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Зерттеу тақырыбының өзектілігі. Қазіргі заманғы ақпараттық және 
коммуникациялық жүйелерде деректердің құпиялылығын қамтамасыз етудің 
негізгі әдістері криптография болып табылады. Қазіргі уақытта, әдетте, 
симметриялық және асимметриялық криптография әдістері қолданылады, 
олардың артықшылықтарымен қатар белгілі бір кемшіліктері де бар. 

Симметриялық криптожүйелер өте жоғары жылдамдыққа және шабуылдарға 
криптографиялық төзімділікке ие, бірақ оларды пайдалану кезінде құпия 

кілттерді үлестірудің күрделі мәселесі туындайды.  

Бұл мәселені шешудің бірнеше жолы бар, мысалы, асимметриялық 
криптография жүйелерін қолдану. Бірақ асимметриялық криптография 
әдістері де айтарлықтай кемшіліктерге ие. Асимметриялық криптожүйелер 
симметриялыға қатысты баяу, ал олардың шабуылдарға крипто төзімділігі 
NP-күрделі есептерді тиімді есептеу шешімінің мүмкін еместігімен 
түсіндіріледі (факторизация, үлкен көлемдегі дискретті өрістерде 
логарифмдеу және т. б.). Алайда, технологияның дамуы, есептеуіш 
құралдардың өнімділігінің тез артуы және бір мезгілде арзандауы, сондай-ақ 
кейбір NP-күрделі міндеттерді шешудің жаңа, неғұрлым тиімді 
алгоритмдерінің ашылуы (Шор, Гровер алгоритмдері және т. б.) дәстүрлі 
криптографиямен қамтамасыз етілген құпиялылық пен сенімділікке едәуір 
қауіп төндіреді. 

Сондай-ақ, қазіргі классикалық шифрлардың құпиялылығына қауіп-

тұрақты көпкубитті кванттық есептеу жүйелерінің, кванттық 
компьютерлердің пайда болу мүмкіндігімен байланысты. 

Осыған байланысты кванттық криптография (КК) үлкен қызығушылық 
тудырады, ол кванттық криптография хаттамаларында ақпарат 
тасымалдаушысы ретінде қызмет ететін кванттық жүйелердің нақты 
қасиеттерін пайдалануға негізделген. Ақпаратты қорғаудың кейбір 
мәселелерін шешу кезінде КК шабуылдаушының есептеу және басқа 
мүмкіндіктеріне тәуелсіз теориялық және ақпараттық тұрақтылыққа қол 
жеткізуге мүмкіндік береді. Соңғы онжылдықта КК зертханалық 
сараптамалардан толыққанды коммерциялық шешімдерді енгізуге дейінгі 
жолдан өтті. 

Отандық және шетелдік жетекші ғалымдардың бірқатар еңбектері 
кванттық криптография теориясы мен практикасын дамытуға арналған, 



олардың ішінде Ахметов Б., Беннет Ч., Брассар Ж., Василиу Е., Гнатюк С., 
Диаманти Е., Жмурко Т., Завадски П., Зеневич А., Килин С., Лам П., 
Люткенхаус Н., Реннер Р., Румянцев К., Холево А.С., Явич М.  және т.б. бар. 
Зерттеу нәтижелерінің көп бөлігі КК хаттамаларын пайдалана отырып, 
деректердің тұрақтылығын (теориялық - ақпараттық деңгейге дейін) және 
беру жылдамдығын арттыруға байланысты. Әдетте, бұл көрсеткіштер өзара 
тәуелді және тұрақтылық деңгейінің жоғарылауы, әрине, деректерді өңдеу 
мен беру жылдамдығының төмендеуіне әкеледі. Бұл шифрлау кілттерін 
нақты уақыт режимінде үлестірудің тиімділігін төмендетеді. Осыған 
байланысты, кванттық криптография хаттамалары негізінде шифрлау 
кілттерін үлестірудің тиімділігін арттырудың қазіргі заманғы әдістерін 
әзірлеу КК дамуы үшін теориялық және практикалық маңызы бар өзекті 
ғылыми-техникалық міндет болып табылады. 

