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چکیده

صورت به می  توانند کاربران آن در که می  شود گفته کوانتومی ارتباطات از نوعی به کوانتومی گفت  وگوی

امنیتی مشکالت با کوانتومی گفت  وگوی پروتکل های نمونه های اولین کنند. ارسال پیام یکدگیر برای همزمان

پروتکل  های رو، این از بودند. روبرو مجدد ارسال و دریافت همچون آسیب پذیری هایی و اطالعات نشت نظیر

گفت وگوهای پیشرفت ها، این وجود با دارند. نواقص این نمودن برطرف در سعی که شده ارائه متعددی

عدم و شرکت کنندگان تعداد بودن محدود حاضر، حال در هستند. روبرو چالش هایی با همچنان کوانتومی

می شود. محسوب پروتکل ها نوع این چالش های مهم ترین جمله از گفت وگو زمان در کاربران گسترش امکان

برطرف را فوق چالش های که کرده  ایم طراحی چندکاربره کوانتومی گفت  وگوی پروتکل یک پژوهش این در

صورت به می  تواند کاربر هر آن در که است کوانتومی گفت وگوی یافته تعمیم حالت پیشنهادی پروتکل نماید.

(یعنی پویا صورت به و نیست محدود شرکت کننده کاربران تعداد کند. برقرار ارتباط دیگر کاربران با همزمان

کاربر یک پروتکل، اجرای زمان در بنابراین، است. تغییر قابل نیز پروتکل) مجدد راه اندازی به نیاز بدون

یک طریق از کاربران میان ارتباط شود. ملحق آن به می تواند جدید کاربری یا و کند ترک را گفت وگو می تواند

به نسبت پیشنهادی پروتکل که می دهد نشان شده انجام بررسی های می شود. برقرار مرکزی نیمه صادق سرور

خام داده های به نمی تواند مرکزی) سرور (حتی غیرمجازی کاربر هیچ یعنی، است. مقاوم اطالعات نشت

کند. پیدا دسترسی افراد میان شده مبادله
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رمزنگاری روش های کوانتومی، الگوریتم  های و کامپیوتر  ها ظهور با
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دیگر، سوی از .[۳–۱] شدند روبه رو جدی چالش با بودند شده بنا
بدون امنیت کوانتومی، فیزیک قوانین بر تکیه با کوانتومی رمزنگاری
یکی کوانتومی رمزنگاری دلیل همین به می  کند. فراهم را ۱ شرط و قید

.[۴] بوده  است اخیر سال  های در محققان توجه مورد موضوعات از

کوانتومی پروتکل های از مختلفی انواع کوانتومی، مخابره حوزه در
امنیت افزایش در سعی کوانتوم فیزیک اصول بر تکیه با که شده اند معرفی
اخیر سال های در که پروتکل هایی دسته مهم ترین جمله از دارند. ارتباطات
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همکاران و خزائی علی — اجرا زمان در کاربران تعداد گسترش قابلیت با کوانتومی گفت  وگوی چندکاربره پروتکل ۲

توزیع پروتکل های به می توان گرفته اند قرار حوزه این محققان توجه مورد
اشاره [۱۰–۷] ۲ کوانتومی امن مستقیم ارتباط و [۸–۵] ۱ کوانتومی کلید
اشتراک به برای کوانتوم فیزیک قواعد از کوانتومی، کلید توزیع کرد.
از استفاده با سپس می کند. استفاده کاربر دو بین متقارن کلید گذاشتن
تضمین را ارتباط امنیت کالسیک، رمزنگاری الگوریتم  های و کلید این
امن صورت به اطالعات کوانتومی، امن مستقیم ارتباط در اما می  کند.
کوانتومی امن کانال یک طریق از و شده کدگذاری ۳ کیوبیت  ها روی بر

.[۱۱] ندارد وجود اولیه کلید اشتراک به نیازی و می  شوند منتقل

کوانتومی، امن مستقیم ارتباط پروتکل های اولیه نسخه های مشکل
یک فقط لحظه هر در که معنی این به بود. پروتکل ها این بودن طرفه یک
برای ،۲۰۰۴ سال در بود. دیگر کاربر به اطالعات ارسال به قادر کاربر
بر مبتنی (۴ QD) کوانتومی گفت وگوی پروتکل یک Nguyen بار، اولین
صورت به کاربر دو آن، در که داد ارائه کوانتومی امن مستقیم ارتباط
پروتکل های پس آن از .[۱۲] بودند اطالعات ارسال به قادر همزمان
از پروتکل ها این از برخی شده اند. ارائه متعددی کوانتومی گفت وگوی
۵ درهم تنیدگی مبنای بر برخی و [۱۵–۱۳] منفرد کوانتومی ذرات طریق

می کنند. ارسال را اطالعات [۱۷ ،۱۶]

یک طراحی در کوانتوم فیزیک از استفاده صرف که داشت توجه باید
بود. خواهد نقص از خالی پروتکل آن که نیست معنا این به پروتکل
مورد همچنین و ارتباطی کانال های بودن ایده آل نظیر اولیه ای فرضیات
امنیتی مشکالت آمدن وجود به باعث کوانتومی دستگاه های بودن اعتماد
کرده اند تالش پژوهشگران اخیر، سال های در است. شده پروتکل ها این در
وجود پروتکل ها این در است ممکن که ضعف هایی و نقص ها انواع تا
[۱۸] در مثال، عنوان به نمایند. برطرف و شناسایی را باشند داشته
است ۶ مجدد ارسال و دریافت آسیب پذیری دارای [۱۲] که شد مشخص
از خالی نیز پروتکل این اما گردید. مطرح پروتکل اصالح برای راه کاری و
شد داده نشان و شدند بررسی [۱۸ ،۱۲] پروتکل های [۱۹] در نبود. نقص
می تواند عمومی، کانال در نهایی اعالم و اولیه حالت دانستن با نفوذگر که
پروتکل ها این در واقع، در کند. پیدا دسترسی اطالعات از بخشی به

