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چکیده
جنگ جهانن اول بیشتر در شوزۀ جنگهای شیمیاین و تس یحال شیمیاین مطرم بود؛ اما در جنگ جهیانن دومز
دنیای فیطیک اتمن و داشتن متخصصا اتمن و مولکولن اهمیت ویژهای پیدا کیرد .در دنییای امیروزز متخصصیا
پیشبینن منکنند که جنگهای آیندهز جنگهای اطالعال و انفورماتیک خواهد بود و برتری با کشوری است که
دارای متخصصا ع وم مرتب با فناوری اطالعال باشد .از این روز هدس این پژوهش میدیریت سیازماننز انتقیال و
نگهداری اطالعال به صورل امن و مطمئن با توجه به پیشرفتهای اخیر ع من و فناورانه در سیازما های نظیامن
است .در این مقاله با توجه به روت ع من -فیطیکنز ضمن تأکید بر تغییر پارادایم (الگوواره) در مدیریت و تمرکط بیر
پارادایم کوانتیومنز پروتکیل (قرارداد)هیای مخت یش رمطنگیاری کوانتیومن مقایسیه منشیوند .بیا اسیتفاده از روت
شبیهسازی و نموداری در کنار تح یل فیطیکنز قولها و ضعشهای هر پروتکل (قرارداد) بییا مینشیود و میدیریت
کوانتومن منتواند از بستر عدم قطعیت و اغتشات ذاتن دنیای کوانتومن بیه صیورل بهینیه اسیتفاده کنید .نتیایج
شاصل نشا مندهد که بهتر است برای باال برد کیفیت تجهیطال و دستگاههای ارتبیاطن در میدیریت اطالعیال
محرمانه و امنیتنز به جای مقاب ه با شنودکنندههاز تمرکط سازما بر روی منابع مالن و انسانن قرار گیرد.
واژههای کلیدی :پارادایم کوانتیومنز میدیریت کوانتیومنز تیکفوتیو ز رمطنگیاری کوانتیومنز امنییت اطالعیالز
شبیهسازیز کیوبیت

