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I.1 Wiskunde in uw broekzak

Vrijwel alle Nederlanders hebben in hun por-
temonnee een aantal betaalkaarten. Heel po-
pulair is de pinpas, en ook creditcards zijn al-
lang niet meer voorbehouden aan een elite.
Deze kaarten hebben groot gebruiksgemak en
verhogen de veiligheid van het betalingsver-
keer: voor de consument die niet meer met
zoveel contant geld op zak hoeft te lopen,
voor de winkelier die ook geen zorgen meer
heeft over grote hoeveelheden contant geld,
die veel minder problemen heeft met wissel-

FIGUUR I.1 Pinpassen

geld, die het geld direct op zijn rekening bijgeschreven krijgt en ook grote
voordelen heeft bij zijn administratie, en voor de banken waar de beta-
lingsprocessen nu veel meer geautomatiseerd kunnen verlopen.

Aan de andere kant staan in de kranten regelmatig berichten over fraude
met pinpassen en creditcards. Dat komt vooral omdat de meeste kaarten
tot nu toe alleen een magneetstrip hebben om gevoelige informatie op op
te slaan. Criminelen kunnen zo’n magneetstrip eenvoudig kopiëren, bij-
voorbeeld door op de kaartlezer een onopvallend voorzetstukje te mon-
teren dat de magneetstrip kan lezen. Ze hoeven vervolgens alleen nog
maar de pincode af te kijken, bijvoorbeeld met een piepklein cameraatje,
om met een nagemaakte pas rekeningen te kunnen leeghalen.

Onder andere vanwege deze zogenaamde skimming-technieken zijn de
banken en creditcardmaatschappijen bezig met het invoeren van nieuwe
soorten betaalkaarten die voldoen aan de zogenaamde EMV-standaard.
EMV staat voor EuroCard, MasterCard, Visa, drie creditcard- maatschap-
pijen die het initiatief hebben genomen. Die kaarten zijn voorzien van
een chip waar de gevoelige informatie op staat, en die chips zijn niet zo
gemakkelijk te kopiëren als magneetstrippen.

Daarnaast hebben chipkaarten nog andere voordelen vanuit het oogpunt
van beveiliging. Een voorbeeld is de bescherming van de pincode. Bij een
betaling moet de ingetypte pincode worden gecontroleerd aan de hand
van de op de chip opgeslagen pincode. Dat betekent dat de pincode van
het pinapparaat naar de chipkaart moet worden gestuurd. Daar zitten
enkele risico’s in. Eén probleem is er als de kaartlezer en het pinappa-
raat twee verschillende apparaten zijn: een hacker zou de communicatie
tussen die twee apparaten kunnen afluisteren en zo de pincode te weten
kunnen komen. Een ander probleem is dat een valse kaart kan worden ge-
bruikt, die bijvoorbeeld net doet alsof de pincode gecontroleerd is, maar
eenvoudigweg altijd een betaling goedkeurt. Dan zal het opgenomen geld
zonder de juiste autorisatie van de rekening worden afgeboekt.

De EMV-standaard biedt voor deze problemen enkele op cryptografie ge-
baseerde oplossingen, waarvan we nu kort de essentie beschrijven. Aller-
lei details in de EMV-standaard laten we weg.

De pincode is op de chip opgeslagen, en is daar niet van af te lezen. Als
een pincode wordt ingetypt op het pinapparaat, dan zal die pincode naar
de chipkaart worden gestuurd, zodat de chip kan controleren of de juiste
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pincode is ingevoerd. Maar het is niet uitgesloten dat deze communicatie
tussen pinapparaat en chip op de een of andere manier te onderscheppen
is. Dan kan de pincode in handen van iemand anders komen, en dat is
niet de bedoeling.

De oplossing hiervoor is de pincode te versleutelen op het pincode-appa-
raat, de versleutelde code naar de chipkaart te sturen, en daar de pincode
te ontsleutelen. Dat kan alleen als het pinapparaat en de chip de juiste
sleutels hebben. Een afluisteraar ziet wel gegevens langskomen die hij
kan onderscheppen, maar die zijn versleuteld. De afluisteraar heeft de
sleutel niet, en kan daarom niets met de afgeluisterde, versleutelde ge-
gevens. Cryptografie is de wetenschap van onder andere het versleutelenCryptografie
en ontsleutelen van berichten op zo’n manier dat een afluisteraar het ver-Versleutelen
sleutelde bericht niet kan ontcijferen, terwijl de geadresseerde dit wel kan.Ontsleutelen
Cryptografie is een gebied dat veel wiskundige kanten heeft, maar uiter-
aard ook overlap met de informatica heeft.
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FIGUUR I.2 Pincode
versleuteling volgens EMV

In de EMV-standaard wordt voor
het versleutelen van pincodes een
cryptografisch systeem gebruikt
dat RSA heet, en dat bijzondere
eigenschappen heeft. Het bijzon-
derst is wel dat het een systeem is
waarbij voor het ontsleutelen van
een geheimschrift een andere sleu-
tel gebruikt wordt dan die gebruikt
was voor het versleutelen van de
gegevens tot het geheimschrift. De
sleutel voor het ontsleutelen moet
natuurlijk een geheime sleutel
zijn: alleen een bevoegd persoon
mag het bericht weer leesbaar
kunnen maken. De sleutel voor het
versleutelen hoeft echter helemaal
niet geheim te zijn. Het is geen
enkel probleem als een willekeurig
persoon, bijvoorbeeld een hacker,

iets kan versleutelen dat alleen u leesbaar kunt maken. Zo’n cryptografi-
sche methode, die sleutels in paren gebruikt waarvan de ene publiek magAsymmetrische

cryptografie zijn en de andere geheim moet blijven, heet asymmetrisch.

De twee sleutels van zo’n sleutelpaar noemen we in dit boek de publiekeSleutelpaar
sleutel respectievelijk de privésleutel. Deze sleutels zijn, zoals gezegd, ver-Publieke sleutel
schillend. Maar ze hangen natuurlijk wel samen: wat met een bepaaldePrivésleutel
publieke sleutel is versleuteld tot een geheimschrift, mag alléén met de
bijbehorende privésleutel weer leesbaar kunnen worden gemaakt, en niet
met andere sleutels. Ook is het voor de veiligheid van het cryptografische
systeem belangrijk dat de privésleutel, hoewel onlosmakelijk aan slechts
één publieke sleutel verbonden, toch niet uit die publieke sleutel is af te
leiden. Anders kan namelijk iedereen die de publieke sleutel heeft ook de
privésleutel achterhalen. RSA is een cryptografisch systeem dat deze bij-RSA
zondere eigenschappen bezit. Het hoofddoel van dit boek is om u ervan te
overtuigen dat dat zo is, en u te laten zien welke belangrijke rol wiskunde
daarbij een speelt.

De werking en de veiligheid van RSA zijn gebaseerd op een fraai stuk
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wiskunde, uit het deelgebied getaltheorie. Dat is, grof gezegd, de wiskun-Getaltheorie
de van de gehele getallen. In het bijzonder is voor cryptografie de theorie
van deelbaarheid, modulair rekenen (klokrekenen), priemgetallen en ont-
binden in factoren van belang. Dat zijn dan ook de onderwerpen die in de
hoofdstukken 1, 2 en 3 uitgebreid maar op elementair niveau aan de orde
komen. Als u deze hoofdstukken onder de knie hebt, bent u in staat goed
te begrijpen hoe een cryptografisch systeem als RSA werkt, waarom het
zo werkt, waarom het veilig is, en hoe groot de sleutels moeten worden
gekozen.

Tot nu toe hebben we het alleen gehad over RSA als methode voor ver-
sleutelen en ontsleutelen. Maar RSA kan meer, en dat is nuttig, want we
willen ook meer. We hadden gezien dat het pinapparaat ook op de een of
andere manier moet kunnen controleren of er een echte of een valse kaart
in de kaartlezer zit. Dat is niet zozeer een probleem van geheimhouding
van gegevens, maar hier gaat het erom te kunnen bewijzen wie je bent.
In het bijzonder moet de chipkaart aantonen dat hij een echte is. In de
EMV-standaard is daarin voorzien, ook op basis van RSA, maar dan op
een andere wijze gebruikt.

Het pinapparaat dat een chipkaart krijgt aangeboden, heeft alleen de pu-
blieke sleutel van de chipkaart. Met die publieke sleutel kan het pinappa-
raat nagaan of de chipkaart de bijbehorende privésleutel bezit.
Dat doet het pinapparaat door een
willekeurige boodschap te maken,
en die naar de chipkaart te stu-
ren. Die boodschap kan gewoon
een willekeurig getal zijn. Het is
dus geen pincode en is niet geheim.
De betalende klant hoeft dit wille-
keurige getal helemaal niet te zien;
het zal ook iedere keer een ander
getal zijn.

