
   

   

「「PPrriivvaattee  IInnffoorrmmaattiioonn  RReettrriieevvaall::    
CCooddiinngg  IInnsstteeaadd  ooff  RReepplliiccaattiioonn」」  
  

講講演演者者：：  PPrrooffeessssoorr  AAlleexxaannddeerr  VVaarrddyy 
UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa,,  SSaann  DDiieeggoo  

日日    時時：：  平平成成２２９９年年９９月月１１日日（（金金））１１６６：：１１５５～～１１８８：：１１５５  

場場    所所：：  情情報報科科学学系系講講義義棟棟２２階階  II３３・・４４講講義義室室     

   

   

   

         

   

   

   

   

講講演演者者略略歴歴：：  

AAlleexxaannddeerr  VVaarrddyy  ((SS''8888--MM''9911--SSMM''9944--FF''9999))  wwaass  bboorrnn  iinn  MMoossccooww,,  UU..SS..SS..RR..,,  iinn  11996633..  HHee  eeaarrnneedd  hhiiss  BB..SScc..  ((ssuummmmaa  ccuumm  

llaauuddee))  ffrroomm  tthhee  TTeecchhnniioonn------IIssrraaeell  IInnssttiittuuttee  ooff  TTeecchhnnoollooggyy,,  iinn  11998855,,  aanndd  PPhh..DD..  ffrroomm  tthhee  TTeell--AAvviivv  UUnniivveerrssiittyy,,  IIssrraaeell,,  iinn  

11999911..  DDuurriinngg  11998855----11999900  hhee  wwaass  wwiitthh  tthhee  IIssrraaeellii  AAiirr  FFoorrccee,,  wwhheerree  hhee  wwoorrkkeedd  oonn  eelleeccttrroonniicc  ccoouunntteerr  mmeeaassuurreess  

ssyysstteemmss  aanndd  aallggoorriitthhmmss..  DDuurriinngg  tthhee  yyeeaarrss  11999922  aanndd  11999933  hhee  wwaass  aa  VViissiittiinngg  SScciieennttiisstt  aatt  tthhee  IIBBMM  AAllmmaaddeenn  RReesseeaarrcchh  

CCeenntteerr,,  iinn  SSaann  JJoossee,,  CCAA..  FFrroomm  11999933  ttoo  11999988,,  hhee  wwaass  wwiitthh  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  IIlllliinnooiiss  aatt  UUrrbbaannaa--CChhaammppaaiiggnn,,  ffiirrsstt  aass  aann  

AAssssiissttaanntt  PPrrooffeessssoorr  tthheenn  aass  aann  AAssssoocciiaattee  PPrrooffeessssoorr..  HHee  iiss  nnooww  aa  PPrrooffeessssoorr  iinn  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  EElleeccttrriiccaall  

EEnnggiinneeeerriinngg,,  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  CCoommppuutteerr  SScciieennccee,,  aanndd  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  MMaatthheemmaattiiccss,,  aallll  aatt  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  

CCaalliiffoorrnniiaa  SSaann  DDiieeggoo  ((UUCCSSDD))..  WWhhiillee  oonn  ssaabbbbaattiiccaall  lleeaavvee  ffrroomm  UUCCSSDD,,  hhee  hhaass  hheelldd  lloonngg--tteerrmm  vviissiittiinngg  aappppooiinnttmmeennttss  wwiitthh  

tthhee  CCeennttrree  NNaattiioonnaall  ddee  llaa  RReecchheerrcchhee  SScciieennttiiffiiqquuee  ((CCNNRRSS)),,  SSoopphhiiaa--AAnnttiippoolliiss,,  FFrraannccee,,  tthhee  ÉÉccoollee  PPoollyytteecchhnniiqquuee  

FFééddééeerraallee  ddee  LLaauussaannnnee  ((EEPPFFLL)),,  SSwwiittzzeerrllaanndd,,  aanndd  tthhee  TTeecchhnniioonn,,  IIssrraaeell..  

情報科学系セミナー（第４回） 

参参参加加加申申申込込込・・・予予予約約約ははは不不不要要要ででですすす。。。直直直接接接会会会場場場にににおおお越越越しししくくくだだださささいいい。。。   

おおお問問問合合合せせせ先先先：：：共共共通通通事事事務務務管管管理理理課課課共共共通通通事事事務務務第第第二二二係係係（（（EEE---mmmaaaiiilll：：：iiisss---ssseeecccrrr）））   

講講演演要要旨旨：：  

PPrriivvaattee  iinnffoorrmmaattiioonn  rreettrriieevvaall  pprroottooccoollss  aallllooww  aa  uusseerr  ttoo  rreettrriieevvee  aa  ddaattaa  iitteemm  ffrroomm  aa  ddaattaabbaassee  wwiitthhoouutt  rreevveeaalliinngg  aannyy  

iinnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  tthhee  iiddeennttiittyy  ooff  tthhee  iitteemm  bbeeiinngg  rreettrriieevveedd..  SSppeecciiffiiccaallllyy,,  iinnffoorrmmaattiioonn--tthheeoorreettiicc  kk--sseerrvveerr  PPIIRR,,  tthhee  

ddaattaabbaassee  iiss  rreepplliiccaatteedd  aammoonngg  kk  nnoonn--ccoommmmuunniiccaattiinngg  sseerrvveerrss,,  aanndd  eeaacchh  sseerrvveerr  lleeaarrnnss  nnootthhiinngg  aabboouutt  tthhee  iitteemm  rreettrriieevveedd  

bbyy  tthhee  uusseerr..  TThhee  eeffffeeccttiivveenneessss  ooff  PPIIRR  pprroottooccoollss  iiss  uussuuaallllyy  mmeeaassuurreedd  iinn  tteerrmmss  ooff  tthheeiirr  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ccoommpplleexxiittyy,,  

