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POVZETEK 

V diplomskem seminarju obravnavamo protokol BB84 ter njegove eksperimentalne 

aplikacije in različice, ki so nastale za potrebe večje varnosti. Predstavimo simulacijo 

delovanja tega protokola in primerjamo izračunane vrednosti ujemanja bitov s 

teoretičnimi. Predstavimo tudi postopek dodatne varnostne ojačitve ključa in primera 

protokola, ki temelji na prepletenosti kvantnih delcev, medtem ko BB84 temelji na 

Heisenbergovem načelu nedoločenosti.  

 

Ključne besede: BB84, kvantna distribucija ključa, varnostna ojačitev ključa, kvantna 

kriptografija 

 

ABSTRACT 

In this seminar we examine protocol BB84 and its experimental applications. Protocol 

BB84 was made because we needed higher rate of privacy. We present a simulation of 

the protocol BB84 and compare our results for compatibility of bits with theoretical 

ones. We also present a procedure for the privacy amplification. Another quantum 

protocol is presented, which is based on a quantum entanglement, while BB84 is based 

on the Heisenberg uncertainty priciple. 

 

Key words: BB84, quantum key distribution, privacy amplification, quantum 

cryptography 
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 1 Uvod 

 

Šifriranje informacij je bila pereča tema že pred našim štetjem. Vedno so se našle 

pomembne osebe, ki so želele informacije prenesti nekomu drugemu in ob tem 

preprečiti, da bi zunanji posamezniki ugotovili vsebino. Kriptografija je veda, katere 

glavno jedro preučevanja je učinkovit prenos informacije na način, da se zagotovi 

informacijska varnost. Izvor besede izhaja iz grških besed kryptos, ki pomeni skrit ter 

besede graphein, ki pomeni pisati. Izvor besede same je star toliko, kot tudi sama 

uporaba metod kriptografije. Klasična kriptografija se je razvila že v času starega Rima. 

Za najstarejši način šifriranja informacij je bila prepoznana Cezarjeva šifra, ki jo je 

uporabljal sam Julij Cezar, znano pa je, da so njene različice uporabljali celo pred njim. 

Zraven Cezarjeve šifre, sta zelo poznana načina šifriranja še Vernamova šifra ter RSA 

protokol, ki sta nastala v 20. stoletju. Pri klasični kriptografiji za najbolj uspešnega velja 

tisti algoritem, ki je časovno in matematično zahtevnejši. Ti dve lastnostni pogojujeta 

težavnostni nivo zlomljivosti [1].  

 

Z naprednim razvojem računalniške industrije in zmogljivejšimi računalniki, je potreba 

po novih algoritmih šifriranja podatkov postala nujna. Tako se je v sedemdesetih letih 

pojavila ideja o kvantnih bankovcih, ki je vodila do ideje o prvem kvantno 

kriptografskem algoritmu, imenovanem BB84 [2]. Poljuden opis protokola BB84 in 

njegove začetke v ideji kvantnih bankovcev, se lahko prebere v člankih [6] in [16]. 

Kasneje se je razvil še protokol E91, ki temelji na kvantni lastnosti prepletenosti delcev 

[3]. Temu protokolu je sledila še vrsta novih pristopov h kvantni distribuciji ključa. 

Večina novih pristopov pa temelji na modifikaciji protokola BB84 [4]. 

 

Eksperimentalna kvantna kriptografija se je začela leta 1989 in od takrat zelo 

napredovala. Od začetnih poskusov v laboratorijih na razdalji nekaj deset centimetrov, 

je dandanes razvita do te mere, da lahko opremo za izvedbo kvantnih protokolov 

posameznik kupi na trgu. Tipična postavitev modela za izvajanje kvantne distribucije 

ključa je sestavljena iz treh delov. Izvora, kanala po katerem poteka prenos kvantnih 

delcev in detektorja. Nedavni eksperimenti na področju kvantne kriptografije 

uporabljajo za prenos delcev optična vlakna. Prenos poteka na razdalji več deset 

kilometrov s hitrostjo nekaj tisoč bitov na sekundo. Pri prenosu po optičnem vlaknu je 

foton tisti delec, ki se prenaša, in predstavlja en bit informacije [1]. 

 

Cilj diplomskega seminarja je razložiti kvantni protokol BB84 za distribucijo kvantnega 

ključa. Predstavili bomo teoretično ozadje protokola ter njegovo izvedbo. Pri izvajanju 

protokola se uporabljajo polarizirani fotoni, ki so polarizirani v naključnih smereh in 

izmerjeni z naključno izbiro baz. Prikazali bomo možne smeri polarizacije in izbire baz 

za merjenje. Teoretično znane rezultate verjetnosti ujemanja bitov pošiljatelja in 

prejemnika, bomo primerjali z rezultati lastne simulacije protokola BB84. Preverili 

bomo tudi obnašanje funkcije verjetnosti ujemanja bitov v odvisnosti od povečanega 

števila prisluškovalcev.  
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V diplomskem seminarju najprej pojasnimo nastanek in razvoj klasične kriptografije 

(poglavje 2), ki je pred štiridesetimi leti vodila do nastanka kvantne kriptografije 

(poglavje 3). Natančno bomo pojasnili protokol BB84 in njegove variacije (poglavje 4). 

Opisali bomo tudi njegovo praktično uporabo ter uspešne poskuse v laboratoriju in še 

na drugih področjih (poglavje 5). Ker pa pride pri izvedbi protokola tudi do napak, 

predstavimo postopek varnostne ojačitve ključa (poglavje 6). Nato primerjamo rezultate 

svoje simulacije protokola BB84 z znanimi teoretičnimi (poglavje 7) in za zaključek 

predstavimo drugi najstarejši kvantni protokol, ki temelji na kvantni prepletenosti 

delcev (poglavje 8).  

 

 2 Klasična kriptografija 

 

Eden izmed najbolj poznanih primerov šifriranja podatkov je Cezarjeva šifra, ki izhaja 

iz starorimskih časov, 2000 let pred našim štetjem. Cezarjeva šifra je zamenjalna šifra, 

ki za vsako črko uporabi šifrirni ključ. Ta ključ pove, za koliko mest se premakne tajna 

abeceda glede na klasično (slika 1). Postopek uporabe je bil sledeč: pošiljatelj je najprej 

zapisal sporočilo v originalu, potem ga je prevedel v tajno abecedo, ki jo določa izbran 

šifrirni ključ, za katerega sta se morala s prejemnikom dogovoriti že vnaprej. Šifrirano 

sporočilo je bilo poslano prejemniku, ki je moral postopek izvesti v obratni smeri.  

