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Cryptografie, van klassiek naar digitaal

1 INLEIDING
Als je de betekenis van het woord cryptografie letterlijk neemt, betekent het ‘geheim
schrijven’ of ‘verborgen schrijven’. Het begrip is samengesteld uit de twee oud-Griekse
woorden kruptos en graphein, die samen geheim schrijven betekenen. Je schrijft iets,
maar de betekenis van wat je schrijft is geheim, is verborgen voor iemand die niet weet
welk geheim je hebt toegepast om het onleesbaar te maken.
We gaan in dit hoofdstuk van Enigma de cryptografie in drie fasen behandelen. Twee
fasen zijn van vóór het digitale tijdperk. De oudste was die van de geschreven en andere
vormen van cryptografie en de nieuwere die van de mechanische cryptografie, welke met
behulp van apparaten tot stand kwam. Tenslotte is er de digitale cryptografie, die met
behulp van computers tot stand kwam en die we nu in vele toepassingen kennen.
Je zult zien dat cryptografie aan voortdurende verandering onderhevig is. Ze was en is
gebaseerd op kleine en grote ontdekkingen en inzichten. Het streven is altijd geweest:
zorg ervoor dat je een (perfect) geheim hebt waar een buitenstaander niet achter mag
komen. Maar ook systemen die waterdicht leken, werden vroeg of laat door toeval of met
opzet doorzien.
De geschiedenis van de cryptografie is al duizenden jaren oud. Eeuwenlang hebben
koningen, koninginnen en generaals vertrouwd op efficiënte communicatie om hun rijk en
land te regeren en hun legers te commanderen. En al die tijd zijn ze zich ervan bewust
geweest dat hun berichten in de verkeerde handen konden vallen, waardoor kostbare
geheimen onthuld konden worden aan rivaliserende landen en vijandige legers. Vooral de
dreiging van onderschepping van een bericht door vijandige partijen heeft het ontstaan
en de ontwikkeling van cryptografie in de hand gewerkt. Eerst zullen we een stukje uit
het verre verleden van de cryptografie behandelen, waarbij je zult zien dat de meeste
systemen vroeg of laat moesten sneuvelen. Telkens ingewikkelder en slimmere systemen
werden er in de loop van de tijd bedacht. Maar met de komst van de computer werden
zelfs de meest ingewikkelde en geheime cryptografie-methodes achterhaald en moesten
deze vervangen worden door nieuwe. Als je het verhaal van de cryptografie van vóór
onze tijd begrijpt, besef je beter waarom we nu heel intelligente methodes nodig hebben
om bepaalde berichten onleesbaar te maken voor buitenstaanders en bijvoorbeeld
digitaal betalingsverkeer veilig te laten verlopen.
Het basismodel van cryptografie-methodes ziet er zo uit:

opdracht 1 - 2
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2 CRYPTOGRAFIE TOT DE 20E EEUW

