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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність. З початку 80-х років минулого сторіччя у світі 

проводяться численні теоретичні дослідження по створенню та вдосконаленню 

спеціалізованих протоколів криптографічного захисту систем електронного 

голосування. Одним із основних криптографічних примітивів, який 

застосовується при побудуванні схем електронного голосування є бітове 

зобов’язання. Зокрема, бітове зобов’язання використовується у такій відомій 

практично реалізованій системі електронного голосування як Punchscan та її 

спеціалізований криптографічній надбудові Scantegrity II, що широко 

застосовуються на практиці. Також слід відзначити, що при побудуванні 

класичних (не квантових) протоколів криптографічного захисту систем 

електронного голосування добре зарекомендувало себе спільне використання 

бітового зобов’язання з криптографічним примітивом розділення секрету. 

В той же час, розвиток протягом останньої чверті сторіччя квантової 

криптографії надав нові можливості по організації захисту інформації, в тому 

числі, при забезпеченні електронних виборів. Перші роботи по застосуванню 

засобів квантової криптографії для створення схем електронного голосування 

відносяться до 2006 року. Однак, спроби створення протоколів реалізації 

квантового бітового зобов’язання, які почалися у 1991-1992 роках, протягом 

двох десятиріч, стикалися з непереборними на той час труднощами 

концептуального характеру. Таким чином, основний період розвитку 

канонічних схем квантового криптографічного захисту систем електронного 

голосування відзначився відсутністю можливості застосовувати такий 

ефективний інструмент як квантове бітове зобов’язання. Використання ж саме 

квантового бітового зобов’язання важливо з тієї причини, що у класичній 

криптографії вказаний примітив традиційно базується на складності 

факторизації великих чисел, властивостях ізоморфізму графів та деяких інших 

математичних задачах, вирішення яких потенційно можливо шляхом 

застосування квантових алгоритмів (Гровера, Шора тощо). Прогрес у створенні 

апаратури, яка дозволить у перспективі суттєво прискорити виконання 

вказаних алгоритмів та за прийнятний час здійснювати криптоаналіз може 

призвести до неможливості застосування протоколів класичного бітового 

зобов’язання. Крім того, доведено, що класичне (не квантове або не 

релятивістське) бітове зобов’язання не має теоретико-інформаційної стійкості. 

На протязі 2011-2012 років дослідникам вдалося створити протоколи 

квантового бітового зобов’язання із доказаною криптографічною стійкістю, а 

протягом 2012-2014 років реалізувати їх експериментально. Однак, незважаючи 

на цю обставину, як свідчив проведений на той час аналітичний огляд світової 

наукової літератури, ситуація стосовно систем електронного голосування не 

змінилася. Тому у 2015 році автором дисертаційної роботи було запропоновано 

та вперше у відкритому джерелі (архів препринтів) опубліковано квантовий 

протокол криптографічного захисту системи електронного голосування із 

застосуванням квантового бітового зобов’язання та квантового розділення 

секрету. 
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Іншою проблемою, яка торкається практики створення систем квантового 

криптографічного захисту систем електронного голосування, є така загальна 

проблема квантової криптографії, як квантовий хакінг – несанкціоноване 

втручання в криптосистему шляхом використання недосконалості обладнання. 

Особливо гостро ця проблематика позначилася починаючи з 2010 року, коли 

були здійснені ефективні атаки на комерційно доступні квантові 

криптосистеми. 

З урахуванням викладеного, створення та вдосконалення квантових 

протоколів криптографічного захисту систем електронного голосування із 

застосуванням примітивів квантового бітового зобов’язання та квантового 

розділення секрету є актуальною науково-практичною задачею. Також 

актуальним є вдосконалення класифікації атак на квантові протоколи та 

криптосистеми, що дозволить здійснювати необхідну оцінку стійкості 

протоколів квантової криптографії та приймати рішення щодо вибору 

комерційно доступних квантових криптосистем по критерію їх здатності 

протистояти існуючим та перспективним атакам. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Напрямок 

дослідження, яке здійснюється в рамках дисертаційної роботи погоджується з 

концепціями наступних документів: 

- «Основні наукові напрями та найважливіші проблеми фундаментальних 

досліджень у галузі природничих, технічних і гуманітарних наук НАН України 

на 2014-2018 роки» в частині п.1.2.8.1 «Розробка методів та інформаційних 

технологій розв’язання задач комп’ютерної криптографія та стеганографії»; 

- «Стратегія національної безпеки України» від 26 травня 2015 року  

№ 287/2015 у контексті п.4.12 «Забезпечення кібербезпеки і безпеки 

інформаційних ресурсів, зокрема реформування системи технічного і 

криптографічного захисту інформації з урахуванням практики держав членів 

НАТО та ЄС»; 

- «Стратегія кібербезпеки України від 15 березня 2016 року № 96/2016». 

Значна частина досліджень дисертаційної роботи виконана в рамках 

науково-дослідних робіт Національної академії зв’язку ім. О. С. Попова 

«Система квантового зв’язку по оптичному волокну з функцією виявлення 

каналу витоку інформації», 2016 рік, № держреєстрації РК № 0116U007591 та 

2017 рік, № держреєстрації РК № 0117U003220. Вказані роботи виконувалися в 

рамках спільного міжнародного проекту в якому приймали участь науковці 

Білоруської державної академії зв'язку (м. Мінськ). Фінансування робіт 

здійснювалося Державним фондом фундаментальних досліджень України та 

Державним комітетом по науці та технологіям Республіки Білорусь. Здобувач 

брав безпосередню участь у вказаних НДР у якості виконавця. 

