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در مورد سخنرانان
در
خانم دکتر ترانه اقلیدس دان شیار پژوه شکده الکتتوتتکونتتیتت
دانشگاه صنعوی شکیف ،مدرک دکوکی خود را در رشوه ریاضی از دانشگتاه
گیسن آلمان در سال  0222میالدی دریافت ککده است .ایشان ،از بهتمتن
 1۰۸۳تاکنون عضو هیئت علمی پژوهشکده الکوتکونتیت در دانشتگتاه
صنعوی شکیف است .زمینههای علمی-پژوهشی مورد عالقه ایشان شتامت
مبانی رمزنگاری موقارن و ناموقارن ،رمزنگاری پساکتوانتوتومتی بته ویتژه
رمزنگاری کدمبنا و رمزنگاری مشبکهمبنا و بهطور کلی مدلسازی ریاضتی
بکای مسائ بکخاسوه از پدیدههای دنیای واقعی است.

آقای دکتر رسول محمدی دارای مدرک کارشناسی ارشد ریاضی از
دانشگاه صنعوی شکیف و مدرک دکوکای ریاضی از دانشگاه تکبیت مدرس
( )1810-12با موضو کدهای خطی روی بکخی خمهای بیشین است.
ایشان دارای بیش از  3سال سابقه حضور در صنایع الکوکونی کشور
است .زمینههای تحقیقاتی مورد عالقه ایشان شام رمزنگاری
پساکوانوومی ،رمزگذاری تما همکیخت و کدهای کالسی و کوانوومی
مبونی بک هندسه جبکی است.

صفحه شخصیhttp://sharif.ir/~teghlidos :
خانم دکتر خدیجه باقری مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشتتد
خود را در رشوه ریاضی کاربکدی به تکتیب درسالهای  1831و 1811
دریافت ککده است .ایشان مدرک دکوکای ختود را در رشتوته ریتاضتی
کاربکدی (گکایش رمز و کد) از دانشگاه صنعوی امیککبیک درستال 1811
دریافت ککده است .زمینههای علمی-پژوهشی مورد عالقه ایشتان شتامت
رمزنگاری پساکوانوومی ،طکاحی سامانههای رمزگذاری موقارن و ناموتقتارن
مبونی بک کدهای تصحیح خطا ،مشبکهها و کدمشبکهها ،سامانههای تتوم
رمزگذاری-کدگذاری ،سامانههای رمز جسوجوپذیک و بالک چین است.

آقای  .مهندس وحید یوسفیپور مدرک کارشناسی خود را در رشوه
مهندسی بکق ،گکایش مخابکات از دانشگاه صنعوی امیککبیک در سال
 1818و مدرک کارشناسی ارشد خود را در رشوه مهندسی بکق ،گکایش
مخابکات امن و رمزنگاری از دانشگاه صنعوی شکیف در سال 181۱
دریافت ککده است .وی در حال حاضک دانشجوی دکوکی مهندسی بکق در
دانشگاه صنعوی شکیف است . .زمینههای علمی-پژوهشی مورد عالقه
ایشان بکرسی ساخوارهای رمزنگاری کلید عمومی مدرن کد مبنا و مشبکه
مبنا بکای بکقکاری امنیت در پکوتک های اینوکنوی و رایانش ابکی است.

