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Zabezpieczanie danych  
w erze obliczeń kwantowych

Za każdym razem, gdy logujesz się na stronie 
internetowej, wysyłasz e-mail lub dokonujesz 
zakupu online, liczysz na to, że przesyłanie 
Twoich danych jest bezpieczne i hakerzy nie będą 
w stanie złamać zabezpieczeń. Nasze obecne 
systemy kryptograficzne oparte są na proble-
mach matematycznych, których rozwiązania 
przerastają współczesne komputery, takie jak 
znajdowanie czynników pierwszych (faktory-
zacja) bardzo dużych liczb. Natomiast oczekuje 
się. że w nadchodzących dekadach, potężne 
komputery kwantowe będą w stanie szybko 
rozwiązać niektóre takie problemy, zagrażając 
bezpieczeństwu naszej komunikacji online. By 
rozwijać nowe metody, które wytrzymają zastoso-
wania do łamania zabezpieczeń nawet najbardziej 
wyrafinowanych komputerów kwantowych, kryp-
tografowie posługują się szerokim zakresem teorii 
matematycznych  -  z których wiele zostało pier-
wotnie opracowanych bez żadnych rzeczywistych 
zastosowań.

National Institute of Standards and Technology NIST (Narodowy Instytut Standaryzacji 
i Technologii, Stany Zjednoczone), prowadzi wysiłki na rzecz standaryzacji algorytmów 
lub procesów w celu ochrony naszych danych w przyszłości kwantowej. Badacze 
NIST testują bezpieczeństwo, szybkość i koszt dziesiątek proponowanych algorytmów. 
Stosowana w nich matematyka obejmuje wysokowymiarowe kraty, liniowe kody korekcji 
błędów, izogenie między krzywymi eliptycznymi i wiele innych. Celem NIST jest identy-
fikacja najlepszych algorytmów kwantowych dla podpisów cyfrowych (które weryfikują 
autentyczność dokumentu), szyfrów z kluczem publicznym (które pozwalają każdemu na 
wysłanie wiadomości, ale odczytanie tylko zamierzonemu odbiorcy), oraz generowanie 
kluczy kryptograficznych (służących do szyfrowania i deszyfrowania). Następnie krypto-
grafowie opracują ustandaryzowane wersje tych algorytmów. W najbliższych latach nowe, 
bezpieczne kwantowo metody będą stopniowo wszędzie zastępować dzisiejsze systemy 
bezpieczeństwa: od komputerów rządowych po telefon w Twojej kieszeni.
Tłumaczenie: Krzysztof Dyczkowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, dzięki uprzejmości Polskiego 
Towarzystwa Matematycznego. 

Więcej informacji: : “How the United States Is Developing Post-Quantum Cryptography” by 
Jeremy Hsu, IEEE Spectrum, September 6, 2019. 
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