 .1دانشجوی دکتری نانوفیطیکز عضو هیئت ع من دانشگاه افسری امام ع ن(ع) (نویسندۀ مسئول)ز 
seiedisa.karanian@gmail.com
(ع)
 .2کارشناس ارشد فیطیک نظریز مدرس دانشگاه افسری امام ع ن
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مقدمه
در سازما های پیچییده امیروزیز روتهیای سینتن مهارلهیای میدیریت از جم یه برنامیهریطیز
سازما دهنز مدیریت و کنترل -که با سرعت زیاد در شال شرکت و تغییر است -مناسب نیسیتند.
توسییعۀ ع ییوم انسییانن باییید در کنییار و همقییدم بییا توسییعۀ ع ییوم طبیعیین باشیید .بییرای اییین منظییور
اندیشمندا شوزۀ مدیریت سعن دارند که از مفاهیم فیطیک جدید از جم ه مکانیک کوانتیومن در
جهت مدیریت سیستمهای پیچیده بهره بگیرند .این امر باعر منشود که مدیرا محدودیتهای
ناشن از تفکر مکیانیکن و قطعین را کنیار زده و میدیرا تغیییر شیوند (شی تو و دارلینیگ 2001؛
کاراکاس و فهریز .)2009
از دیرباز کشورها و نظامیا برای انتقال اطالعال محرمانه از زبا رمط استفاده مینکردنید کیه
به تبع آ ز شکستن کید و رمیطز ضیربال جبیرا ناپیذیری را بیه همیراه داشیته اسیت .سیازما های
امنیتن و نظامن همیشه در پن روشن بودهاند که اطالعاتشا را به صورل امین و رمطگونیه انتقیال
دهنیید؛ بییه گونییهای کییه اگییر بیگانگییا بییه آ دسییت یابنییدز نتواننیید اطالعییال محرمانییه را از پیییام
رمطگذاری شده استخراج کنند .رمطنگاریز هنر تولید پیام است؛ به شک ن که برای افراد غیرمجاز
قابلفهم نباشد .رمطنگاریز قسمتن از شوزۀ تح یل رمط اسیت کیه شیامل شکسیتن نییط منشیود.
برای شکستن رمط و فهمید پیامز باید پیام رمطشده همراه با یک ک یید بیه ییک الگیوریتم ریاضین
داده شود تا پیام قابلفهم به دست آید .برای اینکه سیستم رمطنگاری امنیت داشیته باشید بایید از
ک ید شفاظت کرد؛ به طوری که الگوریتم ریاضن بدو ک ید قابل شکستن نباشید .از آنجیاین کیه
امکا دارد کشورها به الگوریتمهای پیچیدۀ ریاضن برای شکستن رمط دسیت پییدا کیرده باشیندز
لطوم شفاظت از ک ید و اطمینا از امن بود آ اهمیت زیادی دارد.
یکن از کالسهای مهم سیسیتمهای رمطنگیاریز سیسیتمهای غیرمتقیار اسیت کیه از ک ییدهای
مخت فن برای رمطگذاری و شکستن رمط استفاده منکند .این سیستمهاز بیه سیسیتم «ک یید عمیومن»
معروس است .در این سیستم هر شخ یک ک ید عمومن و یک ک ید خصوصن دارد .ک ید عمیومن از
روی ک ید خصوصن ساخته منشود و در اختیار همیه قیرار منگیرنید .شتین ک ییدهای عمیومن افیراد
مخت ش را منتوا در یک دفترچه ارایه داد .اگر شخ «آ» بخواهید بیه شیخ «ب» ییک پییام رمیطی
مخابره کندز به دفترچۀ راهنما مراجعه منکند و با توجه به ک ید عمیومن شیخ «ب» پییام خیود را بیه
صورل رمیط در مینآورد؛ سیپس شیخ «ب» بیا اسیتفاده از ییک الگیوریتم ریاضین و ک یید عمیومن و
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خصوصناتز پییام رمیط شیده را تح ییل و سیپس دریافیت منکنید .سیسیتمهای رمطنگیاری متقیار ز
همانند سیستم رمطنگاری RSAز طرفدارا زیادی دارند (راجرزز .)2010
امنیت سیستمهای ک ید عمیومن بیر پاییۀ پیچییده بیود و طیوالنن بیود محاسیبال ریاضین
استوار است؛ برای مثال امنیت سیستم رمطنگاری  RSAبر پایۀ محاسبه و فیاکتورگیری اعیداد اول
استوار است؛ هیر چیه اعیداد بطرگتیر باشیندز ایین محاسیبال طیوالننتر و الگوریتمهیا پیچییدهتر
خواهند بود .در مجموع امنیت سیستم رمطنگاری با ک ید عمیومن از منظیر ریاضین اثبیال نشیده
است .از طرفین سیسیتمهای متقیار کیه بیرای هیر فیرد از ییک ک یید متفیاول بیرای رمطنگیاری و
شکستن رمط استفاده منکنندز از نظر ریاضن سیستمهای امنن هستند (هماننید سیسیتم One-
( )Time Padبوخمیا ز  .)2004بیا ایین شیال در سیسیتمهای ک یید خصوصین (ییا سیسیتمهای
متقار ) امنیت و انتقال امن ک ید و همچنین تولید تصادفن ک یید اهمییت فراوانین دارد .در ایین
روت نمنتوا برای همۀ پیامها از یک ک ید استفاده کرد؛ چو امکا دارد فیرد سیوم ییا شیخ
شنودکننده با استفاده از پیامهای رمط شدۀ مخت شز ک ید را بیه دسیت آورد .بیه همیین دلییلز در
سیستم های متقار باید برای هر پیام یک رمط جداگانه تولید کیرد و رمیط میورد نظیر را بیه شیخ
«ب» کیه مقصیید انتقیال پیییام مهییم اسیتز فرسییتاد .در ایین مرش ییه اسییت کیه پییارادایم (الگییوواره)
کوانتومن مدیریت نقش ایفا منکند و مدیریت اطالعال با پذیرت ماهیت غیر قطعین سیسیتم بیا
استفاده از رمطنگاری کوانتومن به کمک سیستمهای رمطنگاری کالسیکن منآید و با فراهم کرد
بستر کوانتومنز امکا انتقال ک ید به صورل امن را فراهم منکند.
همیشه سازما های نظامن و نهادهای امنیتنز به شفاظت اطالعال و انتقیال ایین اطالعیال
به صورل محرمانه عالقهمند بودهاند .با پیشرفت فناوری و ابطارهای رایانیهای در دهیههای اخییرز
رمطنگاری و انتقال اطالعال محرمانه و امن مشکلساز شیده و روتهیای سینتن امنییت کیافن را
ندارد .با افطایش قدرل محاسباتن رایانههاز هر رمطی قابل شکسیتن اسیت و پیامهیای رمطنگیاری
شده توس هکرها و کدشکنها قابل شکستن منباشند (اسیعدیز  .)1392امیروزه سیسیتمهای
امنیتن و دانشکدههای فیطیک آمریکا و کانادا در پین اسیتفاده از رمطنگیاری کوانتیومن بیه عنیوا
روشن نوین و امن در انتقال و رمطنگاری اطالعال هستند؛ بیه طیوری کیه دیگیر شتین بیا افیطایش
قدرل ابررایانهها امنییت پیامهیا بیه مخیاطره نیفتید .رمطنگیاری کوانتیومن بیا اسیتفاده از قیوانین
بنیادی فیطیک کوانتوم بستری مناسب برای ارتباطال امن فراهم منکند.
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دو روت اص ن برای رمطنگاری کوانتومن وجود دارد :نخسیت روشین اسیت بیه نیام  BB84کیه
بنت 1و برسرد )1984( 2آ را ارایه کردند .در شالت دیگیر از درهمتنییدگن 3شالتهیای کوانتیومن
فوتو ها برای انتقال کیوبیت 4استفاده منکنند (ایکارلز 1991؛ واکس و زیویز 2002؛ تیتیل و
همکیارا ز  2000و ژنیوین و همکیارا ز  .)2000در اییین مقالیه بیه بررسین روت اول منپییردازیم و
ویژگنها و تواناینهای نظری و عم ن این روت بررسن منشود.

بیان مسئله و اهمیت پژوهش
شروع قر  21را منتوا از نظر فناوری «عصر کوانتوم» نامید .رایانههاز اینترنتز بارکد خوا هیا و
جراشنهای لیطریز تنها چند نمونه از پیامدهای جدید و نوآوریهای نظریۀ فیطییک قیر بیسیتم
هستند که «مکانیک کوانتوم» نامیده منشوند (ش تو و دارلینگز .)2001
در مکانیک کوانتوم با رفتارهای رندوم و پیشبینن نشده روبهرو هستیم که بیا مینکنید :هیر
کنش همواره با واکنشن به هما اندازه ولن در جهت مخالش همراه نیسیت .ایین خصوصییت بیه
ً
این معنا نیست که رفتارهای کوانتومن کامال رندوم و اتفاقن هستندز ب که بیا کنندۀ این واقعیت
است که قطعن نیستند .تحقیقال سالهای اخیر در بیولوژیز روا شناسن و فیطیولیوژی اعصیاب
پیشنهاد منکند که انسا یک موجود کوانتومن است (دایرز  .)1995نه از نظر ابعادز ب که از نظر
ذهن و اعصاب که تحت تأثیر اصول مکانیک کوانتومن است .محققا شوزۀ مدیریت بر این باورند
که روتهای مدیریت جدید باید همگام با عصر کوانتوم باشد؛ بهطیوری کیه بیه جیای اسیتفاده از
روتهای قطعن و قدیمن کنش و واکنشز باید روتهاین را مناسب با عیدم قطعییت و اغتشیات
ناشن از سرعت زیاد تغییرال اتخاذ کنیم.
به طور خالصهز اصول مکانیک کوانتومن باعر منشیود کیه میدیرا نگاهشیا را بیه واقعییت
وارونه کرده و سعن کنند با نگاهن از درو به بیرو ز اخیتالل و اغتشیات را در میدیریت خیود وارد
کنند .بدین منظور ش تو ( )2001با این فرض که قوانین کوانتومن بر هر چییطی در دنییا شیاکم
هستندز یک مجموعه از مهارلهای مدیریتن را بر اساس مفاهیم کوانتومن به صورل زییر معرفین

