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کم⋆ مخابراتی بار و باال امنیت با اجماع روش
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چکیده

از خطا برابر در شده توزیع سامانه های مقاومت افزایش و شبکه گره های بین هماهنگی ایجاد برای

روش می شود. معرفی جدید همگام اجماع روش یک مقاله، اين در می شود. استفاده اجماع پروتکل های

بار کاهش برای تجمیعی امضای از آن در که است Abraham پروتکل از یافته بهبود نسخه ای پیشنهادی،

مرتبه ی از ترتیب به پروتکل، محاسباتی بار و مخابراتی بار Abraham پروتکل در کرده ایم. استفاده مخابراتی

از ترتیب به محاسباتی بار و مخابراتی بار پیشنهادی پروتکل در که حالی در است O(n۳) و O(n۳ss)

ss شبکه، گره های تعداد n آن در که است، O(man
۲) و O(man

۲⌈log kt⌉ + manss) مرتبه ی

که است امنیتی پارامتر یک ma و پروتکل تکرارهای تعداد حداکثر kt دیجیتال، امضای یک اندازه ی

بار و مخابراتی بار کاهش زیاد، گره تعداد با شبکه هایی در بنابراین باشد. n از کوچکتر بسیار می تواند

حداقل به بیزانسی گره ی f برابر در مقاومت برای پروتکل این در همچنین بود. خواهد محسوس محاسباتی

می شود. انجام درستی به اجماع روند ۱ − ۱
۲ma حداقل احتمال با و داریم نیاز گره n = ۲f + ۱
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مقدمه ۱

مقاومت و شبکه گره های بین هماهنگی برای شده، توزیع سامانه های در
اجماع کاربردهای از می شود. استفاده اجماع از خطا برابر در سامانه
در کرد. اشاره [۹] رهبر انتخاب و [۸–۶] قالب ها زنجیره ی به می توان
مراحل، برخی در نیز ،[۵ ،۴] Random Beacon Protocol پروتکل های
حمله ی از جلوگیری برای قالب ها، زنجیره ی در می شود. استفاده اجماع از
اجماع به قالب، هر تشکیل از بعد شبکه، گره های باید کردن، خرج دوبار
برای هستند، سهم اثبات بر مبتنی که قالب هایی زنجیره ی در برسند.

مقاله این داوری برای ایران رمز انجمن بین المللی کنفرانس نوزدهمین علمی کمیته ⋆از
می شود. تشکر

مسئول ∗نویسنده

هدیه لو)، (علیرضا alireza.hediehloo@ee.sharif.edu رایانامه: آدرس های
(محمدرضا aref@sharif.edu مهاجری)، (جواد mohajer@sharif.ir

عارف)
است. ایران رمز انجمن به متعلق حقوق تمامی ۱۴۰۱ ©

مانند بیزانسی عوامل برابر در عیب تاب روش های از بیشتر اجماع،
می شود. استفاده [۱] ۱ PBFT

یک در مقدار، یک روی توافق معنی به اجماع به رسیدن مسئله ی
بیزانسی گره  f گره، n این میان در است. گره n شامل مخابراتی شبکه ی
که گره ها بقیه ی اما باشند. دشته را خود دلخواه رفتار می توانند و هستند
از پس می کنند. پیروی مشخص پروتکل یک از هستند صادق گره های
باید محدودی مدت از پس صادق گره های همه ی اجماع، پروتکل انجام
دسته ی دو به اجماع روش های برسند. توافق به یکسان مقدار یک روی
اجماع روش های در می شوند. تقسیم همگام جزئاً و همگام روش های
و می رسند مقصد به مشخص زمانی بازه ی در گره ها پیام های همگام،
جابجا را پیام ها رسیدن زمان می تواند زمانی بازه ی این در فقط مهاجم
نیست مشخص زمانی بازه ی این همگام، جزئاً روش های در اما کند.
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شده، ارائه گذشته کارهای در که اجماع مطرح روش های از یکی .[۱۳]
می شود گرفته نظر در همگام جزئاً شبکه روش، این در .[۱] است PBFT
گره n = ۳f + ۱ به حداقل بیزانسی گره ی f برابر در مقاومت برای و
یک اندازه ی ss که است O(n۲ss) از روش این مخابراتی بار است. نیاز
می یابد. کاهش روش کارایی n افزایش با نتیجه در است. دیجیتال امضای
از استفاده با که است شده معرفی PBFT بر مبتنی روش یک ،[۷] در
کاهش O(n۲ + nss) به مخابراتی بار ،[۱۰] CoSi تجمیعی امضای
کرده پیدا افزایش O(log n) به پروتکل اجرای زمان اما است، یافته
با ،PBFT در تغییراتی با که شده معرفی ۱ FBFT روش ،[۱۱] در است.
یافته کاهش O(n۲+nss) به مخابراتی بار تجمیعی، امضای از استفاده
Abraham پروتکل در است. O(۱) از هم پروتکل اجرای زمان و است
درصد ۴۹ حداکثر تا و شده ارائه همگام شبکه ی مبنای بر طرح یک ،[۲]
O(n۳ss) از مخابراتی بار طرح، این در باشند. بیزانسی می توانند گره ها

است.

از یافته بهبود نسخه ی یک که اجماع پروتکل یک ما مقاله، این در
مانند نیز پیشنهادی، پروتکل می کنیم. ارائه است، Abraham پروتکل
دارد. مقاومت مخرب عوامل برابر در درصد ۴۹ تا Abraham طرح
است O(man

۲⌈log kt⌉ + manss) از آن مخابراتی بار همچنین
امنیتی پارامتر یک ma و است پروتکل تکرارهای تعداد حداکثر kt که
این در است. O(n۳) از نیز پروتکل محاسباتی بار است. n از مستقل
این در می شود. گرفته نظر در همگام شبکه پایه، طرح مانند نیز پروتکل
(۱ است: شده استفاده مخابراتی بار کاهش برای راهکار دو از پروتکل
دسته ی برای پیام ها دریافت و ارسال (۲ تجمیعی امضای از استفاده

گره ها. تمام برای پیام ها دریافت و ارسال جای به گره ها، از کوچکی

برابر در درصد ۴۹ تا Abraham پروتکل همانند پیشنهادی پروتکل
،PBFT بر مبتنی روش های که حالی در است. مقاوم بیزانسی عوامل
در عوض، در برخوردارند. عوامل این برابر در درصدی ۳۳ مقاومت از
استفاده شبکه بودن همگام فرض از پایه، پروتکل و پیشنهادی پروتکل
،Abraham پروتکل با مقایسه در پیشنهادی، پروتکل همچنین است. شده

دارد. کمتری مخابراتی بار

آن جا از می شود. معرفی تجمیعی امضای ،۲ بخش در ادامه، در
Abraham پروتکل از یافته  بهبود نسخه ی یک شده، ارائه پروتکل که
در می پردازیم. Abraham پروتکل معرفی به ۳ بخش در است، [۲]
به ۵ بخش در می شود. معرفی پیشنهادی بهبودیافته پروتکل ،۴ بخش
اختصاص پیشنهادی طرح محاسباتی بار و مخابراتی بار امنیت، ارزیابی
است. یافته اختصاص مقاله نتیجه گیری و جمع بندی به ۶ بخش می پردازیم.

