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   פתח דבר 

 יצליח לשדרמי : שמהותהונטית צפנה הקובתחום הה" תחרות"בשנים האחרונות מתקיימת 
, לעמוד על הבעיות הקיימות בתחום זה,במסמך זה ננסה לסקור נסיונות אלו. רחוק יותר

  . הפתרונות המוצעיםלהציג בקצרה את ו

ת משמעות אפליקטיבית ישירה נטיולנושא ההצפנה הקו, בניגוד לתחומים מדעיים רבים
העברות  מימאות בולטות לכך הן בתחודוג(ושימושים בתחומים רבים בהם נדרשת הצפנה 

הקיימות לכן מושקעות בשנים האחרונות תשומות רבות בפתרון בעיות , )בטחון  והכספיםה
מבוססות על הצפנה זו ה והפעלת מערכות במעבר מהיכולת התיאורטית למימוש בפועל

י לפנ חצה אשר, מספר הפטנטים שהוגשו בנושא זה בארצות הברית . מחוץ לעולם המדעי
  .הינו עדות לעניין הרב בנושא, את קו האלףמספר שנים 
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  תאוריה -  Quantum key distribution QKDהעברת מפתח קוונטית 

בין מאובטח ליחת מסר  מתיחסת לפעולה של ש- הצפנה קוונטית, העברת מפתח קוונטית
, פונקציות חד כיווניותבשבבסיסה שימוש ( בניגוד להצפנה מתמטית ,שיטה זו. שני גורמים

מבוססת על )  הקיים כיוםעדיין מוטל בספק או הנחות אודות כוח המחשובהתיאורטי  ןשקיומ
   .עקרונות יסוד בפיזיקה הקוונטית

  הצפנה .1

 שיטה בה הופכים את המסר לבליל של בעזרת, הצפנה היא הסתרת משמעות מסר קריא
על מנת ) מפתח(שאינו קריא לאף אדם זולת מי שבידיו הכלי , סימנים אותו מכנים צופן

  .לשחזר את המידע מתוכו

 הצפנה סימטרית והצפנה , אפשר לחלק את שיטות ההצפנה לשני סוגים עיקריים
  .אסימטרית

  הצפנה סימטרית  .א

על מנת שניתן יהיה משמע ש, ע ההצפנה והן לפענוחבשיטה זו משמש אותו מפתח הן לביצו
  .להחזיק באותו מפתח הצפנהשניהם להעביר מידע סודי בין המתקשרים נדרשים 

ככל שהמפתח ארוך יותר ואקראי יותר כן מושגת . בטיחות כל צופן תלויה במפתח ההצפנה
צפנים , וך מעשי להכין מפתח אראין זה אולם כיוון שבדרך כלל . בטיחות גבוהה יותר
 היא ליצור פונקציות אלו ן שלמטרת. ן הרחבת מפתח כלשהפונקציותסימטריים משלבים 

בדומה וזאת , מפתח ארוך מתוך גרעין התחלתי קצר וסודי שהוא בעצם מפתח ההצפנה
  . מחולל מספרים אקראייםפעולתו של ל

 שיטות אלו  לקבוצתמרביתוך הבטחת בטחון מידע , כחסם עליון מבחינת יעילות ההצפנה
, שיטה זו הינה בטוחה לגמרי). one-time pad ,OTP" (פעמי-פנקס חד"לממש , כמובן, ניתן

עקרון הפעולה (וחד פעמי ) כאורך המידע הנדרש להצפנה(אך דורשת שימוש במפתח ארוך 
  .)Vernam 1919() בין המפתח למידע הנדרש להצפנהXORהפעלת שער , פשוט

  הצפנה אסימטרית  .ב

האחד נקרא , בהצפנה זו נעשה שימוש בשני מפתחות, 1976-ב הומצאה הצפנה אסימטרית
המפתח השני נקרא מפתח פרטי ,  איתו מצפינים את המסר)Public Key (מפתח פומבי

)Private Key( הקשר בין מפתחות ההצפנה . באמצעותו ניתן לפענח את המסר המוצפן
כלומר לכל מפתח הצפנה ישנו רק מפתח פענוח יחיד , חד ערכי- בצופן אסימטרי הנו חד

  .המתאים לו ולהיפך

נובעים מהעובדה שהיא מבוססת על בעיות מתמטיות שמורכבות חסרונותיה של שיטה זו 
לבין מורכבות אורך המפתח ין ב וישנה תלות , ) אפשריתאך לא בלתי( גבוהה ןפתרונ

