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Resumo

Ocorre atualmente um movimento de aumento da importância que a manutenção da

segurança da informação vem adquirindo em redes de informação de crítica. Ao longo

das últimas décadas a utilização de ferramentas criptográficas, especialmente aquelas

baseadas em problemas de díficil solução computacional, foram suficientes para garan-

tir a segurança dos sistemas de comunicação. Contudo, o desenvolvimento da nova

técnica de processamento de informação conhecida como computação quântica e os

resultados téoricos e experimentais apresentados por esta mostram que é possível invi-

abilizar alguns dos sistemas de criptografia atuais amplamente utilizados. A existência

de tal vulnerabilidade representa um fator crítico em redes em que falhas de segurança

da informação podem estar associadas a riscos de segurança física. Uma alternativa

para os métodos criptográficos atuais consiste na utilização de sistemas quânticos na

obtenção de um método criptográfico, o que se conhece como criptografia quântica.

Este novo paradigma tem seu fundamento resistente mesmo na presença de capacidade

tecnológica ilimitada, incluindo o cenário com disponibilidade de computação quântica.

Este trabalho tem como objetivo levantar os impactos que o desenvolvimento da com-

putação quântica têm sobre a segurança dos atuais sistemas criptográficos, apresentar

e desenvolver alternativas de protocolos de criptografia quântica disponíveis, e reali-

zar um estudo de caso por meio da avaliação da utilização de criptografia quântica no

contexto da Aeronautical Telecommunication Network (ATN). Isto é feito por meio do

desenvolvimento de um ambiente de simulacão que permite avaliar o comportamento de

um protocolo de criptografia quântica em um cenário em um ambiente com requisitos

de missão crítica, como é o caso da ATN.

Palavras-chave: criptografia quântica, redes de informação crítica, telecomunica-

ções aeronáuticas, computação quântica.



Abstract

The importance of security maintenance in critical information networks has been

rising in recent times. Over the past decades, the utilization of cryptography tools,

mainly those based on computationally intractable problems, was enough to ensure the

security of communications systems. The development of the new information proc-

essing technique known as quantum computation and the theoretical and experimental

results showed by this approach demonstrated that could be possible to cripple the cur-

rent widely used cryptography techniques. This vulnerability represents a critical issue

for networks where a security fault could be associated to a safety fault. An alternative

for the current cryptography methods consists in the utilization of quantum systems to

obtain a new cryptographic method. The new paradigm presented by this approach has

solid principles even in the presence of unlimited computational capacity, including the

scenario with availability of quantum computation. The aim of this work is the assess-

ment of impacts that the development of quantum computation has over the current

cryptographic methods security, the presentation and development of alternatives based

on quantum cryptography protocols, and the development of a case study using the case

of Aeronautical Telecommunication Network (ATN). This aim is reached by means of

the development of a simulation environment that allows the evaluation of a quantum

cryptography protocol behavior in an environment with mission critical requirements,

like the ATN case.

Keywords: quantum cryptography, critical information networks, aeronautical tel-

ecommunications, quantum computation
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1 Introdução

1.1 Motivação

Ocorre atualmente um movimento de aumento da importância que a manutenção

de características relacionadas a segurança da informação, como integridade, confiden-

cialidade e autenticidade, vem adquirindo em redes de telecomunicação críticas, movi-

mento este que tem sido acompanhado por uma crescente preocupação envolvendo os

fundamentos das técnicas atuais de segurança e as potenciais vulnerabilidades que estas

apresentariam com o desenvolvimento de novas e mais eficientes tecnologias de pro-

cessamento de informação. O impacto que tais fragilidades representariam no modo de

utilização de algumas das principais redes de telecomunicações em operação atualmente

e a proposição e avaliação de novas técnicas para garantir a segurança da informação

em ambientes práticos são os principais motivadores deste trabalho.

Os métodos de manutenção de segurança da informação amplamente utilizados

hoje tem sua segurança fundamentada na existência de uma classe de problemas que

tem solução difícil de ser obtida computacionalmente. Tais problemas consistem es-

sencialmente de funções em que é fácil obter seu resultado a partir do argumento, mas

extremamente difícil obter o argumento a partir do resultado da função. Um exemplo

tradicional desse tipo de função é o problema da fatoração. Nesse caso é difícil calcular

os fatores primos de um número inteiro grande, mas é fácil testar se dados primos são

os fatores de um número inteiro especificado. Contudo, há dois aspectos relevantes so-

bre a utilização de funções de solução difícil de ser obtidas computacionalmente como

mecanismo de segurança para métodos criptográficos.

O primeiro aspecto consiste no fato que para as principais classes de funções uti-

lizadas não há uma prova teórica demonstrando não ser possível obter um mecanismo
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de resolução que consiga encontrar a solução de forma mais eficiente que as técnicas

conhecidas. Assim, há uma ausência de garantia que não seja possível obter um método

de resolução viável para as funções utilizadas atualmente.

Um segundo aspecto fundamental é representado pelo surgimento de novas tecno-

logias de processamento de informação, especialmente aquela conhecida como compu-

tação quântica. Esse termo se refere aos sistemas computacionais que utilizam propri-

edades quânticas de sistemas físicos para a representação, processamento e armazena-

mento de informação, analogamente ao termo convencional computação que refere-se

a realização dessas funções por meio de dispositivos eletrônicos clássicos, que utilizam

propriedades descritas pela física clássica. Entende-se por sistemas quânticos aqueles

sistemas físicos que decorrem de fenômenos naturais em uma escala atômica ou su-

batômica (≈ 10−9 m) e descritos pela bem estabelecida teoria física conhecida como

mecânica quântica. As propriedades da mecânica quântica quando aplicadas ao proces-

samento e transmissão da informação geram resultados inalcançáveis para os sistemas

atuais, no que se refere a desempenho e segurança. Resultados teóricos e experimentais

demonstram que, para algumas classes de problemas computacionais, os computadores

quânticos são estritamente mais eficientes, como será apresentado e discutido nos ca-

pítulos seguintes. Uma das classes de problemas nos quais os computadores quânticos

têm excelentes resultados de desempenho consiste no problema da fatoração de núme-

ros inteiros. Esse é um fator preocupante quando se considera que esta é a classe de

problemas computacionais de difícil solução que é utilizada por um dos algoritmo crip-

tográficos mais importantes atualmente. Esse fato é um indicativo de como a segurança

de diversas redes de telecomunicação existentes pode se tornar vulnerável diante de

futuras tecnologias de processamento de informação baseadas em sistemas quânticos.

Como consequência da preocupação com a potencial fragilidade dos sistemas crip-

tográficos atuais, algumas propostas de fundamentos alternativos para manutenção da

segurança da informação têm sido apontadas. Uma destas consiste na utilização de siste-

mas quânticos na transmissão de informação, sendo que esta pode ser também bastante

beneficiada pelas exclusivas propriedades apresentadas pela mecânica quântica, ocor-

rendo o surgimento de novas características que aplicadas à transmissão de informação

se mostram bastante promissoras. A utilização de fenômenos quânticos na transmissão

de informação tem sido demonstrada com precisão crescente e os primeiros dispositivos
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que se beneficiam das novas propriedades quânticas passaram a ser construídos na úl-

tima década, o que será apresentado e discutido em detalhes ao longo deste trabalho. A

principal característica que faz com que a utilização de sistemas quânticos na transmis-

são de informação seja vantajosa é a existência de limitação física para a ação de leitura

e cópia de informação, fazendo com que a informação transmitida por meio desses sis-

temas seja invariavelmente alterada quando ocorre qualquer tipo de interferência. Essa

característica, intrínseca a mecânica quântica, como será mostrado em capítulos poste-

riores, é bastante útil na construção de técnicas criptográficas e representa o núcleo do

que se conhece como criptografia quântica.

A criptografia quântica consiste em um método que utiliza a natureza probabilística

da mecânica quântica para a troca de informação com segurança, sendo seu fundamento

resistente mesmo na presença de capacidade tecnológica ilimitada, incluindo o cenário

com disponibilidade de computação quântica. Desde o primeiro protocolo de criptogra-

fia quântica proposto em 1984 por Charles Bennett e Gilles Brassard, conhecido como

BB84 e que utiliza a polarização dos fótons de um feixe laser como unidade básica para

obtenção de um mecanismo seguro de transmissão de informação, diversas outras abor-

dagens baseadas nesta idéia foram feitas. O fundamento teórico desses protocolos e o

sucesso que tem sido obtido na implementação de alguns destes indicam que tal técnica

pode ser uma alternativa eficiente para a manutenção da segurança da informação em

situações nas quais a segurança é um aspecto crítico.

Há uma classe de redes de telecomunicações em que a vulnerabilidade da informa-

ção representa também um risco de segurança física na sua operação. Um bom exemplo

de um caso representativo dessa classe é a comunicação aeronáutica, que atualmente,

motivada pelos benefícios da comunicação digital, utiliza de forma crescente canais de

dados digitais para manutenção de serviços fundamentais para a operação de aeronaves.

A consolidação da Aeronautical Telecommunication Network (ATN) como uma rede

unificada de troca de informação para o ambiente aeronáutico é um reflexo importante

desse processo. Esse é um exemplo de rede em que falhas no âmbito da informação,

representadas aqui por acesso indevido, corrompimento de informação, falha de auten-

ticação dentre outras, podem levar a acidentes. A atual implementação da ATN busca

satisfazer os requisitos de manutenção da segurança da informação por meio da utiliza-

ção das técnicas criptográficas amplamente em uso em outras redes, responsáveis pela
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autenticação de mensagens e verificação de autenticidade de dispositivos móveis e fixos

na rede. Consideradas as potenciais fragilidades nesses métodos de segurança da infor-

mação, o cenário atual gera uma preocupação iminente quanto aos riscos de segurança

física que a ATN pode ser submetida.

O atual estágio de desenvolvimento de técnicas de implementação de protocolos de

criptografia quântica, no qual, como será visto em detalhes posteriormente, já é possível

estabelecer comunicação segura baseada em propriedades quânticas por grandes distân-

cias e em comunicação por espaço aberto, permite considerar a utilização de criptografia

quântica como um mecanismo candidato para a manutenção da segurança da informa-

ção em redes de telecomunicações críticas, incluindo o caso de redes aeronáuticas como

a ATN.

1.2 Objetivos

Este trabalho tem como objetivo analisar a viabilidade da utilização de técnicas de

criptografia quântica em infra-estruturas de redes existentes, utilizando como caso de

estudo as telecomunicações aeronáuticas por meio da ATN. Para isso são avaliados os

protocolos de criptografia quântica existentes e, a partir disso, são desenvolvidos ce-

nários de integração de uma abordagem adaptada de criptografia quântica à redes de

telecomunicações aeronáuticas, considerando a infra-estrutura da ATN. A abordagem

desenvolvida é então avaliada por meio da obtenção de um ambiente de simulação que

permite, juntamente com os dados disponíveis sobre as melhores técnicas de implemen-

tação de protocolos quânticos conhecidas e disponíveis, estimar os índices de desem-

penho esperado para a abordagem proposta. Os índices de desempenho obtidos podem

então ser comparados com aqueles verificados nas diferentes canais de comunicação

utilizados pela ATN, pelas atuais implementações de segurança da ATN, indicando se

a abordagem desenvolvida atende aos requisitos obtidos na operação atual dessa rede.

Os resultados deste trabalho contribuem na avaliação da utilização de um protocolo de

criptografia quântica em um ambiente de telecomunicações com requisitos realistas as-

sim como na análise da viabilidade da utilização da criptografia quântica em seu estágio

atual de desenvolvimento como mecanismo de segurança da informação da ATN, in-

dicando as limitações existentes, propondo novas abordagens no desenvolvimento de
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protocolos quânticos e indicando os possíveis desenvolvimentos nas técnicas de imple-

mentação ainda necessários para a integração destes protocolos em casos práticos.

Para alcançar estes objetivos o trabalho se divide em 4 etapas principais. A pri-

meira delas consiste na avaliação das técnicas de criptografia quântica existentes e na

escolha de um protocolo que permita a melhor integração a atual estrutura das redes

de telecomunicações, considerando a robustez deste diante de técnicas de corrompi-

mento conhecidas, e a maturidade da tecnologia de implementação. A escolha definida

é representada por uma adaptação de protocolos e técnicas existentes e algumas novas

proposições.

A segunda etapa do trabalho consiste no desenvolvimento de um ambiente de simu-

lação para o protocolo de criptografia quântica definido na primeira etapa. Esta etapa

é representada pelo desenvolvimento e implementação de técnicas para simular o com-

portamentos de sistemas quânticos e da simulação das características de desempenho

do protocolo de criptografia quântica desenvolvido.

A terceira etapa do trabalho consiste no levantamento dos requisitos de desempenho

requisitados pela atual especificação da ATN e no trabalho de integração da técnica de

criptografia quântica desenvolvida às funcionalidades da ATN. Como resultado desta

etapa, têm-se a proposição de alguns cenários para a utilização de criptografia quântica

no ambiente aeronáutico.

Por fim, na quarta etapa do trabalho é realizada uma estimativa dos índices de de-

sempenho esperados para um implementação física dos cenários propostos. Isso é feito

utilizando os dados de desempenho obtidos na simulação do protocolo quântico em

conjunto com os dados disponíveis das melhores implementações experimentais co-

nhecidas e divulgadas. Com isso é possível comparar os valores estimados para uma

implementação física dos cenários propostos com aqueles encontrados atualmente, per-

mitindo indicar a viabilidade da utilização de protocolos de criptografia quântica nas

telecomunicações aeronáuticas e apontar as principais limitações e desenvolvimentos

necessários, alcançando o objetivo final do trabalho.
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1.3 Organização do trabalho

O trabalho está organizado em 8 capítulos de acordo com o resumo que se segue.

No capítulo 2 são introduzidos os principais conceitos do campo da criptologia, a

ciência envolvida na segurança da informação, que serão utilizados no desenvolvimento

desse trabalho, a sua terminologia básica e os principais sistemas criptográficos existen-

tes atualmente.

O capítulo 3 tem como objetivo introduzir, utilizando uma abordagem prática, os

principais conceitos relacionados a computação quântica e como os resultados obti-

dos neste campo afetam as ferramentas de criptologia clássica discutidas no capítulo 2,

apresentando como propriedades da mecânica quântica podem ser utilizadas para reali-

zar computação e como as novas propriedades obtidas podem inviabilizar a utilização

de algumas técnicas de criptografia clássica.

No caítulo 4 é realizada uma discussão acerca das alternativas disponíveis para sis-

temas criptográficos na presença de novas tecnologias de processamento de informação

e mostrado que não somente a computação como também a transmissão de informação

pode ser bastante beneficiada pelas propriedades quânticas, sendo apresentado o con-

ceito de criptografia quântica como uma nova proposta para manutenção da segurança

da informação em canais de comunicação. É então feito uma revisão dos principais pro-

tocolos de criptografia quântica existentes, discutido algumas de suas vulnerabilidades,

maturidade atual de implementação e o adequamento destes a cenários realistas. Por fim

o capítulo apresenta alguns parâmetros para a definição do melhor candidato a protocolo

de criptografia quântica para utilização na atual estrutura das redes de telecomunicações

e apresentadas algumas novas abordagens para a integração destes neste ambiente.

No capítulo 5 é discutido os riscos associados a vulnerabilidades de segurança em

redes de missão crítica e apresentada uma visão geral da Aeronautical Telecommuni-

cation Network (ATN), seus principais serviços e índices de desempenho obtidos pela

implementação autal. É então mostrado os requisitos de segurança da informação pre-

sentes na especificação da ATN e como estes requisitos são atendidos na especificação

de implementação vigente. Isso leva a discussão sobre o o impacto que vulnerabili-

dades no âmbito da segurança da informação teria sobre a operação aeronáutica e a
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necessidade do desenvolvimento de novas abordagens para a manutenção da segurança

da informação no contexto aeronáutico

O capítulo 6 apresenta o desenvolvimento e proposição de alguns cenários de in-

tegração do protocolo de criptografia quântica discutido no capítulo 4 como um meca-

nismo de segurança operando na estrutura atual da ATN, sendo discutido alguns con-

ceitos fundamentais para a operação prática e adequação da criptografia quântica às

aplicações da ATN.

No capítulo 7 se encontra o desenvolvimento da proposta principal deste trabalho

representado pela apresentação da abordagem escolhida para a obtenção de um ambi-

ente de simulação para um protocolo quântico e a simulação deste em operação. Com

isso e em conjunto com as informações apresentadas nos capítulos anteriores é apre-

sentado o contraste entre os índices alcançados pela abordagem utilizando criptografia

quântica e aqueles obtidos pela implementação atual da ATN, indicando a viabilidade da

utilização de criptografia quântica no seu estágio atual de implementação e os principais

desenvolvimentos ainda necessários.

Por fim, o capítulo 8 apresenta as considerações finais do trabalho juntamente com

uma reflexão sobre o grau de atendimentos dos objetivos propostos e os principais im-

pactos decorrentes dos resultados alcançados. Além disso apresenta uma proposta de

trabalhos futuros.
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2 Criptologia clássica

A manutenção de informação secreta sempre representou um importante papel na

história. Diversas situações, como a aquisição do sistema de cifração alemão ENIGMA

pelos Aliados na Segunda Guerra Mundial (DENNING, 1982), demonstram que frequen-

temente o destino de nações inteiras pode depender da habilidade de se decifrar códigos.

O crescente tráfego de informação estimulado pelas novas tecnologias de comuni-

cação e a sensibilidade quanto aos dados trafegados tem feito da ciência de manipular

informação secretamente, a criptologia, um conhecimento cada vez mais fundamental

em diversas aplicações. Este capítulo tem como objetivo introduzir os principais con-

ceitos desse campo que serão utilizados no desenvolvimento desse trabalho. Para isso

é apresentado na seção 2.1 a terminologia básica referente a criptologia. Em seguida,

na seção 2.2 são introduzidos os sistemas criptográficos baseados em chaves simétricas

e na seção 2.3 são introduzidos os sistemas criptográficos baseados em chaves assi-

métricas. Por fim, na seção 2.4 é mostrada a obtenção de uma função criptográfica

de autenticação, conhecida como assinatura digital, a partir dos métodos criptográficos

assimétricos.

O conhecimento obtido do funcionamento das técnicas de segurança apresentados

a seguir é utilizado no capítulo 3 para demonstrar como a criptografia atual pode se tor-

nar vulnerável diante de futuras tecnologias de processamento de informação, como a

tecnologia conhecida de forma geral como computação quântica. Dessa forma, o termo

criptologia clássica será utilizado ao longo do texto para diferenciar as técnicas apre-

sentadas neste capítulo das técnicas de criptologia que serão introduzidas no capítulo 4,

referenciadas como criptografia quântica.
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2.1 Introdução à criptologia

A criptologia pode ser divida em duas áreas principais, a criptografia e a criptoa-

nálise. A primeira destas abrange todo esforço de se estabelecer transmissão segura de

informação viabilizando diferentes características como confidencialidade, integridade

de dados, autenticação e irretratabilidade. A última reúne todas as técnicas que tem

como objetivo obter de forma não autorizada mensagens geradas por algum processo de

criptografia (MENEZES; OORSCHOT; VANSTONE, 2001).

Como é frequentemente utilizado na literatura sobre criptologia, o conceito de trans-

missão segura de informação utilizando métodos criptográficos utiliza três personagens

principais para ilustrar seu funcionamento: Alice, Bob e Eva. Como padrão, Alice

deseja enviar uma mensagem de forma segura a Bob, i.e., prevenindo que Eva acesse a

informação original (espionagem) e prevenindo que Eva seja capaz de enviar mensagens

a Bob se passando por Alice (personificação).

Para isso Alice realiza o processo de encriptação ou cifração da mensagem origi-

nal, frequentemente referenciada como mensagem simples, produzindo uma mensagem

secreta tal que

E = eB(P), (2.1)

onde P representa a mensagem simples, eB(·) a função de encriptação de Alice quando se

comunicando com Bob e E a mensagem encriptada. Dessa forma, o processo de encrip-

tação é relacionado à codificação da mensagem, enquanto o oposto, a desencriptação,

se relaciona a decodificação. Bob recebe então E a partir de um canal de comunicação

e por meio da aplicação de uma função de desencriptação correspondente dB(·) obtém a

mensagem original, ou seja,

P = dB(E). (2.2)

A segurança da transmissão da informação nesse caso é mantida pelas funções eB(·)

e dB(·), que devem ser mantidas em segredo. Entretanto, essa abordagem não é prá-

tica o suficiente porque requer uma grande quantidade de diferentes pares de funções
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para um número típico de usuários em um sistema de comunicação real. Além disso,

implementações de hardware ou software de diversas funções distintas é um processo

conhecidamente ineficiente.

Uma forma de contornar esse problema é ao invés de manter a função como ele-

mento secreto, utilizar um argumento para uma dada função conhecida por ambos os

pares da comunicação e utilizar então este argumento como a informação secreta com-

partilhada. Esse argumento secreto é referenciado como chave criptográfica em cripto-

grafia e faz com que as equações (2.1) e (2.2) se tornem

E = e(P,KB), (2.3)

P = d(E, LB), (2.4)

onde as funções de encriptação e desencriptação tem como chaves de entrada KB e LB

respectivamente e a função utilizada não depende das partes envolvidas na comunica-

ção. Assume-se aqui que as chaves podem ser diferentes com o intuito de garantir a

generalidade. Contudo esse fato representará um benefício em apenas alguns casos, o

que será discutido em detalhes nas seções seguintes. O diagrama da figura 1 resume as

operações desempenhadas por (2.3) e (2.4).

BobAlice

CanalTexto Simples Texto Simples

KA LB

Fig. 1: Conceito básico de transmissão segura de informação

2.2 Criptografia de chave simétrica

A situação onde as partes de um sistema de comunicação utilizam a mesma chave

criptográfica nos processos de encriptação e desencriptação, i.e. KB ≡ LB, é conhecida

como criptografia de chave simétrica ou criptografia de chave secreta. Formalmente,

a operação de um método geral de criptografia de chave simétrica é definida como na



2.2 Criptografia de chave simétrica 31

Definição 1, retirada de (MENEZES; OORSCHOT; VANSTONE, 2001).

Definição 1. Considerando um esquema de encriptação consistindo de um conjunto de

transformações de encriptação e desencriptação {Ee : K ∈ K} e {Dd : L ∈ K}, respec-

tivamente, onde K é o espaço de chaves. A encriptação é dita de chave simétrica se

para cada par de chaves de encriptação/desencriptação (K, L), é computacionalmente

fácil determinar d(·) a partir de e(·) e e(·) a partir de d(·).

Há duas classes de esquemas de criptografia de chave simétrica que são frequente-

mente distinguidas: cifra de bloco e cifra de fluxo. Os distintos esquemas são definidos

como na Definição 2 e Definição 3, respectivamente (MENEZES; OORSCHOT; VANSTONE,

2001).

Definição 2. Uma cifra de bloco é um esquema de encriptação que particiona o texto

simples da mensagem original a ser transmitida em blocos de tamanho fixo t sobre um

alfabetoA, encriptando um bloco por vez

Definição 3. Seja K o espaço de chaves para um conjuntos de transformações de en-

criptação. Uma sequência de símbolos e1e2e3 . . . ei ∈ K , é chamada de chave de fluxo.

Seja A um alfabeto de q símbolos e seja Ee uma cifra de substituição simples com ta-

manho de bloco igual a 1 onde e(·) ∈ K . Seja m1m2m3 . . . um texto simples e e1e2e3 . . .

uma chave de fluxo de K . Um cifra de fluxo toma o texto simples e produz uma texto

cifrado c1c2c3 . . . onde ci = Eei(mi). Se di(·) denota o inverso de ei(·), então Dd(ci) = mi

realiza a desencriptação do texto cifrado.

Há diversos sistemas criptográficos desenvolvidos utilizando ambas as abordagens.

Contudo, não faz parte dos objetivos deste trabalho realizar uma revisão sobre as carac-

terísticas dos diversos sistemas criptográficos disponíveis, sendo a referência (MENEZES;

OORSCHOT; VANSTONE, 2001) uma boa fonte para isso. Contudo, um sistema de cripto-

grafia simétrica merece atenção especial devido a sua utilização posterior neste trabalho,

o sistema proposto por Gilbert Vernam conhecido como chave de uso único ou Cifra de

Vernam. Tal sistema consiste em um cifra de fluxo definido formalmente na Definição

4 (MENEZES; OORSCHOT; VANSTONE, 2001).

Definição 4. A Cifra de Vernam é uma cifra de fluxo definida sobre o alfabeto A =
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{0, 1}. Um mensagem binária m1m2 . . .mt é operada por uma chave binária k1k2 . . . kt

de mesmo tamanho , produzindo o texto cifrado c1c2 . . . ct onde

ci = mi ⊕ ki, 1 6 i 6 t.

A grande vantagem da Cifra de Vernam foi provada por Claude Shannon, onde

estabelece que se um texto simples e uma chave têm o mesmo tamanho e a chave é

verdadeiramente aleatória então o criptossistema é seguro i.e., enquanto as chaves são

mantidas secretas então não existe algoritmo sistemático que seja capaz de desencriptar,

obter o texto simples, a partir da observação de mensagens encriptadas (SHANNON,

1949).

A Definição 4 pode ser ilustrada por meio da situação: Alice e Bob desejam esta-

belecer comunicação por meio de um canal seguro. Para isso, eles primeiramente se

encontram e definem um par de chaves secretas idênticas comum a ambos. Alice en-

tão adiciona aos símbolos da mensagem simples, os bits de uma mensagem digital, os

símbolos da chave secreta, sendo a adição módulo N, onde N é o tamanho do alfabeto

utilizado. Isso produz a mensagem encriptada

E[k] = e(P[k],KB) = (P[k] + KB[k]) mod N, (2.5)

onde E[k] refere-se ao k-ésimo símbolo da mensagem encriptada e P[k] e KB[k] referem-

se ao texto simples e a chave secreta respectivamente, i.e., ambos tendo a mesma di-

mensão k. Uma das vantagens deste método reside no fato que o processo de cifragem é

bastante simples, o que é fundamental para a diminuição da latência durante o processo

de comunicação utilizando-se um sistema de segurança. O processo de desencriptação

é realizado por Bob após receber a mensagem proveniente do canal de comunicação

utilizando a operação inversa, ou seja, a subtração módulo N. Uma vez que Bob utiliza

a mesma chave secreta que Alice, então ele obtém a mensagem simples por meio da

operação

P[k] = d(E[k], LB) = (E[K] − LB[k]) mod N = (E[K] − KB[k]) mod N. (2.6)
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Para o caso binário proposto na Cifra de Vernam tem-se que N = 2 e as operações

de encriptação e desencriptação se tornam iguais i.e. e(·) = d(·) .

Como as chaves usadas são mantidas secretas os requisitos definidos anteriormente

são atendidos. A despeito de ser um processo simples, a Cifra de Vernam quando uti-

lizada na prática sofre de alguns problemas que podem trazer sérias dificuldades. O

principal deles é o tratamento de um cenário com um grande número de usuários que

desejam estabelecer comunicação entre si.

2.2.1 Criptografia simétrica em um cenário de múltiplos usuários

A criptografia de chave simétrica tem como requisito que as partes da comunicação

entrem em acordo prévio quanto a uma chave comum. Isso não causa sérios problemas

quando o número de usuários que desejem se comunicar entre si é pequeno. Contudo,

em uma situação prática, tal como com os usuários da Internet ou de uma rede móvel de

celular típica (GSM, UMTS, IS95), é inviável a organização do acordo de chaves entre

os usuários.

Este problema pode ser contornado de duas formas. A primeira delas é a utili-

zação do conceito de criptografia assimétrica que será introduzido na seção 2.3, que,

entretanto, introduz novas vulnerabilidades de segurança como será discutido em de-

talhes posteriormente. Uma segunda opção é a utilização de diversas chaves estáticas

pré-programadas, como é típico nas redes do tipo WLAN. Contudo, como o número

de chaves é invariavelmente limitado, então a segurança incondicional não poderá ser

alcançada nesse caso, sendo contudo suficiente em grande parte das situações.

Um modelo simplificado da segurança implementada nas redes GSM ajuda a de-

monstrar a utilização prática da criptografia simétrica em ambientes de telecomunica-

ções reais. Nessa rede cada usuário recebe um chave secreta no momento de sua inclu-

são. Esta é armazenada no chamado cartão SIM (Subscriber Identity Module) - um tipo

especial de smart card localizado no interior do dispositivo móvel - e disponibilizada a

cada vez que o usuário inicia uma chamada. Uma cópia fiel da chave de cada usuário

é armazenada no Home Location Register (HLR), um repositório digital mantido no

operador do sistema. Quando Alice e Bob estão se comunicando a segurança é divida

então em duas partes. Cada seção é encriptada entre o usuário e o sistema utilizando a
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chave correspondente, como mostrado na figura 2.

HLR

BobAlice

Cartão SIM

KA

Cartão SIM

KB

KB

KA

Texto 

Encriptado
Texto Simples

Texto 

Encriptado
Texto SimplesTexto Simples

Fig. 2: Sistema criptográfico simétrico em redes móveis públicas

Apesar desse modelo de segurança atender os principais requisitos de segurança

existentes neste tipo de comunicação, ao menos dois problemas podem ser revelados.

Primeiramente, é evidente que em alguns pontos dentro da rede as mensagens vão tra-

fegar decifradas, o que gera vulnerabilidades nesses pontos. Em segundo lugar vem o

fato de que a manutenção do funcionamento dessa rede tem uma infraestrutura estrita-

mente centralizada, o que delega o peso do registro de chaves e gerenciamento a cargo

do fornecedor do serviço.

A operação da rede rede GSM é complexa, sendo utilizados diversos algoritmos

criptográficos na manutenção da segurança do sistema. A manutenção da privacidade

das chamadas é feita pelos algoritmos simétricos de cifra de fluxo A5/1 e A5/2 (MEYER;

WETZEL, 2004). Apesar do grande esforço no desenvolvimento destes algoritmos, várias

vulnerabilidades têm sido encontradas nos últimos anos em ambos os casos, incluindo

a possibilidade de se quebrar a cifra do A5/2 em tempo real (MEYER; WETZEL, 2004).

Esse fato evidencia que, excluindo-se o caso da Cifra de Vernam, mesmo algoritmos

simétricos bem concebidos estão passíveis de serem corrompidos.

2.2.2 Tamanho e aleatoriedade da chave criptográfica

A cifra de Vernam exige a utilização, uma única vez, de uma chave aleatória do

tamanho da mensagem para garantir a máxima segurança permitida pelo método. A

geração de sequências de números aleatórios pode ser obtida por meio de geradores de

números aleatórios desenvolvidos sobre conceitos da teoria da informação ou obtidos de
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medições de características de sistemas físicos (na seção 7.1.3 serão discutidas algumas

técnicas de implementação de geradores aleatórios). Contudo, um desafio neste caso

é o armazenamento dessas sequências a serem utilizadas como chaves que em casos

realistas demanda um grande volume de memória. Sequências menores evitariam custos

no armazenamento, contudo implicariam na necessidade de Alice e Bob se encontrem

com grande frequência para fazerem o acordo de novas chaves. Ambos os casos são

pouco viáveis em ambientes práticos.

Uma técnica de se contornar a dificuldade de se armazenar grandes chaves para

a utilização de protocolos de criptografia simétricos como, por exemplo, a Cifra de

Vernam, é conhecida como expansão de chave. Essa técnica consiste em expandir uma

sequência inicial em uma sequência maior que pode ser usada como chave criptográfica.

A segurança da chave expandida depende das características da chave inicial, como por

exemplo a existência de algum tipo de padrão de recorrência, e a técnica empregada

para realizar a expansão.

Um exemplo frequente da utilização da técnica de expansão de chaves é represen-

tada pela implementação física de circuitos ou módulos de software conhecidos como

linear feedback shift register (LFSR). O LFSR pode ser utilizado como um gerador de

chave (GC) pseudo-aleatória, sendo que este tipo de circuito necessita apenas de uma

pequena sequência para ser iniciado. Uma vez alimentado pela sequência de início,

o circuito é capaz de gerar uma sequência pseudo-aleatória com longa periodicidade

(MENEZES; OORSCHOT; VANSTONE, 2001).

O gerador de chave pode ser utilizado em algoritmos criptográficos simétricos como

mecanismo de obtenção de longas chaves criptográficas sem a necessidade de armaze-

namento ou encontro frequente das parte da comunicação. Com uma pequena chave

previamente estabelecida entre Alice e Bob sendo usada como sequência de início do

gerador, pode-se produzir uma sequência pseudo-aleatória da dimensão da mensagem a

ser trocada, sendo esta sequência utilizada no processo de encriptação (LEWIS; PAYNE,

1973). Neste caso assume-se que o gerador de chave (GC) pode ser incorporado as

funções e(·) e d(·).

Devido ao fato de a sequência gerada neste caso não ser verdadeiramente aleatória,

há uma violação dos requerimentos de Shannon, não sendo a utilização do sistema de
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Vernam totalmente seguro neste caso. Um parâmetro adicional de segurança nesta situ-

ação pode ser a utilização de um vetor de inicialização (VI) que varie no tempo cada vez

que uma requisição é feita. O diagrama da figura 3 sintetiza o procedimento. Contudo,

não é conhecida nenhuma técnica para se obter um LFSR que produza uma sequência

verdadeiramente aleatória a partir de uma pequena sequência inicial.

Fig. 3: Encriptação com um gerador de chaves

2.3 Criptografia de chave assimétrica

O conceito de um sistema de criptografia de chave simétrica discutido na seção

anterior permite o estabelecimento de comunicação segura entre duas partes. Contudo,

como requisito para isso é necessário o estabelecimento de uma chave comum entre as

partes, mesmo no caso da utilização de um mecanismo de expansão de chaves. Isso

implica na necessidade de que as partes da comunicação possuam um meio confiável

de trocar informação previamente a comunicação, como o encontro pessoal físico por

exemplo. Contudo, sistemas distribuídos como a Internet não permitem o encontro

pessoal dos seus usuários, além de não possuírem uma entidade central responsável por

atribuir uma chave secreta para cada usuário ou manter um banco de dados para estas.

Um conceito útil nestes casos consiste no que se conhece por criptografia de chave

pública ou criptografia assimétrica. Este permite que duas partes em uma comunica-

ção utilizem chaves diferentes no processo de encriptação e desencriptação, respec-

tivamente. A criptografia de chave pública pode ser definida formalmente como na

Definição 5.

Definição 5. Considerando um esquema de encriptação consistindo de um conjunto de

funções de encriptação e desencriptação {Ee : e ∈ K} e {Dd : d ∈ K} , respectivamente.
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O método de encriptação é chamado de um esquema de encriptação de chave pública

se para cada par de chaves (K, L), uma chave K, chamada de chave pública, é dispo-

nibilizada publicamente enquanto a outra L, chamada de chave privada, é mantida em

segredo. O sistema é tão seguro quanto a possibilidade de se obter computacionalmente

L a partir de K.

A definição de um esquema de encriptação de chave pública pode ser entendida

de forma prática na comunicação entre Alice e Bob da forma: Bob define sua chave

secreta LB para decifrar mensagem provenientes de Alice e anuncia publicamente uma

outra chave KB que pode ser usada por Alice para encriptar as mensagens que deseja

enviar a Bob. Este recupera a mensagem enviada por Alice por meio de:

d(e(P,KB), LB) = P. (2.7)

A criptografia de chave publica difere essencialmente do sistema simétrico porque

nesta técnica LB , KB, e, principalmente, as chaves não necessitam ser compartilhadas

simultaneamente entre as partes da comunicação.

Além disso, na criptografia de chave pública um requisito adicional deve ser aten-

dido quando se troca a ordem das chaves,

d(e(P, LB),KB) = P, (2.8)

ou seja, as chaves devem ser inversas entre si. Essa propriedade é fundamental na

obtenção de algumas características importantes dos protocolos assimétricos, como será

visto na seção seguinte.

O sistema, como foi proposto anteriormente, permite que um terceiro indivíduo,

Eva por exemplo, envie uma mensagem a Bob no lugar de Alice. Isso porque KB é

disponibilizada publicamente, sendo acessível a Eva inclusive, que pode então realizar

o mesmo processo que Alice. Contudo, a utilização dos pares de chaves pública e

privada pode ser aprimorado por meio do adicionamento de novas etapas no processo

de encriptação, como mostrado na seção seguinte.
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2.3.1 Algoritmo Diffie-Hellman

No algoritmo proposto por Whitfield Diffie e Martin Hellman (DIFFIE; HELLMAN,

1976), o processo de encriptação e desencriptação é realizado em duas etapas e consi-

dera que ambas as partes da comunicação, Alice e Bob, possuam seus respectivos pares

de chave pública e privada {LA,KA} e {LB,KB}. Na primeira etapa Alice realiza uma

encriptação sobre o texto simples utilizando sua própria chave privada LA. Após isso,

Alice realiza nova encriptação com a chave pública de Bob KB sobre o texto cifrado

obtido na etapa anterior. Alice obtém então o texto cifrado E, tal que:

E = e(e(P, LA),KB). (2.9)

Para recuperar a mensagem original, Bob realiza a operação:

d(d(E, LB),KA) = d(d(e(e(P, LA),KB), LB),KA) = d(e(P, LA),KA) = P, (2.10)

que representa uma desencriptação utilizando sua chave privada LB seguida de uma

desencriptação utilizando a chave pública de Alice KA. Considerando a existência da

propriedade mostrada na equação (2.8) para esquemas de encriptação de chave pública,

Bob consegue recuperar o texto simples original.

O procedimento realizado por Alice pode ser entendido como um processo de au-

tenticação, o que permite a Bob se certificar que o remetente da mensagem é de fato

Alice, impedindo que Eva se comunique com Bob se passando por Alice (DIFFIE; LAN-

DAU, 1998). O diagrama apresentado na figura 4 resume o funcionamento do conceito

do algoritmo Diffie-Hellman.