Зерттеу мақсаты. Бұл жұмыстың мақсаты-құпия кілттерді қауіпсіз 
үлестірудің модельдерін жасау және кванттық криптография хаттамаларына 
негізделген біріктірілген модельді қолдану арқылы олардың үлестірілу 
тиімділігін арттыру. 

Қойылған мақсат диссертацияның негізгі міндеттерін анықтады. 

1. Қауіпсіздік (қорғалу) және жылдамдық критерийлері бойынша 
шифрлау кілттерін үлестірудің қазіргі заманғы әдістерін, модельдерін және 
коммерциялық жүйелерін талдау. 

2. Кванттық-криптографиялық жүйелерде қауіп-қатер моделін және 
бұзушы моделін жасау. 

3. Тыңдауды бақылау режимінде кванттық детерминистік хаттама 
моделін жасау және зерттеу. 

4. Хабарлама жіберу режимінде кванттық детерминистік хаттама 
моделін жасау және зерттеу. 

5. Тыңдауды бақылау режимімен және кванттық детерминистік 
хаттаманың хабарламаларын шатастырылған кутриттер жұбымен беру 
режимімен біріктірілген модель жасау. 

6. Тыңдауды бақылау режимі және кванттық детерминистік хаттама 
хабарламаларын беру режимі бар біріктірілген модельдің кілттерін қауіпсіз 
үлестірудің жаңа әдісін ұсыну. 

Зерттеу объектісі – АКЖ-ге деректерді беру құпиялығын қамтамасыз 
ету үшін шифрлау кілттерін үлестіру процесі. 

Зерттеудің тақырыптық бағыты – кванттық криптография 
хаттамаларына негізделген кілттерді қауіпсіз үлестірудің әдістері мен 
модельдері.  

Зерттеу әдістері – ақпаратты қорғау теориясының әдістері; 
криптография және криптоталдау теориялары; ақпараттың кванттық 
теориясы; кванттық механика теориясы. 

Қолданбалы бағдарламалардың заманауи пакеттері қолданылды: 

- MatlabR2018a; 

- Microsoft Visual Studio 2016; 

- Wolfram Mathematica 7; 



- С++. 

Алынған нәтижелердің ғылыми жаңалығы.  

Диссертациялық жұмыста келесі нәтижелер алынды: 

- кванттық криптография және байланыс саласындағы қазіргі жағдайды 
талдау нәтижелері негізінде кілттерді үлестірудің қолданыстағы әдістерінің 
кемшіліктері анықталды, кванттық криптографиялық әдістердің жіктелуі 
кеңейтілді, бұл шифрлау кілттерін үлестірудің қауіпсіз жүйелерін құру үшін 
қажетті кванттық криптографиялық әдістерді таңдау мүмкіндіктерін 
кеңейтуге мүмкіндік береді; 

- кванттық детерминистік хаттаманың моделі кванттық арнаның 
ерекшеліктерін және ондағы қателіктердің ықтималдығын ескере отырып, 
тыңдауды басқару режимінде жасалды, бұл кілттердің қауіпсіз және жылдам 
үлестірілуін қамтамасыз етуге, деполяризациялық кванттық арнаны 
пайдалану және бұзушының болуы жағдайында кванттық криптографиялық 
жүйелерді дамыту бойынша практикалық ұсыныстар жасауға мүмкіндік 
береді; 

- хабарламаларды беру режимінде кванттық детерминистік хаттаманың 
моделі жасалды, бұл табиғи шу деңгейі төмен детерминистік хаттамамен 
кілтті беру кезінде кванттық арнаның қол жетімділігін арттыруға мүмкіндік 
береді; 

- кванттық шатастырылған күйлер мен генерацияланған үштік жалған 
кездейсоқ тізбектерді қолдана отырып, құпиялылықты күшейту әдісі 
ұсынылады, бұл кванттық криптографияның детерминистік хаттамаларының 
беріктігін жоғалтпай, кутрит жұптарын қолдана отырып, берілу 
жылдамдығын арттырады; 

- біріктірілген модель алғаш рет тыңдауды бақылау режимінің 
әзірленген моделі және құпияның жоғарылауының ұсынылған әдісін қолдана 
отырып, шатастырылған кутриттер жұптары бар кванттық детерминистік 
хаттаманың хабарламаларын беру режимінің моделі негізінде жүзеге 
асырылды, бұл кілттерді қауіпсіз үлестіру әдісін жетілдіруге, жылдамдықты 
арттыруға және деполяризациялық кванттық арнаның шуылға қарсы 
тұрақтылығын қамтамасыз етуге мүмкіндік берді. 