כח המחשוב העולה משנה לשנה נותן כלים חזקים יותר ויותר הן בידי המצפינים . הפתרון
ולכן , והמפענחים המעבירים ביניהם את המסרים והן בידי אלו המנסים לשבור את הצופן

  .אורך המפתחות הולך ועולה

  :)Lomonaco 1991(ידי הלר- סית מבוטאת יפה עלבעיה מרכזית של ההצפנה הקלא

"Catch 22: Before Alice and Bob can communicate in secret, they must first 
communicate in secret." 
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  הצפנה קוונטית .2

עיקרון אי הוודאות של (ם קוונטיהמכניקה בעקרונות יסוד של משתמשת הצפנה קוונטית 
בניגוד זאת . אבטח ערוץ תקשורתעל מנת ל )סופרפוזיציה ושזירה קוונטית, הייזנברג
 הצפנה סימטרית ומפתח פומבי כדוגמתהמיישמת טכניקות מתמטיות , מסורתיתלמצפנה 

ערוץ מאפשרת הצפנה הקוונטית .  פוטנציאלי המידע מפני מצותתכדי להסתיר את תוכן
מצותת אם לאפילו זאת ) ידיעת המשדרבלי (תקשורת בטוח שאינו ניתן בשום אופן לציתות 

  .עוצמת חישוב בלתי מוגבלת

 את הרעיון של שילוב העברת יל ברסרד וקלוד קראפיו'ז, לס בנטאר'צ  העלו1984בשנת 
, )CH Bennett 1984( פעמי-פנקס חד סימטרית מסוג מפתח קוונטית עם הצפנה

  .נה מוגנת באופן מלאפהמאפשרת הצ

  יסודות – BB84פרוטוקול   .א

  ש לבחור שני בסיסים שאינם אורתוגונליים למצבים קוונטייםראשית י
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   בטיחות– BB84פרוטוקול   .ב

הלאה  ולשדרואת המצב רוץ התקשורת שיקלוט חבר גלאי לעליכולה אינה ) המצותתת(קרול 
 שאין אפשרות לשכפל כיווןשכפול מצב ושליחת העתק אינו אפשרי בשל העובדה ש לבוב

כמחצית מן אם גם .  ))No-Cloning theorem)Wootters and Zurek 1982(מצב קוונטי 
למעשה שאינה בבסיס הנכון כל מדידה של קרול . יהיו באותו בסיס דות שתבצע קרולהמדי

. באופן כזה שבוב עלול לקבל תוצאות שגויות גם במדידה בבסיס נכון, מצבההורסת את 
כי , כיוון שבבדיקה שלאחר השידור אליס ובוב יכולים לזהות, עובדה זו יוצרת בעיה לקרול

ניתן לראות שההסתברות לא . משמע מישהו צותת לערוץ, הם שבידיהם אינו זהמצביזרם ה

) מצבים היא kלזהות חדירה בבדיקה של  )kkP 2
11−=.  

  מימושים שונים – BB84פרוטוקול   .ג

בשיטה זו  ).Polarization (כדוגמת קיטובלבחירת המצבים ניתן למצוא מספר תכונות 
 .)CH Bennett 1984( שני הבסיסיםבתור  מעלות 45ובים בהפרש של טיקשני משתמשים ב

  :דוגמה למסר כזה. קיטובהמידע שנשאר הוא רק מאלה שבהם בחרו באותו 

 

-BB84.)Zbinden, Bechmannדוגמה להעברת מסר תוך שימוש ב - 1 איור
Pasquinucci et al. 1998(   
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  :כמתואר באיור הבא, )Bennett 1992( הפרש פזה של פוטוןבלהשתמש גם ניתן 

 

  )Honjo 2008(עם הפרש פאזה BB84 תרשים למימוש - 2 איור

   

 symmetric beam(ידי מפצל קרן סימטרי - לאליס מקור פוטונים בודדים אשר מפוצלים על
splitter (תרנדומליבערוץ אחד מוסיפה אליס פאזה . לשני ערוצים) מעלות0,90,180,270 .(  

  .  מעלות90 או 0 של תרנדומליבוב מוסיף ברגל השניה פאזה 

,  מעלות180בוב ואליס בוחרים רק את הפוטונים בהם הפרש הפאזה במדידות שלהם היה 
קרן השני מתנהגים באופן קלאסי ה) מאחד( הפוטונים במפצל ,עבור הפרש זה

