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Prefaţă 

 Partajarea secretelor (SS) este o metodă ce permite arbitrului (dealer - un 

dispozitiv de ȋncredere) să ȋmpartă o cheie secretă ȋn mai multe părţi (componente) şi să 

distribuie aceste componente participanţilor corespunzători, ȋn aşa fel ȋncȃt cel puţin un 

număr fix (threshold) de participanţi să fie necesari pentru a reconstrui secretul. Ȋn caz că 

o asemenea cheie secretă este pierdută (persoana care deţine cheia secretă devine 

indisponibilă sau computerul ce depozitează cheia este distrus), atunci este nevoie ca 

această să fie depozitată ȋn siguranţă. Partajarea secretelor poate fi alcătuită din două 

algoritme. Primul este algoritmul de generare a componentelor, ce generează şi distribuie 

componentele către participanţi. Cel de-al doilea este algoritmul de reconstrucţie a 

secretului, ce permite participanţilor să recupereze secretul. Aceşti doi algoritmi se pot 

confrunta cu următoarele două probleme: 

- Ȋn ce priveşte primul algoritm, arbitrul poate fi un dispozitiv ce nu este de 

ȋncredere, lucru ce poate face ca acesta să trimită componente incorecte 

participanţilor sau unele componente să fie alterate ȋn timpul procesului de 

transmitere; 

- Ȋn ce priveşte cel de-al doilea algoritm, secretul ar trebui să fie reconstruit 

echitabil, ceea ce ȋnseamnă că fiecare participant se asigură că ceilalţi participanţi 

dezvăluie componente reale ale secretului. 

Aceste două probleme trebuiesc investigate. Pentru a realiza partajarea secretului, 

schema trebuie să ȋndeplinească următoarele cerinţe de securitate: 

- Doar un număr fix de t (sau mai mulţi) participanţi poate reconstrui secretul; 

- Dacă există mai puţin de t participanţi, nu pot şti nimic despre secret. 

Teza este organizată după cum urmează: 

Capitolul unu discută despre nişte definiţii importante ce formează fundalul 

pentru prezentarea contribuţiilor acestui studiu ȋn capitolele următoare. Acest studiu 

investighează domeniul partajării secretelor şi aduce cinci contribuţii importante. 

Prima contribuţie (capitolul 2, secţiunea 2.4) este dezvoltarea unei scheme ce 

combină teorema chinezească a resturilor cu polinoame de interpolare. Schema propusă 

[1] depinde de două sisteme confidenţiale (threshold) de partajare a secretelor şi anume: 

schema lui Mignotte [18] şi schema lui Shamir [7]. 
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A doua contribuţie (capitolul 2, secţiunea 2.5) este o ȋmbunătăţire a schemei lui 

Shamir de partajare a secretului. Secretul S va fi construit din suma coeficientţilor 

polinomului folosit. Această schemă [2] este bazată pe reprezentarea numărului ȋntreg; de 

altfel, secretul ȋn schema lui Shamir este ales ca şi coeficient liber al polinomului.  

A treia contribuţie (capitolul 3, secţiunea 3.4) este folosirea polinomului 

diferenţial, unde polinomul folosit să partajeze secretul este de grad 2t-1 şi polinomul 

derivat al secretului acţionează ca o verificare pentru a satisface verificabilitatea 

componentelor. Ȋn această schemă [4] proprietatea verificabilităţii permite participanţilor 

să verifice dacă componentele lor sunt consistente. Aceasta satisface definiţia consistenţei 

t puternice propuse de Harn şi Lin [24]. 

A patra contribuţie o reprezintă dezvoltarea a două scheme (capitolul 4, secţiunile 

4.3 şi 4.4) ce se referă la scenariul de trişare prezentat de Tompa şi Woll [10]. Schemele 

propuse [5] [6] sunt contruite pentru a elimina trişorul descoperit de Tompa şi Woll ȋn 

schema de partajare a secretelor a lui Shamir. Schemele extind schema lui Shamir şi sunt 

bazate pe schema verificabilă de partajare a secretelor a lui Pedersen pentru a se asigura 

că arbitrul este onest. Schemele propuse nu numai că detectează şi identifică trişorul, dar 

de asemenea, ȋl ȋmpiedică să recupereze secretul cȃnd participanţii oneşti nu pot. Schema 

a doua (capitoul 4, secţiunea 4.4) repară problema găsită ȋn analiza securităţii primei 

scheme (capitolul 4, secţiunea 4.3) pentru a obţine o schemă securizată teoretic (t, n) 

echitabil, nu doar bazată pe ipoteze de calcul. 

A cincea contribuţie este dezvoltarea unei scheme fără arbitru (capitolul 5, 

secţiunea 5.3) ce satisface cerinţele de securitatea ale consistenţei strong t şi ia ȋn 

considerare actualitatea ȋn schema lui Harn şi Lin [24], folosind aceeaşi abordare ca ȋn 

schema lui Pedersen (n, t, n)-SSS [23]. Ȋn schema propusă [3] fiecare participant este un 

arbitru ce creează polinoame de gradul 2t-1, unde t este pragul, apoi generează şi 

distribuie submlţimi de componente ca ȋn schema lui Shamir. Aceasta permite fiecărui 

participant să găsească componentele principale ca ȋn schema lui Pedersen. Participanţii 

calculează de asemenea derivatele polinoamelor şi aplică schema de partajare a secretelor 

a lui Shamir pentru a genera şi distribui componentele de sub-verificare şi foloseşte 

schema lui Pedersen pentru a găsi componentele principale de verificare. 
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1. Introducere 

Shamir [7] şi Blakely [8] au ridicat ȋn 1979, independent unul de celălalt, 

problema protejării criptării cheii. Ȋn practică, ȋmbunătăţirea criptării nu poate rezolva 

această problemă. Metodele tradiţionale de criptare sunt nepotrivite pentru asigurarea 

simultană a unor nivele ridicate de confidenţialitate şi ȋncredere, pentru că de obicei 

păstrează cheile ȋntr-o locaţie unică şi bine păzită, ȋn care este de ajuns să se producă doar 

o defecţiune. Ȋn plus, este de asemenea foarte important să fie ȋmpiedicată pierderea sau 

expunerea cheilor. 

Schemele tradiţionale de partajare a secretului presupun că arbitrul este un terţ de 

ȋncredere; totuşi, un arbitru neonest poate trimite componente incorecte participanţilor, 

componente din care nu va putea fi reconstruit secretul. Pentru a preveni o asemenea 

purtare maliţioasă a arbitrului, schemă verificabilă de partajare a secretului (VSSS) 

include un protocol adiţional pentru a convinge participanţii de faptul că au doar 

componente t-consistente. 

Există două tipuri de scheme verificabile de partajare a secretului (VSSS): 

interactive şi neinteractive. Schema VSS interactivă poate dovedi şi verifica dacă 

componentele sale sunt t-consistente doar participanţilor ce sunt prezenţi ȋn faza de 

reconstrucţie a secretului. Ȋn schema VSS neinteractivă, participanţii pot verifica dacă 

componenetele lor sunt t-consistente fără a discuta ȋntre ei sau cu arbitrul. 

Pentru a evita distribuirea incorectă de către arbitru a componentelor către 

participanţi, conceptul de schemă de partajare fără arbitru reprezintă o soluţie bună de 

generare şi distribuire a secretului fără un arbitru. Ingemarsson şi Simmons [9] au luat ȋn 

considerare construcţia unei scheme de partajare a secretului fără ajutorul unui arbitru de 

ȋncredere reciprocă. Ȋn schema lor, fiecare participant acţionează ca un arbitru pentru a 

alege secretul (sub-secret) şi generează componente către alţi participanţi (ca ȋn schema 

lui Shamir). Secretul principal va fi suma componentelor, ȋn funcţie de homomorfismul 

polinoamelor.  

Schemele verificabile de partajare a secretelor pot doar să ȋmpiedice arbitrul să 

distribuie componente incorecte participanţilor, dar nu pot preveni un număr de t 

participanţi (trişori) să descopere componente false pentru a ȋnşela pe ceilalţi participanţi. 

Tompa şi Woll [10] au sugerat că, ȋn schema lui Shamir, atunci cȃnd un participant 
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neonest ȋmparte o componentă falsă pentru a obţine secretul real, ceilalţi participanţi vor 

obţine unul greşit. Detectarea şi identificare trişorilor sunt paşi foarte importanţi ȋn 

reconstruirea unui secret echitabil. Ȋntrebarea este: cum poate fi prevenit un trişor să 

recupereze secretul ȋn exclusivitate, chiar dacă dezvăluie o componentă falsă? 

