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VOORBEREIDEND MATERIAAL WISKUNDETOERNOOI 2011:
CRYPTOGRAFIE

1. Inleiding

Het woord cryptografie stamt uit het Grieks en betekent ‘geheimschrift’. De
cryptografie heeft een lange geschiedenis, die erg leuk en toegankelijk wordt
beschreven in The Code Book van Simon Singh (2001). Het belangrijkste doel van
dit Voorbereidend Materiaal is om een inleiding te geven in twee moderne technieken
die je (onbewust) overal tegenkomt, genoemd naar Di!e–Hellman (dh) en Rivest–
Shamir–Adleman (rsa). De onderliggende wiskunde is bij beide gebaseerd op
modulorekenen en is eigenlijk niet moeilijk, maar er zijn speciale trucs nodig om met
grote getallen te kunnen werken. We zeggen echter ook iets over oudere methoden.

1.1. Terminologie. Een systematische manier om berichten in geheime code te
zetten noemen we een cryptosysteem of een cijfer. Het omzetten van een bericht
naar geheimschrift noemen we vercijferen (of versleutelen). Het omzetten van een
vercijferd bericht naar een leesbaar bericht (het origineel) noemen we ontcijferen.

1.2. Het substitutiecijfer. Historisch gezien is het substitutiecijfer het eerste
belangrijke cryptosysteem. Dit werd bijvoorbeeld gebruikt door Julius Caesar om
met zijn generaals te communiceren. Daartoe verving hij elke letter door de derde
daaropvolgende letter van het alfabet, dus A! D, B! E, enz., waarbij na Z weer A
komt, zodat X! A, Y! B, enz. Caesars beroemde uitspraak ALEA IACTA EST (“de
teerling is geworpen”) wordt zo versleuteld tot DOHD LDFWD HVW. Meer algemeen
kan men de letters van het alfabet in een willekeurige volgorde zetten, bijvoorbeeld

(1.1) RBDKOMQNAYUEHXZCJLPVSITFWG.

Een bericht wordt dan vercijferd door systematisch A door de eerste letter uit die
volgorde te vervangen (dus R), B door de tweede letter (toevallig ook B), enzovoort.
Op basis van volgorde (1.1) wordt ALEA IACTA EST dan REOR ARDVR OPV. Door de
omgekeerde substitutie toe te passen kan de ontvanger het bericht teruglezen.

Een näıeve vijand die een vercijferd bericht onderschept moet, als hij al weet dat
het bericht met behulp van substitutie werd vercijferd, in principe alle mogelijke
lettervolgordes uitproberen. Dat zijn er 26! " 4·1026 " 288. Stel dat het uitproberen
van één lettervolgorde een halve minuut duurt, dan zou dit hem ongeveer 38 · 1019

jaar kosten. Ter vergelijking: de leeftijd van het heelal is ongeveer 14 · 109 jaar!

1.3. Sleutels. Het ‘moderne’ aan het substitutiecijfer is dat er een duidelijke
scheiding is tussen het systeem zelf (nl. substitutie) en een geheime sleutel (in dit
geval de gekozen volgorde van de letters van het alfabet). We zullen er altijd van
uitgaan dat het gebruikte cryptosysteem aan vriend en vijand bekend is: dit heet
het principe van Kerckho"s, genoemd naar de 19de-eeuwse Nederlandse cryptograaf
Auguste Kerckho!s. In zgn. symmetrische cryptosystemen, zoals het bovenstaande,
beschikken de zender en de ontvanger (en liefst verder niemand) over dezelfde
geheime sleutel. De sleutelruimte bestaat uit alle bruikbare geheime sleutels.

3



4 VOORBEREIDEND MATERIAAL WISKUNDETOERNOOI 2011: CRYPTOGRAFIE

1.4. Veiligheid. De sleutelruimte van het substitutiecijfer is dus de gigantische
(88 bits!) verzameling van permutaties van het alfabet. Bij symmetrische crypto-
systemen worden sleutelruimtes van maar liefst 128 bits de nieuwe standaard (al zit
daar heel veel veiligheidsmarge op). Een cryptosysteem met zo’n grote sleutelruimte
wordt dan als veilig beschouwd als er voor een aanvaller niets beters op zit dan alle
sleutels uit de sleutelruimte één voor één uit te proberen. Zo’n näıeve vijand zou
namelijk naar verwachting miljarden keren de leeftijd van het heelal nodig hebben
om het systeem te kraken. Niettemin is het substitutiecijfer hoogst onveilig, omdat
een slimme vijand het veel handiger aan kan pakken dan met trial and error.

1.5. Het substitutiecijfer gekraakt. De onveiligheid van het substitutiecijfer
wordt veroorzaakt door de ongelijke frequenties waarmee de letters van het alfabet
in het Nederlands (en evenzo in iedere natuurlijke taal) voorkomen. Zo is bijna
20% van alle letters in een voldoende lange doorsnee Nederlandse tekst een E, met
N en A als tweede en derde. De letterfrequenties (in %) in het Nederlands zijn:1

Letter: E N A T I R O D S L G V H
Frequentie: 18,9 10,0 7,5 6,8 6,5 6,4 6,1 5,9 3,7 3,6 3,4 2,9 2,4

Letter: K M U B P W J Z C F X Y Q
Frequentie: 2,3 2,2 2,0 1,6 1,6 1,5 1,5 1,4 1,2 0,8 0,04 0,03 0,01

Dat betekent dat, wanneer we een stuk geheimschrift in handen hebben, de
letter die het vaakst voorkomt veel kans heeft om de vercijfering van de letter E
te zijn, de letter die het op één na vaakst voorkomt met een redelijke kans een
vercijferde N is, en zo verder. Op die manier herleidt het ontcijferwerk zich tot
systematisch gokken, met vrijwel gegarandeerd succes. We noemen deze methode
frequentieanalyse, reeds in de 9de eeuw na Christus beschreven door de Arabische
geleerde Al-Kindi. Hoe langer de te ontcijferen tekst is, hoe beter de statistiek zijn
werk doet en hoe eenvoudiger het ontcijferwerk wordt.

Veronderstel bijvoorbeeld dat de mivd het volgende bericht onderschept:
PDJFRPPX QTREGK TQ CPLD KGEGK PPK CGM XPJMGGL BX
NPL HABNGKH WRTKNGK QAKMJMAXXGK WBZ QG CGWWGK

We zien dat de letter G twaalf keer voorkomt, de letter K tien keer en de letter P acht
keer (en dat deze letters daarmee de kroon spannen). We gokken daarom dat dit de
vercijferingen zijn van respectievelijk E, N en A en krijgen de volgende gedeeltelijke
kandidaat-ontcijfering (waarbij de punten nog ontcijferd moeten worden):

A....AA. ....EN .. .A.. NE.EN AAN .E. .A..EE. ..
.A. ....EN ...N.EN ..N......EN ... .E .E..EN

Een redelijke gok voor .E. na AAN is HET (waarom niet EEN?), wat zou betekenen
dat de letters C en M de vercijferingen zijn van resp. H en T. Invullen geeft:

A....AA. ....EN .. HA.. NE.EN AAN HET .A.TEE. ..
.A. ....EN. ...N.EN ..NT.T...EN ... .E HE..EN

We laten het resterende puzzelwerk als opgave aan de lezer over. Ondanks het feit
dat een gokje af en toe verkeerd kan uitpakken, zou het duidelijk moeten zijn dat
het ontcijferen van de tekst ons absoluut geen 38 · 1019 jaar zal kosten.

1Zie www.onzetaal.nl/advies/letterfreq.php (andere bronnen geven iets andere getallen).



VOORBEREIDEND MATERIAAL WISKUNDETOERNOOI 2011: CRYPTOGRAFIE 5

2. Modulorekenen

Modulorekenen doen we in feite elke dag (zonder er bij stil te staan), in het
bijzonder wanneer we rekenen met tijd. Stel dat het momenteel vijf uur in de
middag is. In Sydney is het acht uur later. Hoe laat is het daar in lokale tijd?

Een kleine rekensom leert dat het in Sydney één uur in de ochtend is. Hoe zijn
we precies tot dit resultaat gekomen? We hebben bij vijf uur het tijdsverschil van
acht uur opgeteld; dat geeft dus 5 + 8 = 13. Omdat ons horloge de tijd opdeelt in
blokken van twaalf uur, trekken we 12 af van de waarde 13 zodat we een uitkomst
tussen 0 en 12 verkrijgen. We noteren deze berekening als 5 +12 8 = 1.

In Boston is het zes uur vroeger dan in Nijmegen. Op dit moment is het daar
dus elf uur in de ochtend, want 5 # 6 = #1 en door bij #1 de waarde 12 op te
tellen vinden we 11, oftewel 5 #12 6 = 11. In dit geval noemen we 12 de modulus
en zeggen we dat we modulo 12 rekenen. Vaak werken we met een andere modulus
dan 12. Wanneer je een digitaal horloge gebruikt met 24-uursnotatie, dan reken je
met uren modulo 24. Als het vandaag vrijdag is en je wilt weten welke weekdag
het over vier dagen zal zijn, dan rekenen je modulo 7. Enzovoort . . .