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є підвищення 

безпечності криптографічного захисту систем електронного голосування 

шляхом розробки відповідної криптографічної схеми з використанням 

квантового бітового зобов’язання та квантового розділення секрету. 
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Для досягнення поставленої мети необхідно розв’язати такі основні 

задачі: 

- розробка протоколу квантового розділення секрету з використанням 

кубітів, який може бути реалізований на сучасній технологічній базі; 

- розробка протоколу квантового розділення секрету з використанням 

кутритів, що орієнтований на перспективну технологічну базу та має 

забезпечити підвищений рівень інформаційної місткості; 

- розробка протоколу криптографічного захисту системи електронного 

голосування із спільним використанням протоколів квантового бітового 

зобов’язання та квантового розділення секрету; 

- підвищення інформаційної місткості джерела повідомлення; 

- створення розширеної класифікації атак на квантові криптосистеми з 

оптоволоконними каналами; 

- удосконалення методів захисту конфіденційних даних, що кодуються 

використовуючи гібридний спосіб або станами кутритів та передаються по 

оптичному волокну від атаки пасивного перехоплення. 

Об’єктом дослідження є процес захисту інформації у системі 

електронного голосування засобами квантової криптографії. 

Предметом дослідження є методи та способи підвищення безпечності 

криптографічного захисту систем електронного голосування з використанням 

засобів квантової криптографії. 

Методи дослідження. Дослідження проводилися з використанням 

математичних методів нерелятивістської квантової механіки, квантової теорії 

інформації, квантової криптографії (розробка квантових протоколів розділення 

секрету, криптографічний захист системи електронного голосування), 

математичних методів: методи лінійної алгебри та інші (розрахунок станів 

кубітів та кутритів, розробка методів кодування класичної інформації 

квантовими станами), методів класичної криптографії: гамування, оборотні 

перетворювання (удосконалення методів захисту даних, що передаються по 

оптоволоконній лінії зв’язку). 

Наукова новизна одержаних результатів. Полягає у такому: 

- вперше розроблено новий протокол квантового розділення секрету з 

використанням кубітів, який може бути реалізований на сучасній технологічній 

базі; на відміну від раніш створених аналогів протокол не потребує 

використання великих обсягів квантової пам’яті; 

- вперше розроблено новий протокол квантового розділення секрету з 

використанням кутритів, який забезпечує підвищену інформаційну місткість у 

порівнянні зі схемами на основі кубітів; цей протокол орієнтований на 

перспективну технологічну базу; на відміну від раніш відомих також не 

потребує використання великих обсягів квантової пам’яті; 

- вперше розроблено протокол криптографічного захисту системи 

електронного голосування із спільним використанням протоколів квантового 

бітового зобов’язання та квантового розділення секрету, якій відрізняється від 

відомих схем захисту систем електронного голосування використанням 
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примітиву квантового бітового зобов’язання, що забезпечує приховування 

інформації до закінчення голосування без можливості зміни її виборцем та 

стійкість протоколу до атак із застосуванням квантових алгоритмів; 

- удосконалено класифікацію атак на квантові криптосистеми, яка на 

відміну від раніш створених враховує деякі відносно нові види атак, головним 

чином ті, що відносяться до квантового хакінгу; 

- отримав подальшій розвиток метод захисту від витоку конфіденційних 

даних протоколів квантової криптографії, що ґрунтується на множенні блоків 

даних на трійкові випадкові оборотні матриці і відрізняється від відомих 

відсутністю необхідності використання ключів шифрування, використанням 

трійкових матриць замість двійкових та виразом для розрахунку довжини 

блоку; 

- отримав подальшій розвиток метод захисту від витоку конфіденційних 

даних протоколів квантової криптографії, що ґрунтується на трійковому 

гамуванні блоків даних і відрізняється від відомих відсутністю необхідності 

використання ключів шифрування, використанням трійкових гам замість 

двійкових та виразом для розрахунку довжини блоку. 

Практичне значення одержаних результатів. Отримані в дисертаційній 

роботі результати можуть бути використані для підвищення безпечності, 

зокрема, криптографічної захищеності систем електронного голосування, що 

використовують як квантові протоколи, так і деякі розв’язання на основі 

класичних (не квантових) методів захисту конфіденційних даних. Практична 

цінність роботи полягає у такому: 

- розроблено схему квантового криптографічного захисту системи 

електронного голосування, яка за рахунок використання примітиву квантового 

бітового зобов’язання має переваги над раніш запропонованими аналогами та 

може бути використана при організації системи електронних виборів; 

- підвищено інформаційну місткість джерела повідомлення та стійкість 

квантових протоколів до атак, що дозволяє здійснювати побудування 

практично діючої системи електронного голосування з прийнятними 

технічними характеристиками; 

- результати дисертаційної роботи використовуються у навчальному 

процесі профільних кафедр УО Білоруська державна академія зв’язку, кафедри 

безпеки інформаційних технологій Національного авіаційного університету та 

кафедри інформаційної безпеки та передавання даних ОНАЗ ім. О.С. Попова 

для підвищення ефективності підготовки фахівців з інформаційної безпеки, що 

підтверджено відповідними актами впровадження. 