Алынған нәтижелердің практикалық маңызы.  

Алынған ғылыми нәтижелер мен кванттық детерминистік хаттаманың 
модельдері тыңдауды бақылау режимімен және шатастырылған кутриттердің 
жұптары бар хабарламаларды беру режимімен кілттерді үлестіру мәселесін 
шешу үшін, ақпаратты криптографиялық қорғау жүйелерінің тиімділігін 
арттыру үшін практикалық құндылыққа ие.  

Сондай-ақ, төмендегілер әзірленген: 

- қауіп-қатер моделі шабуылдардың алдын алудың тұжырымдамалық 
аспектілерін қалыптастыруға және оларды әзірлеу немесе жетілдіру 
процесінде алдын алу жүйелерінің мүмкіндіктерін қалыптастыруға жағдай 
жасайды; 

- КК жүйелеріндегі бұзушының абстрактілі моделі спецификалық 
кванттық жүйелерді қолдана отырып, сенімді қорғауды қамтамасыз ету үшін 



қосымша енгізілуі қажет түрлі сипаттағы іс-шаралар жиынтығын анықтауға 
мүмкіндік береді; 

- бағдарламалық жасақтама және кванттық детерминистік хаттаманы 
имитациялық модельдеу:  

- тыңдауды бақылау режиміндегі модель когерентті емес шабуылдан 
қорғауды қамтамасыз ету кезінде шифрлау кілттерін үлестіру жылдамдығын 
кемінде 1,52 есе арттыруға мүмкіндік берді; 

- хабарлама беру режиміндегі модель табиғи шу деңгейі 10% - ға дейін 
GF (32) Галуа өрісінде ұсынылған шуылға төзімді кодтау жүйесін қолдану 
мүмкіндігін растауға, кілтті детерминистік хаттамамен беру кезінде кванттық 
арнаның қол жетімділік деңгейін кем дегенде 3,8% арттыруға мүмкіндік 
берді. 

Зерттеу нәтижелері Қ.И.Сәтбаев атындағы ҚазҰТЗУ-дың 
Киберқауіпсіздік, ақпаратты өңдеу және сақтау кафедрасының (енгізу актісі 
02.09.2018 ж.), Ұлттық авиация университетінің (Киев, Украина) (енгізу 
актісі 05.09.2018 ж.), "Беларусь Мемлекеттік байланыс академиясы" ББ 
(Минск, Беларусь) (енгізу актісі 02.11.2018 ж.)  оқу процесінде және 
AxxonSoft (Киев, Украина) (енгізу актісі 29.10.2018) компаниясында 
пайдаланылды. 

Автордың жеке үлесі мыналардан тұрады: 

- тыңдауды бақылау режимінде кванттық детерминистік хаттаманың 
модельдері және хабарламаларды беру режимінде модельдер әзірленді; 

- бірінші модель кілттердің қауіпсіз және жылдам таралуын, сондай - ақ 
деполяризациялық кванттық арнаны пайдалану және бұзушының болуы 
жағдайында кванттық криптографиялық жүйелерді дамыту бойынша 
практикалық ұсыныстарды тұжырымдауды қамтамасыз етеді (сараптамалар 
көрсеткендей, когерентті емес шабуылдан қорғауды қамтамасыз ету кезінде 
шифрлау кілттерінің үлестіру жылдамдығын кем дегенде 1,52 есе арттыруға қол 
жеткізілді);  

- екінші модель кілтті детерминистік хаттамамен табиғи шуылдардың аз 
деңгейімен беру кезінде кванттық арнаның қол жетімділік деңгейінің 
жоғарылауын қамтамасыз етеді (ізденуші ұсынған GF (32) Галуа өрісінің 
үстінен шуылға төзімді кодтау жүйесін қолдана отырып жүргізілген 
сараптамалардың нәтижелері бойынша табиғи шу деңгейі 10% - ға дейін 
кванттық арнаның қол жетімділік деңгейінің кем дегенде 3,8% - ға 
жоғарылауы); 