Um aspecto fundamental dos protocolos de criptografia de chave simétrica consiste

na obtenção das funções de encriptação e desencriptação, já que a segurança do método

se fundamenta na impossibilidade de se obter uma chave privada L a partir do seu par

público K, de acordo com a Definição 5. O fato de que as funções passíveis de im-

plementação computacional ou física são funções determinísticas, e que por isso são

em princípio reversíveis, implica que com a posse de uma chave pública e a função de

encriptação/desencriptação seria possível obter a chave secreta sob um ponto de vista

teórico. Este fato tornaria os métodos de criptografia de chave pública inúteis. Contudo,
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Fig. 4: Esquema de implementação do conceito de Diffie-Hellman

os métodos de chave pública consideram a utilização de uma função de um grupo cha-

mado de one-way functions ou funções de mão-única. Uma função é dita de mão-única

se dada f : x → y, a realização da operação de f (x) é fácil, i.e., rápida, enquanto o

processo inverso, calcular x a partir de y = f (x) é muito difícil, i.e., lenta. A existência

e a utilização de funções dessa classe atende a Definição 5, e torna os métodos de chave

pública tão seguros quanto é difícil reverter uma função de mão-única. Há diversos

grupos de funções que têm a propriedade de mão-única. As seções seguintes mostram

como algumas funções desta classe são utilizadas na obtenção dos principais algoritmos

de criptografia assimétrica disponíveis atualmente.

2.3.2 Algoritmo RSA

O algoritmo RSA, sigla obtida a partir das iniciais de seus criadores Ron Rivest,

Adi Shamir e Leonard Adleman, é a implementação do conceito de chave pública mais

amplamente difundida. Este utiliza a multiplicação como uma função de mão-única.

Enquanto a multiplicação de dois inteiros é estritamente simples, encontrar os fatores,

i.e., a decomposição em números primos, de um número inteiro grande é um processo

difícil, para o qual não existe até o momento nenhum algoritmo computacional eficiente.

Um resumo do funcionamento do algoritmo RSA na produção do par de chaves secreta

e pública pode ser apresentado da seguinte forma (CORMEN et al., 2003):

1. Bob seleciona aleatoriamente dois números primos grandes p e q tal que p , q.

2. Calcula-se N = p · q.
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3. Bob seleciona aleatoriamente um número ímpar pequeno a de forma que o

mdc(ϕ(N), a) = 1, onde ϕ(N) denota a função de Euler correspondente a N (ver

seção A.1). Sendo N o produto de dois primos, do teorema A.3.2 e A.3.5 tem-se

ϕ(N) = ϕ(p) · ϕ(q) = (p − 1) · (q − 1).

4. Em seguida calcula-se o multiplicativo inverso (ver seção A.1) de a no sentido

módulo ϕ(N) usando o algoritmo de Euclides (ver seção A.2) e denota-se este por

b : (a · b) mod ϕ(N) = 1. Além disso, é garantido a Bob que b existe devido ao

teorema A.3.3.

5. Bob anuncia sua chave pública KB = (a,N) e

6. mantém em segredo sua chave privada LB = (b,N).

O processo de encriptação e desencriptação é feito por Bob utilizando as funções

E = e(P,KB) = (Pa) mod N, (2.11)

P = d(E, LB) = (Eb) mod N. (2.12)

Utilizando a equação (2.7) é possível demonstrar a aplicação das funções (2.11) e

(2.12) no processo de Bob recebendo uma mensagem de Alice utilizando o algoritmo

RSA. Da equação (2.7) tem-se que Bob recupera uma mensagem enviada por Alice por

meio da operação d(e(P,KB), LB) = P. Substituindo-se pela chave RSA tem-se então

d(e(P,KB), LB) = P = d((Pa) mod N, LB) = ((Pb)a) mod N = Pba mod N (2.13)

A inversão da ordem das chaves mostra que o algoritmo RSA satisfaz a propriedade

de equivalência para o par de chaves pública e privada no processo de encriptação/de-

sencriptação definida na equação (2.8), como pode ser visto por:
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d(e(P, LB),KB) = P = d((Pb) mod N,KB) = ((Pa)b) mod N

= Pab mod N

= Pba mod N. (2.14)

A demonstração da validade do algoritmo RSA e de que este permite a recuperação

da mensagem original, i.e., que o resultado produzidos nas equações (2.13) e (2.14)

correspondem de fato a mensagem original, pode ser feita da forma que se segue.

Demonstração. Explorando o Pequeno Teorema de Fermat (ver A.3.4) e o Teorema de

Euler (ver A.3.5), obtém-se que para qualquer P inteiro que é primo relativo a N vale

Pϕ(N) ≡ mod N. (2.15)

O teorema A.3.2 mostra que para um número primo p tem-se

ϕ(p) = p − 1, (2.16)

e a partir do teorema do Teorema de Euler decorre que

ϕ(N) = ϕ(p) · ϕ(q) = (p − 1) · (q − 1) = n − (p + q) + 1. (2.17)

Desde que a é primo relativo a ϕ(N), a tem então um multiplicativo inverso b tal

que:

b · a ≡ 1 mod ϕ(N)

≡ 1 mod (p − 1) · (q − 1). (2.18)

Sendo a e b multiplicativos inversos módulo ϕ(N) = (p−1) ·(q−1) existe um inteiro

k para o qual
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b · a = 1 + k · ϕ(N), (2.19)

implicando que

Pba mod N ≡ P1+k·ϕ(N). (2.20)

A partir da equação (2.15) tem-se que para todo P tal que p não divide P vale

Pp−1 mod p ≡ 1, (2.21)

e desde que (p − 1) divide ϕ(N) tem-se que

Pk·ϕ(N)+1 mod p ≡ P→ Pba mod q ≡ P. (2.22)

A equação (2.22) é trivialmente verdadeira quando P mod p ≡ 0, sendo que a

igualdade se mantém verdadeira para todo P.

Uma argumentação similar produz:

Pk·ϕ(N)+1 mod q ≡ P→ Pba mod p ≡ P. (2.23)

Com isso, do Teorema Chinês do Resto (teorema A.3.6) e das equações (2.22) e

(2.23) é garantido que

Pba mod N ≡ P,∀P. (2.24)

�

Dessa forma, o algoritmo RSA permite a obtenção de um par de chaves pública e

privada a serem utilizadas no processo de encriptação e desencriptação, garantindo a

recuperação da mensagem original após o processo. Nas seções seguintes são discuti-

das algumas das propriedades do algoritmo RSA e como estas são utilizadas em casos

práticos.
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2.4 Assinatura digital

O processo de autenticação representado por uma das etapas do algoritmo de Diffie-

Hellman apresentado anteriormente foi utilizado por Alice para prevenir que Eva acesse

a mensagem original e para impedir que Eva se passasse por Alice. O procedimento

realizado por Alice foi utilizar sua própria chave secreta para cifrar a mensagem que

seria enviada a Bob. Esta etapa representa uma funcionalidade criptográfica e pode

ser utilizada independentemente da etapa seguinte, sendo conhecida como assinatura

digital.

De forma mais detalhada, o procedimento de assinatura digital com ausência de

cifragem, i.e., não sendo executado o processo de encriptação que torna o texto não-

legível, garante apenas a autenticação da mensagem e pode ser entendido da forma:

Alice produz sua assinatura digital S usando uma função de encriptação (uma função

de mão-única, tal como a apresentada no algoritmo RSA), sua chave secreta LA e um

texto simples qualquer, da forma:

S = e(P, LA). (2.25)

Alice divulga sua chave pública KA e o texto simples P. No envio de uma mensagem

autenticada ela une a mensagem original com sua assinatura digital pessoal S e envia

a Bob. Este por sua vez obtém a chave pública de Alice de um servidor de chaves e o

texto simples P. Com isso, ele executa o processo inverso sobre S calculando o texto

simples presumido

P̃ = d(S ,KA). (2.26)

Por fim, Bob compara P̃ com P e decide se aceita ou rejeita a mensagem recebida

como sendo de autoria de Alice. Considerando que a geração da assinatura S a partir de

P somente pode ser realizada utilizando-se a chave privada LA de Alice, que é mantida

em segredo, e que a função de encriptação utilizada não permite obter LA de KA, então

se P̃ é igual P Alice é a autora da mensagem. O processo de autenticação por meio de

assinatura digital é resumido no diagrama da figura 5.
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Fig. 5: Arquitetura de implementação do conceito de assinatura digital

2.4.1 Algoritmo ElGamal

Um algoritmo de assinatura digital, que é amplamente utilizado, foi proposto por

Taher ElGamal e faz uso da teoria de logaritmos discretos para derivar uma função de

mão-única. O algoritmo de ElGamal pode ser demonstrado da seguinte forma (ELGA-

MAL, 1985).

1. Alice escolhe aleatoriamente um número primo grande p e uma gerador a de um

grupo multiplicativo Z∗p (ver seção A.1).

2. Em seguida ela escolhe aleatoriamente um inteiro b, tal que 1 ≤ b ≤ p − 2.

3. Alice calcula y = ab mod p e

4. anuncia a chave pública KA = (p, a, y) enquanto mantém como chave secreta

LA = b.

Utilizando suas chaves, Alice gera uma assinatura digital com os passos seguintes.

1. Alice seleciona aleatoriamente um inteiro l, tal que 1 ≤ l ≤ p − 2 e, além disso, l

e (p − 1) sejam co-primos, i.e., mdc(l, p − 1) = 1.

2. Então ela calcula r = al mod p e

3. o multiplicativo inverso k de l no sentido de módulo (p− l), i.e., (l ·k) mod (p−1)

=1.

4. Alice calcula s = [k · (h(P) − b · r)] mod (p − 1), onde h(·) é chamada função de

hash (ver seção A.1), e realiza a transformação conhecida por muitos-para-um de

um conjunto de mensagem simples para Zp.
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5. Como passo final, a assinatura de Alice para a mensagem P é S = (r, s).

Com o intuito de verificar o remetente da mensagem Bob realiza o procedimento

que segue.

1. Bob obtém a chave pública de Alice KB = (p, a, y) de uma base de dados pública

2. Ele então verifica se 1 ≤ r = al mod p ≤ p − 1, caso contrário ele rejeita a

mensagem.

3. Bob calcula q1 = (yrrs) mod p e

4. h(P) e q2 = ah(P) mod p.

5. Por fim, Bob aceita a assinatura como verídica se q1 = q2.

A demonstração do funcionamento do algoritmo de ElGamal pode ser feita da forma

que se segue.

Demonstração. Sabendo que durante o processo de assinatura, Alice produz

s = [k · (h(P) − b · r)] mod (p − 1). (2.27)

Multiplicando-se ambos os lados da equação (2.27) pelo inverso de k obtém

l · s mod (p − 1) ≡ l · k · (h(P) − b · r). (2.28)

Sendo (l · k) mod (p − 1) = 1, reestruturando a congruência

h(P) mod (p − 1) ≡ br + ls, (2.29)

da qual pode-se concluir que

q2 = ah(P) mod p ≡ abr+ls ≡ (ab)r(al)s, (2.30)

utilizando-se o Pequeno Teorema de Fermat (ver A.3.4) tem-se
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ah(P) mod p ≡ abr+ls ≡ (ab)r(al)s ≡ (y)r(r)s → q2 = q1. (2.31)

�

Assim, é possível verificar que o algoritmo de ElGamal permite, tal como proposto,

a verificação da autoria da mensagem por meio da utilização de um par de chaves pú-

blica e privada. A utilização deste algoritmo em casos práticos será discutida seções

seguintes.

2.5 Considerações finais do capítulo

As técnicas de criptografia simétrica e assimétrica têm sido amplamente utilizadas

nas últimas décadas, tendo um papel fundamental no crescimento das modernas redes de

telecomunicações. Ambas as técnicas possuem diversas vantagens e desvantagens entre

si, sendo estas complementares em muitos casos. Os algoritmos simétrico têm imple-

mentações bastante eficientes, permitindo a operação de encriptação e desencriptação

em altas taxas de transferência de dados. Os métodos assimétricos são reconhecida-

mente mais lentos. Contudo, a necessidade de compartilhamento da chave por ambas

as partes no protocolo simétrico representa uma séria dificuldade em casos práticos.

No caso assimétrico, o compartilhamento conjunto não é necessário e o método adici-

onalmente permite, com grande facilidade, a obtenção das primitivas criptográficas de

autenticação e assinatura digital (MENEZES; OORSCHOT; VANSTONE, 2001).

Essas características, dentre outras, fazem com que seja bastante frequente a ve-

rificação da operação conjunta dos métodos nos sistemas de comunicação atuais. O

algoritmo RSA é amplamente utilizado em redes distribuídas, especialmente a Internet,

no estabelecimento do que se conhece como chaves de seção. Estas chaves são en-

tão utilizadas em protocolos simétricos, responsáveis pela encriptação das informações

transferidas.

Apesar da utilização amplamente disseminada das técnicas de criptografia discuti-

das anteriormente nas mais diversas redes de telecomunicações, excluindo-se a Cifra

de Vernam, todos os métodos conhecidos atualmente têm sua segurança fundamentada
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em premissas não demonstradas teoricamente. Os métodos de criptografia simétricos,

especialmente os de cifra de bloco, estão sujeitos ao desenvolvimento de algoritmos

de busca exaustiva capazes de pesquisar o espaço de chaves de forma a encontrar a

possível chave de forma eficiente explorando alguma vulnerabilidade do método. Os al-

goritmos assimétricos estão sujeitos ao desenvolvimento de algoritmos mais eficientes

que os conhecidos na reversão da função de mão-única utilizada (MENEZES; OORSCHOT;

VANSTONE, 2001).

Nos últimos anos, contudo, essas vulnerabilidades não representaram um risco real,

uma vez que com os algoritmos conhecidos e a tecnologia disponível, ataques aos mé-

todos criptográficos utilizados eram inviáveis ou muito dispendiosos em grande parte

dos casos. Entretanto, o desenvolvimento de novas tecnologias de processamento de

informação vem alterando esse cenário. Como será mostrado no capítulo seguinte, o

desenvolvimento do que se conhece como computação quântica pode alterar profunda-

mente a utilização dos métodos criptográficos conhecidos hoje.
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3 Computação e informação
quântica

A tecnologia conhecida como computação quântica têm ganhado na última década

espaço crescente na literatura científica especializada e em participação como um dos

principais tópicos de grandes orçamentos de pesquisa privada, militar e acadêmica. O

termo computação quântica e/ou informação quântica são os termos gerais para a uti-

lização de sistemas quânticos para a representação, processamento e armazenamento

de informação, analogamente ao termo convencional computação que refere-se a re-

alização dessas funções por meio de dispositivos clássicos, ou seja, aqueles descritos

pela física clássica (NIELSEN; CHUANG, 2000). Entende-se por sistemas quânticos aque-

les sistemas físicos que decorrem de fenômenos naturais em uma escala muito pequena,

atômica ou subatômica (≈ 10−9 m) e descritos pela bem estabelecida teoria física conhe-

cida como mecânica quântica. Essa teoria representa um grande passo na compreensão

dos fenômenos naturais, uma vez que permite uma explicação para diversos efeitos fí-

sicos que eram pouco compreendidos com o aparato teórico existente até então. Não

obstante, os resultados decorrentes da teoria quântica estão presentes nas principais re-

alizações da indústria eletrônica nos últimos 50 anos.

Há dois fatores principais que motivaram o interesse em utilizar propriedades quân-

ticas para o processamento da informação. O primeiro desses consiste na miniaturização

crescente de dispositivos eletrônicos e o surgimento de limitações na descrição teórica

utilizada na tecnologia de semicondutores atual, representando talvez a motivação mais

pragmática. Contudo, a criação de dispositivos capazes de manipular individualmente

sistemas quânticos e, principalmente, o novo paradigma de processamento e transmis-

são de informação e ganho em eficiência representados pela computação e informação

quântica são as principais motivações para o desenvolvimento de novas tecnologias ba-
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seadas em propriedades quânticas. Com isso, este têm sido cada vez mais um tema im-

portante para a engenharia, sendo que esses e outros fatores evidenciam a importância

que o estudo dessas propriedades têm sobre o desenvolvimento das novas tecnologias

relacionadas à computação e comunicação.

Este capítulo tem como objetivo introduzir os principais conceitos relacionados à

computação quântica e informação quântica e como os resultados obtidos neste campo

afetam as ferramentas de criptologia clássica apresentadas no capítulo 2. Para isso é

apresentado na seção 3.1 como as propriedades da mecânica quântica podem ser uti-

lizadas para realizar computação e na seção 3.2 como as novas propriedades obtidas

podem limitar a utilização da criptografia clássica apresentada anteriormente. Os con-

ceitos básicos relacionados a computação quântica discutidos nas seções seguintes são

fundamentados principalmente nas referências (NIELSEN; CHUANG, 2000; BOUWMEES-

TER, 2000; BRYLINSKI; CHEN, 2002; LO; POPESCU; SPILLER, 2001; LOMONACO, 2002).

3.1 Fundamentos da computação quântica

Assim como a computação e informação clássica são construídas sobre o conceito

fundamental do bit a computação quântica e informação quântica são construídas so-

bre o conceito do bit quântico ou apenas qubit de agora em diante. Os qubits assim

como os bits são independentes de um sistema físico específico, necessitando apenas de

um sistema que possa ser descrito pela mecânica quântica, apresentando dessa forma

as propriedades que estes elementos utilizam. Dessa forma, os qubits são elementos

matemáticos, sendo sua conexão com uma aplicação feita por meio da implementação

de alguma técnica capaz de manipular sistemas quânticos.

Utilizando a formulação padrão na mecânica quântica, os qubits podem ser enten-

didos como vetores de estados pertencentes a um espaço de estados com propriedades

apropriadamente definidas (ver apêndice B). Sendo assim, uma notação se torna bas-

tante útil na representação de qubits conhecida como notação de Dirac, que nada mais

é do que uma convenção para representação de vetores que facilita a manipulação de

algumas propriedades da álgebra linear (ver B.2).

Dessa forma os estados possíveis para um qubit são |0〉 ou |1〉, conhecidos como
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base computacional para a computação quântica. A grande diferença da base compu-

tacional clássica, na qual os bits assumem os valores 0 e 1 excludentemente, é que os

estados escritos na base computacional quântica podem estar em um estado diferente

de |0〉 ou |1〉. Ocorre que os estados chamados de superposições, que correspondem a

combinações lineares dos estados da base computacional, podem ocorrer. Dessa forma,

o estado de um qubit pode ser representado por,

|ψ〉 = α |0〉 + β |1〉 , (3.1)

sendo α e β amplitudes complexas. Isso implica que o qubit é um vetor de um espaço

vetorial complexo de duas dimensões, sendo que os estados especiais |0〉 ou |1〉 formam

uma base ortonormal nesse espaço vetorial (ver seção A.4 para detalhes sobre proprie-

dades da álgebra linear).

Uma função essencial para a computação é a recuperação do valor de um bit. Nesse

caso os qubits se comportam de forma essencialmente diferente dos bits clássicos. A

mecânica quântica restringe o acesso à informação sobre estados quânticos, fazendo

com que a tentativa de medida do estado do qubit a fim de obter os valores de α e β

seja frustrada. Ao invés disso, a mecânica quântica permite apenas que ao se medir um

qubit no estado definido na equação (3.1) seja obtido o estado 0 com probabilidade |α|2

e 1 com probabilidade |β|2. Por se tratarem de probabilidades, os coeficientes devem ter

soma igual a 1,

|α|2 + |β|2 = 1, (3.2)

podendo ser essa condição interpretada geometricamente pela fato do estado de um

qubit ser descrito por um vetor normalizado com módulo 1, com o estado geral sendo

um vetor unitário em um espaço vetorial complexo de duas dimensões.

Esse comportamento discordante entre a abstração e o mundo tangível existente

na mecânica quântica, ao contrário da correspondência direta natural observada com

frequência na Natureza, torna difícil a intuição sobre o comportamento de sistemas

quânticos. Apesar disso, os estados dos qubits podem ser manipulados e transforma-

dos de modo a permitir medidas indiretas, conduzindo a resultados de medidas que
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dependem de diferentes estados. O fato dos estados quânticos terem consequências re-

ais e poderem ser experimentalmente verificados são essenciais para a existência física

da computação quântica.

A natureza probabilística de um qubit pode ser exemplificada por uma medição em

um dos seus possíveis estados:

|ξ〉 =
1
√

2
|0〉 +

1
√

2
|1〉 . (3.3)

Para uma medição sobre esse estado se obtém o resultado 0 em 50% (|1/
√

2|2) das

vezes e o resultado 1 em 50% das vezes. O estado |ξ〉 da equação (3.3) é recorrente na

computação quântica e é frequentemente referenciado por |+〉. Analogamente existe o

estado |−〉 dado por:

|−〉 =
1
√

2
|0〉 −

1
√

2
|1〉 . (3.4)

A obtenção de um dos possíveis resultados para uma superposição de estados quân-

ticos é conhecido como colapso de superposição e é um dos postulados fundamentais

da mecânica quântica (NIELSEN; CHUANG, 2000) (ver seção B.3 para uma descrição

detalhada sobre os postulados fundamentais da mecânica quântica).

Uma representação geométrica para os qubits é aquela em termos de coordenadas

esféricas. Como |α|2 + |β|2 = 1, pode-se escrever o estado de um qubit da forma:

|ψ〉 = e jγ cos
θ

2
|0〉 + e jϕ sin

θ

2
|1〉 , (3.5)

sendo θ, ϕ e γ números reais e e jγ o chamado fator de fase global. Este fator tem módulo

igual a 1 e não altera a estatística de uma medição, considerando que esta é feita por

meio de uma operação | · |2. Sendo assim, os fatores θ, ϕ definem um ponto sobre uma

esfera de raio unitário como aquela mostrada na figura 6, chamada frequentemente de

esfera de Bloch.

A esfera de Bloch permite visualizar que há um número infinito de pontos sobre a

esfera, ou seja, um número infinito de superposições em que um qubit pode se man-

ter. Isso motiva uma pergunta: quanta informação pode ser armazenada em um qubit?
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Fig. 6: Representação de um qubit na esfera de Bloch

Estritamente, é possível realizar uma expansão binária infinita em torno de θ, já que θ

é um número real, sendo possível com isso armazenar todo o conhecimento produzido

até hoje em um único qubit. Contudo, o fato da realização de uma medida sobre um

qubit resultar no colapso de sua superposição para um estado específico faz com que

essa conclusão esteja equivocada. Assim, a realização de uma única medida sobre o

estado de um qubit resultará em apenas um resultado de dois possíveis, ou um bit clás-

sico. A determinação exata das amplitudes complexas α e β poderia ser feita por meio

da equação 3.1 para o caso em que fosse possível preparar um número infinito de qu-

bits no mesmo estado. Contudo uma observação importante deve ser feita. A natureza

faz um sistema fechado de qubits evoluir sem realizar nenhuma medição, ou seja, ela

acompanha todas as variáveis contínuas que descrevem o sistema. Assim, uma grande

quantidade de informação oculta é armazena sobre o estado de um qubit. Compreender

a natureza dessa informação é o que torna a mecânica quântica uma forma inovadora de

manipular informação.
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3.1.1 Estados emaranhados e múltiplos qubits

A reunião de diversos qubits também apresenta resultados estritamente distintos

daqueles obtidos com registradores clássicos. Para dois bits clássicos há quatro estados

possíveis representados por 00, 01, 10 e 11. Para dois qubits os estados da base com-

putacional também são representados por quatro estados: |00〉, |01〉, |10〉 e |11〉. Con-

tudo, os estados da base são neste caso o produto vetorial dador por: |00〉 = |0〉 ⊗ |0〉,

|01〉 = |0〉 ⊗ |1〉, |10〉 = |1〉 ⊗ |0〉 e |11〉 = |1〉 ⊗ |1〉, de acordo com a definição algébrica

dada para um qubit anteriormente (ver seção A.4 para detalhes sobre propriedades da

álgebra linear).

Conhecidamente os qubits podem estar em uma superposição dos estados da base,

sendo o vetor de estado que descreve dois qubits escrito como:

|ϕ〉 = α00 |00〉 + α01 |01〉 + α10 |10〉 + α11 |11〉 . (3.6)

De modo semelhante ao caso anterior de um qubit, uma medição sobre o estado |ϕ〉

da equação (3.6) resulta em x(= 00, 01, 10, 11), com probabilidade |αx|
2 de se encontrar

x e para os qubits estarem no estado |x〉 após a medida (ver Postulado (iii) da mecânica

quântica na seção B.3). A condição de que a soma das probabilidades de se encontrar

todos os resultados possíveis seja 1 é expressa pela condição de normalização:

∑
x∈{0,1}2

|αx|
2 = 1, (3.7)

onde {0, 1}2 significa o conjunto de sequências de comprimento dois, com cada letra

sendo 0 ou 1.

Como o estado |ϕ〉 é formado por dois qubits, é possível realizar a medição so-

bre apenas um dos qubits. Para a medição do primeiro estado, a probabilidade de se

encontrar o valor 0 é de |α00|
2 + |α01|

2, sendo o estado final após a medida dado por:

|ϕ′〉 =
α00 |00〉 + α01 |01〉√
|α00|

2 + |α01|
2
, (3.8)

Existe um conjunto de estados de dois qubits que tem um papel fundamental na
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computação quântica e informação quântica. Esses estados foram propostos inicial-

mente por A. Einstein, B. Podolsky e N. Rosen na referência (EINSTEIN; PODOLSKY;

ROSEN, 1935) e ficaram por isso conhecidos como pares EPR ou estados emaranha-

dos. Os resultados foram aprimorados consideravelmente por John Bell e esses pares

passaram a serem conhecido também por estados de Bell.

Os estados de Bell são aqueles possíveis para dois qubits da forma

|β00〉 =
|00〉 + |11〉
√

2
; (3.9)

|β01〉 =
|01〉 + |10〉
√

2
; (3.10)

|β10〉 =
|00〉 − |11〉
√

2
; (3.11)

|β11〉 =
|01〉 − |10〉
√

2
. (3.12)

ou, sintetizando a notação mnemônica anterior pela equação:

∣∣∣βxy

〉
=
|0, y〉 + (−1)x |1, ȳ〉

√
2

. (3.13)

Esses estados têm a propriedade de, ao se medir o primeiro qubit e se obter um

resultado específico, uma medição posterior do segundo qubit sempre terá o mesmo re-

sultado que a primeira medida. Assim, para o caso do par β00 a medição do primeiro

qubit têm probabilidade 1/2 de se obter 0, levando o estado a |ξ〉 = |00〉 nesse caso, e

probabilidade 1/2 de se obter 1, e ainda levando o estado a |ξ〉 = |11〉 se isso ocorrer.

Isso implica que em uma segunda medição sempre se obterá o mesmo resultado en-

contrado na primeira. Os estados estão dessa forma correlacionados ou emaranhados,

justificando a denominação de estados emaranhados frequentemente utilizada. Essa cor-

relação entre os resultados se mantém para outras medidas, e principalmente, se mantém

válida mesmo quando quaisquer outras operações sobre qualquer um dos qubits ocorra.

O trabalho de John Bell tem como importante resultado a conclusão que as correlações

verificadas em pares EPR são maiores que quaisquer outras que poderiam existir em sis-

temas clássicos. Esse resultado foi um dos primeiros indícios que a mecânica quântica

permitiria o processamento da informação além do que é possível de forma clássica e



3.1 Fundamentos da computação quântica 55

é a chave para algumas das propriedades mais surpreendentes da computação quântica.

Os pares de Bell são ainda o protótipo para muitos outras estados quânticos úteis no

processamento de informação.

A equação (3.6) mostra que para dois qubits há 22 amplitudes complexas que des-

crevem o estado do sistema. Essa é uma propriedade geral, sendo que para n qubits

há 2n amplitudes complexas para descrever o estado do sistema. Isso mostra que a in-

formação contida nas amplitudes dos estados dos qubits cresce exponencialmente com

o número desses. Considerando um sistema constituído por 500 qubits, haverá então

2500 amplitudes complexas que descrevem o sistema. Esse número é maior que o nú-

mero estimado de átomos no universo. Contudo, a natureza é capaz de manipular essa

enorme quantidade de dados mesmo em um sistema contendo algumas centenas de áto-

mos. Não há qualquer computador clássico concebível atualmente capaz de armazenar

esse volume de informação. Uma metáfora plausível pode ser entendida como se a Na-

tureza mantivesse escondidas 2500 folhas de rascunho nas quais faz os cálculos à medida

que o sistema evolui.

Contudo, a informação contida nas amplitudes dos estados quânticos não é acessível

diretamente. Isso porque, como visto anteriormente, ao realizar medições para recuperar

os valor dos qubits, o resultado obtido será probabilístico e associado a apenas uma das

amplitudes do sistema. A informação contida nas amplitudes dos estados quânticos é

por isso conhecida como informação oculta.

A existência da informação oculta e a forte correlação entre os pares de Bell, dentre

outras propriedades, dão um indício do potencial de sistemas quânticos no processa-

mento de informação. A natureza probabilística da informação oculta pode, contudo,

ser utilizada em sistemas de computação por meio de métodos que manipulem esta in-

formação de forma indireta. Este métodos fazem com que o sistema evolua de uma

forma pré-estabelecida, alterando as probabilidades relacionadas às medidas e permi-

tindo que uma medida final retorne o resultado do processamento da informação ocul-

tada nos estados quânticos. Esses métodos são conhecidos como algoritmos quânticos,

e os mecanismos que os implementam como circuitos quânticos. O desenvolvimento de

algoritmos quânticos capazes de manipular sistemas quânticos a fim de gerar resultados

úteis representa um dos principais desafios da computação quântica. As seções seguin-
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tes mostram a teoria básica sobre os circuitos quânticos e como esta pode ser utilizada

na obtenção de relevantes algoritmos quânticos.

3.1.2 Circuitos quânticos

Os computadores clássicos são construídos por meio de circuitos elétricos que con-

tém vias e portas lógicas. O análogo quântico para processamento e condução de infor-

mação quântica é formado por vias e portas quânticas, constituindo os circuitos quânti-

cos.

As portas quânticas podem agir sobre um único qubit ou sobre vários. Uma porta

quântica imediata seria aquela análoga a porta clássica NOT, que leva o bit clássico

0→ 1 e 1→ 0. Espera-se da ação da porta quântica de negação que esta, analogamente

ao caso clássico, leve o estado |0〉 → |1〉 e |1〉 → |0〉. Além disso, a porta NOT quântica

deve agir sobre estados superpostos de forma a inverter os coeficientes, tal que o estado:

|ψ〉 = α |0〉 + β |1〉 , (3.14)

torne-se:

|ψ〉 = α |1〉 + β |0〉 . (3.15)

A ação da porta NOT quântica deve ser dessa forma linear, característica esta que é

geral para todas as portas quânticas, sendo necessária para a manutenção das proprieda-

des algébricas da mecânica quântica (ver apêndice B). Além disso, segue diretamente

da linearidade das portas quânticas um modo conveniente de representar a porta quân-

tica NOT. Utiliza-se, por razões históricas, X para a matriz que executa a ação da porta

quântica, sendo esta definida da forma:

X ≡

 0 1

1 0

 . (3.16)

Escrevendo o estado da equação (3.14) de forma vetorial:
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|ψ〉 = α |0〉 + β |1〉 = α

 1

0

 + β

 0

1

 =

 α
β

 , (3.17)

com a linha de cima correspondendo a amplitude de |0〉 e a linha de baixo a amplitude

de |1〉. A ação da porta quântica NOT no vetor de (3.17) resulta em:

X

 α
β

 =

 β
α

 . (3.18)

A ação de portas quânticas sobre um qubit são definidas por matrizes 2x2 que têm

como restrição que o estado resultante de sua ação mantenha válida a condição de nor-

malização definida na equação 3.20. Assim, dada a ação de uma porta arbitrária U tal

que:

|ψ〉 = α |0〉 + β |1〉
U
→ |ψ′〉 = α′ |0〉 + β′ |1〉 , (3.19)

a relação de normalização deve se manter para:

|α′|2 + |β′|2 = 1. (3.20)

Essa condição implica no fato que a matriz que representa a ação da porta quântica

seja unitária, o que significa que:

U†U = I, (3.21)

sendo U† a conjugada transposta de U, ou apenas adjunta de U, e I a matriz identidade.

De forma mais geral, a restrição da ação de portas serem representadas por matrizes

unitárias é na verdade a única restrição sobre qualquer porta quântica, tornando o projeto

dessas bastante flexível.

Além da porta X, mais duas portas quânticas bastante úteis podem ser derivadas das

matrizes de Pauli (COHEN-TANNOUDJI; DUI; LALOE, 1978). Dessa forma, tem-se que:
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Y ≡

 0 −i

i 0

 , (3.22)

Z ≡

 1 0

0 −1

 . (3.23)

Outras portas quânticas que agem sobre um qubit são as portas de Hadamard, porta

de fase e porta π/8, definidas respectivamente pelas matrizes

H ≡
1
√

2

 1 1

1 −1

 , (3.24)

S ≡

 1 0

0 i

 , (3.25)

T ≡

 1 0

0 eiπ/4

 . (3.26)

A porta de Hadamard, conhecida como raiz quadrada de NOT, transforma |0〉 em

(|0〉 + |1〉)
√

2 e |1〉 em (|0〉 − |1〉)
√

2. Essa porta é bastante útil na computação quân-

tica, sendo utilizada nos principais circuitos quânticos conhecidos, como será visto nas

próximas seções. A diagramação mais utilizada para circuitos quânticos é semelhante a

diagramação de circuitos clássicos. Assim, os circuitos quânticos são lidos da esquerda

para direita, onde as portas representam a execução de uma dada operação sobre os es-

tados quânticos. Algumas portas de um qubit são mostradas na figura 7 em comparação

a ação da porta clássica NOT.

As portas quânticas podem ser generalizadas para a ação em vários qubits. Em

circuitos clássicos a reunião das portas AND e NOT clássicas, ou apenas NAND, é re-

conhecida como porta universal a medida que é possível reproduzir a ação de qualquer

outra porta clássica por meio dessa. Os circuitos quânticos tem o análogo represen-

tado pela porta quântica de dois qubits NOT- (Controlled-NOT), ou apenas

CNOT. A porta tem como entrada dois qubits, o qubit de controle e o qubit alvo, sendo

sua ação condicionada pelo qubit de controle. No caso deste estar no estado |0〉 nada
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Y

Z

H

Fig. 7: Porta clássica de um bit à esquerda e portas quânticas de um qubit à direita

acontece com o qubit alvo, ao passo que este estando no estado |1〉 o qubit alvo tem seu

estado trocado. Assim, ação da porta CNOT sobre dois qubits produz os resultados:

|00〉 → |00〉 ; |01〉 → |01〉 ; |10〉 → |11〉 ; |11〉 → |10〉 . (3.27)

De forma resumida a operação CNOT pode ser escrita da forma

CNOT : |x〉 |y〉 → |x〉 |x ⊕ y〉 , (3.28)

onde x e y representam os valores clássicos para o bit, i.e., 0 e 1.

A operação lógica quântica CNOT é definida por uma matriz 4x4 da forma:

UCN ≡



1 0 0 0

0 1 0 0

0 0 0 1

0 0 1 0


, (3.29)

sendo representa pelo diagrama da figura 8.

Fig. 8: Porta quântica CNOT
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No diagrama da figura 8, |A〉 é o qubit de controle e |B〉 o qubit alvo. A notação

utilizada é a mais recorrente na literatura para representar a ação da porta CNOT para

dois qubits.

A figura 9 mostra como as portas quânticas CNOT e Hadamard podem ser utilizadas

para a obtenção de um circuito gerador dos pares de Bell apresentados na seção anterior.

Fig. 9: Circuito quântico para criar estados de Bell

Uma consequência importante da única restrição imposta a definição das portas

quânticas, a de serem matrizes unitárias, é que devido a isso essas portas são, ao con-

trários das portas clássicas, sempre reversíveis. As portas clássicas universais XOR e

NAND são essencialmente irreversíveis ou não-reverssíveis. O resultado da operação

A⊕B da porta XOR não permite determinar quais foram as entradas A e B, fazendo com

que ocorra uma perda irrecuperável de informação com a ação da porta. Considerando a

propriedade que é sempre possível obter a matriz inversa de uma matriz unitária, sendo

esta também unitária, as portas quânticas podem então sempre ter suas ações revertidas.

Compreender como realizar operações utilizando a lógica reversível é o passo crucial

para tirar proveito das propriedades quânticas que conferem grande poder computacio-

nal aos sistemas quânticos.

Uma questão tecnológica relevante é avaliar a possibilidade de simular os circuitos

lógicos clássicos com circuitos quânticos. A resposta para essa questão é positiva e isso

é feito por meio da porta quântica reversível chamada de porta de Toffoli. Esta porta

tem como entrada 3 qubits, sendo que dois desses são para controle não sendo afetados

pela ação da porta. O terceiro qubit é o alvo e tem seu estado alterado apenas no caso

dos dois qubits de controle estiverem no estado |1〉. A ação da porta de Toffoli em um

dado conjunto de bits consiste em (a, b, c) → (a, b, c ⊕ ab) → (a, b, c), o que mostra a

reversibilidade da porta.
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A porta de Toffoli pode ser utiliza para simular a ação da porta clássica NAND, o

que pode ser deduzido a partir de sua tabela-verdade:

Tab. 1: Tabela-verdade da porta de Toffoli
a b c a′ b′ c′

0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 1
0 1 0 0 1 0
0 1 1 0 1 1
1 0 0 1 0 0
1 0 1 1 0 1
1 1 0 1 1 1
1 1 1 1 1 0

As linhas em negrito da tabela 1 evidenciam que a ação da porta é idêntica a ação

da porta NAND quando a entrada c está em 1, ou seja, (a, b, 1) → (a, b, 1 ⊕ ab) =

(a, b, not(ab)). O diagrama da porta de Toffoli e a situação em que esta se comporta

como uma porta clássica NAND são mostrados na figura 10. Essa operação implica

que é possível simular todas as ações das portas clássicas convencionais, e portanto,

qualquer circuito clássico completo pode ser simulado por meio de circuitos quânticos

reversíveis equivalentes.

