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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. 

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 
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несанкціонованих змін (цілісності) інформації під час 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 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). 

Таким чином, постає питання: як користувач може перевірити 

правильність результатів обчислень без самостійного виконання цих 
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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. 

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. 

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 
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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. 

Ключові слова: цілісність обчислень, делегування обчислень, 

автентифікація даних, адитивний гомоморфізм, додавальна машина. 

 

ABSTRACT 

Novokshonov A.K. Methods for controlling integrity of delegated 

computations. – Manuscript. 

Dissertation for the degree of Candidate of Physical and Mathematical 

Sciences, Speciality 01.05.03 – Mathematics and Software for Computing Machines 

and Systems. – Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of 

Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2020. 

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. 

The problem of performing computations reliably and correctly has long been 

known and has a long history. Before invention of computer networks, computing 
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devices were autonomous, and all computations were performed locally in a trusted 

environment. If the local hardware and software worked reliably enough, the results 

of their computations could be trusted. Therefore, the methods that provided 

protection only against unintentional failures were relevant – in particular, 

checksums, parity bits, error correction codes. 

After invention of local computer networks, users could have the opportunity 

to delegate information and algorithms to other devices. The need for delegation 

usually arose due to a desire to perform computations faster. Acceleration was 

achieved through either the use of more powerful devices, or distribution of 

computational tasks among more devices. Because networks were local and all 

computers were trusted (for example, owned by the same organization), it was 

sufficient to control integrity of information only during storing and sending through 

communication channels. 

With the further development of computer networks and technologies, new 

conditions have emerged: users have been able to use other people's computing 

resources that do not belong to them and which they cannot control. These include: 

• grid computing – when physically distributed heterogeneous computer systems are 

combined into a single network to compute shared large-scale tasks. 

• low-power devices (in particular, portable, mobile, peripheral devices), which are 

unable to perform complex computations on their own, and therefore must 

delegate them to remote servers. 

• cloud computing – when service providers lease their computing infrastructure to 

customers. 

However, new types of threats to users have emerged together with these new 

possibilities. They arise because clients cannot control remote computing resources. 

Examples of such threats include software and hardware failures, operator errors, 

incorrect configuration of computer systems, cyberattacks, intentional modification 

of information and computational processes, and so on. Therefore, the problem of 
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trust to the results of computations performed on uncontrolled computing resources 

has become relevant. 

A simple solution to this problem is to repeat the computations locally and 

compare results. However, if the user can perform the computations locally, then it 

makes no sense to delegate these computations. Therefore, it is assumed that the user 

is either unable to perform computations himself or does not want to due to certain 

restrictions (for example, economic: it is cheaper to compute on a remote device than 

to maintain own trusted infrastructure). 

Therefore, the question arises: how can the user check correctness of the 

computation results without performing these calculations on his own? In this case, 

the user assumes that the remote computing device may experience arbitrary, 

including intentional, failures. 

The focus of this work is the problem of verifying correctness of computations 

performed by the remote device. In other words, we need to verify that the remote 

device has performed the same computations that were defined by the user. 

Significant progress has been made in recent years in the field of developing 

methods for verifying integrity of delegated computations, which has brought such 

mechanisms closer to practicality. Despite great advances, there has been insufficient 

research in the field of verifying integrity of computations over arbitrary-length 

integers. Therefore, the goal of this work is to create new integrity checking 

algorithms for a limited class of computations over integers of arbitrary length. 

The main result of the dissertation is creation of a system of algorithms that 

allows controlling integrity of delegated computations over integers of arbitrary (not 

fixed in advance) length. This makes a significant contribution to solving the problem 

of increasing confidence in the results of such computations, which is important for 

the field of development of reliable computer systems. The following results are 

obtained in the dissertation. 

1. 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. The properties of additive homomorphism, 
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completeness and correctness of the scheme are formulated and proved. The 

computational complexity of the scheme is analyzed. 

2. A new application of the addition machine model of computation is developed for 

the industry of controlling computation integrity. The multiplication and division 

algorithms that can be implemented in this model of computation are constructed. 

This model has the built-in support for calculations over integers of arbitrary 

length. Other operations can be implemented using only addition and subtraction 

operations. 

3. Practically important conditions for checking integrity of conditional statements 

and general loops are formulated and proved. They allow detecting unauthorized 

modifications of the control flow in algorithms. 

4. Algorithms for checking integrity of computations are constructed for a variant of 

the addition machine model of computation with integer registers of arbitrary 

length. The properties of completeness and correctness are proved. The 

computational complexity of the algorithms is analyzed. 

5. Using developed algorithms, a prototype of the software system for controlling 

integrity of computations is implemented. The results of the experimental analysis 

indicated the possibility of practical application of the developed algorithms. 

Keywords: integrity of computations, delegated computations, data 

authentication, additive homomorphism, addition machine. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

ℤ – множина цілих чисел 

ℕ – множина додатних цілих чисел 

ℤ𝑛 = {𝑥 | 0 ≤ 𝑥 ≤ 𝑛 − 1} – кільце лишків за модулем 𝑛 

ℤ𝑛
∗ = {𝑥 | 1 ≤ 𝑥 ≤ 𝑛 − 1 та НСД(𝑥, 𝑛) = 1} – мультиплікативна група кільця 

лишків за модулем 𝑛 

НСД(𝑥, 𝑦) – найбільший спільний дільник чисел 𝑥 та 𝑦 

𝜑(𝑛) – функція Ейлера від числа 𝑛 

𝜆 – параметр безпеки схеми 

𝐾𝑒𝑦𝐺𝑒𝑛 – алгоритм генерування закритого та відкритого ключів схеми 

𝑆𝑡𝑎𝑡𝑒𝐺𝑒𝑛 – алгоритм генерування секретних станів схеми 

𝐴𝑢𝑡ℎ – алгоритм обчислення автентифікуючої інформації (імітовставки) 

𝐴𝑑𝑑 – алгоритм обчислення імітовставки для суми повідомлень 

𝑉𝑒𝑟𝑖𝑓𝑦 – алгоритм перевірки відповідності імітовставки повідомленню 

ОДМ – обмежена додавальна машина (модель обчислень) 

𝑃𝑟𝑒𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠 – алгоритм попередньої обробки програми 

𝐴𝑢𝑡ℎ𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡 – алгоритм автентифікації вхідних даних 

𝐶𝑜𝑚𝑝𝑢𝑡𝑒 – алгоритм обчислення програми на автентифікованих вхідних даних 

𝑉𝑒𝑟𝑖𝑓𝑦𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡 – алгоритм перевірки правильності виконаних обчислень 
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ВСТУП 

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; 
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• «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). 

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. 
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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; 
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• 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 

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 
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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. 
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РОЗДІЛ 1. ОГЛЯД ОСНОВНИХ МЕТОДІВ КОНТРОЛЮ ЦІЛІСНОСТІ 

ДЕЛЕГОВАНИХ ОБЧИСЛЕНЬ 

У цьому 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. 

1.1 Проблема контролю цілісності делегованих обчислень 

З розвитком комп'ютерних мереж у користувачів з'явилась можливість 

взаємодіяти з віддаленими обчислювальними пристроями. Це дозволило 

користуватися обчислювальними потужностями віддалених комп'ютерів –

зберігати на них дані та виконувати обчислення. Так з'явились умови, коли 

користувач може надсилати (делегувати) дані та обчислювальні завдання 

віддаленим пристроям. 

Проблема контролю цілісності делегованих обчислень розглядає 

сценарій, у якому користувач (клієнт) делегує обчислювальне завдання та 

вхідні дані до віддаленого пристрою (сервера) і має можливість перевірити 

правильність результату обчислень без самостійного виконання цих обчислень. 

Важливо зазначити, що: 

• для клієнта сервер не є довіреним і може здійснювати будь-які, у тому числі 

зловмисні, втручання – модифікувати дані, алгоритми та сам процес 

обчислень; 

• 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; 
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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. 

Вперше у явному вигляді ідею перевірки цілісності делегованих 

обчислень було сформульовано у роботі Бабаі Л., Фортнау Л., Левін Л. та 

Шегеді М. [1] таким чином: «У такій конфігурації єдиний надійний 

персональний комп'ютер може слідкувати за роботою групи суперкомп'ютерів, 

які працюють з, можливо, надзвичайно потужним, але ненадійним програмним 

забезпеченням та неперевіреним обладнанням». 

Також варто зазначити, що перевіряти цілісність обчислень може не 

тільки один користувач, а група користувачів, які довіряють одне одному та 

формують спільний секретний ключ [2]. Однак, у випадку групи складність 

полягає у тому, що потрібно ефективно оновлювати спільний груповий ключ у 

випадку зміни складу учасників. Для вирішення цієї задачі можуть бути 

застосовані протоколи захищених групових комунікацій – наприклад, груповий 

протокол Діффі-Хеллмана на основі дерева [3,4,5]. 

Що стосується причин для делегування обчислень, то їх можна поділити 

на такі дві основні групи: 

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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1) економія ресурсів, тобто користувачу доцільніше виконувати обчислення 

віддалено, ніж локально; 

2) принципова неможливість виконання обчислень локально. 

Прикладами економії ресурсів за допомогою делегування обчислень 

можуть бути такі сценарії: 

• Користувач має портативний пристрій з живленням від акумулятора та 

бездротовим Інтернет-зв'язком. У цьому випадку користувач може 

делегувати обчислення до віддаленого пристрою і заощадити заряд 

акумулятора; 

• Користувач має персональний комп'ютер і хоче здійснити складні 

обчислення, виконання яких потребує багато часу. Тоді користувач може 

делегувати обчислення до потужнішого пристрою та зменшити час, який 

потрібен для отримання результату обчислень; 

• Користувач інколи хоче здійснювати обчислення, які потребують дорогого 

спеціалізованого обладнання. Тому замість придбання та обслуговування 

такого обладнання користувач може орендувати відповідний віддалений 

пристрій і таким чином заощадити кошти. 

Прикладами сценаріїв, коли неможливо виконати обчислення локально, 

можуть бути: 

• Користувач має локальний малопотужний пристрій (наприклад, з категорії 

«Інтернет речей» [6]), який фізично не може виконати необхідні обчислення. 

При цьому застосування іншого, потужнішого локального пристрою 

неможливе через певні технічні обмеження. Тоді для виконання необхідних 

обчислень користувач може делегувати їх до достатньо потужного 

віддаленого пристрою; 

• Користувач хоче здійснити обчислення, використовуючи дані, які 

знаходяться на віддаленому пристрої та недоступні для користувача 
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безпосередньо. Тому користувач змушений виконувати обчислення на 

віддаленому пристрої; 

• Користувач має свій пристрій, який знаходиться віддалено і може збирати та 

обробляти інформацію тільки віддалено, тому користувач змушений 

делегувати обчислення до цього пристрою. При цьому для користувача існує 

загроза, що пристрій може бути фізично підмінено. 

Таким чином, делегування обчислень може бути корисним у багатьох 

ситуаціях. Однак, через низку причин користувач не завжди може довіряти 

результатам обчислень, виконаних віддаленим пристроєм. До них належать: 

• відсутність у користувача контролю над апаратним та/або програмним 

забезпеченням віддаленого пристрою (наприклад, у випадку «хмарних» 

обчислень [7], коли орендовані обчислювальні ресурси належать 

постачальнику послуг); 

• наявність апаратних (ненадійне обладнання) та програмних збоїв; 

• помилки у програмному забезпеченні; 

• помилки операторів, які обслуговують обчислювальну інфраструктуру; 

• навмисні дії недобросовісних постачальників послуг; 

• неправильна конфігурація обчислювальних систем; 

• пошкодження даних; 

• можливість фізичної підміни обладнання; 

• кібератаки. 

У зв'язку з цим актуальним стає питання інформаційної безпеки 

обчислень під час делегування. До головних проблем безпеки інформації 

можна віднести забезпечення її конфіденційності та цілісності. 

Конфіденційність інформації передбачає, що вона доступна тільки 

авторизованим користувачам. Проблема конфіденційності інформації 

досліджується давно та має перевірений часом розв'язок у вигляді шифрування. 

У контексті делегованих обчислень, зокрема, важливим є повністю гомоморфне 
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шифрування [8], яке дозволяє виконувати будь-які обчислення над 

зашифрованими даними без їх розшифрування та без знання закритого ключа. 

Однак, його головним недоліком є низька швидкодія [9], проте з кожним роком 

ситуація у цьому напрямку покращується. Крім того, гомоморфне шифрування 

саме по собі не вирішує проблему забезпечення цілісності обчислень. 

Цілісність інформації передбачає відсутність несанкціонованих змін. Для 

статичних даних цю проблему було вирішено спочатку за допомогою методів 

завадостійкого кодування [10,11], основним призначенням яких є захист від 

помилок, які можуть виникати у зашумлених каналах зв'язку, і потім за 

допомогою електронних цифрових підписів та кодів автентифікації 

повідомлень. Більш складною проблемою є забезпечення цілісності та 

автентичності даних під час виконання обчислень. 

Саме дослідженню проблеми перевірки цілісності делегованих обчислень 

присвячено цю роботу. Іншими словами, цікавить наступна проблема: як, 

виконавши обчислення у ненадійному середовищі, користувач може бути 

впевненим, що результат цих обчислень є правильним? Під ненадійним 

розуміємо таке середовище, у якому можливі як навмисні, так і ненавмисні 

модифікації даних та процесу обчислень. Еталонними при цьому є дані та 

обчислення, визначені  користувачем. 

Далі розглянемо основні наявні методи контролю цілісності делегованих 

обчислень, які можна поділити на дві групи за принципом наявності припущень 

щодо можливих збоїв (рис. 2). 

1.2 Основні підходи з припущеннями щодо можливих збоїв 

Для цієї групи методів характерне здійснення припущень щодо збоїв, які 

можуть виникати під час виконання обчислень. До неї належать методи на 

основі реплікації обчислень, методи на основі аудиту обчислень, методи на 

основі довіреного обладнання та методи на основі віддаленої атестації. 
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Рис. 2. Класифікація наявних методів контролю цілісності обчислень 

 

1.2.1 Методи на основі реплікації обчислень 

Методи на основі реплікації обчислень передбачають надлишкове 

виконання, тобто повторення одних й тих самих обчислень на різних пристроях 

і визначення правильного результату шляхом голосування. 

Шнайдер Ф. [12] розглянув метод реалізації відмовостійкості 

розподілених систем на основі реплікації скінченних автоматів. У цій роботі 

розроблено протоколи реплікації для двох моделей – для довільних (у тому 

числі навмисних) збоїв та збоїв, що призводять до повної відмови 

обчислювального вузла. 

У роботі Мінського Я., Ренессе Р., Шнайдера Ф. та Столлера С. [13] 

визначено, що реплікації обчислень та голосування недостатньо для 
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забезпечення відмовостійкості в умовах наявності зловмисних обчислювальних 

вузлів, які можуть підробити результати обчислень. Тому додатково було 

розроблено механізм захисту з використанням криптографічних засобів, який 

запобігає зловмисній змові вузлів, що виконують обчислення. 

У роботі Малхі Д. та Рейтера М. [14] розглянуто системи кворуму (тобто 

такі, у яких групи обчислювальних вузлів можуть діяти від імені всієї системи), 

у яких можуть відбуватися не лише ненавмисні збої, а й довільні збої клієнтів 

та серверів. Крім того, здійснено дослідження вимог до засобів, які 

забезпечують доступність і узгодженість даних в умовах довільних збоїв. Для 

середовищ з довільними збоями представлено систему кворуму для 𝑛 серверів з 

навантаженням 𝑂 (
1

√𝑛
 ), що відповідає нижній межі навантаження для систем 

кворуму, стійких до ненавмисних збоїв. Також розглянуто декілька варіантів 

систем кворуму та розширено ці механізми для роботи з довільними збоями 

клієнтів. 

Роботу Сармента Л. [15] присвячено ідеї добровольчих обчислень, що 

дозволяють розподілено обчислювати складні розпаралелювані задачі шляхом 

співпраці учасників системи. Проблему відмовостійкості таких обчислень 

запропоновано вирішувати як за допомогою методів реплікації обчислень, так і 

ефективніших методів вибіркової перевірки для задач із заздалегідь відомим 

правильним результатом. Крім того, рекомендовано вибирати задачі, які за 

своєю суттю є більш відмовостійкими. До них належать такі, що не потребують 

100% точності (наприклад, обробка звуку та графіки), та такі, що можуть бути 

легко перевірені. 

У роботі Кастро М. та Лісков Б. [16] описано новий алгоритм реплікації 

BFT, що може бути використано для побудови систем з високою доступністю, 

стійких до довільних збоїв. Цей алгоритм має високу продуктивність та містить 

механізми захисту від клієнтів з довільними збоями. Механізм відновлення 

дозволяє алгоритму бути стійким до будь-якої кількості збоїв під час життєвого 

циклу системи при умові, що менше ніж одна третина пристроїв має збої під 

час певного малого критичного проміжку часу. 
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 У роботі Клемента А., Капрітсоса М., Лі С., Ванга Я., Альвісі Л., 

Даліна М. та Річе Т. [17] створено програмну бібліотеку UpRight, що дозволяє 

реалізувати стійкість до довільних збоїв для кластерних сервісів. Бібліотеку 

UpRight було застосовано для створення стійких до довільних збоїв версій 

сервісів блокування Zookeeper та розподіленої файлової системи HDFS. Крім 

того, результати експериментів показали, що продуктивність відмовостійких 

версій сервісів є співставною з оригінальними версіями. 

 Таким чином, до переваг методів на основі реплікації обчислень можна 

віднести практичність та відносну простоту реалізації. Недоліками є великі 

накладні витрати на дублювання обчислень та наявність припущення, що 

частина пристроїв правильно виконує обчислення. 

1.2.2 Методи на основі аудиту обчислень 

Методи на основі аудиту обчислень передбачають вибіркову перевірку 

малих порцій обчислень. Такі методи зобов'язують клієнта (або випадково 

вибраних серверів) повторно обчислити деяку порцію обчислювального 

завдання, виконаного сервером, який не є довіреним для клієнта. 

Монроуз Ф., Вайкофф П. та Рабін А. [18] представили метод для аудиту 

виконання обчислень у розподіленому середовищі на основі перетворення 

обчислювальних завдань до окремих модулів, які підлягають перевірці. 

Голле Ф. та Миронов І. [19] розробили схему на основі так званих 

«дзвонарів». У ній супервізор надсилає всім учасникам деякі попередньо 

обчислені результати, при цьому не розголошуючи відповідні вхідні дані. 

Учасники повинні знайти ці секретні вхідні дані. У роботі було показано, що, 

вибираючи секретні вхідні дані певним чином, імовірність обманути супервізор 

є низькою. Ця схема має припущення, що знаходження сервером вхідних даних 

не є легшим за повний перебір всіх вхідних даних. Однак, таку схему можна 

застосовувати лише для обмеженого класу функцій, які є односторонніми. 

Роботу Голле Ф. та Стабблбайна С. [20] присвячено побудові схеми 

перевірки цілісності розподілених обчислень для комерційних середовищ. У 



28 

роботі визначено та досліджено модель безпеки, яка ґрунтується на 

припущенні, що учасники обчислень мотивуються фінансовою вигодою. 

Розроблено схему, яка застерігає учасників від отримання винагороди за 

роботу, яку вони не виконували, та накладає великі штрафи за спроби 

порушення обчислень. Це досягається шляхом поєднання алгоритму розподілу 

обчислювальних завдань між учасниками, алгоритму перевірки їхньої роботи та 

алгоритму виплати винагороди. 

Ду В., Джіа Дж., Мангал М. та Муругесан М. [21] розробили нову схему 

для забезпечення контролю цілісності ґрід-обчислень на основі вибірок та з 

використанням криптографічної схеми зобов'язання на основі дерева 

Меркла [22]. 

Карбунар Б. та Сіон Р. [23] представили систему для захищеного 

управління репутацією у розподілених обчислювальних середовищах. Для 

доведення правильності обчислень застосовується схема з роботи [19]. 

Беленький М., Чейз М., Ервей К., Дженнотті Дж, Купку А. та 

Лисянська А. [24] розглянули модель з системою винагород, у якій 

користувачів нагороджують за правильно виконані обчислення та штрафують 

за помилки. Проаналізовано дві стратегії: випадкова повторна перевірка 

обчислень менеджером системи та залучення декількох обчислювальних вузлів 

для виконання тих самих обчислень. 

Караме Г., Штрассер М. та Кепкун С. [25] розробили схему захисту 

віддаленого виконання послідовних обчислень для сценаріїв ґрід-обчислень. 

Таким чином, до переваг методів на основі аудиту обчислень можна 

віднести високу ефективність у порівнянні з методами на основі реплікації. 

Недоліком є наявність припущення про те, що збої є настільки частими, що 

будуть виявлені навіть на малих контрольних порціях обчислень. 

1.2.3 Методи на основі довіреного обладнання 

Методи на основі довіреного обладнання передбачають наявність 

спеціального обладнання, яке надає захищене ізольоване середовище для 
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виконання обчислень і яке є стійким до втручань (у тому числі фізичних).  Такі 

методи потребують ланцюга довіри та припущень, що довірене обладнання  

працює правильно і його фізичний захист не може бути порушено. 

Шаум Д. та Педерсен Т. [26] запропонували застосовувати спеціалізоване 

обладнання для допомоги клієнту виконувати важку криптографічну 

операцію – піднесення до степеня за модулем. 

Йі Б. [27] запропонував вирішувати проблему безпеки розподілених 

обчислювальних систем шляхом застосування захищеного співпроцесора – 

фізично захищеного модуля, який встановлюється до звичайних комп'ютерів. 

Захищені співпроцесори забезпечують ізольоване середовище виконання 

обчислень, але витрати на реалізацію фізичної стійкості до підміни не сприяють 

їх широкому поширенню.  

Сміт С. та Вейнгарт С. [28] проаналізували вимоги до масового 

виробництва потужних програмованих захищених співпроцесорів та розробили 

відповідну архітектуру для комерційного продукту. 

Лай Д., Теккат Ч., Мітчелл М., Лінкольн П., Бонех Д., Мітчелл Дж. та 

Хоровітц М. [29] дослідили проблему апаратної реалізації особливого виду 

оперативної пам'яті, яка доступна тільки для виконання (всі інші інструкції 

заборонені). Метою цього є досягнення можливості побудови програмного 

забезпечення, яке є стійким до копіювання та підміни. 

Хохенбергер С. та Лисянська А. [30] формалізували та узагальнили схему 

Шаума-Педерсена [26]. 

Лі Р., Кван П., МакГрегор Дж., Двоскін Дж. та Ванг Ж. [31] розробили 

апаратну архітектуру для захисту критичної секретної інформації в 

мікропроцесорах. Прикладами такої критичної інформації є секретні 

криптографічні ключі, від конфіденційності яких залежить безпека алгоритмів 

для захисту даних. 

Садегі А. [32] розглянув проблему забезпечення довіреного завантаження 

операційних систем та відповідні апаратні засоби для цього на базі TPM 

(Trusted Platform Module). 
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Садегі А., Шнайдер Т. та Віненді М. [33] розробили схему захищеного 

делегування обчислень шляхом поєднання довіреного апаратного токену 

(наприклад, криптографічного співпроцесора) та схеми захищеного обчислення 

функцій. 

Таким чином, до переваг методів на основі довіреного обладнання можна 

віднести забезпечення високого рівня захисту обчислень та інформації. Однак, 

вони також мають низку недоліків, таких як висока вартість, необхідність 

фізичного встановлення, необхідність довіряти виробнику обладнання (ланцюг 

довіри), необхідність повної заміни обладнання у випадку компрометації 

алгоритмів, обмежена швидкодія і функціонал порівняно з процесорами 

загального призначення та наявність припущення про неможливість фізичного 

порушення захисту. 

1.2.4 Методи на основі віддаленої атестації 

Методи на основі віддаленої атестації передбачають віддалену 

перевірку відсутності несанкціонованих змін апаратного та програмного 

забезпечення, тобто забезпечують перевірку цілісності конфігурації 

обчислювальної системи. 

Сешадрі А., Люк М., Ші Е., Перріг А., Ван Дорн Л. та Хосла П. [34] 

розробили систему Pioneer, яка дозволяє виконувати віддалену атестацію на 

старому обладнанні виключно програмними засобами. Однак, для застосування 

необхідне детальне знання обладнання сервера, що здійснює обчислення. 

Чен Л., Ландферманн Р., Лор Г., Ройє М. та Штюбле К. [35] створили 

ефективний протокол віддаленої атестації на основі властивостей для 

платформ, сумісних зі специфікацією TCG (Trusted Computing Group). 

Шеллекенс Д., Визеур Б. та Преніл Б. [36] розробили схему, яка дозволяє 

переконатися в цілісності віддаленого сервера, використовуючи модуль 

довіреного завантаження, без потреби використання спеціалізованої захищеної 

операційної системи. 
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Штумпф Ф., Фухс А., Катценбайссер Ш. та Екерт К. [37] представили 

протоколи, які дозволяють виконувати швидку та захищену перевірку 

цілісності віддалених серверів, що мають високе навантаження через велику 

кількість запитів атестації. 

МакКюн Дж., Лі Я., Ку Н., Джоу З., Датта А., Глігор В. та Перріг А. [38] 

розробили систему TrustVisor – спеціалізований гіпервізор, що забезпечує 

цілісність коду і даних, а також конфіденційність заданих ділянок виконуваних 

програм. 

У роботі Парно Б., МакКюн Дж. та Перріг А. [39] систематизовано 

дослідження з приводу встановлення ланцюга довіри у комп'ютерних системах, 

що є важливою складовою для побудови систем віддаленої атестації. 