- Триттік детерминистік хаттамалардың құпиялығын арттырудың жаңа 
әдісі, триттік жалған кездейсоқ тізбектерді құрудың статистикалық берік 
алгоритмі, сонымен қатар кванттық-криптографиялық жүйелерде кванттық 
детерминистік хаттамаларды деполяризациялық кванттық арнаны пайдалану 
және бұзушының болуы жағдайында қолдану бойынша практикалық 
ұсыныстар. 

Жұмысты апробациялау. Зерттеудің негізгі нәтижелері ҚазҰТЗУ-дың 
Ақпараттық және телекоммуникациялық технологиялар институтының ғылыми 
семинарларында,  "Компьютерлік және бағдарламалық инженерия" 



кафедрасында, Ұлттық авиация университетінің (Украина, Киев,)"Мемлекеттің 
сыни ақпараттық инфрақұрылымын қорғаудың кванттық-криптографиялық 
әдістері" ғылыми-зерттеу жұмысында №161-ДБ17 (мемлекеттік тіркеу 
0117U006770), Қ.И. Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ-дың 80 жылдығына арналған " 
XXI ғасырдағы инженерлік білім және ғылым: Мәселелері мен болашағы "атты 
халықаралық форумда (Алматы, 2014), "Қазақстан-2050 " стратегиясын жүзеге 
асырудағы жас ғалымдардың рөлі мен орны" Халықаралық Сәтбаев оқуларында 
(Алматы, 2014), "Ақпараттық және телекоммуникациялық технологиялар: білім, 
ғылым, тәжірибе" ІІ Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясында 
(Алматы, 2015), "Киберқауіпсіздік пен ақпаратты қорғаудың өзекті мәселелері" 
атты II Халықаралық ғылыми-практикалық конференцияда (Украина, Киев, 2016, 
2017, 2018), ITSEC: Ақпараттық технологиялар қауіпсіздігі  Халықаралық 
ғылыми-практикалық конференциясында(Украина, Киев, 2016), УНИТЕХ'16 
Халықаралық ғылыми конференциясында (Болгария, Габрово, 2016), 
"Ақпараттық қауіпсіздік және компьютерлік технологиялар" III Халықаралық 
ғылыми-практикалық конференциясында (Украина, Кропивницкий, 2018), Білім 
берудегі АКТ бойынша ХIV Халықаралық конференцияда. «Research and 
Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer»  
(Украина, Киев, 2018), «Information and Telecommunication Technologies and 
Radio Electronics - UkrMico» Халықаралық конференциясында (Украина, 
Одесса, 2018), XVII International Conference on Computer Information Systems 

and Industrial Management Applications (Ресей, Мәскеу, 2018)Халықаралық 
конференциясында, "Заманауи байланыс құралдары" Халықаралық ғылыми 
конференциясында (Белоруссия, Минск, 2018), «Aviation in the XXI-st century 

– Safety in Aviation and Space Technologies» (Украина, Киев, 2018) VIII 

дүниежүзілік конгресте, "Инфокоммуникация-қазіргі заман және болашақ" 
VIII Халықаралық ғылыми – техникалық конференциясында (Украина, 
Одесса, 2018), «Актуальні питання забезпечення кібербезпеки та захисту 
інформації» XIV Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясында 
(Украина, Киев, 2021), «Актуальні питання забезпечення кібербезпеки та 
захисту інформації» VII Халықаралық ғылыми-практикалық конференцияда 
(Украина, Киев, 2021), «Department of Information Systems and Technologies. 

Integration of information systems and intelligent technologies in the conditions of 

information society transformation» IV Халықаралық ғылыми-практикалық 
конференцияда (Украина, Полтава, 2021) баяндалып, талқыланды. 

