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 متقارن در شناسایی تقلبی متغیره ای دوکاربرد چندجمله
 

 مژگان نخعی، 2، فاطمه حسامی1یچالشتردکتر عباس چراغی 

 یران ا ،خوانسار گروه ریاضی، ،خوانساردانشگاه 

 

 چکیده 

 

,𝑘)راز در طرح تسهیم  𝑛) ر ه𝑘 کاربران با تعداد توانند راز را بازسازی کنند اما تا کاربر یا بیشتر می

. در هنگام بازسازی راز برخی از کاربران دست آورندگونه اطالعاتی در مورد راز بهتوانند هیچتا نمی 𝑘ز کمترا

به همین گویند به این کاربران متقلبین می، کنندسهام جعلی را برای فریب دادن دیگر کاربران ارسال می

رفع برای  2018 درسال همکارانش و لیووجه قرار گرفته است. های شناسایی تقلب بسیار مورد تدلیل روش

ر مرحله د تقلبوجود  ،این الگوریتم .دادند ارائه الگوریتمی ای دو متغیرهمشکل تقلب با استفاده از چند جمله

به بررسی  . در این مقالهکندمی مشخص دارندکه در بازسازی راز شرکت  یکاربر  𝑚را توسط بازسازی

ای دو متغیره و جمله چند بر اساس خاصیت متقارن بودن شناسایی تقلب پردازیم که در آنالگوریتمی می

طرح تسهیم راز -(7,9) در نهایت یک .استریزی شدهپایه ،شدهیابیای درونجملههمچنین خطی بودن چند

کاربر به  2 ،کاربر شرکت کننده در بازسازی راز 7که از بین طوریدهیم بهبا قابلیت شناسایی تقلب ارائه می

 شوند.میشناخته متقلب عنوان 
 

 ، تقارنای دومتغیره، طرح تسهیم رازشناسایی تقلب، چندجملهکلمات کلیدی:  

 

 مقدمه  .1

راز در بین کاربران معرفی  داشتن اطالعات با هدف ایمن نگه 1979در سال تسهیم راز را  ]2 [4و بالکلی ]1[ 3شامیر 

که متقلبین سهام جعلی خود را طوریهپیشنهاد دادند، بمشکل تقلب را در طرح تسهیم راز  ]3[ 5. تامپا و وولکردند

ه کصورتییک راز جعلی را بازسازی کنند در ، قشود کاربران صاداین باعث میدهند. در طول بازسازی راز ارائه می

 .آورندفرد راز را به دست میبه متقلبین به صورت منحصر

وانند تتوانند رفتار تقلب را تشخیص دهند اما نمیشده، که کاربران صادق می[ طرحی برای تشخیص تقلب ارائه4در] 

بوده است که  [1]کار شامیر مبتنی بر  ،یم راز قابل تشخیص تقلبهای تسهاکثر طرح متقلبین را شناسایی کنند.

𝑘یای تک متغیره درجهملهها از چندجتمام سهم −  ای دو متغییرهچندجمله ،ر اینب ، عالوهشودمحاسبه می  1
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𝐹(𝑥, 𝑦)   تراز بوده است که در آن تمامی کاربران صحیم های تسهطرحتوابع نیز یک ابزار اساسی برای برخی از 

 کنند.بررسی میسهام خود را قبل از بازسازی 

                                  متقارن ای دو متغیرهبا استفاده از چندجمله ،های تسهیم رازدر طرح ،شناسایی تقلبدر این مقاله الگوریتمی برای 

 . شودمی محاسبهمتغیره متقارن  ای دویک چندجملهاستفاده از  باکه سهم تمام کاربران طوریبهشود بررسی می

 :زیر اشاره کردتوان به دو مورد از مزایای این الگوریتم می

                    .                           گیردکنند صورت میتا کاربری که در بازسازی راز شرکت می 𝑚شناسایی متقلب توسط  -1     

 .ضافی احتیاج نیستاطالعات ا گونهدر هنگام استفاده از این الگوریتم به هیچ -2     

 

 معرفی الگوریتم .2

گذاری اشتراک. مرحله اول [3]گیریمبرای ارائه یک طرح تسهیم راز با قابلیت شناسایی متقلب دو مرحله زیر را در نظر می 
م . در مرحله دوشد داران شرح داده خواهددر بین تمامی سهام هاتوزیع سهم ینحوهر واقع در فاز اول الگوریتم ، داست راز