Особистий внесок здобувача. У роботах, написаних у співавторстві, 

автору належать: [1] – створення основної частини класифікації протоколів 

квантового розділення секрету; [2] – математичні розрахунки щодо кодування 

кубітів відповідними кодувальними операціями; [3] – аналіз показників роботи 

системи безпечного зв’язку: визначення довжин хвиль, що мають бути 

використанні, оптимальної тривалості імпульсу стробіювання, при якої 

спостерігається максимум пропускної здатності; [4] – проведення аналітичного 
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огляду щодо існуючих методів квантового розділення секрету, а також 

розвитку та сучасного стану досліджень протоколів квантового бітового 

зобов’язання; [5] – для квантових каналів у різних моделях завад були отримані 

відповідні аналітичні вирази, які дають можливість визначити класичну 

пропускну здатність; [6] – проведення аналітичного огляду щодо певних 

аспектів методів розподілення ключів шифрування, схема протоколу та спосіб 

кодування, висновки; [7] – запропоновано концептуальну схему 

криптографічного захисту системи електронного голосування, що включає 

примітив квантового бітового зобов’язання; [8, 9] – проведення аналітичного 

огляду щодо існуючих видів атак на системи квантової криптографії, створення 

загальної схеми класифікації; [10] – запропоновано вираз для розрахунку 

довжини блоку, запропоновано використати трійкові оборотні матриці замість 

двійкових та трійкові гами замість двійкових; [23] – для квантового каналу з 

деполяризацією фотонів отримані вирази для визначення класичної пропускної 

здатності. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної 

роботи доповідалися та обговорювалися на 13 наукових конференціях, з яких:  

7 – міжнародних (1 – з реєстрацією матеріалів у наукометричної базі SCOPUS), 

6 – всеукраїнських. 

Публікації. Основні положення дисертації опубліковано у 23 наукових 

працях, у тому числі – 8 наукових статей (2 – у зарубіжному рецензованому 

виданні, 6 – у вітчизняних фахових наукових журналах), 1 науковий твір, 1 

патент України, а також 13 матеріалів і тез доповідей на конференціях (1 – на 

міжнародній конференції, матеріали якої зареєстровані у наукометричної базі 

SCOPUS). 

Структура роботи та її обсяг. Дисертація складається з анотації, вступу, 

чотирьох розділів, загальних висновків, списку використаних джерел та п’яти 

додатків і містить 22 рисунки, 5 таблиць. Повний обсяг дисертації становить 

213 сторінок, з яких 142 сторінки основного тексту, 13 сторінок анотації, 5 

сторінок рисунків та таблиць, що повністю займають площу сторінки, список 

використаних джерел із 111 найменувань на 14 сторінках, п’ять додатків на 39 

сторінках. 
 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

У вступі викладено загальну постановку науково-практичної задачі, 

обґрунтовано актуальність дослідження, що здійснюється в рамках 

дисертаційної роботи, сформульовано мету і задачі досліджень, відображено 

наукову новизну і практичну цінність отриманих результатів, наведено данні 

щодо їх апробації та впровадження. 

У першому розділі здійснено аналітичний огляд відкритих літературних 

джерел по тематиці дослідження. Проведено аналіз найбільш відомих 

класичних та квантових протоколів розділення секрету й бітового зобов’язання, 

методів класичної та квантової криптографії, що призначені для захисту систем 

електронного голосування. Визначені переваги квантових криптографічних 
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протоколів у порівнянні із класичними. Зокрема, – висока криптографічна 

стійкість – аж до теоретико-інформаційної, а також обумовлена фізичними 

принципами квантових методів криптозахисту можливість гарантованого 

виявлення несанкціонованого втручання в криптосистему у реальному 

масштабі часу. Зазначено, що досі, при створені квантових схем 

криптографічного захисту систем електронного голосування не 

застосовувалося квантове бітове зобов’язання, при тому, що така потреба, 

згідно даних літературних джерел, об’єктивно існує і класичне бітове 

зобов’язання успішно використовується у практично діючих класичних 

криптопротоколах захисту електронних виборів (Punchscan та Scantegrity II). 

Саме заповнення цієї вади є основною науково-практичною задачею 

дисертаційної роботи. Тобто, у першому розділі визначено та обґрунтовано 

актуальність створення квантового протоколу криптографічного захисту 

системи електронного голосування із застосуванням примітивів квантового 

бітового зобов’язання та квантового розділення секрету. 