Таким чином, методи на основі віддаленої атестації забезпечують 

достатньо високий (але не безумовний) рівень захисту від несанкціонованих 

змін програмного та апаратного забезпечення. При цьому до недоліків можна 

віднести необхідність наявності кореня для ланцюга довіри (як правило, 

довіреного обладнання або детального знання обладнання) та наявність 

припущення про відсутність несанкціонованих модифікацій після завантаження 

системи. 

1.3 Основні підходи без припущень щодо можливих збоїв 

 Ця група методів характеризується  відсутністю припущень щодо збоїв, 

які можуть виникати під час виконання обчислень. До неї належать методи на 

основі імовірнісних систем доведення, повністю гомоморфного шифрування та 

методи для окремих застосувань. 

1.3.1 Методи на основі імовірнісних систем доведення 

Методи на основі імовірнісних систем доведення дозволяють 

рандомізовано перевіряти істинність твердження без необхідності повного 

читання доведення для цього твердження. Варто зазначити, що тут поняття 
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«доведення» не слід плутати з доведенням у звичайному математичному сенсі 

цього слова. 

Бабаі Л. [40] і Голдвассер Ш., Мікалі С. та Рекофф Ч. [41] розробили 

інтерактивні системи доведення. Вони передбачають конфігурацію, у якій 

обчислювально необмежений сервер (доказувач) бажає переконати 

обчислювально обмеженого клієнта (перевіряльника) в істинності деякого 

твердження у мові з класу складності NP. При цьому таке твердження 

представляє правильність результату обчислень. 

Означення 1.1. Інтерактивна система доведення [41] для NP-мови 𝐿 ⊆

{0,1}∗ – це інтерактивний протокол між не обмеженим у ресурсах доказувачем 

𝑃 та поліноміально обмеженим перевіряльником 𝑉, для якого виконуються такі 

властивості: 

• повнота: ∀𝑥 ∈ 𝐿: P{ (𝑃, 𝑉)(𝑥) = 1 } = 1; 

• коректність: ∀𝑥 ∉ 𝐿, ∀𝑃∗: P{ (𝑃∗, 𝑉)(𝑥) = 1 } ≤
1

2
, де (𝑃, 𝑉)(𝑥) = 1 позначає, 

що перевіряльник приймає доведення доказувача на спільних вхідних 

даних 𝑥. 

Продовжуючи напрямок розробки інтерактивних систем доведення, 

Арора С. та Сафра Ш. [42] представили доведення з імовірнісною перевіркою. 

Його суть полягає у тому, що доказувач може створити таке доведення, яке 

перевіряльнику достатньо перевірити лише у деяких місцях. Однак, недоліком 

доведень з імовірнісною перевіркою є їхня велика довжина – настільки велика, 

що обмежений у ресурсах перевіряльник фізично не може перевірити таке 

доведення. 

Означення 1.2. Доведення з імовірнісною перевіркою [42] для мови 𝐿 ∈

𝑃𝐶𝑃(𝑟(𝑛), 𝑞(𝑛)) – це рядок 𝜋 такий, що існує імовірнісний поліноміальний 

алгоритм 𝑉 (перевіряльник), який на вхідних даних 𝑎 ∈ {0,1}𝑛 використовує 

𝑂(𝑟(𝑛)) випадкових біт та перевіряє 𝑂(𝑞(𝑛)) місць у 𝜋, після чого видає 

результат 1 (прийнято) або 0 (відхилено) такий, що виконуються: 
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• повнота: якщо 𝑎 ∈ 𝐿, тоді існує 𝜋 такий, що P{ 𝑉𝜋(𝑎) = 1 } = 1; 

• коректність: якщо 𝑎 ∉ 𝐿, тоді для всіх 𝜋∗ виконується P{ 𝑉𝜋∗
(𝑎) = 1 } <

1

2
, де 

𝑉𝜋 позначає, що 𝑉 має доступ до рядка 𝜋 через «оракула». 

Працюючи над усуненням недоліків доведень з імовірнісною перевіркою, 

Кіліан Дж. [43] розробив ефективні системи аргументу [44]. Для цього замість 

повного доведення доказувач надсилає тільки коротке криптографічне 

зобов'язання, використовуючи дерева Меркла [22]. Таким чином, перевіряльник 

може запитувати у доказувача певні місця доведення, і доказувач буде 

змушений відповідати у повній відповідності з криптографічним зобов'язанням. 

Пізніше Мікалі С. [45] розробив неінтерактивні системи аргументу 

шляхом вдосконалення систем аргументу Кіліана Дж. [43], а саме – зробив так, 

щоб вибір місць у доведенні здійснювався на основі застосування випадкового 

оракулу до криптографічного зобов'язання. Таке вдосконалення систем 

аргументу дозволило зменшити комунікаційні витрати для перевіряльника та 

доказувача. До цього часу всі імовірнісні системи доведення були 

інтерактивними. 

Досить довгий час імовірнісні системи доведення вважалися суто 

теоретичним інструментом, недостатня ефективність якого не дозволяла 

застосування на практиці. Однак, у 2007-2008 роках було оприлюднено дві 

роботи, які заклали фундамент для побудови реальних програмних систем 

контролю цілісності обчислень у майбутньому. 

У першій роботі [46] Ішаі Ю., Кушилевітц Е. та Островськи Р. значно 

спростили побудову доведень з імовірнісною перевіркою завдяки новому 

криптографічному механізму, що дозволяє ефективно здійснювати 

криптографічну прив'язку до лінійної функції. Це призвело по побудови так 

званих лінійних доведень з імовірнісною перевіркою. 

У другій роботі [47] Голдвассер Ш., Калаі Й. та Ротблюм Г. вдосконалили 

інтерактивні системи доведення шляхом зменшення вимог до доказувача: 

замість доказувача з необмеженими обчислювальними ресурсами було введено 
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поліноміально обмеженого доказувача. Таким чином, інтерактивні системи 

доведення було наближено до застосування на практиці. 

На основі роботи [47] були розроблені такі програмні системи як 

Кормоуд-Мітценмахера-Талера [48], Талера [49,50] та Allspice [51]. Завдяки 

роботі [46] пізніше було побудовано програмні системи контролю цілісності 

делегованих обчислень Pepper [52], Ginger [53], Zaatar [54], Pantry [55] та 

River [56]. 

Важливими є роботи Грота Дж. [57] та Дженнаро Р., Джентрі К., Парно Б. 

та Райкової М. [58], у яких досліджено системи компактного неінтерактивного 

аргументу знання, що у подальшому призвели до побудови низки програмних 

систем для перевірки цілісності обчислень. 

Означення 1.3. Π = (𝐺𝑒𝑛, 𝑃, 𝑉) є компактним неінтерактивним 

аргументом знання [58] з параметром безпеки 𝑘 для NP-мови 𝐿 з відповідним 

NP-відношенням 𝑅, якщо він задовольняє такі властивості: 

• повнота: для всіх 𝐴  

𝑃{ 𝑉(𝑝𝑟𝑖𝑣, 𝑢, 𝜋) = 1, якщо (𝑢, 𝑤) ∈ 𝑅 | (𝑐𝑟𝑠, 𝑝𝑟𝑖𝑣) ← 𝐺𝑒𝑛(1𝑘), (𝑢, 𝑤) ←

𝐴(𝑐𝑟𝑠), 𝜋 ← 𝑃(𝑐𝑟𝑠, 𝑢, 𝑤) } =1, 

де 𝑃(𝑐𝑟𝑠, 𝑢, 𝑤) виконується за час 𝑝𝑜𝑙𝑦(𝑘, 𝑛), при цьому 𝑝𝑜𝑙𝑦(⋅) позначає 

поліноміальну функцію; 

• коректність: для всіх ефективних 𝐴 

𝑃{ 𝑉(𝑝𝑟𝑖𝑣, 𝑢, 𝜋) = 1 для 𝑢 ∉ 𝐿 | (𝑐𝑟𝑠, 𝑝𝑟𝑖𝑣) ← 𝐺𝑒𝑛(1𝑘), (𝑢, 𝜋) ← 𝐴(1𝑘, 𝑐𝑟𝑠) } =

𝑛𝑒𝑔𝑙(𝑘); 

• компактність: довжина доведення |𝜋| = 𝑝𝑜𝑙𝑦(𝑘); 

• видобування: для будь-якого доказувача 𝑃∗ поліноміального розміру існує 

екстрактор 𝐸𝑃∗ поліноміального розміру, такий що для будь-якої додаткової 

інформації 𝑧 ∈ {0, 1}𝑘 виконується: 

𝑃{ 𝑉(𝑝𝑟𝑖𝑣, 𝑢, 𝜋) = 1 для (𝑢, 𝑤) ∉ 𝑅 | (𝑐𝑟𝑠, 𝑝𝑟𝑖𝑣) ← 𝐺𝑒𝑛(1𝑘), (𝑢, 𝜋) ←

𝑃∗(𝑐𝑟𝑠, 𝑧), 𝑤 ← 𝐸𝑃∗(𝑐𝑟𝑠, 𝑧) } = 𝑛𝑒𝑔𝑙(𝑘), де 𝑛𝑒𝑔𝑙(⋅) позначає нехтовну функцію. 
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На основі підходу [58] було побудовано програмні системи для контролю 

цілісності делегованих обчислень Pinocchio [59], LibSnark [60,61], 

ADSNARK [62], Geppetto [63] та Cinderella [64]. При цьому однією з найкращих 

систем загального призначення вважається Buffet [65], у якій поєднано 

найкращі властивості попередньо розроблених систем. 

Таким чином, методи на основі імовірнісних систем доведення 

забезпечують високий рівень захисту, є найбільш дослідженими та мають 

найбільшу кількість програмних реалізацій. Крім того, вони підтримують 

контроль цілісності для найширшого класу обчислень у контексті цієї галузі та 

є ефективними для клієнта. Однак, вони також мають низку недоліків: високі 

накладні витрати на попередню обробку програм та виконання обчислень 

сервером, обмеження на довжину вхідних програм. 

1.3.2 Методи на основі повністю гомоморфного шифрування 

Методи на основі повністю гомоморфного шифрування базуються на 

застосуванні особливого виду шифрування – гомоморфного шифрування. 

Метою гомоморфного шифрування є забезпечення можливості виконувати 

обчислення над зашифрованими даними без потреби їх розшифровувати. Таким 

чином, забезпечується конфіденційність даних під час їх обробки, що є 

важливою властивістю для ситуацій, коли потрібно оброблювати дані у 

розподілених обчислювальних середовищах, які не є довіреними для 

користувача. 

Розробку загального методу для виконання довільних обчислень над 

зашифрованими даними було розпочато ще з 1978 року, коли таку ідею було 

представлено у роботі Рівеста Р., Адлемана Л. та Дертузоса М. [66]. У 2009 році 

Джентрі К. опублікував роботу [8], у якій було описано першу схему повністю 

гомоморфного шифрування. 

Гомоморфні схеми шифрування дозволяють будь-кому виконувати 

обчислення над зашифрованими даними без знання закритого ключа. 
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Означення 1.4. Схема гомоморфного шифрування [67] – це набір таких 

чотирьох алгоритмів: 

• генерування ключів: алгоритм 𝐻𝐸. 𝐾𝑒𝑦𝑔𝑒𝑛(1𝑘) → (𝑝𝑘, 𝑒𝑣𝑘, 𝑠𝑘) приймає на 

вхід унарне представлення параметра безпеки 𝑘 та повертає відкритий ключ 

шифрування 𝑝𝑘, відкритий ключ обчислення 𝑒𝑣𝑘 та закритий ключ 

розшифрування 𝑠𝑘; 

• зашифрування: алгоритм 𝐻𝐸. 𝐸𝑛𝑐𝑝𝑘(𝜇) → 𝑐 приймає на вхід відкритий ключ 

𝑝𝑘 та один біт повідомлення 𝜇 ∈ {0, 1} і повертає шифротекст 𝑐; 

• розшифрування: алгоритм 𝐻𝐸. 𝐷𝑒𝑐𝑠𝑘(𝑐) → 𝜇∗ приймає на вхід закритий 

ключ 𝑠𝑘 та шифротекст 𝑐 і повертає повідомлення 𝜇∗ ∈ {0, 1}; 

• гомоморфне обчислення: алгоритм 𝐻𝐸. 𝐸𝑣𝑎𝑙𝑒𝑣𝑘(𝑓, 𝑐1, … , 𝑐𝑙) → 𝑐𝑓 приймає на 

вхід ключ обчислення 𝑒𝑣𝑘, функцію 𝑓: {0, 1}𝑙 → {0, 1} та множину 

шифротекстів 𝑐1, … , 𝑐𝑙 і повертає шифротекст 𝑐𝑓. 

Дженнаро Р., Джентрі К. та Парно Б. [68] розробили неінтерактивну 

схему перевірки цілісності обчислень шляхом поєднання схеми повністю 

гомоморфного шифрування та протоколу для виконання захищених обчислень. 

Крім того, у цій роботі було формалізовано поняття неінтерактивної схеми 

перевірки цілісності обчислень. 

Означення 1.5. Неінтерактивна схема перевірки цілісності 

обчислень [68] – це набір таких чотирьох алгоритмів: 

1. 𝐾𝑒𝑦𝐺𝑒𝑛(𝐹, 𝜆) → (𝑃𝐾, 𝑆𝐾): рандомізований алгоритм генерування ключів на 

основі параметра безпеки 𝜆 генерує відкритий ключ, що кодує цільову 

функцію 𝐹 та використовується сервером для обчислення 𝐹. Цей алгоритм 

також обчислює відповідний закритий ключ, який залишається у клієнта; 

2. 𝑃𝑟𝑜𝑏𝐺𝑒𝑛𝑆𝐾(𝑥) → (𝜎𝑥, 𝜏𝑥): алгоритм генерування завдання використовує 

секретний ключ 𝑆𝐾 для кодування вхідних даних 𝑥. При цьому публічне 

значення 𝜎𝑥 надається серверу для виконання обчислень, а секретне 

значення 𝜏𝑥 залишається у клієнта; 
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3. 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑢𝑡𝑒𝑃𝐾(𝜎𝑥) → 𝜎𝑦: використовуючи відкритий ключ клієнта та 

закодовані вхідні дані, сервер обчислює закодований результат обчислення 

функції 𝑦 = 𝐹(𝑥); 

4. 𝑉𝑒𝑟𝑖𝑓𝑦𝑆𝐾(𝜏𝑥, 𝜎𝑦) → 𝑦 ∪ ⊥: використовуючи закритий ключ 𝑆𝐾 та секретне 

декодуюче значення 𝜏𝑥, алгоритм перевірки перетворює закодований 

результат сервера у результат обчислення функції, наприклад, 𝑦 = 𝐹(𝑥) або 

⊥, який позначає, що 𝜎𝑦 не є коректним результатом обчислення 𝐹 на 

вхідних даних 𝑥. 

Неінтерактивна схема перевірки цілісності обчислень є повною [68], 

якщо для будь-якої функції F алгоритм генерування ключів створює ключі 

(𝑃𝐾,  𝑆𝐾) ←  𝐾𝑒𝑦𝐺𝑒𝑛(𝐹,  𝜆) такі, що ∀𝑥 ∈ 𝐷𝑜𝑚𝑎𝑖𝑛(𝐹), якщо (𝜎𝑥, 𝜏𝑥) ←

𝑃𝑟𝑜𝑏𝐺𝑒𝑛𝑺𝐾(𝑥) та 𝜎𝑦 ← 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑢𝑡𝑒𝑃𝐾(𝜎𝑥), то 𝑦 = 𝐹(𝑥) ← 𝑉𝑒𝑟𝑖𝑓𝑦𝑆𝐾(𝜏𝑥, 𝜎𝑦).  

Неінтерактивна схема перевірки цілісності обчислень є коректною [68], 

якщо для заданої функції 𝐹 та вхідних даних 𝑥 противник не може переконати 

алгоритм перевірки повернути результат обчислень �̂�, такий що 𝐹(𝑥) ≠ �̂�. 

Формалізувати це означення можна за допомогою наступного експерименту. 

𝐸𝑥𝑝𝐴
𝑉𝑒𝑟𝑖𝑓

[𝑉𝐶, 𝐹, 𝜆]: 

 (𝑃𝐾, 𝑆𝐾) ←𝑅 𝐾𝑒𝑦𝐺𝑒𝑛(𝐹, 𝜆); 

 Для 𝑖 = 1, … , 𝑙 = 𝑝𝑜𝑙𝑦(𝜆); 

  𝑥𝑖 ← 𝐴(𝑃𝐾, 𝑥1, 𝜎1, … , 𝑥𝑖 , 𝜎𝑖); 

  (𝜎𝑖 , 𝜏𝑖) ← 𝑃𝑟𝑜𝑏𝐺𝑒𝑛𝑆𝐾(𝑥𝑖); 

 (𝑖, �̂�𝑦) ← 𝐴(𝑃𝐾, 𝑥1, 𝜎1, … , 𝑥𝑙 , 𝜎𝑙); 

  �̂� ← 𝑉𝑒𝑟𝑖𝑓𝑦𝑆𝐾(𝜏𝑖 , �̂�𝑦) 

 Якщо  �̂� ≠⊥ та  �̂� ≠ 𝐹(𝑥𝑖), то повернути 1, інакше 0. 

 

Противнику надано доступ до оракула для генерування кодувань 

обчислювальних завдань. Противник виграє, якщо він створює результат, що 
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переконує алгоритм перевірки прийняти неправильний результат для заданих 

вхідних даних. 

Для неінтерактивної схеми перевірки цілісності обчислень 𝑉𝐶 перевага 

противника A у наведеному вище експерименті визначається так: 

𝐴𝑑𝑣𝐴
𝑉𝑒𝑟𝑖𝑓(𝑉𝐶, 𝐹, 𝜆) = 𝑃𝑟𝑜𝑏[𝐸𝑥𝑝𝐴

𝑉𝑒𝑟𝑖𝑓[𝑉𝐶, 𝐹, 𝜆] = 1]. 

Таким чином, неінтерактивна схема перевірки цілісності обчислень є 

коректною для функції 𝐹 [68], якщо для будь-якого противника 𝐴, який працює 

за недетермінований поліноміальний час, 𝐴𝑑𝑣𝐴
𝑉𝑒𝑟𝑖𝑓(𝑉𝐶, 𝐹, 𝜆) ≤ 𝑛𝑒𝑔𝑙𝑖(𝜆), де 

𝑛𝑒𝑔𝑙𝑖() є нехтовною функцією. 

 Чанг К., Калаі Й. та Вадхан С. [69] вдосконалили роботу [68] двома 

конструкціями: у першій було вилучено великий публічний ключ зі схеми [68], 

а у другій було зменшено обсяг роботи клієнта, який делегує обчислення. 

Таким чином, методи на основі повністю гомоморфного шифрування 

підтримують широкий клас обчислень, при цьому забезпечуючи 

конфіденційність оброблюваних даних. Однак, при цьому вони мають низьку 

швидкодія та великий розмір ключів, що обмежує їх застосування на практиці. 

1.3.3 Методи для окремих застосувань 

Методи для окремих застосувань забезпечують контроль цілісності для 

обмежених класів обчислень, але зазвичай вони є значно ефективнішими, ніж 

методи загального призначення. 

У роботі Сіона Р. [70] створено метод для перевірки правильності 

виконання запитів до віддаленої бази даних, яка знаходиться на 

обчислювальних потужностях постачальника послуг. Акцент зроблено 

переважно на підтримці обчислювально складних запитів читання даних. 

Введено поняття криптографічного доказу виконання запиту до бази даних. 

Крім того, реалізовано програмний прототип та наведено результати 

обчислювальних експериментів. 

Ван Дайк М., Кларке Д., Гассен Б., Сах Е. та Девадас С. [71] розробили 

протоколи для пришвидшення виконання операцій піднесення до степеня за 
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допомогою обчислювального ресурсу, який не є довіреним для користувача. Ці 

протоколи можуть бути застосовані для схем цифрового підпису, які базуються 

на проблемі знаходження дискретного логарифму. 

Роботу [72] Епплбаума Б., Ішаі Ю. та Кушилевітца Е. присвячено 

побудові схеми перевірки цілісності обчислень для арифметичних програм з 

розгалуженнями, використовуючи рандомізоване кодування та криптографічні 

коди автентифікації повідомлень. 

Шевале-Маме Б., Корон Ж., МакКулах Н., Накаш Д. та Скотт М. [73] 

розробили протокол захищеного делегування операцій спарювання для 

еліптичних кривих. 

Аталла М. та Фріккен К. [74] представили протоколи для захищеного 

делегування операцій лінійної алгебри, при цьому забезпечуючи 

конфіденційність оброблюваних даних. 

У роботі Бенаббаса С., Дженнаро Р. та Вахліса Є. [75] створено схему 

перевірки цілісності обчислень для поліномів фіксованого степеня від 

декількох змінних. Крім того, побудовано базу даних з перевіркою 

правильності виконання запитів на отримання та оновлення даних. Акцент 

зроблено на підтримці великих наборів даних. 

Ванг К., Рен К. та Ванг Дж. [76] розробили ефективну схему перевірки 

цілісності обчислень для операцій лінійного програмування. 

Папаманту Ч., Тамассіа Р. та Тріандопулос Н. [77] представили 

протоколи для перевірки цілісності виконання операцій над множинами. 

Розроблено нові автентифіковані структури даних, які дозволяють здійснювати 

публічну перевірку правильності виконання таких операцій над множинами: 

перетин, об'єднання, різниця та вибір підмножини. Ці протоколи можуть бути 

застосовані для ефективної перевірки результатів пошуку за ключовими 

словами та запитів до баз даних. 

Канетті Р., Ріва Б. та Ротблюм Г. [78] створили протоколи контролю 

цілісності обчислень для двох моделей. Перша модель передбачає, що клієнт 

делегує обчислювальне завдання до двох або більше серверів, при цьому 
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гарантується отримання правильного результату за умови, якщо хоча б один 

сервер правильно (без збоїв) виконує обчислення. Друга модель передбачає 

перевірку цілісності обчислень для будь-якої функціональної схеми фіксованої 

глибини та з фіксованим розміром вхідних даних. 

Фіоре Д. та Дженнаро Р. [79] створили протоколи з публічною 

перевіркою цілісності для обчислення поліномів високих степенів та множення 

матриць. 

Папаманту Ч., Ші Е. та Тамассіа Р. [80] розробили схеми цифрових 

підписів правильного обчислення для поліномів фіксованих степенів від 

декількох змінних та для обчислення похідних поліномів від декількох змінних. 

Особливістю схем є те, що перевірити правильність обчислень може будь-хто. 

У роботі Джанга Ф., Ма К. та Лю Ш. [81] створено схему перевірки 

цілісності обчислень для обернених гомоморфних функцій з різною складністю 

обчислення. Особливістю схеми є висока ефективність, яка досягається завдяки 

відсутності у схемі криптографічних операцій з відкритим ключем. 

Косба А., Пападопулос Д., Папаманту Ч., Сайєд М., Ші Е. [82] створили 

та програмно реалізували схему перевірки цілісності обчислень, яка дозволяє 

перевіряти виконання будь-якої функції з поліноміальним часом роботи, 

вираженої набором операцій над множинами. Особливістю схеми є висока 

ефективність у порівнянні з попередніми розробками. 

Таким чином, методи для окремих застосувань дозволяють ефективно 

вирішувати проблему контролю цілісності для конкретних задач, при цьому не 

маючи припущень щодо можливих збоїв під час обчислень. Це робить їх 

найбільш придатними до застосування на практиці. Відповідно, до недоліків 

можна віднести підтримку лише обмежених класів обчислень. 

1.4 Висновки до першого розділу 

Аналіз наявних методів показав наступне. Методи без припущень 

гарантують вищий рівень захисту та є універсальнішими, оскільки не мають 

додаткових обмежень і можуть бути реалізовані повністю програмно. 
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Серед методів без припущень найбільш дослідженими є методи на основі 

імовірнісних систем доведення. Це єдина група методів з програмно 

реалізованими системами, які підтримують обчислення загального 

призначення, тобто не мають обмежень на клас підтримуваних функцій. Такі 

програмні системи підтримують у тому числі і реалізацію обчислень над 

числами довільної довжини. Але у такого підходу є низка недоліків: 

• оскільки підтримуються обчислення загального призначення, то накладні 

витрати на попередню обробку та виконання обчислень є надзвичайно 

високими, що обмежує застосування на практиці; 

• підтримка обчислень над числами довільної довжини не є вбудованою, 

тобто арифметику довільної точності потрібно реалізовувати всередині 

обчислювальної моделі відповідної системи і не можна використовувати 

наявні оптимізовані програмні бібліотеки; 

• довжина програм є обмеженою обсягом доступної оперативної пам'яті. 

Тому становить інтерес розробка спеціалізованого методу для 

обмеженого (але досить широкого) класу функцій, який має вбудовану 

підтримку обчислень над цілими числами довільної довжини, має менші 

накладні витрати та не має обмежень на довжину програм. 
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РОЗДІЛ 2. АДИТИВНО ГОМОМОРФНА СХЕМА АВТЕНТИФІКАЦІЇ 

ЦІЛОЧИСЕЛЬНИХ ДАНИХ ДОВІЛЬНОЇ ДОВЖИНИ 

 У цьому 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. 

2.1 Проблема виконання обчислень над автентифікованими даними 

Традиційно у криптографії застосовуються два механізми забезпечення 

цілісності та автентичності даних: електронний цифровий підпис та коди 

автентифікації повідомлень. Різниця між ними полягає у тому, що у схемах 

електронного цифрового підпису використовується два різних ключі (закритий 

та відкритий) для операцій підписування повідомлень та перевіряння цифрових 

підписів. У схемах автентифікації повідомлень використовується єдиний 

закритий ключ для обох операцій. 