 

 
Slika 1. Primer Cezarjeve šifre, ki uporabi šifrirni ključ se premika za 3 mesta. Povzeto po [10]. 

 

Ključ za šifriranje teksta se mora predhodno poslati po varnem kanalu, ki ga 

prisluškovalec ne sme prestreči. Zatem pa se šifrirano sporočilo lahko pošlje po kanalu, 

ki ni varen. Cezarjevo šifro je dandanes preprosto prepoznati in zlomiti, saj se črke v 

besedilu pojavljajo z različno frekvenco. Zato lahko z enostavno statistično analizo 

šifriranega teksta uspešno ugotovimo šifrirni ključ.  

 

Prva nezlomljiva šifra je bila predlagana leta 1917. Izumil jo je Gilbert Vernam, po 

katerem se tudi imenuje. Matematični dokaz o njeni nezlomljivosti je bil izpeljan šele 

30 let kasneje. Ugotovljeno je bilo, da so šifrirni sistemi tem bolj varni, čim daljši ključ 

imajo. Tako je Claude Shannon, 30 let po odkritju Vernamove šifre, dokazal, da so edino 

varni in absolutno nezlomljivi šifrirni sistemi, pri katerih je dolžina skritega ključa kar 

enaka dolžini besedila, ki ga želimo šifrirati [1]. Bistvo Vernamove šifre je, da se jo 
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uporabi samo enkrat in daljše, kot je besedilo, daljši ključ potrebujemo, zato je šifra zelo 

potratna glede dolžine. Če si to poskusimo predstavljati na prej omenjenem primeru 

zamaknjene abecede, bi v primeru Vernamove šifre uporabili za vsako črko drugačni 

šifrirni ključ, kar pomeni, da bi vsako črko premaknili po tajni abecedi za poljubno 

število mest. 

 

Vernamova in Cezarjeva šifra sta obe primer kriptografskega sistema z zasebnim 

ključem. Glavni problem takšnih sistemov je, kako skriti ključ varno dostaviti med 

pošiljateljem (npr. Anja) in prejemnikom (npr. Boštjan). Zato so se v sedemdesetih letih 

prejšnjega stoletja, začeli razvijati kriptografski sistemi z javnim ključem. Sistemi z 

javnim ključem uporabljajo za šifriranje in dešifriranje dva različna ključa, zato temu 

pravimo asimetrična kriptografija. Najbolj poznan primer te vrste šifriranja je RSA. To 

je asimetričen algoritem in njegova varnost temelji na računski zahtevnosti faktorizacije 

velikih števil. Tipično so asimetrični postopki stokrat do tisočkrat počasnejši od 

simetričnih, med katere spadata Vernamova in Cezarjeva šifra.  

 

Razlika med Vernamovo šifro in RSA je v tem, da se Vernamova šifra zanaša na 

časovno zahtevnost računanja. RSA in ostali novodobni algoritmi za šifriranje pa se 

zanašajo na računsko varnost [1].  

 

Glavno vprašanje kriptografije je, kako preko nekega komunikacijskega sredstva 

popolnoma varno prenesti javni ali zasebni ključ med udeležencema pogovora in kako 

ugotoviti, če imamo prisluškovalca. Za najbolj učinkovito in zanesljivo se je izkazala 

prav kvantna kriptografija. 

 

 3 Kvantna kriptografija 

 

Kvantna fizika je v svet kriptografije prinesla novosti glede distribucije šifrirnega 

ključa. Kvantna mehanika napove verjetnost, da neko vrednost fizikalne količine 

izmerimo, ne pa tudi točnih vrednosti meritev, kar se da s pridom izkoristiti. Iz 

vsakdanjega sveta makroskopskih stvari smo navajeni, da je vse deterministično. Torej, 

če poznamo stanje, v katerem se nahaja sistem, lahko tudi točno napovemo, kakšen bo 

rezultat meritve [1].  

 

Prva ideja za uporabo kvantno mehanskih lastnosti je bila podana v sedemdesetih letih, 

ko je Stephen Wiesner predstavil idejo o kvantnih bankovcih. Le-to je delil s svojim 

dolgoletnim prijateljem Charlesom Bennettom. Domislil se je bankovcev, ki bi 

vsebovali polarizirane fotone. Če bi kdo želel ponarediti te bankovce, bi najprej moral 

ustrezno določiti smeri polarizacije vsebovanih fotonov. Tega seveda ponarejevalec ne 

bi mogel narediti, brez da zmoti začetno stanje fotonov, ki pa ga pozna le banka. Tako 

bi lahko ponarejene bankovce hitro prestregli, saj bi uspešno ponarejanje bilo praktično 

nemogoče. Seveda je pri realizaciji te ideje še veliko fizičnih ovir, npr. kako ustrezno 

shraniti fotone, kako jih uspešno polarizirati in kako jih obdržati v tem stanju. 
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Ko sta se leta 1979 srečala Charles Bennett in računalničar Gilles Brassard, je bila ideja 

o kvantnih bankovcih ključnega pomena za začetek sodobne kvantne kriptografije. 

Skupaj sta dobila idejo, da bi lahko kvantne lastnosti delcev uporabila tudi v 

kriptografiji. Tako je začel nastajati prvi znani protokol kvantne kriptografije, imenovan 

BB84. Pri tem ne gre za nov postopek šifriranja, ampak za popolnoma varno izmenjavo 

šifrirnega ključa, ki se potem uporabi pri šifriranju z zasebnim ključem. S protokoli 

kvantne kriptografije lahko uspešno prenesemo ključ do sogovornika, pri tem pa takoj 

zaznamo ali imamo prisluškovalca ali ne.  

 

 3.1 Kubit in Blochova krogla 

 

Pri komunikaciji kvantne kriptografije informacijo zakodiramo v kvantna stanja, ki jih 

imenujemo kubiti. Klasični bit je sistem, ki lahko obstaja v dveh različnih stanjih. 