تجمیعی امضای ۲

طرح می شود. معرفی ،[۳] مقاله ی تجمیعی امضای طرح بخش، این در
قابلیت دارای وارسی برای که است دیجیتال امضای یک تجمیعی، امضای
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شده داده گره n از مجزا پیام n روی امضا n کنید فرض است. تجمیع
دیجیتال امضاهای تمام که است شده فراهم امکان این امضا این در است.
شخص می تواند اصلی) پیام n (و امضا این کرد. خالصه امضا یک در را

سازد. متقاعد امضاها کلیه صحت مورد در را وارسی کننده

تجمیعی امضای طرح ۱ .۲

G۱ اگر است. خطی دو نگاشت از استفاده مبنای بر [۳] Boneh طرح
ترتیب به g۲ و g۱ و بزرگ اول عدد یک مرتبه ی از ضربی گروه دو G۲ و
دوخطی نگاشت یک e:G۱×G۲ → GT باشند. گروه دو این مولد های
لحاظ به ha محاسبه ی h ∈ G۱ و g۲, g

a
۲ ∈ G۲ داشتن با و باشد

تابع یک H: {۰, ۱}∗ → G۱ اگر همچنین باشد. سختی کار محاسباتی
است: زیر صورت به ،Boneh تجمیعی امضای مراحل باشد. چکیده ساز

ai ∈ تصادفی عدد iام، گره ی مانند گره ها از کدام هر کلید: تولید (۱

عمومی کلید عنوان به را Ai = gai
۲ و خصوصی کلید عنوان به را Zp

می کند. انتخاب در

صورت به Mi پیام روی iام گره ی مانند گره هر امضای امضا: تولید (۲

می شود. محاسبه σi = (H(Mi))
ai

شخص عمومی کلید و σi امضای ،Mi پیام اگر امضا: وارسی (۳

برقرار زیر تساوی امضا، صحت صورت در باشد. شده داده Ai امضاکننده
بود: خواهد

e(σi, g۲) = e(H(Mi), Ai)

که می شود دریافت {σi}ni=۱ امضاهای الگوریتم این در تجمیع: (۴

پیام های روی بر {Ai}ni=۱ عمومی کلید با گره هایی توسط امضاها این
می شود: تولید زیر شکل به تجمیعی امضای و اند شده تولید {Mi}ni=۱

σ =

n∏
i=۱

σi

و {Mi}ni=۱ پیام های الگوریتم این در تجمیعی: امضای وارسی (۵

امضاها، کلیه صحت صورت در می شود. دریافت σ تجمیعی امضای
شد: خواهد برقرار زیر تساوی

e(σ, g۲) =

n∏
i=۱

e(H(Mi), Ai)

همراه ،[۱۲] مرتبط» «کلید حمله ی از جلوگیری برای ، طرح این در
.(σi = (H(Mi∥Ai))

ai) می شود امضا نیز عمومی کلید ،Mi پیام

پیام محدودی تعداد روی تجمیعی امضا ی ۲ .۲

یکی گره ها، از برخی گره، n شامل شده توزیع سامانه ی یک در کنید فرض
آن و می کنند امضا را {M۱,M۲, . . . ,Mkt} مجموعه ی پیام های از
تمام به را نتیجه و تجمیع را امضا ها او تا می کنند ارسال رهبر گره  به را
شود مشخص باید شده، تجمیع امضای وارسی برای کند. ارسال گره ها
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پیامی چه امضا، صورت در کدام هر و کرده اند ارسال امضا گره ها، کدام
را آن که دارد وجود گره هر برای حالت kt + ۱ بنابراین کرده اند. امضا را
کننده، تجمیع گره  نتیجه در داد. نشان می توان بیت ⌈log۲ (kt+ ۱)⌉ با
n⌈log۲ (kt+ ۱)⌉ طول به بیت رشته یک تجمیعی، امضای همراه باید

کند. مشخص را گره ها تمام وضعیت تا کند ارسال را

Abraham پروتکل ۳

پروتکل یافته ی بهبود نسخه ی یک پیشنهادی، پروتکل که آن جا از
می پردازیم. پروتکل این معرفی به بخش این در است، [۲] Abraham

کنترل تحت گره f حداکثر و داریم گره n = ۲f + ۱ که کنید فرض
است. مقدار یک روی گره ها بین اجماع به رسیدن هدف است. مهاجم
یکدیگر عمومی کلید های گره ها، و می شوند امضا ارسالی پیام های تمام
با بیزانسی گره های می شود. ارسال همگام شبکه ی در پیام ها دارند. را
شامل پروتکل دارند. را یکدیگر خصوصی کلید و هستند متحد یکدیگر
انتخاب رهبر عنوان به گره ها از یکی تکرار، هر در و است تکرار تعدادی
می شود. انجام باالتر، سطح پروتکل یک توسط رهبر انتخاب است. شده
انجام نامتمرکز صورت به تصادفی اعداد تولید با می تواند کار این مثال
کنید فرض می دهیم. نشان Lk با را kام تکرار در رهبر گره ی .[۵ ،۴] شود
«تصمیم است. iام گره ی توسط x پیام امضای نشان دهنده ی signi(x)
پذیرفتن و شدن نهایی معنای به گره، یک برای «v مقدار روی گرفتن

است. گره آن برای v مقدار

پروتکل جزئیات ۱ .۳

دور ۴ آن، تکرار هر که است تکرار با پروتکل یک ،Abraham پروتکل
نام «اعالم» و «تعهد» «پیشنهاد»، «وضعیت»، ترتیب به دورها دارد.
رهبر گره  به را سامانه فعلی وضعیت گره ها «وضعیت»، دور در دارند.
سامانه وضعیت به توجه با «پیشنهاد» دور در رهبر گره می کنند. ارسال
«تعهد»، دور در کند. ارسال گره ها تمام به و انتخاب را v مقدار یک باید
هر «اعالم»، دور در می کنند. بازارسال را رهبر از دریافت شده مقدار گره  ها
مشاهده رهبر گره سوی از پیشنهادی مقدار یک فقط که صورتی در گره،
v مقدار روی باشد، کرده دریافت «تعهد» پیام f + ۱ حداقل و کند

می کند. ارسال گره ها سایر به «اعالم» پیام یک و می گیرد تصمیم

r با را فعلی دور شماره ی و k با را فعلی تکرار شماره ی کنید فرض
iام، گره ی مثل گره هر است. ۳ و ۲ ،۱ ،۰ اعداد از یکی که نشان دهیم
ki می نامیم. شده» پذیرفته «مقدار را vi دارد. Ci و ki ،vi متغیر سه
یک Ci است. شده پذیرفته آن در vi مقدار که است تکراری شماره ی
مشخص Ci گواهی ،vi پذیرش زمان در و است vi مقدار برای گواهی
می شود: انجام زیر صورت به اولیه مقداردهی پروتکل شروع در می شود.