ی متقلب نیز شناسای، قلبشود به عبارت دیگر در صورت وجود تنیز تعیین می دارانسهامصحت سهم عالوه بر بازسازی راز 

 . شودمی
 

 فاز رمزگذاری:

,𝐹(𝑥همانند ای دو متغیره متقارن واسطه یک چندجمله :لگام او 𝑦)  ی از درجهرا𝑘 − کند، که راز همان انتخاب می 1

𝑆 = 𝐹(0,0)  .است 

𝑓𝑖(𝑗)د ی همانناجملهبا استفاده از چندرا   𝑃𝑖رکارب: واسطه سهم هر گام دوم = 𝐹(𝑖, 𝑗) را از طریق کند و آنحاسبه میم  

 .کندارسال می 𝑃𝑖برای  کانال امن

 :فاز بازسازی و تشخیص تقلب

𝑚 فرض کنید در این مرحله ≥ 𝑘 نماد را با  هاکه آن ،داران شرکت کننده در طرحو سهام𝑃1 ,… ,𝑃𝑚 دهیم شرکت نشان می

 دهیم.شرح میرا گیرد ن صورت میکه فاز بازسازی و تشخیص تقلب در آدر ادامه الگوریتمی کنند. می

 

𝑑1 ,𝑑2سهامدار دو عدد تصادفی   𝑚: هر کدام ازگام اول > 𝑛 1  هربه ازای . کنندرا انتخاب می ≤ 𝑖 ≤ mدارسهام𝑃𝑖  

𝑣𝑖راز  سهمِ = 𝑓𝑖(0) دو سهم تشخیص  و𝑒𝑖,2 = 𝑓𝑖(𝑑1) و 𝑒𝑖,2 = 𝑓𝑖(𝑑2) کندعمومی اعالم می صورت خود را به. 

 های متقارنایدهند، چند جملهقرار می یکدیگر و دو سهم تشخیص خود را در اختیاردار سهم راز سهام  𝑚:مگام دو

𝑔0(𝑥)   و𝑔𝑑1(𝑥)  و𝑔𝑑2(𝑥) مجموعه مقادیر را روی 

 {𝑣1 , … , 𝑣𝑚} و {𝑒1,1 , … , 𝑒𝑚,1}   و { 𝑒1,2 , … , 𝑒𝑚,2} 

𝑘که از درجه کنند محاسبه می −   اگر شرایط زیر برقرار باشد باشند. می 1
𝑔𝑑1(𝑑2) = 𝑔𝑑2(𝑑1)            𝑔𝑑1(0) = 𝑔0(𝑑1)            𝑔𝑑2(0) = 𝑔0(𝑑1) 

𝑆آنگاه   = 𝑔0(0) شخیص تقلب باید به گام سوم برویم.اینصورت برای تاست در غیر 

𝑖  رداسهام 𝑚ی : همهگام سوم = 1, … , 𝑚  مقدار𝑓𝑖(𝑗) کنندمنتشر میو  محاسبهسهام است  ایچندجملهکه  را  

ها را ارائه ندهد ای، سهم راز و همچنین سهم تشخیص بخشی از این سهامداری در هنگام انتشار سهام چندجملهاگر سهام

 عنوان شخص متقلب در نظر گرفت.توان آن را بهدار صادقی محسوب نشده و میمشخص است که سهام

 دهند:ی میازیر به یکدیگر ر صورتدو به به دو کاربران تمام حال 

𝑓𝑖(j)اگر  = 𝑓𝑗(𝑖) در نتیجه𝑝𝑗  و𝑝𝑗  دهند.به یکدیگر رای می 
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𝑓𝑖(j)اگر  ≠ 𝑓𝑗(𝑖)  در نتیجه 𝑝𝑖و𝑝𝑗   دهند.یکدیگر رای نمیبه 

𝑇ه کمتر از ک 𝑝𝑖هر کاربر  ،کنندرای دریافت می 𝑣𝑖ها به تعداد  𝑝𝑖در این مرحله فرض کنید  :گام چهارم =
𝑚+𝑘−5