wwhhiicchh  iiss  tthhee  ttoottaall  nnuummbbeerr  ooff  bbiittss  eexxcchhaannggeedd  bbeettwweeeenn  tthhee  uusseerr  aanndd  tthhee  sseerrvveerrss..  HHoowweevveerr,,  aannootthheerr  iimmppoorrttaanntt  ccoosstt  

ppaarraammeetteerr  iiss  tthhee  ssttoorraaggee  oovveerrhheeaadd,,  wwhhiicchh  iiss  tthhee  rraattiioo  bbeettwweeeenn  tthhee  ttoottllnnuummbbeerr  ooff  bbiittss  ssttoorreedd  oonn  aallll  tthhee  sseerrvveerrss  aanndd  

tthhee  nnuummbbeerr  ooff  bbiittss  iinn  tthhee  ddaattaabbaassee..  SSiinnccee  ssiinnggllee--sseerrvveerr  iinnffoorrmmaattiioonn--tthheeoorreettiicc  PPIIRR  iiss  iimmppoossssiibbllee,,  tthhee  ssttoorraaggee  

oovveerrhheeaadd  ooff  aallll  eexxiissttiinngg  PPIIRR  pprroottooccoollss  iiss  aatt  lleeaasstt  22  ((oorr  kk,,  iinn  tthhee  ccaassee  ooff  kk--sseerrvveerr  PPIIRR))..  

IInn  tthhiiss  wwoorrkk,,  wwee  sshhooww  tthhaatt  iinnffoorrmmaattiioonn--tthheeoorreettiicc  PPIIRR  ccaann  bbee  aacchhiieevveedd  wwiitthh  ssttoorraaggee  oovveerrhheeaadd  aarrbbiittrraarriillyy  cclloossee  ttoo  tthhee  

ooppttiimmaall  vvaalluuee  ooff  11,,  wwiitthhoouutt  ssaaccrriiffiicciinngg  tthhee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ccoommpplleexxiittyy..  SSppeecciiffiiccaallllyy,,  wwee  pprroovvee  tthhaatt  aallll  kknnoowwnn  kk--sseerrvveerr  

PPIIRR  pprroottooccoollss  ccaann  bbee  eeffffiicciieennttllyy  eemmuullaatteedd,,  wwhhiillee  pprreesseerrvviinngg  bbootthh  pprriivvaaccyy  aanndd  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ccoommpplleexxiittyy  bbuutt  

ssiiggnniiffiiccaannttllyy  rreedduucciinngg  tthhee  ssttoorraaggee  oovveerrhheeaadd..  TToo  tthhiiss  eenndd,,  wwee  ddiissttrriibbuuttee  tthhee  nn  bbiittss  ooff  tthhee  ddaattaabbaassee  aammoonngg  ss++rr  sseerrvveerrss,,  

eeaacchh  ssttoorriinngg  nn//ss  ccooddeedd  bbiittss  ((rraatthheerr  tthhaann  rreepplliiccaass))..NNoottaabbllyy,,  oouurr  ccooddiinngg  sscchheemmee  rreemmaaiinnss  tthhee  ssaammee,,  rreeggaarrddlleessss  ooff  tthhee  

ssppeecciiffiicc  kk--sseerrvveerr  PPIIRR  pprroottooccooll  bbeeiinngg  eemmuullaatteedd..  FFoorr  eevveerryy  ffiixxeedd  kk,,  tthhee  rreessuullttiinngg  ssttoorraaggee  oovveerrhheeaadd  ((ss++rr))//ss  aapppprrooaacchheess  

11  aass  ss  ggrroowwss;;  eexxpplliicciittllyy  wwee  hhaavvee  rr  <<  kk  \\ssqqrrtt{{ss}}((11  ++  oo((11))))..  MMoorreeoovveerr,,  iinn  tthhee  ssppeecciiaall  ccaassee  kk  ==  22,,  tthhee  ssttoorraaggee  oovveerrhheeaadd  iiss  

oonnllyy  11  ++  ((11//ss))..  

IInn  oorrddeerr  ttoo  aacchhiieevvee  tthheessee  rreessuullttss,,  wwee  iinnttrroodduuccee  aanndd  ssttuuddyy  aa  nneeww  kkiinndd  ooff  bbiinnaarryy  lliinneeaarr  ccooddeess..  WWee  ccaallll  tthheemm  kk--sseerrvveerr  

PPIIRR  ccooddeess,,  aalltthhoouugghh  tthheeyy  ccoouulldd  bbee  aallssoo  ccaalllleedd  ""aavvaaiillaabbiilliittyy  ccooddeess""..  WWee  tthheenn  sshhooww  hhooww  ssuucchh  ccooddeess  ccaann  bbee  

ccoonnssttrruucctteedd  ffrroomm  SStteeiinneerr  ssyysstteemmss,,  ffrroomm  oonnee--sstteepp  mmaajjoorriittyy--llooggiicc  ddeeccooddaabbllee  ccooddeess,,  ffrroomm  ccoonnssttaanntt--wweeiigghhtt  ccooddeess,,  aanndd  

ffrroomm  cceerrttaaiinn  llooccaallllyy  rreeccoovveerraabbllee  ccooddeess..  WWee  aallssoo  eessttaabblliisshh  sseevveerraall  bboouunnddss  oonn  tthhee  ppaarraammeetteerrss  ooff  kk--sseerrvveerr  PPIIRR  ccooddeess,,  

aanndd  ttaabbuullaattee  tthhee  rreessuullttss  ffoorr  aallll  ss  \\llee  3322  aanndd  kk  \\llee  1166..  


