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 Man In וודאות למניעת מתקפות-שימוש בעקרונות האי

The Middle 
 ושילה ספרה מלר אפיק קסטיאל ,י תום רז"תורגם ע, יאיר מוליאן י"ענכתב 

 

 הקדמה

מתמטיקאים , שבה מדעניםמציאת דרך להעברת מידע ממקום אחד למשנהו באופן בטוח הינה בעיה 

מלבד ( או מכונה)אף אדם  מטרתנו העיקרית הינה להבטיח כי. וקריפטוגראפים מתעסקים לא מהיום

 .כל לקרוא את התוכן שנשלח אליויו( הנמען)האדם הרצוי 

 

בסיסיים פיזיקאלים חוקים ו י אמצעים פיזיים"מתבצע תמיד עמידע הקשור בהעברת החישוביות התהליך 

 מרבית כיום מסריקה זריזה ניתן לראות כי . האבטחהרמת  משחקים תפקיד חשוב כאשר מדובר על

נחשבות למרות ששיטות אלה כרגע , עם זאת. קלאסיתנמצאות בשימוש מבוססות על פיזיקה ששיטות ה

דוגמא טובה הינה . כוח מוגבל של חישוביותנחה כי לתוקף קיים הההן בדרך כלל מבוססות על , בטוחותכ

-ו Pההנחה המרכזית בו היא שניתן לדעת את ערכי . RSA-ה, הנפוץ כל כך אלגוריתם ההצפנההשימוש ב

Q  בהינתןN , אך כאשרN משך זמן פעולת פירוקו לגורמים יהיה רב באופן משמעותי, הוא מספר עצום. 

 

להעברת מידע ½)  ספין שימוש בחלקיקים בעלי או פוטונים מקוטבים גוןכ)שימוש במערכת קוונטית 

מצותת אפילו כי שמבטיחות  ,עקב עקרון אי הודאות ומשפט בל, מעלה תופעות הצפנה קוונטית, דיגיטלי

 .בעת ניסיון לביצוע מתקפה לא יוכל להתחמק מלהיתפס אין סופיתכוח חישוביות  לעב

 

תשובה מושלמת לבעיות כמו  הנראוהוא  .חדש יחסיתנחשב המדע העומד מאחורי הצפנה קוונטית 

אקראיים -בניגוד למספרי פסבדו)על ידי יצירת רצף מספרים רנדומליים אמיתי , לדוגמא .חשובות רבות

מפני  להגן על מידעניתן יהיה ו, לא ניתן יהיה לזייף כסף( במחשבי אלגוריתם "שנוצרים בדרך כלל ע

אחד  קיים נושא, אך בכל זאת. עדיין בחיתוליווהכל  בלבד תיאורטי הרב עדיין ,כרגע. העתקתו או ציתותו

או ) קוונטית מפתחות החלפתוהידע שיש כיום בנושא והוא  שיכול להיות מעשי אפילו עם הטכנולוגיה

 .בו נתמקד במאמר זהו( Quantum Key Distribution: באנגלית

 

החלק . שהייתי מעוניין להציג לפני שנגש לנושא עצמו םאחרירבים הצפנה קוונטית מסתמכת על נושאים 

דברים מתבצעים כאשר הם בו האופן הידון בחלקים מרכזיים בהצפנה ומייצגים את במאמר הראשון 

ורמליזם בשימוש בפ, בעקרונות הקשורים בעולם הקוונטי נדון, לאחר מכן. מבוססים על פיזיקה קלאסית

 שזירות, המושגים שיהיו חשובים לחלקים שאחריהם כמו עיקרון האי וודאות. המתאים לתאור מידע קוונטי
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דרכים שונות ליישם אותן בכדי  ארבע אנו נעבור לראות ,עם כל הכלים האלה. באריכותומשפט בל יוסברו 

 .BBM92-ו BB84 ,E91 ,B92-כ ותשידועות מפתח לבצע החלפת

 

 נהמושגים בהצפ

ענף . המידע אימותו זיהוי, באבטחת בעיקר עוסקה, המחשב ומדעי מתמטיקהב ענף הינה קריפטוגרפיה

. תקדומו בתרבויות שראשיתה ומסחריים דיפלומטיים, צבאיים שימושים של ארוכה היסטוריה זה בעל

ולכן הוא , יוליוסשלפי היסטוריונים רבים שימש את הקיסר  צופןה נההי, ביותר המוכרות הדוגמאות אחת

 בסדר קבוע ממנהבמרווח  השבאבאחותה  מוחלפתהמקורי  מכתבב אות כל שבו -" צופן קיסרי"מכונה 

( מפתח)שימוש בצופן קיסרי במרווח קבוע , לדוגמא. (על פי מפתח שנקבע מראש) אלפביתיהאותיות ה

 :אותיות 3של 

 
 [http://en.wikipedia.org/wiki/Caesar_cipher: במקור]

 

, אותיות 4עם מרווח קפיצות של , בעזרת הדרך שהוצגה לעיל לבובמסר  לשלוח מעוניינת אליס כי נניח

 :כך המסר. f(message; key)פ "ע

ATTACK THEM 

 :ב יוחלף

EXXEGO XLIQ 

 

 הברור זו שיטה של ההחולש. f-1(message; key) :הוא מבצע, אליס שלחה לו מה ביןשבוב יוכל לה מנת על

שר אכ, בדרך כלל. הפענוח מפתח ניתן בקלות לדעת מה, נמצא בידי האויב הצפנה מפתחברגע ש -

דרך הצפנה שאינה ניתנת  במציאת הם אינם מעוניינים רבות פעמים, משתמשים בהצפנות נשיםא