У другому розділі, згідно поставленої мети дослідження, здійснено 

побудування системи криптографічного захисту процесу електронного 

голосування, яка б спільно використовувала саме квантові протоколи бітового 

зобов’язання та розділення секрету, чого досі у відкритих джерелах 

запропоновано не було. Для цього в рамках дисертаційної роботи розроблено 

два нових квантових протоколи розділення секрету. Обидва протоколи 

базуються на принципі пінг-понг передавання кудітів для реалізації квантового 

прямого безпечного зв’язку. Цей метод передбачає контроль каналу зв’язку 

шляхом періодичного перемикання із режиму передавання до спеціального 

режиму перевірки наявності несанкціонованого втручання у систему. Для 

реалізації протоколів такого типу необхідні мінімальні обсяги квантової 

пам’яті, що важливо з урахуванням обумовлених сучасними можливостями 

науки та технологій обмежень. Перший протокол використовує кудіти 

розмірності 2, тобто – кубіти. Він орієнтований на можливість практичної 

реалізації з урахуванням сучасних технологічних можливостей, оскільки 

використання кудітів із розмірністю більш двох на теперішній час є складною 

технічною задачею. Але для перспективних квантових криптосистем бажано 

використовувати кудіти із розмірністю більше 2. Це дозволяє збільшити 

інформаційну місткість джерела повідомлення. Тому другий із двох 

запропонованих нами протоколів квантового розділення секрету використовує 

кудіти розмірністю 3 – кутрити. У першому протоколі (рис. 1) здійснюється 

приготування пари заплутаних фотонів. 

Ця пара може бути приготована у одному із станів Белла. Як відомо це 

чотири ортогональних стани: 

 1 2 1 212

1
0 1 1 0

2

        

 1 2 1 212

1
0 0 1 1

2

                               (1) 
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Початок
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їх про унітарну 

операцію Боба

Аліса випадковим 
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операцій Ui та 
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від Боба його Ui 

 
Рисунок 1 – Блок-схема процедури розділення секрету з контролем 

каналу зв’язку 
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У простішому випадку, учасниками процедури, які безпосередньо 

розділюють секрет є станції Боб і Чарлі. Третім учасником протоколу є станція 

Аліса, яка виконує функції дилера. Для реалізації протоколу необхідно 

використовувати певні унітарні операції. Всього в даному протоколі 

застосовується чотири таких операцій: 

0 0 0 1 1U I         

1 0 0 1 1zU          

2 0 1 1 0xU                                           (2) 

3 0 1 1 0yU i         

де I – тотожний оператор із розмірністю 2х2; 

    
i  – матриці Паулі.  

Коли здійснюється передавання фотонів через канал зв’язку, має бути виконана 

перевірка несанкціонованого прослуховування. Така перевірка звичайно має 

місце при реалізації пінг-понг протоколів квантової криптографії. 

Вимірювальними базисами, які використовуються у даному протоколі є 

 0 , 1Z   та 
1 1

( 0 1 ), ( 0 1 )
2 2

X x x
 

       
 

. Цім базисам 

ставляться у відповідність горизонтально-вертикальна поляризація фотонів та 

діагональна поляризація. 

Ідея протоколу з використанням кутритів не відрізняється суттєво від тієї, 

що описана у роботі для протоколу з використанням кубітів. Відмінністю є 

специфічні стани Белла для кутритів і набір кодувальних операцій (табл. 1). 

Таблиця 1 – Стани Белла для заплутаних кутритів та кодувальні операції 

Стан 
ij  

Оператор Uij для перетворювання 

00  в 
ij , який діє на другий 

кутрит 

 00 00 11 22 3     00 0 0 1 1 2 2U      

 2 /3 4 /3

10 00 11 22 3i ie e      
2 /3 4 /3

10 0 0 1 1 2 2i iU e e   
 

 4 /3 2 /3

20 00 11 22 3i ie e      
4 /3 2 /3

20 0 0 1 1 2 2i iU e e   
 

 01 01 12 20 3     01 1 0 2 1 0 2U     

 2 /3 4 /3

11 01 12 20 3i ie e      
2 /3 4 /3

11 1 0 2 1 0 2i iU e e   
 

 4 /3 2 /3

21 01 12 20 3i ie e      
4 /3 2 /3

21 1 0 2 1 0 2i iU e e   
 

 02 02 10 21 3     02 2 0 0 1 1 2U     

 2 /3 4 /3

12 02 10 21 3i ie e      
2 /3 4 /3

12 2 0 0 1 1 2i iU e e   
 

 4 /3 2 /3

22 02 10 21 3i ie e      
4 /3 2 /3

22 2 0 0 1 1 2i iU e e   
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Крім того, у протоколі з кутритами для контролю каналу від 

несанкціонованого прослуховування використовуються наступні додаткові 

базиси: 

0 0z   , 1 1z   , 2 2z   ;  0 0 1 3 3x     ,    

 2 /3 2 /3

1 0 1 2 3i ix e e     ,  2 /3 2 /3

2 0 1 2 3i ix e e     ;   

 2 /3

0 0 1 2 3iv e    ,  2 /3

1 0 1 2 3iv e    ,    

 2 /3

2 0 1 2 3iv e     ;  2 /3

0 0 1 2 3it e    ,               (3) 

 2 /3

1 0 1 2 3it e    ,  2 /3

2 0 1 2 3it e    ;    

Стійкість протоколів цього класу до атак пасивного перехоплення у 

відповідних роботах отримала назву «асимптотична стійкість». Для пінг-понг 

протоколів можливе підвищення рівню захищеності від атак пасивного 

перехоплення. Тому це використовується також і у випадку запропонованого у 

дослідженні протоколу. 

Запропоновано систему криптографічного захисту процедури 

електронного голосування із спільним використанням протоколу квантового 

бітового зобов’язання та протоколу квантового розділення секрету (рис. 2). 

