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 چکیده:

روش های مختلفی  کند.ا و اطالعات ایفا میه امروزه حفاظت از اطالعات رکن اساسی و مهمی در تبادالت پیام

شده است و در عصر مدرن هم روش های تفاده میاز زمان های دور برای حفاظت و به هم ریختگی اطالعات اس

گیرد ،اما استفاده از روش های کالسیک مستلزم به کارگیری مورد استفاده قرار میکالسیک متعددی جهت این امر 

سته توانند شکمیهای پیچیده ای دیگر این اطالعات رمز شده با روشی است و در نهایت محاسبات پیچیده ریاض

شوند.اما ،جدیدترین نوع رمزنگاری پس از روش های کالسیک ،رمزنگاری کوانتومی است که بدون استفاده از روش 

ار مکانیک کوانتومی استودهد.چون این روش بر پایه قوانین امن اطالعات را نوید می تبادل های پیچیده ریاضی،

شناسایی  گروجود شنود با باال رفتن نرخ خطا در سمت گیرنده، است اگر کسی قصد شنود اطالعات را داشته باشد،

این روش بر پایه ارسال و دریافت ویژگی  شود.گر از سر گرفته میشود و مراسله اطالعات از طریق کانالی دیمی

استوار است و اگر استراق سمع کننده سعی در اندازه گیری پالریزاسیون داشته  خاصی از فوتون به نام پالریزاسیون

بیت ها  ،درواقع در رمزنگاری کالسیک دستخوش تغییر خواهد شد. به دلیل قوانین کوانتومی،باشد ،پالریزاسیون 

نده به ست از فرستشوند اما در رمزنگاری کوانتومی، کیوبیت ،که همان پالریزاسیون فوتون اارسال و دریافت می

 شود.گیرنده ارسال می

 آلیس و باب.کلمات کلیدی: پالریزاسیون، کیوبیت، فوتون، بیت، دیتا، 
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 :کلیات

ه صورت امن )حتی اطالعات ب ذخیرههای انتقال یا رمزنگاری دانشی است که به بررسی و شناختِ اصول و روش   

ده از ی استفاپردازد.رمزنگارهای ارتباطی یا محل ذخیره اطالعات ناامن باشند( میو کانال انتقال اطالعاتاگر مسیر 

است. دراصل رمزنگاری دانش تغییر دادن متن پیام یا اطالعات به  امنیت اطالعاتتکنیکهای ریاضی، برای برقراری 

 به صورتی که تنها شخصی که از کلید و الگوریتم مطلع است است، الگوریتم رمزو با استفاده از یک  کلید رمز کمک

ها اطالع ندارد، نتواند قادر به استخراج اطالعات اصلی از اطالعات رمز شده باشد و شخصی که از یکی یا هر دوی آن

 به اطالعات دسترسی پیدا کند.

یک مصری درآن زمان که کلمات ، اد موجودنبرطبق اس ،قبل از میالد برمیگردد 1122شروع رمزنگاری به سال   

ریان شروع رمزنگاری از مصبنابراین است شد ازتصاویری استفاده کرده که متداول نبوده  بصورت تصویر بیان می

 .باشد می

         .کندکه بر اساس جابجایی ساده حروف الفبا عمل میاست ای از روش رمز کردن موسوم به رمز سزار نمونه

روم( و نیز الکندی که یک دانشمند  های رمزنگاری به سزار )امپراتورکنندگان از تکنیکاستفادهبررسی نخستین  در

 اند. به عنوان مثال، باخیلی ابتدایی رمزنگاری را ابداع و استفاده کرده هایخوریم، که البته روشبرمی مسلمان است

تنها کسی که از تعداد جابجا شدن  کردند ومیاندازه مشخص آن را رمز  جابجا کردن حروف الفبا در تمام متن به

 .استخراج کند توانست متن اصلی راحروف مطلع بود می

 

ای با قطر مشخص و سپس نوشتن استوانه های رمزنگاری ابتدایی، پیچیدن یک نوار کاغذی بر رویدیگر از شیوه یکی

 دار قطر استوانه، خواندن پیام کار بسیار دشواریبدیهی است بدون اطالع از مق .استشده بوده پیام روی کاغذ پیچیده

 .توانند پیام را بخوانندمی یکسانی از استوانه را داشته باشند هایخواهد بود و تنها کسانی که نسخه