Kvantni bit pa je sistem opisan z dvodimenzionalnim (2D) kompleksnim Hilbertovim 

prostorom [1]. Razlika med klasičnim in kvantnim bitom je v tem, da je vrednost 

klasičnega bita vedno 0 ali 1, medtem ko je vrednost kvantnega bita poljubna linearna 

kombinacija stanj 0 in 1 s kompleksnimi koeficienti. Valovno funkcijo Ψ, ki je vsota 

dveh stanj, lahko zapišemo z Diracovo notacijo |0⟩ in |1⟩:  

 

 |𝛹⟩ =   𝛼 |0 ⟩ +  𝛽 |1⟩ , (1) 

 

pri čemer sta α in β kompleksni števili, za kateri velja normalizacijski pogoj: 

 

 |𝛼|2 + |𝛽|2 = 1 . (2) 

 

Ko pomerimo kvanti bit, dobimo z verjetnostjo |α|² stanje |0⟩ in z verjetnostjo |β|² stanje 

|1⟩ . Kadar je vrednost katerega izmed koeficientov enaka nič, dobimo kubit, ki 

predstavlja eno od stanj klasičnega bita.  

 

Da dobimo zapis stanja kvantnega bita s fizikalnim pomenom, določimo vrednosti 

posameznih koeficientov. Če privzamemo, da je vrednost enega koeficienta realna, npr. 

𝛼, iz pogoja v enačbi (2) sledi, da lahko koeficienta α in β izrazimo z dvema kotoma, θ 

in φ:  

 

 
𝛼 = cos

𝜃

2
 

(3) 

in 

 
𝛽 = 𝑒𝑖𝜑 sin

𝜃

2
 . 

(4) 
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Geometrijsko ponazorimo kubite z Blochovo kroglo, ki je predstavljena z enotsko 

kroglo (slika 2) in prikazuje stanje delca zapisanega z enačbo (1), kjer sta vrednosti 

koeficientov α in β podani z enačbo (3) in enačbo (4). Kot θ predstavlja kot med 

krajevnim vektorjem |𝜓⟩  in osjo z, s kotom φ pa označimo pripadajoč kot med 

krajevnim vektorjem in koordinatno osjo x (slika 2). 

 

 
Slika 2. Stanje kvantnega bita prikažemo na Blochovi krogli. Valovna funkcija |𝛹⟩, je prikazana na 

površini krogle. x, y in z so koordinate v kartezičnem koordinatnem sistemu. θ in φ označujeta kota med 

krajevnim vektorjem do |𝛹⟩ in osema z ter x. Stanji |1⟩ in |0⟩ sta na polih Blochove krogle. Povzeto po 

[11]. 

 

  3.2 Izmenjava kvantnega ključa in nezmožnost kopiranja kvantnega  

  stanja 

 

Šifrirni ali skriti ključ, ki se ga pri kvantni kriptografiji prenese od Anje do Boštjana, je 

potrebno dostaviti po primernem sredstvu. V primeru kvantnih delcev (fotonov) je za 

prenos najbolj primerno optično vlakno. Za prenos pa obstajajo protokoli z različnimi 

pristopi. Najbolj značilna predstavnika sta protokola BB84 in E91. Protokol BB84, ki 

ga obravnavamo v diplomskem seminarju, temelji na tem, da kvantnih sistemov ne 

moremo pomeriti, ne da bi pri tem zmotili sistem. Zato kvantnih stanj ni mogoče 

klonirati. Če imamo pri izmenjavi prisluškovalca, le-ta ne more pomeriti stanja sistema, 

ne da bi za seboj pustil sled. V primeru protokola E91 je mogoče kvantna stanja dveh 

ali več kvantnih delcev povezati tako, da meritev stanja enega delca nemudoma vpliva 

na stanje drugega. Protokol E91 je primer protokola s prepletenimi stanji delcev. Če je 
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kateri izmed prepletenih delcev prestrežen, bo to vplivalo na celoten sistem in 

omogočilo razkritje prisluškovalca.   

 

Pri vseh kvantnih protokolih je glavni temelj kvantne komunikacije nezmožnost 

kopiranja kvantnega stanja. V primeru klasičnega bita vzamemo lastnost, da ga je 

možno kopirati, za samoumevno. Kvantnega stanja kubita pa ni možno kopirati. O 

kloniranju sistema govorimo v primeru, ko želimo sistem v neznanem kvantnem stanju 

spraviti v enako stanje kot sistem, ki ga želimo klonirati. Značilni primer takšnega 

poskusa bi bilo ponarejanje že v uvodu omenjenih kvantnih bankovcev. Temelj kvantne 

distribucije ključa je spoznanje, da se kvantnih sistemov ne da pomeriti, brez da bi jih 

pri tem zmotili. Zato je temu ekvivalentna izjava, da jih tudi ni mogoče klonirati, saj če 

bi bilo kloniranje možno, bi potemtakem lahko opravljali meritve, ne da bi pri tem 

zmotili sistem [5]. 

 

 4 Protokol BB84 

 

Kvantna komunikacija odpravi glavno težavo oziroma pomanjkljivost klasičnih 

postopkov šifriranja, to je problem varne izmenjave ključa. Zato je glavna ideja kvantne 

izmenjave ključa, da si Anja in Boštjan, še preden si začneta pošiljati svoja sporočila, ki 

so šifrirana, po istem kanalu izmenjata skrivni ključ. Kvantni kanal, po katerem se 

pošilja kvantne delce, je kar optično vlakno. Kvantni delci, ki jih obravnavamo, so 

linearno polarizirani fotoni. Rezultat postopka s kvantnimi značilnostmi je, da imata 

tako Anja kot Boštjan enako skrivno geslo, pri čemer lahko zagotovita, da je le-to znano 

zgolj njima. Ko zagotovita, da ima vsak skrivni ključ, komunikacija teče naprej 

popolnoma klasično in za šifriranje uporabita enega izmed poznanih algoritmov 

šifriranja. Najbolj zanesljiv je kar Vernamov postopek, ki je edini dokazano varen.  

