
SUM OF US 2011: CRYPTOGRAFIE

De Zodiac Killer of simpelweg de Zodiac is één van de meest beruchte en
raadselachtige seriemoordenaars in de geschiedenis van de Verenigde Staten. In de
jaren ’60 en de vroege jaren ’70 van de vorige eeuw maakte hij naar eigen zeggen 37
slachtoffers in de Amerikaanse staat Californië, maar slechts 5 moorden, gepleegd in
1968 en 1969, konden door de politie met zekerheid aan hem toegeschreven worden.
De moordernaar stuurde tot 1974 brieven aan Amerikaanse kranten, waarin hij
zichzelf de Zodiac noemde en die hij ondertekende met het zogenaamde Zodiacteken:

Deze brieven bevatten ook enkele stukken vercijferde tekst die aanwijzingen zouden
geven over de moorden en over de identiteit van de dader. Na publicatie in de krant
werd tot nu toe slechts één ervan ontcijferd (door de leerkrachten Donald en Bettye
Harden). De andere blijven tot de dag van vandaag een raadsel.

Het onderzoek naar de moorden loopt nog steeds; de politie is er nooit in
geslaagd om de Zodiac te identificeren. Tegen een handvol personen bestaan sterke
verdenkingen, maar tegen niemand is doorslaggevend bewijs voorhanden. Ongeveer
de helft van deze verdachten is nog in leven. De moorden door en de zoektocht naar
de Zodiac werden in 2007 meeslepend verfilmd door David Fincher.

Door middel van de volgende opgaven gaan jullie als cryptoanalisten in dienst
van de politie op jacht naar de Zodiac, zodat hij eindelijk kan worden opgepakt en
de inwoners van Californië weer rustig kunnen slapen. Je maakt hierbij gebruik van
afgeluisterde berichten van de Zodiac, die ook met zijn handlangers als een volleerd
cryptograaf communiceert.

• Gebruik van een (grafische) rekenmachine is toegestaan!
• Opgaven 1 t/m 5 staan los van elkaar en kunnen onafhankelijk en in

willekeurige volgorde gemaakt worden.
• Vul je teamnummer en de antwoorden op opgaven 1 t/m 5 in op het

antwoordblad achteraan deze opgaven.



Opgave 1

De volgende tekst is vercijferd met de Vigenèremethode met gebruik van een
codewoord van ten hoogste vijf letters. N.B. Maak geen verschil tussen hoofdletters
en kleine letters. Leestekens (spaties, punten, komma’s) zijn niet vercijferd.

Np zyzenpa oy zyzenlnxdykrrx zc np iywtoyqo arbdbxpa jtwx
gbvrrxd qo abvtgsp nky qo Kbntnm ebo er bpxoyrx: Onftq
Plekoni, krfpadtrx unkc rx Mrdel Tpacpa, jpfdtrx unkc: Msu
jocqoy qyzqqpfmsbdpa ya ggtadtt nppoxooc aorrxevoynmsgoymodgsr.
Zsnukpy Wltolh, xptoygspa tlnb, pa Nlevpao Qrbcvx, ejoprxejsygsr
wkle: Jtw gpenpa ya roy vnpadtrup zkyvoc aopeqpfmsbdpa ya
ispe tfys yrqpadtrxyrqpaoymodgsr bz prx anbvroccvlndd. Qkcyoyr
ygrbwroo vx or kxoewnxnr ya jor akle rpg jtruparfvc, Xvmsnow
bfpevprpor. Lclky Ukcgxpyv, ejsygsr wkle, oy Ponrvtn Csrzlen,
ejoprxejsygsr wkle: Jtw gpenpa xprbrrcebupa ya mogrxpadhvxevq
drzerwmrb yrqpadtrxyrqpaoymodgsr. Ukcgxpyv snn krc dgopxgzanpa
sy qo chq pa ygrbwroqqo or klacwnq. Xnkc Frpckcq ygrbwroo
ggpr nltoy ykerb ta rpg jtruparfvc. Kvt snn evoy fdpruhbxorx.
Anew Fdtao, yrqpaoyggtadtt tlnb: yroctodprzgoy bz pyp zxdzooc
aorrxevoyaorrxpajpfdtt. Rpg cwnmsgyqsoc jkd roy gkivmsneqsofe.
Lpukwio orjp fvlprebpqrbd oodgklg oc ayr roy nkygkw zyzenpa nlg
wztowvtv qyze np Myovkn toayoptn tf.

Opgave 1a: Uit hoeveel letters bestaat het codewoord waarmee de bovenstaande
tekst vercijferd is?

Opgave 1b: Wat is dit codewoord?



Opgave 2

De Zodiac heeft geheime informatie verstuurd naar zijn medeplichtigen als
mededeling bij een financiële transactie. Om die informatie te achterhalen, gaan
we op zoek naar zijn rekeningnummer en naar de pincode die toegang verschaft tot
de bankrekening.