 .התוכן שלה בעל משמעות עוד כל לפחות, מוגנת תישאר שלהם שההודעה אלא שבירהל

http://en.wikipedia.org/wiki/Caesar_cipher
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 אם ,בהצפנה משתמש מאיתנו אחד כל כמעט וכיום, הרומית הקיסרות מימי רבות התקדם ההצפנה עולם

 בשיטת שימוש. שלנו הפייסבוק לחשבון מזדהים אנו כאשר זה אם או Google-ב חיפוש כדי תוך זה

, (Netscapeשפותחה על ידי  Secure Socket Layer של תיבות ראשי) SSL הינה אלו בדוגמאות ההצפנה

 שאמור במקום https מופיע כאשר כי לציין יכול משתמש כל שכמעט כך כל לפופולארי הפך ושימושה

מה שיעזור בעת מניעת מתקפות , מאובטחת לאתר התקשורת כי הדבר מעיד על כך, http-ה להופיע

Man In The Middle כמו שיכולה להתרחש במקרה הבא: 

 

 .סיבוכיות מבוססי ואלגוריתמים קלאסיים אמצעים על מתבצעת ההצפנה דרך כיצד יתאר זה פרק המשך

 

 יתסימטר הצפנה

עבור ו צפנהתהליך הה עבור מפתחאותו הב שימוש דורש( קיסר ידי על שבוצעה בדוגמא כמו) סימטרי צופן

 שלזהה  עותקב שימוש בעזרת בובמתפענח על ידי  ,חמפת עם אליס ידי על שהוצפן מסר: פענוחתהליך ה

 :מפתחה
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One-Time Pad (OTP )צופן על המבוסס Vernam ,ידי על גם 1926 בשנת לראשונה שהוצעGilbert 

Vernam מ-AT&T ,ביטים של מחרוזת - שלה המסר את מצפינה אליס, זו שיטה לפי. זו לקטגוריה שייך 

((M1 ,אקראי באופן מפתח באמצעות (K .)הודעהמתוכן ה תו כל על: פשוט תהליך הינו ההצפנה תהליך 

על מנת להמנע מחריגת הערכים בתוצאה )ההצפנה  מפתחב המקביליש להוסיף את ערכו של התו 

, אזי, (25-וערכו נקבע ל) Zוהתו הגבוה ביותר הינו , אם ההודעה באנגלית, לדוגמא, (Modulo-נשתמש ב

 (. A: משמע, 0ונקבל  Mod 26 26נחשב , 26-אם בתוצאה נגיע ל, Mod 26נבצע 

 

 :התהליך יראה כך, "GBCWET"בעזרת המפתח " ATTACK"במידה ונרצה להצפין את המילה , לדוגמא

 

 K C A T T A :ההודעה המקורית

 10 2 0 19 19 0 

 + + + + + + 

 T E W C B G :מפתח ההצפנה

 19 4 22 2 1 6 

 = = = = = = 

 29 6 22 21 20 6 

 Mod 26: 3 6 22 21 20 6ביצוע 

 D G W V U G :ההודעה לאחר ההצפנה

 

 :תהליך הפענוח מתבצע בדיוק להפך

 

 D G W V U G :ההודעה המוצפנת

 3 6 22 21 20 6 

 - - - - - - 

 T E W C B G :מפתח הפענוח

 19 4 22 2 1 6 

 = = = = = = 

 10 2 0 19 19 0 

 K C A T T A :ההודעה לאחר הפענוח
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על פי . בין ההודעה לבין מפתח ההצפנה ועוד XORכגון ביצוע פעולת , קיימות שיטות הצפנה מקבילות

ובמידה ואורך , במידה ומשתמשים במפתח הצפנה אקראי( אבי תורת האינפורמציה)ן קלוד אלווד שאנו

בשיטת ההצפנה היחידה בעולם שנחשבת בטוחה  מדובר, מפתח ההצפנה שווה לאורך ההודעה עצמה

מפני שזאת שיטת ההצפנה היחידה בעולם בה חשיפת הטקסט המוצפן אינו מעיד דבר על , במאה אחוז

 .הטקסט המקורי

 :עם זאת לשיטה זאת קיימות שתי בעיות מרכזיות

  עצמו המסראורך  לפחות להיות חייבאורכו  אשר, משותף סודי מפתח להחזיק ובוב אליסחובה על. 

 ל רק פעם אחת"הנ הצפנה מפתחב להשתמש יכולים אליס ובוב (שמו ומכאן One-Time Pad) , במידה

 תוכל( איב: להלן) חוזקה של השיטה יפגע ומאזינה, אחת מפעם יותרזה  במפתח שתמשוי הםו

 .ותהמקוריות ההודע רב אודות מפתח ההצפנה ואודות תוכן שני מידע להסיק

 

 באמצעות או ,שליח כגון, אמינים יםבאמצעההצפנה  מפתח את להעביר אליס ובוב על, בנוסף להכל

 בעיות עקב .במקים רבים להיכשל עלול ואף, רבה מורכבותעלול להיות יקר ובעל  זה הליך. אישית פגישה

 נדירות לעתים רק למעשה ומשמש, ביותר הקריטיים היישומים את רק כיום משמש פעמי חד פנקס אלה

וכדומה אינו בר  אלקטרוני מסחר גוןכשגרתיים  יישומים עבור סימטריותהצפנה  מערכותשימוש ב. בלבד

 .ביצוע ומשתמש במפתחות קצרים למדי
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 יתסימטר-א הצפנה

 צפנהתהליך הה עבור מפתח אחד: שונים מפתחות בשני שימוש תוך תבצעמ סימטרי-תהליך הצפנה א

". מערכות הצפנה מבוססות מפתח פומבי"-תהליכים אלו מוכרים כ. הפענוחומפתח שני עבור תהליך 

