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Resumo— O objetivo do presente trabalho é provar a 

segurança e eficiência de um protocolo que implementa a 
interseção privada de conjuntos (Private Set Intersection - PSI) 
entre dois participantes, Alice e Bob. Para tanto é utilizada, numa 
primeira abordagem, a avaliação inconsciente de polinômio 
(Oblivious Polynomial Evaluation) com o uso de uma Terceira 
Parte Confiável (TPC), conseguindo obter dessa forma a 
segurança incondicional, em ambientes estáticos, contra 
adversários ativos. Por último é apresentada uma segunda versão 
do protocolo onde Alice e Bob, sem uma TPC, em uma única fase, 
usando o algoritmo criptográfico homomórfico de Paillier, em que 
Bob consegue testar um conjunto com mais do que apenas um 
elemento, obtendo segurança computacional, em ambientes 
estáticos, contra adversário passivos.  Considerando as pesquisas 
bibliográficas realizadas, este é o primeiro protocolo que 
implementa a interseção privada de conjuntos provado 
incondicionalmente seguro no modelo Composto Universalmente 
(Universally Composable - UC). 

Palavras-Chave— Interseção Privada de Conjutos, Paillier, 

Modelo UC, Computação Segura de Múltiplos Participantes. 

Abstract— The present paper goal is to prove the security and 
efficiency of a protocol that implements private set intersection – 
PSI between two players, Alice and Bob. To conquer this objective, 
it is used, at a first approach, the oblivious polynomial evaluation 
using a Trusted Third Party (TTP), which achieves unconditional 
security, in static environments, against active adversaries. At last, 
it is presented a second version of the protocol, without a TTP, 
using Paillier homomorphic cryptography algorithm, where it is 
possible to test Bob set with more than one element, with the same 
security level as of the second version. Considering the previous 
bibliographic research, this is the first protocol that implements 
private set intersection proved unconditional secure in the 
Universally Composable - UC -model. 

Keywords—Private Set Intersection, Paillier, Universally 

Composable Model, Secure Multiparty Computation. 

I.  INTRODUÇÃO 

Seja o cenário em que um órgão de fiscalização possui um 
número IP suspeito e deseja saber se este foi utilizado em uma 
empresa, porém o órgão não possui um mandado judicial que 
obrigue a empresa a fornecer toda a lista de seus funcionários. 

Uma primeira abordagem seria em que o órgão de 
fiscalização e a empresa confiam em uma terceira parte, a qual 
chamamos de Terceira Parte Confiável (TPC), e enviam os seus 
dados para esta, que por sua vez calcula a interseção e envia a 
resposta de presença ou não do investigado para o órgão de 
fiscalização e, em seguida, apaga os dados. 

Felizmente é possível atingir o resultado desejado de se 
calcular essa interseção sem utilizar uma TPC, sendo ambos os 
casos, com e sem uma TPC, objetivo de protocolos que 
implementam a interseção privada de conjuntos ou IPC (Private 

Set Intersection - PSI), sendo esse o objetivo do presente 
trabalho. Private Set Intersection é um caso particular do 
problema conhecido como computação segura de múltiplas 
partes. [1] e [2]. Neste trabalho, propomos a primeira solução 
para o problema de PSI incondicionalmente segura no Modelo 
UC. 

II. PRELIMINARES 

A. ALGORITMO CRIPTOGRÁFICO DE PAILLIER 

É um algoritmo criptográfico de chave pública proposto por 
[3], que possui a propriedade de ser homomórfico. 

A propriedade homomórfica deste algoritmo é apresentada 
abaixo. 

�(�� + ��, �� · ��) = �(��, ��) · �(��, ��) 

B. MODELO UC 

O Modelo UC (Universally Composable - UC), Composto 
Universalmente, é um arcabouço utilizado para realizar provas 
de segurança de protocolos. 

As definições e conceitos utilizados no presente texto são 
aquelas definidas no Capítulo 4 de [4]. 

III. ESTUDOS CORRELATOS 

O conceito de Terceira Parte Confiável (TPC) apresentado 
anteriormente necessita que todos os participantes confiem na 
TPC durante toda a execução do protocolo. Entretanto [5] 
introduziu o modelo de Criptografia Baseada em Commodity 
(Commodity-Based Cryptography) que é uma alternativa para 
essa abordagem inicial. 