vi =⊥, ki = ۰, Ci =⊥

نگرفته تصمیم گره ای هیچ هنوز که حالتی برای را پروتکل وضعیت ابتدا

داد. خواهیم توضیح است

می کنند. ارسال (Lk) رهبر به را زیر پیام گره ها (وضعیت): ۰ دور k, r, vi, ki, signi(k, r, vi, ki), Ci,

signi(k, r, vi, ki, signi(k, r, vi, ki), Ci)


بخشی را si می کند. وارسی را دریافتی پیام های رهبر (پیشنهاد): ۱ دور

می کنیم: تعریف زیر صورت به iام گره ی سوی از دریافتی پیام  از

si = {k, r = ۰, vi, ki, signi(k, r = ۰, vi, ki)}

باشد: siها از تا f + ۱ شامل P کنید فرض

P = {s۱, s۲, . . . , s(f + ۱)}

v را آن که کند پیشنهاد را «P به توجه با امن «مقدار یک باید رهبر گره
دارد را ki بیشترین که گزینه ای siها، بین در او که معنی این به می نامیم.
می کند). انتخاب را یکی گزینه، چندین وجود صورت (در می کند انتخاب
باشد، صفر برابر kmax مقدار اگر باشد. شده انتخاب smax کنید فرض
با برابر را C و کند انتخاب v عنوان به را مقداری هر می تواند رهبر گره
و داده قرار vmax برابر را v باید صورت این غیر در دهد. قرار C =⊥

می شود: ارسال گره ها تمام به زیر پیام نهایت در باشد. C = Cmax k, r, v, sign(Lk)(k, r, v), P, C

signLk
(k, r, v, signLk

(k, r, v), P, C)


می کنند، وارسی را رهبر گره پیام گره ها، مرحله این در (تعهد): ۲ دور

که کنند ارسال گره ها تمام به را «تعهد» پیام پیام، بودن معتبر صورت در
است: زیر صورت ,kبه r = ۱, v, signLk

(k, r = ۱, v)

k, r = ۲, v, signi(k, r = ۲, v)


وارسی را شده دریافت «تعهد» پیام های گره ها از یک هر (اعالم): ۳ دور

حداقل و باشد یکسان پیام ها، این همه ی در v مقدار که درصورتی و کرده
پیام و گرفته تصمیم v مقدار روی باشد، شده دریافت «تعهد» پیام f+۱

است: زیر صورت به پیام این می کند. ارسال دیگر گره های تمام به «اعالم» k, r, v, signi(k, r, v), C

signi(k, r, v, sign(k, r, v), C)


گره ها سوی از که است «تعهد» پیام f + ۱ حداقل برابر C پیام این در
مقادیر پیام ها، وارسی از پس گره ها دور، این پایان در است. شده ارسال
قرار شده، دریافت «اعالم» پیام های از یکی مطابق را خود Ci و ki ،vi

می دهند.

گره ها از برخی که آن از پس «اعالم»: پیام های از پس پروتکل وضعیت

بعدی تکرارهای در گرفتند، تصمیم مقداری روی بر «اعالم»، دور در
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مراحل در آن ها «اعالم» پیام باید بنابراین نمی کنند. شرکت پروتکل در
شود. گرفته نظر در پروتکل

مانند را iام گره ی سوی از «اعالم» پیام رهبر، گره وضعیت: دور در

نیز C گواهی و P اثبات در حتی می گیرد. نظر در «وضعیت» پیام یک
کند. استفاده آن از می تواند

قبلی تکرارهای در و باشد فعلی تکرار رهبر Lk اگر پیشنهاد: دور در

مانند را او «اعالم» پیام گره ها، بقیه ی باشد، کرده ارسال را «اعالم» پیام
با رهبر گره مقدار برابری صورت در می گیرند. نظر در «پیشنهاد» پیام

می کند. ارسال را «تعهد» پیام iام گره ی ،vi مقدار

پیام قبلی تکرارهای از یکی در iام گره ی کنید فرض تعهد: دور در

برابر «اعالم» پیام در v مقدار که صورتی در باشد. کرده ارسال را «اعالم»
«تعهد» پیام یک مانند را پیام آن گره ها بقیه ی باشد، رهبر پیشنهادی مقدار
C گواهی ارائه ی برای می تواند «اعالم» پیام همچنین می گیرند. نظر در

شود. استفاده نیز

در شود، انتخاب صادق گره های میان از رهبر گره تکرار، یک در اگر
در رهبر گره چون می رسند. اجماع به صادق گره های تمام تکرار، همان
باال، احتمال با می شود، انتخاب تصادفی صورت به مختلف تکرارهای
۵۰ حداکثر اگر بود. خواهد صادق گره ای تکرارها از یکی در رهبر گره
تکرار ۲ میانگین صورت به اجماع پروتکل باشند، مهاجم گره ها، درصد

می کشد. طول دور) ۸)

پیشنهادی پروتکل ۴

پروتکل این در می شود. معرفی پیشنهادی پروتکل جزئیات بخش این در
ma آن در که است O(man

۲⌈log kt⌉+manss) از مخابراتی بار
n از کوچکتر بسیار می تواند و است n از مستقل و امنیتی پارامتر یک

است. دیجیتال امضای اندازه ی ss و باشد

دارای پروتکل است. Abraham پروتکل همانند پروتکل، فرضیات
هر همچنین می دهیم. نشان «k» با را آن شماره ی که است تکرار تعدادی
دارای گره، هر می دهیم. نشان «r» با را دور و هست دور ۶ دارای تکرار
است. شده شناخته گره ها تمام برای که است «uid» یکتا شماره ی یک
در شده امضا پیام های تمام در است. n − ۱ تا ۰ بین عددی «uid»
زیر صورت به Si(x) نماد همچنین دارند. حضور r و k ،uid پروتکل،

می شود: تعریف

Si(x) = signi(uid, k, r, x)

تصادفی صورت به «تجمیع»، مجموعه ی گره های عنوان به گره ma

Random Bea- استفاده با می تواند گره ها این انتخاب می شوند. انتخاب
که است پایه این بر پروتکل امنیت .[۵ ،۴] شود انجام ،con Protocol

صادق «تجمیع»، مجموعه ی گره های از یکی حداقل باال، بسیار احتمال با
مهاجم و شوند انتخاب تصادفی صورت به گره ها این اگر واقع در است.
از گره، ma تمام که آن احتمال کند، کنترل را گره ها درصد ۵۰ حداکثر

