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 پياده سازي نرم افزاري رمزنگاري مكالمه تلفني

در زمانه اي كه عصر ارتباطات خوانده مي شود، تلفن به عنوان وسيله اي عام و سهل
از سوي ديگر چنانچه آگاهي يافتن از. الوصول، نقش مهمي را در انتقال پيام ميان دو نفر ايفا مي كند

اين پيام تنها براي افراد خاصي مجاز باشد، محرمانه ماندن پيام، امنيت سيستم تلفني را ايجابمفهوم 
از آنجا كه امنيت يك سيستم مخابراتي، تنها به كمك رمزنگاري ممكن مي شود، سعي. مي نمايد

 . نيمداريم تا با ايجاد سيستمي كه سيگنال صحبت را به رمز در مي آورد، امنيت سيستم را تأمين ك

،MATLABلذا در محيط . در اين پروژه، تنها به جنبه نرم افزاري سيستم توجه شده است
در تمام اين. برنامه هايي نوشته ايم كه چند سيستم مختلف رمزنگاري را پياده سازي مي نمايد

تنها و رمزنگاري دنباله اي مي باشد و One-Time-Padسيستم ها الگوريتم رمز، برگرفته از الگوريتم 
حذف(براي امكان مقايسه بهتر، اثر كانال . نحوه اعمال آن بر روي سيگنال صحبت متفاوت است

، اثر نويز و ميزان امنيت سيستم را روي سيستم هاي پياده سازي شده، بررسي)مؤلفه هاي فركانسي
از. داردنموديم و ديديم كه رمزنگاري در حوزه فركانس نسبت به رمزنگاري در حوزه زمان برتري 

حساسيت fftاگرچه . را پيشنهاد كرديم dctو  fftسويي ديگر براي ورود به حوزه فركانس، توابع 
كمتري به اثر كانال دارد، ليكن نسبت به رمزنگاري مقاوم تراست و پيام اصلي از روي پيام رمزشده،

تدا از سيگنالدر نهايت با تركيب سيستم هاي فوق، به سيستمي رسيديم كه اب. قابل درك است
با. انجام مي دهد dctاعمال مي كند و رمزنگاري را روي  dctآن،  fftمي گيرد، سپس روي  fftصحبت، 

  .بررسي سيستم فوق، آن را يك سيستم مطلوب تشخيص داديم

در ادامه كار، تكنيك استگانوگرافي را براي پنهان نگاه داشتن پيام رمزشده بيان كرديم و چند
را براي مبادله RSAدر پايان، الگوريتم رمزنگاري . سيگنال صحبت، پياده نموديم روش آن را روي
  .كليد، شرح داديم

  .در پيوست ها موجود مي باشد RSAو الگوريتم  MATLABكد برنامه هاي 

  
 RSAاي، استگانوگرافي، الگوريتم رمزنگاري، سيگنال صحبت، رمزنگاري دنباله :كلمات كليدي

 


