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(Asymmetric)رمزنگاری نامتقارن 

کلید عمومی و/ دو کلیدی / کلید عمومی: نام های دیگر
خصوصی

ی کنندفرستنده و گیرنده از کلیدهای گوناگون استفاده م.
مشکل تبادل کلید را به طور کامل حل میکند.
یکی از روش های احراز اصالت پیام به شمار می رود.
 از مفاهیم پایه ای امضای دیجیتال است و در آن بخش

.کاربرد اساسی دارد
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مبانی رمزنگاری کلید عمومی

و هدف رمزنگاری کلید عمومی اساساً با انگیزه رسیدن به د
:طراحی شد

حل مساله توزیع کلید در روشهای رمزنگاری متقارن
امضای دیجیتال

 ارایه دادند1976دیفی و هلمن اولین راه حل را در.
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هادام–مبانی رمزنگاری کلید عمومی 

مرتبطامامتفاوترمزگشاییورمزگذاریهایکلید
.هستند

اظلحازرمزگذاریکلیدازگشاییرمزکلیدبهرسیدن
.باشدمیناممکنمحاسباتی

راکاشتبهنیازیاساساً ومیباشدهمگانیامریرمزگذاری
.نداردمحرمانهاطالعاتگذاشتن

وبودهاختصاصیامریدیگرطرفازگشاییرمز
.میماندمحفوظپیامهامحرمانگی
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نمادها و قراردادها

کلید رمزگذاری: کلید عمومی
 این کلید را برای شخصA باKUaدهیمنشان می.

کلید رمزگشایی : کلید خصوصی
 این کلید را برای شخصAباKRaدهیمنشان می.
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نيازمندیهای رمزنگاری کليد عمومی

د کلی)تولید یک زوج کلید Bاز نظر محاسباتی برای طرف 1.
.آسان باشد( KRbو کلید خصوصیKUbعمومی 

:برای فرستنده تولید متن رمز آسان باشد2.

صوصی برای گیرنده رمزگشایی متن با استفاده از کلید خ3.
:آسان باشد

8

)(MEC KUb

)]([)( MEDCDM KUbKRbKRb 
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نيازمندیهای رمزنگاری کليد عمومی

با دانستن (KRb)از نظر محاسباتی تولید  کلید خصوصی 4.
.غیر ممکن باشد(KUb)کلید عمومی 

.غیر ممکن باشدCو KUbبا دانستن Mبازیابی پیام 5.

از هر یک از کلیدها میتوان برای ( ویژگی تقارنی ) 6.
برای در این صورت از کلید دیگر.  رمزکردن استفاده کرد

.رمزگشایی  استفاده میشود
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)]([)]([ MEDMEDM KRbKUbKUbKRb 
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مدل رمزنگاری نامتقارن
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(تاحراز اصال)مدل رمزگشایی نامتقارن 
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یکاربردهای رمزنگاری کلید عموم

سه دسته کاربرد:
 یرنده فرستنده پیام را با کلید عمومی گ: رمزگشایی/ رمزگذاری

.رمز می کند
ا می امضفرستنده پیام را با کلید خصوصی خود :امضای رقمی

.کند
ادله دو طرف با همکاری هم کلید یک نشست را مب:تبادل کلید

.می کنند
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رمزنگاریو مرسوم رمزنگاری مقایسه 
1-عمومیکليد 

متقارنرمزنگاری 
استفاده از یک کلید یکسان و مخفی برای رمزگذاری و رمزگشایی

معایب
مشکل مدیریت کلیدها

نیاز به توافق بر روی کلید پیش از برقراری ارتباط
 برای ارتباطn نفر باهم بهn(n-1)/2کلید احتیاج داریم

عدم پشتیبانی از امضاء الکترونیکی
مزایا
 استسریع  تر با کلید عمومیرمزنگاریاز الگوریتمهای با این وجود

13

K1 K4

K2 K3K5

K6
K7

K8

K9

K10

و رمزنگاری مرسوم مقایسه رمزنگاری 
2-کليد عمومی

 (متقارن-رمزنگاری کلید خصوصی )ملزومات امنیتی
 مخفی نگه  داشته شودسری، کلید.

نا از نظر محاسباتیمتن رمز شده یام واضح از رویدن به پیرس
.باشدممکن

برایرمز شده اطالع از الگوریتم و داشتن نمونه هایی از پیغام
.کلید کافی نباشدنییتع
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و رمزگذاری مرسوم مقایسه رمزگذاری 
3-کليد عمومی

(رمزگذاری با کلید عمومی)ملزومات امنیتی
 باید مخفی بماندکلیددویکی از تنها.