Fig. 10: Representação diagramática da porta de Toffoli

3.1.3 Paralelismo quântico e o algoritmo de Deutsch

Nesta seção é mostrado como, utilizando as portas quânticos apresentadas anteri-

ormente, é possível obter circuitos que implementam algoritmos quânticos capazes de

fazer uso prático da informação ocultada nos estados quânticos.
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Uma utilização prática da informação oculta é evidenciada por meio do algoritmo

de Deutsch, um algoritmo quântico que utiliza a propriedade geral de circuitos quân-

ticos conhecida como paralelismo quântico. Essa propriedade se refere à capacidade

que circuitos quânticos têm em avaliar funções matemáticas para muitos argumentos de

valores diferentes. A utilização do paralelismo quântico é mostrada na construção do

algoritmo de Deutsch como se segue.

Dada uma função desconhecida f (x) : {0, 1}n → {0, 1}, a forma clássica de se de-

terminar a regra exata de operação dessa função é substituir todas as entradas possíveis

x = 0, 1, . . . , 2n − 1, o que requer ou um grande número de avaliações para f (x) ou a

utilização de N = 2n portas clássicas elementares implementando f .

O tratamento desse problema utilizando-se circuitos quânticos pode ser feito com

apenas um passo por meio do algoritmo de Deutsch. A obtenção do algoritmo pode ser

apresentada de forma resumida da seguinte forma: primeiro é mostrada a solução para

o problema da função f (x) : {0, 1}1 → {0, 1}1 e posteriormente a generalização para a

função f (x) : {0, 1}n → {0, 1}1.

Inicialmente considera-se a porta CNOT apresentada anteriormente e a ação execu-

tada por esta sobre os qubits de entrada. Para o qubit de controle |C〉IN = |0〉+|1〉
√

2
e o qubit

alvo |D〉IN = |0〉, tem-se como resultado a produção do par de Bell |00〉+|11〉
√

2
.

Das propriedades discutidas para os pares de Bell na seção 3.1.1 percebe-se que os

dados de saída contém ambas as possibilidades de entrada. A expressão para a porta

CNOT apresentada na equação (3.28) pode ser modificada e feita a definição de uma

transformação U f tal que:

U f : |x〉 |y〉 → |x〉 |y ⊕ f (x)〉 , (3.30)

com x e y sendo os valores possíveis para bits clássicos. A figura 11 apresenta um

diagrama do circuito proposto, enquanto a tabela 2 consiste na tabela-verdade para o

circuito.

Assumindo então as mesmas entradas para a porta CNOT e considerando a tabela

2, é fácil calcular a saída da porta CNOT sendo controlada pela função f :
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f

jCiIN

jDiIN

jCiOUT

jDiOUT

x x

y y © f(x)

Uf

Fig. 11: Circuito para implementação do algoritmo de Deutsch

Tab. 2: Tabela-verdade da porta CNOT controlada por f
x y x y ⊕ f (x)
0 0 0 0 ⊕ f (0) = f (0)
0 1 0 1 ⊕ f (0)
1 0 1 0 ⊕ f (1) = f (1)
1 1 1 1 ⊕ f (1)

U f
|00〉 + |10〉
√

2
=
|0〉 | f (0)〉 + |1〉 | f (1)〉

√
2

. (3.31)

A equanção (3.31) contém ambos os valores possíveis de f , ou seja, f (0) e f (1),

após uma única iteração do circuito. Devido às propriedades quânticas, a entrada |C〉IN

possui |0〉 e |1〉, i.e., todos os valores possíveis de x.

A porta de Hadamard apresentada anteriormente tem a propriedade de gerar todas

as superposições possíveis para x, com tamanho de n bits, se esta for alimentada com o

estado inicial
∣∣∣0 . . . 02n

〉
. Esse resultado permite generalizar aquele encontrado na equa-

ção (3.31) para o caso de n bits, utilizando para isso o resultado da porta de Hadamard de

dimensão n como controle para a porta CNOT controlada por f . Dessa forma a equação

(3.30) pode ser reescrita da forma:

U f : |x〉n |y〉 → |x〉n |y ⊕ f (x)〉 . (3.32)

Com isso o resultado do circuito é dado por:
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U f
1
√

2n

∑
x∈{0,1}n

|x〉 |0〉 =
1
√

2n

∑
x∈{0,1}n

|x〉 |0 ⊕ f (x)〉

=
1
√

2n

∑
x∈{0,1}n

|x〉 | f (x)〉

=
1
√

2n

2n−1∑
x=0

|x〉 | f (x)〉 . (3.33)

Isso implica que o circuito tem a capacidade de determinar todas as correspondên-

cias de x e f (x) avaliando a função apenas uma única vez. Um computador probabilís-

tico clássico, aparato atualmente utilizado para executar esse tipo de tarefa, pode avaliar

f (0) com probabilidade 1/2 ou f (1) com probabilidade 1/2, sempre mutuamente ex-

cludente. O algoritmo quântico de Deutsch é então mais rápido que qualquer aparato

clássico.

A essência do projeto de algoritmos quânticos está na escolha inteligente da fun-

ção e da transformação final que determinam as propriedades globais das funções. O

algoritmo de Deutsch sugere que computadores quânticos podem resolver alguns pro-

blemas computacionais com eficiência maior que computadores clássicos. Infelizmente

o algoritmo de Deutsh é de pouco interesse prático, mas o resultado alcançado por este

motivou o interesse pelo desenvolvimento de algoritmos quânticos, resultando em di-

versos algoritmos de uso prático. Não faz parte do escopo deste trabalho realizar uma

revisão detalhada dos algoritmos quânticos conhecidos, sendo a referência (NIELSEN;

CHUANG, 2000) um bom compêndio dos principais algoritmos quânticos disponíveis e

os problemas que estes tratam. Há, contudo, três classes de problemas que são conheci-

damente mais eficientes em computadores quânticos:

1. Algoritmos baseados na versão quântica da Transformada de Fourier: Estimativa

de Fase, Busca de ordem, Fatoração de Shor, solução do logaritmo discreto e

solução do problema do subgrupo oculto;

2. Algoritmos de busca: Grover;

3. Algoritmos de simulação quântica.

Os algoritmos baseados na versão quântica da Transformada de Fourier estão asso-
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ciados a obtenção de formas estritamente mais eficientes que as alternativas clássicas de

reversão de algumas das principais funções de mão-única conhecidas, como a fatoração

de inteiros e a solução do logaritmo discreto.

Os algoritmos de busca, tendo como o principal representante o algoritmo de busca

de Grover, utilizam a propriedade de paralelismo quântico na obtenção de métodos de

busca de informação em bases de dados não organizadas de forma mais eficiente que os

algoritmos clássicos conhecidos.

Os algoritmos de simulação quântica estão associados a utilização de circuitos

quânticos na simulação de sistemas físicos quânticos, tarefa bastante dispendiosa para

os computadores clássicos. Estes algoritmos são bastante eficientes nessa tarefa, sendo

um indício da contribuição que a computação quântica pode dar a tarefa de modelagem

molecular, dentre outras, tão importante em diversas indústrias fundamentais como as

de semicondutores e fármacos por exemplo.

Considerando que os métodos criptográficos atuais, tal como discutido no capí-

tulo 2, utilizam como fundamento de segurança a incapacidade da computação clássica

em tratar algumas classes de problemas matemáticos de forma eficiente, alguns dos al-

goritmos quânticos anteriores representam então uma ameaça real a segurança desses

métodos criptográficos. Na próxima seção será discutido o impacto que a eficiência

dos algoritmos quânticos pode ter sobre as técnicas de criptologia clássicas, sendo mos-

trado como o algoritmo de Shor, principal resultado da computação quântica, pode ser

utilizado para resolver o problema da fatoração de inteiros de forma bastante eficiente.

3.2 Impacto da computação quântica sobre a criptolo-
gia clássica

Como apresentado na seção 2.2, existem protocolos de criptografia simétrica que

têm sua segurança provada de um ponto de vista da teoria da informação, como é o caso

da cifra de Vernam, com segurança demonstrada por Shannon. Nesse caso a computa-

ção quântica por mais eficiente que seja não representa nenhuma ameaça a segurança.

Contudo, as dificuldades da utilização dos algoritmos simétricos como a Cifra de Ver-

nam levaram ao desenvolvimento dos protocolos simétricos com chaves de tamanhos



3.2 Impacto da computação quântica 66

definidos e dos protocolos assimétricos, cujo núcleo estão as funções definidas anteri-

ormente como funções de mão-única. Estes algoritmos estão fortemente relacionados

a dificuldade computacional de se inverter tais funções. Neste ponto a eficiência da

computação quântica se torna bastante relevante.

Na seção 3.1 foram apresentadas algumas propriedades dos algoritmos quânticos

que indicam a eficiência destes diante de seus análogos clássicos conhecidos. Nesta

seção será mostrado como os algoritmos quânticos podem ser utilizados para resolver

problemas práticos de processamento. Como o algoritmo RSA é o algoritmo criptográ-

fico assimétrico mais amplamente utilizado, sendo também a principal fonte de chaves

de sessão para os protocolos simétricos de cifra de bloco, uma técnica que demonstre ser

capaz de quebrá-lo tem grande importância, com impactos desde a Internet a diversos

tipos de sistemas de comunicação.

A função de mão-única que está no núcleo do algoritmo RSA consiste no problema

da fatoração de inteiros. Esse, contudo, é um dos problemas em que a computação quân-

tica é conhecidamente mais eficiente que a computação clássica. Na seção seguinte será

feita uma introdução de como a teoria sobre circuitos quânticos, apresentada anteri-

ormente, pode ser utilizada para construir um algoritmo quântico capaz de quebrar o

algoritmo RSA, ou seja, reverter a função de mão-única, em tempo viável.

3.2.1 Transformada de Fourier Quântica

Assim como a Transformada de Fourier clássica a versão quântica é uma ferramenta

extremamente versátil na solução de um conjunto diverso de problemas, sendo que uma

teoria generalizada desta é responsável pela obtenção da transformação utilizada por

muitos dos algoritmos quânticos mais interessantes.

Dois dos algoritmos quânticos mais importantes, o algoritmo de fatoração de Shor e

o logaritmo discreto, são baseados na transformada de Fourier. A ação da versão quân-

tica da transformada de Fourier sobre uma base ortonormal |0〉 , . . . , |N − 1〉 é definida

por um operador linear que age sobre os estados da forma:

| j〉 →
1
√

N

N−1∑
k=0

e2πi jk/N |k〉 . (3.34)
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A ação sobre um estado arbitrário é definida então por:

N−1∑
j=0

x j | j〉 →
N−1∑
j=0

yk |k〉 , (3.35)

com cada amplitude yk sendo a transformada de Fourier discreta das amplitudes x j.

A transformada de Fourier Quântica, atribuição dada para a versão definida pela

equação (3.34), é uma transformação unitária como pode ser verificado. Isso resulta que

a versão quântica da transformada de Fourier pode ser implementada por um circuito

quântico por meio da ação de portas quânticas. Uma forma de se obter o circuito quân-

tico que implementa a transformada Quântica de Fourier pode ser obtida considerando

N = 2n, com n inteiro e a base computacional de n-qubits |0〉 , . . . , |2n〉, e utilizando a

representação binária j = j1 j2 . . . jn, i.e., j = j122n−1 + j222n−2 + . . . + jn20 e a notação

0. jl jl+1 . . . jm para a fração binária jl/2 + jl+1/4 + . . . jm/22m−l+1. Assim, obtém-se a

forma útil de representação da transformada dada por:

| j1 . . . jn〉 →
(|0〉 + e2πi0. jn |1〉)(|0〉 + e2πi0. jn−1 jn |1〉) . . . (|0〉 + e2πi0. j1 j2... jn |1〉)

2n/2 (3.36)

A equação (3.36) permite obter o circuito quântico para a transformada de Fourier

mostrado na figura 12, que possibilita uma prova direta do fato da transformada quântica

de Fourier ser unitária além de ajudar na compreensão de outros algoritmos baseados

nessa trasformada como será visto na seção 3.2.2. O circuito apresentado na figura 12

utiliza a definição:

Rk ≡

 1 0

0 e2πi/2k

 (3.37)

Classicamente a rotina FFT (Fast Fourier Transform) necessita de aproximada-

mente N log(N) = n2n operações para realizar a transformada de 2n números. A trans-

formada de Fourier quântica pode ser feita em um número de passos da ordem de

log2(N) = n2. Isso representa um ganho de desempenho exponencial.

O resultado da utilização da transformada de Fourier quântica indica que um com-

putador quântico poderia ser utilizado para calcular a Transformada de Fourier de um
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Fig. 12: Circuito quântico para Transformada Quântica de Fourier

vetor 2n números complexos muito rapidamente, sendo isso extremamente útil em um

vasto campo de aplicações. Contudo, a transformada está sendo realizada nas ampli-

tudes dos estados quânticos, a informação oculta, sendo que nesse caso ao ocorrer a

medida do estado de saída, o qubit colapsará em |0〉 ou |1〉. Isso faz com que seja

possível calcular 2n de forma muito eficiente, entretanto este resultado não é acessível

diretamente. Esse problema atinge o núcleo da dificuldade do projeto dos algoritmos

quânticos. Um exemplo de como superar essa dificuldade é representado pelo algoritmo

de Shor, que utiliza a Transformada de Fourier Quântica por meio do procedimento co-

nhecido como estimativa de fase e uma aplicação conhecida como busca de ordem para

implementar a solução da fatoração de inteiros utilizando uma medida indireta. O al-

goritmo é capaz de se beneficiar da informação ocultada nas amplitudes dos estados

quânticos e realizar a tarefa em tempo polinomial com o tamanho do número inteiro.

Esse resultado é considerado um dos mais importantes obtidos no campo da computa-

ção quântica e informação quântica devido ao grande impacto em segurança da infor-

mação e a forte indicação que aponta da capacidade de manipulação de informação por

computadores quânticos

3.2.2 Procedimento de Estimativa de Fase

A transformada quântica de Fourier mostra sua verdadeira utilidade quando utili-

zada em conjunto por outros algoritmos quânticos. Isso pode ser visto no importante

procedimento conhecido como Estimativa de Fase, que fundamenta diversos dos mais

importantes resultados téoricos da computação quântica. O procedimento pode ser en-

tendido por meio da tarefa geral em que dado um operador unitário U com autove-

tor |u〉 e autovalor 22πiϕ, com ϕ desconhecido, estimar ϕ (ver apêndice B para descri-
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ção detalhada dos aspectos algébricos relacionados a autovetores e autovalores). Neste

caso considera-se a existência de elementos abstratos, referenciados na literatura como

caixas-pretas ou oráculos, capazes de preparar o estado |u〉 e realizar a operação U2 j
-

controlada para alguns inteiros não-negativos j. A utilização do conceito de caixas-

pretas está relacionada ao fato de que o procedimento de estimativa de fase é na verdade

uma sub-rotina, sendo que esta pode ser combinada com outras sub-rotinas responsáveis

pelas tarefas relacionada às caixas-pretas. Algumas combinações para a sub-rotina de

estimativa de fase permitem resolver problemas computacionais relevantes, o que será

visto com maiores detalhes na seção seguinte.

A operação do procedimento de estimativa de fase utiliza dois registros: o primeiro

de t-qubits no estado |0〉 e o segundo com quantos qubits forem necessários para arma-

zenar |u〉. O circuito que implementa a estimativa de fase é iniciado por uma aplição

de Hadamard sobre o primeiro registro seguida da aplicação da transformação unitária

U-controlada elevada a sucessivas potências de 2. O estado do primeiro registro é dado

então por:

1
2t/2

(
|0〉 + e2πi2t−1ϕ |1〉

) (
|0〉 + e2πi2t−2ϕ |1〉

)
. . .

(
|0〉 + e2πi20ϕ |1〉

)
=

=
1

2t/2

2t−1∑
k=0

e2πiϕk |k〉 . (3.38)

Com ϕ podendo ser expresso com exatamente t bits, pode-se então escrever ϕ =

0.ϕ1 . . . ϕt. Isso faz com que a equação (3.38) possa ser reescrita da forma:

1
2t/2

(
|0〉 + e2πi0.ϕt |1〉

) (
|0〉 + e2πi0.ϕt−1ϕt |1〉

)
. . .

(
|0〉 + e2πi0.ϕ1ϕ2...ϕt |1〉

)
=

=
1

2t/2

2t−1∑
k=0

e2πiϕk |k〉 . (3.39)

O segundo estágio do circuito é representado pela aplicação da transformada de

Fourier quântica inversa. Da equação (3.39) tem-se que esta aplicação fornece exata-

mente o estado-produto |ϕ1 . . . ϕt〉, fazendo com que uma medida na base computacio-

nal leve então a ϕ, com precisão proporcional a t. Um diagrama resumido do circuito
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responsável pela implementação do procedimento de estimativa de fase é mostrado na

figura 13 e um resumo dos passos da realização do procedimento.

Fig. 13: Circuito quântico para Estimativa de Fase

3.2.3 Problema da busca de ordem

O procedimento de estimativa de fase descrito anteriormente pode ser utilizado na

resolução de uma grande variedade de problemas relevantes. Uma das mais importan-

tes aplicações do procedimento de estimativa de fase é representada pela solução do

problema da busca de ordem. A solução eficiente deste problema tem grande impacto

na operação dos principais protocolos de criptografia assimétrica descritos no capítulo

anterior, como será visto na seção seguinte.

Para inteiros positivos x e N, x < N, sem fatores comuns, a busca de ordem de x

módulo N é definida como o menor inteiro positivo r tal que xr mod N = 1. O pro-

blema da busca de ordem consistem em se determinar a ordem, sendo x e N conhecidos

(NIELSEN; CHUANG, 2000).

Um algoritmo quântico de busca de ordem pode ser derivado diretamente do pro-

cedimento de estimativa de fase descrito anteriormente por meio da aplicação deste

procedimento ao operador unitário U, tal que

U |y〉 ≡ |xy( mod N)〉 , (3.40)

com y ∈ {0, 1}L. Neste caso, quando N ≤ y ≤ 2L − 1 é usada a convenção de que xy(

mod N) é novamente y. Assim, U só atua de forma não-trivial para 0 ≤ y ≤ N − 1. Isso

faz com que os estados definidos por
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|us〉 ≡
1
√

r

r−1∑
k=o

exp
[
−2πisk

r

] ∣∣∣xk mod N
〉
, (3.41)

para inteiros 0 ≤ s ≤ r − 1 são auto-estados de U, uma vez que:

U |us〉 =
1
√

r

r−1∑
k=o

exp
[
−2πisk

r

] ∣∣∣xk+1 mod N
〉

= exp
[
2πisk

r

]
|us〉 . (3.42)

A partir da equação (3.42) e do procedimento de estimativa de fase pode-se obter,

com alta precisão, os valores correspondentes exp(2πis/r) e, portanto, a ordem r.

Contudo, existe duas condições necessárias para a utilização do procedimento de es-

timativa de fase, relacionadas a obtenção das caixas-pretas utilizadas no procedimento:

deve ser possível implementar uma operação U2 j
-controlada, para qualquer inteiro j, e

deve ser possível preparar um auto-estado |us〉 com autovalor não-trivial, ou ao menos

uma superposição de tais auto-estados. A primeira condição é satisfeita usando-se o

procedimento chamado de exponenciação modular, com o qual é possível implementar

a sequência inteira de operações U2 j
-controlada, necessária para a estimativa de fase

(BRYLINSKI; CHEN, 2002).

A segunda condição exige a preparação de |us〉 sem o conhecimento de r. Uma

propriedade que permite tal operação consiste no fato que

1
√

r

r−1∑
s=0

|us〉 = |1〉 . (3.43)

Assim, a estimativa de fase pode ser feita por meio da utilização de t = 2L + 1 +

[log(2 + 1/2ε)] qubits no primeiro registro e da utilização de do estado |1〉 no segundo

registro. Assim, para cada s no intervalo de 0 até r − 1 obtém-se a estimativa de fase

ϕ ≈ r/s com precisão de 2L + 1 bits e com probabilidade de ao menos (1 − ε)/r.

A solução do problema se completa com a obtenção de r a partir do resultado ob-

tido para a estimativa de fase ϕ ≈ r/s. Isso pode ser feito por meio do algoritmo de

frações contínuas (BOUWMEESTER, 2000) que permite, dado ϕ, obter de forma eficiente
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os números s e r.

Dessa forma, foi mostrado de forma resumida que a partir da transformada quân-

tica de Fourier é possível obter um procedimento de estimativa de fase que permitiu a

construção de um algoritmo eficiente para a busca de ordem. Esse é um dos principais

resultados da computação quântica até o momento, especialmente pelos desdobramen-

tos que este causa na área de segurança da informação. Na seção seguinte é mostrado

como o algoritmo de busca de ordem pode ser utilizado na obtenção de um algoritmo

útil para resolver um problema computacional prático.

3.2.4 Como quebrar o RSA com o algoritmo de Shor

O procedimentos de estimativa de fase e o algoritmo de busca de ordem têm sua

utilidade demonstrada na solução proposta por Peter Shor (SHOR, 1997) para o problema

da fatoração, solução que permite quebrar o RSA, i.e., resolver o problema da fatoração,

de forma muito mais eficiente que qualquer solução clássica conhecida. O algoritmo de

Shor consiste na redução do problema da fatoração ao problema da busca de ordem e

na aplicação do procedimento descrito na seção anterior. Este pode ser utilizado para

decifrar a mensagem codificada por meio do algoritmo RSA, E = (Pa) mod N, por

meio dos passos resumidos a seguir. Primeiramente, utilizando novamente os atores

tradicionais da criptologia apresentados no capítulo 2, Eva obtém a chave pública de

Bob KB = (a,N) de um banco de dados públicos e executa o processo:

1. Primeiro, ela calcula a ordem de E no sentido módulo N = 1 utilizando o proce-

dimento descrito na seção 3.2.3 e denota o valor encontrado por r que é ((Pa)r)

mod N = 1. Esse passo requer que E e N sejam primos relativos. Caso isso

não aconteça, Eva pode aplicar o algoritmo de Euclides (seção A.2) para eliminar

fatores comuns, o que provê p e q.

2. Em seguida Eva calcula o módulo r multiplicativo inverso de a. A existência do

inverso b\ requer que a seja co-primo de r. Desde que (Er) mod N = 1 e do

teorema de Euler sabemos que (Eϕ(N)) mod N = 1, portanto ϕ(N) = k · r para

um certo inteiro k, que é fator primo de r formando um subconjunto de ϕ(N). Da

relação mdc(ϕ(N), a) = 1, sabemos que a e ϕ(N) são primos relativos, e por causa
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do algoritmo RSA sabemos que a é co-primo de r também.

3. Eva executa o algoritmo RSA novamente de forma que (a · b) mod ϕ(N) = 1,

enquanto no passo 2 era (a · b\) mod r = 1 e ϕ(N) = k · r, portanto b\ = b + k · r.

4. De posse de b\ Eva utiliza este no processo de decifragem no lugar do fator b

desconhecido, obtendo:

((Pa)b\) mod N = (Pab+akr) mod N = (Pab · (Par)k) mod N = P,

onde Eva obtém que o primeiro termo módulo N é igual a P enquanto, devido a

definição de r, o segundo termo se torna 1. Assim, Eva consegue obter a mensa-

gem original sem qualquer conhecimento a cerca de b, i.e., ela utilizou a conexão

especial existente entre b e b\ para quebrar o algoritmo RSA.

Com o intuito de comparar as diversas formas possíveis de se atacar o algoritmo

RSA e o tempo necessário para alcançar esse objetivo, é considerado o seguinte cená-

rio: como referência se considera um computador clássico e um computador quântico

capazes de realizar 1012 operações por segundo. Varia-se n = log10(N) (o tamanho de

N) de 16 bits a 1024 bits para os métodos de ataque conhecidos, o que é mostrado a

seguir. Na comparação é utilizada a notação tradicional de complexidade computaci-

onal, a notação de Lamport (O(·)), que descreve como o tamanho das entradas influi

no tempo de execução de um algoritmo, descrevendo os limites assintóticos superio-

res para a magnitude de uma função. Os métodos de comparação são, com respectiva

complexidade computacional:

(i) BF: método de força bruta clássico de procura por inteiros de 2 a d
√

Ne com com-

plexidade O(
√

N);

(ii) BC: melhor método clássico conhecido, requerendo o número de operações

O(exp[c · log10
1/3(N)log10

2/3(log10(N))]);

(iii) S: fatoração de Shor com O(log10(N)3).
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A figura 14 apresenta as três curvas dos diferentes métodos para o número de ope-

rações σ requisitado para quebrar uma chave RSA de tamanho N. A figura 15 mostra

o tempo s em segundos, considerando o desempenho de 1012 operações por segundo,

requisitado pelos diferentes métodos para quebrar uma chave RSA de tamanho N. Fica

evidente visualmente a grande eficiência do algoritmo de Shor quando comparado aos

algoritmos clássicos. A tabela 3 resume alguns pontos principais que decorrem das

curvas apresentadas.

0 200 400 600 800 1000
0

2. ´ 10153

4. ´ 10153

6. ´ 10153

8. ´ 10153

1. ´ 10154

1.2 ´ 10154

N

Σ

S

BC

BF

Fig. 14: Número de operações σ requisitado para quebrar uma chave RSA de tamanho
N utilizando diferentes métodos

Tab. 3: Métodos utilizados para quebrar o RSA e complexidade requerida
método n = 128 n = 128 n = 1024 n = 1024

(s) (anos) (s) (anos)
BF 1, 8 · 107 0, 58 1, 3 · 10142 4 · 10134

BC 6 · 10−4 1, 9 · 10−11 3, 5 · 108 11, 29
S 2 · 10−3 6, 6 · 10−14 0,01 3, 4 · 10−11

A tabela 3 evidencia que a computação quântica, por meio da implementação do al-

goritmo de fatoração de Shor, pode tratar o problema da fatoração de inteiros de forma

estritamente mais eficiente que os algoritmos clássicos disponíveis. O algoritmo de Shor

representa um ganho de eficiência exponencial comparado ao melhor algoritmo clássico
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Fig. 15: Tempo s em segundos requisitado para quebrar uma chave RSA de tamanho N
utilizando diferentes métodos

conhecido, como pode ser visto graficamente nas figuras 14 e 15. Estes resultados in-

dicam que uma implementação física do algoritmo de Shor com qubits suficientes para

tratar uma chave de, por exemplo, 1024 bits, tamanho recorrente verificado em execu-

ções práticas do algoritmo, tornaria o algoritmo RSA impraticável. A implementação

desse algoritmo quântico permitira obter a chave de 1024 bits utilizada em apenas 0, 01

segundos, fração de tempo irrisória compara aos 3, 5 · 108 segundos exigidos pelo me-

lhor método clássico, tempo este que têm sido utilizado como referência para se medir

a segurança de uma chave RSA. Um aspecto relevante na implementação do algoritmo

de Shor consiste no número de qubits necessários para a obtenção de uma chave RSA

de n bits. A precisão exigida em casos práticos faz necessária a utilização de no mínimo

≈ 1, 6n e no caso ideal ≈ 2n qubits para obter uma chave RSA de n bits (MENEZES;

OORSCHOT; VANSTONE, 2001; NIELSEN; CHUANG, 2000).

Adicionalmente, o algoritmo de estimativa de fase apresentado na seção 3.2.2 pode

ser utilizado de forma semelhante ao algoritmo de Shor na obtenção de um algoritmo

quântico capaz de reverter de forma tão eficiente quanto aquela verificada no caso da

fatoração de inteiro o problema dos logarítmos discretos, fundamento utilizado em di-
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versos outros métodos criptográficos assimétricos, tal como o algoritmo de ElGamal

apresentado na seção 2.4.1.

3.3 Considerações finais do capítulo

Os resultados teóricos apresentados anteriormente levam a uma grande preocupação

quanto a segurança dos métodos criptográficos amplamente utilizados hoje diante da

presença da computação quântica. Há contudo dois fatores que devem ser considerados

neste aspecto.

O primeiro aspecto refere-se ao fato de que apesar dos bons resultados teóricos obti-

dos pela computação quântica para alguns problemas computacionais, ainda não se sabe

com exatidão quais classes de problemas matemáticos os computadores quânticos são

mais eficientes que os clássicos. A existência de um problema matemático de tratamento

difícil mesmo para computação quântica poderia ser uma alternativa para a obtenção de

um método criptográfico seguro mesmo na presença da computação quântica.

O segundo aspecto refere-se ao fato de que o risco potencial representado pela com-

putação quântica somente se tornaria efetivo diante da capacidade de se implementar os

conceitos teóricos relacionados a computação quântica em sistemas físicos com um nú-

mero mínimo e estável de qubits suficiente para cálculos práticos. Neste aspecto, a

despeito do grande avanço realizado na teoria de computação quântica, há ainda di-

versos desafios a serem superados na obtenção de uma implementação de computação

quântica escalável e útil para fins práticos.

Diversas abordagens de implementação física para computação quântica têm sido

propostas nos últimos anos, sendo este um tópico de pesquisa que tem movimentado

diversos dos mais importantes institutos de pesquisa do mundo. Não cabe aqui uma

exposição das técnicas disponíveis e utilizadas na obtenção de computação quântica

experimental, mesmo porque este é um vasto campo do conhecimento tendo requisitos

teóricos específicos. Contudo, é importante citar ao menos duas implementações físicas

que são relevantes quando se considera o futuro dos métodos criptográficos atuais.

A primeira delas consiste na demonstração da utilização da técnica de Ressonância

Magnética Nuclear (RMN) na implementação de computação quântica realizada pelo
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grupo de pesquisadores do IBM Almaden Research Center, um dos centro de pesquisa

e desenvolvimento da IBM Corporation, em dezembro de 2001 (NIELSEN; CHUANG,

2000). Sob a direção de Isaac L. Chuang, o grupo implementou 7 qubits por RMN,

sendo estes utilizados na execução do algoritmo de fatoração de Shor, executando efici-

entemente a fatoração do número 15 em seus fatores primos 3 e 5. Apesar da simplici-

dade da tarefa e da dificuldade em tornar a técnica escalável, o experimento tem como

importante resultado a demonstração da validade das previsões teóricas da computação

quântica, como o cálculo por meios físicos da transformada de Fourier quântica. O

experimento mostrou que é possível levar a computação quântica a uma realidade de

engenharia.

A segunda implementação é mais recente, tendo sido anunciada inicialmente em

fevereiro de 2007 pela D-Wave Systems, quando foi demonstrada a operação do proces-

sador quântico Orion de 16 qubits, uma implementação estável, escalável e integrável

a computação clássica atual (MOORE, 2007). O anúncio inicial foi sucedido em meses

posteriores por novos anúncio de melhorias e aumento de capacidade, como o feito em

novembro de 2007, onde foi demonstrada a operação na Supercomputing 2007 Confe-

rence de um processador quântico de 28 qubits executando tarefas básicas de processa-

mento de informação. A empresa divulgou publicamente um cronograma de atividades,

com o anúncio programado de um processador quântico de 512 qubits no segundo qua-

drimestre de 2008 e de um processador quântico de 1024 qubits até o fim de 2008. Estão

nos planos anunciados pela D-Wave ainda a disponibilização do processador quântico

Orion comercialmente por meio de um serviço on-line até o fim de 2009, sendo o ser-

viço voltado para o tratamento de problemas de reconhecimento de padrões, problemas

de busca de dados, otimização, análise de risco financeira e simulações físicas para

ciências químicas e de materiais (D-WAVE, 2008).

Apesar da grande atenção e recursos atraídos pela D-Wave após o anúncio do Orion

em 2007, há ainda muitas dúvidas apontadas por especialistas em computação quântica

relacionadas ao processador quântico desenvolvido (NEWS@NATURE, 2007; MINKEL,

2007). Em especial tem-se o fato de que a técnica utilizada não foi formalmente publi-

cada em periódicos científicos ou documentada numa solicitação de registro de patente.

A D-Wave apresenta como argumentos o caráter estratégico da tecnologia desenvolvida

e a necessidade de proteção da propriedade intelectual relacionada a esta.
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Independentemente da polêmica associada a obtenção comercial de computadores

quânticos, os anúncios de 2007 são um forte indício de que se os sistemas atuais de crip-

tografia não estão em risco no momento atual, poderão ser totalmente invalidados em

um período próximo. Essa conclusão levou diversos pesquisadores a procurar soluções

alternativas para construção de métodos criptográficos. O capítulo seguinte apresenta

algumas alternativas disponíveis, mostrando que uma das mais promissoras destas é re-

presentada pela obtenção de um método criptográfico baseado em um sistema quântico.

Neste contexto serão introduzidas algumas contribuições deste trabalho na obtenção de

um método de segurança baseado em sistemas quânticos voltado para ambientes práti-

cos.
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4 Criptografia quântica

Os resultados teóricos relacionados à computação quântica apresentados no capítulo

anterior mostram que os sistemas criptográficos atuais podem se tornar vulneráveis na

presença de uma implementação bem sucedida de computação quântica. O sucesso

de algumas realizações experimentais de computação quântica anunciadas nos últimos

anos e a perspectiva de escalonamento de algumas técnicas de implementação indicam

que a potencial vulnerabilidade dos sistemas criptográficos atuais pode se efetivar em

um período próximo. Estes são fatores suficientes para a busca de uma alternativa para

a obtenção de novos métodos criptográficos.

Tem-se verificado duas abordagens distintas na tentativa de se obter um sistema

criptográfico seguro mesmo na presença da computação quântica. A primeira desta

consiste na utilização, semelhante ao que acontece no caso dos protocolos assimétricos

convencionais, de problemas matemáticos de difícil tratamento computacional. O que se

convencionou chamar de criptográfica pós-quântica é o conjunto de técnicas criptográ-

ficas fundamentadas em problemas para os quais não se conhece uma solução eficiente

mesmo em computadores quânticos. Alguns dos conceitos utilizados na construção des-

tes algoritmos são os grupos não-abelianos, o problema da decodificação de síndrome,

redução de reticulados (lattice reduction), sistemas quadráticos multivariados, dentre

outros (REGEV, 2002).

Os algoritmos pós-quânticos têm como grande benefício a manutenção da atual

infra-estrutura de segurança para telecomunicações, já que tem mecanismo de funciona-

mento semelhante aqueles já utilizados. Contudo, uma importante questão envolvendo

os algoritmos criptográficos pós-quânticos é representada pelo fato de que os fundamen-

tos utilizados como premissa de segurança desses métodos não tem uma demonstração

formal, i.e., não foi provado, para nenhum dos problemas utilizados nos algoritmos
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pós-quânticos propostos até o momento, que é impossível desenvolver um algoritmo

clássico ou quântico capaz de tratar de forma eficiente o problema matemático utilizado

como premissa de segurança.

Há uma segunda abordagem na obtenção de um sistema criptográfico que se man-

tenha seguro mesmo na presença de computação quântica, sendo uma abordagem com-

pletamente distinta daquela utilizada pelos métodos atuais. Algumas das propriedades

de sistemas quânticos apresentadas anteriormente podem ser utilizadas na obtenção de

novos sistemas criptográficos que se mantém seguros mesmo na presença de compu-

tação quântica. O conjunto de técnicas criptográficas que fazem uso das propriedades

de sistemas quânticos como mecanismo de segurança é conhecido como criptografia

quântica.

Na seção 4.1 são apresentados os principais conceitos relacionados a criptografia

quântica e os motivos que tornam essa uma interessante alternativa para os métodos atu-

ais, apresentados os principais algoritmos criptográficos quânticos conhecidos, o com-

portamento de um protocolo de criptografia quântica em um cenário típico de comu-

nicação e o desenvolvimento de uma abordagem de criptografia quântica voltada para

aplicações práticas de telecomunicações. A seção 4.2 mostra como a abordagem desen-

volvida pode ser integrada a redes de telecomunicações nos moldes daquelas existentes,

apresenta as técnicas de implementação de protocolos de criptografia quântica disponí-

veis e discute os possíveis cenários de utilização de métodos de criptografia quântica e

as principais dificuldades encontradas nessa nova abordagem.

4.1 Criptografia quântica

Na seção 2.2 foi mostrado que somente a Cifra de Vernam consiste em uma téc-

nica de criptografia clássica com segurança demonstrada formalmente. Contudo, o pro-

blema de se estabelecer uma longa chave criptográfica, requisito fundamental para a

segurança do método, a ser utilizada em um cenário prático se mostrou pouco viável,

levando a formulação dos algoritmos de criptografia assimétrica como mecanismo de

estabelecimento de chaves de tamanhos definidos para a utilização conjunta com mé-

todos criptográficos simétricos. Apesar das vulnerabilidades potenciais representadas
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pela computação quântica aos métodos criptográficos assimétricos, a Cifra de Vernam

é resistente mesmo na presença de computação quântica. Com isso, um método que

permitisse o estabelecimento de longas chaves criptográficas de forma segura tornaria

possível a utilização da Cifra de Vernam em casos práticos.

As propriedades verificadas em sistemas quânticos podem ser utilizadas, seme-

lhante a utilização destas no processamento de informação, na obtenção de um novo

método criptográfico baseado em propriedades do meio físico utilizado na transmissão

de informação. A utilização de sistemas quânticos na transmissão de dados, especi-

almente com a utilização de fótons manipulados individualmente (ver B.4 para uma

descrição detalhada sobre o comportamento quântico da luz), apresenta algumas carac-

terísticas não verificadas em sistemas clássicos.