داشت. وجود اطالعات نشت امکان

کوانتومی نیمه امن مستقیم ارتباط پروتکل یک از استفاده با [۱۶] در
کاربره چند (۸ SQD) کوانتومی نیمه گفت وگوی پروتکل یک (۷ SQSDC)
در که شده است طراحی ذره، چهار خوشه ای اولیه حالت از استفاده با
گیرنده برای را پیام همزمان صورت به می توانند کالسیک فرستنده دو آن
گفت وگوی پروتکل های از دسته ای به SQD نمایند. ارسال کوانتومی
وجود کوانتومی مرکزی سرور یا کاربر یک آن در که می شود گفته کوانتومی

هستند. کالسیک کاربران سایر و دارد

روی بر را پیام ها که است شده  پیاده سازی QD پروتکل یک [۲۰] در
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۹ تروا اسب حمله برابر در پروتکل این می کند. رمز تنیده هم در حالت های
است. مقاوم جمعی نویز های و

۱۰ کیودیت از استفاده با [۲۱] کاربره چند پروتکل اولین ۲۰۱۷ سال در
۱۱ اعتماد قابل بخش یک طریق از کاربر n پروتکل، این در شد. طراحی
کیوبیت یک یافته تعمیم حالت به کیودیت می کنند. برقرار ارتباط هم با
می توان ارتباطات، در کیودیت از استفاده مزایای از دارد. اشاره بعد d با
قالب در بیشتر اطالعات حجم انتقال نیز و نویز برابر در باالتر پایداری به
پیاده سازی پیچدگی که داشت توجه باید وجود، این با کرد؛ اشاره ذره یک

.[۲۲] است کیوبیت از بیشتر کیودیت

با کاربره چند گفت وگوی پروتکل یک داریم قصد مقاله این در ما
می سازد: برآورده را زیر ویژگی دو که کنیم معرفی کیوبیت از استفاده

محدودیت عدم همچنین و ارتباط در کاربران تعداد محدودیت عدم (۱)
و یکدیگر با کاربران ارتباطات تعداد در

نیاز بدون پروتکل، اجرای زمان در کاربران تعداد گسترش قابلیت (۲)
کاربران. سایر اتصال قطع و پروتکل دوباره اجرای به

برقراری قابلیت که دلخواهی کاربر تعداد هر اول، ویژگی اساس بر
یک مرکزی سرور طریق از می توانند باشند، داشته را کوانتومی ارتباط
مبنای بر نمایند. گفت وگو یکدیگر با و داده شکل را دوطرفه اولیه ارتباط
اضافه پروتکل به می توانند جدیدی کاربران زمانی هر در دوم، ویژگی
در خللی آنکه بدون کنند، ترک را گفت وگو قادرند قبلی کاربران یا شوند

شود. ایجاد کاربران سایر ارتباطات

این به است. شده داده توضیح پیشنهادی مدل ابتدا مقاله، این ادامه در
داده توضیح پروتکل اجرای گام های و شده بیان مسئله فرضیات منظور،
اجرای زمان در کاربران تعداد گسترش برای روشی سپس، است. شده
ذکر پروتکل اجرای نحوه از مثالی ادامه، در است. شده پیشنهاد پروتکل
بررسی به ۳ بخش نماید. کمک کار مراحل بهتر درک به تا است شده
جمع بندی مطالب نهایت، در است. پرداخته کارایی و امنیتی نظر از پروتکل

است. شده ارائه مقاله از بخش آخرین در و شده

پیشنهادی مدل ۲

استفاده کامپیوتری شبکه های در ستاره توپولوژی از پیشنهادی پروتکل در
می کند. برقرار را کاربران بین ارتباط مرکزی سرور یک یعنی، است. شده
هدایت نیز و کوانتومی درهم تنیده ذرات تولید مرکزی سرور اصلی وظیفه
آن پروتکل اجرای از نهایی هدف است. یکدیگر به کاربران ارسالی پیام های
امن صورت به مرکزی، سرور این طریق از کاربران از مجموعه ای که است
روش های کار این برای بپردازند. گفتگو به یکدیگر با دوبه دو همزمان، و
کرد. اشاره درهم تنیده حالت های به می تواند جمله از که دارد وجود متفاوتی
استفاده هدف این به دستیابی برای [۲۳] GHZ حالت از مقاله این در ما
استفاده امکان نیز و GHZ عمومی حالت وجود کار، این دلیل کرده ایم.
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(۱۰ –۱) ۲ شماره ،۲۰ جلد ،۱۴۰۱ ۳سال

در است. آن کوانتومی حالت های کدگذاری برای تصادفی عملگرهای از
را گرفته ایم نظر در پروتکل به کارگیری برای که فرضیاتی ابتدا بخش، این

کرد. خواهیم تشریح را پروتکل اجرای گام های سپس، می کنیم. بیان

۲. ۱   فرضیات

هستند: زیر شرح به پیشنهادی پروتکل در موجود فرضیات

را کوانتومی درهم تنیده ذرات تولید قابلیت کاربران و مرکزی سرور •
اندازه گیری قابلیت دارای پروتکل در کاربران همه همچنین، دارند.