Боб

Аліса

A1

B1

A2

B2

Виборча комісія

Виборець
 

Рисунок 2 – Загальна схема забезпечення криптографічного захисту 

електронного голосування 

Схема базується на протоколі квантового бітового зобов’язання. Кожний 

раз, коли виборець віддає голос за кожного окремого кандидата, автоматичний 

пристрій, який ми будемо називати «станція Аліса», формує випадкову групу 

фотонів та спрямовує її до машині, що здійснює формування голосів, яку ми 

відповідно будемо називати «станція Боб». Кожен із вказаних фотонів 

знаходиться у одному із станів BB84. Процедура повторюється окремо для 

кожного кандидата, який перелічений у бюлетені – станція Аліса відправляє 

стільки ж груп фотонів, скільки разів голосуючий обирає «так» або «ні» 

відносно кожного відповідного кандидата. Наприклад, якщо у бюлетені 

запропоновано 10 можливих кандидатів, то станція Аліса для кожного 

голосуючого має вислати по 10 груп фотонів. Далі, станція Боб спрямовує 

результати квантових вимірювань двом своїм агентам В1 та В2, які розташовані 

на певної відстані від станції Боб. Уповноважені агенти В1 та В2, одночасно, 

передають двом уповноваженим агентам виборчої комісії А1 та А2 обране 

станцією Боб зобов’язання. Воно визначається тим, який саме вибір зробив 
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виборець – «так» чи «ні». Зашифроване значення зобов’язання публікується 

відкрито, що контролюють засобі масової інформації, незалежні спостерігачі, 

виборці тощо. У момент часу tc+d/2c, де с – швидкість світла, d – відстань між 

парами (А1, В1 та А2, В2) агентів, агенти В1 та В2 одночасно розкривають 

агентам А1 та А2 (кожен своєму парному агенту відповідно) значення 

зобов’язання, а також значення квантового вимірювання в певному 

вимірювальному базисі, які агенти В1 та В2 отримали раніш від станції Боб. 

Агенти А1 та А2 перевіряють – чи погоджуються результати вимірювань з 

обраним базисом. Кожен із агентів А1 та А2 має знаходитися в безпосередньої 

близькості від кожного із агентів В1 та В2 відповідно на мінімально можливому 

віддаленні, що не перевищує 1 м. Кожна відповідна пара агентів А та В може 

бути автоматичним пристроєм. Використання схеми квантового бітового 

зобов’язання демонструє бездоказовість деяких необґрунтованих претензій (у 

разі спроб пред’явлення таких претензій) окремого виборця чи групи виборців 

про порушення, які нібито мали місце в ході голосування. У запропонованій 

схемі голосуючий взаємодіє з тією частиною системи, яка представлена 

станцією Боб. Виборча комісія, в свою чергу, для отримання інформації 

здійснює взаємодію з агентами А1 та А2. При цьому, перед передаванням даних 

від агентів станції Аліса до членів виборчої комісії здійснюється процедура 

розділення секрету (рис. 3). 

 

Рисунок 3 – Схема розділення секрету серед членів виборчої комісії. A1 та 

A2 – агенти станції Аліса. D – дилер, M1, M2… Мi, …Мn – члени виборчої 

комісії 

Після того, як кожний із двох агентів станції Аліса отримав данні, 

виконується розділення секрету. Для виконання цієї процедури ми 

передбачаємо використання одного із запропонованих нами протоколів. Після 

здійснення розділення секрету агенти А1 та А2 передають кожну частину 

секрету кожному члену комісії. Для того, щоб здійснити підрахунок голосів всі 

члени виборчої комісії мають продемонструвати свої частини секрету один 

одному. В іншому випадку підрахунок голосів здійснити неможливо. Така 

схема не дозволяє окремим членам виборчої комісії або одночасно декільком 

членам комісії маніпулювати підрахунком голосів. Секрет розділюється між 

всіма членами виборчої комісії та ще одним учасником, якого ми називатиме 

дилер (позначимо його через D) і який є, як і у попередніх випадках, 

автоматичним пристроєм. Кожна окрема частина секрету передається кожному 

члену виборчої комісії та, окрім цього, одна з частин секрету передається 
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дилеру. Процедура розділення секрету забезпечує взаємний контроль членів 

виборчої комісії в ході підрахунку голосів. Для того, щоб визначити, як саме 

проголосував виборець всі члени виборчої комісії мають об’єднати частини 

секрету, якими вони володіють. Таким чином унеможливлюється одноособовий 

підрахунок голосів, або змова декількох членів виборчої комісії. Тобто в 

даному випадку не є можливим нечесний підрахунок голосів. 

У третьому розділі створено розширену класифікацію атак на квантові 

криптосистеми (рис. 4).  

 

Атаки на протоколи квантової криптографії
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Рисунок 4 – Розширена класифікація атак на квантові криптосистеми з 

оптоволоконними каналами. 

 

До некогерентних атак (див. рис. 4) відносяться атака перехоплення-

пересилання (АПП) та напівпрозора атака (НПА), до атак, що обумовлені 

недосконалістю обладнання відносяться атака «людина посередині» (АЛП), 
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атака «відмова в обслуговуванні» (АВО) та атаки на конкретні протоколи 

(АКП). До когерентних атак відносяться колективна атака (КА) та об’єднана 

атака (ОА). 