. סטנפורד מאוניברסיטת 1976 בשנת הלמן ומרטין דיפי ויטפילד ידי על לראשונה הוצע שלהם העיקרון

 הטכנולוגי של מכוןב, 1978 בשנת, רק לאחר שנתיים והוצג לראשונה פותחיישום העיקרון  בפועל

שמה של השיטה נגזר מראשי ) RSA-ומוכר כ אדלמן וליאונרד, שמיר עדי, ריבסט רונלד ידי ,וסטס'מסצ

 . וכיום נעשה בו שימוש נרחב  (Ronald Shamir Adleman)התיבות של שמות המשפחה של המפתחים 

 

 המפתחאת  לבחור כל קודם חייב הוא, ציבורי מפתח הצפנת עם מוצפנות הודעות מעונין לקבל בוב אילו

 הוא תוואש, ציבוריה מפתחגוזר ממנו את ה הוא ,מכן אחרל. בסוד שומר הוא שאותו, אותו שישמש הפרטי

 את מעבירה היא. שלה המסר את להצפיןבכדי  זהת במפתח משתמש אליס. מעוניין גורם לכל חושף

 :י שברשותוהפרט המפתח בעזרת אותו מפענח אשר, בובל המוצפן המסר

 

 

 רובן , למשל .האחרונות השנים 20-ב מאוד פופולרי ךהפשימוש במערכות הצפנה מבוססות מפתח פומבי 

המחשה לכך יכולות להיות . של מערכות האבטחה באינטרנט מבוססות באופן חלקי על מערכות אלו

 על, התיבה עצמה יכול לשלוף את המכתב בעל קאך ר מכתב להוסיף כל אחד יכול אליהש ,תיבות הדואר

המבוססת על הצפנת המפתח , מערכת כזו של האבטחה. שלו הפרטי המפתח עםהתא  פתיחת ידי

 באובייקטים להשתמש הוא הרעיון. החישוב והזמן שלוקח לבצע אותו מורכבות עלמתבססת  ,הפומבי

 אךf(x)  הפונקציהתוצאת  את לחשב קל, xבהינתן , רתםהגד פי על. כיווניות-חד פונקציות בשם מתמטיים

 xאת  להסיק זאת אומרת שיהיה קשה, (בזמן הגיוני) הפוךקשה וכמעט בלתי אפשרי לבצע את החישוב ה

 .f(x)התבוננות על תוצאת מ
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 באופן גדל כלשהיא משימה עוצילב נדרשזמן ה היא כי" ישוק"משמעות המילה  סיבוכיות של בהקשר

 קל, אינטואיטיבי באופן. תבצעת המשימהעליו מ הקלטהמרכיבים את  ביטיםה מספר עבור אקספוננציאלי

 הרבה לוקח אך, 73-ו 42 לחשב את תוצאת מכפלת המספרים בודד על מנת שניותמספר  לוקח כי להבין

 .3066המרכיבים את  הראשוניים הגורמים את למצוא כדיב זמןיותר 

 

 שכן ,חלשיםהנחשבים  יסודות על נשענת עליה היא מבוססת טכניקהה, שיטה זו של האלגנטיות למרות

הוא גורם שניתן לקחת בחשבון כאשר בוחנים חוזק " קושי מפאת חוסר זמן" האם להוכיחלא ניתן  עדיין

לגורמים  פרוק עבור מהיר אלגוריתם של קיומולא ניתן לשלול  כי היא הדבר משמעות. של פונקצית הצפנה

 פרוק המאפשר פולינומיאלי אלגוריתם פיתח שור פיטר 1994 בשנת ,כן על יתר. ראשוניים של מספר נתון

 קיומו איעל  נוסף ספק מטיל גילוי זה, קוונטי מחשבלגורמים ראשוניים בעזרת  שלמים מספרים שלמהיר 

 .קלאסיים מחשבים עבור פולינומיאלי אלגוריתם של

 

מערכות ההצפנה המבססות את אבטחתן על הנחות שאינן מבוססות שכיום כלל , באופן דומה לכך

נחשבות לחזקות יכולות להחשב כחלשות כאשר יפותח אלגוריתם שיקצר את משך פעולה שכיום נחשבת 

 .אפשרית אך לא ברת ביצוע בזמן הגיוני

 

 מאובטחת ותקשורת מידע השב, שלנו כמו בחברה. שכאלה הצפנה מערכות על חמור איום מהווה נתון זה

 כסףה לגרום ליכול במתמטיקה דרך פריצת, למשל. כזה איום לסבול לא ניתן, כלי חשוב מאין כמוהו הם

 אלא ברירה אין כאלה וחברתיים כלכליים סיכונים לצמצם על מנת. מיידי באופן ערך חסר להיות אלקטרוני

 .סימטריות הצפנה מערכותלכיוונן של  ולפנות, הצפנהה מערכות את לשפר

 

מה שבדרך כלל נרצה להצפין הוא מפתח סימטרי אשר . היא שיטת ההצפנה הנפוצה ביותר ,RSA, כיום

 .סימטרי שאיתו התחלנו את הפרוטוקול-יחליף בסופו של דבר את המפתח הא

 

 ליישם מאשר מהר יותר הרבהניתן ליישם אותם , יותר בטוחים סימטריים מפתחות כי העובדה מלבד

כעת אנו נמצאים בשלב שבו ניתן להסביר קצת יותר על איך  .םסימטרי-א המפתחות מבוססים מנגנונים

 .RSA-עובד מנגנון ה

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Shor's_algorithm
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RSA 

הינה ההודעה שאליס מעוניינת להעביר  נניח כי : עובד באופן הבא RSA-הרעיון העיקרי של מנגנון ה

 :תהליך העברת ההודעה יתבצע כך, לבוב

 וממנו מפיק את המפתח , שאותו הוא שומר בסודיות - מפתח פרטי , בוב יוצר שני מפתחות

 :את המפתח הפרטי בוב יוצר באופן הבא. שאותו הוא מפרסם לכל דורש, הציבורי 

  מכפלת שניהם יוצרת את , (-ו )בוב בוחר צמד של מספרים ראשוניים. 