هستند. کوانتومی
درست اجرای از که معنی این به است. ۱ نیمه صادق مرکزی سرور •
مورد در که می دانیم اما هستیم مطمئن آن توسط پروتکل گام های

است. کنجکاو کاربران پیام های و اطالعات
کوانتومی گفت وگوی پروتکل اجرای از هدف اینکه به توجه با •
کار شروع از پیش است، کاربران میان پیام ها طرفه دو مبادله
با می خواهد که کاربرانی از زیرمجموعه ای کاربر هر که است الزم
است الزم دیگر، عبارت به کند. مشخص را نماید گفت وگو آن ها
باشد. کرده آمادگی اعالم گفت وگو در مشارکت برای کاربر هر که
در و نموده ارسال سرور برای درخواستی کاربر هر منظور، این به
گفت وگو کاربران کدام با می خواهد ادامه در که می کند مشخص آن
حال در و شده انجام قبال کار این که شده فرض اینجا در نماید.
با ۱, ۲, ۳, . . . , n شماره های با کاربر n که است قرار حاضر
اصالت احراز این از پیش کاربر n این نمایند. گفت وگو یکدیگر
ادامه، در است. شده مشخص سرور برای آن ها هویت و شده اند
همچنین، داد. خواهیم نشان pi نماد با را i شماره با کاربری
هر و سرور میان شده اصالت احراز کانال یک که می کنیم فرض
اصالت احراز کانال از مقصود است. شده برقرار کاربران از یک
آغازگر آن در که است شده رمزگذاری ارتباطی کانال یک شده،
را سرور) (یعنی مقابل طرف گیرنده)، سرویس (یعنی اتصال

است. کرده اصالت احراز
ارسال سرور به پیام یک قالب در می تواند کاربر که اطالعاتی حجم •
m دقیقا اطالعات، ارسال بار هر در یعنی، است. بیت m کند
پیغام طول که صورتی در که است بدیهی می شود. منتقل داده بیت
برای توافقی ۲ الیه گذاری مکانیزم یک از باشد بیت m از کمتر
ارسال از دور هر در همچنین می شود. استفاده پیام طول افزایش
دیگر کاربران به می تواند را مشخص پیام یک کاربر اطالعات،

کند. ارسال
اشتراک به متقارن کلید یک کاربران از یک هر و سرور میان •
کلید این از پروتکل، اجرای مراحل ادامه (در است. شده گذاشته
شد.) خواهد استفاده سرور به کاربران ارسالی پیام کردن رمز برای
[۲۴] نظیر کوانتومی کلید توزیع پروتکل یک از که می شود پیشنهاد
را سرور و pi میان مشترک کلید شود. استفاده منظور این برای

1semi-honest 2padding

می کنیم. نام گذاری kis صورت به

پروتکل اجرای ۲. ۲      گام های

می کند: تولید GHZ ذره ای n اولیه حالت یک سرور ابتدا .۱ گام

|GHZ⟩ = ۱√
۲

|۰۰ · · · ۰︸ ︷︷ ︸
n

⟩+ |۱۱ · · · ۱︸ ︷︷ ︸
n

⟩

 (۱)

را زیر کلی شکل به باینری تصادفی دنباله های از مرتبی دنباله سپس
را آن ها مرتب، دنباله های نمایش برای مقاله، ادامه (در می نماید تولید

می دهیم.): قرار پرانتز دو میان

R = (Q۲ · · ·Qn) (۲)

m∗ = طول به باینری دنباله ای Qiها از کدام هر فوق، عبارت در
۴ گام در اضافه حالت ∆m از استفاده (علت هستند ⌈m + ∆m⌉
دنباله مثال شده اند. تولید تصادفی صورت به که است) شده داده توضیح
است. Qk = q۱

k, q
۲
k, . . . , q

m∗

k کلی فرم به R دنباله در م kاُ تصادفی
نام را تصادفی دنباله های فقط فوق، ترتیب در که باشید داشته توجه
ذکر از می کند اختیار را صفر مقدار همواره Q۱ آنکه دلیل به لذا، برده ایم.
و صفر اول دنباله که داریم دنباله n حقیقت، در است. شده خودداری آن

هستند. تصادفی دنباله ها بقیه

به (U) عملگرها از دنباله ای ساخت برای فوق تصادفی دنباله های
تا Q۲ تصادفی رشته های از بیت bاُمین اگر ،مثال می شوند. گرفته کار
صورت به که می دهند تشکیل را م bاُ عملگر گیرند قرار هم کنار در Qn

حالت کدگذاری برای عملگرها این از می شود. داده نمایش Uqb۲ q
b
۳ ···qbn

از: عبارتند شده تولید عملگرهای دنباله شد. خواهد استفاده اولیه

Ü =
(
Uq۱

۲q
۱
۳ ···q

۱
n
, Uq۲

۲q
۲
۳ ···q

۲
n
, . . . , Uqm

∗
۲ qm

∗
۳ ···qm∗

n

)
(۳)

استفاده با سپس، می کند. تولید اولیه حالت m∗ تعداد به سرور .۲ گام

می کند: کدگذاری را اولیه حالت عملگرها، از

UQ۲Q۳···Qn
=

۱√
۲

۱∑
j=۰

|j⟩ ⟨j|⊗

(
n∏

k=۲

|j ⊕Qk⟩ ⟨j|

)
(۴)

می شود: حاصل زیر نتیجه عملگرها، اعمال از پس
(۵)

|GHZ⟩′Q۲Q۳···Qn
=

۱√
۲

۱∑
j=۰

(|j⟩ |j ⊕ q۲⟩ · · · |j ⊕Qn⟩)