A introdução do conceito e implementação para avaliação 
inconsciente de polinômio foi proposta por [6], porém, se baseia 
na suposição de interpolação ruidosa de polinômios (Noisy 
Polynomial Interpolation), cuja dificuldade de resolução é um 
problema em aberto. 

Uma outra abordagem foi apresentada por [4] para 
implementar a Avaliação Inconsciente de Polinômio, na qual 
utiliza o conceito de Criptografia Baseada em Commodity para 
construir um protocolo que possui segurança teórica e, portanto, 
seguro contra adversários com um poder computacional 
ilimitado. 

O conceito de Interseção Privada de Conjuntos foi 
introduzido por [7] onde foi proposto um protocolo que utiliza a 
Avaliação Inconsciente de Polinômio com o uso de criptografia 
homomórfica, como por exemplo [3]. Este protocolo é seguro 
contra adversário ativos considerando o Modelo do Oráculo 
Aleatório (Random Oracle Model - ROM). Uma melhoria em 
relação a este último foi proposta por [8], onde o protocolo é 
seguro contra adversários ativos sem, no entanto, recorrer ao 
Modelo do Oráculo Aleatório. Porém neste caso se faz 
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necessário o uso de provas de conhecimento-zero (zero-
knowledge proofs). Em [9] também apresenta um protocolo para 
Avaliação Inconsciente de Polinômio podendo ter mais do que 
dois participantes, entretanto se baseia em provas de 
conhecimento-zero genéricas (generic zero-knowledge proofs) 
que apresentam alto custo computacional, onde posteriormente 
foi proposta uma melhoria por [10] para evitar o uso dessas 
provas custosas. [11] apresenta um extenso trabalho sobre 
protocolos que implementam Interseção Privada de Conjuntos 
com o objetivo de melhoria de performance. 

Uma nova contribuição é feita em [12] cuja ferramenta base 
é a Avaliação Inconsciente de Funções Pseudo-Aleatórias 
(Oblivious Pseudo-Random Functions – OPRF), sendo que 
neste trabalho são apresentados resultados de performance, onde 
é argumentado que foram obtidos melhores resultados que 
aqueles apresentados em [13]. Recentes contribuições foram 
feitas por [14], [15] e [16], sendo que este último utiliza os 
recursos de filtro de Bloom (Bloom Filter) para otimizar o 
protocolo. 

O presente trabalho visa também o objetivo de melhoria de 
performance através do uso de uma fase off-line para melhorar 
o tempo de execução da fase online com os conceitos 
apresentados por [5], [7] e [4]. 

IV. PROTOCOLO IPC COM TPC - VERSÃO 1 

Esta primeira versão do protocolo visa implementar a 
interseção privada de conjuntos utilizando uma Terceira Parte 
Confiável. 

Os participantes são nomeados, classicamente, como Alice, 
que possui um conjunto de elementos e Bob, que possui um 
elemento a ser testado no conjunto de Alice. A Terceira Parte 
Confiável – TPC é chamada de Ted. 

O objetivo ao final da execução do protocolo é Bob saber se 
o seu único elemento está contido no conjunto de Alice e, como 
efeito colateral, também saber o tamanho do conjunto de Alice 
e nada mais. 

Sendo assim, as seguintes invariantes devem permanecer 
verdadeiras durante toda a execução do protocolo: 

a) Alice não aprende qualquer dado sobre o elemento de 
Bob; 

b) Alice não aprende se o elemento de Bob pertencente ao 
seu conjunto;  

c) Bob não aprende qualquer dado sobre nenhum dos 
elementos do conjunto de Alice; 

d) Um observador externo não é capaz de obter nenhum dado 
de Alice ou Bob;  

Na Figura 1 reapresentamos o algoritmo proposto por [4] 
para esta versão 1 do protocolo. 

