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Proste szyfry

Atbasz (alef-taw-bet-szin) –
ℵ → ! תitp.
Szyfr Cezara – En (x) = x + n
mod N(Σ)

Rysunek: Wikicommons, Luringen, CC BY 3.0
Rysunek: Wikicommons, Avi1111 dr. avishai teicher, CC
BY 3.0

Skytale – przy użyciu fizycznego
drążka
Szachownica Polibiusza – ℵ →
! תitp.

Rysunek: Wikicommons, Cepheus, domena publiczna
Rysunek: Wikipedia, CC BY 3.0
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Rysunek: Wikicommons, Cepheus, domena publiczna
Rysunek: Wikipedia, CC BY 3.0

1. Atbasz — prosty szyf przedstawieniowy monoalfabetyczny, polega na zamianie litery leżącej w
odległości r od początku alfabetu na literę leżącą w odległości r. Jego nazwa pochodzi od
sposobu działania, tj. po kolei jakie litery zamieniamy na jakie: alef na taw, beth na szin itd.
Jego odszyfrowanie jest bardzo proste – wystarczy przetworzyć tekst zaszyfrowany jeszcze raz w
taki sam sposób, aby otrzymać tekst jawny. Występuje on również w Biblii.
2. Szyfr Cezara – każda litera tekstu jawnego zamieniona jest na inną, leżącą w odległości n
pozycji w alfabecie od pierwotnej. Cezar używał przesunięcia z kluczem 3 do szyfrowania
prywatnej korespondencji. Obecnie wykorzystywany w łamigłówkach i innych prostych
zabawkach.
3. Skytale – metoda szyfrowania wykorzystywana w staryżytnej Sparcie. Wąski pasek pergaminu
nawija się na drążek, zapisując tekst na brzegach wzdłuż drążka na stykających się brzegtach.
Mając drążek o identycznej grubości można odczytać tekst jawny. Średnica drążka jest więc
kluczem.
4. Szachownica Polibiusza – kluczem jest tabelka przypisująca każdej literze liczbę wiersza i
kolumny (zaszyfrowany tekst).

Lepsze proste szyfry
Szyfr VIC
ROT13 – szyfr Cezara z przesunięciem 13

Rysunek: Wikicommons, domena publiczna
Rysunek: Wikicommons, R. Fallon, CC BY-SA 4.0
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Lepsze proste szyfry
Szyfr VIC
ROT13 – szyfr Cezara z przesunięciem 13

Lepsze proste szyfry
Rysunek: Wikicommons, domena publiczna
Rysunek: Wikicommons, R. Fallon, CC BY-SA 4.0

1. ROT13 – szyfr Cezara z przesunięciem 13 (połowa długości alfabetu łacińskiego). Jest on swoją
własną funkcją odwrotną (szyfrujemy i odszyfrujemy tą samą funkcją). Wykorzystywany czasami
na forach internetowych/usenecie do ukrywania spoilerów i innych wiadomości wrażliwych, co
do których autor chciał uniknąć przypadkowego odczytania.
2. VIC – szyfr wykorzystywany w latach 50 XX wieku przez radzieckich szpiegóww USA, nazwany od
szpiega Reino Häyhänen, pseudonim „VICTOR”. Jest to jeden z najbardziej skomplikowanych
szyfrów „papierowych” (liczonych przy użyciu kartki papieru i długopisu). Bazuje na szyfrze
Nihilistów, podstawienionym szyfrze z podwójnym kluczem, podobnym do szachownicy
Polibiusza. Szyfrowanie podzielone jest na dwa etapy: tworzymy klucze i w oparciu o nie
szachownicę Polibiusza z rozwidleniem oraz dwie tablice, gdzie cyfry szyfru są wymieszane.
Potrzebne są cztery stałe elementy: grupa złożona z 6 cyfr (np. data), ciąg 20 liter, słowo-klucz i
jedna krótka liczba oraz element zmienny – liczba pięciocyfrowa wymyślana jednorazowow dla
każdego tekstu jawnego. Etapem drugim jest szyfrowanie: przy pomocy szachownicy tekst
jawny zamieniany jest na ciąg cyfr, następnie ulega on przemieszaniu poprzez przestawienie
kolumn. Następnie ciąg cyfr jest dzielony na pięciocyfrowe grupy oraz dodaje się element
zmienny do ciągu.