Запропонована класифікація може використовуватися для здійснення 

оцінки криптографічної стійкості протоколів квантової криптографії та 

квантових криптосистем, приймання рішення стосовно вибору квантових 

криптосистем, що промислово випускаються (зокрема, для застосування у 

системах електронного голосування) шляхом аналізу їх здатності протистояти 

існуючим та перспективним видам атак на вказане обладнання. 

У четвертому розділі запропоновано підвищення інформаційної місткості 

джерела при передаванні інформації окремими фотонами в протоколах квантової 

криптографії, шляхом використання трирівневих класичних або квантових 

систем – тритів або кутритів замість кубітів або бітів відповідно. Підвищення 

пропускної здатності квантових каналів є важливим для побудування системи 

криптографічного захисту електронного голосування. Розглядається гібридний 

спосіб кодування трійкової класичної інформації, який дозволяє зберегти 

основну перевагу протоколів квантової криптографії – можливість виявити 

прослуховування в оптоволоконному каналі зв’язку за допустимий час і при 

цьому є більш простим з точки зору технічної реалізації. Також розглянуто 

пристрій для кодування тритів поляризаційними станами одиночних фотонів, 

який теж має вищезазначені переваги. Отримано вираз для визначення 

пропускної спроможності тритового каналу зв’язку у залежності від імовірності 

зареєструвати темновой імпульс Pt і квантової ефективності реєстрації η: 

   

   
















 













 






 








 






















 














 
























1
)1(

2
log)1(

22
11log

2
11log

3

2

2
log1log1

3

1
2

1
3

1
log

2
1

3

2

)
2

1)(1(
3

2
)1(

3

1
log)

2
1)(1(

3

2
)1(

3

1

333

333

3

tttt

t
ttt

t
t

t
t

t
t

t
t

PPPP

P
PPP

P
P

P
P

P
P

P
PS

(4)
 

Запропоновано два методи захисту конфіденційних даних, що ґрунтуються 

на множенні на випадкові трійкові оборотні матриці та на використанні гамування 

тритових рядків, що передаються. Ці методи можуть бути застосовані у квантових 

протоколах, в яких здійснюється передавання даних у трійковій системі числення. 

При реалізації першого методу первісно, сторона, що здійснює 

відправлення трійкового повідомлення, розбиває його на l  блоків ia  ( li ,1 ). 

Кожен блок має фіксовану довжину, яка дорівнює r . Значення r  

розраховується за формулою: 

ct
t

t
r вияв

вияв 
1

,                                              (5) 

де tвияв – час виявлення зловмисника, с; 

     t1 – час передавання через канал одного трита, с; 

     c – швидкість з якою здійснюється передавання, трит/с. 
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Як видно з вказаного вище виразу значення r має бути обрана таким чином, 

щоб блок тритів з такою довжиною передавався протягом часу tпер, що напевне 

перевищує час, за який відбувається виявлення зловмисника tвияв.  

Далі сторона що здійснює відправлення для кожного ia  генерує оборотну 

випадкову трійкову матрицю iM  яка має розмір rr . 

Сторона, що здійснює відправлення, створює нове повідомлення шляхом 

множення матриці на блок даних за модулем 3: iii aMb   . 

Отримані в результаті блоки ib , відправник кодує використовуючи 

гібридний спосіб або кутритами. Потім відбувається передавання блоків по 

оптичному волокну. Легітимна сторона виконує при цьому контроль наявності 

несанкціонованого втручання у систему зловмисника. Для цього здійснюється 

моніторинг рівня помилок при реєстрації символів «0». 

У разі, коли рівень помилок не є вищім ніж припустимий, після 

закінчення квантового передавання, здійснюється передавання матриць iM . Від 

сторони, що здійснює відправлення до отримувача, передавання матриць 

здійснюється по класичному (не квантовому) відкритому каналу, але при 

обов’язковому виконанні процедури автентифікації. 

Після отримання матриць приймаюча сторона здійснює їх обертання. 

Потім кожна обернена матриця множиться на повідомлення, яке отримано по 

квантовому каналу iii bMa 1 . Таким чином одержувач отримує вихідне 

повідомлення. 

Зловмисник, який здійснив несанкціоноване втручання в систему, може 

перехопити один з блоків ia  до моменту виявлення легітимними сторонами 

факту атаки. Але, в силу того, що зловмиснику не відомі матриці iM , 

одержання вихідної інформації для нього не є можливим. 

Далі викладено метод приховування секретної інформації, який базується 

на використанні випадкових трійкових гам.  

Перед передаванням даних, сторона, яка здійснює відправлення, розділює 

трійкову послідовність своєї інформації на l блоків ia . Кожний блок має 

довжину r. Значення r визначається за раніш введеною нами формулою. Після 

розділення на блоки відправник генерує випадкову трійкову гаму 1 . Довжина 

гами складає r тритів. Відправник додає вказану гаму для першого блоку 

відкритого тексту: 111  ab . Додавання виконується за модулем 3. 

По завершенні застосування гами відправник здійснює передавання блоку 

1b  отримувачу. Якщо протягом проміжку часу, за який здійснювалося 

передавання блоку, легітимними користувачами не було зафіксовано факту 

несанкціонованого втручання у систему, відправник спрямовує отримувачу 

гаму 1 . Передавання гами здійснюється по відкритому каналу, але з 

обов’язковим виконанням процедури автентифікації. Після отримання блоку 1b  

отримувач здійснює потритове додавання до вказаного блоку гами 1 . Таким 

чином, отримувач відбудовує вихідний блок: 
1 1 1a b   . 
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Якщо при здійсненні передавання 1b  легітимними сторонами фіксується 

факт несанкціонованого втручання зловмисника у систему, то відправлення 

гами 1  не відбувається. Не володіючи гамою зловмисник не має можливості 

відбудувати вихідну інформацію що містися у 1a . 