1. Bennett
2. Brassard
3. entanglement
4. Q-bit
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منکند .1 :دید کوانتومن؛  .2تفکر کوانتومن؛  .3اشساس کوانتومن؛  .4شیناخت کوانتیومن؛
 .5عمل کوانتومن؛  .6اعتماد کوانتومن؛  .7وجود کوانتومن (ش تو و دارلینگز )2001؛
برای اینکه از این دست مهارلهای کوانتیومن -میدیریتن بیه درسیتن در سیازما ها و انتقیال
دادهها استفاده شودز باید بدانیم:
الش) ما از نظر کوانتومن در دنیاین هوشمند زندگن منکنیم؛
ب) همه چیطی در این دنیا با یکدیگر همبسته هستند؛
ج) دنیا از اغتشات و آشوب برای نظم بخشید استفاده منکند.
پرسشهای پژوهش

پرسش اصلی :در مقابل شنودکنندهها و نواق تجهیطاتن برای انتقال اطالعال نظامن و
امنیتن با استفاده از قوانین فیطیک کوانتومن و ماهیت آشوبنا دادههاز کدام یک از
پروتکلهای انتقال دادهز امینت بهتری را برای خطوط ارتباطن فراهم منکنند؟
پرسش فرعی  :مفاهیم و اصول بنیادی فیطیک کوانتوم چه کاربرد و دستاوردی در شوزۀ
مدیریت سازمانن و اطالعاتن دارد؟
نگاه نظری پژوهش
توضیح کوانتومی کلید با استفاده از حالتهای تک فوتون

هما طور که در نظریۀ کالسیک اطالعالز هر بیت دو ارزت صفر و یک داردز کیوبیت (بیتهیای
کوانتومن) را هم منتوا با استفاده از سیستمهای کوانتومن دوشالتن >  |1و >  |0تشکیل داد
(لد و همکارا  .)2010به طوری که شالت کوانتومن یک سیستم دوشالتن را منتوا بیه صیورل
زیر نشا داد:
()1

> |𝜓 >= 𝛼 |0 > + 𝛽|1

به طوری که آلفا و بتا اعدادی مخت هستند و > 𝜓| تابع شالت کیوبیت در فضای دو بعیدی
مخت هی بیرل اسیت .عیالوه بیر اینکیه تیابع > 𝜓| دو شالیت صیفر و ییک داردز کیه در مجمیوع
اشتمال یک دارندز |𝛼|2 + |𝛽|2 = 1ز متغیر دیگری هم وجود دارد که فاز بردار مخت > 𝜓| را
مشخ منکند؛ طوری که دو تابع شالت > 𝜓| و > 𝜓| 𝜙𝑖 𝑒 مقدار یکسانن داشته باشند.
به طور سنتنز شالتهای قطبش امواج الکترومغناطیسن را منتوا توس بردارهای مخت
دوبعدی نمایش داد .در شالت کوانتومن نیط به همیین صیورل مینتیوا شالتهیای قطیبش تیک
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فوتو را توسی ییک بیردار قطیبش دوبعیدی مخیت کیه دو ویژهمقیدار داردز در فضیای هی بیرل
نمایش داد (کولمیتط و پیو ز  .)2010چو الکترومغناطیس یک نظریۀ پیمانهای استز منتوا
نشا داد که بیردار تیوا الکترومغناطیسین دو درجیۀ آزادی دارد؛ در نتیجیه ایین دو درجیۀ آزادی
خود را در هی سیتن 1فوتیو نشیا میندهیدز بیه طیوری کیه شالیتهیای قطیبش تیک فوتیو دو
ویژهمقدار خواهند داشت و از این دو ویژهمقدار برای نمیایش کیوبییتهیای صیفر و ییک اسیتفاده
منکنند (گیسین و همکارا ز 2002؛ بنتز .)1992
شالتهای قطبش عمودی و افقن تک فوتو بر اساس دو بیردار شالیت هرمیتین زییر نمیایش
داده منشوند:
()2

1
0
) ( = 𝑉> 𝜓| |𝜓 >𝐻 = ( ) .
0
1

بر اساس نمایش ماتریسن در مکانیک کوانتومنز منتوانیم شالتهای دیگر قطبش را با توجه
به این دو بردار پایه به صورل برهمنن از این دو بردار ساخته منشوند:
1

(-3الش)

) 𝑉> 𝜓| (|𝜓 >𝐻 +

(-3ب)

) 𝑉> 𝜓| (|𝜓 >𝐻 −
√2
1
= 𝑅> 𝜓|
) 𝑉> 𝜓|𝑖 (|𝜓 >𝐻 +
√2
1
= 𝐿> 𝜓|
) 𝑉> 𝜓|𝑖 (|𝜓 >𝐻 −
√2

(-3ج)
(-3د)