As principais características que fazem com que a utilização de sistemas quânticos

na transmissão de informação seja vantajosa são principalmente a existência da limita-

ção física para medição simultânea de certas grandezas, propriedade conhecida como

princípio da incerteza de Heisenberg (ver seção B.5), fazendo com que sinais quânticos,

sejam invariavelmente alterados quando ocorre qualquer tipo de interferência. A impos-

sibilidade de não se alterar um sinal quântico dada uma interferência leva a um teorema

que é utilizado como um dos fundamentos na obtenção de um método de transmissão

seguro baseado em propriedades quânticas. O teorema da não-clonagem estabelece que

é impossível copiar um sinal quântico sem alterar de forma significativa o sinal origi-

nal (GOBBY; YUAN; SHIELDS, 2005) (ver seção B.6 para uma descrição detalhada e uma

demonstração desse teorema). Essas duas propriedades formam os fundamentos para o

desenvolvimento de um novo método de distribuição de chaves criptográficas.

Uma grande motivação para a utilização de fenômenos quânticos na transmissão

de informação reside no fato do maior desenvolvimento das técnicas de construção de

dispositivos quânticos para transmitir informação do que aqueles necessários para ar-

mazenar ou processar informação quântica. Esse fato permitiu a obtenção de alguns

dispositivos de comunicação que se beneficiam das propriedades quânticas na última

década, o que será visto em detalhes nas seções seguintes.



4.1 Criptografia quântica 82

4.1.1 Protocolos de distribuição de chaves quânticas (DCQ)

Devido a sua fundamentação em propriedades físicas, a criptografia quântica con-

siste em um método de distribuição de chaves criptográficas seguro mesmo quando um

possível indivíduo mal intencionado possua capacidade tecnológica ilimitada, incluindo

a presença de computação quântica. O primeiro protocolo de criptografia quântica foi

proposto em 1984 por C. Bennett e G. Brassard (BENNETT; BRASSARD, 1984), frequen-

temente referenciado na literatura como BB84, e utiliza fótons polarizados como uni-

dade básica para o estabelecimento chaves criptográficas. Esse sistema é por isso uma

alternativa aos métodos criptográficos clássicos, sendo um tópico que tem atraído grande

interesse nos últimos tempos.

Uma segunda família de protocolos quânticos foi apresentada em 1991, com a pro-

posição de A. Ekert de um método utilizando as propriedades dos pares EPR apresenta-

dos na seção 3.1.1. Neste método são utilizados pares de fótons preparados inicialmente

para apresentar a propriedade de emaranhamento, como é conhecido o fato de dois fó-

tons formarem um par de Bell.

Após a proposição inicial, o desenvolvimento de protocolos de criptográfica quân-

tica se intensificou e diversas novas propostas foram feitas. Um revisão detalhada dos

protocolos de criptografia quântica existentes não é possível neste trabalho, sendo a

referência (GISIN et al., 2002) uma boa fonte de consulta para isso. Contudo, o desenvol-

vimento de novas propostas para criptografia quântica tem sido fundamento em algumas

famílias de protocolos principais, que podem ser resumidas por:

(i) BB84: utilização de fótons polarizados em duas bases ortogonais entre si, sendo

estes gerados por uma das partes da comunicação e utilizados para se estabelecer

uma chave e verificar a presença de espionagem;

(ii) B92: simplificação do protocolo BB84 para utilização de apenas uma base de po-

larização para o fóton, mantendo-se o funcionamento restante do protocolo de

origem. Há ainda uma variação posterior do protocolo utilizando-se 3 bases dis-

tintas;

(iii) Protocolo EPR: protocolo que dá origem a diversos outros protocolos que em

comum utilizam as propriedades de fótons emaranhados previamente preparados
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para estabelecer uma chave e verificar a presença de espionagem, diferindo dos

protocolos anteriores no processo de geração dos fótons, ou seja, feito de forma

conjunta por ambas as partes da comunicação;

(iii) Lo-Chau: protocolo basicamente construído sobre o protocolo EPR, utiliza a téc-

nica de correção de erro quântica (NIELSEN; CHUANG, 2000) para obter um mé-

todo de distribuição de chaves.

Apesar de ser a primeira proposta de um protocolo quântico e possuir bastante

simplicidade, o protocolo BB84 tem sido um dos principais protocolos de criptogra-

fia quântica pesquisados e desenvolvidos atualmente. Os protocolos baseados em pares

EPR apresentam algumas vantagens quando comparados aqueles baseados no protocolo

BB84, como por exemplo a verificação de menores níveis de erro, dentre outras (GISIN

et al., 2002). Contudo, devido a sua simplicidade e do desenvolvimento de técnicas ca-

pazes de implementar de forma eficiente o protocolo BB84, este têm sido o protocolo

verificado nas implementação mais promissoras observadas até o momento. Por isso e

visando uma abordagem voltada para aplicação prática, este trabalho tem como foco a

análise e desenvolvimento de cenários de utilização do protocolo BB84 em casos práti-

cos, apresentando e propondo algumas técnicas que podem ser utilizadas para contornar

algumas das dificuldades que são encontradas em sua operação. A seção seguinte apre-

senta o protocolo BB84 e os principais conceitos utilizados por este no estabelecimento

de uma chave criptográfica.

4.1.2 Protocolo BB84

O protocolo BB84 consiste em um método criptográfico de distribuição de chaves

de sessão ou chaves de uso único. Devido a natureza dos sistemas quânticos, este é

um método não-determinístico, não sendo possível utilizá-lo para transmitir mensagens.

Contudo, o método permite estabelecer uma chave de forma segura, sendo esta utilizada

em outro algoritmo simétrico de criptografia para encriptar e transmitir mensagens. É

necessário para o protocolo a presença de um canal quântico e um canal público, sendo

necessário que o canal quântico não deve introduzir erros acima de um limiar e sendo

que o canal público deve ser autenticado, requisitos estes que serão descritos em detalhes

nas seções seguintes. O protocolo permite que qualquer tentativa de espionagem seja
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detectada com alta probabilidade, e tem sua segurança formalmente demonstrada em

diversos trabalhos, como aqueles que são apresentados na seção 4.1.5.

O esquema de codificação BB84 utiliza estados quânticos para codificar informação

clássica, utilizando para isso os estados quânticos representados pela polarização de

fótons em duas bases ortogonais, podendo os bits clássicos 0 e 1 serem representados

em ambos os casos e para a qual vale o princípio da incerteza de Heisenberg e o teorema

da não-clonagem, i.e., os estados não podem ser copiados sem interferência (a seção B.4

apresenta detalhes sobre a polarização da luz).

As duas bases de polarização são a base retilínea (⊕) e a base diagonal (⊗). Na base

retilínea o bit 0 é associado a direção de polarização 0, que forma o estado quântico

|0〉, e o bit 1 é associado a direção de polarização π/2, que forma o estado |1〉. Na base

diagonal o bit 0 é associado a direção de polarização +π/4, que forma o estado quântico

(|0〉 + |1〉)/
√

2 (para simplificação este será referenciado por |0′〉, e o bit 1 é associado

a direção de polarização −π/4, que forma o estado (|0〉 − |1〉)/
√

2 (pelo mesmo motivo,

referenciado por |1′〉). O esquema de bases utilizados na codificação do protocolo BB84

é mostrado na figura 16.

Fig. 16: Bases de codificação para o protocolo BB84
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4.1.2.1 Funcionamento do protocolo BB84 na ausência de espionagem

O processo de estabelecimento de uma chave de sessão utilizando o protocolo BB84

pode ser resumido pelos passos apresentados em seguida, que utiliza os personagens

apresentados no capítulo 2 como partes que desejam estabelecer uma chave de sessão

em um cenário idealista, i.e., sem ausência de ruído e tentativa de espionagem.

1. Alice gera uma sequência binária aleatória sA utilizando um gerador de núme-

ros aleatórios. Em caráter ilustrativo, considera-se a sequência de 8 bits sA =

[01100101].

2. Alice codifica a sequência sA utilizando as bases ⊕ e ⊗ (serão utilizados os dígitos

0 e 1 para as bases respectivamente) aleatoriamente, formando a sequência cor-

respondente para polarização mA = [10111100]. Os qubits resultantes são então

enviados a Bob por meio do canal quântico.

3. Bob recebe os qubits sem o conhecimento da sequência de bases mA utilizadas

por Alice. Ele então escolhe aleatoriamente uma sequência de bases para realizar

a medida para cada qubit enviado por Alice, utilizando por exemplo a sequência

de bases mB = [00101010], obtendo a sequência de bits sB. Caso a sequência

de bases escolhidas por Bob corresponda a mA, todos os bits são recuperados

corretamente e sB = sA. Contudo, estatísticamente Bob utilizará a base correta

em 50% das vezes, e considerando que a medição de um qubit com a base errada

resultará em 0 ou 1 com 50% de chance para cada valor, a taxa de erros verificados

(Quantum Bit Error Rate, QBER) entre as sequências de Alice e Bob será de

≈ 25%.

4. Bob e Alice anunciam no canal público as sequência mA e mB, permitindo a Bob

verificar quais os bits ele obteve corretamente.

5. Por fim, Alice e Bob estabelecem os bits concordantes em sA e sB como suas

chaves criptográficas kA e kB, que em um cenário sem a inserção de ruído serão

idênticas e terão estatísticamente o tamanho de aproximadamente sA/2.

A figura 17 ilustra a execução do protocolo BB84 neste caso.
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Fig. 17: Passos da execução do protocolo BB84 no caso ideal

4.1.2.2 Protocolo BB84 na tentativa de espionagem

Para um caso mais realista considera-se Eva como um indivíduo mal intencionado

que deseja obter informação do canal de comunicação entre Alice e Bob. Considerando

o protocolo estabelecido, Eva pode obter do canal quântico os qubits enviados por Alice

com o intuito de obter a chave de sessão kA = kB que será utilizada para a comunicação

posterior. Eva não pode copiar um qubit e realizar uma medição posterior neste devido

ao teorema da não-clonagem (ver seção B.6), apenas podendo realizar uma operação se-

melhante a que Bob executa. Como exemplo, supõe-se que Eva realize tal procedimento

utilizando a sequência de bases mE = [10001011], obtendo a série sE = [01010010].

Contudo, para que esta ação não seja percebida, Eva necessita reenviar a Bob os qubits

que ela realizou uma medição, lembrando que pelo postulado da mecânica quântica co-

nhecido como colapso de superposição o qubit reenviado por Eva, uma vez medido e

obtido um dado valor, resultará sempre no mesmo valor para qualquer outra medição

posterior (ver seção B.3).

Como Eva não conhece a sequência de bases mA utilizada por Alice, ela somente

pode utilizar sua sequência de bases para obter a série sE. Estatísticamente, mA e mE são

iguais para metade dos valores, implicando que sE terá metade dos bits em acordo com

sA. Sendo assim, o reenvio destes bits não indicará a Bob a espionagem. No entanto,
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para 25% dos bits enviados a Bob, o valor recuperado por ele estará em desacordo com

aquele codificado por Alice devido a interferência de Eva. Introduzindo uma nova etapa

no protocolo, onde Alice e Bob publicam e comparam entre si uma parte de kA e kB, que

em princípio deveriam ser idênticas, esses podem constatar a presença de espionagem

por meio da existência de uma taxa de erros. A figura 18 mostra a execução do protocolo

BB84 na presença de Eva.

Fig. 18: Passos da execução do protocolo BB84 na presença de Eva

4.1.2.3 Estimativa de erro

Formalmente, para uma longa chave, a probabilidade de Bob receber todos os bits

corretamente no caso de Eva interferir no canal é (0, 5)K , sendo K o número de vezes que

Eva usou a base errada. Isso se deve ao fato de que Eva, estatísticamente, escolhe a base

errada em 50% dos casos, e para uma escolha errada de base Eva recupera os valores

0 e 1 com probabilidade de 50% para ambos os casos. Esse processo gera um erro de

25%, o qual permite que qualquer ação de espionagem seja invarialmente detectada por

meio da comparação entre uma fração suficientemente grande das chave kA e kB.

A estimativa de erro entre kA e kB pode ser feita por meio do seguinte procedimento:

Alice extrai uma pequena parte da chave estabelecida por meio do protocolo e envia esta

sequência a Bob. Alice informa a Bob um subconjunto de posições de tamanho N e o

valor do bit nessas posições na chave. Tanto Alice como Bob computam a taxa de erros

e observada e mantém a transmissão caso e esteja abaixo de um determinado limiar
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(este valor será definido de acordo com as características de implementação utilizadas

para o canal quântico), caso contrário, sendo e maior que um patamar determinado a

transmissão é abortada. No caso ideal, o erro verificado na ausência de Eva deveria

ser nulo, caso contrário a ação de Eva tornaria e ≈ 0, 25. Contudo, no caso realista os

canais de comunicação invariavelmente adicionam ruído a comunicação, sendo a análise

do erro e verificado neste caso é feita como proposto na seção seguinte.

4.1.2.4 Protocolo BB84 em canais com ruído

A detecção de uma tentativa de espionagem é feita no protocolo BB84 por meio

da verificação da existência de uma taxa erros nos bits da chave. Contudo, uma ques-

tão importante é que, em um cenário prático, haverá sempre a inserção de erros na

comunicação, representados neste caso por perdas aleatórias da polarização do fóton

durante o tráfego pelo canal quântico, mesmo quando não houver tentativa de espio-

nagem. Contudo, a distinção entre erros provocados pelo meio e aqueles oriundos de

uma tentativa de espionagem pode ser realizada quando se considera que a taxa de bits

errados (QBER) típicos alcançados por implementação do protocolo BB84 são menores

que 5% (GOBBY; YUAN; SHIELDS, 2007). O fato da detecção de espionagem ser feita por

meio da verificação da taxa de erros verificada entre as chaves implica em um requisito

geral para técnicas de implementação do protocolo BB84. Formalmente, as técnicas de

implementação devem possuir uma taxa de geração de erros abaixo do limiar de 25%,

taxa que não indica uma tentativa de espionagem. Em casos práticos, para evitar falsas

detecções de tentativa de espionagem, é exigido uma taxa de erros não superior a 10%

(GOBBY; YUAN; SHIELDS, 2007).

Uma cenário ainda mais realista é representado pela situação em que Eva obtém

apenas uma pequena fração da chave de sessão. Na situação apresentada anteriormente

Eva interfere no canal quântico e obtém 50% da informação transmitida, gerando uma

QBER de ≈ 25%. Se Eva, contudo, interferir em apenas 1/10 dos qubits enviados por

Alice, sua ação irá gerar uma QBER de apenas ≈ 2, 5%, valor que pode se passar por

ruído. Neste caso sua presença não será detectada como uma tentativa de espionagem,

sendo que Eva obtém apenas ≈ 5% da informação transmitida por Alice. Dessa forma

Eva terá uma sequência, que mesmo fracamente, estará correlacionada à chaves kA = kB
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de Alice e Bob. Para tornar o método mais eficiente, dois procedimentos são realiza-

dos com a sequência de bits da chave de sessão: os procedimentos de reconciliação de

informação e amplificação de privacidade. O processo de reconciliação de informação

executa a correção de erros para as sequências de Alice e Bob e o processo de amplifi-

cação de privacidade aumenta a correlação entre as sequências de Bob e Alice enquanto

diminui a correlação entre a sequência de Eva. Este procedimentos são fundamentais

para a inserção do protocolo de criptografia quântica BB84 em cenários práticos, tendo

seu funcionamento detalhado nas seções seguintes.

4.1.2.5 Reconciliação de informação

O procedimento de reconciliação de informação é um processo de correção de erros

interativo que é feito sobre o canal clássico com o intuito de diminuir a diferença entre as

sequência de Alice e Bob causada pela existência de uma taxa geração de erros no canal

quântico. As técnicas de correção de erros conhecidas exigem a manipulação de parte

da informação a ser corrigida, o que no caso do protocolo quântico implica no anúncio

dessa informação no canal público. Esse fato implica que Eva ganhará alguma informa-

ção referente a chave de sessão no processo de correção de erros. Assim, o protocolo

BB84 exige que na etapa de reconciliação de informação seja utilizado um método de

correção de erros que necessite do mínimo de divulgação de informação. Algumas

técnicas foram propostas desde o surgimento do protocolo BB84, sendo algumas discu-

tidas em (GISIN et al., 2002). Contudo, a técnica que apresenta os melhores resultados e

vem sendo usada como referência na implementação de protocolos de criptografia quân-

tica consiste no chamado protocolo Cascade, apresentado inicialmente em (BENNETT et

al., 1992). O protocolo utiliza a divulgação de alguns bits de paridade relacionados a

subconjuntos da chave de sessão estabelecida pelo protocolo BB84 em um processo

interativo que corrige progressivamente os erros encontrados. Neste ponto, o presente

trabalho realiza uma contribuição original no desenvolvimento de uma nova aborda-

gem na correção de erros, baseada no protocolo Cascade, que será por isso chamado

de protocolo Cascade Modificado. Esta nova proposição utiliza alguns dos conceitos

básicos apresentados em (BENNETT et al., 1992), os quais têm sua eficiência discutida e

demonstrada em (BRASSARD; SALVAIL, 1994), para obter uma versão mais eficiente do

algoritmo Cascade.
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A proposta original representada pelo protocolo Cascade Modificado utiliza in-

terações por meio do canal público para corrigir eficientemente os erros presentes na

chave de sessão compartilhada pelo protocolo BB84 por meio da divisão desta em blo-

cos de tamanho fixo, que são submetidos a algumas primitivas interativas descritas a

seguir. O protocolo opera de forma que para uma sequência de bits de tamanho n, di-

vida em blocos de tamanho k, e com probabilidade de se encontrar erros dada por σk, a

informação divulgada na execução do protocolo é proporcional a σk e 1/k.

BINARY Primitiva que realiza para duas sequências A e B, associadas as chaves de

sessão de Alice e Bob e que possuam um número ímpar de erros, uma busca

binária de forma a encontrar os erros revelando não mais que dlog ne bits sobre o

canal público. A primitiva opera da forma:

1. Alice envia a Bob a paridade da primeira metade de sua sequência;

2. Bob determina se há um número ímpar de erros na metade inicial de sua

sequência testando a paridade desta e comparando o valor com a informação

enviada por Alice;

3. Este procedimento é repetido para o subconjunto subsequente, i.e., a metade

inicial ou final, em que há um número ímpar de erros, até que um erro seja

encontrado.

CONFIRM Se as sequências de Alice e Bob são diferentes, esta primitiva indica o fato

com probabilidade 1/2, caso contrário, se as sequências são idênticas, a primitiva

indica o fato com probabilidade 1 por meio do procedimento:

1. Alice e Bob selecionam aleatoriamente um subconjunto de bits correspon-

dentes de suas sequências;

2. Alice informa a Bob a paridade de seu subconjunto;

3. Bob verifica se seu subconjunto tem mesma paridade. O processo pode ser

repetido k vezes para aumentar sua precisão, sendo que este teste falhará

com probabilidade 2−k.

BICONFIRMs Combinação das primitivas anteriores gerando uma nova primitiva capaz

de corrigir vários erros. A primitiva BICONFIRMs executa CONFIRM s vezes. A
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cada execução de CONFIRM é testado a paridade de um subconjunto aleatório das

sequências de Alice e Bob, e caso estas sejam diferentes é executada a primitiva

BINARY para o subconjunto em questão. Seja ∆s(l|e) a probabilidade da primitiva

BICONFIRMs corrigir l erros se há e erros. Tem-se então que:

∆s(l|e) =


(

s
l

)
2−s se l , e∑s
j=e

(
j−1
e−1

)
2− j se l = e

(4.1)

Utilizando as primitivas anteriores é possível obter um protocolo interativo de cor-

reção de erros com número de passos determinado. O protocolo Cascade Modificado é

executado por Alice e Bob simultaneamente, com um número de passos previamente

definido, operando sobre as chaves de sessão de Alice e Bob, A = (A1, . . . , An) e

B = (B1, . . . , Bn) respectivamente, com Ai, Bi ∈ {0, 1}. O primeiro passo do protocolo

Cascade Modificado consiste na escolha conjunta de Alice e Bob de k1 e a divisão de

suas sequências em blocos de tamanho k1. Alice informa então a paridade de cada um

dos seus blocos a Bob, que compara essa informação com a paridade dos blocos de sua

sequência. Utilizando a primitiva BINARY, Alice e Bob corrigem os erros dos blocos

para os quais foi detectado uma paridade diferente e após isso eliminam o último bit

de cada bloco. Este processo é repetido nos passos seguintes com ki+1 = 2ki enquanto

ki+1 < n/4. Neste ponto todos os blocos de Bob terão um número par de erros, incluindo

a possibilidade de existir zero erros. O passo seguinte consiste na execução da primitiva

BICONFIRMs s vezes utilizando um bloco de tamanho k = n/4 e excluindo a cada veri-

ficação de paridade diferente o último bit do bloco corrigido. O número de execuções s

é definido previamente por Alice e Bob, sendo sua escolha associada ao nível de segu-

rança desejado. A escolha do tamanho do bloco inicial k1 e o número de execuções s é

empírica, sendo apresentado na seção 7.1.1, que mostra o desenvolvimento de um am-

biente de simulação para o protocolo BB84 utilizando o protocolo Cascade Modificado

na fase de reconciliação de informação e algumas formas de definir valores eficientes

para esses parâmetros.

O algoritmo Cascade Modificado permite a correção de forma eficiente dos erros

presentes nas sequências de Alice e Bob. Contudo, a divulgação dos valores de paridade

realizada durante a execução do protocolo fornece alguma informação a Eva sobre a
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chave estabelecida entre Alice e Bob, mesmo com a eliminicação de alguns bits dos

blocos testados. A utilidade dessa informação do ponto de vista de Eva é discutida na

seção seguinte, juntamente com a definição de um mecanismo que permite tornar inútil

a informação capturada por Eva.

4.1.2.6 Amplificação de privacidade

A reconciliação de informação permite a Alice e Bob estabelecer uma chave idên-

tica, mas apenas parcialmente secreta. Isso porque a informação divulgada na execução

do protocolo de correção de erros confere a Eva alguma informação a cerca da chave es-

tabelecida. Adicionalmente a informação que Eva obtém do processo de reconciliação

de informação, esta pode ganhar alguma informação extra a partir de vulnerabilidades

conhecidas de algumas técnicas utilizadas na implementação de protocolos quânticos,

sendo estas discutidas em detalhes na seção 4.1.3.

Entretanto, a técnica conhecida como amplificação de privacidade, introduzida ini-

cialmente em (BENNETT; BRASSARD; ROBERT, 1988), permite tornar inútil a informação

que Eva obtém a cerca da chave, considerando as diferentes fontes de vazamento de

informação disponíveis. Alice e Bob podem estimar, por meio de um procedimento de-

talhado na seção 4.1.4, um inteiro l tal que a informação obtida por Eva a partir do canal

quântico não é maior que l bits da chave estabelecida. A informação revelada durante

a execução do protocolo Cascade Modificado refere-se apenas à paridade de blocos da

chave, sendo que em cada etapa do protocolo um bit é excluído do bloco corrigido. Essa

informação permite a Eva obter a partir do conhecimento de bits físicos, i.e., informa-

ção adquirida por algum outro método, informação sobre a paridade de algumas partes

da chave estabelecida. É possível verificar que se Eva não conhece mais que l bits de

paridade a cerca de uma sequência y, e que se a ela é dado um bit de paridade adicional

a cerca de y, e sendo z a sequência formada a partir do descarte de algum bit que influ-

encia na paridade adicional obtida por Eva, então Eva continuará após a aquisição da

paridade adicional não conhecendo mais que l bits de paridade a cerca de z. Portanto, se

Eva não conhece mais que l bits físicos da chave antes do processo de reconciliação de

informação, mesmo com a divulgação de informação sobre a paridade de alguns blocos

seguido do descarte de alguns bits, Eva não conhecerá mais que l bits de paridade a
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cerca da sequência estabelecida após este processo (BENNETT et al., 1995).

Diante disso, o procedimento de amplificação de privacidade pode ser fundamen-

tado na seguinte propriedade apresentada em (BENNETT; BRASSARD; ROBERT, 1988),

conhecida como como teorema da amplificação de privacidade que é definido a seguir.

Teorema 4.1.1. Dada uma sequência de bits de tamanho n compartilhada entre Alice

e Bob e sendo um bit determinístico de informação a cerca de x o valor e(x) de uma

função arbitrária e : {0, 1}n → {0, 1}. Então se a informação conhecida por Eva a

cerca de x não é maior que l bits determinísticos, uma função de hash h(x) aleatória

e publicamente escolhida a partir da classe de funções de Hash universal2, com h(x) :

{0, 1}n → {0, 1}n−l−s, irá mapear x em h(x) tal que a informação que Eva possuíra após

isso será menor que 2s/ ln 2 bits, sendo s > 0 um parâmetro de segurança arbitrário.

O teorema anterior se aplica a informação divulgada no processo de reconciliação

de informação realizado por Alice e Bob uma vez que bits físicos e de paridade são

casos especiais de bits determinísticos. O papel do parâmetro de segurança s e uma

forma de definí-lo serão discutidos posteriormente.

Uma função de hash que pode ser utilizada no procedimento de amplificação de

privacidade consiste no cálculo da paridade para diferentes subconjuntos da chave es-

tabelecida após o processo de reconciliação aleatoriamente definido e tendo tamanho

n − l − s, mas neste caso retendo estes valores de paridade e formando, a partir desta,

a chave final do processo. Uma função de hash construída dessa forma faz parte da

classe pertence a classe de funções de Hash universal2, sendo formalmente um ele-

mento da classe H3 fortemente-universal2, como demonstrado em (WEGMAN; CARTER,

1981), Neste caso é então válido o teorema da amplificação de privacidade apresentado

no parágrafo anterior.

É importante ressaltar que a execução do processo de amplificação de privacidade

como definido anteriormente implica que se houver ao menos um erro entre as sequên-

cias de Alice e Bob após o processo de reconciliação de informação, então a chave final

obtida será completamente descorrelacionada. Assim, o número de interações realiza-

das no processo de reconciliação de informação deve ser adequadamente definido de

forma que a chave obtida após este processo tenha alta probabilidade de ser idêntica. A
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seção 7.1.1 mostra como esta escolha pode ser feita utilizando o exemplo do estabeleci-

mento de comunicação em um caso prático.

O processo de amplificação de privacidade permite então a Alice e Bob obterem

uma chave final idêntica e secreta, considerando que Eva após o processo conhecerá

não mais que 2s/ ln 2 bits, sendo que o parâmetro s pode ser adequadamente ajustado

para que Eva não conheça nenhuma informação sobre a chave final. O procedimento,

contudo, envolve a obtenção de uma estimativa da informação que Eva pode capturar por

meio de mecanismos de vazamento de informação. Uma destes mecanismos consiste,

como foi visto, na divulgação de informação durante o procedimento de reconciliação

de informação. Outros mecanismos estão relacionados a algumas técnicas de ataque

que Eva pode executar contra o protocolo quântico, sendo estes detalhados na seção

seguinte. A estimativa da informação que Eva possui pode então ser feita a partir do

cálculo da informação vazada por cada um dos métodos de ataque disponíveis a Eva,

como mostrado na seção 4.1.4.

4.1.3 Ataques contra o protocolo BB84

Apesar dos conceitos apresentados anteriormente indicarem que o protocolo BB84 é

seguro em seu fundamento teórico, imperfeições que ocorrem invariavelmente na imple-

mentação do protocolo permitem que alguns ataques possam ser efetuados explorando

certas vulnerabilidades. As principais técnicas de ataques conhecidos são discutidas a

seguir.

4.1.3.1 Ataque man-in-the-middle

O protocolo BB84 se torna totalmente vulnerável quando considerado o problema

da autenticação do canal clássico. Em um cenário prático, onde o protocolo deve ser

executado através de longas distâncias, é necessário um mecanismo que permita a Alice

e Bob se certificarem de estarem se comunicando com quem esperam. A falta de tal

mecanismo permite a Eva agir entre as partes da comunicação se fazendo passar por

Bob para Alice e se passando por Alice para Bob. Ou seja, nesse caso Eva estabeleceria

as chaves da comunicação com cada uma das partes sem que ela fosse notada.
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Uma das formas de contornar essa vulnerabilidade é a utilização de alguma técnica

de autenticação das partes da comunicação, impedindo com isso que Eva se passe ou

por Alice ou por Bob. Na proposta original de Charles Bennett (BENNETT; BRASSARD,

1984) é apresentado como sugestão para o problema da autenticação a técnica desen-

volvida por Wegman e Carter (NAOR; YUNG, 1989), que se baseia na utilização de uma

função da classe das funções de Hash. Contudo, este método exige que uma pequena

informação secreta seja estabelecida previamente por Alice e Bob para a escolha da

função de Hash a ser utilizada. Pela natureza das funções Hash, a probabilidade de se

deduzir a correspondência para a função sem conhecer essa informação prévia é extre-

mamente baixa mesmo para capacidade computacional ilimitada, incluindo computação

quântica.

A solução proposta no trabalho original mantém a segurança do protocolo, contudo

implica no fato que o protocolo BB84 se comportaria como um mecanismo seguro de

expansão de chaves a partir de um segredo prévio. Em alguns cenários, esta é uma utili-

zação bastante útil, uma vez que em certos casos é possível as entidades da comunicação

estabelecerem um segredo prévio por meio do encontro físico, mantendo comunicação

remota segura indefinidamente após isso por meio da expansão desse segredo original

utilizando o protocolo BB84.

Há casos, entretanto, que o estabelecimento de uma informação prévia é inviável,

sendo este um dos principais motivadores para o desenvolvimento das técnicas de crip-

tografia de chave pública apresentadas na seção 2.3. Uma alternativa para o problema de

autenticação no protocolo BB84 poderia ser a utilização de algum dos métodos de au-

tenticação discutidos no capítulo 2. Contudo, essa alternativa tornaria o protocolo BB84

tão vulnerável quanto os protocolos clássicos, uma vez que uma falha de autenticação

no protocolo o torna totalmente vulnerável pelos motivos discutidos anteriormente.

Não há ainda uma solução definitiva para este problema. Contudo, diversas aborda-

gens utilizando propriedades quânticas na obtenção de um método de autenticação mais

seguro têm sido feitas, sendo que algumas propostas utilizando sistemas capazes de pro-

cessar informação quântica são conceitualmente eficientes nessa tarefa, como aquelas

apresentadas em (ZENG; KEITEL, 2002; WANG; ZHANG; TANG, 2006). Essas abordagens

necessitam, entretanto, da disponibilidade da implementação de computação quântica,
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o que torna a utilização da técnica mais difícil em um prazo próximo.

Neste trabalho é apresentada uma proposta adicional para a realização da autenti-

cação do canal clássico no protocolo BB84, representada por um mecanismo de auten-

ticação baseado em propriedades quânticas e compatível com o protocolo BB84. Este

não necessita de processamento de informação quântica, mas tal como outros métodos

clássicos necessita do compartilhamento de um pequeno segredo prévio. Esse método

de autenticação será apresentado em detalhes sna seção 4.1.6.

4.1.3.2 Interceptação-reenvio

Essa é a estratégia de ataque mais acessível a Eva para tentar corromper o protocolo

BB84. Nesse ataque Eva recebe os qubits provindos de Alice e realiza uma medição em

uma das duas bases de medida do protocolo BB84, tal como faria Bob. Ela então prepara

um qubit no estado igual ao medido por ela e então envia este a Bob. Eva tem uma

chance de 50% de realizar a medição correta para o qubit enviada por Alice. Neste caso

ela também enviará o estado correto a Bob, não sendo assim detectada. Contudo, para

≈ 50% da informação Eva vai causar uma descorrelação entre os resultados de Alice e

Bob, o que ajudará Alice e Bob a detectar sua presença. Isso permite a Eva capturar ≈

50% da informação referente a chave trocada por Alice e Bob, produzindo um aumento

na taxa de erros de ≈ 25%. Contudo, para não ser detectada e tentar confundir os erros

causados por sua presença com o erro intrínseco ao canal quântico, Eva aplica o ataque

a apenas uma fração dos qubits enviados por Alice, por exemplo 20%, gerando uma

taxa de erro de somente ≈ 5%, e obtendo cerca de 10% da informação acerca da chave

trocada.

Por meio da estimativa da informação que Eva captura por meio desse ataque e

dos demais ataques conhecidos é possível realizar o procedimento de amplificação de

privacidade apresentado anteriormente de forma que a informação obtida por Eva seja

tão pequena quanto desejado. A informação obtida pela técnica de interceptação/reenvio

pode ser obtida da forma: se há t erros produzidos pelo canal quântico, então Alice e Bob

podem estimar de forma conservadora que não mais que 4t + 5
√

12t dos seus bits foram

submetidos a uma ação de interceptação/reenvio, sendo o segundo termo da expressão

referente um desvio-padrão igual a 5 considerado devido a possíveis erros estatísticos.
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Com isso, Alice e Bob podem estimar que no pior caso que não mais que ξ bits, tal que:

ξ = (4/
√

2)t + 5
√

(4 + 2
√

2)t, (4.2)

foram capturados por Eva por meio desse tipo de ataque, estimativa baseada nos argu-

mentos apresentados na referência (BENNETT et al., 1991). Considerando que erros na

prática podem ser gerados por diversas fontes, a estimativa anterior é bastante conser-

vadora uma vez que considera que todos os erros são devidos a uma ação de intercepta-

ção/reenvio. Isso torna a estimativa mais segura.

4.1.3.3 Ataque beam-splitting

Outra fonte de obtenção de informação consiste em um ataque que utiliza a im-

perfeição das implementações físicas do canal quântico para tentar extrair informação

acerca da chave trocada por meio do protocolo. Frequentemente, os geradores de pulso

de laser utilizados nas implementações do protocolo BB84 não produzem apenas um

fóton por pulso, ocorrendo ocasionalmente a produção de mais de um fóton em cada

pulso. Esse fóton em excesso pode ser utilizado por Eva por meio de uma técnica de

divisão de feixe, o que permite que ela possa realizar uma medição sobre um dos fótons

deixando inalterado o outro que é então enviado a Bob. A presença de Eva nesse caso

é difícil de ser detectada uma vez que ela não altera o estado dos qubits que chega a

Bob. Contudo, nas fontes de fótons atuais, a produção de mais de um fótons por pulso é

marginal, tendo uma distribuição de probabilidade tipicamente equivalente a distribui-

ção de Poisson (ver apêndice B.4.1). Isso permite que a informação marginal adquirida

por Eva por meio de um ataque de beam-splitting possa ser adequamente tratada no

processo de amplificação de privacidade. A informação obtida por Eva por meio desse

ataque pode ser estimada da forma: considerado uma probabilidade µ de ocorrência de

fótons por pulso, então a informação adquirida por Eva por meio deste ataque para N

pulsos recebidos corretamente por Bob, i.e., medidos na base correta, pode ser de forma

conservadora dada por σ bits, tal que:

σ = Nµ + 5
√

Nµ(1 − µ). (4.3)
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O segundo termo da equação (4.3) refere-se a permissão de um desvio-padrão igual

a 5, relacionado a consideração do pior caso, quando Eva tem mais sorte que a média

na execução de divisões de feixe.

4.1.3.4 Ataques recentes

Recentemente foi proposta uma nova técnica de ataque ao protocolo BB84. Esta

utiliza um circuito quântico determinístico que opera sobre dois qubits presentes em um

único fóton. A proposta utiliza a característica de emanharamento e algumas das previ-

sões teóricas do que se conhece como informação de Rényi para capturar informação da

chave trocada por Alice e Bob a partir da existência de erros no canal quântico. Um am-

biente de simulação para a técnica foi apresentado em (KIM et al., 2007), demonstrando

que a técnica é válida e permite atacar o protocolo BB84.

Apesar da grande atenção que este trabalho atraiu, indicando que a criptografia

quântica poderiam ser corrompida, a técnica se aplica somente em um caso bastante

específico. Não cabe aqui a realização de uma descrição detalhada do procedimento.

Contudo, uma consideração importante feita no ambiente de simulação proposto em

(KIM et al., 2007) deve ser considerada. A aplicação da técnica se baseia no fato que Eva

tenha acesso físico ao módulo receptor de fótons de Bob. Esta é uma condição que não

se aplica a um caso prático, uma vez que possibilidade que Eva tenha acesso físico ao

aparato de Bob cria uma vulnerabilidade que vai além das propriedades da mecânica

quântica.

Assim, a técnica de ataque proposta contribui na investigação dos limites fundamen-

tais da segurança no protocolo BB84 na presença de espionagem e erros físicos realistas.

Adicionalmente, cria uma situação adicional que deve ser considerada no desenvolvi-

mento de técnicas para os procedimentos de reconciliação de informação e amplificação

de privacidade. Dessa forma, este resultado não inviabiliza o protocolo BB84 tal como

as técnicas desenvolvidas anteriormente.
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4.1.4 Estimativa da informação adquirida por meio de técnicas de
ataque

A realização do procedimento de amplificação de privacidade descrito anterior-

mente necessita do cálculo de uma estimativa da informação capturada por Eva na exe-

cução do protocolo. Essa estimativa é baseada na informação que é divulgada durante a

execução do protocolo e na informação que pode ser capturada pelos ataques de beam-

splitting e interceptação-reenvio. Apenas estes ataques são considerados uma vez que

estes permitem a obtenção marginal de informação a cerca da chave, sendo estes as

alternativas desse tipo viáveis em um caso prático. O ataque man-in-the-middle cor-

rompe completamente o protocolo BB84, sendo considerada outra forma de proteção,

como discutido anteriormente.