2.1. Terminologie. We gebruiken verder de volgende (gangbare) terminologie.
De natuurlijke getallen zijn de getallen 0, 1, 2, 3, . . .. De gehele getallen zijn de

getallen . . . ,#2,#1, 0, 1, 2, . . .. Een deler van een geheel getal x is een geheel getal
d zodat er een geheel getal q bestaat met x = dq. Als d een deler is van x, dan zal d
ook een deler zijn van van ax, voor alle gehele getallen a. Als d een deler is van de
gehele getallen x en y, dan is d ook een deler van ax + by, voor alle gehele getallen
a en b. Als e een deler is van d en d een deler van x, dan is e ook een deler van x.

De grootste gemene deler ggd(x, y) van x en y (niet beide nul) is is het grootste
natuurlijke getal dat zowel x als y deelt. We noemen x en y relatief priem wanneer
ggd(x, y) = 1. Dat betekent dat #1 en 1 de enige gehele getallen zijn die zowel x
als y delen. Een priemgetal is een natuurlijk getal p > 1 met 1 en p als enige delers.

Het symbool M is altijd een positief geheel getal. De notatie x $ y modM ,
waarbij x en y gehele getallen zijn, staat dan voor de volgende equivalente condities:

• x is op een geheel veelvoud van M na gelijk aan y;
• M deelt x# y;
• x# y is een geheel veelvoud van M ;
• de deling x : M heeft rest y (als x > M > y % 0).

In ons voorbeeld boven geldt dus 5+8 = 13 $ 1 mod 12 en 5#6 = #1 $ 11 mod 12.
Een minder eenvoudig maar belangrijk voorbeeld van het gebruik van deze

notatie is als volgt. Een geldig Nederlands bankrekeningnummer (met uitzondering
van voormalige Postbank rekeningnummers bij ing) bestaat uit een getal van 9
cijfers c1c2c3c4c5c6c7c8c9 dat aan de ‘elf-proef’ voldoet:

9c1 + 8c2 + 7c3 + 6c4 + 5c5 + 4c6 + 3c7 + 2c8 + 1c9 $ 0 mod 11.

Zo is dus maar 1 op de 11 getallen van 9 cijfers een geldig bankrekeningnummer,
en is eenvoudig na te gaan of er niet per ongeluk 1 cijfer is gewijzigd of 2 cijfers
zijn verwisseld. In België geldt een alternatief maar analoog systeem.

Ten slotte noteren we de lijst van alle gehele getallen van nul t/m M # 1 als2

ZM = {0, 1, . . . ,M # 1}.

2De haakjes {· · · } geven in de wiskunde een verzameling aan. Let op: wiskundigen definiëren
ZM vaak d.m.v. zogenaamde equivalentieklassen mod M . Wij werken hier met ‘gewone’ getallen.
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2.2. Modulorekenen als rekenen in ZM. Als je twee getallen x en y in ZM bij
elkaar optelt, beland je soms buiten ZM. Als dat zo is, kun je echter M van x + y
aftrekken om terug te gaan naar ZM. We noteren deze berekening als x +M y:

• x +M y is gelijk aan x + y als dit in ZM ligt (en dus tussen 0 en M # 1);
• x +M y is gelijk aan x + y #M als x + y groter is dan M # 1. In dat geval

is x +M y precies de rest van de deling van x + y door M .
Analoog voor aftrekken, opnieuw aangenomen dat x en y in ZM liggen:

• x#M y is gelijk aan x# y als dit in ZM ligt ;
• x#M y is gelijk aan x# y + M als x# y < 0.

En hetzelfde liedje voor vermenigvuldigen van getallen x en y in ZM:
• x&M y is gelijk aan xy als dit in ZM ligt;
• x&M y is de rest van de deling van xy door M als xy > M # 1.

En ten slotte machtsverhe"ng in ZM: je kunt een getal x binnen ZM verhe!en
tot de macht a, genoteerd xa

M, waarbij a een willekeurig natuurlijk getal is:
• xa

M is gelijk aan xa als dit in ZM ligt;
• xa

M is de rest van de deling van xa door M als xa > M # 1.
Deze afspraken definiëren optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, en machtsver-

he!en als operaties, binnen ZM.3 Ze hebben vrijwel dezelfde eigenschappen als voor
gehele getallen: je kunt de volgende uitspraak zelf bewijzen.

Stelling 2.2.1. Voor iedere M > 0 en iedere x, y, en z in ZM geldt:
(1) x +M y = y +M x en x&M y = y &M x;
(2) x +M (y +M z) = (x +M y) +M z en x&M (y &M z) = (x&M y)&M z;
(3) x&M (y +M z) = (x&M y) +M (x&M z);
(4) x +M 0 = x en x&M 1 = x;
(5) Voor x in ZM is er precies één y in ZM zodat x +M y = 0 (welke?);
(6) (xa

M)b
M = xab

M en xa
M &M xb

M = xa+b
M , voor alle natuurlijke getallen a en b.

Je zult deze eigenschappen bij berekeningen in ZM toepassen zonder er bij stil
te staan. Niettemin is er ten opzichte van het ‘gewone’ rekenen met gehele getallen
een verrassing in ZM, die van enorm belang is voor de moderne cryptografie. Je
weet dat er voor x '= ±1 geen enkel geheel getal y bestaat zodat xy = 1. Echter:

Stelling 2.2.2. Voor x in ZM bestaat er een y in ZM zodanig dat x&My = 1 (en dus
ook y &M x = 1) dan en slechts dan als ggd(x, M) = 1 (m.a.w., dan en slechts dan
als x en M relatief priem zijn). In dat geval is deze zogenaamde (multiplicatieve)
inverse van x uniek, noteren we y = x!1

M , en noemen we x inverteerbaar in ZM.

We zullen deze stelling later bewijzen, en dan ook laten zien hoe je x!1
M uitrekent.

Je ziet dit verschijnsel al in Z3 = {0, 1, 2}: omdat ggd(2, 3) = 1, is naast 1 ook 2
inverteerbaar, met zichzelf als inverse. Want in Z3 geldt 2&3 2 = 4# 3 = 1.

Uiteraard is 1 inverteerbaar voor iedere M , met zichzelf als inverse. Als p een
priemgetal is, dan zijn alle x '= 0 in Zp inverteerbaar in Zp, omdat per definitie van
een priemgetal geldt ggd(x, p) = 1 voor alle x = 1, 2, . . . , p# 1.

Opgave 2.2.3. Welke getallen in Z10 zijn inverteerbaar en wat zijn hun inversen?

3Het verband met de mod M notatie van zojuist is als volgt. Er bestaan vele getallen z met
de eigenschap z ! x + y mod M , namelijk alle z = x + y + nM met n geheel. Er is echter precies
één zo’n getal z dat in ZM ligt. We noteren voor dát getal z = x +M y. Enzovoort.
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3. Van Caesar naar aes

Kort gezegd berusten de klassieke cryptosystemen op optellen en aftrekken in
ZM (de moderne berusten, zoals we nog zullen zien, op machtsverhe!en in ZM). Zo
krijg je het systeem van Julius Caesar als volgt:

(1) Codeer de letters van het alfabet op de voor de hand liggende wijze door
de getallen in Z26, dus A wordt 0, B wordt 1, . . . , en Z wordt 25. De te
vercijferen boodschap wordt zo een rij getallen in Z26 (met spaties).

(2) Vervang een getal x in Z26 in zo’n boodschap door y = x+263.
(3) De ontvanger vervangt iedere y in het zo vercijferde bericht door y#263.
(4) Omdat y #26 3 = x decodeert hij daarmee de boodschap, waarna hij de zo

verkregen getallen terugvertaalt tot letters in het alfabet.
Het Caesarcijfer is een speciaal geval van het substitutiecijfer, en is door het
uitproberen van alle 25 sleutels zelfs nóg eenvoudiger te kraken dan het laatste.

3.1. Het Vigenèrecijfer. In 1553 stelde Giovanni Belaso een cryptosysteem voor
dat dit immuun leek voor frequentieanalyse. Het werd opgepikt door de Franse
diplomaat Blaise de Vigenère, naar wie het systeem later werd genoemd.

Het Vigenèrecijfer maakt gebruik van een codewoord. Dat woord kan bijvoorbeeld
TOERNOOI zijn. Om een zin, bijvoorbeeld ALEA IACTA EST, te vercijferen vullen we
de regel eronder met kopieën van het codewoord (eventueel afgebroken), m.a.w.,

ALEA IACTA EST
TOER NOOIT OER.

We vervangen nu de letters van de boodschap en van het codewoord door de
overeenkomstige getallen in Z26, net als bij boven bij Caesar. Vervolgens tellen
we beide regels in Z26 bij elkaar op. Het resultaat is dus een rij getallen in Z26, die
we weer decoderen tot letters. Deze rij letters is de vercijferde boodschap.

In het bovenstaande voorbeeld geeft de codering van letters door getallen

0 11 4 0 8 0 2 19 0 4 18 19
19 14 4 17 13 14 14 8 19 14 4 17.

