝐶 ∈ ℤ, то: 
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a. Записати в 𝑃 оригінальну інструкцію 𝐼; 

b. Згенерувати новий секретний стан 𝑎𝑧 ≔ 𝑆𝑡𝑎𝑡𝑒𝐺𝑒𝑛(𝑠𝑘, 𝑢𝑠𝑒𝑑); 

c. Записати в 𝑃 інструкцію 𝐸𝑧 ≔ 𝐶𝑧, де 𝐶𝑧 ≔ 𝐴𝑢𝑡ℎ(𝑠𝑘, 𝑝𝑘, 𝐶, 𝑎𝑧); 

d. Сформувати вираз секретного стану 𝑆["z"] ≔ 𝑎𝑧; 

3. Якщо 𝐼 є інструкцією вигляду 𝑧 ≔ 𝑥, то: 

a. Записати в 𝑃 оригінальну інструкцію 𝐼; 

b. Записати в 𝑃 інструкцію 𝐸𝑧 ≔ 𝐸𝑥; 

c. Сформувати вираз секретного стану 𝑆["z"] ≔ 𝑆["x"]; 
4. Якщо 𝐼 є інструкцією вигляду 𝑧 ≔ 𝑥 ± 𝑦, то: 

a. Записати в 𝑃 оригінальну інструкцію 𝐼; 

b. Записати в 𝑃 інструкцію 𝐸𝑧 ≔ 𝐸𝑥 ∗ 𝐸𝑦 𝑚𝑜𝑑 𝑛 для операції 𝑥 + 𝑦, або 

𝐸𝑧 ≔ 𝐸𝑥 ∗ 𝐸𝑦
−1 𝑚𝑜𝑑 𝑛 для операції 𝑥 − 𝑦; 

c. Сформувати вираз секретного стану 𝑆["z"] ≔ 𝑆["x"] ± 𝑆["y"]; 
5. Інакше завершити алгоритм з помилкою «інструкцію не розпізнано»; 

6. Повернути 𝑃. 

Алгоритм 3.9. Алгоритм 𝑃𝑟𝑒𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝐼𝑓 обробки умовних розгалужень. 

Вхід: інструкція 𝐼 умовного розгалуження if 𝑥 𝑜𝑝 𝑦 then 𝑏𝑙𝑜𝑐𝑘1 else 𝑏𝑙𝑜𝑐𝑘2 end, 

де 𝑜𝑝 – оператор порівняння. 

Результат: послідовність 𝑃 програмних інструкцій. 

1. Створити порожні послідовності інструкцій 𝑃, 𝑏𝑙𝑜𝑐𝑘1′ та 𝑏𝑙𝑜𝑐𝑘2′; 

2. Згенерувати унікальне ім'я нового контрольного регістра 𝑤0; 

3. Записати до 𝑃 інструкції 𝐼𝑤0 ≔ "𝑤0 ≔ 𝑥 − 𝑦" та 𝑃𝑟𝑒𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝐴𝑠𝑠𝑖𝑔𝑛(𝐼𝑤0); 

4. Скопіювати поточний стан таблиці виразів: 𝑆𝑖𝑛𝑖𝑡 ≔ 𝑐𝑜𝑝𝑦(𝑆); 

5. Для кожної інструкції 𝐽 ∈ 𝑏𝑙𝑜𝑐𝑘1 обчислити 𝐽′ ≔ 𝑃𝑟𝑒𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝐴𝑠𝑠𝑖𝑔𝑛(𝐽) та 

записати 𝐽′ до 𝑏𝑙𝑜𝑐𝑘1′; 

6. 𝑆𝑡ℎ𝑒𝑛 ≔ 𝑐𝑜𝑝𝑦(𝑆); 𝑆 ≔ 𝑆𝑖𝑛𝑖𝑡; 

7. Для кожної інструкції 𝐽 ∈ 𝑏𝑙𝑜𝑐𝑘2 обчислити 𝐽′ ≔ 𝑃𝑟𝑒𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝐴𝑠𝑠𝑖𝑔𝑛(𝐽) та 

записати 𝐽′ до 𝑏𝑙𝑜𝑐𝑘2′; 