A fração de informação da chave estabelecida por Alice e Bob que é adquirida por

meio deos ataques de beam-splitting e interceptação-reenvio é limitada superiormente

por ρ, tal que:

ρ = µ + (4/
√

2)e, (4.4)

com µ sendo a intensidade média do feixe de fótons, equivalente a probabilidade de

ocorrência de fótons por pulso, e e a taxa de erros no canal quântico, i.e., e = t/N. A

informação obtida por Eva em ambos tipos de ataque é correlacionada, como mostrado

em (BENNETT et al., 1991). Isso implica que quantidade de informação adquirida por

Eva é menor que a soma das estimativas definidas nas equações (4.2) e (4.3). Contudo,

considerando novamente o pior caso e a partir das equações (4.2) e (4.3), a informação

adquirida por Eva em ambos os tipos de ataque pode ser conservadoramente dada por l,

tal que:

l = Nρ + 5
√

N(µ(1 − µ) + (4 + 2
√

2)e), (4.5)

com N sendo o tamanho da sequência inicial após o anúncio de bases, µ a intensidade

média do feixe de fótons e e a taxa de erros no canal quântico. O segundo termo na

equação refere-se a consideração de um desvio-padrão igual a 5.
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4.1.5 Provas de segurança do protocolo BB84

Um protocolo de criptografia é dito incondicionalmente seguro quando é possível

provar matematicamente que, uma vez atendido os requisitos de operação do protocolo,

este é seguro para qualquer estratégia de ataque. Este é o caso por exemplo da Cifra de

Vernam com demonstração formal feita por Claude Shannon.

O protocolo BB84 é referenciado frequentemente como um protocolo de criptogra-

fia incondicionalmente seguro. Contudo, o protocolo BB84 é na verdade probabilísti-

camente seguro, sendo possível tornar a probabilidade de falha deste assintoticamente

tendendo a zero. Mesmo com a existência de algumas técnicas de ataque conhecidas,

como aquelas mostradas nas seções anteriores, a segurança da operação do protocolo

BB84, quando atendido alguns requisitos de operação, pode ser demonstrada formal-

mente. Isto significa que o protocolo é assintoticamente seguro contra todos os ataques

permitidos pela mecânica quântica.

As demonstrações formais de segurança do protocolo BB84 são extensas e com-

plexas, requerendo a apresentação de conceitos que não fazem parte do escopo deste

trabalho. As principais demonstração de segurança realizadas para o protocolo BB84

foram feitas por D. Mayers (MAYERS, 1998), W. Shor e J. Preskill (SHOR; PRESKILL,

2000), D. Gottesman e H.K Lo (GOTTESMAN; LO, 2003), podendo ser consultadas deta-

lhadamente nas referências indicadas.

4.1.6 Proteção contra ataques man-in-the-middle

Nesta seção é apresentada uma proposta original adicional para a realização da au-

tenticação do canal clássico no protocolo BB84. Esta se fundamenta nas propriedades

da mecânica quântica e no próprio protocolo BB84. O método original que é proposto

neste trabalho, o qual será chamado de BB84-A, utiliza um processo similar àquele en-

volvido no protocolo BB84 para realizar a autenticação das partes da comunicação, con-

siderando o compartilhamento prévio de um par de chaves preposicionadas ka = kb. O

protocolo BB84-A proposto é descrito pelos passos seguintes, sendo utilizada a mesma

terminologia do protocolo BB84 apresentada anteriormente:

1. Alice gera um sequência de bits aleatória;
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2. Alice codifica cada um dos bits presentes em um qubit de acordo com a escolha

de uma das bases diagonal ou retilínea {⊕,⊗} e envia estes a Bob;

3. Bob escolhe uma base aleatoriamente dentre as duas possibilidades {⊕,⊗} e rea-

liza a medida sobre cada um dos qubits recebidos;

4. Bob armazena as escolhas de bases que realizou por meio de uma sequência de

bits bb utilizando 0 para a base ⊕ e 1 para a base ⊗. Após isso, Bob encripta

sua sequência por meio da Cifra de Vernam com uma chave preposicionada kb, e

envia essa sequência a Alice usando o canal clássico;

5. As bases escolhidas por Alice para a codificação dos qubtis são armazenadas em

uma sequência ba, utilizando 0 para a base ⊕ e 1 para a base ⊗. Após isso, Alice

encripta sua sequência por meio da Cifra de Vernam com uma chave preposicio-

nada ka, e envia essa sequência a Alice usando o canal clássico;

6. Alice e Bob realizam a desencriptação de suas bases utilizando sua chave pre-

posicionada e a sequência recebida da contra-parte, obtendo em ambos os casos

(ba ⊕ bb). Ambos então descartam todas as posições i onde ba[i] ⊕ bb[i] = 1 e

estabelecem o resultado como duas novas sequências xa e xb;

7. Alice e Bob podem então comparar a sequência de bits destilada a partir de xa

e xb por um processo equivalente aquele discutido na seção 4.1.2 para detectar a

presença de Eva ou validar a autenticação.

Com isso, o algoritmo permite, a partir da troca de um segredo prévio representado

pelo par de chaves ka = kb, a autenticação das partes da comunicação no protocolo

BB84. Contudo, a necessidade do compartilhamento prévio de informação não constitui

uma solução definitiva. Nesse sentindo, o protocolo BB84-A se iguala à outras técnicas

clássicas existentes, mas apresentando o benefício da realização da autenticação com os

mesmos equipamentos e mecanismos utilizados no protocolo BB84.

Em alguns casos o compartilhamento de um pequeno segredo prévio não constitui

um grande obstáculo. Adicionalmente, o protocolo BB84-A exige a utilização deste

segredo apenas no estabelecimento da comunicação, podendo ser as chaves de autenti-

cação ka = kb obtidas da própria operação do protocolo BB84.
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O cenário anterior indica que a proposta do protocolo BB84-A pode ser relevante

em alguns casos práticos. Contudo, essa necessita ainda de uma prova formal de sua

segurança e uma avaliação de sua utilização em um ambiente prático.

4.2 Protocolos quânticos e redes de comunicação

O desenvolvimento teórico apresentado nas seções anteriores evidencia que a utili-

zação de protocolos de criptografia quântica, especialmente aqueles derivados do proto-

colo BB84, são, conceitualmente, uma alternativa para futuras gerações de sistemas

criptográficos resistentes a tecnologias de processamento de informação avançadas.

Contudo, algumas questões fundamentais devem ser consideradas para a utilização prá-

tica de protocolos de criptografia quântica como mecanismo de segurança da informação

operando em uma típica infra-estrutura de telecomunicações atual.

Um primeiro aspecto importante refere-se ao fato de que os protocolos de criptogra-

fia quântica operam essencialmente em uma comunicação do tipo ponto-a-ponto entre

dois usuários, o que restringe bastante sua aplicabilidade em diversos dos cenários fre-

quentemente observados em redes de comunicação. Um segundo aspecto que decorre

diretamente do anterior é representado pelo fato que protocolos de criptografia quântica

estão sujeitos a uma distância e taxa de transferência máximas no processo de comuni-

cação. Por fim, um terceiro aspecto consiste em como obter uma estrutura de telecomu-

nicações utilizando protocolos quânticos, o que vem sendo chamado de rede quântica,

que possa superar as limitações envolvendo a comunicação ponto-a-ponto, permitindo a

comunicação entre grandes distâncias e múltiplos usuários de forma interoperável com

a infra-estrutura de telecomunicações já existente.

Muito tem sido feito nos últimos anos na tentativa de tratar esses aspectos e levar

as técnicas de criptografia quânticas a realidade de aplicações práticas. O trabalho de

diversos institutos de pesquisa privados, governamentais e acadêmicos tem apresentado

relevantes avanços. Grandes corporações da indústria de tecnologia como IBM, HP,

NEC, dentre outras, possuem laboratórios ativos e orçamentos dedicados ao tema. Adi-

cionalmente, importantes contribuições têm sido feitas por institutos governamentais,

especialmente o National Institute of Standards and Technology (NIST) do governo
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norte-americano, empresas financiadas com recursos governamentais como BBN Tech-

nologies e QinetiQ, além de start-ups como MagiQ e IdQuantique, sendo estas últimas

responsáveis pelos primeiros dispositivos comerciais de criptografia quântica. O tra-

balho conjunto desenvolvido por estas diversas entidades já apresenta alguns avanços

práticos que podem ser vistos por meio de dois grandes projetos que vêm sendo exe-

cutados com o objetivo de obter e manter em operação uma rede quântica: DARPA

Quantum Network, projeto conjunto coordenado pela Defense Advanced Research Pro-

jects Agency (DARPA) com contribuições das empresas BBN Technologies e QnetiQ

e do NIST (ELLIOT, 2002); e o projeto SECOQC, consórico entre diversos institutos de

pesquisa acadêmica europeus e empresas como a idQuantique (SECOQC, 2007).

O projeto desenvolvido pela agência americana DARPA consiste na obtenção de

uma rede de distribuição de chaves criptográficas por meio de protocolos quânticos

entre alguns pontos localizados na região metropolitana de Boston, EUA. O projeto,

que está em operação desde 2003, consiste em canais de comunicação terrestres sendo

recentemente incorporado um canal de comunicação por espaço aberto por meio de uma

abordagem desenvolvida em conjunto com a empresa QinetiQ e o NIST.

O projeto SECOQC foi idealizado como um projeto de longo prazo no âmbito do

programa de financiamento cientifico da comunidade européia Framework Programme

envolvendo diversas instituições acadêmicas e algumas empresas com o objetivo de de-

senvolver e implementar uma rede quântica de distribuição de chaves unificada para a

comunidade européia incluindo canais de comunicação terrestres e por espaço aberto.

Alguns desdobramentos importantes resultaram deste projeto, como a utilização da tec-

nologia de criptografia quântica desenvolvida pela idQuantique, uma das principais par-

ceiras do projeto SECOQC, nas eleições suíças de outubro de 2007 (MARKS, 2007).

As tecnologias de implementação de protocolos de criptografia quântica se dividem

em duas classes: a transmissão de fótons por meio de fibras ópticas e a transmissão de

fótons por espaço aberto. A pesquisa envolvendo técnicas de implementação de proto-

colos quânticos constituem um extenso tópico do campo geral de criptografia quântica,

envolvendo diversas áreas do conhecimento, desde eletrônica a ciência dos materiais.

Não é possível realizar um pesquisa detalhada deste tópico no presente trabalho, sendo,

entretanto, realizado um breve resumo de cada abordagem nas seções seguintes. A partir
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desse resumo é possível discutir as principais dificuldades técnicas relacionadas a cada

caso e o impacto que a utilização da abordagem tem na obtenção de uma rede quântica

de troca de chaves criptográficas de escala global.

4.2.1 Criptografia quântica em comunicações por fibra óptica

A implementação de protocolos de criptografia quântica por meio da transmissão

de fótons por fibra óptica é uma abordagem imediata quando se considerada a extensa

infra-estrutura de fibras ópticas em operação atualmente, o grande desenvolvimento da

tecnologia de fabricação de fibras e fontes de luz como LEDs e Lasers e o relativo

baixo custo de operação desse ambiente quando comparado a outras técnicas de comu-

nicação. Contudo, algumas dificuldades importantes são verificadas nessa abordagem.

Inicialmente tem-se a dificuldade da obtenção de fontes de luz capazes de produzirem

fótons únicos com confiabilidade aceitável, por motivos já discutidos anteriormente, e

taxa de geração de fótons suficiente para as necessidades de desempenho verificadas

pelos sistemas de telecomunicações modernos. Adicionalmente, se sabe que os estado

de polarização de fótons transmitidos por fibra óptica são alterados ao longo do per-

curso, assim como sua intensidade, devido a atenuação intrínseca gerada pela fibra, o

que produz erros no estabelecimento de protocolos de criptografia quânica. Isso exige

que fibras ópticas para esse fim sejam extremamente eficientes, além da utilização de

uma técnica capaz de recuperar a polarização inicial de um fóton.

Apesar das dificuldades na implementação de protocolos de criptografia quântica

por fibra óptica, essa é a abordagem mais desenvolvida atualmente. O desenvolvimento

de técnicas de tratamento das dificuldades relacionadas a manipulação de fótons pola-

rizados em fibras, assim como a obtenção de fontes de luz mais precisas e confiáveis,

permitiram que alguns dispositivos comerciais de distribuição de chaves quânticas fos-

sem produzidos. Alguns exemplos são os dispositivos comercializados pelas empresas

MagiQ e idQuantique, capazes de estabelecer uma chave criptográfica por meio do pro-

tocolo BB84 por distâncias de até 100km (na seção 7.2.2 são apresentadas e compara-

das as informações sobre o desempenho nominal dos equipamentos fabricados por essas

companhias).

Abordagens experimentais de implementação de criptografia quântica por fibra óp-
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tica são também responsáveis pelos melhores índices de desempenho na geração de

fótons polarizados e pelas distâncias máximas alcançadas. A evolução que alguns do

principais grupos de pesquisa têm alcançado na implementação de criptografia quântica

por fibra óptica é bem ilustrada pela evolução dos resultados produzidos pelo NIST e

implementados na DARPA Quantum Network nos últimos dois anos, sendo o índice

de desempenho obtido pelo NIST o atual recorde de velocidade para implementação

de protocolos quânticos em fibra óptica. Em 2006 o NIST obteve um canal de fibra

óptica para distribuição de chaves quânticas operando a 4, 14 Mbits/s em um fibra com

mais de 1 km, mantendo um QBER menor que 3, 4%. Ainda em 2006 o NIST estendeu

o resultado anterior para fibras da ordem de centenas de quilômetros, estabelecendo o

atual recorde de 148, 7 km, utilizando um comprimento de onda tipicamente verificado

na comunicação atual por fibras e um eficiente detector de fótons desenvolvido no ins-

tituto (HISKETT et al., 2006). Em 2007 o NIST, bateu seu próprio recorde anunciando a

realização do protocolo BB84 a taxa de ≈ 2 Gbits/s em uma fibra de mais de 1 km, com

perspectiva de extender a distância máxima obtida para centenas de quilômetros ainda

este ano (MA et al., 2007). Adicionalmente, o NIST tem demonstrado o estabelecimento

do protocolo BB84 para múltiplos usuários (TANG et al., 2006).

Os avanços apresentados anteriormente, dentre resultados de outras instituições não

citados, indicam que a implementação do protocolo BB84 por fibra óptica vem alcan-

çando índices suficientes para sua utilização em algumas aplicações práticas. Contudo,

mesmo diante desses resultados, o cenário de uma rede quântica de cobertura global

parece ainda muito distante quando considerado os milhares de quilômetros de algu-

mas das fibras ópticas utilizadas nas modernas redes de telecomunicações mundiais.

Na operação atual, repetidores de sinal são utilizados em intervalos de longas fibras

para amplificar periodicamente o sinal e compensar a atenuação sofrida na transmissão.

Contudo, como discutido, sinais quânticos são essencialmente distintos dos clássicos,

sendo degradados quando ocorre qualquer interferência, o que é o caso da amplificação.

Há, contudo, algumas propriedades ópticas que permitem que sejam obtidos alguns dis-

positivos capazes de realizar um procedimento equivalente a amplificação em sinais

quânticos sem interferir nos estados do sistema. Uma dessas propostas é apresentada

em (JACOBS; PITTMAN; FRANSON, 2002). Contudo, este é um campo ainda em desen-

volvimento onde não existe nenhum resultado prático. Adicionalmente, espera-se que
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seja possível estabelecer comunicação com dispositivos móveis, o que seria impossível

no caso da implementação por fibra. Assim, a existência de uma segunda abordagem,

representada pela implementação de protocolos quânticos por espaços abertos, é funda-

mental para a aplicação da criptografia quântica em casos práticos.

4.2.2 Criptografia quântica em comunicações por espaço aberto e
satélites

A implementação de protocolos de criptografia quântica por espaços abertos possui

algumas vantagens e novos desafios quando comparada a abordagem por fibra óptica.

Um dos principais benefício decorre do grande coeficiente de transmissão do ar para

frequências de luz específicas, sendo a atmosfera fracamente dispersiva nesses casos

e essencialmente isotrópica, mantendo com maior facilidade a polarização de fótons

transmitidos por espaço aberto (ELBERT, 2002). Como principal desafio tem-se que

devido ao fato da implementação de criptografia quântica requisitar a manutenção de

um feixe contínuo de luz entre as partes da comunicação, a implementação por espaço

aberto é estritamente direcional. Diferente daquilo que acontece com a comunicação por

rádio frequência, a implementação de criptografia quântica exige a manutenção de uma

visada direta entre os elementos da comunicação, com prejuízo de interrupção da co-

municação na presença de um obstáculo físico. Adicionalmente, apesar de feixes de luz

não sofrerem interação eletromagnética como acontece no caso das telecomunicações

por rádio frequência, o que permite a transmissão eficiente destes em espaços onde há

intensa propagação de rádio frequências, a detecção de feixes de luz sofre interferência

da luminosidade verificada na atmosfera. Esse fato prejudica a operação de protoco-

los de criptografia quântica por espaço aberto em algumas situações práticas, como a

operação em regiões metropolitanas em períodos noturnos.

Apesar das dificuldades na operação de protocolos quânticos por espaço aberto, a

possibilidade de obtenção de uma rede de troca de chaves quânticas por meio desta

abordagem se mostra mais viável, tornando a implementação de criptografia quântica

por espaços abertos o foco de diversas pesquisas que apresentaram avanços relevantes

nos últimos anos.

Os melhores resultados alcançados na implementação desta abordagem decorrem
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dos esforços de desenvolvimento do projeto SECOQC, representado pela Universidade

de Munique, em conjunto com a companhia QinetiQ. O projeto SECOQC é respon-

sável por uma abordagem bastante eficiente, que detém o recorde de maior distância

de implementação do protocolo BB84 por espaço aberto e que pode tornar possível a

obtenção de uma rede global de chaves quânticas. O projeto é responsável pela demons-

tração experimental da execução do protocolo BB84 por uma distância de 144 km entre

duas ilhas no atlântico a uma taxa de transmissão da ordem de KBits/s, mantendo um

QBER de ≈ 5% (SCHMITT-MANDERBACH et al., 2007). Adicionalmente, no mesmo tra-

balho é demonstrado teoricamente a viabilidade do estabelecimento do protocolo BB84

operando por espaço aberto a distâncias acima de 1600 km mantendo-se o índice de

desempenho obtido na realização experimental. Considerando que a tecnologia desen-

volvida nesta abordagem na construção de dispositivos de geração e detecção de fótons

permite a obtenção destes com massa suficientemente pequena para serem embarcados

em satélites, na referência (SCHMITT-MANDERBACH et al., 2007) é apontada a viabilidade

de um cenário em que utilizando satélites de baixa órbita (LEO-Satellites), satélites de

altitude média e satélites geoestacionários (GEO-Satellites) seja possível estabelecer

uma rede de distribuição de chaves quânticas de escala global. A análise de viabilidade

técnica da construção de uma rede global de distribuição de chaves quânticas utilizando

a tecnologia de satélites atual foi demonstrada conceitualmente em (POPPE et al., 2004)

utilizando um arranjo semelhante ao mostrado na figura 19. A utilização de criptogra-

fia quântica por meio de uma malha de satélites e o tratamento de elementos móveis é

demonstrada em detalhes nas referências (POPPE et al., 2004; KURTSIEFER et al., 2002;

RIGUIDEL, 2004).

Os próximos capítulos exploram em maiores detalhes os resultados obtidos pelo

projeto SECOQC em conjunto com a companhia QinetiQ e desenvolvem um cenário

em que considerando estes resultados seja possível utilizar o protocolo BB84 como

mecanismo de segurança de uma operação prática.

4.3 Considerações finais

Os fundamentos conceituais apresentados anteriormente e os desenvolvimentos téc-

nicos discutidos permitem considerar a utilização da criptografia quântica como meca-
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Fig. 19: Estrutura para distribuição de chaves quânticas utilizando satélites

nismo de segurança em cenários práticos, considerando que tecnicamente é possível

obter uma rede de troca de chaves quânticas em escala global. A possibilidade da co-

municação por espaço aberto e entre elementos móveis, como demonstrada em (POPPE

et al., 2004), possibilita novas perspectivas na utilização de protocolos de criptografia

quântica.

Entretanto, a despeito dos avanços já obtidos, muitos aspectos necessários a uma

utilização prática de protocolos quânticos nas telecomunicações atuais ainda não foram

tratados. Um exemplo consiste no fato que não há ainda medidas ou estimativas de índi-

ces de confiabilidade e disponibilidade para equipamentos que implementam protocolos

quânticos possuiriam em um cenário realista de operação, aspecto fundamental em mui-

tas redes de telecomunicações. Considerando, entretanto, os atuais índices de desempe-

nho e distância máxima obtidos e considerando ainda que estes podem ser alcançados

em um cenário com confiabilidade e disponibilidade suficientes para os padrões médios

exigidos pelas principais redes de telecomunicações, é possível propor cenários de in-

tegração de protocolos quânticos em infra-estruturas de telecomunicações já existentes

e avaliar se a tecnologia disponível atualmente permite a implementação prática dessa

abordagem.
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Nos capítulos seguintes é feita uma discussão do impacto que a segurança da in-

formação tem sobre algumas redes de telecomunicações, a apresentação de um caso de

estudo, a proposição de cenários de utilização do protocolo BB84 como mecanismo de

segurança nessa infra-estrutura e uma avaliação dos índices de desempenho esperados

para a implementação prática deste cenário.
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5 Redes de missão crítica: a ATN

Há um conjunto de redes de telecomunicações atuais que exigem o atendimento a

alguns requisitos mínimos de operação, como desempenho, disponibilidade, confiabi-

lidade, segurança, dentre outros, sendo que o não atendimento destes está associado a

perdas materiais, financeiras, patrimoniais ou mesmo humanas. Essas redes são fre-

quentemente referenciadas como redes de missão crítica.

Um exemplo de rede de telecomunicações que é altamente dependente do atendi-

mento de requisitos de operação é representado pelas telecomunicações aeronáuticas.

Esta rede passa por um período de transição associado a migração progressiva de ca-

nais de comunicação baseado em voz para a utilização de canais de dados digitais, o

que gera novos requisitos na sua operação. A comunicação aeronáutica atualmente uti-

liza canais de dados digitais como suplemento para comunicação por voz e como meio

para permitir diversas melhorias nos serviços de tráfego aéreo. Como forma de definir

e regulamentar o desenvolvimento do futuro da comunicação aeronáutica, a Organiza-

ção da Aviação Civil Internacional (ICAO, na sigla em inglês para International Civil

Aviation Organization), publicou em 1991 o conceito da Aeronautical Telecommuni-

cation Network (ATN) como sendo uma rede que tal como a Internet seria baseada na

arquitetura de comunicação OSI (Open Systems Interconnection) e que suportaria a co-

municação global e todo os canais digitais previstos nos manuais da ICAO (ICAO, 2002).

Contudo, a utilização de canais digitais nas telecomunicações aeronáuticas adiciona um

novo requisito em sua operação: a manutenção da segurança da informação.

Neste capítulo é mostrado como a atual especificação proposta para a ATN trata o

requisito de manutenção de segurança da informação e como este pode se tornar vul-

nerável diante da presença de novas formas de processamento de informação, como a

computação quântica. Para isso, na seção 5.1 é apresentada um introdução resumida da
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especificação proposta para a ATN e os principais serviços a serem oferecidos por esta.

A seção 5.2 mostra como mecanismos de manutenção de segurança são obtidos na atual

especificação da ATN. Por fim, nas considerações finais do capítulo é apresentada uma

discussão sobre como as técnicas de segurança propostas para a ATN podem estar sob

risco em um período próximo e os impactos deste fato na segurança física da operação

aérea.

5.1 Visão geral da ATN

A ATN é uma rede de dados que tem como como características (RIGUIDEL, 2004):

(i) provimento de um serviço de comunicação comum para todos os Serviços de

Comunicação de Tráfego Aéreo (ATSC, Air Traffic Services Communication) e

Serviço de Comunicação para Indústria Aeronáutica (Aeronautical Industry Ser-

vice Communication, AINSC). As comunicações podem ser tanto de elementos

em solo para elementos em solo (solo/solo) ou elementos no ar para elementos

em solo (ar/solo);

(ii) integração e utilização de redes de comunicação e infra-estrutura de redes já dis-

poníveis quando possível. Desta forma, preservando os investimentos realizados

em redes como CIDIN e X25;

(iii) atendimento de requisitos de segurança para as aplicações de ATSC e AINSC e

acomodar os diferentes níveis de serviços requisitados por cada aplicação ATSC

e AINSC;

(iv) fornecimento de um serviço de comunicação robusto e confiável aos usuários. O

desenvolvimento da ATN deve assegurar uma alta disponibilidade, evitando pon-

tos simples de falha e permitindo múltiplos caminhos para um mesmo destinatário

com mudança de alternativa dinâmica tanto para comunicação entre pontos fixos

e móveis;

(v) suporte a sistemas móveis, tal como aeronaves em trânsito, em uma grande va-

riedade de redes de comunicação móveis como AMSS, VDL e Mode S. Deve
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ser possível a qualquer sistema se comunicar com qualquer equipamento de uma

aeronave em qualquer parte do mundo.

Os serviços que são providos pela ATN são implementados de acordo com o Ser-

viço de Transporte OSI (OSI Transport Service), do padrão ISO 8072. As aplicações

da ATN são construídas de acordo com a arquitetura conhecida como Arquitetura de

Camada Superior (ULA, Upper Layer Archicteture) baseada nas camadas do Modelo

de Referencia OSI (OSI Reference Model). Existem sete camadas, onde dois tipos de

entidades são identificadas:

(i) Sistemas finais, tal como computadores, usando as 7 camadas;

(ii) Sistemas intermediários, tal como roteadores, utilizando as 3 camadas inferiores.

As sete camadas OSI são listadas abaixo, da superior a inferior:

(i) Camada de aplicação: semântica de troca da informação dos pontos extremos;

(ii) Camada de apresentação: sintaxe de troca informação dos pontos extremos;

(iii) Camada de sessão: formato de troca da informação dos pontos extremos;

(iv) Camada de transporte: fluxo de controle da troca de informação dos pontos extre-

mos;

(v) Camada de rede: estabelecimento, manutenção e finalização da conexão;

(vi) Camada de dados: sincronização e controle de erros sobre canal físico;

(vii) Camada física: gerenciamento do canal físico.

As três camadas superiores estão frequentemente relacionadas a funções que são

utilizadas para o estabelecimento e distribuição da conexão e para a codificação de

informação, sendo a operação de mecanismos de segurança da informação realizados

nestas.



5.1 Visão geral da ATN 113

5.1.1 Aplicações da ATN no CNS/ATM

As principais e também as primeiras aplicações especificadas para a primeira fase

de implementação da ATN consistem nas aplicações de Comunicação, Navegação e

Vigilância (CNS, Communications, Navigation and Surveillance) e Gerenciamento de

Tráfego Aéreo (ATM, Air Traffic Management). Os serviços disponibilizados pelas

aplicações CNS/ATM são descritos resumidamente abaixo.

(i) Gerenciamento de contexto (Context Management - CM), provimento de uma

meio de busca por serviços de comunicação dentro de uma região de vôo, e para

um sistema de solo ou controlador direto de uma aplicação CM de uma aeronave,

um meio de entrar em contato com uma região de vôo diferente;

(ii) Vigilância Automática Dependente (Automatic Dependent Surveillance - ADS),

desenvolvida para gerar relatórios automáticos de uma aeronave em vôo para sis-

temas em solo. Essa informação deve ser fornecida sob demanda e sob emergên-

cia. Dados como posicionamento e trajetória de uma aeronave e dados meteoro-

lógicos são informações típicas deste serviço;

(iii) Canal de Comunicação de Dados Controlador-Piloto (Controller-Pilot Data Link

Communications - CPDLC), provimento de uma comunicação orientada a uma

mensagem de duas vias incluindo um conjunto de mensagens de esclarecimentos,

informação ou requisição correspondendo a fraseologia corrente empregada nos

procedimentos de controle de tráfego aéreo (Air Traffic Control);

(iv) Serviço de Informação de Vôo (Flight Information Service - FIS), dar suporte a

uma variedade de serviços de informação, provendo informação sobre o solo e

uma aeronave. Incluindo informações sobre condições de aeroportos e condições

climáticas.

(v) Facilidade de Intercomunicação de Dados ATS (Interfacility Data Communica-

tion - AIDC) provimento de um meio para a troca de informações de controle de

tráfego aéreo (ATC) entre Unidades de Servico de Tráfego Aéreo que fazem o su-

porte de funçoes ATC, incluindo notificações de aproximação de vôos dos limites
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de uma Região de Informação de Vôo (Flight Information Region), coordenação

das condições de intersecção de regiões, e transferência de controle.

(vi) Sistema de Manuseio de Mensagens Aeronáuticas (Aeronautical Message Han-

dling System - AHMS) provimento de uma meio para troca e distribuição de

mensagens de tráfego entre Unidades de Serviço de Tráfego. Este serviço pode

ser utilizado para provimento de serviços de mensagem, incluindo correio eletrô-

nico e troca eletrônica de dados.

5.2 Implementação de segurança da informação na
ATN

Em um estudo elaborado pelo European Organisation for the Safety of Air Navi-

gation (EUROCONTROL) é apontado que o tráfego de informação digital na ATN a

torna significativamente vulnerável, necessitando da implementação de mecanismos de

segurança da informação (MCMATH, 2003). As principais ameaças identificadas são:

(i) Ameaça a mensagens de controle de tráfego aéreo, tanto no sentido ar/solo como

solo/solo:

– Modificação;

– Repetição;

– Mascaramento;

– Atolamento (jamming).

(ii) Ameaças ao Sistema de Manuseio de Mensagens (MHS):

– Modificação;

– Mascaramento.

(iii) Ameaças ao gerenciamento do sistema OSI:

– Modificação;

– Repetição;
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– Mascaramento;

– Modificação não autorizada da base de informação de gerenciamento.

(iv) Para todas as aplicações existe a vulnerabilidade de ataques conhecidos como

negação de serviço (Denial of Service), que tem impacto sobre as mensagens de

controle de tráfego da forma:

– Atolamento de canais ar/solo;

– Sobrecarregamento da ATN com pacotes de dados;

– Provacamento de interrupções e falha no canal de dados;

– Alteração não autorizada de rota da informação.

A conclusão apontada por esse levantamento consiste na necessidade da proteção

por meio de assinatura digital (seção 2.4), provendo tanto a autenticação do remetente

quanto uma verificação de integridade de alta qualidade. Adicionalmente, em muitos

caso é altamente desejável a disponibilidade de um mecanismo eficiente de encriptação

de mensagens. Dessa forma, os requisitos primordiais de segurança da informação para

a ATN podem ser resumido por:

(i) Autenticação da fonte de mensagens:

– proteção contra retração de relatório;

– proteção contra mascaramento de controlador.

(ii) Verificação de integridade de mensagens:

– proteção contra substituição de mensagem;

– proteção contra repetição de mensagem.

(iii) Manutenção da confidencialidade:

– proteção contra acesso indevido a mensagens de controle.
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5.2.1 Mecanismo de gerenciamento de chaves criptográficas

Os requisitos de segurança da informação apontados na seção anterior levaram a

escolha da utilização de algoritmos assimétricos de criptografia como mecanismo de

segurança da informação da ATN, de forma a satisfazer os requisitos (ICAO, 2002):

(i) A ATN necessita de um mecanismo apropriado para a instalação e atualização

segura de chaves privadas no contexto da segurança dos canais de comunicação

de dados;

(ii) O mecanismo de segurança da ATN requer o suporte de uma Infra-estrutura de

Chave Pública (ICP);

(iii) É necessário a instalação e atualização segura de chaves privadas para os elemen-

tos da aviônica.

Uma ICP é um sistema gerenciador de chaves composto por uma entidade confiável

conhecida como Autoridade Certificadora (Certificate Authority, CA). Uma Autoridade

Certificadora gera e distribui chaves públicas autênticas, confiáveis, normalizadas como

certificados X.509, relacionando uma identidade com uma chave pública. É respon-

sabilidade de uma CA a emissão da Lista de Revogação de Certificados (Certificates

Revocation Lists - CRL), quando um certificado é revogado. Considerando que, por

medida de segurança, chaves públicas devam ser renovadas com certa frequência, a

ação de revogação de certificados corresponde a emissão de uma lista por parte da CA

indicando quais as chaves públicas não são mais válidas. Isso impede que chaves que

não estão mais em uso sejam inadequadamente utilizadas. Não há uma definição de

padrão para ICP, sendo que aquelas existentes frequentemente não são interoperáveis.

De acordo com a especificação da ICAO (ICAO, 2002), deve existir uma Autori-

dade Certificadora de Estado, i.e., uma CA assinada pelo estado (por exemplo, os EUA

assinam a Federal Aviation Administration - FAA - ou a União Européia assina o Eu-

rocontrol), sendo que estas CA estabelecem relação de confiança com outras entidades.

As Autoridades Certificadoras são responsáveis pela certificação das entidades da ATN.

Além disso, existe uma Agência de Operação de Autoridades Certificadoras (Operating

Agency Certificate Authority, OACA), correspondente às empresas aéreas por exemplo,
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que são subordinadas a Autoridades Certificadoras e certifica aeronaves dentro de seus

domínios. A verificação de uma dada certificação é feita por meio da verificação da

chave pública correspondente a OACA. Uma vez feito isso, pode-se verificar o certifi-

cado da OACA com sua chave pública correspondente de sua CA.

Uma ICP utiliza métodos de criptografia de chave pública, que como discutido no

capítulo 3 são fundamentados em problemas matemáticos de difícil solução computa-

cional. Uma preocupação iminente que decorre desse fato consiste na fragilidade com

que o sistema de distribuição de chave pública da ATN pode estar submetido. Con-

siderando que o segredo e validade de um certificado depende de toda a segurança da

Infra-estrutura de Chaves Públicas, se a chave privada de uma CA ou OACA for violada,

toda a ICP poderá ser corrompida também. A sessão seguinte mostra como a segurança

da ATN na especificação atual depende de uma ICP confiável.

5.2.2 Segurança de comunicações na ATN utilizando uma ICP

A figura 20 resume a estrutura de roteamento entre as entidades da ATN. De acordo

com essa estrutura, as aplicações da ATN podem ser divididas em duas categorias prin-

cipais: aplicações ar/solo (A/S) e aplicações solo/solo (S/S).

Companhia AéreaControle de tráfego aéreo

Sistema Final 

Aeronave (AES)

Aplicação 

Operacional

Aeronave/Aviônica

Airbone – Roteador ATN

Roteador ATN 

ar/solo

Roteador ATN 

solo/solo

Sistema Final

(CPDLC, etc.) Console

Gerenciamento 

de contexto

ar/solo

sub-rede

Roteador ATN 

solo/solo

Console Sistema Final

solo/solo

Sub-rede

ICP ATN

Fig. 20: Estrutura de roteamento da ATN
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Uma das aplicações A/S relevantes para a segurança de comunições na ATN é co-

nhecida como Aplicação de Gerenciamento de Contexto (Context Management Appli-

cation, CMA). Esta aplicação fornece um mecanismo para o Sistema Final da Aeronave

(Airbone End System, AES) se registrar na rede ATN no intuito de se comunicar e

utilizar aplicações A/S requeridas ou fornecidos pelo AES.

A implementação de segurança para aplicações S/S empregam soluções similares

àquelas encontradas nas comunicações via cabeamento. Como é discutido em detalhes

na seção 5.3, as aplicações do tipo A/S, devido a características de seus canais de dados,

introduzem novas ameaças na operação segura de uma aeronave.

Os requisitos de segurança apresentados na seção 5.2.1 estabelecem como priori-

dade o tratamento de ameaças relacionadas a autenticação dos canais de dados. Con-

tudo, a utilização de uma arquitetura baseada em uma ICP, tal como foi proposta, per-

mite adicionalmente o serviço de proteção do conteúdo da mensagem trafegada (este

serviço decorre trivialmente da manutenção de uma ICP, como foi discutido na seção

2.3). Essa característica adicional se mostrará bastante útil em diversos casos, quando

por exemplo, a informação de controle trafegada tem caráter estratégico.

A comunicação entre um AES e uma aplicação A/S em uma Estação de Solo

(Ground Station, GS) ocorrerá mediante a execução de um cenário básico apresentado

a seguir. Uma aplicação típica deste gênero seria a aplicação de Canal de Comunicação

Controlador-Piloto (Controller-Pillot Data Link Communications, CPDLC).

Passo 1 Um AES cria uma Requisição de Entrada de Registro de CPDLC no CM e envia

esta ao CMA;

Passo 2 O CMA envia uma Resposta de Registro de Entrada de CPDLC de volta ao AES;

Passo 3 O AES e a aplicação CPDLC estabelecem uma chave de sessão secreta;

Passo 4 O AES e a aplicação CPDLC protegem sua troca de mensagens por meio da

utilização da chave de sessão secreta.

No cenário proposto, o AES deve manter duas chaves de sessão secreta, uma chave

de sessão para o CMA e uma outra para o CPDLC. A primeira delas mantém a comu-
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nicação segura com a aplicação de Gerenciamento de Contexto (CM) e a outra é usada

para manter segura a comunicação com a aplicação CPDLC.

Atualmente, o gerenciamento de chaves de sessão para as diversas aplicações é

realizado pela ICP da ATN, que utiliza os seguintes esquemas criptográficos (ICAO,

2002):

(i) Esquema de encriptação: encriptação assimétrica ou simétrica;

(ii) Esquema de assinatura digital: encriptação assimétrica e função de Hash;

(iii) Esquema de código autenticador de mensagem: função de Hash.