1. Reprezentarea numerelor ȋntregi 

Ȋn [12] şi [13] orice număr ȋntreg a  poate fi reprezentat folosind aşa numita 

expansiune adicg− , pentru un număr ȋntreg 1>g . Pentru o serie 1}{0,..,= −gZg , 

denotă }1,...,=,),,...,{(= 1 tiZaaaZ git
t
g ∀∈  fie seria tuturor secvenţelor de lungime t cu 

intrări din gZ . De exemplu, secvenţa (0,1,1,1,0) este un element al {0,1=5
2Z } 5. 

Teoremă (1.1): Fie g un număr ȋntreg, g ≥  2. Pentru fiecare număr ȋntreg pozitiv a, 

există un număr ȋntreg pozitiv determinat  ȋn mod unic t şi o secvenţă determinată ȋn mod 

unic  ),..,( 21 taaa t
gZ∈ , cu 1a 0≠  

it
i

t
i gaa −Σ 1==                                     (1.1) 

Ȋn plus, 1= + alogt g , and − −−−
∑ itjt

j

i

ji ggaaa )/(=
1

1=
, ti ≥≤1 . 

2. Teorema chinezească a resturilor 

Teorema chinezească a resturilor (CRT) oferă soluţii sistemelor de congruenţă cu 

modulo numere relative prime. O soluţie pentru un sistem de congruenţă cu modulo 

numere relative prime poate fi produsă folosind o formulă de calculare a inverselor 

modulare sau folosind o procedură repetată ce implică substituţia succesivă. CRT este 

exprimată ca ȋn teorema următoare: 

Teoremă (1.2): Dacă nppp ,..,, 21  sunt numere ȋntregi relative prime ȋntre ele două cȃte 

două (adică , 1=),( ji pp , ∀ ,ji ≠  şi )1,...=, nji∀ , atunci sistemul de congruneţă 

11= pmodax  

22= pmodax  

. 

. 
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. 

nn pmodax =  

are soluţia unică: 

)(= /

1=

Mmodyyax iii

n

i
∑                        (1.2) 

unde i

n

i
pM ∏ 1=

= , 
i

i p

M
y = , şi iii pmodyy 1/ = − , ni 1,...,=∀  

1.2.1 Schema de partajare a secretului fără arbitru 

Ȋn schema de partajare a secretului (t, n) a lui Shamir (discutată ȋn detaliu ȋn 

capitolul 2, secţiunea 2.1), un arbitru este un terţ de ȋncredere care generează şi distribuie 

componente către participanţi, folosind polinomul )(xf . Ingemarsson şi Simmons au 

luat ȋn considerare dezvoltarea un mecanism de partajare a secretlui care să opereze fără 

ajutorul unui arbitru de ȋncredere recirpocă. Au propus o schemă denumită schema de 

partajare a secretului fără arbitru. Ideea de bază a schemei lor este aceea că fiecare 

participant acţionează ca un arbitru pentru a alege secretul şi pentru a genera componente 

pentru alţi participanţi ca ȋn schema lui Shamir; apoi, secretul principal va fi suma 

componentelor, depinzȃnd de proprietatea de homomorfism a polinoamelor. 

Homomorfismul polinoamelor este descris mai jos ȋn definiţia 1: 

Definiţia 1: (homomorfismul polinoamelor) Fie polinoamele )(xf i , ni 1,...,=∀  şi suma 

lor cumulativă )(=)( xfxF i

n

i∑ . Pentru fiecare număr ȋntreg  jx , nj 1,...,=∀  suma 

cumulativă a componentelor )(=)(
1= jji

n

i
xFxf∑ , nj 1,...,=∀  a polinoamelor  )(xf i , 

ni 1,...,=∀  este componenta sumei cumulative a polinoamelor )(=)(
1=

xfxF i

n

i∑ .  
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2. Sistemul confidenţial de partajare a secretului 

Acest capitol propune două ȋmbunătăţiri ale schemei de partajare a secretului. Mai 

ȋntȃi vom schiţa definiţiile importante pentru dezvoltarea acestor scheme. Apoi, discutăm 

două scheme deja existente şi anume, cea a lui Shmair şi cea a lui Mignotte, bazate pe 

teorema chinezească a resturilor. 

Definiţia 2: Fie 2≥n , nt ≤≤2  unde t este un prag (numărul minim de 

participanţi ce pot reconstrui un secret). Partajarea secretului se va numi sistem 

confidenţial (t, n) de partajare a secretului. 

Definiţia 3: (sistemul confidenţial perfect de partajare a secretului [17]): spunem 

că un sistem confidenţial (t, n) de partajare a secretului este perfect dacă oricare t-1 sau 

mai puţin de t-1 componente nu dezvăluie nici o informaţie despre secret. Sistemul 

confidenţial perfect de partajare a secretului este considerat securizat din punct de 

vedere al infomaţiei teeoretice. 

1. Schema de partajare a secretului a lui Shamir 

Ȋn 1979, Shamir a introdus sistemul confidenţial de partajare a secretelor ca o 

soluţie pentru protejarea cheilor criptografice. Ȋn [7], schema lui Shamir a fost folosită ca 

fundaţie pentru o cercetare extinsă ȋn domeniul securităţii calculatoarelor. 

Fie },..,,{= 21 nPPPX  o serie de n participanţi şi un arbitru D. Fie p un număr prim 

mare şi o mulţime finită pZ . Schema constă ȋn două algoritme, şi anume: algoritmul 

generării componentelor şi algoritmul reconstruirii secretului, care sunt explicate după 

cum urmează: 

1. Ȋn algoritmul de generare a componentelor, D face următoarele: 

- alege aleatoriu un polinom )(xf  de grad 1−t , 1
110 ..=)( −

−+++ t
t xaxaaxf , unde 

secretul 0=(0)= afS  şi toţi coeficienţii 11,..., −taa  sunt ȋn pZ ; 

- calculează componentele: )(=(1),...,=1 nfsfs n ; 

- produce o listă de n componente is , ni 1,...,=∀  şi distribuie confidenţial fiecare 

componentă către participantul corespondent niPi 1,..,=,∀ . 
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2. Algoritmul reconstruirii secretului este bazat, ȋn schema lui Shamir, pe 

polinoamele de interpolare Lagrange (vezi ecuaţia 2.1). 

Fie }{1,2,...,= nY  un set finit de numere ȋntregi pozitive şi YxxA t ⊆},...,{= 1 , 

unde ji xx ≠ , ji ≠∀ , tji 1,...,=,∀ . 

Dată fiind dinstincţia de t componente 
txx ss ,...,

1
, putem reconstrui secretul S ca t 

participanţi ce lucrează ȋmpreună, apoi să aplică polinomul de interpolare Lagrange ȋn aşa 

fel ȋncȃt: 

)(=)(
1=

1=
ji

j
t

ij
j

ix
t
i xx

xx
sxf

−
−

Σ ∏
≠

 (2.1) 

apoi secretul )(=(0)=
1=

1=
ij

j
t

ij
j

ix
t
i xx

x
sfS

−
Σ ∏

≠

 

Schema de partajare a secretului a lui Shamir [7] este perfectă. Aşadar, această 

schemă satisface cerinţele de bază ȋn ce priveşte securitatea. 

Schema lui Mignotte [18] este un sistem confidenţial de partajare a secretului 

bazat pe teorema chinezească a resturilor (CRT). Schema foloseşte secvenţe speciale de 

numere ȋntregi, numite secvenţele lui Mignotte. 

2. Schema de partajare a secretului bazată pe CRT şi polinoame 
de interpolare 

Schema propusă [1] ȋn această secţiune este bazată pe două scheme ce depind de 

metoda sistemului confidenţial şi anume, schema de partajare a secretului a lui Shamir [7]  

şi schema de partajare a secretului a lui Mignotte [18]. Algoritmul de generare al 

componentelor al lui Shamir este bazat pe polinoame pentru a genera şi distribui 

componente către participanţi, iar algoritmul reconstruirii secretului este bazat pe 

interpolarea Lagrange ca ȋn ecuaţia (2.1). Apoi, este examinat felul ȋn care schema 

propusă generează şi distribuie componente pentru toţi participanţii, bazat pe CRT. De 

asemenea, este examinat felul ȋn care schema propusă recuperează secretul, depinzȃnd de 

polinoamele de interpolare. 

Fie numerele ȋntregi nppp ,..,, 21  numere prime pozitive şi fie naaa ,..,, 21  pozitiv 

al ȋntregilor, unde sistemul de congruenţă al CRT este dat de: 
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1= ax mod 1p  

2= ax mod 2p  

. 

. 

. 

nax = mod np  

Acest sistem de ecuaţii are o soluţie unică ȋn cȃmpul MZ , unde i

n

i
pM ∏ 1=

= , 

i
i p

M
y =  (vezi ecuaţia 1.2). Aceasta ȋnseamnă că există o soluţie unică x ce este delimitată 

de ( )<0 Mx≤ . 