 Означення 2.1. Схема електронного цифрового підпису складається з 

таких компонент [83]: 

• параметр безпеки 𝑘, який вибирається користувачем під час створення 

закритого та відкритого ключів. Цей параметр визначає кількість величин 

(наприклад, довжину цифрового підпису; довжину повідомлень, які можна 

підписати; час роботи алгоритму підписування, рівень безпеки тощо); 
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• простір повідомлень 𝑀 – множина повідомлень, до яких може бути 

застосовано алгоритм підписування. Наприклад, повідомлення можуть бути 

представлені у вигляді двійкових рядків, тобто 𝑀 ⊆ {0, 1}+. Для 

забезпечення того, щоб увесь процес підписування був поліноміальним від 

параметра безпеки, вважається, що довжина повідомлень обмежена 𝑘𝑐 для 

деякої константи 𝑐 > 0; 

• максимальна кількість підписів 𝐵 – натуральне число, яке обмежує загальну 

кількість підписів, що можуть бути згенеровані екземпляром схеми 

цифрового підпису. Це значення зазвичай обмежено зверху деяким 

поліномом малої степені від 𝑘, але також може бути нескінченним; 

• алгоритм генерування ключів 𝐺, який може бути використано будь-яким 

користувачем 𝐴 на вхідних даних 1𝑘 (унарне представлення числа 𝑘) для 

генерування за поліноміальний час пари (𝑃𝐴
𝑘, 𝑆𝐴

𝑘) відкритого та закритого 

ключів, які відповідають одне одному; 

• алгоритм підписування 𝜎, який створює цифровий підпис 𝜎(𝑚, 𝑆𝐴) для 

повідомлення 𝑚, використовуючи закритий ключ 𝑆𝐴. Алгоритм 𝜎 може 

приймати також інші вхідні дані, наприклад, кількість повідомлень, які вже 

було підписано раніше; 

• алгоритм перевірки 𝑉, який перевіряє за допомогою відкритого ключа 𝑃𝐴, чи 

є 𝑆 дійсним цифровим підписом для повідомлення 𝑚, тобто 𝑉(𝑆, 𝑚, 𝑃𝐴) буде 

істинним тоді і тільки тоді, коли цифровий підпис 𝑆 є дійсним. 

Будь-який з описаних вище алгоритмів цифрового підпису може бути 

рандомізованим алгоритмом, що використовує додаткову випадкову 

інформацію. При цьому алгоритм 𝐺 повинен бути рандомізованим алгоритмом, 

оскільки його результатом є закритий ключ, що повинен бути 

непередбачуваним для противника. Алгоритм підписування 𝜎 може бути 

рандомізованим алгоритмом, тоді він забезпечує можливість створення 

багатьох різних цифрових підписів для одного й того ж самого повідомлення. 

Алгоритм перевірки 𝑉 зазвичай не повинен бути рандомізованим. 
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Електронний цифровий підпис фактично є бітовим рядком, який 

приєднується до повідомлення. Тільки користувач, який згенерував ключі 

схеми цифрового підпису, знає функцію, яка використовується для генерування 

цифрового підпису. Також користувач опубліковує функцію перевірки. Така 

функція перевірки дозволяє будь-кому перевірити, чи є цифровий підпис 

дійсним для конкретного повідомлення. 

Загалом, електронний цифровий підпис виконує такі функції: 

1. Дозволяє впевнитись, що повідомлення було надіслано конкретною особою 

або кимось, хто є авторизованим цією особою; 

2. Може бути використано для доказування будь-кому того, що саме конкретна 

особа (або хтось авторизований цією особою) надіслала повідомлення. 

На відміну від електронного цифрового підпису, коди автентифікації 

повідомлень дозволяють виконувати лише першу з наведених вище функцій. 

 Означення 2.2. Схема автентифікації повідомлень [84] складається з 

функції, що приймає на вхід закритий ключ 𝑘 (спільний для сторін, які 

застосовують схему) та повідомлення 𝑚, і повертає тег 𝑀𝐴𝐶𝑘(𝑚) (для 

однозначності такий тег далі будемо називати імітовставкою). При цьому 

противник може бачити послідовність (𝑚1, 𝑎1), (𝑚2, 𝑎2), … , (𝑚𝑞 , 𝑎𝑞) пар 

повідомлень та відповідних їм імітовставок (тобто 𝑎𝑖 = 𝑀𝐴𝐶𝑘(𝑚𝑖)), якими 

обмінюються сторони. 

За аналогією з гомоморфним шифруванням науковою спільнотою також 

було досліджено проблему гомоморфної автентифікації. Вона має розв'язок у 

вигляді схем гомоморфних електронних цифрових підписів [85,86,87,88,89, 

90,91,92,93]. 

Спочатку гомоморфні електронні цифрові підписи досліджувалися 

переважно у контексті проблеми мережевого кодування [94,95]. Однак, згодом 

були розроблені схеми як на основі гомоморфних кодів автентифікації 

повідомлень [2,96,97,98,99], так і на основі гомоморфних електронних 

цифрових підписів [100,101], що дозволяють будь-кому виконувати довільні 
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обчислення над попередньо автентифікованими даними. Результатом таких 

обчислень є імітовставка, за допомогою якою можна перевірити, що певний 

результат дійсно є результатом виконання певних обчислень над 

автентифікованими даними. У випадку гомоморфних кодів автентифікації 

повідомлень таку перевірку може виконати тільки власник закритого ключа 

схеми. У випадку гомоморфних електронних цифрових підписів таку перевірку 

може здійснити будь-хто за допомогою відкритого ключа схеми. 

Важливо зазначити, що у випадку гомоморфних кодів автентифікації 

повідомлень та гомоморфних електронних цифрових підписів клієнт один раз 

автентифікує потенційно велику кількість даних і публікує імітовставки для 

цих даних. Використовуючи цю інформацію, будь-хто може без знання самих 

оригінальних даних виконати будь-які обчислення, використовуючи лише 

публічні імітовставки, і довести, що він правильно виконав певні обчислення 

над автентифікованими даними. Крім того, нові результуючі імітовставки 

можна знову використовувати для подальших обчислень. У випадку проблеми 

перевірки цілісності обчислень клієнт фіксує функцію і може виконати її на 

різних вхідних даних. Таким чином, гомоморфні коди автентифікації 

повідомлень та гомоморфні електронні цифрові підписи вирішують дещо іншу 

проблему порівняно з методами контролю цілісності делегованих обчислень. 

Гомоморфні коди автентифікації повідомлень також мають назву 

гомоморфних автентифікаторів [2]. 

 Означення 2.3. Програма з мітками 𝑃 = (𝑓, 𝜏1, … , 𝜏𝑘) складається з 

функціональної схеми 𝑓: {0, 1}𝑘 → {0, 1} та різних вхідних міток 𝜏𝑖 ∈ {0, 1}∗ для 

кожного вхідного ребра 𝑖 ∈ [𝑘]. Схема гомоморфного автентифікатора [2] – 

це набір таких алгоритмів: 

• 𝐾𝑒𝑦𝐺𝑒𝑛(1𝑛) → (𝑒𝑣𝑘, 𝑠𝑘), який генерує закритий ключ 𝑠𝑘 та ключ 

обчислення 𝑒𝑣𝑘; 

• 𝐴𝑢𝑡ℎ𝑠𝑘(𝑏, 𝜏) → 𝜎, який обчислює імітовставку 𝜎, що автентифікує біт 𝑏 ∈

{0, 1} з міткою 𝜏 ∈ {0, 1}∗; 
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• 𝐸𝑣𝑎𝑙𝑒𝑣𝑘(𝑓, 𝝈) → 𝜓, який приймає вектор імітовставок 𝝈 = (𝜎1, … , 𝜎𝑘), 

функціональну схему 𝑓:  {0, 1}𝑘 → {0, 1} та здійснює її обчислення. 

Результатом є імітовставка 𝜓; 

• 𝑉𝑒𝑟𝑠𝑘(𝑒, 𝑃, 𝜓) → {прийняти, відхилити}, який використовує імітовставку 𝜓 

для перевірки того, що 𝑒 ∈ {0, 1} є результатом програми 𝑃 на попередньо 

автентифікованих даних з мітками. 

При цьому для схеми гомоморфного автентифікатора повинні 

виконуватися такі властивості. 

Властивість повноти автентифікації схеми гомоморфного 

автентифікатора [2]: для будь-якого 𝑏 ∈ {0, 1} та будь-якої мітки 𝜏 ∈ {0, 1}∗ 

повинно виконуватися 𝑃{ 𝑉𝑒𝑟𝑠𝑘(𝑏, 𝐼𝜏 , 𝜎) = прийняти | (𝑒𝑣𝑘, 𝑠𝑘) ←

𝐾𝑒𝑦𝐺𝑒𝑛(1𝑛), 𝜎 ← 𝐴𝑢𝑡ℎ𝑠𝑘(𝑏, 𝜏) } = 1, де 𝐼𝜏 – тотожна програма з міткою 𝜏. 

Тобто імітовставка 𝜎 = 𝐴𝑢𝑡ℎ𝑠𝑘(𝑏, 𝜏) автентифікує 𝑏 з міткою 𝜏, що 

еквівалентно тому, що вона автентифікує 𝑏 як результат тотожної програми 𝐼𝜏. 

Властивість повноти обчислення схеми гомоморфного 

автентифікатора [2]: зафіксуємо довільні ключі (𝑒𝑣𝑘, 𝑠𝑘) ← 𝐾𝑒𝑦𝐺𝑒𝑛(1𝑛), 

довільну функціональну схему 𝑔: {0, 1}𝑡 → {0, 1} та довільну множину трійок 

програма-біт-імітовставка { (𝑃𝑖 , 𝑏𝑖 , 𝜓𝑖) }𝑖=1
𝑡  таку, що 𝑉𝑒𝑟𝑠𝑘(𝑏𝑖 , 𝑃𝑖 , 𝜓𝑖) =

прийняти. Покладемо 𝑏∗ ≔ 𝑔(𝑏1, … , 𝑏𝑡), 𝑃∗ ≔ 𝑔(𝑃1, … , 𝑃𝑡), 𝜓∗ ≔

𝐸𝑣𝑎𝑙𝑒𝑣𝑘(𝑔, (𝜓1, … , 𝜓𝑡)). Тоді повинно виконуватися 𝑉𝑒𝑟𝑠𝑘(𝑏∗, 𝑃∗, 𝜓∗) =

прийняти. Припустимо, що кожна імітовставка 𝜓𝑖 підтверджує, що 

результатом програми з мітками 𝑃𝑖 є 𝑏𝑖. Тоді імітовставка 𝜓∗ підтверджує, що 

𝑏∗ є результатом програми 𝑃∗. Якщо всі програми 𝑃𝑖 = 𝐼𝜏𝑖
 є тотожними 

програмами і імітовставки 𝜓𝑖 автентифікують біти 𝑏𝑖 з мітками 𝜏𝑖, то 

імітовставка 𝜓∗ автентифікує 𝑏∗ як результат програми 𝑃∗ = (𝑔, 𝜏1, … , 𝜏𝑡). 

Таким чином, це означення передбачає як повноту обчислення над 

автентифікованими даними, так і можливість компонування обчислень над 

автентифікованими результатами попередніх обчислень. 
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Властивість компактності схеми гомоморфного автентифікатора [2]: 

розмір імітовставки повинно бути завжди обмежено деяким фіксованим 

поліномом від параметру безпеки 𝑛 та бути незалежним від розміру 

функціональної схеми обчислень або кількості вхідних даних, яку вона 

приймає. Тобто існує поліном 𝑝(⋅), такий що для довільних (𝑒𝑣𝑘, 𝑠𝑘) ←

𝐾𝑒𝑦𝐺𝑒𝑛(1𝑛) розмір результатів 𝐴𝑢𝑡ℎ𝑠𝑘(⋅,⋅) та 𝐸𝑣𝑎𝑙𝑒𝑣𝑘(⋅,⋅) обмежено 𝑝(𝑛) для 

будь-яких вхідних даних. 

Схема гомоморфного автентифікатора є коректною (без запитів 

перевірки) [2], якщо для будь-якого противника 𝐴, який працює за 

недетермінований поліноміальний час, виконується 𝑃{ 𝐹𝑜𝑟𝑔𝑒𝐺𝑎𝑚𝑒𝐴(1𝑛) =

1 } ≤ 𝑛𝑒𝑔𝑙(𝑛), де 𝑛𝑒𝑔𝑙(⋅) є нехтовною функцією, а 𝐹𝑜𝑟𝑔𝑒𝐺𝑎𝑚𝑒𝐴(1𝑛) 

визначається таким чином: 

1. Запитувач вибирає (𝑒𝑣𝑘, 𝑠𝑘) ← 𝐾𝑒𝑦𝐺𝑒𝑛(1𝑛) та надає 𝑒𝑣𝑘 до 𝐴. 

Ініціалізувати 𝑇 ≔ ∅; 

2. Противник 𝐴 може надсилати довільну кількість запитів автентифікації 

вигляду (𝑏, 𝜏) до запитувача. На кожному запиті якщо існує деяка пара 

(𝜏,⋅) ∈ 𝑇, то запитувач ігнорує його. Інакше він оновлює 𝑇 ≔ 𝑇 ∪ { (𝜏, 𝑏)}, 

асоціюючи мітку 𝜏 з автентифікованим бітом 𝑏, та відповідає значенням 𝜎 ←

𝐴𝑢𝑡ℎ𝑠𝑘(𝑏, 𝜏); 

3. Противник надає підроблений результат (𝑒∗, 𝑃∗ = (𝑓∗, 𝜏1
∗, … , 𝜏𝑘

∗), 𝜓∗). 

Результатом 𝐹𝑜𝑟𝑔𝑒𝐺𝑎𝑚𝑒𝐴(1𝑛) є 1, якщо 𝑉𝑒𝑟𝑠𝑘(𝑒∗, 𝑃∗, 𝜓∗) = прийняти та 

виконується одна з наступних умов: 

a. Існує деяке 𝑖 ∈ [𝑘], таке що мітка (𝜏𝑖
∗,⋅) не міститься в 𝑇, тобто жоден 

біт не було автентифіковано з міткою 𝜏𝑖
∗, яка є у підробленому 

результаті; 

b. Множина 𝑇 містить кортежі (𝜏1
∗, 𝑏1), … , (𝜏𝑘

∗ , 𝑏𝑘) для деяких біт 

𝑏1, … , 𝑏𝑘 ∈ {0, 1}, таких що 𝑓∗(𝑏1, … , 𝑏𝑘) ≠ 𝑒∗, тобто програма з 

мітками 𝑃∗ не повертає результат 𝑒∗ під час виконання на попередньо 

автентифікованих даних 𝑏1, … , 𝑏𝑘 з мітками. 
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2.2 Побудова схеми 

Для побудови гомоморфної схеми автентифікації пропонується взяти за 

основу деяку відому гомоморфну схему шифрування. Оскільки схеми повністю 

гомоморфного шифрування на сучасному етапі мають недостатню для 

застосування на практиці швидкодію, то серед можливих кандидатів доцільно 

розглядати частково гомоморфні схеми шифрування, які є швидкими. До 

частково гомоморфних схем шифрування належать адитивно гомоморфні та 

мультиплікативно гомоморфні схеми шифрування. 

Застосування частково гомоморфної схеми передбачає, що над 

імітовставками можна виконувати тільки одну операцію: або додавання, або 

множення. Оскільки операції множення/ділення можна промоделювати за 

допомогою операцій додавання/віднімання та циклів, то для побудови 

гомоморфної імітовставки доцільно вибрати адитивно гомоморфну 

криптосистему. 

Основою для побудови адитивно гомоморфної схеми автентифікації 

цілочисельних даних довільної довжини є адитивно гомоморфна схема 

шифрування Бенало [102]. Проведений аналіз інших адитивно гомоморфних 

схем шифрування [103,104,105,106,107] не показав переваг у їх застосуванні 

порівняно зі схемою Бенало. 

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. 

Схема шифрування Бенало є розширенням схеми шифрування 

Голдвассер-Мікалі [103], але яка виконує зашифрування не по бітах, а по 

блоках, що суттєво підвищує швидкодію. Схема Бенало має нижчий коефіцієнт 

розширення, тому шифротексти є компіктнішими. 

Далі будемо використовувати наступні позначення. Нехай ℤ – множина 

цілих чисел; ℕ – множина додатних цілих чисел; НСД(𝑥, 𝑦) – найбільший 
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спільний дільник чисел 𝑥 та 𝑦; ℤ𝑛 = {𝑥 | 0 ≤ 𝑥 ≤ 𝑛 − 1}; ℤ𝑛
∗ = {𝑥 | 1 ≤ 𝑥 ≤ 𝑛 −

1 та НСД(𝑥, 𝑛) = 1}. 

Схема Бенало складається з наступних трьох алгоритмів. 

Алгоритм 2.1. Алгоритм генерування ключів схеми Бенало [102]. 

Вхід: розмір блоку 𝑟. 

Результат: відкритий та закритий ключі. 

1. Вибрати «великі» прості числа 𝑝, 𝑞 такі, що 𝑟 ділить 𝑝 − 1 та 𝑟 є відносно 

простим з (𝑝 − 1)/𝑟 та 𝑞 − 1; 

2. Обчислити 𝑛 ≔ 𝑝𝑞 та 𝜑 ≔ (𝑝 − 1)(𝑞 − 1); 

3. Вибрати 𝑦 ∈ ℤ𝑛
∗  таке, що 𝑦𝜑 ≢ 1 𝑚𝑜𝑑 𝑛; 

4. Повернути 𝑠𝑘 ≔ (𝑝, 𝑞) – закритий ключ та 𝑝𝑘 ≔ (𝑦, 𝑟, 𝑛) – відкритий ключ. 

Алгоритм завершено. 

Алгоритм 2.2. Алгоритм зашифрування схеми Бенало [102]. 

Вхід: повідомлення 𝑚 ∈ ℤ𝑟. 

Результат: шифротекст 𝑐. 

1. Вибрати випадкове 𝑢 таке, що 𝑢 ∈ ℤ𝑛
∗ ; 

2. Покласти 𝐸(𝑚) ≔ 𝑦𝑚𝑢𝑟  𝑚𝑜𝑑 𝑛; 

3. Обчислити 𝑐 ≔ 𝐸(𝑚); 

4. Повернути 𝑐. 

Алгоритм завершено. 

Алгоритм 2.3. Алгоритм розшифрування схеми Бенало [102]. 

Вхід: шифротекст 𝑐. 

Результат: повідомлення 𝑚. 

1. Знайти повідомлення 𝑚 шляхом повного перебору 𝑖 ∈ ℤ𝑟 такого, що 

(𝑦−𝑖𝑐)
𝜑/𝑟

≡ 1 𝑚𝑜𝑑 𝑛; 

2. Повернути повідомлення 𝑚 як значення 𝑖, тобто 𝑚 ≔ 𝑖. 

Алгоритм завершено. 
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Важливим є те, що для схеми Бенало виконується властивість адитивної 

гомоморфності, тобто: 

𝐸(𝑚1) ∗ 𝐸(𝑚2) 𝑚𝑜𝑑 𝑛 = 𝑦𝑚1𝑢1
𝑟  ∗  𝑦𝑚2𝑢2

𝑟  𝑚𝑜𝑑 𝑛 = 

= 𝑦𝑚1+𝑚2(𝑢1 ∗ 𝑢2)𝑟  𝑚𝑜𝑑 𝑛 = 𝐸(𝑚1 + 𝑚2 𝑚𝑜𝑑 𝑛) 

Таким чином, операція множення над зашифрованими даними відповідає 

операції додавання над оригінальними повідомленнями. Оскільки 

зашифрований результат суми повідомлень може бути безпосередньо 

обчислений із шифротекстів 𝐸(𝑚1) та 𝐸(𝑚2), то схема Бенало є адитивно 

гомоморфною. 

Далі сформулюємо означення адитивно гомоморфної схеми 

автентифікації цілочисельних даних довільної довжини та розглянемо її 

властивості: адитивну гомоморфність, повноту та коректність. 

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; 
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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. 

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 ≔
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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. 

Таким чином, адитивно гомоморфна схема автентифікації цілочисельних 

даних довільної довжини може за принципом своєї роботи розглядатися як 

аналог кодів автентифікації повідомлень, який застосовується для забезпечення 

цілісності значень змінних під час обчислень. При цьому застосування 

секретних станів дозволяє проконтролювати, що над автентифікованими 

даними було здійснено саме ті обчислення, які потрібно. 

2.3 Опис алгоритмів схеми 

Алгоритм 𝐾𝑒𝑦𝐺𝑒𝑛 дозволяє на основі параметру безпеки 𝜆 згенерувати 

пару ключів – закритий та відкритий. Закритий ключ дозволяє створювати та 

перевіряти імітовставки повідомлень. Відкритий ключ дозволяє виконувати 

обчислення над імітовставками для суми/різниці повідомлень без знання 

секретних параметрів (закритого ключа та секретних станів). Цей алгоритм 

фактично відповідає параметрам схеми Бенало. 

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. 
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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. 

Алгоритм завершено. 

Алгоритм 𝑆𝑡𝑎𝑡𝑒𝐺𝑒𝑛 дозволяє генерувати початкові секретні стани, які не 

повторюються. Секретні стани беруть участь у формуванні імітовставок для 

того, щоб процес зміни імітовставок за допомогою властивості адитивної 

гомоморфності був контрольованим. 

Це досягається завдяки тому, що секретні стани відомі тільки клієнту. 

Тому клієнт може заздалегідь сформувати вираз для обчислення фінального 

секретного стану імітовставки. Якщо сервер спробує виконати інші обчислення, 

ніж ті, які було визначено клієнтом, то секретний стан отриманої імітовставки 

не буде відповідати очікуваному секретному стану. Це призведе до того, що під 

час перевірки імітовставка не буде відповідати результат, і клієнт зробить 

висновок про те, що цілісність обчислень було порушено. 

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

𝑢𝑠𝑒𝑑 ⋃  {𝑎}; 

4. Повернути 𝑎 та 𝑢𝑠𝑒𝑑′. 

Алгоритм завершено. 

Алгоритм 𝐴𝑢𝑡ℎ дозволяє обчислити імітовставку для повідомлення, 

використовуючи ключі, які було згенеровано алгоритмом 𝐾𝑒𝑦𝐺𝑒𝑛, та секретний 

стан, який було згенеровано за допомогою алгоритму 𝑆𝑡𝑎𝑡𝑒𝐺𝑒𝑛. Отримана 

імітовставка автентифікує повідомлення і дозволяє контролювати процес 

обчислень над ними. 

Імітовставка складається з таких двох компонент. Першою є 

відображення 𝑓(⋅), яке представляє зашифроване значення повідомлення і є 

адитивно гомоморфним. Другою є відображення 𝐼𝑑(⋅), що представляє 

зашифроване значення секретного стану і також є адитивно гомоморфним. Без 

введення відображення 𝐼𝑑(⋅) не було б можливості контролювати процес зміни 

імітовставок під час обчислень, оскільки будь-хто міг би сформувати правильну 

імітовставку для будь-якого повідомлення без знання жодних секретних 

параметрів схеми автентифікації даних. Однак, завдяки введенню секретних 

станів, які відомі тільки клієнту, та відображення 𝐼𝑑(⋅) будь-які операції над 

імітовставками призводять до зміни секретного стану, і, як наслідок, до 

виявлення порушень цілісності обчислень у випадку, якщо сервер здійснив не 

ті операції над імітовставками, що потрібно. 

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

6. Обчислити 𝐸𝑥 ≔ 𝐸(𝑥, 𝑎𝑥); 

7. Повернути 𝐸𝑥. 

Алгоритм завершено. 

Алгоритм 𝐴𝑑𝑑 реалізує властивість адитивної гомоморфності і дозволяє 

будь-кому обчислити нову імітовставку для суми раніше автентифікованих 

повідомлень, знаючи тільки відкритий ключ та імітовставки повідомлень. 

При цьому важливо, що секретний стан нової імітовставки не є публічно 

відомим – це дозволяє клієнту, який володіє секретними параметрами, 

здійснювати контроль над виконанням операцій. 

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 завершено. 

Обчислення імітовставки для різниці повідомлень 𝑥 − 𝑦 також 

виконується за допомогою алгоритму 𝐴𝑑𝑑. Для цього потрібно замість 

імітовставки 𝐸𝑦 подати на вхід алгоритму 𝐸𝑦
−1 𝑚𝑜𝑑 𝑛, тобто мультиплікативний 

обернений елемент за модулем. 

Алгоритм 𝑉𝑒𝑟𝑖𝑓𝑦 дозволяє перевірити відповідність імітовставки 

повідомленню та очікуваному секретному стану. 

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. 
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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. 

Алгоритм завершено. 

2.4 Аналіз властивостей схеми 

Проаналізуємо властивості розробленої схеми автентифікації 

цілочисельних даних довільної довжини. 

Лема 2.1. Описана у підрозділі 2.3 реалізація схеми автентифікації є 

адитивно гомоморфною у розумінні означення 2.2. 

Доведення. Властивість адитивної гомоморфності передбачає, що, маючи 

імітовставки двох повідомлень, можна без знання секретних параметрів 

обчислити правильну імітовставку для суми цих повідомлень. 

Продемонструємо це для побудованої схеми. 