√2
1

= |𝜓 >+45
= |𝜓 >−45

به طوری که 𝐿> 𝜓| و 𝑅> 𝜓| مربوط به قطبش دایروی راستگرد و چپگرد اسیت .اکنیو بیا
دانستن اطالعال پایهای مکانیک کوانتوم در مورد قطبش تک فوتو ز منتیوانیم روت رمطنگیاری
کوانتومن مورد نظر را به طور خالصه تشریح کنیم.
پروتکل مورد نظر به شکل زیر است:
 -1شخ «آ» (آلیس) یک کیوبت را در یکن از چهار شالت کوانتومن قطبش عمودیز افقنز
 -45درجه و  -135درجه منفرستد (شکل .)1
 -2فرد «ب» (باب) به صورل اتفاقن کیوبیت دریافتن را در یکن از شالتهای پایه منبیند و با
1. Helicity
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توجه به ویژهمقدار شالت مورد نظر ارزت صفر یا یک را به سیگنال دریافتن مندهد (شکل .)1
 -3در مرش ۀ بعد آلیس و باب با استفاده از ییک کانیال عمیومن پاییههاین کیه بیر اسیاس آنهیا
کیوبیتهای خود را دریافت و ارسال کردهاند به یکدیگر اعالم منکنند.
 -4در مرش ۀ پایانن بر اساس نظریۀ اطالعال و آنتروپن سیستمهای اتفاقنز دو فرایند اصالم
خطا 1و افطایش امنیت2ز را بر روی کیوبیتهای درییافتن اعمیال مینکننید؛ بیه ایین منظیور کیه از
خطاهای سیستم های اتفاقن کم کرده و از فات شد اطالعال به شخ
(مایرزز 2001؛ لوتکنهاوسز .)1999

سیوم ج یوگیری کننید

شکل  :1قسمتهای مختلف دستگاه فرستنده و گیرندۀ سیگنالهای کوانتومی و کیوبیتها

روششناسی
الف) ماهیت پارادایم
اولین قدم برای پاسخ به پرسش فرعن پژوهش شناخت پارادایم کوانتومن است .در ع یم و ف سیفه
1. error correction
2. privacy amplification
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پارادایم مجموعهای از مفاهیمز الگوهای فکریز نظریههاز روتهیای تحقیی و مفروضیال اسیت.
تومییاس کییوهن در کتییاب «سییاختار انقالبهییای ع میین» بیییا منکنیید کییه پییارادایمز مجموعییه
دستاوردهای ع من تأیید شده است که در یک بیازۀ زمیاننز مجموعیهای از مسیایل و راهشلهیا را
برای جامعه ع من مورد نظر فراهم منکند (کوهنز  .)2012از جم ه:
 آنچه باید دیده شود و مورد تحقیی قیرار بگییرد و چیه پیشبیننهیاین توسی تئیوری انجیاممنشود که در آزمایشن قابل تحقی است.
نخستین گام در تشیریح پیارادایم کوانتیومنز شیناخت ماهییت آ در نقیش ییک پیارادایم اسیت.
پارادایمها از محتوا و کارکردهای معینن برخوردارند .این محتوا و کارکردها را منتوا از تعیاریفن کیه
برای پارادایم ارایه شده استنباط کرد .هر پارادایمز محدودهای از عالم و قواعد آ را تبیین منکند.
رویدادهای جدید و عجیب منتوانید شیروع ییک پیارادایم جدیید را نویید دهید .ایین روییدادها
پارادایمهای قدیمن را به چالش منکشند و نیاز به یک پارادایم جدیید را بیه محققیا شیوزه میورد
نظر یادآوری منکنند .نقش مکانیک کوانتومن در توضیح و توجیه پدیدههای ابتدای قر بیسیتم
و ناکارآمدی فیطیک کالسیکز نمونهای از این تغییر پارادایم اسیت .بیه دلییل قیدرل جدییدی کیه
فیطیک کوانتوم در نگرت و نحوۀ تفکیر ع یوم طبیعین فیراهم کیردز بیه میرور در قیر بیسیتم نفیوذ
مفاهیم مکانیک کوانتومن در دیگر شوزههای ع وم طبیعن رشد کرد؛ تا جاین که محققیا شیوزۀ
ع وم انسانن نیط از نگرت جدید استقبال کرده و در توضیح و تشریح یک نوع جدید از مدیریت بیه
نام «مدیریت کوانتیومن» از آ بهیره بردهانید (اورمینز  .)1996پیارادایم کوانتیومن سیعن دارد بیا
استفاده از چهارچوب مفهومن و نگرشن که اراییه مینکنیدز بسیتری مناسیب بیرای ع یم میدیریت
فراهم کرده و از این طری با رویکیردی نیوینز میدیریت مسیایل پییشرو را بررسین کیرده و روشین
جدید برای برخورد با سازما های امروزی فراهم کند .برای در بهتر پارادایم کوانتومن و تحقیی
شاضرز شناخت فرضیههای این پارادایم مهم است:

ب) فرضیهها
دومین قدم برای پاسخ پرسش فرعن پژوهشز شناخت فرضیههای پیارادایم کوانتیومن اسیت .هیر
پییارادایم نگییرت اعضییای جامعییه ع میین را تحییت تییأثیر قییرار مندهیید .در پییارادایم کوانتییومن اییین
فرضیهها برگرفته از مکانیک کوانتومن و اصول موضوع کوانتوم است .استفاده از فیطییک کوانتیوم
در رمطنگاری خصوصیال ویژهای را در اختیار ما قرار مندهد که در ادامه به آنها اشاره منشود:
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 -1هر مشاهدهای شالتهای سیستم را مختل منکند.
 -2به دلیل همبستگنز نمنتوا به طور همزمیا قطیبش ییک فوتیو را در پاییههای افقین-
عمودی و قطری اندازهگیری کرد.
 -3نمنتوا یک شالت کوانتومن ناشناخته را کپن کرد.
در پاسخ به پرسش فرعن پژوهشز کاربرد پارادایم کوانتومن ایین اسیت کیه شیخ «آ» و «ب»
منتواننید امیین بییود خی خییود را بییا فرسیتاد کیوبیییت کنتییرل کننید و بییا تبییادل سیییگنالهای
کوانتومن متوجه شوند که آیا خطوط انتقال اطالعال امن است و یا توس ییک شینونده در شیال
شنود است .بدین صورل اگر شنودکنندهای سیگنالهای کوانتیومن را ببینیدز باعیر اخیتالل در
شالتهای سییگنالها منشیود و ایین اخیتالل توسی «آ» و «ب» قابلمشیاهده اسیت .در نظرییۀ
ً
کوانتومز جها اساسا مجموعهای از عالیم و ییا مییدا های اطالعیال اسیت؛ بنیابراین در ارتبیاط
بود و تعامل مشخصه ذاتن پدیدههای کوانتومن است.
دستاورد مدیریتن پارادایم کوانتومن -به عنوا بخش دوم جواب سؤال فرعین پیژوهش -بییا
منکند که پدیدههای کوانتومن با یکدیگر همبسیته و وابسیته هسیتند کیه از ویژگنهیای پیارادایم
کوانتومن بوده و در مدیریت کوانتومن جدید مورد توجه قرار گرفته است .خاصییتن کیه بیرخالس
دیدگاههای جطیننگر کالسیکنز نگرت کیلگرایانیه دارد و روابی مییا اجیطا را میورد توجیه قیرار
مندهد .در این پارادایم فکریز اجطا هویت مستقل و جداگانهای ندارند کیه بتیوا بیا اسیتفاده از
روت های مدیریتن جط به جط قدیمن ک یت یک سازما را کنترل کرد .این پارادایم همچنین بیا
منکند که برای توفی در راهبرد یک مجموعهز باید ک یت اجطا و رواب را مدنظر قرار داد.
از دمنظر پارادایم کوانتومنز رفتار انسیا مجموعیهای از کنشهیای کوانتیومن اسیت؛ از سیوی
دیگییر بییا توجییه بییه نظرییۀ «همبسییتگن کوانتییومن» رفتییار انسییا همبسییته و در ارتبییاط بییا اجییطا و
انسا های دیگر تعریش منشود .این نگرت یک روتشناسن متفیاول از گذشیته را بیرای شییال
سازمانن و رفتار سازمانن انسانن ایجاب منکند.

مدیریت کوانتومی
پارادایم کوانتومن در مدیریت سعن منکند تا مفاهیم و اصول نظریۀ کوانتومن را جهت توصییش و
تبیین پدیده های سازمانن و شل مسایل مدیریتن مورد استفاده قرار دهد .میدیریت کوانتیومن در
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مقابییل بییا مییدیریت سیینتن از نگییرت دنیییای کوانتییومن بییه اطییراس و ابطارهییا بهییره منبییرد تییا بییه
تصمیمگیری و نتیجه مناسبتری بیرای الگوهیای میدیریتن خیود برسید (محمید هیادیز 1390؛
افجه و شمطهپورز .)1394

روش تحقیق و متغیرهای پژوهش
پارادایم کوانتومن در میدیریت و بیهکیارگیری منیابع انسیانن و میالن رهنمودهیای مشخصین را اراییه
مندهد که در فرایند تجطیه و تح یل دادههای پژوهشن راهگشای بسییاری از مسیایل و چالشهیای
موجود در نظریۀ اطالعال و روتشناسن موجود در این زمینه است .اکنو زما آ فیرا رسییده کیه
از تمرکط بر روی روتهای کالسیکن نظریۀ اطالعال فاصی ه گرفتیه و بیا در نظیر گیرفتن فرضییههای
پارادایم کوانتومنز وجود اغتشات و آشوب در سیستمها به رسیمیت شیناخته شیود و از ایین ویژگین
بنیادی طبیعت در راستای رسید به اهداس مورد نظر استفاده شود.
برای هر پارادایم ع من به تناسب زمینه و موضوع آ ز روشن خاص وجود دارد که در این مقاله بیا
تکیه بر مدلهای مکانیک کوانتومن و با استفاده از آنالیط ریاضین دادههیا سیعن شیده تیا توضییحن
مناسب برای اولویتهای مدیریتن انتقال اطالعیال در بسیتر پیارادایم و نظرییه اطالعیال کوانتیومن
ارایه شود .متغیر پژوهش شاضر اشتمال خطای دادههیا در انتقیال اطالعیال از شیخ «آ» بیه «ب»
است که با 𝛿 نشا داده منشود .برای این متغیر تابع امنیت )𝛿(𝑄 و )𝛿(𝑃 برای دو پروتکل متفیاول
از طری قوانین آماری و کوانتومن به دست منآید .بازه متغیر پیژوهش از طریی رایانیه شیبیهسیازی
شده و میطا امنیت دادهها بر شسب مقادیر شبیهسازی شده برای خطای دادهها به صورل نمیودار
گطارت شده است.

دو پروتکل مختلف رمزنگاری کوانتومی
پس از اینکه آلیس و بابز ک ید را به صورل بیتهای کوانتیومن بیه یکیدیگر انتقیال دادنیدز ک یید
مییورد نظییر شییامل خطاهییاین اسییت کییه اییین خطاهییا از طری ی ناکامییل بییود و نییواق فناورانییه
دستگاههای ارتباطن و یا از طری یک اخاللگر و شنودکننده وارد ک ید شیده اسیت .ایین خطاهیا
شدود چند درصد هستند که باید از طریی مالشظیال و روتهیای مخت یش از ک یید اولییه شیذس
شوند تا ک ید نهاین درست و امن به دست آید (گوبن و همکارا ز .)2004
برای این منظور از تابع آنتروپن شنن استفاده منشیود (شیننز  .)2001در نظرییۀ اطالعیالز
آنتروپن معیاری برای عدم قطعیت در متغیرهای تصیادفن اسیت .آنتروپین شینن مقیدار انتظیاری

مدیریت اطالعال و منابع در مقاب ه با شم هها و دستگاههای غیرایدهآل 57 / ...