Conform CRT, există asemenea numere ȋntregi ca nqqq ,..,, 21  ce corespund cu 

naaa ,..,, 21  şi respectiv nppp ,..,, 21  după cum urmează: 

111 = qpax−  

222 = qpax−  

. 

. 

. 

nnn qpax =−  

Ȋnmulţind aceste ecuaţii, construim ecuaţia de grad n. Această ecuaţie are n soluţii, 

dar numai una dintre aceste soluţii este MZx∈ . Forma acestei ecuaţii este: 

nnn qpqpqpaxaxax ...=))...()(( 221121 −−−   (2.3) 

 Apoi, obţinem ecuaţia de grad n ca: 

ii

n

i
n

mn
m

nnn qpcxcxcxcx ∏±±±±±± −−−

1=

2
2

1
1 =......  (2.4) 

Definiţia următoare este importantă pentru dezvoltarea schemei propuse: 

Definiţia 4: Fie },...,{= 1 nPPX  un set de n participanţi, fie nt ≤≤2  un prag şi fie 

},...,,{= 21 npppY  o serie de numere prime. B este definit ca o serie a tuturor 

submulţimilor lui Y ce conţin t numere prime, ȋn aşa fel ȋncȃt: 
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YpppAB
tiiiii ⊆},...,,{={=

2
, }1,...,= mi∀  

unde 








− t

n

tnt

n
m =

)!(!

!
=  este numărul tuturor submulţimilor ȋn B . 

Secretul x este un număr ȋntreg ce satisface: 

<2 x <  min i

iAip

p∏
∈

{ , }BAi ∈∀ . 

Schema propusă ȋncepe după cum urmează: 

Există un arbitru D şi },...,{= 1 nPPX  este un set de n participanţi: 

1. Ȋn algoritmul de generare a componentelor, D face următoarele: 

- Generează setul },...,,{= 21 npppY  de numere prime şi lasă nt ≤≤2  să fie un 

prag. 

- Găseşte toate submulţimile BAi ∈  ca ȋn definiţia 10. 

- Pentru fiecare număr prim ip , ni 1,...,=∀ , găseşte submulţimile BAj ∈ , 

kj 1,...,=∀  ce conţin ip , unde )(= tntk −×  este numărul acestor submulţimi jA . 

- Selectează un secret x care satisface condiţia din definiţia 4. 

- Generează numerele ȋntregi pozitive naaa ,...,, 21  pentru a satisface CRT, după 

cum urmează: 

x= 1a  mod 1p  

x= 2a  mod 2p  

. 

. 

. 

x= na  mod np  

- Găseşte numerele ȋntregi pozitive nqqq ,...,, 21  corespunzătoare pentru naaa ,...,, 21  

şi respectiv nppp ,...,, 21  pentru ni 1,...,=  ca: 

iii aqpx −=         (2.5) 

- Calculează setul de k componente j
is , ni 1,...,=∀  şi kj 1,...,=∀  pentru fiecare 

participant iP , după cum urmează: ji Ap ∈∀ , setul de componente pentru participantul 
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iP este: ),{(= ll

jAlp
i

j
i qpas ∏

∈

, pentru toate numerele prime jl Ap ∈  şi lq  corespunzător 

lui }lp . Fiecare participant iP  va primi )(= tntk −×  componente cu privire la ip  

unde BAp ji ∈∈ , kj 1,...,=∀ . 

- Trimite ȋn siguranţă aceste componente jis  pentru fiecare participant corespunzător 

iP. Este remarcat că forma fiecărei componente j
is  este aceeaşi ca punctul ),( ii yx , 

unde ii ax =  şi ll

jAlp
i qpy ∏

∈

= . Aşadar, fiecare număr prim ip  va aparţine unui număr 

de k submulţimi diferite jA , kj 1,...,=∀ . Asta ȋnseamnă că participantul iP  va primi 

k componente (numărul tuturor submulţimilor jA  ce conţin numărul prim ip ). 

2. Algoritmul de reconstrucţie a secretului – oricare t participanţi diferiţi poate 

reconstrui secretul x prin găsirea ecuaţiei de gradul t ca ȋn ecuaţiile (2.5) şi (2.6). 

aceşti t participanţi ȋşi folosesc componentele ),(= ii
j

i yxs  care sunt egale cu j  

( iy  sunt egale), ti 1,..,=∀ , kj 1,..,=∀  şi apoi găsesc soluţia x, unde MZx∈ . 

3.  Schema de partajare a secretului bazată pe reprezentarea 
numerelor ȋntregi 

Schema propusă [2] ȋn această secţiune foloseşte reprezentarea numerelor ȋntregi 

pentru a construi coeficienţii polinomului )(xf , apoi pentru a genera componente ca ȋn 

schema lui Shamir. Singura diferenţă este că secretul va fi )(= gfS , unde g este baza ȋn 

expansiunea g – adic. 

Fie },..,{= 1 nPPX  un set de n participanţi. Schema propusă [2] conţine două 

algoritme: 

1. Ȋn construcţia polinomului folosit cu algoritmul de generare a componentelor, un 

arbitru D face următoarele: 

- selectează un secret S ca număr ȋntreg, apoi reprezintă S folosind Definiţia 1 şi 

Ecuaţia (1.1) din Teorema (1.1.1), după cum urmează: 

it
i

t
i gagfS −Σ 1==)(=  
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unde coeficienţii gt Zaa ∈,...,1  cu 01 ≠a  şi nt ≤  este un prag, g este baza ȋn g – adic, 

g va fi un număr public pentru toţi participaţii iP . 

Apoi, polinomul )(xf  de grad t-1 este: 

1
1

2
21 ...=)( −

−− +++ t
ttt xaxaxaaxf                          (2.6) 

 

- selectează un număr prim mare p , apoi aplică aceleaşi operaţii ca ȋn algoritmul 

generării componentelor al lui Shamir folosind polinomul  )(xf pentru a genera 

componente: 

pmodnfspmodfspmodfs n )(=,...,(2)=,(1)= 21  

unde ng > .  

Este remarcat că este posibil ca ng ≤ . Atunci secretul )(= gfS  nu va fi distribuit 

participantului gP  care va primi o altă componentă; de exemplu pmodnf 1)( +  . 

 -    produce o listă de n componente is , ni 1,...,=∀ , şi distribuie ȋn mod privat fiecare 

componentă participantului corespunzător iP . 

2. Ȋn algoritmul reconstrucţiei secretului, oricare t participant ȋşi poate ȋmpărţi 

componentele şi foloseşte interpolarea Lagrange ca ȋn ecuaţia (2.1) pentru a 

reconstrui polinomul )(xf , la fel ca ȋn algoritmul de reconstrucţie al secretului al 

lui Shamir , apoi găseşte secretul )(= gfS . 
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3. Schema verificabilă de partajare a secretului 

Ȋn 1985, Chor et al. [14] au extins abordarea originală de partajare a secretului şi 

au prezentat conceptul de partajare verificabilă a secretului. Proprietatea verificabilităţii 

permite participanţilor să verifice că toate componentele lor sunt consistente (un set de n 

componente este t-consistent dacă oricare submulţime conţinȃnd t componente defineşte 

acelaşi secret S). 

Conform proprietăţii securităţii, schemele verificabile de partajare a secretului pot 

fi clasificate ȋn două tipuri: scheme sigure din punct de vedere al calclului [14] [15] şi 

scheme sigure necondiţionat [16] [19]. De exemplu, schema verificabilă de partajare a 

secretului (VSSS) a lui Feldman [15] este o schemă sigură din punct de vedere al 

calculului bazată pe dificultatea rezolvării probemei logaritmilor discreţi. Schemele VSS 

ale lui Nikova [19] şi ale lui Pedersen [16] sunt scheme sigure necondiţionat. Ȋn plus, 

există scheme VSS bazate pe ipoteze de calcul. 

1. Schema VSS sigură din punct de vedere a informaţiilor 
teoretice a lui Pedersen 

Ȋn schema VSS a lui Feldman [15] valorile angajate sunt cunoscute public şi 

intimitatea secretului S depinde de dificultatea de rezolvare a problemei logaritmilor 

discreţi. Cu alte cuvinte, schema lui Feldman este sigură din punct de vedere al calculului 

(de exemplu, schema este bazată pe ipoteze de calcul). Ȋn 1992, Pedersen [16] a propus o 

schemă VSS neinteractivă şi sigură din punct de vedere al informaţiilor teoretice bazată 

pe schema VSS a lui Feldman. 

Pentru ilustrare: fie p şi q două numere prime mari, ȋn aşa fel ȋncȃt 1)(| −pq  şi  

pZhg ∈, sunt două elemente de ordin q. Fie },...,,{= 21 nPPPX  un set de n participanţi. 