Потрібно показати, що ∀𝑥, 𝑦 ∈ ℤ, маючи 𝑎𝑥 ≔ 𝑆𝑒𝑐𝑟𝑒𝑡𝐺𝑒𝑛(𝑠𝑘, 𝑢𝑠𝑒𝑑), 𝑎𝑦 ≔

𝑆𝑒𝑐𝑟𝑒𝑡𝐺𝑒𝑛(𝑠𝑘, 𝑢𝑠𝑒𝑑), 𝐸𝑥 ≔ 𝐴𝑢𝑡ℎ(𝑠𝑘, 𝑝𝑘, 𝑥, 𝑎𝑥), 𝐸𝑦 ≔ 𝐴𝑢𝑡ℎ(𝑠𝑘, 𝑝𝑘, 𝑦, 𝑎𝑦), 

виконується рівність 𝑉𝑒𝑟𝑖𝑓𝑦(𝑠𝑘, 𝑝𝑘, 𝑥 + 𝑦, 𝐴𝑑𝑑(𝑝𝑘, 𝐸𝑥, 𝐸𝑦), 𝑎𝑥 + 𝑎𝑦) = 1. 

За побудовою (алгоритм 𝐴𝑢𝑡ℎ) маємо: 

𝐸𝑥 ≔ 𝐴𝑢𝑡ℎ(𝑠𝑘, 𝑝𝑘, 𝑥, 𝑎𝑥) = 𝑔1
𝑥𝑔2

𝑎𝑥(𝑏𝑥𝑢𝑥)𝑟  𝑚𝑜𝑑 𝑛, 

𝐸𝑦 ≔ 𝐴𝑢𝑡ℎ(𝑠𝑘, 𝑝𝑘, 𝑦, 𝑎𝑦) = 𝑔1
𝑦

𝑔2

𝑎𝑦
(𝑏𝑦𝑢𝑦)

𝑟
 𝑚𝑜𝑑 𝑛. 

Тому 𝐸𝑥+𝑦 ≔ 𝐴𝑑𝑑(𝑝𝑘, 𝐸𝑥, 𝐸𝑦) = 𝐸𝑥 ∗ 𝐸𝑦 𝑚𝑜𝑑 = 𝑔1
𝑥𝑔2

𝑎𝑥(𝑏𝑥𝑢𝑥)𝑟 ∗

𝑔1
𝑦

𝑔2

𝑎𝑦
(𝑏𝑦𝑢𝑦)

𝑟
 𝑚𝑜𝑑 𝑛 = 𝑔1

𝑥+𝑦
𝑔2

𝑎𝑥+𝑎𝑦
(𝑏𝑥𝑏𝑦𝑢𝑥𝑢𝑦)

𝑟
 𝑚𝑜𝑑 𝑛, де 𝑏𝑥 , 𝑢𝑥 ∈ ℤ𝑛

∗  

позначають випадково вибрані для повідомлення 𝑥 параметри 𝑏, 𝑢 з алгоритму 

𝐴𝑢𝑡ℎ, а 𝑏𝑦 , 𝑢𝑦 ∈ ℤ𝑛
∗  – параметри для повідомлення 𝑦 відповідно. 

Тоді 𝑉𝑒𝑟𝑖𝑓𝑦(𝑠𝑘, 𝑝𝑘, 𝑥 + 𝑦, 𝐴𝑑𝑑(𝑝𝑘, 𝐸𝑥, 𝐸𝑦), 𝑎𝑥 + 𝑎𝑦) = 𝑉𝑒𝑟𝑖𝑓𝑦(𝑠𝑘, 𝑝𝑘, 𝑥 +

𝑦, 𝐸𝑥+𝑦 , 𝑎𝑥 + 𝑎𝑦). Звідки маємо таку ліву частину рівності: 
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𝐿 ≔ 𝐸𝑥+𝑦
𝑐  𝑚𝑜𝑑 𝑛 = (𝑔1

𝑥+𝑦
𝑔2

𝑎𝑥+𝑎𝑦
(𝑏𝑥𝑏𝑦𝑢𝑥𝑢𝑦)

𝑟
)

𝑐
 𝑚𝑜𝑑 𝑛 =

𝑔1
𝑐(𝑥+𝑦)

𝑔2

𝑐(𝑎𝑥+𝑎𝑦)
(𝑏𝑥𝑏𝑦𝑢𝑥𝑢𝑦)

𝜑(𝑛)
𝑚𝑜𝑑 𝑛 = 𝑔1

𝑐(𝑥+𝑦)
𝑔2

𝑐(𝑎𝑥+𝑎𝑦)
𝑚𝑜𝑑 𝑛 за теоремою 

Ейлера. Тому що за побудовою (алгоритм 𝐾𝑒𝑦𝐺𝑒𝑛) 𝑐𝑟 = 𝜑(𝑛), де 𝜑(𝑛) – 

функція Ейлера, а добуток 𝑏𝑥𝑏𝑦𝑢𝑥𝑢𝑦 є взаємнопростим з 𝑛, оскільки 

𝑏𝑥 , 𝑏𝑦 , 𝑢𝑥, 𝑢𝑦 ∈ ℤ𝑛
∗  за алгоритмом 𝐴𝑢𝑡ℎ. 

Відповідно, права частина рівності 𝑅 ≔ 𝑔1
𝑐(𝑥+𝑦)

∗  𝑔2

𝑐(𝑎𝑥+𝑎𝑦)
 𝑚𝑜𝑑 𝑛. 

Таким чином, 𝐿 = 𝑅, тобто 𝑉𝑒𝑟𝑖𝑓𝑦(𝑠𝑘, 𝑝𝑘, 𝑥 + 𝑦, 𝐸𝑥+𝑦 , 𝑎𝑥 + 𝑎𝑦) = 1. 

Доведення завершено. 

Теорема 2.1. Описана у підрозділі 2.3 реалізація схеми автентифікації є 

повною у розумінні означення 2.3. 

Доведення. Властивість повноти передбачає, що імітовставку, яку було 

згенеровано за допомогою алгоритму 𝐴𝑢𝑡ℎ, завжди буде успішно перевірено 

алгоритмом 𝑉𝑒𝑟𝑖𝑓𝑦. Тобто ∀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. 

Нехай маємо пару ключів (𝑠𝑘, 𝑝𝑘) ≔ 𝐾𝑒𝑦𝐺𝑒𝑛(𝜆) для деякого параметра 

безпеки 𝜆 ∈ ℕ та секретний стан 𝑎𝑥 ≔ 𝑆𝑡𝑎𝑡𝑒𝐺𝑒𝑛(𝑠𝑘, 𝑢𝑠𝑒𝑑). При цьому за 

побудовою маємо, що 𝑠𝑘 ≔ (𝑟, 𝑐, 𝑔1, 𝑔2), 𝑝𝑘 ≔ 𝑛, 𝑎𝑥 ∈ ℤ𝑟\ {0, 1} та 𝑐𝑟 = 𝜑(𝑛), 

де 𝜑(𝑛) – функція Ейлера. Потрібно показати, що для будь-якого 𝑥 ∈ ℤ 

виконується 𝑉𝑒𝑟𝑖𝑓𝑦(𝑠𝑘, 𝑝𝑘, 𝑥, 𝐸𝑥, 𝑎𝑥) = 1, де 𝐸𝑥 – імітовставка, яка відповідає 𝑥 

та згенерована алгоритмом 𝐴𝑢𝑡ℎ. 

Виберемо довільне повідомлення 𝑥 та представимо його у вигляді 𝑥 =

𝑥′ + 𝑘 ∗ 𝑟, де 𝑘 ∈ ℤ. Відповідна імітовставка для 𝑥 обчислюється як 𝐸𝑥 ≔

𝐴𝑢𝑡ℎ(𝑠𝑘, 𝑝𝑘, 𝑥, 𝑎𝑥) = 𝑔1
𝑥𝑏𝑟𝑔2

𝑎𝑥𝑢𝑟  𝑚𝑜𝑑 𝑛 = 𝑔1
𝑥′+𝑘𝑟𝑏𝑟𝑔2

𝑎𝑥𝑢𝑟  𝑚𝑜𝑑 𝑛 =

𝑔1
𝑥′

𝑔1
𝑘𝑟𝑏𝑟𝑔2

𝑎𝑥𝑢𝑟  𝑚𝑜𝑑 𝑛 = 𝑔1
𝑥′

𝑔2
𝑎𝑥(𝑔1

𝑘𝑏𝑢)
𝑟

𝑚𝑜𝑑 𝑛. 

Тоді 𝐸𝑥
𝑐  𝑚𝑜𝑑 𝑛 = (𝑔1

𝑥′
𝑔2

𝑎𝑥(𝑔1
𝑘𝑏𝑢)

𝑟
)

𝑐
= 𝑔1

𝑐𝑥′
𝑔2

𝑐𝑎𝑥(𝑔1
𝑘𝑏𝑢)

𝑟𝑐
 𝑚𝑜𝑑 𝑛 =

𝑔1
𝑐𝑥′

𝑔2
𝑐𝑎𝑥(𝑔1

𝑘𝑏𝑢)
𝜑(𝑛)

 𝑚𝑜𝑑 𝑛 = 𝑔1
𝑐𝑥′

𝑔2
𝑐𝑎𝑥  𝑚𝑜𝑑 𝑛 за теоремою Ейлера. При цьому 
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добуток 𝑔1
𝑘𝑏𝑢 є взаємнопростим з 𝑛, оскільки 𝑔1, 𝑏, 𝑢 ∈ ℤ𝑛

∗  за побудовою 

(алгоритми 𝐾𝑒𝑦𝐺𝑒𝑛 та 𝐴𝑢𝑡ℎ). 

Доведення завершено. 

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 2.4. 

Доведення. Властивість коректності передбачає, що, не знаючи секретних 

параметрів, обчислювально обмежений противник не може підробити 

повідомлення та його імітовставку з імовірністю, більшою за деяку довільно 

малу імовірність. 

Потрібно показати, що, знаючи лише відкритий ключ 𝑝𝑘 ≔ 𝑛, довільне 

фіксоване повідомлення 𝑥 ∈ ℤ та відповідну імітовставку 𝐸𝑥 ≔

𝑔1
𝑥𝑔2

𝑎𝑥(𝑢𝑏)𝑟 𝑚𝑜𝑑 𝑛 (згенеровану алгоритмом 𝐴𝑢𝑡ℎ з невідомим противнику 

секретним станом 𝑎𝑥), не можна 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. 

Противник може спробувати: 

1. Знаючи алгоритми схеми та відкриті параметри, знайти закриті параметри; 

2. Підібрати інше повідомлення 𝑥′ ≠ 𝑥, для якого вже відома противнику 

імітовставка 𝐸𝑥 буде правильною; 

3. Модифікувати відому імітовставку 𝐸𝑥 таким чином, щоб сформувати 

правильну імітовставку 𝐸𝑥
′  для деякого 𝑥′ ≠ 𝑥. 
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У першому випадку противнику відомі алгоритми схеми, повідомлення 𝑥, 

параметр 𝑛 та добуток 𝑔1
𝑥𝑔2

𝑎𝑥(𝑢𝑏)𝑟 𝑚𝑜𝑑 𝑛. Противник може спробувати 

розкласти на прості множники 𝑛, щоб отримати закриті параметри 𝑝 та 𝑞, з 

яких далі можна відновити закриті параметри 𝑟, 𝜑(𝑛) та 𝑐. Однак, якщо 

виконується припущення 2.1 про складність проблеми розкладу на прості 

множники, то обчислювально обмежений противник не може розкласти 𝑛 на 

прості множники за прийнятний (поліноміальний) час. 

У другому випадку противнику необхідно знайти таке 𝑥′ = 𝑥 + 𝑘𝑟, де 𝑘 ∈

ℤ \{0}. Однак, оскільки закритий параметр 𝑟 має довжину 𝜆 біт, то імовірність 

вгадування числа вигляду 𝑥 + 𝑘𝑟 складає 
1

2𝜆
. 

У третьому випадку противник може спробувати здійснити певні 

маніпуляції з відомою імітовставкою 𝐸𝑥 ≔ 𝑔1
𝑥𝑔2

𝑎𝑥(𝑢𝑏)𝑟 𝑚𝑜𝑑 𝑛, щоб отримати 

нову правильну імітовставку для деякого 𝑥′ ≠ 𝑥. Противник може спробувати 

піднести 𝐸𝑥 до степеня за модулем 𝑛 (тобто у тому числі перемножити), знайти 

мультиплікативний обернений елемент за модулем 𝑛 та виконати інші 

комбінації операцій. Однак, всі вони призведуть до зміни секретного стану 𝑎𝑥 

імітовставки, і, як результат, імітовставка не буде правильною. 

Таким чином, коректність схеми ґрунтується на секретності закритих 

параметрів і припущенні про складність проблеми розкладу числа на прості 

множники. 

Доведення завершено. 

2.5 Аналіз складності алгоритмів схеми 

Нехай 𝑓 та 𝑔 є дійсними функціями. Тоді через 𝑓 = 𝑂(𝑔) позначатимемо, 

що |𝑓(𝑥)| ≤ 𝑐𝑔(𝑥) для деякої додатної константи 𝑐 та всіх достатньо великих 𝑥. 

 Часова оцінка складності розроблених алгоритмів залежить від того, які 

застосовуються алгоритми перевірки чисел на простоту, множення та ділення. 

 Для визначеності будемо вважати, що застосовується алгоритм Міллера-

Рабіна та звичайне «довге» множення (часова оцінка складності 𝑂(𝑁2), де 𝑁 – 
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довжина множників). Часова оцінка складності алгоритму Міллера-Рабіна 

складає 𝑂(𝑘 ∗ 𝑁3) [108], де 𝑁 позначає довжину числа, яке перевіряється на 

простоту, а 𝑘 – кількість раундів, яка визначає точність перевірки (тобто якщо 

число не є простим, то після 𝑘 раундів алгоритму імовірність того, що число 

буде визначено як просте, становить 4−𝑘). Оскільки зазвичай для теста 

Міллера-Рабіна достатньо невеликої кількості раундів (наприклад, 𝑘 = 10), то 

без втрати загальності можна вважати, що часова складність алгоритму 

становить 𝑂(𝑁3). 

Далі для кожного кроку алгоритмів проаналізуємо асимптотичну оцінку 

найскладнішої операції. Алгоритм 𝐾𝑒𝑦𝐺𝑒𝑛 складається з таких кроків: 

• випадково вибрати просте число 𝑟 довжини 𝜆 біт – оцінка складності 𝑂(𝜆3); 

• випадково вибрати прості числа 𝑝 та 𝑞 довжини не менше 𝜆 біт – оцінка 

складності 𝑂(𝜆3); 

• обчислити 𝑛 = 𝑝 ∗ 𝑞 – оцінка складності 𝑂(𝜆2); 

• обчислити 𝜑(𝑛) = (𝑝 − 1)(𝑞 − 1) – оцінка складності 𝑂(𝜆2); 

• обчислити 𝑐 =
𝜑(𝑛)

𝑟
 – оцінка складності 𝑂(𝜆2); 

• випадково вибрати 𝑔1, 𝑔2 ∈ ℤ𝑛
∗  такі, що 𝑔𝑖

𝑐  𝑚𝑜𝑑 𝑛 ≠ 1, довжини не менше 

2𝜆, – оцінка складності 𝑂(𝜆3). 

Таким чином, асимптотична часова оцінка складності алгоритму 𝐾𝑒𝑦𝐺𝑒𝑛 

становить 𝑂(𝜆3 + 𝜆3 + 𝜆2 + 𝜆2 + 𝜆2 + 𝜆3) = 𝑂(𝜆3). 

Алгоритм 𝑆𝑡𝑎𝑡𝑒𝐺𝑒𝑛 складається з таких кроків: 

• порівняти розмір множин |𝑢𝑠𝑒𝑑| та |𝐴| – оцінка складності 𝑂(1); 

• повторити наступні кроки не більше 𝑟 разів: 

o згенерувати випадкове число 𝑎 довжини 𝜆 біт – 𝑂(𝜆); 

o перевірити належність 𝑎 ∈ 𝑢𝑠𝑒𝑑, де 𝑢𝑠𝑒𝑑 довжини не більше 𝑟 – 𝑂(𝑟). 

Таким чином, асимптотична часова оцінка складності алгоритму 

𝑆𝑡𝑎𝑡𝑒𝐺𝑒𝑛 становить 𝑂(1 + 𝑟(𝜆 + 𝑟)) = 𝑂(𝑟2 + 𝜆𝑟). 
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Алгоритм 𝐴𝑢𝑡ℎ складається з таких кроків: 

• згенерувати випадкове число 𝑏 довжини 2𝜆 та обчислити 𝑏𝑟𝑚𝑜𝑑 𝑛 – оцінка 

складності 𝑂(𝜆3); 

• обчислити 𝑔1
𝑥 𝑚𝑜𝑑 𝑛 – оцінка складності 𝑂(𝜆3); 

• обчислити добуток 𝑔1
𝑥𝑏𝑟𝑚𝑜𝑑 𝑛 – оцінка складності 𝑂(𝜆2); 

• згенерувати випадкове число 𝑢 довжини 2𝜆 та обчислити 𝑢𝑟𝑚𝑜𝑑 𝑛 – оцінка 

складності 𝑂(𝜆3); 

• обчислити 𝑔2
𝑎𝑥 𝑚𝑜𝑑 𝑛 – оцінка складності 𝑂(𝜆3); 

• обчислити добуток 𝑔2
𝑎𝑥𝑢𝑟  𝑚𝑜𝑑 𝑛 – оцінка складності 𝑂(𝜆2); 

• обчислити добуток 𝑔1
𝑥𝑏𝑟𝑔2

𝑎𝑥𝑢𝑟  𝑚𝑜𝑑 𝑛 – оцінка складності 𝑂(𝜆2). 

Таким чином, асимптотична часова оцінка складності алгоритму 𝐴𝑢𝑡ℎ 

становить 𝑂(𝜆3 + 𝜆3 + 𝜆2 + 𝜆3 + 𝜆3 + 𝜆2 + 𝜆2) = 𝑂(𝜆3). 

 Алгоритм 𝐴𝑑𝑑 складається з таких кроків: 

• обчислити добуток 𝐸𝑥 ∗ 𝐸𝑦 𝑚𝑜𝑑 𝑛 – оцінка складності 𝑂(𝜆2). 

Таким чином, асимптотична часова оцінка складності алгоритму 𝐴𝑑𝑑 

становить 𝑂(𝜆2). 

 Алгоритм 𝑉𝑒𝑟𝑖𝑓𝑦 складається з таких кроків: 

• обчислити 𝑥 𝑚𝑜𝑑 𝑟 – оцінка складності 𝑂(𝑁2), де 𝑁 – довжина числа 𝑥; 

• обчислити 𝑎𝑥 𝑚𝑜𝑑 𝑟 – оцінка складності 𝑂(𝜆2); 

• обчислити 𝐸𝑥
𝑐  𝑚𝑜𝑑 𝑛 – оцінка складності 𝑂(𝜆3); 

• обчислити 𝑔1
𝑐𝑥′

𝑚𝑜𝑑 𝑛 – оцінка складності 𝑂(𝜆3); 

• обчислити  𝑔2
𝑐𝑎𝑥

′

 𝑚𝑜𝑑 𝑛 – оцінка складності 𝑂(𝜆3); 

• обчислити добуток 𝑔1
𝑐𝑥′

∗  𝑔2
𝑐𝑎𝑥

′

 𝑚𝑜𝑑 𝑛 – оцінка складності 𝑂(𝜆2); 

• порівняти 𝐸𝑥
𝑐  𝑚𝑜𝑑 𝑛 та 𝑔1

𝑐𝑥′
∗  𝑔2

𝑐𝑎𝑥
′

 𝑚𝑜𝑑 𝑛 – оцінка складності 𝑂(𝜆). 
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Таким чином, асимптотична часова оцінка складності алгоритму 𝑉𝑒𝑟𝑖𝑓𝑦 

становить 𝑂(𝑁2 + 𝜆2 + 𝜆3 + 𝜆3 + 𝜆3 + 𝜆2 + 𝜆) = 𝑂(𝑁2 + 𝜆3), де 𝑁 – довжина 

числа 𝑥. 

2.6 Висновки до другого розділу 

Таким чином, у цьому розділі було побудовано  нову схему 

автентифікації цілочисельних даних довільної довжини, яка дозволяє 

контролювати процес виконання операцій додавання та віднімання над ними. 

Зокрема, виконано таке: 

1. Розглянуто проблему забезпечення цілісності та автентичності даних; 

2. Розглянуто адитивно гомоморфну схему шифрування Бенало; 

3. Сформульовано означення адитивно гомоморфної схеми цілочисельних 

даних довільної довжини та її властивостей: адитивної гомоморфності, 

повноти, коректності; 

4. Розроблено алгоритми схеми для генерування ключів, генерування 

секретних станів, автентифікації повідомлень, обчислення імітовставки для 

суми повідомлень, перевірки відповідності імітовставки повідомленню; 

5. Доведено властивості адитивної гомоморфності, повноти та коректності для 

розроблених алгоритмів схеми; 

6. Проаналізовано обчислювальну складність розроблених алгоритмів. 

  



63 

РОЗДІЛ 3. МЕТОД КОНТРОЛЮ ЦІЛІСНОСТІ ОБЧИСЛЕНЬ ДЛЯ 

ОБМЕЖЕНОЇ ДОДАВАЛЬНОЇ МАШИНИ З ЦІЛОЧИСЕЛЬНИМИ 

РЕГІСТРАМИ ДОВІЛЬНОЇ ДОВЖИНИ 

У цьому розділі описано модель обчислень обмеженої додавальної 

машини з цілочисельними регістрами довільної довжини та побудовано метод 

контролю цілісності делегованих обчислень для цієї моделі. 

Загальною ідеєю методу є те, що клієнт записує вхідну програму таким 

чином, що всі операції виражаються тільки через додавання, віднімання, 

присвоювання, умовні розгалуження типу if-then-else та цикли типу while-do. 

Далі на етапі попередньої обробки для всіх змінних клієнт генерує 

секретні параметри та додає адитивно гомоморфні імітовставки, які під час 

виконання програми динамічно змінюють своє значення разом з оригінальними 

початковими змінними. 

До циклів та умовних розгалужень клієнт також додає декілька 

контрольних змінних (разом з відповідними адитивно гомоморфними 

імітовставками), які використовуються для контролю цілісності потоку 

виконання інструкцій. За допомогою їх можна перевірити, що для умовних 

розгалужень сервер виконав саме ту гілку розгалуження, яку потрібно (залежно 

від значення умовного виразу), а для циклів – що сервер виконав необхідну 

кількість ітерацій. Таким чином, адитивно гомоморфні імітовставки 

автентифікують значення змінних під час виконання обчислень і забезпечують 

контрольоване виконання інструкцій. 

Після попередньої обробки модифіковану програму клієнт надсилає до 

сервера на виконання. Сервер виконує програму і повертає клієнту результати 

разом з відповідними фінальними значеннями імітовставок. 

На етапі перевірки клієнт, використовуючи власні секретні параметри, 

перевіряє відповідність фінальних імітовставок значенням змінних і робить 

висновок щодо цілісності обчислень, виконаних сервером. 
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3.1 Модель обчислень додавальної машини 

Флойдом Р. та Кнутом Д. було розроблено модель обчислень додавальної 

машини [109] та побудовано алгоритми для ефективної реалізації у ній 

операцій знаходження залишку від ділення, множення, цілочисельного ділення, 

знаходження найбільшого спільного дільника та піднесення до степеня за 

модулем. 

Додавальна машина є абстрактним обчислювальним пристроєм зі 

скінченною кількістю регістрів, над якими можна виконувати лише такі 

операції: 

• 𝑟𝑒𝑎𝑑 𝑥 – ввести значення регістра; 

• 𝑥 ← 𝑦 – присвоїти значення регістра 𝑦 до регістра 𝑥; 

• 𝑥 ← 𝑥 + 𝑦 – додати значення регістра 𝑦 до поточного значення регістра 𝑥; 

• 𝑥 ← 𝑥 − 𝑦 – відняти значення регістра 𝑦 від поточного значення 

регістра 𝑥; 

• 𝑥 ≥ 𝑦 – порівняти значення регістра 𝑥 зі значенням регістра 𝑦; 

• 𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒 𝑥 – вивести значення регістра 𝑥. 

Крім того, дозволено використання умовних розгалужень типу та циклів, 

у тому числі вкладених одне до одного. 

Регістри можуть містити як цілі числа, тоді має місце поняття 

цілочисельної додавальної машини, так і дійсні числа, тоді має місце поняття 

додавальної машини з дійсними числами. Далі будемо розглядати тільки 

модель цілочисельної додавальної машини. 

Таким чином, додавальна машина дозволяє з достатньою 

обчислювальною ефективністю [110] та, використовуючи лише операції 

додавання, віднімання, порівняння, присвоювання і обмежену кількість 

регістрів, виражати інші складніші операції, такі як множення, цілочисельне 

ділення, обчислення залишку від ділення, піднесення до степеня за модулем, 

знаходження найбільшого спільного дільника. 
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Для прикладу наведемо алгоритми множення, цілочисельного ділення, 

знаходження залишку від ділення та знаходження найбільшого спільного 

дільника для моделі обчислень додавальної машини. 

Ефективність цих алгоритмів досягається завдяки застосуванню чисел 

Фібоначчі, які швидко зростають (майже на рівні степенів двійки) та 

дозволяють переходити до попередніх елементів послідовності, 

використовуючи лише операцію віднімання, яка дозволена у моделі обчислень 

додавальної машини. 

У випадку послідовності степенів двійки для переходу до попереднього 

елементу послідовності необхідна операція ділення (або бітовий зсув), яка не є 

дозволеною у моделі обчислень додавальної машини. 

