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Resum

La votació electrònica és una nova tecnologia amb avantatges respecte a les vo-

tacions tradicionals. Per a garantir la seva seguretat, utilitzem la metodologia de la

criptografia moderna. El rigor de la criptografia dóna significat a la noció de “ga-

rantir la seguretat”: amb definicions i proves de seguretat formals, podem demostrar

matemàticament quines propietats de seguretat es compleixen.

En aquest projecte, ens centrem en la validació de les paperetes electorals : la

capacitat de comprovar que una papereta electoral s’ha creat honestament. Aix́ı, po-

dem detectar alguns atacs en el moment de rebre una papereta electoral, identificant

al votant i augmentant la robustesa del sistema.

Primer, introdüım una definició formal per a tractar la validabilitat de les pape-

retes electorals, inexistent a la literatura actual fins a on arriba el nostre coneixement.

Segon, demostrem la viabilitat de la nostra definció presentant dos esquemes de vo-

tació electrònica que la compleixen. Per a donar resultats tan genèrics com sigui

possible, considerem que els vots són subconjunts de k candidats diferents, per a un

k arbitrari. A més, els dos esquemes representen els candidats de manera diferent:

com elements d’un cos d’aritmètica modular o com elements d’un grup algebraic.
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Resumen

La votación electrónica es una nueva tecnoloǵıa con ventajas respecto a las vota-

ciones tradicionales. Para garantizar su seguridad, utilitzamos la metodoloǵıa de la

criptografia moderna. El rigor de la criptograf́ıa da significado a la noción de “ga-

rantizar la seguridad”: con definiciones y pruebas de seguridad formales, podemos

demostrar matemáticamente qué propiedades de seguridad se cumplen.

En este proyecto, nos centramos en la validación de las papeletas electorales : la

capacidad de comprobar que una papeleta electoral se ha creado honestamente. De

esta manera, podemos detectar algunos ataques en el momento de recibir una papeleta

electoral, identificando al votante y aumentando la solidez del sistema.

Primero, introducimos una definición formal para trabajar con la validabilidad de

las papeletas electorales, inexistente en la literatura actual hasta donde llega nuestro

conocimiento. Segundo, demostramos la viabilidad de nuestra definición presentan-

do dos esquemas de votación electrónica que la cumplen. Para dar resultados tan

genéricos como sea posible, consideramos que los votos son subconjuntos de k can-

didatos diferentes, para un k arbitrario. Además, los dos esquemas representan a los

candidatos de manera diferente: como elementos de un cuerpo de aritmética modular

o como elementos de un grupo algebraico.
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Abstract

Electronic voting is an emerging technology with advantages with respect to tra-

ditional voting systems. In order to guarantee its security, we use the methodology

of modern cryptography. The rigour of cryptography gives meaning to the notion of

“guaranteeing security”: with formal definitions and security proofs, we can mathe-

matically prove which security properties are fulfilled.

In this project, we focus on the validability of ballots : the capability of checking

whether a ballot has been honestly generated or not. Thereby, we can detect some

attacks during the reception of a ballot, identifying the voter and increasing the

system’s soundness.

Firstly, we introduce a formal definition to model validability of ballots, non-

existent in the current literature as far as we know. Secondly, we show the viability

of our definition describing two electronic voting schemes that fulfill it. To provide

results as general as possible, we consider that votes are subsets of k different can-

didates, for a given k. Besides, both schemes represent candidates in different ways:

either as elements from a modular arithmetic field or as elements from an algebraic

group.
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5.2 Implementació de l’Esquema i Seguretat . . . . . . . . . . . . . . . . 83

6 Esquema per a Candidats de G 91

6.1 Proves de Coneixement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
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7.1 Eficiència: Mida de les Paperetes Electorals . . . . . . . . . . . . . . 101
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Caṕıtol 1

Introducció

En aquest caṕıtol, introdüım el tema del qual tracta aquest Projecte Final de

Carrera.

Primer, introdüım la motivació que ens porta al present estudi. Seguidament,

repassarem la literatura relacionada, repassant breument des de l’aparició de la crip-

tografia moderna fins al moment actual. Finalment, remarquem quines són les con-

tribucions d’aquest document.

Al final d’aquest caṕıtol es descriu l’estructura de la resta del projecte.

1.1 Objectius i Motivació

1.1.1 Introducció a la Votació Electrònica

L’avenç tecnològic exponencial que experimentem avui en dia ens permet afrontar

situacions amb noves eines i perspectives. Això es tradueix en un ventall de possibili-

tats per a resoldre problemes ja existents amb solucions diferents, més eficients i més

satisfactòries. Aquestes solucions diferents impliquen, no obstant, noves amenaces

i nous problemes a resoldre. Per exemple, les tecnologies de la informació perme-

ten comunicar-se amb més facilitat, però també apareixen noves vies per a violar la

seguretat: robar documents a distància o estendre virus informàtics són dos exem-

ples d’atacs inexistents al món f́ısic. La criptografia moderna és un altre exemple

de tecnologia de nova creació: proveeix d’arguments formals a la seguretat de les
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tecnologies de la informació i les comunicacions.

A dins de la criptografia moderna, ens trobem amb la votació electrònica. Des

del punt de vista de la seguretat computacional, la votació electrònica és aquell

conjunt de tecnologies destinades a traslladar a un suport virtual qualsevol procés

participatiu de decisió, des d’enquestes fins a eleccions democràtiques. En l’àmbit

de la criptografia, un esquema de votació electrònica és un conjunt d’algorismes que

satisfan una sèrie de propietats de seguretat formals. És a dir, la criptografia treballa

en un model formal de la realitat, per tal de donar arguments lògicament vàlids i

irrefutables.

La votació electrònica és una solució diferent, que té avantatges en front de la

votació f́ısica. Alguns d’aquests són:

• La comoditat per al votant : dóna facilitats per al vot a distància (e.g. des de

l’estranger) o per persones amb mobilitat redüıda. L’index de participació pot

augmentar.

• El cost : evita l’ús de taules electorals f́ısiques.

• L’auditabilitat : al final d’una votació queda una transcripció que, amb els me-

canismes adients, ajuda a donar confiança de que els processos de votació i

recompte s’han realitzat honestament.

• El recompte: és més ràpid i acurat que amb mecanismes tradicionals.

No obstant, també existeixen desavantatges, que hem d’estudiar i pal·liar tant

com sigui possible. Alguns d’aquests desavantatges són els següents:

• La naturalesa electrònica de les paperetes : les paperetes perden el suport f́ısic

i, per tant, ens hem de protegir contra duplicats, manipulacions i atacs contra

la privadesa dels vots.

• Aparició d’entitats amb privilegis : s’ha d’estudiar en quins casos els tècnics

del sistema de votació electrònica o les entitats que emmagatzemen claus crip-

togràfiques poden violar la seguretat de la votació.

• La complexitat dels sistemes : tant el software com el hardware són molt com-

plexes i no es pot garantir al cent per cent la seva correctesa. A més, entendre
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el sistema i comprovar els arguments formals subjacents requereix uns coneixe-

ments tècnics que no es troben a l’abast de qualsevol individu.

1.1.2 Seguretat de la Votació Electrònica

Un sistema de votació electrònic ha de ser prou complex com per a garantir certes

propietats de seguretat. Per a que la votació electrònica sigui una alternativa viable

a la votació tradicional, aquesta ha d’oferir, al menys, una seguretat similar.

La més simple de les propietats que demanem es coneix com a completesa: si

totes les entitats es comporten de manera honesta, aleshores el resultat ha de ser

l’esperat. És a dir, si tots els votants utilitzen els protocols establerts, i l’autoritat

electoral fa el recompte de la manera especificada, aleshores el resultat ha de ser el

que s’obtindria en una votació tradicional honesta.

Una altra propietat bàsica és la privadesa dels vots: donat que la majoria de

votacions (com, per exemple, les eleccions democràtiques modernes) es fan amb vot

secret, hem d’assegurar que cap atacant no és capaç de descobrir el vot de cap votant.

És a dir, la millor estratègia que un atacant hauria de tenir per a esbrinar vots a partir

de paperetes electorals,1 hauria de ser escollint-los a l’atzar.

La identificació del votant és també important: ens hem d’assegurar que cap

individu no pot votar en nom dels altres. Existeixen sistemes de “vot en pijama”, en

el que els individus poden votar des de qualsevol terminal (incloent, per exemple, un

ordinador domèstic), i ni tant sols en aquests casos un atacant hauria de poder fer-se

passar per altres persones.

Una de les propietats més interessants del vot electrònic és la verificabilitat.

Encara que existeixen diverses definicions de verificabilitat, parlant en termes generals

vol dir que qualsevol individu pot comprovar que cada votant censat ha votat com a

màxim una vegada, i que el recompte s’ha fet honestament, donant lloc al resultat

correcte. Aquesta propietat només apareix a la votació electrònica, ja que en les

votacions tradicionals hem de confiar en que terceres persones (e.g. els interventors

dels partits poĺıtics) actüın honestament.

1 Farem la distinció entre vot (decisió lliure que pren el votant) i papereta electoral (informació

que s’envia a l’autoritat electoral per tal de que el vot es tingui en compte). Quan sigui clar quin

és el cas, parlarem indistintament de vot.
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Si bé existeixen més propietats de seguretat, ens centrarem ara en la validabili-

tat de les paperetes electorals, que pel fet de ser l’eix central del nostre treball, la

descrivim en detall al següent apartat.

1.1.2.1 Validabilitat de les Paperetes Electorals

En l’àmbit de les votacions electròniques, a pesar de que és el votant qui escull

el vot (i.e. el que pren la decisió de quin vot emetre), és un programa informàtic el

que crea la papereta electoral que s’enviarà per tal d’incloure el vot al recompte. Ens

podem trobar amb tres situacions diferents:

• La papereta electoral conté un vot vàlid segons les normes del sistema electoral.

En aquest cas, direm que la papereta és vàlida.

– La papereta electoral conté el vot que el votant ha escollit.

– La papereta electoral conté un vot diferent al que el votant ha escollit.

• La papereta electoral conté un vot no permés segons les normes del sistema

electoral. Direm, aleshores, que la papereta és invàlida.

Distingir si la papereta electoral conté un vot permés segons les regles del sistema

electoral és conegut a la literatura com el problema well-formedness de la papereta

(en anglès, “ben format”). Comprovar que la papereta electoral conté el vot que

hauria de contenir (és a dir, el que el votant ha escollit) es coneix com el problema

cast-as-intended (en anglès, “emés segons el previst”).

Per a millorar l’auditabilitat en temps real és important detectar en quins casos

i perquè el software d’emissió de paperetes electorals no funciona correctament (bé

perquè està mal dissenyat o implementat, o bé perquè ha estat modificat maliciosa-

ment). Algunes situacions de funcionament incorrecte del software les podem detectar

si sabem distingir entre paperetes electorals vàlides i invàlides. La validabilitat dels

vots es preocupa, per tant, de solventar el primer problema, el de well-formedness,

però no afronta el problema cast-as-intended.

Per a dissenyar un sistema de votació electrònica, existeixen dos mecanismes ben

diferenciats que s’han estudiat en la literatura, ambdós orientats a garantir la priva-

desa dels vots:
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• Sistema Homomòrfic. És un sistema que permet agrupar les paperetes elec-

torals (i.e. els vots “xifrats”) de tal manera que s’obté una única papereta

electoral amb la suma de tots els vots. Aleshores, es desxifra aquesta papereta

electoral i s’obté el resultat de manera immediata.

• Sistema basat en Mixnet. Consisteix en un utilitzar una Mixnet (en anglès,

“xarxa per a mesclar”) per a reordenar les paperetes electorals aleatòriament,

de manera que no és possible enllaçar una papereta al votant que l’ha emés.

Aleshores, es desxifren totes les paperetes i es computa el resultat corresponent.

En els sistemes del primer tipus és essencial ser capaços de validar vots. En cas

contrari, un vot invàlid podria corrompre la papereta electoral que conté la suma de

tots els vots, invalidant aix́ı el resultat final. A més, un atac no seria necessàriament

detectat. Per exemple, es podria votar negativament a un candidat i votar dues

vegades a un altre, i la suma total coincidiria amb l’esperada.

En el segon dels casos no és un requisit imprescindible, però śı interessant des

del punt de vista de la robustesa. No és imprescindible perquè abans d’obtindre

el resultat es “desxifren” totes les paperetes, i per tant es poden descartar els vots

invàlids. No obstant, en el moment de “desxifrar”, el votant que ha emés una papereta

invàlida està completament desvinculat d’ella. Donat que cap atacant no pot enllaçar

la papereta electoral amb el votant corresponent, els auditors i els tècnics del sistema

de votació electrònica tampoc no haurien de poder fer-ho: aquest fet posaria en

perill la privadesa dels vots. Per tant, la validabilitat de les paperetes electorals és

un requisit que afegeix robustesa al nostre sistema.

1.1.3 Plantejament dels Objectius

Aquest projecte s’engloba en l’àmbit de la votació electrònica i, més espećıficament,

de la validabilitat del vot. El nostre objectiu és continuar amb el desenvolupament

del mateix en aquestes dues direccions:

• Des del punt de vista teòric, definir quan es considera que una votació electrònica

té paperetes electorals validables. És a dir, interpretar la idea intüıtiva de “de-

tectar si una papereta és vàlida o no” i definir-la en termes formals.
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• Des del punt de vista pràctic, introdüır algorismes i protocols per a construir un

esquema criptogràfic amb paperetes validables, segons la definició prèviament

introdüıda.

1.2 Literatura relacionada

En aquesta secció farem un repàs a la literatura cient́ıfica relacionada amb el tema

que ens interessa per a donar una visió global i clara de l’estat de l’art. Introduirem

breument la història de la criptografia moderna i del vot electrònic, i ens centrarem

després en la validabilitat del vot.

1.2.1 Aparició de la Criptografia Moderna

Molt abans de l’aparició dels xips de silici, ja s’utilitzaven tècniques per a amagar

la informació. Per exemple, el xifrat de Cèsar [31], que consisteix en substituir cada

lletra per una altra, desplaçant l’abecedari tres posicions; o el xifrat de Vigenère [31],

en el qual es substitueix cada lletra per una altra, on el desplaçament depén de la

posició que ocupa la lletra.

Aquests mètodes tenen en comú que basaven la seguretat en obscuritat: el mètode

de xifrat no era conegut per l’hipotètic atacant i, per tant, desxifrar-ho era una tasca

suposadament dif́ıcil. Amb l’aparició dels ordinadors, la seguretat per obscuritat va

quedar obsoleta perquè els mètodes de criptoanàlisi (és a dir, els mètodes per a violar

la seguretat) s’automatitzen i es potencien. Aquesta idea es reflexa al segon postulat

de Kerkhoff [32]: “[El sistema] no ha de requerir ser secret, i no deu ser un problema

si cau en mans de l’enemic.” Encara que va ser publicat a l’any 1883, encara romàn

respectat per la comunitat cient́ıfica dedicada a la seguretat computacional.

A més de no basar-se en el secretisme del mètode (sinó en el secret d’una clau),

la criptografia moderna aplica el formalisme matemàtic per a desenvolupar les seves

teories. Per a aconseguir-ho, es regeix per tres principis [31, Cap. 1]:

• Formulació de definicions acurades: especificant el significat de “segur” per

mitjà de propietats matemàtiques.
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• Supòsits subjacents precisos: s’assumeixen certes propietats relatives a la difi-

cultat d’executar algunes operacions amb ordinadors (com, per exemple, que el

logaritme discret és “dif́ıcil” de computar en un ordinador). Aquests supòsits

es descriuen acuradament i de manera formal. Són necessaris per a crear esque-

mes criptogràfics, ja que l’existència de qualsevol esquema criptogràfic implica

determinades propietats que avui en dia estan conjectures però no resoltes.2

• Proves de seguretat rigoroses: la seguretat no es dedueix de manera intüıtiva,

sinó que s’utilitzen demostracions formals.

La criptografia moderna i els seus tres principis va sorgir al voltant del 1980.

Shannon ja va aplicar un cert formalisme per a estudiar xifrats al 1949 [39]. Més

tard, alguns mètodes van ser proposats però no estudiats de manera rigorosa, com

per exemple el sistema RSA original proposat al 1978 [36], en el que la seguretat

s’argumenta mitjançant l’estudi d’alguns atacs però es deixa oberta la possibilitat

d’altres.3 L’aparició dels tres principis es pot situar a un article de Goldwasser

i Micali [26], al 1984. Inicialment, va començar com un intent de formalitzar els

mètodes de xifrat (és a dir, únicament per a amagar informació), però es va estendre

a altres àrees com són les signatures digitals (per a preservar la integritat de missatges

i alhora autenticar a l’emissor), les proves de coneixement (per a demostrar que es

coneix una certa informació), etc.

1.2.2 Aparició de la Votació Electrònica

La votació electrònica és una aplicació de la criptografia moderna.

2 Per exemple, la conjectura P
?
= NP és una conjectura del camp de la computació teòrica que

encara no s’ha resolt. L’existència d’un esquema de xifrat o d’un esquema de signatures digitals tal

i com els coneixemen implica l’existència de funcions unidireccionals (és a dir, funcions de les que

no es pot trobar una antiimatge “fàcilment”). L’existència de funcions unidireccionals implica que

P 6= NP . Donat que és una conjectura, la criptografia moderna no s’ha demostrat infalible, però el

fet de que la conjectura hagui estat vigent durant els darrers 50 anys dóna indicis per a pensar en

la seva solidesa. L’apartat 2.2 expandeix aquesta discussió.
3 A l’article es menciona, textualment, The reader is challenged to find a way to “break” our

method (tradüıt de l’anglès, “Es proposa al lector el repte de trobar un atac per a trencar el nostre

mètode”).
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Al 1984, l’estat de Illinois va començar a provar sistemes electrònics de recompte

de vots, i cap al 2000 ja s’havien implementat sistemes de votació electrònica a

Bèlgica, Brasil, Finlàndia i Alemanya, entre altres [33].

De manera paral·lela al desenvolupament d’aplicacions pràctiques enfocades a

“guardar vots xifrats” i fer recomptes de manera digital, la comunitat criptogràfica

establia les bases teòriques d’un esquema de votació electrònica. És a dir, d’un “pro-

tocol de vot criptogràfic” per a assolir el que avui en dia coneixem com esquemes

criptogràfics de votació electrònica. Això inclou la definició sintàctica d’un conjunt

d’algorismes i les propietats de seguretat formals que haurien de satisfer per a pro-

porcionar garanties en unes eleccions reals.

És dificil situar les primeres mencions a un esquema de votació electrònica crip-

togràfic, però trobem exemples durant els primers anys de desenvolupament de la

criptografia. Cohen i Fisher publiquen al 1985 un esquema de votació que contempla

la verificabilitat del recompte [14]. Al 1992 Fujioka, Okamoto i Ohta introdueixen

un esquema eficient per a un gran nombre de votants [23]. Molt més tard, al 2008,

Adida presenta Helios [3], un software de codi obert de votacions electròniques amb

“privadesa del vot” i “verificabilitat”. Al 2011, Bernhard et al. presenten una noció

de “privadesa del vot” diferent [6], i exposen una carència del sistema Helios. No

és fins aquest moment que es té una prova formal de que un programa informàtic,

Helios, implementa un esquema de votació electrònica “segur”. Encara que fa apro-

ximadament tres dècades que es parla d’esquemes criptogràfics de vot electrònic, és

una noció encara canviant i en constant evolució.

1.2.3 Validabilitat del Vot

La validabilitat de les paperetes electorals (és a dir, ser capaç de saber si una

papereta electoral es pot haver creat de manera honesta) és un altre dels refinaments

de les propietats de seguretat: ajuda a auditar les eleccions en temps real, evitant

frauds prematurament.

A la literatura actual, emperò, aquest concepte està poc estudiat. Schoenmakers

considera, al 1999, el concepte de paperetes vàlides (en anglès, well-formedness of

ballots) [38] de manera informal, i argumenta que el seu esquema té paperetes va-

lidables. Joaquim et al. introdueixen al 2003 la descripció sintàctica d’un protocol
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per a votacions electròniques [29]. Mencionen la noció de verificabilitat, que inclou

la capacitat de detectar si el vot es vàlid o no, però de manera informal i sense cap

implementació. Al 2005, Chaum et al. proposen comprovar la validesa del vot (de

nou el concepte de well-formedness) mitjançant auditors independents [12]. És a dir,

amb entitats en les que s’haurà de confiar, que tindran la capacitat de “descobrir”

el vot amagat en paperetes electorals. Cetinkaya et al. publiquen una idea latent en

altres articles [11]: validar els vots mitjançant una signatura digital. Si bé aquest

concepte està orientat a validar els vots, ho fa des del punt de vista d’identificació del

votant, i no de la impossibilitat d’emetre una papereta electoral creada de manera

maliciosa. Cal remarcar que cap dels articles anteriors tracta la validesa del vot amb

una definició formal.

1.3 Contribucions

Aquest projecte final de carrera representa les següents contribucions originals:

• Definició formal de Validabilitat (secció 3.2.3). Una propietat de seguretat

respecte a la validabilitat és proposada tenint en compte el caràcter global

d’unes eleccions (és a dir, no s’emet un sol vot, sinó molts).

• Esquema genèric (caṕıtol 4). Es proposa un conjunt d’algorismes basats

en dues proves de coneixement, i es demostra que formen un esquema de vot

electrònic amb, entre altres propietats, paperetes validables.

• Dos esquemes concrets (caṕıtols 5 i 6). S’utilitza l’esquema genèric per a

implementar dos esquemes concrets (és a dir, especificant com són les proves de

coneixement). Es veu, aix́ı, que la validabilitat del vot és un requeriment com-

putacionalment assolible. S’estudia el cost computacional que la validabilitat

suposa.

• Proves de coneixement nul de desigualtats (secció 4.3). Per a dissenyar

les implementacions, considerarem un sistema electoral complex i realista, en el

que cada votant pot escollir k candidats d’un conjunt de candidats relativament

gran. D’aquesta manera, la quantitat de vots possibles és molt gran: no podem
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fer una “llista exhaustiva” d’ells i demostrar que el vot es correspón amb algun

d’aquesta llista.

Per a aconseguir que les implementacions siguin eficients, haurem de crear pro-

ves de coneixement nul4 de que una llista d’elements són tots diferents entre ells.

Per a això, utilitzarem dues estratègies depenent de si els elements pertanyen

a un grup algebraic o a un cos d’aritmètica modular.

1.4 Estructura del Document

La resta del document està estructurat com es detalla a continuació:

Caṕıtol 2: S’introdueixen els conceptes de la criptografia moderna que farem servir

per a introduir les noves definicions i construir els protocols. El document

està autocontingut: qualsevol concepte que aparegui haurà estat definit amb

anterioritat.

Caṕıtol 3: Es presenten les definicions de seguretat d’un esquema de votació elec-

trònica. És a dir, els requeriments formals per a considerar un esquema

“segur”.

Caṕıtol 4: Es construeix un esquema genèric de votació electrònica: utilitzant pri-

mitives criptogràfiques introduides al caṕıtol 2 (és a dir, esquemes amb fun-

cionalitats criptogràfiques com, per exemple, xifrats asimètrics), es dóna la

construcció d’un esquema “segur”, segons les nocions introdüıdes prèviament.

Caṕıtols 5 i 6: Basant-se en l’esquema genèric del caṕıtol 4, es descriuen dos esque-

mes concrets mitjançant esquemes criptogràfics espećıfics (com, per exemple,

xifrats Cramer-Shoup). Són dos esquemes que difereixen en la representació

dels vots considerats (i.e. asignant a cada candidat bé un element de Zn o bé

un element d’un grup G), en la seva eficiència computacional i en els supòsits

subjacents.

4 Parlant en termes generals, una prova de coneixement nul és un sistema que permet demos-

trar que coneixem uns certs elements que compleixen una certa condició sense revelar-los. Aquest

concepte està explicat en detall a l’apartat 2.3.3.
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Caṕıtol 7: Finalment, repassem les contribucions introdüıdes i mencionem quines

idees semblen interessants per a estudiar en el futur.
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Caṕıtol 2

Introducció a la Criptografia

Moderna

En aquest caṕıtol, introduirem els conceptes tècnics de la criptografia moderna

que farem servir com a base per a treballar en el vot electrònic i la seva validabilitat.

Començarem introduint la notació utilitzada i els supòsits subjacents, per després

descriure les primitives criptogràfiques que necessitem per a les nostres construccions.

2.1 Notació

Per a que el projecte final de carrera estigui autocontingut, introdüım aqui la no-

tació que fem servir durant tot el document, fent especial èmfasi en la espećıficament

utilitzada al camp de la criptografia.

Utilitzarem x = y com l’asignació habitual: indica que guardem el valor contin-

gut en y a la variable x. Quan sigui una asignació aleatoritzada (i.e. quan el valor

indicat a y estigui definit sota una funció de densitat de probabilitat), utilitzarem el

śımbol x ← y. A més, si A és un conjunt, indicarem per x ← A que escollim un

element de manera uniforme.

Si A és un conjunt, definim A∗ com el conjunt de totes les n-tuples d’elements

de A, per a tot n ∈ N. És a dir, A∗ =
⋃
n∈NA

n. En particular, {0, 1}∗ indicarà el

conjunt de totes les cadenes de bits.

En criptografia, alguns objectius son inassolibles. Per exemple, no podem assegu-
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rar que un atacant mai no podrà falsificar una signatura digital, ja que les signatures

digitals existeixen, i agafant una cadena de bits de manera aleatòria seria possible

trobar una signatura correcta. Per a expressar la seguretat en aquests casos, impo-

sarem que la probabilitat de que això passi sigui “molt petita” Per a donar sentit a

la noció “molt petit”, definim les funcions negligibles. Direm que f : N → R és una

funció negligible si per a tot polinomi p, la funció f és asimptòticament menor que

l’invers del polinomi. És a dir:

f negligible ⇐⇒ ∀ polinomi p,∃n0 tal que ∀n > n0, f(n) <
1

|p(n)|

Treballem amb les funcions negligibles per les seves bones propietats, dues d’elles

recollides en el següent teorema:

Teorema 2.1.

La suma de dues funcions negligibles és negligible.

El producte d’una funció negligible per un polinomi també és negligible.

Prova. Veure [31, Prop. 3.6].

Per a fer escalables els esquemes criptogràfics, hem de utilitzar una estratègia

asimptòtica. Per exemple, signatures digitals k bits més llargues podrien ser 2k

vegades més dif́ıcils de falsificar. És en escenaris com aquest on la definició de funció

negligible pren tot el sentit. Remarquem que, encara que utilitzem aquesta estratègia

asimptòtica, a l’hora de escollir un esquema per utilitzar a la pràctica haurem de

concretar quin és el paràmetre de seguretat que utilitzem. Per exemple, podem fixar

que la longitud de les signatures digitals sigui de ` bits, obtenint una fita espećıfica

per a la probabilitat que un adversari té de falsificar-les.

Considerarem que un algorisme és un programa que es pot executar en un or-

dinador.1 Si l’algorisme utilitza bit aleatoris, direm que és probabiĺıstic. A més, si

existeix un polinomi tal que el programa sempre acaba en un nombre de passos fitat

pel polinomi evaluat en la longitud dels paràmetres d’entrada, direm que és un algo-

risme de temps polinòmic o eficientment computable. Direm que un conjunt

1 Formalment, entenem que un ordinador és una màquina de Turing determinista. És a dir, un

dispositiu programable que efectua els procediments seqüencialment, i que es pot programar per a

efectuar un calcul determinat amb una entrada donada. En general, utilitzarem el terme genèric

“ordinador” per a referir-nos a aquest concepte.
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és eficientment computable si existeix una algorisme eficientment computable que

determina si un element, passat com a entrada, pertany o no al conjunt. Denotarem

l’execució d’un algorisme com s ← Algorisme(e; r), on e són els paràmetres d’en-

trada, r l’aleatorietat utilitzada (que obviarem si no la necessitem), i s la sortida.

L’asignació ← emfatitza que l’algorisme és probabiĺıstic.

Un protocol serà un algorisme executat entre diversos ordinadors connectats per

un canal de comunicació (i.e. una cinta de lectura/escriptura).

Un adversari estarà modelitzat com un conjunt d’algorismes que, per definició,

s’executen en un ordinador. Utilitzarem la notació AO per a dir que l’adversari A té

accés al programa O durant l’execució del seu algorisme. És a dir, el pot executar

escollint l’entrada que vulgui com una instrucció addicional. En aquest cas, direm

que O és un oracle. Aquesta noció ens és útil per a donar a l’adversari capacitats

que no tindria altrament (per exemple, no donar-li accés a una clau per a desxifrar,

però si permetre que desxifri tantes vegades com vulgui).

Per senzillesa conceptual, agrupem els algorismes que estudiem en esquemes. A

més, els esquemes instancien comportaments criptogràfics més o menys espećıfics,

anomenats primitives. D’aquesta manera, podem fer un estudi modular que ens

aporta molta flexibilitat. Les definicions acurades dels conceptes explicats dalt són

les següents: Una primitiva criptogràfica és una descripció abstracta d’un conjunt

d’algorismes i protocols, incloent les propietats de seguretat que satisfan. Un esque-

ma criptogràfic és una instància de primitiva criptogràfica de tal manera que es

pot implementar en ordinadors. És a dir, és la descripció dels algorismes que tenen

la sintaxi definida a la primitiva, conjuntament amb la prova de seguretat que de-

mostra que les propietats de seguretat es satisfan. A la secció 2.3 es troba un recull

de primitives i esquemes utilitzats durant la resta del document, com per exemple

el xifrat asimètric (primitiva criptogràfica) o el xifrat Boneh-Goh-Nissim (esquema

criptogràfic de xifrat asimètric).