رسید: خواهیم زیر فرم به آن بسط با که

|GHZ⟩۱
q۱

۲q
۱
۳ ···q

۱
n
=

۱√
۲

۱∑
j=۰

(
|j⟩ |j ⊕ q۱

۲⟩ · · · |j ⊕ q۱
n⟩
)

|GHZ⟩۲
q۲

۲q
۲
۳ ···q

۲
n
=

۱√
۲

۱∑
j=۰

(
|j⟩ |j ⊕ q۲

۲⟩ · · · |j ⊕ q۲
n⟩
)
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...

|GHZ⟩m
∗

qm
∗

۲ qm
∗

۳ ···qm∗
n

=

۱√
۲

۱∑
j=۰

(
|j⟩ |j ⊕ qm

∗

۲ ⟩ · · · |j ⊕ qm
∗

n ⟩
)

(۶)

S۱, S۲, . . . , Sn کوانتومی دنباله ی n به را حالت m∗ سرور .۳ گام

Si = {S۱
iS

۲
i · · ·Sm∗

i } شکل به Siها از یک هر می کند؛ تقسیم
،S۲ در ذره دومین ،S۱ در را GHZ هر در ذره اولین که گونه ای به است،
فوتون تعدادی سرور بعد، گام در می گیرد. قرار Sn در ذره nامین و …
دنباله های در تصادفی صورت به و کرده آماده X و Z پایه های در را ۱ دام
می کند. ارسال pi به را Si دنباله هر و می دهد قرار S۱, S۲, . . . , Sn

کانال طریق از را دام فوتون های پایه همچنین و محل سرور .۴ گام

اندازه گیری را فوتون ها این کاربران می کند. اعالم کاربر هر به کالسیک
نتیجه بررسی با سرور می کنند. ارسال سرور به را اندازه گیری نتیجه و کرده
که صورتی در می کند. بررسی را شنودگر وجود عدم یا وجود اندازه گیری،
ادامه پروتکل باشد، کمتر خطا) (آستانه شده تعیین مقدار از خطا میزان
در شد. خواهد راه اندازی باز پروتکل صورت، این غیر در می کند؛ پیدا
شرایط به بسته و طرفین توافق با که است متغیری خطا، آستانه اینجا،
اندازه گیری ارتباط در موجود دستگاه های اندازه گیری خطای و فیزیکی

می شود. توافق کاربران و سرور بین اولیه پارامتر عنوان به و شده

بررسی به اضافه حالت ∆m از استفاده با کاربران همزمان، طور به
با و مشخص ذرات انتخاب با که صورت این به پرداخت. خواهند سرور
کرد خواهند مقایسه را اندازه گیری نتایج درهم تنیدگی، خاصیت از استفاده
بیشتر شده تعیین پیش از مقدار یک از خطا میزان که صورتی در .[۲۵]

شد. خواهد متوقف پروتکل و نیست اعتماد قابل سرور باشد،

سرور، بررسی فوتون های و دام فوتون های حذف از بعد کاربر هر .۵ گام

استفاده با سپس، می کند. پیدا دسترسی اطالعات حاوی اصلی دنباله به
که صورتی در می دهد. انجام را اندازه گیری خود دنباله روی Z پایه از
اندازه نتیجه که صورتی در و ۱ مقدار باشد |۱⟩ برابر شده اندازه گیری نتیجه

می دهد. قرار ki دنباله در را ۰ مقدار باشد |۰⟩ شده گیری

کند. ارسال pj برای را Ii سری پیام بخواهد pi کنید فرض .۶ گام

با سپس می کند؛ محاسبه را Ci = ki ⊕ Ii مقدار ابتدا کار، این برای
برای و کرده رمز را Ci مقدار kis شده گذاشته اشتراک به کلید از استفاده
ابتدا در کاربر ارسالی پیام که باشید داشته توجه می نماید. ارسال سرور
اشتراک به کلید با سپس و شده XOR (ki) خودش اختصاصی کلید با
طریق از می تواند داده ها، کردن رمز شود. می رمز سرور با شده گذاشته
پذیرد. صورت [۲۶] AES نظیر استاندارد متقارن رمزنگاری پروتکل یک

رمزگشایی را pi از دریافتی پیام kis کلید از استفاده با سرور .۷ گام

می نماید: محاسبه زیر صورت به را Cij مقدار سپس، می کند.

1decoy photon

پروتکل کلی شمای .۱ شکل

Cij = |j ⊕Qi⟩ ⊕ |j ⊕Qj⟩ (۷)

به را Cij مقدار ارسالی دنباله های ترتیب از اطالع با سرور حقیقت، در
است. ki ⊕ kj با برابر که می آورد دست

از استفاده با کرده، تولید زیر صورت به را pij مقدار سرور ادامه، در
هم با ارتباط برقراری خواهان که کاربری دو برای و کرده رمز را آن kis

می کند: ارسال هستند

Pij = Cij ⊕ Ci ⊕ Cj (۸)

در که، چرا می گیرد. صورت شده اصالت احراز کانال یک طریق از کار این
دیگری شخص یا کاربر شده اصالت احراز کانال از استفاده عدم صورت
دریافت را ارسالی داده های و کند معرفی سرور عنوان به را خود می تواند
پروتکل اولیه فرضیات جزء کانالی چنین وجود که باشید داشته توجه کند.
پروتکلی اجرای نیازمند کانال این تشکیل یعنی، است. شده گرفته نظر در