Als we nu beide regels in Z26 optellen, dus d.m.v. de operatie +26, dan vinden we

19 25 8 17 21 14 16 1 19 18 22 10.

Door deze reeks getallen weer om te zetten in letters, vinden we ten slotte de
Vigenère-vercijfering van ALEA IACTA EST horend bij het codewoord TOERNOOI:

TZIR VOQBT SWK.

Het ontcijferen gebeurt dan door (na representatie door getallen in Z26) de rij
kopieën van het codewoord weer van de vercijferde tekst af te trekken. De kracht
van dit cryptosysteem blijkt uit de volgende observatie: zoals je ziet wordt de letter
A in bovenstaande tekst zowel als een T, een R en een O vercijferd. Dat maakt een
statistische aanval m.b.v. frequentie-analyse op het eerste gezicht waardeloos.

Opgave 3.1.1. Het Caesarcijfer is een speciaal geval van het Vigenèrecijfer. Wat
is het bijhorende codewoord?

Opgave 3.1.2. De tekst GVZZG BY SE is vercijferd volgens de Vigenèremethode,
met codewoord FERMAT. Wat was de oorspronkelijke boodschap?
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Het Vigenèrecijfer werd lange tijd als onbreekbaar beschouwd. Het kreeg zelfs
de bijnaam le chi"re indéchi"rable (het onontcijferbare cijfer). Halverwege de 19e

was het sprookje echter uit. Toen publiceerde Friedrich Kasiski een methode om
het cijfer te kraken, op voorwaarde dat de ontvangen tekst voldoende lang is.4

(a) Als we de lengte van het codewoord kennen, dan is het Vigenèrecijfer als
volgt te kraken. Stel bijvoorbeeld dat we weten dat het codewoord acht
letters telt. Dan kunnen we de 1ste, de 9de, de 17de, . . . letter van de
vercijferde tekst samenvoegen. Omdat deze letters allemaal over dezelfde
afstand zijn verschoven, kunnen we de eerste letter van het codewoord
gokken met behulp van een frequentie-analyse. Als in die reeks letters
bijvoorbeeld H het meeste voorkomt, begint het codewoord waarschijnlijk
met D (waarom?). Analoog vinden we de tweede letter door de 2de, de 10de,
de 18de, . . . . vercijferde letters samen te bekijken, enzovoort.

(b) De meest ambachtelijke aanval is dan om de procedure uit (a) uit te voeren
voor lengte 1, lengte 2, lengte 3, . . . tot we een betekenisvolle ontcijfering
vinden. Vaak kan de lengte op voorhand gegokt worden door te kijken naar
opvallende letteropeenvolgingen die terugkeren. De afstand tussen twee
dergelijke opeenvolgingen is met grote kans een veelvoud van de lengte
van het codewoord. Als we een paar van dergelijke veelvouden kunnen
opspeuren, dan is de lengte van het codewoord hoogstwaarschijnlijk de
grootste gemene deler van deze veelvouden.

3.2. Van Vigenère tot Enigma. De daaropvolgende 100 jaar worden gekenmerkt
door veel cryptografische bedrijvigheid. De twee wereldoorlogen zijn daar natuurlijk
niet vreemd aan. Zo stuurde Arthur Zimmermann, de Duitse minister van
Buitenlandse Zaken, in 1917 een vercijferd bericht naar zijn ambassadeur in
Washington. Daarin werd die laatste gemaand om de Verenigde Staten en Mexico
tegen elkaar op te stoken. Zo hoopte Zimmermann dat de Amerikanen het te
druk zouden hebben met hun eigen conflict om zich actief met WO I te bemoeien.
Het bericht werd echter onderschept en gekraakt, en had een averechts e!ect: de
Verenigde Staten verklaarden Duitsland de oorlog en WO I, die op dat moment
muurvast zat, kwam in een stroomversnelling. Een jaar later was de oorlog beslecht.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd cryptografie pas echt big business. Door
het toenemende gebruik van vliegtuigen en onderzeeërs werden (per radio) meer
geheime berichten gestuurd dan ooit tevoren. In het geval van de Duitsers
waren die berichten meestal vercijferd met behulp van een Enigma. Dat was
een soort omgebouwde typemachine die in de jaren ‘10 was ontwikkeld en de
ingetypte tekst automatisch in geheimschrift zette. Vóór gebruik moesten bij
de Enigma een aantal zaken fysiek worden ingesteld (koppelingen van elektrische
bedradingen, beginstanden van rotoren). Die instellingen dienden als geheime
sleutel en veranderden dagelijks. De Enigma leek niet te kraken, maar de Britse
geheime diensten bleven het hardnekkig proberen. Wat heet: op het hoogtepunt
was een team van maar liefst 10000 mannen en vrouwen full-time bezig met het
onderscheppen, opschrijven en bestuderen van de Duitse berichten. Het bestuderen
gebeurde door een team wiskundigen, met aan het hoofd de briljante Alan Turing.5

4Vrijwel tegelijkertijd kraakte ook Charles Babbage dit cijfer, echter zonder dit te publiceren.
5Om het nog gecompliceerdere Lorenz cijfer (waarmee Hitler zelf communiceerde) te

ontcijferen, ontwikkelde het team van Turing de allereerste digitale computers: Colossus I en
Colossus II. Na afloop van WO II werden de Colossus-computers helaas vernietigd.
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Uiteindelijk slaagden ze in hun opzet, voortbouwend op eerdere doorbraken van
de Poolse wiskundige Marian Rejewski in opdracht van de Poolse geheime dienst.6

De Enigma was een wijd verspreid toestel en de Duitsers waren zich ervan bewust
dat de Britten over fysieke exemplaren beschikten. Ook al betekende dat niet dat
de Britten de bijhorende geheime instellingen kenden, toch gebruikten de Duitsers
uit voorzorg een complexere variant van het toestel voor informatie die echt top
secret was: de Lorenz-Geheimschreiber. Ook die werd uiteindelijk door de Britten
gekraakt. Ze wisten zelfs een Geheimschreiber na te bootsen zonder er zelf ooit één
te hebben gezien! Dit alles speelde ongetwijfeld een sleutelrol in WO II. Zo waren
de geallieerde troepen er bij de cruciale landing op Normandië vrij zeker van dat
de Duitsers in de bijhorende valstrik waren getrapt.7

3.3. De jaren ‘70: een sleutelperiode. De jaren ’70 waren een absoluut
keerpunt voor de cryptografie. Hier zijn minstens drie redenen voor.

(1) De publieke bekendmaking van het Enigma-verhaal. De technieken die
Turing en zijn Britse medewerkers hadden ontwikkeld vonden op die manier
hun weg naar het wetenschappelijke circuit en veranderden de aanpak van
de cryptografie definitief.

(2) De invoering door de Amerikaanse overheid van een nationale standaard om
berichten in geheimschrift te zetten: de Data Encryption Standard (des).
Veel wetenschappers vertrouwden des echter niet. De sleutelruimte was
namelijk nogal klein (256 mogelijke sleutels) en men vreesde bovendien dat
de beleidsmakers er een achterpoortje in hadden verwerkt, waardoor ze
het systeem zelf zouden kunnen kraken. Die achterdocht bleek uiteindelijk
onterecht, maar de intensieve analyse van des is van enorme waarde
gebleken voor de cryptografie. Vandaag de dag kan des in minder dan
een dag worden gekraakt. Varianten van het cijfer worden echter nog
altijd gebruikt. Zo beroepen de meeste bankautomaten zich op 3des
(essentieel drie kopieën van des, met een sleutelruimte ter grootte van
256 · 256 · 256 = 2168). De lessen die uit des werden getrokken leidden
uiteindelijk naar een nieuw cryptosysteem dat in 2002 gelanceerd werd:
de Advanced Encryption Standard (aes). Dit systeem is gebaseerd op het
Rijndael algoritme van de Leuvense ingenieurs Joan Daemen en Vincent
Rijmen. Vandaag de dag geldt aes als de internationale standaard. Ze
heeft een sleutelruimte van grootte 2128.

(3) De ontdekking van methodes om op een publieke manier geheime sleutels
of zelfs hele geheime boodschappen uit te wisselen (public key exchange).

Deze laatste methodes vormen het einddoel van deze inleiding in de cryptografie.
Hiertoe is eerst nog een diepere studie van het rekenen in ZM nodig.

6De feilbaarheid van Enigma werd reeds opgemerkt door de Poolse geheime diensten in de
jaren ‘30, door een team onder leiding van Marian Rejewski. Na de Duitse inval in Polen in 1939
maakte Rejewski zijn ontdekkingen bekend bij zijn Franse en Britse collega’s. Het is niet helemaal
duidelijk in welke mate dit de bovenstaande geschiedenis heeft bëınvloed.

