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شبکه
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اطنقبهموسومهمبهمتصلتجهیزاتازایمجموعهبهشبکه

شتراکابهخودبینرامنابعشبکه،نقاط.گرددمیاطالقشبکه

.گذارندمی



مخابرات شبکه
06/28

هبمتصلهایپایانهازایمجموعهشاملشبکهمخابرات

راهاایانهپاینبینارتباطامکاناتصاالت.باشدمییکدیگر

.کنندمیفراهم

کامپیوتریهایشبکه-

تلفنشبکه-

تلکسشبکه-

-...



تکیوبی
07/28

واحدیکوانتومبیتیاکیوبیتیککوانتومیپردازشدر-

مشابهوبودهکوانتومیرمزنگاریوکوانتومیپردازشپایه ای

.می باشدکالسیکرایانه هایدربیت

قطبش مانند. استسامانه کوانتومی دوحالتیکیوبیت یک-

(افقیقطبش جهت قطبش عمودی و جهت )یک فوتون 
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حاالت کوانتومی

یستمسیکحالتبهکوانتومیحالتکوانتومی،فیزیکدر-

.دارداشارهایزولهکوانتومی

هرمقداربرایاحتمالتوزیعیککوانتومیحالتیک-

رویممکنگیریاندازههرخروجییعنی)پذیرمشاهده

.آوردمیفراهم(سیستم



ومیمخابرات شبکه کوانت
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.دهدمیرامجزاکوانتومیهایسیستمبینکوانتومیاطالعاتانتقالاجازهکوانتومیشبکه-

.ستندهکوانتومیمنطقیهایگیتبصورتاطالعاتپردازشبهقادرشبکهنقاطتوزیعی،کوانتومیمحاسبهدر-

کوانتومیهایحالتانتقالدرمهمینقشآزاد،فضاییانوریفیبراتصاالتازاستفادهبانوریکوانتومیهایشبکه-

.کنندمیایفادورفواصلدرهافوتونبصورت



ومیمخابرات شبکه کوانت
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وازیسذخیرهنقاطنقشوگرفتهقراراستفادهموردهااتمتکانداختنگیربمنظورتوانندمینوریهایکاواک-

.کنندایفاهاشبکهایندرراپردازش



پروتکل
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دوازیشبیادوبینهاپیاممبادلهترتیبوقالبتعریفبهپروتکلیک

مبادلهنحوهدرقراردادیکپروتکلسادهزبانبه.پردازدمیارتباطینقطه

یاانتقالبرایالزمعملیاتنوعوباشدمیشبکهجامعهدراطالعات

.کندمیمشخصراپیامیکدریافت



راتیویژگی های یک پروتکل مخاب
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:کندآوردهبررازیرهایویژگیبایدشبکهمخابراتدراستفادهموردپروتکل-

پذیریمقیاس•

همزمانی•

بودنتصادفی•

امنیت•



راتیامنیت در یک پروتکل مخاب
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اییژهواهمیتاز(کوانتومیحاالت)کوانتومیاطالعاتامنانتقالموارد،ازبسیاریدرکوانتومیشبکهمخابراتدر-

.استبرخوردار

اتاطالعباراآنسادگیبهدشمنیهرداردامکانکهچراگردد؛ارسالمستقیمبطورنبایدحالتخودنتیجهدر-

.نمایدجایگزیناشتباه

.گرددمیاستفادهRSPوQTپروتکلدوازنتیجهدر-
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QTپروتکل 

(Quantum Teleportation)

یکآغازدربایدگیرندهوفرستندهاگرچه.کالسیکیبیتدوارسالباگیرندهوفرستندهبینکیوبیتیکانتقال-

.گذارنداشتراکبهراگرفتارحالت

:مراحل-

.گذارندمیاشتراکبهراBellحالتیکآغازدرگیرندهوفرستنده•

.دهدمیانجامکندارسالخواهدمیکهکیوبیتیرویمحاسبهیکفرستنده•

.کندمیارسالگیرندهبهرا(کالسیکیبیتدو)کیوبیتشدورویگیریاندازهحاصلفرستنده•

.دهدمیانجامتبدیلیکخودشکیوبیترویجدول،طبقودریافتیهایبیتبهبستهگیرنده•
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QTپروتکل 

(Quantum Teleportation)



RSPپروتکل 

(Remote State Preparation)

16/28

.داندمیراارسالیکوانتومیحالتفرستندهکهتفاوتاینبا.باشدمیQTپروتکلمشابه-
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رمزنگاری

ایانتقالروش هایواصولشناختوبررسیبهکهاستدانشیرمزنگاری

کانال هایواطالعاتانتقالمسیراگرحتی)امنصورتبهاطالعاتذخیره

.می پردازد(باشندناامناطالعاتذخیرهمحلیاارتباطی

امنیتبرقراریبرایریاضی،هایتکنیکازاستفادهرمزنگاری

بهاطالعاتیاپیاممتندادنتغییردانشرمزنگاریدراصل.استاطالعات

.استرمزالگوریتمیکازاستفادهباورمزکلیدکمک
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رمزنگاری کوانتومی