 

Fotoni, ki jih uporabimo pri varni kvantni komunikaciji za izmenjavo ključa, so lahko v 

dveh osnovnih ortogonalnih stanjih, ki ju določa smer linearne polarizacije. Linearna 

polarizacija določa smer nihanja električnega polja. Vsaki vrsti polarizacije pri kvantni 

komunikaciji pripada ena vrednost bita, torej 0 in 1. Z dogovorom določimo, kateri bit 

pripada kateri smeri polarizacije fotona. Za kvantno izmenjavo ključa ugotovimo, da 

dve smeri polarizacije (vodoravna in navpična) ne zadoščata. Zato potrebujemo dve 

bazi, v katerih bomo pošiljali fotone. Anja bo lahko tako izbirala med bazama z oznako 

+ in ×. Baza z oznako + označuje vodoravno ali navpično polarizacijo, medtem ko baza 

z oznako × označuje polarizaciji pod kotom 45° ali 135° (tabela 1). Izbira baze, ki jo bo 

Anja uporabila za posamezni foton, mora biti popolnoma naključna. Na drugi strani 

optičnega vlakna bo Boštjan zaznaval poslane fotone. In  če hoče ugotoviti, v kateri bazi 

je poslan kateri foton, mora ugotoviti, v kateri smeri je posamezni delec polariziran.  

 

Foton, ki ga pošlje Anja in je polariziran v bazi +, Boštjan lahko pomeri z enako bazo. 

V tem primeru gre foton skozi polarizator, zato mu določita vrednost 1, v nasprotnem 

primeru pa 0. Enako se zgodi pri uporabi druge baze. V primeru, da Anja in Boštjan ne 

uporabita enake baze, vemo da bosta v polovici primerov izmerila 1, v polovici pa 0. Na 
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posamezni foton namreč lahko napovemo samo določeno verjetnost rezultata in ta 

nedoločenost je ključna za varnost kvantne izmenjave ključa [2]. 

 

       stanje 

baze 
0 1 

+ ↔ ↕ 

× ⤡ ⤢ 

Tabela 1. Bazi + in × s pripadajočima smerema polarizacij za stanji 0 in 1. Vrednost bitov za posamezno 

usmeritev polarizacije je opredeljena z 0 in 1. Možne smeri polarizacij so vodoravna, navpična, ter pod 

kotoma 45° in 135° in so označene s puščicami ⤢, ↔, ↕ in ⤡ . S + in × sta označeni bazi. 

 

Postopek izmenjave ključa po kvantnem kanalu poteka v sedmih korakih. Anja pošilja 

Boštjanu polarizirane fotone in sicer v dveh različnih bazah, on pa jih z dvema 

različnima polarizatorjema meri ter določa polarizacijo posameznega delca. Tako 

imamo štiri možne smeri linearne polarizacije fotona in dve bazi, ki ju uporabimo za 

določitev smeri polarizacije. V nadaljevanju navajamo vsak posamezen korak. Koraki 

1 do 3 so predstavljeni na sliki 3, koraki 4 do 6 na sliki 4 in zadnji korak na sliki 5.  

 

Korak 1: Anja generira naključno zaporedje bitov, sestavljeno iz 0 ali 1. Ta niz bo 

kasneje poslala Boštjanu, ki je prejemnik. 

 

Korak 2: Vsak podatek bita Anja zakodira v kubit, oziroma v našem primeru v poljubno 

izbrano smer polarizacije fotona, ki je naključna. S tem jim določi bazo, s katero se 

polarizacijo pravilno izmeri. Za zapis stanja fotona uporabimo enako Diracovo notacijo 

kot pri kubitu, saj se polarizirane fotone opiše z valovno naravo delcev v okviru 

Schrödingerjeve kvantne mehanike.   

 

Korak 3: Glede na določeno bazo in pripadajočo vrednost bita, Anja pošlje ustrezno 

polariziran foton. 

 

Korak 4: Boštjanu smer polarizacije fotonov, ki mu jih je poslala Anja, ni poznana. Zato 

lahko le ugiba in tako za vsak foton naključno izbere bazo, s katero bo opravil meritev 

in določil smer polarizacije poslanega fotona.  

 

Korak 5: V izbrani bazi Boštjan izmeri polarizacijo fotonov. V polovici primerov bo 

izbral enako bazo kot Anja in bosta imela enako izmerjeno vrednost in pripadajoči bit. 

V primeru, da Boštjan izbere drugačno bazo za določanje polarizacije fotona kot Anja, 

bo dobil enako vrednost bita le v polovici napačno izbranih baz. Torej, če dobi foton 

polariziran v vodoravni smeri in pomeri z bazo ×, bo dobil v polovici primerov 0, v 

drugi pa 1.  
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Slika 3. Prvi trije koraki (K) izmenjave ključa. K1: Anja generira naključni niz bitov in K2: vsak bit 

zakodira v kubit. K3: Pošiljanje polariziranih fotonov po kvantnem kanalu. Povzeto po [6].   

 

Korak 6: Iz rezultatov merjenj dobi Boštjan svoj niz bitov. Ker ni v vseh primerih izbral 

enake baze kot Anja, dobi drugačen niz bitov kot ona. Tako pride do napak oziroma 

razhajanj v binarnem ključu. 

 

Korak 7: Po javnem kanalu Anja in Boštjan izmenjata informacije. Seveda ne izmenjata 

rezultatov meritev, ampak primerjata zgolj baze, ki sta jih uporabila. Če se pri kateri 

razhajata, to vesta samo ona dva. Po pogovoru zavržeta bite, ki so se izkazali za napačne 

zaradi nekompatibilne izbire baze. 

 

Končno dobljeni niz bitov je zaradi razhajanj pri meritvah krajši od začetnega. V 

povprečju se obdrži 50 % bitov. Če bi Anja in Boštjan primerjala niz bitov, preden sta 

zavrgla napačne, bi ugotovila, da imata napačnih samo 25 % primerov, kar predstavlja 

polovico napačno izbranih baz.  

 

Prestrežen foton vnese napake v nizu z verjetnostjo (1/2)² = 25 %, pri čemer upoštevamo 

samo tiste bite, pri katerih Anjina in Boštjanova baza sovpadata. Če Anja in Boštjan 

primerjata svoja niza dobljenih bitov, dolžine n, lahko razkrijeta prisluškovalca (naj bo 

to prisluškovalka Eva) z verjetnostjo (P) [1]. Ta verjetnost je razlika med verjetnostjo 

gotovega dogodka in vrednostjo ujemanja bitov v primeru, ko ni prisluškovalke Eve, 

kar je ¾ zaporedja bitov:  

 

 
𝑃 = 1 − (

3

4
)

𝑛

 . 
(5) 
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Slika 4. Koraki (K) 4 do 6 pri izmenjavi ključa: meritev polarizacije fotonov. K4: Boštjan izbere 

naključno bazo in K5: izmeri polarizacijo. K6: Boštjanov dobljen bitni niz. Povzeto po [6].  