شدة متن رمزیام واضح از رویدن به پید، رسیبا داشتن یک کل
.باشدنا ممکناز نظر محاسباتی توسط همان کلید، 

اشتن داشتن یکی از کلیدها و نیز دراختیار د،اطالع از الگوریتم
.دباشنبرای تعیین کلید دوم کافی ی رمزشده پیغام هانمونه
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؟كميلتایجایگزینی 

یش رمزگذاری با کلید عمومی ب،از نظر کاربردی
برای رمزگذاری مرسومجایگزینیکه از آن
حل مشکالت یبراآنرا مکملنقش , باشد

.دبازی می کنتوزیع کلید
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!دو تصور غلط 

دو تصور اشتباه دیگر درباره الگوریتمهای کلید عمومی
رمزنگاری با کلید عمومی امن تر است!

در هر دو روش رمزنگاری امنيت به طول کليد وابسته است.

ده استمسئله توزیع کلید در رمزنگاری با کلید عمومی برطرف ش
 چگونه مطمئن شویم کليد عمومی لزوما متعلق به شخص ادعاکننده

!است؟
 نيستبدیهیاست، ولی آسانترپس توزیع کليد عمومی.
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میجایگاه عملی رمزگذاری کلید عمو

یتمهایتر از الگوریار طوالنیتمها بسین نوع از الگوریایدهایکل
.باشندیم( ید خصوصیکل)مرسوم 

 الگوریتمRSA قارن  امنیتی در حد الگوریتمهای متیتیب1024با پیمانه
.  داردیتیب80با کلیدهای 

 ی رمزگذاریتمهایاز الگوری کلید عمومی تمهایالگورسرعت
.ن تر استییپامرسوم

RSA(  انکسیت یبا امن)د سری یکلیبار کند تر از رمزها1000باً یتقر
. باشدیم
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RSAکلیات الگوریتم رمز نگاری 

کلیات
 توسطAdleman-Shamir-Rivest در 1977در سال

MITارائه شد.
عمومیمشهورترین و پرکاربردترین الگوریتم رمزگذاری کلید
 ییمانه ایپمبتنی بر توان رسانی
استفاده از اعداد طبیعی خیلی بزرگ
دو ، که حاصل ضربامنیت آن ناشی از دشوار بودن تجزیه اعداد بزرگ

.بزرگ هستند، می باشدعامل اول
 مستندات مربوط به آن تحت عنوانPKCSاستاندارد شده است.
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Public Key Cryptography 

Standards

RSAمثال ساده از 

وب سایت زیر را بررسی کنید:

http://logos.cs.uic.edu/340%20No
tes/rsa.html
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فهرست مطالب

رمزنگاری نامتقارن

مزایا و معایب رمزنگاری متقارن

مزایا و معایب رمزنگاری نامتقارن

مزایای رمزنگاری متقارن

ی توان تنها با اشتارک گذاری کلید توسط کاربران م: ساده
.عملیات را انجام داد

رمزنگاری و رمزگشایی فایل ها و اسناد شخصی با یک
.کلید

 (نرخ باال در توان عملیاتی)سرعت باال
عدم نیاز به منابع کامپیوتری زیاد
کلیدهای نسبتا کوتاه
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ادامه-مزایای رمزنگاری متقارن 

الل در صورت افشای کلید، تنها در ارتباط دو کاربر اخت
ایجاد می شود نه کل کاربران

ابزاری برای ایجاد مکانیزهای قوی تر رمزنگاری

دارای قدمتی تاریخی
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معایب رمزنگاری متقارن

نیازمند حفاطت از کلی در دو طرف ارتباط
در شبکه های بزرگ : مدیریت حجم عظیمی از کلیدها

.تعداد کلیدهای زیادی باید مدیریت شود
د باید در نمونه های موفق رمزنگاری کلی: تغییر مداوم کلید

.مداوم تغییر کند
نیازمند کانال امن برای تبادل کلید
هویت و اصالت مبدا را نمیتوان ضمانت کرد.
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فهرست مطالب

رمزنگاری نامتقارن

مزایا و معایب رمزنگاری متقارن

مزایا و معایب رمزنگاری نامتقارن

مزایای رمزنگاری نامتقارن

انه تنها الزم است کلید خصوصی محرم: سهولت مکانیزم
.نگهداری شود

برای زوج کلید عمومی و خصوصی را می توان بسته به زمان
.مدت زیادی بدون تغییر استفاده کرد

متری در مقایسه با متقارن در شبکه های بزرگ به تعداد ک
.کلید نیاز است

امکان احراز هویت فرستنده برای گیرنده
دارای ویژگی عدم انکار توسط فرستنده
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معایب رمزنگاری نامتقارن

سرعت پایین در مقایسه با رمزنگاری متقارن
اندازه بزرگ کلیدها
ن مطمئ. )الزم است کلیدهای عمومی تصدیق اصالت شود

(شویم کلید واقعا متعلق به فرستنده است
نیازمند منابع کامپیوتری بیشتر
یمضرات جبران ناپذیر در صورت افشای کلید خصوص
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