Un argument de seguretat serà una demostració matemàtica de que, donat

un esquema criptogràfic, es compleixen unes certes propietats de seguretat. Una

propietat de seguretat serà una o més condicions matemàtiques, que anomerem

experiments. Un experiment criptogràfic és una eina per a expressar proves de
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seguretat com probabilitats de la forma següent:

∃ε(λ) tal que ∀λ, Pr
[
p1; . . . ; pn : d

]
≤ ε(λ)

Que indica que executem seqüencialment els procediments p1, . . . , pn (que poden

dependre de λ) i després obtenim la probabilitat de que la condició de decisió d

es cumpleixi o no. Si no s’indica altrament, la probabilitat es computa sobre tots

els events aleatoris inclosos als procediments i a la condició de decisió. Observem

que entre els procediments podem incloure un o més adversaris que poden “atacar”

el nostre esquema. Direm que un adversari guanya un experiment quan la

condició es compleix, i habitualment requerirem que l’experiment no es pugui guanyar

“fàcilment”. Remarquem que els adversaris no són més que programes d’ordinador,

però que són desconeguts, ja que habitualment voldrem provar condicions del tipus:

“Cap adversari no pot trencar la seguretat del nostre esquema més que

amb una probabilitat negligible, que depén del temps d’execució màxim

de l’adversari.”

Els experiments de seguretat els podem classificar en funció de la fita ε(λ) i la

naturalesa dels adversaris. Poden ser:

• perfectes, si ε(λ) = 0 per a tot λ (és a dir, l’experiment no fallarà mai);

• estad́ıstics, si ε(λ) és negligible i no existeix cap adversari en l’experiment

(és a dir, tots els algorismes utilitzats són coneguts i, per tant, pot fallar només

si tenim “mala sort”);

• computacionals, si ε(λ) és negligible i existeix un adversari probabiĺıstic de

temps polinòmic (és a dir, que l’experiment pot “fallar” depenent de l’adversari

que utilitzem, però cap no el pot fer fallar més que amb probabilitat negligible).

Pel que fa al rerefons matemàtic, utilitzarem les següents nocions:

• Grup: conjunt amb una operació interna commutativa tal que (1) existeix un

element neutre i (2) tot element té invers. Si no s’indica altrament, utilitzarem

la notació multiplicativa (és a dir, denotarem per · l’operació de grup).
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• Producte Cartesià de dos Grups: donats dos grups, H1 i H2, amb operaci-

ons denotades ∗ i ⊕, respectivament, podem definir un altre conjunt H1 ×H2,

consistent en les parelles (h1, h2) on el primer element és de H1 i el segon de

H2. A més, aquest segon conjunt és un grup, amb l’operació · heretada:

(h1, h2) · (h′1, h′2) = (h1 ∗ h′1, h2 ⊕ h′2)

• Aparellament: donats els grups G1, G2 i GT , un aparellament serà una apli-

cació e : G1 ×G2 → GT amb les dues propietats següents:

– Bilineal. És a dir, lineal en les dues variables:

e(a · b, α) = e(a, α) · e(b, α), e(a, α · β) = e(a, α) · e(a, β)

– No degenerat. És a dir, siG1 iG2 generen els grups G1 i G2 respectivament,

aleshores e(G1, G2) és un generador de GT .

Aquests aparellaments s’han estudiat extensament a la literatura, ja que re-

sulten ser molt útils de cara a la criptografia. Intüıtivament, la utilitat dels

aparellaments prové de que permeten executar operacions “extra”, traslladant

les operacions de G1 o de G2 al grup GT , però no al revés. Aquest com-

portament està en la mateixa ĺınia que altres conceptes a la criptografia (per

exemple, un xifrat asimètric permet xifrar pero no desxifrar, en absència de les

claus secretes).

Un estudi breu dels diferents aparellaments es pot veure a [25]. La demostració

de la seva existència i construcció es pot consultar a [35, Cap. 5 i 6].

2.2 Supòsits

En aquesta secció introdüım els supòsits en els quals suportem els nostres argu-

ments de seguretat. Un supòsit és, informalment, assumir que un problema donat

(per exemple, computar el logaritme discret) és “dif́ıcil” de resoldre. Més formalment,

direm que un problema és “dif́ıcil” si no existeix cap algorisme que, en un ordinador

i en temps polinòmic, el pugui resoldre amb probabilitat no negligible.
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Utilitzem supòsits perquè la criptografia es basa en que alguns problemes són

“dif́ıcils”. Existeixen conjectures encara no resoltes sobre l’existència i classificació

d’aquests problemes “dif́ıcils”. Alguns exemples de problemes amb conjectures sobre

la seva “dificultat” són els següents:

• El problema P versus NP. Els “problemes” es poden classificar en diversos

tipus. Intüıtivament, per a alguns problemes existeix un algorisme de temps

polinòmic per a trobar una solució (aquests problemes es diu que tenen tipus

P), i per a altres existeix un algorisme de temps polinòmic per a comprovar

que una solució és efectivament una solució vàlida (els problemes tipus NP). La

conjectura intenta esbrinar si tots els problemes tipus NP són també problemes

de tipus P.

• Existència de funcions unidireccionals. Una funció unidireccional és una

funció de la qual és dif́ıcil trobar antiimatges [31, Cap. 6]. Més formalment,

definim una funció unidireccional com aquella en la que és dif́ıcil trobar dos

elements x1, x2 tals que f(x1) = f(x2). 2

Si considerem que la funció és un algorisme de temps polinòmic, aleshores

executar-la és un problema de tipus P. Per tant, el problema de trobar an-

tiimatges és de tipus NP (ja que comprovar si un element x és una antiimatge

d’un element fixat y consisteix en executar la funció i comprovar si f(x) = y,

que és un algorisme de temps polinòmic).

Encara que hi ha diferències subtils entre el problema P versus NP i el de trobar

funcions unidireccionals (ja que el primer tracta del cas mitjà, i l’altre del pitjor

cas), hi ha una forta relació entre ells.

• Factorització. Considerem un nombre n igual al producte de dos primers

similars en mida. Aleshores, la factorització d’aquest nombre n és un problema

suposadament dif́ıcil. Donat que la multiplicació és un problema fàcil, és trivial

comprovar si una solució donada és efectivament una bona solució, i per tant el

2 Aquesta és una versió “forta” de unidireccionalitat, ja que donem a l’adversari la capacitat

d’escollir les dues antiimatges, en lloc de fixar una a priori. Aquest concepte es coneix a la literatura

com collision resistance, en contraposició a la versió mès “dèbil” de second-preimage resistance, en

la que fixem un valor inicial x, i l’adversari ha de trobar un altre element x̂ tal que f(x) = f(x̂).
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problema pertany a NP. No obstant, està conjecturat que podria no pertànyer

a P.

• El logaritme discret. En aritmètica modular, podem expressar equacions del

tipus ax ≡ b(mod p). Donats p (un primer gran), i a ← Zp i ax, el problema

de trobar x sembla dif́ıcil. És a dir, està conjecturat que el logaritme discret no

pertany a P.

Donat que aquestes conjectures es resisteixen al pas del temps, suposem que són

certes i treballem a sobre. Encara que basar-se en supòsits és una debilitat de les

nostres construccions, és necessari fer-los servir. No es possible construir criptografia

tal i com l’entenem sense els supòsits subjacents utilitzats, ja que l’existència de

qualsevol esquema criptogràfic implica algun d’aquests supòsits, com per exemple

l’existència de funcions unidireccionals. La seva resistència a la comunitat cient́ıfica

després de l’extens escrutini al que s’han sotmés és un argument de la seva solidesa,

però obviament aquest argument és més feble que una prova formal.

A continuació, presentem formalment els supòsits en el qual es basaran els esque-

mes presentats en aquest projecte de carrera:

Supòsit 1 (DDH). Sigui G l’algorisme que genera la tupla (p,G), on p és primer i G
és un grup d’ordre p.

Aleshores, direm que G satisfà el supòsit de Decisió de Diffie-Hellman si per a tot

adversari probabiĺıstic de temps polinòmic A existeix una funció negligible ε(λ) tal

que, per a tot λ ∈ N i per a tot G← G:∣∣∣Pr
[
(p,G, G)← G(1λ); a, b← Z∗p : A(p,G, G,Ga, Gb, Ga·b) = 1

]
−

Pr
[
(p,G, G)← G(1λ); a, b, c← Z∗n : A(p,G, G,Ga, Gb, Gc) = 1

]∣∣∣ ≤ ε(λ)

On la probabilitat està definida sobre totes les decisions aleatòries de l’experiment.

És a dir, donats G, Ga i Gb, cap adversari no és capaç de distingir Ga·b d’un

element aleatori del grup. Observem que si podem resoldre el problem del logaritme

discret, aleshores aquest supòsit no és cert: podriem trobar l’exponent del tercer

element, Gc, i comprovar si és igual a a · b o no.
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Supòsit 2 (SXDH). Sigui G l’algorisme que genera (p,G1,G2,GT , e), on p és un nom-

bre primer, G1, G2 i GT són grups d’ordre p, i e : G1 ×G2 → GT és un aparellament

bilineal.

Aleshores, direm que G satisfà el supòsit Simètric Extern de Diffie-Hellman si les

tuples (p,G1) i (p,G2) satisfan el supòsit de Decisió de Diffie-Hellman (supòsit 1).

És a dir, si el supòsit de Decisió de Diffie-Hellman es satisfà als dos grups.

Supòsit 3 (Decisió de Subgrup). Sigui G l’algorisme que genera (q1, q2,G,GT , e), on

q1 i q2 són nombres primers, G i GT són grups d’ordre q1 · q2, i e : G×G→ GT és un

aparellament bilineal.

Aleshores, direm que G satisfà el supòsit de Decisió de Subgrup si per a tot adver-

sari probabiĺıstic de temps polinòmic A, existeix una funció negligible ε(λ) tal que,

per a tot λ ∈ N:∣∣∣∣∣Pr

[
(q1, q2,G,GT , e)← G(1λ); n = q1 · q2;

G← G : A(n,G,GT , e, G) = 1

]
−

Pr

[
(q1, q2,G,GT , e)← G(1λ); n = q1 · q2;

G← G : A(n,G,GT , e, G
q2) = 1

] ∣∣∣∣∣ ≤ ε(λ)

On la probabilitat està definida sobre totes les decisions aleatòries de l’experiment.

Intüıtivament, aquest supòsit implica que cap adversari no pot distingir entre un

element d’ordre maximal i un element que generi un subgrup propi.

Supòsit 4 (τ -Strong Diffie-Hellman). Sigui G l’algorisme que genera (q1, q2,G,GT , e),

on q1, q2 són nombres primers, G i GT són grups d’ordre q1 · q2, i e : G×G→ GT és

un aparellament bilineal.

Aleshores, direm que G satisfà el supòsit τ -Strong Diffie-Hellman si per a tot

adversari probabiĺıstic de temps polinòmic A, existeix una funció negligible ε(λ) tal

que, per a tot λ ∈ N:

Pr

 (q1, q2,G,GT , e)← G(1λ); n = q1 · q2; x← Z∗n;

G← G; (c, h)← A(n,G,GT , e, G,G
x, . . . , Gxτ ) :

c ∈ Z∗n ∧ h = G
1
x+c ∈ G

 ≤ ε(λ)

On la probabilitat està definida sobre totes les decisions aleatòries de l’experiment.
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Aquest supòsit és diferent als anteriors en el sentit de que l’adversari no ha de

distingir dues situacions diferents, sinó que ha de proveir uns elements que satisfan

una certa propietat. En aquest cas, la propietat que han de satisfer també està

estretament relacionada amb el problema del logaritme discret.

Existeix un resultat recent, donat per Cheon [13, Teor. 1,2], en el que es mostra

una debilitat d’aquest supòsit: si τ és un nombre molt gran, aleshores existeix un

algorisme que podria guanyar l’experiment mencionat i, per tant, invalidar el supòsit.

L’eficiència dels algorismes que presenta necessiten, aproximadament, log(n) ·
√
n/τ

operacions. No obstant, adelantem que el nostre valor de τ coincidirà amb el nombre

de candidats de les eleccions, que com a màxim serà de l’ordre de mil, la qual cosa

fa que aquesta debilitat no suposi un problema en la pràctica.

Supòsit 5 (Model de l’Oracle Aleatori). El supòsit del Model de l’Oracle Aleatori

consisteix en assumir que existeix una funció, l’oracle aleatori, que és una funció

de la forma: H : {0, 1}∗ → {0, 1} que té la següent propietat: per moltes parelles

(x,H(x)) que coneguem, mai podrem predir quina serà la imatge d’un valor x̂ del

que descoineixem H(x̂), més enllà d’endevinar a l’atzar. Aquesta funció és una funció

accessible tant pels algorismes dels esquemes criptogràfics com pels adversaris, però

la seva impredictabilitat fa que l’adversari necessiti “adaptar-se” a qualsevol possible

valor H(x), la qual cosa facilita els arguments de seguretat.

Encara que es coneixen funcions que “semblen” aleatòries (com, per exemple,

funcions pseudoaleatòries [31, Cap. 6.5]), no existeix cap oracle aleatori a la pràctica:

necessitariem infinits recursos computacionals per a guardar-lo. Aquest supòsit no

només no està demostrat, sinó que falla en alguns casos particulars: s’han trobat

esquemes molt rebuscats, segurs en el model de l’oracle aleatori, tals que la seva

seguretat fallava quan instanciem l’oracle amb qualsevol funció pseudoaleatòria [10].

A pesar d’aquest resultat, mantenim el supòsit de l’oracle aleatori perquè ens és molt

útil i perquè el fallar en casos particulars patològics no implica que falla en altres

situacions.

Supòsit 6 (Model de Grup Genèric). Sigui G l’algorisme que genera la descripció

del grup (p,G), on p és primer i G és un grup d’ordre p.

Aleshores, direm que G satisfà el supòsit de Model de Grup Genèric si qualsevol

algorisme A probabiĺıstic de temps polinòmic que utilitza el grup es pot implementar
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amb un algorisme genèric A′ probabiĺıstic de temps polinòmic. És a dir, un algorisme

probabiĺıstic de temps polinòmic que només utilitza:

• L’operació de grup. Si l’algorisme coneix dos elements G1, G2, aleshores pot

computar G1 ·G2.

• L’invers. Si l’algorisme coneix un element, G3, aleshores pot computar G−1
3 .

En particular, els algorismes genèrics no poden escollir elements aleatòriament o

trobar generadors. Només poden treballar amb elements que han obtingut mitjançant

un dels dos procediments permesos o que han estat provëıts com entrades.

2.3 Primitives i Esquemes Criptogràfics

Per completesa, descrivim aqui formalment les primitives criptogràfiques àmplia-

ment conegudes que s’utilitzen a la resta del document, i els esquemes que mencionem.

Remarquem que una primitiva criptogràfica és un conjunt d’algorismes i protocols

abstracte (és a dir, descrivim quina és la seva funcionalitat però no com s’implemen-

ten), i unes propietats de seguretat que aquests algorismes compleixen. Per una altra

part, un esquema criptogràfic és la implementació d’una primitiva, incloent la des-

cripció de baix nivell dels d’algorismes i protocols, i les proves de seguretat formals

que demostren les propietats esmentades.

Per a cada concepte, introdüım primer la primitiva i després tots els esquemes

criptogràfics que ens interessin.

2.3.1 Xifrat Asimètric

Un xifrat asimètric ens permet que una entitat “amagui” una informació sota un

xifrat, i que després una altra entitat sigui capaç de recuperar aquesta informació.

Cada entitat està diferenciada per les claus criptogràfiques que coneix. Està pensat

de tal manera que molts usuaris puguin enviar informació a una mateix receptor.

Per tant, xifrar i desxifrar han de ser dues capacitats clarament diferenciades: la

capacitat de xifrar no ha de permetre desxifrar els missatges.
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2.3.1.1 Primitiva Criptogràfica

Un esquema de xifrat asimètric X = {KGen, Xifrar, Desxifrar} està compost de

tres algorismes probabiĺıstics de temps polinòmic:

KGen(1λ): crea dues claus, una pública, pk, i una privada, sk.

Xifrarpk(m): necessita la clau pública i un element m ∈M, i retorna un

xifrat c ∈ C

Desxifrarsk(c): implementa l’invers de l’operació anterior: utilitza la clau

privada per recuperar un element m̂ a partir d’un xifrat c ∈ C.
L’element recuperat serà un element de l’espai de missatgesM o

bé un śımbol d’error ⊥.

Les propietats de seguretat que estan definides per a un esquema de xifrat asimètric

són:

• Completesa perfecta: desxifrar un xifrat sempre retorna el missatge original.

Més formalment, per a tot λ ∈ N i per a tot missatge m ∈M,

Pr
[

(pk, sk)← KGen(1λ); c← Xifrarpk(m) : Desxifrarsk(c) = m
]

= 1

On la probabilitat es computa sobre tots els events aleatoris de l’experiment.

• Seguretat IND-CPA (de l’anglès, Indistinguishability under a Chosen Plain-

text Attack): resistència contra un atac en que l’adversari ha de distingir quin

missatge s’ha xifrat d’entre dos possibles, però no té accés a la clau secreta sota

cap condició.

Intüıtivament, l’adversari és provëıt amb una clau pública (per a xifrar) recent-

ment generada, i retorna dos missatges. Aleshores, es xifra un dels dos missatges

i l’adversari, a partir del xifrat, ha de distingir quin dels dos missatges és el que

s’amaga sota el xifrat que ha obtingut.

Més formalment, direm que un esquema és té seguretat IND-CPA si per a tot

adversari probabiĺıstic de temps polinòmic A, ∃ε(λ) negligible tal que, per a
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tot λ ∈ N:

Pr

 (pk, sk)← KGen(1λ); (m0,m1)← A(pk);

b← {0, 1}; c = Xifrarpk(mb) :

m0,m1 ∈M ∧ b = A(c)

 ≤ 1

2
+ ε(λ)

La seguretat IND-CPA és la versió més feble de seguretat que veurem per a

xifrats asimètrics.

• Seguretat NM-CPA (de l’anglès, Non-Malleability under a Chosen Plain-

text Attack): resistència contra un atac en que l’adversari ha de, donat un

xifrat, construir missatges relacionats amb el missatge xifrat d’alguna manera

espećıfica. Per a formalitzar la noció missatge relacionat, l’adversari donarà

la descripció d’una funció computable que, donat un missatge, extreu alguna

caracteŕıstica.

Més formalment, sigui M l’espai de missatges de l’esquema. Direm que una

funció és vàlida si és de la forma f : M×M∗ → {0, 1}

Aleshores, direm que un esquema de xifrat asimètric és NM-CPA segur si per a

tot adversari probabiĺıstic de temps polinòmic A, ∃ε(λ) negligible tal que, per

a tot λ ∈ N:

Pr


(pk, sk)← KGen(1λ); (m0,m1)←M; b← {0, 1};
c = Xifrarpk(m0); (f, c(1), . . . , c(n))← A(pk, c);

∀i = 1 . . . n, m(i) ← Desxifrarsk(c(i)) :

c 6∈ {c(1), . . . , c(n)} ∧ ⊥ 6∈ {m(1), . . . ,m(n)}
∧ f és vàlida ∧ b = f(mb, (m

(1), . . . ,m(n)))

 ≤ 1

2
+ ε(λ)

És a dir, l’adversari veurà un xifrat de m0, i ha de crear altres xifrats tals que

els missatges subjacents estiguin estad́ısticament més relacionats amb m0 que

amb un missatge aleatori, m1, al que l’adversari no té accés. A més, imposem

les restriccions de que la funció f ha de ser vàlida, el xifrat provëıt c no pot

estar a la llista de xifrats, i Desxifrar no pot retornar cap error.

Parlant en termes generals, direm que un xifrat NM-CPA és no maleable, mentre

que un xifrat que no tengui seguretat NM-CPA serà maleable.
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• Seguretat IND-CCA (de l’anglès, Indistinguishability under a Chosen Cip-

hertext Attack): resistència contra un atac en que l’adversari ha de distingir

quin missatge s’ha xifrat d’entre dos possibles, i pot demanar, a través d’un

oracle, que es desxifri qualsevol xifrat excepte el que ell mateix ha de desxi-

frar. Observem que encara que l’adversari pot desxifrar missatges a través de

l’oracle, no té accés a la clau secreta, sk.

Més formalment, direm que l’esquema de xifrat asimètric és IND-CCA segur

si per a tot adversari probabiĺıstic de temps polinòmic A, ∃ε(λ) negligible tal

que, per a tot λ ∈ N:

Pr

 (pk, sk)← KGen(1λ); (m0,m1)← ADesxifrarsk(·)(pk);

b← {0, 1}; c = Xifrarpk(mb) :

m0,m1 ∈M ∧ b = ADesxifrar′sk(·)(c)

 ≤ 1

2
+ ε(λ)

On l’oracle Desxifrar′sk(ĉ) retorna un śımbol d’error ⊥ si s’executa amb ĉ = c

com entrada. Altrament, retorna Desxifrarsk(ĉ). La probabilitat es computa

sobre tots els events aleatoris de l’experiment.

Aquesta noció és semblant a la seguretat IND-CPA, però aqui donem a l’ad-

versari accés a l’operació de Desxifrar, sempre que no demani el xifrat que ell

ha de distingir.

A més, tenim les següents relacions entre les propietats de seguretat d’esquemes

de xifrat asimètric:

Teorema 2.2.

Si un esquema és IND-CCA segur, aleshores és NM-CPA segur.

Si un esquema és NM-CPA segur, aleshores és IND-CPA segur.

Prova. Veure [5, Lema 3.13].

2.3.1.2 Esquema: Xifrat ElGamal

El xifrat ElGamal és un dels xifrats més simples per a elements de grup, i dels

primers que va aparèixer, ja que l’article original data del 1985 [20]. És un xifrat

molt popular per la seva senzillesa conceptual i la seva eficiència computacional. Els

xifrats consisteixen en només dos elements de grup.
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Considerem l’algorisme G tal que, amb 1λ com entrada, genera la tupla (q,G), on

q és un nombre primer i G és un grup d’ordre q.

Aleshores, la descripció de l’esquema és la que es troba a la figura 2.1:

KGen: Es genera (q,G)← G(1λ). S’escull un element G1 ← G que sigui

un generador, i un escalar z ← Zq. Es calcula H = Gz
1. Aleshores,

es retorna la clau pública per a xifrar, pkEG, i la clau secreta per

a desxifrar, skEG:

pkEG = (G, q, G1, H), skEG = (pkEG, z)

Xifrar: Donada pkEG i un missatge M ∈ G, s’escull r ← Zq i es calcula:

U1 = Gr
1, E = HrM,

Es retorna el xifrat (U1, E) ∈ G2.

Desxifrar: Donats la clau secreta skEG i el xifrat (U1, E), es retorna el

missatge M = E/U z
1 .

Figura 2.1: Xifrat ElGamal [20] utilitzant el grup generat per G.

La seguretat de l’esquema ve implicat pel següent teorema:

Teorema 2.3. Si G satisfà el supòsit decisional de Diffie-Hellman (supòsit 1), ales-

hores la figura 2.1 descriu un esquema de xifrat asimètric perfectament complet i

IND-CPA segur.

Prova. Veure [31, Teor. 10.22]

2.3.1.3 Esquema: Xifrat Cramer-Shoup

El xifrat Cramer-Shoup [16] és un xifrat no maleable que es basa només en el

supòsit de decisió de Diffie-Hellman (supòsit 1), i és eficient en termes de càrrega

computacional i mida dels xifrats. No és tant eficient com el xifrat ElGamal, ja que

es pot considerar una extensió seva, però ofereix una major seguretat.

Per a introduir l’esquema, necessitem introduir les funcions de hash universal, que

no definirem formalment. Parlant en termes generals, una funció de hash universal és

una funció extreta d’una familia de funcions F (per exemple, escollint un paràmetre)
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tal que, seleccionant una antiimatge x i escollint una funció f ← F a l’atzar, és dif́ıcil

trobar una altra antiimatge y tal que f(x) = f(y). Si bé no donem cap construcció de

funció de hash universal ni la descrivim amb més detall, remarquem que la construcció

de Cramer-Shoup pot ser instanciada sense una funció de hash universal. Donem

aquesta construcció per senzillesa conceptual i, més destacadament, per ser la versió

que s’utilitza a la pràctica, substitutint la funció de hash universal per una funció de

hash qualsevol.

Considerem l’algorisme G tal que, amb 1λ com entrada, genera la tupla (q,G), on

q és un nombre primer i G és un grup d’ordre q. Aleshores, la descripció de l’esquema

és la que es troba a la figura 2.2:

KGen: Es genera (q,G) ← G(1λ). S’escullen dos elements G1, G2 ← G.

També s’escullen els escalars x1, x2, y1, y2, z ← Zq. Es calcula:

C = Gx1
1 G

x2
2 , D = Gy1

1 G
y2
2 , H = Gz

1

A més, s’escull H : {0, 1}∗ → Zq una funció de hash universal.

Aleshores, es retorna la clau pública per a xifrar, pkCS, i la clau

secreta per a desxifrar, skCS:

pkCS = (G, q, G1, G2, C,D,H,H), skCS = (pkCS, x1, x2, y1, y2, z)

Xifrar: Donada pkCS i un missatge M ∈ G, s’escull r ← Zq i es computen:

U1 = Gr
1, U2 = Gr

2, E = HrM, V = CrDrH(U1,U2,E)

Es retorna el xifrat (U1, U2, E, V ) ∈ G4.

Desxifrar: Donats la clau secreta skCS i el xifrat (U1, U2, E, V ), es calcula

α = H(U1, U2, E). Aleshores, es comprova si:

Ux1+y1α
1 Ux2+y2α

2
?
= V

En cas negatiu, es retorna un śımbol d’error ⊥. Altrament, es

retorna el missatge M = E/U z
1 .

Figura 2.2: Xifrat Cramer-Shoup [16] amb el grup generat per G.

La seguretat de l’esquema ve implicat pel següent teorema:

Teorema 2.4. Si la funció H és una funció de hash universal i G satisfà el supòsit

decisional de Diffie-Hellamn (supòsit 1), aleshores la figura 2.2 descriu un esquema

de xifrat asimètric perfectament complet i IND-CCA segur.
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Prova. Veure [16, Teor. 1].

Observem que aquest esquema és una extensió de l’esquema ElGamal (subsec-

ció 2.3.1.2). Hem utilitzat la mateixa notació en la part comú dels dos esquemes

per a resaltar aquest fet. A més, ho formalitzem en el següent teorema perquè ho

necessitarem més endavant.

Teorema 2.5. Siguin (pkEG, skEG) unes claus ElGamal. Aleshores,

1. Podem crear unes claus Cramer-Shoup (pkCS, skCS) tals que qualsevol xifrat sota

aquestes claus inclou un xifrat sota les claus ElGamal per al mateix missatge.

2. A més, tant les claus Cramer-Shoup generades com el xifrat ElGamal recu-

perat són perfectament indistingibles dels corresponents elements honestament

generats (és a dir, segueixen la mateixa distribució estad́ıstica).

3. Si només tenim pkEG, podem construir pkCS.

4. Si tenim l’aleatorietat utilitzada per a generar un xifrat Cramer-Shoup, també

podem recuperar l’aleatorietat que necessitariem per a generar el xifrat recu-

perat ElGamal.

Prova.

Primer, crearem les claus (pkCS, skCS) a partir de les claus ElGamal. Considerem

les claus ElGamal següents: {
pkEG = (G, q, G1, H)

skEG = (pkEG, z)

Aleshores, escollim G2 ← G i x1, x2, y1, y2 ← Zq. Escollim també una funció de

hash universal H : {0, 1}∗ → Zq. Calculem C = Gx1
1 G

x2
2 i D = Gy1

1 G
y2
2 i retornem les

claus: {
pkCS = (G, q, G1, G2, C,D,H,H)

skCS = (pkCS, x1, x2, y1, y2, z)

Aquestes claus estan correctament creades perquè són indistingibles d’unes claus

generades amb l’algorisme Setup de l’esquema Cramer-Shoup: els procediments per

a fer-ho són exactament els mateixos llevat de l’ordre.
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Ara, veurem que qualsevol xifrat generat amb les claus (pkCS, skCS) conté un xifrat

que es podria haver generat, amb la mateixa probabilitat, amb les claus corresponents

de l’esquema ElGamal.

Considerem un element M ∈ G. Sigui (U1, U2, E, V )← XifrarpkCS
(M) un xifrat

Cramer-Shoup. Aleshores, la tupla (U1, E) és un xifrat ElGamal sota la clau pkEG:

els procediments per a fer-ho són exactament els mateixos llevat de l’ordre. Per

tant, segueix la mateixa distribució estad́ıstica que els xifrats originals per al nostre

element M ∈ G genèric.

Amb la mateixa construcció, podem observar que pkCS només depén de pkEG, i

que l’aleatorietat utilitzada és exactament la mateixa en les dues construccions.