Protocolo IPC Com TPC - Versão 1 
Fase Off-line 

1. Ted cria aleatoriamente um polinômio �() de grau � e um ponto �, 
ambos ∈  ��; 

2. Ted envia os coeficientes de �() para Alice; 
3. Ted envia o ponto � e � = �(�) para Bob; 

Fase Online 
1. Parâmetros de entrada: 

1.1. Alice possui um conjunto � elementos, que são as raízes do 
polinômio �() de grau �; 

1.2. Bob possui um elemento �; 
2. Bob calcula � = � − � e envia � para Alice; 
3. Alice calcula �() = �( + �) + �() e envia �() para Bob; 
4. Bob calcula � = �(�) − �: 

4.1. Se � = 0 então � ∈  �; 
4.2. Caso contrário � ∉  �; 

Fig. 1.  Protocolo IPC com TCP - Versão 1. 

A prova de corretude do presente protocolo é imediata e 
decorre das definições apresentadas na Figura 1. 

Teorema 1. O Protocolo IPC com TPC - Versão 1 é Seguro 
no Modelo UC, com segurança estática, para adversários 
ativos. 

 A fim de provarmos o Teorema 1 precisamos das definições 
a seguir: 

a) F� ! é a funcionalidade ideal de nome IPC, conforme 
Figura 2; 

b) F" ! é a funcionalidade ideal de nome TPC, conforme 
Figura 3; 

c) F!## é a funcionalidade ideal de nome CSS, conforme 
Figura 4; 

d) π� !%� é o protocolo de nome IPC-1 que utiliza os 
recursos de nomes TPC e CSS, conforme Figura 5; 

e) ��&'()á)+,-  é a classe de ambientes. 

A composição final é apresentada na Figura 6, e aquela 
incluindo o Simulador . na Figura 7. 

Agente /012 – Funcionalidade Ideal - Interseção Privada de Conjuntos 
Comportamento 

1. O comportamento em casos de corrupção passiva e ativa é o mesmo 
comportamento padrão para funcionalidades ideais, descrito na página 
63 em [1], seção 4.2.2; 

2. Ao receber uma mensagem (test, �3) na porta 456+3.8: 
2.1. Armazene (test, A, �3); 
2.2. Envie a mensagem (mid, A, n) na porta 4569':;; 
2.3. Caso haja uma mensagem (test, B, �) armazenada: 

2.3.1. Envie a mensagem (result, �(�)) na porta 456-<).=; 
3. Ao receber uma mensagem (test, �) na porta 456+3.=: 

3.1. Armazene (test, B, �); 
3.2. Envie a mensagem (mid, B) na porta 4569':;; 
3.3. Caso haja uma mensagem (test, A, �3) armazenada: 

3.3.1. Proceda conforme 2.3.1; 

Fig. 2.  >?@A. 

Agente /B12 – Recurso –  Terceira Parte Confiável 
Comportamento 

1. O comportamento em casos de corrupção passiva e ativa é o mesmo 
comportamento padrão para funcionalidades ideais, descrito na página 
63 em [1], seção 4.2.2; 

2. Ao receber uma mensagem (mid, A, �) na porta C56+3.8: 
2.1. Gere o polinômio com os coeficientes �3|�+ = EFGH�ó�JK ∈

>� , ∀J = 1, … , � e armazene (mid, A, �3); 
2.2. Envie a mensagem (mid, A, n) na porta C569':;; 
2.3. Caso haja uma mensagem (mid, B, �) armazenada: 

2.3.1. Calcule � = �(�); 
2.3.2. Envie a mensagem (mid, �3) na porta C56-<).8; 
2.3.3. Envie a mensagem (mid, d, g) na porta C56-<).=; 

3. Ao receber uma mensagem (mid, B) na porta C65+3.=: 
3.1. Envie a mensagem (mid, B) na porta C659':;; 
3.2. Gere o número �|� = EFGH�ó�JK ∈ >� e armazene (mid, B, � 

); 
3.3. Caso haja uma mensagem (mid, A, �3) armazenada: 

3.3.1.  Proceda conforme 2.3; 
Fig. 3.  >O@A. 

Agente /2PP – Recurso – Comunicação Síncrona Segura 
 Comportamento 

1. O comportamento em casos de corrupção passiva e ativa é o mesmo 
comportamento padrão para funcionalidades ideais, descrito na página 
63 em [1], seção 4.2.2; 