 ן בוב בוחר מספר שלם ולאחר מכ. : בוב מחשב את פונקציית אויילר(

), 

 .ועונה למשווה -שקטן מ

 בוב בוחר מספר שלם נוסף, לאחר מכן ,d ,אך קטן או שווה ל 1-שגדול או שווה ל-, 

 ועונה

 .-ו :למשוואות הבאות

  לאליס בוב שולח את מפתח ההצפנה הפומבי שלו. 

  בעזרת חישוב של אליס בתורה מצפינה . 

, הינו המפתח הפומבי שבוב שלח לה-ו, שהיא מעוניינת לשלוח לבובהינה ההודעה -כך ש)

 .ושולחת לבוב את 

  חושף את ההודעה המקורית ו בעזרת חישוב של  בוב מפענח את(.) 
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 מושגים בתורת הקוונטים

 אקסיומות בתורת הקוונטים

 (States) מצבים

 במכניקה. קוונטית מערכת עמור למצוא שנרצה ומה, פיזיקלית למערכת מלא תאור הוא המצב

 ?זה מרחב של המאפיינים מה .-ב המסומן הילברט במרחב קיימים המצבים, קוונטית

 בעוד, () "קט" ונקרא  יסומן וקטור.  המרוכבים שדה מעל וקטורי מרחב .1

 (.) "ברא" נקרא  שלו שהצמוד

  :תסומן וקטורית מכפלה .2

 

 :הבאות התכונות עם

 . ם"אמ : כאשר  :שלילית-אי .א

  :לינארית .ב

  :סימטריה-אנטי .ג

  לנורמה ביחס שלם המרחב .3

 

 (Observables) מדידים

במכניקת . אותו ניתן לבדוק בעזרת פעולות פיזיקליות, מדיד הינו מאפיין של מערכת פיזיקלית

אופרטור הוא מפה לינארית המעבירה וקטורים . מדיד הינו אופרטור הרמיטי צמוד לעצמו, קוונטים

 , לוקטורים

 

 

על  Xנפעיל את אופרטור , על מנת למדוד מיקום של חלקיק, למשל .האופרטור מקיים 

נפעיל את ערך התוחלת , באותו אופן. ונקבל את הערך המדיד כסקלר , המצב

לזה נקרא ערך התוחלת של  .: נקבל, על המשוואה הקודמת אם נפעיל . שלו

X ,ונסמנו :. 
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 (Measurements) מדידות

להשפיע ניתן לבצע מדידה בלי , באופן קלאסי. יש הבדל רב בין מדידה קלאסית למדידה קוונטית

המדידה עצמה משנה . המצב לא נשאר כך כאשר עוברים למכניקה קוונטית. על החלקיק הנמדד

 .וחייבים לקחת זאת בחשבון  את מצב החלקיק

 

הוא קובע רק התפלגות ! לא קובע באופן ייחודי את תוצאת המדידה  המצב :תהליך קריסה

 המצב המנורמל , לדוגמא. סטטיסטית של תוצאות אפשריות

 .אם תימדד תהיה במצב  אר מערכת אשר בהסתברות מת

 

כל , יש טווח של תוצאות אפשריות למדידה עבור המערכת, בהתחלה? "קריסה"מה הכוונה ב

אחד ממצבי הבסיס שלה יכול להופיע במדידה והסיכויים היחסיים ניתנים לפי ההסתברות 

המצב , מדיד המזוהה עם מצבי הבסיסמודד את הגודל ה( נסיין, צופה)כשסוכן חיצוני . המתאימות

כל שאר הביטויים בכתיבה : כלומר. למצב הבסיס הנמדד, משתנה מהמצב המלא הקוונטי 

היא מניבה , כאשר המדידה  מתבצעת". קריסה", ומכאן השם, המפורשת של המצב נעלמים

כך שלאחר מכן אף אחד מהמצבים , למרות שיותר מאחת יכולה להופיע, תוצאה אחת בלבד

 .האחרים לא יכול להופיע

 

 עקרון הוא הקוונטים מכניקת של ידועים הכי מהמאפיינים אחד: של הייזנברג עקרון אי הודאות

 המדוייקים והתנע המיקום את לדעת נוכל ידמת, קלאסי חלקיק מודדים אנו כאשר. הודאות אי

. ולהפך התנע על משפיעה לא המיקום מדידת, מכך יותר. המדידה ציוד בדיוק כתלות - שלו

, פוטון) קוונטי חלקיק של המיקום את מודדים כאשר, הקוונטי בעולם מתקיים לא זה מאפיין

 הייזנברג ידי על ניתן לכך המתמטי הייצוג. ולהפך, שלו התנע בידיעת לדייק ניתן לא, (למשל

 :1927 בשנת
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 דינמיקה

 הנקרא הרמיטי אופרטור הוא שלו היוצר. אוניטרי הוא קוונטי מצב של בזמן התקדמות פרופוגטור

 :שרדינגר משוואת ידי על מתוארת המערכת של הדינמיקה. המערכת של  המילטוניאן

 

 :שניתן לכתוב גם כך

 

 

 ?Qubit הואמה 

Qubit ( קיצור שלQuatnum Bit ,קוואנטי ביט - בעברית או )מידע של ביותר הקטנה היחידה הינו 