می گیرد. قرار مقاله این محدوده از خارج آن بررسی که است مستقل

مقدار نهایت، در و می کنند رمزگشایی را پیام ابتدا کاربران .۸ گام

مقدار شدن XOR با زیرا، بود؛ خواهد Ii ⊕ Ij برابر کاربر هر دریافتی
تنها و می شوند حذف kj و ki مقدار های کاربران، پیام های با Cij

با pij مقدار کردن XOR با کاربر هر بنابراین، می ماند. باقی Ii ⊕ Ij

می کند. پیدا دست مقابل کاربر سری پیام به خود، سری پیام

است. شده داده نمایش ۱ شماره شکل در پیشنهادی پروتکل کلی شمای

اجرا زمان در کاربران ۲. ۳      گسترش

کاربران مجموعه به بخواهد کاربری پروتکل اجرای زمان در که صورتی در
می کند. ارسال سرور به ارتباط برقراری درخواست یک ابتدا شود، اضافه
برای را اول ذره های و کرده آماده را بل Φ+ حالت m کاربر سپس،
باینری دنباله ی یک ذره ها این دریافت از بعد سرور می کند. ارسال سرور
دنباله هایی لیست به و نموده ایجاد m طول به (Qn+۱) جدید تصادفی

می کند: اضافه بود کرده تولید قبال که

R = (Q۲, Q۳, . . . , Qn, Qn+۱) (۹)

ISeCure



(۱۰ –۱) ۲ شماره ،۲۰ جلد ،۱۴۰۱ ۵سال

این Qn+۱ دنباله در بیت) m∗ جای (به بیت m از استفاده دلیل
استفاده سرور درستی سنجش برای متفاوت روشی از جدید کاربر که است
صحت سنجش برای اضافی بیت ∆m به نیازی جدید کاربر یعنی، می کند.
عملگرهای دنباله فوق دنباله ی از استفاده با سرور ندارد. سرور عملکرد

می کند: تولید را جدید کدگذاری
(۱۰)

Ü =
(
Uq۱

۲q
۱
۳ ···q

۱
nq

۱
n+۱

, Uq۲
۲q

۲
۳ ···q

۲
nq

۲
n+۱

, . . . , Uqm
∗

۲ qm
∗

۳ ···qm∗
n

)
کدگذاری نتیجه، در ندارد، اثر عملگرها سایر عملیات روی qn+۱ چون

ماند. خواهند ثابت دیگر کاربران عملگر های و

می کند: کدگذاری شده تولید عملگر با را دریافتی ذره های سرور

UQn+۱ =

 ۱√
۲

۱∑
j=۰

|j⟩ ⟨j| (|j ⊕Qn+۱⟩ ⟨j|)

⊗ I (۱۱)

دنباله این به را دام فوتون های سپس داده، قرار Sn+۱ دنباله در را آن و
می کند. ارسال pn+۱ برای و کرده اضافه

پایه های در دام، فوتون های اندازه گیری پایه و محل دریافت از پس کاربر
در می کند. ارسال سرور برای را نتیجه و می کند اندازه گیری شده اعالم
می شود. راه اندازی باز ارتباط شود شنودگر حضور متوجه سرور که صورتی
می کند بررسی سپس کرده، حذف Sn+۱ دنباله از را دام فوتون های کاربر
و را ۰ مقدار باشد |۰۱⟩ یا و |۰۰⟩ اندازه گیری از بعد حالت که صورتی در
قرار ki+۱ در را ۱ مقدار باشد |۱۰⟩ یا و |۱۱⟩ نهایی حالت که صورتی در
باشد، داده انجام اندازه گیری ذرات روی بر سرور اگر همچنین، می دهد.
کلید هم جدید کاربر ترتیب، این به می کند. راه اندازی باز را ارتباط کاربر

داشت. خواهد اختیار در را خود اطالعات کردن رمز برای نیاز مورد

فرایند بخواهد پروتکل در فعال کاربران از یکی که کنید فرض حال
برای شود. خارج گفت وگو از و نموده متوقف را خود دریافت و ارسال
را خود خروج و نموده ارسال سرور به پیام یک که است کافی کار این
را نظر مورد کاربر کلید باید پیامی چنین دریافت با سرور نماید. اعالم
کار، این انجام برای نباشد. استفاده قابل بعد به این از که دهد تغییر
به کلید مقدار که آنجا از می دهد. تغییر را کاربر آن تصادفی دنباله ی سرور
می کند. تغییر نیز کلید دنباله، تغییر با است، وابسته تصادفی دنباله مقدار

داشت. نخواهد کاربرد قبلی کلید پس این از لذا،

۲. ۴         مثال

کوانتومی گفت وگوی از مثال یک پروتکل، کار نحوه شدن واضح برای
هستند کاربری  چهار D و C ،B ،A می کنیم. بررسی را کاربر چهار میان
pC ،pB و pA که صورت این به دارند. کوانتومی گفت وگوی قصد که
پیام های کنید فرض دارند. را ارتباط برقراری قصد pB و pD ،pD و

باشد: زیر صورت به کاربر هر ارسالی

IA = ۰۱۱ IB = ۱۱۱

Ic = ۰۰۰ ID = ۱۱۰ (۱۲)

GHZ اولیه حالت یک سرور کاربر، چهار وجود دلیل به ابتدا در
می کند: تولید را ذره ای چهار

|GHZ⟩ = ۱√
۲
(|۰۰۰۰⟩+ |۱۱۱۱⟩) (۱۳)