 

 
Slika 5. Prikazan zadnji korak (K7). K7: Naključni bit nizov, ki je skupen Anji in Boštjanu. Povzeto po 

[6]. 

 

Evin namen je, da prestreže fotone poslane od Anje in jih pomeri, ter jih pošlje dalje 

Boštjanu, v enakem stanju, kot jih je dobila. Eva tudi ne pozna Anjine izbire baz, zato 

jih tudi sama izbere naključno. V polovici primerov bo izbira pravilna, v polovici pa ne. 

Verjetnost ujemanja baz za merjenje polarizacije fotona, se sedaj spremeni. Verjetnost, 

da bo Boštjan izmeril enako vrednost bita kot ga je poslala Anja, postane 62,5 %. Brez 

Eve je bila ta verjetnost v primeru, ko Eva izbere kompatibilno bazo 75 %, sicer pa 50 

%. Tako se bosta v primeru Evinega prisluškovanja, končna Anjina in Boštjanova niza, 

razlikovala v 37,5 % bitov [1]. Ko pride do večjega števila razhajanj v končnem nizu, 

to lahko Anja in Boštjan pravočasno ugotovita in niz zavržeta (tabela 2). 
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Takšna varna izmenjava ključa s protokolom BB84 ne bi bila možna, če bi lahko izmerili 

polarizacijo Anjinega fotona, ga klonirali in ga poslali naprej Boštjanu ter če bi bilo 

možno razmnoževati fotone, ki jih pošlje Anja.  

 

Ko Anja in Boštjan po koncu celotnega kvantnega protokola ugotovita, da ni bilo 

prisluškovanja, imata niz naključnih bitov, ki so poznani zgolj njima in jima potem 

služijo dalje za izmenjavo informacij po enem izmed postopkov klasične kriptografije, 

na primer z Vernamovim šifriranjem.  

 

Anjin naključni niz bitov 0 1 1 0 1 0 0 1 

Anjina naključno izbrana baza + + × + × × × + 

Smer polarizacije poslanega fotona ↕ ↔ ⤡ ↕ ⤡ ⤢ ⤢ ↔ 

Evina naključna baza + × + + × + × + 

Evina izmerjena in poslana polariz. ↕ ⤢ ↔ ↕ ⤡ ↔ ⤢ ↔ 

Boštjanova naključna baza + × × × + × + + 

Boštjanova izmerjena in poslana pol. ↕ ⤢ ⤢ ⤡ ↔ ⤢ ↕ ↔ 

Skrivni ključ 0  0   0  1 

Napake v ključu   x      

Tabela 2. Prikaz protokola BB84 s prisotnostjo prisluškovalke Eve. Vrednost bitov za posamezno 

usmeritev polarizacije je opredeljena z 0 in 1. Možne smeri polarizacij so vodoravna, navpična, ter pod 

kotoma 45° in 135° in so označene s puščicami ⤢, ↔, ↕ in ⤡ . S + in × sta označeni bazi, napačno določen 

bit v ključu zaradi drugačne izbire baze pa je označen z x.  

 

4.1 Vrste BB84 protokolov 

 

Zadnja desetletja so razvili in predlagali več različic osnovnega protokola BB84. Med 

najbolj poznanimi so različice B92, BB84 protokol s šestimi stanji in asimetrični BB84 

(aBB84). Različne variacije protokola so nastale z iskanjem novih načinov zaznavanja 

in določanja prisluškovalca. V primeru BB84 je to storjeno tako, da izgubimo velik del 

podatkov. Da bi se temu izognili, je bil najprej predlagan asimetrični BB84 protokol. V 

primeru aBB84 izbereta Anja in Boštjan dve bazi. Eno bazo z veliko verjetnostjo in 

konjugirano bazo z malo verjetnostjo. Pri tem je prva baza z veliko verjetnostjo 

uporabljena za določanje skrivnega ključa, druga pa za potrditev odsotnosti 

prisluškovalca. Protokol je asimetričen zato, da je število izmerjenih bitov v posamezni 

bazi različno. S takšno modulacijo protokola prihranimo del informacij, ki jih v 

originalnem primeru BB84 izgubimo [4].  

 

V prilagojenem protokolu BB84 s šestimi stanji se uporabi šest različnih polarizacij v 

treh ortogonalnih bazah. Protokol je priročen za uporabo prenosa polariziranih fotonov 

po kvantnem kanalu, ki ima veliko šuma. Ker mora prisluškovalec izbirati med tremi 

različnimi bazami, se hitreje opazi spremembe, zato se lahko s takšnim protokolom 

učinkoviteje določi tretjo osebo. 
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Leta 1992 je Charles Bennett predlagal poenostavljeno različico svojega prvotnega 

protokola. Predlagal je protokol B92. Izbrani stanji (Ψ0, Ψ1), ki jih Anja uporabi v 

primeru protokola B92 in sta določena s stanjema |0⟩ in |1⟩:  

 

 |Ψ0⟩ = |0⟩  (6) 

 

in 

 

 |Ψ1⟩ =  
1

√2
 (|0⟩ + |1⟩) . (7) 

  

Anja si pripravi naključen izbor klasičnih bitov dolžine α in glede na rezultat Boštjanu 

pošlje sledeče:  

 

 
|Ψ⟩ =  {

|0⟩ , č𝑒 𝛼 = 0 
1

√2
 |0⟩ + |1⟩ , č𝑒 𝛼 = 1

 . 
 

(8) 

 

Tako lahko Anja in Boštjan sproti določata ali je Boštjan izmeril pravilno polarizacijo 

poslanega fotona ali ne. Možnost izbire je v primeru protokola B92 zgolj dveh smeri 

polarizacije (slika 6, enačbi 6,7) in ne štirih, tako kot v primeru BB84. 