8. 𝑆𝑒𝑙𝑠𝑒 ≔ 𝑐𝑜𝑝𝑦(𝑆); 

9. Для кожного регістра, який було змінено у 𝑏𝑙𝑜𝑐𝑘1 або 𝑏𝑙𝑜𝑐𝑘2 побудувати 

вираз на основі значення контрольного регістра 𝑤0 та станів 𝑆𝑡ℎ𝑒𝑛, 𝑆𝑒𝑙𝑠𝑒; 

10. Записати фінальні вирази в 𝑆; 

11. Записати до 𝑃 інструкцію "𝐢𝐟 𝑥 𝑜𝑝 𝑦 𝐭𝐡𝐞𝐧 𝑏𝑙𝑜𝑐𝑘1′ 𝐞𝐥𝐬𝐞 𝑏𝑙𝑜𝑐𝑘2′ 𝐞𝐧𝐝"; 

12. Повернути 𝑃. 

Алгоритм 3.10. Алгоритм 𝑃𝑟𝑒𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑊ℎ𝑖𝑙𝑒 обробки циклів. 

Вхід: інструкція 𝐼 типу циклювання while 𝑥 𝑜𝑝 𝑦 do 𝑏𝑙𝑜𝑐𝑘 end, де 𝑜𝑝 – оператор 

порівняння. 

Результат: послідовність 𝑃 програмних інструкцій. 

1. Згенерувати унікальні імена контрольних регістрів 𝑤1, 𝑤2, 𝑤3, 𝑘; 

2. 𝐼𝑤1 ≔ "𝑤1 ≔ 𝑥 − 𝑦 "; 𝐼𝑤1
′ ≔ 𝑃𝑟𝑒𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝐴𝑠𝑠𝑖𝑔𝑛(𝐼𝑤1); 

3. 𝐼𝑤2 ≔ 𝐶2, де 𝐶2 залежить від 𝑜𝑝; 𝐼𝑤2
′ ≔ 𝑃𝑟𝑒𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝐴𝑠𝑠𝑖𝑔𝑛(𝐼𝑤2); 

4. 𝐼𝑤3 ≔ 𝐶3, де 𝐶3 залежить від 𝑜𝑝; 𝐼𝑤3
′ ≔ 𝑃𝑟𝑒𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝐴𝑠𝑠𝑖𝑔𝑛(𝐼𝑤3); 

5. Записати до 𝑃 інструкції 𝐼𝑤1
′ , 𝐼𝑤2

′ , 𝐼𝑤3
′ ; 

6. Скопіювати поточний стан таблиці виразів: 𝑆𝑖𝑛𝑖𝑡 ≔ 𝑐𝑜𝑝𝑦(𝑆); 
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7. Обробити тіло циклу 𝑏𝑙𝑜𝑐𝑘 за допомогою алгоритму попередньої обробки 

присвоювань 𝑃𝑟𝑒𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝐴𝑠𝑠𝑖𝑔𝑛, результат записати в 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑒𝑑_𝑏𝑙𝑜𝑐𝑘; 

8. Для всіх регістрів з 𝑏𝑙𝑜𝑐𝑘 сформувати вирази для обчислення секретних 

станів, які залежать від кількості 𝑘 ітерацій циклу, та записати їх в 𝑆, 

використовуючи стан 𝑆𝑖𝑛𝑖𝑡 як початковий; 

9. Дописати в 𝑃 оброблену інструкцію циклювання вигляду: 

“𝑘 ≔ 0; while 𝑥 𝑜𝑝 𝑦 do 𝑤2 ≔ 𝑥 − 𝑦; 𝐸𝑤2
≔ 𝐸𝑥 ∗ 𝐸𝑦

−1 𝑚𝑜𝑑 𝑛; 

𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑒𝑑_𝑏𝑙𝑜𝑐𝑘; 𝑤3 ≔ 𝑥 − 𝑦; 𝐸𝑤3
≔ 𝐸𝑥 ∗ 𝐸𝑦

−1 𝑚𝑜𝑑 𝑛; 𝑘 ≔ 𝑘 + 1; end;”. 

У підрозділі 3.4 виконано аналіз властивостей повноти і коректності 

методу. 