5.3 Considerações finais do capítulo

Tradicionalmente a análise de segurança - utilizando aqui o sentido expresso pelo

termo internacionalmente reconhecido como safety - está associada ao tratamento de

estados que levem a acidentes onde ocorra perdas de ordem humana ou material. Dessa

forma, a análise de segurança está mais envolvida com a mitigação dos riscos associados

à falhas no âmbito de desenvolvimento e implementação de um projeto. Em contrapar-

tida, a segurança - utilizando aqui o sentido do termo reconhecido como security - esta

tradicionalmente relacionada ao tratamento de aspectos de acesso a informação, tendo

como objetivo principal mitigar os casos em que há risco de acesso indevido dentre

outros aspectos. A atual tendência de maior utilização de comunição digital entre ae-

ronaves e estações de solo e aeronaves entre si, com consequente migração para ATN,

constitui um exemplo nítido de sistema em que os dois conceitos estão fortemente re-

lacionados. Nesse caso, falhas no âmbito da informação, representadas aqui por acesso

indevido, corrompimento de informação e outras vulnerabilidades discutidas ao longo

deste capítulo, podem levar a acidentes. Com isso, os requisitos de safety do sistema

devem considerar requisitos de security na implementação de um rede unificada de co-

municação aeronáutica.

A forma atual de se alcançar os requisitos de security em telecomunicações aero-

náuticas, evitando estados de falha de safety, é a utilização de algoritmos criptográficos

clássicos, como discutido nas seções anteriores. Especialmente, a utilização de algorit-
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mos criptográficos assimétricos é fundamental para a implementação da Rede de Tele-

comunicações Aeronáuticas, ATN, como proposta nas referências discutidas na seção

5.2.2.

Uma questão, entretanto, que se torna extremamente relevante são os resultados

apresentados em detalhes no capítulo 3, que apontam para o enfraquecimento dos mé-

todos de criptografia atuais em um cenário de disponibilidade de computação quântica.

Em contrapartida, a manutenção da segurança do canal de comunicação no ambiente

aeronáutico se torna cada vez mais crítica a medida que mais funções de uma aeronave

passam a ter dependência de informação digital.

Os resultados obtidos na implementação de protocolos de criptografia quântica

apresentados na seção 4.2 permitem considerar a utilização destes como um mecanismo

alternativo para se estabelecer comunicação segura entre elementos da ATN. Adicio-

nalmente, esta possibilidade apresenta algumas novas propriedades bastante úteis em

redes aeronáuticas. A característica de detecção de tentativa de espionagem proporcio-

nada pelos protocolos criptográficos quânticos, decorrente do teorema da não clonagem,

permitem, ao contrário do que ocorre frequentemente na transmissão clássica de infor-

mação, na qual um sinal pode ser interceptado sem detecção, a obtenção de novos meios

de tratar as ameaças à segurança da ATN levantadas anteriormente.

No capítulo 6 é apresentada uma proposta de cenários de como as técnicas desen-

volvidas na seção 4.1 podem ser utilizadas como mecanismo de segurança no tráfego de

informação de redes aeronáuticas, discutindo as principais dificuldades que podem ser

encontradas e os desenvolvimentos necessários.



121

6 Estudo de caso: criptografia
quântica em redes de
telecomunicação aeronáuticas

Qualquer tentativa de melhorar os mecanismos de manutenção da segurança da in-

formação em telecomunicações aeronáuticas deve ser feito no contexto da construção

da Rede de Telecomunicações Aeronáuticas (ATN), isto é, qualquer solução deve ser

totalmente compatível com as especificações da ATN e deve necessariamente ser viável

do ponto de vista de implementação prática.

Os resultados apresentados na seção 4.1 demonstram a possibilidade da utilização

de métodos de distribuição de chaves quânticas (DCQ) no cenário aeronáutico. Este

capítulo tem como objetivo apresentar o desenvolvimento de uma Infra Estrutura de

Distribuição de Chaves Quânticas (IDCQ) como um mecanismo de troca de chaves de

sessão entre dois pontos finais operando na estrutura atual da ATN. Para isso é discutido

na seção 6.1 dois conceitos fundamentais para a operação prática de distribuição de

chaves quânticas. Na seção 6.2 é apresentado como adequar a IDCQ às aplicações A/S

e na seção 6.3 às aplicações S/S. Por fim, a seção 6.4 discute a utilização de uma IDCQ

na rede ATN utilizando uma rede global de DCQ.

6.1 Repetidores quânticos e encaminhadores de dados
DCQ

Tal como ocorre com sinais clássicos, seria esperado de um repetidor quântico que

este recebesse um sinal quântico e redirecionasse este sem manipular diretamente os es-

tados quânticos, i.e., sem realizar uma medida sobre estes ou ler seus conteúdos gerando
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assim a degradação dos estados quânticos. Como discutido anteriormente, existem al-

gumas propriedades ópticas que permitem que tais dispositivos sejam obtidos (JACOBS;

PITTMAN; FRANSON, 2002). Contudo, este campo ainda se encontra em desenvolvi-

mento, não existindo nenhum resultado prático.

Há um segundo conceito de bastante utilidade representado pelo encaminhador de

dados DCQ ou roteador DCQ. Este permite a obtenção de uma cadeia de elementos que

estabelecem comunicação segura entre si utilizando protocolos de distribuição de chaves

quânticas. Um encaminhador de dados DCQ deve possuir as seguintes características:

(i) Um encaminhador k estabelece um canal de comunicação encriptado com o enca-

minhador k − 1 baseada em uma chave secreta trocada utilizando um método de

DCQ;

(ii) O encaminhador k recebe dados encriptados do encaminhador k − 1;

(iii) As informações são desencriptadas e armazendas na memória do encaminhador

k;

(iv) O encaminhador k estabelece um canal encriptado de comunicação de rádio com

o encaminhador k + 1 baseada na chave obtida pelo método DCQ;

(v) Os dados armazenados em k são codificados e enviados ao encaminhador k + 1.

Com foco na obtenção de uma solução viável será considerada a utilização dos en-

caminhadores de dados DCQ na obtenção do mecanismo de IDCQ da ATN. Apesar do

repetidor quântico ser um dispositivo mais transparente no sentido de, em princípio,

possuir um atraso menor por não necessitar de armazenar dados em um memória, este

não será considerado neste trabalho devido a diversas questões práticas de desenvolvi-

mento ainda não totalmente definidas na sua construção. O fato de um armazenamento

em memória ser necessário em um encaminhador de dados DCQ pode levantar a questão

sobre a segurança da informação enquanto esta estiver armazenada na memória do dis-

positivo. Esta questão deixa de ser relevante quando se considera alguns fatores, como

o fato que os encaminhadores de dados quânticos serão dispositivos essencialmente

remotos (como será visto adiante, estes estarão embarcados em satélites) e que a comu-

nicação com estes é feita de forma remota e mantida em segurança por um protocolo de
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criptografia quântica. Adicionalmente, a possibilidade de perda de um destes dispositi-

vos e o possível extravio da informação armazenada em sua memória não constitui um

risco uma vez que a informação de uma chave quântica somente é útil no momento da

execução do protocolo.

A utilização dos encaminhadores de dados DCQ é possível e demonstrada em

(KURTSIEFER et al., 2002), que utiliza as técnicas DCQ já descritas anteriormente. As

provas de segurança apresentadas nas seções 4.1.5 e 4.1.6 garantem que um encami-

nhador de dados DCQ operando como um remente/destinatário confiável não apresenta

nenhuma vulnerabilidade de segurança adicional.

Com isso, as seções seguintes demonstram como utilizar uma IDCQ para as duas

principais classes de aplicações da ATN, considerando em um primeiro momento o

funcionamento ideal do aparato físico utilizado. A inserção das condições de operação

de um ambiente realista serão abordadas no capítulo 7.

6.2 IDCQ para aplicações A/S

O mecanismo IDCQ é responsável pelo fornecimento confidencial de chaves de

sessão compartilhadas entre dois pontos finais. Em aplicações A/S da ATN os pontos

finais são sempre uma aeronave (AES) e uma Estação de Solo (GS) conectada a rede

ATN.

Como as aeronaves encotram-se em grande parte do tempo em vôo, canais quânticos

por espaço aberto são utilizados para aplicações A/S. A tecnologia DCQ apresenta,

como discutido na seção 4.1.1, características bastante específicas referentes aos pontos

de comunicação quando comparada aos métodos clássicos de distribuição de chaves

criptográficas. Assim, a utilização de um mecanismo IDCQ para operação de aplicações

A/S da ATN deve considerar alguns cenários específicos referentes a arquitetura do

mecanismo IDCQ, ou seja, o arranjo do transmissor e receptor. As seções seguintes

discutem as três possibilidades de construção de uma IDCQ operando na rede ATN.
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6.2.1 IDCQ baseada em fonte de fótons no solo

Neste cenário a fonte de fótons é mantida em uma estação de solo. Um feixe de laser

é utilizado na realização do protocolo BB84 (ver seção 4.2.2) como canal de subida

(up-link) para um receptor embarcado em uma aeronave (AES), permitindo assim a

negociação de uma chave de sessão como mostrado na figura 21.

Receptor 

(AES)

Transmissor 

(GS)

Aeronave
Canal clássico

Canal quântico

Fig. 21: IDCQ baseada em solo

A abrangência de grandes áreas como discutido na seção 4.2.2 pode ser feita por

meio de satélites com equipamento embarcado agindo como um encaminhador de dados

DCQ, como mostrado na figura 22

Receptor 

(AES)

Transmissor

(GS)

Aeronave
Encaminhador de dados DCQ

Satélite

Canal clássico

Canal quântico

Fig. 22: IDCQ baseada em solo utilizando encaminhador DCQ

6.2.2 IDCQ baseada em fonte de fótons embarcada em aeronave

Um segundo cenário corresponde a embarcar o equipamento de transmissão de fó-

tons na aeronave. Desse forma, utilizando um feixe de laser realizando o protocolo
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BB84, orientado para um receptor em uma Estação de Solo, obtém-se um canal de des-

cida (down-link) que permite a negociação de uma chave de sessão, como mostrado na

figura 23

Transmissor 

(AES)

Receptor 

(GS)

Aeronave
Canal clássico

Canal quântico

Fig. 23: IDCQ baseada em aeronave

Tal como no caso anterior de uma IDCQ baseada em fonte de fótons no solo, é

possível também neste cenário utilizar satélites com equipamento embarcado agindo

como um encaminhador de dados DCQ para cobrir amplas áreas, como mostrado na

figura 24.
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Fig. 24: IDCQ baseada em aeronave utilizando encaminhador DCQ

6.2.3 IDCQ baseada em fonte de fótons embarcada em satélite

Em um terceiro cenário a fonte de transmissão de fótons é embarcada em um sa-

télite. Esta solução é mais complexa devido ao fato da negociação da chave de sessão



6.2 IDCQ para aplicações A/S 126

não ser feita diretamente entre a aeronave (AES) e a Estação de Solo (GS). O estabele-

cimento de comunicação acontece por meio dos seguintes procedimentos:

(i) Um satélite estabelece uma chave secreta K1 com uma estação de solo utilizando

um mecanismo DCQ. Utilizando a chave K1 como chave de sessão, o satélite es-

tabelece comunicação segura com a ATN por meio de uma canal de comunicação

por rádio COM1.

(ii) O satélite anterior estabelece então uma nova chave secreta K2 com uma aero-

nave. Usando K2 como chave de sessão estabelece comunicação segura por meio

de um canal de comunicação por rádio COM2.

(iii) Por fim, é possível a negociação de uma chave secreta utilizando os canais de

comunicação seguros COM1 e COM2 para estabelecer comunicação entre a ATN

e a aeronave (AES).

Este cenários é ilustrado na figura 25, sendo possível ainda a utilização de outros

satélites agindo como encaminhadores de dados DCQ como aquele mostrado na figura

26.

(AES)
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Aeronave Transmissor
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Canal quântico

COM1

COM2

Fig. 25: IDCQ baseada em satélites

O cenário anterior tem sido apontado como o melhor cenário de realização de pro-

tocolos de criptografia quântica por espaços abertos e utilizando satélites (SCHMITT-

MANDERBACH et al., 2007). Isso se deve principalmente ao fato que os efeitos de inter-

ferência que podem ser causados pela atmosfera são menores quando o sinal é gerado
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Fig. 26: IDCQ baseada em satélites utilizando encaminhadores DCQ

a partir do satélite (SCHMITT-MANDERBACH et al., 2007). Assim, este será o cenário

considerado nesta pesquisa para a implementação de uma IDCQ na ATN.

A chave de sessão estabelecida entre os pontos deste cenário permite a obtenção

dos canais clássicos seguros COM1 e COM2 por meio da utilização da Cifra de Ver-

nam como sistema de encriptação, como já discutido anteriormente. A implementação

da Cifra de Vernam pode ser feita facilmente em qualquer canal de comunicação clás-

sico, incluindo canais de rádio, sem prejuízo da sua segurança, necessitando apenas

da geração de uma chave de sessão, tarefa realizada pelo protocolo de DCQ, em taxa

equivalente a taxa de transferência de dados requisitada pelo canal de comunicação.

6.3 IDCQ para aplicações S/S

Esta seção tem como objetivo descrever um cenário básico para a utilização do

mecanismo DCQ para aplicações do tipo S/S, como por exemplo, duas sub-redes da

ATN. Esse procedimento pode ser feito por meio dos passos:

Passo 1 A IDCQ distribui uma chave de sessão para dois roteadores de duas sub-redes da

ATN, neste caso os pontos finais do protocolo DCQ;

Passo 2 Estas duas sub-redes da ATN utilizam a chave fornecida para proteger as men-

sagens que serão transitas através da Internet por meio da manutenção de uma

Virtual Private Network (VPN) que utiliza a Cifra de Vernam como mecanismo
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de encriptação de dados.(ELLIOT, 2002).

A figura 27 resume o cenário apresentado.
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Canal quântico

Internet
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IPSec

Fig. 27: IDCQ aplicação solo/solo

Em aplicações S/S a IDCQ será o mecanismo responsável por estabelecer uma

chave de sessão entre duas sub-redes da ATN correspondente a Estações de Solo (GS).

As vantagens para o caso de aplicações deste tipo é a utilização de soluções similares

àquelas utilizadas em comunicações através da Internet via cabeamento. Contudo, neste

caso, a IDCQ substituirá a ICP clássica como mecanismo de estabelecimento de chaves,

utilizando um protocolo DCQ para desempenhar a função de algoritmos clássicos como

o RSA ou o algoritmo Diffie-Hellman.

Tal como ocorre em aplicações A/S, nas aplicações S/S tem-se duas possibilidades

para a arquitetura da IDCQ: IDCQ baseada em solo e IDCQ baseada em satélite.

Para o caso da utilização da IDCQ baseada em solo há ainda uma escolha adicional

proveniente da possibilidade de utilização de canais baseados em fibra e canais basea-

dos em espaço aberto. Como requisito para IDCQ baseada em fibra, deve ser possível

utilizar a infraestrutura de fibra já disponível e as estações de repetição clássicas e suas

distâncias características.

Na figura 27 é mostrada a forma mais simples de comunicação segura baseada em

uma IDCQ entre duas sub-redes da ATN. A forma mais prática de se obter o cenário

proposto na figura consiste na utilização de um protocolo DCQ para estabelecimento de

uma chave de sessão, trafegando dados por uma conexão TCP/IP tradicional utilizando

uma VPN com segurança mantida pela Cifra de Vernam e a chave estabelecida por meio

de DCQ.
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Esta é a mais frequente arquitetura encontrada em projetos de implementação de se-

gurança em redes utilizando criptografia quântica. A primeira rede quântica, a DARPA

Quantum Network, discutida anteriomente, utiliza o mecanismo de DCQ para fazer a

renovação de chaves de uma VPN (Virtual Private Network) (ELLIOT, 2002). Esta arqui-

tetura permite as aplicações operarem transparentemente uma vez que um elemento que

se insere na rede tem todos os privilégios de um usuário de uma Local Area Network

(LAN). Desta forma a DARPA Network é um bom exemplo de funcionamento do cená-

rio proposto.

Os encaminhadores de dados DCQ discutidos na seção 6.1 também se mostram úteis

nas aplicações S/S para contornar as limitações de distâncias máximas possíveis para

realização de criptografia quântica em fibra. Os encaminhadores podem ser utilizados

de duas formas, presentes em estações de solo como mostrado na figura 28 ou presentes

em satélites como mostrado na figura 29.
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Fig. 28: IDCQ baseada em encaminhadores de dados DCQ em solo
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Fig. 29: IDCQ baseada em satélites agindo como encaminhadores de dados DCQ
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Apesar da grande utilidade dos encaminhadores de dados DCQ, estes introduzem

uma grande limitação devido a sua necessidade de um canal ponto-a-ponto, permitindo

um ataque simples de Negação de Serviço (Denial of Service) por meio da interrupção

do canal onde se estabelece a DCQ. Considerando um ambiente onde a disponibilidade

dos canais são requisitos fundamentais como no caso aeronáutico, essa limitação pode

ser contornada por meio da disponibilização de alternativas para o estabelecimento de

DCQ dentro de uma IDCQ. A figura 30 mostra como é possível operar segundo essa

perspectiva, onde ocorre a interrupção de algumas rotas de comunicação e a mudança

de rota dinamicamente.

solo/solo

Sub-rede

solo/solo

Sub-rede

Roteador 

ATN

Roteador 

ATN

Dispositivo

DCQ

Dispositivo

DCQ

Internet

VPN 

IPSec

Satélite

DCQ

Satélite

DCQ

Satélite

DCQ

Satélite

DCQ

Satélite

DCQ

Fig. 30: IDCQ baseada em satélites agindo como encaminhadores de dados DCQ com
múltiplas rotas

6.4 Considerações finais do capítulo

Como discutido nas seções anteriores, a utilização de satélites, apesar de representar

um alto investimento, representa uma das poucas formas de se obter e manter uma

solução única para o estabelecimento de mecanismos DCQ estáveis e de longo alcance.

Os dados apresentados na seção 4.2.2 indicam ser possível a obtenção de uma rede

global operando com protocolos DCQ, sendo estimado para isso um prazo de 5 a 10 anos

pela referência (ASPELMEYER et al., 2003). Considerando que há um grande volume de

investimentos provenientes de diversos setores com o intuito da obtenção de uma rede

quântica global, os altos custos envolvidos no desenvolvimento da tecnologia podem
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ser compartilhados e reduzidos tal como ocorre com a infraestrutura de comunicação

utilizada hoje pela Internet.

Dentre as possibilidade de obtenção de uma IDCQ que suporte as aplicações da

ATN discutidas neste capítulo, a opção de uma IDCQ baseada em satélites é aquela

que se mostra mais flexível e de maior viabilidade técnica. Como um fator adicional,

a construção de uma malha de satélites DCQ atenderia não somente os requisitos de

operação da ATN como também a diversas outras redes de telecomunicação. Dessa

forma, teria-se em operação um Quantum Bone suportando diversos serviços críticos.

A utilização de uma IDCQ na ATN, como discutido anteriormente, está condicio-

nada ao atendimento de alguns novos requisitos. Devido a utilização da Cifra de Ver-

nam, que é um método de cifra de fluxo, a taxa de geração da chave criptográfica deve

equivalente a taxa de transferência de dados na comunicação. Neste sentindo, a apli-

cação ao caso do ambiente aeronáutico é interessante, já que os canais de dados desse

ambiente tem taxas de transferências relativamente baixas quando comparadas aquelas

verificadas em outras redes de missão crítica.

O capítulo seguinte apresenta o desenvolvimento de um ambiente de simulação para

a abordagem do protocolo BB84 desenvolvida no capítulo 4, obtendo a partir disso uma

estimativa de desempenho esperado para uma implementação física deste, comparando

o resultado obtido com o desempenho requisitado pelos principais canais de comunica-

ção utilizados atualmente na ATN e indicando se a abordagem em questão é viável, com

a tecnologia atual, como mecanismo de DCQ para a ATN.
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7 Obtenção de um ambiente de
simulação para criptografia
quântica na aeronáutica

Os benefícios decorrentes da utilização da criptografia quântica para manutenção da

segurança de redes motivou diversos institutos e empresas a promoverem grandes inves-

timentos no desenvolvimento e construção de dispositivos para implementar protocolos

de distribuição de chaves quânticas, como apresentado no capítulo 4. Paralelamente a

esse fato, tem sido verificado nos últimos anos o desenvolvimento de alguns trabalhos

envolvendo a simulação computacional de protocolos de criptografia quântica na ten-

tativa de prever o comportamento de futuras tecnologias de implementação. Na atual

fase de desenvolvimento das técnicas de criptografia quântica surge um novo desafio, a

análise da integração de técnicas de distribuição de chaves quânticas em estruturas de

segurança da informação existentes. O estudo de caso proposto no capítulo anterior é

uma tentativa de contribuir neste sentido.

Por outro lado, as pesquisas com foco no desenvolvimento da Rede de Telecomuni-

cações Aeronáuticas (ATN) e técnicas de implementação que atendam a determinados

requisitos de segurança (safety) são muitas e com grande diversidade de abordagens.

Diversos estudos têm sido feitos com o intuito de mensurar o impacto que aspectos rela-

cionados à disponibilidade, confiabilidade, dentre outros, têm sobre a segurança (safety)

de vôo. Avaliar o atendimento de requisitos de segurança (safety) em implementações

específicas da ATN não faz parte do foco deste trabalho. Contudo, a discussão realizada

nos capítulos anteriores mostra que, tal como ocorre com outras redes de telecomuni-

cações que utilizam métodos clássicos de criptografia, a ATN pode estar vulnerável do

ponto de vista da segurança da informação. Este fato representa um novo requisito de

segurança (safety), como discutido em capítulos anteriores. O desenvolvimento, moti-
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vado pelos resultados obtidos na implementação de protocolos de criptografia quântica,

de um cenário de utilização de um protocolo de DCQ na atual especificação da ATN

mostrou que esta abordagem pode ser uma alternativa viável.

O protocolo BB84 e os desenvolvimentos propostos na seção 4.1.2 podem ser ava-

liados como mecanismo de segurança da informação da ATN, operando de acordo com

o cenário de integração proposto em 4.1.2. A viabilidade dessa abordagem está con-

dicionada ao atendimento dos requisitos de desempenho exigidos na especificação da

ATN. O desenvolvimento de um ambiente de simulação para o protocolo BB84 e os

procedimentos de reconciliação de informação e amplificação de privacidade propostos

no capítulo 4 em conjunto com os dados referentes às melhores implementações físi-

cas disponíveis para protocolos de criptografia quântica permitem a obtenção de uma

estimativa de desempenho para a operação do protocolo BB84 no cenário de integração

com a ATN.

Este capítulo tem como objetivo apresentar o desenvolvimento de um ambiente de

simulação para o protocolo de distribuição de chaves quânticas BB84 desenvolvido no

capítulo 4 e sua operação no cenário de integração de um protocolo DCQ a ATN. Isso

permitirá validar a proposta da utilização de um protocolo de criptografia quântica em

um ambiente de telecomunicações realista, bem como avaliar o atendimento dos requi-

sitos de desempenho exigidos pela ATN.

Para isso são apresentados na seção 7.1, a especificação e as técnicas de simula-

ção utilizadas na implementação de um módulo de DCQ baseado no protocolo BB84

e nos desenvolvimentos apresentados no capítulo 4. Na seção 7.2 são mostrados os

resultados da implementação do módulo de criptografia quântica nos cenários básicos

de comunicação propostos, analisado a relação entre o desempenho do protocolo e os

principais parâmetros do sistema. De acordo com as relações de desempenho obtidas

e utilizando os dados de implementações realistas, é estimado o desempenho esperado

para uma implementação física do módulo desenvolvido. Na seção 7.4 são contrastados

os resultados de desempenho esperado na operação física do módulo de simulação para

o protocolo de criptografia quântica em conjunto com a estrutura da ATN e os índices

de desempenho que podem ser obtidos pela atual especificação da ATN. Em seguida

é apresentada uma discussão sobre os impactos da utilização de técnicas quânticas so-
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bre este índices, limitações existentes e os desenvolvimentos ainda necessários para sua

utilização prática.

7.1 Implementação computacional de um protocolo de
criptografia quântica

A teoria apresentada no capítulo 4 refere-se à implementação de um método cripto-

gráfico baseado em um sistema físico. A implementação de um ambiente de simulação

deve considerar fundamentalmente este aspecto. Assim, para a obtenção do módulo de

simulação para o protocolo quântico desenvolvido anteriormente é necessário a defini-

ção da técnica de simulação para diversos parâmetros físicos.

A definição dos parâmetros utilizados na abordagem proposta são apresentados a

seguir, sendo fundamentados principalmente na proposta de implementação experimen-

tal de protocolos de distribuição de chaves quânticas apresentada em (BENNETT et al.,

1992).

Os parâmetros de simulação se referem a três atores principais, Alice, Bob e Eva.

Como já descrito, o sistema utiliza dois canais de comunicação, o canal clássico e um

canal quântico, podendo estes serem considerados como dois outros atores na imple-

mentação.

Será utilizada para a implementação dos atores participantes do protocolo a lingua-

gem de programação C++. As principais funções a serem implementadas são discutidas

nas próximas sessões segundo esta perspectiva. A nomeação dos parâmetros utilizados

na descrição a seguir será feita em acordo com aquela utilizada na codificação das fun-

ções computacionais (ver apêndice C para uma descrição detalha do escopo das funções

computacionais implementadas e as variáveis utilizadas por estas), sendo indicado entre

parênteses a notação equivalente utilizada na descrição teórica do capítulo 4.
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7.1.1 Definição de parâmetros relevantes

7.1.1.1 Parâmetros do canal quântico

Um canal quântico real introduz invariavelmente ruído na comunicação devido a

imperfeições inevitáveis de construção. Um ambiente de simulação deve levar em con-

sideração esse fato, sendo utilizado um fator de eficiência do canal quântico que im-

plica em uma taxa de erro físico do canal referenciada no ambiente de simulação por

physicalRate. Além disso, a intensidade de transmissão de fótons no canal quântico

deve ser considerada, uma vez que a transmissão de fótons individuais ainda é uma

tarefa experimental complexa, como discutido anteriormente, sendo por isso utilizado

um pulso contendo alguns poucos fótons. Assim, é definido um fator de intensidade de

feixe µ para o canal quântico (ver seção B.4 para maiores informações sobre feixes de

luz).

7.1.1.2 Parâmetros Alice

A simulação do comportamento de Alice no protocolo exige a utilização de diversos

parâmetros. O primeiro destes consiste no dimensão bruta de informação inicial, rawKey

(sA), indicando o tamanho inicial da sequência de qubtis a serem enviadas por Alice.

Após a etapa de anúncio de bases do protoclo BB84 (seção 4.1), a chave simples,

sifetdKey (kA) é obtida. O protocolo exige que uma porção desta, testSize (sA/2), seja

tomada aleatoriamente para a realização da estimativa de erro, que produz uma taxa de

erro erroRate dada por:

erroRate =
testS ize
rawKey

. (7.1)

Na fase de Reconciliação é realizado um esquema interativo de correção de erro por

paridade. Para a simulação, um bloco inicial de tamanho k0 que é utilizado para o teste

de paridade deve ser definido, assim como o número de iterações, antes da execução do

protocolo BB84. Uma boa estimativa para o tamanho do bloco inicial pode ser obtida de

forma empírica, como apresentado em (BENNETT et al., 1992), por meio da expressão:
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k0 =
1

erroRate + 1
4erroRate

. (7.2)

O tamanho do bloco ki+1 é definido como ki+1 = 2ki. A última iteração ocorre

quando o tamanho do bloco excede 1/4 do tamanho total da sequência de bits. Após

isso são realizados p passos adicionais com um bloco de tamanho N/4, sendo que esta

razão nunca excede 1/4 do total de bits. O valor de p é definido a partir da segurança que

se espera para o protocolo, i.e., da definição de um valor para o parâmetro de segurança

s discutido na seção 4.1.2.6. O procedimento para a definição de p a partir de s será

mostrado na seção 7.2.

7.1.1.3 Parâmetros Bob

Os parâmetros relacionados a Bob referem-se essencialmente as características re-

lacionadas ao seu detector de fótons. Este detector, tal como o canal quântico, apresenta

uma eficiência relacionada a sua capacidade de detectar fótons adequadamente, dada

por De f . Uma outra característica importante é o que é conhecido como dark count para

um detector de fótons, situação em que este apresenta uma detecção sem ter recebido

nenhum fóton. A consideração da existência desse fenômeno será feita por meio da

manutenção no ambiente de simulação de um nível de ruído intrínseco à execução do

protocolo, sendo este referente a soma de todos os erros gerados pelas imperfeições dos

equipamentos utilizados em uma implementação física do protocolo.

7.1.1.4 Parâmetros Eva

Os parâmetros de Eva estão relacionados aos tipos de ataques envolvendo a ma-

nipulação de fótons que podem ser executados por ela (seção 4.1.3). O parâmetro

beamSplittRate indica quanto do total de pulsos recebidos por Eva serão divididos

e o parâmetro mirrorStrenghtRate indica à proporção de números de fótons em um

pulso a serem divididos. Estes dois parâmetros se relacionam aos ataques do tipo beam-

splitting (divisão de feixe). Há ainda dois parâmetros que se relacionam aos ataques do

tipo interceptação-reenvio. O parâmetro interferenceRate está relacionado e a propor-

ção do feixe a ser interceptado, enquanto o parâmetro interferenceIntensity indica

a intensidade de reenvio.
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7.1.2 Definição da abordagem matemática para simulação

7.1.2.1 Estimativa da informação capturada por Eva

Na etapa de amplificação de privacidade é escolhida publicamente uma função de

Hash h(x) da classe {0, 1n} → {0, 1n−l−s} , com n sendo o tamanho da sequência obtida

no processo de reconciliação, l o número máximo de bits conhecidos por Eva e s um pa-

râmetro de segurança tal que a informação máxima conhecida por Eva após a execução

do processo de amplificação de privacidade é menor que m, tal que:

m = 2s/ ln 2, (7.3)

, sendo 0 < s < n − l.

O número de bits que são divulgado e capturados por Eva pode ser estimados por

meio da aproximação da informação que vaza em ambos mecanismos de ataque, beam-

sppliting e interceptação/reenvio. Para o caso de bits vazados por meio do ataque de

interceptação/reenvio, tem-se que o número de bits capturados ξ é dada por:

ξ =
4
√

2
Ne + 5

√
4 + 2

√
2Ne, (7.4)

com N sendo o tamanho da sequência inicial após o anúncio de bases e e a taxa de erros

no canal quântico.

No ataque de beam-sppliting é assumido que cada pulso tem intensidade média µ e

que estes serão divididos com uma taxa de sucesso de 100%. Isso é feito para considerar

o pior caso possível, aumentando a segurança do método como um todo. Com isso, no

pior caso, o número de bits σ vazados por meio desse ataque é dado por:

σ = Nµ + 5
√

Nµ(1 − µ), (7.5)

com N sendo o tamanho da sequência inicial após o anúncio de bases e µ a intensidade

média do feixe de fótons. O segundo termo na equação refere-se a consideração do pior

caso em que Eva tem mais sorte que a média no seu ataque, permitindo-se assim um

desvio-padrão igual a 5.
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A quantidade máxima da informação obtida por Eva é limitada superiormente por:

ρ = µ + (2
√

2)e (7.6)

com µ sendo a intensidade média do feixe de fótons e e a taxa de erros no canal quântico,

i.e., e = t/N. Com isso, a informação l obtida por Eva é definida por:

l = Nρ + 5
√

N(µ(1 − µ) + (4 + 2
√

2)e), (7.7)

com N sendo o tamanho da sequência inicial após o anúncio de bases, µ a intensidade

média do feixe de fótons e e a taxa de erros no canal quântico. Mais uma vez, con-

siderando o pior caso, o segundo termo na equação refere-se a consideração de um

desvio-padrão igual a 5.

7.1.2.2 Simulação do canal quântico

As principais propriedades da criptografia quântica referem às características do

canal quântico. Assim, a implementação do canal quântico foi realizada com bastante

critério. Como discutido no capítulo 3, os fótons no canal quântico estão sujeitos a ação

do Princípio da Incerteza de Heisenberg (ver seção B.5), o que implica que é impossível

observar um estado quântico sem afetá-lo. Dessa forma é necessário o estabelecimento

de uma função que execute o colapso de estados na realização de uma medida. A técnica

utilizada na simulação do colapso de estados será discutida na seção sequinte, 7.1.3.

Um outro aspecto importante na construção do ambiente de simulação é a conside-

ração da transmissão de pulsos de luz no lugar de fótons individuais, como ocorre no

caso realista. Para a simulação da intensidade µ do feixe de fótons será utilizada a distri-

buição de Poisson (ver seção B.4.1), por meio da qual é possível definir se há ao menos

um fóton ou não em um dado feixe. A implementação desse procedimento ocorre de

forma simples: após Alice enviar o pulso a Bob, de forma a produzir uma média de µ

fótons, este pulso alcança o detector de Eva e Bob, onde é calculado a presença de um

ou mais fótons por meio da distribuição de Poisson.

A equação 7.8 é utilizada para calcular a probabilidade de x ocorrências na distri-

buição de Poisson para uma média de intensidade de fótons µ.
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f (x) =
µx. e−µ

x
(7.8)

A equação 7.9 retorna a possibilidade de ao menos uma ocorrência para a mesma

distribuição de 7.8.

P(x ≥ 1) = 1 − p(0) =
µ0. e−µ

0!
= 1 − e−µ (7.9)

7.1.3 Obtenção de dados aleatórios

A necessidade da obtenção de geradores de números aleatórios não-determinísticos

tem ganhado importância crescente. Isso ocorre devido ao papel fundamental que

sequências aleatórias desempenham nos sistemas criptográficos modernos, tanto clás-

sicos como quânticos, em simulações numéricas envolvendo o Método Monte Carlo,

pesquisa estatística, dentre outros (STIPCEVIC; ROGINA, 2006).

Historicamente se observa duas abordagens distintas na obtenção de números ale-

atórios: algorítmica (pseudoaleatória) e física (não-determinísitca). A primeira dessas

consiste na obtenção de algoritmos geradores pseudoaleatórios que implementam uma

função matemática determinística, produzindo uma sequência de números periódica de-

terminada por um estado inicial conhecido como semente (RITTER, 1991). Esta abor-

dagem tem sido uma alternativa de baixo custo de implementação, sendo amplamente

utilizada e motivando o desenvolvimento de bons algoritmos que se mostram úteis em

diversos casos. Contudo, tais geradores não são verdadeiramente aleatórios, uma vez

que a entropia de uma sequência pseudoaleatória é finita e limitada superiormente pela

entropia associada ao algoritmo e a semente utilizados (STIPCEVIC; ROGINA, 2007).

Uma segunda abordagem é obtenção de sequências aleatórias baseadas em sistemas

físicos. Diversos métodos tem sido utilizados nesta abordagem, sendo os principais: a

utilização de medidas relacionadas a efeitos físicos como: efeitos macroscópicos subja-

centes de processos de mecânica estatística, ruído térmico, decaimento radioativo, ruído

atmosférico ou amostragem de um processo não-linear com comportamento caótico sen-

sível às condições iniciais. Contudo, o único método com aleatoriedade demonstrada

consiste na utilização de sistemas quânticos (STIPCEVIC; ROGINA, 2007).
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A obtenção de um ambiente de simulação para protocolos de criptografia quântica

é um exemplo de caso em que há a necessidade da utilização de geradores de núme-

ros aleatórios, sendo a qualidade dos resultados produzidos pela simulação fortemente

dependentes destes. Isso ocorre por duas razões. Primeiramente, a implementação com-

putacional de sistemas quânticos, como a simulação do comportamento da polarização

do fóton, necessita de uma gerador aleatório para implementar a natureza probabilís-

tica da mecânica quântica. Com isso, simulações quânticas realistas necessitam de uma

fonte de probabilidade verdadeiramente aleatória baseada em alguma medida de sis-

tema quântico real. Um segundo ponto envolve a simulação de protocolos quânticos.

Em tais protocolos a qualidade das sequências aleatórias utilizadas nas etapas de proto-

colos como o BB84, são fundamentais para a segurança do sistema. Como demonstrado

em (BENNETT et al., 1992), o protocolo BB84 por exemplo, se torna totalmente vulne-

rável se algum tipo de padrão de recorrência for observado nas sequências ou funções

aleatórias.

Uma abordagem bastante eficiente na geração de números aleatórios por meio de

medidas físicas em sistemas quânticos simples é apresentada em (STIPCEVIC; ROGINA,

2007). A técnica desenvolvida no Institut Ruder Boskovic, Croácia, utiliza a emissão

fotonica em semicondutores na obtenção de um dispositivo de geração de números alea-

tórios. A qualidade da sequências geradas é demonstrada pela validação destas por meio

do pacote de testes desenvolvidos pelo National Institute of Standards and Technology

(NIST), Estados Unidos, para avaliar geradores de números aleatórios (STIPCEVIC; RO-

GINA, 2007).

O Institut Ruder Boskovic mantém por meio do Centre for Information and Com-

puting o serviço de obtenção de números aleatórios remotamente, Quantum Random

Bits Generator (QRBG) (STIPCEVIC; ROGINA, 2006). Este serviço permite a usuários

cadastrados a obtenção de sequências aleatórias baseada no dispositivo apresentado em

(STIPCEVIC; ROGINA, 2007) sob demanda por de comunicação remota utilizando uma

classe C++ disponibilizada no site do serviço.

Com o intuito de tornar a simulação desenvolvida neste trabalho o mais realista

possível, todas as funções que necessitam de informação aleatória é baseada no serviço

QRBG do Institut Ruder Boskovic. Isso é feito por meio da inclusão e adaptação da
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classe disponibilizada pelo instituto aos códigos desenvolvidos no trabalho e que são

discutidos em seguida.

7.1.3.1 Implementação do colapso de estados

A natureza do canal quântico é representada pelo princípio da Incerteza de Heisen-

berg (ver apêndice B.4), que é essencialmente probabilístico. Dessa forma, a medição

sobre um estado quântico leva a obtenção de um dos resultados possíveis, tal como dis-

cutido na seção 3.1. A natureza probabilística da mecânica quântica é implementada

por meio da função aleatória disponibilizada pelo serviço QRBG. Dessa forma, todas as

medidas quânticas realizadas pelo módulo de criptografia quântica tem a definição do

colapso do estado quântico definido por meio de uma função probabilística baseada em

um sistema quântico real.