 
Slika 6. V protokolu B92 stanjema pripišemo polarizacijo v vodoravni smeri (stanje |Ψ0⟩) in pod kotom 

45° (stanje |Ψ1⟩). Povzeto po [4].  

 

 5  Praktična implementacija kvantnih protokolov 

 

Prvi eksperiment kvantno kriptografskega postopka so izvedli leta 1989. Pri poskusu so 

namesto posameznih fotonov uporabili močno skrajšane pulze laserske svetlobe, s 

katerimi so izvedli prenos na razdalji 30 cm in  s frekvenco 10 Hz. Poskus je bil podlaga, 

da so v prihodnje za kvantni kanal vzeli optično vlakno in ne zrak, saj so v primeru 

kvantnega kanala imeli večji nadzor nad poslanimi delci ter manjše število motenj. Prvi 

uspešno izveden eksperiment izven laboratorija je bil izveden šele leta 1995, pri katerem 

so uspeli narediti prenos na razdalji 23 km. Prenos fotonov je bil izveden po optičnem 

vlaknu, ki se je nahajalo pod Ženevskim jezerom. Glavni problem, ki ga je bilo potrebno 

rešiti, je bila stabilizacija optičnega vlakna, ki ga je v naravi težje nadzorovati kot pa v 
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laboratoriju. Leta 1997 so nastale prve sheme imenovane ''plug & play''. Sheme so 

temeljile na Faradayevih ogledalih, ki so avtomatično kompenzirala izgube fotonov 

zaradi spremembe polarizacije in lomnosti. Prvi izdelek sheme ''plug & play'' je naredila 

univerza v Ženevi [7]. S tem novim sistemom so leta 2002 izvedli uspešni poskus na 

razdalji 67 km, ponovno pod Ženevskim jezerom po telekomunikacijskem kablu [8]. 

 

S časom so poskusi postali nadzorovani in uspešni na razdalje večje od 67 km, zato je 

logično sledila implementacija kvantnega prenosa podatkov v vsakdanje življenje. Prve 

so to izkoristile banke za varne transakcije valut. Leta 2004 je bila na Dunaju izvedena 

prva bančna transakcija po kvantno kriptografskem protokolu. Štiri leta kasneje je bilo 

tudi na Dunaju implementirano prvo računalniško omrežje, zaščiteno s kvantno 

kriptografsko shemo. Omrežje je sestavljalo 200 km optičnega vlakna in je povezovalo 

6 različnih lokacij na Dunaju ter zunanji kraj, oddaljen 69 km.  

 

Zastoj v eksperimentih s kvantnimi protokoli je nastal zaradi slabih strani uporabe 

optičnega vlakna. Z dolžino optičnega kabla namreč eksponentno narašča verjetnost za 

absorpcijo in depolarizacijo fotonov med prenosom. Zato so bili poskusi težko izvedljivi 

na razdalje večje od 100 km.  

 

Leta 2012, so fiziki iz univerze na Dunaju izvedli praktično implementacijo protokola s 

prepletenimi stanji. Izvedli so ga na razdalji 143 km med Kanarskima otokoma La Palma 

in Tenerifi. To so izvedli s pomočjo kvantnih teleskopov, katerih namen je proizvajanje 

prepletenih stanj fotonov, ki jih potem pošljejo do detektorja [9].  

 

V začetku letošnjega leta, konec meseca januarja, so Kitajci preko svojega satelita 

Micius, ki so ga v orbito poslali pred dvema letoma, izvedli video konferenco med 

dvema kontinentoma, Evropo in Azijo, ter pri tem uspešno uporabili za preverjanje 

varnosti kvantno kriptografski postopek, ki je temeljil na protokolu BB84 [12]. 

 

Obstaja tudi vrsta podjetji, ki prodajajo kvantno kriptografske sisteme. Ukvarjajo se z 

razvojem kvantnih številskih generatorjev, ki se lahko uporabijo preko USB priključka 

na klasičnem računalniku (ID Quantic), ponujajo računalniško opremo (Quintessence) 

v sodelovanju s podjetji Boeing, IBM, HP. Podjetje Qubitekk se ukvarja tudi s 

praktičnimi izdelki generatorjev prepletenih delcev po principu sheme ''plug & play'' 

[17]. Aktivno so se raziskave uporabnosti kvantnih protokolov in njihove 

implementacije v podjetjih, lotila tudi večja računalniška podjetja kot so HP, IBM, 

Toshiba, …  

 

 6  Varnostna ojačitev ključa 

 

Ko se postopek kvantnega protokola za določanje ključa uporabi v praksi, naletimo na 

nekaj težav. Sredstvo ali kanal, po katerem se zgodi prenos delcev, je večkrat 

nezanesljivo. V primeru optičnega vlakna,  pride do izgube fotonov zaradi absorpcije. 
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Sprememba polarizacije pri detekciji povzroči slab izkoristek naprav. Šum naprave 

zmoti meritev in zazna foton, ki ga sploh ni bilo. Problemi nastanejo tudi pri opremi za 

oddajanje fotonov, saj včasih naprave ustvarijo pulze svetlobe, ki vsebujejo več kot en 

foton. Vse to so okoliščine, ki pripeljejo do napak v izvajanju postopka, posledično pa 

tudi do napak v skupnem ključu, ki si ga po opravljenem postopku delita Anja in 

Boštjan. Kadar naletita na napako v ključu, ne moreta ločiti ali je prišlo do napake zaradi 

pomanjkljivosti merilnega sistema ali zaradi prisluškovanja tretje osebe. Zato izbereta 

najslabši možni scenarij in privzameta, da so vse napake posledica prisluškovalke Eve. 

V tem primeru morata izvesti dodatne postopke za varovanje njunega ključa.  