Schema lui Pedersen poate fi descrisă după cum urmează: 

1. Ȋn algoritmul de generare a componentelor, arbitrul D: 

- alege aleatoriu un polinom 1
110 ...=)( −

−+++ t
t xaxaaxf  de grad cel puţin t – 1 ȋn 

care secretul 0=(0)= afS  şi toţi coeficienţii 121 ,...,, −taaa  sunt ȋn  pZ . 

- Alege 110 ,...,, −tbbb  aleatoriu. Fie 1
110 ...=)( −

−+++ t
t xbxbbxk . 
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- Calculează componentele ),( ii ts ni 1,..,=∀  şi fiecare angajament al coeficienţilor 

sumei adăugate a polinoamelor )(xf  şi )(xk  după cum urmează: 

))(),((=),( ikifts ii . 

- Calculează jbja

j hgc = ( modp ), 10,1...,= −∀ tj . 

- Produce o listă de n componente ),( ii ts  şi le distribuie ȋn mod privat fiecărui 

participant iP  corespondent. D difuzează de asemenea jc  pentru fiecare 

participant. 

2. Ȋn algoritmul de verificare a componentelor, fiecare participant iP care a primit 

componenta ),( ii ts  şi toate informaţiile jc  difuzate , poate verifica definirea 

secretului S de către componente testȃnd: 

)(=)(
1

0=

pmodcpmodhg
ji

j

t

j

itis ∏
−

 (11) 

3. Ca şi ȋn schema lui Shamir, algoritmul de reconstrucţie a secretului operează ȋn 

aşa fel ȋncȃt oricare t participanţi sau mai mult de t participanţi poate reconstrui 

secretul, dar mai puţini de t participanţi nu pot. 

2. VSSS sigură din punct de vedere al informaţiei teoretice 
puternic (t, n) 

Definiţia 5: t-consistenţa componentelor [13]: un set de componente este t-consistent 

dacă oricare submulţime conţinȃnd t componente defineşte acelaşi secret. 

Schema lui Shamir este sigură din punct de vedere al informaţiei teoretice 

deoarece schema satisface cerinţele de securitate fără să facă nici un fel de ipoteze de 

calcul. 

Ȋn [13], Benaloh a observat că o componentă din schema de partajare a secretului 

(t, n) a lui Shamir este t-consistentă dacă şi numai dacă interpolarea componentelor 

produce un polinom de cel puţin t – 1. 

Changlu, Harn şi Dingfeng [20] au observat ȋn schema lui Pedersen [16] că t-

consistenţa componentelor nu garantează satisfacerea cerinţelor de securitate de către 

componente. Ei au presupus că polinomul folosit poate fi de grad t – 2 pentru a genera 
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componente. Ȋn acest caz componentele sunt t-consistente, dar pargul componentelor este 

t – 1. Aceste componente nu respectă cerinţele de securitate ale unei scheme de partajare 

(t, n), deoarece orice set de t – 1 componente poate reconstrui secretul. Au propus 

definiţia unei scheme t-consistente puternice pentru a rezolva această problemă. Schema 

lor este numită schemă de partajare a secretului (t, n) puternic.  

Definiţia 6: t-consistenţa puternică[20]: un set de n componente este t-consistent 

puternic dacă (a) o submulţime conţinȃnd t sau mai mult ca t componente defineşte 

acelaşi secret; şi (b) oricare t – 1 sau mai puţin decȃt t – 1 componente nu pot defini 

acelaşi secret. 

Changlu, Harn şi Dingfeng [20] au notat că dacă componentele din schema de 

partajare a secretului (t, n) a lui Shamir sunt generate de un polinom de grad exact t – 1, 

aceste componente sunt t-consistente puternic şi satisfac cerinţele de securitate ale unei 

scheme de partajare (t, n). 

Fie p, q, g, h aceiaşi ca parametrii din schema lui Pedersen; un arbitru D va 

ȋmpărţi secretul pZS∈ . Schema propusă de Changlu, Harn şi Dingfeng este descrisă 

după cum urmează: 

1. Ȋn algoritmul de generare a componentelor, D: 

- Alege aleatoriu un polinom secret 1
1

2
210 ...=)( −

−++++ t
t xaxaxaaxf  de grad cel 

puţin 1−t , şi toţi coeficienţii 110 ,.., −taaa  sunt ȋn pZ . 

- Alege aleatoriu un polinom public 1/
1

2/
2

/
1

/
0

/ ...=)( −
−++++ t

t xaxaxaaxf  unde  

pt Zaaaa ∈−
/

1
/
2

/
1

/
0 ,...,,, . Fie )()(=)( / xfxfxF +  ȋn care secretul   

(0)== /
00 FaaS +  .  

- Calculează 10,..,=,= / −∀+ tiaaF iii .  

- Alege aleatoriu 110 ,...,, −tbbb , şi fie 1
110 ...=)( −

−+++ t
t xbxbbxk .  

- Calculează componenta iniţială ),( ii ts  după cum urmează: ))(),((=),( ikifts ii , 

ni 1,...,=∀ .  

- Calculează valoarea pmodhgc jbjF

j = , 10,...,= −∀ tj .  
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- Produce o listă de n  componente iniţiale ),( ii ts  şi distribuie ȋn mod privat fiecare 

componentă participantului corespondent iP. D de asemenea difuzează jc  pentru 

toţi participanţii.  

- Fiecare participant iP calculează componenta reală )(= / ifsS ii + .  

2. Ȋn algoritmul de verificare a componentelor, fiecare participant iP, ni 0,...,=∀  ce 

a primit componenta iniţială ),( ii ts  şi toate informaţiile difuzate jc , 

10,...,= −∀ tj  poate verifica dacă secretul este definit de componentele sale 

testȃnd: 

itiS
hg  (mod p) = 

ji
j

t

j
c∏ −1

0=
 (mod p)  

3. Algoritmul reconstrucţiei secretului este la fel ca ȋn schema lui Shamir: oricare t 

participanţi sau mai mulţi decȃt t participanţi pot reconstrui secretul, dar mai puţin 

decȃt t participanţi nu pot. 

3. Schema verificabilă de partajare a secretului sigură din punct 
de vedere al informaţiei teoretice bazată pe polinom diferenţial 

Schema propusă [4] ȋn această secţiune satisface cerinţele de securitate ale t-

consistenţei puternice (vezi Teorema (3.4.1)) şi ia ȋn considerare securitatea polinomului 

de verificare bazat pe schema lui Pedersen [16], unde secretul este adăugat ȋn suma a 

două valori secrete. Ȋn schema propusă, arbitrul creează un polinom )(xF  de grad 12 −t , 

unde t este pragul. Apoi, arbitrul calculează derivata tht  a polinomului. Această derivată 

a polinomului serveşte scopul verificării. Polinomul de verificare este de asemenea un 

secret, ca şi polinomul folosit pentru partajarea secretului S. Ȋn final, arbitrul aplică 

schema de partajare a secretului a lui Shamir pentru a genera şi distribui componentele de 

verificare. 

Fie p, q, g, h aceeaşi parametri ca ȋn schema lui Pedersen; arbitrul D va ȋmpărţi 

secretul pZS∈  la n participanţi. Schema propusă este descrisă după cum urmează: 

1. Ȋn algoritmul de generare al componentelor, D: 

a. creează polinomul  k
k

t
tk

k
k

t
k xaxaxfxfxF 12

=
1
0=21 =)()(=)( −− Σ+Σ+  de grad 

12 −t  (i.e., 1
1101 ...=)( −

−+++ t
t xaxaaxf , şi 12

122 ...=)( −
−++ t

t
t

t xaxaxf ), şi 



 18 

secretul va fi 01 =(0)=(0)= afFS , ȋn aşa fel ȋncȃt toţi coeficienţii )(xF  

sunt ȋn pZ∈  

b. - derivă )(xF tht  ori, pentru a calcula polinomul de verificare )()(
2 xf t  , 

unde k
kt

t
k

t a
k

kt
xf +

− +Σ
!

)!(
=)( 1

0=
)(

2 ; derivata polinomului va fi de grad 1−t .  

c. face )()(=)( 21 xfxfxR t+ ; adică, 1
10 ...=)( −

−++ t
t xRRxR , şi 

fie tjjj a
j

jt
aR +

++
!

