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چکیده

فرستنده- و گیرنده�-شناس حالت در کوانتومی گمنامی زمینه در پروتکل دو همکارانش و Shi ،٢٠١٣ سال در
گمنامی رمزنگاران، شام مساله و NESA معرفی از پس مقاله این در کردند. ارائه NESA ایده از استفاده با ناشناس
توسط شده ارائه فرستنده-ناشناس و گیرنده-شناس گمنامی پروتکل�های سپس می�گردد. تعریف کوانتومی رمزنگاری در

گردید. خواهند بیان هستند وارد پروتکل دو این بر که ایراداتی و شده داده شرح Shi

رمزنگاران شام کوانتومی، گمنامی کلیدی: واژه�های

مقدمه ١

به�عنوان گمنامی مسئله کند. می ایجاد را کوانتومی مکانیک قوانین پایه بر خصوصی اطالعات ایمن انتقال کوانتومی رمزنگاری
Boykin کند. می ایفا ناشناس ایمیل ارسال و الکترونیکی انتخاب�های در گمنام رای در مهم نقشی امنیتی، مسایل از یکی
Sprojar و Bouda کرد[١]. ارایه فتون چند ٢ درهمتنیدگی براساس (AQC) ١ گمنام کوانتومی ارتباط برای کلی قالب یک
Bouda طرح بودن ناامن ،[۴] همکارانش و Brassard آن بر عالوه کردند[٣]. ارایه ٣ گیرنده-شناس حالت در AQC یک
Wang کردند. پیشنهاد قبلی درهمتنیده حاالت ساخت بدون اطالعاتی تئوری لحاظ از ایمن AQC یک و دادند نشان را
نمودند. ارایه ۴ تنیده درهم ماکسیمال به�طور فتون چندین از استفاده جای به فتون تک اساس بر AQC یک [۵] وهمکارانش
فتون�ها انتقال ایده از هردو که شده ارایه [٧] همکارانش و Q.Wang همچنین و همکارانش[۶] و Shi توسط مقاله دو اخیراً
درحالت اولی که شده ارائه پروتکل دو همکارانش و Shi مقاله در کرده�اند. استفاده ۵ تنیده درهم غیرماکسیمال حالت در
چند از متشکل گروهی در که معناست بدان گیرنده-شناس گمنامی است. فرستنده-ناشناس حالت در دومی و گیرنده-شناس
طوری به کند ارسال است آشکار همه برای آن هویت که گروه در دیگری فرد برای را اطالعات بیت یک خواهد می نفر یک نفر
متعلق فردی که معناست بدین فرستنده-ناشناس حالت در گمنامی و نشود پیام فرستنده هویت متوجه گروه در فردی هیچ که
گروه در فرد هیچ برای او هویت که به�طوری کند ارسال گروه اعضای سایر برای اطالعات بیت یک خواهد می گروه یک به

نشود. آشکار
یک در شام خوردن برای رمزنگاران از گروهی کنید فرض می�شود. بیان رمزنگاران شام مسئله به�وسیله گمنامی مسئله
حال این با اما نکند، آشکار را کننده پرداخت فرد هویت که کرده�اند هماهنگ مهماندار با قبل از آنها شده�اند، جمع رستوران
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کارول.(برای همچون خارجی فرد یک یا است کرده پرداخت را شام هزینه خودشان بین از یکی آیا که بدانند مشتاق�اند رمزنگاران
الزم لذا کنند، می استفاده ۶ (NESA) مفهوم از همکارانش و Shi مقاله که آنجایی از نمایید) مراجعه [٩] به بیشتر مطالعه
که دادند نشان [٨] همکارانش و Shimizu بپردازیم. (NESA) از استفاده لزوم و مفهوم به ابتدا پروتکل بیان از قبل است
،|Φ−⟩ = ١√

٢
(|١١⟩ − |٠٠⟩) ،|Φ+⟩ = ١√

٢
(|١١⟩ + |٠٠⟩) Bell پایه�های از استفاده دلیل به ٧ فوق�چگال کدگزاری

است. ناامن |Ψ−⟩ = ١√
٢
(|١٠⟩ − |٠١⟩) و |Ψ+⟩ = ١√

٢
(|١٠⟩+ |٠١⟩)

از یکی به تنها هنگامی�که را حالت یک بتواند همواره شنودگر که می�شود این به منجر Bell پایه�های بودن ماکسیمال
کند. تبدیل پایه عضو دیگر حالت یک به اسپین چرخش عملگر با دارد دسترسی آن فتون�های

|µ٢⟩ = sinθ|Φ+⟩AB+ ،|µ١⟩ = cosθ|Φ+⟩AB−sinθ|Φ−⟩AB غیرماکسیمال درهم�تنیده پایه�های از استفاده با
یک می�توان |µ۴⟩ = sinθ|ψ+⟩AB + cosθ|ψ−⟩AB ،|µ٣⟩ = cosθ|ψ+⟩AB −sinθ|ψ−⟩AB ،cosθ|Φ−⟩AB