Алгоритм 3.1. Алгоритм множення для додавальної машини [109]. 

Вхід: 𝑥, 𝑦 ∈ ℕ. 

Результат: добуток 𝑥 ∗ 𝑦. 

1. 𝑧 ≔ 1; 

2. 𝑟𝑒𝑠 ≔ 0; 

3. 𝑢 ≔ 𝑥; 

4. 𝑣 ≔ 𝑧; 

5. 𝑡𝑒𝑚𝑝 ≔ 0; 

6. Поки 𝑦 ≥ 𝑧, робити: 

a. 𝑡𝑒𝑚𝑝 ≔ 𝑢 + 𝑥; 

b. 𝑢 ≔ 𝑥; 

c. 𝑥 ≔ 𝑡𝑒𝑚𝑝; 

d. 𝑡𝑒𝑚𝑝 ≔ 𝑣 + 𝑧; 

e. 𝑣 ≔ 𝑧; 

f. 𝑧 ≔ 𝑡𝑒𝑚𝑝; 

7. Поки 𝑣 < 𝑧, робити: 

a. Якщо 𝑣 ≤ 𝑦, то: 

i. 𝑟𝑒𝑠 ≔ 𝑟𝑒𝑠 + 𝑢; 
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ii. 𝑦 ≔ 𝑦 − 𝑣; 

b. 𝑡𝑒𝑚𝑝 ≔ 𝑥 − 𝑢; 

c. 𝑥 ≔ 𝑢; 

d. 𝑢 ≔ 𝑡𝑒𝑚𝑝; 

e. 𝑡𝑒𝑚𝑝 ≔ 𝑧 − 𝑣; 

f. 𝑧 ≔ 𝑣; 

g. 𝑣 ≔ 𝑡𝑒𝑚𝑝; 

8. Повернути 𝑟𝑒𝑠. 

Алгоритм завершено. 

Алгоритм 3.2. Алгоритм цілочисельного ділення  для додавальної 

машини [109]. 

Вхід: 𝑦, 𝑧 ∈ ℕ. 

Результат: ціла частина [𝑦/𝑧]. 

1. 𝑥 ≔ 1; 

2. 𝑟𝑒𝑠 ≔ 0; 

3. 𝑢 ≔ 𝑥; 

4. 𝑣 ≔ 𝑧; 

5. 𝑡𝑒𝑚𝑝 ≔ 0; 

6. Поки 𝑦 ≥ 𝑧, робити: 

a. 𝑡𝑒𝑚𝑝 ≔ 𝑢 + 𝑥; 

b. 𝑢 ≔ 𝑥; 

c. 𝑥 ≔ 𝑡𝑒𝑚𝑝; 

d. 𝑡𝑒𝑚𝑝 ≔ 𝑣 + 𝑧; 

e. 𝑣 ≔ 𝑧; 

f. 𝑧 ≔ 𝑡𝑒𝑚𝑝; 

7. Поки 𝑣 < 𝑧, робити: 

a. Якщо 𝑣 ≤ 𝑦, то: 

i. 𝑟𝑒𝑠 ≔ 𝑟𝑒𝑠 + 𝑢; 

ii. 𝑦 ≔ 𝑦 − 𝑣; 
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b. 𝑡𝑒𝑚𝑝 ≔ 𝑥 − 𝑢; 

c. 𝑥 ≔ 𝑢; 

d. 𝑢 ≔ 𝑡𝑒𝑚𝑝; 

e. 𝑡𝑒𝑚𝑝 ≔ 𝑧 − 𝑣; 

f. 𝑧 ≔ 𝑣; 

g. 𝑣 ≔ 𝑡𝑒𝑚𝑝; 

8. Повернути 𝑟𝑒𝑠. 

Алгоритм завершено. 

Алгоритм 3.3. Алгоритм знаходження залишку від ділення для 

додавальної машини [109]. 

Вхід: 𝑥, 𝑦 ∈ ℕ. 

Результат: 𝑥 𝑚𝑜𝑑 𝑦. 

1. Якщо 𝑥 < 𝑦, то: 

a. повернути 𝑥; 

2. 𝑧 ≔ 𝑦; 

3. Поки «істина», робити: 

a. 𝑡𝑒𝑚𝑝 ≔ 𝑦 + 𝑧; 

b. 𝑦 ≔ 𝑧; 

c. 𝑧 ≔ 𝑡𝑒𝑚𝑝; 

d. Якщо 𝑥 < 𝑧, то: 

i. Перервати цикл «поки»; 

4. Поки «істина», робити: 

a. Якщо 𝑥 ≥ 𝑦, то: 

i. 𝑥 ≔ 𝑥 − 𝑦; 

b. 𝑡𝑒𝑚𝑝 ≔ 𝑧 − 𝑦; 

c. 𝑧 ≔ 𝑦; 

d. 𝑦 ≔ 𝑡𝑒𝑚𝑝; 

e. Якщо 𝑦 ≥ 𝑧, то: 

i. Перервати цикл «поки»; 
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5. Повернути 𝑥. 

Алгоритм завершено. 

Алгоритм 3.4. Алгоритм знаходження найбільшого спільного дільника 

для додавальної машини [109]. 

Вхід: 𝑥, 𝑦 ∈ ℕ. 

Результат: НСД(𝑥, 𝑦). 

1. 𝑧 ≔ 𝑦; 

2. 𝑧 ≔ 𝑧 + 𝑧; 

3. Поки 𝑦 < 𝑧, робити: 

a. Поки 𝑥 ≥ 𝑧, робити: 

i. 𝑡𝑒𝑚𝑝 ≔ 𝑦 + 𝑧; 

ii. 𝑦 ≔ 𝑧; 

iii. 𝑧 ≔ 𝑡𝑒𝑚𝑝; 

b. Поки «істина», робити: 

i. Якщо 𝑥 ≥ 𝑦, то: 

1. 𝑥 ≔ 𝑥 − 𝑦; 

ii. 𝑡𝑒𝑚𝑝 ≔ 𝑧 − 𝑦; 

iii. 𝑧 ≔ 𝑦; 

iv. 𝑦 ≔ 𝑡𝑒𝑚𝑝; 

v. Якщо 𝑦 ≥ 𝑧, то: 

1. Перервати цикл «поки»; 

c. 𝑡𝑒𝑚𝑝 ≔ 𝑥; 

d. 𝑥 ≔ 𝑦; 

e. 𝑦 ≔ 𝑡𝑒𝑚𝑝; 

f. 𝑧 ≔ 𝑦; 

g. 𝑧 ≔ 𝑧 + 𝑧; 

4. Повернути 𝑥. 

Алгоритм завершено. 
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Контроль цілісності виконання умовних розгалужень та циклів, які 

вкладені одне до одного, є нетривіальною задачею, яка потребує значних 

додаткових досліджень. Тому доцільним є ввести на них обмеження і 

розглянути проблему контролю цілісності для вужчого випадку. 

Для цього визначимо модель обчислень обмеженої додавальної машини з 

цілочисельними регістрами довільної довжини наступним чином. 

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. 

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. Крім того, заборонено оголошувати змінні всередині 

інструкцій умовних розгалужень та циклів. 

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. 

Граматику програм для ОДМ можна задати за допомогою нотації Бекуса-

Наура наступним чином: 

 

<програма> ::= { <інструкція> } 
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<інструкція> ::= <інструкція присвоювання> | <інструкція if> | <інструкція 

while> 

<інструкція присвоювання> ::= <ідентифікатор> = <вираз> 

<інструкція if> ::= if <ідентифікатор> <порівняння> <ідентифікатор> then 

<інструкція присвоювання>+  else  <інструкція присвоювання>+  end 

<інструкція while> ::= while <ідентифікатор> <порівняння> <ідентифікатор> do 

<інструкція присвоювання>+  end 

<ідентифікатор> ::= <буква> { <буква чи цифра> } 

<вираз> ::= [ – ] <цифра>+  | <ідентифікатор> | <ідентифікатор> <додавання> 

<ідентифікатор> 

<додавання> ::= + | – 

<порівняння> ::= > | < | >= | <= | == | != 

<буква чи цифра> ::= <буква> | <цифра> 

<буква> ::= _ | a | … | z | A | … | Z 

<цифра> ::= 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 

 

Для спрощення процедур вводу та виводу вважаємо, що регістри з 

вхідними даними мають назву вигляду «_input_<ідентифікатор>», а регістри з 

результатом обчислень – «_output_<ідентифікатор>». 

Незважаючи на обмежений набір операцій, ОДМ дозволяє достатньо 

ефективно реалізувати інші операції, зокрема такі, як множення та ділення. 

Алгоритми, розроблені Флойдом Р. та Кнутом Д., не можна застосувати, 

тому що вони використовують вкладені умовні розгалуження у циклах, що не є 

дозволеним у моделі обчислень ОДМ. 

Тому розроблено наступні алгоритми для виконання операцій множення 

та цілочисельного ділення на ОДМ, у яких не потрібно перевіряти цілісність 

вкладених умовних розгалужень. Це досягається завдяки такій побудові 

алгоритмів, що модифікація вкладених умовних розгалужень не призводить до 

неправильного результату. У випадку, коли вкладене умовне розгалуження 

навмисно вилучається, алгоритм зациклюється і не повертає неправильний 
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результат. У випадку, коли тіло умовного розгалуження виконується не у 

відповідності до значення умовного виразу, алгоритм лише працює повільніше. 

Алгоритм 3.5. Алгоритм множення для ОДМ. 

Вхід: 𝑥, 𝑦 ∈ ℕ. 

Результат: добуток 𝑥 ∗ 𝑦. 

1. 𝑧𝑒𝑟𝑜 ≔ 0; 

2. 𝑟𝑒𝑠 ≔ 0; 

3. 𝑢 ≔ 𝑥; 

4. 𝑣 ≔ 1; 

5. Поки 𝑦 ≠ 𝑧𝑒𝑟𝑜, робити: 

6.     Якщо 𝑣 > 𝑦, то: 

7.         𝑢 ≔ 𝑥; 

8.         𝑣 ≔ 1; 

9.     𝑟𝑒𝑠 ≔ 𝑟𝑒𝑠 + 𝑢; 

10.     𝑦 ≔ 𝑦 − 𝑣; 

11.     𝑢 ≔ 𝑢 + 𝑢; 

12.     𝑣 ≔ 𝑣 + 𝑣; 

13. Повернути 𝑟𝑒𝑠. 

Алгоритм завершено. 

Алгоритм 3.6. Алгоритм ділення для ОДМ. 

Вхід: 𝑥 ∈ ℕ, 𝑦 ∈ ℕ \ {0}. 

Результат: ціла частина від ділення [𝑥/𝑦]. 

1. 𝑟𝑒𝑠 ≔ 0; 

2. 𝑢 ≔ 𝑦; 

3. 𝑣 ≔ 1; 

4. Поки 𝑥 ≥ 𝑦, робити: 

5.     Якщо 𝑢 > 𝑥, то: 

6.         𝑢 ≔ 𝑦; 

7.         𝑣 ≔ 1; 

8. 𝑥 ≔ 𝑥 − 𝑢; 
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9. 𝑟𝑒𝑠 ≔ 𝑟𝑒𝑠 + 𝑣; 

10. 𝑢 ≔ 𝑢 + 𝑢; 

11. 𝑣 ≔ 𝑣 + 𝑣; 

12. Повернути 𝑟𝑒𝑠. 

Алгоритм завершено. 

Слід зазначити, що розроблені алгоритми множення та цілочисельного 

ділення для ОДМ є лише одним з багатьох варіантів. Можливі й інші, зокрема 

ефективніші, реалізації цих алгоритмів. 

3.2 Загальний опис методу 

Аналіз основних наявних методів контролю цілісності делегованих 

обчислень показав, що недостатньо було досліджено проблему перевірки 

обчислень над числами довільної, заздалегідь не фіксованої довжини. 

Підтримка таких обчислень може бути корисною у таких сферах: 

• криптографія з відкритим ключем та контроль криптографічних 

перетворень; 

• високоточні наукові, фінансові, медичні обчислення; 

• запобігання обчислювальним помилкам та переповненням; 

• інші процедури, що виконуються у розподілених обчислювальних системах 

та потребують підвищеної надійності. 

Незважаючи на існування потужних програмних реалізацій загального 

призначення на основі імовірнісних систем доведення, які дозволяють 

реалізувати арифметику довільної точності всередині своїх моделей 

обчислення, доцільно розробити спеціалізований метод для обмеженого класу 

обчислень, який володіє такими властивостями: 

• має вбудовану підтримку обчислень над цілими числами заздалегідь не 

фіксованої довжини; 

• не має припущень щодо можливих збоїв під час обчислень; 

• є неінтерактивним; 
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• має прийнятні накладні обчислювальні витрати для клієнта на попередню 

обробку вхідної програми; 

• має прийнятні накладні обчислювальні витрати для сервера. 

Відсутність припущень щодо можливих збоїв дозволяє застосовувати 

метод у більшій кількості практичних сценаріїв, оскільки не потребує 

спеціальних умов чи обладнання, та забезпечує вищу довіру до результатів 

завдяки відсутності додаткових припущень. 

Властивість неінтерактивності дозволяє зменшити кількість комунікацій 

між клієнтом і сервером та знімає з клієнта обов'язок бути на онлайн-зв'язку з 

сервером під час виконання та перевірки обчислень. 

Високі накладні витрати на реалізацію перевірки цілісності обчислень є 

однією з головних проблем у галузі перевірки цілісності обчислень, тому 

бажання їх зменшити є зрозумілим. 

Метод передбачений для сценарію, у якому клієнт бажає делегувати 

обчислення до потужного сервера, який не є довіреним для клієнта. Клієнт 

надає серверу вхідні дані, після чого сервер виконує необхідні обчислення на 

наданих вхідних даних, і повертає результат обчислень клієнту. Далі клієнт 

повинен мати змогу перевірити цілісність виконаних обчислень та правильність 

результатів без здійснення повторних локальних обчислень.  

Взаємодію клієнта з віддаленим сервером можна описати таким чином: 

1) Користувач записує бажану програму в інструкціях обмеженої додавальної 

машини, вказуючи вхідні дані та результат; 

2) Користувач генерує ключі схеми автентифікації даних; 

3) Користувач здійснює попередню обробку вхідної програми, результатом 

якої є оброблена програма з імітовставками, готова до виконання; 

4) Користувач делегує оброблену програму віддаленому пристрою, який не є 

довіреним; 

5) Користувач автентифікує вхідні дані за допомогою секретної інформації та 

надсилає їх до віддаленого пристрою; 
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6) Віддалений пристрій виконує обчислення обробленої програми на вхідних 

даних, отриманих від користувача, та повертає користувачу результат 

обчислень. Результат складається з результуючих та контрольних змінних 

разом з відповідними фінальними значеннями імітовставок; 

7) Користувач перевіряє відповідність імітовставок значенням змінних за 

допомогою власної секретної інформації; 

8) Користувач перевіряє умови цілісності умовних розгалужень та циклів; 

9) На основі здійснених перевірок користувач робить висновок щодо 

правильності виконаних обчислень; 

10) Кроки 5-9 можуть бути виконані багато разів на різних вхідних даних. 

При цьому вважається, що віддалений обчислювальний пристрій може 

спробувати зробити принаймні такі навмисні модифікації: 

• модифікувати програмний або бінарний код програми до її виконання; 

• змінити послідовність виконання інструкцій; 

• змінити значення змінних; 

• додати нові змінні та інструкції; 

• видалити змінні та інструкції; 

• модифікувати результат обчислень. 

Суть розробленого 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 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. 3. 
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Рис. 3. Загальна ідея методу контролю цілісності обчислень для обмеженої 

додавальної машини (ОДМ) 

 

Сформулюємо означення методу контролю цілісності обчислень для 

ОДМ та властивостей його повноти і коректності. 

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 �⃗�; 

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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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
⃗⃗ ⃗⃗⃗; 

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. 

Опис основних складових методу викладено у роботах [111,112,113, 

114,115]. 
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3.3 Опис алгоритмів методу 

Розглянемо спочатку загальні принципи, на яких базується робота 

алгоритмів методу, а потім наведемо реалізацію конкретних алгоритмів. 

Початкові імітовставки генеруються для команд присвоювання 

цілочисельної константи. Тобто для команд присвоювання регістру 

константного цілочисельного значення (наприклад, 𝑥 ≔ 1) початковим 

значенням імітовставки для змінної 𝑥 буде 𝐸𝑥 ≔ 𝐴𝑢𝑡ℎ(𝑠𝑘, 𝑝𝑘, 𝑥, 𝑎𝑥) =

𝐸(𝑥, 𝑎𝑥) = 𝑓(𝑥) 𝐼𝑑(𝑎𝑥) 𝑚𝑜𝑑 𝑛, де 𝑠𝑘 – закритий ключ схеми, 𝑝𝑘 – відкритий 

ключ схеми, 𝑎𝑥 – початковий секретний стан, згенерований за допомогою 

алгоритму 𝑆𝑡𝑎𝑡𝑒𝐺𝑒𝑛. Таким чином, з кожним регістром асоціюється поточне 

значення секретного стану 𝐼𝑑(𝑎𝑥). 

Розглянемо процес зміни значень імітовставки, який виконується 

одночасно з обчисленнями над регістрами. Позначимо через 𝑧, 𝑥, 𝑦 імена 

регістрів. 

Нехай маємо команду присвоювання вигляду 𝑧 ≔ 𝑥 + 𝑦, тоді значення 

імітовставок обчислюються наступним чином: 

𝐸𝑥 ≔ 𝑓(𝑥) 𝐼𝑑(𝑎𝑥) 𝑚𝑜𝑑 𝑛   (1) 

𝐸𝑦 ≔ 𝑓(𝑦) 𝐼𝑑(𝑎𝑦) 𝑚𝑜𝑑 𝑛   (2) 

𝑧 ≔ 𝑥 + 𝑦                             (3) 

𝐸𝑧 ≔ 𝐸𝑥 𝐸𝑦 𝑚𝑜𝑑 𝑛               (4) 

Вирази (1) та (2) задають початкові значення імітовставок для регістрів 𝑥 

та 𝑦, яким присвоюється початкове константне значення. Вираз (3) позначає 

команду над оригінальними регістрами з вхідної програми. Вираз (4) описує 

зміну імітовставки для регістра 𝑧, використовуючи поточні значення 

імітовставок для регістрів 𝑥 та 𝑦. Тобто у разі правильного обчислення 

наведеного програмного фрагменту значення секретного стану імітовставки для 

регістра 𝑧 повинно дорівнювати 𝑎𝑥 + 𝑎𝑦. Це виконується завдяки властивості 

адитивної гомоморфності схеми автентифікації цілочисельних даних довільної 

довжини. 
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Аналогічно виразу (4) можна описати зміну імітовставки для команди 

віднімання вигляду 𝑧 ≔ 𝑥 − 𝑦 таким чином: 

𝐸𝑧 ≔ 𝐸𝑥 𝐸𝑦
−1 𝑚𝑜𝑑 𝑛, 

та команди присвоювання вигляду 𝑧 ≔ 𝑥: 

𝐸𝑧 ≔ 𝐸𝑥 𝑚𝑜𝑑 𝑛. 

При цьому секретні стани імітовставки 𝐸𝑧 будуть дорівнювати 𝑎𝑥 − 𝑎𝑦 та 𝑎𝑥 

відповідно. 

Оскільки структура програми відома заздалегідь, то на етапі попередньої 

обробки можна у загальній формі обчислити очікувані фінальні значення 

секретних станів імітовставок для кожного регістра. Відповідно, тоді на етапі 

перевірки можна порівняти очікувані та фактичні значення секретних станів 

імітовставок і зробити висновок про цілісність виконаних обчислень. 

Перейдемо тепер до розгляду принципу контролю цілісності для умовних 

розгалужень. 

Регістри, які використовуються у гілках умовного розгалуження, повинні 

бути оголошені та ініціалізовані до умовного розгалуження. 

У моделі обчислень обмеженої додавальної машини дозволено 

використовувати програмну конструкцію умовного розгалуження вигляду  

if <умова> then <блок 1> else <блок 2> end, 

де <блок 1> та <блок 2> можуть містити довільну кількість інструкцій 

присвоювання вигляду: 

• 𝑧 ≔ 𝐶, де 𝐶 ∈ ℤ – цілочисельна константа; 

• 𝑧 ≔ 𝑥; 

• 𝑧 ≔ 𝑥 + 𝑦; 

• 𝑧 ≔ 𝑥 − 𝑦.  

Умова складається з виразу порівняння двох регістрів за допомогою 

таких операторів порівняння:  

• > – більше; 
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• ≥ – більше або дорівнює; 

• = – дорівнює; 

• ≠ – не дорівнює; 

• ≤ – менше або дорівнює; 

• < – менше. 

Таким чином, інструкція умовного розгалуження дозволяє вибрати, який 

блок інструкцій буде виконано залежно від значення виразу в умові. 

Оскільки обидва блоки є дозволеними, то результати виконання обох 

блоків будуть правильними. Однак, оскільки у клієнта немає довіри до 

віддаленого обчислювального середовища, то клієнт не може бути впевненим, 

що віддалений сервер дійсно виконає потрібний блок інструкцій залежно від 

значення умовного виразу. Тому потрібно реалізувати механізм для 

співставлення значення умовного виразу і виконаного блоку інструкцій. 

Розглянемо одну з можливих реалізацій такого механізму. 

Для кожного умовного розгалуження будемо зберігати різницю операндів 

в окремому контрольному регістрі, який є унікальним для кожної конструкції 

умовного розгалуження. Тоді на етапі перевірки можна обчислювати значення 

фінальних секретних станів імітовставок залежно від значень контрольних 

регістрів. 

Для прикладу розглянемо таку вхідну програму: 

x ≔ 1 

y ≔ 2 

res ≔ 0 

one ≔ 1 

if x < y then 

res ≔ res + one 

else 

 res ≔ res – one 

end 
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res ≔ res + res 

Тоді модифікована програма з імітовставками та контрольними 

регістрами виглядатиме таким чином: 

x ≔ 1 

𝐸𝑥 ≔ 𝑓(𝑥) ∗ 𝐼𝑑(𝑎𝑥) 𝑚𝑜𝑑 𝑛 

y ≔ 2 

𝐸𝑦 ≔ 𝑓(𝑦) ∗ 𝐼𝑑(𝑎𝑦) 𝑚𝑜𝑑 𝑛 

res ≔ 0 

𝐸𝑟𝑒𝑠 ≔ 𝑓(𝑟𝑒𝑠) ∗ 𝐼𝑑(𝑎𝑟𝑒𝑠) 𝑚𝑜𝑑 𝑛 

one ≔ 1 

𝐸𝑜𝑛𝑒 ≔ 𝑓(𝑜𝑛𝑒) ∗ 𝐼𝑑(𝑎𝑜𝑛𝑒) 𝑚𝑜𝑑 𝑛 

w0 ≔ x – y 

𝐸𝑤0 ≔ 𝐸𝑥 𝐸𝑦
−1 𝑚𝑜𝑑 𝑛 

if x < y then 

res ≔ res + one 

𝐸𝑟𝑒𝑠 ≔ 𝐸𝑟𝑒𝑠 𝐸𝑜𝑛𝑒  𝑚𝑜𝑑 𝑛  

else 

 res ≔ res – one 

𝐸𝑟𝑒𝑠 ≔ 𝐸𝑟𝑒𝑠 𝐸𝑜𝑛𝑒
−1  𝑚𝑜𝑑 𝑛  

end 

Для умовних розгалужень можливі такі сценарії порушення цілісності: 

• обчислити гілку «else», коли насправді потрібно обчислити гілку «then»; 

• обчислити гілку «then», коли насправді потрібно обчислити гілку «else». 

Введення контрольного регістра w0 ≔ x – y до інструкції умовного 

розгалуження дозволить після виконання програми зробити висновок про те, 

яка гілка умовного розгалуження повинна була бути обчислена. Тобто (для 

цього прикладу) якщо після виконання програми w0 < 0, то повинна була 

виконуватися гілка «then», інакше – гілка «else». 
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Після виконання цієї програми значення секретного стану імітовставки 

𝐸𝑟𝑒𝑠 буде дорівнювати або 𝑎𝑟𝑒𝑠 + 𝑎𝑜𝑛𝑒 для гілки «then», або 𝑎𝑟𝑒𝑠 − 𝑎𝑜𝑛𝑒 для 

гілки «else». За допомогою значення контрольного регістра w0 ≔ x – y можна 

визначити, за якою гілкою повинні були відбуватися обчислення. Важливо 

підкреслити, що контрольний регістр w0 також захищено імітовставкою, що 

дозволяє убезпечити його від несанкціонованих змін. 

Аналогічним чином виконується перевірка цілісності умовних 

розгалужень для інших операцій порівняння, таких як >, ≥, ≤, =, ≠. 

Таким чином, використовуючи очікувані та фактичні значення секретних 

станів імітовставок, можна зробити висновок про цілісність обчислення 

інструкції умовного розгалуження. 

Розглянемо принцип контролю цілісності для циклів. 

Регістри, які використовуються у тілі циклу, повинні бути оголошені та 

ініціалізовані до циклу. 