7.1.4 Escopo das funções de implementação

Nesta seção são mostrados os conceitos utilizados no desenvolvimento de algumas

funções computacionais, cujo objetivo consiste em obter um ambiente de simulação

realista para o protocolo de criptografia quântica baseado no protocolo BB84 e nos de-

senvolvimentos teóricos realizados anteriormente. Esse intuito é alcançado por meio

da simulação das ações de Alice, Bob e Eva e dos canais entre eles. A seguir são dis-

cutidas as definições utilizadas na implementação das funções de simulação para esses

diferentes atores, utilizando a mesma notação para as variáveis de simulação verificada

na codificação das funções. O código referente a definição do escopo das funções é

mostrado em maiores detalhes no apêndice C.

7.1.4.1 Alice

Alice é quem inicia o protocolo, devendo se comunicar com Bob de forma a es-

tabelecer uma chave aleatória com segurança. Isso é feito por meio do procedimento

descrito na seção 4.1.

Em um primeiro passo, Alice deve preparar a sequência inicial de qubits aleatórios.

Tal ação pode ser implementada por meio da função randomSequence, que gera duas
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sequências de bits aleatórias de tamanho rawSize referentes a chave a ser estabelecida

e a sequência de bases escolhidas na codificação dos qubits. Alice deve então imple-

mentar essa codificação por meio da produção do feixe a ser enviado a Bob, etapa na

qual deve ser considerado a limitação das técnicas de implementação atuais, que ocasi-

onalmente produzem mais de um fóton por pulso. A função photonSource, utilizando

a distribuição de Poisson, indica para uma dada intensidade de feixe escolhida em quais

pulsos produzidos por Alice há mais de um fóton.

Após o término do recebimento da sequência de qubits por Bob, Alice deve então

anunciar publicamente a sequência de bases utilizadas no processo de codificação para

que, juntamente com Bob, elimine os bits em que Bob utilizou uma base diferente para

realizar a medição. Essa ação consiste no segundo passo e é realizada por meio da

função basesVerification, que executa a comparação entra as bases anunciadas por

Alice e Bob e retorna as posições em que a medida de Bob foi realizada na base correta,

gerando a sequência intermediaria siftedKey.

O terceiro passo realizado por Alice consiste na verificação de erros. Para isso é uti-

lizada a função bitsDivulged que seleciona aleatoriamente um subconjunto de tamanho

testSize da sequência siftedKey e compara publicamente os valores correspondentes

entre os subconjuntos de Alice e Bob. Com isso é calculado e erro observado no sub-

conjunto por meio de equação (7.1). Os bits anuciados no processo são descartados

após esta etapa.

No quarto passo Alice e Bob, possuem privadamente suas sequências siftedKey,

que devido ao ruído introduzido na comunicação é parcialmente correlacionada. Para

a correção de erros é realizado o processo de reconciliação por meio da variação do

algoritmo Cascade proposto em 4.1.2.5. O processo é realizado por meio de três

funções. A primeira função, parityCheck testa a paridade entre dois blocos de ta-

manho vectorPosition de sequências distintas, anunciando publicamente o bit de

paridade para cada bloco. Uma segunda função, binaryAction, utilizando a função

parityCheck, executa a primitiva iterativa BINARY proposta em 4.1.2.5, que localiza

e encontra possíveis erros no bloco iniciado na posição vectorPosition e de tama-

nho blockSize. Por fim, a função biconfirmAction executa a primitiva iterativa

BICONFIRMs proposta em 4.1.2.5, tomando um subconjunto aleatório de duas sequências
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distintas e executando a primitiva CONFIRM sobre este.

A etapa seguinte consiste na execução do procedimento de amplificação de privaci-

dade, tal como proposto em 4.1.2.6. Para isso é utilizada a função universalHash que

toma aleatoriamente um bloco de bits de tamanho randomBlock da chave estabelecida

após o procedimento de reconciliação de informação, calcula sua paridade e registra o

valor, executando este processo um número de vezes igual a hashSize. A chave final

obtida tem tamanho igual a hashSize, sendo a relação entre estes valores mostrada na

seção 7.2

7.1.4.2 Bob

Sendo Bob a contraparte de Alice no protocolo, algumas funções utilizadas para

descrever sua ação são semelhantes aquelas utilizadas para Alice.

No primeiro passo, Bob deve obter uma sequência aleatória para as bases que uti-

lizará na medição dos qubits enviados por Alice, fazendo isso por meio da função

randomSequence. Em um segundo passo, Bob realiza a medição dos estados envia-

dos por Alice de acordo com as bases obtidas anteriormente, fazendo isso por meio da

função bitColapse que implementa o colapso de estados probabilisticamente. Como

resultado da operação Bob obtém a sequência siftedKey.

Os passos seguintes executados por Bob são equivalentes aqueles executado por

Alice, utilizando por isso as mesmas funções descritas anteriormente para Alice, con-

siderando como entrada as correlacionadas mais ainda distintas sequências siftedKey

que Alice e Bob pretendem compartilhar.

7.1.4.3 Eva

Eva age entre Alice e Bob tentando adquirir o máximo de informação possível da

chave compartilhada entre eles. Dessa forma, as ações relacionadas a Eva estão as-

sociadas aos possíveis ataques que podem ser efetuados contra o protocolo quântico.

A primeira abordagem consiste na interferência ativa na sequência de qubits enviada

por Alice, representada por uma medição dos qubits capturados e posterior reenvio a

Bob. Essa ação é realizada por meio da função randomSequence, que neste caso é uti-
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lizada para executar uma seleção aleatória dos qubits enviados por Alice, e a função

bitColapse, utilizada para definir o colapso de estados. Com o intuito de analisar o

pior caso, é considerado que Eva possui um detector ideal, não inserindo erro em sua

medida.

Uma segunda abordagem é representada pela execução de um ataque do tipo beam-

splitting. Como visto anteriormente, este ataque está relacionado a imperfeição intrín-

seca das fontes de fótons desenvolvidas até o momento. Estas fontes tem uma distruição

de probablidade de se encontrar mais de um fóton por pulso definida pela distrubuição

de Poisson. A definição do procedimento de amplificação de privacidade, realizada na

seção 4.1.2.6, trata adequadamente a existência da informação extra que é divulgada na

produção de fótons, tornando esta inútil. Com isso, no ambiente de simulação é consi-

derada uma fonte de fótons com probabilidade dada pela distrubuição de Poisson. Isso

é feito por meio da função photonSource, que aplica essa distribuição à sequência de

qubits produzidos por Alice.

7.1.4.4 Canal

A implementação do comportamento do canal está relacionada a eficiência com

que o meio físico escolhido executa o transporte dos fótons preservando seus estados

iniciais. As técnicas atuais invariavelmente inserem ruído na transmissão dos qubtis.

Sendo assim, é utilizada a função randomErro que insere aleatoriamente uma taxa de

erros physicalRate na sequência de fótons codificadas por Alice.

7.1.4.5 Encaminhador quântico

O elemento adicional representado pelo Encaminhador de Distribuição de Chaves

Quânticas, apresentado na seção 6.1, é necessário na simulação de um cenário realista

de aplicação de criptografia quântica. Como discutido anteriormente, o comportamento

desse elemento é essencialmente o mesmo executado por Bob, sendo por isso utilizadas

as mesmas funções daquele na obtenção do seu comportamento.
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7.2 Simulação do protocolo BB84

7.2.1 Relação entre os parâmetros de simulação e desempenho

O passo seguinte na obtenção de um ambiente de simulação realista para um proto-

colo de criptografia quântica consiste na análise da relação entre os parâmetros de simu-

lação definidos anteriormente e o desempenho do protocolo. Os índices de desempenho

relevantes para um protocolo quântico em uma operação realista são principalmente:

taxa de codificação de qubits (Quatum Bit Rate, QBR), taxa de erros nos qubits (Quan-

tum Bit Error Rate, QBER) - sendo este parâmetro a soma de todas as fontes de erro - e

taxa de geração de chave (Key Generation Rate, KGR). No caso de uma implementação

física, três parâmetros principais influenciam os índices de desempenho: distância má-

xima de transmissão (Dmax), intensidade de transmissão do feixe (I) e a média de fótons

presentes em cada pulso (µ), sendo seu impacto sobre o protocolo quântico proposto

discutido ao longo da seção.

Por meio do ambiente de simulação desenvolvido é possível analisar como o índice

KGR, que em última instância é o limitante no desempenho da comunicação, depende

dos índices QBR e QBER utilizando a proposta desenvolvida anteriormente em um caso

prático. O conhecimento desta relação juntamente com a utilização dos dados relacio-

nados a estes parâmetros obtidos pelas melhores técnicas de implementação disponíveis

atualmente permitirá obter os níveis de desempenho esperados para uma implementa-

ção física das técnicas propostas neste trabalho. Adicionalmente, a análise das relações

de desempenho permite verificar o comportamento do ambiente desenvolvido e aquele

esperado teoricamente.

O estudo do desempenho do ambiente de simulação desenvolvido parte do cená-

rio fundamental representado pela comunicação ponto-a-ponto no caso ideal, ou seja,

a ausência de ruído e qualquer tentativa de corrompimento. Neste caso não são rea-

lizadas as etapas de reconciliação de informação e amplificação de privacidade. Este

cenário permite analisar a estatística básica do protocolo e posteriormente permite uma

comparação com aquela verificada em casos mais complexos.

Considerando uma sequência inicial rawKey de 1024 bits, o resultado da execução

do protocolo sucessivamente para 15 casos é apresentada na tabela 4.
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Tab. 4: Realizações do protocolo BB84 em um cenário ideal
Bases corretas Bits divulgados Erro

519 259 0
513 256 0
503 251 0
515 257 0
502 251 0
506 253 0
518 259 0
477 238 0
492 246 0
503 251 0
526 263 0
540 270 0
511 255 0
514 257 0
498 249 0

A figura 31 mostra o valor médio do número de bases em concordância (BC) e o

tamanho da chave final obtida (SK), indicando que, como esperado pelas probabilida-

des envolvidas no protocolo no cenário idealizado em questão, a chave final obtida tem

tamanho médio igual a 1/4 do tamanho da sequência inicial de qubits codificadas. Con-

siderando uma taxa de codificação de bits QBR, a relação de desempenho para os casos

em que não são realizadas os processos de reconciliação de informação e amplificação

de privacidade pode ser expressa por:

KGR '
1
4

QBR (7.10)

Considerando ainda o caso idealizado de ausência de ruído, é possível verificar o

impacto na estatística do protocolo que a interferência relacionada a uma tentativa de

corrompimento gera. A tabela 5 mostra a estatística do protocolo para uma sequência

inicial rawKey de 1024 bits e a tentativa padrão de espionagem representada pela in-

terferência em todos os qubits transmitidos no canal quântico para 15 realizações do

protocolo.

A figura 32 mostra a distribuição dos erros encontrados na realização do protocolo

por 100 vezes no caso de interferência, evidenciando a média do erro no caso de inter-

ferência completa. Esta média pode ser definida por:
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presença de interferência completa
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Tab. 5: Realizações do protocolo BB84 na presença de interferência
Bases corretas Bits divulgados Erro

519 259 0,200772
513 256 0,273438
503 251 0,286853
515 257 0,295720
502 251 0,294821
506 253 0,213439
518 259 0,250965
477 238 0,264706
492 246 0,227642
503 251 0,270916
526 263 0,209125
540 270 0,255556
511 255 0,247059
514 201 0,263682
521 202 0,222772

QBER ' Em, (7.11)

onde Em representa o erro médio relacionado a medida de acordo com as probabilida-

des discutidas na seção 4.1.2. O valor médio obtido é então o valor médio esperado

teoricamente para este caso: (≈ 25%). Este é o valor utilizado como limite máximo de

referência para o abandono de comunicação e reinicio do protocolo.

Os casos analisados anteriormente tem apenas caráter ilustrativo da estatística pre-

sente no protocolo, uma vez que não têm representação real devido a impossibilidade

de inexistência de ruído na comunicação. É fundamental por isso, verificar o impacto

que a geração de ruído na comunicação tem na estatística do protocolo. Considerando

os limites máximos de ruído, discutidos na seção 4.1.2, pode-se definir uma taxa média

constante para a geração de ruído aleatório e verificar o impacto deste na estatística do

protocolo na ausência de interferência. A tabela 6 mostra a estatística do protocolo para

15 execuções utilizando uma sequência inicial rawKey de 1024 bits e uma taxa de ruído

gerado aleatoriamente de ≈ 5%.

A figura 33 mostra a distribuição dos erros encontrados na realização do protocolo

por 100 vezes no caso da geração aleatória de ruído e ausência de interferência. A partir

da tabela 6 e do gráfico da figura 33 é possível verificar que a escolha aleatoriamente de
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Tab. 6: Realizações do protocolo BB84 na presença de ruído
Erro meio físico Bases corretas Bits divulgados Erro verificado

0,0478516 495 247 0,0445344
0,0498047 534 267 0,0486891
0,0478516 528 264 0,0416667
0,0517578 513 256 0,0625000
0,0498047 520 260 0,0500000
0,0498047 513 256 0,0507812
0,0458984 515 257 0,0428016
0,0498047 523 261 0,0421456
0,0498047 519 259 0,0308880
0,0478516 532 266 0,0338346
0,0517578 516 258 0,0852713
0,0498047 542 271 0,0405904
0,0478516 499 249 0,0441767
0,0478516 495 247 0,0526316
0,0498047 510 255 0,0627451

uma fração de bits como referência para verificação de erros permite a obtenção apenas

de uma aproximação do erro real. Contudo, verificando os valores médios do erro físico

gerado < e f > e do erro medido < em > para 100 realizações do protocolo, percebe-se

que, na média, este mecanismo de verificação de erros se aproxima bastante do erro

real.

Adicionalmente é possível verificar a estatística do protocolo na presença de ruído

aleatório e interferência completa. A tabela 7 mostra a estatística do protocolo para

15 execuções utilizando uma sequência inicial rawKey de 1024 bits, uma taxa e ruído

gerado aleatoriamente de ≈ 5% na presença de interferência.

A figura 34 mostra a distribuição dos erros encontrados na realização do protocolo

por 100 vezes no caso da geração aleatória de ruído e existência de interferência total,

permitindo verificar que a inserção de ruído aumenta, proporcionalmente a sua taxa, o

erro médio observado. A relação neste caso é definida por:

QBER = Em +
1
2

En, (7.12)

onde Em representa o erro médio relacionado a medida (≈ 25%) realizada na tentativa

de corrompimento e En o erro médio relacionado ao ruído físico do canal. O termo En

é divido por dois devido ao fato que para 50% dos casos, a escolha de uma base errada
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Tab. 7: Realizações do protocolo BB84 na presença de ruído e interferência
Erro meio físico Bases corretas Bits divulgados Erro

0,0517578 547 273 0,271062
0,0458984 486 243 0,283951
0,0517578 519 259 0,223938
0,0498047 521 260 0,288462
0,0478516 509 254 0,267717
0,0498047 511 255 0,333333
0,0517578 521 260 0,276923
0,0517578 520 260 0,311538
0,0478516 526 263 0,258555
0,0478516 493 246 0,292683
0,0439453 501 189 0,264550
0,0478516 526 209 0,248804
0,0439453 507 205 0,273171
0,0498047 501 191 0,308901
0,0498047 540 207 0,265700

por Eva corrige um qubit corrompido pelo ruído físico do canal. Os dados anteriores se

referem ao caso de interferência completa. Contudo, a equação (7.12) também se aplica

ao caso em que é adotada a estratégia de interferência seletiva, discutida na seção 4.1.2,

na tentativa de se obter alguma informação parcial acerca da chave trocada. Assim,

mesmo uma interferência seletiva altera a estatística esperada para o protocolo no caso

da existência de apenas uma taxa de ruído esperada, tal como o caso mostrado na tabela

6. Isso permite que esse tipo de estratégia de interferência seja detectada por meio da

definição de valores máximos de ruído esperados.

Os cenários tratados anteriormente evidenciam que a simulação de execução do

protocolo de criptografia quântica apresenta um comportamento tal como o esperado

teoricamente para os casos fundamentais. Isto é, a interferência completa causada por

uma tentativa de espionagem altera a estatística do protocolo, podendo ser detectada.

Mesmos nos cenários em que há a presença de ruído, quando este não ultrapassa o

limite máximo de (25%), a interferência causada por uma tentativa de espionagem pode

ser percebida e tratada adequadamente. Em todos os casos, o desempenho do protocolo,

representado pela taxa de geração de chave (KGR), está relacionado a taxa de geração

de qubits (QBR) por meio da equação (7.10).

Contudo, como discutido na seção 4.1.2, há questões não tratadas na implementação

dos casos anteriores. Primeiramente, é preciso tratar os erros inerentes ao processo de
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comunicação, aspecto necessário para a geração de uma chave idêntica entre ambas as

partes do protocolo. Em segundo lugar, é preciso verificar o impacto sobre o protocolo

de ataques mais complexos que podem ser executados.

O tratamento de erros é realizado por meio da etapa de reconciliação de informa-

ção utilizando o algoritmo Cascade modificado, apresentado na seção 4.1.2.5 e imple-

mentado pelas funções discutidas na seção anterior. A definição dos parâmetros para

o protocolo Cascade modificado é fundamentada nas relações apresentadas na seção

4.1.2.5.

Utilizando dados dos casos anteriores é possível verificar o comportamento das fun-

ções de reconciliação de erros pelo algoritmo Cascade modificado. Para o ajuste experi-

mental dos parâmetros é realizado o algoritmo Cascade modificado para 100 execuções

do protocolo. Com o intuito de verificar o erro em cada iteração do algoritmo, utiliza-se

a medida de erro absoluta, comparando-se ambas as sequências de bits em sua totali-

dade. Este não é o processo que será utilizado na simulação de um caso realista. A

tabela 8 mostra o erro verificado em cada iteração do algoritmo Cascade modificado

para um caso típico, utilizando como bloco inicial k0 = 20 de acordo com a equação

7.2. A figura 35 mostra a taxa de erro verificada em cada iteração do algoritmo Cas-

cade modificado em 10 diferentes execuções do protocolo, com bloco inicial de mesmo

tamanho, onde cada curva de cor diferente representa uma execução distinta.

A figura 35 indica que a implementação do algoritmo Cascade modificado permite a

completa correção dos erros entre as sequências de Alice e Bob. Contudo, a verificação

de erros utilizada no exemplo anterior é inviável no caso prático, já que representaria a

revelação pública da chave no processo de verificação do erro. Por isso, tal como pro-

posto na seção 4.1.2.5, Alice e Bob devem concordar previamente em uma quantidade

de iterações a serem realizadas após o bloco de teste do algoritmo exceder 1/4 do ta-

manho da sequência inicial. O exemplo anterior indica que a quantidade necessária de

iterações para corrigir todos os erros não excede, no pior caso, 53 iterações para uma

taxa de erro médio de ≈ 5%. Encontrado os parâmetros experimentalmente mais efici-

entes para o algoritmo Cascade modificado, este pode ser aplicado ao caso prático do

estabelecimento de uma chave na ausência de interferência e presença de ruído.

A realização da etapa de reconciliação de informação permite a correção dos erros
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Tab. 8: Execução do algoritmo Cascade
Iteração Tamanho do bloco ki Característica do Bloco Erro

1 0,0359477
2 20 sequencial 0,0163399
3 40 sequencial 0,0163399
4 80 sequencial 0,0163399
5 76 aleatório 0,0163399
5 76 aleatório 0,0163399
6 76 aleatório 0,0130719
7 76 aleatório 0,00980392
8 76 aleatório 0,00980392
9 76 aleatório 0,00980392
10 76 aleatório 0,00653595
11 76 aleatório 0,00326797
12 76 aleatório 0,00326797
13 76 aleatório 0,00326797
14 76 aleatório 0,00326797
15 76 aleatório 0,00326797
16 76 aleatório 0,00326797
17 76 aleatório 0,00326797
18 76 aleatório 0,00326797
19 76 aleatório 0

entre as sequências referentes as chaves de Alice e Bob. Contudo, nesta etapa é feito

o anúncio público de alguns dos bits de paridade referente a cada bloco a ser testado.

Esse fato permite a Eva adquirir alguma informação sobre a chave estabelecida pelo

protocolo. Dois tratamentos são necessários para fazer com que a informação capturada

por Eva seja inutilizada. O primeiro destes consiste no descarte do último bit dos blocos

que tiveram sua paridade anunciada, de acordo com a teoria discutida na seção 4.1.2.5.

Esse tratamento reduz o tamanho da chave final obtida e altera por isso a relação de

desempenho do protocolo. Nesse sentindo o protocolo Cascade modificado implemen-

tado na simulação é bastante eficiente quando comparado ao algoritmo Cascade original

apresentado em (BENNETT et al., 1992), necessitando revelar apenas uma pequena fração

da chave estabelecida. A fração a ser revelada depende da taxa de erro verificada antes

do processo. A tabela 9 mostra a quantidade de bits revelados no processo de reconci-

liação de informação para 10 execuções do protocolo BB84 e a média referente a 100

execuções do protocolo.

Considerando a sequência inicial de 1024 qubits do protocolo e os valores médios

mostrados na tabela 9, a relação de desempenho do protocolo utilizando a etapa de
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Fig. 35: Execução do algoritmo Cascade para 10 casos distintos

reconciliação de informação, considerando uma taxa média de erro de ≈ 5%, é obtida

da forma:

KGR '
1
5

QBR. (7.13)

O segundo tratamento necessário na obtenção da chave final se refere ao fato de

que, mesmo eliminando os bits de paridade dos blocos testados, a divulgação desta in-

formação faz com que Eva adquira certo conhecimento sobre a chave pelos motivos

apresentados em 4.1.2.5. Essa informação pode ser eliminada no processo de amplifi-

cação de privacidade. Esse processo permite que Alice e Bob diminuam a relevância

da informação capturada por Eva, com o custo de diminuir novamente o tamanho da

sequência trocada e com novo impacto sobre o desempenho do protocolo.

Tal como discutido na seção 4.1.2.5, o tamanho da chave final obtida após o pro-

cesso de amplificação de privacidade depende do cálculo de uma estimativa da infor-

mação capturada por Eva. Essa estimativa consiste na soma de todas as fontes de vaza-

mento de informação para Eva, incluindo os ataques conhecidos.

O cálculo da informação que vaza por meio do ataque de beam-splitting tem trata-



7.2 Simulação do protocolo BB84 155

Tab. 9: Realizações do protocolo BB84 na presença de ruído
Erro inicial Tamanho inicial Bits descartados Tamanho final
0,0483271 269 45 224
0,0522088 249 44 205
0,0500000 260 49 211
0,0580913 241 41 200
0,0595745 235 42 193
0,0492424 264 38 226
0,0424710 259 41 218
0,0569106 246 47 199
0,0509804 255 44 211
0,0362903 248 32 216

média 0,05040964 252,6 42,3 210,3

mento especial, uma vez que a captura desta informação não interfere no protocolo e

por isso não pode ser detectada. Como discutido anteriormente, este tipo de ataque se

fundamenta nas imperfeições de implementação, especialmente no que se refere a fonte

de fótons, que em um caso real pode produzir mais de um fóton com o mesmo estado

por pulso.

No ambiente de simulação o comportamento da fonte de fótons foi implementado

por meio da função photonSource. Esta implementa a distribuição de Poisson, discutida

anteriormente, que corresponde a estatística verificada em casos práticos. Por meio

dessa distribuição, é possível definir, para uma intensidade de feixe µ, o número de

fótons médio por pulso.

A figura 36 mostra o resultado da implementação da função de distribuição de pro-

babilidade de x ocorrências na distribuição de Poisson para uma média de intensidade

de fótons µ, definida pela equação:

f (x) =
µx. e−µ

x
. (7.14)

Da distribuição de Poisson é possível calcular a probabilidade de ao menos uma

ocorrência, definida pela equação:

P(x ≥ 1) = 1 − p(0) = 1
µ0. e−µ

0!
= 1 − e−µ, (7.15)

e mostrada na figura 37.
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Fig. 36: Função de distribuição de probabilidade de x ocorrências na distribuição de
Poisson para uma média de intensidade de fótons µ

0 1 2 3 4 5
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

Μ

P
Hx

>
1L

Fig. 37: Probabilidade de ao menos uma ocorrência na distribuição de Poisson em fun-
ção da intensidade µ
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Com isso, considerando que a implementação da fonte de fótons tem o compor-

tamento esperado para um caso prático, é possível estabelecer os parâmetros para a

execução da etapa de amplificação de privacidade, de acordo com a teoria desenvolvida

na seção 4.1.2.6. Esta etapa é representada pela execução da função de Hash, implemen-

tada pela função de simulação universalHash, que executa a ação {0, 1n} → {0, 1n−l−s},

apresentada em 7.1.1. Utilizando, como anteriormente, um erro médio e para o canal

quântico de ≈ 5% e uma intensidade µ = 0, 12 (este é um valor tipicamente encontrado

em implementações físicas, como será visto na seção 7.2.2), pode-se calcular o valor do

parâmetro l por meio da equação (7.7):

5
√

4 + 2
√

2e + Nµ(1 − µ) + N
(
2
√

2 + µ
)

= 3, 34298
√

N + 0, 147421N (7.16)

com N sendo o tamanho da sequência inicial, i.e., a sequência estabelecida entre Alice

e Bob após o anúncio de bases.

A definição do parâmetro s está relacionada a informação máxima que Eva possuirá

após o processo de amplificação de privacidade. Para uma taxa de informação máxima

igual a 10−3 bits, s pode ser obtido a partir da equação (7.3):

2s

ln 2
= 10−3 ⇒ s = 10, 4946. (7.17)

Com isso, a partir dos valores de l e s é possível obter o tamanho final da chave em

função de N:

fk = n − l − s = n − 3, 34298
√

N − 0, 147421N − 10, 4946, (7.18)

sendo n o tamanho da sequência original antes do processo de amplificação de priva-

cidade e N o tamanho da sequencia após o anúncio de bases. De (7.10) tem-se que

N ≈ rk/2 e de (7.11) tem-se que n ≈ rk/5, com rk sendo o tamanho da sequencia

original de qubits codificadas por Alice. Assim, a equação (7.18) se torna:

fk = −10, 4946 − 2, 36385
√

rk + 0, 126289rk (7.19)
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A figura 38 mostra a relação entre o tamanho final da chave obtida após o processo

de amplificação de privacidade em função do tamanho inicial da sequencia de qubits

codificadas por Alice.
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Fig. 38: Relação entre o tamanho final da chave obtida após o processo de amplificação
de privacidade em função do tamanho inicial da sequencia de qubits

O tamanho da sequência de qubits rk codificados por Alice pode ser associado di-

retamente a uma taxa média de geração de qubits QBR. Com isso, a partir da equação

(7.19) e com o auxílio da figura 38, obtém-se então de forma imediata a relação de

desempenho para a obtenção da chave final, i.e., a taxa de geração de chave KGR:

KGR = −10, 4946 − 2, 36385
√

QBR + 0, 126289QBR [bits/s] (7.20)

Da figura 38 constata-se ainda que o tamanho inicial da sequência de qubits codi-

ficadas por Alice antes da execução do protocolo deve ser maior que um valor mínimo

rk, dado por:

fk > 0⇒ −10, 4946 − 2, 36385
√

rk + 0, 126289rk > 0⇒ rk > 502.817 (7.21)
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Obtida a relação de desempenho esperada para o protocolo desenvolvido é possível

então, utilizando dados de implementações físicas reais, estimar o desempenho esperado

para uma implementação real do protocolo simulado. Isso é feito nas seções seguintes.

7.2.2 Valores de refência para comparação

Com a intenção de aproximar ao máximo os resultados da simulação e aqueles que

podem ser obtidos fisicamente com a tecnologia atual de fabricação dos dispositivos

necessários para a implementação de protocolos de criptografia quântica, são avaliados

os dados obtidos pelas técnicas de implementação que já tiveram sucesso demonstrado

experimentalmente.

No âmbito de tecnologias comercialmente disponíveis, podem ser comparados os

melhores índices de dois dispositivos: MagiQ QPN 7505 e Clavis 3000, fornecidos

respectivamente por MagiQ Technologies e idQuantique. Adicionalmente, podem ser

considerados os índices obtidos pela companhia QnetiQ na implementação de protoco-

los de criptografia quântica por espaço aberto, mesmo considerando que atualmente a

tecnologia desenvolvida está disponível apenas no âmbito militar/acadêmico mas com

previsão de comercialização. Os valores de referência consultados serão os valores no-

minais divulgados na documentação fornecida pelas companhias.

No âmbito da pesquisa acadêmica/militar, duas instituições se destacam por avan-

ços obtidos na implementação de protocolos quânticos divulgados frequentemente. Es-

tes são, como discutido anteriormente, o NIST ( National Institute of Standards and

Technology) do Departamento de Comércio Norte Americano e a empresa BBN Tech-

nologies, que é financiada pela DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency)

do Departamento de Defesa Norte Americano. Os valores de referência utilizados serão

aqueles disponibilizados nos mais recentes artigos científicos publicados relacionados a

projetos de pesquisa das instituições, sendo indicados quando referenciados.

Em ambos os âmbitos de pesquisa há duas abordagens paralelas na implementação

de protocolos de criptografia quântica: a execução deste por espaço aberto ou por meio

físico, tipicamente fibra óptica. Como o cenário proposto de integração de DCQ na

estrutura da ATN pode utilizar ambas as abordagens, são comparados os índices para

os dois casos. Contudo, uma análise de viabilidade é feita somente para o caso de
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comunicação por espaço aberto.

Os índices de desempenho relevantes são, como discutido anteriormente, a taxa de

codificação de qubits (Quatum Bit Rate, QBR), taxa de erros nos qubits (Quantum Bit

Error Rate, QBER) e taxa de geração de chave (Key Generation Rate, KGR). Em uma

implementação física, três parâmetros principais influenciam esses índices de desempe-

nho: distância máxima de transmissão (Dmax) e a média de fótons presentes em cada

pulso (µ).

Os melhores índices de desempenho encontrados para execução de protocolo quân-

tico por fibra óptica estão disponíveis nas referências (HISKETT et al., 2006; TANG et al.,

2006) e são resumidos na tabela 10 de acordo com o dispositivo ou experimento de

referência.

Tab. 10: Índices de desempenho de dispositivos de DCQ por fibra óptica
Referência QBR (Kqubits/s) QBER (%) KGR (Kbits/s) Dmax (m) µ

MagicQ 7505 < 10000 ≈ 1% < 100 ≈ 120.000 0, 12
Clavis 3000 <15000 ≈ 1, 5% < 150 ≈ 100.000 0, 12
NIST 1600 5, 6 ± 0, 3 ≈ 51 67100 0, 2

Os índices de desempenho das realizações experimentais por espaço aberto

mais bem sucedidas estão disponíveis nas referências (MA et al., 2007; SCHMITT-

MANDERBACH et al., 2007) e resumidas na tabela 11.

Tab. 11: Índices de desempenho de dispositivos de DCQ por espaço aberto
Referência QBR (Kqubits/s) QBER (%) KGR (Kbits/s) Dmax (m) µ

QinetiQ ≈ 1000 ≈ 5% não divulgado ≈ 144.000 0, 12
NIST ≈ 2320 3, 0 ± 0, 1 ≈ 43 ≈ 23.700 0, 2

Os índices de desempenho de implementações de criptografia quântica têm evo-

luído fortemente nos últimos anos por meio de um crescimento constante dos investi-

mentos realizados por diversos institutos pelo mundo, como comentado anteriormente

e citado em 4.2. Dos argumentos apresentados na seção 4.2, conclui-se que atenção

especial deve ser dada às tecnologias de implementação de criptografia quântica por

espaço aberto, uma vez que essa abordagem permitiria a obtenção de uma rede global

de DCQ. Nesse sentindo o trabalho conjunto feito pela companhia QinetiQ e o projeto

SECOQC tem-se mostrado fundamental, sendo este grupo responsável pela tecnologia
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de implementação mais eficiente disponível atualmente na realização de criptografia

quântica por grandes distâncias mantendo um baixo nível de ruído. O plano de trabalho

do consórcio indica ainda um planejamento consistente para a evolução da tecnologia

atual.

Com os dados obtidos para o desempenho da implementação de protocolos quân-

ticos por espaço aberto realizada pelo grupo QinetiQ/SECOQC, é possível avaliar o

desempenho esperado para a implementação da proposta desenvolvida neste trabalho e

simulada anteriormente. Devido ao caráter estratégico do tema, os valores para a taxa

de geração de chave (KGR) no mecanismo desenvolvido pelo grupo QinetiQ/SECOQC

não é divulgado, não permitindo uma comparação direta com o valor que pode ser en-

contrado para a abordagem desenvolvida aqui. Contudo, uma comparação indireta pode

ser feita com os valores divulgados por outras abordagens de implementação.

Os cálculos da seção anterior foram baseados nos parâmetros de erro e intensidade

média de fótons por pulso referentes a realização da QinetiQ, mostrados na tabela 11.

Com isso, a estimativa de desempenho para o protocolo desenvolvido ao longo desse

trabalho é obtida a partir da equação:

KGR = −10, 4946 − 2, 36385
√

QBR + 0, 126289QBR, (7.22)

e com os dados da tabela 11 tem-se:

KGR ≈ −10, 4946 − 2, 36385
√

1000 + 0, 126289 · 1000 = 41,0434 Kbits/s (7.23)

A comparação da taxa de geração de chaves (KGR) encontrada para a proposta

desenvolvida ao longo das seções anteriores, obtida utilizando como referência os va-

lores nominais dos dispositivos desenvolvidos pelo grupo QinetiQ/SECOQC, e aquelas

mostradas nas tabelas 10 e 11 evidenciam um ganho de eficiência. Contudo, nesta

comparação devem ser considerados outros detalhes relevantes, como a natureza de im-

plementação, por fibra óptica ou por espaço aberto, distância máxima, dentre outros.

Assim, a utilização da abordagem desenvolvida neste trabalho em um ambiente prático

será avaliada independentemente, o que é feito a seguir.
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7.3 Protocolo BB84 em operação conjunta com a ATN

Como apresentado na seção 5.1, a recomendação e as implementações atuais da

ATN segundo o documento ICAO SARPs (ICAO, 2002), são fundamentadas principal-

mente nas redes de comunicações móveis: Mode S (Mode Select), VDL 2/4 (VHF

Digital Link Mode 2/4) e UAT (Universal Access Transceivers). Essas são tecnologias

de comunicação por espectro de rádio frequência especialmente desenvolvidas para a

comunicação digital na aeronáutica. Uma descrição detalhada destas pode ser encon-

trada em (ICAO, 2002), sendo suas principais características resumidas na figura 39.

Os requisitos de confiabilidade e disponibilidade para essas tecnologias tem sido alvo

de diversas pesquisas nas últimas décadas, sendo que todas estas tecnologias estão em

operação em diversos cenários reais (ICAO, 2002). Independentemente da rede de comu-

nicação utilizada, a troca de informação é realizada segundo o modelo OSI e por isso

totalmente adaptada a implementação dos algoritmos criptográficos atuais. A imple-

mentação sugerida no documento ICAO SARPs (ICAO, 2002) consiste na utilização do

algoritmo RSA para estabelecimento de uma chave de sessão e encriptação utilizando o

algoritmo simétrico de cifra de bloco AES.

O protocolo de criptografia quântica desenvolvido neste trabalho consiste em uma

alternativa para esse sistema. A integração deste ao cenário atual é possível, do ponto

de vista do canal de comunicação clássico, com nenhuma ou pequena adaptação. Isso

por que o protocolo BB84 consiste num mecanismo de geração de chave secreta tal

como ocorre com algoritmo RSA, podendo ser a chave obtida por esse método utilizada

tal como acontece no caso atual. Contudo, um aspecto adicional deve ser considerado

a partir da discussão promovida no capítulo 3, que mostra que não somente o RSA

pode ser vulnerável como também protocolos simétricos poderiam ser corrompido na

presença de tecnologia de processamento de informação avançada. Como alternativa

tem-se a utilização da cifra de uso-único (one-time-pad) como mecanismo de cifragem.

Na utilização de algoritmos baseados em complexidade computacional como o RSA

em conjunto com um algoritmos simétricos de cifra de bloco, a taxa de geração de chave

não representa um fator crítico, uma vez que uma pequena chave é utilizada para cifrar

uma grande quantidade de informação. Assim, mesmo uma baixa taxa de produção

de chave permite uma grande taxa de transmissão de informação encriptada. Contudo,
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no caso da utilização da cifra de uso único, a taxa com que se pode produzir a chave

é fundamental para a taxa máxima de comunicação que se consegue estabelecer, uma

vez que, como visto na seção , a cifra de uso único exige uma chave do tamanho da

mensagem a ser transmitida. Adicionalmente, neste caso não é possível reutilizar as

chave de sessão.

Com isso, a viabilidade da utilização do protocolo de criptografia quântica desen-

volvido anteriormente está condicionada ao atendimento de taxas mínimas de geração

de chave. Essa taxa deve ser, no caso da utilização da cifra de uso único, equivalente a

taxa de transferência requerida pelo canal de dados.

Assim, é possível comparar a estimativa de desempenho para a geração de chave

obtida para a implementação física do protocolo desenvolvido com a taxa de comuni-

cação dos principais canais de comunicação utilizados na recomendação da ATN. A

figura 39 mostra uma tabela extraída das especificações da ICAO (ICAO, 2002) que re-

laciona, dentre outras informações, a taxa de transferência verificadas para as principais

tecnologias de comunicação de dados recomendadas para a implementação da ATN.