Теорема 3.1. Розроблена у підрозділі 3.3 реалізація методу є повною у 

розумінні означення 3.3. 

Лема 3.1. Нехай 𝑤0 – контрольний регістр для інструкції умовного 

розгалуження if-then-else; 𝑣𝑖 – регістри, які змінюють своє значення всередині 

інструкції умовного розгалуження; 𝑖 ∈ 𝐼 – множина індексів регістрів; 

𝑆["𝑤0"], 𝑆["𝑣𝑖"] – вирази для обчислення фінальних секретних станів 

імітовставок 𝐸𝑤0
 та 𝐸𝑣𝑖

; (𝑠𝑘, 𝑝𝑘) ≔ 𝐾𝑒𝑦𝐺𝑒𝑛(𝜆). Тоді якщо 

𝑉𝑒𝑟𝑖𝑓𝑦(𝑠𝑘, 𝑝𝑘, 𝑤0, 𝐸𝑤0
, 𝑆["𝑤0"]) = 0 або 𝑉𝑒𝑟𝑖𝑓𝑦(𝑠𝑘, 𝑝𝑘, 𝑣𝑖 , 𝐸𝑣𝑖

, 𝑆["𝑣𝑖"]) = 0, то 

цілісність обчислення умовного розгалуження було порушено. 

Лема 3.2. Нехай 𝑤1, 𝑤2, 𝑤3 – контрольні регістри для інструкції 

циклювання вигляду while 𝑥 < 𝑦 do 𝑏𝑙𝑜𝑐𝑘 end; 𝑣𝑖 – регістри, які змінюють своє 

значення всередині 𝑏𝑙𝑜𝑐𝑘; 𝑖 ∈ 𝐼 – множина індексів регістрів; 

𝑆["𝑤1"], 𝑆["𝑤2"], 𝑆["𝑤2"], 𝑆["𝑣𝑖"] – вирази для обчислення фінальних секретних 

станів імітовставок 𝐸𝑤1
, 𝐸𝑤2

, 𝐸𝑤3
 та 𝐸𝑣𝑖

; (𝑠𝑘, 𝑝𝑘) ≔ 𝐾𝑒𝑦𝐺𝑒𝑛(𝜆). Тоді якщо 

𝑉𝑒𝑟𝑖𝑓𝑦(𝑠𝑘, 𝑝𝑘, 𝑤1, 𝐸𝑤1
, 𝑆["𝑤1"]) = 0, або 𝑉𝑒𝑟𝑖𝑓𝑦(𝑠𝑘, 𝑝𝑘, 𝑤2, 𝐸𝑤2

, 𝑆["𝑤2"]) = 0, 

або 𝑉𝑒𝑟𝑖𝑓𝑦(𝑠𝑘, 𝑝𝑘, 𝑤3, 𝐸𝑤3
, 𝑆["𝑤3"]) = 0, або 𝑉𝑒𝑟𝑖𝑓𝑦(𝑠𝑘, 𝑝𝑘, 𝑣𝑖 , 𝐸𝑣𝑖

, 𝑆["𝑣𝑖"]) = 0, 

то цілісність обчислення циклу було порушено. Крім того, якщо для випадку 

𝑤1 < 0 виконується 𝑤2 ≥ 0 чи 𝑤3 < 0, або для випадку 𝑤1 ≥ 0 виконується 

𝑤2 ≠ 1 чи 𝑤3 ≠ −1, то цілісність обчислення циклу також було порушено. 

Теорема 3.2. Якщо адитивно гомоморфна схема автентифікації 

цілочисельних даних довільної довжини є коректною у розумінні означення 2.7, 

то розроблена у підрозділі 3.3 реалізація методу є коректною у розумінні 

означення 3.4. 

 У підрозділі 3.5 проаналізовано часову оцінку складності розроблених 

алгоритмів методу. 

У четвертому розділі наведено опис програмного прототипу для методу, 

побудованого у розділі 3, здійснено експериментальний аналіз його швидкодії 

та виконано порівняння з аналогічними програмними системами, які 

підтримують реалізацію арифметики довільної точності. 

 У підрозділі 4.1 описано програмні модулі реалізованого прототипу. 