Для прикладу розглянемо таку вхідну програму: 

res ≔ 1 

y ≔ 10 

one ≔ 1 

while res < y do 

res ≔ res + one 

end 

Тоді модифікована програма з імітовставками та контрольними 

регістрами виглядатиме таким чином: 

res ≔ 1 

𝐸𝑟𝑒𝑠 ≔ 𝑓(𝑟𝑒𝑠) ∗ 𝐼𝑑(𝑎𝑟𝑒𝑠) 𝑚𝑜𝑑 𝑛 

y ≔ 10 

𝐸𝑦 ≔ 𝑓(𝑦) ∗ 𝐼𝑑(𝑎𝑦) 𝑚𝑜𝑑 𝑛 

one ≔ 1 

𝐸𝑜𝑛𝑒 ≔ 𝑓(𝑜𝑛𝑒) ∗ 𝐼𝑑(𝑎𝑜𝑛𝑒) 𝑚𝑜𝑑 𝑛 

w1 ≔ res – y 
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𝐸𝑤1 ≔ 𝐸𝑟𝑒𝑠 𝐸𝑦
−1 𝑚𝑜𝑑 𝑛 

w2 ≔ 1  // будь-яка додатна константа 

𝐸𝑤2 ≔ 𝑓(𝑤2) ∗ 𝐼𝑑(𝑎𝑤2) 𝑚𝑜𝑑 𝑛 

w3 ≔ –1  // будь-яка від'ємна константа 

𝐸𝑤3 ≔ 𝑓(𝑤3) ∗ 𝐼𝑑(𝑎𝑤3) 𝑚𝑜𝑑 𝑛 

k ≔ 0  // початкове значення лічильника ітерацій, імітовставка не потрібна 

while res < y do 

w2 ≔ res – y 

𝐸𝑤2 ≔ 𝐸𝑟𝑒𝑠 𝐸𝑦
−1 𝑚𝑜𝑑 𝑛 

res ≔ res + one 

𝐸𝑟𝑒𝑠 ≔ 𝐸𝑟𝑒𝑠 𝐸𝑜𝑛𝑒  𝑚𝑜𝑑 𝑛 

w3 ≔ res – y 

𝐸𝑤3 ≔ 𝐸𝑟𝑒𝑠 𝐸𝑦
−1 𝑚𝑜𝑑 𝑛 

k ≔ k + 1 

end 

Як можна побачити, накопичення секретних станів імітовставок дозволяє 

відстежити весь шлях обчислень (змін значень) для кожного регістра. 

Після виконання цієї програми секретний стан імітовставки 𝐸𝑟𝑒𝑠 

дорівнюватиме 𝑎𝑟𝑒𝑠 + 𝑘 ∗ 𝑎𝑜𝑛𝑒, а імітовставки 𝐸𝑤1 – відповідно, 𝑎𝑟𝑒𝑠 − 𝑎𝑦. 

Для випадку 𝑘 > 0 секретні стани імітовставок для регістрів w2 та w3 

повинні дорівнювати 𝑎𝑟𝑒𝑠 + (𝑘 − 1) ∗ 𝑎𝑜𝑛𝑒 − 𝑎𝑦 та 𝑎𝑟𝑒𝑠 + 𝑘 ∗ 𝑎𝑜𝑛𝑒 − 𝑎𝑦 

відповідно. 

 Для випадку 𝑘 = 0 секретні стани імітовставок для регістрів w2 та w3 

повинні дорівнювати 𝑎𝑤2 та 𝑎𝑤3 відповідно. 

Регістр 𝑘 виконує роль лічильника кількості ітерацій циклу і не потребує 

введення імітовставки для нього, оскільки якщо значення 𝑘 буде навмисно 

змінено, то алгоритм перевірки імітовставки 𝑉𝑒𝑟𝑖𝑓𝑦 виявить помилку через 

невідповідність значення секретного стану. 

Для циклів можливі такі сценарії порушення цілісності: 
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• виконати більше ітерацій, ніж потрібно; 

• виконати менше ітерацій, ніж потрібно. 

Таким чином, щоб переконатися, що було виконано необхідну кількість 

ітерацій циклу, після отримання результатів необхідно перевірити наступні 

умови цілісності. 

Для випадку w1 < 0: 

• якщо w2 ≥ 0, то цілісність порушено; 

• якщо w3 < 0, то цілісність порушено. 

Для випадку w1 ≥ 0: 

• якщо w2 ≠ 1, то цілісність порушено; 

• якщо w3 ≠ −1, то цілісність порушено. 

Варто зазначити, що контрольні регістри w1, w2, w3 також захищені 

імітовставками, і після кожного оновлення значення регістра 𝑟𝑒𝑠 імітовставки 

𝐸𝑤1, 𝐸𝑤2, 𝐸𝑤3 також змінюють своє значення. 

Аналогічним чином виконується перевірка цілісності циклів для інших 

операцій порівняння, таких як >, ≥, ≤, =, ≠. 

 Перейдемо до розгляду конкретних алгоритмів, які є складовими методу 

контролю цілісності обчислень для ОДМ. 

Алгоритм 𝑃𝑟𝑒𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠 виконує попередню обробку вхідної програми, 

записаної в інструкціях ОДМ. Результатом роботи алгоритму є модифікована 

програма, у якій для кожної оригінальної інструкції над відкритими даними 

додано відповідну інструкцію над імітовставками. Імітовставки формуються за 

допомогою схеми автентифікації даних, розробленої у другому розділі. 

Результатом алгоритму є модифікована програма, до якої додано операції над 

імітовставками та контрольні регістри. Контрольні регістри необхідні для 

перевірки цілісності умовних розгалужень та циклів. 
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Крім того, під час попередньої обробки формується таблиця формул, за 

якими можна обчислити значення фінального секретного стану для кожного 

регістра. Важливо зазначити, що операції над імітовставками виконуються не у 

моделі ОДМ, а у звичайній арифметиці обчислювальної машини, яка виконує 

програму. Алгоритм 𝑃𝑟𝑒𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠 використовує три допоміжних алгоритма 

𝑃𝑟𝑒𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝐴𝑠𝑠𝑖𝑔𝑛, 𝑃𝑟𝑒𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝐼𝑓 та 𝑃𝑟𝑒𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑊ℎ𝑖𝑙𝑒, які описано далі. 

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 завершено. 

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: 

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: 
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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 завершено. 

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"; 
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12. Повернути 𝑃. 

Алгоритм завершено. 

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); 

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. Такі вирази можна сформувати 

шляхом розв'язання системи взаєморекурентних послідовностей, наприклад, 

за допомогою методу [116]; 

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;”. 
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Алгоритм завершено. 

Алгоритм 𝐴𝑢𝑡ℎ𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡 автентифікує вхідні дані, на яких необхідно 

виконати обчислення програми 𝐹′. Автентифікація полягає у генеруванні 

відповідних початкових імітовставок для вхідних даних. Важливо зазначити, 

що цей алгоритм передбачає генерування випадкових параметрів Δ для 

запобігання атаки повторного використання, коли сервер може повторно 

використати попередні автентифіковані дані та повернути клієнту 

неправильний результат. Оскільки параметр Δ є невідомим для сервера, то у 

разі спроби повторного використання попередніх автентифікованих даних 

фінальні імітовставки не будуть відповідати результатам, що призведе до 

виявлення порушення цілісності обчислення. 

Алгоритм 3.11. Алгоритм 𝐴𝑢𝑡ℎ𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡 автентифікації вхідних даних. 

Вхід: закритий ключ 𝑠𝑘 ≔ (𝑟, 𝑐, 𝑔1, 𝑔2); вектор вхідних даних �⃗�, елементи якого 

𝑥 ∈ ℤ. 

Результат: вектор імітовставок 𝐸𝑋
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗, елементи якого 𝐸𝑥 ∈ ℤ𝑛

∗ . 

1. Випадково вибрати нове значення 1 < Δ < 𝑟, яке ще не використовувалося 

для вхідних даних �⃗�. Якщо вхідні дані �⃗� раніше вже використовувалися, то 

необхідно вибирати значення Δ, яке було використано для них раніше; 

2. Для кожного елемента 𝑥 ∈ �⃗� обчислити початкове значення імітовставки 

𝐸𝑥 ≔ 𝐸(𝑥, 𝑎𝑥 + Δ), де 𝑎𝑥 взято з таблиці початкових секретних станів, 

побудованої під час попередньої обробки вхідної програми 𝐹; 

3. Побудувати вектор початкових імітовставок 𝐸𝑋
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗; 

4. Повернути 𝐸𝑋
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗. 

Алгоритм завершено. 

Алгоритм 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑢𝑡𝑒 виконує модифіковану програму з імітовставками на 

відповідних вхідних даних. Алгоритм видає результати виконання програми 

разом з відповідними імітовставками. 

Алгоритм 3.12. Алгоритм 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑢𝑡𝑒 обчислення обробленої програми з 

імітовставками. 
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Вхід: відкритий ключ 𝑝𝑘 ≔ 𝑛, програма 𝐹′, вектор �⃗� вхідних даних, вектор 𝐸𝑋
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ 

початкових імітовставок для вхідних даних. 

Результат: вектор �⃗⃗� результатів обчислень, вектор 𝐸𝑌
⃗⃗ ⃗⃗⃗ фінальних імітовставок 

для результатів обчислень. 

1. Ініціалізувати вхідні регістри значеннями, отриманими з вектору вхідних 

даних �⃗�; 

2. Ініціалізувати імітовставки для вхідних регістрів, використовуючи значення 

з вектору 𝐸𝑋
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗; 

3. Виконати інструкції програми 𝐹′; 

4. Сформувати вектор �⃗⃗� результатів обчислень з: 

a. результуючих регістрів; 

b. контрольних регістрів 𝑤𝑖 для умовних розгалужень та циклів; 

c. значень регістрів 𝑘 – лічильників ітерацій циклів; 

5. Сформувати вектор 𝐸𝑌
⃗⃗ ⃗⃗⃗ фінальних значень імітовставок, які відповідають 

значенням з вектору �⃗⃗� результатів обчислень; 

6. Повернути (�⃗⃗�, 𝐸𝑌
⃗⃗ ⃗⃗⃗). 

Алгоритм завершено. 

Суть алгоритму 𝑉𝑒𝑟𝑖𝑓𝑦𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡 полягає у перевірці результатів, отриманих 

після виконання програми. Виконується перевірка відповідності імітовставок 

отриманим даним за допомогою формул секретних станів та виконуються 

перевірки цілісності циклів. 

Алгоритм 3.13. Алгоритм 𝑉𝑒𝑟𝑖𝑓𝑦𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡 перевірки цілісності обчислень. 

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

виразів для обчислення фінальних секретних станів, вектор �⃗⃗� результатів 

обчислень, вектор 𝐸𝑌
⃗⃗ ⃗⃗⃗ фінальних імітовставок для результатів обчислень. 

Результат: у випадку успішної перевірки 1, інакше 0. 

1. Підставити до виразів у таблиці 𝑆 значення лічильників циклів, значення 

контрольних регістрів 𝑤𝑖 для розгалужень та значення Δ (алгоритм 
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𝐴𝑢𝑡ℎ𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡), отримавши конкретні фінальні значення 𝑎𝑦 секретних станів 

для кожної імітовставки; 

2. Для всіх 𝑦 ∈ �⃗⃗�, 𝐸𝑦 ∈ 𝐸𝑌
⃗⃗ ⃗⃗⃗: 

a. Перевірити правильність імітовставок, тобто виконання рівності 

𝑉𝑒𝑟𝑖𝑓𝑦(𝑠𝑘, 𝑝𝑘, 𝑦, 𝐸𝑦 , 𝑎𝑦) = 1; 

b. Якщо хоча б одна рівність не виконується, то завершити виконання 

алгоритму і повернути результат 0; 

3. Перевірити цілісність всіх циклів: 

a. Нехай 𝑤1, 𝑤2, 𝑤3 – контрольні регістри для інструкції циклювання 

вигляду while 𝑥 < 𝑦 do 𝑏𝑙𝑜𝑐𝑘 end. Якщо для випадку 𝑤1 < 0 

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

𝑤2 ≠ 1 чи 𝑤3 ≠ −1, то завершити виконання алгоритму і повернути 

результат 0; 

4. Повернути результат 1. 

Алгоритм завершено. 

3.4 Аналіз властивостей методу 

Проаналізуємо властивості повноти і коректності розробленого методу 

контролю цілісності обчислень для обмеженої додавальної машини. 

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

розумінні означення 3.3. 

Доведення. Властивість повноти передбачає, що правильність результату 

добросовісного обчислення програми на автентифікованих вхідних даних 

завжди буде успішно перевірено. Потрібно показати, що для будь-якої 

програми 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. 
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Програма 𝐹 складається з інструкцій для обмеженої додавальної машини. 

Алгоритм попередньої обробки 𝑃𝑟𝑒𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠 не змінює вхідну програму 𝐹, а 

лише доповнює її імітовставками. Тому оскільки властивість повноти 

передбачає добросовісне виконання програми, то достатньо показати, що 

імітовставки для результатів буде завжди успішно перевірено. 

Вхідна програма 𝐹 може містити інструкції трьох типів: 

• 𝑧 ≔ 𝐶, де 𝐶 ∈ ℤ – цілочисельна константа, 𝑧 – ім'я регістра; 

• 𝑧 ≔ 𝑥, де 𝑧, 𝑥 – імена регістрів; 

• 𝑧 ≔ 𝑥 ± 𝑦, де 𝑧, 𝑥, 𝑦 – імена регістрів. 

Імітовставки для інструкцій вигляду 𝑧 ≔ 𝐶 буде завжди успішно 

перевірено завдяки властивості повноти (теорема 2.1) схеми автентифікації 

цілочисельних даних довільної довжини. 

Імітовставки для інструкцій вигляду 𝑧 ≔ 𝑥 буде завжди успішно 

перевірено через те, що згідно алгоритму попередньої обробки 𝑃𝑟𝑒𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠 

секретний стан імітовставки 𝐸𝑧 буде таким самим, як для імітовставки 𝐸𝑥. При 

цьому в обробленій програмі 𝐹′ за алгоритмом 𝑃𝑟𝑒𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠 додається 

інструкція вигляду 𝐸𝑧 ≔ 𝐸𝑥 𝑚𝑜𝑑 𝑛. Таким чином, якщо 𝐸𝑥 є правильною 

імітовставкою для регістра 𝑥, то і 𝐸𝑧 буде правильною імітовставкою для 

регістра 𝑧. 

Імітовставки для інструкцій вигляду 𝑧 ≔ 𝑥 ± 𝑦 буде завжди успішно 

перевірено завдяки властивості адитивної гомоморфності (лема 2.1) схеми 

автентифікації цілочисельних даних довільної довжини. Вона передбачає, що 

маючи правильні імітовставки 𝐸𝑥, 𝐸𝑦, можна без знання секретних параметрів 

обчислити правильну імітовставку для суми цих повідомлень. 

Таким чином,  оскільки імітовставки результатів є коректними, а 

цілісність циклів не може бути порушено через те, що передбачається 

добросовісне виконання програми, то 𝑉𝑒𝑟𝑖𝑓𝑦𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡(𝑠𝑘, 𝑝𝑘, 𝑆, �⃗⃗�, 𝐸𝑌
⃗⃗ ⃗⃗⃗) = 1, що і 

потрібно було довести. 

Доведення завершено. 
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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. 

Доведення. Під час попередньої обробки вхідної програми (алгоритм 

𝑃𝑟𝑒𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠) будується таблиця 𝑆 виразів для обчислення фінальних секретних 

станів імітовставок. Для умовних розгалужень ці вирази залежать від значень 

контрольних регістрів 𝑤0. 

Відповідно, якщо імітовставка 𝐸𝑤0
∈ 𝐸𝑌

⃗⃗ ⃗⃗⃗ не відповідає значенню 𝑤0 ∈ �⃗⃗�, 

тобто 𝑉𝑒𝑟𝑖𝑓𝑦(𝑠𝑘, 𝑝𝑘, 𝑤0, 𝐸𝑤0
, 𝑆["𝑤0"]) = 0, то за побудовою алгоритму 

𝑉𝑒𝑟𝑖𝑓𝑦𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡(𝑠𝑘, 𝑝𝑘, 𝑆, �⃗⃗�, 𝐸𝑌
⃗⃗ ⃗⃗⃗) = 0. Це означає, що цілісність обчислення 

умовного розгалуження було порушено. Аналогічно, якщо імітовставки 𝐸𝑣𝑖
 не 

відповідають значенням 𝑣𝑖, то і імітовставки результуючих регістрів, які 

залежать від 𝑣𝑖, не будуть відповідати значенням результуючих регістрів, тобто 

знову 𝑉𝑒𝑟𝑖𝑓𝑦𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡(𝑠𝑘, 𝑝𝑘, 𝑆, �⃗⃗�, 𝐸𝑌
⃗⃗ ⃗⃗⃗) = 0, що свідчить про порушення цілісності 

обчислення. 

Доведення завершено. 

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 
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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. 

Доведення. Якщо імітовставки 𝐸𝑤1
, 𝐸𝑤2

, 𝐸𝑤3
, 𝐸𝑣𝑖

 не відповідають 

значенням 𝑤1, 𝑤2, 𝑤3, 𝑣𝑖, то 𝑉𝑒𝑟𝑖𝑓𝑦𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡(𝑠𝑘, 𝑝𝑘, 𝑆, �⃗⃗�, 𝐸𝑌
⃗⃗ ⃗⃗⃗) = 0, що свідчить про 

порушення цілісності обчислення циклу (аналогічно доведенню леми 3.2). 

Якщо 𝑤1 < 0, то 𝑥 − 𝑦 < 0, звідки 𝑥 < 𝑦. Оскільки контрольний регістр 

𝑤1 розташовано до циклу «while», це означає, що повинно бути виконано хоча 

б одну ітерацію циклу. На останній ітерації циклу значення контрольного 

регістра повинно бути 𝑤2 < 0 (інакше б цієї ітерації не було), а 𝑤3 ≥ 0, тому 

що це остання ітерація, після якої істинність умови циклу вже не буде 

виконуватись (тобто буде 𝑥 ≥ 𝑦). Таким чином, якщо для випадку 𝑤1 < 0 не 

виконується 𝑤2 < 0 та 𝑤3 ≥ 0, то було виконано неправильну кількість ітерацій 

циклу, що свідчить про порушення цілісності обчислення циклу. 

Аналогічно якщо 𝑤1 ≥ 0 (яке формується до початку циклу), то не 

повинно бути виконано жодної ітерації циклу. Тобто контрольні регістри 𝑤2, 𝑤3 

повинні зберегти свої значення, які було встановлено до циклу(1 та −1 

відповідно). Таким чином, якщо для випадку 𝑤1 ≥ 0 не виконується 𝑤2 = 1 та 

𝑤3 = −1, то було виконано неправильну кількість ітерацій циклу, що також 

свідчить про порушення цілісності обчислення циклу. 

Доведення завершено. 

Теорема 3.2. Якщо адитивно гомоморфна схема автентифікації 

цілочисельних даних довільної довжини є коректною у розумінні означення 2.4, 

то розроблена у підрозділі 3.3 реалізація методу є коректною у розумінні 

означення 3.4. 

Доведення. Властивість коректності передбачає, що, не знаючи секретних 

параметрів, обчислювально обмежений противник не може підробити результат 

обчислень з імовірністю, більшою за деяку довільно малу імовірність. Потрібно 

показати, що обчислювально обмежений противник, знаючи лише відкритий 

ключ 𝑝𝑘, довільну фіксовану функцію 𝐹′, вектори �⃗� і 𝐸𝑋
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ (обчислені 
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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. 

Противник може спробувати: 

• підробити імітовставки регістрів; 

• порушити цілісність обчислення умовних розгалужень, тобто виконати не ту 

гілку розгалуження, що потрібно; 

• порушити цілісність обчислення циклів, тобто виконати менше або більше 

ітерацій циклів, ніж потрібно. 

Якщо адитивно гомоморфна схема автентифікації цілочисельних даних 

довільної довжини є коректною (теорема 2.2), то обчислювально обмежений 

противник не може підробити імітовставки з імовірністю, більшою за 
1

2𝜆
, де 𝜆 ∈

ℕ – параметр безпеки. 

Якщо противник порушить цілісність обчислення умовних розгалужень, 

то не будуть виконуватися умови цілісності умовних розгалужень (лема 3.1), 

що призведе до виявлення порушення цілісності обчислення, і, як наслідок, 

неможливості підробки результатів обчислень. 

Аналогічно якщо противник порушить цілісність обчислення циклів, то 

не будуть виконуватися умови цілісності циклів (лема 3.2), що призведе до 

виявлення порушення цілісності обчислення, і, як наслідок, неможливості 

підробки результатів обчислень. 

Таким чином, обчислювально обмежений противник не може підібрати 

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

′⃗⃗ ⃗⃗⃗) = 1, з імовірністю, більшою 

за 
1

2𝜆
. 

Доведення завершено. 
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3.5 Аналіз складності алгоритмів методу 

Нехай 𝑓 та 𝑔 є дійсними функціями. Тоді через 𝑓 = 𝑂(𝑔) позначатимемо, 

що |𝑓(𝑥)| ≤ 𝑐𝑔(𝑥) для деякої додатної константи 𝑐 та всіх достатньо великих 𝑥. 

Позначимо через 𝐹 вхідну програму, записану як послідовність 

інструкцій для обмеженої додавальної машини. 

 Алгоритм 𝐾𝑒𝑦𝐺𝑒𝑛 відповідає алгоритму 𝐾𝑒𝑦𝐺𝑒𝑛 схеми автентифікації 

цілочисельних даних довільної довжини та має асимптотичну часову 

оцінку 𝑂(𝜆3), де 𝜆 – параметр безпеки схеми. 

 Алгоритм попередньої обробки 𝑃𝑟𝑒𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠 складається з трьох основних 

компонент: алгоритму 𝑃𝑟𝑒𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝐴𝑠𝑠𝑖𝑔𝑛 попередньої обробки інструкцій 

присвоювання, алгоритму 𝑃𝑟𝑒𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝐼𝑓 попередньої обробки умовних 

розгалужень та алгоритму 𝑃𝑟𝑒𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑊ℎ𝑖𝑙𝑒 попередньої обробки циклів. 

 Найскладнішим кроком алгоритму 𝑃𝑟𝑒𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝐴𝑠𝑠𝑖𝑔𝑛 є попередня 

обробка інструкцій присвоювання вигляду 𝑧 ≔ 𝐶, де 𝐶 ∈ ℤ. Вона складається з 

виконання алгоритмів 𝑆𝑡𝑎𝑡𝑒𝐺𝑒𝑛, що має асимптотичну часову оцінку 𝑂(𝑟2 +

𝜆𝑟), та 𝐴𝑢𝑡ℎ, що має асимптотичну часову оцінку 𝑂(𝜆3). Таким чином, 

асимптотична часова оцінка складності алгоритму 𝑃𝑟𝑒𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝐴𝑠𝑠𝑖𝑔𝑛 

становить 𝑂(𝜆3 + 𝑟2 + 𝜆𝑟). 

 Алгоритм 𝑃𝑟𝑒𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝐼𝑓 фактично складається зі створення інструкції 

присвоювання для контрольного регістра 𝑤0 та обробки обох блоків 

присвоювань всередині умовного розгалуження за допомогою алгоритму 

𝑃𝑟𝑒𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝐴𝑠𝑠𝑖𝑔𝑛. Таким чином, асимптотична часова оцінка складності 

алгоритму 𝑃𝑟𝑒𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝐼𝑓 співпадає з оцінкою алгоритму 𝑃𝑟𝑒𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝐴𝑠𝑠𝑖𝑔𝑛. 

 Алгоритм 𝑃𝑟𝑒𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑊ℎ𝑖𝑙𝑒 фактично складається зі створення трьох 

інструкцій присвоювання для контрольних регістрів 𝑤1, 𝑤2, 𝑤3, обробки тіла 

циклу за допомогою алгоритму 𝑃𝑟𝑒𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝐴𝑠𝑠𝑖𝑔𝑛 та алгоритму розв'язання 

системи взаєморекурентних послідовностей, що використовується під час 

формування виразів для обчислення фінальних секретних станів імітовставок. 

Асимптотична оцінка складності розв'язанння системи взаєморекурентних 
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послідовностей залежить від вибору алгоритму, позначимо її через 𝑂(𝑅(𝑗)), де 

𝑗 – кількість інструкцій присвоювань у тілі циклу. Тоді асимптотична часова 

оцінка складності алгоритму 𝑃𝑟𝑒𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑊ℎ𝑖𝑙𝑒 становить 𝑂(𝑗(𝜆3 + 𝑟2 + 𝜆𝑟) +

𝑅(𝑗)). 

 Таким чином, якщо вхідна програма 𝐹 складається з 𝑘 інструкцій 

присвоювання, то асимптотична часова оцінка складності алгоритму 

𝑃𝑟𝑒𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠 становить 𝑂(𝑘(𝜆3 + 𝑟2 + 𝜆𝑟) + 𝑅(𝑗)). 

 Алгоритм 𝐴𝑢𝑡ℎ𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡 фактично складається з обчислення імітовставок 

для вхідних даних за допомогою алгоритму 𝐴𝑢𝑡ℎ, оцінка складності якого 

становить 𝑂(𝜆3). Тому асимптотична часова оцінка складності алгоритму 

𝐴𝑢𝑡ℎ𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡 становить 𝑂(|�⃗�|𝜆3), де |�⃗�| позначає довжину (кількість елементів) 

вектору �⃗� вхідних даних. 

Алгоритм 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑢𝑡𝑒 фактично складається з виконання програми 𝐹′, яка 

відповідає вхідній програмі 𝐹, та виконанні додаткових операцій над 

імітовставками. Найскладнішою інструкцією над імітовставками є 𝐸𝑧 ≔

𝐸𝑥𝐸𝑦
−1 𝑚𝑜𝑑 𝑛, яка відповідає інструкції 𝑧 ≔ 𝑥 − 𝑦 у вхідній програмі та має 

складність 𝑂(𝜆2 log 𝜆). Відповідно, якщо позначити через 𝐶(𝐹) оцінку 

складності вхідної програми 𝐹, а через |𝐹| – кількість інструкцій присвоювання 

у програмі 𝐹, то асимптотична часова оцінка складності алгоритму 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑢𝑡𝑒 

становить 𝑂(𝐶(𝐹) + |𝐹|𝜆2 log 𝜆). При цьому вважається, що алгоритм 

множення має оцінку 𝑂(𝜆2). 