Описана послідовність дій повторюється для всіх інформаційних блоків 

ia . Для кожного блоку завжди застосовується окрема гама. Слід відзначити, що 

гами в цьому випадку не є ключами, як це має місце у поточних шифрах. Ця 

характеристика обумовлена тим, що незважаючи на передавання гам від 

суб'єкта А до суб'єкта В по відкритому каналу, воно здійснюється лише тоді, 

коли обидві легітимні сторони здійснили перевірку відсутності втручання 

зловмисника у оптоволоконну комунікаційну лінію. 

Виконано оцінки та швидкодії запропонованого методу, що базується на 

застосуванні трійкових випадкових оборотних матриць у випадку передавання 

тритів (табл. 2). За критерієм швидкодії цей метод поступається методу гамування, 

але, як показують розрахунки, швидкодію методу множення на випадкові трійкові 

оборотні матриці все ж слід визнати цілком придатною для практичного 

використання цього методу. 

 

Таблиця 2 – Час генерації трійкових випадкових оборотних матриць 

розміру rr   

Швидкість 

передавання, 

Мтрит/с 

Час виявлення 

підключення 

несанкціонованого 

користувача, мкс 

Розмір 

блоку 

даних r, 

трит 

Середній час генерації 

однієї трійкової 

випадкової оборотної 

матриці rr , с 

5 10 50 0,7 

5 20 100 5 

5 30 150 16 

5 40 200 38 

5 60 300 121 

5 80 400 275 

5 100 500 528 

 

Метод захисту конфіденційних даних з передаванням тритів, який 

ґрунтується на використанні множення на випадкові трійкові оборотні матриці, має 

перевагу над методом гамування за критерієм стійкості. 

Запропоновані в цьому розділі методи можуть бути використані для 

підвищення рівня захисту при передаванні конфіденційних даних у системі 

електронного голосування. 
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ВИСНОВКИ 

В результаті виконання дисертаційної роботи розв’язана актуальна 

науково-практична задача створення квантового протоколу криптографічного 

захисту системи електронного голосування з застосуванням примітивів 

квантового бітового зобов’язання та квантового розділення секрету. 

В дисертаційній роботі отримано такі результати: 

1. Вперше розроблено новий протокол квантового розділення секрету з 

використанням кубітів. Схема не потребує використання великих обсягів 

квантової пам’яті. 

2. Вперше розроблено новий протокол квантового розділення секрету з 

використанням кутритів. Використання кутритів замість кубітів збільшує 

інформаційну місткість у 1,585 разів. 

3. Вперше розроблено квантовий протокол криптографічного захисту 

системи електронного голосування з спільним використанням протоколів 

квантового бітового зобов’язання та квантового розділення секрету. На відміну 

від класичного квантове бітове зобов’язання має стійкість до атак квантового 

комп’ютера. 

4. Удосконалено класифікацію атак на квантові криптосистеми, яка може 

використовуватися для здійснення оцінки криптографічної стійкості протоколів 

квантової криптографії та квантових криптосистем. 

5. Отримав подальшій розвиток метод захисту даних, що ґрунтується на 

використанні трійкових випадкових оборотних матриць, і не потрібує 

розподілення ключів шифрування. Відправлення трійкового повідомлення 

здійснюється після розбивання його на l  блоків ia  ( li ,1 ) фіксованої довжини 

r, таким чином, щоб блок тритів з такою довжиною передавався протягом часу 

tпер, що напевне перевищує час, за який відбувається виявлення підключення 

зловмисника tвияв. Для кожного ia  генерується оборотна випадкова трійкова 

матриця iM  яка має розмір rr . Створюється повідомлення шляхом множення 

матриці на блок даних за модулем 3: iii aMb  . При відсутності втручання при 

передаванні блоку bi отримувачу спрямовується матриця iM . Для 

відбудовування блоку аi матриця після обертання множиться на повідомлення 

iii bMa 1 . 

6. Отримав подальшій розвиток метод захисту даних, що ґрунтується на 

використанні трійкових випадкових гам, і не потрібує розподілення ключів 

шифрування. Відправлення трійкової послідовності здійснюється після 

розбивання його на l  блоків ia . Кожний блок має довжину r. Генерується 

випадкова трійкова гама 1  для першого блоку відкритого тексту: 111  ab . 

Додавання виконується за модулем 3. При відсутності втручання при 

передаванні блоку 1b , відправник спрямовує отримувачу гаму 1 . Для 

відбудовування блоку а1 здійснюється потритове додавання до блоку b1 гами 

1 : 
1 1 1a b   . 
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АНОТАЦІЯ 

Лімарь І. В. Криптографічний захист системи електронного 

голосування з використанням протоколів квантової криптографії. – 

Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за 

спеціальністю 05.13.21 – системи захисту інформації. – Одеська національна 

академія зв’язку ім. О.С. Попова, Одеса, 2018. 