Enigma
Przenośna elektromechaniczna maszyna szyfrująca:
część mechaniczna – klawiatura, wirniki na
wspólnej osi oraz mechanizm obracający jeden
lub kilka wirników,
obwód elektryczny – kodowanie odbywa się
elektrycznie
pojedynczny wirnik – proste szyfrowanie szyfrem
podstawieniowym
łącznica kablowa – zamiana niektórych par liter
miejscami
początkowe ustawienie Enigmy (klucz) –
kolejność wirników, początkowa pozycja
wirników, ustawienie wirników, ustawienie
łącznicy kablowej
Początki

Rysunek: Wikicommons, domena publiczna
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1. Procedura działania – ustawienie wirników zgodnie z kluczem dziennym (książka kodowa),
wybór przypadkowej kombinacji ustawień wirników (indywidualny klucz wiadomości) i nadanie
jej na początku przekazu.
2. Trudnością w odczytaniu jest to, że każda litera tekstu jawnego szyfrowana jest za pomocą
innej permutacji alfabetu, każda litera ma inny szyft przestawieniowy.
3. Celem jest uzyskanie kodu dziennego
4. Bomby kryptologiczne – maszyna elektryczno-mechaniczna do automatycznego łamania szyfru
dziennego. Początkowo zaprojektowana przez kryptologów z polskiego Biura Szyfrówdla
wczesnej (mniejsza liczba bębenków szyfrujących oraz inna procedura szyfrowania) wersji
Enigmy. Koncepcja ulepszona przez Alana Turinga (podejście polegające na szukaniu słów
pewnych, takich jak „Wetter” (pogoda) albo nazistowskie pozdrowienie – dzięki temu można
wykluczyć sporo potencjalnych kodów).
5. Do dekodowania wiadomości można było używać np. perforowanych kartek zwanych płachtą
Zygalskiego – sprawdzanie powtórzeń znaków aby określić punkty stałe i na podstawie tego
określić cechy charakterystyczne użytych do zakodowania szyfrów.

Szyfr z kluczem jednorazowym

Szyfr nie do złamania!
klucz jest jednorazowy,
klucz jest możliwie losowy (rozkład
jednostajny dyskretny),
klucz jest co najmniej długości tekstu
jawnego,
klucz nie może być ponownie użyty
nawet częściowo,
klucz musi być tajemnicą z wyjątkiem
stron komunikacji.
Rysunek: Wikicommons, domena publiczna
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1. Każdy klucz jest używany tylko raz. Tworzony jest w sposób całkowicie losowy, po zaszyfrowaniu
wiadomości należy zniszczyć.
2. Wykorzystując np. szyfr polialfabetyczny można uzyskać całkowite bezpieczeństwo wiadomości,
gdyż dla każdej pary T i S (tekst jawny i zaszyfrowany) istnieje pasujący do nich K klucz, czyli
znając tylko S możemy dopasować do niego dowolną M o tej samej długości i na ich podstawie
wyliczyć pasujacy klucz.
3. Nawet do lat siedemdziesiątych National Security Agency (NSA) tworzyło klucze jednorazowe
wykorzystywane do ogólnych zastosowań ale i kodów przeznaczenia specjalistycznego, np. do
kodów atomowych.

Początek poważnej kryptografii

Początek poważnej kryptografii

7/31

A Mathematical Theory of Cryptography
Claude Shannon w latach czterdziestych opisał podstawy
teorii informacji, jak najlepiej zakodować informację do
przesłania:
A Mathematical Theory of Communication – metoda
pomiaru
∑nniepewności (entropia Shannona):
H = − i=1 pi log pi oraz własności tejże entropii,
A Mathematical Theory of Communication – metody
badania systemów kryptograficznych
(prawdopodobieństwa wystąpienia informacji),
A Mathematical Theory of Communication – dwa typy
systemów: unconditional secrecy i conditional secrecy,
Communication Theory of Secrecy Systems – wszystkie
niełamalne szyfry mają ograniczenia szyfru z kluczem
jednorazowym.
Rysunek: Wikicommons, Konrad Jacobs, CC BY-SA 2.0 de
Początek poważnej kryptografii
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1. Entropia służy do pomiaru ilości informacji dostępnej w wiadomości. Mierzona jest ilość
niepewności, która to jest obniżana im więcej informacji jest zawarte w wiadomości. Entropia
podlega standardowym matematycznym przekształceniom, można więc wyznaczyć wartości
takie jak entropia
warunkowa
∑ ∑
∑
∑
1
= x∈X y∈Y p(x, y) log p(x,y)
, gdzie p(y|x) to
(H(Y|X) = x∈X p(x) y∈Y p(y|x) log p(y|x)
p(x)
prawdopodobieństwo wystąpienia y pod warunkiem, że x jest spełnione, p(x, y) to
prawdopodobieństwo wystąpienia zarówno x jak i y) czy informacja wzajemna, która oznacza
ilość informacji współdzielonej
∑ przez
∑ dwa systemy
p(x,y)
(I(X; Y) = H(X) − H(X|Y) = y∈Y x∈X p(x, y) log p(x)p(y)
).
2. Badając język od strony kryptograficznej jedyne co nas obchodzi to statystyczne własności
danego języka: rozkład i częstość występowania znaków, dwuznaków, słów, fraz itd.