این می توان ma معقول انتخاب با است. ۱
۲ma باشند، مهاجم گره های

کرد. کم را احتمال

فعلی وضعیت گره ها «وضعیت» دور در است دور ۶ شامل تکرار هر
مقدار یک رهبر گره «پیشنهاد»، دور در می کنند. ارسال رهبر به را سامانه
ارسال گره ها تمام به و می کند انتخاب سامانه وضعیت به توجه با امن
گره های به را رهبر گره پیشنهادی مقدار گره ها «تعهد» دور در می کند.
گره های اولیه» «تجمیع دور در می کنند. بازارسال «تجمیع» مجموعه ی
رهبر گره از دریافتی پیام های تمام که صورتی در «تجمیع»، مجموعه ی
ارسال مقدار روی تجمیعی امضای یک ، باشند یکسانی مقدار شامل
گره که صورتی در اما می کنند. ارسال گره ها تمام به و ارائه رهبر، شده ی
و انتخاب را آن ها از مقدار دو باشد، کرده ارسال متفاوتی مقادیر رهبر
دور در می کنند. ارسال گره ها تمام به رهبر گره امضای همراه به را آن
را مقدار یک فقط ، پیام ها تمام در رهبر که صورتی در گره ها، «اعالم»،
ارسال را «تعهد» پیام گره، f + ۱ اندازه ی به حداقل و باشد کرده ارسال
پیام یک و می شود گرفته تصمیم رهبر گره مقدار روی آن گاه باشند، کرده
«تجمیع دور در می شود. ارسال «تجمیع» مجموعه ی گره های به «اعالم»
و کرده وارسی را دریافتی پیام های «تجمیع»، مجموعه ی گره های ثانویه»
تولید تجمیعی امضای یک باشند، یکسان مقادیر تمامی که صورتی در
مختلف مقادیر با «اعالم» پیام های که صورتی در اما می کنند. ارسال و
را هستند متفاوت مقادیر دارای که دریافتی پیام  دو باشند، کرده دریافت

می کنند. ارسال گره ها تمام به

پروتکل جزئیات ۱ .۴

در را
(
vi, ki, Ci, {Ni,j}ma

j=۱

)
متغیرهای iام گره ی مانند گره هر

از پس ولی است. vi =⊥ با برابر vi مقدار کار ابتدای در دارد. اختیار
شماره ی ki می کند. تغییر مقدار این ثانویه»، «تجمیع پیام های دریافت
پروتکل ابتدای در است. داده تغییر را vi مقدار iام، گره ی که است تکراری
در که است vi مقدار به مربوط گواهی دهنده نشان Ci است. ki = ۰

Ni,j است. Ci = ⊥ پروتکل شروع در است. آمده دست به ki تکرار
مجموعه ی از jام گره ی از که است ثانویه» «تجمیع پیام های از فهرستی
ساختار است. تهی Ni,j کار ابتدای در است. شده دریافت «تجمیع»،

است: زیر صورت به پیام ها کلی

(uid, k, r,m, Suid(m))

که این برحسب m کند. پیروی فوق ساختار از باید ارسالی، پیام هر که
می تواند m حقیقت در می شود. تعیین ارسال شود، پیام دوری چه در
ساختاری هستیم، دوری چه در که این به بسته و باشد متغیر چندین شامل
این در می شود. داده توضیح m ساختار ادامه در باشد. داشته متفاوت
استفاده ساختار یک از جزئی دادن نشان برای ”·” عالمت از مقاله
باشد، مذکور، ساختار با پیام یک st کنید فرض مثال عنوان به می شود.
در است. st پیام در موجود uid دهنده ی نشان st ·uid صورت این در
است، نرسیده تصمیم به گره ای هیچ هنوز که حالتی برای را پروتکل ابتدا

می دهیم. توضیح
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است: زیر صورت به دور این در m ساختار (وضعیت): ۰ دور

m = (vi, ki, sigIt, sigV al, Ci)

آن در که

sigIt = Si(ki), sigV al = Si(ki, vi)

این با می کنند. ارسال ،Lk رهبر گره به را پیام این گره ها دور، این در
می شود. گاه آ سامانه فعلی وضعیت از رهبر گره کار

به و انتخاب را v مقدار باید رهبر گره دور این در (پیشنهاد): ۱ دور

را دریافتی پیام  های از پیام f + ۱ رهبر، گره کند. ارسال گره ها همه ی
باشند {s۱, . . . , s(f + ۱)} صورت به پیام ها این اگر می کند. انتخاب

مقداری هر رهبر باشد، صفر برابر max
(
{st ·m · ki}f+۱

t=۱

)
اگر و

صورت این غیر در قرار دهد؛ ⊥ برابر را C و داده پیشنهاد می تواند را
کنید: فرض

tmax = argmax۱≤t≤f+۱st ·m · ki

پیشنهادی مقدار عنوان به را stmax ·m ·vi باید رهبر گره صورت این در
گره حالت، این در گیرد. نظر در C گواهی عنوان به را stmax

·m ·Ci و
به دریافتی اش پیام های روی از او پیشنهادی مقدار کند ثابت باید رهبر
بر sp می کند. ارسال را P و sp کار این برای است. شده انتخاب درستی
است: زیر صورت به آن ساختار و می شود مقداردهی stmax پیام اساس

sp = (uidmax, kmax, rmax, Suidmax
(kmax, vmax))

آن: در که

uidmax = stmax
· uid, rmax = ۰, kmax = stmax

·m · ki

مجموعه ی عدد بزرگترین برابر ،sp · kmax مقدار که می دهد نشان P
تمام ارسال اثباتی، چنین برای ساده راه یک است. {st ·m · ki}f+۱

t=۱

به دارد. زیادی مخابراتی بار کار این اما است. {st}f+۱
t=۱ مجموعه ی

P ساختار می کنیم. استفاده تجمیعی امضای و فشرده سازی از آن، جای
است: زیر صورت به

P = (iterations, iterationIdx, roundIdx, aggSig)

{st ·m · ki}f+۱
t=۱ اعداد از تکرار بدون مجموعه ی یک iterations

در iام گره ی اگر است. n طول به آرایه یک iterationIdx و است
iام مؤلفه ی نباشد، رهبر گره سوی از شده انتخاب پیام f + ۱ بین
نشان iام مؤلفه ی صورت این غیر در است. صفر برابر iterationIdx
مجموعه ی از عضو چندمین برابر ki مقدار ، «وضعیت» پیام در می دهد
تصمیم به زمان این تا گره ای هیچ که صورتی در است. iterations
هستند. یک یا صفر برابر iterationIdx مؤلفه های همه ی باشد، نرسیده
این مؤلفه های همه ی است. n طول به بیت رشته یک نیز roundIdx
برابر باشند نگرفته تصمیم حال به تا گره ای هیچ که صورتی در نیز آرایه
{st ·m · sigIt}f+۱

t=۱ از تجمیعی امضای یک aggSig است. صفر
است.