2. Ao receber uma mensagem (mid, m, i) na porta 6QQ+3.R: 
2.1. Envie a mensagem (mid, m, j) na porta 6QQ-<).+; 
2.2. Envie a mensagem (mid, m, j, i) na porta 6QQ9':;; 

Fig. 4.  >ASS. 
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Agente T012%U – Protocolo – Interseção Privada de Conjuntos 
 Comportamento 

1. O comportamento de V?@A%� é composto por dois agentes “A” e “B”, 
descritos a seguir: 
1.1. O comportamento em casos de corrupção passiva e ativa é o 

mesmo comportamento padrão para participantes, descrito nas 
páginas 65-66 em [1], seção 4.2.3 – Modeling Corruption; 

2. Agente “A”, Alice 
2.1. Ao receber uma mensagem (test, �3) na porta 456+3.8: 

2.1.1. Armazene (test, A, �3); 
2.1.2. Envie a mensagem (mid, A, �) na porta C56+3.8; 

2.2. Ao receber uma mensagem (mid, �3) na porta C56-<).8: 
2.2.1. Armazene (mid, �3); 
2.2.2. Caso existam as mensagens armazenadas (test, �3) e 

(mid, �): 
2.2.2.1. Proceda conforme 2.3.1; 

2.3. Ao receber uma mensagem (mid, �, B) na porta 6QQ-<).8: 
2.3.1. Caso existam as mensagens armazenadas (test, �3) e 

(mid, �3): 
2.3.1.1. Calcule �3 =  �3( + �) + �3; 
2.3.1.2. Envie a mensagem (mid, �3 , W) na porta 6QQ+3.8; 

3. Agente “B”, Bob 
3.1. Ao receber uma mensagem (test, �) na porta 456+3.=: 

3.1.1. Armazene (test, B, �); 
3.1.2. Envie a mensagem (mid, B) na porta C56+3.=; 

3.2. Ao receber uma mensagem (mid, �, �) na porta C56-<).=; 
3.2.1. Armazene (mid, �, �); 
3.2.2. Calcule � = � − �; 
3.2.3. Envie a mensagem (mid, �, A) na porta 6QQ+3.=; 

3.3. Ao receber uma mensagem (mid, �3 , E) na porta 6QQ-<).=: 
3.3.1. Envie a mensagem (result, �(�) − �) na porta 456-<).=; 

Fig. 5.  T012%U. 

 
Fig. 6.  V?@A%� ⋄ >O@A ⋄ >ASS. 

 
Fig. 7.  Simulador .. 

O observador que tem a tarefa de tentar distinguir entre as 
duas composições apresentadas nas Figuras 6 e 7 é chamado de 
Y. 

Conforme a definição de Segurança UC, para provarmos o 
Teorema 1 devemos mostrar que existe um Simulador . tal que: 

V?@A%� ⋄ >O@A ⋄ >ASS implementa de forma segura >?@A, nos 
ambientes ��&'()á)+,- , se existe um Simulador . ∈ QJ� para 
V?@A%� tal que V?@A%� ⋄ >O@A ⋄ >ASS

Z3[
≡ >?@A ⋄ . 

A. CENÁRIO 1 – ALICE E BOB HONESTOS 
Agente .... – Simulador para T012%U 

Comportamento quando Alice e Bob honestos 

1. . ao receber a mensagem (mid, A, n) na porta 4569':;: 
1.1. Armazena (mid, A, n); 
1.2. Caso haja uma mensagem armazenada (mid, B): 

1.2.1. Gera um polinômio aleatório ]()|]+ = EFGH�ó�JK ∈
>� , ∀J = 1, … , �  e envia na porta 6QQ9':;; 

2. . ao receber uma mensagem (mid, B) na porta 4569':;: 
2.1. Armazena (mid, B); 
2.2. Gera ^|^ = EFGH�ó�JK ∈ >� e envia na porta 6QQ9':;; 

Fig. 8.  Comportamento Simulador . – Alice e Bob Honestos. 