De chipkaart doet nu net alsof die
boodschap een versleutelde tekst
is, en zal het met de privésleutel
ontsleutelen. Daar komt een rij-
tje ogenschijnlijk betekenisloze bits
uit, maar dat geeft niet. Een val-
se chipkaart heeft niet de juiste
privésleutel, en kan dus dit speci-
fieke rijtje bits niet produceren. De
chipkaart stuurt nu deze ’ontsleu-
telde boodschap’ terug naar het

FIGUUR I.3 Authenticatie van een
chipkaart volgens EMV

pinapparaat, die op zijn beurt de publieke sleutel van de chipkaart ge-
bruikt om de ontsleutelde bits weer te versleutelen. Wat daar uitkomt
moet gelijk zijn aan de willekeurige boodschap waarmee het pinapparaat
was begonnen. Op deze manier kan het pinapparaat controleren dat de
chipkaart de juiste privésleutel bezit, zonder die privésleutel te hoeven
zien. Op basis daarvan concludeert het pinapparaat dat het de juiste chip-
kaart is.

Deze techniek om met cryptografie te kunnen controleren dat iemand is
wie hij zegt te zijn, door hem iets met zijn privésleutel te laten doen dat
controleerbaar is aan de hand van de bijbehorende publieke sleutel, heet
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ook wel authenticatie. Eenzelfde techniek kan worden om gebruikt digitaleAuthenticatie
handtekeningen te maken, waarin iemand een digitaal document, zoals eenDigitale

handtekening tekstbestand, met zijn privésleutel kan ’ondertekenen’, op zo’n manier dat
iedereen met de publieke sleutel kan nagaan dat die handtekening inder-
daad van hem afkomstig is.

Om het allemaal wat concreter te maken geven we een voorbeeld van de
werking van RSA voor het versleutelen en ontsleutelen van een pincode.
Het is maar een klein voorbeeld, met niet erg realistische sleutels, maar dat
is omdat realistische sleutels nogal groot zijn voor een eerste voorbeeldje.

Voorbeeld De chipkaart heeft een sleutelpaar, bestaande uit een privésleutel die op
de chip staat, en een publieke sleutel die bij het pinapparaat bekend is. Als
zo’n sleutelpaar moet worden gemaakt, worden eerst twee priemgetallen
gekozen, bijvoorbeeld 113 en 127. Die worden vermenigvuldigd tot het
getal n = 14 351. Dan wordt een paar getallen e, d gekozen met een nogal
bijzondere eigenschap, namelijk dat het berekenen van de dde macht van
de ede macht van vrijwel elk getal m, bij deling door n, weer rest m ople-
vert. Bijvoorbeeld, we kunnen e = 17 en d = 6 641 nemen. We laten nu
zien hoe we hiermee kunnen versleutelen en ontsleutelen. Versleutelen
doen we met de publieke sleutel, waarvoor we e kiezen, en ontsleutelen
met de bijbehorende privésleutel, die d zal zijn. Het pinapparaat kent dus
n = 14 351 en e = 17, en de chipkaart kent n = 14 351 en d = 6 641.
Essentieel is dat de privésleutel d alléén bij de chipkaart bekend is.

De pincode die het pinapparaat wil versleutelen is bijvoorbeeld k = 2 345.
Versleutelen is nu het berekenen van de rest bij deling van ke = 2 34517

door n = 14 351. Deze macht ke is een groot getal, van 58 cijfers, om pre-
cies te zijn. Er zijn technieken, die ook in dit boek worden behandeld, om
snel de rest bij deling van zo’n macht uit te rekenen, zonder de macht zelf
helemaal te hoeven berekenen. In dit geval komt er c = 1 552 uit. Het
pinapparaat zal 1 552 naar de kaart sturen als versleutelde pincode. Er is
maar één manier om de echte pincode te achterhalen, en dat is het ont-
sleutelen op de juiste manier. Dat gebeurt op een vergelijkbare manier als
versleutelen, namelijk door het bericht tot een macht te verheffen en dan
de rest bij deling door n te nemen. Alleen nu nemen we de privésleutel
d in plaats van e in de machtsverheffing. Dus de chipkaart berekent de
rest bij deling van cd = 1 5526 641 door 14 351, en dat blijkt precies de echte
pincode k = 2 345 op te leveren.

Bij vrijwel iedere k zal hetzelfde verschijnsel optreden. Het ontsleutelen,
dus het geheimschrift tot de macht d verheffen en de rest nemen, zal het
versleutelen, dus het eigenlijke bericht tot de macht e verheffen en de rest
nemen, precies ongedaan maakt. Dat komt omdat e = 17 en d = 6 641 op
een bijzondere manier bij elkaar horen.

Omdat dit voorbeeld nogal omvangrijk rekenwerk met zich meebrengt,
laten we u zien hoe u de software bij dit boek kunt gebruiken om het
grote rekenwerk door uw computer te laten doen.
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Kies in het MCR-programma het tabblad ’Modulaire Rekenmachine’.

Zorg ervoor dat de optie
’modulair’ is aangeklikt. U
ziet velden voor a, b, m en
c, en een van de knoppen
heeft het symbool ∧. Vult
u getallen in in de velden
voor a, b en m en drukt u op
de knop ∧ , dan verschijnt
in het veld bij c de rest van
ab bij deling door m. FIGUUR I.4 Rest bij machtsverheffen
In figuur I.4 ziet u dit geı̈llustreerd voor de berekening van de rest 1 552
bij deling van 2 34517 door 14 351.

OPGAVE I.1
Controleer met de MCR-software dat de rest bij deling van 1 5526 641 door
14 351 inderdaad 2 345 is.

OPGAVE I.2
Stel nu dat, in het bovenstaande voorbeeld, de pincode op het
pinapparaat fout wordt ingetikt, bijvoorbeeld als k = 2 344. Bereken de
versleutelde pincode, en laat zien dat de versleutelde pincode er totaal
anders uitziet als de goede versleutelde pincode, hoewel de pincode
maar één cijfer fout heeft. Ga ook na dat ontsleutelen weer als uitkomst
2 344 geeft, zodat de chipkaart de pincode zal verwerpen.

OPGAVE I.3
We nemen weer het sleutelpaar uit het bovenstaande voorbeeld. Stel dat
het pinapparaat de chipkaart wil authenticeren. Het maakt daartoe het
willekeurige getal 11 592, en stuurt dat naar de chipkaart. Bereken wat de
chipkaart aan het pinapparaat terug zal sturen, en voer daarmee de
controle uit die het pinapparaat vervolgens zal doen.

OPGAVE I.4
We nemen weer het sleutelpaar uit het bovenstaande voorbeeld, en het
pinapparaat wil weer de chipkaart authenticeren, en stuurt weer het
willekeurige getal 11 592 naar de chipkaart. Maar de chipkaart is nu een
valse, die als privésleutel niet d = 6 641 heeft, maar een zelfverzonnen
privésleutel, namelijk d = 8 221. Bereken wat de valse chipkaart aan het
pinapparaat terug zal sturen, en laat zien dat deze controle op het
pinapparaat nu de chipkaart als vals zal ontmaskeren.

Het hier kort beschreven RSA-systeem komt in hoofdstuk 4 uitgebreid
aan de orde. Daarbij moeten we ons afvragen waarom het werkt, hoe de
sleutelparen met die bijzondere eigenschap kunnen worden gemaakt en
waarom die sleutelparen eigenlijk bestaan, hoe er efficiënt met grote ge-
tallen gerekend kan worden, en vooral waarom RSA een veilig systeem
is. De achterliggende getaltheorie, die in de hoofdstukken 1, 2 en 3 uitge-
breid aan de orde komt, geeft die inzichten waarom dit systeem werkt, en
geeft informatie over aspecten als de grootte van de sleutels die moeten
worden gekozen om RSA een echt veilig systeem te maken.

Zoals gezegd zit RSA ingeprogrammeerd in veel bankkaarten en credit-
cards die aan de EMV-standaard voldoen. Dit soort kaarten zijn nu aan
een opmars in het betalingsverkeer bezig. De wiskunde van dit boek hebt
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u binnenkort wellicht niet alleen figuurlijk maar ook letterlijk in uw broek-
zak.

I.2 Getaltheorie

Getaltheorie is niet het soort wiskunde dat op middelbare scholen onder-
wezen wordt. Maar dat wil niet zeggen dat het bijzonder moeilijk of on-
toegankelijk is. Integendeel, getaltheorie is vaak heel concrete wiskunde,
waar de begrippen niet moeilijk zijn, en de resultaten eenvoudig te formu-
leren en te begrijpen zijn. Dat wil niet zeggen dat het flauwe wiskunde is:
de bewijzen van getaltheoretische stellingen kunnen best heel ingewik-
keld zijn, en ook in het praktisch rekenen met getallen zitten de nodige
subtiliteiten.