اطالعاتن که در یک پیام وجود دارد را نشا مندهد .تابع آنتروپن شنن برای متغیر تصادفن  Xبا
اشتمال )𝑥( 𝑋𝑃 به صورل زیر تعریش منشود:
()4

)𝑥( 𝑋𝑃𝑔𝑜𝑙 )𝑥( 𝑋𝑃 𝑥𝐻(𝑋) = −Σ

به طوری که برای یک متغیر تصادفن دوتاین 𝛿 با توزیع }𝛿  {𝛿. 1 −منشود:
()5

)𝛿 𝐻(𝛿) = −𝛿 log 2 𝛿 − (1 − 𝛿) log 2 (1 −

با توجه به استدالل شور -1پرسکیل 2منتوا فرایند اصالم خطا و تقویت امنییت را بیه دو پیارامتر
𝑏𝛿 و 𝑝𝛿 مربوط دانست که به ترتیب نرخ خطای بیتها و نرخ خطای فازی هستند (شور و پرسیکیلز
 .)2000در صورتن که  nتعداد کیوبیتهای پیام و  kتعداد کیوبیتهیای اصیالم شیدۀ پییام باشیندز
برای به دست آورد نرخ تولید کیوبیتهای مطمئن و امن به صورل زیر عمل منکنیم:
()6

𝑘
) 𝑝𝛿(𝐻 > 1 − 𝐻(𝛿𝑏 ) −
𝑛

=𝑅

 3GLLPبر اساس استدالل شور -پرسیکیل بییا منکننید کیه اگیر دسیتگاههای میا عیاری از
نواق فناورانه باشندز یک شنودکننده هیچ اطالعن از پاییههای ارسیال سییگنالهای کوانتیومن
ً
نخواهد داشت؛ در نتیجه مقدار | 𝑝𝛿  |𝛿𝑏 −تقریبیا قابیل چشمپوشین اسیت و مییا نیرخ خطیای
فازی و بیتها یک تعیادل و تیواز وجیود دارد GLLP .ایین اسیتدالل را توسیعه مندهنید و میوارد
ک نتری را ارایه و معرفن منکند (گاتسما و همکیارا ز  .)2004آنهیا توضییح مندهنید کیه اگیر
دستگاههای ما دارای نواق باشندز این نواق منتوانند اطالعاتن را در میورد پاییههای ارسیال
کیوبیتها به شخ سوم یا شنودکننده بدهید و ییک شینودکننده منتوانید بیا دانسیتن پاییههای
استفاده شده توس آلیسز اطالعاتن را از کیوبیتهای ارسال شده به دست آورد و باعر اخیتالل
در انتقال نرخ ک ید شود.
از منظر ریاضنز یعنن اگر سکهای را به هوا پرتاب کنیمز در شالت ایدهآلز سکه سیالم و بیدو
هیچگونه نق فیطیکنز اشتمال آمد شیر یا خ با هم برابر است؛ اما اگر این سیسیتم فیطیکین
دارای نواق باشدز این نواق تواز اشتمال برابر را به هیم منزنید و دیگیر اشتمیال آمید شییر
1. Shor, P. W.
2. Preskill, J.
)3. Gottesman-Lo-Lütkenhaus-Preskill (GLLP
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برابر  1/2نیست .به همین صورلز زمیانن کیه دسیتگاهها و لیطرهیای میا اییدهآل نباشیند و دارای
نواق فناورانه باشندز این نواق منتواند به یک شنودکننده اطالعاتن را انتقال دهد و باعر به
هم خورد تواز نرخ خطای فازی و بیتها شودز به طوری که خواهیم داشت:
()7

)|𝛿𝑏 − 𝛿𝑝 | < 2𝑓(Δ

 Δمعیاری از برهم خورد تواز میا نرخهای خطا است .بر ایین اسیاس شیداقل نیرخ تولیید
ک یدهای امن و مطمئن را به صورل زیر مننویسیم:
()8

))𝑅 ≥ 1 − 𝐻(𝛿) − 𝐻(𝛿 + 2𝑓(Δ

تا اینجا به مسئ ۀ نواق دستگاهها پرداخته شد .در ادامه به این سؤال پاسخ مندهیم که اگر
شنودکننده بدو داشتن اطالعال اولیه دست به اختالل در ارسال سیگنالهای کوانتومن بطنیدز
چه خواهد شد؟ برای این منظور از نظریۀ کوانتومن اشتماالل برخوردها استفاده منشیود و پیس
از اصالم نرخ تولید ک ید با منظور کرد خطای بیتهاز با اسیتفاده از نظرییۀ کوانتیومن اشتمیال
برخوردها بخش دیگری از کویبتهای ک ید را برای افطایش امنیتز خارج کرده و نرخ تولید ک یید
زیر به دست منآید (لوتکنهاوسز :)2000

()9

}]) 𝑅 ≥ 𝑞{−𝑄𝜇 𝐻2 (𝛿) + 𝑄1 [1 − log 2 (1 + 4𝛿 − 4𝛿 2

این رابطه بدو در نظر گرفتن خطای دستگاههای ارسال کنندۀ کیوبیتهاز خطای شاصل از
اختالالل انسانن و مخرب را در مسیر انتقال ک ید رمطنگاری ارایه مندهد.