  ).דטרמיניסטי(

   יסודות: )Ekert 1991( ארתור אקרט ,E91פרוטוקול   .ד

מקור סימטרי שפולט חלקיקים בעלי ספין חצי במשתמש במאמר המקורי רט קאשך הפתרון 
 המדידה B84-בשונה מ.  שיכול להיות ברשות אליס בוב או גורם שלישי)באותו מצב קוונטי(

מצב החלקיקים ) entanglement(שזירה בשל ה. מתבצעת גם אצל אליס וגם אצל בוב
 ניסיון מדידה של קרול את אחד המצבים הורס את . זהה)זהה (דההמתקבל לאחר מדי

יתרונו  . כדוגמת קיטובקוונטיות אחרותגם בתכונות  ניתן להשתמש בפרוטוקול זה .השזירה
 .EPRהוא באפשרות להשתמש במודלים ניסיוניים רבים שנבנו בכדי לבדוק את פרדוקס 

  :אחד מהמימושים מוצג באיור הבא

 

 E91(Kyo Inoue 2008) דוגמה למימוש פרוטוקול - 3 יורא
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ונטי     ניסוי- העברת מפתח קו

  

 )Bennett 1991( ידי בנט-על, לאורך השניםבהצפנה קוונטית התקיימו רבים ם יניסוי
רוב . מ" ס30גבי שולחן אופטי למרחק של  הניסוי הראשון של בנט בוצע על .ואחרים

למרות שמבחינה תאורטית ניתן להשתמש גם (הניסויים מתבצעים תוך שימוש בפוטונים 
  .מכשור האופטי הרב שקיים כיוםהודות להן בשל חתך הפעולה הקטן והן ) בחלקיקים אחרים

-Free( אלו שבהם מועבר הפוטון באוויר החופשי :םיסויי של נעיקרייםקיימים שני סוגים 
Space ( בשל בעיות טכניות רמת הרעש באוויר החופשי . משתמשים בסיב אופטיהואלו

שהושגו מרחקים  הניתן לראות בטבלהש כפיהינה גבוה מזו הקיימת בסיבים אופטיים 
  : קטנים יותרו ז בשיטה

  

  אויר חופשי  סיב אופטי  שנה

1992    30cm(Bennett 1991)  

1995  30km(Fasel, Gisin et al. 2004)   

1998    1km(Buttler, Hughes et al. 1998)  

2000  48km)Hughes, Morgan et al. 2000(  1.6km(Buttler, Hughes et al. 2000)  

2002   67km(D Stucki 2002)  10km(Richard J Hughes 2002)  

2003  100km)Kosaka, Tomita et al. 2003(   

2004  122km(Gobby, Yuan et al. 2004)    

2005  105km(H Takesue 2005)  13km(Peng, Yang et al. 2005)  

2007   144km(Schmitt-Manderbach, 
Weier et al. 2007)  

2008  145km(Rosenberg, Peterson et al. 
2008)  

 

  

יצור סיבים ארוכים ללא חיבורים שמקטינים (ברור ששימוש בסיב אופטי למרחקים ארוכים 
מחייב  ואינו מאפשר העברת התקשורת דרך לוויינים,  יקר הוא)מאוד את עוצמת האות

 בסיבים אופטיים  בהם נעשה שימושיםציוד המשמש לניסויאמנם . הקרקעפיזית על תשתית 
 עם זאת שימוש באוויר החופשי כיום אך ,וכה יותרהינו ציוד מחקר סטנדרטי ולכן עלותו נמ

  .ניםיתקשורת עם תשתית פיזית מועטה או דרך לווי) לאחר פתרון בעיות רעש(מאפשר 
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  :הנחות היסוד בבסיסו של המודל התיאורטי

 .קרול תוקפת את הערוץ בלבד •

 .כל השגיאות נגרמות בשל התקפותה של קרול •

 קיים ערוץ קלסי מאומת •

  :יסויבעיות במעבר לנ

בשל כך גם ללא פעילות של . בדירקטורים ראליסטים יש רעש שלא ניתן להמנע ממנו •
 לכן יש צורך לטפל בשגיאות בתדירות נמוכה, קרול יהיה הבדל במידע בין בוב לאליס

)Bennett, Fran et al. 1992(.  