)!(
= , 10,..,= −∀ tj .  

d. alege aleatoriu pt Zbbb ∈−110 ,...,,  , fie 1
110 ...=)( −

−+++ t
t xbxbbxk , şi 

calculează )(= ikti , ni 0,..,=∀ . 

e. calculează componenta ca isiR =)( , ni 0,..,=∀ .  

f. calculează componenta de verificare ca i
t vif =)(2 , ni 0,..,=∀ .  

g. calculează valoarea )(= pmodhgc jbjR

j , 10,..= −∀ tj .  

h. produce o listă de n  componente ),,( iii tvs  şi distribuie ȋn mod privat 

fiecare componentă participantului corespondentiP , ni 1,...,=∀ . D de 

asemenea difuzează jc , 11,...,= −∀ tj  pentru toţi participanţii.  

2. Ȋn algoritmul de verificare a componentelor, fiecare participant iP care a primit 

componenta ),,( iii tvs  şi toate informaţiile difuzate jc , poate verifica 

corectitudinea componentei, testȃnd: 

)(=)(
1

0=

pmodcpmodhg
ji

j

t

j

itis ∏
−

 

3. Pentru a ilustra algoritmul de reconstrucţie a secretului, presupune că 

},...,={ 1 tPPA  este un set de t participanţi ce vor să reconstruiască secretul S. 

Participanţii execută următoarele: 

i. ȋmpart componentele de verificare iv  , apoi folosesc interpolarea Lagrange 

(capitolul 2, secţiunea 2.1) pentru a reconstrui ambele polinoame )()(
2 xf t , 

)(2 xf , apoi verifică ca aceste polinoame să fie de grad 1−t . 
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j. calculeaza componentele reale ale secretului )(= 2 ifsS ii − , ti 1,...,=∀ , 

apoi folosesc interpolarea Lagrange pentru a găsi secretul S.  
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4. Schema de partajare a secretului (t, n) echitabil 

Acest capitol analizează scenariul componentei false expus de Tompa şi Woll 

[10] şi propune două scheme pentru a contracara problema trişării. Toma şi Woll au 

sugerat că ȋn algoritmul reconstruirii secretului a lui Shamir, un participant neonest 

(trişor) poate decide să ȋmpartă o componentă falsă pentru a obţine secretul real; aşadar, 

participanţii oneşti primesc o componentă incorectă. Schema lui Shamir nu previne 

comportamentul maliţios al participanţilor neoneşti ȋn timpul reconstrucţiei secretului. 

Detectarea şi identificarea trişorilor este foarte importantă pentru reconstruirea echitabilă 

a secretului. 

Acest capitol propune două scheme [5] [6] ce nu numai că detectează şi identifică 

un trişor, dar de asemenea previn trişorul să recupereze secretul. Diferenţa dintre 

schemele propuse şi cea a lui Pedersen este aceea că ȋn momentul ȋn care participanţii 

primesc componentele de la arbitru, fiecare participant acţionează ca arbitru. 

1. Schema Tompa-Woll 

Tompa şi Woll [10] au formulat un scenariu important de trişare: au presupus că t  

participanţi },...,,{ 21 tPPP  decide să-şi ȋmpartă componentele corespunzătoare },...,,{ 21 tsss , 

in timpul algoritmului de reconstrucţie a secretlui şi unul dintre ei decide să trişeze (să 

ȋmpartă o componentă falsă). Participantul neonest (să spunem 1p ) face următoarele: find 

găseşte polinomul )(xg  de grad cel puţin 1−t , ȋn aşa fel ȋncȃt 1=(0) −g  

şi 0)(...=(3)=(2) =tggg , şi dă componenta (1)1 gs +  ȋn loc de componenta 1s . Dacă 1p  

are o componentă },...,(1),{ 21 tssgs +  ce interpolează un polinom pentru a reconstrui 

polinomul )()( xgxf +  de grad  1−t  şi coeficientul liber va fi 1)(=(0)(0) −++ Sgf , 

atunci participanţii oneşti vor primi secretul greşit S şi 1p va primi secretul corect S. 

Tompa şi Woll au sugerat o soluţie pentru scenariul lor [10]. Soluţia detectează 

trişorul, aşa că fiecare participant va primi k componente diferite pentru un secret S de la 

arbitru. Doar una dintre aceste k componente este componenta secretului real. 

Schema Tompa-Woll este sigură condiţionat (bazată pe ipoteze de calcul). Asta 

ȋnseamnă că nu este securizată ȋmpotriva unui trişor unic (de exemplu, dacă acel trişor 

reuşeste să ȋnşele pe ceilalţi participanţi cu o probabilitate mică). 
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Schemele propuse ȋn acest capitol sunt proiectate să elimine posibilitatea unui 

trişor unic detectat de Tompa şi Woll [10] ȋn schema de partajare a secretului a lui Shamir. 

Schemele propuse sunt proiectate să ȋndepărteze ipotezele de calcul din schema Tompa-

Woll [10]. 

2. Schema verificabilă nouă de partajare a secretului fără trişor 
unic şi cu detectare şi identificare a grupurilor de trişori 

Schema propusă [5] ȋn această secţiune ȋncepe cȃnd arbitrul D aplică acelaşi 

algoritm de generare a secretului ca ȋn schema lui Shamir pentru a genera componente ale 

unui secret S. Apoi, arbitrul distribuie aceste componente ȋn mod securizat printre 

participanţi. Arbitrul de asemenea distribuie valorile de angajament ca ȋn schema lui 

Pedresen [16] pentru a permite participanţilor să verifice dacă componentele lor sunt 

componente reale ale secretului S. Schema propusă este bazată pe schema de partajare a 

secretului a lui Shamir [7] şi pe schema de partajare a secretului a lui Pedersen [16]. 

Fie p şi q două numere prime mari ȋn aşa fel ȋncȃt 1)(| −pq  şi pZhg ∈,  sunt două 

elemente de ordin q. Presupunem că },...,{= 1 nPPX  este un set de n participanţi. Arbitrul 

D va ȋmpărţi secretul S. Schema propusă poate fi descrisă după cum urmează: 

1. Ȋn algoritmul de generare a componentelor, arbitrul va proceda la fel ca ȋn 

schemele lui Shamir şi Pedersen pentru a genera şi distribui componentele is  

secretului S ȋn paşii următori: 

- alege aleatoriu un polinom 1
110 ...=)( −

−+++ t
t xaxaaxf  de grad cel puţin 

1−t  ȋn care secretul 0=(0)= afS  şi toţi coeficienţii 121 ,...,, −taaa  sunt ȋn 

pZ .  

- alege aleatoriu 110 ,...,, −tbbb  şi apoi fie 1
110 ...=)( −

−+++ t
t xbxbbxk .  

- calculează componenta ca: ))(),((=),( jkjfts iiii , nj 1,...,=∀ .  

- calculează jbja

j hgc = ( modp ), 10,1...,= −∀ tj .  
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- produce o listă de ncomponente ),( ii ts  şi distribuie ȋn mod privat fiecare 

componentă participantului corespondent iP , ni 0,1...,=∀ . D difuzează de 

asemenea jc , 10,1...,= −∀ tj  pentru toţi participanţii.  

După ce toţi participanţii primesc componentele ),( ii ts  de la arbitru, fiecare 

participant iP  face următoarele: 

- ȋmparte o componentă is , ni 1,..,=∀  a secretului S ȋn două submulţimi 

,1,0= iii sss + . Apoi fie ,1is  un secret (necunoscut), unde ,0is , ,1is  sunt ȋn 

pZ .  

- alege aleatoriu un sub-polinom 1
1,.1,0 ...=)( −

−+++ t
tiiii xaxasxf  de grad cel 

puţin 1−t , ȋn care submulţimea (0)=,0 ii fs  este un secret (sub-secret), şi 

toţi coeficienţii 1,,1,..., −tii aa  sunt ȋn pZ  (ca ȋn Tabelul 4.1).  

- calculează noile componente jid ,  ale submulţimii ,0is , ni 1,..,=∀  după 

cum urmează: )(=, jfd iji , nj 1,..,=∀  (Table 4.1). Păstrează 

oiii dsf ,,0 ==(0)  secret (sub-secret).  

- produce o listă de ncomponente jid , , şi distribuie fiecare componentă ȋn 

mod privat participanţilor corespondenţi jP , nj 1,..,=∀  şi ij ≠ .  

1P  1,1d  1,2d  1,3d   .   .   .   .  
nd1,  

2P  2,1d  2,2d  2,3d   .   .   .   .  
nd2,  

3P  3,1d  3,2d  3,3d   .   .   .   .  
nd3,  

4P  4,1d  4,2d  4,3d  4,4d   .   .   .  
nd4,  

.   .   .   .   .   .   .   .   .  

iP  .   .   .   .   .  
iid ,   .   .  