یافتههای پژوهش
در این بخش برای پاسخ به پرسش اص ن پژوهش به مقایسه دو پروتکل مهم رمطنگیاری کوانتیومن
پرداخته و پروتکلها با یکدیگر مقایسه منشوند؛ به این هدس که میطا اهمیت نواق فناورانیه و
غیر ایدهآل بود دستگاهها و اختالالل ناشن از شنودکننده سنجیده شود.
هما طور که در رواب ( )8و ( )9دیده منشودز نرخ تولید ک ید امن برای دو پروتکیل مخت یش
در دو جم ۀ مربوط به افطایش امنیت متفاول هستند .در هر دو عبارلز بخیش مربیوط بیه اصیالم
خطا یکسا است ولن در قسمت مربیوط بیه کیاهش اطالعیال شینودکننده متفیاول هسیتند .بیا
استفاده از شبیهسازی منتوا دید که این دو رابطه تا چه شد با یکدیگر تفاول دارند و در بررسین
و اهمیتسنجنز کدام یک باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
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شکل  : 2مقایسه دو پروتکل در تقریب مرتبۀ صفرم :𝛅 .نرخ خطای بیتها

اگر نرخ خطای بیتها دستخوت تغییرال اندکن باشید و نیرخ خطیای بیتهیا و فازهیا برابیر
باشدز شکل  2نشا مندهد که ایدهآل گرفتن دستگاههاز با در نظر گرفتن شم یۀ شینودکنندهها
بدو داشتن اطالعال اولیه در مورد سیگنالهای ارسیالن «آ» هیمارز اسیت .در ادامیه بیه بررسین
میییطا هییمارزی اییین دو پروتکییل منپییردازیم .اگییر دسییتگاهها ایییدهآل نباشییند و یییا نییرخ خطییای
کیوبیتها دارای درصدی از تولرانس باشدز این نمودارها چه تغییری منکنند؟ آیا باز هیم ایین دو
پروتکل با هم برابر خواهند بود یا خیر؟
پروتکل اول (در نظر گرفتن نواق
تواز بین پایهها خواهیم داشت:
()10

فناورانه) :با در نظر گرفتن دستگاههای غیر ایدهآل و عیدم
𝑖𝐻(𝛿 + Δ) = ∑ 𝑄𝑖 (𝛿)Δ
𝑖
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به طوری که برای مراتب اولیه تقریب رواب زیر به دست منآید:
( -11الش)
( -11ب)
( -11ج)

)𝛿(− ln(1 − 𝛿) + ln
)ln(2
1
= )𝛿( 𝑄2
𝛿 )2(δ − 1) ln(2
2𝛿 − 1
𝑄3 (𝛿) = −
6(δ − 1)2 ln(2) 𝛿 2
𝑄1 (𝛿) = −

پروتکییل دوم (در نظییر گییرفتن شمییالل شیینودکنندهها) :بییرای مراتییب تقریییب مخت ییشز تییابع
کوانتومن اشتماالل برخورد به صورل زیر است:
()12

𝑖𝜏(𝛿 + Δ) = ∑ 𝑃𝑖 (𝛿)Δ
𝑖

)𝛿(𝜏 تابع اشتماالل برخورد کوانتومن بر شسب نرخ خطای بیتها استز به طوری که:
( -13الش)
( -13ب)
( -13ج)

)4(2𝛿 − 1
)ln(2)(4𝛿 2 − 4𝛿 − 1
) 4(3 − 4𝛿 + 4𝛿 2
𝑃2 (𝛿) = −
ln(2) (4𝛿 2 − 4𝛿 − 1)2
) 16 (2𝛿 − 1)(7 − 4𝛿 + 4𝛿 2
= )𝛿( 𝑃3
3 ln(2) (4𝛿 2 − 4𝛿 − 1)3
= )𝛿( 𝑃1

در ادامه پروتکل مورد نظیر بیرای دسیتگاههای غییر اییدهآل بیا پروتکیل شم یۀ شینودکننده در
شالت داشتن اطالعال اولییه در میورد کیوبیتهیا در مراتیب مخت یش تقرییب بیا یکیدیگر مقایسیه
منشوند .شکل  3مرتبۀ اول تقریب (رابطههای  -12الش و  -13الش) را نشا مندهد.
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شکل  :3مقایسه دو پروتکل در تقریب مرتبۀ اول( 𝑸 (𝜹) .نمودار آبیرنگ) و )𝜹(𝑷 (نمودار قرمزرنگ)

هما طور که در شکل  3دیده منشیودز بیرای دو تیابع امنییت )𝛿(𝑄 (نمیودار -خی پیوسیته)
و )𝛿(𝑃 (نمودار -خ چین) زمانن که نرخ خطیای کیوبیتهیا پیایین اسیتز در مرتبیۀ اول تقرییب
مالشظال ناشن از غیرایدهآل بود دستگاهها (پروتکل اول) اهمیت بیشتری پیدا منکنند و نرخ
تولییید ک ییید امیین را پییایین منآورنیید .شبیهسییازی تقریبهییای مربییوط بییه مراتییب دوم و سییوم در
شکلهای  4و  5به نمایش گذاشته شده است .در ایین مراتیب تقرییبز ایین دو پروتکیل شیبیه بیه
یکدیگر رفتار منکنند.
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شکل  :4مقایسه دو پروتکل در تقریب مرتبۀ دوم شکل  :5مقایسه دو پروتکل در تقریب مرتبۀ سوم