2.3.1.4 Esquema: Xifrat Boneh-Goh-Nissim

Direm que un xifrat és homomòrfic quan, a partir d’uns xifrats, podem computar

el xifrat d’un missatge relacionat amb els missatges dels xifrats originals. Per exemple,

un xifrat que és homomòrfic amb la suma permet que, a partir d’un xifrat de m0 i

d’un xifrat de m1, es pugui obtenir un xifrat de m0 +m1, sense necessitat de conèixer

la clau secreta per a desxifrar sk ni els missatges m0 o m1. Aquesta propietat és útil

perquè permet fer operacions molt concretes. En l’àmbit de la votació electrònica ens

trobem amb els esquemes homomòrfics: a partir del xifrat de molts vots som capaços

de “sumar-los” i aleshores desxifrar només el resultat final.

L’esquema de xifrat Boneh-Goh-Nissim és un esquema homomòrfic amb la suma

i que, a més, admet una operació homomòrfica multiplicativa [8]. És a dir, es pot

multiplicar una sola vegada. L’esquema només serveix per a desxifrar missatges d’un

conjunt redüıt, m ∈M ⊂ Zn tal que |M| = O(log n).

Sigui G l’algorisme que, amb 1λ com entrada, genera la tupla (q1, q2,G,GT , e), on

q1 i q2 són nombres primers, G i GT són grups d’ordre n = q1 · q2, i e : G×G→ GT

és un aparellament bilineal no degenerat.

La descripció de l’esquema és, aleshores, la que es troba a la figura 2.3.



Proves Criptogràfiques de la Validesa de Vots Electrònics 29

KGen: Donats (q1, q2,G,GT , e) generats mitjançant G(1λ), es calcula n =

q1 · q2 i s’escullen G,G′ ← G dos generadors. Es calcula H =

(G′)q2 ∈ G, que genera el subgrup d’ordre q1. Retornem la clau

pública, pkBGN, i la clau secreta, skBGN:

pkBGN = (n,G,GT , e, G,H) skBGN = (pkBGN, q1)

Xifrar: Donada pkBGN i un missatge m ∈ M ⊂ Zn, s’escull r ← Zn i es

retorna C = GmHr ∈ G.

Addició: Donats dos xifrats C1, C2 ∈ G, es retorna C = C1 · C2 ∈ G.

Producte: Donats dos xifrats C1, C2 ∈ G, s’escull r ← Zn i es retorna

Ĉ = e(C1, C2)e(G,H)r ∈ GT .

Desxifrar a G: Donats la clau secreta skBGN i el xifrat C ∈ G, calculem

Cq1 = (GmHr)q1 = (Gq1)m i buscarem m exhaustivament, que és

eficient perquè el missatge es troba en un conjunt redüıt.

Desxifrar a GT : Donats la clau secreta skBGN i el xifrat Ĉ ∈ GT , calcu-

lem Ĉq1 = (e(G,G)q1)m̂ i obtindrem m̂ per cerca exhaustiva.

Figura 2.3: Esquema de xifrat asimètric Boneh-Goh-Nissim [8] amb apa-

rellaments generats per G.

De fet, la figura anterior no presenta un esquema de xifrat asimètric sinó dos: un

a G i un altre a GT . A més, dóna una relació entre ells per passar xifrats de G a

xifrats de GT , a on aconseguim l’operació homomòrfica multiplicativa.

Aquest esquema és IND-CCA segur:

Teorema 2.6. Si G satisfà el supòsit de decisió de subgrup (supòsit 3), aleshores la

figura 2.3 descriu un esquema de xifrat asimètric estad́ısticament complet i IND-CCA

segur.

Prova. Veure [8, Teor. 3.1]

A més, utilitzarem diverses vegades una altra propietat d’aquest xifrat, respecte

a la funció Xifrar. Aquesta propietat diu que Xifrar és una funció unidireccional:

cap adversari pot trobar, amb probabilitat no negligible, dues tuples diferents (v1, r1)
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i (v2, r2) tals que els xifrats corresponents siguin el mateix. Observem que, encara

que computacionalment sigui dif́ıcil trobar-les, aquestes tuples existeixen, i per això

només tenim completesa estad́ıstica.

Teorema 2.7. Sigui G tal que satisfà el supòsit de decisió de subgrup (supòsit 3).

Sigui pkBGN = (n,G,GT , e, G,H) una clau per a xifrar de l’esquema Boneh-Goh-

Nissim.

Aleshores, cap adversari probabiĺıstic de temps polinòmic no pot trobar, més que

amb probabilitat negligible, dues tuples diferents (v1, r1) i (v2, r2) tals que XifrarpkBGN
(v1; r1) =

XifrarpkBGN
(v2; r2).

Prova.

Considerem que H = Ge, que és veritat per a algun e perquè G és un generador.

Suposem que existeix un adversari que és capaç de trobar (v1, r1) 6= (v2, r2) tals que

el xifrat és el mateix amb probabilitat no negligible. Aleshores, veurem que trenca el

supòsit decisió de subgrup:{
Gv1Hr1 = Gv2Hr2

(v1, r1) 6= (v2, r2)
=⇒

{
v1 + e · r1 = v2 + e · r2

(v1, r1) 6= (v2, r2)

Observem que si r1 = r2, aleshores Gv1 = Gv2 i, per tant, v1 = v2. Donat que les

parelles són diferents, algun dels termes ha de ser diferent, deduint que r1 6= r2. Per

tant, podem recuperar l’exponent e com:

e =
v2 − v1

r1 − r2

Aleshores, podem trencar el problema del logaritme discret al grup G i, de fet,

factoritzar n amb el màxim comú divisor entre e i n, que és diferent de 1 perquè H no

té ordre maximal. Per tant, podem distingir entre un element d’ordre maximal i un

element d’un subgrup propi: factoritzant n és trivial distingir elements de subgrups,

simplement elevant a la potència adequada.

2.3.2 Signatura Digital

Un esquema de signatures digitals permet que una entitat signi missatges. Ob-

servem que ara l’objectiu no és la privadesa dels missatges, sinó la seva autenticitat



Proves Criptogràfiques de la Validesa de Vots Electrònics 31

i integritat: es vol provar que el missatge prové d’una certa entitat i que no ha estat

modificat. Per a això, una clau criptogràfica permetrà fer signatures digitals, i una

altra permetrà comprovar si les signatures són vàlides o no.

2.3.2.1 Primitiva Criptogràfica

Un esquema de signatura digital S = {KGen, Signar, Verificar} està compost

de tres algorismes probabiĺıstics de temps polinòmic:

KGen(1λ): crea dues claus, una de verificació vk i una per a signar sk.

Signarsk(m): necessita la clau per a signar sk i un element m ∈ M, i

retorna una signatura σ ∈ S.

Verificarvk(m,σ): comprova que les signatures són vàlides: utilitza la

clau de verificació vk, el missatge m ∈ M i la signatura σ ∈ S, i

retorna un bit indicant “acceptar” o “rebutjar”.

La seguretat de les signatures digitals es pot enfocar de tres maneres diferents:

infalsificabilitat existencial (l’objectiu de l’adversari és falsificar una signatura de

qualsevol missatge), infalsificabilitat selectiva (l’objectiu de l’adversari és facilitat

una signatura d’un missatge que segueix una certa estructura) o infalsificabilitat

universal (es proveeix a l’adversari amb un missatge donat, que ell ha de poder

falsificar). Presentem aqúı la versió més forta, infalsificabilitat existencial, ja que és

la que utilitzarem en el cas de les votacions electròniques: un dels nostres objectius és

detectar atacants que poden utilitzar qualsevol estratègia per tal d’atacar el sistema,

i per tant necessitem la seguretat més general.

Les propietats que definim per a un esquema de signatures digitals són:

• Completesa estad́ıstica: verificar una signatura honestament creada per a

un missatge m ∈ M retorna “acceptar”. Més formalment, existeix una funció

negligible ε(λ) tal que, per a tot λ ∈ N:

Pr

[
(vk, sk)← KGen(1λ); m←M;

σ ← Signarsk(m) : Verificarvk(m,σ) 6= “acceptar”

]
≤ ε(λ)

On la probabilitat es computa sobre tots els events aleatoris de l’experiment.



32 Proves Criptogràfiques de la Validesa de Vots Electrònics

Si ε(λ) = 0 per a tot λ, aleshores direm que l’esquema té completesa perfecta.

• Existencialment infalsificable: per a tot adversari probabiĺıstic de temps

polinòmic A, ∃ε(λ) negligible tal que per a tot λ ∈ N:

Pr

[
(vk, sk)← KGen(1λ); (m,σ)← ASignarsk(·)(vk);

m 6∈ Q ∧ Verificarvk(m,σ) = “acceptar”

]
≤ ε(λ)

OnQ és el conjunt de missatges demanats a l’oracle Signarsk(·), i la probabilitat

es computa sobre tots els events aleatoris de l’experiment.

Aquesta noció es correspón a la literatura amb la noció de EUF-CMA (de

l’anglès, Existentially Unforgeable Under a Chosen Message Attack).

• τ -Feblement infalsificable: intüıtivament, en un esquema amb aquesta pro-

pietat, l’adversari pot demanar signatures sobre una sèrie de missatges abans

de que les claus s’haguin generat. Observem, no obstant, que es tracta d’una

definició de infalsificabilitat existencial: l’adversari pot crear una signatura de

qualsevol missatge. El concepte “feble” només fa referència a que l’adversari

no pot tenir una estratègia adaptativa amb respecte als missatges que ell obté

signats.

Més formalment, aquesta propietat es tradueix en la següent condició: per a

tot adversari probabiĺıstic de temps polinòmic A, ∃ε(λ) negligible tal que per

a tot λ ∈ N:

Pr

 (m1, . . . ,mτ )← A(1λ); (vk, sk)← KGen(1λ);

∀i = 1 . . . τ, σi ← Signarsk(mi); (m∗, σ∗)← A(pk, σ1, . . . στ );

m∗ 6∈ Q ∧ Verificarvk(m∗, σ∗) = “acceptar”

 ≤ ε(λ)

On Q és el conjunt de missatges {m1, . . . ,mτ} provëıts per l’adversari. La

probabilitat es computa sobre tots els events aleatoris de l’experiment.

2.3.2.2 Esquema: Signatures Febles Boneh-Boyen adaptades a Zn

Les signatures Boneh-Boyen [7] són signatures curtes (de només un element de

grup) que instanciarem amb G, GT i el seu aparellament com a estructura algebraica

subjacent.
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Sigui l’algorisme G tal que, amb 1λ com entrada, genera la tupla (q1, q2,G,GT , e),

on q1 i q2 són nombres primers, G i GT són grups d’ordre n = q1 ·q2, i e : G×G→ GT

és un aparellament bilineal no degenerat. Aquest algorisme es pot construir tal i com

es defineix a [8, Sec. 2.1].

Aleshores, la descripció de l’esquema és la que es troba a la figura 2.4.

KGen(1λ): Donats (q1, q2,G,GT , e) generats mitjançant G(1λ), es calcula

n = q1 · q2 i s’escull R ← G i s ← Z∗n. Es computa S = Rs. Es

retornen la clau de verificació, vkBB, i la de signar, skBB:

vkBB = (n,G,GT , e, R, S) skBB = (vkBB, s)

SignarskBB
(m): Donats la clau skBB i un missatge m ∈ Zn, es construeix

σ = R
1

s+m , on 1/(s + m) es computa a Zn. Per abús de notació,

si s+m 6∈ Z∗n, entenem que 1/(s+m) = 0. Es retorna σ ∈ G.

VerificarvkBB
(m,σ): Donada la clau vkBB, el missatge m ∈ Zn i la signa-

tura σ ∈ G, es comprova si:

e(σ, S ·Rm)
?
= e(R,R)

Si és cert es retorna acceptar. Altrament, es retorna rubtjar.

Figura 2.4: Signatures febles Boneh-Boyen [7] adaptades a grups d’ordre

compost, amb aparellaments generats per G.

Aquesta construcció és lleugerament diferent a la presentada a l’article original:

l’ordre dels grups subjacents és compost, n = q1 · q2, a diferència del proposat a

l’article, que considera grups d’ordre primer.

No obstant, les propietats de seguretat es conserven gairabé intactes:

Teorema 2.8. Si G satisfà el supòsit τ -Strong Diffie-Hellman (supòsit 4), aleshores

la figura 2.3 descriu un esquema de xifrat asimètric estad́ısticament complet i τ -

feblement infalsificable.

Prova.

Ens basarem en la prova donada a l’article original [7, Lema 3.2].

Primer, aquesta prova no fa servir que l’ordre del grup és primer per a deduir

la seguretat IND-CCA. Podem utilitzar, per tant, el mateix argument presentat a
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l’article original per a veure la seguretat IND-CCA del nostre esquema.

Respecte a la completesa, śı que hi ha un canvi. La completesa del nostre esquema

no és perfecta sinó estad́ıstica: si (s + m) 6∈ Z∗n la signatura no es pot verificar com

un cas separat. No obstant, això només pot ocórrer amb probabilitat negligible.

2.3.2.3 Esquema: Signatures Preservants de l’Estructura d’Abe et al.

Existeix un tipus de signatures especial, denominades Structure-Preserving Sig-

natures (de l’anglès, “Signatures Preservants de l’Estructura”). Vénen definides per

la següent condició: tots els elements utilitzats (els missatges, la clau de verificació

i les signatures) són elements de grup. A més, el procés de verificació es limita a

comprovar algunes Equacions de Productes d’Aparellaments (PPE de les sigles en

anglès, veure la secció 2.3.3.2 per a més detall). Aquestes propietats fan que les

signatures preservants de l’estructura siguin interessants perquè es poden combinar

molt bé amb altres esquemes. Espećıficament, farem servir l’esquema Groth-Sahai

per a proves de coneixement (presentat a la secció 2.3.3.2), que expressa condicions

mitjançant elements de grup i equacions PPE.

La signatura que presentem aqúı assoleix el ĺımit d’eficiència respecte a la mida

de la clau de verificació (un element de grup), la mida d’una signatura (tres elements

de grup) i la complexitat de la verificació (dues equacions PPE) [2].

Sigui l’algorisme G tal que genera la tupla (p,G1,G2,GT , e) amb 1λ com entrada,

on p és un nombre primer, G1, G2 i GT són grups d’ordre p, i e : G1 × G2 → GT és

un aparellament bilineal no degenerat.

Aleshores, la descripció de l’esquema és la que es troba a la figura 2.5.

KGen(1λ): Donats (p,G1,G2,GT , e) generats mitjançant G(1λ), s’escu-

llen G,F ← G1 i H ← G2. S’escull també l’escalar k ← Zp, i es

calcula K = Hk. Es retornen la clau de verificació, vkSPS, i la de

signar, skSPS:

vkSPS = (p,G1,G2,GT , e, G, F,H,K), skSPS = (vkSPS, k)
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SignarskSPS
(m): Donats skSPS i un missatge M ∈ G1, s’escull r ← Zp i es

calculen:

R = Hr, S = Mk/r · F 1/r, T = Sk/r ·G1/r

Es retorna la signatura (R, S, T ) ∈ G2 ×G1 ×G1.

VerificarvkSPS
(m,σ): Donada la clau vkSPS, el missatge M ∈ G1 i la sig-

natura (R, S, T ) ∈ G2 ×G1 ×G1, es comprova si:

e(S,R)
?
= e(M,K) · e(F,H)

e(T,R)
?
= e(S,K) · e(G,H)

Si ambues igualtats són certes es retorna acceptar. Altrament, es

retorna rubtjar.

Figura 2.5: Signatures Preservants de l’Estructura d’Abe et al. [2], amb

aparellaments generats per G.

En aquesta descripció, s’ha obviat una part de la construcció original [2, Fig. 1]

dedicada a la rerandomització de signatures perquè no utilitzarem aquesta capacitat.

La seguretat d’aquesta construcció ve donada pel següent teorema:

Teorema 2.9. Si G satisfà el supòsit de model de grup genèric (supòsit 6) als grups

G1 i G2, aleshores la figura 2.5 descriu un esquema de xifrat asimètric perfectament

complet i existencialment infalsificable.

Prova. Veure [2, Teor. 1].

2.3.3 Prova de Coneixement No Interactiva

2.3.3.1 Primitiva Criptogràfica

Una prova de coneixement no interactiva (o, simplement, prova de coneixe-

ment) és un exemple de primitiva criptogràfica per a demostrar un cert coneixement.3

És una primitiva executada entre dues entitats: un provador i un verificador.

3 Cal remarcar quina és la diferència entre informació i coneixement: les limitacions computa-

cionals. La informació (d’acord amb la teoria de la informació de Shannon) és tot allò que es pot

deduir a partir d’un cert estat inicial. El coneixement, en canvi, és tot allò que es pot deduir a

partir d’un estat inicial en un ordinador probabiĺıstic i amb temps polinòmic.
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Siguin x,w elements d’una naturalesa prèviament especificada mitjançant una

relació R = {(x,w) : Condició(x,w)}, que ha de ser eficientment computable i

estar definida a priori. Direm que x es una sentència i w un testimoni. Introdüım

també el llenguatge L com el conjunt de sentències que poden ser veritat amb un

testimoni adequat: L = {x : ∃w, (x,w) ∈ R}.
Considerarem que x i R són públicament coneguts, i que el testimoni w és conegut

pel provador, que voldrà demostrar que coneix algun w tal que (x,w) ∈ R (és a dir,

tal que la restricció Condició(x,w) és certa), però sense revelar-ho.

Sigui R = {(x,w) : Condició(x,w)} una relació donada. Un esquema de proves

de coneixement no interactiu Π = {Setup, Provar, Comprovar} per a la relació R

està compost pels tres procediments sintàcticament descrits a continuació:

Setup(1λ): retorna una informació pública CRS (de l’anglès, Common

Reference String) de suport.

ProvarCRS(x,w): crea una prova π per a una parella (x,w) ∈ R.

ComprovarCRS(x, π): retorna un bit indicant “acceptar” o “rebutjar”,

indicant la veracitat de la prova π per a la sentència x.

A vegades, per a millorar la claredat del document, voldrem remarcar la rela-

ció utilitzada al crear les proves. En aquest cas, en lloc de π ← ProvarCRS(x,w),

utilitzarem la notació:4

π = PK
{

(w) : Condició(x,w)
}

Informalment, les propietats de seguretat que requerirem als esquemes seràn com-

pletesa perfecta (les sentències que són veritat s’han de poder provar), extracció

de testimonis (sota certes condicions, les proves “inclouen” un testimoni que es pot

recuperar) i coneixement nul (les proves no incloen més coneixement que l’estric-

tament especificat).

4 En la literatura s’utilitzen les notacions PK{ . . .}, PoK{ . . .} i ZKPoK{ . . .}. Les dues primeres

són sinònimes, i la tercera remarca que l’esquema té la propietat de seguretat de coneixement nul

(definida a sota). Per a millorar la cohesió del text, utilitzarem sempre la mateixa notació, que en

el nostre cas serà la primera de les opcions.
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Més formalment, un esquema de proves de coneixement pot assolir les següents

propietats:

• Completesa perfecta: qualsevol sentència amb un testimoni adequat propor-

ciona una prova que es verificarà.

Formalment, un esquema de proves de coneixement serà perfectament complet

si, per a tot λ ∈ N i per a tot (x,w) ∈ R:

Pr
[

CRS← Setup(1λ); π ← ProvarCRS(x,w) : ComprovarCRS(x, π) = “acceptar”
]

= 1

On la probabilitat es computa sobre tots els events aleatoris de l’experiment.

• Extracció de testimonis: per a demostrar coneixement, hem de veure que

les proves porten impĺıcites un testimoni que es pot recuperar. Per això, direm

que un esquema té extracció de testimonis computacional si existeixen dos

algorismes probabiĺıstics de temps polinòmic amb la següent sintaxi:

ExtSetup(1λ) : per a un paràmetre de seguretat λ, genera una tupla

(CRS, µ) a on CRS és computacionalment indistingible d’un altre

generat per Setup(1λ). Direm que µ és una clau d’extracció.

Extµ(x, π) : donada la clau d’extracció µ, una sentència x i una prova π,

retorna un testimoni w.

De tal manera que, per a tot adversari probabiĺıstic de temps polinòmic A,

∃ε(λ) tal que per a tot λ ∈ N:

Pr

[
(CRS, µ)← ExtSetup(1λ); (x, π)← A(CRS, µ); ŵ ← Extµ(x, π) :

ComprovarCRS(x, π) = “acceptar” ∧ (x, ŵ) 6∈ R

]
≤ ε(λ)

• Coneixement nul: de manera informal, una prova amb coneixement nul no

permet deduir cap coneixement més enllà de la validesa de la sentència (és a dir,

de que existeix un testimoni w tal que la sentència és vàlida). Remarquem que,

en particular, el verificador no pot “aprendre” cap informació sobre el testimoni

w. Formalitzarem aquesta idea amb la següent propietat matemàtica: haurem

de ser capaços de, sense cap testimoni vàlid, crear proves simulades que siguin
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indistingibles de proves reals. Per a això, crearem una clau de simulació a la

fase de generació del CRS que ens permetrà simular proves.

És a dir, els esquemes no interactius tindran coneixement nul si existeixen dos

algorismes probabiĺıstics de temps polinòmic amb la següent sintaxi:

SimSetup(1λ) : per al paràmetre de seguretat λ, retorna la parella (CRS, τ),

on CRS és computacionalment indistingible del generat per Setup(1λ).

Direm que τ és una clau de simulació.

SimProvarτ (x) : donada la clau τ i una sentència x, genera una prova

simulada πs. Remarquem que no té accés a un testimoni w.

Tals que, per a tot adversari probabiĺıstic de temps polinòmic A, ∃ε(λ) tal que

per a tot λ ∈ N:∣∣∣Pr
[

CRS← Setup(1λ) : A(CRS) = 1
]
−

Pr
[

(CRS, τ)← SimSetup(1λ) : A(CRS) = 1
] ∣∣∣ ≤ ε(λ)

∣∣∣Pr

[
(CRS, τ)← SimSetup(1λ); (x,w)← A(CRS, τ);

π ← ProvarCRS(x,w) : (x,w) ∈ R ∧ A(π) = 1

]
−

Pr

[
(CRS, τ)← SimSetup(1λ); (x,w)← A(CRS, τ);

πs ← SimProvarτ (x,w) : (x,w) ∈ R ∧ A(πs) = 1

] ∣∣∣ ≤ ε(λ)

On les probabilitats es computen sobre tots els events aleatoris de l’experiment.

És a dir, cap adversari no pot distingir entre el CRS honest i el simulat, i

cap adversari no pot distingir entre proves honestes i proves simulades quan

utilitzem un CRS simulat.

2.3.3.2 Esquema: Proves Groth-Sahai

Per a fer proves de coneixement, una de les estratègies més utilitzades és la

següent: primer s’amaga el testimoni w en un element que s’envia al verificador,

i després es prova que les condicions que s’han de complir, efectivament es complei-

xen amb el testimoni que amaga l’element enviat. Per “amagar” entenem generar

una informació que s’ha obtingut a partir del testimoni, i que ens lliga a ell (de tal
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manera que no el podem canviar a posteriori), però que no permet que l’adversari el

pugui recuperar. Per exemple, es podria utilitzar un esquema de xifrat asimètric.

Les proves Groth-Sahai són proves no interactives eficients en termes de la càrrega

computacional i la mida de les proves [28]. En el paradigma de les proves Groth-Sahai,

existeixen dues maneres per a “amagar” el testimoni:

• Esquemes de xifrat asimètric. Permet amagar valors mitjançant xifrats.

Amb la clau adequada es pot recuperar el testimoni. Per tant, es lliga comple-

tament l’element que amaga el testimoni al testimoni en śı (és a dir, el testimoni

original és l’únic que pot generar aquell xifrat).

• Esquemes de compromisos. És un sistema per a obtenir elements a partir

de testimonis, però de tal manera que l’element no es pot recuperar. Cada

testimoni pot generar qualsevol compromı́s si aquest es calcula amb l’aleatori-

etat adequada. Per tant, donat un compromı́s no obtenim cap informació de

quin ha estat el testimoni. Observem que, encara que qualsevol testimoni pot

generar qualsevol compromı́s, donat un compromı́s d’un testimoni w ha de ser

dif́ıcil trobar un altre testimoni ŵ i l’aleatorietat necessària per a que es generi

aquell compromı́s. En altres paraules, “comprometre” ha de ser una funció

unidireccional.

Donat que les proves Groth-Sahai es basen en la indistingibilitat entre claus que

generen compromisos i claus que generen xifrats, els conceptes de compromı́s i xi-

frat queden superposats. Utilitzarem la nomenclatura única de compromisos per

coherència amb la literatura actual, encara que moltes vegades (en particular, quan

tractem amb elements vi que volem recuperar) utilitzarem xifrats.

En aquest projecte no utilitzarem les proves originals, sinó la versió Commit-and-

Prove (de l’anglés, comprometre i provar) [21]. Les proves del tipus Commit-and-

Prove permeten separar (1) la fase d’amagar els elements i (2) la fase de provar les

condicions que aquests compleixen. Aquesta separació ens és útil perquè xifrarem els

vots (de tal manera que es puguin recuperar més tard), i podrem reutilitzar el xifrat

per a les proves de coneixement.

Utilitzant la notació introduida a [21], direm que els elements que es poden com-

prometre estan formats per una part pública, el tipus t, i una part privada, el missatge
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m (que estarà amagat sota un compromı́s C). El tipus indica quin tipus d’operació

s’ha aplicat i a quin grup pertany el missatge m. Per exemple, el tipus t1 = comG1

s’aplica a missatges del grup G1 que s’han compromés, mentre que el tipus t2 = encG2

l’utilitzarem amb missatges m ∈ G2 que s’han xifrat.

Encara que no donem una descripció de baix nivell de l’esquema, donem aqui les

caracteŕıstiques més importants per a utilitzar-ho:

• Durant la generació de la clau de compromı́s ck, s’utilitza G, generador d’un

paradigma per a criptografia de parells:

CRS = (p,G1,G2,GT , e, G1, G2)← G(1λ)

• La seva seguretat està implicada pel supòsit SXDH (supòsit 2). Es possible, no

obstant, instanciar-ho amb altres supòsits.

• Per a comprometre elements s’utilitza un xifrat ElGamal (subsecció 2.3.1.2) o

un compromı́s basat en el xifrat ElGamal que no permet recuperar el missatge,

depenent de si es vol “desvincular” els elements utilitzats (per exemple, per a

simular les proves) o no.

• Podem comprometre elements de Zp, de G1, de G2 i de GT . A més, els podem

comprometre de manera diferent: amb un xifrat, amb un compromı́s o fent-los

públics.

• Amb aquests elements, podem provar equacions dels següents tipus, on les

lletres majúscules representen constants i les minúscules representen elements
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compromesos:

Productes d’Aparellaments (PPE).

Q∏
q=1

e
(
Aq
∏M

m=1 x
Uqm
m , Bq

∏N
n=1 y

Vqn
n

)
= TT

Multi-Exponenciació en G1.

L∏
l=1

Aθll ·
M∏
m=1

x
Vm+

∑L
l=1 Umlθl

m = T1

Multi-Exponenciació en G2.

K∏
k=1

Bφk
k ·

N∏
n=1

y
Vn+

∑K
k=1 Unkφk

n = T2

Equació modular.

K∑
k=1

Ukφk +
L∑
l=1

Vlθl +
K∑
k=1

L∑
l=1

Wklφkθl ≡ T (mod p)

A més, segons els elements que hi intervenguin, tendrem una equació amb

una eficiència o una altra. Per exemple, una equació MEncG1 és una multi-

exponenciació en G1 en la que es poden utilitzar xifrats de G1, escalars com-

promesos i elements públics, mentre que una equació MConstG1 és una multi-

exponenciació en G1 en la que només podem utilitzar escalars compromesos i

elements públics. Per a veure quins compromisos poden utilitzar cada tipus d’e-

quació, consultar [21, Fig. 6]. L’eficiència de cada equació en termes d’elements

de grup es troba a [21, Fig. 9]

2.3.3.3 Esquema: Protocols Sigma amb Heuŕıstica Fiat-Shamir

Un protocol sigma és un esquema de proves de coneixement interactiu. És a dir,

consisteix en un protocol que s’executa simultàneament entre dos ordinadors.

P
m1−−−−−−−−−−→ V
m2←−−−−−−−−−−
...
mn−−−−−−−−−−→

En el cas interactiu, la prova π és la informació que genera el verificador al final

del protocol Provar, que pot ser simplement la transcripció dels elements enviats
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durant tot el protocol. Les proves dels esquemes interactius no es poden reutilitzar

en general, ja que el verificador ha d’haver triat ell mateix els seus missatges.

Els protocols sigma estan caracteritzats per la forma de 3 missatges següent:

P
a−−−−−−−−−−→ V
c←−−−−−−−−−−
z−−−−−−−−−−→

El primer missatge és un compromı́s a, que amaga un valor aleatori que ens

servirà per a que la prova tingui coneixement nul. El segon missatge és la qüestió

c, un element aleatòriament escollit. Finalment, el tercer missatge és la resposta

z, que només el provador amb la informació privilegiada serà capaç de crear per tal

de contestar “correctament” a la qüestió c (és a dir, una resposta que el verificador

“accepti”). Considerarem que les proves són les transcripcions π = (a, c, z).

Per a que un prova de coneixement interactiva sigui un protocol sigma, s’han de

complir les següents propietats:

• Ha de tenir la forma de tres missatges esmentada a dalt.