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF_%D8%B1%D9%85%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF_%D8%B1%D9%85%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D9%85_%D8%B1%D9%85%D8%B2&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D9%85_%D8%B1%D9%85%D8%B2&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
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 اصول ششگانه کرکهف - ۲-۲

 منتشر کرد. در این دو مقاله شش« رمز نگاری نظامی»دو مقاله با عنوان  1113آگوست کرکهف در سال 

اصل اساسی وجود داشت که اصل دوم آن به عنوان یکی از قوانین رمز نگاری هنوز هم مورد استفاده دانشمندان در 

 است:رمز نگاری پیشرفته

  .سیستم رمزنگاری اگر نه به لحاظ تئوری که در عمل غیر قابل شکست باشد 

 لید رمز که تنها چیزی که سری است کای نداشته باشد. بلسیستم رمز نگاری باید هیچ نکته پنهان و محرمانه

 است. 

 راحتی آن را عوض کرد و ثانیا بتوان آنرا به ه ای قابل انتخاب باشد که اوال بتوان بکلید رمز باید به گونه

 خاطر سپرد و نیازی به یاداشت کردن کلید رمز نباشد. 

  .متون رمز نگاری باید از طریق خطوط تلگراف قابل مخابره باشند 

 نفر قابل حمل و نقل باشد.  رمز نگاری یا اسناد رمز شده باید توسط یک دستگاه 

  .سیستم رمزنگاری باید به سهولت قابل راه اندازی باشد 

 رمزنگاری پیشرفته -۲-۱

ها و افزایش قدرت محاسباتی آنها، دانش رمزنگاری وارد حوزه علوم رایانه گردید و این پدیده، با پدید آمدن رایانه

 ز سه تغییر مهم در مسائل رمزنگاری شد:موجب برو

تر و مؤثرتری برای رمزنگاری به های پیچیدهوجود قدرت محاسباتی باال این امکان را پدید آورد که روش .1

 وجود آید. 

رفتند، کاربردهای جدید و متعددی های رمزنگاری که تا قبل از آن اصوال برای رمز کردن پیام به کار میروش .2

 پیدا کردند. 

ه گرفت؛ اما ورود رایانا قبل از آن، رمزنگاری عمدتاً روی اطالعات متنی و با استفاده از حروف الفبا انجام میت .3

 باعث شد که رمزنگاری روی انواع اطالعات و بر مبنای بیت انجام شود. 

 دلیل رمزنگاری اطالعات در کامپیوتر -۲-۹

ا ه گسترده در نحوه زندگی و فعالیت شغلی افراد ، سازمانگسترش و رشد بی سابقه اینترنت باعث ایجاد تغییرات 

شخصیت های حقوقی و حقیقی است . اطمینان از   و موسسات شده است. امنیت اطالعات یکی از مسائل مشترک

یابی افراد غیر مجاز به اطالعات حساس از مهمترین چالش های امنیتی در رابطه با توزیع اطالعات در عدم دست
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. اطالعات حساس که ما تمایلی به مشاهده آنان توسط دیگران نداریم، موارد متعددی را شامل می شود.  اینترنت است

  شرح زیر می باشند :ه گونه اطالعات ب برخی از این

 اطالعات کارت اعتباری  •

 من ها جشماره های عضویت در ان •

 اطالعات خصوصی  •

 جزئیات اطالعات شخصی  •

 اطالعات حساس در یک سازمان  •

 طالعات مربوط به حساب های بانکی ا •

 

 :با استفاده از رمزنگاری سه سرویس امنیتی فراهم می شود

  :محرمانه سازی -۲

 .اطالعات به هنگام ارسال یا ذخیره شدن از دید افراد غیر مجاز پنهان خواهد شد

  :تــمــامـیــت -۱

 .تغییرات اعمال شده در اطالعات ارسالی مشخص خواهد شد

  :ر سنجیاعتبا -۹

 .ردمی توان منبع اطالعات را اعتبار سنجی ک

 باشد:گیرند به شرح زیر میعناصر مهمی که در رمزنگاری مورد استفاده قرار می

 متن آشکار 

نامند. یا اختصاراً پیام می متن آشکارپیام و اطالعات را در حالت اصلی و قبل از تبدیل شدن به حالت رمز، 

 در این حالت اطالعات قابل فهم توسط انسان است.