De Zodiac is klant bij een Belgische bank. Een geldig Belgisch
bankrekeningnummer bestaat uit een getal G van tien cijfers (met een streepje
na de eerste drie), plus een controlegetal C van twee cijfers. Bijvoorbeeld: voor het
bankrekeningnummer 091− 0122401− 16 geldt G = 0910122401 en C = 16.

Het controlegetal is het unieke getal tussen 1 en 97 (inclusief eindpunten) zodat
C ≡ G mod 97. Het controlegetal is dus precies de rest van G bij deling door 97,
tenzij deze rest 0 is: in dat geval is het controlegetal 97.

De politie heeft een bankrekeningnummer van de Zodiac onderschept:

300− 9032402− 94.

Dit blijkt echter geen geldig nummer te zijn. Het is hoogst waarschijnlijk dat één
van de cijfers gewijzigd is om het werkelijke nummer te beschermen.

Opgave 2a: Wat is het werkelijke rekeningnummer van de Zodiac als je weet dat
er precies één cijfer fout is in het bovenstaande rekeningnummer?

Om de gegevens van de financiële transactie te kunnen lezen heb je ook nog de
pincode nodig. Gelukkig beschik je over de volgende informatie: de pincode bestaat
uit vier cijfers en is van de vorm AB (geen product; A en B staan hier gewoon naast
elkaar opgeschreven), met A en B twee getallen uit de lijst

V = {02, 03, 04, . . . , 99},
zodat A ≤ B. Dus als A = 02 en B = 99 dan is de pincode 0299.

De politie heeft al eerder ontdekt dat de Zodiac twee handlangers heeft, met
codenamen P en S. Het is al eerder gebleken dat de Zodiac zijn handlangers
selectief van informatie voorziet. De politie weet wat dat betreft het volgende:

• Handlanger P kent het product A ·B;
• Handlanger S kent de som A + B;
• Beiden weten dat de ander over deze kennis beschikt;
• Beiden weten dat A en B tot de lijst V behoren.

Vervolgens heeft de politie het volgende gesprek tussen P en S opgevangen:
• Handlanger P : Ik ken de som A + B niet.
• Handlanger S: Dat wist ik. Deze som is kleiner dan 14.
• Handlanger P : Dat laatste wist ik. En nu ken ik ook A en B.
• Handlanger S: Ik ook.

Opgave 2b: Wat is de pincode van de bankrekening?



Opgave 3

De politie heeft een infiltrant in het netwerk van de Zodiac, die deze man af
en toe van gecodeerde informatie voorziet. De geheime sleutel wordt uitgewisseld
via het Diffie-Hellman protocol. De publieke sleutel (p, g) wordt gegeven door het
priemgetal

p = 239
en de generator

g = 7
van Z∗239. De Zodiac kiest een geheime waarde b tussen 15 en 237 (inclusief grenzen),
en vertelt de infiltrant dat gb

p = 237 (als getal in Z∗p).

Je verzorgt de cryptografie voor de infiltrant en kiest zelf een waarde van a tussen
15 en 237 (inclusief grenzen). De Zodiac ontvangt van de infiltrant ga

p en stuurt hem
als vercijferd bericht een element y van Zp. De Zodiac heeft het oorspronkelijke
bericht x in Zp vercijferd door het in Zp te vermenigvuldigen met gab

p ; dus

y = x×p gab
p .

Bereken ga
p in Z∗p voor de door jou gekozen waarde van a. Stuur vervolgens één

afgevaardigde van je team naar zaal HG00.075. Deze voert daar ga
p in via één van

de computers in de ruimte (let op: voer ga
p in en niet a!).

De computer geeft vrijwel direct een waarde van y terug (of een foutmelding, als
je a niet tussen 15 en 237 ligt). Ontcijfer vervolgens dit vercijferde bericht y (met
andere woorden, vind het bijbehorende getal x in Zp).

Opgave 3: Wat is x?



Opgave 4

De Zodiac communiceert ook met zijn echte handlangers op de manier van de
vorige opgave. Om deze communicatie te onderscheppen wil je de geheime sleutel
b van de Zodiac achterhalen. Dat lukt soms met behulp van het zogenaamde
algoritme van Silver-Pohlig-Hellman, dat in gunstige gevallen een snelle manier
geeft om discrete logaritmen te berekenen. We leggen dit algoritme nu kort uit.

• De wiskundige onderbouwing ervan wordt gegeven door de volgende versie
van de Chinese reststelling (die in een iets andere vorm ook al in de kleine
lettertjes van het Voorbereidend Materiaal aan bod kwam):

Stel je hebt r priemgetallen p1 t/m pr en r getallen x1 t/m xr, waarbij xi

in Zpi
ligt (dus x1 ligt in Zp1 , . . . , en xr ligt in Zpr

). Dan bestaat er een
uniek getal x in Zp1·...·pr zodat x ≡ xi mod pi voor alle i van 1 t/m r, dus

x ≡ x1 mod p1, . . . , x ≡ xr mod pr.