از کاربران) (تعداد عضوی چهار دنباله ای ∆m = ۱ فرض با سرور سپس
دنباله های کنید فرض می کند. تولید تصادفی (۱+۳) چهاربیتی دنباله های

باشند: زیر شرح به سرور توسط شده تولید

R = (۰۱۰۰, ۱۰۱۱, ۱۱۱۰, ۰۰۱۱) (۱۴)

بنابراین، می کند. آماده را عملگر ها دنباله ها، این از استفاده با سرور
آمد: خواهد دست به Ü با مشابه دنباله ای

Ü = (U۰۱۰۰, U۱۰۱۱, U۱۱۱۰, U۰۰۱۱) (۱۵)

با را اولیه حالت فوق، عملگر های از استفاده با سرور مرحله، این در
کاربران که می کند بررسی همچنین، می کند. کدگذاری (۴) رابطه از استفاده
کاربران میان ارتباط برقراری تقاضای نیز و باشند نشده خارج پروتکل از
گفت وگو یکدیگر با بخواهند طرف دو هر (یعنی باشد طرفه دو صورت به
که Si دنباله های سرور بود، برقرار نظر مورد شرایط که صورتی در نمایند).
فوتون های کردن اضافه با و تولید را است GHZ هر iام ذره های شامل

می نماید: ارسال pi هر برای آن، به دام

|GHZ⟩۱
۰۱۱۰ =

۱√
۲
(|۰۱۱۰⟩+ |۱۰۰۱⟩)

|GHZ⟩۲
۱۰۱۰ =

۱√
۲
(|۰۰۱۰⟩+ |۱۱۰۱⟩)

|GHZ⟩۳
۰۱۱۱ =

۱√
۲
(|۰۱۱۱⟩+ |۱۰۰۰⟩)

|GHZ⟩۴
۰۱۰۱ =

۱√
۲
(|۰۱۰۱⟩+ |۱۰۱۰⟩) (۱۶)

اندازه گیری سرور توسط ارسالی پایه  های در را دام فوتون های کاربران
خواهد قادر سرور ترتیب، این به می کنند. ارسال سرور به را نتیجه و کرده
∆m بررسی با کاربران دیگر، سوی از نماید. بررسی را شنودگر وجود بود

می کنند. بررسی را سرور عملکرد صحت اضافه فوتون های

دریافتی دنباله ،Z پایه در کاربران شد، تأیید فوق عملیات صحت اگر
می دهند: قرار ki در را نتیجه و کرده اندازه گیری را

kA = ۱۱۱ kB = ۰۱۰

kC = ۰۰۰ kD = ۱۱۰ (۱۷)

می کند: محاسبه را Ci مقدار کاربر هر آن، از پس

CA = kA ⊕ IA = ۱۱۱ ⊕ ۰۱۱ = ۱۰۰

CB = kB ⊕ IB = ۰۱۰ ⊕ ۱۱۱ = ۱۰۱

CC = kC ⊕ IC = ۰۰۰ ⊕ ۰۰۰ = ۰۰۰

CD = kD ⊕ ID = ۱۱۰ ⊕ ۱۱۰ = ۰۰۰ (۱۸)
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میان قبال که متقارنی کلید از استفاده با را خود به مربوط Ci کاربر، هر
سرور برای و کرده رمز ،(kis) است شده گذاشته اشتراک به سرور و او

می کند. ارسال

را Cij مقادیر است، مطلع kiها بین رابطه از سرور اینکه به توجه با
می کند: محاسبه شده بیان گام های اساس بر

CAB = ۱۰۱ CBD = ۱۰۰ CCD = ۱۱۰ (۱۹)

ارسال ارتباط هر طرفین برای و کرده محاسبه را pij مقدار سرور سپس،
می کند:

PAB = CAB ⊕ CA ⊕ CB = ۱۰۱ ⊕ ۱۰۰ ⊕ ۱۰۱ = ۱۰۰

PBD = CBD ⊕ CB ⊕ CD = ۱۰۰ ⊕ ۱۰۱ ⊕ ۰۰۰ = ۰۰۱

PCD = CCD ⊕ CC ⊕ CD = ۱۱۰ ⊕ ۰۰۰ ⊕ ۰۰۰ = ۱۱۰

(۲۰)

به و کرده XOR خود سری پیام با را دریافتی pij کاربر هر نهایت، در
نمونه، عنوان به می کند. استخراج را مقابل طرف ارسالی پیام ترتیب این

کند: محاسبه زیر صورت به را B کاربر پیام می تواند A کاربر

PAB ⊕ IA = ۱۰۰ ⊕ ۰۱۱ = ۱۱۱ (۲۱)

را A کاربر سمت از ارسالی پیام می تواند مشابه صورت به نیز B کاربر
کند: محاسبه زیر صورت به

PAB ⊕ IB = IA = ۱۰۰ ⊕ ۱۱۱ = ۰۱۱ (۲۲)

pB با و شده ملحق پروتکل به دارد قصد pE می کنیم فرض حال
می کند: ایجاد را بل حالت m ،pE منظور، این به کند. گفت وگو

Bell state =
۱√
۲
(|۰۰⟩+ |۱۱⟩) (۲۳)

Q۴+۱ = تصادفی دنباله سرور می کند. ارسال سرور به را اول ذره سپس،
می کند: تولید را U۰۱۱ عملگر و کرده تولید را {۰۱۱}

U۰۱۱ =

 ۱√
۲

۱∑
j=۰

|j⟩ ⟨j| (|j ⊕Q۵⟩ ⟨j|)

⊗ I (۲۴)