Devido ao fato de serem valores aleatórios Y não é capaz de 
distinguir entre �() e � gerados pela composição V?@A%� ⋄
>O@A ⋄ >ASS e ]() e ^ gerados pela composição >?@A ⋄ .. 

É importante ressaltar que, apesar do recurso >ASS vazar o 
conteúdo de todas as mensagens para o observador Y, todos os 
dados trocados entre Alice e Bob durante a execução do 
protocolo, �() e �, não divulgam qualquer informação sobre os 
dados originais destes, ou seja, �() e �, pois estão ofuscados 
por valores aleatórios. 

B. CENÁRIO 2 – ALICE E BOB CORRUPTOS 

Quando ocorre a corrupção tanto de Alice quanto de Bob o 
Simulador . passa a ter acesso a todo o estado interno de todos 
os participantes e também da funcionalidade >?@A e então é 
suficiente que . execute internamente uma cópia da composição 
V?@A%� ⋄ >O@A ⋄ >ASS. 

C. CENÁRIO 3 – ALICE CORRUPTA E BOB HONESTO 
Agente .... – Simulador para T012%U 

Comportamento quando Alice corrupta e Bob honesto 

1. . ao receber uma mensagem (passive corrupt) ou (active corrupt) na 
porta 6QQ+3_9.8: 
1.1. Envia a mensagem (passive corrupt, A) ou (active corrupt, A) 

na porta 456+3_9; 
2. >?@A ao receber (passive corrupt, A) ou (active corrupt, A) na porta 

456+3_9: 
2.1. Envia a mensagem (state, A, �()) na porta 4569':;; 

3. . ao receber a mensagem (state, A, �()) na porta 4569':;: 
3.1. Envia a mensagem (state, A, �()) na porta 6QQ9':;.8; 
3.2. Gera um polinômio aleatório `()|`+ = EFGH�ó�JK ∈ >� , ∀J =

1, … , �  e envia na porta 6QQ9':;.8; 
4. . ao receber uma mensagem (mid, B) na porta 4569':;: 

4.1. Gera a|a = EFGH�ó�JK ∈ >� e envia na porta 6QQ9':;; 
4.2. Gera um polinômio aleatório F() = �( + a) + `() e envia 

na porta 6QQ9':;; 

Fig. 9.  Comportamento Simulador . – Alice corrupta e Bob honesto. 

Conforme descrito no comportamento do Simulador . na 
Figura 9, este gera um valor aleatório a e calcula um novo 
polinômio F() = �( + a) + `(), então envia, na porta 
6QQ9':;, F() para simular �() e envia a para simular �. 

Novamente, por serem valores aleatórios Y não é capaz de 
distinguir entre �() e � gerados pela composição V?@A%� ⋄
>O@A ⋄ >ASS e F() e a gerados pela composição >?@A ⋄ .. 
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Para o caso de corrupção ativa, Alice pode decidir enviar 
�() ≠ �( + �) + �() para Bob. 

Ressalta-se, entretanto, que este comportamento seria 
equivalente a Alice decidir utilizar um polinômio �() cujas 
raízes não sejam aquelas do seu conjunto �. Porém substituir 
�() é uma alteração de parâmetro de entrada, o que é uma 
influência permitida. 

D. CENÁRIO 4 – ALICE HONESTA E BOB CORRUPTO 
Agente .... – Simulador para T012%U 

Comportamento quando Alice honesta e Bob corrupto 

1. . ao receber uma mensagem (passive corrupt) ou (active corrupt) na 
porta 6QQ+3_9.=: 
1.1. Envia a mensagem (passive corrupt, B) ou (active corrupt, B) 

na porta 456+3_9; 
2. >?@A ao receber (passive corrupt, B) ou (active corrupt, B) na porta 

456+3_9: 
2.1. Envia a mensagem (state, B, �) na porta 4569':;; 

3. . ao receber a mensagem (state, B, �) na porta 4569':;: 
3.1. Envia a mensagem (state, B, �) na porta 6QQ9':;.=; 
3.2. Gera c|c = EFGH�ó�JK ∈ >� e envia na porta 6QQ9':;.=; 
3.3. Gera d|d = EFGH�ó�JK ∈ >� e envia na porta 6QQ9':;.=; 
3.4. Calcula e = � − c e envia na porta 6QQ9':;.=; 
3.5. Envia a mensagem (mid, e, B, A) na porta 6QQ9':;; 

4. . ao receber uma mensagem (mid, A, n) na porta 4569':;: 
4.1. Gera um polinômio aleatório &()|&+ = EFGH�ó�JK ∈ >� , ∀J =

1, … , �  e envia na porta 6QQ9':;; 

Fig. 10.  Comportamento Simulador . – Alice honesta e Bob corrupto. 