O resultado obtido para uma estimativa de desempenho para uma implementação

física do protocolo BB84 em conjunto com as técnicas desenvolvidas neste trabalho,

mostrado na equação (7.23), é, quando comparado ao alto desempenho requisitado em

algumas redes de telecomunicações, relativamente baixo. Contudo, quando comparado

às taxas de transferências verificadas nos principais canais de comunicação utilizados

na aeronáutica, o desempenho do protocolo de criptografia quântica passa ser conside-

rável. O índice desempenho obtido de 41, 0434 Kbits/s é suficientemente maior que a

taxa de transferência média verificada na tecnologia de comunicação VDL Mode 4, que

não excede 38, 4 Kbits/s. Isto implica que, considerando que seja possível obter os ín-

dices encontrados na implentação experimental realizada pela QinetiQ para o protocolo

BB84 em ambientes práticos de operação, a abordagem utilizada permitiria a manuten-

ção da segurança de canais de dados da ATN baseados em VDL Mode 4 utilizando um

protocolo de criptografia quântica.

As tecnologias UAT e Mode S possuem taxa de transferência nominais duas or-

dens de grandeza maior que aquelas obtidas para o protocolo BB84. Esses são valores

nominais e não correspondem às taxas de transferências verificadas na operação dos
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Fig. 39: Referências técnicas para tecnologias de comunicação utilizadas na ATN a
partir de acordo com a especificação ICAO (ICAO, 2002)
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atuais sistemas de comunicação utilizados na aeronáutica (ICAO, 2002). Entretanto, a

perspectiva apontada pelas entidades reguladoras deste ambiente é de que o tráfego de

informação na ATN pode facilmente alcançar taxas de transferência de dados próximas

daquelas disponíveis nas tecnologias UAT e Mode S (ICAO, 2002).

Esse fato não implica necessariamente que a comunicação de dados por canais uti-

lizando estas tecnologias não seria passível de proteção por meio do protocolo BB84.

A limitação do desempenho obtido diante das taxas de transferências verificadas nessas

tecnologias indica apenas que a tecnologia atual de implementação por espaços aber-

tos, no cenário que foi proposto, não se encontra madura o suficiente para ser utilizada.

Contudo, considerando a rápida evolução verificada nos últimos anos na implementação

de protocolos de criptografia quântica por espaços abertos e os índices de desempenho

que já são obtidos para implementações em fibra óptica, como aqueles apresentados em

4.2.1, é plausível se esperar que estes índices possam ser alcançados em curto prazo.

Com a manutenção da taxa de evolução verificada nos últimos 10 anos, uma extrapola-

ção da evolução dos índices de desempenho das técnicas de implementação por espaço

aberto indica que os índices de desempenho requeridos pelas tecnologias UAT e Mode

S podem ser alcançados período de até 5 anos.

7.4 Considerações finais do capítulo

Os resultados obtidos na simulação do protocolo BB84 e de desenvolvimentos adici-

onais mostraram que a abordagem de implementação computacional escolhida foi ade-

quada. Isso pôde ser verificado por meio da obtenção de uma estatística para a execução

do protocolo BB84 condizente com a teoria desenvolvida no capítulo 4. Adicional-

mente, a implementação e simulação dos procedimentos de reconciliação de informa-

ção e amplificação de privacidade permitiu verificar o impacto destes sobre a operação

do protocolo BB84.

Este impacto foi medido por meio da obtenção do desempenho na geração de uma

chave de sessão verificado no ambiente de simulação. A utilização de dados das princi-

pais implementações físicas de protocolos de criptografia quântica existentes permitiu

estimar como o índice de desempenho obtido se traduziria em uma implementação física
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da proposta desenvolvida nos cenários típicos de comunicação verificados nos cenários

propostos de integração de uma IDCQ à ATN.

Os índices de desempenho obtidos indicam que a tecnologia atual para a implemen-

tação de protocolos quânticos satisfaz o requisito de desempenho exigido por apenas

uma das principais tecnologias de comunicação especificadas na ATN (VDL Mode 4).

Contudo, a demonstração do funcionamento do protocolo BB84 e das técnicas propos-

tas indica que, com o desenvolvimento das técnicas de implementação disponíveis, essa

abordagem poderá ser utilizada em um futuro próximo como mecanismo de manutenção

de segurança da ATN.

Entretanto, a abordagem desenvolvida aqui avaliou apenas um dos aspectos críti-

cos relacionados a operação da ATN. Este trabalho mostrou que o atendimento de uma

taxa de transferência mínima pode ser alcançado por um protocolo de criptografia quân-

tica atualmente ou em um futuro próximo de acordo com a tecnologia de comunicação

utilizada. Contudo, outros aspectos relacionados aos requisitos de tempo real, como a

disponibilidade verificada na implementação da infra-estrutrura sugerida, a confiabili-

dade dos dispositivos utilizados, dentre outros, não foram avaliados.

Assim, é possível concluir dos resultados obtidos com o ambiente de simulação do

protocolo BB84 operando na estrutura da ATN que este já possui maturidade teórica

para ser utilizado como mecanismo de segurança da informação nesse cenário. Con-

tudo, percebe-se que a maturidade das técnicas de implementação ainda necessita de

mais desenvolvimento e uma avaliação mais extensa para sua implementação efetiva

em casos práticos, sendo este trabalho um passo nessa direção.
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8 Considerações Finais

8.1 Conclusões

A revisão dos fundamentos matemáticos das principais técnicas de criptologia clás-

sica utilizadas atualmente, apresentada no capítulo 2, e os resultados exibidos pelo de-

senvolvimento de uma teoria de computação quântica, apresentados no capítulo 3, evi-

denciaram que alguns dos conceitos utilizados como fundamentos da criptologia clás-

sica necessitam ser revistos no caso da computação quântica se tornar tecnologicamente

viável. Tal conclusão decorre do ganho de eficiência que computadores quânticos de-

monstram no tratamento de alguns problemas computacionais que não possuem trata-

mento eficiente por computadores clássicos. O desenvolvimento do algoritmo de busca

de ordem apresentado na seção 3.2.3 e, a partir deste, o desenvolvimento do algoritmo de

fatoração apresentado na seção 3.2.4 e sua aplicação a solução do algoritmo RSA, mos-

traram que o problema computacional utilizado como mecanismo de segurança deste

algoritmo pode ser eficientemente tratado por um computador quântico, invalidando

a segurança do algoritmo criptográfico assimétrico mais amplamente utilizado atual-

mente.

Os requisitos de capacidade de processamento para um computador quântico exi-

gidos para o corrompimento do algoritmo RSA em casos práticos fizeram com que a

fragilidade dos métodos criptográficos atuais diante da computação quântica não repre-

sentasse um fator crítico até o momento. Isso porque o corrompimento de chaves RSA

com o tamanho médio utilizado hoje necessitaria da implementação de um computador

quântico com capacidade muito além daquela que, em princípio, seria possível obter

com a tecnologia disponível no momento. Contudo, os resultados recentes apresen-

tados na seção 3.3, referentes a implementação de computação quântica experimental
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pelo setor privado, indicam que a obtenção prática de computação quântica disponível

comercialmente e com capacidade suficiente para corromper as chaves RSA atuais po-

deria ocorrer em um prazo inferior ao que a tecnologia disponível atualmente sugeriria.

Se verdadeiros, tais resultados tornariam alguns dos principais algoritmos criptográficos

clássicos inviáveis em curto período.

A preocupação relacionada a inviabilização dos métodos atuais de criptografia le-

vou a investigação das alternativas disponíveis para as técnicas atuais, apresentada no

capítulo 4. A despeito da possibilidade da utilização de problemas computacionais que

ainda não possuem tratamento eficiente pela computação quântica como fundamento

para uma nova classe de protocolos criptográficos, a chamada criptografia pós-quântica,

a escolha desta pesquisa foi a exploração do novo paradigma representado pela utili-

zação de sistemas quânticos na obtenção de protocolos criptográficos, conhecidos de

forma geral como criptografia quântica.

A investigação dos fundamentos teóricos da criptografia quântica, realizada na se-

ção 4.1, e o levantamento dos protocolos criptográficos quânticos disponíveis, realizado

na seção 4.1.1, levaram a escolha do protocolo BB84 como a alternativa que melhor

se adequa a utilização em casos práticos. Isso se deveu a dois fatores principais: a

existência de provas formais de segurança para o protocolo BB84 e ao avançado de-

senvolvimento das técnicas de implementação física do protocolo como discutidos nas

seções 4.1.5 e 4.2, respectivamente.

Por meio da análise do funcionamento teórico do protocolo BB84 em um cenário

de comunicação entre duas partes, mostrada na seção 4.1.2, foi possível identificar al-

guns de seus pontos de vulnerabilidade. A partir dessa análise foram listados alguns

ataques que poderiam se beneficiar dos pontos vulneráveis para corromper o protocolo,

tal como mostrado na seção 4.1.3. A medida de contenção encontrada na literatura con-

siste na inclusão de duas etapas adicionais na operação do protocolo: o procedimento

de reconciliação de informação e o procedimento de amplificação de privacidade.

A partir do conhecimento encontrado na literatura, foram desenvolvidos dois mé-

todos para a realização dos procedimentos de reconciliação de informação e amplifica-

ção de privacidade. Para a reconciliação de informação foi desenvolvido o algoritmo

Cascade Modificado. Este representa uma contribuição deste trabalho na otimização
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do algoritmo Cascade proposto na literatura. Na etapa de amplificação de privacidade

foi utilizada uma abordagem equivalente a encontrada na literatura, representada pelo

uso de funções de Hash da classe das funções universais-2. A análise teórica do fun-

cionamento deste mostrou que a inclusão destes procedimentos inviabiliza os ataques

propostos na seção 4.1.3.

O levantamento do estágio de desenvolvimento das técnicas de implementação fí-

sica do protocolo BB84 mostrou um campo de intensa pesquisa e rápidas mudanças. Os

índices de desempenho na taxa de transmissão de informação exibidos pelas melhores

técnicas mostraram que estas já alcançam ou têm perspectivas de alcançar índices de

desempenho da ordem de grandeza verificada em algumas redes de telecomunicação

em operação.

Nesse sentindo, a escolha do ambiente de telecomunicações aeronáuticas como caso

de estudo se mostrou bastante propícia, uma vez que os índices de desempenho verifi-

cados nas diferentes tecnologias de comunicação utilizadas nesse caso serem relativa-

mente baixos quando comparados à outros ambientes. Esse aspecto tornaria a possível

utilização de protocolos de criptografia quântica nesse ambiente viável em um menor

prazo.

A análise quatitativa do desempenho esperado a utilização do protocolo BB84 e

os procedimentos teóricos desenvolvidos na seção 4.1.2.5 e 4.1.2.6 foi feita por meio

da proposição de alguns cenários de integração do protocolo quântico à infra-estrutura

atual e a simulação das propostas teóricas para o protocolo BB84.

A avaliação da atual infra-estrutura da Aeronautical Telecommunication Network

(ATN) e a implementação de segurança da informação utilizada por esta permitiu avaliar

possíveis cenários de integração para o protocolo BB84. A conclusão desta avaliação é

representada pelo cenário em que se tem o protocolo BB84 operando com transmissores

baseados em uma malha de satélites e receptores embarcados em aeronaves ou presentes

em estações de solo.

A avaliação quantitativa do cenário proposto foi feita por meio da obtenção de um

ambiente de simulação para o protocolo BB84 e para os desenvolvimentos teóricos pro-

postos. A simulação do aspecto propabilístico, derivado da natureza quântica do proto-

colo BB84, foi beneficiada pela a utilização do serviço de geração de números aleatórios
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baseados em sistema quântico Quantum Random Bit Generator (QRBG). Tal benefício

foi verificado nas medidas estatísticas realizadas para a operação simulada do protocolo

BB84 mostrada no capítulo 7. Os resultados evidenciam uma estatística em total acordo

com aquela esperada teoricamente.

A simulação dos desenvolvimentos teóricos relacionados às etapas de reconciliação

de informação e amplificação de privacidade pôde ser feita a partir disso. Os resultados

da aplicação do algoritmo Cascade Modificado, apresentados na seção 4.1.2.5, mostram

que a proposta é eficiente na correção de erro com baixa divulgação de informação.

Na seção 4.1.2.6, foi mostrado como implementar o procedimento de amplificação de

privacidade a partir da implementação de uma função de hash. A utilização da mesma

função aleatória utilizada para definir o colapso de estados como mecanismo de ob-

tenção da função de hash utilizada se mostrou válida e a teoria desenvolvida para este

procedimento foi aplicada com sucesso.

Como conclusão do desenvolvimento do ambiente de simulação, foi possível obter

o índice de desempenho esperado para a operação do protocolo BB84 e dos desenvolvi-

mentos teóricos realizados em uma operação prática, tal como o cenário de integração

com a ATN proposto na seção 7.1. A comparação do índice de desempenho encontrado

para simulação e aquele esperado em uma implementação física do cenário proposto

foi feito por meio da utilização dos índices de desempenho para as melhores imple-

mentações físicas para o protocolos de criptografia quântica disponíveis. O resultado

encontrado consiste em uma taxa de transmissão da ordem de 40 Kbits por segundo.

Apesar de não haver dados disponíveis para uma comparação direta equivalente, com-

parações indiretas entre a abordagem desenvolvida no trabalho e aquelas disponíveis

indicam ganho de eficiência. Tal fato evidencia que a proposta de modificação do al-

goritmo Cascade pôde se traduzir em ganho de eficiência no processo de correção de

erros.

A comparação do desempenho encontrado com aquele verificado pela implementa-

ção atual da ATN foi feita na seção 7.1. Por meio das referências de desempenho verifi-

cadas nos diferentes canais de comunicação, verificou-se que o desempenho encontrado

para uma implementação física da proposta atual atende aos requisitos de desempenho

de apenas uma das tecnologias utilizadas atualmente na ATN, a rede VDL Mode 4.
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Contudo, verificando a taxa de evolução das técnicas de implementação de protocolos

quânticos nos últimos anos, é possível inferir que o índice de desempenho obtido pode

ser melhorado em até duas ordem de grandeza nos próximos 5 anos. Isso tornaria a

utilização da abordagem desenvolvida neste trabalho viável para todas as tecnologias de

comunicação utilizadas atualmente.

Por fim, o desenvolvimento deste trabalho mostrou que protocolos de criptografia

quântica podem ser considerados como mecanismos candidatos para a substituição de

técnicas de criptografia clássica em redes de telecomunicações práticas. A avaliação de

cenários de integração, a obtenção de um ambiente de simulação e sua avaliação no caso

prático da ATN mostrou que o protocolo BB84 atende ou atenderá em curto prazo os

requisitos de desempenho exigidos nesse ambiente. Contudo, este trabalho representa

um passo inicial no desenvolvimento de uma avaliação mais completa para a imple-

mentação de protocolos de criptografia quântica em redes de missão crítica, incluindo a

avaliação de requisitos de disponibilidade, confiabilidade, dentre outros relevantes nes-

ses tipos operação. Isso representaria o desenvolvimento de um ambiente de simulação

mais completo que pudesse considerar dados de tráfego real, múltiplos agentes e va-

riáveis realistas de ambiente de operação. Tal objetivo constitui a principal diretriz de

continuação desta pesquisa. Com isso, este trabalho abre uma boa perspectiva para no-

vos desenvolvimentos na obtenção de um mecanismo eficiente para a manutenção da

segurança da informação em sistemas críticos
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APÊNDICE A -- Requisitos matemáticos

A.1 Definições

Maior divisor comum: Assumindo dois inteiros positivos a, b ∈ Z+, o maior divisor

comum destes é identificado como mdc(a, b) e definido como o maior número

inteiro c que divide ambos a e b. Ex.: mdc(16, 20) = 5.

Número primo: um inteiro a ≥ 2 é dito primo se este pode ser divido somente por 1 ou

ele mesmo, a, sem resto.

Primos relativos: Inteiros a e b são ditos primos relativos se mdc(a, b) = 1.

Congruência: equações que tem dois lados iguais no sentido módulo N são chamada

congruentes e denotadas por a ≡ b( mod N)

Multiplicativo inverso: Sejam a e N primos relativos (mdc(a,N) = 1) e assumindo-se

que para 0 < b ≤ N − 1, (a · b) mod N = 1 então b é chamado de multiplicativo

inverso de a no sentido módulo N.

Função de Euler: Para um inteiro positivo arbitrário N, a função de Euler correspon-

dente ϕ(N) resulta no número de primos relativos de N no intervalo de 1, 2, . . . ,N.

Ex.: ϕ(1) = 1, ϕ(10) = 4.

A.2 Algoritmo de Euclides

O algoritmo de Euclides tem como objetivo encontrar o mdc(a, b) e pode ser deta-

lhado da seguinte forma.
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1.Dividindo-se a por b obtém-se o quociente q1 e um resto diferente de zero r1:

a = q1b + r1, 0 < r1 < b.

2.b é divido por r1, i.e. b assume o papel de a e r1 que de resulta em q2 e r2 diferente

de zero:

b = q2r1 + r2, 0 < r2 < r1.

3.Continua-se o algoritmo até que o resto atual mantenha-se diferente de zero:

rk = qk+2rk+1 + rk+2, 0 < rk+2 < rk+1.

4.Quando a divisão retorna rl = 0 sabe-se que rl−2 = qlrl−1 +0 e o algoritmo termina

com mdc(a, b) = rl−1.

A.3 Teoremas úteis

Teorema A.3.1. Se mb/2n for uma fração racional e b e r forem inteiros positivos que

satisfazem

∣∣∣∣∣br − mb

2n ≤
1

2r2

∣∣∣∣∣
então b/r é uma convergência de uma fração continuada de mb

2n .

Teorema A.3.2. A função de Euler pode ser calculada para um inteiro positivo arbi-

trário N da seguinte forma

ϕ(N) = N
∏

p

(
p − 1

p

)
,

onde p evolui sobre todos os fatores primos diferentes de N, incluindo o próprio N se a

é primo.

Duas consequência importantes é que ϕ(N) = N − 1 se e somente se N é primo. Se

N é uma composição de números, então ϕ(N) < N − 1.
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Teorema A.3.3. Para um inteiro arbitrário N > 1 se o mdc(N, a) − 1 então segue que

a congruência (ax) mod N ≡ 1 tem somente uma solução no sentido modulo N, caso

contrário não há solução.

Teorema A.3.4. Pequeno Teorema de Fermat: Para um número primo arbitrário N e

a ∈ Z∗N

(aN−1) mod N ≡ 1.

Teorema A.3.5. Teorema de Euler: Para um inteiro arbitrário N > 1 e a ∈ Z∗N

(aϕ(N)) mod N ≡ 1.

Uma importante consequência deste teorema é que a função de Euler é multiplica-

tivo, ou seja, ϕ(a) · ϕ(b) = ϕ(ab) sempre que mdc(a, b) = 1.

Teorema A.3.6. Teorema Chinês do Resto: Assumindo o seguinte sistema de congruên-

cia para diferentes módulos

x ≡ a1( mod m1),

x ≡ a2( mod m2),

...

x ≡ al( mod ml).

Além disso, é suposto que mi e mK são co-primos tal que mdc(mi,mk) = 1 se i , k.

Então, existem a soluções x0 para todas as congruências e nenhum par de congruência

é congruente a qualquer outra no sentido módulo m =
∏l

i=1 mi.

A.4 Conceitos básicos de álgebra linear

A.4.1 Espaços vetoriais

V é chamado de um espaço vetorial n-dimensional sobre os números complexos se

os seguintes critérios são satisfeitos:



A.4 Conceitos básicos de álgebra linear 180

1.Elementos de V são chamados vetores e compostos de uma sequência n-

dimensional de números complexos |v〉 = [v1, v2, . . . , vn]T , vi ∈ C.

2.Existe uma operação chamada adição definida como |a〉 = |v〉 + |b〉, ai = vi + bi.

A adição não leva a um resultado fora do espaço vetorial;

3.Adição é associativa e comutativa e existe um vetor zero 0 para o qual ∀ |v〉 ∈ V ,

|v〉 + 0 = |v〉;

4.Para cada elemento de V há um aditivo inverso tal que |v〉 + (− |v〉) = 0;

5.Existe uma operação chamada multiplicação escalar entre um número complexo

c e vetores tal que |a〉 = c · |v〉, ai = c · vi.

A.4.2 Bases e independência linear

Os conceitos de bases e independência linear podem ser definidos da forma:

1.|v1〉 , . . . , |vm〉 são ditos vetores de expansão do espaço m-dimensional V , se ∀ |v〉 ∈

V , |v〉 =
∑

i ci |vi〉, ci ∈ C. Um espaço vetorial tem vários conjuntos de vetores de

expansão;

2.|v1〉 , . . . , |vm〉 são ditos linearmente dependentes se |c1〉 , . . . , |cm〉 ∈ C, ci , 0, tal

que
∑

i ci |vi〉 = 0. Caso contrário, {|vi〉} é dito linearmente independente;

3.Se um conjunto de vetores de expansão de V é linearmente independente, este é

então chamado de uma base de V .

A.4.3 Auto-vetores e autovalores

|u〉 é dito um auto-vetor de um operador U se:

U |u〉 = ωu |u〉 ,

onde = ωu ∈ C representa um autovalor de U.

Autovalores são obtidos pela chamada equação característica:
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det(U − ωI) − 0.

Se um dado autovalor pertence a mais de um auto-vetor, então este é dito um auto-

valor degenerado.

A.4.4 Operações básicas sobre vetores

Transposição(T ) de um vetor |v〉 produz um vetor-coluna e vice e versa;

Complexa conjugada(∗) de um vetor |v〉 conjuga cada uma das coordenadas do vetor;

Adjunto(†) de um vetor |v〉 é definido da forma |v〉 = (|v〉T )∗;

Ortonormalidadeelementos de {|vi〉} são ditos ortnormais se tamanho igual a 1 e são

mutalmente ortogonais, i.e., 〈v j|v j〉 = δ(i − j);

Produto tensorial(⊗) de vetores é utilizado para unificar distintos espaços vetoriais. Se

{|vi〉 ∈ V} e {|wk〉 ∈ W} são bases ortonormais então {|vi〉 ⊗ |wk〉} forma uma base

ortonormal para um espaço vetorial V ⊗W. Notações equivalentes para o produto

tensorial são: {|vi〉 ⊗ |wk〉}, {|vi〉 |wk〉} e {|viwk〉};

A.5 Técnicas de cálculo numérico

A.5.1 Algoritmo de busca bissectiva

O algoritmo de busca bissectiva é uma técnica de busca de dados frequentemente

utilizada na solução de diversas tarefas computacionais. Esta é relativamente simples,

apresenta fácil implementação e baixo custo computacional.

A busca bissectiva explora a existência de alguma ordem ou propriedade geral no

espaço de busca. Considerando, como exemplo, a existência de uma lista numérica

ordenada de forma crescente e de dimensão N, o algoritmo de busca bissectiva atua por

meio das seguintes ações:

1.Escolha uma posição intermediária na sequência;
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2.Compare o valor buscado com aquele na posição escolhida;

3.Se os valores são idêntico, retorne o valor buscado e finalize;

4.Se o valor que está sendo buscado é menor que o valor comparado, vá a uma

posição intermediária antes do ponto comparado e volte ao passo 2;

5.Se o valor que está sendo buscado é maior que o valor comparado, vá a uma

posição intermediária após o ponto comparado e volte ao passo 2;

Sendo a lista ordenada, o algoritmo localiza o valor buscado com probabilidade

igual a 1 e complexidade O(log N).

O conceito do algoritmo de busca bissectiva pode ser aplicado a outros casos seme-

lhantes onde há alguma propriedade no espaço de busca.
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APÊNDICE B -- Fundamentos de mecânica
quântica

B.1 Funções de onda e a equação de Schrödinger

A física quântica estabelece uma interpretação ondulatória para a Natureza que pode

ser resumida pela formulação:

iO conceito clássico de trajetória deve ser substituído pelo conceito de uma estado que

varia no tempo. O estado quântico de uma partícula tal como o elétron é carac-

terizado por uma função de onda ψ(r, t), a qual contém toda informação possível

de se obter sobre a partícula.

iiA função de onda ψ(r, t)é interpretada como uma amplitude de probabilidade da pre-

sença da partícula. Assim, as possíveis posições da partícula formam um conti-

nuum dP(r, t) da partícula estar no instante t em um elemento de volume d3r =

dxdydz situado no ponto r deve ser proporcional a d3r portanto infinitesimal.

|ψ(r, t)|2 é então a densidade de probabilidade correspondente, com

dP(r, t) = C|ψ(r, t)|2d3r,

onde C é uma constante de normalização.

iiiPara uma medida arbitrária de uma quantidade física

ao resultado deve pertencer ao conjunto de auto-valores a;

bcada auto-valor a é associado a uma auto-estado, que é uma auto-função ψa(r).

Esta é uma função tal que ψ(r, t) = ψa(r), sendo t0 o tempo no qual a medida

foi realizada;
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cpara qualquer ψ(r, t), a probabilidade Pa de encontrar a para uma medida no

tempo t0 é encontrada por meio da decomposição de ψ(r, t) nos termos das

funções ψa(r), i.e.,

ψ(r, t0) =
∑

a

caψa(r).

Então,

Pa =
|ca|

2∑
a |ca|

2

dse uma medida produzir a, a função de onda imediatamente após a medida pas-

sará a ser ψ′(r, t0) = ψa(r).

ivequação que descreve a evolução temporal da função de onda ψ(r, t) pode ser escrita

da forma abaixo e é conhecida como Equação de Schrödinger.

i~
∂

∂t
ψ(r, t0) = −

~2

2m
∆ψ(r, t) + V(r, t)ψ(r, t),

onde m é a massa de uma partícula sujeita a um potencial r, t e ∆ é o operador

Laplaciano ∂2/∂x2 + ∂2/∂y2 + ∂2/∂z2. O símbolo ~ refere-se a relação envolvendo

a constante de Planck h tal que ~ = h/2π = 1, 054589 × 10−34 joule segundo.

B.2 Notação de Dirac

A cada função de onda do espaço das funções de onda se associa um vetor de

estado de um espaço de estados. Utiliza-se para a representação do vetor o símbolo

|· · · 〉 chamado ket por razões históricas. Dessa forma,

ψ(r) ∈ = ⇐⇒ |ψ〉 ∈ εr.

B.3 Postulados fundamentais da mecânica quântica

Postulado 1. Espaço de estados: o estado real de um sistema físico fechado qualquer

pode ser descrito por meio do chamado vetor de estado v tendo coeficientes complexos
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e tamanho unitário no espaço de Hilbert V, i.e., um espaço vetorial complexo linear

(espaço de estados) possuindo um produto interno.

Postulado 2. Evolução: a evolução de qualquer sistema físico fechado no tempo pode

ser caracterizada por meio de transformações unitárias dependendo somente do tempo

de início e fim da evolução.

Postulado 3. Medida: qualquer medida quântica pode ser descrita por meio de uma

operador de medida Mm, onde m refere-se ao possível resultado da medida. A probabi-

lidade de se encontrar m por meio de uma medida estando o sistema no estado v pode

ser calculado por

P〈m|v〉 = v†M†
mMmv,

com o sistema depois da medida indo para o estado

v′ =
Mmv√

v†M†
mMmv

.

Devido a teoria clássica de probabilidades, é necessário que

∑
m

P〈m|v〉 ≡
∑

v†M†
mMmv = 1,

sendo assim os operadores de medida devem satisfazer a relação de completeza ex-

pressa por ∑
m

M†
mMm ≡ I,

onde I é a matriz identidade.

Postulado 4. Composição de sistemas: o espaço de estado de uma composição de

sistemas físicos W pode ser determinado usando o produto tensorial dor sistemas indi-

viduais W = V ⊗Y. Além disso, uma vez definido v ∈ V e y ∈ Y então o estado conjunto

da composição do sistema é w = v ⊗ y.
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B.4 Descrição partícula-onda para a luz

Os fótons polarizados podem ser obtidos a partir de feixes de luz e filtro polarizado-

res ou cristais polarizadores. A tecnologia atual consegue produzir LEDs e laser capazes

de emitir um único fóton, possibilitando a emissão de um fóton polarizado de acordo

com uma direção específica do polarizador. O princípio da incerteza indica que para

um fóton polarizado em uma direção α que passa por meio de um polarizador orientado

na direção β se comportará probabilisticamente com probabilidade cos2(α − β) de ser

absorvido ou transmitido. O caso determinístico de absorção completa ou transmissão

completa somente ocorre quando β for perpendicular ou paralelo à direção α respecti-

vamente. Após se realizar a medida com o polarizador na direção β, o fóton resultante

emerge com polarização exatamente β, não sendo possível utilizando um terceiro pola-

rizador em uma terceira direção obter mais informação sobre o fóton originário. Uma

possível forma de se driblar tal limitação seria gerar uma cópia do fóton e então executar

a medida sobre este. Contudo, devido às leis da mecânica quântica não é possível clonar

um fóton ou qualquer estado físico sem alterá-lo já que o processo de cópia inerente-

mente representa um processo de medida. Montando um aparato que permita produzir

fótons polarizados em duas bases distintas, polarização horizontal-vertical e polarização

diagonal, respectivamente 0 e 90 graus e 45 e 135 graus, têm se então, de acordo com

a estrutura matemática da mecânica quântica um sistema em que um fóton polarizado

em uma base quando medido em outra base não revelará informação alguma sobre seu

estado original.

B.4.1 Distribuição de Poisson

Na teoria da probabilidade e na estatística, a distribuição de Poisson é uma distribui-

ção de probabilidade discreta. Ela expressa, por exemplo, a probabilidade de um certo

número de eventos ocorrerem num dado período tempo, caso estes ocorram com uma

taxa média conhecida e caso cada evento seja independente do tempo decorrido desde

o último evento. A distribuição foi descoberta por Siméon-Denis Poisson (1781 - 1840)

e publicada, conjuntamente com a sua teoria da probabilidade, em 1838 no seu trabalho

Recherches sur la probabilité des jugements en matières criminelles et matière civile

(Inquérito sobre a probabilidade em julgamentos sobre matérias criminais e civis). O
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trabalho focava-se em certas variáveis aleatórias N que contavam, entre outras coisas, o

número de ocorrências discretas (por vezes chamadas de "chegadas") que tinham lugar

durante um intervalo de tempo de determinado comprimento. A probabilidade de que

existam exactamente k ocorrências (k sendo um inteiro não negativo, k = 0, 1, 2, . . .) é

f (k; λ) =
e−λλk

k!
, (B.1)

e além disso,

P[X(t) = K] =
e−λtλtk

k!
, (B.2)

onde e é base do logaritmo natural (e = 2.71828 . . . ), k! é o fatorial de k, λ é um

número real, igual ao número esperado de ocorrências que ocorrem num dado intervalo

de tempo. Por exemplo, se o evento ocorre a uma média de 4 minutos, e estamos

interessados no número de eventos que ocorrem num intervalo de 10 minutos, usariámos

como modelo a distribuição de Poisson com λ = 10/4 = 2.5. Como função de k, esta é

a função massa de probabilidade. A distribuição de Poisson pode ser derivada como um

caso limite da distribuição binomial.

B.5 Princípio da incerteza de Heisenberg

O princípio da incerteza de Heisenberg consiste num enunciado da mecânica quân-

tica, formulado inicialmente em 1927 por Werner Heisenberg, impondo restrições à

precisão com que se podem efetuar medidas simultâneas de uma classe de pares de ob-

serváveis. Pode-se descrever o princípio da incerteza nos seguintes termos: o produto

da incerteza associada ao valor de uma coordenada xi e a incerteza associada ao seu

correspondente momento linear pi não pode ser inferior, em grandeza, à constante de

Planck normalizada, ou seja,

∆xi∆pi ≥
h

4π
, (B.3)

onde h é a Constante de Planck.

A explicação disso é fácil de se entender, e mesmo intuitiva, embora o raciocínio
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clássico e os aspectos formais da análise matemática tenham levado os cientistas a pen-

sarem diferentemente por muito tempo. Quando se quer encontrar a posição de um

elétron, por exemplo, é necessário fazê-lo interagir com algum instrumento de medida,

direta ou indiretamente. Por exemplo, faz-se incidir sobre ele algum tipo de radiação.

Tanto faz aqui que se considere a radiação do modo clássico - constituída por ondas

eletromagnéticas - ou do modo quântico - constituída por fótons. Se se quer determi-

nar a posição do elétron, é necessário que a radiação tenha comprimento de onda da

ordem da incerteza com que se quer determinar a posição. Neste caso, quanto menor

for o comprimento de onda (maior frequência) maior é a precisão. Contudo, maior será

a energia cedida pela radiação (onda ou fóton) em virtude da relação de Planck entre

energia e frequência da radiação

E = h · ν, (B.4)

e o elétron sofrerá um recuo tanto maior quanto maior for essa energia, em virtude do

efeito Compton. Como consequência, a velocidade sofrerá uma alteração não de todo

previsível, ao contrário do que afirmaria a mecânica clássica. Argumentos análogos

poderiam ser usados para se demonstrar que ao se medir a velocidade com precisão,

alterar-se-ia a posição de modo não totalmente previsível. Resumidamente, pode-se

dizer que tudo se passa de forma que quanto mais precisamente se medir uma grandeza,

forçosamente mais será imprecisa a medida da grandeza correspondente, chamada de

canonicamente conjugada

B.6 Teorema da não-clonagem

Nesta seção são apresentados o teorema da não-clonagem e sua demonstração. O

teorema estabelece que é impossível copiar um estado quântico desconhecido, i.e., é im-

possível copiar um estado quântico sem alterar seu estado inicial. Isso pode ser visto da

seguinte forma: suponha que se tenha uma máquina quântica com dois compartimentos

A e B. O compartimento de dados, A, inicia em um estado quântico puro, porém desco-

nhecido |ψ〉. Esse é o estado que se quer copiar para o comparimento-alvo, B. Supõe-se

que o compartimento-alvo inicia em um estado puro |s〉. Portanto, o estado inicial da

máquina de clonagem é:
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|ψ〉 ⊗ |s〉 . (B.5)

Alguma evolução unitária implementa idealmente o procedimento de cópia:

|ψ〉 ⊗ |s〉 −→ U(|ψ〉 ⊗ |s〉) = |ψ〉 ⊗ |s〉 . (B.6)

Suponha que sejam feitas cópias de dois estados, |ψ〉 e |ϕ〉. Portanto, têm-se:

U(|ψ〉 ⊗ |s〉) = |ψ〉 ⊗ |s〉 (B.7)

U(|ϕ〉 ⊗ |s〉) = |ϕ〉 ⊗ |s〉 . (B.8)

Tomando o produto interno das duas equações, têm-se:

〈ψ|ϕ〉 = (〈ψ|ϕ〉)2. (B.9)

Mas x = x2 só tem duas soluções, x = 0 e x = 1, e portanto ou |ψ〉 = |ϕ〉 ou |ψ〉 e |ϕ〉

são ortogonais. Logo a máquina de clonagem só pode copiar estados ortogonais entre

si, e portanto uma máquina de clonagem geral é impossível. A máquina não pode, por

exemplo, clonar os estados |ψ〉 = |0〉 e |ϕ〉 = (|0〉+|1〉 /
√

2), pois eles são não-ortogonais.

O teorema da não-clonagem estabelece então de forma geral que mesmo máquinas

de clonagem não-unitárias não podem copiar estados puros não-ortogonais, a menos

que se tolere uma perda finita da fidelidade dos estados copiados.



190

APÊNDICE C -- Códigos de implementação

Neste apêndice são mostrados excertos dos códigos computacionais utilizados no

desenvolvimento do ambiente de simulação para o protocolo BB84 e dos procedimentos

de reconciliação de informação, considerando o algoritmo Cascade modificado, e de

amplificação de privacidade discutidos ao longo deste trabalho.

Os códigos se referem a linguagem de programação C++.

C.1 Escopo das funções de implementação

Como principal objetivo da definição das funções propostas para o módulo, está a

simulação de forma realista do protocolo de criptografia quântica baseado no protocolo

BB84 e dos desenvolvimentos teóricos realizados anteriormente. Para isso ocorre a

simulação das ações de Alice, Bob e Eva e dos canais entre eles. A seguir é mostrado

como foram definidas estas funções de acordo com esse objetivo.

O módulo utiliza as classes e funções com os seguintes protótipos para implementar

o funcionamento do protocolo quântico:

class QuMec

{

public:

QuMec();

5 int* bitColapse(int* basesA, int* basesB, int* statesA, int vectorSize);

int* randomErro(int* statesVector , int vectorSize , double physicalRate);

private:

int bitValue;

int* colapsedStates;

10 int* resultVector;

double randomDouble;

int physicalErro;

int vectorPosition;
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};

15
class GetRandom

{

public:

GetRandom();

20 int* randomSequence(int vectorSize);

private:

double randomDouble;

int* resultVector;

int bitValue;

25 };

class VerificationTools

{

public:

30 VerificationTools();

double checkErro (int* vectorA, int* vectorB, int vectorSize);

int* basesVerification (int* basesA, int* basesB, int vectorSize);

int* randomPosition(int* vectorA, int vectorSize , int randomSize);

double erroBases(int* vectorA, int* vectorB, int* vectorC, int vectorSize);

35 void printKey (int* vectorStates , int vectorSize);

int* bitsDivulged(int* basesCorrect , int vectorSize , int testSize);

private:

double erroCount ,erroTested ,erroRate;

int* correctBases;

40 int vectorPosition;

int* resultVector;

};

class Reconciliation

45 {
public:

Reconciliation();

int parityCheck(int* vectorA, int* vectorB, int vectorPosition , int vectorSize);

int parityValue(int* vector, int vectorPosition , int vectorSize);

50 void binaryAction(int* vectorA, int* vectorB, int vectorPosition ,

int blockSize , int* parityBits);

void biconfirmAction(int* vectorA, int* vectorB, int randomBlock ,

int vectorSize , int blockSize , int* parityBits);

int* universalHash(int* vectorA, int vectorSize , int hashSize, int randomBlock);

55 private:
int parityErro;

};