 متن رمز 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D9%86_%D8%A2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D9%86_%D8%A2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1


  

  

  

   :دانشجویان محترم

 آزمایشگاه پروژه گروه برقو یا  کتابخانه دانشکده مهندسیبه  ها ایان نامهپمتن کامل جهت دسترسی به 
  .مراجعه فرمایید
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ر خاص، افزاای معتقدند که رمزنگاری کوانتومی، آینده رمزنگاری خواهد بود. البته به دلیل نیاز به سختعده

در دنیای واقع آزمایش های موفقیت آمیز زیادی در ه از این روش از تعدادی نمونه محدود فراتر نرفته است.استفاد

 در Somervilleپیاده سازی توزیع کلید کوانتومی به نتیجه رسیده است.مانند آزمایش هایی که در آزمایشگاه 

MagiQ برخالف .شدهاست استفاده تقال فوتونهاان برای نوری فیبر از آزمایشها این همه انجام شده است. در 

 زیرا .است شده کیلومتر محدود ها ده به کوانتومی کلید توزیع فاصله است، شده خالی اثبات فضای در انتقال اینکه

 QKDکانال های  تقویت برای آنها از نمیتوان بنابراین .میشود حالت کیوبیتها شدن خراب باعث نوری تقویت

 شود فوتونها می باعث است فیبر طول از تابعی که فیبری درکانالهای تضعیف و کرد ادهاستف فاصله گسترش جهت

 .نباشند اندازه گیری قابل

 موارد بیشتر در که است، شده رو روبه تکنیکی متفاوتی مشکالت با کوانتومی رمزنگاری پیاده سازی امروزه

 عملی موجود تکنولوژیهای کوانتومی با رمزنگاری وجود، این با .است فوتون تولیدکننده در منابع نقص به مربوط

 کار ثانیه در چند مگابیت نرخ با حداکثر توانند می QKDسیستمهای  .است امکان پذیر پایین داده نرخ با و است

 است. گیرنده و های فرستنده دستگاه فاصله به وابسته این و کنند

 به وابسته و شوند اضافه کالسیک موجود های سیستم هب میتوانند شده ارائه کوانتومی کلید های توزیعپروتکل

 کلید میتوان حتی ناامن، کوانتومی کانال یک و کالسیک کانال یک داشتن با نیستند تنها کوانتومی کامپیوترهای

های  توانایی درباره فرض پیش هیچگونه بدون و امن کامالً  به صورت رمزشده های پیام ارسال برای مخفی

 . گذاشت اشتراک به گیرنده و فرستنده بین ده،کنن سمع استراق

 طور صد درصد اطالعات را درتواند بهشد میرمزنگاری کوانتومی به عنوان روشی مطرح شده بود که تصور می

سوئد، یک حفره در این فناوری  Linköpingبرابر حمالت محافظت کند. اما یک گروه تحقیقاتی در دانشگاه 

د که از ها نشان دادنشان دادند که حتی رمزنگاری کوانتومی هم صد درصد امن نیست. آنو ن پیشرفته پیدا کرده

نظر تئوری امکان استخراج کلید بدون جلب توجه با دستکاری همزمان بستر کوانتومی و بستر ارتباطی معمول 

شکل را با اعمال راهکار حل این م IEEE Transactionsای در نشریه وجود خواهد داشت. سپس با ارائه مقاله

تومی رفت که اشکالی در رمزنگاری کوانیک تغییر ارائه دادند. به گفته یکی از اعضای ارشد این گروه، انتظار نمی

واند یک تها، رمزنگاری کوانتومی مییافت شود، اما این سیستم به واقع پیچیده است و با راهکار جایگزین آن

ر به های مالی، نیاز هرچه بیشتیابی غیرمجاز به اطالعاتی مانند تراکنشفناوری امن باشد. با این حال، خطر دست

( مدیر Andy Cordialسازد. به گفته اندی کوردیال )تر رمزنگاری را ضروری میهای پیشرفتهها و روشفناوری

ی و به رفاکتوهای تکدر آینده باید بر دو فاکتوری شدن تعیین اعتبار در مقابل روش Origin Storageشرکت 

عبارتی بر افزایش سطوح امنیت تأکید کرد. البته هرچقدر هم که رمزنگاری پیشرفته باشد، هرگز برای امنیت کامل 

 کافی نخواهد بود.
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