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کانال مبتنی بر   کدگذاري- متقارنتوأم رمزنگاري کلید -  سامانه 
منظم چگال- کمبررسی توازن  کدهاي

دانشگاه هوایی شهید ستاري
مرکز تحصیالت تکمیلی
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مطالبمطالب  فهرستفهرست

3

للکدگذاري کاناکدگذاري کانا--مقدمه اي بر سامانه هاي توأم رمزنگاريمقدمه اي بر سامانه هاي توأم رمزنگاري
کدهاي بررسی توازن کم چگالکدهاي بررسی توازن کم چگال

کدگذاري کانالکدگذاري کانال––سامانه توأم پیشنهادي رمزنگاري کلید متقارنسامانه توأم پیشنهادي رمزنگاري کلید متقارن
سامانه توأم پیشنهاديسامانه توأم پیشنهاديکارآیی کارآیی بررسی امنیت و بررسی امنیت و 

نتیجه گیرينتیجه گیري
مراجعمراجع

4

کدگذاري کانالکدگذاري کانال  - - نمودار گردشی سامانه توأم رمزنگارينمودار گردشی سامانه توأم رمزنگارينمودار گردشی یک سامانه متداول مخابراتینمودار گردشی یک سامانه متداول مخابراتی
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خانواده هاي تفاضلی گسترش یافتهمبتنی بر شبه دوري  چگالبررسی توازن کم کدهاي 

طراحی یک سامانه توأم رمزنگاري کلید 
کارآ و امن  کانال کدگذاري -متقارن

4

ساختاریافتهساختاریافته

تصادفیتصادفی

منظممنظم

نامنظمنامنظم

 ساختاریافته ساختاریافته
منظم

تصادفی تصادفی 
نامنظم

با طول  کدهاي با طول  کدهاي
کوتاه

5

رئوس بررسی

رئوس متغیر
)بیت(
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6

اي هاي مولداي هاي مولد  چندجملهچندجملهساخت ساخت   --33

7
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EDFEDF--QCQC--LDPCLDPCکد کد 

`8

کدگشایی/ الگوریتم رمزگشایی  کدگذاري/ رمزنگاري الگوریتم

9
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حمله 
جستجوي 

کامل 

 تعداد
بردارهاي 

خطاي عمدي

ناوماتریسهایتعداد
Sیژه 

تعداد کدهاي
هم ارز

تعداد اجزاء 
کلید مخفی

 ازايبه 
پارامترهاي 
پیشنهادي

پذیر است که اندازه پذیر است که اندازه --هاي توأم در صورتی امکانهاي توأم در صورتی امکان- - حمله جستجوي کامل به سامانهحمله جستجوي کامل به سامانه
..باشدباشد  اياي--چندجملهچندجملهاز مرتبه از مرتبه فضاي کلید فضاي کلید 

در در جستجوي کامل جستجوي کامل حمله حمله پیشنهادي، پیشنهادي، به تعداد زیاد پارامترهاي کلید مخفی سامانه به تعداد زیاد پارامترهاي کلید مخفی سامانه با توجه با توجه 
..شودشود--میمیمواجه مواجه شکست شکست با با اي اي   چندجملهچندجملهزمان زمان             

10

11
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متن هاي رمز  بردارهاي
  بردارهاي ازايشده به 

خطاي متفاوت

12

:داریمدر سامانه پیشنهادي 

(5, 6, 3, 5, 1, 3, 7, 8, 2, 4, 6, 7, 2, 8, 1, 7, 2, 7)

موقعیت هاي 
سطر  غیرصفر

اول هر 
زیرماتریس

:یک مثال ساده

13
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سامانه توأم کلید 
متقارن

ابعاد کد مورد 
استفاده

طول کلید

بیت مگا2رائو
کیلو بیت18نام-رائو
کیلو بیت18تیلبورگ-استریک

بیتکیلو 24/4سامانه پیشنهادي
سازي-قبل از فشرده

بیتکیلو  3/55
از پس 

سازي-فشرده
14

کیلو بیت به  24/4طول کلید سامانه توأم پیشنهادي پس از فشرده سازي از 
.کاهش یافته است) درصد 85(کیلو بیت  3/55

مقایسه طول کلید سامانه توأم پیشنهادي 

نرخکدکار رفته-ابعاد کد بهسامانه توأم کلید متقارن
0.51رائو

0.89نام-رائو
0.89تیلبورگ-استریک

سامانه توأم مبتنی بر
EG-QC-LDPC

0.51

سامانه توأم پیشنهادي مبتنی
EDF-QC-LDPCبر 

0.9

سامانه توأم کلید متقارن پیشنهاديسامانه توأم کلید متقارن پیشنهادينرخ کد نرخ کد 

15

در کدهاي شبه دوري مبتنی بیشینهنرخ کد 
بر خانواده هاي تفاضلی گسترش یافته       

مقایسه نرخ کد سامانه توأم پیشنهادي
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کمترین فاصله همینگنرخ کدنوع کد و بردار مشخصه

همینگکد

16

18

هاي ماتریساستفاده از 
قالبی دوري 

 الگوریتمبه کارگیري 
پیشنهادي فشرده سازي

کاهش قابل مالحظه طول کلید

17

طراحی مناسب 
هاي توأم  الگوریتم

 يکدهابه کارگیري صحیح 
EDFEDF--QCQC--LDPCLDPC

کارآکانال امن و  کدگذاري -سامانه توأم رمزنگاري کلید متقارن
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