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 کیدهچ

ی ّاا اص سٍش ضویش وِ یىی اص الگَسیتن استفادُّا ٍتصاٍیش سا تا ي پایاى ًاهِ سؼی ضذُ است وِ سهضای دس

تخص  nدس سٍش ضویش سهض یا تصَیش تِ  پیادُ ساصی وٌین. تاضذ سا تطشیح ٍتسْین هحشهاًِ دس سهض ًگاسی هی

اى، اعالػات صهاًی وِ تؼذاد هطخصی اص واستش گیشد ٍتخص دس اختیاس یه واستش لشاس هی ّش ضَد ٍتمسین هی

 ضَد.یش هحشهاًِ تِ عَس هجذد تَلیذ هیسهض یا تصَ ،گزاسًذخَد سا تِ اضتشان هی
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 1رمسنگاری -1

 وٌاین چیضّاای صیاادی تاِ رٌّوااى     ی هاهَساى هخفی ٍ جاسَسااى کىاش های   ّشوذام اص ها ٍلتی تِ دًیا

وسی دسوٌاس ووتش ّای سشیغ،ّای ػجیة ٍ هاضیياسلحِ ّای خغشًان،هاهَسیت ،سفشّای خاسجی سسذ:هی 

ّا ًمص ضىستي سهض ّای سشی ٍذ تذاًین سیاضیات دس کْویذى پیاماها تای وٌذ،هی ي چیضّا تِ سیاضیات کىشای

 اًذ.ًی سا تا ضىستي سهضّا تغییش دادُّا ًتیجِ ًثشدّای کشاٍاوٌذ ٍ دس عَل تاسیخ سیاضیذاىاساسی تاصی هی

2صًذگی ٍالؼی یه سیاضیذاى تِ ًاام جااى ًاص    ایي کیلن ایذ یا ًِ؟سا دیذُ"رّي صیثا"ویذاًن کیلن ً
سا تاِ   

ٍلی پس  یذ.آسشی تِ استخذام ساصهاى سیا دس هیاتتذا تشای ضىستي وذّای ایي سیاضیذاى  وطذ.تصَیش هی

3اص هذتی تِ تیواسی ضیضٍکشًی
ٍ گاشدد  ّا تیواسی دٍتاسُ تِ صحٌِ ػلان تشهای  ٍلی پس اص هذت ضَد.دچاس هی 

 وٌذ.دسیاکت هی جایضُ ًَتل التصاد سا

 رمس نگاری چیست؟ 1-2

 ًیاض  دضوي حضَس دس حتی آًْا ووه تا تتَاى وِ است ّایی پشٍتىل یا ّا عشح ساختي ّذف سهضًگاسی دس

 سٍی وِ تذٌّذ سا اهىاى ایي اکشاد تِ وِ است ایي سهضًگاسی دس اساسی ّذف یه. داد اًجام سا خاصی واسّای

. وٌٌاذ  تشلشاس استثاط ّن تا اهي واهالً صَست تِ ّایطاىدادُ اصالت ٍ خصَصی حشین حفظ تا ًااهي واًال یه

 آل ایذُ حالت دس. وٌذ اسسال تاب تشای سا پیاهی ایٌتشًت عشیك اص تخَاّذ آلیس وِ وٌیذ کشض هثال ػٌَاى تِ

 ًتَاًاذ  ّوچٌایي  ٍ آٍسد دسات  تِ آلیس پیام دستاسُ اعالػاتی ّیچ ًتَاًذ ای وٌٌذُ حولِ ّیچ وِ خَاّین هی

 ٍ خصَصای  حاشین  حفظ ایٌىِ ٍجَد تا. وٌذ ایجاد ضَد، هتَجِ تاب ایٌىِ تذٍى آلیس پیام دس تغییشی ّیچ

 دس سهضًگااسی  ػلان  اهاشٍصُ  ایاي  تاش  ػاالٍُ  اسات  سهضًگاسی ّای پشٍتىل تشای اصلی ّذف یه ّا دادُ اصالت
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 ّای پیطشکت اهي ّای هضایذُ ٍ الىتشًٍیىی ّای پَل الىتشًٍیىی، گیشی سأی هاًٌذ دیگشی صیاد تسیاس هَضَػات

ِ  دّین هی تَضیح اداهِ دس. است ضذُ هغشح ًیض ّا صهیٌِ ایي دس صیادی هسائل ٍ است وشدُ ای تَجِ لاتل  وا

 .تاضین داضتِ سهضًگاسی ّای عشح اهٌیت تشای ػلوی تَجیِ یه تَاًین هی چگًَِ ٍ چیست سهضًگاسی

 شروع و توسعه رمسنگاری 1-3

تاس سضاس اهپشاتَس سم تاستاى تشای آًىِ تتَاًذ تذٍى اعالع دضوي تا ا استطص دس سشاسش دًیا دس استثاط اٍلیي 

تاضذ ًَػی سهض سا تىاس گشکت. ایي سهض تِ ایي ضىل تَد وِ تشای کشستادى یه پیام جای ّش حشف سا تا سَهیي 

 . سا هی گزاضتٌذ  'A'حشف  'X'تِ جای ٍ  'D'حشف  'A'حشف تؼذ اص آى دس الفثا ػَض هی وشدًذ، هثال تِ جای