 

Največkrat se najprej uporabi kaskadni algoritem. Tega se lotita Anja in Boštjan tako, 

da po javnem kanalu primerjata parnost binarnega niza, ki je lahko soda ali liha, glede 

na število enic v nizu. To poteka večkrat zaporedoma. Niz razdelita in primerjata 

parnost. Če se parnost ne ujema, morata opraviti binarno iskanje, pri čemer opravljata 

bisekcijo bloka na manjše bloke ter vsakič primerjata parnost, dokler ne najdeta 

iskanega napačnega bita. Verjetnost, da se na en izbran blok bitov nahaja več kot en 

napačen bit, je zelo majhna. Postopek določanja parnosti bita ponavljata dokler nista 

zadovoljna z zaporednimi ujemajočimi se parnostmi delov ključa.  Ker lahko pri tem 

postopku Eva dobi dodatne informacije o ključu in jih uporabi sebi v prid, zavržeta Anja 

in Boštjan zadnji bit vsakega bloka in opravita še dodatni postopek za varnost ključa. S 

postopkom varnostne ojačitve ključa dobimo varen končni ključ, ki pa je krajši od 

začetnega. Pri varnostni ojačitvi ključa se uporabljajo univerzalne kriptografske hash 

funkcije. To so enosmerne funkcije, kar pomeni da jih je v eno smer enostavno 

izračunati. Če pa bi želeli obrniti postopek, pa je izračun časovno in računsko 

zahtevnejši. Lažje si predstavljamo to lastnost hash funkcije na primeru množenja 

naravnih števil. Zmnožiti gre lahko, če pa bi želeli iz rezultata izvedeti, katera naravna 

števila smo uporabili, moramo narediti faktorizacijo, ki pa je časovno zahtevnejša. 

Naloga hash funkcije je, da analizira od večjih domen k manjšim. Uporabi se univerzalni 

razred hash funkcij, ki vsebuje več različnih hash funkcij. Vsakokrat, ko zaženemo 

aplikacijo z uporabo razreda hash funkcij, je uporabljena hash funkcija izbrana 

naključno iz celotnega razreda [15]. Po opravljenem postopku varne ojačitve ključa tako 

dobimo varen končni ključ, ki je krajši od začetnega. V zameno za večjo varnost 

žrtvujemo del ključa.   

 

Za takšen dodatni postopek ojačitve varnosti se Anja in Boštjan odločita zatem, ko po 

javnem kanalu primerjata izbiro baz in zavržeta napačne bite. Iz te primerjave lahko 

določita pogostost napake (R) glede na prisluškovalca, oziroma šuma naprav. Če je 

vrednost R dovolj visoka, se izkaže, da sta zgoraj omenjena postopka kaskadnega 

algoritma in varnostne ojačitve ključa, nujna. 
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 7  Simulacija protokola BB84 

 

Delovanje protokola BB84 preverimo s kratko simulacijo, ki smo jo napisali v 

programskem jeziku Phyton. Napisali smo program, v katerem smo ponazorili postopek 

izmenjave polariziranih fotonov med Anjo in Boštjanom. 

 

V programu smo simulirali potovanje 50 000 fotonov, ki jih pošlje Anja Boštjanu. 

Naključno izberemo vrednost bita (0 ali 1) ter vsaki vrednosti bita pripišemo smer 

polarizacije (⤢ ali ⤡ ali ↕ ali ↔) fotona. Nato se naključno izbere eno izmed baz + ali 

×. V primeru, da imamo prisluškovalko, tudi ona naključno izbere bazo. Če je njena 

izbrana baza drugačna od začetne, je 50 % verjetnost, da Eva izmeri pravilno vrednost 

ter ob tem spremeni polarizacijo fotona. Tako dalje pošlje drugačen foton, saj je z 

meritvijo spremenila stanje sistema. Boštjan, ki je prejemnik, nato naključno izbere eno 

izmed baz. Na koncu število bitov, ki se ujema, delimo s številom poslanih bitov, da 

dobimo deleže, iz katerih dobimo verjetnost v procentih, če jo pomnožimo s 100.  

 

Rezultati programa so verjetnosti ujemanja končnega ključa sestavljenega iz bitov. 

Spremljali smo še, kako se ta vrednost spreminja z vključitvijo tretje osebe, ki 

prisluškuje ter kako se ujemanje spreminja s povečanjem števila prisluškovanj. V 

programu smo vključili zaporedne prisluškovalce. Ti zaporedoma pomerijo foton in ga 

pošljejo dalje naslednjemu. Vsak prisluškovalec v zaporedju prejme naključno 

polariziran foton. Naključno izbere bazo, v kateri bo pomeril prejet foton. V primeru, 

da je izbrana baza enaka polarizaciji fotona, pošlje naprej nespremenjen foton, v primeru 

da baza ni enaka, pa je 50 % verjetnost, da bo prebral napačno polarizacijo in bo tudi 

dalje poslal napačno polariziran foton. Ko sem napisala simulacijo sem imela v mislih 

grafični prikaz postopka upoštevanja te tretje osebe, ki prestreže fotone (slika 7).  

 

Pri praktičnem delu pri izvajanju protokola zaradi merilne opreme pogosto prihaja do 

odstopanj meritev. Napake, ki nastanejo, so lahko slučajne in sistematične. Anja in 

Boštjan ne moreta določiti vzroka napak. Predpostavimo, da so vse napake zaradi 

prisluškovalke. V našem primeru večanje števila prisluškovalcev hkrati ponazarja 

večanje števila motenj meritev s spremembo polarizacije poslanih fotonov. Na sliki 8 

vidimo prikaz rezultatov simulacije. Na grafu je prikazana karakteristika spreminjanja 

verjetnosti ujemanja bitov ključa v odvisnosti od števila prisluškovalcev. Opazimo 

lahko, da je odvisnost eksponentna funkcija. Začetna meritev brez prisluškovalca ima 

75 % ujemanja, kot je bilo pričakovano iz teoretičnih izračunov. V primeru ene 

prisluškovalke dobimo vrednost ujemanja končnega niza bitov 62,5 %, v nadaljnjih 

primerih večjega števila oseb pa pade vrednost do 50 % in se ne zniža (slika 8).  
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Slika 7. Grafični prikaz postopka kode upoštevanja števila prisluškovalcev, ki prestrežejo foton. 

 

 
Slika 8. Verjetnost (P) ujemanja bitov med dobljenim nizom od Anje in Boštjana v odvisnosti od števila 

prisluškovalcev (N). Črne točke prikazujejo verjetnost za določeno število upoštevanih prisluškovalcev. 