Getaltheorie is een vak met een zeer lange geschiedenis. Veel wiskundig
werk dat door de eerste wiskundigen, de Babyloniërs en de Chinezen (al
voor 1000 v. Chr.) en de Grieken (1000 v. Chr. tot 500 n. Chr.), is verricht,
ligt op het gebied van de getaltheorie, naast onder andere de meetkunde.
Ook daarna is het vak altijd een belangrijk onderdeel van de wiskunde
geweest.

Carl Friedrich Gauss (1777–1855), een Duits wiskundige die tot de heleC.F. Gauss
groten wordt gerekend en die veel invloed heeft gehad op de ontwikke-
ling van de getaltheorie, heeft ooit geschreven dat wiskunde de koningin
is van de wetenschappen en getaltheorie de koningin van de wiskunde.
Dit is wellicht een kwestie van smaak, waarover men kan twisten. Feit
is echter dat de getaltheorie voor veel wiskundigen, ook voor de niet-
getaltheoretici, een grote charme heeft. Dat komt, aldus Gauss, omdat de
getaltheorie veel interessante en onverwachte waarheden bevat, waarvan
er vele simpel te beschrijven zijn, maar bepaald niet simpel te bewijzen.

Een voorbeeld: de som van de derdemachten van twee positieve gehele
getallen kan nooit zelf de derdemacht van een geheel getal zijn. In for-
mulevorm: er zijn geen positieve gehele getallen x, y, z waarvoor geldt
x3 + y3 = z3. U ziet: de bewering is simpel op te schrijven en simpel te
begrijpen. Bijvoorbeeld: 53 + 63 = 125 + 216 = 341, en dat zit weliswaar
heel dicht bij 73 = 343, maar het is net niet eraan gelijk. Om in te zien dat
x3 + y3 nóóit gelijk is aan een z3, is veel meer nodig: het gaat ver buiten
de doelstelling van dit boek om een bewijs voor deze bewering te geven.

Een deel van de charme van de getaltheorie is ongetwijfeld ook gelegen
in de grillige aspecten die zich overal in de getallenwereld voordoen. Ver-
vangen we de derdemachten in het voornoemde voorbeeld door kwadra-
ten, dus x2 + y2 = z2, dan blijken plotseling oneindig veel gehele getallen
x, y, z te voldoen, bijvoorbeeld x = 3, y = 4, z = 5 en x = 5, y = 12, z = 13.
Natuurlijk zijn met 3, 4, 5 ook 6, 8, 10 en 9, 12, 15, enzovoort, oplossingen,
omdat dat meervouden van 3, 4, 5 zijn. Deze oplossingen vinden we niet
echt verschillend. Daarom noemen we twee oplossingen essentieel ver-
schillend als ze niet uit elkaar te verkrijgen zijn door x, y en z alle drie met
een vast getal te vermenigvuldigen.

Er kan zelfs worden bewezen dat er oneindig veel essentieel verschillen-
de oplossingen van x2 + y2 = z2 zijn. Dat is al een heel oud resultaat,
Pythagoras wist het al ruim 2500 jaar geleden. Dit in contrast met het be-Pythagoras
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wijs voor derdemachten, dat uit ca. 1828 stamt, van de Franse wiskundige
Adrien-Marie Legendre.A.-M. Legendre

Gaan we over naar vierdemachten, dan zijn er geen oplossingen, net als bij
de derdemachten. De bewijzen van deze twee beweringen voor kwadra-
ten en vierdemachten gaan nog wel te ver om in dit boek te behandelen,
maar zijn merkwaardig genoeg veel eenvoudiger dan het bewijs voor der-
demachten. Voor vijfdemachten is het bewijs dat er geen oplossingen zijn,
weer een stuk moeilijker.

Pierre de Fermat (1601–1665) schreef in de kantlijn van een boek dat hijP. de Fermat
bestudeerde (de Arithmetica van Diophantus), dat hij een heel mooi bewijsDiophantus
had gevonden voor de bewering dat er voor willekeurige n ≥ 3 geen po-
sitieve gehele getallen x, y, z zijn waarvoor geldt xn + yn = zn, maar dat
de kantlijn te klein was om het bewijs te bevatten. Het wordt sterk be-
twijfeld of Fermat werkelijk een kloppend bewijs had. Sindsdien hebben
velen geprobeerd een correct bewijs te vinden. Pas in 1995 publiceerde
als eerste Andrew Wiles een volledig bewijs van de stelling. Dat was ech-A.J. Wiles
ter zo gecompliceerd dat collega-getaltheoretici veel tijd nodig hadden de
correctheid ervan te verifiëren. Het spannende verhaal van deze presta-
tie van Wiles is goed toegankelijk opgeschreven door Simon Singh in zijn
boek Het laatste raadsel van Fermat. Het wordt gezien als een hoogtepunt
van de 20e-eeuwse wiskunde. Met het zoeken naar een bewijs voor het
vermoeden van Fermat zijn in de loop van de eeuwen, met name in de
19e en 20e eeuw, grote delen van de getaltheorie ontwikkeld en allerlei
andere resultaten gevonden. Ook nu nog is de getaltheorie volop in ont-
wikkeling en besteden vele honderden wiskundigen over de hele wereld
er hun tijd aan.

Als men zich waagt aan de (twijfelachtige) taak om de wiskunde in te
delen volgens de schaal zuiver-toegepast, of bruikbaar-onbruikbaar, dan
zal de getaltheorie, volgens de klassieke opvatting, ver aan de zuivere, on-
bruikbare kant gezet worden. De beken-
de getaltheoreticus G.H. Hardy (1877–1947)Hardy
schreef in 1940 een boekje, A Mathemati-
cians Apology, waarin hij beweert (blz. 119):

The ’real’ mathematics of the
’real’ mathematicians, the ma-
thematics of Fermat and Euler
and Gauss and Abel and Rie-
mann, is almost wholly ’use-
less’.

Over zijn eigen werk zegt hij (blz. 150):
I have never done anything
’useful’.

FIGUUR I.5 G.H. Hardy

Naar aanleiding van de eerder aangehaalde uitspraken van Gauss, zegt
hij over de getaltheorie (blz. 121) dat haar

very remoteness from ordinary human activities should keep
it gentle and clean.

Getaltheorie is in deze opvatting misschien niet erg bruikbaar, maar dat
betekent dat het ook niet zo veel kwaad kan, in tegenstelling tot bijvoor-
beeld scheikunde, aldus Hardy:

No one has yet discovered any warlike purpose to be served
by the theory of numbers (...) and it seems very unlikely that
anyone will do so for many years.
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En dus (blz. 140):

a real mathematician has his conscience clear.

Voor ’real mathematician’ mag u hier ook lezen: getaltheoreticus.

Discussies over wat een goed of slecht geweten geeft laten we verder over
aan de lezer. Niet te ontkennen is echter dat de laatste decennia, vooral
dankzij de opkomst van de computer en de informatica, de getaltheorie
een verscheidenheid aan toepassingen heeft gekregen. Het voorbeeld bij
uitstek is de cryptografie. Om deze reden zijn de civiele en militaire in-
lichtingendiensten sterk geı̈nteresseerd geraakt in getaltheorie. Er wordt
gefluisterd dat de National Security Agency (NSA), de in afluisteren ge-
specialiseerde inlichtingendienst van de Amerikaanse overheid, de groot-
ste werkgever van wiskundigen ter wereld is.

Niet alleen overheden, ook banken en allerlei andere bedrijven en orga-
nisaties zijn al sinds jaar en dag bezig met cryptografie om een veilig
betalings- en berichtenverkeer te kunnen waarborgen, bijvoorbeeld over
het internet.

Hardy’s uitspraken zijn hiermee toch wel flink op de helling gekomen.

I.3 Informatiebeveiliging

De kans is groot dat u aan internetbankieren doet. De meeste mensen vin-
den dat handiger dan papieren overschrijvingen. De banken stimuleren
het internetbankieren flink, want als ze geen opdrachtformulieren meer
hoeven in te voeren in hun systemen hebben ze de hoeveelheid admini-
stratief werk fors verminderd, is de kans op fouten veel kleiner geworden,
en dat ze niet meer zo vaak dagafschriften naar hun klanten hoeven te stu-
ren scheelt ook flink in de kosten.