Współczesne techniki
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Szyfrowanie symetryczne
Pierwszy typ, bardziej naśladujący początkowe systemy:
wykorzystujemy dwa takie same klucze
do zakodowania i rozkodowania,

konieczne jest ustalenie bezpiecznego
protokołu wymiany klucza,

klucz jest możliwie losowy (rozkład
jednostajny dyskretny),

istnieją dwa typy: blokowe i
strumieniowe.

Rysunek: Wikicommons, Munkhzaya Ganbold, CC BY-SA 4.0
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1. Klucze niekoniecznie muszą być te same, może być również zastosowana prosta (tj.
wykonywana w czasie wielomianowym) transformacja między dwoma kluczami. Efektycznie
oznacza to, że systemy tego typu wymagają współdzielonego sekretu.
2. Często tym bezpiecznym protokołem wymiany klucza jest po prostu procedura przesłania go
przy użyciu szyfrowania asymetrycznego. Chociaż nie jest to na pierwszy rzut oka intuicyjne
(skoro mamy już bezpieczny kanał wymiany informacji to po co tworzyć drugi?), ale algorytmy
symetryczne są bardzo wydaje (patrz AES) i takie rozwiąznie tego problemu pozwala na
znaczące oszczędności w mocy obliczeniowej/czasie działania programu. Istnieją jednak inne
klasyczne protokoły wymiany klucza które jednak nie są przedmiotem niniejszej prezentacji.
3. Szyfry blokowe, jak sama nazwa wskazuje, dzieli tekst jawny (w formie bajtów albo i w formie
literowej) na bloki i dokonuje szyfrowania poszczególnych bloków razem. Szyfry strumieniowe
szyfrują każdy znak (albo bajt) po kolei – upraszczając można powiedzieć, że szyfry
strumieniowe to szyfry blokowe o rozmiarze bloku 1.

Advanced Encryption Standard (Rijndael)

Algorytm, który wygrał w 1998 roku konkurs na nowy standard
szyfrowania ogłoszony przez amerykański NIST (National
Institute of Standards and Technology):
najpopularniejszy algorytm szyfrowania symetrycznego;
algorytm wykorzystuje macierze bajtowe wielkości 4 × 4:
1. każdy bajt stanu jest dodany z odpowiednim bajtem z
klucza (XOR),
2. wykonujemy 9/11/13 rund: substytucja + przesunięcie
wierszy + miksowanie kolumn + dodanie bajtu z klucza
3. ostatnia runda bez miksowania kolumn;

rodzina szyfrów składa się z trzech osobników, bazując na
długości klucza: 128 bitów, 192 bitów albo 256 bitów;
algorytm jest (obecnie) bezpieczny, atak 2126.2 operacji dla
128 bitów.
Rysunek: Wikicommons, public domain (CC0)
Współczesne techniki
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1. AES to podrodzina rodziny algorytmów Rijndael, stworzonych przez 2 belgijskich kryptografów
Vincenta Rijmena i Joana Daemena, na konkurs zorganizowany przez NIST.
2. Liczba rund zależy od długości klucza: 128 bitów daje 10 rund (wliczając ostatnią), 192 to 12
rund i 256 to 14 rund.
3. Szyfr substytucji jest nieliniowy i opiera się na pewnej tabeli, przesunięcie wierszy i
miksowanie kolumn odbywa się w ramach macierzy 4 × 4 (są to etapy transpozycji).