 Алгоритм 𝑉𝑒𝑟𝑖𝑓𝑦𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡 фактично складається з перевірки відповідності 

імітовставок (за допомогою алгоритму 𝑉𝑒𝑟𝑖𝑓𝑦) з вектору 𝐸𝑌
⃗⃗ ⃗⃗⃗ елементам 

результуючого вектору �⃗⃗�, який містить результуючі регістри вхідної програми, 

контрольні регістри для умовних розгалужень і циклів та значення лічильників 

ітерацій циклів. Оскільки алгоритм 𝑉𝑒𝑟𝑖𝑓𝑦 має оцінку складності 𝑂(𝑁2 + 𝜆3), 

де 𝑁 – довжина автентифікованого числа, то асимптотична часова оцінка 

складності алгоритму 𝑉𝑒𝑟𝑖𝑓𝑦𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡 становить 𝑂(|�⃗⃗�|(𝑁2 + 𝜆3)), де |�⃗⃗�| позначає 

довжину (кількість елементів) вектору �⃗⃗�. 
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3.6 Висновки до третього розділу 

У цьому розділі було побудовано метод контролю цілісності обчислень 

для моделі обчислень обмеженої додавальної машини з цілочисельними 

регістрами довільної довжини. Він базуються на застосуванні адитивно 

гомоморфної схеми автентифікації, яка дозволяє контрольовано виконувати 

обчислення над автентифікованими цілочисельними даними довільної 

довжини. 

Суть розробленого методу полягає у тому, щоб виразити обчислення у 

певній обмеженій моделі обчислень, яка використовує тільки операції 

додавання і віднімання, та кожну операцію над відкритими даними 

супроводжувати операцією над імітовставками, які відповідають цим даним. Це 

можливо реалізувати завдяки властивостям адитивно гомоморфної схеми 

автентифікації цілочисельних даних довільної довжини, побудованої у другому 

розділі. 
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РОЗДІЛ 4. ПРОГРАМНА РЕАЛІЗАЦІЯ АЛГОРИТМІВ КОНТРОЛЮ 

ЦІЛІСНОСТІ ОБЧИСЛЕНЬ 

У цьому розділі наведено опис програмного прототипу для методу, 

побудованого у третьому розділі, наведено приклади перевірки цілісності 

виконання програм та виявлення навмисних модифікацій, здійснено 

експериментальний аналіз швидкодії програмного прототипу та виконано 

порівняння з аналогічними програмними системами, які підтримують 

реалізацію арифметики довільної точності. 

4.1 Опис програмної реалізації 

На основі розроблених у третьому розділі алгоритмів методу контролю 

цілісності обчислень для моделі обчислень обмеженої додавальної машини 

було створено програмний прототип системи перевірки цілісності обчислень. 

Реалізацію виконано за допомогою мови програмування високого рівня 

Python. Вибір цієї мови програмування обумовлено тим, що стандартна 

бібліотека Python містить всі необхідні засоби роботи з цілими числами 

довільної довжини та засоби для роботи з абстрактними синтаксичними 

деревами. Попередній досвід прототипування та експериментальної оцінки 

алгоритмів [117,118,119] засвідчив, що мова програмування Python є зручним 

інструментом для таких задач. 

Роботу програмного прототипу можна описати наступним чином. 

Користувач надає параметр безпеки 𝜆 та вхідну програму, записану на 

підмножині мови програмування Python в інструкціях обмеженої додавальної 

машини. На основі параметру безпеки 𝜆 схеми цілочисельних даних довільної 

довжини виконується генерування закритого та відкритого ключів схеми з 

використанням програмної бібліотеки PyCrypto, що дозволяє генерувати прості 

числа та виконувати тестування чисел на простоту. 

Користувач задає вхідну програму на підмножині мови Python. Дозволено 

використання змінних, цілих чисел, команд присвоювання вигляду 𝑧 ∶=  𝑥,  

𝑧 ∶=  𝑥 +  𝑦, 𝑧 ∶=  𝑥 –  𝑦, умовних розгалужень «if-else» та циклів «while». 
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Для спрощення вводу та виводу вхідні змінні мають назви вигляду 

«_input_<ім'я змінної>», результуючі змінні мають назви «_result_< ім'я 

змінної>». В умовних виразах інструкцій «if-else» та «while» дозволено 

порівняння двох змінних за допомогою операцій >, ≥, =, ≠, ≤, <. 

Структура вхідної програми повинна задовольняти граматиці програми 

для обмеженої додавальної машини, яка задається у нотації Бекуса-Наура таким 

чином: 

 

<програма> ::= { <інструкція> } 

<інструкція> ::= <інструкція присвоювання> | <інструкція if> | <інструкція 

while> 

<інструкція присвоювання> ::= <ідентифікатор> = <вираз> 

<інструкція if> ::= if <ідентифікатор> <порівняння> <ідентифікатор> then 

<інструкція присвоювання>+  else  <інструкція присвоювання>+  end 

<інструкція while> ::= while <ідентифікатор> <порівняння> <ідентифікатор> do 

<інструкція присвоювання>+  end 

<ідентифікатор> ::= <буква> { <буква чи цифра> } 

<вираз> ::= [ – ] <цифра>+  | <ідентифікатор> | <ідентифікатор> <додавання> 

<ідентифікатор> 

<додавання> ::= + | – 

<порівняння> ::= > | < | >= | <= | == | != 

<буква чи цифра> ::= <буква> | <цифра> 

<буква> ::= _ | a | … | z | A | … | Z 

<цифра> ::= 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 

 

Далі система виконує попередню обробку вхідної програми шляхом 

обробки абстрактного синтаксичного дерева вхідної програми. Аналізується 

кожна інструкція і залежно від її типу виконується вставлення відповідних 

імітовставок та будується таблиця виразів для обчислення фінальних секретних 

станів імітовставок. Результатом етапу попередньої обробки вхідної програми є 
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модифікована програма на підмножині мови Python, яка доповнена 

імітовставками, та об'єкт з секретними параметрами схеми, який 

використовується на етапі перевірки цілісності виконаних обчислень. Така 

модифікована програма не має зовнішніх програмних залежностей і готова до 

виконання на будь-якій платформі, що підтримує інтерпретатор Python. 

Результатами попередньої обробки вхідної програми є: 

1) Програма генерування початкових імітовставок для вхідних змінних: на 

вході отримує значення вхідних змінних у відкритому вигляді; на виході 

видає імена змінних, значення змінних, початкові значення імітовставок; 

2) Програма-обчислювач для виконання на сервері: на вході приймає вхідні 

змінні та відповідні імітовставки; на виході видає імена змінних, фінальні 

значення змінних, фінальні значення імітовставок для контрольних і 

результуючих змінних, значення лічильників ітерацій циклів; 

3) Програма-перевіряльник: на вході імена змінних, фінальні значення змінних, 

фінальні значення імітовставок для контрольних і результуючих змінних, 

значення лічильників ітерацій циклів; на виході видає результат перевірки 

цілісності здійснених обчислень у вигляді 1 (успіх) або 0 (невдача) разом з 

діагностичним повідомленням щодо причини порушення цілісності 

обчислень. 

Результатом виконання модифікованої програми є значення контрольних 

регістрів (змінних), лічильників ітерацій циклів та безпосередньо результатів 

обчислень разом з відповідними імітовставками. 

Фінальним етапом є перевірка цілісності виконаних обчислень, яка 

здійснюється шляхом перевірки відповідності фінальних імітовставок 

отриманим результатом та перевірки умов цілісності умовних розгалужень і 

циклів. При цьому фінальні секретні стани імітовставок обчислюються за 

допомогою виразів, побудованих на етапі попередньої обробки вхідної 

програми. Якщо хоча б одна імітовставка не є правильною або хоча б одна 

умова цілісності умовних розгалужень та циклів не виконується, то результат 
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виконаних обчислень визначається як неправильний. У випадку виявлення 

факту порушення цілісності обчислень надається інформація про те, які саме 

умови не виконуються. 

 Програмний прототип системи перевірки цілісності обчислень базується 

на алгоритмах, розроблених у другому та третьому розділах, і складається з 

таких основних програмних модулів. 

 Модуль mac.py реалізує схему автентифікації цілочисельних даних 

довільної множини та складається з класу MAC і допоміжних функцій. Клас 

MAC містить такі методи: 

• метод __init__(self, length: int, deserialize_from: str = None) є конструктором 

класу, який приймає параметр length (відповідає параметру безпеки 𝜆 схеми 

автентифікації) та опціонально параметр deserialize_from, що дозволяє 

виконати десеріалізацію об'єкта з рядка у форматі JSON; 

• метод _gen_keys(self, length: int) генерує закритий та відкритий ключі схеми 

автентифікації на основі параметру length, який відповідає параметру 

безпеки 𝜆 схеми автентифікації. Цей метод використовує допоміжні функції 

_gen_p(length, r), _gen_q(p, r), _gen_c(r, p, q), _gen_g1(length, c, n), 

_gen_g2(length, c, n, g1), які генерують відповідні параметри схеми 

𝑝, 𝑞, 𝑐, 𝑔1, 𝑔2; 

• метод gen_secret(self) генерує початкові секретні стани, які 

використовуються для обчислення початкових імітовставок; 

• метод auth(self, x: int, secret: int) обчислює початкову імітовставку для 

повідомлення x, використовуючи секретний стан secret. Цей метод 

використовує два допоміжні методи _f(self, x: int) та _Id(self, secret: int), які 

відповідають відображенням 𝑓 та 𝐼𝑑, визначеним в алгоритмі 𝐴𝑢𝑡ℎ, а також 

метод _gen_rand(r, n), що генерує випадкові параметри схеми 𝑏, 𝑢 ∈ ℤ𝑁
∗ ; 

• метод verify(self, tag: int, x: int, secret: int) дозволяє перевірити відповідність 

імітовставки tag повідомленню x з секретним станом secret; 
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• метод dumps(self) є допоміжним та дозволяє серіалізувати об'єкт класу MAC 

до рядка у форматі JSON. 

Модуль preprocessor.py реалізує алгоритми попередньої обробки методу 

контролю цілісності делегованих обчислень для обмеженої додавальної 

машини. Він складається з класу Preprocessor та допоміжних функцій. Клас 

Preprocessor містить такі методи: 

• метод __init__(self, input_tree: List[ast.stmt], m: MAC) є конструктором класу, 

який приймає абстрактне синтаксичне дерево вхідної програми, що підлягає 

попередній обробці, та об'єкт класу MAC, що забезпечує генерування 

імітовставок, використовуючи адитивно гомоморфну схему автентифікації 

цілочисельних даних довільної довжини; 

• метод get_output_tree(self) дозволяє отримати абстрактне синтаксичне дерево 

обробленої програми з імітовставками; 

• метод get_secrets(self) дозволяє отримати таблицю секретних станів 

імітовставок для всіх змінних, що були обчислені під час попередньої 

обробки; 

• метод _validate_var_existance(self, name) є допоміжним і дозволяє 

перевірити, чи було вже ініціалізовано змінну name; 

• метод _process(self, tree) виконує попередню обробку інструкцій обмеженої 

додавальної машини, записаних в абстрактному синтаксичному дереві tree; 

• метод _process_assign(self, stmt) виконує попередню обробку інструкції stmt, 

яка є інструкцією присвоювання обмеженої додавальної машини; 

• метод _process_assign_num(self, stmt) виконує попередню обробку інструкції 

stmt, яка є інструкцією вигляду 𝑧 ≔ 𝐶, де 𝑧 – ім'я змінної (регістра у 

термінології обмеженої додавальної машини), 𝐶 ∈ ℤ – цілочисельна 

константа. Цей метод обробляє як додатні, так і від'ємні константи; 

• метод _process_assign_name(self, stmt) виконує попередню обробку 

інструкції stmt, яка є інструкцією вигляду 𝑧 ≔ 𝑥, де 𝑧, 𝑥 – імена змінних 

(регістрів у термінології обмеженої додавальної машини); 
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• метод _process_assign_binop(self, stmt) виконує попередню обробку 

інструкції stmt, яка є інструкцією вигляду 𝑧 ≔ 𝑥 ± 𝑦, де 𝑧, 𝑥, 𝑦 – імена 

змінних (регістрів у термінології обмеженої додавальної машини); 

• метод _process_if(self, stmt) виконує попередню обробку інструкції stmt, яка є 

інструкцією умовного розгалуження вигляду if <умовний вираз> then <блок 

присвоювань 1> else <блок присвоювань 2> end; 

• метод _process_while(self, stmt) виконує попередню обробку інструкції stmt, 

яка є інструкцією циклювання вигляду while <умовний вираз> do <блок 

присвоювань> end. 

Крім того, модуль preprocessor.py містить такі допоміжні функції: 

• функція str_to_ast_list(s) перетворює вхідний програмний рядок s до списку 

інструкцій у вигляді абстрактного синтаксичного дерева; 

• функція str_to_ast(s) є аналогічною функції str_to_ast_list(s) з тією різницею, 

що вхідний програмний рядок s може містити лише одну інструкцію; 

• функція get_inverse_func() повертає абстрактне синтаксичне дерево для 

алгоритму знаходження мультиплікативного оберненого числа за модулем. 

Цей алгоритм використовується в обробленій програмі для обчислення 

обернених значень імітовставок за модулем; 

• функція is_valid_num(stmt) перевіряє інструкцію stmt на предмет того, чи є 

вона дозволеною у моделі обчислень обмеженої додавальної машини 

інструкцією присвоювання цілочисельної константи; 

• функція is_valid_name(stmt) перевіряє інструкцію stmt на предмет того, чи є 

вона дозволеною у моделі обчислень обмеженої додавальної машини 

інструкцією присвоювання змінної (регістра у термінології обмеженої 

додавальної машини); 

• функція is_valid_binop(stmt) перевіряє інструкцію stmt на предмет того, чи є 

вона дозволеною у моделі обчислень обмеженої додавальної машини 

інструкцією присвоювання результату бінарної операції. 
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Програмний код модулів mac.py та preprocessor.py наведено у додатку 1. 

4.2 Приклади програм з перевіркою цілісності обчислень 

 Розглянемо приклади програм з імітовставками та приклади виявлення 

навмисних модифікацій цих програм. 

 Програма 4.1 реалізує на мові програмування Python алгоритм 3.5 

множення для обмеженої додавальної машини, розроблений у третьому розділі. 

Особливістю цієї програми є те, що її побудовано таким чином, що не 

потрібно перевіряти цілісність виконання вкладеної інструкції умовного 

розгалуження «if», який у загальному випадку не дозволено використовувати у 

моделі обчислень обмеженої додавальної машини. Тобто якщо інструкцію 

умовного розгалуження «if» буде модифіковано, то це призведе або до 

уповільнення виконання алгоритму, або до зациклювання програми і 

відсутності результату. Це означає, що у будь-якому випадку не буде отримано 

неправильний результат обчислень. Детальніше сценарії такої навмисної 

модифікації буде проаналізовано далі у цьому підрозділі. 

 Програма 4.1. Програма для множення на ОДМ до попередньої обробки. 

x = 4264874149 

y = 4086130241 

zero = 0 

res = 0 

u = x 

v = 1 

while y != zero: 

    if v > y: 

        u = x 

        v = 1 

    res = res + u 

    y = y - v 

    u = u + u 
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    v = v + v 

Програму завершено. 

 Програма 4.2 є прикладом програми з імітовставками, отриманої в 

результаті попередньої обробки програми 4.1. Як можна побачити, до програми 

додано: 

• функцію знаходження мультиплікативного оберненого елемента за модулем, 

яка потрібна для операцій над імітовставками; 

• відкритий ключ «_N» (відповідає параметру 𝑛 схеми автентифікації даних); 

• початкові імітовставки (мають назву вигляду «_E_<ім'я змінної>») для 

інструкцій присвоювання цілочисельних констант; 

• інструкції зміни імітовставок для операцій присвоювання, додавання та 

віднімання значень змінних; 

• контрольні регістри «w1», «w2», «w3»; 

• лічильник «k» ітерацій циклу. 

Програма 4.2. Програма для множення на ОДМ після попередньої 

обробки (параметр 𝜆 = 32). 

def _inverse(u, v): 

    (u3, v3) = (u, v) 

    (u1, v1) = (1, 0) 

    while (v3 > 0): 

        q = (u3 // v3) 

        (u1, v1) = (v1, (u1 - (v1 * q))) 

        (u3, v3) = (v3, (u3 - (v3 * q))) 

    while (u1 < 0): 

        u1 = (u1 + v) 

    return u1 

_N = 95739403820957569328682060387932230008743 

x = 4264874149 

_E_x = 56583377620526113096780339184680554583075 
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y = 4086130241 

_E_y = 68305921049099693934327041604292776409271 

zero = 0 

_E_zero = 42259216792944025129410209195427704096731 

res = 0 

_E_res = 6954591791604309619344531009007145731391 

u = x 

_E_u = _E_x 

v = 1 

_E_v = 32338441777650507699675584155865108294701 

w1 = (y - zero) 

_E_w1 = ((_E_y * _inverse(_E_zero, _N)) % _N) 

w2 = 1 

_E_w2 = 79142026479558366303381169817966829982343 

w3 = 0 

_E_w3 = 35628113716963616347364096974191228802572 

k = 0 

while (y != zero): 

    w2 = (y - zero) 

    _E_w2 = ((_E_y * _inverse(_E_zero, _N)) % _N) 

    if (v > y): 

        u = x 

        _E_u = _E_x 

        v = 1 

        _E_v = 46243326774379739665823458112392667870616 

    res = (res + u) 

    _E_res = ((_E_res * _E_u) % _N) 

    y = (y - v) 

    _E_y = ((_E_y * _inverse(_E_v, _N)) % _N) 

    u = (u + u) 
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    _E_u = ((_E_u * _E_u) % _N) 

    v = (v + v) 

    _E_v = ((_E_v * _E_v) % _N) 

    w3 = (y - zero) 

    _E_w3 = ((_E_y * _inverse(_E_zero, _N)) % _N) 

    k = k + 1 

Програму завершено. 

Програма 4.3 реалізує на мові програмування Python алгоритм 3.6 

цілочисельного ділення для обмеженої додавальної машини, розроблений у 

третьому розділі. 

 Програма 4.3. Програма для ділення на ОДМ до попередньої обробки. 

x = 5155287688886347319 

y = 944845655 

res = 0 

u = y 

v = 1 

while x >= y: 

    if u > x: 

        u = y 

        v = 1 

    x = x - u 

    res = res + v 

    u = u + u 

    v = v + v 

Програму завершено. 

 Програма 4.4 є прикладом програми з імітовставками, отриманої в 

результаті попередньої обробки програми 4.3. До програми додано: 

• функцію знаходження мультиплікативного оберненого елемента за модулем, 

яка потрібна для операцій над імітовставками; 

• відкритий ключ «_N» (відповідає параметру 𝑛 схеми автентифікації даних); 
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• початкові імітовставки (мають назву вигляду «_E_<ім'я змінної>») для 

інструкцій присвоювання цілочисельних констант; 

• інструкції зміни імітовставок для операцій присвоювання, додавання та 

віднімання значень змінних; 

• контрольні регістри «w1», «w2», «w3»; 

• лічильник «k» ітерацій циклу. 

 Програма  4.4. Програма для ділення на ОДМ після попередньої обробки  

(параметр 𝜆 = 32). 

def _inverse(u, v): 

    (u3, v3) = (u, v) 

    (u1, v1) = (1, 0) 

    while (v3 > 0): 

        q = (u3 // v3) 

        (u1, v1) = (v1, (u1 - (v1 * q))) 

        (u3, v3) = (v3, (u3 - (v3 * q))) 

    while (u1 < 0): 

        u1 = (u1 + v) 

    return u1 

_N = 216062092944999878708453827745152117083677 

x = 5155287688886347319 

_E_x = 165177907775086579232811537655684134080548 

y = 944845655 

_E_y = 120302755230677706940216546668173064681332 

res = 0 

_E_res = 209758802721476377926507043944164021780099 

u = y 

_E_u = _E_y 

v = 1 

_E_v = 175107281187249160575181191815493104082677 
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w1 = (x - y) 

_E_w1 = ((_E_x * _inverse(_E_y, _N)) % _N) 

w2 = 1 

_E_w2 = 136521345152192027637625328941597202888849 

w3 = (- 1) 

_E_w3 = 138769602528499939450757714321067272270724 

k = 0 

while (x >= y): 

    w2 = (x - y) 

    _E_w2 = ((_E_x * _inverse(_E_y, _N)) % _N) 

    if (u > x): 

        u = y 

        _E_u = _E_y 

        v = 1 

        _E_v = 113992822300083956653971843938055430348234 

    x = (x - u) 

    _E_x = ((_E_x * _inverse(_E_u, _N)) % _N) 

    res = (res + v) 

    _E_res = ((_E_res * _E_v) % _N) 

    u = (u + u) 

    _E_u = ((_E_u * _E_u) % _N) 

    v = (v + v) 

    _E_v = ((_E_v * _E_v) % _N) 

    w3 = (x - y) 

    _E_w3 = ((_E_x * _inverse(_E_y, _N)) % _N) 

    k = k + 1 

Програму завершено. 

 До того, як перейти до опису виявлення конкретних навмисних 

модифікацій програм, розглянемо основні можливі модифікації, які є 

актуальними для моделі обчислень обмеженої додавальної машини та 
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розробленого методу контролю цілісності обчислень, а також яким чином буде 

виявлено такі модифікації. Позначимо через 𝑥, 𝑦, 𝑧 імена регістрів. 

1) Можливі модифікації імітовставок: 

• взяти імітовставку від іншого регістра; 

• знайти мультиплікативний обернений елемент за модулем для імітовставки; 

• перемножити імітовставки за модулем; 

• присвоїти імітовставці значення 1, а відповідному регістру 0; 

• піднести імітовставку до степеня. 

Виявлення: 

• у випадку залучення імітовставки від іншого регістра зміниться секретний 

стан (наприклад, 𝑔1
𝑥𝑔2

𝑎𝑥(𝑢𝑏)𝑟  𝑚𝑜𝑑 𝑛 буде змінено на 𝑔1
𝑦

𝑔2

𝑎𝑦(𝑢𝑏)𝑟  𝑚𝑜𝑑 𝑛), що 

призведе до того, що імітовставка не буде відповідати повідомленню; 

• у випадку знаходження мультиплікативного оберненого зміниться секретний 

стан (наприклад, 𝑔1
𝑥𝑔2

𝑎𝑥(𝑢𝑏)𝑟  𝑚𝑜𝑑 𝑛 буде змінено на 𝑔1
−𝑥𝑔2

−𝑎𝑥(𝑢𝑏)−𝑟  𝑚𝑜𝑑 𝑛), 

що призведе до того, що імітовставка не буде відповідати повідомленню; 

• у випадку множення імітовставок зміниться секретний стан (наприклад, 

𝑔1
𝑥𝑔2

𝑎𝑥(𝑢𝑏)𝑟 𝑚𝑜𝑑 𝑛 буде змінено на 𝑔1
𝑥+𝑥𝑔2

𝑎𝑥+𝑎𝑥(𝑢𝑏)𝑟+𝑟  𝑚𝑜𝑑 𝑛), що призведе 

до того, що імітовставка не буде відповідати повідомленню; 

• у випадку присвоєння імітовставці значення 1 секретний стан буде 

дорівнювати нулю (наприклад, 𝑔1
𝑥𝑔2

𝑎𝑥(𝑢𝑏)𝑟  𝑚𝑜𝑑 𝑛 буде змінено на 

𝑔1
0𝑔2

0 𝑚𝑜𝑑 𝑛 = 1) – імітовставка не буде відповідати повідомленню через 

неправильний секретний стан; 

• у випадку піднесення до степеня імітовставки зміниться секретний стан 

(наприклад, 𝑔1
𝑥𝑔2

𝑎𝑥(𝑢𝑏)𝑟  𝑚𝑜𝑑 𝑛 буде змінено на 𝑔1
𝑘𝑥𝑔2

𝑘𝑎𝑥(𝑢𝑏)𝑘𝑟  𝑚𝑜𝑑 𝑛), що 

призведе до того, що імітовставка не буде відповідати повідомленню. 

2) Можливі модифікації регістрів: 

• ввести новий регістр і присвоїти константу; 
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• ввести новий регістр і присвоїти регістр; 

• ввести новий регістр і присвоїти суму/різницю регістрів; 

• ввести нову інструкцію розгалуження; 

• ввести нову інструкцію циклювання. 

Виявлення: 

• у випадках введення нових регістрів відсутні відповідні їм правильні 

імітовставки, при цьому використання імітовставок від інших регістрів буде 

виявлено через невідповідність секретного стану; 

• у випадках введення нової інструкції розгалуження або циклювання буде 

виконано послідовність інструкцій присвоювання, які не були передбачені 

на етапі попередньої обробки – відповідно, фінальний секретний стан 

регістрів, які було змінено всередині умовного розгалуження чи циклу, не 

буде відповідати очікуваному значенню. 

3) Можливі модифікації інструкцій вигляду 𝑧 ≔ 𝐶, де 𝐶 ∈ ℤ: 

• вилучити інструкцію; 

• змінити ім'я регістра; 

• змінити константу 𝐶; 

• продублювати інструкцію декілька разів. 