Dat het internet op zich niet zo veilig is, is intussen wel wijd en zijd be-
kend. Vaak gaat het over virussen en phishing, maar dat is niet het enige.
Hebt u zich wel eens afgevraagd hoe de wachtwoordbeveiliging werkt
die toegang geeft tot uw rekeninggegevens bij uw bank? Dat wachtwoord
wordt van uw computer thuis over het internet naar de bank verstuurd,
en zo’n berichtje komt onderweg langs verschillende andere computers,
bij uw eigen provider, bij het bedrijf dat de internetverbinding voor de
bank verzorgt, en misschien nog wel een aantal schakels daartussenin, ze-
ker als u op zakenreis vanuit een ver buitenland gaat internetbankieren.
U hebt er geen enkele controle over welk pad gegevens volgen die u over
het internet stuurt of ontvangt, en u weet dus ook niet wie die gegevens,
zoals uw wachtwoord of betaalopdrachten allemaal kan inzien, of, erger
nog, kan wijzigen.

Het internet is ontworpen als een open systeem. Dat heeft allerlei voorde-
len: zonder die openheid was het internet nooit zo groot geworden. Maar
het heeft ook nadelen als het om het beschermen van gevoelige gegevens
gaat. Als u uw rekeninggegevens wilt inzien over het internet, dan wilt
u die gegevens vermoedelijk niet op straat hebben liggen, ook al vindt u
dat u niet zo veel te verbergen hebt. U vond het immers vermoedelijk ook
altijd prettig dat uw bankafschriften in een dichte, ondoorschijnende en-
velop worden thuisbezorgd, zodat de postbode er niet in kon kijken. De
postbodes van het internet zijn de systeembeheerders van allerlei aan het
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internet gekoppelde bedrijven. Zij kunnen uw internetverkeer zien langs-
komen, en hebben niets met uw banksaldo te maken. Laat staan dat ze
in uw overboekingsopdracht het bedrag of het rekeningnummer van de
begunstigde zouden mogen kunnen aanpassen.

Phishing is een techniek om u op slinkse wijze iets te ontfutselen, zoals
uw wachtwoord voor de bank. Dit kan bijvoorbeeld door het nabouwen
van de website van een bank, zodat het internetverkeer van klanten naar
de echte bank omgeleid kan worden naar de namaakwebsite. Als dat om-
leiden lukt en de website is een beetje goed nagemaakt, dan heeft de klant
vermoedelijk niets in de gaten en tikt hij onbevangen zijn gebruikersnaam
en wachtwoord in. De crimineel noteert die, stuurt de klant weg met het
smoesje dat er een technische storing is, en kan dan zelf als die klant bij
de bank inloggen en de rekening plunderen.

Bovenstaande scenario’s zijn realistisch. Ze bevatten verschillende aspec-
ten waarop uw gevoelige gegevens aangevallen kunnen worden. In de in-
formatiebeveiliging worden wel als beveiligingsaspecten onderscheiden:

– vertrouwelijkheid: een onbevoegde mag de gegevens niet kunnen in-Vertrouwelijkheid
zien

– integriteit: een onbevoegde mag de gegevens niet kunnen wijzigenIntegriteit

– authenticiteit: een onbevoegde mag zich niet kunnen voordoen alsAuthenticiteit
iemand anders.

CIA
FIGUUR I.6 CIA

Als ezelsbruggetje wordt wel ’CIA’ gehanteerd: Confiden-
tiality (vertrouwelijkheid), Integrity (integriteit), Authenti-
city (authenticiteit). In veel informatie- beveiligingslitera-
tuur wordt overigens authenticiteit gezien als onderdeel
van integriteit, en wordt voor de ’A’ van ’CIA’ dan Availa-
bility (beschikbaarheid) genomen.

De Nederlandse vertaling van dit drietal is traditio-
neel ’BVD’: Beschikbaarheid, Vertrouwelijkheid, Deugdelijk-
heid. Sinds enkele jaren moeten we spreken over ’AIVD’:AIVD
Authenticiteit, Integriteit, Vertrouwelijkheid, Disponibiliteit,
maar die terminologie is niet echt ingeburgerd ¨̂ .

FIGUUR I.7 AIVD

We zijn hierin niet volledig. Andere aspecten van informatiebeveiliging
die wel genoemd worden zijn beschikbaarheid (de gegevens moeten er zijn
als ze nodig zijn), controleerbaarheid (er is na te gaan wat er gebeurd is),
onloochenbaarheid (iemand kan tegenover een derde partij niet ontkennen
dat hij iets gedaan heeft), en er zijn nog wel meer aspecten, en vele andere
termen zijn in omloop. Dat zijn echter aspecten waarbij de cryptografie
nauwelijks in beeld is. Aan de aspecten van vertrouwelijkheid, integriteit
en authenticiteit kan cryptografie wel iets doen.

Voor het beveiligen van internetverkeer wordt vaak een protocol gebruikt
dat TLS heet (de oude benaming SSL wordt nog veel gebruikt). U kunt
dat bij het websurfen herkennen als een webadres
niet met ’http://’ begint maar met ’https://’, en
vaak ook aan een dicht hangslotje dat ergens in de
rand van het browserscherm zichtbaar wordt, zie fi-
guur I.8.

FIGUUR I.8 TLS

Als een verbinding tussen uw webbrowser en de website met TLS is bevei-
ligd, dan wordt cryptografie gebruikt, met name RSA. Enerzijds gebruikt
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TLS cryptografie om de website te authenticeren, zodat u zeker weet dat
u met de juiste website te maken hebt, en niet met een door een crimi-
neel nagemaakte site. Anderzijds wordt bij TLS al het gegevensverkeer
tussen uw computer en de website versleuteld, zodat het niet kan worden
afgeluisterd. Ook de integriteit van het gegevensverkeer wordt door TLS
beschermd: TLS merkt het als er onderweg iets wordt gewijzigd, en de
verbinding zal dan verbroken worden.

Men moet zich realiseren dat uitsluitend het toepassen van cryptografie
niet de ultieme beveiliging geeft. Cryptografie zal altijd omgeven zijn
door allerlei anderssoortige maatregelen. Cryptografie probeert bijvoor-
beeld incidenten als een schending van de vertrouwelijkheid te voorko-
men door gegevens te versleutelen. Daar komen privésleutels bij kijken,
en het goed omgaan met die sleutels is een kunst op zich die buiten de
cryptografie zelf ligt. En als de vertrouwelijkheid toch teloor gaat, hoe
kan dat dan ontdekt worden, of hoe kan de schade dan worden beperkt?
Daar kan cryptografie niet veel aan bijdragen. Met goede cryptografie in
huis hebt u toch echt nog steeds een goed mechanisme voor sleutelbeheer,
een firewall, een intrusion detection systeem, degelijk geprogrammeerde
software, een goede verzekering, en wat niet al meer nodig.

Ook is het van belang te bedenken dat cryptografische technieken vaak
maar op een deel van het pad worden gebruikt waarover de gevoelige ge-
gevens reizen. TLS kan bijvoorbeeld worden ingezet voor het beveiligen
van het e-mailverkeer tussen uw e-mailprogramma en de e-mailserver bij
uw provider. Maar de TLS-beveiliging houdt bij uw provider op. De
e-mails worden door hem onversleuteld doorgestuurd, het internet op.
Daar is natuurlijk ook wel beveiliging mogelijk, maar niet met TLS, dan
moeten de providers onderling afspreken andere cryptografische metho-
den te gaan inzetten.

En dan zwijgen we nog over de organisatorische en menselijke factoren.
Goede technologische oplossingen zijn waardeloos als ze, door wat voor
oorzaak ook, verkeerd worden ingezet. Zelfs de sterkste cryptografische
technieken helpen niet als de gebruikers slordig omspringen met de sleu-
tels. Voor het brede vakgebied van de informatiebeveiliging zijn al die
andere te treffen maatregelen, met name gericht op bedrijfsomgevingen,
op een rijtje gezet in de Code voor Informatiebeveiliging, een standaard uitge-Code voor

Informatie-
beveiliging

bracht door het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN), als de voor Ne-
derland aangepaste versie van de internationale standaard Code of Practice
for Information Security Management ISO 27002 (vroeger ISO 17999). Deze
code bevat zo’n 130 maatregelen die een organisatie kan nemen om de in-
formatiebeveiliging op niveau te krijgen. Slechts een vijftal daarvan gaan
direct over cryptografie.

Een belangrijk begrip in de informatiebeveiliging is het begrip risico. Risi-Risico
co wordt wel gedefinieerd als het product van drie grootheden:

risico = waarde × dreiging × kwetsbaarheid.