2
رای  

 شوندبگیرند متقلب شناخته می

𝑚متقلبین است اگر  ازای مجموعه  𝐿همچنین فرض کنید  − | L | ≥ 𝑘  آنگاه راز توسط کاربران صادق بازسازی می-

,𝑆)و خروجی برابر است با  شود 𝐿) شود.در غیر اینصورت راز جعلی بازسازی می 

 ای تعداد متقلبین ارائه شده است.ان باال برکر یک [3] رد

𝑡 اگر [5]قضیه:  <
𝑚−𝑘+3

2
 .شوندارائه شده شناسایی میالگوریتم  آنگاه متقلبین توسط 

𝑚−𝑘+3حداکثر تعداد متقلبین کمتر از  ،دهدقضیه فوق نشان می

2
الگوریتم معرفی شده تقلب را توسط کاربرانی که  .است 

دهیم که در آن با ( ارائه می7,9دهد، در بخش بعد یک طرح تسهیم راز )کنند تشخیص میدر بازسازی راز شرکت می

 کنیم.گفته شد تقلب را شناسایی می 2استفاده از آنچه در بخش 
                                                                                                                                                     

  با قابلیت شناسایی تقلب و متقلب (7,9)طرح تسهیم راز .3

از درجه حداکثر  ای دو متغیره و متقارنجملهچند ابتدا واسطه شود.انجام می 23در این بخش تمامی محاسبات به پیمانه 

𝑘 − طریق کانال ر را از طریق آن محاسبه و سپس از گیرد و سهم هر کاربدر نظر می طور تصادفیو بهزیر را به دلخواه  1

 کنددار ارسال میسهامهر امن برای 
𝑓𝑥(𝑦) = 𝐹(𝑥, 𝑦) = 𝑥4 +  𝑦4 + 3𝑥2𝑦2 − 8 

 شود:به صورت زیر نشان داده می 𝑝1 ,…, 𝑝7 سهام هایایچندجمله

 
𝑝1 ∶  𝑓1(𝑦) =  𝑦4 + 3𝑦2 − 7   
𝑝2 ∶  𝑓2(𝑦) =  𝑦4 + 12𝑦2 + 8 

𝑝3 ∶  𝑓3(𝑦) = 𝑦4 + 4 𝑦2 + 4   
𝑝4 ∶  𝑓4(𝑦) =  𝑦4 + 2𝑦2 + 18 

𝑝5 ∶  𝑓5(𝑦) =  𝑦4 + 6𝑦2 + 19 

𝑝6 ∶  𝑓6(𝑦) =  𝑦4 + 16 𝑦2 + 8 

𝑝7 ∶  𝑓7(𝑦) =  𝑦4 + 11𝑦2 + 9 

 
 کند:زیر صدق می طرح ارائه شده دردو فاز

 

,𝐹(𝑥 ایاز چندجمله نقطه متمایز 7فوق  سهم 7نجایی که با داشتن از آ: فاز رمزگذاری -1 𝑦) با توجه بهرا داریم ، 

 .آیددست میشود یعنی راز یکتا بهفرد بازسازی میای به صورت منحصر بهخواص درونیابی الگرانژ این چندجمله

,𝐹(𝑥 ایاز چندجمله نقطه 7 غیر مجاز کمتر ازی مجموعهیک زیر: بازسازی فاز -2 𝑦)  یابی ه درونلذا با توجه برا دارد

 .نیز همانند طرح شامیر امنیت داردالگرانژ و طرح شامیر این طرح 

,𝑝1دار سهام 7 … , 𝑝7  ر دفرض کنید  . بدون کم شدن از کلیت مسالهکنندگیرید که در بازسازی راز شرکت میبرا در نظر

𝑡 زیرا است t=2باشند در این صورت عدد تقلب  تقلب کرده 𝑝4و  𝑝2 دارداران دو سهامسهامبین این  <
7−5+3

2
=

5

2
ذا ل  

 حداکثر دو متقلب داریم.