 הינו מספר הפוטונים שאנו µ- נניח ש. ון יחידקשה לייצר פולס אור שמכיל רק פוט •
ההסתברות שקרול תוכל להפריד את הפולס ) µ>>1(וכן ש , מצפים לו בכל פולס

2-ליותר מפוטון אחד היא

2µ)Bennett, Fran et al. 1992( .פשר לקרול מצב זה מא

אם . צר שגיאהיזאת בלי לי, לבצע מדידה על פוטון אחד ולהעביר את השני לבוב
קרול מסוגלת לשמר את הפוטון עד לשלב הבדיקה היא יכולה למדוד את הפוטון כפי 

 .שבוב מדד

  )Bennett, Fran et al. 1992(  ניפוי שגיאות-תיקון הפרוטוקול  .1

רק שבמקום פוטון בודד מבצעת ) א.2 (השלבים כפי שתוארו בחלק התיאורטי את  יש לבצע
 dark(בשלב שני מבצעים החסרה של קריאות חסרות . ָעמּוםפולס את השידור עם  אליס

counts.(  

ן בערוץ הבדיקה כמוב(מ לאתר את אחוז הרעש בודקים אליס ובוב קטע של התשדורת "ע
 הינו ם הרעש א .קטע זה לא ישמש להגדרת המפתח. ומגדירים את גודל הרעש) גלויה

  .ניתן להמשיך) על כך נדון בהמשך(מתחת לרעש המקסימלי המותר 

, אליס ובוב מסכמים על פרמוטציה אקראית אותה הם מפעילים על מיקום הביטים שהועברו
שבכל קבוצה יהיה בהסתברות  כזהל גודלאחר מכן הם מחלקים את הביטים לקבוצות ב

  .ט שגוי אחדגבוהה לא יותר מבי

במידה ונמצא שהזוגיות תואמת יוכרז , בשלב זה משווים אליס ובוב את הזוגיות של כל בלוק
 וחוזרים על הפעולה לכל 2-מבצעים חלוקה של הבלוק ל, אין הדבר כךבמידה ו. הבלוק כתקין

לאחר סיום הפעולה עדיין יש סיכוי . שגוי ומחיקתועד לאיתור הביט ה הפעולה תימשך. חלק
יש שתי שגיאות לכן מבצעים שוב פרמוטציה אקראית ומגדילים את " תקינים"שגם בבלוקים ה

שבכל המידע יש , היאעד שההערכה , גודל הבלוקים וחוזרים על הפעולה מספר פעמים
  .מספר קטן של שגיאות

נניח לדוגמה : רב של ביטים על החיפוש' בשלב זה המשך בשיטה זו משמעותו איבוד של מס
הסיכוי שלא נזהה את השגיאה ,  בלוקיםl- י ביטים שגויים וחילקנו את המידע לנשנשארו ש

lהוא 
 לכן נעבור בשלב זה לשיטה אחרת שבה הסיכוי.  ביטיםl ועל כך נשלם באיבוד של 1

  .l והאיבוד הוא עדיין l−2 הוא לאי הצלחה

אם המידע אינו תואם . זוגיותאליס ובוב בוחרים באופן אקראי תת קבוצה ובודקים עליה 

2ההסתברות שבדיקת הזוגיות תהיה שלילית היא 
במידה ונמצאה אי התאמה חוזרים , 1

סיום הבדיקה יוכרז . גם בשיטה זו יש לוותר על הביט האחרון בכל בדיקה. יטה הקודמתלש
  . חוזרת ללא איתור שגיאותותמדידמספר  לאחר
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  )Bennett, Fran et al. 1992(  אבטחה–תיקון הפרוטוקול  .2

יש סיכוי שגם לאחר מדידה (מפתח ללא שגיאות אך כזה שאינו בטוח לב זה לאליס ובוב בש
ין שבשל החסרת הביט בתהליך הקודם לא יחשוב לצ, )תהיה התאמה במידעשל קרול 

  . התווסף לקרול מידע מהתהליך ההשוואה עצמו

 על הערכתהערכה זו יכולה להתבסס . בשלב זה יש להעריך את כמות המידע שיש בידי קרול
 הגברת בטיחות הוא ביצועכעת כל מה שנדרש . הרעש המקורית או על התהליך כולו

)privacy amplification( )Bennett, Brassard et al. 1995( יחס בין מספר ל בהתאם
ביחס  נניח שהערכתנו .ידועים לקרולעלולים להיות  המספר הביטים שנשלחו והביטים

אליס  .n ומספר הביטים שהועברו הוא lספר הביטים המקסימלי הידועים לקרול הוא למ

2ln לפי הנוסחא , נדרשתs בטיחות פרמטרובוב מחליטים על 
2 s−

 שמגדירה את מספר 

לאחר בחירת פרמטר זה כל שנדרש .  ידוע לאליסעלול להיותהמקסימלי מהמפתח שהביטים 

}(היא פונקציה שמעבירה מהמידע הקיים למפתח הסופי לשימוש  } { } slnne −−
→ 1,01,0: (