Szyfrowanie asymetryczne
Teoretycznie prostszy i wygodniejszy do zastosowania system:
wykorzystujemy dwa różne klucze do
zakodowania (klucz publiczny) i
rozkodowania (klucz prywatny),
klucz publiczny może być udostępniony
każdemu bez utraty bezpieczeństwa,

możliwe jest też wykorzystanie tej
techniki dla cyfrowego podpisu,
dla RSA warunkiem bezpieczeństwa jest
brak możliwości szybkiej faktoryzacji
liczb złożonych z dwóch dużych liczb
pierwszych.

Rysunek: Wikicommons, public domain
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Rysunek: Wikicommons, public domain

1. Szyfrowanie asymetryczne czasami nazywane jest szyfrowaniem klucza publicznego (public-kay
cryptography).
2. Kluczowe jest aby nie dało się uzyskać klucza prywatnego znając klucz publiczny – opieramy
się tutaj na własnościach funkcji jednokierunkowych, łatwo wyliczyć w jedną stronę, ale
funkcja odwrotna jest trudna – np. mnożenie dwóch dużych liczb pierwszych jest proste, ale
faktoryzacja jest niezwykle obliczeniowo trudna.
3. Bezpieczeństwo algorytmu RSA jest symetryczne – znając klucz publiczny nie możemy poznań
prywatnego i na odwrót. Klucz publiczny oznaczmy jako (e, n), a klucz prywatny jako (d, n).
Niech p i q to będą dwie duże i zbliżone długością liczby pierwsze generowane możliwie
losowo. d i e otrzymujemy na podstawie równania d · e ≡ 1( mod (p − 1)(q − 1)), gdzie p i q
są traktowane potem razem jako n, a którąś z liczb, albo d, albo e, losujemy.
4. System podpisu cyfrowego można uzyskać np. poprzez zamianę klucza publicznego i
prywatnego RSA miejscami. Skrót (hash) wiadomości jest szyfrowany kluczem publicznym (w
zastosowaniu szyfrowania), zaś weryfikowany kluczem prywatnym. Wystarczy więc udostępnić
klucz prywatny zamiast publicznego i możemy podpisywać wiadomości cyfrowo.

Informatyka kwantowa
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^z = |0⟩
|Ψ⟩
1. Klasyczna informatyka – bit
(b = 0 ∨ b = 1)
2. Kwantowa informatyka – kubit
(|q⟩ = |0⟩ ∨ |q⟩ = |1⟩ ∨ . . .)

θ
^
y
φ
^
x

−^z = |1⟩
Rysunek: Glosser.ca, Wikicommons, CC BY-SA 3.0
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^z = |0⟩
|Ψ⟩
θ

1. Klasyczna informatyka – bit
(b = 0 ∨ b = 1)
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2. Kwantowa informatyka – kubit
(|q⟩ = |0⟩ ∨ |q⟩ = |1⟩ ∨ . . .)

^
y
φ
^
x

−^z = |1⟩
Rysunek: Glosser.ca, Wikicommons, CC BY-SA 3.0

1. Informacja przetwarzana w komputerach klasycznych zapisywana jest w postaci liczb w
systemie dwójkowym. W przypadku zaś komputerów kwantowych informacja przetwarzana jest
przy użyciu kwantowych obiektów fizycznych opisywanych w dwuwymiarowej przestrzeni
Hilberta zwanych kubitami.
2. Fizyczna realizacja możliwa jest np. jako polaryzacja pojedynczego fotonu albo cząstka
elementarna o spinie 1/2.

Superpozycja

Obiekt znajduje się w dwóch stanach jednocześnie
[ ]
c
|ρ⟩ = c0 |0⟩ + c1 |1⟩ = 0
c1
gdzie c0 , c1 ∈ C oraz c0 2 + c1 2 = 1. Stany kwantowe mogą być dodawane i na ich
podstawie tworzone nowe stany kwantowe, podczas pomiaru dostajemy 0 albo 1.
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Splątanie

Układ jest lepiej opisany niż jego części składowe
|ρ⟩12 = c00 |0⟩1 |0⟩2 + c01 |0⟩1 |1⟩2 + c10 |1⟩1 |0⟩2 + c11 |1⟩1 |1⟩2
dla porównania
|ψ⟩1 ⊗ |ϕ⟩2 = (a|0⟩1 + b|1⟩1 ) ⊗ (c|0⟩2 + d|1⟩2 ),
|ψ⟩1 ⊗ |ϕ⟩2 = ac |0⟩1 |0⟩2 + ad |0⟩1 |1⟩2 + bc |1⟩1 |0⟩2 + bd |1⟩1 |1⟩2
nie jest równe pierwszemu! Dodatkowo c00 2 + c01 2 + c10 2 + c11 2 = 1. Nie jesteśmy w
stanie opisać układu cząstek przy pomocy stanów jego cząstek składowych
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Problemy