به�وسیله تنها {µ١, µ٢}, {µ٣, µ۴} مجموعه�های در حاالت نمود. ارایه باب و آلیس بین ایمن کوانتومی کلید توزیع پروتکل
فتون یک روی σx پائولی عملگر اعمال با µ٢, µ۴ یا µ١, µ٣ اما نیستند یکدیگر به تبدیل قابل فتون، یک اسپین چرخاندن

هستند. یکدیگر به تبدیل قابل
با حال این با کرد. تبدیل |µi⟩ حالت�های از یکی به را آن |Φ+⟩ فتون یک اسپین چرخاندن با نمی�توان برآن عالوه
درهمتنیده حالت به x و B فتون�های روی KB,x درهمساز عملگر اعمال و |ϕ١⟩x حالت در اضافه فتون یک از استفاده

یافت: دست µ٢ یا µ١ حالت�های از یکی به تصادفی به�طور توان می غیرماکسیمال،
IA⊗KBx|Φ+⟩AB|ϕ١⟩x = ١√

٢
(|Φ+⟩AB|ϕ١⟩x+i|Φ−⟩AB|ϕ٢⟩x) = ١√

٢
(|µ١⟩AB|φ١⟩x+|µ٢⟩AB|φ٢⟩x)

|φ٢⟩ = sinθ|ϕ١⟩x + icosθ|ϕ٢⟩x و |φ١⟩ = cosθ|ϕ١⟩x − isinθ|ϕ٢⟩x آن در که

گیرنده-شناس حالت در گمنا�می پروتکل ٢

کارول کنید فرض می�شود. گرفته درنظر وکارول باب و آلیس کننده شرکت سه برای گیرنده-شناس حالت در Shi پروتکل
است: شرح بدین پروتکل کلیات، باحفظ ، باشد فرستنده باب و پیام گیرنده�ی

اول گام
باب دراختیار B فتون و آلیس اختیار در A فتون که طوری به می�کنند تولید |Φ+⟩AB EPR زوج یک باب و آلیس
مجموعه در اضافی فتون یک x می�کند. اعمال x و B فتون�های روی را KB,x درهمساز عملگر باب می�گیرد، قرار
توجه با می�دهد. انجام {|φ١⟩x, |φ٢⟩x} پایه�های در x فتون روی را اندازه�گیری عمل باب سپس است. {|ϕ١⟩x, |ϕ٢⟩}x
دریافت با آلیس می�فرستد. باز آلیس به را B فتون باب سپس Rab = ١/٠ می�دهد قرار |φ١⟩x/|φ٢⟩x آن خروجی به
قرار |µ١⟩/|µ٢⟩ نتیجه به باتوجه و می�دهد انجام {|µ١⟩, |µ٢⟩} پایه�های در B و A فتون�های روی NESA عمل B فتون

Rab = ١/٠ می�دهد
دوم گام

ca, cb فتون�های که به�طوری می�کند توزیع باب و آلیس بین را آن�ها و نموده تولید |Φ+⟩ca,Ta , |Φ+⟩cb,Tb
حالت دو کارول

فتون�های روی درهمسازKA,xرا عملگر آلیس کند. می ارسال باب برای را Tb و آلیس برای را Ta و می�دارد نگه خود رانزد
آن نتیجه به باتوجه ادامه در کند. می اندازه�گیری {|φ١⟩x, |φ٢⟩x} پایه�های در را x فتون سپس و کرده اعمال A, x

.Rac = ١/٠ می�دهد قرار ،|φ١⟩x/|φ٢⟩x
Ta فتون روی را σx/I عمل ،Macمقدار به باتوجه و می�کند محاسبه را Mac = Rab ⊕ Rac مقدار آلیس سپس

Non-maximally Entanglement State Analysis۶
Super Dense Coding٧
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فرستنده-ناشناس گمنامی پروتکل :١ شکل

باعث Ta روی σxعملگر اعمال Macدراین�صورت = ٠ اگر که شود توجه کند. می ارسال کارول برای آن�را و نموده اعمال
را تغییری هیچ I عملگر Macدراین�صورت = ١ اگر اما شود، تبدیل |µ٣⟩/|µ۴⟩ حالت به |µ١⟩/|µ٢⟩ حالت که می�شود
اعمال x شده�ی اضافه فتون و B فتون روی را KBx درهمساز عمل Tb فتون دریافت با نیز باب نمی�کند. ایجاد Ta روی
اگر می�کند. تولید را Rbc مقدار فوق مشابه و می�کند گیری اندازه {|φ١⟩x, |φ٢⟩x} پایه�های در را x فتون سپس و می�کند
این�صورت، درغیر و کند می محاسبه را Mac = Rab ⊕ Rac مقدار او کند، ارسال کارول برای را ٠ بیت بخواهد باب
σx/I Mbcعمل = ٠/١ مقدار به توجه با پایان در می�کند. محاسبه Macرا = Rab ⊕Rac مقدار ١ بیت ارسال برای