7Bij deze fantastische geschiedenis horen een aantal minder fraaie kanttekeningen. Na afloop
van de oorlog hielden de Britten hun ontdekkingen geheim (tot de jaren ’70). Hiervan misbruik
makend bleef het Verenigd Koninkrijk het gebruik van Engima-toestellen stimuleren, onder andere
bij hun eigen koloniën. Ook jegens Alan Turing legden ze niet veel menselijkheid aan de dag.
De homoseksuele Turing werd na de oorlog verplicht zich chemisch te laten castreren en zou
uiteindelijk in 1954 zelfmoord plegen. Pas in 2009 bood de Britse regering hiervoor excuses aan.
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4. Generatoren in ZM

4.1. Het Eulergetal. Zoals al opgemerkt zijn moderne cryptosystemen gebaseerd
op machtsverhe!en in ZM. Onderdeel hiervan blijkt de studie van inverteerbare
getallen in ZM, zie Stelling 2.2.2. We duiden de lijst van inverteerbare getallen in
ZM aan met Z"

M. Als M = p een priemgetal is, zien we dus uit Stelling 2.2.2 dat

(4.1) Z"
p = {1, 2, . . . , p# 1}.

We noteren het aantal getallen in Z"
M als !(M) en noemen dit het Eulergetal van M .

Uit Stelling 2.2.2 en (4.1) zien we alvast dat voor priemgetallen p geldt !(p) = p#1.

Stelling 4.1.1. Zij p een priemgetal. Dan bestaat er een getal g in Z"
p zodat

Z"
p = {g, g2

p, . . . , gp!1
p },

met gp!1
p = 1. Zo’n getal g noemen we een generator van Z"

p.

We brengen in herinnering dat je om gn
p in Zp uit te rekenen, in principe eerst

op de gewone manier gn berekent en dit getal vervolgens terugbrengt tot ZM door
er een geschikt veelvoud van M af te trekken, oftewel door de rest van gn : M te
bepalen. Later we zullen we een e"ciëntere praktische rekenmethode uitleggen.

Uit deze stelling volgt dat als g een generator is van Z"
p, de machten gi en gj

verschillend moeten zijn voor alle getallen i '= j in {1, . . . , p#1}. We weten immers
dat Z"

p precies p# 1 getallen bevat.
Het bewijs van deze stelling valt buiten het bestek van deze inleiding. We kunnen

hem wel illustreren door een voorbeeld.

Voorbeeld 4.1.2. Het getal 2 is een generator van Z"
5. De machten van 2 zijn nl.

21
5 = 21 = 2, 22

5 = 22 = 4, 23
5 = 8# 5 = 3, 24

5 = 16# 15 = 1. Is 4 een generator?

4.2. Het vinden van een generator. Niet alle getallen in Z"
p zijn generatoren,

maar een willekeurig gekozen getal in Z"
p heeft wel ‘een goede kans’ om dat te zijn.

Opgave 4.2.1. Toon aan: als g een generator van Z"
p is, dan is ook ga

p een generator,
voor elke gehele a die relatief priem is met p # 1. Toon ook het omgekeerde aan:
als g en h generatoren zijn, dan is h = ga

p voor een a die onderling ondeelbaar is
met p# 1. Concludeer dat het aantal generatoren van Z"

p gelijk is aan !(p# 1).
Hint: Gebruik dat als a# $ amod p# 1, dan ga

p = ga!

p in Zp (zie Gevolg 6.4.4).

De kans op een generator is dus Pp = !(p!1)
p!1 , wat vrij groot blijkt te zijn. Na een

aantal pogingen zullen we dus zo goed als zeker een generator te pakken hebben.8
Er is geen snelle én algemene test om na te gaan of een gegeven getal in Zp een

generator is. Als je echter de priemontbinding van p # 1 kent,9 wat bij ons steeds
het geval zal zijn (vgl. voetnoot 12 onder), is het volgende resultaat nuttig.

Opgave 4.2.2. Toon aan: g in Z"
p is géén generator van Z"

p dan en slechts dan als
er een deler d van p# 1 bestaat, verschillend van p# 1 zelf, zodat gd

p = 1.
Hint: De ene kant op (als zo’n d bestaat, is g geen generator) is makkelijk.

Gebruik voor de andere kant Stelling 6.1.2 en Stelling 6.4.2 of Gevolg 6.4.3.

8Als behalve p ook q = (p " 1)/2 priem is (in welk geval men q een Sophie-Germainpriem
noemt), kan men aantonen dat voor p #= 5 geldt Pp = (q" 1)/2q, wat voor grote q naar 1/2 gaat.
Tevens geldt P5 = 1/2, zoals je makkelijk zelf na kunt gaan.

9De priemontbinding van een natuurlijk getal n is de schrijfwijze n = pa1
1 · · · pak

k , waarin de pi

priemgetallen zijn en de a1 natuurlijke getallen. Deze ontbinding is uniek (op de volgorde na).
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5. Veilige sleuteluitwisseling: het Diffie–Hellman protocol

Een centraal probleem in de cryptografie is het uitwisselen van de geheime
sleutel tussen zender en ontvanger. Indien beide partijen elkaar niet fysiek kunnen
ontmoeten is dit een heel delicaat aspect. Zo kregen de Duitse klerken tijdens WO
II maandelijks een agenda opgestuurd waarin de geheime Enigma-instellingen voor
de volgende maand per dag stonden opgesomd. Bij minstens één gelegenheid is
zo’n boekje door de Britse geheime diensten onderschept.

Een ander cryptosysteem gebruiken om de geheime sleutel met elkaar uit te
wisselen verlegt het probleem natuurlijk alleen maar. Het is a priori zelfs helemaal
niet duidelijk dat er een oplossing voor dit probleem bestaat. Het kwam dan ook als
een totale verrassing toen Whitfield Di"e en Martin Hellman in 1976 een methode
publiceerden die geheime sleuteluitwisseling over een publiek (en dus afluisterbaar)
kanaal mogelijk maakt.10

Di"e en Hellman stelden een radicaal nieuw idee voor: splits de geheime sleutel
sgeh (die afzender en ontvanger nodig hebben om resp. te vercijferen en ontcijferen)
op in een publieke sleutel spub en een private sleutel spriv. De publieke sleutel
kan worden vergeleken met een telefoonnummer dat door iedereen kan worden
opgezocht. In het Di"e–Hellman protocol, dat we zo direct zullen bespreken,
hebben de zender (verder Alice te noemen) en de ontvanger (genaamd Bob) ieder
hun eigen (verschillende) private sleutel. Het even simpele als geniale inzicht van
Di"e en Hellman, gebaseerd op de theorie van Zp, was dat dit toereikend is om via
publieke communicatie een geheime sleutel sgeh te construeren en uit te wisselen,
zodat die uitsluitend aan Bob en Alice bekend is. Deze sgeh kan dan zowel door Alice
als Bob worden gebruikt om te vercijferen en ontcijferen. Een typische toepassing
hiervan is het telefoneren tussen staatshoofden (en/of criminelen . . . ).

5.1. Van geheime sleutel tot Zp. Een geheime sleutel is in de praktijk altijd te
identificeren met een natuurlijk getal x waarvoor 0 ( x < S, waarbij S de grootte
van de sleutelruimte is. Bij het substitutiecijfer kan een lettervolgorde zoals in (1.1)
worden bekeken als een getal tussen 0 en 26!# 1 door alle mogelijke lettervolgordes
alfabetisch te ordenen. Omgekeerd geeft elk natuurlijk getal tussen 0 en 26! # 1
aanleiding tot zo’n lettervolgorde. Bij aes is de geheime sleutel een opeenvolging
van 128 nulletjes en eentjes:

10100111010101011010101010111101000001101001 . . . 011001.

Dit kan men zien als de binaire schrijfwijze van een natuurlijk getal tussen 0
en 2128 # 1. Omgekeerd zal elk natuurlijk getal tussen 0 en 2128 # 1 aanleiding
geven tot een aes-sleutel. We kunnen een sleutel dus bekijken als getal in ZS .
Di"e en Hellman werken echter met een priemgetal p dat groter is dan S (vaak
een priemgetal van tenminste 1024 binaire cijfers). Het resultaat van het Di"e-
Hellmanprotocol is dan een getal 0 ( x < p (dus in Zp), dat uitsluitend bekend
is aan de twee partijen die een sleutel willen afspreken. Uit dit getal kan dan
eenvoudig een sleutel worden afgeleid door x in Zp terug te brengen tot een getal
x# in ZS : als x < S is x# = x, en anders is het x# = x#mS voor geschikte m > 0.11

10In de jaren ‘90 werd bekendgemaakt dat het principe van publieke-sleutelcryptografie reeds
enkele jaren vroeger was ontdekt door onderzoekers verbonden aan de Britse veiligheidsdiensten.

11In de praktijk wordt deze laatste stap vervangen door het zgn. hashen van x. Het zou ons
te ver leiden om in deze inleiding op dit hashen in te gaan; het principe blijft sowieso hetzelfde.
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5.2. Het Di!e-Hellmanprotocol. In het Di"e-Hellmanprotocol (dhp) bestaat
de publieke sleutel uit een paar (p, g), waarbij p een (groot) priemgetal is en g
een generator g van Z"

p. De private sleutel van Alice is een getal 0 < a < p # 1,
dat ze angstvallig geheim houdt. Analoog kiest Bob een private sleutel b met
0 < b < p # 1. Alice berekent vervolgens ga

p in Zp en stuurt dit door naar Bob.
Op zijn beurt berekent Bob gb

p in Zp en laat de uitkomst weten aan Alice. Zowel
Alice als Bob kunnen nu gab

p in Zp berekenen: Alice kent immers gb
p (omdat Bob

haar die heeft meegedeeld) en a (haar eigen geheime getal) en kan dus (gb
p)a

p in Zp

uitrekenen. Analoog kan Bob (ga
p)b

p bepalen. Zowel Alice als Bob hebben dus de
getallen gab

p = (gb
p)a

p = (ga
p)b

p in Zp in hun bezit. Dat is de geheime sleutel x.