آقای دکتر حسن خدایی مهر اسوادیار گکوه علو کامپیوتک و آمتار
دانشکده ریاضی در دانشگاه صنعوی خواجه نصیکالدین طتوستی ،متدرک
دکوکی خود را در رشوه ریاضی از دانشگاه صنعوی امیتککتبتیتک در ستال
 0212میالدی دریافت ککده است .ایشان از سال  1811تتاکتنتون عضتو
هیئت علمی دانشگاه صنعوی خواجه نصیکالدین طوسی است .زمیتنتههتای
علمی-پژوهشی مورد عالقه ایشان شام کدگتذاری و نتیتکیته اطتال ،
رمزنگاری ،نیکیه مشبکه و کاربکدهای آن در مخابکات بیسیم ،امنیت در
مخابکات بیسیم و کاربکد مشبکه در امنیت الیه فیزیکی است.
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سامانههای رمز کلید همگانی مانند  ،RSAدر حال حاضک در سکاسک
جهان بکای حفاظت اطالعات در بسوک اینوکنت و دیگک شبکتههتای
ارتباطی کامپیوتکی اسوفاده میشوند .با پیشکفتهای متوجتود در
حوزه محاسبات کوانوومی و ارائه الگوریوم کوانوومی  Shorدر سال
 1111بکای ح مسئله تجزیه اعداد مککب بتزر و لتگتاریتوتم
گسسوه ،امنیت سامانههای رمز کلید همگانی کالسی در حضتور
کامپیوتکهای کوانوومی مورد تهدید قکار گکفوه است Shor .بتیتان
میکند که مسئله تجزیه اعداد مککب بزر در ی کتامتپتیتوتتک
کوانوومی که شام دهها یا صدها هزار گیت باشد به سکعت قتابت
ح است .اگکچه امکوزه کامپیوتکهای کوانوومی با چنین انتدازهای
وجود ندارد اما پکوژههای بزرگی بکای ساخت چنین کامپیوتکهایتی
طی  12تا  02سال آینده وجود خواهند داشت .محققان زیادی بته
دنبال یافون راهی بکای ایجاد امنیت در عصک کوانوومی هستوتنتد.
ماهیت ح این مسئله با دو رویککد موفاوت درنیک گکفوه میشود.
روش نخست از مکانی کوانوومی بکای طکاحی رمزنگاری مبونی بک
کوانوو اسوفاده میکند که با توجه به اصول پایتهای متکتانتیت
کوانوومی شکستناپذیک خواهد بود .روش دو بک این اساس استت
که الگوریومهای کالسی جدیدی ،به نا رمزنگاری پساکوانوومتی،
طکاحی شود که بک مبنای سخوی تجزیه اعداد مککب بزر نیسوند
و با اسوفاده از الگوریوم  Shorیا هک الگوریوم کوانتوتومتی دیتگتک
شکسوه نمیشوند.
هک دو رویککد مزایا و معایبی دارد .رویککد رمزنگاری پساکوانوومتی
تنها نیازمند تغییکات نک افزاری است و در زیکساختهای متوجتود
قاب پیادهسازی است .محققان در حال مطالعه روی الگوریومهتای
این رویککد بکای سالهای آینده هسوند تا تضمین کنند که هتیت
راه شناخوه شدهای بکای حمله به آنها از طتکیتم متحتاستبتات
کالسی و کوانوومی وجود ندارد .اما هکگز نمیتوان بهطور قطعتی
در مورد امنیت آنها اظهار نیک ککد .رویککد رمزنگاری کوانوتومتی،
که بک اصول بنیادین مکانی کوانوومی اسووار است ،ی اطمینتان
 %122بکای شکستناپذیک بودن الگوریومهای ایتن حتوزه ارائته
می دهد ،اما این رویککد بسیار پکهزینه است زیکا بک زیکساختهتای
ارتباطی و سختافزاری جدید تکیه دارد .رمزنگاری کوانوومتی بتا
احومال زیاد توسط بخشهای نیامی /دولوی اسوفاده خواهد شتد
که در آنها نیاز به اطمینان کام از شکسوه نشدن الگوریوم وجود
دارد و پکهزینه بودن از درجه اهمیت کموکی بکخوردار است .امتا،
بکای بیشوک کاربکدهای تتجتاری استوتانتدارد متانتنتد پتکدازش
تکاکنشهای کارتهای اعوباری در بسوتک ایتنتوتکنتت ،رویتکتکد
رمزنگاری پساکوانوومی مطلوب است.