است: زیر صورت به وضعیت دور در m ساختار

m = (v, SLk
(v), P, sp, C)

صورت در و می کنند وارسی را رهبر گره پیام گره ها (تعهد): ۲ دور

قسمت که می کنند ارسال «تجمیع» مجموعه ی گره های به را پیامی درستی،
است: زیر ساختار دارای m

m = (v, kLeader, idx, SLk
, Si(v))

برابر kLeader است. رهبر گره پیشنهادی مقدار همان v ساختار این در
در است. n طول به بیت رشته یک idx و است فعلی تکرار شماره ی
SLk

ندارد. اهمیتی idx مقدار باشد، k برابر kLeader که صورتی
این گره ها است. شده دریافت که است v مقدار روی رهبر گره امضای

می کنند. ارسال «تجمیع»، مجموعه ی گره های به را پیام

یکسان «تجمیع»، مجموعه ی گره های دور، این در اولیه): (تجمیع ۳ دور

می کنند. بررسی دریافتی، پیام های همه ی در را v, kLk
, rLk

, SLk
بودن

همراه به را مقدار دو باشد، داشته وجود مقدار یک از بیش که صورتی در
صورت به m ساختار می کنند. ارسال گره ها تمام به رهبر، گره امضای

است: زیر

m = (۱, v۱, kL۱ , rL۱ , idxL۱ , SL۱ , v۲, kL۲ , rL۲ , idxL۲ , SL۲)

دریافتی، پیام های همه ی در که صورتی در است. یک نوع از پیام یک این
است: صفر نوع صورت به m ساختار باشد یکسان (v, kL, rL, SL)

m = (۰, v, kL, rL, SL, idx, aggSig)

از که است امضاهایی تجمیعی امضای نشان دهنده ی aggSig آن در که
به بیت رشته یک idx متغیر .(Si(v)) است شده ارسال «تعهد» دور
امضای این در iام گره ی که می دهد نشان iام مؤلفه ی که است n طول
می شود. ارسال گره ها تمام به پیام نهایت در خیر. یا کرده شرکت تجمیعی

«تجمیع»، مجموعه ی از دریافتی پیام های بین در گره ها، (اعالم): ۴ دور

از یکی حداقل در و نکردند مشاهده یک نوع از پیامی که صورتی در
برابر بیت f + ۱ از بیش idx بیت رشته در (c (پیام دریافتی پیام های
و می کنند ارسال «تجمیع» مجموعه ی گره های به پیام یک باشد، یک
بر را خود پیام گره ها می کنند. اخذ شده دریافت مقدار روی را خود تصمیم
است: زیر صورت به پیام این در m ساختار می کنند. تولید c پیام مبنای

m = (v, Si(k), Si(k, v), C)

می دهد، نشان که است گواهی یک C است. c ·m · v برابر v مقدار
حقیقت در کرده اند. ارسال «تعهد» دور در v مقدار با را پیامی گره، f+۱

می شود. ارائه گره f + ۱ امضای از تجمیعی، امضای از استفاده با C

C = (iterations, iterationIdx, roundIdx, aggSig)

iterations باشد، نگرفته تصمیم گره ای هیچ حال به تا که صورتی در
فعلی تکرار شماره ی شامل فقط که است عضوی یک مجموعه ی یک برابر
نیز roundIdx است. c · m · idx برابر iterationIdx و است
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صورتی در است. بیت یک آن مؤلفه ی هر که است n طول به آرایه یک
آرایه این مؤلفه های همه ی باشد نگرفته تصمیم حال به تا گره ای هیچ که

است. c ·m · aggSig برابر aggSig مقدار و است صفر برابر

«اعالم» پیام دو اگر «تجمیع»، مجموعه ی گره های ثانویه): (تجمیع ۵ دور

ارسال گره ها تمام به را پیام دو این کنند، دریافت متفاوت، v مقادیر با
است: زیر صورت به m ساختار صورت این در می کنند.

m = (۱, rr۱, rr۲)

امضای یک باشد، داشته یکسان v پیام ها، همه ی که صورتی در اما
به دور این در m ساختار می شود. ارائه شده دریافت پیام های از تجمیعی

است: زیر صورت

m = (۰, rr, idx, aggSigIt, aggSigV al)

rr = (uid, v, Suid(k), Suid(k, v), C)

در uid و است دریافتی «اعالم» پیام های از یکی rr ساختار این در
کرده ارسال را «اعالم» پیام که است گره ای شماره ی نشان دهنده ی آن،
iام گره ی می دهد نشان و است n طول به بیت رشته یک idx است.
از تجمیعی امضای یک aggSigIt خیر. یا کرده ارسال را «اعالم» پیام
aggSigV al است. شده ارسال قبل دور در که است Si(k) امضاهای
قبل دور در که است Si(k, v) امضاهای از تجمیعی امضای یک نیز

است. شده ارسال

صورتی در می کنند. وارسی را دریافتی پیام های گره ها دور، این پایان در
دو از دریافتی پیام دو یا داشت، وجود آن ها بین در یک نوع از پیام که
همه ی باشند، مختلف v مقدار دارای «تجمیع»، مجموعه ی از مختلف گره
«تجمیع پیام صورت، این غیر در اما می ریزند. دور را دریافتی پیام های
برای می کنند. اضافه Ni,j به را کرده اند دریافت jام گره ی از که ثانویه»
بررسی باید ،Ni,j فهرست به ثانویه» «تجمیع جدید پیام یک افزودن
پیام دو گره ای هیچ جدید، ثانویه» «تجمیع پیام کردن اضافه با که شود
a۱, a۲ ∈ Ni,j عضو دو هر برای عبارتی به داشت. نخواهند «اعالم»

که باشد داشته وجود q مثل اندیسی نباید

a۱ ·m · idx[q] = a۲ ·m · idx[q] = ۱

مقادیر از یکی برابر را (vi, Ci) مقدار ثانویه»، «تجمیع دور پایان در
می شود. فعلی تکرار شماره برابر نیز ki می دهیم. قرار دریافتی

پیام های ثانویه»: «تجمیع پیام های دریافت از پس پروتکل وضعیت

پیام زیادی تعداد از شده فشرده پیام یک نوعی به خود ثانویه»، «تجمیع
در «اعالم» پیام ارسال از پس گره ها که آن به توجه با است. «اعالم»
باید نمی کنند، شرکت دیگر ۴ و ۲ ،۱ ،۰ دورهای در بعدی، تکرارهای
داشته ادامه مجازی صورت به آن ها حضور تا دهیم توسعه کمی را پروتکل

باشد.