Alice Bob
Publiek Kanaal

kiest 0 < a < p# 1 kiest 0 < b < p# 1
berekent ga

p berekent gb
p

##
ga

p
###########!

)#
gb

p
############

berekent x = (gb
p)a

p berekent x = (ga
p)b

p

5.3. Het discrete-logaritmeprobleem. Iemand met kwade bedoelingen kan de
volgende informatie via het publieke kanaal te pakken krijgen: p, g, ga

p en gb
p (alles

in Zp). Hoe zou hij of zij daaruit eventueel x = gab
p (in Zp) kunnen berekenen?

De voor de hand liggende aanpak is om te proberen a uit ga
p te bepalen, om

daarna x = (gb
p)a

p uit te rekenen. De veiligheid van het dhp is gebaseerd op de
veronderstelling dat dit voor grote waarden van p en a volstrekt hopeloos is. Men
heeft redenen om te geloven dat een andere aanpak minstens even moeilijk is.

Zij h een getal in Z"
p. De unieke a waarvoor 0 ( a < p# 1 en h = ga

p noemen we
de discrete logaritme van h met grondtal g. Het vinden van een manier om e"ciënt
discrete logaritmes te berekenen noemen we het discrete-logaritmeprobleem (dlp).

Anno 2011 weet niemand hoe het dlp e"ciënt kan worden opgelost. De beste
algoritmen slagen er maar net in om het dlp modulo een priemgetal van 500
binaire cijfers op te lossen. Algemeen wordt aangenomen dat het dlp modulo een
priemgetal van 1024 binaire cijfers veiligheid biedt voor vijf jaar. Een priemgetal
van 2048 binaire cijfers zou geheimhouding van 15 tot 20 jaar moeten waarborgen.12

Om deze reden heet het omzetten van a in ga
p , genoteerd a *! ga

p , een
éénrichtingsfunctie. Dit betekent dat het (relatief) eenvoudig is om ga

p uit a te
bepalen, terwijl het reconstrueren van a uit ga

p (gegeven g) praktisch onmogelijk is.

12 We moeten hierbij ook opmerken dat niet ieder priemgetal van de juiste grootte-orde kan
worden gebruikt voor het dhp. Men kan aantonen dat de moeilijkheid van het dlp eerder bepaald
door het grootste priemgetal in de priemontbinding van p" 1, dan door p zelf. Dit heet de Silver-
Pohlig-Hellmanreductie. Een beschrijving hiervan laten we achterwege, maar een gevolg is dat
p " 1 zelf bij voorkeur ‘bijna priem’ is: een kleine factor maal een ander priemgetal. Nagaan of
een getal ‘bijna priem’ is lukt op een e!ciënte manier: men probeert zoveel mogelijk factoren
2, 3, 5, 7, . . . (afhankelijk van wat men een ‘kleine’ priemfactor noemt) af te zonderen, waarna men
test of de resterende factor priem is. Ook met deze beperking is het snel vinden van een geschikte
p mogelijk: de priemgetallen liggen dik genoeg gezaaid om deze bijkomende eis op te vangen.
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5.4. Machtsverhe!ng in Zp. Het dhp, zoals hierboven geschetst, brengt een
aantal praktische vragen met zich mee. De belangrijkste daarvan is: hoe voeren
Alice en Bob op een e"ciënte manier grote machtsverhe"ngen uit in Zp? Stel dat
Alice näıef is en ga

p wil bepalen door achtereenvolgens

g2
p = g&p g, g3

p = g&p g2
p, g4

p = g&p g3
p, g5

p = g&p g4
p, g6

p = g&p g5
p, g7

p = g&p g6
p, . . .

te berekenen. Dan dient ze a# 1 vermenigvuldigingen uit te voeren. Omdat a een
getal is van enkele honderden decimale cijfers zou dit haar miljarden jaren kosten.
Gelukkig bestaat er een veel snellere manier. Stel Alice wil g64

p in Zp uitrekenen. De
bovenstaande ‘domme’ methode vereist 63 vermenigvuldigingen. Maar met dezelfde
eerste stap g2

p = g &p g als boven en dan de reeks

g4
p = g2

p &p g2
p, g8

p = g4
p &p g4

p, g16
p = g8

p &p g8
p, g32

p = g16
p &p g16

p , g64
p = g32

p &p g32
p ,

zijn dat er nog maar 6. Natuurlijk zal a niet altijd een macht van 2 zijn, maar dan
schrijf je a als som van machten van 2. We laten dit in een voorbeeld zien.

Stel dat je 2126
127 wilt berekenen in Z127. We hebben 26 = 2 + 8 + 16, zodat

2126
127 = 212

127 &127 218
127 &127 2116

127. Deze drie factoren moeten we dus uitrekenen.
Bereken eerst 212 = 441. Deling door 127 geeft rest 60, zodat 212

127 = 60.
Daaruit 214

127 = 212
127 &127 212

127 = 60 &127 60. Dat vind je door 60 · 60 = 3600
te delen door 127, hetgeen 28 komma iets geeft. De rest van 3600 : 127 is dus
3600# (28 · 127) = 44, zodat 60&127 60 = 44, en daarmee 214

127 = 44. Zo bereken
je ook 218

127 = 214
127&127 214

127 = 44&127 44 = 31 en vervolgens op dezelfde manier
2116

127 = 218
127 &127 218

127 = 31&127 31 = 72.
Nu we de drie gezochte factoren hebben, volgt 212

127&127 218
127 = 60&127 31 = 82

en ten slotte, steeds met dezelfde techniek, 2126
127 = 82&127 72 = 62.

Opgave 5.4.1. Bereken met deze methode 90125
989 in Z989.

5.5. Van dhp naar rsa. Alvorens we verdrinken in de wiskundige details,
schetsen we nu kort het grondidee van het vandaag de dag toonaangevende rsa
cryptosysteem. Waar het dhp is gebaseerd op de éénrichtingsfunctie a *! ga

p van
{0, 1, . . . , p # 2} naar Z"

p = {1, 2, . . . , p # 1}, draait rsa om de éénrichtingsfunctie
x *! xe

n van Zn naar Zn, waarbij zowel n als de exponent e (met ggd(e, !(n)) = 1)
publiek bekend zijn. Alleen Bob (bijv. in de rol van een bank) kent echter de
factorisatie n = pq, waarbij p en q '= p zo grote priemgetallen zijn (typisch ongeveer
300 decimale cijfers elk), dat ze met de huidige technologie onmogelijk uit n te
reconstrueren zijn. De publieke sleutel is daarmee (n, e) en de private sleutel van
Bob is (p, q). Een groot verschil met het dhp is dat Alice geen private sleutel heeft :
het vercijferen van haar bericht (bijv. een betaling via internet) m.b.v. rsa gebruikt
een publieke sleutel, maar alleen Bob kan het bericht ontcijferen. De geheime sleutel
valt dus (anders dan bij dhp) samen met Bobs private sleutel.

Alice splitst haar bericht aan Bob eerst op in blokken, zodat elk blok een getal x
in Zn vormt. Per blok berekent ze y = xe

n en stuurt dit als de vercijferde boodschap
aan Bob. Om deze te ontcijferen berekent Bob eerst !(n); met zijn kennis n = pq
vindt hij (en alleen hij) !(n) = (p # 1)(q # 1). Daaruit volgt een getal a zodat
ae $ 1 mod !(n). Daarna berekent hij ya

n, dat gelijk blijkt aan x.
Om te zien hoe dit protocol in detail werkt en waarom het veilig is, is weer wat

theorie over ZM nodig: hoe bepaalt Bob (en alleen Bob) a, wat is de mysterieuze
rol van het Eulergetal !(n), en waarom is uiteindelijk ya

n = x in Zn?
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6. Het gewone en het uitgebreide algoritme van Euclides

Het is voor de moderne cryptografie noodzakelijk om, voor bekende (grote)
getallen y en x, een getal a te vinden dat voldoet aan ax $ 1 mod y. In het
rsa cryptosysteem treedt dit probleem bijvoorbeeld op voor y = !(n) en x = e,
zie boven. Een zeer e"ciënte oplossing van dit probleem wordt gegeven door
het uitgebreide algoritme van Euclides, dat ons in staat stelt om voor gegeven
natuurlijke getallen x en y snel getallen a en b te vinden die voldoen aan ax+by = d,
met d = ggd(x, y). Hiertoe moet eerst de grootste gemene deler d van x en y worden
bepaald, hetgeen gebeurt met het (gewone) algoritme van Euclides.