بحث و نتیجهگیری
در این مقاله سعن شدز عالوه بر تأکید بر اهمیت استفاده از ع یوم و فنیاوری نیوین در جنگهیای
الکترونیک امروزی و نقش نظرییههای میدر فیطییک در میدیریت و رمطنگیاریز در بسیتر پیارادایم
مدیریت کوانتومن دو پروتکل مهم مربوط به رمطنگاری کوانتومن بررسن و شبیهسیازی شیود .ایین
دو پروتکل هر کدام توس توابع امنیت )𝛿(𝑄 و )𝛿(𝑃 به طور جداگانه دو مالشظۀ مهیم مربیوط بیه
رمطنگاری کوانتومن را بررسن کردهاند .در یکن نقش نواق فناورانه و مشکالتن که دسیتگاههای
غیره ایدهآل (همانند لیطرها و آشکارسیازهای غییر اییدهآل) از منظیر ریاضین و فیطیکین بیه وجیود
منآورند؛ (نمودار خ چین در اشکال  2تیا  )5و در دیگیری نقیش ییک اختاللگیر و شینودگر را از
منظر مکانیک کوانتومن بررسن شد (نمودار خ پیوسیته در اشیکال  2تیا  .)5بیا توجیه بیه نتیایج
مقالۀ شاضرز مدیریت کوانتومن با پیذیرت نقیش عیدم قطعییت و اغتشیات در سیسیتمهاز نقیش
نییواق فناورانییه و مشییکالل ناشیین از دسییتگاههای غیییر اییدهآل را مهمتییر از اخییتالالل ناشیین از
شم هکننده ها و شنودگرها ارزیابن کرده است .به همین دلیل پیشینهاد منشیود کیه در میدیریت
انتقال اطالعال به صورل رمط و استفاده از رمطنگاری کوانتومن بیه سیاخت و طراشین دسیتگاهها
بیشتر توجه شود؛ همچنین تالت شود تا دستگاههاز لیطرهاز قطبشگرها و پ ورایطرهاین طراشین
و ساخته شوند که کمترین نق فنن و بهترین کیفیت را داشته باشند.
اگر پروژههای راهبردی رمطنگاری کوانتومن با نگاهن به مبحر مدیریتن و پدافنیدی طراشین

63 / ... مدیریت اطالعال و منابع در مقاب ه با شم هها و دستگاههای غیرایدهآل

 از جم یه.شوندز آسیبپیذیری سیازما ها در برابیر تهدییدال و اقیدامال دشیمن کیاهش منیابید
دسییتاوردها و نوآوریهییای پییژوهش شاضییرز اسییتفاده از ع ییوم و فنییو نییوین و فیطیییک جدییید در
«مدیریت منابع»؛ سرویس های نظامن انتقال امن ک یید رمیط بیا اسیتفاده از اصیول پاییه مکانییک
)؛ بیاال بیرد1 کوانتومن؛ طراشن اولیه و امکا سنجن یک دستگاه رمطنگاری کوانتیومن (شیکل
.امنیت سیستمهای رمطنگاری در پدافند و امنیت انتقال اطالعال راداری و کدشده است

فهرست منابع
 رهیافتن جامع از نظریه رهبری کوانتومن و کاربردهیای.)1393( افجهز سید ع ناکبر؛ شمطهپورز مهدی
.204-161 )ز2(8 ، اندیشج دیریت راهبردی. آ در سازما
)ز23(9 ، دیریت ررهد س س از انی. پارادایم کوانتومن در ع یم میدیریت.)1390( محمدهادیز فریبرز
.94-71
Bennett, C. H., & Gilles, B. (1984). Quantum cryptography: Public key
distribution and coin tossing. Proceedings of IEEE. International Conference on
Computers, Systems and Signal Processing, 175-179.
Bennett, C. H. (1992). Quantum cryptography using any two nonorthogonal states.
Physical Review Letters, 68(21), 3121-3132.
Buchmann, J. (2004). Introduction to Cryptography. Second Edition, Springer.
Dyer, W. W. (1995). Your sacred self. HarperCollins Audio Books.
Ekert, A. K. (1991). Quantum cryptography based on Bell's theorem. Physical
Review Letters 67(6), 661-663.
Gisin, N., Ribordy, G., Tittel, W., & Zbinden, H. (2002). Quantum cryptography.
Reviews of Modern Physics, 74(1) 145-159.
Gobby, C., Yuan, Z. L., & Shields, A. J. (2004). Quantum key distribution over
122 km of standard telecom fiber. Applied Physics Letters, 84(19), 3762-3764.
Gottesman, D., Lo, H. K., Lütkenhaus, N., & Preskill, J. (2004).
Security
of
quantum key distribution with imperfect devices. In Information Theory, 2004.
ISIT 2004. Proceedings. International Symposium on (p. 136). IEEE.
Jennewein, T., Simon, C., Weihs, G., Weinfurter, H., & Zeilinger, A. (2000).
Quantum cryptography with entangled photons. Physical Review Letters, 84(20),
4729-4735.
Karakas, F. (2009). New paradigms in organizational development in the 21st

1395 ز تابستا2  فص نامۀ مدیریت نظامنز سال شانطدهمز شمارۀ/ 64
century: Positivity, spirituality, and complexity. Organization Development
Journal, 27(1), 245-251.
Kollmitzer, C., & Mario, P. eds. (2010). Applied quantum cryptography. Vol. 797.
Springer.
Kuhn, T. S. (2012). The structure of scientific revolutions. University of Chicago
press.
Ladd, T. D., Jelezko, F., Laflamme, R., Nakamura, Y., Monroe, C., & O’Brien, J.
L. (2010). Quantum computers. Nature, 464(7285), 45-53.
Lütkenhaus, N. (1999). Estimates for practical quantum cryptography. Physical
Review, 59(5), 3301-3314.
Lütkenhaus, N. (2000). Security against individual attacks for realistic quantum
key distribution. Physical Review, 61(5), 52304-52314.
Mayers, D. (2001). Unconditional security in quantum cryptography. Journal of the
ACM (JACM), 48(3), 351-406.
Overman, E. S. (1996). The new science of management Chaos and quantum
theory and method. Journal of Public Administration Research and Theory, 6(1),
75-89.
Buchmann, J. (2004). Introduction to Cryptography. Springer-Verlag.
Kollmitzer, C., & Pivk, M. (2010). Applied Quantum Cryptography. Springer.
Rogers, D. J. (2010). Broadband Quantum Cryptography. Morgan and Claypool
Publishers.
Tittel, W., Brendel, J., Zbinden, H., & Gisin, N. (2000). Quantum cryptography
using entangled photons in energy-time Bell states. Physical Review Letters,
84(20), 4737-4740.
Waks, E., Zeevi, A., & Yamamoto, Y. (2002). Security of quantum key distribution
with entangled photons against individual attacks. Physical Review, 65(5),
52310-52326.