• Ha de ser complet : si totes les entitats són honestes i (x,w) ∈ R, aleshores el

verificador ha de quedar convençut de la validesa de x.

• Ha de tenir extracció de testimonis especial : donats una sentència x i dues

transcripcions π = (a, c, z) i π′ = (a, c′, z′) que verifiquen, amb c 6= c′, s’ha de

poder recuperar un testimoni w.

• Ha de tenir coneixement nul especial amb verificador honest : donats una sentència

x i una qüestió c, s’ha de poder crear una prova simulada πs = (as, c, zs) que

sigui indistingible d’una prova honestament creada.

Un dels avantatges d’utilitzar protocols sigma és les seves bones propietats, com

per exemple l’esmentada en el següent teorema:

Teorema 2.10. La composició de protocols sigma en paralel (és a dir, execucions

simultànies del mateix protocol) dóna com a resultat un altre protocol sigma.

Repetir dues vegades un protocol sigma amb longitud de la qüestió `, dóna com

a resultat un protocol sigma amb longitud de la qüestió 2 · `.
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Prova. Veure [17, Lema 1].

Observem que la darrera propietat de seguretat, el coneixement nul per a protocols

sigma, és més feble que la de coneixement nul per al cas no interactiu, ja que assumeix

que el verificador no es desvia del protocol original (és a dir, que el verificador escull

la qüestió aleatòriament, i no basant-se en el missatge inicial). Per a veure que la

simulació no és vàlida en el cas de verificador no honest, podem fer-ho amb el següent

argument: si el verificador escull c tenint en compte el valor del primer missatge a,

aleshores les proves simulades (as, c, zs) śı es podran distingir de proves reals amb

verificador no honest (a, c(a), z), ja que aquesta relació no es donarà necessàriament

en les proves simulades.

No obstant, utilitzarem un mecanisme per a convertir-lo en no interactiu que

transforma el coneixement nul amb verificador honest en coneixement nul. Aquest

mecanisme es coneix com l’heuŕıstica Fiat-Shamir:

Teorema 2.11 (Heuŕıstica Fiat-Shamir). Sigui O : a 7→ c un oracle aleatori (és a

dir, una funció que per a cada compromı́s a retorna una qüestió c← Q completament

aleatori). Sigui Π un protocol sigma complet amb un algorisme d’inicialització Setup,

amb extracció especial i coneixement nul especial per verificador honest. Assumim el

supòsit de l’oracle aleatori (supòsit 5).

Sigui ΠO-Provar l’algorisme que s’obté substituint, en Π, la qüestió del veri-

ficador durant l’execució per O(a). Sigui ΠO-Comprovar l’algorisme que, donada

una transcripció de Π, retorna “acceptar” si la transcripció accepta i la qüestió és

q = O(a).

Aleshores, ΠO = {Setup,ΠO-Provar,ΠO-Comprovar} és un esquema de proves

de coneixement no interactiu complet, amb extracció de testimonis i coneixement nul

computacional.

Prova. Consultar [4, Sec. 5.2] per a veure que segueix la sintaxi de l’esquema

de proves de coneixement no interatiu, per a la completesa i per al coneixement nul

computacional. Veure [27, Teor. 1] per a l’extracció de testimonis, on s’utilitza un

argument de “rebobinació” per a recuperar els testimonis.

Per una altra part, per a demostrar que un esquema és un protocol sigma, no

comprovarem les quatre condicions de seguretat per a protocols sigma esmentades.

Utilitzarem, en canvi, un resultat constructiu, a on es dóna la descripció d’un protocol
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sigma a partir d’un homomorfisme unidireccional entre dos grups [34, Teor. 3]. Aqúı

expressarem només un cas particular del mateix, que és el que ens interessa.

Teorema 2.12 (Construcció de Protocols Sigma). Siguin H1 i H2 dos grups. Sigui

f : H1 → H2 un homomorfisme unidireccional.5 Considerem un element de grup

w ∈ H1.

Aleshores, existeix un protocol sigma per a demostrar el coneixement de w donat

que les dues parts coneixen f(w) (que es pot interpretar com el “compromı́s” de w).

Prova.

Donarem només la idea intüıtiva de la construcció. Denotem per k = f(w) el

“compromı́s” de la informació w ∈ H1, que volem provar que coneixem. Sigui n

un nombre menor o igual que l’ordre del grup H1. Aleshores, s’executa el següent

protocol:

Provador Verificador

Coneix w i f(w) Coneix f(w)

Escull a l’atzar a← H1

f(a)−−−−−−−−−−→

Escull c← Zn
c←−−−−−−−−−−

Calcula z = a · wc
z−−−−−−−−−−→

Accepta si f(z)
?
= f(a) · kc

Per a la prova formal i els detalls (com, per exemple, el comportament i l’elecció

del nombre n), veure [34, Teor. 3], particularitzant per al cas en que l és igual a

l’ordre del grup H.

Amb tots aquests resultats, la nostra feina es redueix considerablement: construi-

rem un homomorfisme, i per tant existirà un protocol sigma, i per tant la heuŕıstica

5 Un homomorfisme és una funció que conserva l’estructura respecte a les operacions de grup.

En el nostre cas, per a tot x, y ∈ H1, f(x) · f(y) = f(x · y).

Una homomorfisme unidireccional és una homomorfisme en el que és computablement inviable

trobar inverses, tal i com s’ha definit funció unidireccional en l’apartat 2.2.
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Fiat-Shamir ens donarà un esquema no interactiu de proves de coneixement. Remar-

quem que aquests resultats són constructius: no tenim assegurada només l’existència

de l’esquema, sinó que sabem com construir-ho a la pràctica.
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Caṕıtol 3

Definicions

Per a crear esquemes de votació electrònica “segurs”, hem de definir què és un

esquema de votació electrònica i quan el considerarem segur. Aquest caṕıtol està

dedicat a respondre a aquestes dues preguntes.

A la subsecció 3.2.3 ens trobem amb la primera de les contribucions originals del

nostre treball: la definició de “validabilitat computacional”. És a dir, descriurem

formalment quan podem considerar que les paperetes electorals d’un esquema de

votació són “validables”.

3.1 Descripció d’un Esquema de Votació Electrò-

nica

En aquesta secció donarem la descripció dels algorismes que pertanyen a un es-

quema de votació electrònica. És a dir, especifiquem quina serà la seva entrada i la

seva sortida, i donem una descripció intüıtiva del seu funcionament esperat.

3.1.1 Elements d’una Votació

Per a construir un esquema de votació electrònica, abans hem de definir què vol

dir votar, qui pot votar, quins són els possibles resultats, etc. Per a descriure la

votació necessitem la següent informació:
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V: el conjunt de vots. És a dir, V ∈ V és una opció que un votant pot escollir

d’entre tots els elements de V.

B: l’espai de paperetes electorals. Direm que b ∈ B és una papereta electoral si un

votant pot generar-ho a partir del seu vot V i enviar-ho a l’autoritat electoral

per tal de que el seu vot es tingui en compte.

R: el conjunt de resultats possibles d’una votació.1 Si es pot donar el resultat

“votació invàlida”, serà considerat com un element més de R.

ρ: la funció de resultat. Formalment, ρ : V∗ → R és una funció que calcula el

resultat corresponent donats una sèrie de vots.

A més, també utilitzarem un altre concepte: el taulell electoral BB (de l’anglès,

Bulletin Board). No forma part de la informació necessària per a descriure la votació

(a diferència de, per exemple, el conjunt de vots V), sinó que és un element auxiliar

que els nostres algorismes utilitzaran per a implementar la votació. No és res més

que un conjunt d’informació, que podem interpretar com una urna que conté la llista

dels vots que ja han estat admesos per l’autoritat electoral: cada vegada que es rep

un vot, el taulell electoral s’actualitza. En la literatura a vegades es considera que

les claus públiques també es troben al taulell BB, però per senzillesa conceptual les

tractarem separadament.

Respecte a la notació, utilitzarem un supeŕındex per a indicar amb quina actua-

lització treballem (e.g. BB(0) serà habitualment el taulell inicial). Excepte si s’indica

el contrari, utilitzarem l’estat ` com la darrera actualització fins al moment (és a dir,

BB(`) serà el taulell més recentment actualitzat).

3.1.2 Estructura dels Vots

Considerarem que podem votar a un subconjunt de candidats d’entre una llista

d’ells. Per exemple, que existeix una llista de 100 candidats, {v1, . . . , v100}, i que

podem escollir fins a 5 d’ells. En aquest exemple, un possible vot vàlid V seria el

1 Remarquem que el resultat d’una votació no és necessàriament trivial. Per exemple, el resultat

podria ser publicar el nom dels dos candidats que han rebut més vots i la suma dels seus vots totals.
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conjunt format per v4, v32, v56, v57 i v77:

V = {v4, v32, v56, v57, v77}

Escollim aquesta definició de vot vàlid perquè és genèrica (moltes eleccions es po-

den instanciar d’aquesta forma) i computacionalment dif́ıcil de tractar (donat que

existeixen una quantitat ingent de vots vàlids diferents, no podem fer una llista de

tots ells). Remarquem que aquesta definició és realista, ja que ens trobem en aquest

escenari en unes eleccions de llistes obertes on es poden escogir candidats de llistes

diferents.

Matemàticament, considerarem que els vots V ∈ V vàlids tenen la següent estruc-

tura: tenim definits un conjunt A, un subconjunt de candidats admissibles Φ ⊂ A i

un nombre de candidats a votar per cada individu de k ∈ N. Direm que un element

v és vàlid si representa a un candidat: és a dir, si v ∈ Φ.

En resum, un vot vàlid serà un subconjunt de k elements del conjunt Φ: Φ = {v ∈ A | v és un candidat admissible} ⊂ A

V = {V | V és un vot vàlid} = {Ψ ⊂ A |Ψ ⊂ Φ ∧ |Ψ| = k}

Remarquem que els algorismes de l’esquema depenen de V i, per tant, també

depenen de A, de Φ i de k. És a dir, aquests elements s’han fixat a l’hora de descriure

la votació que durem a terme.

Observem també que no podem escollir A tal que coincideixi amb Φ, sinó que A
serà una estructura algebraica que ens vendrà fixada. Per a construir les paperetes

electorals xifrarem els vots, i els esquemes de xifrats permeten xifrar qualsevol element

d’una certa estructura algebraica (per exemple, d’un grup o de Zn, com hem vist a

l’apartat 2.3.1).

Vots en Blanc

El tractament de candidats en blanc és fàcil d’implementar: podem afegir al

conjunt de candidats Φ una sèrie d’elements extra que indiquin “vot en blanc”. Sigui

k el nombre de candidats que es poden escollir a l’hora de votar. Aleshores, afegint k

candidats artificials que indiquin “vot en blanc”, el problema ja està resolt: un votant

escollirà tants candidats artificials com vots en blanc vulgui emetre.
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Podem inclús determinar el nombre màxim de candidats que es poden votar en

blanc. Per a especificar aquest nombre màxim de candidats en blanc kb (amb kb

en l’interval 0 ≤ kb ≤ k), hem d’afegir kb candidats artificials que indiquin “vot en

blanc”. En el cas particular en que kb = 0, no afegim cap candidat artificial, i per

tant el vot en blanc no està permés. En l’altre extrem, per a kb = k, tots els candidats

es podrien escollir en blanc.

D’ara en endavant, considerem que el vot en blanc ja està considerat al siste-

ma electoral, i requerirem que cada papereta electoral honesta s’hagui format amb

exactament k candidats.

3.1.3 Sintaxi d’un Esquema de Votació Electrònica

Un esquema criptogràfic de votació electrònica ha de permetre que cada votant

pugui crear una papereta electoral per al vot de la seva elecció, i que l’autoritat elec-

toral el rebi i l’emmagatzemi al taulell electoral, que es pot considerar públicament

accessible. Al finalitzar el procés de votació, donat el darrer taulell electoral, l’auto-

ritat electoral obtindrà el resultat final. A més, necessitem un algorisme per a donar

a l’autoritat electoral les credencials necessàries.

La descripció sintàctica d’un esquema aix́ı descrit es troba a la figura 3.1:

Setup(1λ): es retorna una clau pública, pk, una secreta, sk, i un taulell

inicial BB(0) per a la votació especificada (és a dir, per als elements

V, B, R i ρ).

Votarpk(V ): Donats la clau pública pk i un vot V ∈ V, retorna una

papereta electoral b.2

Processarpk(BB(i), b): amb l’estat i-éssim del taulell BB(i) i la papereta

b ∈ B, es retorna el taulell actualitzat BB(i+1). Considerarem que,

si el vot no es percep com vàlid i no es pot incloure al taulell, es

retornarà el mateix taulell (i.e. BB(i+1) = BB(i)).

2 Recordem la distinció entre el vot i la papereta electoral. El primer és l’elecció que pren el

votant, V ∈ V, mentre que la papereta és la informació que el votant envia per a que el seu vot es

tingui en compte, b ∈ B.
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Recomptarsk(BB(i)): es calcula el resultat r ∈ R a partir de l’estat i-

éssim del taulell electoral, BB(i), i de la clau secreta, sk.

Figura 3.1: Sintaxi d’un esquema de votació electrònica, on tots els algo-

rismes han de ser probabiĺıstics i de temps polinòmic.

Observem que, encara que aquest treball es centra en la validació de paperetes

electorals, no existeix una funció expĺıcita que indiqui si una papereta electoral b és

vàlida o no (amb la sintaxi Validar(pk,BB(i), b), per exemple). Aquesta funció és

redundant perque es troba impĺıcita a la funció processar: si Processar(pk,BB(i), b)

retorna el mateix taulell electoral BB(i+1) = BB(i), aleshores la papereta és invàlida.

Altrament, direm que la papereta electoral és vàlida.

3.1.3.1 Identificació del Votant

L’abast del nostre model és limitat: considerem aquells elements necessaris per

a desenvolupar les nostres solucions al contexte de vots validables. No hem imple-

mentat, en canvi, un algorisme per a registrar als votant, ni utilitzem en cap cas

informació relativa a la seva identitat. És a dir, suposem que existeix un canal segur

entre cada votant i l’autoritat electoral.

Aquesta simplificació no suposa, en cap cas, una pèrdua de generalitat: és una

hipòtesi que es pot satisfer com una capa addicional amb eines criptogràfiques am-

pliament utilitzades, com comunicació autenticada [31, Def. 4.23].

3.2 Seguretat d’un esquema de Votació

Una vegada introdüıda la sintaxi d’un esquema de votació electrònica, podem

definir les propietats que haurà de complir per tal de ser considerat “segur”.

Considerarem que un esquema és “segur” si es compleixen les següents propietats:

completesa estad́ıstica, privacitat computacional i validabilitat computacional.

A continuació, les detallem i les descrivim amb el rigor necessàri.
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3.2.1 Completesa Estad́ıstica

Informalment, el sistema s’ha de comportar com s’espera si totes les entitats son

honestes. És a dir, si un conjunt de n votants emeten el seu vot i l’autoritat electoral

processa les seves paperetes electorals, aleshores el recompte ha de produir el resultat

correcte. Donat que hem de limitar la quantitat de vots,3 introdüım el polinomi n(λ)

en funció del paràmetre de seguretat λ.

Formalment, per a tot polinomi n(λ), existeix una una funció negligible ε(λ) tals

que, per a tot λ ∈ N i per a qualsevol nombre de votants n ≤ n(λ),

Pr


(pk, sk,BB(0))← Setup(1λ); ∀i = 1 . . . n, Vi ← V
∀i = 1 . . . n, bi ← Votar(pk, Vi);

∀i = 1 . . . n, BB(i) ← Processar(pk,BB(i−1), bi) :

Recomptar(sk,BB(n)) 6= ρ(V1, . . . , Vn)

 ≤ ε(λ)

On la probabilitat es computa sobre tots els events aleatoris de l’experiment.

Detallem què significa aquesta notació: l’experiment esta format per una sèrie

de procediments i una condició. Els procediments són generar claus criptogràfiques,

escollir els vots Vi, crear les paperetes bi i processar-les als taulells corresponents BB(i).

La condició és que la funció Recomptar retorni un resultat diferent a l’esperat, que

és el definit per la funció de resultat ρ. Això hauria de passar amb una probabilitat

menor o igual que ε(λ), que és una funció negligible (és a dir, asimptòticament molt

petita). La lectura de la resta de propietats es fa de manera anàloga.

3.2.2 Privacitat Computacional

Direm que el protocol és privat si cap adversari no és capaç de distingir quin és

el vot de cap votant. Aquesta propietat la modelitzem amb una definició equivalent

a la presentada a [5, fig. 6.6].

Necessitem un model on l’adversari disposi de molts recursos, ja que en un escenari

real, un adversari pot enviar paperetes electorals en nom de votants corruptes i pot

veure paperetes electorals d’altres votants interceptant les connexions.

3 La raó d’aquest fet és que el sistema ha de rebutjar paperetes exactament iguals per a oferir

privadesa computacional. Estudiem el perquè d’aquest comportament a l’apartat corresponent

(subsecció 3.2.2).
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Plantejem un joc en que un adversari ha de distingir dues situacions diferents:

β = 0 o bé β = 1. En cada situació considerem dos taulells electorals, BB0 i BB1.

L’adversari té dues capacitats modelitzades mitjançant un oracle O:

• Pot enviar dos vots, (V0, V1), un per a cada urna. L’adversari obté com resposta

la papereta que s’ha generat per a incloure al taulell BBβ, però no la papereta

que s’ha inclós a l’altre taulell. Aquesta serà, de fet, la informació més expĺıcita

que l’adversari tindrà per a distingir en quina situació es troba.

• Pot enviar una papereta per a incloure a les dues urnes. Si es pot incloure

a la urna BBβ, aleshores també s’intentarà incloure a l’altre. No s’obté cap

resposta.

Finalment, l’adversari demana el recompte del taulell BB0, que no hauria de

donar-li més informació de la que ja té, ja que ell ha enviat tots els vots i totes les

paperetes.

L’objectiu de l’adversari es distingir si està rebent les paperetes electorals dels

vots inclosos al taulell BB0 o al taulell BB1, encara que el recompte sempre es farà

sobre el taulell BB0 en qualsevol cas. Observem que si proporcionem el recompte del

taulell BBβ seria immediat distingir els casos, ja que l’adversari pot escollir els vots

de cada un dels taulells de manera independent.

Més formalment, direm que un esquema de votació electrònica té privacitat com-

putacional si per a tot adversari A probabiĺıstic de temps polinòmic, existeix una

funció negligible ε(λ) tal que, per a tot λ ∈ N,

Pr

 (pk, sk,BB(0))← Setup(1λ); BB
(0)
0 = BB

(0)
1 = BB(0);

β ← {0, 1}; fiVotacio← AO(pk,BB(0));

r0 ← Recomptar(sk,BB
(`)
0 ) : β = A(r0)

 ≤ 1

2
+ ε(λ)

On la probabilitat es computa sobre tots els events aleatoris de l’experiment, ` és

el nombre de crides totals a l’oracle O (i, per tant, BB
(`)
0 la darrera actualització del

primer taulell electoral), la variable fiVotacio no s’utilitza més que per marcar el fi de

l’etapa de votació, i l’oracle utilitzat és:

O = { EnviarVot(pk,BB
(`)
0 ,BB

(`)
1 , β, ·, ·),

EnviarPapereta(pk,BB
(`)
0 ,BB

(`)
1 , β, ·) }

Aquests dos procediments funcionen com es detalla a continuació:
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EnviarVot(pk,BB
(`)
0 ,BB

(`)
1 , β, ·, ·) l’adversari ha de proporcionar d’entrada dos vots,

V0, V1 ∈ V. Aleshores, per als dos taulells (i.e. per a j ∈ {0, 1}), l’oracle ge-

nera les paperetes electorals, (bj = Votar(pk, Vj)) i les processa als respectius

taulells (BB
(`+1)
j = Processar(pk,BB

(`)
j , bj)). Es retorna bβ a l’adversari.

Observem que s’utilitzen com a entrada els taulells electorals actualitzats

BB
(`)
j , i es computa una nova actualització dels taulells BB

(`+1)
j que no es

retorna a l’adversari, però que es faran servir per a la següent crida als oracles.

EnviarPapereta(pk,BB
(`)
0 ,BB

(`)
1 , β, ·) l’entrada requerida és una papereta electoral,

b ∈ B, que l’oracle inclourà primer al taulell β, BB
(`+1)
β = Processar(pk,BB

(`)
β , b).

Si s’ha pogut incloure (és a dir, si el taulell s’ha actualitzat o, matemàticament,

si BB
(`)
β 6= BB

(`+1)
β ), aleshores també es processa al segon taulell (és a dir,

BB
(`+1)
1−β = Processar(pk,BB

(`)
1−β, b)). Altrament, no s’actualitza el segon

taulell (i.e. BB
(`+1)
1−β = BB

(`)
1−β).

Els taulells actualitzats BB
(`+1)
j no es retornen , però es faran servir per a la

següent crida als oracles.

La raó d’aquest comportament és que els taulells haurien de rebutjar pape-

retes repetides per evitar atacs4, ja que aquest comportament permetria a

l’adversari determinar β fàcilment: només hauria d’enviar una papereta de

la urna BBβ repetida, i el taulell BBβ serà el que no hagui processat el vot.

Hi ha dues diferències entre la nostra definició i la presentada a [5]. Primer, uti-

litzem l’algorisme Processar com la validació del vot i la inclusió al taulell electoral,

en lloc de considerar-lo dos passos separats. Segon, no existeix un oracle per a de-

manar el taulell electoral BBβ, però es dóna a l’adversari tots la informació per a

reconstruir-lo: ell decideix les paperetes de EnviarPapereta i li retornem les cre-

ades al procediment EnviarVot. Amb totes les paperetes processades al taulell i

4 Un exemple d’atac enviant paperetes repetides és el següent: considerem una elecció on tres

votants, A, B i C, poden emetre dos vots diferents, V1 o V2. Aleshores, podriem corrompre al votant

C per a que emeti la mateixa papereta que el votant A. Si el resultat de la elecció és de dos vots

contra un, som capaços de deduir la informació de qui ha votat què. Amb l’altre resultat possible,

tres vots iguals, també obtenim aquesta informació.
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amb el taulell inicial BB(0), l’adversari és capaç de reconstruir-ho executant l’algoris-

me Processar repetidament. A més, no donem més informació perque, a la definició

original, el taulell ja inclou una llista de totes les paperetes. Aquestes dues diferències

són purament sintàctiques.

3.2.3 Validabilitat Computacional

Aquesta definició de seguretat és una de les contribucions del present document.

Primer introduirem la noció de papereta validable de manera informal, i argumenta-

rem la seva formalització en l’experiment que detallem al final d’aquest apartat.

Direm que una papereta b és vàlida en un taulell BB(i) si i només si al processar-

la s’inclou al taulell electoral. És a dir, la papereta b serà vàlida en el taulell BB(i)

si BB(i) 6= Processar(pk,BB(i), b). Remarquem que la validesa depén del taulell

electoral actual: per exemple, una papereta repetida s’ha de rebutjar per a evitar

atacs contra la privadesa dels vots.

Intüıtivament, una papereta b hauria de ser vàlida al taulell electoral BB(i) si i

només si b ha estat generada de manera honesta. És a dir, si b “representa” a un

vot V ∈ V. La completesa estad́ıstica implica que una papereta generada de manera

honesta és vàlida, aix́ı que la nostra definició només considerarà l’altra implicació.

Donat que en unes eleccions s’hauran de processar un nombre potencialment alt

de paperetes electorals, hem de considerar un esquema complet. En resum, si un

conjunt de n paperetes són vàlides al processar-les sequencialment a un mateix el

taulell electoral, aquest taulell electoral ha de “representar” exactament n vots.

En el nostre experiment un adversari tindrà la llibertat d’escollir n paperetes elec-

torals (b1, . . . , bn) ∈ Bn, amb n de la seva elecció. L’adversari guanyarà l’experiment

si totes les paperetes són vàlides, però el resultat obtingut no pot obtenir-se com

cap combinació de n vots (V1, . . . , Vn) ∈ Vn. Observem que aquest comportament

és l’anàlog al descrit dalt: el conjunt de totes les paperetes ha de “representar” un

conjunt de vots V de la mateixa mida. Remarquem també que tots els adversaris que

considerem estan modelitzats com algorismes probabiĺıstics de temps polinòmic. Per

tant, encara que poden escollir un n ∈ N arbitrari, la quantitat de paperetes màximes

que poden retornar està limitat polinòmicament en funció de λ.

Formalment, direm que un esquema de votació electrònica tindrà validabilitat
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computacional si per a tot adversari A probabiĺıstic de temps polinòmic, existeix una

funció negligible ε(λ) tal que, per a tot λ ∈ N,

Pr

 (pk, sk,BB(0))← Setup(1λ); (b1, . . . , bn)← A(pk,BB(0));

∀i = 1 . . . n, BB(i) ← Processar(pk,BB(i−1), bi) :

∀i = 1 . . . n, BB(i) 6= BB(i−1) ∧ Recomptar(sk,BB(n)) 6∈ ρ(Vn)

 ≤ ε(λ)

On la probabilitat es computa sobre tots els events aleatoris de l’experiment. Recor-

dem que la papereta bi és vàlida si i només si BB(i) 6= BB(i−1).

3.3 Abast de les Propietats de Seguretat

Si bé considerem la privadesa dels vots (és a dir, que el vot no pugui ser recuperat

per un adversari), no considerem procediments per a verificar que les paperetes

contenen els vots indicats pels votants, per a verificar que només els vo-

tants censats han emés vots i com a màxim un, o per a verificar que el

recompte s’ha fet honestament. Sense aquests procediments, no podem definir

algunes propietats que impliquin garanties de seguretat més fortes. Aquestes propi-

etats implementat en paradigmes similars al nostre, com els esquemes de Abe [1] o

de Furukawa et al. [24], però aquest tipus de verificabilitat no forma part del nostre

estudi.

Una altra propietat de seguretat important és la identificació del votant, que

tampoc expressem perquè queda fora del nostre abast, com hem comentat a la secció

3.1.3.1. Aquesta noció està estretament relacionada amb el concepte de “votant

censant”.

A més, existeixen altres nocions que extenen la privadesa. És a dir, propietats

més fortes que la privadesa i que l’impliquen: Receipt-Freeness [37] (de l’anglès, in-

existència de rebut) i Coercion-Resistance [18] (de l’anglès, resistent a coercions).

Parlant intüıtivament, la propietat de Receipt-Freeness es satisfà quan no és possi-

ble extreure cap informació durant l’emissió de la papereta electoral per a demostrar

quins és el vot V ∈ V amb el que s’ha creat. Aquesta condició ens és útil per a

evitar que una tercera entitat forci a un votant a actuar d’una determinada manera.

La segona propietat, Coercion-Resistance, és una versió encara més forta, a on es

dóna a l’adversari la capacitat de interactuar amb el votant. És a dir, la propietat



56 Proves Criptogràfiques de la Validesa de Vots Electrònics

es complirà si cap votant no pot col·laborar interactivament amb un adversari per a

demostrar-li quin és el vot V ∈ V que ell ha emés.

Una altra limitació del nostre model és la individualitat de l’autoritat electoral:

considerem que existeix una sola entitat que emmagatzema i gestiona la clau privada

de l’elecció. Un enfoc més segur des del punt de vista del votant és dividir aquest co-

neixement entre diverses parts, de tal manera que un subconjunt de les parts tinguin

la capacitat d’actuar com l’autoritat electoral original. L’enfoc genèric de transfor-

mar qualsevol algorisme en un executable per diverses entitats es coneix com compu-

tació multi-entitat, però resulta ser ineficient. No obstant, en l’àmbit de la votació

electrònica, existeixen exemples d’esquemes amb algorismes espećıficament creats per

ser executats entre diverses màquines, coneguts com esquemes multi-autoritat, com

el presentat per Cramer et al. [15].
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Caṕıtol 4

Esquema Genèric

En aquesta secció, es descriu de manera abstracta una construcció que permet

implementar el comportament descrit al caṕıtol 3.

Pel fet de ser abstracta, aquesta descripció ens permet treballar amb conceptes

genèrics, de manera que les sol·lucions proposades són modulars i eficients.

4.1 Construcció

Dediquem aquest apartat a descriure la construcció genèrica a base de primitives

criptogràfiques. Recordem que totes les primitives utilitzades i les propietats de

seguretat que han de complir, estan descrites formalment al caṕıtol 2.3.

Començarem introduint l’esquema sencer, ja que les dificultats que haurem de

resoldre sortiran de manera natural, motivant aix́ı les solucions proposades. Sigui

V un conjunt de vots com el definit a la secció 3.1.2 (i.e. l’estructura algebraica

A i la llista de candidats vàlids Φ ⊂ A). Sigui X = {KGenx, Xifrar, Desxifrar}
un esquema de xifrat asimètric amb espai de missatges Mx = A. Siguin Π1 =

{Setup1, Provar1, Comprovar1} i Π2 = {Setup2, Provar2, Comprovar2} dos esquemes

de proves de coneixement per a les relacions:

R1 =

{
(x,w)

∣∣∣∣ x = (C1, . . . , Ck) ∧ w = (v1, . . . , vk, r1, . . . , rk)

∀i = 1 . . . k, Ci = Xifrarpkx(vi; ri) ∧ ∀i = 1 . . . k, vi ∈ Φ

}
R2 =

{
(x,w)

∣∣∣∣ x = (C1, . . . , Ck) ∧ w = (v1, . . . , vk, r1, . . . , rk)

∀i = 1, . . . k, Ci = Xifrarpkx(vi; ri) ∧ ∀i 6= j, vi 6= vj

}
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Aleshores, l’esquema genèric és el que es troba a la figura 4.1.

