راﯾﺎﻧﺶ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ از ﻣﻨﻈﺮ اﻣﻨﯿﺘﯽ

ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟

ﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ اراﺋﻪ ﺷﺪه از ﺳﻮی ﻣﺆﺳﺴﻪ ﮔﻠﻮﺑﺎل رﯾﺴﮏ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ و در اداﻣﻪ
ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری اﯾﻦ ﻣﺪل ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺑﺮ رﻣﺰﻧﮕﺎری اﻣﻨﯿﺘﯽ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد.
اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﯾﮑﯽ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎی ﭘﺮوﻧﺪه وﯾﮋه »ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ« اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷﻤﺎره  ۱۸۹ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ
ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ .ﺑﺮای داﻧﻠﻮد اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه وﯾﮋه ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻨﺠﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﻓﻨﺎوری دﯾﮕﺮی ،ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﺮی ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺎ دﻧﯿﺎی ﻣﺎ ﻋﺠﯿﻦ ﺷﺪه و
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .از ﺟﻨﺒﻪ ﻣﺜﺒﺖ داﺳﺘﺎن ،اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺮدازش اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﻪﺷﮑﻞ ﻣﺤﺴﻮﺳﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﻪ
ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ رامﻧﺸﺪﻧﯽ اﻣﺮوزی را ﺑﻪ ﺳﺎدهﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺣﻞ ﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﺑﻪوﯾﮋه در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ
ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی ﮐﻪ ﺳﺮﻋﺖ در آنﻫﺎ ﺣﺮف اول را ﻣﯽزﻧﺪ ﮐﻤﮏﮐﻨﻨﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

اج ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﯿﻨﮓ
ﻏﻮل ﭼﻨﺪ ﻣﯿﻠﯿﺎردی ﮐﻪ در ﺳﮑﻮت ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ
در ﺑﻌﺪ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ دﺳﺘﺎورد ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ رﻣﺰﻧﮕﺎری اﺳﺖ .رﻣﺰﻧﮕﺎری اراﺋﻪ ﺷﺪه از ﺳﻮی اﯾﻦ
ﻣﺪل از ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﮐﺎﻣﻼ ً ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ اﺳﺖ ،ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻋﻨﻮان ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﻼ ً ﺷﮑﺴﺘﻦ آنﻫﺎ
اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﻣﺎ در ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪوﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ آورد .ﺷﮑﺴﺘﻪ
ﺷﺪن ﮔﺬرواژه ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ اﺑﺘﺪاﯾﯽﺗﺮﯾﻦ ﭘﯿﺎﻣﺪ ﻣﻨﻔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﻪ آن اﺷﺎره
ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ اراﺋﻪ ﺷﺪه از ﺳﻮی ﻣﺆﺳﺴﻪ ﮔﻠﻮﺑﺎل رﯾﺴﮏ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ و در اداﻣﻪ
ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری اﯾﻦ ﻣﺪل ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺑﺮ رﻣﺰﻧﮕﺎری اﻣﻨﯿﺘﯽ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد.

ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﺎﻟﻘﻮهای در راه اﺳﺖ
ﻣﺆﺳﺴﻪ ﮐﺎﻧﺎداﯾﯽ ﮔﻠﻮﺑﺎل رﯾﺴﮏ در ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﮔﺰارش ﺧﻮد ﻋﻨﻮان ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪﻋﻨﻮان
ﯾﮏ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﺮﺷﻤﺎرﯾﻢ .ﺗﻬﺪﯾﺪی ﮐﻪ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﺑﻪوﯾﮋه ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوزه در زﻣﯿﻨﻪ

رﻣﺰﮔﺬاری ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺴﺘﻨﺪ را در ﻣﻌﺮض ﯾﮏ ﺧﻄﺮ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻗﺮار دﻫﺪ .اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن در ﮔﺰارش ﺧﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ
اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﺑﺎ ﺿﺮﯾﺐ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﯾﮏ ﺑﻪ ﻫﻔﺖ ﻗﺎدر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی رﻣﺰﻧﮕﺎری ﻋﻤﻮﻣﯽ را
در ﺧﻮﺷﺒﯿﻨﺎﻧﻪﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ در ده ﺳﺎل آﯾﻨﺪه درﻫﻢ ﺷﮑﻨﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،اﯾﻦ ﻣﺪل ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل  50درﺻﺪ ﺗﺎ ﺳﺎل
 2031ﺗﻤﺎم اﺑﺰارﻫﺎی رﻣﺰﻧﮕﺎری ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ را ﺑﺪون ﻣﺼﺮف ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﻣﺎﯾﮑﻞ ﻣﻮﮐﺴﺎ
ﻣﺸﺎور اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎﯾﺒﺮی ﻣﺆﺳﺴﻪ  Global Risk Instituteو از ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬاران ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ در داﻧﺸﮕﺎه
واﺗﺮﻟﻮ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﺰارش را آﻣﺎده ﮐﺮده ،در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﻓﯿﺰﯾﮏ ﮐﻮاﻧﺘﻮم ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺧﻄﺮات ﺑﺎﻟﻘﻮه
دﻧﯿﺎی اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎﯾﺒﺮی ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﯽرود .اﻣﺮوزه ﻫﮑﺮﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﺣﻤﻠﻪ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .آنﻫﺎ در ﺗﻼش ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ از راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻧﻮآوراﻧﻪ و ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮای ﻧﻔﻮذ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.

اﻣﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﻣﻮﺿﻮع دﯾﮕﺮی اﺳﺖ .ﺗﻬﺪﯾﺪی ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﻣﯽﺷﻮد درﺳﺖ از ﻫﻤﺎن ﻣﮑﺎن و ﻧﻘﻄﻪای آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﮐﻼﺳﯿﮏ در اﻧﺠﺎم آن ﮐﺎرﻫﺎ ﻧﺎﺗﻮان
ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﮐﻼﺳﯿﮏ اﻣﺮوزی از ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺻﻔﺮ و ﯾﮏ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی و ﭘﺮدازش اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ در ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﺳﻮﻣﯽ ﻧﯿﺰ روﺑﻪرو ﻫﺴﺘﯿﻢ .اﻣﺮوزه ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﺑﻪآراﻣﯽ از
ﻓﯿﺰﯾﮏ ﻧﻈﺮی ﻋﺒﻮر ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺑﻪ دﻧﯿﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداری و اﻧﺪازهﮔﯿﺮی دﻗﯿﻖ وارد ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻣﺎ ﺑﻪدﻧﺒﺎل آن ﻫﺴﺘﯿﻢ
ﺗﺎ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ را در ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار دﻫﯿﻢ ،ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﺟﻬﺎن اﻣﺮوزی
از آنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ .ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﯿﺸﮕﺎم در ﻋﺮﺻﻪ ﻓﻨﺎوری در رﻗﺎﺑﺖ ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻗﺮار دارﻧﺪ و در
ﺗﻼش ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻣﺪل ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت را ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی اﯾﻦ رﻗﺎﺑﺖ ﺷﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﺎﻧﻪ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪن
ﮔﺬرواژهﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﺣﺘﯽ دوﻟﺖﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد«.

ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ آرﻣﺎﮔﺪون دﻧﯿﺎی رﻣﺰﻧﮕﺎری
رﻣﺰﻧﮕﺎری ﺳﻨﮓ ﺑﻨﺎی اﻣﻨﯿﺖ اﻃﻼﻋﺎت را ﺷﮑﻞ ﻣﯽدﻫﺪ .ﻣﺎ از رﻣﺰﻧﮕﺎری ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر رﻣﺰﮔﺬاری و رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ دادهﻫﺎ در
راﺳﺘﺎی دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﮕﯽ ،ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ و اﺻﺎﻟﺖ دادهﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻦ ﺳﻪ ﻓﺎﮐﺘﻮر در ﮐﻨﺎر
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی رﻣﺰﻧﮕﺎری را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی ﻣﺴﺘﻤﺮی ﮐﻪ در ﻋﻠﻢ رﻣﺰﻧﮕﺎری ،ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ
دادهﻫﺎ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اﺳﺖ ،ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی را در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻋﻠﻢ ﺑﻪوﺟﻮد آورده اﺳﺖ RSA .ﯾﺎ
ﻫﻤﺎن روش رﻣﺰﻧﮕﺎری ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﮐﻠﯿﺪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﻪ در روزﮔﺎر ﻗﺪﯾﻢ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی  129ﺑﯿﺘﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ،دﯾﮕﺮ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﺎراﯾﯽ ﻧﺪارد .ﺑﻪدﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ اﻣﺮوزه اﮔﺮ از ﮐﻠﯿﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ از  2048ﺑﯿﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ،
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ در واﻗﻊ دادهﻫﺎی ﺧﻮد را در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻗﺮار دادهاﯾﺪ MD5 .ﻧﯿﺰ ﮐﻪ در ﺳﺎل  1992ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪ و ﯾﮑﯽ

از ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮدﺗﺮﯾﻦ ﺗﻮاﺑﻊ درﻫﻢﺳﺎز ﺑﻮد ،ﺳﺮاﻧﺠﺎم در ﺳﺎل  2004ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ SHA-1 ،ﻧﯿﺰ ﺑﻪﺷﮑﻞ
ﺳﺎدهﺗﺮی ﺑﻪدﻧﺒﺎل ﺣﻤﻠﻪ  Freestartدرﻫﻢ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪ .ﺳﺮاﻧﺠﺎم در ﺳﺎل  2016ﻧﺮماﻓﺰار  Eurocryptﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ.

ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺪان وارد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﻣﺮور زﻣﺎن در ﺟﻌﺒﻪ اﺑﺰار ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن رﻣﺰﻧﮕﺎری ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﻠﯿﻞ
رﻣﺰﻫﺎ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ .ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺧﻮاص ﻓﯿﺰﯾﮏﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ رﻓﺘﺎری ﮐﺎﻣﻼ ً
ﻣﺘﻔﺎوت در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی راﯾﺞ اﻣﺮوزی دارﻧﺪ .آنﻫﺎ ﺑﻪﺟﺎی آﻧﮑﻪ از ﺑﯿﺖﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ از ﺑﯿﺖ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﯾﺎ
ﮐﻮﺑﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺗﺌﻮری ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﺑﺮای ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی رﻣﺰﻧﮕﺎر اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل
 1994ﻣﻄﺮح ﺷﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺘﺮ ﺷﺮ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ رﻣﺰﻧﮕﺎری را ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﻋﻮاﻣﻞ اول ﯾﮏ ﻋﺪد ﺻﺤﯿﺢ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
ﻗﺮار داد .اﯾﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺑﻪ او ﮐﻤﮏ ﮐﺮد ﺗﺎ ﻓﺎﮐﺘﻮرﮔﯿﺮی اﻋﺪاد ﺻﺤﯿﺢ را ﺑﻪراﺣﺘﯽ اﻧﺠﺎم داده و ﻣﺸﮑﻼت ﮔﺴﺴﺖ
ﻟﮕﺎرﯾﺘﻤﯽ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﻪ و اﺳﺎس ﺑﺴﯿﺎری از اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎی رﻣﺰﻧﮕﺎری ﮐﻠﯿﺪ ﻋﻤﻮﻣﯽ )ﻧﻪ ﻫﻤﻪ( اﺳﺖ را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﺪ .اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ
دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺨﺮﯾﺒﯽ ﮐﻤﺘﺮی در آن وﺟﻮد دارد ،اﻣﺎ از ﻗﺪرت ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ،اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ
اﺳﺘﯿﻔﻦ ﮔﺮاور اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در دﻧﯿﺎی اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎی ﺟﺴﺖوﺟﻮﮔﺮ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﺮﻋﺖ را از
آن ﺧﻮد ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ ﮐﻪ دارد ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی رﻣﺰﻧﮕﺎری ﮐﻪ از اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ  AESاﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ را در آﯾﻨﺪه ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ اﺳﺎﺳﯽ روﺑﻪرو ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .اﯾﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺑﻪ اﻧﺪازهای ﮐﺎرآﻣﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻤﺎم
اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎی رﻣﺰﻧﮕﺎری ﻣﻮﺟﻮد را ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﮐﺸﯿﺪه و ﺑﻪﻋﺒﺎرت ﺳﺎدهﺗﺮ ﺑﻪ ﻣﺎ اﻋﻼم دارد ﺗﻤﺎم اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوزه
از آنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺎ ﭼﻪ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ اﯾﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎ ﺑﻪﺷﮑﻞ ﺟﺪی و
ﻋﻤﻠﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮﻧﺪ؟ ﺗﻨﻬﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﻋﺪم ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی اﯾﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎ ﻧﺒﻮد ﯾﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﺑﻪ اﻧﺪازه
ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺰرگ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﯾﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎ را اﺟﺮا ﮐﺮده و ﺑﺮ ﺧﺼﺎﯾﺼﯽ ﮐﻪ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎی رﻣﺰﻧﮕﺎری راﯾﺞ از آن
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻏﻠﺒﻪ ﮐﻨﺪ.