.   .   .   .   .   .   .   .   .  
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nP  ,1nd  ,2nd  ,3nd   .   .   .   .  
nnd ,  

Tabelul 4.1: Componente jid ,  ale submulţimii ,1,..,=,,,0 njisi ∀  

2. Pentru algoritmul verificării componentelor, presupunem că },...,{= 1 tPPA  este un 

set de t participanţi ce decid să reconstruiască secretul S. Participanţii vor face 

următoarele: 

- se ȋmpart aleatoriu ȋn două submulţimi disociate, să spunem B şi C, unde 

CBA ∪= , şi φ=CB∩ . Să presupunem că },...,{= 1 kPPB , şi 

},...,{= 1 tk PPC + .  

- participanţii ce aparţin aceleiaşi submulţimi lucrează ȋmpreună , apoi 

ȋmpart următoarele submulţimi de componente ,1is  pentru fiecare dintre ei.  

- toţi participanţii iP , ti 1,..,=∀  ȋn ambele submulţimi lucrează ȋmpreună 

pentru a reconstrui primele submulţimi de componente ,0is  prin ȋmpărţirea 

componentelor lor jid , , tj 1,..,=∀  ca ȋn schema lui Shamir.  

- participanţii din fiecare subumlţime găsesc componentele ,0,1= iii sss +  ale 

secretului S.  

- participanţii fiecărei submulţimi lucrează ȋmpreună din nou pentru a aplica 

algoritmul de verificare a lui Pedersen (cum a fost stabilit ȋn Capitolul 3 

(Ecuaţia (3.2)) pentru a se asigura că fiecare componentă is  este 

componenta reală a secretului S testȃnd:  

itis hg  (mod p ) = 
ji

j

t

j
c∏ −1

0=
 (mod p ) .  

3. Pentru algoritmul reconstrucţiei secretului, după ce participanţii fiecărei 

submulţimi se asigură că componentele sunt componente reale ale secretului S, ȋşi 

trimi unul altuia permisiunea, pentru a confirma că nici un trişor unic nu a fost 

detectat ȋn oricare dintre submulţimi. Ȋn final, ȋşi ȋmpart componentele is , 

ti 1,...,=∀  şi aplică din nou algoritmul de reconstrucţie a secretului a lui Shmair 

pentru recuperarea secretului S. 

Schema propusă ȋn această secţiune garantează că ambele submulţimi nu conţin 

un trişor unic, dar nu garantează că una sau ambele submulţimi nu vor decide să se 
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organizeze ȋntr-un grup de trişori (de exemplu, o submulţime ȋn care participanţii 

coloaborează şi decid să trişeze). 

Ȋn cazul ȋn care participanţii ce aparţin aceleiaşi submulţimi decid să colaboreze 

ca un grup de trişori, schema propusă le permite să acţioneze ca un singur trişor pentru a 

ȋnşela participanţii din cealaltă submulţime. Din păcate, schema propusă [5] eşuează ȋn a 

ȋmpiedica acest tip de trişare pentru că acei participanţi pot colabora să ȋşi ȋmpartă o 

componentă falsă a secretului S pentru a ȋnşela ceilalţi participanţi din celalată 

submulţime. 

3. Schema de partajare a secretului (t, n) echitabil sigură din 
punct de vedere al informaţiei teoretice 

Această secţiune prezintă „Problema 1” ca un exemplu pentru importanţa obţinerii 

unei scheme verificabile sigură din punct de vedere al informaţiei teoretice. Schema lui 

Pedersen satisface verificabilitatea doar ȋn relaţie cu algorimul de generare a 

componentelor a lui Shamir (făcȃnd schema verificabilă de partajare a secretului a lui 

Pedersen sigură necondiţionat), dar nu şi ȋn relaţie cu algoritmul de reconstrucţie a 

secretului. Schema propusă [6] ȋn această secţiune este proiectată să satisfacă 

verificabilitatea ȋn ambele algoritmuri. 

O ȋntrebare importantă ridicată ȋn cercetări este: cum poate fi reconstruit echitabil 

secretul? Schema propusă sugereaza ca atunci cȃnd fiecare participant primeşte o 

componentă de la arbitru ar trebui să păstreze secretă componenta şi să actioneze ca un 

arbitru. 

Schema propusă ȋn această secţiune este proiectată să prevină ca un trişor sa 

recupereze secretul S ȋn exclusivitate. Ȋn algoritmul reconstrucţiei secretului, schema 

arată cum secretul poate fi recuperat de participanţii oneşti chiar dacă un trişor ȋmparte o 

componentă falsă. 

Problema 1: Ȋn algoritmul asincron de reconstruţie a secretului (unde 

componentele sunt eliberate ȋn reţea asincron) ultimul participant care ar elibera 

componenta sa ȋn reţea poate să recupereze ȋn exclusivitate secretul S după ce cunoaşte t 

– 1 componente ale secretului. Apoi, poate ȋmpărţi o componentă falsă pentru a ȋnşela 

ceilalţi participanţi (vezi Teorema (4.3.2)). 
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Dar ȋnainte de iniţializarea algoritmului de reconstrucţie a secretului, schema 

propusă [6] adaugă un nou algoritm, numit algoritmul de reconstrucţie a componentei. 

Schema verificabilă de partajare a secretului a lui Pedersen [16] este sigură 

necondiţionat. Totuşi schema lui Pedersen nu poate preveni ca participanţii neoneşti ai 

algoritmului de reconstrucţie a secretului să ȋmpartă o componentă falsă. Schema propusă 

satisface algoritmul reconstrucţiei echitabile a secretului pentru a fi o schemă de partajare 

a secretului (t, n) echitabil din punct de vedere teoretic, fără să fie bazată pe ipoteze de 

calcul (vezi Teorema (4.3.1)). 

Ȋn continuare, schema propusă este prezentată şi funcţiile sale sunt demonstrate 

pentru a arăta că este sigură necondiţionat (sigură din punct de vedere al informaţiei 

teoretice). 

Fie p  şi q  două numere prime mari ȋn aşa fel ȋncȃt 1)(| −pq , şi pZhg ∈,  sunt 

două elemente de ordinq . Fie },...,,{= 21 nPPPX  un set de tn 2≥  participanţi, unde t  este 

pragul. Un arbitru D va ȋmpărţi secretul S. Schema conţine patru algoritmi: 

1. Ȋn algoritmul de generare a componentelor, D face următoarele: 

- alege aleatoriu un polinom 1
110 ...=)( −

−+++ t
t xaxaaxf  de grad cel puţin 

1−t , ȋn care secretul (0)== 0 faS  şi toţi coeficienţii 121 ...,, −taaa  sunt ȋn 

pZ .  

- alege 110 ,...,, −tbbb pZ∈ . Fie 1
110 ...=)( −

−+++ t
t xbxbbxk .  

- calculează componenta ca: ))(),((=),( jkjfts iiii , nj 1,...,=∀ .  

- calculează jbja

j hgc =  (mod p), 10,...,= −∀ tj  .  

- produce o listă de n componente ),( ii ts  şi distribuie ȋn mod privat fiecare 

componentă participantului corespondentiP . D de asemenea difuzează jc , 

10,..,= −∀ tj .  

Fiecare participant  iP , după primirea componentei ),( ii ts  de la D, face următoarele: 
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- alege aleatoriu sub-polinomul 1
1,,1 ...=)( −

−+++ t
tiiii xaxasxf  de grad cel 

puţin 1−t , ȋn care fiecare componentă is  şi toţi coeficienţii 1,,1,..., −tii aa  

sunt ȋn pZ .  

- calculează o submulţime ijs  a componentei is , unde ))(=( jfs iij  , 

nji 1,..,=,∀ . 

- produce o listă de submulţimi ijs , ni =,..,∀  (vezi Tabelul 4.2), şi 

distribuie ȋn mod privat fiecare submulţime ijs  participantului jP , 

nj 1,..,=∀ , ij ≠ .  

2. Ȋn algoritmul de verificare a componentelor, fiecare participant iP care a primit 

componenta ),( ii ts  şi toate informaţiile difuzate jc , 10,...,= −∀ tj  poate verifica 

dacă acea componentă defineşte un secret, testȃnd: 

itis hg  (mod p) = 
ji

j

t

j
c∏ −1

0=
 (mod p) 

1P  11s  12s  13s   .   .   .   .  
ns1  

2P  21s  22s  23s   .   .   .   .  
ns2  

3P  31s  3,2s  3s   .   .   .   .  
ns3  

4P  41s  42s  43s  44s   .   .   .  
ns4  

.   .   .   .   .   .   .   .   .  

iP  .   .   .   .   .  
iis   .   .  