Setup(1λ): es genera CRS1 ← Setup1(1λ), CRS2 ← Setup2(1λ) i les claus

(pkx, skx) ← KGenx(1
λ). Aleshores, es retornaran la clau pública

pk = (CRS1,CRS2,V, pkx), la clau privada sk = (pk, skx), i el

taulell inicialment buit BB(0) = { }.

Votarpk(V ): considerem V ∈ V com una llista {v1, . . . , vk} ⊂ Φ de can-

didats diferents dos a dos, s’escullen r1, . . . , rk valors aleatoris i es

computen els xifrats:

Ci = Xifrarpkx(vi; ri). Es construeix x = (C1, . . . , Ck) i w =

(v1, . . . , vk, r1, . . . , rk), i es computen les proves de coneixement

nul:

π1 = Provar1(CRS1, x, w), π2 = Provar2(CRS2, x, w)

La papereta electoral serà b = ((Ci)i=1...k, π1, π2).

Processarpk(BB(i), b): si alguna de les proves de coneixement no verifica,

aleshores es rebutja el vot (i, per tant, es retorna el mateix taulell

BB(i+1) = BB(i)). Es comprova que cap dels xifrats Ci es troba

entre els xifrats de les paperetes ja incloses al taulell BB(i). Si

algun d’aquests xifrats ja es troba al taulell, també rebutjem la

papereta. Altrament, retornem el taulell BB(i+1) = BB(i) ∪ {b}.

Recomptarsk(BB(i)): donat sk = (pk, skx), desxifrarem tots els vots,

comprovarem que són vàlids i retornarem el resultat correspo-

nent. Més en detall, per a cada papereta b utilitzarem skx per a

desxifrar els candidats vj ← Desxifrarskx(Cj) per a j = 1, . . . , k,

i comprovarem que tots els candidats són diferents. Si alguna pa-

pereta no és vàlida, es descarta. Finalment, retornem el resultat

corresponent pels vots no descartats r = ρ(V1, . . . , Vn), on cada Vi

és un subconjunt de k candidats diferents.

Figura 4.1: Esquema de votació electrònica a partir de primitives.

Aquesta construcció és segura segons les nostres definicions de seguretat si assu-

mim algunes propietats de les primitives criptogràfiques emprades. Això es recull,
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amb la formalitat pròpia d’un resultat criptogràfic, al següent teorema:

Teorema 4.1. La construcció de la fig. 4.1 és un esquema de votació electrònic

estad́ısticament complet, computacionalment privat i computacionalment validable

si:

• L’esquema de xifrat asimètric X és complet per a tot v ∈ Φ i és NM-CPA segur.

• Els esquemes de proves de coneixement Π1 i Π2, per a les relacions R1 i R2

respectivament, són complets, tenen extracció de testimonis i coneixement nul.

Prova.

Primer, observem que els algorismes s’ajusten a la definició sintàctica d’un es-

quema de votació electrònica. La demostració consistirà, per tant, en veure que les

propietats de seguretat es satisfan. Per a això, hem de veure que:

Lema 1. L’esquema té completesa estad́ıstica.

Lema 2. L’esquema té privadesa computacional.

Lema 3. L’esquema té validabilitat computacional.

Prova lema 1.

La completesa estad́ıstica prové de la completesa i la seguretat NM-CPA del

xifrat X i de la completesa de les proves de coneixement Π1 i Π2. Si no rebutjéssim

cap papereta per tenir un xifrat Ci repetit, tindriem completesa perfecta: les proves

de coneixement es verificaran correctament, aix́ı que els vots es processarien correc-

tament. A més, sigui quin sigui el vot, els xifrats Ci es poden crear, i al desxifrar-los

recuperarem la llista dels k candidats inicials.

En el nostre cas, no obstant pot passar que rebutjem paperetes honestament

generades. No obstant, això no suposa cap problema perque només passarà amb

probabilitat negligible ε(λ) per a qualsevol polinomi que fiti superiorment el nombre

de votants n(λ). Presentem a continuació un argument de reducció de la completesa

estad́ıstica sobre la NM-CPA seguretat del xifrat. És a dir, demostrarem que si

l’esquema presentat no té completesa estad́ıstica, aleshores l’esquema de xifrat no és

NM-CPA segur.
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Donat que l’esquema de xifrat és NM-CPA segur, també és IND-CPA segur (te-

orema 2.2). Suposem ara que la completesa estad́ıstica no es cumpleix: existeix un

polinomi n(λ), tal que la probabilitat representada a l’experiment és una funció no

negligible ξ(λ). És a dir, d’entre k · n(λ) xifrats, dos coincideixen amb probabili-

tat més gran que ξ(λ). Donat que tots s’han creat de manera independent, per un

argument combinatori deduim que la probabilitat de que dos xifrats independents

coincideixin és major o igual que ξ(λ)′ = ξ(λ)/(k · n(λ))2, que tampoc és negligible

(pel teorema 2.1, si ξ′(λ) és negligible, aleshores també ho seria ξ(λ)).

Aleshores, és fàcil construir un adversari contra l’esquema que trenqui la IND-

CPA seguretat: primer emetrà dos missatges diferents, m0 i m1, rebrà el repte cb (és

a dir, el xifrat de m0 o de m1), i ell mateix crearà el xifrat c0 ← Xifrarpkx(m0). Si

cb = c0, conjecturarà b̂ = 0. Altrament, conjecturarà l’altra opció b̂ = 1.

Recordem que la probabilitat de que dos xifrats siguin iguals és ξ′(λ), que és no

negligible. Si b = 0, retornarà b̂ = 0 amb probabilitat ξ′(λ). Altrament, si b = 1,

aleshores sempre retornarà b̂ = 1, i guanyarà l’experiment sempre. Per tant, la

probabilitat de guanyar l’experiment de IND-CPA seguretat és:

Pr
[
Guanyar

]
=

Pr
[
Guanyar

∣∣∣b = 1
]

2
+

Pr
[
Guanyar

∣∣∣b = 0
]

2
=

1

2
+
ξ′(λ)

2

I, per tant, l’esquema de xifrat asimètric no tindria seguretat IND-CPA i, per

tant, tampoc seguretat NM-CPA, contradient aix́ı el supòsit inicial. �

Prova lema 2.

La privacitat computacional es dedueix de la seguretat NM-CPA de l’esquema

de xifrat. Per a veure-ho, primer considerem el nostre esquema en el paradigma de

les “minivotacions” i després traslladem la seguretat de la “minivotació” a l’esquema

original.

Primer, podem considerar el nostre esquema amb la següent diferència: cada

votant pot emetre k vots independents, a on cada vot representa a un candidat. És a

dir, no utilitzem les proves de coneixement, i considerem que les paperetes electorals

són els elements Ci. En aquest paradigma, estem implementant un esquema de

“minivotació” tal i com es defineix a [5, Sec. 6.2.2]. Es demostra que un esquema

de “minivotació” compleix la propietat de seguretat de privadesa computacional (tal

i com l’hem definida a 3.2) sempre que el xifrat utilitzat sigui NM-CPA-segur [5,
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Teor. 6.7].

Segon, podem traslladar aquesta seguretat al nostre esquema de la figura 4.1 amb

un argument de reducció: si suposem que existeix un adversari que ataqui l’esquema

original (i.e. l’esquema de la figura 4.1), aleshores podem construir un altre que

ataqui el sistema en el paradigma de “minivots”. Suposem que l’adversari A1 té una

probabilitat ε1(λ) de guanyar l’experiment de privadesa computacional de l’esquema

original. Aleshores, constrüım A2 com:

• Per a i = 1, 2, simulem els CRSi amb l’algorisme SimSetupi(1
λ).

• L’oracle EnviarVot s’implementa com segueix: quan A1 envia dos vots V (1) =

(v
(1)
1 , . . . , v

(1)
k ) i V (2) = (v

(2)
1 , . . . , v

(2)
k ), aleshores s’executarà l’oracle d’enviar

“minivots” k vegades, amb entrada (v
(1)
i , v

(2)
i ) i obtenint Ci de sortida, per a

i = 1 . . . k. Es retornarà la papereta b̃ = (C1, . . . , Ck, π̃1, π̃2), amb π̃1 i π̃2 dues

proves simulades.

Per a simular les proves, el mateix argument serveix pels dos esquemes Π1 i Π2.

S’utilitzaran els CRSi simulats, i es tindrà accés també a una clau de simulació

τ que permet generar proves per a qualsevol sentència x = (C1, . . . , Ck). Com

que els esquemes Π1 i Π2 tenen coneixement nul, les proves simulades i els

CRSi simulats no es poden distingir de proves veŕıdiques i de CRSi originals,

respectivament, més que amb probabilitat negligible.

• L’oracle EnviarPapereta funciona de la següent manera: quan A1 envia una

papereta b = (C1, . . . , Ck, π1, π2), aleshores es comprova si algun dels Ci es troba

a alguna papereta del taulell electoral (el qual podem reconstruir). Si és aix́ı,

es rebutja la papereta (és a dir, no es fa res). Altrament, s’envien k paperetes

de manera independent a l’oracle de l’esquema de minivots: C1, . . . , Ck.

Quan ens proporcionin el resultat r = ρ2(v1, . . . , vm) de l’esquema de “minivots”,

enviarem el mateix resultat r, que es correspón amb el valor esperat ρ1(V1, . . . , Vn)

amb el benentés de que la funció de resultat és:

ρ1 : V∗ ι−−−−−−−−→ Φ∗
ρ2−−−−−−−−→ R

(V1, . . . , Vn) 7−−−−−−−−→ (v1, . . . , vm) 7−−−−−−−−→ r
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On ι simplement retorna una llista dels elements de tots els vots (és a dir, per a

V1 retorna els candidats corresponents, v1,1, . . . , v1,k, i aix́ı amb tots els altres vots

Vi).

Amb aquest nou adversari, A2, atacarem l’experiment de privadesa computaci-

onal a l’esquema de minivots amb probabilitat ε1(λ), ja que ambdós experiments

són ara equivalents (excepte amb la probabilitat de que l’adversari detecta que les

proves són simulades, que és negligible). Donat que aquesta probabilitat ha de ser

necessàriament negligible (perque l’esquema de “minivots” śı té privadesa computa-

cional), aleshores la probabilitat de que A1 guanyi l’experiment de l’esquema original

també és negligible, la qual cosa demostra la privacitat computacional. �

Prova lema 3.

Finalment, l’esquema és computacionalment validable ja que les proves de

coneixement tenen extracció de testimonis. Totes les paperetes incloses al taulell

s’han processat i, per tant, les seves proves verifiquen.

Per l’extracció de testimonis, una prova que verifica ha de provenir d’una parella

(x,w) ∈ R vàlida, i per tant la sentència x = (C1, . . . , Ck) que es prova ha de ser

vàlida (excepte amb probabilitat negligible). És a dir, els elements amagats als xifrats

Ci de cada papereta són tots ells candidats diferents entre śı.

A més, per la completesa del xifrat X , un xifrat Ci d’un element no pot ser

desxifrat com un altre element diferent. Per tant, de totes les paperetes electo-

rals es recuperarà un vot amb k candidats diferents d’entre Φ (excepte amb la

probabilitat negligible de que la prova de coneixement no provingui d’una parella

(x,w) ∈ R). L’algorisme Recomptar no descartarà cap vot, i retornarà la imatge

de ρ((Vi)i=1...n) ∈ ρ(Vn), excepte amb probabilitat negligible. Per tant, l’esquema és

computacionalment validable. �

Donat que els algorismes implementen un esquema de votació electrònica, i que

les seves de seguretat es compleixen, el teorema ha quedat demostrat.

Remarquem que l’enfocament inicial del problema és el següent: la quantitat de

vots diferents és molt gran perque aquests són subconjunts de k elements d’una llista

de candidats Φ potencialment llarga. Per exemple, si hi ha 100 candidats possibles

dels quals podem escollir només 10 d’ells, existeixen aproximadament 17 bilions de



Proves Criptogràfiques de la Validesa de Vots Electrònics 63

maneres de votar diferents. Aquest enfocament ens porta directament a la solució

proposada, en la que inevitablement tindrem que utilitzar dos mecanismes espećıfics:

π1) Una prova de coneixement per a veure que una sèrie d’elements pertanyen tots

a un subconjunt.

π2) Una altra prova de coneixement per a demostrar que una sèrie d’elements són

diferents entre ells.

La resta del document busca implementar aquests dos mecanismes, de tal manera

que la implementació final generi vots de tamany redüıt i no suposi una càrrega

computacional excessiva.

4.2 Prova π1) Pertinença a un Subconjunt

4.2.1 Esquema: Pertinença amb Signatures Digitals

En aquest apartat descriurem un esquema de proves de coneixement per a demos-

trar la pertinença d’un element a un subconjunt d’elements. La idea original prové

d’un treball de Camenisch et al. [9].

La idea de la prova de coneixement es la següent: considerarem unes claus crip-

togràfiques per a signar elements v ∈ A, i unes signatures d’aquells elements que

siguin vàlids (és a dir, v ∈ Φ ⊂ A), però no per a la resta d’elements. Les signatures i

la clau de verificació seràn publicades. Aleshores, el provador escollirà l’element que

vulgui v ← Φ, i provarà que coneix una signatura digital d’aquell element, demos-

trant aix́ı que és un element vàlid. Encara que voldrem aplicar-ho per als k candidats,

donarem la versió per a un candidat i el repetirem tantes vegades com sigui necessari.

Volem crear un esquema de proves de coneixement per a la relació R1 següent:

R1 =

{
(x,w)

∣∣∣∣ x = (C, pkx,Φ) ∧ w = (v, r) ∧
C = Xifrarpkx(v; r) ∧ v ∈ Φ

}
Considerem un esquema Π′ = {Setup′, Provar′, Comprovar′} de proves de conei-

xement per a la relació R′1:

R′1 =

{
(x′, w′)

∣∣∣∣ x′ = (C, pkx, vks) ∧ w′ = (v, r, σ) ∧
C = Xifrarpkx(v; r) ∧ Verificarvks(v, σ) = 1

}



64 Proves Criptogràfiques de la Validesa de Vots Electrònics

Considerem un esquema de signatures digitals S = {KGens,Signar, Verificar} i

un de xifrat asimètric X = {KGenx, Xifrar, Desxifrar}.
Aleshores, la descripció d’un esquema de proves de coneixement Π1 per a la relació

R1 es troba a la figura 4.2.

Setup1(1λ): Obtenim CRS′ ← Setup′(1λ) i les claus (pkx, skx)← KGenx(1
λ)

i (vks, sks) ← KGens(1
λ), amb λ el paràmetre de seguretat. Es

crea una signatura σv = Signarsks(v) per a cada element vàlid

v ∈ Φ. Aleshores, es retorna CRS1 = (CRS′, pkx, vks, (σv)v∈Φ).

Provar1(CRS1, x, w): Sigui x = (C, pkx,Φ) i w = (v, r) tals que (x,w) ∈
R1 (és a dir, C = Xifrarpkx(v; r) i v ∈ Φ). Es recupera del CRS1

la signatura σv corresponent a l’element v, i es construeixen els

elements x′ = (C, pkx, vks) i w′ = (v, r, σv). Aleshores, es computa

la prova:

π′ = Provar′(CRS′, x′, w′)

Es retorna la prova π consistent tant sols en π′.

Comprovar1(CRS1, x, π): Es construeix CRS′, x′ i π′ a partir de, res-

pectivament, CRS1, x i π. Aleshores, es retorna “acceptar” si

Comprovar′(CRS′, x′, π′) accepta, i es retorna “rebutjar” altra-

ment.

Figura 4.2: Pertinença a un subconjunt Φ amb un esquema de signatura

digital, un de xifrat asimètric i una prova de coneixement.

Observem que necessitarem un esquema de signatures amb infalsificabilitat exis-

tencial, més forta que la infalsificabilitat selectiva o la infalsificabilitat universal (veure

secció 2.3.2.1), ja que un hipotètic atacant podria utilitzar qualsevol altre element

per a fer veure que és un candidat vàlid. Dit això, la formalització de la seguretat

d’aquest esquema es recull al teorema 4.2.

Teorema 4.2. Sigui S un esquema de signatures digitals complet per a tot v ∈ Φ i

existencialment infalsificable. Sigui Π′ un esquema de proves de coneixement per a

R′1 complet, amb extracció de testimonis i de coneixement nul.
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Aleshores, la construcció de la figura 4.2 és un esquema de proves de coneixement

complet, amb extracció de testimonis i coneixement nul, per a proves del tipus π1.

Prova.

Abans de res, hem de entendre com es descriu l’esquema de la figura 4.2. Utilitzem

dos esquemes de proves de coneixement nul:

• L’esquema que estem implementant, Π1 = {Setup1, Provar1, Comprovar1}, per

a proves del tipus:

π1 = PK
{

(v, r) : C = Xifrarpkx(v; r) ∧ v ∈ Φ
}

• L’esquema que es necessita per a instanciar la nostra construcció genèrica, Π′ =

{Setup′, Provar′, Comprovar′}, per a proves de la forma:

π′ = PK
{

(v, r, σ) : C = Xifrarpkx(v; r) ∧ Verificarvks(v, σ) = 1
}

Per a l’esquema Π1, farem servir la notació x = (C, pkx,Φ) per a sentències i

w = (v, r) per a testimonis. Per a l’esquema Π′, utilitzarem x′ = (C, pkx, vks) per

a les sentències i w′ = (v, r, σ) per als testimonis. Denotarem per R1 la relació de

l’esquema Π1, i per R′1 la de Π′, tal i com estan descrites més a dalt. Remarquem

que les proves dels dos esquemes coincideixen, ja que π està format simplement per

π′.

El nostre objectiu és veure que l’esquema genèric és una implementació segura

d’un esquema de proves de coneixement per a la relació R1. Per a veure-ho, hem de

provar les tres propietats de seguretat.

Completesa perfecta.

La completesa la tenim gràcies a la completesa de l’esquema de signatures S per

als elements v ∈ Φ i a la completesa de l’esquema de proves Π′.

Donat que la signatura digital és completa per a tot v ∈ Φ, qualsevol element

v ∈ Φ es pot signar, i la seva signatura verificarà correctament. Per tant, el verifi-

cador acceptarà al final de l’execució honesta de Comprovar′, i per tant, també de

Comprovar1.

Extracció de testimonis.
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L’extracció de testimonis la deduim de l’extracció de testimonis de l’esquema de

proves de coneixement Π′ i de la infalsificabilitat existencial de l’esquema de signa-

tures S.

La definició d’extracció de testimonis requereix de dos algorismes probabiĺıstics

de temps polinòmic: ExtSetup, que genera un CRS simulat juntament amb una clau

de recuperació; i Ext, que permet recuperar testimonis w a partir d’una prova π i la

clau d’extracció µ.

Siguin ExtSetup′ i Ext′ els extractors de l’esquema Π′. Aleshores, definim:

ExtSetup(1λ) : retorna la parella (CRS, µ) generada amb ExtSetup′(1λ).

Extµ(x, π) : intüıtivament, extreurem el testimoni w′ de la prova π′, i d’aqui genera-

rem el testimoni w.

Més detalladament, constrüım x′ = (C, pkx) a partir de x = (C, pkx,Φ) i

π′ = π. Aleshores, obtenim w′ ← Ext′µ(x′, π′). Interpretem w′ = (v, r, σ), i

retornem el testimoni w = (v, r).

Amb aquests dos algorismes, veurem que un adversari probabiĺıstic de temps

polinòmic només pot guanyar l’experiment d’extracció de testimonis amb una pro-

babilitat negligible. Donat que la prova π accepta, aleshores la prova π′ també. Per

tant, l’extracció tornarà una parella (x′, w′) ∈ R′1 excepte amb probabilitat negligible

ε1(λ). Si l’element v es troba entre els elements signats (és a dir, és de Φ), aleshores

(x,w) ∈ R1, (és a dir, l’adversari perd l’experiment). Altrament, l’adversari hauria

creat una parella (v, σ) tals que la signatura verifica però v no es troba entre els

elements signats, la qual cosa és una falsificació existencial, que pot passar només

amb probabilitat negligible ε2(λ). Per tant, l’experiment d’extracció de testimonis es

pot guanyar amb, com a màxim, una probabilitat de ε1(λ) + ε2(λ), que és negligible.

Coneixement nul.

El coneixement nul el deduim del coneixement nul de l’esquema de proves Π′.

El coneixement nul és equivalent a l’existència de dos simuladors: un d’ells,

SimSetup, per a crear un CRS simulat i una clau de simulació τ ; i Sim, per a crear

proves simulades per a qualsevol sentència x a partir el CRS simulat i la clau τ .

Definim els algorismes com:

SimSetup(1λ) : retorna la parella (CRS, τ) generada amb SimSetup′(1λ).
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Simτ (x) : donat x = (C, pkx,Φ), construeix x′ = (C, pkx). Aleshores, retorna la prova

πs = π′s, on π′s ← Sim′τ (x
′) també s’ha simulat.

Aquestes proves seran computacionalment indistingibles de proves honestes, ja

que π′s és computacionalment indistingible d’una prova honesta de l’esquema Π′.

4.3 Prova π2) Elements Diferents Dos a Dos

Treballarem en dos escenaris diferents, depenent de la naturalesa de l’estructura

algebraica A:

1. Representant candidats com elements d’un cos d’aritmètica modular: vi ∈ Zn.

2. Representant candidats com elements d’un grup: vi ∈ G.

4.3.1 Esquema: Elements Diferents per Invertibilitat (per a

vi ∈ Zn)

En aquest apartat, construirem una prova del tipus π2 (és a dir, demostrar que

un conjunt d’elements són diferents dos a dos). La nostra implementació servirà per

a elements d’un cos d’aritmètica modular. Encara que volem demostrar que d’una

llista d’elements són tots ells diferents dos a dos, ens centrarem en el cas particular

en que només demostrem que dos elements són diferents, i aplicarem aquesta prova

repetidament.

Donats dos elements vi, vj pertanyents a un cos d’aritmètica modular Zn, podem

demostrar que són diferents provant que ∃ui,j tal que (vi − vj) · ui,j = 1. De fet, és

fàcil veure la següent implicació:

∃ui,j tal que (vi − vj) · ui,j = 1 =⇒ (vi − vj) 6= 0 ⇐⇒ vi 6= vj

Voldrem trobar un esquema de proves de coneixement per a veure que dos elements

són diferents, que queda reflectit en la relació R2 següent:

R2 =

{
(x,w)

∣∣∣∣ x = (Ci, Cj , pkx) ∧ w = (vi, vj , ri, rj) ∧ vi 6= vj ∧
Ci = Xifrarpkx(vi; ri) ∧ Cj = Xifrarpkx(vj ; rj)

}
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Per a especificar aquest esquema, considerem un esquema de xifrat asimètric

X = {KGenx, Xifrar, Desxifrar}, i un esquema de proves de coneixement Π′ =

{Setup′, Provar′, Comprovar′} per a la relació R′2:

R′2 =

(x′, w′)

∣∣∣∣∣∣
x′ = (Ci, Cj , Ui,j , pkx) ∧ w′ = (vi, vj , ui,j , ri, rj , ri,j) ∧
(vi − vj) · ui,j = 1 ∧ Ui,j = Xifrarpkx(ui,j ; ri,j) ∧
Ci = Xifrarpkx(vi; ri) ∧ Cj = Xifrarpkx(vj ; rj)


Aleshores, a la figura 4.3 es troba la descripció d’un esquema Π2 = {Setup2,

Provar2, Comprovar2} de proves de coneixement per a la relació R2 esmentada:

Setup2(1λ): S’executa CRS′ ← Setup′(1λ) de l’esquema de proves de

coneixement i es creen claus per a xifrar (pkx, skx)← KGenx(1
λ).

Es retorna CRS2 = (CRS′, pkx).

Provar2(CRS2, x, w): Sigui x = (Ci, Cj, pkx) i w = (vi, vj, ri, rj) tals que

(x,w) ∈ R2. Si (vi−vj) no és invertible, retorna un śımbol d’error

⊥. Altrament, s’escull ri,j i es computa:

ui,j = (vi − vj)−1, Ui,j ← Xifrarpkx(ui,j; ri,j)

Es construeix la sentència x′ = (Ci, Cj, Ui,j, pkx) i el testimoni

w′ = (vi, vj, ui,j, ri, rj, ri,j), i es crea la prova de coneixement π′:

π′ ← Provar′(CRS′, x′, w′).

Es retorna la prova π = (π′, Ui,j).

Comprovar2(CRS2, x, π): Amb x = (Ci, Cj, pkx) i π = (π′, Ui,j), cons-

trüım x′ = (Ci, Cj, pkx, Ui,j). Es retorna “acceptar” si i només si

Comprovar′(CRS′, x′, π′) accepta. Altrament, es retorna “rebut-

jar”.

Figura 4.3: Prova de que dos elements són diferents dos a dos per inver-

tibilitat en aritmètica modular.

Aquesta construcció només funcionarà si (vi − vj) és un element invertible (és a

dir, de Z∗n), la qual cosa serà cert excepte amb probabilitat negligible.1 Donat que

1 Observem que trobar un element no invertible i diferent de zero a Zn permet recuperar q1 i q2,

la qual cosa és un problema suposadament dif́ıcil.
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vi ∈ Φ és d’un conjunt de mida redüıda, ho podrem comprovar a l’inici per a totes

les parelles (vi, vj).

Respecte a les garanties de seguretat, podem demostrar el següent teorema:

Teorema 4.3. Suposem que ∀vi, vj ∈ Φ, (vi − vj) ∈ Z∗n ∪ {0}. Sigui Π′ un esquema

de proves de coneixement complet, amb extracció de testimonis i coneixement nul, i

X un esquema de xifrat asimètric IND-CPA segur.

Aleshores, la figura 4.3 descriu un esquema de proves de coneixement nul amb

completesa perfecta, extracció de testimonis i de coneixement nul, per a proves del

tipus π2.

Prova.

Anàlogament a la prova del teorema 4.2, utilitzem dos esquemes de proves de

coneixement:

• L’esquema que estem implementant, Π2 = {Setup2, Provar2, Comprovar2}, per

a proves del tipus:

π2 = PK

(vi, vj, ri, rj)

∣∣∣∣∣∣∣
vi 6= vj ∧
Ci = Xifrarpkx(vi; ri) ∧
Cj = Xifrarpkx(vj; rj)


• L’esquema que es necessita per a instanciar la nostra construcció genèrica, Π′ =

{Setup′, Provar′, Comprovar′}, per a proves com:

π′ = PK

(vi, vj, ui,j, ri, rj, ri,j)

∣∣∣∣∣∣∣∣∣
(vi − vj) · ui,j = 1 ∧
Ui,j = Xifrarpkx(ui,j; ri,j) ∧
Ci = Xifrarpkx(vi; ri) ∧
Cj = Xifrarpkx(vj; rj)


Per a l’esquema Π2, farem servir la notació x = (Ci, Cj, pkx) per a sentències i w =

(vi, vj, ri, rj) per a testimonis. Per a l’esquema Π′, utilitzarem x′ = (Ci, Cj, pkx, Ui,j)

per a les sentències i w′ = (vi, vj, ui,j, ri, rj, ri,j) per als testimonis. Denotarem per

R2 la relació de l’esquema Π2, i per R′2 la de Π′, tal i com s’han descrit a dalt.

Remarquem que les proves constrüıdes tindràn la forma: π = (π′, Ui,j), on π′ és la

prova generada per Π′.
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Per a veure que Π2 és un esquema de prova de coneixement segur, hem de com-

provar que satisfà les tres propietats.

Completesa perfecta.

Es dedueix de la invertibilitat de vi−vj, i de la completesa de l’esquema de proves

de coneixement Π′.

Per hipòtesi, dos elements diferents vi, vj ∈ Φ tindran sempre una diferència

invertible. Per tant, sempre podrem construir ui,j i Ui,j. Donada la completesa de les

proves de coneixement, el verificador sempre acceptarà al final de l’execució honesta.

Extracció de testimonis.

Aquesta propietat es dedueix de l’extracció de testimonis de l’esquema Π′.

Hem de donar la definició de dos algorismes, ExtSetup i Ext, tals que recuperin

un testimoni w vàlid, donada una prova que verifica π per a qualsevol sentència

x = (Ci, Cj, pkx). Utilitzant els extractors de l’esquema Π′, als quals ens referim com

ExtSetup′ i Ext′, definim els algorismes com segueix:

ExtSetup(1λ) : retorna la parella (CRS, µ) generada amb ExtSetup′(1λ).

Extµ(x, π) : intüıtivament, extreurem el testimoni w′ de la prova π′, i d’aqui genera-

rem el testimoni w.

Amb més formalisme, de π = (π′, Ui,j) i x = (Ci, Cj, pkx), constrüım x′ =

(Ci, Cj, pkx, Ui,j). Aleshores, obtenim w′ ← Ext′µ(x′, π′). A partir de w′ =

(vi, vj, ui,j, ri, rj, ri,j), recuperem el testimoni w′ = (vi, vj, ri, rj) i el retornem.