Виявлення: 

• вилучення інструкції призведе до невідповідності імітовставки 𝐸𝑧 регістру 𝑧; 

• зміна імені регістра призведе до відсутності правильної імітовставки для 

нового регістра та відсутності правильного значення старого регістра, яке не 

відповідатиме імітовставці; 

• зміна константи 𝐶 призведе до невідповідності імітовставки 𝐸𝑧 регістру 𝑧; 

• дублювання інструкції не порушує цілісності обчислень, якщо дубльовані 

інструкції виконуються одна за одною; якщо дублікати інструкції додано в 
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інші місця програми, то це призведе до невідповідності секретного стану 

очікуваному значенню. 

4) Можливі модифікації інструкцій вигляду 𝑧 ≔ 𝑥: 

• вилучити інструкцію; 

• змінити ім'я регістра 𝑧; 

• змінити ім'я регістра 𝑥; 

• продублювати інструкцію декілька разів. 

Виявлення: 

• вилучення інструкції призведе до невідповідності імітовставки 𝐸𝑧 регістру 𝑧; 

• зміна імені регістра 𝑧 призведе до відсутності правильної імітовставки для 

нього; 

• зміна імені регістра 𝑥 призведе до відсутності правильної імітовставки для 

регістра 𝑧 через невідповідність фактичного та очікуваного секретних 

станів; 

• дублювання інструкції не порушує цілісності обчислень, якщо дубльовані 

інструкції виконуються одна за одною; якщо дублікати інструкції додано в 

інші місця програми, то це призведе до невідповідності секретного стану 

очікуваному значенню. 

5) Можливі модифікації інструкцій вигляду 𝑧 ≔ 𝑥 + 𝑦: 

• вилучити інструкцію; 

• змінити ім'я регістру 𝑧; 

• змінити ім'я регістру 𝑥; 

• змінити ім'я регістру 𝑦; 

• змінити оператор «+» на «–»; 

• продублювати інструкцію декілька разів. 

Виявлення: 
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• вилучення інструкції призведе до невідповідності імітовставки 𝐸𝑧 регістру 𝑧; 

• зміна імені регістра 𝑧 призведе до відсутності правильної імітовставки для 

нього; 

• зміна імені регістра 𝑥 призведе до відсутності правильної імітовставки для 

регістра 𝑧 через невідповідність фактичного та очікуваного секретних 

станів; 

• зміна імені регістра 𝑦 призведе до відсутності правильної імітовставки для 

регістра 𝑧 через невідповідність фактичного та очікуваного секретних 

станів; 

• зміна оператора «+» на «–» призведе до невідповідності секретного стану 

очікуваному значення (наприклад, замість 𝑎𝑥 + 𝑎𝑦 секретний стан 

дорівнюватиме 𝑎𝑥 − 𝑎𝑦); 

• дублювання інструкції або не порушить цілісність обчислень, або призведе 

до невідповідності фактичного секретного стану очікуваному значенню. 

6) Можливі модифікації інструкцій вигляду 𝑧 ≔ 𝑥 − 𝑦: 

• вилучити інструкцію; 

• змінити ім'я регістру 𝑧; 

• змінити ім'я регістру 𝑥; 

• змінити ім'я регістру 𝑦; 

• змінити оператор «–» на «+»; 

• продублювати інструкцію декілька разів. 

Виявлення: 

• вилучення інструкції призведе до невідповідності імітовставки 𝐸𝑧 регістру 𝑧; 

• зміна імені регістра 𝑧 призведе до відсутності правильної імітовставки для 

нього; 
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• зміна імені регістра 𝑥 призведе до відсутності правильної імітовставки для 

регістра 𝑧 через невідповідність фактичного та очікуваного секретних 

станів; 

• зміна імені регістра 𝑦 призведе до відсутності правильної імітовставки для 

регістра 𝑧 через невідповідність фактичного та очікуваного секретних 

станів; 

• зміна оператора «–» на «+» призведе до невідповідності секретного стану 

очікуваному значення (наприклад, замість 𝑎𝑥 − 𝑎𝑦 секретний стан 

дорівнюватиме 𝑎𝑥 + 𝑎𝑦); 

• дублювання інструкції або не порушить цілісність обчислень, або призведе 

до невідповідності фактичного секретного стану очікуваному значенню. 

7) Можливі модифікації інструкцій вигляду if <умова> then <блок 

присвоювань 1> else <блок присвоювань 2> end: 

• вилучити інструкцію умовного розгалуження; 

• виконати блок 2, коли за умовою потрібно блок 1; 

• виконати блок 1, коли за умовою потрібно блок 2; 

• виконати обидва блоки послідовно: блок1, блок2; 

• виконати обидва блоки послідовно: блок2, блок1; 

• продублювати інструкцію декілька разів; 

• примітка: випадок модифікації умовного виразу належить до випадків 

виконання іншого блоку. 

Виявлення: 

• вилучення інструкції умовного розгалуження призведе до того, що жодну 

інструкцію присвоювання всередині блоків умовного розгалуження не буде 

виконано – відповідно, якщо блоки умовного розгалуження не є порожніми, 

то фактичні секретні стані регістрів, які змінюють своє значення всередині 

умовного розгалуження, не відповідатимуть очікуваним секретним станам; 
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• виконання іншого блоку умовного розгалуження, ніж той, що потрібен, 

призведе до невідповідності фактичних значень секретних станів їх 

очікуваним значенням для регістрів, які змінюють своє значення всередині 

інструкції умовного розгалуження; очікувані значення секретних станів 

обчислюються на основі значень контрольних регістрів, у яких зберігається 

різниця регістрів з умовного виразу та які також захищені імітовставками від 

навмисних модифікацій; 

• послідовне виконання обох блоків інструкції умовного розгалуження 

призведе до того, що фактичні значення секретних станів змінюваних 

регістрів не відповідатимуть очікуваним значенням, побудованим на етапі 

попередньої обробки; 

• дублювання інструкції умовного розгалуження також призведе до 

невідповідності значень секретних станів імітовставок для регістрів, які 

змінюють своє значення всередині умовного розгалуження, очікуваному 

значенню. 

8) Можливі модифікації інструкцій вигляду while <умова> do <блок 

присвоювань> end: 

• вилучити інструкцію; 

• виконати більше ітерацій, ніж потрібно; 

• виконати менше ітерацій, ніж потрібно; 

• продублювати інструкцію декілька разів; 

• примітка: випадок модифікації умовного виразу належить до випадків 

некоректної кількості ітерацій. 

Виявлення: 

• вилучення інструкції циклювання призведе до того, що жодну інструкцію 

присвоювання всередині блоків умовного розгалуження не буде виконано – 

відповідно, якщо тіло циклу не є порожнім, то фактичні секретні стані 
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регістрів, які змінюють своє значення всередині циклу, не відповідатимуть 

очікуваним значенням секретних станів; 

• виконання більшої кількості ітерацій циклу, ніж потрібно, призведе до 

порушення умов цілісності циклів, які перевіряються за допомогою 

контрольних регістрів; у випадку навмисної зміни значення лічильника 

ітерацій циклу секретний стан імітовставок не буде відповідати очікуваному 

значенню; 

• виконання меншої кількості ітерацій циклу, ніж потрібно, також призведе до 

порушення умов цілісності циклів, які перевіряються за допомогою 

контрольних регістрів; 

• дублювання інструкції циклювання призведе до невідповідності значень 

секретних станів імітовставок для регістрів, які змінюють своє значення 

всередині циклу, їх очікуваному значенню. 

На прикладі програм 4.1 та 4.2, які реалізують алгоритм множення для 

моделі обчислень обмеженої додавальної машини, розглянемо типові сценарії 

навмисної модифікації та приклади їх виявлення за допомогою алгоритмів 

контролю цілісності обчислень, розроблених у другому та третьому розділах. 

Сценарій 4.1. Зміна числових констант. 

Опис модифікації: 

• інструкцію «x = 4264874149» замінити на інструкцію «x = 1». 

Виявлення: 

• імітовставка «_E_x» не відповідає значенню змінної «x»; 

• імітовставка «_E_res» не відповідає значенню змінної «res». 

Сценарій 4.2. Зміна послідовності інструкцій. 

Опис модифікації: 

• інструкції «res = res + u» та «u = u + u» поміняти місцями. 

Виявлення: 
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• імітовставка «_E_res» не відповідає значенню змінної «res». 

Сценарій 4.3. Вилучення інструкції присвоювання. 

Опис модифікації: 

• вилучити інструкцію «u = u + u». 

Виявлення: 

• імітовставка «_E_res» не відповідає значенню змінної «res». 

Сценарій 4.4. Виконання більшої кількості ітерацій циклу, ніж потрібно. 

Опис модифікації: 

• тіло циклу «while» виконати на одну ітерацію більше, ніж потрібно. 

Виявлення: 

• контрольна змінна «w3» не дорівнює 0; 

• контрольна змінна «w2» не дорівнює 0. 

Сценарій 4.5. Виконання меншої кількості ітерацій циклу, ніж потрібно. 

Опис модифікації: 

• тіло циклу «while» виконати на одну ітерацію менше, ніж потрібно. 

Виявлення: 

• контрольна змінна «w3» не дорівнює 0. 

Сценарій 4.6. Порушення обчислення умовного розгалуження. 

Опис модифікації: 

• інструкцію «if v > y:» замінити на інструкцію «if True:» 

Виявлення: 

• така модифікація не порушує правильність результату обчислень, а лише 

уповільнює процес обчислення. 
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Сценарій 4.7. Вилучення умовного розгалуження. 

Опис модифікації: 

• вилучити інструкцію умовного розгалуження «if v > y: u = x; v = 1».  

Виявлення: 

• така модифікація призводить до зациклювання програми (оскільки «y» 

ніколи не буде дорівнювати 0), тому жодного результату обчислень 

отримано не буде. 

Таким чином, всі проаналізовані випадки навмисної модифікації було 

виявлено за допомогою імітовставок та умов цілісності циклів. 

4.3 Експериментальний аналіз швидкодії 

Реалізовані за допомогою мови програмування Python алгоритми 

контролю цілісності обчислень для обмеженої додавальної машини було 

протестовано у наступному програмно-апаратному середовищі. 

Програмне середовище: 

• інтерпретатор Python 3.7 (64-bit) 

• бібліотека PyCryptodome для генерування простих чисел 

Апаратне середовище: 

• процесор: AMD Athlon 64 X2 2,79 GHz 

• оперативна пам'ять: 4 GB 

• операційна система: Windows (64-bit) 

Показником швидкодії реалізованих алгоритмів є час виконання програм, 

який вимірюється за допомогою програмного модуля  timeit, що міститься у 

стандартній бібліотеці Python. Програми протестовано на випадковим чином 

згенерованих цілочисельних вхідних даних довжини від 64 до 2048 біт. 

Параметр 𝜆 безпеки схеми дорівнює 32. 



118 

 Важливо зазначити, що довжина вхідних даних та параметр 𝜆 не 

обмежуються наведеними значеннями. Ці значення вибрано лише для 

прикладу. 

За результатами експериментального тестування швидкодії побудовано 

такі графіки та таблиці: 

• час виконання програми додавання двох цілих чисел без імітовставок; 

• час виконання програми додавання двох цілих чисел з імітовставками; 

• час виконання програми віднімання двох цілих чисел без імітовставок, при 

цьому зменшуване є в два рази більшим за від'ємник; 

• час виконання програми віднімання двох цілих чисел з імітовставками, при 

цьому зменшуване є в два рази більшим за від'ємник; 

• час виконання програми множення двох цілих чисел за допомогою 

алгоритму 3.5, розробленого у третьому розділі, без імітовставок; 

• час виконання програми множення двох цілих чисел за допомогою 

алгоритму 3.5, розробленого у третьому розділі, з імітовставками; 

• час виконання програми ділення двох цілих чисел за допомогою алгоритму 

3.6, розробленого у третьому розділі, без імітовставок; при цьому ділене є в 

два рази більшим за дільник; 

• час виконання програми ділення двох цілих чисел за допомогою алгоритму 

3.6, розробленого у третьому розділі, з імітовставками; при цьому ділене є в 

два рази більшим за дільник; 

• час перевірки імітовставки. 

Результати замірювання швидкодії наведено на рис. 4-8 та у табл. 1-5. 

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 операцій 

додавання/віднімання та у 103 разів для операцій множення/ділення у 

порівнянні з часом виконання цих операцій без імітовставок. 
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При цьому час перевірки імітовставки (алгоритм 𝑉𝑒𝑟𝑖𝑓𝑦 для 𝜆 = 32) 

фактично є константним (рис. 8).  

Для порівняння накладні витрати для сервера у наявних аналогічних 

програмних системах загального призначення становлять близько 105 − 1011 

разів [120]. Важливо зазначити, що розроблений прототип та наявні програмні 

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

 

Рис. 4. Порівняння часу виконання операції додавання (для 𝜆 = 32) 

 

 

 

Рис. 5 Порівняння часу виконання операції віднімання (для 𝜆 = 32) 
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Рис. 6. Порівняння часу виконання операції множення (для 𝜆 = 32) 

 

 

 

Рис. 7. Порівняння часу виконання операції ділення (для 𝜆 = 32) 

 

 

Рис. 8. Час перевірки імітовставки (для 𝜆 = 32) 
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Табл. 1. Порівняння часу виконання операції додавання (для 𝜆 = 32) 

Довжина доданків 

(біт) 

Час виконання операції 

додавання на ОДМ (с) 

Час виконання операції 

додавання на ОДМ з 

імітовставками (с) 

64 0,00000004 0,00055692 

128 0,00000005 0,00055537 

256 0,00000005 0,00052213 

512 0,00000005 0,00056323 

1024 0,00000005 0,00060921 

2048 0,00000006 0,00065577 

 

Табл. 2. Порівняння часу виконання операції віднімання (для 𝜆 = 32) 

Довжина 

операндів (біт) 

Час виконання операції 

віднімання на ОДМ (с) 

Час виконання операції 

віднімання на ОДМ з 

імітовставками (с) 

64 0,00000005 0,00040128 

128 0,00000005 0,00043790 

256 0,00000005 0,00043736 

512 0,00000005 0,00047075 

1024 0,00000005 0,00053274 

2048 0,00000005 0,00064607 
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Табл. 3. Порівняння часу виконання операції множення (для 𝜆 = 32) 

Довжина 

множників (біт) 

Час виконання операції 

множення на ОДМ (с) 

Час виконання операції 

множення на ОДМ з 

імітовставками (с) 

64 0,00050380 0,38271547 

128 0,00198056 1,29814928 

256 0,01269520 4,13206644 

512 0,04414529 14,69011613 

1024 0,21424636 60,65296588 

2048 1,15220043 250,3950054 

 

Табл. 4. Порівняння часу виконання операції ділення (для 𝜆 = 32) 

Довжина операндів 

(біт) 

Час виконання операції 

ділення на ОДМ (с) 

Час виконання операції 

ділення на ОДМ з 

імітовставками (с) 

64 0,00074820 0,18724105 

128 0,00313564 1,09048832 

256 0,01556207 3,66571771 

512 0,06446583 13,80849193 

1024 0,33422160 57,77215694 

2048 1,94688492 238,64662359 

 

  



123 

Табл. 5. Час перевірки імітовставки (для 𝜆 = 32) 

Довжина  

автентифікованого числа (біт) 

Час перевірки 

 імітовставки (с) 

64 0,00016247 

128 0,00017072 

256 0,00013578 

512 0,00015198 

1024 0,00016560 

2048 0,00017199 

 

4.4 Порівняння з наявними програмними системами 

До наявних програмних систем на основі імовірнісних систем доведення, 

які дозволяють реалізацію у тому числі арифметики довільної точності 

всередині своїх моделей обчислення, належать системи LibSnark [60,61], 

Pantry [55], Buffet [65], Geppetto [63] та Cinderella [64]. 

Важливо зазначити, що перелічені системи є системами загального 

призначення, тобто спрямовані на підтримку перевірки цілісності довільних 

обчислень, а не лише певного обмеженого класу обчислень. 

Детальний аналіз цих програмних систем та порівняння швидкодії 

наведено у роботі [120]. 

Оскільки розроблений у третьому розділі метод контролю цілісності є 

спеціалізованим методом для обмеженого класу обчислень, то порівнювати 

його швидкодію з наявними програмними системами загального призначення 

не є коректним. Тому доцільнішим є порівняння властивостей систем, яке 

наведено далі. 
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Основне обмеження розробленого методу полягає у класі підтримуваних 

обчислень – це обмежений клас функцій, які можуть бути виражені у моделі 

обчислень обмеженої додавальної машини. 

До переваг розробленого у дисертації прототипу програмної системи 

можна віднести такі властивості: 

• 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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4.5 Висновки до четвертого розділу 

У цьому розділі було проаналізовано програмну реалізацію розроблених 

алгоритмів контролю цілісності обчислень, наведено приклади програм з 

перевіркою цілісності та приклади виявлення навмисних модифікацій програм, 

виконано експериментальний аналіз швидкодії розроблених алгоритмів та 

здійснено порівняння програмного прототипу з основними наявними 

системами перевірки цілісності обчислень, які підтримують реалізацію 

арифметики довільної точності. 
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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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Додаток 1. Програмний код алгоритмів контролю цілісності обчислень 

Модуль mac.py 

import json 

from math import gcd 

from random import getrandbits, randrange 

from Crypto.Util.number import getPrime, inverse, isPrime 

def _gen_p(length, r) -> int: 

    extension = length // 10 

    k = getrandbits(length + extension) 

    while True: 

        p = k * r + 1 

        if isPrime(p): 

            break 

        k += 1 

    return p 

def _gen_q(p, r) -> int: 

    length = p.bit_length() 

    extension = length // 10 

    while True: 

        q = getPrime(length + extension) 

        if gcd(r, q - 1) == 1: 

            break 

        extension += 1 

    return q 

def _gen_c(r, p, q) -> int: 
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    return ((p - 1) // r) * (q - 1) 

def _gen_g1(length, c, n) -> int: 

    k = length 

    while True: 

        g1 = getrandbits(k) 

        if gcd(g1, n) == 1 and pow(g1, c, n) != 1: 

            break 

        k += 1 

    return g1 

def _gen_g2(length, c, n, g1) -> int: 

    g2 = g1 

    while g2 == g1: 

        g2 = _gen_g1(length, c, n) 

        length += 1 

    return g2 

def _gen_rand(r, n) -> int: 

    while True: 

        b = randrange(2, n) 

        if gcd(b, n) == 1: 

            break 

    return pow(b, r, n) 

class MAC: 

    def __init__(self, length: int, deserialize_from: str = None): 

        assert length >= 32 

        if deserialize_from is None: 
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            self._secrets: list = [] 

            self._gen_keys(length) 

        else: 

            self.__dict__ = json.loads(deserialize_from) 

        return 

    def _gen_keys(self, length: int): 

        self._r = getPrime(length) 

        self._p = _gen_p(length, self._r) 

        self._q = _gen_q(self._p, self._r) 

        self._c = _gen_c(self._r, self._p, self._q) 

        self.n = self._p * self._q 

        self._g1 = _gen_g1(length, self._c, self.n) 

        self._g2 = _gen_g2(length, self._c, self.n, self._g1) 

        self._g1c = pow(self._g1, self._c, self.n) 

        self._g2c = pow(self._g2, self._c, self.n) 

        return 

    def _f(self, x: int) -> int: 

        res = (pow(self._g1, abs(x), self.n) * _gen_rand(self._r, self.n)) % self.n 

        return res if x >= 0 else inverse(res, self.n) 

    def _Id(self, secret: int) -> int: 

        secret_mod_r = secret % self._r 

        return ( 

            pow(self._g2, secret_mod_r, self.n) * _gen_rand(self._r, self.n) 

        ) % self.n 

    def dumps(self) -> str: 
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        return json.dumps(self.__dict__) 

    def gen_secret(self) -> int: 

        while True: 

            secret = randrange(2, self._r) 

            if secret not in self._secrets: 

                self._secrets.append(secret) 

                break 

        return secret 

    def auth(self, x: int, secret: int) -> int: 

        return (self._f(x) * self._Id(secret)) % self.n 

    def verify(self, tag: int, x: int, secret: int) -> bool: 

        left = pow(tag, self._c, self.n) 

        x_r = abs(x) % self._r 

        g1c_x = pow(self._g1c, x_r, self.n) 

        g1c_x = g1c_x if x >= 0 else inverse(g1c_x, self.n) 

        secret = secret % self._r 

        g2c_secret = pow(self._g2c, secret, self.n) 

        right = (g1c_x * g2c_secret) % self.n 

        return left == right 

 

Модуль preprocessor.py 

import ast 

from typing import Dict, List 

import astunparse 

from mac import MAC 
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def str_to_ast_list(s) -> List[ast.stmt]: 

    return ast.parse(s).body 

def str_to_ast(s) -> ast.stmt: 

    return ast.parse(s).body[0] 

def get_inverse_func() -> ast.stmt: 

    return str_to_ast( 

        """ 

def _inverse(u, v): 

    u3, v3 = u, v 

    u1, v1 = 1, 0 

    while v3 > 0: 

        q = u3 // v3 

        u1, v1 = v1, u1 - v1 * q 

        u3, v3 = v3, u3 - v3 * q 

    while u1 < 0: 

        u1 = u1 + v 

    return u1 

""" 

    ) 

def is_valid_num(stmt) -> bool: 

    return isinstance(stmt.value, ast.Num) or ( 

        isinstance(stmt.value, ast.UnaryOp) 

        and isinstance(stmt.value.op, ast.USub) 

        and isinstance(stmt.value.operand, ast.Num) 

    ) 
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def is_valid_name(stmt) -> bool: 

    return isinstance(stmt.value, ast.Name) 

def is_valid_binop(stmt) -> bool: 

    return ( 

        isinstance(stmt.value, ast.BinOp) 

        and isinstance(stmt.value.left, ast.Name) 

        and isinstance(stmt.value.right, ast.Name) 

    ) 

class Preprocessor: 

    def __init__(self, input_tree: List[ast.stmt], m: MAC): 

        self._m = m 

        self._s: Dict[str, int] = {} 

        self._output_tree = self._process(input_tree) 

        self._output_tree.insert(0, str_to_ast(f"_N = {self._m.n}")) 

        self._output_tree.insert(0, str_to_ast(f"_R = {self._m._r}")) 

        self._output_tree.insert(0, get_inverse_func()) 

        return 

    def get_output_tree(self) -> List[ast.stmt]: 

        return self._output_tree 

    def get_secrets(self) -> Dict[str, int]: 

        return self._s 

    def _validate_var_existance(self, name): 

        if name not in self._s: 

            raise RuntimeError(f"undefined variable '{name}'") 

        return 
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    def _process(self, tree) -> List[ast.stmt]: 

        res: List[ast.stmt] = [] 

        for stmt in tree: 

            if isinstance(stmt, ast.Assign): 

                nodes = self._process_assign(stmt) 

            elif isinstance(stmt, ast.If): 

                nodes = self._process_if(stmt) 

            elif isinstance(stmt, ast.While): 

                nodes = self._process_while(stmt) 

            else: 

                raise RuntimeError(f"unsupported statement {astunparse.unparse(stmt)}") 

            res.extend(nodes) 

        return res 

    def _process_assign(self, stmt) -> list: 

        assert isinstance(stmt.targets[0], ast.Name) 

        if is_valid_num(stmt): 

            res = self._process_assign_num(stmt) 

        elif is_valid_name(stmt): 

            res = self._process_assign_name(stmt) 

        elif is_valid_binop(stmt): 

            res = self._process_assign_binop(stmt) 

        else: 

            raise RuntimeError(f"unsupported statement {astunparse.unparse(stmt)}") 

        nodes = [stmt] 

        nodes.extend(str_to_ast_list(res)) 
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        return nodes 

    def _process_assign_num(self, stmt) -> str: 

        target: str = stmt.targets[0].id 

        if isinstance(stmt.value, ast.Num): 

            value = stmt.value.n 

        else: 

            value = -stmt.value.operand.n 

        secret = self._m.gen_secret() 

        self._s[target] = secret 

        tag = self._m.auth(value, secret) 

        return f"_E_{target} = {tag}\n_S_{target} = {secret}" 

    def _process_assign_name(self, stmt) -> str: 

        target = stmt.targets[0].id 

        source = stmt.value.id 

        self._validate_var_existance(source) 

        self._s[target] = self._s[source] 

        return f"_E_{target} = _E_{source}\n_S_{target} = _S_{source}" 

    def _process_assign_binop(self, stmt) -> str: 

        target = stmt.targets[0].id 

        left = stmt.value.left.id 

        right = stmt.value.right.id 

        self._validate_var_existance(left) 

        self._validate_var_existance(right) 

        if isinstance(stmt.value.op, ast.Add): 

            self._s[target] = (self._s[left] + self._s[right]) % self._m._r 
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            res = f"_E_{target} = (_E_{left} * _E_{right}) % _N\n" 

            res += f"_S_{target} = (_S_{left} + _S_{right}) % _R" 

        else: 

            self._s[target] = (self._s[left] - self._s[right]) % self._m._r 

            res = f"_E_{target} = (_E_{left} * _inverse(_E_{right}, _N)) % _N\n" 

            res += f"_S_{target} = (_S_{left} - _S_{right}) % _R" 

        return res 

    def _process_if(self, stmt) -> list: 

        body_processed = self._process(stmt.body) 

        orelse_processed = self._process(stmt.orelse) 

        return [ast.If(stmt.test, body_processed, orelse_processed)] 

    def _process_while(self, stmt) -> list: 

        body_processed = self._process(stmt.body) 

        return [ast.While(stmt.test, body_processed, [])]  
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