شده ی فشرده مانند را ثانویه» «تجمیع پیام های رهبر (وضعیت): ۰ دور

از یکی با فقط می کند سعی و می گیرد نظر در «وضعیت» پیام چند

را «پیشنهاد» پیام ،NLk,j مثل ثانویه» «تجمیع پیام های فهرست های
است: زیر صورت به رهبر گره پیام بسازد.

m = (v, SL(v), P, sp, C)

مثل شده دریافت «وضعیت» پیام های از تعدادی رهبر، گره سپس
فهرست پیام های از تعدادی همچنین می کند. انتخاب {s۱, . . . , su}
از یک هر می کند. انتخاب را {a۱, . . . , aw} ⊆ NLk,j مثل NLk,j

دارد: زیر شکل به ساختاری ها ag

ag = (uid, k, r,m, Suid(m))

m = (۰, rr, idx, aggSigIt, aggSigV al)

rr = (uid, v, Suid(k), Suid(k, v), C)

آرایه ی در یک بیت های تعداد دهنده ی نشان sum(ag ·m · idx) اگر
باشیم: داشته باید باشد. ag ·m · idx

u+

w∑
i=۱

sum(ai ·m · idx) ≥ f + ۱

که: باشد نداشته وجود q هیچ همچنین

∃ g۱, g۲: ag۱ ·m · idx[q] = ۱, ag۲ ·m · idx[q] = ۱

یا
∃ g۱, g۲: ag۱ ·m · idx[q] = ۱, sg۲ · uid = q

می کند. انتخاب را تکرار شماره ی بزرگترین با متناظر v رهبر گره سپس
می آید: دست به زیر صورت به تکرار شماره ی بزرگترین

kmax = max
(
{ag · k}wg=۱, {st ·m · ki}ut=۱

)
sp و C مقدادیر باشد، {st · m · ki}ut=۱ مجموعه ی از kmax اگر
مجموعه ی از kmax اگر اما می شود. انتخاب متناظر پیام از قبل مانند
و C مقادیر صورت این در ab · k = kmax و باشد، {ag · k}wg=۱

می شوند: تعیین زیر صورت به sp

C = ab ·m · rr · C

sp · uidmax = ab ·m · rr · uid

sp · kmax = ab · k

sp · rmax = ۱

ab ·m · rr پیام در موجود امضای روی از sp ساختار در امضا مقدار
شده امضا sp · uidmax توسط v مقدار کند ثابت تا می شود برداشته

است.

است: زیر ساختار دارای P

(iterations, iterationIdx, roundIdx, aggSig)

است. {st ·m ·ki}ut=۱ ∪{ag ·k}wg=۱ برابر iteration مجموعه ی
باشد داشته وجود g یک اگر است. n طول به بیت رشته یک roundIdx
صورت این غیر در ،roundIdx[q] = ۱ آنگاه ag ·m·idx[q] = ۱ که
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اندیس iterationIdx qام مؤلفه ی است. roundIdx[q] = ۰

(st ·m · ki) «وضعیت» پیام یا (ag · k) «اعالم» پیام تکرار شماره ی
می دهد. نشان را iterations آرایه ی در

از ثانویه» «تجمیع برای و است تجمیعی امضای aggSig

شود. تولید aggSig تجمیعی امضای تا می شود استفاده aggSigIt

P · aggSig =

u∏
t=۱

st ·m · sigIt×
w∏

g=۱

ag ·m · aggSigIt

کردن ضرب با تنها باشیم، داشته تجمیعی امضای چند اگر نکته:
کرد. تبدیل تجمیعی امضای یک به را آن ها همه ی می توان آن ها،

ثانویه» «تجمیع پیام های فهرست های از یکی در اگر (پیشنهاد): ۱ دور

،ag ·m · idx[Lk] = ۱ که داشت وجود ag مثل پیامی ،Ni,j مثل
می شود. گرفته نظر در رهبر گره شده ی پیشنهاد مقدار را ag ·m ·v مقدار
ارسال را «تعهد» پیام گره ها باشد، vi برابر ag ·m · v که صورتی در

می شود. ارائه ag اساس بر «تعهد» پیام می کنند.

و idx = ag · m · idx ،kLeader = ag · k «تعهد»، پیام در
.SLk

= ag ·m · aggSigV al

پیام که صورتی در دریافتی، پیام های بین در دور، این در (اعالم): ۴ دور

فقط از استفاده با می شود، سعی بعد مرحله ی در نشود، مشاهده یک نوع از
«اعالم» پیام ،Ni,j مثل ثانویه» «تجمیع پیام های فهرست های از یکی
{a۱, . . . , aw} و باشد jام گره ی از دریافتی پیام cj اگر شود. ارائه
ag · مقدار که طوری به باشد Ni,j مجموعه ی از مجموعه زیر بزرگترین
که صورتی در باشد، cj ·m · v برابر ۱ ≤ g ≤ w تمام برای m · v

بوده: برقرار زیر نامساوی

sum(cj ·m · idx) +
w∑

g=۱

sum(ag ·m · idx) ≥ f + ۱

که: باشد نداشته وجود q هیچ همچنین و

∃ g۱, g۲: ag۱ ·m · idx[q] = ۱, a(g۲) ·m · idx[q] = ۱

یا

∃ g۱: ag۱ ·m · idx[q] = ۱, cj ·m · idx[q] = ۱

ساختار شد، ذکر قبال که طور همان می شود. ارسال «اعالم» پیام آنگاه
است: زیر صورت به «اعالم» پیام در m

(v, Si(k), Si(k, v), C)

C = (iterations, iterationIdx, roundIdx, aggSig)

شود. گرفته نظر در نیز ثانویه» «تجمیع پیام های ،C گواهی در باید
{ag · اعداد تمام و فعلی تکرار شماره شامل مجموعه یک iterations
در اگر است. n طول به آرایه یک iterationIdx است. k}wg=۱

صفر همه ،{ai ·m · idx[q]}wi=۱ ∪ {cj ·m · idx[q]} مجموعه ی
برابر cj ·m · idx[q] اگر است. صفر برابر iterationIdx[q] باشند،

مجموعه ی در فعلی تکرار شماره اندیس iterationIdx[q] باشد، یک
باشد، یک برابر ai ·m · idx[q] اگر می دهد. نشان را iterations
نشان iterations مجموعه ی در را ai ·k اندیس iterationIdx[q]

که باشد داشته وجود g اگر ۰ ≤ q < n هر برای می دهد.

ag ·m · idx[q] = ۱,

صورت این غیر در است. یک برابر roundIdx[q] آنگاه
تجمیعی امضای یک که نیز aggSig است. صفر برابر roundIdx[q]

می آید. دست به تجمیعی امضاهای تمام ضرب حاصل با است،

C · aggSig = cj ·m · aggSig ×
w∏

g=۱

ag ·m · aggSigV al

نکات ۲ .۴

پیام ارسال از پس حتی دارند، قرار «تجمیع» گروه در که گره هایی •
ولی کنند. شرکت ۵ و ۳ دور در بعدی تکرارهای در باید «اعالم»،

کنند. شرکت نیست الزم دورها بقیه ی در
از یکی با است ممکن گره ها «اعالم» و «پیشنهاد» دور در •
این در نشوند. ارسالی پیام ارائه به موفق Ni,j مثل فهرست ها
یا «پیشنهاد» پیام دیگری فهرست با کنند سعی باید صورت

کنند. تولید را «اعالم»

پیشنهادی پروتکل ارزیابی ۵

محاسباتی بار و مخابراتی سربار و امنیت تحلیل به بخش این در
بررسی «مانائی» و «ایمنی» ویژگی دو امنیت بخش در می پردازیم.
N مثل صادق گره ی یک اگر که است آن معنای به «ایمنی» می شوند.
نیز صادق گره های بقیه ی برسد، تصمیم به v∗ مقدار روی ،k∗ تکرار در
است معنی این به «مانائی» رسید. خواهند تصمیم به مقدار همین روی
این اثبات می گیرند. تصمیم مقدار یک روی زمانی، در صادق، گره های که
انجام «تجمیع» مجموعه ی در صادق گره ی یک وجود فرض با ویژگی دو

می شود.