Grafisch is dit weer te geven als de inhoud van een driedimensionaal blok,
zie de linkerhelft van figuur I.9.
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risico

risico

FIGUUR I.9 Risico als het volume van een blok

Voor het bepalen van het risico is de waarde van wat u beveiligt van be-Waarde
lang: het risico dat uw juwelenkistje wordt gestolen wilt u niet lopen,
maar de tuinstoelen durft u misschien wel rustig buiten in uw tuin laten
staan. De waarde kan worden gelijkgesteld aan de schade die kan ont-
staan bij een incident. Ook de dreiging speelt mee: in een slechte buurt inDreiging
een grote stad is het risico op inbraak groter dan in een rustige buurt op
een Waddeneiland, omdat in de stad nu eenmaal meer criminelen rondlo-
pen. De kwetsbaarheid van uw omgeving maakt ook uit voor het risico: alsKwetsbaarheid
in uw huis het hang- en sluitwerk in orde is en bij uw buurman niet, is uw
buurman kwetsbaarder, en loopt u dus minder risico.

Vaak kunt u niet zo heel veel doen aan de waarde van de zaken die u
wilt beschermen. U kunt hooguit misschien een verdeel-en-heersstrategie
volgen om de waarde plaatselijk te verkleinen, zoals het bewaren van uw
kostbaarheden op verschillende plekken. Ook aan de dreiging kunt u lang
niet altijd iets doen: die dreiging komt immers van anderen. De kwets-
baarheid daarentegen hebt u veel meer in de hand: die kunt u door het
treffen van de juiste maatregelen vaak flink verkleinen. Dat heeft dan ge-
lukkig al een groot effect op het risico, zie de rechterhelft van figuur I.9.

Beveiligingsmaatregelen zijn doorgaans nogal duur. U wilt ze dus alleen
inzetten op de plek waar de risico’s groot zijn. Zaken met weinig waar-
de hoeft u misschien helemaal niet te beveiligen. Waarom zou u uw e-
mailtjes aan uw familieleden en vrienden gaan versleutelen, als ze alleen
over trivialiteiten gaan? Als er weinig dreiging is, hoeft u wellicht ook niet
veel te doen. Uw website met familiefoto’s wilt u misschien niet aan ie-
dereen laten zien, maar de meeste mensen kunnen hem toch niet vinden.
Dus alleen als de dreiging aanwezig is voor zaken van waarde, treft u
maatregelen. Hoe zwaarder de beveiliging, hoe duurder het is. Misschien
kunt u uw familiefoto’s heel goed beveiligen door duizenden euro’s uit
te geven aan speciale cryptografische soft- en hardware, maar is het dat u
waard? Een gratis te downloaden softwarepakket voor versleuteling doet
het misschien al goed genoeg voor dit doel, al is het risico daarbij wel wat
minder klein.

Absolute beveiliging, die alle risico’s uitsluit, is nooit te krijgen. Altijd
moet een afweging gemaakt worden, waarbij aan de hand van een analyse
van de risico’s een zinvolle oplossing moet worden bedacht.

Dat geldt ook voor cryptografische oplossingen. Vaak is daarbij een en
ander instelbaar, zoals de lengte van de gebruikte cryptografische sleu-
tels. In de jaren 70 van de vorige eeuw kwam het algoritme DES op alsDES
versleutelmethode. DES werkt met sleutels van 56 volstrekt willekeurige
bits, en in die tijd was dat groot genoeg. Het aantal mogelijke sleutels is
dan 256, en die kun je natuurlijk allemaal één voor één uitproberen. Maar
met de stand van de computertechniek van die tijd zou dat vele tiental-
len jaren, dan wel een enorme investering in hardware kosten, en daarom
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werd een sleutellengte van 56 bits veilig genoeg geacht. Het zal u bekend
zijn dat de rekenkracht van computers sinds de jaren 70 enorm is toegeno-
men, en de productiekosten ook flink zijn afgenomen. In 1998 besloot de
Electronic Frontier Foundation (EFF) om speciale hardware te ontwikke-
len om te laten zien dat 56-bits DES gekraakt kan worden met een redelijk
budget. Voor een bedrag van nog geen $250.000,- ontwikkelden ze een
machine die in januari 1999 in 22 uur tijd met succes een aanval op DES
wist te doen.

Een gevolg is dat met grotere sleutellengtes moet worden gewerkt. Dat
heeft een klein nadeel: de methodes voor versleutelen en ontsleutelen
worden daarmee wat langzamer. Maar in het geval van algoritmes als
DES gaat dat recht evenredig aan de sleutellengte. Eind jaren 90 werd
3DES populair: een variant op DES die het algoritme driemaal na elkaar
uitvoert, met vaak een dubbele sleutellengte, dus 112 bits. Versleutelen en
ontsleutelen wordt daarmee driemaal zo langzaam, maar het effect voor
de aanvaller is veel dramatischer. Iedere bit die de sleutel langer wordt,
betekent een verdubbeling van het aantal mogelijke sleutels dat hij moet
afzoeken, en dus een verdubbeling van zijn aanvalstijd. Dat gaat dus veel
en veel harder omhoog dan recht evenredig. Een 112-bits sleutel kraken
kost dus 256 maal zoveel tijd als het kraken van een 56-bits sleutel. Dat is
zoveel dat een 112-bits sleutel tot op dit moment nog wel als redelijk vei-
lig kan worden gezien. Maar de techniek schrijdt voort: er komt zonder
twijfel een tijd dat ook 112-bits sleutels te kraken zullen zijn.

Tijd zegt echter niet alles: als de EFF veel meer geld had geı̈nvesteerd in
het bouwen van een veel krachtiger machine, dan hadden ze waarschijn-
lijk niet 22 uur maar slechts enkele minuten nodig gehad voor het kra-
ken van één enkele DES-sleutel. Bij toepassing van cryptografie zul je dus
moeten bedenken voor hoe lang je de gegevens wilt beveiligen, en hoeveel
rekenkracht (of hoeveel budget) je tegenstander kan en wil inzetten om
jouw versleuteling te kraken. Daar moet je je sleutellengte op aanpassen.
Ook het gebruik van cryptografie staat dus niet los van risicoafwegingen
die moeten worden gemaakt.

Om de stof die we in dit boek behandelen verder in het juiste perspectief te
plaatsen, is het van belang te vermelden dat we in dit boek alleen de wis-
kunde achter de cryptografie van twee publieke sleutelsystemen behan-
delen. We zeggen weinig over hoe die algoritmen in de praktijk moeten
worden ingezet. In de praktische toepassing van cryptografische metho-
den laten we zeker nog de nodige adders onder het gras zitten. Zo zeggen
we niets over de problemen rond sleutelbeheer: hoe moeten privésleutels
worden beschermd, hoe moeten publieke sleutels worden gedistribueerd,
hoe weet een gebruiker eigenlijk zeker dat een bepaalde publieke sleutel
wel echt van Alice is, en niet van Eva, en zo kunnen we nog wel even door-
gaan met lastige vragen stellen. Als u ooit echt cryptografie gaat inzetten,
dan krijgt u met dergelijke zaken te maken.

Gelukkig zijn ook in de cryptografie veel keuzes te standaardiseren, en er
is dan ook een aantal algemeen geaccepteerde standaarden voor crypto-
grafie. Veel cryptografische software die op de markt is en van betrouw-
bare leveranciers afkomstig is, zal in redelijke mate aan de gangbare eisen
voldoen. Het is in alle gevallen aan te raden voor gebruikers van crypto-
grafie om zich in de gangbare standaarden te verdiepen en de leveranciers
daarop uit te selecteren.
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We zijn in dit boek al tevreden als u weet hoe de wiskundige basis van
met name het RSA-systeem in elkaar steekt, en hoe het zit met de theore-
tische veiligheid van RSA, onder andere in termen van sleutellengtes, en
waarom dat zo is.

I.4 Historische cryptografie

Cryptografie is, net als getaltheorie, al heel oud. Bekend is dat in de Ro-
meinse tijd al berichten werden beveiligd door bijvoorbeeld in een be-
richt iedere letter te vervangen door de letter die drie verder ligt in het
alfabet. Op die manier gaf Julius Caesar geheime berichten door aan zijnJulius Caesar
vertrouwelingen. Vanaf de 16e eeuw werden allerlei ingewikkelder me-
thoden bedacht, die vaak toch neerkomen op het vervangen van letters
door andere, en het veranderen van de volgorde van letters. De metho-
de van Vigenère, die in feite bestaat uit een aantal vervlochten Caesar-
geheimschriften, gold lang als onbreekbaar: pas in de 19e eeuw werd een
methode bedacht om het te breken. Allerlei geheimschrift- methoden zijn
gebruikt voor diplomatiek en militair berichtenverkeer. Diverse overhe-
den hadden in de 17e en 18e eeuw zogenaamde zwarte kamers ingericht,
waar men probeerde onderschepte berichten van buitenlandse mogend-
heden te ontcijferen. Nog altijd liggen er in de diverse overheidsarchie-
ven de nodige versleutelde historische documenten die nog nooit iemand
heeft ontcijferd, niet per se omdat dat niet zou kunnen, maar omdat nog
niemand ooit de moeite genomen heeft.

