بیستویي کٌفراًس هلی ساالًِ اًجوي کاهپیَتر ایراى
سوپَزیَم بیي الوللی َّش هصٌَعی ٍ پردازش سیگٌال اًجوي کاهپیَتر ایراى
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کذکارگاُ

WR1506

عٌَاى کارگاُ

ضبیِ سازی ٍ پیادُ سازی الگَریتن ّا ٍ پرٍتکلْای کَاًتَهی
دٍ هفَْم تَسیغ کلیذ کَاًتَهی ٍ الگَریتوْای کَاًتَهی ًقشی اساسی در تبادل اطالػات ٍ اهٌیت ارتباطات دارد .با آغاس رایاًش
کَاًتَهی ایي هَضَع رًٍذ جذیذی بِ خَد گزفتِ است .بِ طَر هثال پزٍتکل  ٍ BB84دیگز پزٍتکل ّای الْام گزفتِ اس ایي
ساختار دارای اهٌیت بالشزط هی باشٌذ ٍ با چشن پَشی اس ًَاقص سخت افشاری در راُ پیادُ ساسی ایي پزٍتکْا ،هی تَاى ایي
ابشار ارتباطی را بِ ػٌَاى تکیِ گاُ هٌاسبی بزای دًیای ارتباطات اهي در ًظز گزفت .اس طزف دیگز هَضَػی کِ دًیای

چکیذُ

رهشًگاری کًٌَی را تْذیذ هی کٌذ ظَْر الگَریتوْای کَاًتَهی هاًٌذ الگَریتن شَر ٍ الگَریتن گزاٍر هی باشذ کِ تَاًستِ
اهٌیت سیستن ّای رهشًگاری را با چالشْای بشرگی هَاجِ کٌذ .اها با توام هشیتْایی کِ ایي ابشارّای هحاسباتی در اختیار ها
قزار دادُ است ،پیادُ ساسی ػولیاتی آًْا بِ ػلت ضؼفْای سخت افشاری کَاًتَهی با هشکل رٍبِ رٍ هی باشذ .لذا هی تَاى با
شبیِ ساسی ایي الگَریتوْا ٍ پزٍتکلْا بِ کوک کاهپیَتز ّای کالسیک تا اًذاسُ ای بِ ًتایجی هحاسباتی دست یافت کِ در
تحلیل سیستوْای اهٌیتی ًقش هَثزی داشتِ باشذ.

زباى ارائِ
کارگاُ
زهاى برگساری
هخاطباى
ارائِدٌّذگاى
پیصًیازّای

فارسی
یک شٌبِ  01اسفٌذ  – 0131ساػت  8الی  8( - 08ساػت)
ساسهاًْای دفاػی – ساسهاًْای اهٌیتی – هتخصصیي دفاع سایبزی -فؼالیي باسارّا ٍ تجارت الکتزًٍیک  -هتخصصیي
باًکذاری الکتزًٍیک (اهضای دیجیتال)  -داًشجَیاى رشتِ ّای ًزم افشار ٍ سخت افشار کاهپیَتز ،رهش ٍ فیشیک کَاًتَم.
دکتز هجیذ فزّادی – هٌْذس ػلی ػاهزی هْز – هٌْذس احذ رٍاًشاد – هٌْذس هحوذ ػلی خٌذاى – هٌْذس آرهاى
گَدرسی – هٌْذس ػلی هحوَدی ًْزاًی
هفاّین جبز خطی

کارگاُ

سباى ّای بزًاهِ ًَیسی شبیِ ساسیLinux Programming, C , JAVA

ّسیٌِ

 0111111ریال

تَضیحات

گَاّیًاهِ حضَر در کارگاُ بزای شزکتکٌٌذگاى صادر هیشَد.
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سرفصل کارگاُ:

 oهقذهات هکاًیک ٍ هحاسبات کَاًتَهی
 oسباى ّای بزًاهِ ًَیسی کَاًتَهی
 oپیادُ ساسی آسهایشگاّی QKD
 oشبیِ ساسی الگَریتن گزاٍر
 oشبیِ ساسی الگَریتن شَر
 oپیادُ ساسی الگَریتن گزاٍر
 oپیادُ ساسی الگَریتن شَر
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