 У підрозділі 4.2 наведено приклади програм з перевіркою цілісності та 

приклади виявлення навмисних модифікацій обчислень. 
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 У підрозділі 4.3 проведено експериментальний аналіз швидкодії 

розроблених алгоритмів. Конфігурація тестового середовища: програмна 

платформа Python 3 (64-bit), центральний процесор AMD Athlon 64 X2 

2,79 GHz. 

Найважливіші результати наведено на рис. 3 та 4. Отримані результати 

свідчать про те, що у розробленому методі накладні витрати для сервера, який 

виконує програму для ОДМ з імітовставками (тобто алгоритм 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑢𝑡𝑒 для 𝜆 =
32), вище лише у 104 разів для додавання та у 103 разів для множення у 

порівнянні з часом виконання цих операцій без імітовставок. При цьому час 

перевірки імітовставки (алгоритм 𝑉𝑒𝑟𝑖𝑓𝑦 для 𝜆 = 32) фактично є константним 

(рис. 5). Для порівняння накладні витрати для сервера у наявних аналогічних 

програмних системах загального призначення становлять близько 105 − 1011 

разів. Важливо зазначити, що розроблений прототип та наявні програмні 

системи підтримують різні класи обчислень, тому така різниця є очікуваною. 

 

 

Рис. 3. Порівняння часу виконання операції додавання (для 𝜆 = 32) 

 

 

 
Рис. 4. Порівняння часу виконання операції множення (для 𝜆 = 32) 
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Рис. 5. Час перевірки імітовставки (для 𝜆 = 32) 

У підрозділі 4.4 виконано порівняння властивостей з наявними 

програмними системами, такими як LibSnark, Pantry, Buffet, Geppetto та 

Cinderella. Важливо зазначити, що перелічені системи є системами загального 

призначення, тобто спрямовані на підтримку перевірки цілісності довільних 

обчислень, а не лише певного обмеженого класу обчислень. 

До переваг розробленого у дисертації прототипу програмної системи 

можна віднести: 

• підтримка обчислень над цілими числами довільної, заздалегідь не 

фіксованої довжини; 

• відсутність надлишкових комунікацій між клієнтом і сервером, тобто 

достатньо лише одного раунду взаємодії між клієнтом та сервером; 

• відносно низькі накладні обчислювальні витрати для сервера; 

• обчислювально легкий алгоритм попередньої обробки; 

• підтримка умовних розгалужень; 

• підтримка циклів із заздалегідь не фіксованою кількістю ітерацій; 

• довжина вхідної програми не обмежена розміром оперативної пам'яті; 

• доступ до вбудованої арифметики довільної точності програмної платформи 

для операцій додавання і віднімання регістрів та для операцій над 

імітовставками. 

До обмежень розробленого прототипу у порівнянні з наявними 

програмними системами можна віднести: 

• обмежений клас обчислень – тільки ті, що можуть бути реалізовані у моделі 

обчислень обмеженої додавальної машини; 

• відсутність забезпечення конфіденційності даних (тільки цілісність); 

• обчислювальна складність алгоритму перевірки лінійно залежить від 

кількості умовних розгалужень та циклів; 

• цілісність обчислень можуть перевіряти тільки клієнти, які володіють 

секретними параметрами. 

Таким чином, різні системи перевірки цілісності обчислень мають власне 

призначення та власний набір властивостей. Тому вибір оптимальної системи 

залежить від наявних вимог користувачів. 
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ВИСНОВКИ 

Головним результатом дисертації є розробка системи алгоритмів, що 

дозволяє контролювати цілісність виконання делегованих обчислень над 

цілими числами довільної, заздалегідь не фіксованої довжини. Це робить 

суттєвий внесок в розв’язання проблеми підвищення довіри до результатів 

таких обчислень, що є важливим для галузі розробки надійних обчислювальних 

систем. 

У роботі отримано такі результати. 