Rdeča krivulja prikazuje odvisnost 𝑒−𝑘𝑁, pri čemer je k, koeficient naklona premice, ki smo ga dobili s 

prilagajanjem krivulje izmerjenim rezultatom v log-log diagramu. Vrednost koeficienta premice iz grafa 

je 0,67 ± 0,01. 
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 8  Protokol E91 

 

V seminarju obravnavan protokol BB84 je bil prvi kvantno kriptografski protokol za 

prenos ključa in temelji na Heisenbergovem principu nedoločenosti. Zatem je nastalo 

veliko različic, ki so temeljile na tem protokolu. Kasneje, leta 1991 pa je Artur Ekert 

ubral novi pristop, ki temelji na prepletenosti delcev (EPR pari) in protokol poimenoval 

E91. Glavna ideja je testirati varnost protokola z uporabo Bellovih neenakosti. Prav tako 

se lahko to idejo implementira tudi v protokol BB84 [8].  

 

V primeru protokola E91 vzamemo za kvantna stanja polarizacijsko prepleteno stanje 

(Ψ): 

 

 

|𝛹⟩ =
1

√2
 (|01⟩ − |10⟩) , (9) 

 

pri čemer je takšno stanje superpozicija dveh stanj |01⟩  in |10⟩ , pri katerih je to 

kombinirano stanje delcev dobro določeno in imata enak koeficient 1/√2 , ki določi, da 

vsako stanje obstaja z enako verjetnostjo. 

 

Nek vir odda kvantno prepletena delca, ki sta v stanju zapisanem z enačbo (9). V našem 

primeru sta to kar polarizirana fotona. Ta dva delca ločimo in enega pošljemo Anji, 

drugega pa Boštjanu. Obstaja tudi možnost, da proizvede oba prepletena delca Anja in 

šele nato enega pošlje Boštjanu. Prepletena stanja so popolnoma korelirana in rezultat 

posamezne meritve ostaja popolnoma naključen ter nepredvidljiv. Zatem Anja in 

Boštjan izmerita stanje svojega delca in pri tem raziščeta kvantno prepletenost EPR 

para. Za vsako meritev Anja in Boštjan naključno izbereta bazo, v kateri bosta izmerila 

polarizacijo fotona. Svoje izbire bosta nato, enako kot pri BB84, primerjala po javnem 

kanalu. V primeru, da sta izbrala enaki bazi, pričakujeta nasprotna rezultata zaradi 

principa kvantne prepletenosti. Če Anja izmeri en delec (eno stanje), potem lahko 

Boštjan izmeri samo še drugo možno stanje,  različno od Anjinega. Če analizirata vse 

meritve in rezultatom priredita ustrezne vrednosti bitov kot se naredi tudi v primeru 

protokola BB84, dobita na koncu šifrirni ključ v binarni obliki, pri čemer sta si ključa 

od Anje in Boštjana komplementarna. Eden izmed njiju nato pretvori ključ in tako dobita 

skupni skrivni ključ.  

 

V primeru, da imamo pri izmenjavi prisluškovalko Evo, mora ta tudi izbrati bazo, v 

kateri bo pomerila delec. Ob tem ko pomeri delec, uniči korelacijo med Anjino in 

Boštjanovo meritvijo. Kadar vsi trije uporabijo enako bazo za merjenje delca, se Evina 

prisotnost ne pozna, saj bo Boštjan izmeril enako vrednost, kot bi jo brez njenega 

posredovanja. Kadar pa Anja in Boštjan izbereta kompatibilni bazi, Eva pa ne, nastane 

problem. Informacija, ki jo Eva pridobi s to meritvijo, ni uporabna, saj se jo kasneje 
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izloči iz niza rezultatov, kot napako. Tako algoritem E91 omogoča razkritje tretje osebe 

brez dodatnega razkrivanja informacij o ključu [1].  

 

 9 Zaključek 

 

V diplomskem seminarju smo obravnavali protokol BB84, prvi predlagan protokol 

kvantne kriptografije in analizirali njegov postopek izvedbe. Navedli smo tudi možne 

alternativne izvedbe protokola BB84 (B92, aBB84 in BB84 s šestimi stanji), ki so 

nastale kasneje, z namenom odpravljanja pomanjkljivosti, glede prepoznavanja 

prisluškovalca in izgube skupnega dela končnega niza bitov. Med izvedbo protokola 

BB84 si pošiljatelj (Anja) in prejemnik (Boštjan) izmenjata naključno polarizirane 

fotone, pri čemer posamezna smer polarizacije fotona predstavlja določeno vrednost bita 

(0 ali 1). Pri praktični implementaciji protokola se naleti na vrsto težav, ki povzročijo 

napake v dobljenem nizu bitov. Napake nastanejo zaradi prisluškovanja tretje osebe ali 

zaradi pomanjkljivosti merilne opreme, ki se jo uporabi pri izvedbi. Da se te napake 

čimbolj učinkovito odpravi, smo analizirali postopek varnostne ojačitve ključa, ki v 

zameno za večjo varnost zahteva, da se odpovemo delu začetnega ključa. Postopek ne 

odpravi v celoti morebitnih napak v nizu zaradi pomanjkljivosti merilne opreme. 

Napake zaradi merilne opreme se odpravijo z bolj natančnimi merilnimi napravami, zato 

je v sedanjih praktičnih implementacijah kvantnih protokolov aktualen kvantni teleskop. 

 

Teoretično napovedane vrednosti ujemanja ključa bitov med Anjo in Boštjanom, smo 

preverili s simulacijo ter potrdili, da se v primeru nemotene komunikacije ujema 75 % 

bitov. V primeru prisluškovalke Eve pa ujemanje pade na 62,5 %. S simulacijo smo 

želeli tudi preveriti, kakšen bi bil trend ujemanja bitov v primeru večjega števila 

prisluškovalcev in opazili, da vrednosti ujemanja eksponentno padejo do 50 %. Pri tem 

smo večje število prisluškovalcev enačili z napakami merilnega sistema, saj Anja in 

Boštjan iz svojega niza ne moreta določiti, zaradi katerega vzroka je prišlo do napake.  

 

Za nadaljnje raziskovanje kvantne kriptografije, bi se lahko bolj posvetili varnostni 

ojačitvi ključa [5], ki uporabi skupino hash funkcij in zelo pripomore k dodatni varnosti 

[14]. Medsebojno bi se lahko primerjalo učinkovitost ter zanesljivost določanja 

prisluškovalca med različnimi protokoli, kot je npr. E91, ki temelji na prepletenosti 

kvantnih delcev [3]. 
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