יטים לקבוצות בגודל מתאים באופן אקראי ולקבוע באופן הפשוט ביותר ניתן לחלק את הב
  . שהזוגיות של הקבוצות תהה המפתח הסופי

  )photon-number-splitting )PNS –תיקון הפרוטוקול  .3

מבוססות על העובדה שהפולסים ם התקפות העתיקון פרוטוקול זה מנסה להתמודד 
כך  מפצלת את הקרן היוצאת בשיטה זו קרול. המועברים בין אליס לבוב אינם של פוטון בודד

שיש לה כח מחשוב וטכנולוגיה בלתי (יותר מכך יכולה קרול . ליהאשחלק מהקרן מועבר 
 לחסום , אם יש פוטון יחיד. מספר הפוטוניםלמדוד את ) מוגבלים אך כפופה לחוקי הטבע

ואליס וכאשר בוב ,  לשמור אותו,יש מעל לשני פוטונים לפצל אחד מהםשבמידה ו, אותו
  )Hwang 2003(. לבצע את המדידה, ם מדדוהתאמו את הבסיסים בי

יק זמן עד  לחכות מספמשלל , התקפה מסוג זה קימות מספר הגנותכדי להתמודד עם
להקטין או , )Bennett, Fran et al. 1992( שהפוטונים של קרול ידעכו ואז לבצע את התאום

שיטות אלו חסרונות בולטים הן בתחום הזמן והן ל. את היכולת של קרול לבצע את התקיפה
   .הבטחוןברמת 

שיטה זו מקובלת , Decoy-State-שימוש בונות אלו הינה שיטה נוספת שלא סובלת מחסר
  . )Schmitt-Manderbach, Weier et al. 2007(במימושה   רבנסיוןכיום וקיים 

)הפולטים פוטונים לפי הסטטיסטיקה בשיטה זו משתמשים בשני מקורות  ) nnP
n

n∑ µ 

) כאשר ) !n
eP

n

n
ηµ
η−

=) nסטטיסטיקה של מספר האחד בעל המקור ).  מספר הפוטונים

 מקור נוסף בעל .מקור זה משמש להעברת המפתח, µ>1טונים ממוצע  בפולס פו

באופן אקראי שולחת מדי פעם אליס  .PNSהתקפת משמש לאיתור µ≤1 של הסטטיסטיק

חוסר היכולת של קרול להבדיל בין המקורות הסטטיסטיקה של בשל . היעיטפולס ממקור הה
זו שונה בין המקורות ) אחוז הפוטונים שנחסמים(ם התנובה א. ם צריכה להיות זההשניה

  . )Hwang 2003( ויש להפסיק ההתקשרות יש התקפה על הקועדות ש
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 וקצב השידור שניתן להגיע אליו באופן בטוחבשיטה זו ניתן להגדיל משמעותית את המרחק 
 208kmחישוב מראה שהגבול למרחק השידור בשיטה זו הינו  4 איורבכפי שניתן לראות 

)Lo, Ma et al. 2005(.  

 

  )Lo, Ma et al. 2005( תוצאות סימולציה למרחקי שידור אפשריים בשיטות שונות - 4 איור

  

  סיכום 

  

 עליסודיים  או העברת מפתח קוונטית היא טכנולוגיה שמנצלת חוקי טבע קוונטיתהצפנה 
 בין )one-time padמאתבשילוב של העברת מפתח עם הצפנה כדוג(מנת לקיים קשר מוצפן 

  . מפתח לפני תחילת ההתקשרותף תשני גורמים שלא חייבים לש

דור ללווין בשנים האחרונות עברה הטכנולוגיה את המרחקים האופטיים הנדרשים לשי
  . על גורם שלישי בהעברת המידע" לסמוך"ידי מראה מה שמאפשר שלא -והחזרה על

חברות , בשנים הקרובות מחממת המחקר לעולם הטכנולוגיהכנראה תצא טכנולוגיה זו 
  .  ודומות משקיעות בפיתוח בתחום זהIBM ,HPגדולות כדוגמת 

תשנה  ,שי לפענח אותוהיכולת להצפין מידע באופן שלא תהיה דרך לגורם שלישלהניח ניתן 
  .את עולם ההצפנה ואת התפיסה של סודיות בכלל
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