. במחשבים המודרנים של היום (תבינרי סיפרה) סיביטל המקבילה הינה זו יחידה, קוונטים במחשבים

ממדית והינה מסוגלת להכיל -קיוביט דו, בלבד 1או  0ממדית ומסוגלת להכיל את הערך -בעוד שסיבית חד

 .של שניהם סופרפוזיציהאו  1, 0את הערכים 

 כמו, (two-state system)מצבים  ינש של מערכת באמצעות איה קיוביט לממש ביותר הנפוצה הדרך, כיום

אם נסתכל  (.מטה או מעלהספין ) ½ ספין או, (אנכי או אופקי קיטוב) מקוטב פוטון, בעל שתי רמות אטום

ניתן , מבחינתנו. מעל  מרחב הילברטהינו   כי המרחב המדובר אומרהדבר , מתמטית מבחינהעל כך 

 :כאשר, -ו ולייצג זאת בעזרת על ידי , אורתונורמליזאת ולהתייחס למצב כ לקחת

 

 :סים היאהדרך הפשוטה ביותר להציג את מצב הבסי

 

 :והוא, לייצוג זה השקול, נוסף ייצוג נויש כי להבחין ניתן, זאת עם

 

 

את ההתמרה בין הבסיסים . -ו : עם ההתניות

 :הדמרד התמרתניתן לבצע בעזרת 

 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%96%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A8%D7%97%D7%91_%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%91%D7%A8%D7%98
http://en.wikipedia.org/wiki/Hadamard_transform
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אזי קיימים לנו גם , מייצג מטריצה אוניטרית -ומפני ש. )-ו : כך ש

 (.-ו 

בעזרת ( עד כדי הבדל פאזה מרוכבת)נוכל להביע כל מצב של מערכת קוונטית , עם הידע שהבנו עד כה

 :הנוסחה הכללית הבאה

 

. ומנורמלים לפי , הינם אמפליטודות של ההסתברויות כאשר 

 :באבאופן ה -ו ניתן להציג זאת בעזרת , בנוסף

 

 .-ו כאשר 

 

 (:Bloch Sphere - בלוך ספירתאו )הדרך הגיאומטרית לייצג קיוביט מוכרת ככדור בלוך 

 

 על קניתן למקם אך ור( סיביט) קלאסית שביט בעוד ,כדורה פני על מקום בכל קוונטי ביטניתן למקם 

 ."הדרומי הקוטב" או" הצפוני הקוטב"
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 ספינים וקיטובים

 הספיניםו שלהם הקיטוב הם, הבא סעיףב למדוד עומדים אנואותם ש חלקיקיםה של יםהבסיסי ניםהמאפיי

 :םשלה

 

 פאולי תמטריצ .אותם המאפאיינים את לחלץ נוכל( Pauli)בעזרת מטריצות פאולי , מסויים מצב בהיתן

 :באופן הבא מוגדרת

 

 :עם המאפיינים הבאים

 

 .: גם, ובדומה לכך

למדידת או להפעיל את , -ו  ספיןמצבי ה למדידת להפעיל את  הוא לעשות שעלינו כל ולכן

 .-ו  הספין 

נמצא  ,: באופן הבא כמו -ו עזרת הבסיס של ב שימו לב כי אם נמדוד את 

ובהסתברות דומה נמצא כי לפי  -את המצב ב( שווה לחצי) -כי נקבל בהסתברות השווה ל

 כל" שאינו נכון בסיס" על את הספינים מודדים נוא כאשר, כלומר .את ( השווה גם לחצי) 

 (.שווה בהסתברות) להתקיים היכול התוצאותת מאח
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 השכפול-עקרון אי

 נוכל לא? המצב על בוצעה אחת מדידה רק כי לנו מבטיח מי" לשאול הגיוני יהיה, הבא בקטע שנראה כפי

 "?הנכון הבסיס את למצוא מנת על פעמים מספר אותו ולמדוד המצב את לשכפל

 

, הקיים כחלק מתורת הקוונטים" ולפהשכ-אי" עקרוןהתשובה לשאלה הזאת כרוכה בהכרת המשפט 

שמראה , 1982בשנת ( Dieks)ודניס דיקס ( Zurek)זורק  ך'וויצ, (ottersoW)שאותו הוכיחו וויליאם ווטרס 

 יםהקוונט מכניקת של תוצאה הוא ולפהשכ-אי עקרון. כי לא ניתן לבצע שכפול זהה של מצב קוונטי נתון

 הרסני המדידה תהליך, הוסבר שכבר כפי. ידוע לא קוונטי מצב של זהים מצבים יצירת על אוסרתר שא

(. המדידה מבסיס חלק הוא  בהם מצבים מלבד) הנמדד המצב את משנה נמנע-בלתי ובאופן בבסיסו

 .קוונטית צילום מכונת של אפשרות לבדוק הפיתוי ישנו, אבל

 

 מצב מקבל אשר  אוניטרי אופרטור הוא שנחפש מה, הקוונטית המכניקה בשפת

 פלוס מקור) חלקיקים שני ומוציא, דומה הילברט מרחב בבסיס " ריק" ומצב נמדד שכבר 

 . במצב( העתק

 

 :הבסיס איברי מבחינת אומר זה מה נראה

 

 :תהיה הבסיס טרנספורמציית

 

 :לקבל נצפה צילום ממכונת

 

 , עבור ערכים בהצבת לוודא שניתן כפי -ל שווה לא כללי באופן  לומרכ

http://en.wikipedia.org/wiki/No_cloning_theorem
http://en.wikipedia.org/wiki/William_Wootters
http://en.wikipedia.org/wiki/Wojciech_H._Zurek
http://en.wikipedia.org/wiki/Dennis_Dieks
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 שזירות

