رﻣﺰﮔﺬاری ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ،راﻫﮑﺎری ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ
اﯾﻤﻨﯽ راﯾﺎﻧﻪ ﻫﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﮑﺮﻫﺎ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﺴﻦ ﺧﻮﺷﻨﻮد | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۰۵ ،آذر ۱۳۹۶
ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ و اﻃﻼع ﻋﻤﻮم از ﺳﺮﻋﺖ ﺧﯿﺮه ﮐﻨﻨﺪه آﻧﻬﺎ ،ﺑﺮﺧﯽ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻫﺎ ﺑﺎﺑﺖ
اﺣﺘﻤﺎل دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻫﮑﺮﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺨﺖ اﻓﺰارﻫﺎی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ و ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ ﮐﻪ در
ﻋﻤﻼ ﺷﺎﻧﺴﯽ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺧﺮاﺑﮑﺎران
ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻔﺎﻗﯽ ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ
ً
ﺳﺎﯾﺒﺮی ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
اﻣﺎ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺣﻮزه اﻣﻨﯿﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﮑﺎر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ اﺑﺪاع ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ رﻣﺰﮔﺬاری ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻓﻨﺎوری

راﯾﺎﻧﺶ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ،روﺷﯽ را ﺑﻪ وﺟﻮد آورده اﻧﺪ ﮐﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮان در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻔﻮذ
ﻫﮑﺮﻫﺎ را ﺗﺎ ﺣﺪ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﻤﻨﺪان داﻧﺸﮕﺎه اﯾﺎﻟﺘﯽ اوﻫﺎﯾﻮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﻗﺎدر ﺑﻪ رﻣﺰﮔﺬاری
داده ﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻫﺎی ﭼﻨﺪ ﻣﮕﺎﺑﯿﺖ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ روش ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﯿﻦ  5ﺗﺎ 10
ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ ﺑﻮده ،و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﻤﻼت ﻣﺘﺪاول ﺣﺘﯽ در ﺻﻮرت ﺑﺮوز رﺧﻨﻪ ﻫﺎی ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری ﻧﯿﺰ
ﻣﻘﺎوم ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

روش  QKDﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل  1984ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ ،ﺑﺮای ارﺳﺎل و ﺧﻮاﻧﺶ داده ﻫﺎی رﻣﺰﻧﮕﺎری ﺷﺪه ،ﻫﺮ دو ﻃﺮف
ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ
ً
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﮐﻠﯿﺪ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮای ﭘﯿﺎم دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ روش ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻠﯿﺪ
ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﯾﺎ » «QKDﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺗﻐﺮ داﺋﻤﯽ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ذراﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻟﮑﺘﺮون ﯾﺎ
ﻓﻮﺗﻮن ،در ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ وﺟﻮد ﺷﮑﺎف ﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻫﺮ دو ﻃﺮف ارﺗﺒﺎط ﮔﺰارش ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ روش  QKDﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل  1984ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای
ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪی ﮔﺴﺘﺮده از آن ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎ در اروﭘﺎ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻓﺮوش

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی  QKDﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻟﯿﺰر ﻧﻤﻮده اﻧﺪ.

ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ اﻣﮑﺎن رﻣﺰﻧﮕﺎری ﯾﮏ ﺑﯿﺖ داده ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﯾﮏ ﻓﻮﺗﻮن ﻣﯿﺴﺮ ﺷﺪه
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺎﻻ ﺑﺎ اﺑﺪاع روش ﺟﺪﯾﺪ و اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺎﺻﯿﺖ »ﻓﺎز« ﻓﻮﺗﻮن ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ

رﻣﺰﮔﺬاری  2ﺑﯿﺖ داده ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﻓﻮﺗﻮن را ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ در ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﺪه آل ،ﻧﻔﻮذ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ روش  QKDرﻣﺰﮔﺬاری ﺷﺪه اﻧﺪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً
ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻗﺪام ﺑﺮای ﻫﮏ ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﯾﻨﭽﻨﯿﻨﯽ ﺧﻄﺎﻫﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ
ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻃﺮف ﮔﯿﺮﻧﺪه ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