Stel dat y = M en ggd(x, M) = 1. We weten uit Stelling 2.2.2 dat x dan
inverteerbaar is in ZM. Het algoritme van Euclides geeft dus een snelle methode
om te bepalen of een getal x in ZM inverteerbaar is. Zo ja, dan vinden we met de
uitgebreide versie gehele getallen a en b die voldoen aan ax + bM = 1. Omdat b
geheel is, volgt daaruit ax $ 1 modM . Als we daarna a zo nodig door het optellen
(of aftrekken) van een veelvoud van M terugbrengen tot een getal in ZM, zien we
dat a&M x = 1 in ZM, oftewel x!1

M = a. De inverse van x in ZM is dus gevonden.

6.1. Algoritme van Euclides. We beschrijven dit algoritme niet abstract, maar
illustreren het aan de hand van een voorbeeld. We gaan de grootste gemene deler
bepalen van 34 en 14. We voeren eerst de deling met rest uit van 34 door 14, nl.
34 = 2 ·14+6. Hierbij is 2 het quotiënt van de deling en 6 de rest. We herhalen dit
met 14 en 6, nl. 14 = 2 ·6+2. Vervolgens delen we 6 door de nieuwe rest 2: 6 = 3 ·2.
Nu is de rest gelijk aan 0, met andere woorden: 2 is een deler van 6. Hieruit kan
je concluderen dat ggd(34, 14) = 2 (de laatste rest die we vonden verschillend van
nul); we zullen dit hieronder op een precieze manier aantonen. Merk op dat het
algoritme altijd eindigt na een eindig aantal stappen: in elke stap wordt de rest
strict kleiner, zodat we uiteindelijk op 0 uitkomen. In tabelvorm:

34 14
34 = 2 · 14 + 6 14 6
14 = 2 · 6 + 2 6 2
6 = 3 · 2 + 0 2 0

De gezochte ggd(34, 14) is het getal direct boven de 0 in de hoek rechtsonder.

Opgave 6.1.1. Vind de grootste gemene deler d van 202 en 142.

De stelling van Bézout-Bachet leidt ons vervolgens tot het uitgebreide algoritme.

Stelling 6.1.2 (Bézout-Bachet). Als x en y twee natuurlijke getallen zijn, niet
beide nul, en als d = ggd(x, y), dan bestaan er gehele getallen a en b zodat

(6.1) ax + by = d.

Let op! De coë"ciënten a en b zijn niet uniek: als (6.1) geldt, dan geldt ook
a#x + b#y = d voor alle gehele getallen a# = a + ky/d en b# = b # kx/d, voor alle
gehele k. Om voor d = 1 de inverse van x in Zy te vinden, moet je deze correctie
zoals gezegd vaak toepassen om a# tussen 1 en y # 1 te krijgen. Ook kun je zo,
wederom als d = 1, de inverse van y in Zx vinden. Die inverse is namelijk precies
b#, aangenomen dat b# tussen 1 en x# 1 ligt (uit de voorbeelden zul je zien dat de
oorspronkelijke b vaak negatief is). In de praktijk wijst dit zich allemaal vanzelf.

Het bewijs van Stelling 6.1.2 dat nu volgt is voor de liefhebbers (maar geeft
natuurlijk wel inzicht): wie haast heeft kan verder met Voorbeeld 6.2.1.
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Bewijs. We mogen aannemen dat x $ y (anders wisselen we x en y gewoon om) en dat y
verschillend is van 0 (anders is ggd(x, y) = x en valt er niets te bewijzen). We stellen r0 = x en
r1 = y. Nu voeren we het algoritme van Euclides uit:

r0 = q1r1 + r2

r1 = q2r2 + r3

· · · · · ·
rn = qn+1rn+1 + rn+2

waarbij de laatste rest rn+2 = 0. Omdat rn = qn+1rn+1 is rn+1 een deler van rn. Omdat
rn!1 = qnrn + rn+1 zal rn+1 bovendien ook een deler zijn van rn!1. Door zo verder op te
klimmen in onze lijst, zien we dat rn+1 ook r0 = x en r1 = y deelt.

Door onze delingen iets te herschrijven, vinden we de volgende gelijkheden:

r2 = r0 " q1r1

r3 = r1 " q2r2 = "q2r0 + (q1q2 + 1)r1

r4 = r2 " q3r3 = (q2q3 + 1)r0 " (q1 + q1q2q3 + q3)r1

· · · · · ·
rn+1 = rn!1 " qnrn = ar0 + br1

met a en b gehele getallen. Uit de laatste gelijkheid volgt dat elke gemene deler van r0 = x en
r1 = y ook een deler moet zijn van rn+1. We hebben hierboven al gezien dat rn+1 zelf een deler
is van x en y. Daarom kunnen we besluiten dat rn+1 gelijk is aan de grootste gemene deler d van
x en y. We vinden zo dat d = ax + by. !

We kunnen nu tevens Stelling 2.2.2 bewijzen uit Stelling 6.1.2.

Bewijs. 1. Veronderstel eerst dat x en y getallen in ZM zijn zodat x%M y = 1. Dat betekent dat
M een deler is van xy" 1. Elke deler d van zowel x als M deelt dus zowel x als xy" 1. Dan moet
d ook een deler zijn van xy, en dus van xy " (xy " 1) = 1. Daaruit volgt dat d enkel 1 of "1 kan
zijn, en dat ggd(x, M) = 1.

2. Nu de omgekeerde implicatie. Veronderstel dat x een getal in ZM is zodat ggd(x, M) = 1.
Volgens Stelling 6.1.2 bestaan er dan gehele getallen a en b zodat ax+bM = 1. Kies nu het unieke
gehele getal n zodat a" = a + nM in ZM ligt. Dan volgt a"x + (b"nx)M = 1, en dus a" %M x = 1
in ZM. Daarmee is a" is de (mulitplicatieve) inverse van x in ZM.

3. Als ook a"" in ZM voldoet aan a""%M x = 1, dan geldt met deel (1) en (2) van Stelling 2.2.1:

a"" = 1%M a"" = (x%M a")%M a"" = (x%M a"")%M a" = a". Dus ‘de’ inverse a van x is uniek. !

6.2. Uitgebreid algoritme van Euclides. Het bewijs van Stelling 6.1.2 bevat
het uitgebreide algoritme van Euclides om zowel d = ggd(x, y) als a en b in (6.1)
expliciet te bepalen. Hoe dit algoritme werkt blijkt nog beter uit een voorbeeld.

Voorbeeld 6.2.1. We passen het uitgebreide algoritme van Euclides toe op x = 31
en y = 22. We voeren eerst het gewone algoritme van Euclides uit:

31 22
31 = 1 · 22 + 9 22 9
22 = 2 · 9 + 4 9 4
9 = 2 · 4 + 1 4 1
4 = 4 · 1 + 0 1 0

We vinden dus ggd(31, 22) = 1, het getal boven de 0 rechtsonder. Om getallen a
en b te vinden met 31a + 22b = 1 herschrijven we deze lijst gelijkheden als volgt:

9 = 31# 22,

4 = 22# 2 · 9 = 22# 2 · (31# 22) = #2 · 31 + 3 · 22,

1 = 9# 2 · 4 = 31# 22# 2 · (#2 · 31 + 3 · 22) = 5 · 31# 7 · 22.
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We vinden zo dat 1 = 5 · 31# 7 · 22. De opzet is dat je steeds informatie uit hogere
rijen in de tabel haalt om uiteindelijk alle getallen in de meest rechtse kolom uit te
drukken als veelvouden van 31 en 22. Het proces is simpel en oefening baart kunst!

Hieruit volgt zowel 5!1
22 = 9, als 24 = 22!1

31 (vgl. de tekst na Stelling 6.1.2).
Wat de eerste betreft: we zien 5 als getal in Z22 en weten dat 31-22=9, zodat
5&229 = 1. Maar we kunnen 22 ook zien als een getal in Z31. In dat geval schrijven
we #7 = 24#31, zodat 24&3122 = 1. Steeds is de truc om het getal a in ax+bM = 1
precies zoveel veelvouden van M te verschuiven dat het tussen 1 en M # 1 (en dus
in ZM) ligt. Het zo verkregen getal, a# = a + nM , is de inverse van x in ZM.

Opgave 6.2.2. Schrijf het in Opgave 6.1.1 gevonden getal d = ggd(202, 142) als
a · 202 + b · 142 (uiteraard met a en b gehele getallen).

Opgave 6.2.3. Welke van de getallen 5, 6, 8, 31 zijn inverteerbaar in Z35? Als het
bewuste getal inverteerbaar is, bereken dan ook de inverse.

Opgave 6.2.4. Stel dat x en y natuurlijke getallen zijn zodat x eindigt op de cijfers
13 en zodat x · y eindigt op 52. Toon aan dat y moet eindigen op 04.

6.3. Factorisatie van het Eulergetal. Als onderbouwing van rsa geven we
nog enige resultaten over het in hoofdstuk 4 ingevoerde Eulergetal !(M) van M ,
gedefinieerd als het aantal inverteerbare getallen in ZM. Volgens Stelling 2.2.2 is
!(M) dus gelijk aan het aantal getallen x tussen 1 en M # 1 met ggd(x, M) = 1.
In onze samenvatting van rsa stond dat voor priemgetallen p en q, p '= q,13 geldt
dat

(6.2) !(pq) = (p# 1)(q # 1).