W przypadku informatyki kwantowej istnieją pewne obostrzenia w konstruowaniu
rozwiązań, biorące się bezpośrednio z ograniczeń wynikających z mechaniki kwantowej.
1. Odwracalność
2. Zakaz klonowania
3. Zakaz usuwania
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Problemy

W przypadku informatyki kwantowej istnieją pewne obostrzenia w konstruowaniu
rozwiązań, biorące się bezpośrednio z ograniczeń wynikających z mechaniki kwantowej.
1. Odwracalność
2. Zakaz klonowania

Problemy

3. Zakaz usuwania

1. Odwracalność – operacje kwantowe są odwracalne, wszelkie bramki dają możliwość powrotu
do informacji zawartej na wejściu.
2. Zakaz klonowania – nie ma możliwości idealnego skopiowania stanu kwantowego. Można
skopiować go częściowo, ale nie całkowicie.
3. Zakaz usuwania – nie ma możliwości usunięcia jednej z dwóch kopii nieznanego stanu
kwantowego, dopełnia zakaz klonowania.

Problem

Problem
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Algorytm Shora

Weźmy pewną liczbę naturalną N. Celem jest znalezienie dzielnika tej liczby (w praktyce
rozkład na czynniki pierwsze iloczynu
dwóch dużych liczb pierwszych) Klasycznie: nie ma
√
3 64
b(log b)2
9
).
algorytmów klasy P, najmniej O(e
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Algorytm Shora – Jak on działa – Część klasyczna

1. Wybierz losowy numer a < N.
2. Oblicz najwyższy wspólny dzielnik liczb a i N.
3. Jeżeli najwyższy wspólny dzielnik tych obu liczb jest różny od 1 to a jest odpowiedzią.
4. W innym wypadku, korzystając z algorytmu kwantowego, należy znaleźć okres funkcji
f(x) = ax mod n

Problem
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Algorytm Shora – Jak on działa – Część kwantowa

Działanie algorytmu opiera się na tym samym co algorytm Grovera – zwiększamy
amplitudę na pożądanej odpowiedzi, jednocześnie zmniejszając na reszcie.
Pierwszym krokiem jest utworzenie dwóch kwantowych rejestrów i nadanie superpozycji
kubitom w tych rejestrach (bramki Hadamarda)
(
)
(
)
2 −1
1 ∑
|0⟩ + |1⟩
|0⟩ + |1⟩
√
√
√
|x⟩ = |x1 ⟩ =
⊗ · · · ⊗ |xq ⟩ =
2
2
2n x=0
n
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Algorytm Shora – Jak on działa – Część kwantowa

Aplikujemy funkcję f(x) = ax mod n do otrzymanego stanu przy użyciu odpowiedniego
układu kwantowego, uzyskując
n

2 −1
1 ∑
√
|x⟩|f(x)⟩.
2n x=0
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Algorytm Shora – Jak on działa – Część kwantowa

Używamy odwróconej kwantowej transformaty Fouriera. Przekształca ona każdy możliwy
do uzyskania stan w taki sposób, że wygasza się on z innymi stanami o takim samym
okresie, powodując, że stan zzawierający potrzebny nam okres funkcjima bardzo wysoką
amplitudę.
Następnie możemy dokonać pomiaru i uzyskać okres funkcji.
1. Jeżeli odnaleziony okres jest nieparzysty zaczynamy procedurę od nowa
2. Jeżeli ar/2 ± 1 = 0 mod n zaczynamy procedurę od nowa
3. Poszukiwanym dzielnikiem jest NWD(ar/2 + 1, N) lub NWD(ar/2 − 1, N).
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Algorytm Shora - dlaczego jest to zagrożenie?

Trudność w faktoryzacji iloczynu dwóch dużych liczb pierwszych jest podstawą algorytmu
asymetrycznego RSA, wykorzystywanego do dystrybucji klucza. Mamy więc możliwość
szyfrowania przy użyciu klucza symetrycznego, ale wymiana klucza jest problemem.
(a przynajmniej nie będziemy mieli dopiero w momencie gdy taki algorytm będzie mógł
dla odpowiednio dużych liczb być wykonany na istniejącym komputerze kwantowym, ale
ciii)
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Co to takiego jest?

