
Секція 4. Кібербезпека 

 

75-а науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, 

 науковців, аспірантів та студентів 
146 

Стрельченко В.І., 

ОНАЗ ім. О.С.Попова 

strelchenko.vii@gmail.com 

Науковий керівник  д.т.н., професор Васіліу Є.В. 

 

АНАЛІЗ ТИПОВИХ АТАК НА КВАНТОВІ ПРОТОКОЛИ РОЗПОДІЛЕННЯ КЛЮЧІВ 

 

Анотація. В даній роботі розглянуті можливі варіанти застосування квантової 

криптографії як системи, що забезпечує конфіденційний обмін цифрової інформації. 

Проаналізовано механізм квантового розподілу ключів і досліджено кілька протоколів. 

Розглянуто вразливість протоколу та можливі атаки зловмисника на основі розробленої 

математичної моделі. 

 

Всі наявні алгоритми шифрування з відкритим ключем, наприклад RSA, використовують 

загальновідомий ключ, володар якого може розшифрувати вміст повідомлення, вони базуються 

на складності завдання розкладання числа на прості множники і дискретного логарифмування. 

Дані алгоритми стають дуже вразливими в разі створення квантових комп'ютерів. Квантові 

алгоритми (наприклад алгоритм Шора) дозволять зламати захист та отримати вміст секретного 

повідомлення, причому з витратою малої кількості часу. Алгоритми шифрування, що 

використовують за основу для кодування секретні ключі, наприклад DES, є стійким до 

криптографічних атак, але в їх використанні є відповідні обмеження. Перед початком процесу 

обміну кодованими повідомленнями, обидві сторони (Аліса і Боб) повинні обмінятися 

секретними ключами, дані ключі повинні бути відомі тільки цим сторонам. Безпечний розподіл 

ключів в цьому випадку виходить на перший план. Для реалізації безпечного розподілу ключів 

використовуються різні методи, які не дуже зручні з позиції швидкості і надійності самого 

ключа. Ключ може бути просто перехоплений зловмисником, з подальшим вивченням і 

модифікацією вмісту. В класичних системах прийому-передачі інформації зловмисник може 

залишитися непоміченим, дізнатися відповідний ключ і отримати доступ до секретної 

інформації.  

Квантовий розподіл ключів - метод, що надає можливість двом абонентам (Алісі і Бобу)  

безпечно згенерувати секретний ключ, якщо вони мають доступ до квантового каналу зв'язку і 

відкритого звичайного каналу з можливістю аутентифікації відправника повідомлення. 

Передані по квантовому каналу біти використовуються для створення секретного ключа, яким 

потім шифруються повідомлення, що передаються по будь-якому відкритому каналу. 

Основною перевагою квантового розподілу ключів перед звичайними класичними схемами є 

принципова можливість виявити агента, що підслуховує, який, в силу законів квантової фізики, 

при прослуховуванні змушений впливати на стан переданих квантових частинок. Результатом 

такого впливу буде рівень помилок, що значно перевищує природний рівень перешкод в каналі, 

а це служить сигналом до переривання процедури передачі ключа.  

Однак закони квантової механіки, завдяки яким існує можливість виявити зловмисника, 

також допускають і різні види атак на квантовий канал зв'язку. Стек квантових протоколів 

розподілу ключа (КПРК) включає спеціальну процедуру посилення секретності, при якій 

довжина переданого ключа зменшується на деяке число біт, яке залежить від рівня помилок при 

передачі. Тим самим суттєво зменшується кількість інформації про ключ, яку міг отримати 

агент, що підслуховує. Відзначимо також, що помилки при передачі кубітів можуть бути 

обумовлені не тільки активністю агента, але і природними перешкодами і загасанням в 

квантовому каналі, а також помилками при генерації і вимірюванні станів кубітів. У квантовій 

криптографії, внаслідок неможливості відрізнити природні перешкоди від створюваних 

прослуховуванням, всі помилки, що виникають при передачі кубітів, вважаються створеними 

агентом, що підслуховує. 
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Алгоритми атак, що може використовувати зловмисник в разі, коли всі сигнали містять 

лише один фотон, поділяють на два класи. До першого класу відносять індивідуальні та 

некогерентні атаки. Під час такої атаки зловмисник обробляє кожен переданий фотон окремо. 

Найпростішим варіантом є атака перехоплення-пересилання фотона. Зловмисник перехоплює 

відправлені фотони, вимірює їх стан і після цього відправляє нові фотони приймаючий стороні 

у виміряних ним станах. Оскільки зловмисник не передає фотони передавальній сторони далі 

по каналу, а генерує нові, таку стратегію прослуховування також називають непрозорою. До 

некогерентних відносять також атаку переплутування квантових зондів зловмисника з 

переданими в каналі фотонами. Під час такої атаки кожен фотон заплутується з окремим 

зондом незалежно від інших, і далі відправляється передавальній стороні. Після цього 

зловмисник зберігає зонди в квантовій пам'яті і вимірює їх стани окремо після того, як 

закінчиться відкритий обмін повідомленнями між легітимними сторонами. Прослуховування 

відкритих повідомлень між легітимними сторонами дозволяє зловмиснику дізнатися базиси, які 

використовували легітимні сторони, і тим самим вибрати оптимальні вимірювальні процедури 

для своїх зондів, щоб отримати більше інформації про ключ. Зрозуміло, стани фотонів, з якими 

зловмисник переплутує свої зонди, змінюються після переплутування, проте рівень внесених 

зловмисником помилок може бути значно менше, ніж при непрозорій атаці. Таку атаку 

називають також напівпрозорою. При будь-якій некогерентній атаці зловмисник може 

зменшити рівень внесених ним помилок за рахунок зменшення кількості отриманої ним 

інформації – він повинен перехоплювати або переплутати зі своїми пробами тільки деяку 

частину переданих фотонів. 

Другий клас атак на квантові алгоритми розподілення ключів - так звані когерентні 

атаки, при яких зловмисник може будь-яким способом переплутує зонд будь-якої розмірності з 

цілою групою переданих одиночних фотонів. Далі зловмисник зберігає свій великий зонд до 

тих пір, поки не закінчяться всі відкриті комунікації між легітимними сторонами, а потім 

виконує найбільш загальне вимірювання зонду за своїм вибором. Одним з варіантів 

когерентних атак є колективні, в такому варіанті кожен переданий фотон індивідуально 

заплутується з окремим зондом, що дуже схоже на когерентні атаки. Однак вимірювання 

проводиться не індивідуально для кожного зонду, а на всіх зондах відразу, що розглядаються як 

велика єдина квантова система. 

Таким чином, розглянуті типові атаки на протоколи квантового розподілення ключів та 

деякі методи захисту від цих атак. 
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