Repare que por � ser um ponto aleatório e � ser um ponto 
gerado a partir de um polinômio aleatório, ambos possuem uma 
distribuição aleatória e o observador Y não é capaz de distinguir 
entre os pontos � e � = �() gerados pela composição V?@A%� ⋄
>O@A ⋄ >ASS e os pontos c e d  gerados pela composição >?@A ⋄
., pois analisando apenas esses dados ele, novamente, não tem 
vantagem estatística. 

Para o caso de corrupção ativa, Bob pode decidir enviar � ≠
� − � para Alice. 

Porém este comportamento seria equivalente a Bob decidir 
utilizar um ponto diferente de � e substituir � é uma alteração 
de parâmetro de entrada, o que é uma influência permitida. 

Bob também pode decidir utilizar um polinômio �() 
diferente daquele enviado por Alice ou, de forma equivalente, 
apresentar um resultado final da execução do algoritmo f ≠
�(�) − �. Repare que para tanto o observador Y deve 
explicitamente enviar este novo valor para Bob através de uma 
mensagem (send,456-<).=, f) na porta 6QQ+3_9.= quando 
manipulando a composição V?@A%� ⋄ >O@A ⋄ >ASS. 

Ao fazer isso na composição >?@A ⋄ .  o Simulador . 
aprende o valor f e simplesmente repassa essa mensagem na 
porta 456+3_9  fazendo com que a funcionalidade ideal emita este 
valor na porta 456-<).=, replicando assim o exato mesmo 
resultado. 

Tendo abordado todos os quatro cenários, tanto para os casos 
de corrupção passiva quanto corrupção ativa, conseguimos criar 
um Simulador . que que satisfaz a condição apresentada 
anteriormente e, dessa forma, provar o Teorema 1Erro! Fonte 
de referência não encontrada.. 

Salienta-se, por último, que não foi feita qualquer premissa 
com relação ao poder computacional do observador Y, tendo 
inclusive o recurso de comunicação >ASS vazado todas as 
mensagens enviadas. Dessa forma o Protocolo IPC com TPC - 
Versão 1 é incondicionalmente seguro. 

V. PROTOCOLO IPC SEM TPC - FASE ÚNICA – 

VERSÃO 2 

Esta nova versão do protocolo visa implementar a interseção 
privada de conjuntos, com o mesmo resultado e invariantes 
presentes na Versão 1, porém além de não utilizar uma Terceira 
Parte Confiável, executar em uma única fase online, sem 
necessitar de uma fase off-line. 

Além desta alteração esta segunda versão do protocolo visa 
permitir a Bob avaliar a interseção com mais do que apenas um 
elemento 

Protocolo IPC Sem TPC - Fase Única - Versão 2 
Fase Única Online 

1. Parâmetros de entrada: 
1.1. Alice possui um conjunto � de elementos ∈  ��, que são as 

raízes do polinômio H() de grau �; 
1.2. Bob possui um conjunto g com � elementos ∈  ��; 

2. Alice: 
2.1. Gera um par de chaves pública e privada �` e h`, 

respectivamente, para o algoritmo criptográfico de Paillier ∈
 �i, onde j > d; 

2.2. Cifra os coeficientes de H(), com a chave privada h`, criando 
o polinômio H_c(); 

2.3. Envia H_c() e �` para Bob; 
3. Bob: 

3.1. Recebe H_c() e �` de Alice; 
3.2. Para todo elemento R̂ ∈ g calcula: 

3.2.1. A avaliação de  H_cm R̂n = ∏ H_c()+
<3

+p�    
K��G q =

R̂
+ G H_c()+  �G��G�G��H K Jé�J�K cKG�JcJG��G �G H_c(); 