Wykorzystanie metod mechaniki kwantowej do celów kryptograficznych:
1. kryproanaliza, podważanie bezpieczeństwa szyfrów klasycznych;
2. kwantowe metody kodowania informacji;
3. kwantowe metody wymiany klucza.

Kryptografia kwantowa

26/31

2021-08-13

Kryptografia, wliczając kwantową
Kryptografia kwantowa

Co to takiego jest?

Wykorzystanie metod mechaniki kwantowej do celów kryptograficznych:
1. kryproanaliza, podważanie bezpieczeństwa szyfrów klasycznych;
2. kwantowe metody kodowania informacji;
3. kwantowe metody wymiany klucza.

Co to takiego jest?

1. Niektóre klasyczne szyfry podatne są np. na ułatwienie rozwiązywania problemów, które dla
komputerów klasycznych są skomplikowane obliczeniowo (np. faktoryzacja liczb pierwszych czy
obliczanie logarytmu dyskretnego), ale istnieją udowodnione propozycje algorytmów
kwantowych, które wykonane na odpowiednich komputerach kwantowych mogłyby pozwolić
na szybkie wyliczanie tychże problemów. Ten problem dotyczy np. RSA.
2. Obiekty kwantowe i ich własności (np. superpozycję) można wykorzystać do kodowania
informacji. Przykładowo, możemy wykorzystać do tego celu polaryzację fotonów. Narzućmy, że
polaryzacja pozioma to wartość 0, a pionowa 1. Możemy również przesunąć ten układ o 45
stopni. W takim wypadku mamy więc do czynienia z dwoma możliwymi typami kodowania –
zwykłe i obrócone o 45 stopni. Naszym kluczem jest więc informacja o tym w jaki sposób
powinniśmy po kolei ustawiać polaryzatory. W przypadku niepoprawnego ustawienia
otrzymamy 0 albo 1 z równym prawdopodobieństwem.
3. Skoro wykorzystujemy metody symetryczne takie jak RSA do wymiany klucza syfrującego, to
może jakaś kwantowa metoda realizująca to zadanie?

Kwantowa wymiana klucza

Skoro wykorzystujemy metody symetryczne takie jak RSA do wymiany klucza syfrującego,
to może jakaś kwantowa metoda realizująca to zadanie?
1. metoda nie musi pozwalać na spójną wymianę informacji;
2. dwa typy protokołów: prepare and measure albo splątaniowy;
3. metody prepare and measure wykorzystują własnośc superpozycji w nieznanym (dla
podsłuchiwacza) stanie kwantowym;
4. metody splątaniowe wykorzystują własności splątania kwantowego – pomiar na
jednym kubicie spowoduje zmiany w drugim.

Kryptografia kwantowa
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Kwantowa wymiana klucza

Skoro wykorzystujemy metody symetryczne takie jak RSA do wymiany klucza syfrującego,
to może jakaś kwantowa metoda realizująca to zadanie?
1. metoda nie musi pozwalać na spójną wymianę informacji;
2. dwa typy protokołów: prepare and measure albo splątaniowy;

Kwantowa wymiana klucza

3. metody prepare and measure wykorzystują własnośc superpozycji w nieznanym (dla
podsłuchiwacza) stanie kwantowym;
4. metody splątaniowe wykorzystują własności splątania kwantowego – pomiar na
jednym kubicie spowoduje zmiany w drugim.

1. Kluczem (hehe) jest uzyskanie tutaj identycznego ciągu bitów (np. 128 bitów) między dwoma
stronami rozmowy w sposób uniemożliwiający przechwycenie tego przez osobę trzecią. Jak
zauważymy w przykładzie BB84, własność ta faktycznie zachodzi pomimo utraty dużej części
początkowo wygenerowanych bitów potencjalnego klucza.
2. Przykładem metody splątaniowej jest E(kert)91, który działa następująco (rzecz jasna w
ogromnym skrócie): niech jedna strona komunikacji utworzy parę splątanych kubitów (np. w
formie fotonów) i prześle drugiemu. Następnie niezależnie od siebie obie strony komunikacji
dokonują pomiarów i zachowują bazę pomiaru
√jaką użyli. Następnie liczą korelację między ich
pomiarami, jeżeli wyjdzie mniejsza niż |S| = 2 2 to oznacza, że istniał jakiś podsłuch lub
zakłócenia.