1. Побудовано та програмно реалізовано нову схему автентифікації 

цілочисельних даних довільної довжини, яка дозволяє контролювати процес 

виконання операцій додавання та віднімання над ними. Сформульовано і 

доведено властивості адитивної гомоморфності, повноти та коректності 

схеми. Проаналізовано обчислювальну складність алгоритмів схеми; 

2. Розроблено нове для галузі перевірки цілісності обчислень застосування 

моделі обчислень додавальної машини, яка має цілочисельні регістри 

довільної довжини. Побудовано алгоритми множення та ділення, які можуть 

бути реалізовані у цій моделі обчислень. Особливістю застосування цієї 

моделі є вбудована підтримка обчислень над цілими числами довільної 

довжини та можливість реалізації інших операцій, використовуючи тільки 

операції додавання і віднімання; 

3. Сформульовано та доведено практично важливі умови цілісності обчислень 

для конструкцій умовних розгалужень та циклів із заздалегідь не 

фіксованою кількістю ітерацій, які дозволяють виявляти несанкціоновані 

модифікації потоку керування в алгоритмах; 

4. Побудовано алгоритми для методу контролю цілісності обчислень над 

цілими числами довільної довжини. Доведено повноту та коректність 

методу, досліджено обчислювальну складність його алгоритмів; 

5. Створено програмний прототип системи контролю цілісності обчислень. 

Результати проведеного за допомогою прототипу експериментального 

аналізу показали можливість практичного застосування розроблених 

алгоритмів. 
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АНОТАЦІЯ 

Новокшонов А.К. Методи контролю цілісності делегованих 

обчислень. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-

математичних наук за спеціальністю 01.05.03 – математичне та програмне 

забезпечення обчислювальних машин і систем. – Київський  національний  

університет  імені  Тараса  Шевченка, Міністерство освіти і науки України, 

Київ, 2020. 

 Дисертаційну роботу присвячено проблемі перевірки правильності 

виконання обчислень віддаленим пристроєм, який не є довіреним для 

користувача. Розроблено систему алгоритмів контролю цілісності обчислень 

для обмеженого класу функцій над цілими числами довільної, заздалегідь не 

фіксованої довжини. 

У дисертаційній роботі побудовано нову адитивно гомоморфну схему 

автентифікації цілочисельних даних довільної довжини, яка дозволяє 

контролювати процес виконання операцій додавання та віднімання над ними. 

Розроблено нове для галузі перевірки цілісності обчислень застосування моделі 

обчислень додавальної машини. Сформульовано та доведено практично 

важливі умови цілісності обчислень для конструкцій умовних розгалужень та 

циклів із заздалегідь не фіксованою кількістю ітерацій. Побудовано алгоритми 

контролю цілісності для варіанту моделі обчислень додавальної машини з 

цілочисельними регістрами довільної довжини. На основі розроблених 

алгоритмів програмно реалізовано прототип системи перевірки цілісності 

обчислень. 

Ключові слова: цілісність обчислень, делегування обчислень, 

автентифікація даних, адитивний гомоморфізм, додавальна машина. 

АННОТАЦИЯ 

Новокшонов А.К. Методы контроля целостности делегированных 

вычислений. – Квалификационный научный труд на правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-

математических наук по специальности 01.05.03 – математическое и 

программное обеспечение вычислительных машин и систем. – Киевский 

национальный университет имени Тараса Шевченко, Министерство 

образования и науки Украины, Киев, 2020. 

Диссертационная работа посвящена проблеме проверки правильности 

выполнения вычислений удаленным устройством, которое не является 

доверенным для пользователя. Разработана система алгоритмов контроля 

целостности вычислений для ограниченного класса функций над целыми 

числами произвольной, заранее не фиксированной длины. 

 Проблема надежного и правильного выполнения вычислений известна 

давно и имеет долгую историю. До появления компьютерных сетей 

вычислительные устройства были автономными и все вычисления выполнялись 

локально в доверенной среде. Если локальное оборудование и программное 
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обеспечение работали достаточно надежно, то можно было доверять 

результатам их вычислений. Поэтому актуальными были преимущественно 

методы, которые обеспечивали защиту только от непреднамеренных сбоев – в 

частности, контрольные суммы, биты четности, помехоустойчивое 

кодирование. 