.   .   .   .   .   .   .   .   .  

nP  1ns  2ns  3ns   .   .   .   .  
nns  

Tabelul 4.2: Componente jis , ale ,1,..,=,, njisi ∀  

3. Pentru algoritmul de reconstruţie a componentei, presupunem că 

},...,{= 1 tPPA este un set de t  din n participanţi ce vor să reconstruiască un secret 

S. Fiecare participant APj ∈ , tj 1,..,=∀  face următoarele: 

- ȋmparte 2−t  submulţimi ijs  ale componentelor participanţilor APi ∉  , 

ni 1,..,=∀ ,şi ji ≠ , apoi reconstruieşte componenta is , 21,..,= −∀ ti  
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secretului S folosind polinomul de interpolare Lagrange (Capitolul 2, 

Ecuaţia(2.1)) de 2−t  ori.  

- foloseşte schema verificabilă de partajare a secretului a lui Pedersen 

pentru a verifica dacă componenta reconstruită is , a participanţilor APi ∉ , 

21,..,= −∀ ti  este componenta reală a secretului S.  

Se remarcă că, la sfȃrşitul acestui algoritm, fiecare participant APj ∈  va poseda 

doar t – 1 din componentele reale ale secretului S, prin care t – 2 componente sunt 

reconstruite din acest algoritm şi una este primită de la arbitru. 

4. Algoritmul reconstrucţiei secretului este la fel ca ȋn schema lui Shamir. Ȋn acest 

algoritm, fiecare participant APj ∈  va cunoaşte 22 −t  componente ale secretului 

S, prin care 1−t  (componente verificate) sunt reconstruite din algoritmul de 

reconstrucţie a componentelor şi 1−t  (neverificat) componente devin cunoscute 

participanţilor prin ȋmpărţirea componentelor ȋntre ei ȋn acest algoritm. Apoi, 

fiecare APj ∈  foloseşte polinomul de interpolare Lagrange de 1−t  ori (ca ȋn 

Capitolul 2, Ecuaţia (2.1)) folosind t  componente ale secretului S. 

Teorema 4.3.1: Schema propusă de noi satisface cerinţele de securitate ale partajării 

secretului – (1) Avȃnd cunoştinţă de t sau mai multe de t componente poate reconstrui 

secretul S; (2) Avȃnd cunoştinţă de mai puţin de t componente nu poate reconstrui 

secretul S. 

Teorema 4.3.2: Ȋn algoritmul de reconstrucţie a secretului, dacă trişorul ȋmparte o 

componentă falsă pentru a ȋnşela pe ceilalţi participanţi pentru a reconstrui ȋn 

exclusivitate secretul S, schema propusă de noi se asigură că participanţii oneşti vor 

putea şi ei reconstrui secretul real. 

Corolar 4.3.3: Ȋn algoritmul reconstrucţiei secretului, dacă toţi t participanţii sunt trişori, 

atunci schema propusă previne recuperarea de către aceştia a unui secret şi se asigură 

că secretul este ȋn continuare securizat. 
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5. Schema de partajare a secretului fără arbitru 

După cum am discutat ȋn legătură cu schema de partajare a secretului (t, n) a lui 

Shamir [7] (Capitolul 2, Secţiunea 2.1), un arbitru este un terţ de ȋncredere ce generează 

şi distribuie componente participanţilor folosind polinoame. Ȋn [21], Meadows a fost 

primul care a adus ȋn discuţie schema de partajare a secretului fără arbitru. Ȋn lucrarea sa, 

t participanţi şi-au generat componentele lor, iar restul au fost generate folosind cutia 

neagră, care a fost găsită ȋn [22]. Ingemarsson şi Simmons [9] au luat ȋn considerare 

dezvoltarea unei scheme de partajare a secretului fără ajutorul unui arbitru de ȋncredere 

reciprocă.  

Harn şi Lin [24]  au propus o schema de partajare a secretului (t, n) bazată pe 

schema de partajare a secretului (n, t, n) a lui Pedersen şi au indicat schema lor ca o 

schemă de partajare a secretului (n, t, n) ȋn care primul parametru se referă la numărul de 

arbitri ȋn schema de partajare a secretului. Au introdus o noţiune nouă, aceea de t-

consistenţa puternică a componentelor (Definiţia 7) şi au propus o schemă verificabilă de 

partajare a secretului puternică ce permite participanţilor să verifice componentele lor 

pentru a satisface cerinţele de securitate a unei scheme de partajare a secretului (t, n). 

Definiţia 7: t-consistenţa puternică [24]: un set de n componente este t-consistent 

puternic dacă: 

(a) orice submulţime conţinȃnd t sau mai mult de t componente 

defineşte acelaşi secret; 

(b) orice t -1 sau mai puţin de t – 1 componente nu pot defini acelaşi 

secret. 

Autorii au observat ȋn [24] că t-consistenţa componentelor din schema de 

partajare a secretului (n, t, n) a lui Pedersen [23] nu garanteză satisfacerea cerinţelor de 

securitate de către componente. Au observat că dacă componentele din schema (t, n) a lui 

Shamir sunt generate de un polinom de grad exact t – 1, componentele sunt t-consistente 

mai puternic şi satisfac cerinţele de securitate ale unei scheme (n, t, n). 
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1. Schema de partajare a secretului (n, t, n) a lui Pedersen 

Această secţiune furnizează o definiţie formală a schemei de partajare a secretului 

(n, t, n). Participantul acţionează şi ca arbitru. Această schemă a fost propusă iniţial de 

Pedersen ȋn 1991 [23]. Fiecare arbitru (participant) vrea să genereze şi să partajeze un 

secret principal S. Fiecare arbitru alege aleatoriu un secret (o submulţime a secretului – 

sub-secret). Fiecare arbitru poate partaja acest sub-secret cu alţi arbitri generȃnd 

submulţimi de componente folosind algoritmul de generare a componentei a lui Shamir. 

Cu ajutorul proprietăţii de homomorfism, fiecare participant poate combina toate 

submulţimile ȋntr-o componentă principală. Apoi secretul principal poate fi reconstrui, 

bazat pe oricare t (sau mai multe) componente principale, folosind algoritmul 

reconstruicţiei secretului a lui Shamir. Paşii următori ilustrează funcţionarea unei scheme 

de partajare (n, t, n): 

1. Ȋn algoritmul de generare şi distribuire a componentelor, fie },...,{= 1 nPPA  un set 

de participanţi ce vor să ia parte ȋn această schemă. Fie nt ≤  un prag; p  este un 

număr prim mare. Fiecare participant iP , ni 1,...,=∀  face următoarele: 

- Crează sub-polinoame secrete ȋn aşa fel ȋncȃt k
ik

t

ki xaxf ∑
−1

0=
=)( , 

ni 1,...,=∀  de grad 1−t .  

- Calculează submulţimime ca iji sjf =)( , nij ,...,=∀ .  

- distribuie ijs  participantului jP , nj 1,...,=∀ , ji ≠∀  (vezi Tabelul 5.1).  

- fie (0)=0 ii fs , ni 1,...,=∀  un sub-secret. Atunci secretul principal este 

0= SS = (0)
1= i

n

i
f∑ , ni 1,...,=∀ .  

- cȃnd participantul iP  primeşte o submulţime ijs , ji ≠∀  de la toţi ceilalţi, 

calculează componenta principală iS , unde iS =)(=
1=

if k

n

k∑ kj

n

k
s∑ 1=

 (vezi 

Tabelul 5.1).  

2. Pentru algoritmul de reconstrucţie al secretului principal, presupunem că 

},...{= 1 tPPA  este un set de t participanţi care vrea să reconstruiască secretul 

principal S. Fiecare iP , ti 1,...=∀  face următoarele: 
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- ȋşi ȋmparte acţiunile principale iS  (vezi Tabelul 5.1) 

- aplică interpolarea Lagrange (ecuaţia 2.1) pentru a găsi coeficientul liber 

al polinomului principal F(x), unde )(=)(
1=

xfxF i

n

i∑  şi secretul principal 

este 0= SS  = 01= i

n

i
s∑ . 

Ȋn schema lui Pedersen [23] bazată pe homomorfismul polinoamelor, fiecare 

arbitru trebuie să păstreze secretă o componentă principală. După aceea, secretul 

principal poate fi reconstruit bazat pe oricare t (sau mai multe) componente principale. 

iP  1P  2P   .   .  .  
nP  

ki

n

ki sS ∑ 1=
=  

1P  11s  21s   .   .   .  
1ns  

11=1 = k

n

k
sS ∑  

2P  12s  22s   .   .   .  
2ns  

21=2 = k

n

k
sS ∑  

.   .   .   .   .   .   .   .  

.   .   .   .   .   .   .   .  

nP  ns1  ns2   .   .   .  
nns  

kn

n

kn sS ∑ 1=
=  

Tabelul 5.1: Submulţimi şi componente principale ( ), iij Ss  

Ȋn 2012, Liu et al. [25] au arătat că verificarea schemei lui Harn şi Lin [24] este 

complicată, aşa că actualitatea poate fi o problemă importantă. Ȋn asemenea situaţii, 

pierderea a prea mult timp pentru verificare nu este potrivit pentru aplicaţiile reale. 