Enigma
FIGUUR I.10 Een Enigma

Men kan wel zeggen dat cryptolo-
gie tot in de 19e eeuw meer kunst
of ambacht was dan wetenschap.
Dat veranderde zeker vanaf de
tweede helft van de 19e eeuw. In
de 20e eeuw kwam de mechani-
sering op, ook van het versleute-
len van teksten. Het bekendste
voorbeeld daarvan is de Enigma,
een versleutel- en ontsleutelma-
chine die door Duitsland vanaf
ongeveer 1920 ontwikkeld werd,
waaraan ook enkele Nederlanders
essentiële bijdragen hebben gele-
verd. Deze machine zag eruit als
een schrijfmachine, waarbij iedere
ingetypte letter via verschillende
instelbare en steeds verdraaiende
rotoren werd veranderd in een an-
dere letter.

In de Tweede Wereldoorlog hebben de Duitsers de verschillende types
Enigma’s met veel vrucht gebruikt, onder andere voor telegrafische com-
municatie met onderzeeboten. De cryptologen van de Poolse en later de
Engelse inlichtingendiensten, met de bekende Alan Turing, hebben metA.M. Turing
enorm veel werk het nogal ingewikkelde systeem van de Enigma steeds
beter weten te kraken, zodat de Engelse overheid in de loop van de oor-
log steeds meer inzicht kreeg in de Duitse oorlogsplannen. Historici zijn
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het er over eens dat als gevolg van het briljante monnikenwerk van deze
cryptologen het einde van de oorlog aanzienlijk versneld is.

Na de oorlog, en zeker met de komst van computers en de massacommu-
nicatie, raakte de cryptologie in een enorme stroomversnelling. Uiteraard
worden staats-, diplomatieke en militaire geheimen nog steeds beschermd
met behulp van cryptografische methoden. Maar ook voor commerciële
en privédoeleinden is cryptografie steeds belangrijker geworden. Ban-
kieren is al genoemd, de bancaire toepassingen van cryptografie overstij-
gen het internetbankieren verre. De OV-chipkaart is ook een voorbeeld
van een informatiedrager die adequaat moet zijn beveiligd, en dat kan
met cryptografische technieken. In vrijwel alle sectoren van het bedrijfs-
leven en de (semi-)overheid is er gevoelige informatie die moet worden
beschermd, zeker omdat veel computersystemen aan het internet gekop-
peld zijn, en daarmee wel eens toegankelijk zouden zijn voor mensen die
je er liever niet op hebt rondneuzen. Denk ook aan medische dossiers,
die steeds meer digitaal zijn. Het GSM-verkeer wordt tussen uw mobie-
le telefoon en het ontvangststation van uw telefonieprovider versleuteld.
Betaaltelevisie werkt vaak met versleuteling: het televisiesignaal wordt
versleuteld aan iedereen verstrekt, en alleen de bezitters van een smart-
card met de juiste sleutel kunnen het signaal ontsleutelen tot een goed
beeld in plaats van alleen maar ruis. Ook voor uw privégeheimen op uw
eigen pc zijn er goede, vaak zelfs gratis, cryptografische programma’s, zo-
als Pretty Good Privacy (PGP). De keerzijde van deze grote beschikbaarheid
van goede versleutelingsmethoden is natuurlijk dat ook criminelen erover
kunnen beschikken. Daarmee is cryptografie ook een groot probleem ge-
worden voor de opsporingsautoriteiten.

Tot midden jaren 70 waren alle cryptografische methoden van het zoge-
naamde symmetrische type. Dat wil zeggen dat voor het versleutelen enSymmetrische

cryptografie het ontsleutelen dezelfde sleutel wordt gebruikt. Bij de Enigma bestaat de
sleutel uit een aantal instellingen, o.a. van de rotoren. Om te kunnen ont-
sleutelen moet de ontvanger van een geheimschrift zijn Enigma exact op
dezelfde wijze instellen als de verzender had gedaan bij het versleutelen.
Die instellingen, ofwel de sleutel, moet dan eerst via een andere metho-
de bij verzender en ontvanger bekend worden gemaakt. Bijvoorbeeld de
Duitse onderzeeboten in de Tweede Wereldoorlog hadden alle een aantal
codeboeken, met daarin voor elke dag een andere sleutel, die ook bij het
centrale commandocentrum in Berlijn bekend was. Een van de redenen
dat de Engelsen de Enigma-codes steeds beter konden breken was dat af
en toe zulke codeboeken uit Duitse onderzeeboten in Engelse handen vie-
len.

I.5 Moderne cryptografie

Hierboven hebben we het algoritme DES uit eind jaren 70 al genoemd,
dat met sleutels van 56 volstrekt willekeurige bits werkt. DES kan inmid-
dels als niet meer veilig worden beschouwd, simpelweg omdat 56 bits
nu te weinig is geworden. Het algoritme 3DES, dat DES driemaal na el-
kaar uitvoert met twee verschillende willekeurige sleutels van 56 bits, kan
nog wel als veilig worden beschouwd, omdat de effectieve sleutelleng-
te 2 × 56 = 112 bits is. Het totaal aantal mogelijke sleutels bij DES is
256 ≈ 7.2 · 1016, bij 3DES is dit aantal toegenomen tot een formidabele
2112 ≈ 5.2 · 1033. Toch besloot de Amerikaanse overheid eind jaren 90 dat
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DES een opvolger moest krijgen. In een open competitie konden cryp-
tologen hun ontwerpen indienen en verdedigen tegen kritiek van andere
cryptologen. In 2000 werd het door de Vlamingen Joan Daemen en VincentJ. Daemen
Rijmen ontworpen Rijndael uitgekozen tot de winnaar, en dit algoritme,V. Rijmen
nu doorgaans Advanced Encryption Standard (AES) genoemd, is inmiddelsAES, Rijndael
DES en 3DES aan het verdringen als de standaard voor versleuteling. AES
werkt met sleutels van 128 bits, en heet beter dan DES bestand te zijn tegen
de nu bekende cryptanalytische aanvallen.

In paragraaf 1.1 hebben we asymmetrische cryptografie besproken, en metAsymmetrische
cryptografie name het RSA-algoritme. Asymmetrische cryptografie wordt ook wel

publieke sleutelcryptografie genoemd. Het idee van asymmetrische crypto-Publieke
sleutelcryptografie grafie ontstond ook in de jaren 70 van de 20e eeuw. Men liep aan tegen

de problemen van het altijd maar rondzenden van sleutels voor symme-
trische cryptografische algoritmen, want zulke sleutels moeten ook strikt
geheim blijven. Men zegt soms wel:

Cryptografie is het vervangen van een groot geheim door een
klein geheim.

De jonge Amerikaanse onderzoekers Whitfield Diffie en Martin HellmanB.W. Diffie
dachten daar over na, en bedachten dat je cryptografische systemen zouM.E. Hellman
moeten hebben waarbij de sleutel waarmee je versleutelt, gewoon publiek
zou moeten zijn, en de sleutel waarmee het geheimschrift vervolgens ont-
sleuteld wordt, de enige sleutel is die geheim hoeft te blijven. Maar Diffie
en Hellman wisten nog niet hoe ze dat in het vat moesten gieten. Wel
bedachten ze een asymmetrische cryptografische manier om sleutels voor
een symmetrische methode op een veilige manier uit te wisselen. Dat zou
het voortdurend rondsturen van geheime sleutels overbodig maken. Dit
cryptografische systeem van Diffie en Hellman wordt in dit boek in enig
detail besproken, omdat het gebaseerd is op principes uit de getaltheorie.

In 1978 bedachten de Israeliër Adi Shamir en de Amerikanen Ron Rivest enA. Shamir
Len Adleman, een asymmetrische methode om te versleutelen, ook op ba-R.L. Rivest
sis van getaltheorie. Hun algoritme wordt RSA genoemd, naar de begin-L.M. Adleman
letters van hun achternamen. Een groot bijkomend voordeel van RSA is
dat het ook authenticatie en digitale handtekeningen mogelijk maakt. Met
name digitale handtekeningen zijn met symmetrische cryptologie niet te
verwezenlijken: daarvoor is het essentiëel dat de geheime sleutel ook echt
geheim blijft, en niet aan de andere partij verstrekt hoeft te worden. Met
name RSA staat in dit boek centraal.