Amb aquests algorismes, un adversari probabiĺıstic de temps polinòmic no pot

guanyar l’experiment d’extracció de testimoni més que amb probabilitat negligible.

El cas (x′, w′) 6∈ R′2 passa només amb probabilitat negligible ε1(λ) per l’extracció de

testimonis de l’esquema Π′. Altrament, si (x′, w′) ∈ R′2, deduim que (x,w) ∈ R2

perque les condicions de R′2 són més restrictives que les de R2. Per tant, un adversari

genèric guanyarà l’experiment, com a màxim, amb probabilitat ε1(λ).

Coneixement nul.

Deduim el coneixement nul a partir del coneixement nul de l’esquema de proves

de coneixement Π′ i de la seguretat IND-CPA de l’esquema de xifrat asimètric X .

El coneixement nul és equivalent a l’existència de dos simuladors: un per a crear

un CRS simulat i la clau de simulació τ , i l’altre per a crear proves simulades a partir
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del CRS simulat i de τ . Definim els algorismes com:

SimSetup(1λ) : retorna la parella (CRS, τ) generada amb SimSetup′(1λ) de l’esquema

de proves de coneixement Π′.

Simτ (x) : donat x = (Ci, Cj, pkx), s’escull ui,j ← Zn a l’atzar i es xifra com l’element

Ui,j ← Xifrarpkx(ui,j). Aleshores, es crea x′ = (Ci, Cj, Ui,j, pkx), i simulem la

prova π′s ← Sim′τ (x
′) de l’esquema Π′. Retornem la simulació πs = (π′s, Ui,j).

Per a veure que la prova simulada πs és indistingible d’una prova honesta π per

a un adversari A, utilitzarem un argument h́ıbrid. És a dir, necessitarem un prova

“intermèdia”, π̂.

Primer veurem que πs és indistingible de π̂. Sigui Ûi,j ← Xifrarpkx((vi − vj)−1),

que existeix perque (vi− vj) és invertible. Aleshores, definim π̂ com πs però canviant

Ui,j pel nou Ûi,j:{
πs =

(
Sim′CRS(Ci, Cj, Ui,j), Ui,j

)
(definit com a Sim)

π̂ =
(
Sim′CRS(Ci, Cj, Ûi,j), Ûi,j

)
Donat que l’esquema de xifrat és IND-CPA-segur i l’adversari A no té accés a la

clau per a desxifrar, l’adversari no pot distingir entre Ui,j i Ûi,j utilitzat per a simular

(excepte amb probabilitat negligible ε1(λ)), ja que altrament podem atacar l’experi-

ment de seguretat IND-CPA del xifrat asimètric. Per tant, tampoc no pot distingir

entre πs i π̂ perque aleshores permetria distingir Ui,j i Ûi,j: formalment, podem crear

un adversari A′ contra l’experiment de seguretat IND-CPA tal que, donat el xifrat

bé c0 = Ui,j o bé c1 = Ûi,j, reconstrueixi la prova πs o bé π̂, respectivament, i demani

al nostre adversari A, que distingeix entre πs i π̂, quin és el cas.

Ara argumentarem perquè π̂ és computacionalment indistingible de π. Dels dos

elements, el xifrat Ûi,j té la mateixa distribució en els dos casos i és, per tant, perfecta-

ment indistingible (i.e., apareixeran els mateixos valors seguint la mateixa distribució

estad́ıstica). Per tant, distingir entre π̂ i π només es pot aconseguir distingint la prova

de l’esquema Π′ inclosa, que en el primer cas és simulada i en el segon cas honesta.

Pel coneixement nul de l’esquema Π′, cap adversari no les pot distingir excepte amb

probabilitat negligible ε2(λ).
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Per tant, cap adversari A pot distingir entre la prova simulada πs i una prova

honesta π més que amb probabilitat ε1(λ) + ε2(λ), que és negligible.

4.3.2 Esquema: Elements Diferents per Potència Aleatòria

(per a vi ∈ G)

En aquest apartat introduirem una implementació d’esquema de proves de conei-

xement del tipus π2 (i.e. per a veure que una llista d’elements són diferents dos a

dos) en el cas en que els elements pertanyen a un grup G. Basarem la nostra cons-

trucció en un esquema de proves de coneixement i un esquema de xifrat asimètric,

i particularitzarem una vegada més per al cas en que provem que dos elements són

diferents. Si tenim una llista de més de dos elements, es repetirà l’esquema tantes

vegades com sigui necessari.

Sigui G un grup d’ordre p. Donats dos elements vi, vj pertanyents a G i un

nombre θi,j ∈ Z∗p (que escollirà el provador aleatòriament), podem veure que vi 6= vj

mitjançant:

(vi/vj)
θi,j = χi,j

χi,j 6= 1G

}
⇐⇒ vi/vj 6= 1G ⇐⇒ vi 6= vj

A més, χi,j serà un element uniformement distribüıt a G sempre que θi,j estigui

uniformement distribüıt a Z∗p. Per tant, si el publiquem i provem que és igual a

(vi/vj)
θi,j (sense publicar vi, vj ni θi,j), tindrem una prova de que els valors són

diferents.

Per a formalitzar-ho, definim a la figura 4.4 un esquema de proves de coneixement

Π2 = {Setup2, Provar2, Comprovar2} per a la relació R2 següent:

R2 =

{
(x,w)

∣∣∣∣ x = (Ci, Cj , pkx) ∧ w = (vi, vj , ri, rj) ∧ vi 6= vj ∧
Ci = Xifrarpkx(vi; ri) ∧ Cj = Xifrarpkx(vj ; rj)

}
Per a descriure l’esquema Π2, utilitzem un esquema de xifrat asimètric X =

{KGenx, Xifrar, Desxifrar} i un de proves de coneixement Π′ = {Setup′, Provar′,
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Comprovar′} per a la relació R′′2:

R′′2 =

(x′, w′)

∣∣∣∣∣∣
x′ = (Ci, Cj ,Θi,j , χi,j , pkx) ∧ w′ = (vi, vj , θi,j , ri, rj , ri,j) ∧
(vi/vj)

θi,j = χi,j ∧ Θi,j = Xifrarpkx(θi,j ; ri,j) ∧
Ci = Xifrarpkx(vi; ri) ∧ Cj = Xifrarpkx(vj ; rj)


Amb aquestes consideracions, ja podem introduir la descripció de Π2:

Setup2(1λ): S’executa CRS′ ← Setup′(1λ) i es creen claus per a xifrar

(pkx, skx)← KGenx(1
λ). Es retorna CRS2 = (CRS′, pkx).

Provar2(CRS, x, w): Sigui x = (Ci, Cj, pkx) i w = (vi, vj, ri, rj). Alesho-

res, s’escull θi,j ← Z∗p i ri,j i es computen:

χi,j = (vi/vj)
θi,j , Θi,j = Xifrarpkx(θi,j; ri,j)

Es defineixen x′ = (Ci, Cj,Θi,j, χi,j, pkx) i w′ = (vi, vj, θi,j, ri, rj, ri,j),

i es construeix la prova π′ = Provar′(CRS, x′, w′). Aleshores, es

retorna la prova π = (π′,Θi,j, χi,j).

Comprovar2(CRS, x, π): Es construeix x′ = (Ci, Cj,Θi,j, χi,j, pkx) amb

π = (π′,Θi,j, χi,j). Es retorna “acceptar” si Comprovar′(CRS′, x′, π′)

accepta, i “rebutjar” altrament.

Figura 4.4: Prova de que dos elements són diferents dos a dos per potència

aleatoria.

La seguretat d’aquest esquema està implicada pel següent teorema:

Teorema 4.4. Sigui Π′ un esquema de proves de coneixement per a la relació R′′2
complet, amb extracció de testimonis i de coneixement nul. Sigui X un esquema de

xifrat asimètric amb seguretat IND-CPA.

Aleshores la construcció de la figura 4.4 és un esquema de proves de coneixement

complet, amb extracció de testimonis i de coneixement nul per a proves del tipus π2.

Prova.

Primer, descriurem la notació utilitzada per a clarificar la prova. Utilitzem dos

esquemes de proves de coneixement:
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• L’esquema que estem implementant, Π2 = {Setup2, Provar2, Comprovar2}, per

a proves del tipus:

π2 = PK

(vi, vj, ri, rj)

∣∣∣∣∣∣∣
vi 6= vj ∧
Ci = Xifrarpkx(vi; ri) ∧
Cj = Xifrarpkx(vj; rj)


• L’esquema que es necessita per a instanciar la nostra construcció genèrica, Π′ =

{Setup′, Provar′, Comprovar′}, per a proves com:

π′ = PK

(vi, vj, θi,j, ri, rj, ri,j)

∣∣∣∣∣∣∣∣∣
(vi/vj)

θi,j = χi,j ∧
Θi,j = Xifrarpkx(θi,j; ri,j) ∧
Ci = Xifrarpkx(vi; ri) ∧
Cj = Xifrarpkx(vj; rj)


Per a l’esquema Π2, farem servir la notació x = (Ci, Cj, pkx) per a sentències i w =

(vi, vj, ri, rj) per a testimonis. Per a l’esquema Π′, utilitzarem x′ = (Ci, Cj,Θi,j, χi,j, pkx)

per a les sentències i w′ = (vi, vj, θi,j, ri, rj, ri,j) per als testimonis. Seran R2 la relació

de l’esquema Π1, i R′′2 la de l’esquema Π′, tal i com es descriuen al principi d’aquest

apartat. Les proves que es construeixen tindràn la forma: π = (π′,Θi,j, χi,j), on π′ és

la prova generada per l’esquema Π′.

Per a provar la seguretat de l’esquema constrüıt Π2, hem de veure que satisfà les

tres propietats següents:

Completesa perfecta.

La completesa es dedueix de la completesa de l’esquema Π′.

Donat que l’ordre del grup és primer, per a tot θi,j ∈ Z∗p tindrem que χi,j =

(vi/vj)
θi,j serà diferent de 1, ja que vi 6= vj. Per la completesa de l’esquema de proves

de coneixement Π′, Comprovar2 sempre acceptarà al final de l’execució honesta.

Extracció de testimonis.

Es dedueix solament de l’extracció de testimonis de l’esquema Π′.

Hem de donar la definició de dos algorismes, ExtSetup i Ext, tals que recuperin

un testimoni de qualsevol prova que accepti π i qualsevol sentència x = (Ci, Cj, pkx).

Utilitzant els extractors de Π′, que anomenarem ExtSetup′ i Ext′, definim els algo-

rismes extractors com:
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ExtSetup(1λ) : retorna la parella (CRS, µ) generada amb ExtSetup′(1λ).

Extµ(x, π) : com hem fet similarment en proves anteriors, recuperarem el testimoni

w′ de la prova π′, i aleshores podrem recuperar w.

Donada la prova π = (π′,Θi,j, χi,j), constrüım x′ = (Ci, Cj,Θi,j, χi,j, pkx) i

executem w′ ← Ext′µ(x′, π′). Interpretem w′ = (vi, vj, θi,j, ri, rj, ri,j), i retor-

nem el testimoni w = (vi, vj, ri, rj).

Amb aquests dos extractors, un adversari només podrà guanyar l’experiment d’ex-

tracció de testimonis amb una probabilitat negligible. Donat que la prova π accepta,

aleshores la prova π′ també. El cas (x′, w′) 6∈ R′′2, per l’extracció de testimonis de Π′,

pot passar només amb probabilitat negligible ε1(λ). En cas contrari, si (x′, w′) ∈ R′′2,

aleshores (x,w) ∈ R perque les condicions de R′′2 impliquen les de R. Per tant, l’expe-

riment d’extracció de testimonis es pot guanyar amb, com a màxim, una probabilitat

de ε1(λ), que és negligible.

Coneixement nul.

Finalment, deduirem el coneixement nul de l’esquema presentat a partir del co-

neixement nul de l’esquema de proves de coneixement Π′ i de la seguretat IND-CPA

de l’esquema de xifrat X .

Una vegada més, el coneixement nul és equivalent a l’existència de dos simuladors:

un per a crear un CRS simulat i una clau de simulació τ , i un altre per a crear proves

simulades a partir del CRS simulat i de τ . La descripció dels simuladors que utilitzem

és:

SimSetup(1λ) : es retorna la parella (CRS, τ) generada amb SimSetup′(1λ).

Simτ (x) : intüıtivament, la nostra simulació consisteix en escollir Θi,j i χi,j aleatòriament

i simular la prova π′.

Més formalment, s’escull χi,j ← G i θi,j ← Z∗p aleatòriament. Es computa

el xifrat Θi,j = Xifrarpkx(θi,j). Donat x = (Ci, Cj, pkx), es construeix x′ =

(Ci, Cj,Θi,j, χi,j, pkx). Aleshores, es retorna la prova πs = (π′s,Θi,j, χi,j), on

π′s ← Sim′τ (x
′).

Per a veure que la prova simulada πs és computacionalment indistingible d’u-

na prova honesta π, utilitzarem un altre argument h́ıbrid: crearem una prova π̂ i
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provarem que aquesta prova és computacionalment indistingible tant de πs com de

π.

Primer, argumentem la indistingibilitat entre π̂ i πs. Sigui θ̂i,j = log(vi/vj)
(χi,j),

on log represente el logaritme discret.2 És a dir, és el valor que fa certa la condició

(vi/vj)
θ̂i,j = χi,j. Amb Θ̂i,j ← Xifrarpkx(θ̂i,j), definim la prova π̂ anàlogament a com

haviem definit la prova simulada πs:{
πs =

(
Sim′τ (Ci, Cj,Θi,j, χi,j, pkx),Θi,j, χi,j

)
(definit com a Sim)

π̂ =
(
Sim′τ (Ci, Cj, Θ̂i,j, χi,j, pkx), Θ̂i,j, χi,j

)
Donada la seguretat IND-CPA de l’esquema de xifrat asimètric, Θi,j és computa-

cionalment indistingible de Θ̂i,j. Per tant, seguint el mateix argument que a la prova

del teorema 4.3, també ho són πs i π̂, ja que distingir les dues proves permet distingir

els dos xifrats anteriors.

Ara provarem que la prova π̂ és computacionalment indistingible d’una prova

honesta π. Dels tres elements que té una prova (per exemple, π̂ = (π̂′, Θ̂i,j, χi,j)),

els dos darrers no poden ajudar a distingir les proves π̂ i π, ja que tenen la mateixa

distribució estad́ıstica (és a dir, poden aparèixer amb la mateixa probabilitat). Per

tant, s’hauria de distingir el primer element, que és una prova de l’esquema Π′. Pel

coneixement nul de l’esquema Π′, cap adversari no podrà distingir aquest primer

element més que amb probablitat negligible ε2(λ).

Per tant, la probabilitat de que el nostre adversari genèric guanyi l’experiment de

coneixement nul esta fitada per ε1(λ) + ε2(λ), que és negligible.

2 Observem que θ̂ no el podrem trobar perque hauriem de resoldre un logaritme discret, su-

posadament dif́ıcil. No obstant, no necessitem trobar-ho, simplement necessitem que existeixi, i

l’existència està assegurada si el grup és d’ordre primer i vi 6= vj .
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Caṕıtol 5

Esquema per a Candidats de Zn

L’objectiu d’aquesta caṕıtol és implementar un esquema de votació electrònica

segur segons la descripció sintàctica i les propietats de seguretat definides al caṕıtol

3.

Utilitzarem com a estructura algebraica subjacent un cos d’aritmètica modular

A = Zn, essent n el producte de dos nombres primers grans. És a dir, considerarem

que els nostres candidats es representen com elements vi ∈ Zn, i que els vots estan

formats per un subconjunt de k candidats diferents entre śı.

Farem servir la construcció genèrica introdüıda a la figura 4.1, i els següents

esquemes per a les proves de coneixement:

π1) Pertinença a un subconjunt amb signatures digitals (secció 4.2.1).

π2) Diferents dos a dos mitjançant invertibilitat (secció 4.3.1).

Tots els esquemes que necessitem han estat definits anteriorment: les primitives

criptogràfiques les instanciarem amb el xifrat Boneh-Goh-Nissim (apartat 2.3.1.3) i

amb les signatures Boneh-Boyen adaptades a Zn (apartat 2.3.2.2). Les proves de

coneixement nul seran protocols sigma amb l’heuŕıstica Fiat-Shamir (apartat 2.3.3).

Per a evitar confusions, utilitzarem la següent notació per als diferents esquemes:

• XBGN = {BGN-KGen, BGN-Xifrar, BGN-Desxifrar} per a l’esquema de xifrat

Boneh-Goh-Nissim.
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• SBB = {BB-KGen, BB-Signar, BB-Verificar} per a l’esquema de signatures

Boneh-Boyen.

• Σa,Σb, . . . seran els esquemes creats a partir de protocols sigma amb l’heuŕıstica

Fiat-Shamir. Fent un abús de llenguatge, direm que “executem el protocol

sigma Σi” quan en realitat ens referim a que executem l’algorisme Provar de

l’esquema creat amb la metodologia Fiat-Shamir aplicada a Σi.

Primer especifiquem els protocols sigma utilitzats, i més endavant descrivim la

implementació en detall.

5.1 Protocols Sigma

Utilitzarem quatre protocols sigma diferents, per a demostrar coneixement en

diferents situacions. En aquesta secció, introdüım els protocols sigma un per un per

senzillesa conceptual.

5.1.1 Esquema Σa: Coneixement del Missatge amagat a un

Xifrat Boneh-Goh-Nissim

El primer protocol sigma que introdüım demostrarà el coneixement d’un missatge

amagat a un xifrat per a l’esquema Boneh-Goh-Nissim. En aquest esquema, un xifrat

té la forma següent: BGN-XifrarpkBGN
(v; r) = GvHr, on G i H són dos elements d’un

grup G. La construcció i seguretat de l’esquema la obtindrem a partir del teorema

2.12, a on definim un homomorfisme unidireccional que ens defineix el protocol sigma.

Sigui G el grup subjacent de l’esquema Boneh-Goh-Nissim, i n l’ordre del grup.

Definim la relació Ra i la funció fa com segueix:

Ra =

{
(x,w)

∣∣∣∣∣ x = (C, pkBGN) ∧ w = (v, r) ∧
C = BGN-XifrarpkBGN

(v; r)

}

fa : Zn × Zn −→ G
(v, r) 7−→ GvHr
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Observem que fa és un homomorfisme entre H1 = Zn × Zn i H2 = G amb les

operacions indüıdes pel producte cartesià (on · és l’operació de G i la suma + és

l’operació del grup Zq), ja que:

fa(v1, r1) · fa(v2, r2) = Gv1+v2Hr1+r2 =

fa(v1 + v2, r1 + r2) = fa
(
(v1, r1) + (v2, r2)

)
Dit això, el protocol sigma Σa és el donat a la figura 5.1:

Σa-Setup(1λ): Executem (pkBGN, skBGN) ← BGN-KGen(1λ), on pkBGN =

(n,G,GT , e, G,H) (veure apartat 2.3.1.4). Publiquem CRSa =

(pkBGN).

Σa-Provar(CRSa, x, w): Siguin x = (pkBGN, C), w = (v, r). Aleshores,

P
D−−−−−−−→ V: El provador escull va, ra ← Zn i enviaD = GvaHra .

Remarquem que D coincideix amb fa(va, ra).

P
c←−−−−−−− V: El verificador retorna la qüestió c← Zn.

P
vz , rz−−−−−−−→ V: El provador envia vz = va + cv i rz = ra + cr.

Σa-Comprovar(CRSa, x, π): El verificador acceptarà si fa(vz, rz)
?
= D ·

Cc.

Figura 5.1: Esquema Σa, un protocol sigma per a demostrar coneixença

del missatge amagat a un xifrat Boneh-Goh-Nissim.

Respecte a la seva seguretat, expressem el següent teorema:

Teorema 5.1. Sigui Σa el protocol descrit a la figura 5.1. Suposem que el grup G
s’ha generat amb un algorisme que satisfà el supòsit de decisió de subgrup (supòsit

3).

Aleshores, Σa és un protocol sigma per la relació Ra amb completesa perfecta,

extracció de testimonis i coneixement nul.

Prova.
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L’homomorfisme fa definit a dalt és unidireccional: coincideix amb la funció xifrar

de l’esquema Boneh-Goh-Nissim. Pel supòsit de decisió de subgrup, podem aplicar

directament el teorema 2.7, que diu que l’algorisme de xifrar és unidireccional.

Pel teorema 2.12, existeix un protocol sigma per la relació Ra, que de fet coincideix

amb l’expressat a la figura 5.1 segons la construcció que expressa l’esmentat teorema.

5.1.2 Esquema Σb: Coneixement d’una Signatura Boneh-

Boyen per a un Missatge Donat

El segon protocol sigma que estudiarem serà per a proves de coneixement del

tipus:

πb = PK
{

(v, σ) : BB-VerificarvkBB
(v, σ) = “acceptar”}

Que ens introdueix la relació Rb següent:

Rb =

{
(x,w)

∣∣∣∣∣ x = (vkBB) ∧ w = (v, σ) ∧
BB-VerificarvkBB

(v, σ) = “acceptar”

}

És a dir, volem crear un protocol sigma per a demostrar que coneixem una signa-

tura d’un element, donada una clau de verificació vkBB públicament coneguda.

En aquest cas, no utilitzarem un homomorfisme per a construir i demostrar la

seguretat del protocol. En canvi, donat que utilitzem la signatura Boneh-Boyen

com a l’article original de pertinença a un subconjunt amb signatures digitals [9],

utilitzarem també el protocol sigma original. Aquest està descrit a la figura 5.2:

Σb-Setup(1λ): Genera claus (vkBB, skBB) ← BB-KGen(1λ), amb vkBB =

(n,G,GT , e, R, S) per a l’esquema Boneh-Boyen (veure secció 2.3.2.2).

Aleshores, es publica CRSb = (vkBB).

Σb-Provar(CRSb, x, w): Per a x = (vkBB) i w = (v, σ),

P
T, a−−−−−−−→ V: El provador escull va, sa, sb ← Zn i envia:

T = σsa , a = e(T,R)−vae(R,R)sb .
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P
c←−−−−−−− V: El verificador retorna la qüestió c← Zn.

P
vz , sz−−−−−−−→ V: El provador envia vz = va − cv i sz = sb − csa.

Σb-Comprovar(CRSb, x, π): El verificador acceptarà si i només si a
?
=

e(T, S)ce(T,R)−vze(R,R)sz

Figura 5.2: Esquema Σb, un protocol sigma per a demostrar la validesa

d’una signatura amb un element.

On la seguretat de l’esquema ve recollida al següent teorema:

Teorema 5.2. Sigui (n,G,GT , e) tal que satisfà el supòsit |Φ|-Strong Diffie-Hellman.

Suposem que l’esquema de signatures és complet per a tot vi ∈ Φ.

Aleshores, el protocol Σb de la figura 5.2 és un protocol sigma per a la prova de

coneixement π2 amb completesa perfecta, extracció de testimonis i coneixement nul.

Prova. Veure [9, Teor. 1].

5.1.3 Esquema Σc: Producte igual a 1 amb Xifrats Boneh-

Goh-Nissim

Finalment, necessitem un protocol sigma per a la prova de coneixement:

πc = PK
{

(vi, vj, ui,j) : (vi − vj) · ui,j = 1
}

Per a posar en pràctica aquesta idea, utilitzarem l’operació homomòrfica multi-

plicativa del xifrat Boneh-Goh-Nissim amb aleatorietat r̂ = 0, i demostrarem que el

producte homomòrfic Ĉ és un xifrat de 1 ∈ Zn. Cal remarcar que donats Ci i Cj,

xifrats de vi i vj, podem reconstruir un xifrat de vi − vj per l’operació homomòrfica

aditiva, obtenint el xifrat Ci · C−1
j . A més, recordem aqúı com funciona l’operació

homomòrfica multiplicativa: donats C1 = Gv1Hr1 , C2 = Gv1Hr1 i r̂ ← Zn aleatori,

tenim definida la següent operació:

Ĉ = e(C1, C2) · e(G,H)r̂ = e(G,G)v1v2 · e(G,H)v1r2+v2r1+r̂ · e(H,H)r1r2
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Per tant, per a provar la condició esmentada amb l’esquema de xifrat Boneh-Goh-

Nissim, utilitzarem la següent prova de coneixement equivalent:

π′c = PK
{

(η, µ) : e(Ci · C−1
j , Ui,j) = e(G,G)e(G,H)ηe(H,H)µ

}
Seguirem el mateix procediment que en el cas de l’esquema Σa: definirem un

homomorfisme, i després aplicarem un resultat conegut per a donar la construcció

i seguretat del protocol. Sigui G el grup definit a la clau pública d’un esquema

Boneh-Goh-Nissim. Considerem la relació Rc i la funció fc següents:

Rc =

{
(x,w)

∣∣∣∣∣ x = (C,U, pkBGN) ∧ w = (η, µ) ∧
e(C,U)e(G,G)−1 = e(G,H)ηe(H,H)µ

}

fc : Zn × Zn −→ GT

(η, µ) 7−→ e(G,H)ηe(H,H)µ

Aleshores, descrivim l’esquema Σc a la fig. 5.3:

Σc-Setup(1λ): Executem (pkBGN, skBGN) ← BGN-KGen(1λ), amb pkx =

(n,G,GT , e, G,H) (veure apartat 2.3.1.4). Publiquem CRSc =

(pkBGN).

Σc-Provar(CRSc, x, w): Siguin x = (C,U, pkx) i w = (η, ν) tals que

(x,w) ∈ Rc. Aleshores,

P
R−−−−−−−→ V: El provador escull els valors ηa, µa ← Zn, i envia:

R = e(G,H)ηae(H,H)µa . Remarquem que R = fc(ηa, µa)

P
c←−−−−−−− V: El verificador retorna la qüestió c← Zn.

P
(ηz , µz)−−−−−−−→ V: El provador envia ηz = ηa + cη i µz = µa + cµ.

Σc-Comprovar(CRSc, x, π): El verificador acceptarà si i només si:

fc(ηz, µz)
?
= R ·

(
e(C,U)e(G,G)−1

)c
Figura 5.3: Esquema Σc, un protocol sigma per a veure el producte de

dos missatges amagats amb xifrats Boneh-Goh-Nissim és igual a 1.

El següent teorema prova la seguretat d’aquest protocol:
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Teorema 5.3. Sigui Σc el protocol descrit a la figura 5.3. Suposem que el grup G
s’ha generat amb un algorisme que satisfà el supòsit de decisió de subgrup (supòsit

3).

Aleshores, Σc és un protocol sigma per la relació Rc amb completesa perfecta,

extracció de testimonis i coneixement nul.

Prova.

Aquesta prova és anàloga a la del teorema 5.1.

Primer, hem de veure que fc és efectivament un homomorfisme. Sigui H1 =

Zn×Zn, amb l’operació suma indüıda del producte cartesià (on la suma és l’operació

que utilitzem a Zn), i sigui H2 = G. Aleshores,

fc(η1, µ1) · fc(η2, µ2) = e(G,H)η1e(H,H)µ1 · e(G,H)η2e(H,H)µ2 =

e(G,H)η1+η2e(H,H)µ1+µ2 =

fc(η1 + η2, µ1 + µ2) = fc
(
(η1, µ1) + (η2, µ2)

)
En segon lloc, veureum que fc és unidireccional. Sigui e tal que H = Ge, que

existeix perquè G és un generador. Aleshores, e(H,H) = e(Ge, H) = e(G,H)e.

Suposem que hem trobat les parelles (η1, µ1) i (η2, µ2) amb la mateixa imatge fc.

Aleshores,{
fc(η1, µ1) = fc(η2, µ2)

(η1, µ1) 6= (η2, µ2)
=⇒

{
e(G,H)η1e(H,H)µ1 = e(G,G)η2e(H,H)µ2

(η1, µ1) 6= (η2, µ2)

=⇒

{
η1 + e · µ1 = η2 + e · µ2

(η1, µ1) 6= (η2, µ2)
=⇒

{
Gη1Hµ1 = Gη2Hµ2

(η1, µ1) 6= (η2, µ2)

Aleshores, la funció xifrar de l’esquema Boneh-Goh-Nissim no seria unidireccional,

contradient el teorema 2.7. Per tant, la funció fc és necessàriament unidireccional.

Donat que fc és un homomorfisme unidireccional, pel teorema 2.12, existeix un

protocol sigma per la relació Rc, que de fet coincideix amb l’expressat a la figura 5.1

segons la construcció que expressa l’esmentat teorema.

5.2 Implementació de l’Esquema i Seguretat

Una vegada que ja hem introdüıt els protocol sigma, els podem utilitzar jun-

tament amb els resultats de la construcció genèrica per a donar els detalls de la
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implementació.

Considerem un vot arbitrari V = {v1, . . . , vk} ∈ V. Aleshores, una papereta

electoral per al vot V , b = (C1, . . . , Ck, π1, π2), està formada per k xifrats (un per a

cada candidat), una prova π1 de que els candidats són vàlids (és a dir, de que vi ∈ Φ

per a tot i), i una prova π2 de que els candidats són diferents entre ells. En la nostra

implementació, construirem paperetes electorals de la següent manera:

Construcció de Ci. Xifrarem cada candidat vi ∈ Φ escollit amb el xifrat Boneh-

Goh-Nissim, obtenint Ci. A més, serà un xifrat no maleable per les proves

de coneixement Σa, executades per a cada candidat vi.