2. Schema verificabilă de partajare a secretului (n, t, n) puternică 

bazată pe polinoame diferenţiale 

Această secţiune propune o schemă [3] ce satisface cerinţele de securitate ale t-

consistenţei puternice şi ia ȋn considerare actualitatea ȋn schema lui Harn şi Lin [24], 

folosind aceeaşi abordare ca ȋn schema lui Pedersen [23]. 

Fie },...,{= 1 nPPX  un set de participanţi, unde nt ≤  este pragul şi fie p un număr 

prim mare. Schema propusă funcţionează după cum urmează: 

1. Ȋn algoritmul de generare şi distribuire a componentelor, fiecare participant iP , 

ni 1,..,=∀  face următoarele: 
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- crează sub-polinomul k
ik

tk

ki xaxf ∑
−12=

0=
=)(  de grad 12 −t , şi coeficienţii 

acestor polinoame sunt ȋn pZ .  

- derivă )(xf i  de tht  ori, pentru a verifica sub-polinoamele de verificare 

)(xf t
i , unde k

kti

tk

k

t
i xa

k

kt
xf )(

1=

0=

)(

!

)!(
=)( +

− +
∑ . Sub-polinoamele derivate 

vor fi de grad 1−t , şi coeficienţii lor sunt ȋn pZ .  

- calculează submulţimile componentelor secretului ca iji sjf =)( , 

nj 1,..,=∀ , where pij Zs ∈ .  

- calculează submulţimile de verificare ca ij
t

i vjf =)()( , nj 1,..,=∀ , unde 

pij Zv ∈ .  

- distribuie ),( ijij vs  pentru fiecare participant jP , nj 1,..,=∀ , ji ≠∀ .  

- fie (0)=( 0 ii fs , (0))= )(
0

t
ii fv  sub-secrete. Atunci, secretul principal este 

0= SS = (0)
1= i

n

i
f∑ , şi secretul principal de verificare este 0= VV  = 

(0))(

1=

t
i

n

i
f∑ .  

- fiecare participant iP calculează componentele principale ale secretului şi 

componentele principale de verificare, ),( ii VS , unde ki

n

ki sS ∑ 1=
=  

(Tabelul 5.1 de mai sus), şi ki

n

ki vV ∑ 1=
=  (vezi Tabelul 5.2).  

2. Ȋn algoritmul de reconstrucţie a secretului principal, fiecare iP  are componentele  

),( ii VS  (componentele secretului principal şi componentele principale de verificare). 

Prima componentă este folosită pentru reconstrucţia polinomului secretului principal, 

)(xF  şi respectiv )()( xF t , unde:
 

k
k

t

ki

n

i
xbxfxF ∑∑

−1

0=1=
=)(=)( ,  şi 

k
k

t

k

t
i

n

i

t xaxfxF ∑∑
−12

0=1=

)( =)(=)( . 

Fie tk 1,...,=∀ . Formula:  

 ktkt a
kt

kt
b −− −

−
2)!(

)!(2
=  (5.1) 
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este relaţia dintre coeficienţi ȋn ambele polinoame )(xF  şi )()( xF t  pentru a găsi 

coeficienţii ka , 1,...,2= −∀ ttk  in )(xF . 

Acum să presupunem că },...,{= 1 tPPA  este un set de t participanţi care vor să 

reconstruiască secretul S. Ei fac următoarele: 

- reconstruiesc polinomul principal de verificare )()( xF t ; participanţii 

trebuie să aplice aceşti paşi: 

a. ȋşi ȋmpart componentele principale de verificare iV  (vezi Tabelul 5.2), 

apoi aplică interpolarea Lagrange pentru a găsi kb , 10,...,= −∀ tk  ȋn 

)()( xF t .  

b. folosesc Ecuaţia (5.1) pentru a găsi ka , 1,...,2= −∀ ttk  ȋn )(xF , 

unde ka  sunt coeficienţii ȋn polinomul secretului principal folosind F(x).  

- reconstruiesc polinomul secretului principal )(xF : după ce participanţii 

lucrează ȋmpreună la pasul 1, ei reconstruiesc polinomul principal de 

verificare )()( xF t pentru a găsi coeficienţii 10,...,=, −∀ tkbk , şi 

coeficienţii ka , 1,...,2= −∀ ttk , pot folosi componentele secretului 

principal iS  (Tabelul 5.1 de mai sus) pentru a aplica interpolarea Lagrange 

(Ecuaţia (2.1)) şi pentru a reconstrui polinomul secretului principal )(xF  

pentru a găsi restul coeficienţilor necunoscuţi ka , 10,...,= −∀ tk  , unde 

secretul principal 0= aS .  

iP  1P  2P   .   .  .  
nP  

ki

n

ki vV ∑ 1=
=  

1P  11v  21v   .   .   .  
1nv  

11=1 = k

n

k
vV ∑  

2P  12v  22v   .   .   .  
2nv  

21=2 = k

n

k
vV ∑  

.   .   .   .   .   .   .   .  

.   .   .   .   .   .   .   .  

nP  nv1  nv2   .   .   .  
nnv  

kn

n

kn vV ∑ 1=
=  

Tabelul 5.2: Submulţimi şi componente principale de verificare ( ), iij Vv  
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Teorema 5.2.1: Dacă componentele principale de verificare iV  construiesc polinomul 

principal de verificare )()( xF t  de grad exact 1−t , atunci componentele secretului 

principal iS  construiesc polinomul secretului principal )(xF  de grad exact 12 −t . 

Ştim că )()( xF t  are nevoie de t componente (sau mai multe) pentru a reconstrui şi 

a regăsi coeficienţii t kb , 10,...,= −∀ tk . Aplicȃnd Ecuaţia (5.1) pentru a găsi coeficienţii 

ka , 1,...,2= −∀ ttk  ai F(x), participanţii t ȋncă nu ştiu nimic despre restul coeficienţilor 

10,...,=, −∀ tkak . Ȋn algoritmul de verificare, schema propusă satisface cerinţele pentru 

t-consistenţă. Următorul corolar a fost deja dovedit. 

Corolar 5.2.2: Cel puţin t componente principale ),( ii VS  pot reconstrui secretul 

principal S şi mai puţin de t componente principale nu ştiu nimic despre secretul 

principal S. 
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Concluzii 

După cum am afirmat pe parcursul tezei, ȋntrebarea principală adresată ȋn această 

lucrare este: „Putem dezvolta o schemă care satisface proprietăţile de verificabilitate şi 

echitabilitate ale partajării secrete?” Această ȋntrebare poate fi defalcată ȋn următoarele 

şase ȋntrebări mai specifice: 

1. Cum putem dezvolta o schemă ce distribuie secretul folosind teorema chinezească 

a resturilor şi să reconstruim acel secret folosind polinoame de interpolare? 

2. Cum putem dezvolta o schemă ce poate construi un secret folosind toţi 

coeficienţii polinomului folosit bazat pe reprezentarea numerelor ȋntregi? 

3. Pot participanţii verifica dacă componentele sunt reale (de exemplu, dacă arbitrul 

este un terţ onest) folosind un polinom diferenţial? 

4. Putem ȋmbunătăţi verificabilitatea componentelor reale prin dezvoltarea unei 

scheme de partajare a secretului (t, n) puternică? 

5. Cum poate fi reconstruit echitabil secretul dacă participanţii neoneşti ȋmpart o 

componentă falsă? 

6.  Poate o schemă de partajare a secretului fără arbitru să fie dezvoltată folosind 

schema verificabilă de partajare a secretului? 

Aceste ȋntrebări au fost formulate ȋn baza revizuirii lucrărilor asociate şi 

reprezintă o motivaţie pentru următoarele obiective/resultate principale: 

- Dezvoltarea schemei ce combină teorema chinezească a resturilor cu 

polinoame de interpolare; 

- ȋmbunătăţirea schemei de partajare a secretului S a lui Shamir, secret ce va 

fi construir din suma coeficienţilor polinomului folosit – bazat pe 

reprezentarea numerelor ȋntregi; 

- folosirea polinomului diferenţial, unde polinomul folosit să partajeze 

secretul este de grad 2t – 1 şi polinomul derivat al secretului acţionează ca 

verificare pentru a satisface verificabilitatea componentelor; 

- dezvoltarea a două scheme ce iau ȋn discuţie scenariul de trişare formulat 

de Tompa şi Woll; 
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- dezvoltarea unei scheme fără arbitru ce satisface cerinţele de securitate ale 

t-consistenţei puternice şi ia ȋn considerare actualitatea din schema lui 

Harn şi Lin. 
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