ایمنی ۱ .۵

اگر باشد. نگرفته تصمیم صادقی، گره ی هیچ حال به تا کنید فرض .۱ لم
هستند، مختلف مقدار دو روی که شود ارائه «اعالم» پیام دو تکرار، یک در

است. شده ارائه بیزانسی گره های سوی از «اعالم» پیام دو هر آن گاه،

ارائه N۲ و N۱ گره های سوی از «اعالم» پیام دو کنید فرض اثبات.
می دهد نشان که دارد وجود گواهی یک «اعالم»، پیام دو هر در می شود.
کرده اند. ارسال «اعالم» پیام یا «تعهد» پیام مقدار، یک برای گره، f +۱

یک قطعاً گره، f + ۱ این بین در N۱ گره ی به مربوط «اعالم» پیام در
نظر در می توان را حالت دو N۳ برای دارد. وجود N۳ مثل صادق گره ی
ارسال را «اعالم» پیام یا است، کرده ارسال را «تعهد» پیام یا او گرفت.
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(۳۲ –۲۲) ۲ شماره ،۲۰ جلد ،۱۴۰۱ ۲۹سال

تصمیم صادقی گره ی هیچ حال به تا کردیم فرض که آن جا از است. کرده
فقط N۳ پس است، صادق گره ی یک N۳ که آن جا از و است نگرفته

باشد. کرده ارسال را «تعهد» پیام می تواند

ارسال «تجمیع» مجموعه ی گره های تمام به را خود «تعهد» پیام ،N۳

دارد. وجود N۴ مثل صادق گره ی یک حتماً آن ها بین در و است کرده
داریم. حالت دو N۴ برای

کرده دریافت مختلف مقادیر با «تعهد» پیام دو N۴ گره ی اول: حالت
کرده ارسال N۲ جمله از گره ها همه ی به را پیام این صورت این در باشد،
ارسال را «اعالم» پیام نباید او باشد، صادقی گره ی N۲ اگر پس است.

کند.

یک فقط دریافتی، «تعهد» پیام های همه ی در N۴ گره ی دوم: حالت
گره ی «تعهد» پیام N۴ گره ی صورت این در بیبیند. را یکسان v مقدار
صادق N۲ اگر پس باشد. کرده ارسال N۲ جمله از گره ها همه ی به را N۳

کند. ارسال را «اعالم» پیام نباید باشد،

نتیجه این به و کرد عوض را N۲ و N۱ جای می توان اثبات، این در
باشد. صادق گره ی یک نمی تواند نیز N۱ که رسید

N۱ کنید فرض می کنیم. اثبات را «ایمنی» ،۱ .۵ لم از استفاده با حال
تکرار در N۱ می کند. ارسال را «اعالم» پیام که باشد صادقی گره ی اولین
تکرار در ،۱ .۵ لم طبق می کند. ارسال را «اعالم» پیام v∗ مقدار روی ،k∗

باشد. شده ارائه نمی تواند v∗ جز دیگری مقدار روی «اعالم» پیام ،k∗

و می شود ارسال «تجمیع» مجموعه ی گره های تمام به «اعالم» پیام این
در را «اعالم» پیام است، صادق گره ی یک آن ها از یکی حداقل چون
در کرد. خواهد ارسال دیگر گره های تمام به ثانویه»، «تجمیع پیام قالب
به می دهند. تغییر v∗ به را vi مقدار صادق گره های همه ی صورت این

است: متصور زیر حالت دو ترتیب این

در باشد: کرده ارسال را «اعالم» پیام قبال بعدی، تکرار رهبر گره −۱

پیام ارسال به منجر صورتی در او، مجازی پیشنهادی مقدار صورت این
«اعالم» پیام در قبال که مقداری که می شود صادق گره های در «تعهد»

باشد. v∗ برابر آورده،

طبق باشد: نکرده ارسال «اعالم» پیام هنوز بعدی، تکرار رهبر گره −۲

«اعالم» پیام v∗ مقدار روی تکرار این تا صادق، گره های همه ی استقرا
این در است. v∗ برابر صادق، گره های برای vi مقدار و کرده اند ارسال را
حتماً باید بسازد، را P اثبات بتواند بعدی رهبر گره آن که برای صورت
کند. استفاده صادق گره های «وضعیت» یا «اعالم» پیام های از یکی از

داشت. نخواهد v∗ مقدار پیشنهاد جز چاره ای او بنابراین

«تعهد» پیام v∗ مقدار برای تنها صادق گره های بعد تکرار در نتیجه در
v۲ ̸= v∗ مقدار برای «اعالم» پیام نمی تواند بنابراین و می کنند ارسال
f + ۱ حداقل وجود که باشد C گواهی یک شامل باید زیرا شود. ارائه
آن ها، از یکی حداقل دهد. نشان v۲ مقدار برای را «اعالم» یا «تعهد» پیام
v۲ مقدار برای «اعالم»، یا «تعهد» پیام نیز او و است صادق گره ی یک

Abraham و پیشنهادی پروتکل مخابراتی بار مقایسه ی .۱ جدول

پروتکل مخابراتی بار پروتکل

O(man۲⌈log kt⌉+manss) پیشنهادی پروتکل

O(n۳ss) Abraham

است. نکرده ارسال

مانائی ۲ .۵

تمام تکرار، همان در باشد، صادق رهبر، گره ی اگر تکرارها، از کدام هر در
گره ها درصد ۵۰ حداکثر کنید فرض می رسند. اجماع به صادق گره های
یک توسط مختلف، تکرارهای رهبر که آن جا از باشد. مهاجم کنترل تحت
پس که آن احتمال می شوند، انتخاب تصادفی صورت به دیگر، پروتکل
حداکثر باشد، بیزانسی گره های از تکرارها، همه ی در رهبر تکرار، kt از
دو از پس میانگین صورت به اجماع پروتکل همچنین است. ۱

۲kt
برابر

می رسد. پایان به دور)، ۱۲) تکرار

مخابراتی بار ۳ .۵

آن و می پردازیم پیشنهادی پروتکلی مخابراتی بار بررسی به بخش این در
یک اندازه ی کنید فرض می کنیم. مقایسه [۲] Abraham پروتکل با را
انجام تکرار kt تا حداکثر را پروتکل و باشد بیت ss دیجیتال امضای
ارسال به مربوط دارد را مخابراتی بار بیشترین که پروتکل از قسمتی دهیم.
پیام ها، این در است. «تجمیع» مجموعه ی به «اعالم» و «تعهد» پیام های
اندیس آن مؤلفه ی هر که دارد وجود iterationIdx نام به آرایه ای
مختلف حالت kt حداکثر که آن جا از می دهد. نشان را تکرار شماره ی
می توانیم بیت ⌈log kt⌉ با را مؤلفه هر پس داریم، تکرار شماره ی برای
n⌈log kt⌉ با را iterationIdx آرایه می توان بنابراین دهیم. نشان
چون و دارد عضو kt حداکثر نیز iterations آرایه ی داد. نشان بیت
«اعالم» و «تعهد» پیام های از کدام هر نمی گیریم. نظر در را آن ،kt ≪ n

O(۱) از تعداد این می شوند. شامل را دیجیتال امضای ۴ و ۳ ترتیب به
O(man

۲⌈log kt⌉+manss) از پروتکل مخابراتی بار بنابراین است.
است.