Construcció de π1. Per a cada candidat vi, utilitzarem el protocol sigma Σa per a

demostrar que coneixem quin candidat “amaga” el xifrat. També per a cada

candidat, executarem el protocol sigma Σb, demostrant (juntament amb Σa)

que el candidat pertany a Φ. Utilitzarem aquesta prova per a instanciar

l’esquema de proves de pertinença a un subconjunt amb signatures digitals

(apartat 4.2.1).

Construcció de π2. Per a cada parella de candidats (vi, vj), executarem Σc. Junta-

ment amb les execucions de Σa, instanciarem l’esquema de proves de que els

elements són diferents perquè la seva diferència és invertible (apartat 4.3.1).

En total, necessitarem k xifrats Boneh-Goh-Nissim, k execucions dels protocols

Σa i Σb, i k · (k − 1)/2 instàncies del protocol Σc.

Remarquem que la variable v apareix al testimoni de dos esquemes: Σa i Σb. Per

a assegurar que és el mateix element el que (a) està xifrat a C i (b) coneixem una

signatura digital d’ell, hem de “fusionar” els esquemes. La manera de fer-ho és la

següent: executem els dos protocols de manera conjunta, i escollim el mateix valor va

per als dos; la qüestió c també serà la mateixa i, per tant, també ho serà la resposta

vz. Si bé aqui hem presentat els dos algorismes per separat per senzillesa conceptual,

la construcció a dalt descrita és segura, ja que és la proposada originalment per

Camenisch et al. [9, Teor. 1].

Considerarem els esquemes de proves de coneixement no interactives creats mit-

jançant l’heuŕıstica Fiat-Shamir aplicats als protocols sigma Σa, Σb i Σc (teorema

2.3.3.3), amb l’afegit de que per a cada vi, Σa i Σb s’executaran simultàneament.
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D’ara endavant, utilitzarem Σi per a descriure l’esquema de proves de coneixement

no interactiu obtingut amb la metodologia Fiat-Shamir, que denotarem com el con-

junt d’algorismes no interactius Σi = {Σi-Setup,Σi-Provar,Σi-Comprovar}. Ens

referirem a “executar” el protocol sigma per a expressar que el provador crearà una

prova mitjançant l’algorisme Σi-Provar de l’esquema no interactiu.

Per a definir la implementació de la construcció genèrica de la figura 4.1 hem

d’especificar amb rigorositat els tres blocs necessaris per a la seva implementació:

l’esquema de xifrat X i els esquemes de proves de coneixement Π1 i Π2, que són els

que ja hem d’introdüıt intüıtivament.

Primer, l’esquema de xifrat X serà una construcció Encrypt + PoK amb el xi-

frat Boneh-Goh-Nissim (descrit a la secció 2.3.1.4) i una prova de coneixement del

missatge que amaga, Σa. En general, a les construccions Encrypt + PoK el xifrat és

una parella (C, π), on C és el xifrat original i π una prova de coneixement sobre el

missatge que amaga. Per a desxifrar, es comprova que la prova π és correcta per al

xifrat C i, en cas afirmatiu, es retorna el missatge recuperat a partir de C, desxifrat

segons l’esquema original. Aquest és exactament el procediment que seguirem amb

el xifrat i la prova esmentats.

En segon lloc, l’esquema Π1 consistirà en l’esquema de la figura 4.2 instanciat

amb l’esquema de proves de coneixement Π′1 següent:

Setup1(1λ): s’executen CRSa ← Σa-Setup(1λ) i CRSb ← Σb-Setup(1λ).

Es retorna CRS1 = (CRSa,CRSb).

Provar1(CRS1, x, w): siguin x = (C1, . . . , Ck) i w = (v1, r1, . . . , vk, rk).

Per a i = 1, . . . , k, s’executen les proves:{
πa,i ← Σa-ProvarCRSa((Ci), (vi, ri))

πb,i ← Σb-ProvarCRSb((Ci), (vi, ri))

Es retorna la prova π =
(
(πa,i)i=1...k, (πb,i)i=1...k

)
.
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Comprovar1(CRS1, x, π): siguin x = (C1, . . . , Ck) i π =
(
(πa,i)i=1...k, (πb,i)i=1...k

)
.

Aleshores, si totes les proves accepten, es retorna “acceptar”. Al-

trament, es retorna “rebutjar”.

Finalment, el darrer esquema que hem de detallar formalment, l’esquema de pro-

ves de coneixement Π2, serà l’esquema presentat a la figura 4.3 amb l’esquema de

proves de coneixement Π′2 que es detalla a continuació:

Setup2(1λ): s’executen CRSa ← Σa-Setup(1λ) i CRSc ← Σc-Setup(1λ).

Es retorna CRS2 = (CRSa,CRSc).

Provar2(CRS2, x, w): siguin x = (C1, . . . , Ck) i w = (v1, r1, . . . , vk, rk).

Per a i = 1, . . . , k, s’executa πa,i ← Σa-ProvarCRSa((Ci), (vi, ri)).

Per a i, j = 1, . . . , k, amb i < j, s’escull ri,j ← Zn i es calculen els

valors:

Ci,j = Ci · C−1
j , Ui,j = BGN-XifrarpkBGN

((vi − vj)−1; ri,j)

ηi,j = (vi−vj)ri,j +(ri−rj)/(vi−vj), µi,j = (ri−rj)ri,j Aleshores,

es creen les proves:

πc,i,j ← Σc-ProvarCRSc((Ci,j, Ui,j), (ηi,j, µi,j)).

Es retorna la prova π = ((πa,i)i=1...k, (πc,i,j)i<j, (Ui,j)i<j).

Comprovar2(CRS2, x, π): considerem els elements x = (C1, . . . , Ck) i

π = ((πa,i)i=1...k, (πc,i,j)i<j, (Ui,j)i<j).

Aleshores, si totes les proves accepten, es retorna “acceptar”, on

computem les sentències respectives a partir de x i dels Ui,j ad-

junts a la prova. Altrament, es retorna “rebutjar”.

Observem que encara que Π2 també instancia les proves de l’esquema Σa per a

cada candidat, en la pràctica no les repetirem, sinó que reutilitzarem les de Π1.

Amb aquestes definicions formals, podem enunciar el teorema que demostra la

seguretat de la implementació per al cas en que els candidats vi són elements d’un

cos d’aritmètica modular Zn:

Teorema 5.4. Suposem que existeix un algorisme G que satisfà els supòsits de decisió

de subgrup (supòsit 3) i |Φ|-Strong Diffie-Hellman (supòsit 4), on |Φ| és el nombre
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de candidats diferents. Suposem també que el supòsit del model de l’oracle aleatori

és cert (supòsit 5).

Aleshores, la implementació de l’esquema genèric amb els esquemes X , Π1 i Π2

definits a dalt és un esquema de votació electrònic estad́ısticament complet, compu-

tacionalment privat i computacionalment validable.

Prova.

Per a provar aquest teorema, provarem les hipòtesis que indiquen que la construc-

ció genèrica és segura (teorema 4.1), i aleshores deduirem el resultat desitjat. Hem

de veure que:

Lema 1. L’esquema de xifrat asimètric X és complet per a tot v ∈ Φ i és NM-CPA

segur.

Lema 2. L’esquema de proves de coneixement Π1 té completesa perfecta, extracció

de testimonis i coneixement nul per a la relació R1.

Lema 3. L’esquema de proves de coneixement Π2 té completesa perfecta, extracció

de testimonis i coneixement nul per a la relació R2.

Prova lema 1. El xifrat Boneh-Goh-Nissim és complet per a tot v ∈ Φ, ja que Φ

és un conjunt de mida redüıda. Donat que la prova de coneixement Σa és completa

per a qualsevol sentència x = (C, pkBGN), la construcció Encrypt + PoK també ho és.

No obstant, l’esquema Boneh-Goh-Nissim és homomòrfic, aix́ı que no pot ser NM-

CPA segur. Aquesta propietat la tindrem que assegurar amb un altre mecanisme: la

prova de coneixement per a la relació Ra.

Existeix una propietat de seguretat dels esquemes de proves de coneixement ano-

menada simulation sound extractability (en anglès, “extracció de testimoni robusta

amb simulacions”) que diu, informalment, que encara que un adversari sigui capaç

d’obtenir proves simulades (però sense tenir accés a la clau de simulació), aix́ı i tot

ha de seguir sense poder crear proves de les que no es pugui extreure un testimoni

(és a dir, que l’adversari no pugui crear proves sense conèixer un testimoni). Ens

referirem a ella per a demostrar aquest lema, si bé no la definim amb més rigorositat

(veure [5, Def. 5.20]).
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Primer, veurem que el protocol Σa amb la construcció Fiat-Shamir és una prova

de coneixement amb simulation sound extractability. Pel teorema [22, Teor. 2], el

protocol Fiat-Shamir de Σa té simulation sound extractability sempre que el protocol

tingui respostes quasi-úniques [22, Def. 2]. És a dir, que un adversari no pot crear

dues proves vàlides (a, c, z) i (a, c, z′) amb z 6= z′. En el nostre cas, donat que la clau

de l’esquema Boneh-Goh-Nissim està fixada, això implicaria trobar dues antiimatges

de la funció fa. Seguint la notació de l’algorisme Σa-Comprovar, hauriem de trobar

(v
(1)
z , r

(1)
z ) i (v

(2)
z , r

(2)
z ) tals que:

fa(v
(1)
z , r

(1)
z ) = D · Cc
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No obstant, el teorema 2.7 ens assegura que aquest cas no pot ocórrer: si assu-

mim el supòsit de decisió de subgrup, aleshores cap adversari no pot trobar aquestes

parelles més que amb probabilitat negligible.

Finalment, demostrem que la construcció Encrypt + PoK entre l’esquema Boneh-

Goh-Nissim i el protocol Fiat-Shamir de Σa és un esquema de xifrat NM-CPA. Això

es dedueix del teorema [5, Teor. 5.21], que és vàlid quan:

• El xifrat és una construcció Encrypt+PoK compatible. És a dir, que “encaixin”:

la prova de coneixement ha de provar el coneixement del missatge amagat al

xifrat en qüestió, la qual cosa és cert en el nostre cas per la construcció de la

relació Ra.

• El xifrat original és IND-CPA segur, la qual cosa és cert perquè l’esquema

Boneh-Goh-Nissim està instanciat amb l’algorisme G, a on assumim el supòsit

de decisió de subgrup (teorema 2.6).

• La prova de coneixement té simulation sound extractability, la qual cosa ho

acabem de veure per a la construcció Fiat-Shamir de Σa.

Per tant, el xifrat descrit X és NM-CPA segur, acabant aix́ı la demostració del

primer lema. �

Prova lema 2. Sigui R1 la relació definida per a la prova Π1, i R′1 la definida

per a la prova de pertinença a un conjunt amb signatures digitals (secció 4.2.1), que
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reproduim a continuació:

R1 =

{
(x,w)

∣∣∣∣ x = (C1, . . . , Ck) ∧ w = (v1, . . . , vk, r1, . . . , rk)

∀i = 1 . . . k, Ci = Xifrarpkx(vi; ri) ∧ ∀i = 1 . . . k, vi ∈ Φ

}
R′1 =

{
(x′, w′)

∣∣∣∣ x′ = (C, pkx, vks) ∧ w′ = (v, r, σ) ∧
C = Xifrarpkx(v; r) ∧ Verificarvks(v, σ) = 1

}
Per a tot i = 1, . . . , k, les relacions Ra i Rb conformen la relació R′1. Per tant,

l’esquema descrit Π′1 és un esquema de proves de coneixement per a la relació R′1, per

a tot i = 1, . . . , k, amb completesa perfecta, extracció de testimonis i coneixement nul

per la composabilitat dels protocols sigma (teorema 2.3.3.3). A més, la seva versió no

interactiva també compleix les respectives propietats de seguretat perque treballem

en el model de l’oracle aleatori (supòsit 5). Pel teorema 4.2, Π1 és un esquema de

proves de coneixement per a la relació R1 que té completesa perfecta, extracció de

testimonis i coneixement nul. �

Prova lema 3. Anàlogament al cas anterior, denotem per R2 la relació definida

per a la prova Π2, i per R′2 la relació definida per a demostrar que dos elements són

diferents mitjançant invertibilitat (secció 4.3.1), que reproduim a continuació:

R2 =

{
(x,w)

∣∣∣∣ x = (Ci, Cj , pkx) ∧ w = (vi, vj , ri, rj) ∧ vi 6= vj ∧
Ci = Xifrarpkx(vi; ri) ∧ Cj = Xifrarpkx(vj ; rj)

}

R′2 =

(x′, w′)

∣∣∣∣∣∣
x′ = (Ci, Cj , Ui,j , pkx) ∧ w′ = (vi, vj , ui,j , ri, rj , ri,j) ∧
(vi − vj) · ui,j = 1 ∧ Ui,j = Xifrarpkx(ui,j ; ri,j) ∧
Ci = Xifrarpkx(vi; ri) ∧ Cj = Xifrarpkx(vj ; rj)


Donat que les relacions Ra (per a tot vi) i Rc (per a tota parella (vi, vj) amb i < j)

juntes conformen la relació R′2 (per a tota parella (vi, vj) amb i < j), l’esquema des-

crit Π′2 és un esquema de prova de coneixement per a la relació R′2 amb completesa

perfecta, extracció de testimonis i coneixement nul per la composabilitat dels proto-

cols sigma (teorema 2.3.3.3). A més, la seva versió no interactiva també compleix les

respectives propietats de seguretat perque treballem en el model de l’oracle aleatori

(supòsit 5). Pel teorema 4.3, l’esquema Π2 és un esquema de proves de coneixement

per a la relació R2 que té completesa perfecta, extracció de testimonis i coneixement

nul. �

Per tant, donat que els tres lemes són certs, podem aplicar el teorema de seguretat

de la construcció genèrica (teorema 4.1), deduint que la implementació final és un
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esquema de votació electrònica estad́ısticament complet, computacionalment privat i

computacionalment validable.
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Caṕıtol 6

Esquema per a Candidats de G

L’objectiu d’aquest caṕıtol és construir una altra implementació de l’esquema

genèric introduit al caṕıtol 4. A diferència de la implementació donada al caṕıtol

5, suposarem que l’estructura algebraica subjacent és un grup G. És a dir, cada

candidat es representarà com un element de grup, vi ∈ Φ ⊂ G. Seguirem considerant

que un vot està format per un subconjunt de k candidats diferents, per a un k ∈ N
fixat.

En aquesta secció, utilitzarem el següent enfoc per a les proves de coneixement

de la construcció genèrica:

π1) Pertinença a un subconjunt amb signatures digitals (secció 4.2.1).

π2) Diferents dos a dos mitjançant el mètode de la potència aleatòria (secció 4.3.2).

Una vegada més, tots els esquemes que podem necessitar han estat definits prèviament:

l’esquema de xifrats Cramer-Shoup (secció 2.3.1.3), les signatures preservants de l’es-

tructura (secció 2.3.2.3), i l’esquema de proves de coneixement Groth-Sahai, en la

seva versió Commit-and-Prove (secció 2.3.3.2).

La resta d’aquest caṕıtol es dedica a donar els detalls d’implementació d’un es-

quema de votació electrònica, i a demostrar la seguretat que ofereix.
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6.1 Proves de Coneixement

Donat que utilitzem l’esquema Commit-and-Prove de proves de coneixement Groth-

Sahai [21], per a instanciar-ho necessitem especificar quin conjunt de restriccions pro-

varem. Remarquem que aquestes restriccions no poden ser arbitràries, sinó que han

de ser igualtats d’equacions d’uns determinats tipus (veure secció 2.3.3.2).

Aquest esquema utilitza, per a generar les claus, un algorisme G generador d’un

paradigma per a criptografia de parells, (p,G1,G2,GT , e)← G(1λ), on p és un nombre

primer, G1, G2 i GT són tres grups d’ordre p, i e : G1×G2 → GT és un aparellament

bilineal no degenerat. Utilitzarem aquest paradigma com a base del nostre esquema:

els candidats seran elements de G1, les signatures seran tuples d’elements de G1 i G2,

etc.

Recordem que un esquema del tipus Commit-and-Prove és una eina criptogràfica

per a provar coneixement, on separem el procés de comprometre els elements del

procés de creació de les proves. A més, cada compromı́s serà d’un tipus t diferent,

que indica com s’ha construit el compromı́s (e.g. un escalar compromés, un element

de grup xifrat, elements públics, etc.), i de quin grup és l’element.

Per a instanciar l’esquema, necessitem especificar quina serà la relació (és a dir,

quines equacions provarem), i de quin tipus seran els elements que hi formin part.

Per una part, utilitzarem els tipus següents:

encG1 Xifrat d’un element de G1.

pubG1
i pubG2

Elements públics de G1 i G2 respectivament. Donat que els elements d’aquest

tipus es publicaran en clar, no es necessitaran incloure en els testimonis w, ja

que estaran especificats en les sentències x.

comG2 Compromı́s d’un element de G2.

scaG2 Compromı́s d’un escalar amb elements de G2.

Crearem tots els xifrats D1, . . . , Dk (on utilitzarem la lletra D per a remarcar que

són xifrats ElGamal) a partir dels candidats v1, . . . , vk ∈ Φ. Aleshores, provarem que

els valors v1, . . . , vk compleixen unes certes condicions, utilitzant aquests compromisos
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i l’aleatorietat utilitzada per a generar-los. Les condicions que voldrem provar les

dividim en tres relacions:

Rx Encara que les proves de coneixement utilitzin xifrats ElGamal (que són male-

ables), per a l’esquema de votacions necessitarem un xifrat més segur (és a dir,

un xifrat amb seguretat NM-CPA). Per a fer-ho, utilitzarem el xifrat Cramer-

Shoup, que és una extensió del xifrat ElGamal (teorema 2.5), i necessitarem

una relació per a expressar que els xifrats Cramer-Shoup estan ben constrüıts.

Ra Utilitzarem una altra relació per a expressar les condicions necessàries per a

fer proves del tipus π1. És a dir, proves de pertinença a un subconjunt amb

signatures digitals.

Rb Finalment, amb la darrera relació farem proves del tipus π2: demostrarem

que els elements són diferents dos a dos mitjançant el mètode de la potència

aleatòria.

6.1.1 Relació per a la Correctesa de Xifrats Cramer-Shoup

Podem extreure un xifrat ElGamal de cada xifrat de l’esquema Cramer-Shoup.

L’esquema de proves de coneixement Groth-Sahai ens generarà un esquema de xifrat

ElGamal. Aquest esquema el podem estendre a un esquema de xifrat Cramer-Shoup

(és a dir, generar claus Cramer-Shoup a partir de les claus ElGamal), i aleshores

cada xifrat Cramer-Shoup inclourà un xifrat ElGamal per al mateix missatge. Per a

utilitzar aquesta funcionalitat, utilitzarem la sintaxi:

(pkCS, skCS)← ExtensioClaus(pkEG, skEG) : a partir d’unes claus ElGamal, generem

unes claus Cramer-Shoup, idènticament distribuides a unes honestament ge-

nerades.

(CEG, rEG)← RecuperarXifrat(CCS, rCS) : del xifrat Cramer-Shoup i l’aleatorietat

utilitzada per a construir-ho, recuperem el xifrat ElGamal i l’aleatorietat

que haguèssim necessitat per a construir-ho, idènticament distribuits amb

elements honestament generats.
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La construcció d’aquestes dues funcions està donada a la demostració del teorema

2.5.

Remarquem l’extracció d’un xifrat ElGamal a partir d’un xifrat Cramer-Shoup.

Si CCS = (U1, U2, E, V ) és un xifrat Cramer-Shoup, aleshores CEG és el corresponent

xifrat ElGamal tal i com es defineix a continuació:

CCS = (U1, U2, E, V )⇒ CEG = (U1, E)

Per a demostrar la correctesa del xifrat Cramer-Shoup necessitem ara dos proce-

diments:

1. Provarem la correctesa del xifrat ElGamal CEG = (U1, E). Aquesta primera

propietat es comprovarà impĺıcitament amb les proves Groth-Sahai.

2. Provarem que els altres dos elements, U2 i V , s’han generat correctament segons

l’esquema original.

Per a provar aquesta darrera propietat, hem de veure que l’element r de les

següents tres equacions següents és el mateix:

U1 = Gr
1, U2 = Gr

2, V = CrDrH(U1,U2,E)

Sigui Di el xifrat ElGamal de vi amb aleatorietat ri. Anomenarem Dri el xifrat

ElGamal de ri. Aleshores, podem expressar la relació Rx com segueix:

Rx =


(x,w)

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣

x =
(

(encG1
, Di)i=1...k, (scaG2

, Dri)i=1...k,

(pubG1
, (U2)i)i=1...k, (pubG1

, Vi)i=1...k

)
∧

w =
(

(encG1
, vi, ri)i=1...k, (scaG2

, ri, r
′
i)i=1...k

)
∧

∀i = 1 . . . k, Di = ((U1)i, Ei) ∧ (U1)i = Gri1 ∧
(U2)i = Gri2 ∧ Vi = CriDriH((U1)i,(U2)i,Ei)


On els elements G1, G2, C i D es troben definits a la clau pública pkCS, que

s’ha utilitzat per a computar els xifrats Di i els elements (U2)i i Vi. Les equacions

esmentades a la relació Rx són equacions del tipus MConstG1 .

Podem enunciar el següent teorema per a demostrar formalment les idees aqúı

presentades:
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Teorema 6.1. Sigui pkEG una clau pública ElGamal. Considerem pkCS una clau

pública Cramer-Shoup obtinguda com a extensió de pkEG segons el teorema 2.5. Sigui

(U1, U2, E, V ) un xifrat Cramer-Shoup.

Si (U1, E) és un xifrat ElGamal de M amb la clau pkEG i la relació Rx es verifica,

aleshores es dedueix que (U1, U2, E, V ) és un xifrat Cramer-Shoup de M amb la clau

pkCS.

Prova.

Considerem la clau pkCS = (G, q, G1, G2, C,D,H,H). Un xifrat Cramer-Shoup

per al missatge M i la clau pkCS es la següent tupla:(
Gr̂

1, G
r̂
2, H

r̂M,C r̂Dr̂H(U1,U2,E)
)

Per a un r̂ aleatori.

Si (U1, E) és un xifrat ElGamal per a M amb aleatorietat re, tenim que:

U1 = Gre
1 , E = HreM

Si, a més, es compleixen les restriccions de la relació Rx

∃rx tal que U1 = Grx
1 , U2 = Grx

2 , V = CrxDrxH(U1,U2,E)

Posant totes les condicions juntes, arribem a la conclusió de que re = rx (re-

marquem que re i rx pertanyen a Zp, on p és l’ordre del grup G), i per tant la tupla

(U1, U2, E, V ) és un xifrat Cramer-Shoup per aM amb la clau pkCS = (G, q, G1, G2, C,D,H,H),

perque segueix l’estructura mencionada amb r̂ = re = rx.

6.1.2 Relació per a la Prova π1

Per una part, per a cada compromı́s Di hem de conèixer una signatura de l’element

vi que amaga, per a una clau pública coneguda. Traslladant aquesta noció a l’esquema

de signatures preservant de l’estructura (secció 2.3.2.3), per al candidat vi ∈ G1 i per

a una clau pública K ∈ G2, hem de conèixer una tupla (Ri, Si, Ti) ∈ G2 × G1 × G1

tal que:

e(Si, Ri)
?
= e(vi, K) · e(Fi, Hi) ∧ e(Ti, Ri)

?
= e(Si, K) · e(Gi, Hi)
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Per tant, la relació que utilitzarem serà la següent:

Ra =


(x,w)

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣

x =
(

(encG1 , Di)i=1...k, (comG2 , DRi)i=1...k, (encG1 , DSi)i=1...k,

(encG1 , DTi)i=1...k, (comG2 , DK̂)
)
, (pubG2

,K)
)
∧

w =
(

(encG1 , vi, ri)i=1...k, (comG2 , Ri, rRi)i=1...k, (encG1 , Si, rSi)i=1...k,

(encG1 , Ti, rTi)i=1...k, (comG2 , K̂, rK̂)
)
∧

∀i = 1 . . . k, e(Si, Ri) = e(vi,K) · e(Fi, Hi) ∧
∀i = 1 . . . k, e(Ti, Ri) = e(Si,K) · e(Gi, Hi) ∧

K̂ = K


Resaltem que l’element públicament conegut K ∈ G2 l’hem compromés amb el

tipus comG2 , en lloc d’utilitzar el tipus pubG2
(és a dir, simplement publicar-ho en

clar, sense xifrar ni comprometre). Això és degut a que, d’aquesta manera, les proves

seran més eficients perque podem utilitzar un tipus d’equació més espećıfic: equacions

PEncG1 (equacions de productes d’aparellaments amb tipus restringits). Notem que la

darrera equació, del tipus MEG2 , ens assegura que el compromı́s amaga, efectivament,

el valor K públicament conegut.

6.1.3 Relació per a la Prova π2

Per a la segona prova, per cada dos compromisos diferents Di, Dj, hem d’escollir

un exponent θi,j ← Z∗p i publicar l’element χi,j = (vi/vj)
θ
i,j amb una prova de que

està ben constrüıt.

Per tant, la prova en śı serà només sobre la correctesa de les equacions χi,j =

(vi/vj)
θi,j . Per tant, la relació per a aquesta prova serà:

Rb =

(x,w)

∣∣∣∣∣∣∣∣
x =

(
(encG1

, Di)i=1...k, (scaG2
,Θi,j)i<j , (pubG1

, χi,j)i<j

)
∧

w =
(

(encG1
, vi, ri)i=1...k, (scaG2

, θi,j , rθi,j )i<j

)
∧

∀i < j, (vi/vj)
θi,j = χi,j


Aquestes equacions són del tipus MEncG1 : multiplicacions multiescalars a G2

utilitzant xifrats. Cal remarcar que podem representar (vi/vj)
θi,j com v

θi,j
i · (v−1

j )θi,j .

Com que els vi es troben xifrats amb un sistema ElGamal [21], a partir d’un xifrat

de vj podem crear un xifrat de v−1
j , i per tant no cal reenviar informació redundant.
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6.2 Implementació de l’Esquema i Seguretat

Una vegada que ja hem definit quines són les relacions, ja podem instanciar l’es-

quema Commit-and-Prove de proves Groth-Sahai i, per tant, podem procedir a donar

els detalls de la implementació.

Sigui V un vot arbitrari, V = {v1, . . . , vk} ∈ V. Una vegada més, una papereta

electoral per al vot V , b = (C1, . . . , Ck, π1, π2), està formada per k xifrats (un per a

cada candidat), una prova π1 de que els candidats són vàlids, i una prova π2 de que

són diferents entre ells. En aquesta implementació, construirem paperetes electorals

de la següent manera:

Construcció de Ci. Xifrarem cada candidat vi ∈ Φ escollit amb el xifrat Cramer-

Shoup, obtenint Ci. Recordem que cada xifrat Cramer-Shoup inclou un xifrat

ElGamal Di del mateix missatge i amb una clau relacionada. No ens podem

limitar a utilitzar només els xifrats ElGamal, ja que hem de ser capaços de

detectar xifrats duplicats per a assegurar la privacitat dels vots, i el xifrat

ElGamal és maleable (és a dir, no és NM-CPA segur).

Construcció de π1. Utilitzarem la relació Ra per a demostrar que els candidats

“amagats” als xifrats Di pertanyen a Φ, i la relació Rx per a provar que

el xifrat Ci és una extensió Cramer-Shoup del xifrat Di. Utilitzant aquest

esquema i la prova de coneixement de pertinença a conjunt basada en sig-

natures digitals (apartat 4.2.1), construirem el nostre esquema de proves de

coneixement.

Construcció de π2. Per a cada parella de xifrats (Di, Dj), utilitzarem la relació

Rb per a demostrar que els candidats “amagats” són diferents, trobant un

exponent aleatori θi,j ∈ Zp i un valor χi,j ∈ G1. A més, també utilitzarem

la relació Rx per a provar que els xifrats Ci són extensions Cramer-Shoup

dels xifrats Di. Per suposat, aquestes proves no les farem de nou, sinó que

reutilitzarem les proves creades per a construir π1. La construcció de proves

per a demostrar que dos elements són diferents pel mètode de la potència

aleatòria (apartat 4.3.2) serà instanciat amb aquestes proves.
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Si tenim k elements a la nostra prova (i.e., vi per a i = 1 . . . k), aquesta tindrà

una mida de l’ordre de k2 elements de G1 i k2 elements de G2, ja que tenim de l’ordre

de k2 equacions entre totes les relacions.

Una vegada introduides totes les nocions prèvies, ja podem introduir els esquemes

que farem servir per instanciar l’esquema genèric, donant aix́ı la descripció formal de

la implementació que estem introduint.

Primer, l’esquema de xifrat X serà el xifrat Cramer-Shoup 2.3.1.3, però amb les

claus generades mitjançant l’algorisme ExtensioClaus i la clau pkEG generada amb

l’algorisme Setup de l’esquema de proves de coneixement (que efectivament serà una

clau ElGamal per a assegurar que podem recuperar els vots).

En segon lloc, l’esquema Π1 consistirà en instanciar l’esquema de la figura 4.2 amb

l’esquema Π′1, que definim com un esquema de proves de coneixement Commit-and-

Prove amb les relacions Rx i Ra. Com a testimonis, utilitzarem els xifrats ElGamal

i l’aleatorietat extretes dels xifrats Cramer-Shoup amb RecuperarXifrat. A més, al

verificar haurem de comprovar que el darrer element de la sentència x és efectivament

l’element K que necessitem per a verificar les signatures.