اعمال از پس می کند. اعمال اول کیوبیت روی بر را U۰۱۱ عملگر سرور
بود: خواهد زیر شکل به سیستم کلی حالت عملگر،

|Bell state⟩۱
=

۱√
۲
(|۰۰⟩+ |۱۱⟩)

|Bell state⟩۲
=

۱√
۲
(|۰۱⟩+ |۱۰⟩)

|Bell state⟩۳
=

۱√
۲
(|۰۱⟩+ |۱۰⟩) (۲۵)

ارسال pE برای دریافتی ذرات همراه به را دام فوتون های سرور
سرور توسط شده اعالم پایه های در را دام فوتون های pE سپس می کند.
بررسی با سرور می کند. ارسال سرور برای را نتیجه و کرده اندازه گیری

می کند. بررسی را شنودگر وجود دریافتی نتیجه

بر اندازه گیری با و کرده حذف دریافتی دنباله از را دام فوتون های pE
کنید فرض می کند. محاسبه را kE = ۱۰۰ مقدار دریافتی دنباله روی
CE = ۱۰۱ مقدار pE پیام، این ارسال برای باشد. IE = ۰۰۱ که
مقدار کردن XOR با سرور می کند. ارسال سرور برای و محاسبه را
و می کند محاسبه را PBE = ۱۱۰ ،CB و CE با CBE = ۱۱۰

به کاربر دو این از یک هر ترتیب، این به می کند. ارسال pB و pE برای
می کند: پیدا دسترسی مقابل کاربر پیام

IB = ۱۱۰ ⊕ ۰۰۱ = ۱۱۱

IE = ۱۱۰ ⊕ ۱۱۱ = ۰۰۱ (۲۶)

پروتکل ارزیابی ۳

پروتکل امنیتی ارزیابی ۱ .۳

حمله چند برابر در را خود پیشنهادی پروتکل مقاومت بخش، این در
توسط اختالل ایجاد یا شنود از عبارتند حمالت این می کنیم. بررسی مهم
شماره (حمله سرور توسط داده ها شنود ،(۱ شماره (حمله بیرونی مهاجمین
علت .(۳ شماره (حمله داخلی غیرمجاز کاربران به داده ها نشت نیز و (۲
کوانتومی ارتباطی پروتکل های امنیت که است آن حمالت، این انتخاب
می شود. سنجیده حمالت این برابر در آن ها مقاومت بررسی طریق از معموال

برای را Si دنباله سرور که هنگامی در کنید فرض −(۱ شماره (حمله

کند اندازه گیری آن روی و دریافت را دنباله این شنودگر می کند ارسال pi
برای را آن شده اندازه گیری حالت در تقلبی فوتون های ساخت با سپس و
درهم تنیدگی‑ مجدد، ارسال و دریافت نظیر حمالتی نماید. ارسال pi
به پیشنهادی، پروتکل در هستند. نوع این از اختالل حمله و اندازه گیری
بیرونی فرد هیچ شده، استفاده دام فوتون های از Si دنباله در آن که دلیل
مهاجم اگر لذا ندارد. اطالع فوتون ها این پایه ای حالت همچنین و محل از
بین از باعث فوتون ها این اندازه گیری با کند، شنود را دنباله ها این بیرونی
این روی بر اندازه گیری از استفاده با کاربر لذا، می شود. اولیه حالت رفتن

نماید. شناسایی را حمله می تواند سرور به آن ارسال و فوتون ها

کانال های در تکرار حمله از بخواهد شنودگر که صورتی در همچنین
هر در زیرا شد؛ خواهد روبه رو شکست با کند استفاده شده اصالت احراز
کدگشایی کاربر جدید پیام با سرور سمت از دریافتی پیام پروتکل از دور
جدید پیام با تکراری پیام یک که صورتی در دیگر، عبارت به می شود.

شد. خواهد بی معنی مقدار یک حاصل شود، رمزگشایی مقابل کاربر

فرض پروتکل این در شد، اشاره پیشتر که گونه همان −(۲ شماره (حمله

پروتکل درست اجرای از که معنا این به است؛ نیمه صادق سرور که شده
کنجکاو کاربران اطالعات به نسبت سرور اما هستیم، مطمئن آن توسط
با کاربران شد، بیان پروتکل اجرای گام های در که طور همان است.
بودن اعتماد مورد از می توانند GHZ درهم تنیدگی خواص از استفاده
حاالت روی سرور که صورتی در یعنی، کنند. حاصل اطمینان سرور
پروتکل و شده اندازه گیری متوجه کاربران دهد، انجام اندازه گیری ارسالی
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را فوتون تک حالت های سرور که صورتی در همچنین می کنند. بازنشانی را
ارسالی، حاالت اندازه گیری با کاربران کند ارسال GHZ حالت جای به
در می کنند. بازنشانی را پروتکل و شده حاالت بین ارتباط عدم متوجه
صورتی در بل، حالت از استفاده دلیل به جدید، کاربر شدن اضافه زمان
خواهد متوجه کاربر دهد انجام ارسالی حالت روی اندازه گیری سرور که
کاربران توسط سرور سوی از اطالعات شنود کلی، طور به بنابراین، شد.