Жарияланымдар. Зерттеу нәтижелері бойынша диссертациялық жұмыс 
тақырыбы бойынша 36 жұмыс, оның ішінде Scopus/Web of Science деректер 
базасына кіретін 6 мақала, ҚР БҒМ Білім және ғылым саласындағы сапаны 
қамтамасыз ету Комитеті ұсынған журналдарда 3 мақала, шетелдік 
журналдарда 3 мақала және Қазақстанда және шетелдегі ғылыми-

практикалық конференциялар еңбектерінің жинақтарында 21 мақала жарық 
көрді. 

Диссертацияның көлемі мен құрылымы. Диссертациялық жұмыс 
кіріспеден, төрт бөлімнен, қорытындыдан және пайдаланылған әдебиеттер 
тізімінен және 3 қосымшадан тұрады. Жұмыс машинкамен терілген мәтіннің 



144 бетінде жазылған, 54 сурет, 24 кесте, 103 атаудан тұратын 
пайдаланылған дереккөздердің тізімі бар.  

Диссертацияның қысқаша мазмұны. 

Кіріспеде зерттеу тақырыбының өзектілігі ашылады, зерттеудің 
мақсаттары мен міндеттері, зерттеу әдістері, алынған нәтижелердің ғылыми 
жаңалығы мен практикалық маңыздылығы, жұмыстың жеке үлесі мен 
апробациясы келтіріледі. 

Диссертациялық жұмыстың бірінші бөлімінде қауіпсіздік (қорғалу) 
және жылдамдық критерийлері бойынша шифрлау кілттерін үлестірудің 
әдістерінің, модельдерінің және коммерциялық жүйелерінің қазіргі жай-күйіне 
әдеби шолу және талдау жүргізілді. Шолу және талдау нәтижелері бойынша 
шифрлау кілттерін үлестірудің қауіпсіз жүйелерін құру үшін қажетті кванттық-

криптографиялық әдістерді таңдау кезінде мүмкіндіктерді кеңейтуге мүмкіндік 
беретін кванттық-криптографиялық әдістердің жіктелуі алынды. 

Жұмыстың екінші бөлімінде шифрлау кілттерін үлестірудің кванттық-

криптографиялық әдістерінің дамыған кеңейтілген жіктемесі келтірілген, 
кванттық криптография жүйелеріндегі қауіптер мен бұзушылардың абстрактілі 
модельдері, детерминистік хаттамаларға негізделген кванттық криптография 
жүйелерінде когерентті емес шабуылды жүзеге асыру ерекшеліктері 
ұсынылған. Алынған модельдер криптографиялық кілттерді үлестірудің ең 
қауіпсіз әдістерін анықтауға және таңдауға мүмкіндік береді.  

Үшінші бөлімде әзірленген модельдер ұсынылған: тыңдауды бақылау 
режиміндегі кванттық детерминистік хаттама; хабарламаларды беру 
режиміндегі кванттық детерминистік хаттама; кванттық шатастырылған 
күйлер мен генерацияланған үштік жалған кездейсоқ тізбектерді қолдана 
отырып, құпиялылықты арттырудың жаңа әдісі ұсынылды; тыңдауды 
бақылау режимінің және кванттық детерминистік хаттаманың 
хабарламаларын беру режимінің әзірленген модельдеріне негізделген 
біріктірілген модель құпиялылықты арттырудың ұсынылған әдісін қолдана 
отырып, шатастырылған кутриталардың жұптарымен жүзеге асырылды. 

Төртінші бөлімде MATLAB ортасында тыңдауды бақылау режимінде 
кванттық детерминистік хаттаманы имитациялық модельдеу; хабарламаларды 
беру режимінде кванттық детерминистік хаттаманы имитациялық модельдеу; 
тыңдауды бақылау режимімен және хабарламаларды беру режимі, 
құпиялылықтың жоғарылауымен біріктірілген кванттық детерминистік 
хаттаманы  имитациялық модельдеу жүзеге асырылды. Деполяризация 
кванттық арнасын пайдалану және бұзушының болуы жағдайында кванттық 
криптографиялық жүйелерде кванттық детерминистік хаттамаларды қолдану 
бойынша практикалық ұсыныстар жасалды.  

Қорытындыда диссертациялық жұмыс бойынша негізгі нәтижелер мен 
қорытындылар көрсетілген. 