 שני של הספינים, למשל) יותר או קוונטיות מערכות שתי בין( קורלציה) תיאום של תכונה היא שזירות

 באופן ומאופיינות הקלאסי התאור את מפרות אלו התאמות(. שזור מצב לאותו להשתייך יכולים חלקיקים

 גם תהיה וכך הקוונטית התורה ובבדיקת בפיתוח חשוב םגור היתה שזירות. קוונטית לתופעה אינטרינסי

 .קוונטית באינפורמציה מפתח גורם

 

 ממימד הילברט מרחבי שני נניח. שזורים שאינם מצבים להגדיר יותר פשוט, שזור מצב להגדיר במקום

 אם - פנימית מכפלה תוצר או הפרדה בר, שזור לא יהיה  המצב.  ונניח  , סופי

 :טנזורית כמכפלה אותם ליצג שניתן כך -ו  מצבים קיימים

 

 .שזור מצב -ל נקרא אחרת

. בל מצב עם הנקרא,  מעל הילברט במרחב  השזור המצב על נסתכל

, ייכשל טנזורית כמכפלה זה מצב לכתוב נסיון כל(  מדעיכת, למשל, זה מצב לקבל ניתן)

 :המקיימים ,,, עבור מקדמים ואין מאחר

 

 

 :מכפלות בעזרת, הבאה הכתיבה את נגדיר, המצבים לייצוג. שזור מצב זהו לכן

 

 מיידית לדעת ניתן, מהחלקיקים אחד על מידע שבידיעת לב לשים ניתן? אלו במצבים חשוב כך כל מה

. זה במרחק להתקדם לאור הדרוש מהזמן בפחות, כלומר. מהמדידה המרוחק, האחר החלקיק על מידע

 .ולהפך  במצב להיות חייב האחר החלקיק אזי,  במצב החלקיקים אחד את מדדנו כי נניח, לדוגמה

 בין קורלציה לראשונה ניבא בל כאשר, 1964 בשנת קוונטים פיזיקאי עבור מדהימה תוצאה היתה זו

 .סודי מפתח לשתף לנו לעזור יכול אלו במצבים שימוש איך נראה הבא בקטע. המדידות
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 (QKD)קוונטיות להפצת מפתחות הצפנה שיטות 

כל עוד נקבע מפתח הצפנה חזק והשימוש בו , כמו שראינו שיטות הצפנה סימטריות נחשבות חזקות מאוד

הדרכים כיום . כל תהליך ההצפנה נפגע -במידה ומפתח ההצפנה נופל לידיים הלא נכונות . הינו חד פעמי

על ההנחות שחישוב פעולות מתמטיות , חילת המאמרכמו שראינו בת, לשיתוף המפתח הסודי מתבססות

 .הנחות שלאו דווקא ניתן לסמוך עליהן. יומיים-שונות אורך פרק זמן בלתי סביר לחישובים יום

 

, ותססבתמשעליהן הן  האבטחהש בכך ותהקלאסי במהותן ממקבילותיהן ותשונות קוונטישיטות הצפנה 

. מסוימות פעולות שלמתמטי  חישובבביצוע  קושיעל ה ולא הקוונטים בפיזיקת ם שוניםחוקי על מתבססת

בו יש הצורך לבחור את , (?) OTP -כגון במקרה ה)מידע סודי  ףותילששונות  דרכים ארבע בחלק זה נציג

ההיתרון בשימוש בכל אחת מהשיטות שיוצגו  .הקוונטי העולם של הכלליםהמבוססות על ( מפתח הצפנה

כל עוד תתבצע פעולת ציתות לתווך התקשורת הדבר , ונות הקוונטיםהוא שבהתבסס על העקר, במאמר

 .יוודע לשני הצדדים

 

 BB84הפרוטוקול 

 בנט ארלס'צי "פותח ע, כ התבססות על יכולות קוונטיות"הפרוטוקול הראשון שהוגדר להפצת מפתחות תו

 :והוא נראה כך, 1984בשנת  ברסרד יל'וז

 

 :שלבי הפרוטוקול

  ושולחת אותו  )או  )בבסיסים אקראיים  אליס יוצרת רצף אקראי של מצבי

 .לבוב

  ומקליט את המדידה של המידע שמתקבל באותו בסיס, )או  )בוב בוחר בסיס אקראי. 

 בוב מדווח לאליס באיזה בסיס הוא בחר להשתמש לאיזה מצב. 

 דידהאליס מצביעה לבוב באיזה מקרה הוא בחר בבסיס הנכון בעת המ. 
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 אליס ובוב יכולים להרכיב מפתח סודי בעזרת חיבור הפלטים מהמקרים בהם בוב בחר את , כעת

 .הבסיס הנכון למדידה

 :בתרשים הבא ניתן לראות כיצד מתבצע ההליך

 

 (Sifting-http://swissquantum.idquantique.com/?Key: במקור)

 

 

 ?ל מצוטט"קיים לתהליך הנמה יקרה במצב בו 

, אליס ובוב יכולים להשוות תת מחרוזת נוספת מהמחרוזת הכוללת שאליס שלחה לבוב, בתור בדיקה

, 100%-תוצאות ההקלטות שלהם אמורות להיות שוות ב, במקרה בו לא קיים מצוטט לתווך התקשורת

מהמקרים וחלק  25%-תוצאות ההקלטות שלהן יהיו פגומות ב, בעוד שבמקרים בהם אכן קיים מצוטט

ההסתברות לאתר פעולת ציטוט על תווך התקשורת בעזרת . הרבה יותר קטן מהתוצאות יהיה שווה