Omgekeerd bepaalt een getal x′ in Zp1·...·pr
op unieke wijze r getallen xi in

Zpi die alle voldoen aan x′ ≡ xi mod pi. Het getal x dat volgens het eerste
deel van de stelling door deze getallen x1 t/m xr wordt bepaald, is dan juist
x = x′.

• Het algoritme zelf werkt nu als volgt. Zij p een priemgetal, en g een
generator van Z∗p. Stel de priemontbinding van het Eulergetal ϕ(p) = p− 1
is

ϕ(p) = p1 · . . . · pr,

waarbij we aannemen dat de priemfactoren pi allemaal verschillend zijn.
Veronderstel nu dat gb

p in Z∗p gegeven is, zoals bij Diffie-Hellman. We nemen
x′ = b in de Chinese reststelling en verkrijgen dus r getallen bi in Zpi

met
b ≡ bi mod pi. Het punt is nu dat, voor vaste i van 1 t/m r, in Zp geldt:

(gb
p)ϕ(p)/pi

p = (gϕ(p)/pi
p )b

p = (gϕ(p)/pi
p )bi

p ,

waarbij de laatste gelijkheid volgt uit Gevolg 6.4.3 in het Voorbereidend
Materiaal. Bovendien is bi het enige element in Zpi

dat aan deze gelijkheid
voldoet (zie je waarom?). We kunnen bi in principe dus vinden door alle
mogelijke waarden in Zpi

uit te proberen. Als we alle getallen bi zo hebben
gevonden, volgt een unieke waarde van b (die je meestal gewoon door wat
proberen kunt raden) uit de Chinese reststelling.

Voor r = 3 bijv. moet je b1, b2 en b3 bepalen uit de drie gelijkheden

(gb
p)p2p3

p = (gp2p3
p )b1

p , (gb
p)p1p3

p = (gp1p3
p )b2

p , (gb
p)p1p2

p = (gp1p2
p )b3

p .

Deze techniek gaan we toepassen op de gegevens in Opgave 3, waar p = 239,
g = 7, en gb = 237. Het Eulergetal ϕ(239) = 238 heeft de priemontbinding

238 = 2 · 7 · 17.

Wegens de beperkte tijd geven we het meest arbeidsintensieve geval: b3 = 15.

Opgave 4a: Bepaal b1 en b2.

Opgave 4b: Bepaal uit b1, b2 en b3 ten slotte de geheime sleutel b van de Zodiac.



Opgave 5

De Zodiac heeft in de gaten gekregen dat zijn vercijferde communicatie
volgens het Diffie–Hellman protocol wordt afgeluisterd en gaat daarom voor korte
boodschappen over op een vercijfering volgens Vigenère, waarbij het codewoord
wordt uitgewisseld via rsa. De publieke sleutel (n, e) van zijn handlanger in dat
laatste systeem bestaat uit

n = 1927
e = 1227.

Het codewoord dat de Zodiac in het Vigenèresysteem gebruikt bestaat uit twee
letters uit het alfabet, die op de gebruikelijke manier in getallen worden omgezet:
A = 00, B = 01, . . . , Z = 25. Het letterpaar wordt dan als viercijferig getal x in
Zn beschouwd, waarbij de waarde van de eerste letter nooit groter dan 19 wordt
gekozen (dit is uiteraard nodig om x kleiner dan n te houden).

Dit getal x wordt vervolgens door de Zodiac met behulp van rsa gecodeerd
volgens de bovenstaande publieke sleutel (n, e), en aan de handlanger opgestuurd.
Als het codewoord in het Vigenèresysteem bijvoorbeeld MA zou zijn, met
letterwaarden resp. M = 12 en A = 00, dan zou de Zodiac zijn handlanger het
getal y = xe

n = (1200)e
n = 0252 opsturen. In werkelijkheid stuurt hij:

y = 0241.

De handlanger is echter onvoorzichtig geweest bij de keuze van zijn publieke rsa
sleutel, want hij heeft de twee priemfactoren van n te dicht bij elkaar gekozen.
Hierdoor kun je de code y van de Zodiac ontcijferen, om ten slotte uit het zo
gereconstrueerde viercijferige getal x het tweeletterige codewoord te vinden dat de
Zodiac gebruikt in het Vigenèresysteem.

Nietsvermoedend heeft de Zodiac zijn verblijfplaats vercijferd volgens het
Vigenèresysteem, met behulp van dit tweeletterige codewoord. Hij stuurt het
resultaat aan zijn handlanger:

SIJNFH

Opgave 5: Wat is de verblijfplaats van de Zodiac?



Antwoordblad

Teamnummer:

1a: Het aantal letters van het codewoord is

1b: Het codewoord is

2a: Het rekeningnummer is - -

2b: De pincode van de bankrekening is

3: x =

4a: b1 = b2 =

4b: b =

5: De verblijfplaats van de Zodiac is