Symmetrische methoden als 3DES en AES worden nog steeds veel ge-
bruikt. Ze zijn bepaald niet verdrongen door de nieuwere asymmetrische
methoden als RSA, ook al hebben asymmetrische systemen grote voorde-
len, met name in het sleutelbeheer. De reden hiervoor is dat asymmetri-
sche methoden aanzienlijk langzamer zijn. Symmetrische algoritmen zijn
niet gebaseerd op getaltheorie, en kunnen ontworpen worden met ver-
werkingssnelheid als een van de leidende principes. Bij asymmetrische
algoritmen ligt dat veel moeilijker, omdat de eisen aan een sleutelpaar,
waarvan er één publiek mag zijn, nogal wat structuur opleggen aan het
algoritme. Deze structuur wordt vaak gevonden in de getaltheorie. Maar
de prijs die daarvoor wordt betaald is dat er niet meer zo goed op snelheid
kan worden ontworpen.

In de praktijk is het echter heel goed mogelijk om de voordelen van sym-
metrische en asymmetrische methoden te combineren. Men spreekt dan
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wel van hybride cryptografie. De verzender, die een bericht van flinke om-Hybride
cryptografie vang wil versleutelen en daarvoor een publieke RSA-sleutel van de ont-

vanger heeft, wil niet RSA direct gebruiken om het bericht te versleutelen,
want dat kost veel te veel tijd. In plaats daarvan gebruikt hij naast RSA
een symmetrische methode, zoals AES. Dat werkt als volgt. Eerst gene-
reert hij een willekeurige symmetrische AES-sleutel, en daarmee versleu-
telt hij het omvangrijke bericht. Vervolgens versleutelt hij de AES-sleutel,
die maar 128 bits kort is, met de langzamere RSA-methode. Dan wordt
eenvoudig met het versleutelde bericht ook de versleutelde AES-sleutel
meegestuurd. Een afluisteraar kan er niets mee. De ontvanger wel: zij
kan eerst met haar RSA-privésleutel de echte AES-sleutel terughalen, en
vervolgens het eigenlijke bericht ontsleutelen. Het eenmalig opsturen van
een publieke sleutel is nu voldoende om dit proces in gang te zetten, en er
is geen enkele noodzaak meer om voortdurend geheime sleutels in code-
boeken over te sturen. Tegelijkertijd wordt de kracht van de symmetrische
cryptografie (snelheid) en de kracht van de asymmetrische cryptografie
(sleuteluitwisseling) volledig benut.

U hebt zich misschien ook afgevraagd of er geen risico zit in het volledig
openbaar maken van de gebruikte versleutelingsmethoden. In dit boek
leert u precies hoe RSA werkt. Aan het eind van het boek kunt u, met
de bijgeleverde software, zelf korte geheimschriften versturen. U kunt
in de literatuur of op het internet makkelijk precieze beschrijvingen van
DES en AES vinden, en die programmeren. De sterkste cryptografische
methoden zijn volledig openbaar. Is het eigenlijk niet veel veiliger om de
precieze werking van cryptografische methoden ook geheim te houden?
Een kraker wordt toch geholpen als hij alvast weet hoe het precies werkt?

De gangbare opvatting in de cryptografie is dat openbaarheid van metho-
den juist goed is. De Nederlandse militair cryptoloog Auguste KerckhoffsA. Kerckhoffs

FIGUUR I.11 FIGUUR I.12 De pagina met Kerckhoffs’
Auguste Kerckhoffs Principe in La cryptographie Militaire
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(1835–1903, zie figuur I.11) beschreef in zijn artikel La cryptographie militai-
re uit 1883 voor het eerst de principes van goede cryptografische systemen
die vandaag nog steeds actueel zijn. Een van die principes staat nu bekend
als het Principe van Kerckhoffs, en luidt in Kerckhoffs’ formulering:Principe van

Kerckhoffs
Het (versleutelingssysteem) moet geen geheimhouding verei-
sen, en het moet zonder bezwaar in handen van de vijand kun-
nen vallen.

(zie figuur I.12, de regel achter ’2◦’).

Men zegt het nu vaak zo: voor een cryptografisch systeem geldt dat de
veiligheid ervan uitsluitend gebaseerd dient te zijn op de geheimhouding
van de sleutel, en niet op de geheimhouding van de cryptografische me-
thode.

Voor dit principe zijn sterke argumenten aan te voeren. Openheid is een
voorwaarde voor interoperabiliteit: de verzender en de ontvanger kun-
nen software van verschillende leveranciers gebruiken, eventueel zelfs
zelfgeschreven software, en toch met hetzelfde cryptografische systeem
berichten veilig uitwisselen. Maar er zijn zwaarwegender argumenten.
Als de methode openbaar is, staat zij ter beschikking aan de hele crypto-
logische gemeenschap om kritisch geëvalueerd te worden. Naar veelge-
bruikte cryptografische algoritmen wordt veel onderzoek gedaan. Als dat
na een aantal jaren van pogingen het te kraken dat nog niet bevredigend
is gelukt, dan mag je als gebruiker enig vertrouwen hebben in de crypto-
grafische robuustheid van het algoritme. Ook heb je dan behoorlijke ze-
kerheid dat er geen geheime ’achterdeur’ in het systeem zit, waardoor de
bedenker van het systeem meer zou kunnen dan de gebruikers. Er bestaat
een omvangrijke literatuur op het gebied van cryptanalyse van algoritmen
als DES, AES, Diffie-Hellman en RSA.

Van een cryptografisch systeem waarvan de details niet bekend zijn, kun
je ook niet weten hoe goed het is. Zo’n systeem biedt security by obscurity.Security by

obscurity De geschiedenis heeft ons geleerd dat het bepaald niet makkelijk is om
een cryptografisch algoritme te bedenken dat goed is. De meeste nieu-
we algoritmen die worden voorgesteld worden na kortere of langere tijd
gebroken. Saillante voorbeelden daarvan zijn het A5-algoritme dat voor
versleuteling van GSM-verkeer werd gebruikt en niet openbaar was, en
dat door slimme mensen door reverse engineering achterhaald is en ver-
volgens gebroken, en heel recent nog het KeeLoq-algoritme voor elektro-
nische autosloten, en het Crypto1-algoritme in de Mifare Classic chip, o.a.
gebruikt in de OV-chipkaart, die hetzelfde lot hebben ondergaan. Twee
belangrijke lessen over de cryptografische praktijk zijn hier te leren:

– Vertrouw nooit een geheim cryptografisch algoritme. Vertrouw al-
leen openbare algoritmen die de toets van de cryptografische kritiek
in alle openheid hebben doorstaan.

– Het ontwerpen van goede cryptografische methoden is bijzonder
lastig. Begin er niet aan als u geen grondige studie hebt gemaakt
van de relevante cryptografische literatuur.

Tot besluit van deze paragraaf nog enkele woorden over een karakteris-
tiek verschil tussen symmetrische algoritmen als DES en AES enerzijds en
asymmetrische algoritmen als RSA anderzijds. Symmetrische methoden
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hebben vaak weinig elegante structuur, en dat is met opzet. De gedach-
te is dat structuur een aangrijpingspunt kan zijn voor het breken van het
algoritme. De efficiëntste methode om zo’n systeem aan te vallen is vaak
niet beter dan het uitproberen van alle mogelijke sleutels. Dat heeft een
exponentiële complexiteit: het verhogen van de sleutellengte met slechts
één bit betekent aan de ene kant een nauwelijks merkbaar snelheidsver-
lies bij versleutelen en ontsleutelen, en anderzijds een verdubbeling van
het aantal mogelijke sleutels, en dus een verdubbeling van de hoeveel-
heid werk voor een kraker. Men zegt ook wel dat de Wet van Moore, datWet van Moore
de rekenkracht van computers ongeveer elke twee jaar verdubbelt, juist
in het voordeel van de cryptografen werkt. Immers, met tweemaal zo-
veel rekenkracht kun je in dezelfde tijd versleutelen en ontsleutelen met
aanzienlijk grotere sleutellengtes, terwijl de kraker slechts één bit grotere
sleutels aankan in dezelfde tijd.