С появлением локальных компьютерных сетей у пользователей появилась 

возможность передавать (делегировать) информацию и алгоритмы для ее 

обработки другим устройствам. Потребность в делегировании возникала, как 

правило, в связи с желанием выполнять вычисления быстрее. Ускорение 

достигалось за счет или использования более мощных устройств, или 

распределения вычислительных задач между большим количеством устройств. 

Поскольку сети были локальными и все компьютеры были доверенными 

(например, принадлежали одной организации), то достаточно было средств 

контроля отсутствия несанкционированных изменений (целостности) 

информации во время хранения и передачи по каналам связи. 

С дальнейшим развитием компьютерных сетей и технологий появились 

условия, когда пользователи смогли использовать чужие вычислительные 

ресурсы, которые им не принадлежат и которые они не могут контролировать. 

К ним можно отнести: 

• грид-вычисления, когда физически распределенные гетерогенные 

компьютерные системы объединяют в единую сеть для вычисления 

совместных масштабных задач; 

• маломощные устройства (в частности, портативные, мобильные, 

периферийные устройства), которые не способны выполнять сложные 

вычисления, а потому должны делегировать их удаленным серверам; 

• «облачные» вычисления, когда поставщики услуг предоставляют клиентам 

собственную вычислительную инфраструктуру в аренду. 

Однако, наряду с этими новыми возможностями появились новые типы 

угроз для пользователей. Возникли они потому, что клиенты не могут 

контролировать удаленные вычислительные ресурсы. Примерами таких угроз 

могут быть сбои программного обеспечения и оборудования, ошибки 

операторов, неправильная конфигурация вычислительных систем, кибератаки, 

умышленная модификация информации и процесса вычислений. Поэтому 

актуальной стала проблема доверия к результатам вычислений, выполняемых 

на неконтролируемых вычислительных ресурсах. 

Простым решением этой проблемы является локальное повторение 

вычислений и сравнения результатов. Однако, если пользователь может 

осуществить вычисления локально, то теряется смысл делегирования 

вычислений. Поэтому считается, что пользователь или не может 

самостоятельно выполнить вычисления, или не хочет по определенным 

причинам (например, экономическим). 

Таким образом, возникает вопрос: как пользователь может проверить 

правильность результатов вычислений без самостоятельного выполнения этих 

вычислений? При этом пользователь допускает, что на удаленном 
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вычислительном устройстве могут возникать произвольные, в том числе 

преднамеренные, сбои. 

Фокусом настоящей работы является проблема проверки правильности 

выполнения удаленным устройством самого процесса вычислений, то есть 

полного соответствия оригинальному заданию пользователя. 

В диссертационной работе построена новая аддитивно гомоморфная 

схема аутентификации целочисленных данных произвольной длины, которая 

позволяет контролировать процесс выполнения операций сложения и 

вычитания над ними. Разработано новое для отрасли проверки целостности 

вычислений применение модели вычислений складывающей машины. 

Сформулированы и доказаны практически важные условия целостности 

вычислений для конструкций условных ветвлений и циклов с заранее не 

фиксированным количеством итераций. Построены алгоритмы контроля 

целостности для варианта модели вычислений складывающей машины с 

целочисленными регистрами произвольной длины. На основе разработанных 

алгоритмов программно реализован прототип системы проверки целостности 

вычислений. 

Ключевые слова: целостность вычислений, делегирование вычислений, 

аутентификация данных, аддитивный гомоморфизм, складывающая машина. 
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 The dissertation is devoted to the problem of verifying correctness of 

computations performed by a remote device that is not trusted by the user. A system 

of algorithms for checking integrity of computations has been developed for a limited 

class of functions over integers of arbitrary length. 

A new additively homomorphic authentication scheme for integer data of 

arbitrary length is constructed, which allows controlling the process of performing 

addition and subtraction operations on them. A new application of the addition 

machine model of computation is developed for the industry of controlling 

computation integrity. Practically important conditions for checking integrity of 

conditional statements and general loops are formulated and proved. Algorithms for 

checking integrity of computations are constructed for a variant of the addition 

machine model of computation with integer registers of arbitrary length. Using 

developed algorithms, a prototype of the software system for controlling integrity of 

computations is implemented. 

Keywords: integrity of computations, delegated computations, data 

authentication, additive homomorphism, addition machine. 