پیام به مربوط مخابرتی بار اعظم قسمت ،Abraham پروتکل در
f + ۱ حداقل امضای شامل گواهی یک باید آن در که است «اعالم»

شود. ارسال گره ها تمام به گره،

مقادیر این است، n از مستقل مقدارشان ss و kt ،ma که آن جا از
بار پیشنهادی، پروتکل و باشد کوچکتر بسیار n به نسبت می تواند

باشد. داشته کمتری مخابراتی

محاسباتی بار ۴ .۵

مجموعه ی گره های که زمانی ثانویه» «تجمیع دور در پیشنهادی، پروتکل در
است الزم پیام هر برای می کنند، دریافت را «اعالم» پیام های «تجمیع»
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،ma = ۳۲ که حالتی برای گره، تعداد حسب بر مخابراتی بار نمودار .۱ شکل
kt = ۳۲ و ss = ۳۸۴

Abraham و پیشنهادی پروتکل محاسباتی بار مقایسه ی .۲ جدول

پروتکل محاسباتی بار پروتکل

O(man۲) پیشنهادی پروتکل

O(n۳) Abraham

امضای یک وارسی برای محاسباتی بار کنند. وارسی را تجمیعی امضای
حداکثر چون همچنین است. O(n) مرتبه ی از گره، n توسط تجمیعی
دارد، وجود «تجمیع» مجموعه ی در گره ma و می شود دریافت پیام n
دورها بقیه ی محاسباتی بار است. O(n۲ma) از محاسباتی بار مجموع
Abraham پروتکل در اما است. ثانویه» «تجمیع دور مساوی یا کمتر نیز
است. «اعالم» پیام های وارسی به مربوط محاسباتی بار اعظم قسمت
وارسی دیجیتال امضای n حداکثر باید «اعالم»، پیام هر وارسی برای
دارد، وجود گره n و می شود دریافت «اعالم» پیام n حداکثر چون شود.

است. O(n۳) از محاسباتی بار مجموع نتیجه در

نتیجه ۶

پروتکل یافته بهبود نسخه ی که جدید اجماع روش یک ما مقاله، این در
ویژگی های پیشنهادی پروتکل که شد داده نشان و معرفی است Abraham
از پیشنهادی پروتکل مخابراتی بار می کند. برآورده را «مانائی» و «ایمنی»
O(man

۲) از آن محاسباتی بار و O(man
۲⌈log kt⌉+manss)

محاسباتی بار و مخابراتی بار Abraham پروتکل با مقایسه در و است
پروتکل بهبود در است. یافته کاهش درجه، یک ،n پارامتر به نسبت
از کوچکی دسته ی به پیام ها و شده استفاده تجمیعی امضای از پیشنهادی
درصد ۵۰ تا پایه پروتکل همانند پیشنهادی پروتکل می شود. ارسال گره ها
دور ۶ دارای و بوده همگام پروتکل این دارد. مقاومت بیزانس ها برابر در
باشند بیزانسی گره ها از درصد ۵۰ نزدیک که شرایطی در است. تکرار با
پس میانگین، صورت به تکرار، هر در رهبر تصادفی انتخاب به توجه با
دلیل به پیشنهادی پروتکل می شود. حاصل اجماع دور) ۱۲) تکرار دو از
به ،۱ − ۱

۲ma احتمال با «تجمیع»، گره های از یکی بودن صادق به نیاز

نمادها .۳ جدول

گره ها تعداد n

بیزانسی گره های تعداد f

رهبر پیشنهادی مقدار v

یا «تعهد» پیام f + ۱ آن در که v مقدار برای گواهی یک
است. شده فشرده «اعالم»

C

iام گره ی شده ی پذیرفته مقدار vi

vi به مربوط تکرار شماره ki

vi به مربوط گواهی Ci

در jام گره ی از iام گره ی که ثانویه» «تجمیع پیام های از لیستی
است. کرده دریافت «تجمیع» مجموعه ی

Ni,j

فعلی تکرار شماره k

فعلی دور شماره r

است n− ۱ تا ۰ بین عددی که گره شماره ی uid

iام گره ی توسط x امضای signi(x)

signi(uid, k, r, x) Si(x)

«تجمیع» مجموعه ی گره های تعداد ma

دیجیتال امضای بیت های تعداد ss

تکرار شماره ی دهد نشان تا می دهد ارائه رهبر که اثباتی
است. مقدار بیشترین دریافتی، پیام f + ۱ بین در پیشنهادی،

P

که رهبر شده ی دریافت ثانویه»  «تجمیع یا «وضعیت» پیام
است. تکرار شماره ی بیشترین با متناظر

sp

امضای در گره ها مشارکت که n طول به بیت رشته یک
می دهد. نشان را تجمیعی

idx

iام، گره ی که می دهد نشان iام مؤلفه ی که n طول به آرایه یک
داشته، شرکت اگر خیر. یا داشته شرکت تجمیعی امضای در آیا

است. تکرار کدام به مربوط امضایش

iterationIdx

امضای می دهد نشان iام مؤلفه ی که n طول به بیت رشته یک
خیر یا است بوده «اعالم» دور به مربوط iام، گره ی

roundIdx
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A B S T R A C T

Consensus protocols are used to establish coordination between
network nodes and increase the resistance of distributed systems
against errors. In this paper, a new synchronous consensus protocol
is introduced. The proposed protocol is an improved version of
Abraham protocol in which we have used aggregate signature
to reduce the communication load. In the Abraham protocol,
communication load and calculation load of the protocol are of
the order O(n3ss) and O(n3), respectively, while in the proposed
protocol, communication load and calculation load are of the
order O(man2 log kt) and O(man2), respectively, where n is the number
of network nodes, ss is the size of a digital signature, kt is the
maximum number of protocol iterations, and ma is a security
parameter that can be much smaller than n. Therefore, in networks
with a large number of nodes, the reduction of communication
load and computing load will be noticeable. Also, in this protocol,
we need at least n = 2f + 1 nodes to resist f Byzantine node, and the
consensus process is done correctly with a probability of at least
1− 1

2ma .
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