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При паралельному програмуванні криптоаналітичних алгоритмів мовою QCL 
продуктивність в значній мірі залежить від відповідності між структурою квантових  зв'язків 
обчислювальних елементів кубітів і структурою програми [2]. 

Дослідження показали, що для програмування етапу просіювання криптоаналітичного 
методу загального решета числового поля доцільно врахувати особливості роботи 
спеціалізованого рідкокристалічного наноклапана, завдяки чому отримаємо швидку зміну 
значення елементів розрідженої матриці на етапі вводу-виводу даних, що є трудомістким 
алгоритмом. При цьому елементи матриці кодуються у формі квантових сигналів на джерелі, як 
qureg дані [1]. Завдяки спеціалізованій рідкокристалічній наноклапаній програмно-апаратній 
обчислювальній системі значно зростає продуктивність виконання другого етапу 
удосконаленого криптоалгоритму у дсятки разів. 

Мінімальне та максимальне значення часу виконання операцій додавання визначається 
за співвідношенням, описаним виразом: 

 

. 
 

Де Р , К – безрозмірні параметри роботи квантового пристрою. 
Тоді час виконання операції на оптоелектронному квантовому решеті можна оцінити 

так: 
 

. 
 

Де N – кількість блоків паралельного алгоритму. 
Швидкодія досягається за рахунок таких чинників: здатності матричної квантової 

архітектури підтримувати максимальний паралелізм оптичних методів обчислень, 
забезпечуючи структуру удосконаленого кваново-оптичного введення-виведення, наявності 
квантових локальних і глобальних зв’язків між процесорними елементами на суперпозиції 
квантів. Отже  отримано максимальне значення квантового прискорення завдяки використанню 
спеціалізованого квантового рідкокристалічного клапана, що пришвидшує процес 
криптоаналізу асиметричнах криптосистем типу RSA. 
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