Asymmetrische methoden hebben, in tegenstelling tot symmetrische, juist
een heel duidelijke elegante wiskundige structuur. Dat maakt enerzijds
een wiskundige analyse van de veiligheid een stuk makkelijker, maar an-
derzijds kan het aanknopingspunten bieden voor ook elegante en daar-
door vaak efficiënte methoden om het algoritme te breken, al is het maar
in bepaalde omstandigheden. Beide zien we ook in de hoofdstukken 3
en 4. Dit betekent doorgaans dat er methoden zijn om een asymmetrisch
cryptografisch algoritme te breken, die essentiëel sneller zijn dan het uit-
proberen van alle mogelijke geheime sleutels. En dat betekent vervolgens
dat asymmetrische algoritmen doorgaans ook veel langere sleutels verei-
sen. In het geval van RSA kunnen sleutels van 768 bits op dit moment
worden gebroken. Veel praktische toepassingen gebruiken sleutels van
1024 bits, die nu nog net veilig worden geacht. Voor kritische toepassin-
gen wordt nu doorgaans al naar 2048 bits gegrepen. Deze aantallen bits
kunt u dus niet zonder meer vergelijken met de veilige sleutellengtes van
symmetrische methoden, zoals 128 bits voor AES.

Op deze algemene observatie, dat asymmetrische methoden doorgaans
essentieel sneller te breken zijn dan in exponentiële tijd, zijn overigens
best uitzonderingen: er zijn veel methoden gebaseerd op zogenaamde el-
liptische krommen, die onder de juiste omstandigheden niet beter dan expo-
nentieel gekraakt kunnen worden, en die dan ook met veel kortere sleu-
tels toe kunnen als RSA. Op dergelijke systemen kunnen we in dit boek
niet ingaan: de achterliggende wiskunde is essentieel moeilijker dan de
elementaire getaltheorie die in dit boek centraal staat.

I.6 Doel en opzet van het boek

Het doel van dit boek is om u te laten zien hoe wiskunde een essentiële
rol speelt in een toepassing die van groot belang is in de informatie- en
communicatietechnologie, en daarmee in de hoog-technologische samen-
leving van vandaag. Het gaat daarbij dan om asymmetrische cryptografi-
sche methoden, naast de methode van Diffie-Hellman met name het RSA-
algoritme. U krijgt allereerst inzicht in hoe het algoritme werkt en hoe het
kan worden gebruikt voor het beschermen van de vertrouwelijkheid van
informatie, en voor authenticatie. Maar vooral krijgt u inzicht in waarom
het RSA-algoritme werkt, waar de veiligheid op is gebaseerd, en hoe groot
sleutels moeten worden gekozen om een voldoende veiligheidsniveau te
kunnen garanderen.
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Om deze inzichten goed te kunnen verkrijgen is het nodig dat u goed op
de hoogte bent van de elementaire getaltheorie die aan cryptografische
algoritmen als RSA ten grondslag ligt. Daarom wordt in dit boek veel
aandacht besteed aan die getaltheorie, namelijk 3 van de 4 hoofdstukken.
Bij het bestuderen van deze eerste 3 hoofdstukken zult u misschien niet
altijd direct doorzien waar de daar behandelde theorie voor nodig is. Van
u wordt dan wat geduld gevraagd: in hoofdstuk 4, over de cryptogra-
fie, valt alles op zijn plaats, en ziet u alle belangrijke onderwerpen uit de
hoofdstukken 1, 2 en 3 terugkomen.

Als u dit boek doorgewerkt en de stof begrepen hebt, bent u in staat om
zelfstandig goed beargumenteerde afwegingen te maken over het gebruik
van asymmetrische cryptografische systemen als RSA, en zult u toekom-
stige ontwikkelingen op dit gebied ook goed onderbouwd kunnen dui-
den.

Wiskunde is bij uitstek een vak dat het beste kan worden geleerd door het
te doen. Daarom is de tekst van dit boek doorspekt met opgaven. AanOpgaven
het eind van ieder hoofdstuk is ook een paragraaf opgenomen met her-
halingsopgaven, die u nog eens door het hele hoofdstuk meenemen. De
opgaven zijn een essentieel onderdeel van het boek. Ze zijn van een zo-
danig niveau dat u ze aan de hand van het geboden studiemateriaal zelf-
standig moet kunnen maken, en dat draagt zeer bij tot uw begrip van de
getaltheorie en de cryptografie.

Van alle opgaven zijn model-uitwerkingen beschikbaar, achterin het boek,Uitwerkingen
van de opgaven in hoofdstuk U. Vanzelfsprekend dient u hier verstandig mee om te gaan.

Gebruik deze uitwerkingen alleen om te controleren of uw eigengemaakte
uitwerkingen correct zijn.

I.7 Literatuur

Er zijn vele goed leesbare boeken die een inleiding tot de getaltheorie ge-
ven, op allerlei ingangsniveaus, en meestal in het Engels. Vaak hebben
die boeken niet veel aandacht voor toepassingen. In de modernere boe-
ken wordt wel vaak RSA kort behandeld als een belangrijke toepassing.

Een boek dat de elementaire getaltheorie met toepassingen toegankelijk
behandelt is

– Kenneth H. Rosen, Elementary Number Theory and Its Applications, 5th
ed., Addison-Wesley, 2005, ISBN 0321237072.

Als u een groot scala aan toepassingen van de getaltheorie wilt zien, kunt
u goed te rade gaan bij

– Manfred R. Schroeder, Number Theory in Science and Communication,
5th ed., Springer Verlag, 2009, ISBN 9783540852971.

Wilt u een theoretische en uitgebreide klassieke behandeling van de getal-
theorie lezen, dan is aan te raden

– G.H. Hardy en E.M. Wright, An Introduction to the Theory of Numbers,
6th ed., Oxford University Press, 2008, ISBN 9780199219865.

Dit boek wordt veel aangehaald als het standaardleerboek van de getal-
theorie.

Het in deze inleiding genoemde boek van Hardy is
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– G.H. Hardy, A Mathematician’s Apology, Cambridge University Press,
1940, 2004, ISBN 9780521427067.

Heeft u voorkeur voor een Nederlandstalig boek, dan kunt u voor een
goede inleiding op niveau terecht bij

– Frits Beukers, Getaltheorie voor beginners, Epsilon Uitgaven, Utrecht,
1999, ISBN 9789050410496.

– Frans Keune, Getallen, van natuurlijk naar imaginair, Epsilon Uitga-
ven, Utrecht, 2009, ISBN 9789050411189.

En we noemden al een goed toegankelijk boek over Andrew Wiles en zijn
werk aan de laatste stelling van Fermat:

– Simon Singh, Het laatste raadsel van Fermat, Arbeiderspers, 1998,
ISBN 9789029562515.

Ook op het gebied van de cryptografie zijn er tegenwoordig diverse goede
inleidingen te vinden. Vaak geven die boeken ook de nodige achtergrond
in de elementaire getaltheorie, maar dan meestal wel beknopt. Goede leer-
boeken zijn

– William Stallings, Cryptography and Network Security: Principles and
Practice, 5th ed., Prentice Hall, 2011, ISBN 9780136097044.

– Douglas R. Stinson, Cryptography: Theory and Practice, 3rd ed., CRC
Press, 2005, ISBN 9781584885085.

– Henk C.A. van Tilborg, Fundamentals of Cryptology, Kluwer Acade-
mic Publishers, 2000, ISBN 0792386752.

Het boek van Van Tilborg is geschreven als interactief Mathematica- no-
tebook, zodat de lezer die de beschikking heeft over het pakket Mathe-
matica veel voorbeelden en opgaven zelf kan (na)doen. Met het gedrukte
boek krijgt u de elektronische versie op cd-rom; als u beschikt over de
volledige versie van Mathematica (niet gratis) dan kunt u de interactieve
mogelijkheden van deze cd-rom ten volle benutten.

Cryptografische standaardwerken zijn

– Alfred J. Menezes, Paul C. van Oorschot en Scott A. Vanstone, Hand-
book of Applied Cryptography, CRC Press, 1996, ISBN 0849385237. Dit
boek is volledig online gratis beschikbaar via
http://www.cacr.math.uwaterloo.ca/hac.

– Henk C.A. van Tilborg (red.), Encyclopedia of Cryptography and Secu-
rity, Springer, 2005, ISBN 038723473X.

Twee goede Nederlandstalige leerboeken op het gebied van cryptografie
(die de getaltheorie slechts beperkt behandelen) zijn

– J.C.A. van der Lubbe, Basismethoden cryptografie, Delftse Universitai-
re Pers, Delft, 2e druk, 1997, ISBN 9789040712562.

– Gerard Tel, Cryptografie, Pearson, 2002, ISBN 9043005002.

Er zijn ook de nodige populaire boeken die minder op de wiskundige en
vaak meer op historische of maatschappelijke aspecten van cryptologie
ingaan. We noemen er twee, beide met een historische inslag.

– David Kahn, The Codebreakers, Scribner, 1996, ISBN 9780684831305.
– Simon Singh, Code. De wedloop tussen makers en brekers van geheime

codes en cijferschrift, Arbeiderspers, 2000, ISBN 9029537434.
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