اجراییبراکوانتومیمحاسباتوکوانتومیارتباطاتخصوصبهکوانتومیمکانیکازاستفادهکوانتومیرمزنگاری-

.می کندتوصیفراشدهرمزگذاریسیستم هایشکستنورمزنگاریعملیات

کلیدتوزیع)کلیدمخفیانهکردنبدلوردبرایکوانتومیارتباطاتازاستفادهکوانتومیرمزنگاریازنمونه هایی-

.می باشددیجیتالامضاهایوعمومیکلیدهایگوناگونانواعشکستنبرایکوانتومیرایانه هایازاستفادهیا(کوانتومی

(RSAسامانه هایمثالبعنوان)



توزیع کلید کوانتومی19/28
(QKD)

فرایندوانتومیککلیدتوزیع.استکوانتومیکلیدتوزیعکوانتومینگاریرمزازشدهشناختهکاربردبهترینمسلماً-

بدون( شوندمینامیدهبابوآلیسمعموالًکه)نفردومیانمشترککلیدیکایجادبرایراکوانتومیتبادلازاستفاده

بینکالماتمتمامبتواندکهصورتیدرحتی).می کندتوصیفراآورددستبهکلیدازاطالعیهیچ(ایو)سومنفرآنکه

(.نمایدشنودرانفردواین

ایندر.ندمی کتبدیلکوانتومیبیت هایبهراآن هاباببهاطالعاتفرستادنازقبلآلیسهدفاینبهرسیدنبرای-

.می شوندویمداخلهمتوجهبابوآلیسوشدهمخدوشپیغام هابخواند،رابیت هااینکندتالشایواگرحالت

.می باشدحال حاضر توزیع کلید کوانتومی تنها نمونه عملی از رمز نگاری کوانتومی در -



20/28
توزیع کلید کوانتومی

(QKD)

مداخله دشمن در یک پیغامتشخیص -



پروتکل های رمزنگاری کوانتومی
21/28

-BB84



پروتکل های رمزنگاری کوانتومی
22/28

-E91

-BBM92

:گرددمیاستفادهگرفتارهایکیوبیتازهاروشسایردر-



دینتیجه گیری و جمعبن
23/28

.گذارندمیاشتراکبهخودبینرامنابعشبکه،نقاط.گرددمیاطالقشبکهنقاطبهموسومهمبهمتصلتجهیزاتازایمجموعهبهشبکه-

.آوردمیفراهم(سیستمرویممکنگیریاندازههرخروجییعنی)پذیرمشاهدههرمقداربرایاحتمالتوزیعیککوانتومیحالتیک-

.کنندمیفراهمراهاپایانهاینبینارتباطامکاناتصاالت.باشدمییکدیگربهمتصلهایپایانهازایمجموعهشاملشبکهمخابرات-

.می باشدکالسیکرایانه هایدربیتمشابهوبودهکوانتومیرمزنگاریوکوانتومیپردازشپایه ایواحدکوانتومیبیتیاکیوبیتیک-

.کندمیمشخصراپیامیکدریافتیاانتقالبرایالزمعملیاتنوعوباشدمیشبکهجامعهدراطالعاتمبادلهنحوهدرقراردادیکپروتکل-
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دینتیجه گیری و جمعبن

می باشدمورد استفاده در مخابرات شبکه مقیاس پذیری، همزمانی، تصادفی بودن و امنیت از ویژگی های یک پروتکل -

العاتاطباراآنسادگیبهدشمنیهرداردامکانکهچراگردد؛ارسالمستقیمبطورنبایدحالتخودموارد،ازبسیاریدرکوانتومیشبکهمخابراتدر-

.نمایدجایگزیناشتباه

اشتراکبهراگرفتارتحالیکآغازدربایدگیرندهوفرستندهاگرچه.استکالسیکیبیتدوارسالباگیرندهوفرستندهبینکیوبیتیکانتقالQTپروتکل-

.گذارند

.دهدمیرامجزاکوانتومیهایسیستمبینکوانتومیاطالعاتانتقالاجازهکوانتومیشبکه-

.داندمیراارسالیکوانتومیحالتفرستندهکهتفاوتاینبا.باشدمیQTپروتکلمشابهRSPپروتکل-



سیستم هایشکستنورمزنگاریعملیاتاجرایبرایکوانتومیمحاسباتوکوانتومیارتباطاتخصوصبهکوانتومیمکانیکازاستفادهکوانتومیرمزنگاری-

.می کندتوصیفراشدهرمزگذاری
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دینتیجه گیری و جمعبن

یاباطیارتکانال هایواطالعاتانتقالمسیراگرحتی)امنصورتبهاطالعاتذخیرهیاانتقالروش هایواصولشناختوبررسیبهکهاستدانشیرمزنگاری-

.می پردازد(باشندناامناطالعاتذخیرهمحل

.کرداشارهBBM92وBB84،E91بهتوانمیکوانتومیرمزنگاریهایپروتکلجملهاز-
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