Finalment, l’esquema Π2 consistirà en instanciar l’esquema de la figura 4.4 amb

l’esquema Π′′2, que definim com un esquema de proves de coneixement Commit-and-

Prove amb les relacions Rx i Rb, on també utilitzarem els testimonis ElGamal extrets

dels xifrats Cramer-Shoup juntament amb la seva aleatorietat.

Amb aquestes definicions formals, podem demostrar la seguretat que ens ofereix

la implementació formada per aquests tres blocs:

Teorema 6.2. Suposem que existeix un funció de hash universal H i un algorisme

G que satisfà el supòsit del model de grup genèric als dos grups (supòsit 6).

Aleshores, la implementació de l’esquema genèric amb els esquemes X , Π1 i Π2

definits a dalt és un esquema de votació electrònic estad́ısticament complet, compu-

tacionalment privat i computacionalment validable.

Prova.

Per a provar aquest teorema, provarem les hipòtesis que indiquen que la construc-

ció genèrica és segura (teorema 4.1), i aleshores deduirem el resultat desitjat. Hem

de veure que:
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Lema 1. L’esquema de xifrat asimètric X és complet per a tot v ∈ Φ i és NM-CPA

segur.

Lema 2. L’esquema de proves de coneixement Π1 té completesa perfecta, extracció

de testimonis i coneixement nul per a la relació R1.

Lema 3. L’esquema de proves de coneixement Π2 té completesa perfecta, extracció

de testimonis i coneixement nul per a la relació R2.

Abans de provar els lemes, observem que el supòsit de model de grup genèric

implica el supòsit decisional de Diffie-Hellman (supòsit 1). Per tant, donat que és

vàlid als dos grups, també implica el supòsit SXDH (supòsit 2), ja que aquest es

defineix com el supòsit Diffie-Hellman a ambdós grups.

Prova lema 1. El xifrat Cramer-Shoup és complet per a tot g ∈ G1, i per tant ho

és per a tot v ∈ Φ ⊂ G1. El supòsit SXDH implica el supòsit DDH als dos grups i,

en particular, al primer d’ells. Aleshores, pel teorema 2.4, el xifrat és NM-CPA segur

quan està instanciat amb l’algorisme G i la funció de hash universal H. �

Prova lema 2. Sigui R1 la relació definida per a la prova Π1, i R′1 la definida per

a la prova de pertinença a un conjunt introduida per Camenisch et al. (secció 4.2.1),

que reproduim a continuació:

R1 =

{
(x,w)

∣∣∣∣ x = (C1, . . . , Ck) ∧ w = (v1, . . . , vk, r1, . . . , rk)

∀i = 1 . . . k, Ci = Xifrarpkx(vi; ri) ∧ ∀i = 1 . . . k, vi ∈ Φ

}
R′1 =

{
(x′, w′)

∣∣∣∣ x′ = (C, pkx, vks) ∧ w′ = (v, r, σ) ∧
C = Xifrarpkx(v; r) ∧ Verificarvks(v, σ) = 1

}
Donat que Π′1 és una prova de coneixement per a les relacions Ra i Rx, també ho

és per a la relació R′1 per a i = 1, . . . , k, ja que:

• Comprovar que Ci és un xifrat Cramer-Shoup és equivalent a comprovar que

Di és un xifrat ElGamal (que es fa impĺıcitament en la prova Groth-Sahai) i

que la resta dels elements s’han generat honestament. Aquesta comprovació es

fa gràcies a instanciar l’esquema de proves de coneixement amb la relació Rx

(teorema 6.1).
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• Respecte a la verificació de la signatura, expressem el mateix però canviant

la sintaxi: en aquest cas, Verificar són dues equacions de productes d’apa-

rellaments. A més, la clau utilitzada K és la original, ja que ho comprovem

expĺıcitament.

Com que Π′1 és un esquema de proves de coneixement per a la relació R′1 i la

signatura és existencialment infalsificable pel supòsit del model de grup genèric, pel

teorema 4.2, l’esquema Π1 és un prova de coneixement per a la relació R1. A més,

té completesa perfecta, extracció de testimonis i coneixement nul perquè l’esquema

Commit-and-Prove de proves Groth-Sahai ofereix aquestes propietats sempre que

s’hagui instanciat amb l’algorisme G, que cumpleix el supòsit SXDH. �

Prova lema 3. Anàlogament al cas anterior, denotem per R2 la relació definida

per a la prova Π2, i per R′′2 la relació definida per a demostrar que dos elements són

diferents mitjançant el mètode de la potència aleatòria (secció 4.3.2), que reproduim

a continuació:

R2 =

{
(x,w)

∣∣∣∣ x = (Ci, Cj , pkx) ∧ w = (vi, vj , ri, rj) ∧ vi 6= vj ∧
Ci = Xifrarpkx(vi; ri) ∧ Cj = Xifrarpkx(vj ; rj)

}

R′′2 =

(x′, w′)

∣∣∣∣∣∣
x′ = (Ci, Cj ,Θi,j , χi,j , pkx) ∧ w′ = (vi, vj , θi,j , ri, rj , ri,j) ∧
(vi/vj)

θi,j = χi,j ∧ Θi,j = Xifrarpkx(θi,j ; ri,j) ∧
Ci = Xifrarpkx(vi; ri) ∧ Cj = Xifrarpkx(vj ; rj)


Donat que Π′′2 implementa una prova de coneixement per a la relació Rb, també

implementa la relació R′′2, ja que comprovar els xifrats Cramer-Shoup Ci és equivalent

a comprovar els xifrats ElGamal Di i la relació Rx, seguint el mateix raonament que

per a la prova Π′1.

Pel teorema 4.4, l’esquema Π2 és un prova de coneixement per a la relació R2. A

més, té completesa perfecta, extracció de testimonis i coneixement nul perquè l’es-

quema Commit-and-Prove de proves Groth-Sahai ofereix aquestes propietats sempre

que s’hagui instanciat amb l’algorisme G, que cumpleix el supòsit SXDH. �

Per tant, donat que els tres lemes són certs, podem aplicar el teorema de seguretat

de la construcció genèrica (teorema 4.1), deduint que la implementació final és un

esquema de votació electrònica estad́ısticament complet, computacionalment privat i

computacionalment validable.
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Caṕıtol 7

Conclusions

Als caṕıtols anteriors hem introdüıt el rerefons criptogràfic necessari, les defini-

cions formals de votació electrònica, una construcció genèrica per a un esquema de

votació i dues implementacions de la mateixa.

Utilitzarem aquest darrer caṕıtol per a fer un anàlisi de l’eficiència dels nostres

esquemes, resumir les contribucions introdüıdes en aquest projecte final de carrera

i introduir dues ĺınies de recerca que ens semblen interessants. Acabarem amb una

discussió final repassant els objectius inicials del projecte.

7.1 Eficiència: Mida de les Paperetes Electorals

Una part important per a demostrar la viabilitat de la nostra definició és veure que

les implementacions són realistes. Encara que fins ara no hem presentat l’eficiència

d’aquestes implementacions, les seves descripcions donen indicis de que es poden

implementar amb la tecnologia disponible avui en dia.

En aquest apartat, presentem un estudi rigorós de la mida dels esquemes per a

demostrar que la intuició és correcta: les paperetes electorals creades amb qualsevol

dels dos esquemes implementats són d’un tamany més que raonable. En primer

lloc presentarem la mida en funció d’elements de grup, i després estimarem els bits

necessaris per a emmagatzemar aquesta informació.

En ambdós esquemes, el nombre d’elements de grup o del cos Zn és de l’ordre de

k2, on k és el nombre de candidats que inclou cada vot vàlid. Remarquem que la
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mida de les paperetes serà independent del nombre de candidats totals |Φ|.
En el primer esquema implementat, per a enviar una papereta necessitem:

• k(k + 5)/2 elements de G,

• k(k + 1)/2 elements de GT , i

• k(k + 2) nombres de Zn.

El càlul detallat d’aquests valors es troba a la taula 7.1:

Elements Elements Elements

de G de GT de Zn
∀i, els xifrats Ci k · 1 k · 0 k · 0
∀i, execucions de Σa i Σb k · 2 k · 1 k · 3
∀i < j, execucions de Σc k(k − 1)/2 · 0 k(k − 1)/2 · 1 k(k − 1)/2 · 2
∀i < j, els xifrats Ui,j k(k − 1)/2 · 1 k(k − 1)/2 · 0 k(k − 1)/2 · 0
Total k(k + 5)/2 k(k + 1)/2 k(k + 2)

Taula 7.1: Elements dels grups G i GT i del cos d’aritmètica modular Zn
necessaris per a representar una papereta electoral de l’esquema imple-

mentat al caṕıtol 5.

En el segon esquema, en el que els candidats es representen com elements d’un

grup G, una papereta electoral d’un vot per a k candidats tindrà una mida de:

• k(3k + 35)/2 + 4 elements de G1, i

• k(k + 3) + 4 elements de G2.

Una vegada més, detallem la mida de les paperetes a partir de la implementació

de baix nivell a la taula següent:
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Elements Elements

de G1 de G2

∀i, xifrats Cramer-Shoup de vi k · 4 k · 0
∀i, compromisos scaG2 de ri k · 0 k · 2
Equacions MConstG1 de Rx 3k · 1 3k · 0
∀i, compromisos comG2 de Ri k · 0 k · 2
∀i, xifrats encG1 de Si i Ti 2k · 2 2k · 0
Un compromı́s comG2 de K 0 2

Equacions PEncG1 de Ra 2k · 4 2k · 2
Equació MEncG2 de Ra 1 · 4 1 · 2
∀i < j, compromisos scaG2 de θi,j k(k − 1)/2 · 0 k(k − 1)/2 · 2
∀i < j, elements pubG1

χi,j k(k − 1)/2 · 1 k(k − 1)/2 · 0
Equacions MEncG1 de Rb k(k − 1)/2 · 2 k(k − 1)/2 · 2
Total k(3k + 35)/2 + 4 k(k + 3) + 4

Taula 7.2: Elements dels grups G1 i G2 que es necessiten per a representar

una papereta electoral de l’esquema implementat al caṕıtol 6.

Finalment, donarem una mesura aproximada en bits per a un paràmetre de se-

guretat espećıfic de λ = 256 en els dos casos. En la pràctica, la criptografia s’ha

de instanciar amb algorismes concrets, nombres primers concrets, grups concrets,

etc. Per a fer-ho, passem del món “assimptòtic” al món “concret”: les funcions

asimptòticament negligibles passen a ser constants petites, els adversaris de temps

polinòmic passen a ser entitats amb una capacitat de computació limitada, etc. Par-

lant en termes generals, escollir un paràmetre de seguretat λ = 256 implica que les

funcions negligibles seran substituides per les constants (1/2)256. Hem de fer dues

observacions molt importants:

1. Primer, un paràmetre de seguretat de λ = 256 és molt elevat. Avui en dia un

ordinador de gama alta pot arribar a trencar esquemes amb λ ≈ 60 en qüestió

de dies. Una organització amb recursos a nivell estatal podria trencar esquemes

de l’ordre de λ ≈ 90 (amb centres de computació potents i hardware/software

especialitzat). Aquest “petit” increment de tant sols 30 bits es deu a que

el creixement de la seguretat és exponencial: per a trencar un esquema amb
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λ = 90 es necessita, amb relació al mateix esquema amb λ = 60, un poder de

computació 230 vegades més gran. És a dir, es necessiten mil milions de vegades

més recursos computacionals en un cas que en l’altre. Es calcula que al 2030

una longitud de clau de λ = 128 serà el mı́nim necessari per a preservar la

seguretat [19], i que aquest mı́nim anirà augmentant amb els anys.

A l’hora d’escollir el paràmetre de seguretat sempre hem d’actuar amb pre-

caució, ja que un adversari pot utilitzar mètodes criptoanaĺıtics desconeguts

actualment. A més, hem de tenir en compte que les propietats de seguretat

s’han de mantenir inviolables al llarg dels anys: no podem acceptar que un

atacant emmagatzemi unes paperetes electorals que serà capaç de desxifrar en

30 o 40 anys. Aix́ı i tot, un valor de λ = 256 és prou gran com per a tenir un

marge ampli amb respecte a la seguretat que ofereix.

2. Segon, les reduccions de seguretat no sempre preserven el paràmetre de segu-

retat. És a dir, si utilitzem una prova de coneixement amb paràmetre λ = 256,

és possible que una construcció donada tingui una seguretat de λ = 253 per-

què un atacant té una probabilitat 8 vegades més gran d’atacar el segon que

el primer. No hem fet un estudi de quina és la eficàcia de les reduccions de

seguretat (és a dir, quina és aquesta “constant” que pot fer disminuir el nivell

de seguretat). Remarquem que els valors donats aqúı són aproximacions més o

menys acurades però inexactes.

Existeixen diferents algorismes per a atacar diferents esquemes i problemes com-

putacionalment dif́ıcils. Utilitzant els millors algorismes que es troben a la literatura,

podem aproximar quin serà l’atac més “poderós”. Basant-nos en resultats presentats

a [25, Taula 3], utilitzarem les següents estimacions:

• Per a l’esquema de Zn, utilitzem aparellaments de tipus I. És a dir, considerarem

que G1 = G2 = G, on l’aparellament és e : G × G → GT . En aquest cas, els

elements de grup (tant els de G com els de GT ) ocuparan uns 15 Kbits. Els

elements de Zn també estaran representats amb 15 Kbits.

• Per a l’altre esquema utilitzem aparellaments de tipus III, més eficients que

els de tipus I. És a dir, suposarem que no existeix cap homomorfisme entre els
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grups G1 i G2 (recordem que l’aparellament és de la forma e : G1×G2 → GT ).

En aquest cas els elements de G1 ocupen uns 512 bits, mentre que els de G2 i

els de GT necessiten representacions de 4 Kbits.

Amb les mides dalt presentades, una papereta electoral de l’esquema de votació

electrònica per a k candidats de Zn ocupa (16k2 + 46k) Kbits. Per tant, per a k = 2

candidats, necessitariem 156 Kbits, mentre que per k = 20 serien necessaris 7, 3 Mbits

(és a dir, a prop d’1 Mbyte), tal i com es mostra a la figura 7.1

En el cas de l’esquema de votació electrònica per a k candidats d’un grup G, una

papereta electoral ocupa (8k2 + 24k + 18) Kbits. Per a poder comparar, amb k = 2

candidats això suposa 98 Kbits, i per a k = 20 candidats uns 3, 7 Mbits.

L’eficiència d’aquestes dues implementacions en funció del valor k es troba repre-

sentada a la figura 7.1. Com es pot observar, la segona implementació, amb k >= 4

té una mida gairebé la meitat que l’altra implementació. Això és degut a que el

coeficient del terme dominant, k2, és igual a 8 Kbits en el segon cas, mentre que és

igual a 16 Kbits en el primer.

Observem que, com hav́ıem introduit al principi d’aquesta secció, aquests valors

no depenen del nombre de candidats totals |Φ|, sinó només del nombre de candidats

màxim que es poden incloure a un vot vàlid. Resaltem també que els valors mesurats

en bits no s’han obtingut d’una implementació espećıfica per als aparellaments, sinó

estimant-los a partir dels valors habituals que ens trobem a l’hora de treballar amb

ells.

7.2 Revisió de les Contribucions

Remarquem en aquest apartat les contribucions que aquest projecte final de car-

rera representa. Aquestes són:

• La definició de Validabilitat Computacional. Fins a on arriba el nos-

tre coneixement, no existeix cap noció formal de validabilitat de les paperetes

electorals a la literatura. Si bé és un concepte recurrent, la noció de “papereta

electoral creada de manera honesta” no s’havia traslladat mai al món de la crip-

tografia amb la formalitat necessària. La nostra definició s’ha construit amb un
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(a) Ampliació de les mides de les paperetes per a pocs candidats (concre-

tament, per a k = 1, . . . , 6).

(b) Mides de les paperetes per a un nombre gran de candidats (concreta-

ment, per a k = 1, . . . , 40).

Figura 7.1: Mida en Kbits d’una papereta electoral de cada un dels

esquemes implementats, en funció del nombre de candidats k que formen

un vot vàlid.
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model basat, amb el màxim rigor possible, en unes eleccions electròniques reals,

amb un nombre arbitrari de votants i amb adversaris computacional poderosos.

• Un esquema genèric amb vots validables. Per a demostrar la viabilitat

de la nostra definició de validabilitat de les paperetes, hem creat un esquema

genèric amb vots validables. L’hem instanciat dues vegades per a implementar

dos esquemes concrets.

• Un esquema amb vots validables a Zn. El primer esquema concret utilit-

za candidats representats mitjançant elements d’un cos d’aritmètica modular

Zn. Utilitzem el xifrat Boneh-Goh-Nissim, signatures Boneh-Boyen i protocols

sigma amb l’heuŕıstica Fiat-Shamir per a les proves de coneixement. Obtenim

aix́ı un esquema no interactiu que es basa en el model de l’oracle aleatori.

• Un esquema amb vots validables a G. A la segona implementació, els

candidats es representen com elements d’un grup algebraic G. En aquest cas,

s’utilitzen xifrats Cramer-Shoup, signatures preservant de l’estructura i proves

Commit-and-Prove Groth-Sahai per a construir l’esquema. Els supòsits en que

es basa són més febles que per a la primera implementació: només necessitem

els supòsits SXDH i |Φ|-Strong Diffie-Hellman.

• Proves de coneixement nul de desigualtats. Un comportament crip-

togràfic que hem necessitat implementar és el demostrar que un conjunt d’ele-

ments són diferents entre śı. Si bé a la literatura existeixen moltes proves de

coneixement per a provar igualtats, pertinença a un subconjunt i altres resul-

tats positius, els respectius casos contraris estan molt menys estudiats. Provar

desigualtats entre un conjunt gran d’elements és un resultat negatiu que no hem

trobat implementat a la literatura fins a on arriba el nostre coneixement.

7.3 Treball Futur

Del nostre estudi i de les contribucions presentades han sorgit idees i millores que

seria interessant estudiar. Aquests afegits no s’han estudiat per quedar-se a fora del

nostre plantejament inicial, però podrien ser tenguts en compte a l’hora de plantejar
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noves vies d’estudi. Presentem aqúı dues ĺınies de recerca interessants, i un seguit

d’enfocs generals per a estendre aquest treball.

En primer lloc, proposem la utilització de polinomis per a disminuir la

mida de les paperetes. Observem que una papereta electoral està formada per k

xifrats, una prova π1 de que cada xifrat pertany a un grup i una prova π2 de que

cada dos xifrats són diferents. Tant els xifrats com la prova π1 necessiten un espai

lineal en k, i és només la prova π2 que necessita un espai proporcional a k2, tal i com

podem comprovar a les taules 7.1 i 7.2. Per a reduir la mida d’una prova π2, podriem

seguir el següent procediment:

• S’escull un polinomi de grau ` prou alt, p : Zn → Zn.

• Per a i = 1, . . . , k,

– S’obté, per a cada vot vi ∈ Zn, la seva imatge pi = p(vi).

– Es publiquen els valors pi ∈ Zn i una prova de que estan ben construits.

És a dir, una prova de que tots s’han calculat amb el mateix polinomi p.

• Durant la verificació, es comprova que les imatges dels candidats votats són

diferents. És a dir, es verifica si pi 6= pj per a tot i 6= j.

Aleshores, si el polinomi és de grau ` prou alt, es podria provar que és una Funció

de Hash k-Universal [40] (intüıtivament, que l’adversari no pot aprendre “res” a partir

de només k imatges del polinomi). A més, utilitzant un esquema per a comprometre

polinomis amb un nombre constant d’elements de grup, com el publicat per Kate et

al. [30], podriem construir totes les proves de que els pi estan correctament construits

amb un tamany lineal en k.

Una segona idea és la simplificació de la definició de privadesa. La definició

aqúı presentada, a la secció 3.2.2, s’ha utilitzat per ser una versió evolucionada i amb

un resultat conegut (parlant en termes generals, que es pot assolir utilitzant xifrats

NM-CPA segurs [5]). No obstant, la definició presenta un model molt complex: dos

taulells electorals amb comportament asimètrics.

Per a aconseguir una definició més intüıtiva, es proposa simplificar aquest model.

Proposem els següents canvis:
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• El recompte final no s’hauria de fer sobre el taullel electoral BB0 fixat, sinó

sobre els dos taulells que s’utilitzen a l’experiment.

• A l’oracle EnviarPapereta, s’hauria d’incloure la papereta als dos taulells si

és vàlida a tots dos, i no s’hauria d’incloure a cap taulell altrament. La defi-

nició vigent, en canvi, primer l’inclou al taulell BBβ, i, en cas que hagui estat

vàlida, s’inclou a l’altre taulell. Recordem que β és la variable que marca quin

experiment estem executant, i que l’adversari ha d’endevinar.

• No només respecte a aquesta definició de seguretat sinó en general, sembla molt

raonable limitar el taulell electoral a contenir les paperetes electorals vàlides,

en lloc de mesclar-ho amb claus públiques (com s’acostuma a fer a la literatu-

ra), ja que és conceptualment més clar considerar aquests elements de manera

independent.

També és important no afegir una funció per a validar vots, ja que un vot vàlid

és, per definició, aquell que es pot incloure al taulell electoral. Afegint una altra

funció, es podrien provocar inconsistències.

Amb aquests canvis i observacions, conjecturem que l’experiment resultant és

equivalent a l’original. No obstant, és necessària una prova de seguretat formal que

ho demostri.

Finalment, existeixen moltes altres ĺınies per a estendre els resultats aqúı ob-

tinguts. Algunes d’aquestes són:

1. Estudiar la implementació de la validabilitat del vot en situacions diferents. És

a dir, quan un vot V no és un subconjunt de k candidats, sinó quan hi apliquen

altres restriccions (per exemple, un subconjunt de candidats en la que tots han

de pertànyer a la mateixa llista electoral).

2. Utilitzar una estratègia conjunta per a veure que un element és del subconjunt

Φ i diferent de tots els anteriors a la vegada. És a dir, combinar les dues proves

π1 i π2 en una sola prova. D’aquesta manera, s’obtindria una solució menys

modular però es podria intentar millorar l’eficiència.
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3. Desenvolupar un esquema de signatures preservant de l’estructura a mida, de

tal manera que necessiti menys càrrega computacional encara que la segure-

tat oferta sigui menor. L’esquema de signatures que utilitzem assoleix la fita

d’eficiència per a una seguretat d’infalsificabilitat existencial [2], però potser po-

driem rebaixar aquesta fita si rebaixèssim també la seguretat oferta. Proposem

com a objectiu trobar una signatura preservant de l’estructura amb infalsifi-

cabilitat k-feble (segons s’ha definit a la secció 2.3.2.1), amb una complexitat

menor que la que utilitzem en el nostre esquema.

4. Implementar un esquema complet de votació electrònica: amb validabilitat de

les paperetes però també amb identificació dels votants i amb les altres propi-

etats de seguretat que són necessàries a la pràctica, i que s’han introduit a la

secció 3.3.

7.4 Revisió dels Objectius i Discussió

Aquest projecte final de carrera es va plantejar inicialment amb l’objectiu de

contribuir al desenvolupament de la votació electrònica com a primitiva criptogràfica.

Motivats per la millora en la robustesa dels sistemes de votació electrònica, ens hem

centrat en la validabilitat de les paperetes electorals. Els dos objectius clarament

diferenciats que hem tengut en ment durant l’elaboració d’aquest projecte han estat:

• Definir rigorosament la propietat de validabilitat, basat en la idea intüıtiva del

significat de “paperetes electorals honestes”.

• Presentar esquemes que verifiquin la definició introdüıda, i comprovar si és

viable complir la restricció que aquesta imposa.

Aquests dos objectius s’han assolit al projecte. El primer d’ells s’ha introduit

al caṕıtol 3, a on ens hem basat en l’experiment de privadesa dels vots per a crear

un experiment de validesa dels vots. El segon objectiu s’ha desenvolupat durant els

caṕıtols 4, 5 i 6. Hem seguit una metodologia formal per a donar les implementacions

dels esquemes, que són modulars i alhora eficients.

Fent un exercici d’autocŕıtica, introdüım les limitacions dels conceptes i esquemes

que hem presentat. Per una part, la definició de validabilitat de les paperetes està
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basada en la intuició i en com s’han formalitzat altres propietats de seguretat similars.

Donat que aquest procés comença fora del rigor del món matemàtic, mai podrem

obtenir una demostració de que la formalització és correcta. Per a augmentar la

confiança de que aquesta formalització s’ha fet correctament, hem de crear i presentar

atacs realistes, i comprovar si la nostra definició formal els impedeix. També podriem

proposar altres definicions i comparar-les, per tal de fer un estudi de les diferències

que tenen i els casos que es contemplen. Si bé ens hem plantejat diferents atacs i

situacions, en aquest document no hem presentat un estudi exhaustiu que suporti

la formalització presentada. Hem de remarcar que, per la falta de formalitat d’un

escenari real, sempre ens podriem oblidar d’atacs potencialment perillosos, sense

importar com d’exhaustiu sigui un estudi sobre els mateixos.

Respecte al segon objectiu, ens hem limitat al cas en que els vots tenen una es-

tructura definida: són subconjunts de k candidats, d’entre un conjunt Φ de candidats

vàlids. Si bé aquesta estructura és molt general i es pot aplicar a molts escenaris rea-

listes, no es pot generalitzar a qualsevol elecció de manera eficient. Resaltem que no

hem escollit aquest escenari per ser fàcil, sinó per ser habitual, genèric i computaci-

onalment dif́ıcil de tractar (ja que encara que habitualment k és “petit”, el conjunt

de candidats Φ pot ser “molt gran”).

A més, les nostres construccions no compleixen certes propietats de seguretat que

es consideran imprescindibles avui en dia (com, per exemple, que qualsevol votant

pugui verificar que el recompte s’ha fet honestament). Encara que afegir elements

criptogràfics a les nostres construccions per a complir aquestes propietats no sembla

complicat, resaltem que en aquest document no ho hem considerat.

Finalment, no hem demostrat que els nostres esquemes assoleixen el punt òptim

respecte a l’eficiència dels mateixos. Si bé els esquemes es poden intentar millorar

(e.g. menor càrrega computacional, menor mida de les paperetes, etc.), hem do-

nat construccions que es poden considerar actuals i novedoses: utilitzen esquemes i

tècniques que formen part de l’actual estat de l’art per haver estat presentats en els

darrers anys.

Respecte a l’ús dels nostres esquemes, ens hem centrat només en l’àmbit de la

votació electrònica, però els resultats es poden reutilitzar en altres àrees. Essenci-

alment, hem construit proves de que una llista d’elements són (1) tots d’un mateix
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subconjunt i (2) diferents entre śı. A més de la votació electrònica, es podrien utilitzar

les mateixes idees en les següents situacions:

• Credencials i Control d’accés. Es pot demostrar que una acció s’ha dut a

terme per diferents entitats. Per exemple, que tres metges (1) diferents (2) han

diagnosticat la mateixa malaltia a partir de l’historial d’un pacient. Aquest

és un exemple d’un problema habitual en els sistemes de control d’accés: els

sistemes estan usualment dissenyats per a ser utilitzats per diferents usuaris,

però no per a distingir-los sense una pèrdua de privacitat dels mateixos.

• Jocs d’atzar. Donat un joc de cartes, se’n poden seleccionar k cartes (1) i

demostrar que no estan repetides (2). Es poden generar els nombres guanyadors

d’una loteria (1), i veure que cada nombre té com a màxim un únic premi (2).

• Primitiva criptogràfica. En general, hem construit una primitiva criptogràfica

que compromet k elements diferents i vàlids, que pot ser útil per a desenvolu-

par altres primitives. Per exemple, en l’àmbit de compartició de secrets (on un

secret es divideix entre n entitats), es pot crear una prova de que k d’elles ja

han compartit el secret, i només falten les restants.

La votació electrònica és un camp de recerca molt viu. Per una part, és molt

obert perquè queden conceptes per definir i millorar. És un camp que ha sorgit fa re-

lativament poc temps i es troba en creixement constant. A més, s’està desenvolupant

ràpidament perquè té un futur potencialment molt prometedor. Ja s’ha aplicat a

nombroses eleccions i processos participatius, i la tendència indica que en els propers

anys el nombre de votacions dutes a terme electrònicament creixeran considerable-

ment. En aquest projecte, hem utilitzat un enfoc criptogràfic per contribuir a aquest

desenvolupament, amb la intenció de millorar els sistemes de votació electrònica.



Proves Criptogràfiques de la Validesa de Vots Electrònics 113
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[6] David Bernhard, Véronique Cortier, Olivier Pereira, Ben Smyth, and Bogdan

Warinschi. Adapting helios for provable ballot privacy. In Computer Security–

ESORICS 2011, pages 335–354. Springer, 2011.

[7] Dan Boneh and Xavier Boyen. Short signatures without random oracles. In

Advances in Cryptology-EUROCRYPT 2004, pages 56–73. Springer, 2004.

[8] Dan Boneh, Eu-Jin Goh, and Kobbi Nissim. Evaluating 2-dnf formulas on cip-

hertexts. In Theory of cryptography, pages 325–341. Springer, 2005.
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