تٌاتشایي تشای اص وذ خاسج وشدى پیام ّا واکی تَد دسیاکت وٌٌذُ جای ّش حشف سا تا سَهیي حشف تؼاذ اص آى  

 : دس الفثا ػَض وٌذ. هثال سؼی وٌیذ ایي پیغام سضاسی سا اص سهض خاسج وٌیذ

Hqhpb dssurdfklaj 

Wkluwb ghdg 

Uhwuhdw wr iruhvw 

 دل کردن امنیتم 1-4

 تٌاذی  کشهَل سا اهٌیت تتَاى ایٌىِ تشای است؟ اهي سهضًگاسی عشح یه وِ وٌین تضویي تَاًین هی چگًَِ

ِ  دضاوي  ایٌىِ) وشد هطخص سا دضوي ّای تَاًوٌذی تایذ اتتذا وشد (. دّاذ  اًجاام  تَاًاذ  های  سا واسّاایی  چا

ِ . واشد  هطاخص  ضَد، اًجام آهیضی هَکمیت عَس تِ تَاًذ هی حولِ یه آى دس وِ سا ضشایغی تایذ ّوچٌیي  تا

 تغییاش  سا آى ٍ تخَاًاذ  سا آلایس  ضذُ سهض هتي تَاًذ هی دضوي وشدین، هغشح اتتذا وِ هثالی دس ًوًَِ ػٌَاى

 هاَسد  دس سا اعالػاتی تتَاًذ وٌٌذُ حولِ وِ ضذُ اًجام آهیضی هَکمیت عَس تِ صهاًی حولِ هثال ایي دس. دّذ

 سَی اص تغییش ایي ضَد هتَجِ تاب ایٌىِ تذٍى وٌذ ایجاد پیام دس تغییشی تتَاًذ یا ٍ آٍسد دست تِ آلیس پیام

. اسات  آلایس  ساوت  اص پیاام  ایاي  وٌاذ  تصَس تاب وِ تفشستذ تاب تشای پیاهی دضوي یا ٍ است ًثَدُ آلیس



  

  

  

   :دانشجویان محترم

 آزمایشگاه پروژه گروه برقو یا  کتابخانه دانشکده مهندسیبه  ها ایان نامهپمتن کامل جهت دسترسی به 
  .مراجعه فرمایید
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ِ  ّایچ  وٌین ثاتت سیاضی صَست  تِ تتَاًین اگش است اهي سهضًگاسی عشح یه گفت تَاى هی تٌاتشایي  ای حولا

 .ًاچیض تسیاس احتوال یه تا هگش ضَد، اًجام آهیضی هَکمیت صَست تِ تَاًذ ًوی

 رمسنگاری متقارن 1-5

ِ  ّان  تاا  سا K ولیاذ  دضاوي،  اعاالع  تذٍى تَاًٌذ، هی تاب ٍ آلیس هوىي، حالت تشیي سادُ دس  اضاتشان  تا

 اضتشان تِ ولیذ. وٌٌذ استفادُ هىاتثاتطاى هتي وشدى خاسج سهض اص ٍ وشدى سهض تشای ولیذ ایي اص ٍ تگزاسًٌذ

. ضاَد  های  اًتخااب  یىٌَاخات  احتوال تَصیغ یه تا وِ است تیتی k تصادکی دًثالِ یه هؼوَالً ضذُ گزاضتِ

 تاا  M اصالی  هاتي  سهضوشدى تشای سا الگَسیتوی تَاًذ هی آلیس است، ضذُ دادُ ًطاى 1 ضىل دس وِ ّواًغَس

 تاب. ضَد هی کشستادُ تاب تشای C سهضضذُ هتي. آٍسد دست تِ سا C ضذُ سهض هتي ٍ تثشد واس تِ K ولیذ ووه

 هاتي  ٍ وٌاذ  خاسج سهض اص سا C هتي تَاًذ هی K ولیذ ووه تا ٍ آلیس الگَسیتن تا هتٌاظش الگَسیتوی ووه تا

ِ  اسات،  هتماسى سهضًگاسی ولی عشح عشح، ایي. آٍسد دست تِ سا M اصلی ِ  عاشف  دٍ آى دس وا  وٌٌاذُ  هىاتثا

 هؼٌی تذیي است، تصادکی صَست تِ سهضًگاسی عشح یه ولی حالت دس. گزاسًذ هی اضتشان تِ ّن تا سا ولیذی

 ولیذ ٍ ضذُ اًتخاب تصادکی ػذد ،M ٍسٍدی سٍی اص سا C پیام ٍ وٌذ اًتخاب تصادکی ػذد یه تایذ آلیس وِ

K ِاسات  ًیااص  هَسد جذیذ تصادکی ػذد یه ضَد هی اًجام سهضوشدى الگَسیتن وِ هشحلِ ّش دس. آٍسد دست ت .

 اجاشا  K ولیذ یه تا M پیام یه سٍی دٍتاس سهضوشدى الگَسیتن اگش وِ ضَد هی تاػث تصادکی ػذد ایي تجذیذ

 .تاضین داضتِ هتفاٍتی سهضضذُ ّای هتي ضَد