دهیم و در این مثال چون فرض کردیم دو کاربر متقلب وجود دارد پس تعداد کاربران نشان می 𝑘تعداد کاربران صادق را با 

𝑘 لذا ،باشدمی 5برابر صادق = 5. 
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که طوریرا به دلخواه انتخاب کنند به 𝑑2و  𝑑1اید دو عدد تصادفی داران بگفته شده هر کدام از سهام محال طبق الگوریت
𝑑1, 𝑑2 > 9  

𝑑1دو عدد تصادفی  𝑝2دارسهام = 𝑑2و   10 = 𝑑1 دو عدد تصادفینیز  𝑝4دار کند وسهامرا انتخاب می 12 = و  11

𝑑2 =  کند.را انتخاب می 13

 کند:صورت زیر محاسبه میرا بهسهم راز و دو سهم تشخیص خود  𝑝2 دارسهام

 سهم راز:
𝑣2 =  𝑓2(0) = 8                          

                                                

 دو سهم تشخیص:

                                                                     𝑒2,1 =  𝑓2(𝑑1) = 7         

 
      𝑒2,2 = 𝑓2(𝑑2) = 1 

 :کندسهم راز و دو سهم تشخیص خود را به صورت زیر محاسبه می 𝑝4دار سهامهمچنین 

 : سهم راز

 
 𝑣4 = 𝑓4(0) = 18     

                            

 :صیتشخدو سهم 

𝑒4,1 = 𝑓4(𝑑1) = 20                                  

𝑒4,2 = 𝑓4(𝑑2) = 6                                     

𝑓2جعلی  ایچندجمله 𝑝2کاربر 
∗ = 𝑦4 + 12𝑦2 + 𝑒2,1و دو سهم تشخیص  10 = 𝑒2,2و 7 =  𝑝4و همچنین کاربر  1

𝑓4جعلی  ایچندجمله
∗ = 𝑦4 + 2𝑦2 + 𝑒4,1و دو سهم تشخیص  21 = 𝑒4,2 و 20 = را برای دیگر کاربران ارسال  6

ان رکارب ای سهامِتوانند راز را به صورت منحصر بفرد با استفاده از چندجملهدو کاربر متقلب می صورت ایندر . کنندمی

 .بازسازی کنند ،صادق

کاربران متقلب یک رای گیریم که هرکدام از نتیجه میزیر  هایی مانند تساویهایایبرابری چندجملهپس از بررسی 

 :کننددریافت می

𝑓2
∗(7) = 𝑓2(7)    و  𝑓4

∗(4) = 𝑓4(4) 

 

 کنند دریافت نمیاز یکدیگر هیچ رای  𝑝6 و 𝑝4و  𝑝2کاربران  هیچ دو کاربر ازدهد که های زیر نشان میهمچنین نابرابری

𝑓4
∗(6) ≠  𝑓6(4)           و      𝑓2

∗(6) ≠ 𝑓6(2)   و   𝑓2
∗(4) ≠ 𝑓4(2) 
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1چون طبق گام چهارم الگوریتم  < T =
𝑚−𝑘+5

2
=

7

2
متقلب هستند.  𝑃4و  𝑃2 شود کهدر نتیجه اطمینان حاصل می 

 کنند رای دریافت می 6ی زیر الزم به ذکر است هرکدام ازکاربران صادق طبق رابطه

 
𝑛 − 𝑡 − 1 = 9 − 2 − 1 = 6 

بازسازی راز قصد فریب دادن دیگر کاربران را دارند که در حین است ه شدهروشی برای شناسایی کاربرانی ارائ در این مقاله

صورت این الگوریتم را به  3ارائه شده و در نهایت در بخش  2الگوریتم در بخش است. ابتدا یک روش در قالب ارایه شده

 کاربردی اجرا کردیم.

 کارهای آینده. 4

ی تقلب در شناسای. کندمشکل تقلب را برطرف می ز،را الگوریتم پیشنهادی در بازسازیتوجه به آنچه گفته شد استفاده از  با

یابی شده است که ای درونجملهدومتغیره متقارن و خطی بودن چند ایجملهشده تنها براساس خاصیت چند طرح ارایه

د شویکی از مشکالت طرح لیو و همکارانش حجم زیاد محاسبات است که باعث می. باشدمیفاقد اطالعات اضافی در سهام 

 باشد.مند عالقهخوانندگان تحقیقات بعدی تواند موضوع این مشکل میافزایش یابد  ،زمان اجرای الگوریتم در لحظه
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