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چکیده
با گسترش فن آوريهاي مخابراتی و ارتباطی ،رمزنگاري و مخفیسازي اطالعات ،یکی از ضرورتهاي ارتباطی
شده است .در حال حاضر رمزنگاري اطالعات تنها مختص اطالعات نظامی و امنیتی نمیباشد ،بلکه در بسیاري
از حوزههاي دیگر به کار میرود .رمزنگاري مدت طوالنی است که توسط دولت و نیروهاي نظامی به منظور
برقراري ارتباط امن و یا بعضا مخفی استفاده میشود ،اما درحال حاضر به طور معمول و در جهت حفاظت از
اطالعات در انواع مختلفی از سیستمهاي غیر نظامی نیز استفاده میشود .بنابراین رمزنگاري ،ابزاري مناسب
جهت حفاظت اطالعات در کانال ناامن است .به این منظور ،از دو روش رمزنگاري کلید متقارن و رمزنگاري
کلید عمومی استفاده میشود .در این سمینار به مطالعه الگوریتم رمزنگاري متقارن و نامتقارن پرداخته می شود.
واژههاي کلیدي :رمزنگاري ،متقارن ،نامتقارن ،امنیت ،کلید عمومی ،کلید خصوصی.
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فصل اول
مقدمه
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1-1

مقدمه
رمزنگاري دانشی است که به بررسی و شناخت اصول و روشهاي انتقال یا ذخیره اطالعات به صورت

امن (حتی اگر مسیر انتقال اطالعات و کانالهاي ارتباطی یا محل ذخیره اطالعات ناامن باشند) میپردازد.
هنگامی که با امنیت اطالعات سروکار داریم ،نیاز به اثبات هویت فرستنده و گیرنده پیغام داریم و در ضمن باید از
عدم تغییر محتواي پیغام مطمئن شویم .این سه موضوع یعنی محرمانگی ،تصدیق هویت و جامعیت در قلب امنیت
ارتباطات اطالعات مدرن قرار دارند و میتوانند از رمزنگاري استفاده کنند .اغلب این مساله باید تضمین شود که
یک پیغام فقط میتواند توسط کسانی خوانده شود که پیغام براي آنها ارسال شده است و دیگران این اجازه را
ندارند .روشی که تامین کننده این مساله باشد "رمزنگاري" نام دارد .رمزنگاري استفاده از تکنیکهاي ریاضی،
براي برقراري امنیت اطالعات است .دراصل رمزنگاري دانش تغییر دادن متن پیام یا اطالعات به کمک کلید رمز
و با استفاده از یک الگوریتم رمز است ،به صورتی که تنها شخصی که از کلید و الگوریتم مطلع است قادر به
استخراج اطالعات اصلی از اطالعات رمز شده باشد و شخصی که از یکی یا هر دوي آنها اطالع ندارد ،نتواند
به اطالعات دسترسی پیدا کند .دانش رمزنگاري بر پایه مقدمات بسیاري از قبیل تئوري اطالعات ،نظریه اعداد و
آمار بنا شدهاست و امروزه به طور خاص در علم مخابرات مورد بررسی و استفاده قرار میگیرد .معادل
رمزنگاري در زبان انگلیسی کلمه  Cryptographyاست ،که برگرفته از لغات یونانی  kryptosبه مفهوم
«محرمانه» و  graphienبه معناي «نوشتن» است .بطور کلی هر عملی که امنیت اطالعات را به مخاطره اندازد
تهدید ایمنی اطالعات نامیده میشود .بنابراین همانطور که گفته شد ،یکی از روشهاي تامین ایمنی اطالعات،
رمزنگاري است .با رمزنگاري محرمانه ماندن و اعتبار پیغام حفظ میگردد .مشکل اصلی در رمزنگاري ،ارائه
روشی است که تهدید کننده نتواند از متن رمز شده متن اصلی را بدست آورد حتی نتواند با داشتن متن اصلی
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مبدل رمزگشایی را پیدا کند .در این خصوص مقدار اطالعات بدست آمده از متن رمز شده و روش رمزگذاري
داراي اهمیت می باشند] .[1رمزنگاري دو جزء اصلی دارد ،یک الگوریتم و یک کلید .الگوریتم یک مبدل یا فرمول
ریاضی است .تعداد کمی الگوریتم قدرتمند وجود دارد که بیشتر آنها بعنوان استانداردها یا مقاالت ریاضی منتشر
شدهاند .کلید ،یک رشته از ارقام دودویی (صفر و یک)است که بخودي خود بیمعنی است .رمزنگاري مدرن
فرض میکند که الگوریتم شناخته شده است یا میتواند کشف شود .کلید است که باید مخفی نگاه داشته شود و
کلید است که در هر مرحله پیادهسازي تغییر میکند .رمزگشایی ممکن است از همان جفت الگوریتم و کلید یا
جفت متفاوتی استفاده کند .الگوریتمهاي رمزنگاري دادهها به طور کلی به دو دسته تقسیم میشوند .دسته اول
الگوریتمهاي رمز متقارن 1و دسته دوم الگوریتمهاي رمز نامتقارن 2میباشند .الگوریتمهاي رمزنگاري با کلید
نامتقارن از کلیدهاي مختلفی براي رمزنگاري و رمزگشایی استفاده میکنند .بسیاري از سیستمها اجازه میدهند
که یکی از کلیدها کلید عمومی 3منتشر شود در حالی که دیگري کلید خصوصی 4توسط صاحبش حفظ میشود.
فرستنده پیام ،متن را با کلید عمومی گیرنده ،کد میکند و گیرنده آن را با کلید اختصاصی خود رمزگشایی
میکند .بعبارتی تنها با کلید خصوصی گیرنده میتوان متن کد شده را به متن اولیه صحیح تبدیل کرد .یعنی حتی
فرستنده نیز اگرچه از محتواي اصلی پیام مطلع است اما نمیتواند از متن کدشده به متن اصلی دست یابد،
بنابراین پیام کد شده براي هر گیرندهاي ،به جز گیرنده مورد نظر فرستنده ،بیمعنی خواهد بود].[2
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