شد. خواهد داده تشخیص

توسط پروتکل درست اجرای از ما آن که دلیل به −(۳ شماره (حمله

کاربر به کاربران سایر اطالعات سرقت اجازه سرور داریم اطمینان سرور
را دیگر کاربر اطالعات کاربری به تنها سرور واقع در نمی دهد. را دیگر

شود. مطمئن کاربر آن توسط Ci دنباله ارسال از که می کند ارسال

پروتکل کارایی ارزیابی ۲ .۳

محاسبه زیر رابطه از کارایی میزان ،[۲۷] Cabello کارایی فرمول اساس بر
شود. می

η = bs/(qt + bt) (۲۷)

کیوبیت های میزان qt شده، مبادله سری اطالعات میزان bs آن در که
طبق است. شده استفاده کالسیک اطالعات میزان bt و شده استفاده
زیر صورت به مقاله این در پیشنهادی پروتکل کارایی میزان رابطه، این

می شود: محاسبه
(۲۸)

η =
n×m

m∗ + y + n×m
=

n×m

m+∆m+ y + n×m

است. دام فوتون های تعداد ،y آن، در که

بیت های تعداد به که معنا این به بود. خواهد y = m حالت بدترین در
یک این که باشید داشته توجه می گیرد. قرار دنباله در دام فوتون پیام،
خواهد m از کمتر همواره y مقدار عمل در و است بدبینانه بسیار فرض
صورت به را آن می توان یعنی است. m از کسری ∆m همچنین بود.
این کنید، فرض گرفت. نظر در m در ضرب ۱ از کوچکتر مقدار یک
قابل d ×m صورت به ∆m بنابراین، باشد. d < ۱ با برابر ضریب
فوق رابطه حالت، بدترین در فوق، توضیحات به توجه با است. نمایش

شد: خواهد ساده سازی زیر صورت به

η =
n×m

m+ d×m+m+ n×m
=

n

۲ + d+ n
(۲۹)

نظر صرف آن از می توان d مقدار بودن ناچیز به توجه با فوق، رابطه در
زیر رابطه از حالت بدترین در پیشنهادی پروتکل کارایی نتیجه، در کرد.

می آید: دست به

η =
n

۲ + n
(۳۰)

یابد، افزایش کاربران تعداد که صورتی در فوق، رابطه به توجه با
پروتکل از استفاده مزیت دیگر، عبارت به شد. خواهد بیشتر نیز کارایی
باشد. زیاد کاربران تعداد که شد خواهد نمایان زمانی مخصوصا پیشنهادی

مشابه پروتکل های با پیشنهادی پروتکل کارایی مقایسه .۱ جدول

(درصد) کارایی کاربر تعداد پروتکل

۶۶٫۷ ۲ [۲۸] Shi et al.

۶۶٫۷ ۲ [۲۹] Wang et al.

۸۰ ۲ [۳۰] Zhou et al.

۶۶٫۷ ۲ [۳۱] Yang et al.

۵۰ ۲

۶۰ ۳

پیشنهادی پروتکل

۶۶٫۷ ۴

۷۱٫۴ ۵

...
...

n
۲+n

× ۱۰۰ n

خواهد نزدیک یک به بیشتر چه هر کارایی کاربران، افزایش با که گونه ای به
پروتکل های سایر با پیشنهادی پروتکل کارایی ۱ شماره جدول در شد.
پروتکل های که باشید داشته توجه است. شده مقایسه کوانتومی گفت وگوی
،۱ جدول در لذا بودند. شده طراحی کاربر دو استفاده برای تنها پیشین
که است بدیهی است. شده ذکر دو‑کاربره حالت برای تنها آن ها کارایی
پیشین پروتکل های به نسبت پیشنهادی پروتکل خاص، حالت این در
شد، داده توضیح که گونه همان اما است. برخوردار پایین تری کارایی از
نزدیک درصد ۱۰۰ به و یافته افزایش کارایی کاربران تعداد افزایش با
کارایی ،۱ جدول در موضوع، این شدن نمایان بیشتر جهت شد. خواهد

داده ایم. نمایش کاربر n و ۵ ،۴ ،۳ ،۲ برای را پیشنهادی روش

جمع بندی ۴

کاربر n آن در که دادیم ارائه را کوانتومی گفت وگوی جدید پروتکل یک ما
صورت به را پیام هایی مرکزی، صادق نیمه سرور یک طریق از می توانند
قابلیت بار، اولین برای پروتکل، این در نمایند. ارسال یکدیگر به سری
اجرای به نیاز بدون و پروتکل اجرای زمان در کاربران شدن کم یا اضافه
در پروتکل این که داد نشان شده انجام بررسی های شد. ارائه آن دوباره
روی کاربر یک یا و سرور طریق از است ممکن که داخلی شنود مقابل
حجم محدودیت دلیل به است. مقاوم خارجی شنود برابر در نیز و دهد
آن به آینده مقاالت در و است شده پرهیز حمالت کامل بررسی از مقاله

شد. خواهد پرداخته
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A B S T R A C T

Quantum dialogue is a type of quantum communication in which
users can simultaneously send messages to each other. The earliest
instances of quantum dialogue protocols faced security problems
such as information leakage and were vulnerable to intercept and
resend attacks. Therefore, several protocols have been presented
that try to solve these defects. Despite these improvements, the
quantum dialogue still faces some challenges. Currently, the limited
number of participants and the impossibility of expanding users
during the conversation are among the most important challenges
of this kind of protocol. In this research, we have designed a
multi-user quantum dialogue protocol that solves the mentioned
challenges. The proposed protocol is a generalized type of quantum
dialogue in which users can communicate simultaneously. The
number of participating users is not limited and can be changed
dynamically (i.e. without the need to restart the protocol). It
means that, during the execution of the protocol, a user can
leave the conversation, or a new user can join it. Communication
between users is established through a central semi-trusted server.
The investigations show that the proposed protocol does not have
information leakage. In other words, no unauthorized entity (not
even the intermediate server) can access the raw data exchanged
between users.
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