У дисертаційній роботі розв’язана актуальна науково-практична задача 

створення квантового протоколу криптографічного захисту системи 

електронного голосування із застосуванням примітивів квантового бітового 

зобов’язання та квантового розділення секрету. Розроблено протокол 

квантового розділення секрету з використанням кубітів, який не потребує 

використання великих обсягів квантової пам’яті. Протокол орієнтований на 

сучасні технологічні можливості практичної реалізації такої схеми. Для 
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перспективного використання створений протокол квантового розділення 

секрету з використанням кутритів. Це дозволить збільшити інформаційну 

місткість джерела повідомлення. Удосконалено розширену класифікацію атак 

на квантові протоколи та квантові криптосистеми. Така класифікація може бути 

використана при виборі комерційно доступного обладнання квантової 

криптографії. Отримали подальшій розвиток методи захисту від витоку 

конфіденційних даних, що ґрунтується на використанні трійкових випадкових 

оборотних матриць та трійкових випадкових гам. 

Ключові слова: електронне голосування, квантова криптографія, кубіти, 

кутрити, квантова заплутаність, квантове бітове зобов’язання, квантове 

розділення секрету, квантовий хакінг, класифікація атак 

АННОТАЦИЯ 

Лимарь И. В. Криптографическая защита системы электронного 

голосования с использованием протоколов квантовой криптографии. – 

Рукопись. 

Диссертация на соискание научной степени кандидата технических наук 

по специальности 05.13.21 – системы защиты информации. – Одесская 

национальна академия связи им. А.С. Попова, Одесса, 2018. 

В диссертационной работе решена актуальная научно-практическая 

задача создания квантового протокола криптографической защиты системы 

электронного голосования с использованием примитивов квантового битового 

обязательства и квантового разделения секрета. Разработан протокол 

квантового разделения секрета с использованием кубитов. Схема протокола не 

требует использования больших объемов квантовой памяти. Это является 

критичным, поскольку современные технологические возможности по 

полноценному использованию устройств квантовой памяти и сама её емкость 

являются ограниченными. Протокол ориентирован на возможность 

практической реализации с учетом современных технологических 

возможностей, поскольку использование кудитов с размерностью более 2 в 

настоящее время является сложной технической задачей. Однако, в 

перспективных квантовых криптосистемах целесообразно использовать кудиты 

с размерностью более 2. В силу этого с целью повышения информационной 

емкости также разработан протокол квантового разделения секрета с 

использованием кутритов. Использование кутритов вместо кубитов 

увеличивает информационную емкость в 1,585 раз. Каждый из указанных 

протоколов может быть использован в предложенной новой схеме 

криптографической защиты системы электронного голосования. Разработан 

новый протокол криптографической защиты системы электронного 

голосования с совместным использованием протоколов квантового битового 

обязательства и квантового разделения секрета. Протокол отвечает 

требованиям, предъявляемым в настоящее время к криптосистемам защиты 

электронных выборов и является стойким к атакам с использованием 

квантового компьютера. Кроме того, в отличие от классических (не квантовых) 

систем криптографической защиты, используемый подход обеспечивает 
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своевременное выявление несанкционированного прослушивания, что 

предотвращает возможное дальнейшее искажение данных в 

коммуникационном канале. Усовершенствована расширенная классификация 

атак на протоколы квантовой криптографии и квантовые криптосистемы. 

Классификация может использоваться для осуществления оценки 

криптографической стойкости протоколов квантовой криптографии и 

квантовых криптосистем, принятия решения относительно выбора 

промышленно выпускаемых квантовых криптосистем (в частности – для 

использования в системах электронного голосования) путем анализа их 

способности противостоять существующим и перспективным видам атак на 

указанное оборудование. Получили дальнейшее развитие методы защиты от 

утечки конфиденциальных данных, которые базируются на использовании 

троичных случайных обратных матриц и троичных случайных гамм.  

Ключевые слова: электронное голосование, квантовая криптография, 

кубиты, кутриты, квантовая запутанность, квантовое битовое обязательство, 

квантовое разделение секрета, квантовый хакинг, классификация атак 

ABSTRACT 

Limar I. V. The cryptographic protection of the electronic voting system 

with using of quantum cryptography protocols. – Manuscript. 

Thesis for a Candidate of Technical Science degree in specialty 05.13.21 – 

information security systems. – O.S. Popov Odessa National Academy of 

Telecommunications, Odessa, 2018. 

In the thesis the applied scientific research task of the creation of the quantum 

protocol of the cryptographic protection of the electronic voting system with using 

quantum bit commitment and quantum secret sharing primitives, has been solved. 

The protocol of quantum secret sharing which uses the qubits and which does not 

need using of large sizes of quantum memory has been developed. The protocol is 

oriented on present-day technological capabilities of practical realization of the such 

scheme. The quantum secret sharing protocol with qutrits for applying in prospect has 

been developed. It will let to increase the information capacity of the sourse of the 

message. The extended classification of the attacks on quantum protocols and 

quantum cryptosystems has been improved. This classification can be used for choice 

of comercial available equipment of quantum cryptography. The methods of the 

protection from the leak of the private information which are based on using of the 

ternary random inverse matrixes and ternary random gammas have been developed 

further. 

Key words: electronic voting, quantum cryptography, qubits, qutrits, quantum 

entanglement, quantum bit commitment, quantum secret sharing, quantum hacking, 

classification of attacks 
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