3.3. Gera o vetor de valores aleatórios Ks|K9 = EFGH�ó�JK ∈
>� , ∀F = 1, … , �; 

3.4. Ofusca as posições de H_cm R̂n calculando H_cm R̂n = H_cm R̂n ∗
�';mKRn 
∀e = 1, … , �; 

3.5. Envia H_cm R̂n para Alice; 
4. Alice: 

4.1. Recebe H_cm R̂n de Bob; 
4.2. Decifra todos os � elementos calculando H_cm R̂n como 

H_�m R̂n = hu;(H_cm R̂n); 
4.3. Envia H_�m R̂n para Bob; 

5. Bob: 
5.1. Recebe H_�m R̂n de Alice; 
5.2. Calcula Hm R̂n = H_�m R̂n − KR , ∀e = 1, … , �; 

5.2.1. Se R̂ = 0 então R̂ ∈  �; 
5.2.2. Caso contrário R̂ ∉  �; 

Fig. 11.  Protocolo IPC Sem TPC - Fase Única - Versão 2. 

Teorema 2. O Protocolo IPC sem TPC – Fase Única - Versão 2 
é Seguro no Modelo UC, com segurança estática, para 
adversários passivos e com poder computacional polinomial. 

A prova do Teorema 2 será feita em uma versão completa do 
presente artigo, entretanto, salienta-se que devido ao uso do 
algoritmo criptográfico de Paillier e o fato do recurso de 
comunicação >ASS vazar todas as mensagens enviadas, o 
Protocolo IPC Sem TPC - Versão 2 é apenas 
computacionalmente seguro, pois Y possuindo poder 
computacional ilimitado conseguiria quebrar a cifra e assim 
distinguir entre as mensagens da composição V?@A%� ⋄ >ASS e 
aquelas simuladas por >?@A ⋄ .. 

VI. RESULTADOS E ANÁLISE COMPARATIVA 

Antes precisamos informar as configurações utilizadas: 

a) O tamanho do primo d de >� é 512 bits; 
b) O tamanho da chave pública do algoritmo de Paillier é 

2048 bits; 
c) A conexão utilizada entre os equipamentos é 1GbE 

direta. 
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O tempo de execução referente a transferência de dados entre 
Alice e Bob foi negligenciável nos testes realizados. 

As implementações utilizaram a biblioteca NTL de [17]. 

A funções de cifragem e decifragem do algoritmo de Paillier 
utilizadas no presente trabalho foram implementadas seguindo 
as otimizações sugeridas no Capítulo 2 de [18]. 

Fig. 12.  Performance do Protocolo IPC com TPC - Versão 1. 

 

Fig. 13.  Performance do Protocolo IPC Sem TPC - Versão 2 – Alice 
10.000 elementos. 

Nesta Versão 2 do protocolo foram utilizados dois tempos de 
início de execução: 

a) A primeira contagem de tempo - ��- começa antes de 
Alice cifrar os coeficientes de seu polinômio H() com a 
chave privada de Paillier; 

b) A segunda contagem de tempo - ��- começa após Alice 
ter terminado a cifragem mencionada acima e antes de 
enviar estes dados para Bob. 

c) CG��K �K�HF (�) =  �w − ��; 
d) CG��K �G� 5HJFFJG� (�) =  �w − ��; 
e) CG��K 5HJFFJG� (�) =  �� − ��. 

VII. CONCLUSÕES 

Demonstramos com sucesso a segurança das duas versões de 
um protocolo que implementa IPC assim como mostramos a 
eficiência das mesmas. 

Nota-se que existe um custo ao eliminar a fase off-line 
através da simulação de seu comportamento na Versão 2 do 
protocolo, com uso do algoritmo homomórfico de Paillier, pois 
a escala de tempo passa a ser em minutos e não mais em 
segundos, como pode ser visualizado nas Figuras 13 e 14. 

A Versão 1 do protocolo foi provada incondicionalmente 
segura, contra adversários ativos, no Modelo UC, sendo esta a 
primeira prova neste modelo, considerando as pesquisas 
bibliográficas realizadas. 
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