Dit volgt onmiddellijk uit een sterker resultaat:

Stelling 6.3.1. Zij M en N positieve gehele getallen, en veronderstel dat M en N
relatief priem zijn, dus ggd(M,N) = 1. Dan geldt

!(MN) = !(M) · !(N).

Inderdaad, als p en q '= p priemgetallen zijn, dan geldt ggd(p, q) = 1, en we
hadden al gezien dat !(p) = p# 1 (en navenant !(q) = q # 1).

Voor de liefhebbers geven we een bewijs van Steling 6.3.1.

Bewijs. Het bewijs van Stelling 6.3.1 berust op de zogenaamde Chinese reststelling, die onder
de aanname ggd(M, N) = 1 zegt dat voor elke a in ZM en elke b in ZN er precies één getal x in
ZMN is zodat x ! a mod M en x ! b mod N . Gebruik vervolgens dat ggd(x, MN) = 1 dan en
slechts dan als ggd(a, M) = 1 en ggd(b, N) = 1. Dit kun je als volgt inzien: de priemgetallen die
zowel x als MN delen zijn precies de priemgetallen p die zowel x als M of N delen. Maar als p
een deler is van M , dan deelt p ook x dan en slechts dan als p een deler is van a = x + kM , met
k geheel. De priemgetallen die zowel x als M delen zijn dus precies de priemgetallen die zowel a
als M delen, en analoog voor x, b en N . Ieder inverteerbaar getal x in ZMN (m.a.w., iedere getal
in Z#MN ), correspondeert dus met een paar getallen (a, b), met a in Z#M en b in Z#N . Per definitie
van ! zijn er !(M) mogelijke getallen a en !(N) mogelijke getallen b. Er zijn dus !(M) · !(N)
mogelijke getallen x in Z#MN . !

Opgave 6.3.2. Maak het bovenstaande bewijs als volgt compleet:

(1) Bewijs de Chinese reststelling (in de vorm die boven is gebruikt) uit Stelling 6.1.2.
(2) Bewijs de bewering over de priemgetallen die zowel x als MN delen uit het zogenaamde

Lemma van Euclides: Zij x en y gehele getallen, en zij p een priemgetal. Als p het
product xy deelt, dan moet p ook x of y delen.

13Voor p = q geldt !(p2) = p(p" 1), zoals je zelf kunt proberen te bewijzen.



VOORBEREIDEND MATERIAAL WISKUNDETOERNOOI 2011: CRYPTOGRAFIE 17

6.4. De congruentie van Euler en de kleine stelling van Fermat.
Dit zijn de laatste resultaten die we moeten kennen om rsa te begrijpen. Eerst:

Opgave 6.4.1. Toon de volgende eigenschappen aan (voor alle M > 0):
(1) Als r en s in Z"

M zitten, dan zit ook r &M s in Z"
M.

(2) Als r in Z"
M zit en u en v in ZM zodat r &M u = r &M v, dan moet u = v.

De tweede eigenschap geldt niet als r niet inverteerbaar is: zo is 2&63 = 0 en ook
2&60 = 0, terwijl 3 '= 0 in Z6. Inderdaad is 2 niet inverteerbaar in Z6.

Stelling 6.4.2. (Congruentie van Euler). Voor alle M > 0 en alle a in Z"
M geldt

(6.3) a!(M)
M = 1.

Algemener, voor iedere geheel getal a met ggd(a, M) = 1 geldt a!(M) $ 1 mod M .

Bewijs. Noteer de inverteerbare getallen in ZM als de lijst {r1, . . . , r!(M)}. Uit
Opgave 6.4.1 volgt dat deze lijst voor alle a in Z"

M (op herschikking na) gelijk is aan
de lijst {a&M r1, . . . , a&M r!(M)}. Als we alle getallen in elk van deze lijsten met
elkaar vermenigvuldigen in ZM, volgt uit Stelling 2.2.1

r1 &M · · ·&M r!(M) = a!(M)
M &M r1 &M · · ·&M r!(M).

Opgave 6.4.1(2) geeft dan (6.3). We laten de generalisatie aan de lezer over. !

Gevolg 6.4.3. (Kleine stelling van Fermat).14 Als p een priemgetal is en a in Z"
p

(of algemener als a niet deelbaar is door p), dan geldt ap!1
p = 1 in Zp. Voor alle

getallen b in Zp geldt dus dat bp
p = b in Zp.

Bewijs. De eerste bewering is een bijzonder geval van de congruentie van Euler,
omdat !(p) = p # 1. Als we beide leden van ap!1

p = 1 in Zp vermenigvuldigen
met a, dan vinden we ap

p = a in Zp. De tweede bewering hoeven we dan alleen
nog te bewijzen als p wél een deler is van b, zeg b = dp. In dat geval geldt echter
bp = dp · pp!1 · p. Dit is duidelijk een veelvoud van p, zodat bp

p = 0 in Zp. !

Gevolg 6.4.4. Zij M > 0 een geheel getal, en a in Z"
M. Als x en y natuurlijke

getallen zijn zodat x $ y mod!(M), dan geldt ax
M = ay

M.

Bewijs. Stel y > x (anders wisselen we x en y om). Dan zal y = x + !(M)q, met
q een natuurlijk getal, zodat ay = ax(a!(M))q en dus ay

M = ax
M &M (a!(M)

M )q
M. Uit

de congruentie van Euler volgt dan direct dat de laatste factor gelijk aan 1 is. !

Voorbeeld 6.4.5. Stel dat we 850
35 willen berekenen, Uit Stelling 6.3.1 volgt dat

!(35) = 4 · 6 = 24. Bovendien zijn 8 en 35 relatief priem. We kunnen Gevolg 6.4.4
daarom op de volgende manier toepassen: 50 $ 2 mod 24, zodat 850

35 = 82
35 = 29.

Opgave 6.4.6. Beschouw een geheel getal n > 1. Bewijs dat 7(2n) eindigt op het
cijfer 1, en 2(2n) + 1 op het cijfer 7. Wat zijn de laatste twee cijfers van 39(412011)?

14De ’grote’ Stelling van Fermat, ofwel Fermat’s Last Theorem, is de bewering van Fermat uit
1637 dat er voor n > 2 geen positieve heeltallige oplossingen (x, y, z) bestaan van xn + yn = zn.
Dit werd pas in 1995 met moderne technieken door Andrew Wiles en Richard Taylor bewezen.
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7. Het rsa cryptosysteem

In het Di"e–Hellman protocol vinden zowel vercijfering als ontcijfering plaats
met een geheime sleutel, zoals in de traditionele cryptografie; het nieuwe van
hun voorstel was dat Alice en Bob deze sleutel via een publiek kanaal kunnen
uitwisselen. Dit was het begin van de publieke-sleutelcryptografie. Twee jaar later,
in 1978, formuleerden Ron Rivest, Adi Shamir en Leonard Adleman op mit (het
Massachusetts Institute of Technology in Cambridge, Mass., USA) een publieke-
sleutel encryptiesysteem, waarin de methode van vercijfering publiek is en dus
slechts de ontcijfering gebruik maakt van een geheime sleutel. Deze laatste is dan
ook niet in het bezit van de afzender (Alice), maar uitsluitend van de ontvanger
(Bob). Ofschoon het systeem nu ruim 30 jaar oud is, is rsa nog steeds een van
de belangrijkste cryptografische algoritmen, met tal van toepassingen, zoals veilig
online bankieren (met Bob als bank) en het electronische paspoort.

7.1. Eénrichtingsfuncties met een valluik.
We zijn het begrip éénrichtingsfunctie al bij Di"e–Hellman tegengekomen: het
gaat hier om een vercijferfunctie die gemakkelijk te berekenen is, maar waarbij het
bepalen van de inverse heel lastig is (en praktisch zelfs onmogelijk). Een belangrijke
vernieuwing van rsa was dat zij gebruik maken van een éénrichtingsfunctie met een
zogenaamd valluik : dit is een extra ingrediënt, waardoor het bepalen van de inverse
weer eenvoudig wordt. De éénrichtingsfunctie van rsa zet een getal x in Zn om in
xe

n in Zn, oftewel x *! xe
n, waarbij

(7.1) n = pq

het product is van twee enorme priemgetallen (p '= q), en de exponent e voldoet
aan 0 < e < !(n) en

(7.2) ggd(e, !(n)) = 1.

Deze conditie is nodig om te zorgen dat de éénrichtingsfunctie inverteerbaar is, met
andere woorden, dat er bij iedere y in Zn een unieke x in Zn hoort met y = xe

n

(anders zou ontcijfering onmogelijk of niet uniek zijn).

Opgave 7.1.1. Gebruik de congruentie van Euler om aan te tonen dat x *! xe
n

niet inverteerbaar is als ggd(e, !(n)) > 1. Hint : gebruik een generator van Zn.

Het valluik van de éénrichtingsfunctie x *! xe
n van Zn naar Zn is het Eulergetal

!(n); bij rsa levert de factorisatie (7.1) deze kennis, want uit (6.2) volgt

(7.3) !(n) = (p# 1)(q # 1).