Kwantowa dystrybucja klucza – BB84

Protokół opublikowany w 1984 roku przez Charles H. Bennetta i Gilles Brassarda.
Alicja i Bob połączeni są kwantowym kanałem komunikacyjnym, pozwalającym na
przesyłanie stanów kwantowych (np. światłowód).
Dodatkowo – kanał publiczny, klasyczny, niezabezpieczony.
Zakładamy, że podsłuchiwacz (Ewa) może zakłócać, podpinać się itd. do kanału
kwantowego.
Informację kodujemy przy użyciu nieortogonalnych stanów.
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Kwantowa dystrybucja klucza – BB84

Protokół opublikowany w 1984 roku przez Charles H. Bennetta i Gilles Brassarda.
Alicja i Bob połączeni są kwantowym kanałem komunikacyjnym, pozwalającym na
przesyłanie stanów kwantowych (np. światłowód).
Dodatkowo – kanał publiczny, klasyczny, niezabezpieczony.

Kwantowa dystrybucja klucza – BB84

Zakładamy, że podsłuchiwacz (Ewa) może zakłócać, podpinać się itd. do kanału
kwantowego.
Informację kodujemy przy użyciu nieortogonalnych stanów.

1. Niniejszy protokół jest typu prepare-and-measure.
2. Niniejszy protokół jest podobny do metody kodowania przy użyciu fotonów przedstawionej
kilka slajdów wcześniej.
3. Warto zauważyć, że w praktycznych zastosowaniach konieczne jest użycie jakieś formy
autoryzacji.

Kwantowa dystrybucja klucza – BB84

1. Alicja generuje sobie (albo przyjmuje) jeden bit (0 albo 1), losowo wybiera bazę w
jakiej zakoduje tę wartość, a następnie tworzy odpowiedni kubit.
2. Następuje transmisja kubitu – może dojść do podsłuchu przez Ewę.
3. Bob wybiera losowo bazę, w której dokonuje pomiaru, zapisuje tę bazę i odczytany bit.
4. Następnie Bob ogłasza publicznym kanałem jakiej bazy użył do odczytu.
5. Alicja sprawdza jakie bazy się zgadzają i odrzuca tam, gdzie się nie zgadzają.
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Kwantowa dystrybucja klucza – BB84

1. Alicja generuje sobie (albo przyjmuje) jeden bit (0 albo 1), losowo wybiera bazę w
jakiej zakoduje tę wartość, a następnie tworzy odpowiedni kubit.
2. Następuje transmisja kubitu – może dojść do podsłuchu przez Ewę.
3. Bob wybiera losowo bazę, w której dokonuje pomiaru, zapisuje tę bazę i odczytany bit.

Kwantowa dystrybucja klucza – BB84

4. Następnie Bob ogłasza publicznym kanałem jakiej bazy użył do odczytu.
5. Alicja sprawdza jakie bazy się zgadzają i odrzuca tam, gdzie się nie zgadzają.

1. Istnieją różne sposoby ataków niniejszego protokołu. Pierwszym, który warto wymienić jest atak
typu intercept-and-resend, który jak sama nazwa wskazuje polega na przechwyceniu kubitu z
zakodowaną informacją i próba jego odczytu. Przy dwóch możliwych bazach nieortogonalnych
mamy 50% szans, że się uda. Taki atak powoduje jednak odpowiedni kwantowy błąd, który
może być wykryty przez autentyczne strony komunikacji. Innym typem ataku jest chociażby
photon number splitting. Do tworzenia fotonów wykorzytywanych w komunikacji zwykle używa
się słabych laserów, tak, aby możliwie produkowany był jeden foton na jeden bit. Niestety,
czasami nie jest to możliwe i produkowane są fotony dwa albo trzy. W tym wypadku te
„nadmiarowe” fotony są ustawiane w taki sam sposób jak nasz foton przewidziany do
komunikacji. Podsłuchiwacz więc może po prostu przejąć jeden z takich nadmiarowych
fotonów i przechować, a pomiaru dokonać w momencie gdy zostaną ogłoszone bazy. Ten
problem można zwalczyć dzięki odpowiedniej konstrkcji lasera, albo też przy użyciu innego
protokołu działającego na podstawie tej samej metody, ale z innymi elementami ogłaszanymi
itd., np. SARG04, który został stworzony aby przeciwdziałać efektom tego właśnie ataku.
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