. فرستد می باز کارول برای را آن حاصل و کرده Tbاعمال روی را
سوم گام

مقدار می�دهدو انجام (Ta, ca), (Tb, cb) فتون�های زوج روی را NESA عمل کرد، دریافت را Ta, Tb کارول انکه از پس
یافتن به�منظور باب. یا است آلیس فرستنده �که نمی�داند کارول می�کند. محاسبه را A = Rab ⊕ Rbc ⊕Mac ⊕Mbc

را شنودگر حضور و می�کنند تولید |Φ+⟩AB فتون زوج زیادی تعداد ابتدا باب و آلیس شده، ارائه پروتکل بهبود برای روشی
کند، شنود را وباب آلیس ارتباطی درهم�تنیده کانال ٨ پاسخ و دریافت حمله از استفاده با بخواهد شنودگر اگر می�کنند. بررسی

شد. خواهد آشکار باب و آلیس برای شنودگر حضور و مانده ناکام دریافتی حالت ارسال در ١
٢ احتمال با

باب که شد خواهد متوجه نیست، فرستنده آلیس که آنجایی از که است آن شود می گرفته پروتکل این به که ایراداتی از یکی
را گمنامی نفر سه از متشکل گروهی برای پروتکل این بنابراین می�گردد. آشکار آلیس برای فرستنده هویت و است فرستنده

گیریم. درنظر نفر سه از بیش را شرکت�کنندگان تعداد بایستی و نمی�کند حفظ

فرستنده-ناشناس حالت در گمنامی پروتکل ٣

در را کنندگان شرکت باشد. کوانتومی دستگاه دریک کننده شرکت n از مجموعه�ای p = {Pk : ١ ≤ k ≤ n} کنید فرض
پروتکل این کلیات حفظ با است. Pn P١مجاور و نفر آخرین pn که به�طوری می�دهیم نشان راس n با G دوری گراف یک

کنیم. می بیان کننده شرکت ۴ برای را
اول گام

Intercept-resend Attack٨
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شرکت برای را Ti به�طوری�که می�کند تولید |Φ+⟩i,Ti حالت در EPR زوج یک i ∈ {١, ٢, ٣, ۴}،pi کننده هرشرکت
می�گیرد. قرار Pn اختیار در T١ می�کند. ارسال Pi−کننده١

دوم گام
x فتون سپس کند. می اعمال است، شده اضافه فتون یک x آن در که x, T٢ فتون�های x,KT٢روی درهمساز عمل یک P١
R٠ ∈ {٠, تصادفی{١ مقدار سپس آورد. بدست را Rتصادفی١ مقدار تا کرده اندازه�گیری {|φ١⟩x, |φ٢⟩x} پایه�های در را
روی را σx/I عمل M١ = مقدار٠/١ به وابسته پایان در کند. می محاسبه را M١ = R٠ ⊕ R١ مقدار و کرده تولید را

نماید. می ارسال P٢ برای را حاصل و کرده اعمال T٢ فتون
سوم گام

NESA عمل Pi−١ از Ti فتون دریافت از پس کنند می اجرا را زیر تولیدMiمراحل برای Pi کننده شرکت i ≥ ٢ هر ازای به
،|µ١⟩ → (Mi−١, Ri−١) = (١, ١) کند می محاسبه زیر شکل به را حاصل و می�دهد انجام فتون�ها زوج امین i روی را
|µ۴⟩ → (Mi−١, Ri−١) = (٠, ٠) و |µ٣⟩ → (Mi−١, Ri−١) = (٠, ١) ،|µ٢⟩ → (Mi−١, Ri−١) = (١, ٠)
پایه�های در را x شده�ی اضافه فتون و می�کند ,١+Tiاعمال x فتون�های روی را KTi+١,x درهمساز عمل Pi سپس
Miرا =Mi−١ ⊕Ri−١ ⊕Ri مقدار Pi ادامه در کند. تولید را Ri تصادفی عدد تا کرده اندازه�گیری {|φ١⟩x, |φ٢⟩x}
Miمقدار به بسته Pi سرانجام می�کند. محاسبه ١ بیت ارسال برای Miرا =Mi−١⊕Ri−١ ⊕Ri و ٠ بیت ارسال برای
از را T١ فتون P١ که زمانی تا پردازش کند. می ارسال Pi+١ برای را حاصل و کرده اعمال Ti+١ فتون روی را σx/I عمل

یابد می ادامه نکرده دریافت Pn

چهارم گام
دراینصورت کند. می ارسال همه برای کالسیک کانال طریق از را حاصل و کرده محاسبه Aرا =Mn⊕Rn⊕R٠ مقدار P١

می�کنند. دریافت گمنام شکل به را Aحاصل شرکت�کنندگان تمامی
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