Uit !(n) kunnen namelijk met behulp van het uitgebreide algoritme van Euclides
snel getallen a en b worden berekend met

(7.4) ae# b!(n) = 1;

dat deze getallen bestaan volgt uit de aanname ggd(e, !(n)) = 1 en Stelling 6.1.2.
Volgens de opmerking na deze laatste stelling kunnen we er (door eventueel een
veelvoud van !(n) bij a op te tellen) altijd voor zorgen dat a > 0, en dus b > 0. Er
zijn nu twee gevallen te onderscheiden:15 ggd(x, n) = 1 en ggd(x, n) > 1.

15In de praktijk is eigenlijk alleen het eerste geval van belang. Uit het argument onder volgt
dat ggd(x, n) > 1 alleen voorkomt als x = rp voor een r < q of x = sq voor een s < p. Slechts
(q + p " 1)/n & (1/q) + (1/p) getallen tussen 0 en n zijn van die vorm. Die kans is voor de
gigantische waarden van p en q die bij rsa gebruikt worden verwaarloosbaar klein.
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(1) Als ggd(x, n) = 1, oftewel x is in Z"
n, dan is Gevolg (6.4.4) direct toepasbaar

met (n, ae, 1, x) in plaats van (M,x, y, a). Uit (7.4) volgt namelijk

(7.5) ae $ 1 mod !(n),

zodat Gevolg (6.4.4) voor inverteerbare x onmiddellijk geeft

(7.6) (xe
n)a

n = xae
n = x1

n = x.

Daarmee is y *! ya de inverse van x *! xe als functie van Z"
n naar Z"

n.
Om het vervolg beter te begrijpen is het instructief om (7.6) opnieuw af

te leiden. Uit Stelling 6.4.2, met (n, x) i.p.v. (M,a), volgt

(7.7) x!(n)
n = 1,

zodat xb!(n)
n = 1. We berekenen dan met behulp van (7.4) nogmaals

(7.8) (xe
n)a

n = xae
n = x&n xb!(n)

n = x.

(2) Als ggd(x, n) > 1, dus ggd(x, pq) > 1, geldt of x = 0, of ggd(x, pq) = p,
of ggd(x, pq) = q (waarom?). Voor x = 0 geldt xe

n = 0 en dus (xe
n)a

n =
0 = x. We bespreken nu alleen het tweede geval (voor het derde geldt een
soortgelijk argument). Als ggd(x, pq) = p, dan moet

(7.9) x = rp

voor een zeker natuurlijk getal 0 < r < q (want 0 < x < n = pq). Dit geeft
ggd(x, q) = 1. We lezen (7.4) nu als

(7.10) ae = 1 + b(p# 1)!(q),

zodat we in plaats van (7.5) hebben

(7.11) ae $ 1 mod!(q).

Uit Stelling 6.4.2, met (q, x) in plaats van (M,a), volgt nu niet (7.7) maar

(7.12) x!(q) $ 1 mod q,

in Zq, en dus xb(p!1)!(q) = (x!(q))b(p!1) $ 1 mod q. Er bestaat dan een
geheel getal t met xb(p!1)!(q) = 1 + tq, zodat

(7.13) x · xb(p!1)!(q) = x + xtq = x + rtpq = x + rtn $ xmodn.

Precies als in (7.8) volgt hieruit dat in Zn geldt

(7.14) (xe
n)a

n = x.

Hiermee is voor alle x in Zn bewezen dat y *! ya
n de inverse is van x *! xe

n

en is de correctheid van rsa aangetoond. De veiligheid berust op de praktische
onmogelijkheid (tenminste bij de huidige stand van de wiskunde en informatica)
van het bepalen van !(n) (en daarmee van a) als je niet de factorisatie (7.1) kent.

Let op: het is onzinnig om, in plaats van (7.1), n = p (met p priem) te kiezen.
Omdat de vercijfering publiek is, kent iedereen n en dus !(n) = p # 1. Maar dan
kan ook iedereen het uitgebreide algoritme van Euclides toepassen om (7.4) op te
lossen naar a en b, en daarmee de functie x *! xe

n te inverteren. De inverse geeft
tevens de ontcijfering (zie onder), welke op deze manier publiek zou zijn. Daarmee
zou het hele systeem ondergraven worden.
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7.2. rsa in de praktijk. Bob kiest twee grote priemgetallen p en q. In de praktijk
gebruikt men priemgetallen van ongeveer duizend binaire cijfers.16 Hij berekent
n = pq en !(n) = (p# 1)(q # 1), en kiest ook een exponent e met 0 < e < !(n) en
ggd(e, !(n)) = 1. De publieke sleutel van Bob is dan het paar (n, e).

Wanneer Alice een bericht wil sturen naar Bob, splitst ze haar boodschap in
blokken, zodat elk blok kan worden beschouwd als een getal in Zn. Door op één
blok te focussen nemen we vanaf nu aan dat het bericht van Alice gegeven is door
een getal x in Zn. Ze berekent y = xe

n en stuurt dit door naar Bob.
Om het bericht te ontcijferen berekent Bob met behulp van het uitgebreide

algoritme van Euclides een getal a dat voldoet aan (7.4). Daarna berekent hij ya
n

en volgens (7.14) is dat precies x. Bob heeft Alices bericht dus ontcijferd!

7.3. We geven een voorbeeld. Alice wil het bericht RSA naar Bob sturen. Ze zoekt
zijn publieke sleutel op in een soort telefoonboek en vindt n = 989 en e = 5. Dan
moet ze RSA in getallen omzetten. Laten we voor de eenvoud A identificeren met
01, B met 02, enzovoort. Dat geeft RSA + 181901. Ze splitst dit bericht op in
twee blokken, 181 en 901, die ze apart codeert: 1815

989 = 10 en 9015
989 = 656.

Hoe doet ze dit zo e!ciënt mogelijk? We geven ter illustratie de eerste berekening (vgl. §5.4).
(1) Alice berekent eerst 1812 = 32761, en deelt dit door 989. Dit geeft 33 komma iets.

Vervolgens berekent ze 32761" (33 · 989) = 124 en concludeert dat 1812
989 = 124.

(2) Op dezelfde manier volgt 1242
989 = 541, zodat 1814

989 = 1242
989 = 541.

(3) Ten slotte is 1815
989 = 1814

989 %989 181 = 541%989 181 = 10.

Ze stuurt daarom het bericht 010656 naar Bob. Die ontvangt dit bericht. Omdat
hij de priemfactoren kent die achter n = 989 schuilgaan (namelijk 23 en 43) kan
hij !(n) = 22 · 42 = 924 berekenen. Hij lost (7.4), in dit geval 5a # 924b = 1,
op naar a en b en vindt a = 185, b = 1 (ga na). Net als Alice splitst Bob de
ontvangen cijfertekst op in twee blokken: 010 en 656. Hij berekent 10185

989 = 181 en
656185

989 = 901, en reconstrueert zo Alices origineel 181901 (oftewel RSA)!
Waar Alice nog zonder trucs had kunnen rekenen, moet Bob absoluut e!ciënt te werk gaan:

(1) Hij berekent eerst op dezelfde manier als Alice boven 104 in Z989: hij deelt 104 door 989,
vindt 10 komma iets, en berekent 104 " (10% 989) = 110. Dus 104

989 = 110.
(2) Daaruit volgt 108

989 = 104 %989 104 = 110%989 110 = 232 (volgens dezelfde methode).
(3) Daaruit volgt 1016

989 = 108 %989 108 = 232%989 232, en dan 232%989 232 = 418.
(4) Analoog 1032

989 = 1016 %989 1016 = 418%989 418 = 660.
(5) Analoog 1064

989 = 1032 %989 1032 = 660%989 660 = 440.
(6) Analoog 10128

989 = 1064 %989 1064 = 440%989 440 = 745.
(7) Analoog 10160

989 = 10128 %989 1032 = 745%989 660 = 167.
(8) Zo ook 1024

989 = 1016 %989 108 = 418%989 232 = 54.
(9) En dus 1025

989 = 10%989 1024 = 10%989 54 = 540.
(10) Ten slotte is 10185

989 = 10160 %989 1025 = 167%989 540 = 181.

Opgave 7.3.1. Laat via deze methode zien dat 9015
989 = 656 en 656185

989 = 901.
Schrijf een programmaatje op je gr om dit soort berekeningen te automatiseren.

16Met de huidige stand van de informatica en de wiskunde kan dit binnen een fractie van een
seconde d.m.v. trial and error, omdat de priemgetallen voor zover bekend voldoende dik bezaaid
liggen en er zeer snelle tests zijn om na te gaan of een getal priem is. Het terugvinden van p en q uit
hun product pq kan daarentegen miljarden jaren duren! Daar kan overigens verandering in komen
als kwantumcomputers worden gerealiseerd, die systemen als rsa in één klap waardeloos zouden
maken. Daar komen dan naar verwachting echter wel principieel (en dus niet allen praktisch)
onbreekbare, op kwantumtheorie gebaseerde cryptosystemen voor in de plaats.