 נקבל  , ביטים 10אם נבדוק , לדוגמא. : ביטים היא בדיקה של 

 .הה למקורכהסתברות לקבלת מחרוזת הז

 

http://swissquantum.idquantique.com/?Key-Sifting
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 E91הפרוטוקול 

בשנת , שנים לאחר הגדרת הפרוטוקול הראשון 7-כ, פותח על ידי ארתור אקרט, הפרוטוקול השני שפותח

1991: 

 

 :שלבי הפרוטוקול

  פולט זוג של חלקיקים ( או אצל בוב, או אצל אליס, הממוקם)רכיב הפולט זוגות חלקיקים שזורים

 .אחד לבובחלקיק אחד לאליס וחלקיק , שזורים

 הנתונים לפי וקטורי , אליס ובוב מבצעים מדידה על ספין בכיוון מסויים מתוך שלושה צירים שרירותיים

, XYנניח ששני אלה נמצאים במישור , לפשטות. -בהתאם ל, -ו היחידה 

( Xהנמדדות מציר )אנכיים לכיוון תנועת החלקיקים ומאופיינים לפי הזוויות האזימוטליות 

חר שבוצעה לא.-ו 

ופוסלים את כל , אליס ובוב מודיעים אחד לשני את הכיוון בו בחרו לבצע כל מדידה ומדידה, המדידה

 .המדידות בהן אחד מהם או שניהם כלל לא מדדו חלקיק בגלאי

 הקבוצה הראשונה כוללת את המקרים : הם מבצעים הפרדה בין המדידות שנותרו לשתי קבוצות, כעת

וריינטציה שונה של גלאים והקבוצה השנייה תכלול את כל המקרים בהם בהם שניהם השתמשו בא

 .בהם הם השתמשו באוריינטציה זהה

 ומחשבים, בוב ואליס מפרסמים את תוצאות המדידות מהקבוצה הראשונה: 

 

  המתאם מקדם הוא כאשר 

מציין את הסתברות  . ועל ידי בוב בציר  בציר  אליס ידי על שבוצעו מדידותה של

ואם אכן כך , : אליס ובוב מצפים לקבל. על  -ו שתתקבל על  התוצאה 

כאשר )שניהם יכולים לדעת כי התוצאות שהם קיבלו בקבוצה השניה מתואמות באופן הפוך , מתקבל

 .ויכולים לשמש בהפקת מפתח ההצפנה( ערך אחר קטן, ערך אחד גדל
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 :קרא כךי, באמצע המצותת כולל, החדש המתאם? שורתמה יקרה במידה ומישהו מצוטט לתק

 

 :מה שאומר, היא פונקציית הסתברות מנורמלת כאשר 

 

 .וכך ברור לנו שמישהו צוטט לתקשורת, בסתירה לציפיה  

 

 ?מסוגל לשלוט במקור( המאזין מצד שלישי)מה עם איב 

נשאל האם היא . ליטת הפוטוניםבואו נבחן את האפשרות כי איב מסוגלת לשלוט ברכיב האחראי על פ

כך שאיב תוכל לקבל , שיהיו מתואמים עם המצבים של אליס ובוב, חלקיקים 3תוכל לייצר מצב שזור של 

 .נוכיח כאן כי מצב זה בלתי אפשרי. מידע על המפתח

 :המצב הכללי ביותר שאיב יכולה להכין הוא

 

נורמלים המתארים את מצבי הספין של -הם קבוצה שלמה של מצבים אורתו -ו , , כאשר 

והיא אפילו לא )הם המצבים שאיב בחרה  -ו ,,-ו, זוגות החלקיקים הנשלחים לאליס ולבוב

 (. צריכה לבחור כיצד למדוד אותם עד שאליס ובוב יפרסמו את הבחירות שלהם כחלק מהתהליך

 :לכן, עם ערכים עצמיים של    חייב להיות מצב עצמי של המצב 

 

 

  -חייב להיות חלק מ, ולכן ,משקיפיםה שני ידי על X ציר לאורך להימדד זוג אחר כל יכול מידה באותה

 :מה שמגביל עוד יותר את , עם ערכים עצמיים של  

 

 

קורלציה עם הוא ללא , המקור היחיד בשליטתה של איב שלא יפריע למדידות של אליס ובוב, כלומר

 .כך שמדידות המבוצעות על ידי איב לא יגלו לה מידע חיוני, החלקיקים השזורים
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 B92הפרוטוקול 

אם כי לא . בעזרת שימוש בשני מצבים בלבד BB84הינו נסיון לפשט את הפרוטוקול  B92הפרוטוקול 

-כ 1ואת  -כ 0במקרה זה נייצג כאן את . 1או  0אורתוגונלים בצד של אליס על מנת לייצג 

 .כאשר  

  או את מצב אליס משדרת לבוב או את מצב . 

  ומבצע מדידה ( כאשר ) או  בוב בוחר אחד משני הבסיסים

 .על המידע שהתקבל מאליס

  את המדידות של  1-ולאחר מכן מסמן ב -ו בוב משמיט את המקרים בהם הוא מדד 

 .את המדידות של  0-וב

   בעזרת אין שום סיכוי שבוב מדד הסיבה מאחורי הצעד האחרון היא מפני שאם אליס משדרת 

או ( ) הנכוןעזרת הבסיס ב ת המצבא למדוד אוק ר ןה בוב של האפשרויות. מפני שהמצב אורתוגונלי

הוא יכול  אם בוב אכן מדד , וכך למעשה.  או למדוד אותו בעזרת הבסיס הלא נכון ואז להשיג 

(. 1)  או( 0) וזאת מפני שנקבע כי אליס יכולה לשדר אך ורק , "0"להסיק בוודאות כי אליס שידרה 