تنها عامل عدم بهکارگیری این الگوریتمها نبود یک کامپیوتر کوانتومی به
اندازه کافی بزرگ است که بتواند این الگوریتمها را اجرا کرده و بر خصایصی که
الگوریتمهای رمزنگاری رایج از آن استفاده میکنند ،غلبه کند

در ﺣﻮزه ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ در ﺣﺎل ﺗﮑﺎﻣﻞ اﺳﺖ .در آورﯾﻞ  2016ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اروﭘﺎ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ
اﯾﻦ اﺗﺤﺎدﯾﻪ در ﻧﻈﺮ دارد ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﯾﻮرو در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﭘﺮوژه اﯾﻦ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ »ﮐﺸﺘﯽ ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ
ﺑﺰرگ در ﺳﻄﺢ اروﭘﺎ« ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ از اﻋﻼم اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ در ﺻﻨﺪوق
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ در ﻣﻘﯿﺎس ﺑﺰرگ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﻨﻨﺪ .در آن ﺳﻮی ﮐﺮه ﺧﺎﮐﯽ و درﺳﺖ در ﻫﻤﺎن ﻣﺎه
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﮐﺎﻧﺎداﯾﯽ ﺧﺒﺮی در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻓﺎﮐﺘﻮرﮔﯿﺮی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه از ﺳﻮی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدﻧﺪ .در اﯾﻦ
ﮔﺰارش اﻋﻼم ﺷﺪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺷﺮﮐﺖ دیوﯾﻮ ﺳﯿﺴﺘﻤﺰ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ  2Xﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ﻓﺎﮐﺘﻮرﮔﯿﺮی ﻋﺪد  200099را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﺑﻪدرﺳﺘﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ آﯾﺎ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ دیوﯾﻮ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺷﺮ را ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
ﻗﺮار دﻫﺪ ﯾﺎ از ﺗﮑﻨﯿﮏ دﯾﮕﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ  200099ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻋﺪد  18ﺑﯿﺘﯽ
اﺳﺖ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻓﻮق ﻫﻨﻮز ﻗﺪرت ﻻزم ﺑﺮای ﻓﺎﮐﺘﻮرﮔﯿﺮی ﯾﮏ ﻋﺪد ﺻﺤﯿﺢ  2048ﺑﯿﺘﯽ و اﻟﺒﺘﻪ ﺷﮑﺴﺘﻦ
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ  RSAرا در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﺪارد .ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی اﻣﺮوزه از اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻫﻤﭽﻮن دﯾﻔﻦ-ﻫﻠﻤﻦ
) (RSA (1977 ،(1976و ﻣﻨﺤﻨﯽﻫﺎی ﺑﯿﻀﻮی ) (1985اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

رﻣﺰﻧﮕﺎران ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﺑﺮﻣﯽﺧﯿﺰﻧﺪ
رﻣﺰﻧﮕﺎران ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ اﻋﻤﺎل ﺷﺪه از ﺳﻮی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﺑﺰرگ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ دﻫﻪ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی رﻣﺰﻧﮕﺎر اﯾﻤﻦ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻤﻼت ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ را ﭘﺎﯾﻪرﯾﺰی ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺎﺣﺼﻞ اﯾﻦ ﺗﻼشﻫﺎ
ﺑﻪﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی رﻣﺰﻧﮕﺎر و اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎی وﯾﮋهای ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺑﻪﻧﺎم رﻣﺰﻧﮕﺎری ﭘﺴﺎﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ
) (PQCryptoآنﻫﺎ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ.

وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ  PQCryptoﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
در ﺳﺎل  2006ﻫﻤﺎﯾﺸﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ رﻣﺰﻧﮕﺎری ﭘﺴﺎﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .در اﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان رﻣﺰﻧﮕﺎر ﺳﺮاﺳﺮ
ﺟﻬﺎن ﮔﺮدﻫﻢ آﻣﺪﻧﺪ .آنﻫﺎ در اﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ دﺳﺘﺎوردﻫﺎﯾﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺣﻤﻼت

ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﻣﯽﺗﻮان از آنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .رﻣﺰﻧﮕﺎری  ،(McEliece (1978اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ  SAFECryptoﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﺑﺮای
ﺗﻮﺳﻌﻪ رﻣﺰﻧﮕﺎری ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻮاﻧﺘﻮم اﺳﺖ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  CryptoWorks21ﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎﻧﺎداﯾﯽ
ﺑﻮده و ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﻃﺮاﺣﯽ اﺑﺰارﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪی رﻣﺰﻧﮕﺎری ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻮاﻧﺘﻮم ﻗﺮن  21ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه از
ﺟﻤﻠﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ رﻣﺰﻧﮕﺎری ﭘﺴﺎﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺪازه ﮐﻠﯿﺪ آنﻫﺎ در ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب و اﯾﺪهآل ﻗﺮار دارد.

ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ در اﻧﺘﻈﺎر ﺗﻬﺪﯾﺪات ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ؟
ﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را ﻧﺪارﯾﻢ ﺗﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺻﺮﯾﺢ و دﻗﯿﻘﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﺑﺪﻫﯿﻢ ،اﻣﺎ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ و ﻣﻔﺮوﺿﺎﺗﯽ ﮐﻪ در
اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﻢ ﺗﺎ ﺣﺪی ﻗﺎدرﯾﻢ اﯾﻦ زﻣﺎن را ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﯿﻢ .اوﻟﯿﻦ ﻧﮑﺘﻪای ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن اﺷﺎره داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺣﺘﯽ در دﻧﯿﺎی ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ اﻣﺮوزی ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورﯾﻢ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﻨﻬﺎ زﻣﺎﻧﯽ
اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺎ از اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎی رﻣﺰﻧﮕﺎری ﭘﺴﺎﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪﻋﺒﺎرت دﻗﯿﻖﺗﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
اﯾﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎ از ﻣﺮز ﺗﺌﻮری ﺑﻪ ﻣﺮز واﻗﻌﯿﺖ ﺑﺮﺳﻨﺪ.
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺣﻮزه رﻣﺰﻧﮕﺎری ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ از اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪ ﻋﻤﻮﻣﯽ راﯾﺞ ﻫﻤﭽﻮن RSA
و ﻣﻨﺤﻨﯽﻫﺎی ﺑﯿﻀﻮی ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎی رﻣﺰﻧﮕﺎری ﻣﺘﻘﺎرن و ﺗﻮاﺑﻊ درﻫﻢﺳﺎز
ﺑﻪﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ و ﺧﺼﺎﯾﺺ آنﻫﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ )دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻮﻧﺪ( ،اﯾﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ ﺗﺎ در دﻧﯿﺎی
ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ در ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺧﻮد
ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه رخ ﻣﯽدﻫﺪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺳﺎﺧﺘﻪ و اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮ را ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی
ﻗﺒﻠﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﺑﺰرگ ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد
ﺣﻤﻼﺗﯽ را ﻋﻠﯿﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی رﻣﺰﻧﮕﺎر ﺗﺮﺗﯿﺐ دﻫﻨﺪ.

اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﺮض ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮر در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ
ﺷﺮ ﺑﻪ ﺳﻪ ﮐﻮﺑﯿﺖ  (log2(Nﻧﯿﺎز دارد ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻋﺪد ﺻﺤﯿﺢ  Nرا ﻓﺎﮐﺘﻮرﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﻪﻣﻌﻨﺎی آن اﺳﺖ ﮐﻪ
اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺷﺮ ﺑﻪ  6ﻫﺰار ﮐﻮﺑﯿﺖ ﻧﯿﺎز دارد ﺗﺎ ﯾﮏ ﻋﺪد ﺻﺤﯿﺢ  2048ﺑﯿﺘﯽ را ﺑﺸﮑﻨﺪ .ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮر اﻋﻼم ﻣﯽدارد ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد
ﺑﯿﺖﻫﺎ ـ در اﯾﻦﺟﺎ ﮐﻮﺑﯿﺖﻫﺎ ـ ﮐﻪ روی ﻣﺪارﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﺑﯿﻦ  12ﺗﺎ  18ﻣﺎه دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ اﯾﻦ
ﻣﻮرد را ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﺜﺎﻟﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ.
ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﯾﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﭘﻨﺞ ﺑﯿﺘﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﮐﻪ آیﺑﯽام ﭼﻨﺪ وﻗﺖ ﭘﯿﺶ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ آن را

اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ در اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﻢ .ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﮐﻮﺑﯿﺖﻫﺎی در دﺳﺘﺮس ﺑﺮای اﺟﺮای اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺷﺮ ﺑﻌﺪ از  Mﺑﺎر ﭼﺮﺧﺶ
ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮر ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  M2*5ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ زﻣﺎن  18ﻣﺎﻫﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﮏ دوره ﻋﻤﺮ از ﭼﺮﺧﺶ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮر ،ﻣﺎ از
اﻣﺮوز ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  16ﺳﺎل زﻣﺎن ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ ﺗﺎ ﺣﻤﻼﺗﯽ را ﻋﻠﯿﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ  RSAﮐﻪ از ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی 2048
ﺑﯿﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ زﻣﺎن  11ﻣﺎﻫﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﮏ دوره ﻋﻤﺮ ﭼﺮﺧﺶ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮر 16.5
ﺳﺎل ﻃﻮل ﻣﯽﮐﺸﺪ .ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺎﻋﺪهای در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻫﻤﭽﻮن  AESﻧﯿﺰ ﺻﺪق ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﻣﺜﺎل ﻓﻮق را
ﺑﺴﻂ دﻫﯿﺪ ،ﯾﮏ زﻣﺎن ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ﺑﻪدﺳﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ آورد .در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ
رﻣﺰﻧﮕﺎری ﭘﺴﺎﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﯽروﻧﺪ.
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