, לעומת זאת או  אם בוב מדד . 0הוא יכול להסיק כי אליס שידרה  אם בוב קיבל , בדומה

המצב  משמעית מפני שכנראה בוב השתמש בבסיס הלא נכון בעת הבדיקה על-הבדיקה אינה חד

 .הספציפי

 

את המקרים בהם בוצעה . והיא מתקיימת בסבירות של חצי" מחיקה קוואנטית"ל נקראת "הסיטואציה הנ

ובעזרת מה שמתקבל בסופו של דבר , מדידה בעזרת בסיס שאינו נכון מסירים מהמחרוזת שהתקבלה

 .פנהמרכיבים את מפתח ההצ( חיבור התווים מהמקרים בהם בוב מדד בעזרת בסיס נכון)

אליס לא צריכה לשדר לבוב את הבסיסים בהם היא משתמשת בכדי לבצע את  -יש ייתרון ברור  B92-ל

מחיקה בשל -חשוב לציין כי הגלאי חייב להיות מדוייק במיוחד בכדי לא לגרום לאי, עם זאת. המדידה

בבסיס  אם בוב החליט לבצע את המדידה. נניח כי אליס משדרת , לדוגמא. מדידת קיטוב שגויה

הוא ביצע אותה בבסיס , -אך בשל טעות מדידה הנובעת מסטיית הגלאי  ב, 

". 0"מה שיגרום לו להסיק שאליס שידרה , ייתכן סיכוי קטן שהמדידה תניב , 

 :ההסתברות למקרה כזה מתקבלת מ

 

להפעיל מערך נאלץ ( זה מה שעושים תמיד, ובפועל)אחרת אנחנו , חשוב מאוד להבטיח דיוק זוויתי, ולכן

 .לזיהוי ותיקון השגיאות
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BMM92 

 :והוא הולך כך, E91הינו מימוש משופר של הרעיון העומד מאחורי הפרוטוקול , BMM92פרוטוקול ה

  פולט זוג של חלקיקים שזורים במצב סינגלט ( או אצל בוב, או צל אליס, הממוקם)מקור שלישי- 

 .חלקיק אחד לאליס וחלקיק אחד לבוב, 

 מוגדרים אצלנו על ציר ) או  0או , גם אליס וגם בוב בוחרים באופן אקראי בסיס מדידה לכל חלקיק

 .ומבצעים בעזרתו מדידה( Y-ועל ציר ה X-ה

  אבל )באיזה בסיסים הם השתמשו למדידת כל חלקיק ( באופן פומבי)אליס ובוב מודיעים אחד לשני

 (.לא מודיעים מה התוצאות שיצאו להם בכל מדידה

 גם אליס וגם בוב משמיטים את התוצאות שיצאו כאשר מדדו בצירים שונים. 

  בהנחה שלא )התוצאות שנמצאות אצלהם לאחד ההשמטה מחוייבים להיות בהתאמה מלאה לחלוטין

 (.בוצע ציטוט לתווך התקשורת

 אליס ובוב מפרסמים באופן פומבי , בכדי לאמת כי אכן לא בוצעה האזנה לתקשורת בעת התהליך

 .חלק  גדול מספיק מתוצאות המדידה

 אליס ובוב , לא בוצעה פעולת ציטוט לתווך התקשורת, משמע, במידה ואכן התוצאות מתואמות

 .בתור מפתח ההצפנה( שלא פורסמה)משתמשים בשארית המחרוזת 

לבדוק את  E91בדיוק כמו בפרוטוקול , אליס ובוב יכולים, בכדי לאמת את אבטחת ערוץ התקשורת

 :Sשל  התוצאה

 

 :הם חייבים לקבל, בכדי שהערוץ יהיה מאובטח
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 מסקנות לעתיד

 מבוססי אלגוריתמים רק כה עד. שלנו בחברה ויותר יותר חשוב חלק להיות הופך ביטחון כי ספק אין

 לבעיית אבטחה כפתרון תוחישוביה קושי על מסתמכיםו זה בשדה שולטים שולטיםמספרים ראשוניים 

ו א טכנולוגיבמגזר ה עתידיות התפתחויות ידי על מובס להיות יכול כזהש פתרון, מפתחות ההצפנה חלוקת

עקרון אי  על טבעי באופןמתבססות , על עקרונות קוונטים מבוססותה הצפנה מערכות, זאת עם. מתמטיה

מאחר ומדידה בעולם הקוונטי משפיעה באופן ישיר על . הודאות ועל שזירות המאפיינים מצבים קוונטים

על ידי בדיקת מתאמי הקורלציה , יתרה מזאת. ניתן לגלות האזנה באופן יחסית קל ומהיר, המצב הנמדד

 .אפילו אם ההאזנה נכשלה –נוכל לדעת שהאזינו 

 

 מבוססתמחשבים ה רשתהוצגה לראשונה  2005 בשנת ,האחרונות בשנים רב עניין מקבל QKD כי נראה

במהלך . BBN technology-ו ,הרווארד אוניברסיטת בין פעולה שיתוף לאחר התנבנ רשת זאת, QKD על

 סיןגם ו סינגפור גם 2009 בשנת. אלקטרוני בחירותאבטחת תהליך ל נבה'בז משישדגם דומה  2007שנת 

חנכה גם  טוקיו 2009 בשנתבנוסף לכך  .תקוונטיתקשורת  על ותהמבוסס ותעירוני רשתותהקימו מספר 

ה מאובטחות ופלאפונים חכמים המבוססים גם הם עידובמסגרתה הוצגו שיחות ו, QKDהיא רשת מבוססת 

 .רשת זו בטחתאעל 

 

 

 