2.1 GRIEKEN EN PERZEN
Een van de vroegste aantekeningen over cryptografie dateert van Herodotus, de vader
van de geschiedschrijving, zoals staatsman en filosoof Cicero hem noemde. In zijn
Historiën beschrijft Herodotus onder andere het conflict tussen Griekenland en Perzië in
de vijfde eeuw voor Christus. Hij zag dat conflict als een strijd tussen vrijheid en
slavernij, tussen naar vrijheid strevende Grieken en onderdrukkende Perzen. Volgens
Herodotus heeft de kunst van het geheim schrijven de Grieken gered van verovering
door Xerxes, de despotische leider van de Perzen. Xerxes begon aan de bouw van de
nieuwe hoofdstad voor zijn koninkrijk, Persepolis. Terwijl als blijk van waardering allerlei
giften van omringende landen binnenstroomden, weigerden
Athene en Sparta daar aan bij te dragen. De reactie van Xerxes
was het op de been brengen van een enorm leger om deze
vijanden te verpletteren. In 480 v.Chr. was het zover: hij stond
op het punt een verrassingsaanval te beginnen. Maar de opbouw
van dit leger was waargenomen door Demaratos, een Griek die
uit zijn vaderland verbannen was en die in de Perzische stad
Susa leefde. Omdat zijn sympathie voor Griekenland nog groot
was, stuurde hij een bericht naar de Spartanen om ze te
vertellen over de invasieplannen van Xerxes. Voor Demaratos
was het nu de kunst de boodschap zo te verzenden dat deze niet
in handen zou vallen van Perzische gardes. Volgens Herodotus
paste hij de volgende techniek toe: hij schraapte de was van
twee op elkaar gevouwen houten schrijftabletten en schreef op
het hout eronder het bericht over de aanvalsplannen van Xerxes.
De gevreesde koning Xerxes
Daarna liet hij er weer een gesmolten waslaag overheen lopen,
waardoor de boodschap niet te lezen was. De tabletten vonden ongestoord hun weg naar
Griekenland en de Grieken konden uiteindelijk de verrassingsaanval afslaan.
De strategie van Demaratos was in feite niets anders dan het toedekken van het bericht,
hij verborg dus letterlijk zijn boodschap. Dat is iets anders dan een bericht doorgeven dat
wel gelezen kan worden, maar niet begrepen wordt.
Een andere anekdote van Herodotus gaat over het smokkelen van een geheime
boodschap via het hoofd van een slaaf. Het speelt zich ook af in de eerder genoemde tijd
van Xerxes. Ook hier was opstand tegen Xerxes het motief voor een boodschap die
stiekem overgebracht moest worden. Daartoe werd het hoofd van een slaaf heel kort
geschoren en werd de boodschap erop geschreven. Na enige tijd stond er weer
voldoende haar op het hoofd van de slaaf, zodat deze op weg gestuurd kon worden om
het verborgen bericht over te brengen. Onderweg werd hij niet lastig gevallen door
wachten, want er was niets op hem aan te merken. Aangekomen op zijn bestemming kon
hij weer kaal geschoren worden en werd het bericht zichtbaar. Het is niet bekend hoe
lang men van de trucs van het wastablet en het geschoren hoofd gebruik heeft kunnen
maken, maar dat zal wel geen jaren geduurd hebben.
Beide vormen van geheime communicatie worden steganografie genoemd, welk woord
afkomstig is van steganos en graphein. Steganos betekent ‘verborgen’ en graphein heb
je hierboven al gezien. In de loop van de eeuwen zijn er verschillende vormen van
steganografie toegepast. Chinezen schreven boodschappen op fijne zijde, die ze in
bolletjes stopten, die vervolgens in was verborgen werden. In de 1 e eeuw na Chr.
beschreef historicus Plinius de Oudere hoe het sap van de tithymalus plant als
onzichtbare inkt gebruikt kon worden. Het wordt onzichtbaar na opdrogen, maar
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verkleurt bruin als je het verhit. Vele organische stoffen hebben die eigenschap, omdat
ze veel koolstof bevatten. In een schilderij of tekening kun je in bijvoorbeeld een
landschap allerlei geheime tekens verbergen, die voor een buitenstaander deel van het
landschap zijn. Je kunt met elkaar afspreken dat de grassprietjes een bepaalde
(verschillende) lengte kunnen hebben, waarbij elke lengte voor een letter staat. Zo kun
je een zin schrijven, terwijl het voor het oog een rijtje grassprietjes is!
Uit deze tijd stamt ook de eerst bekende
cryptografische techniek om militaire boodschappen
over te brengen, ontwikkeld door de oorlogszuchtige
Spartanen. Ze deden dat met behulp van een stok.
Deze skytale, wat ‘stok’ betekent, was in feite de
sleutel tot de oplossing van hun geheime militaire
boodschappen. Rond de stok werd heel strak een lange
smalle reep leer of perkament gespannen. Nadat de
reep op de stok bevestigd was, werd er in de
Vereenvoudigde weergave van de
lengterichting een boodschap op geschreven. Deze
skytale; in werkelijkheid was de reep
boodschap was op zich niet versleuteld, hoewel ook dat
leer of perkament vrij smal en lang
had gekund. Daarna werd de reep leer of perkament
weer losgemaakt en aan een bode meegegeven. De
ontvanger kon de boodschap alleen lezen als hij de strook weer wikkelde rond een stok
met exact dezelfde diameter als de eerste. Zelfs een heel gering verschil in diameter
maakte het bericht onleesbaar.
opdracht 3, 4, 22, 23
Nogal wijd verbreid was in de Griekse tijd de methode om een puntje te prikken onder
letters die de geheime boodschap in een tekst moesten vormen. Dit is niet zo’n
betrouwbaar systeem. In de volgende alinea kun je iets vergelijkbaars zien aan de letters
die afwijken van die welke we normaal gebruiken.
Het is duidelijk dat bij het ontdekken van het geheim van deze methodes het systeem
geen overlevingskans meer heeft. Als een overijverige wacht was van tabletten gaat
schrapen, perkament of papier gaat verhitten of hoofden gaat scheren, dan is het geheim
vervlogen. Natuurlijk kan de onderschepper het beste doen alsof hij van niks weet en zo
een tijd lang de geheime berichten lezen. Daarvan zijn in de geschiedenis diverse
voorbeelden bekend.
2.2 CAESAR
Vrijwel alle cryptografische technieken uit de oudere geschiedenis maken gebruik van
substitutie. Dat betekent dat letters vervangen worden door andere. Iets verderop zul
je kennis maken met nieuwere technieken, die gebruik maken van transpositie. In
transpositiesystemen worden letters niet vervangen door andere, maar worden ze
volgens een geheime formule door elkaar gehusseld.
Een van de bekendste methodes om een bericht geheim te maken, was de zogenaamde
Caesar-versleuteling, die ook op substitutie gebaseerd was. Het woord versleuteling
wordt ook wel encryptie genoemd: je hebt een sleutel nodig om een bericht geheim te
maken. Veldheer Caesar gebruikte deze methode om geheime opdrachten aan zijn
legerleiders door te geven. Ze wordt beschreven in zijn De Bello Gallico (Over de
Gallische oorlog). Vrijwel iedereen kent deze methode. Je spreekt met elkaar af dat de
letters van de boodschap een aantal plaatsen naar boven of beneden verschoven worden.
Spreek je af dat die verschuiving +3 letters (posities) moet zijn, dan wordt de a een d,
de m een p enz.
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Het met een verschuiving van 3 posities versleutelde alfabet ziet er als volgt uit (cijfers
en leestekens laten we voor het gemak even buiten beschouwing):
normaal:

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
na verschuiving:

DEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZABC

De 3 positie
Caesarverschuiving
nagebootst met
schijven die ten
opzichte van elkaar
kunnen draaien

Het zinnetje IK HOU VAN JOU wordt op
die manier LN KRX YDQ MRX.
Als de ontvanger weet dat de letters
van de ontvangen boodschap 3 letters
hoger liggen dan de eigenlijke, hoeft
hij of zij maar 3 posities lager te gaan
zitten om de echte boodschap te
kunnen lezen.

De onderdelen van de versleuteling die
je hierboven gezien hebt, worden met
hun eigen begrippen aangeduid. Eerst
heb je de versleuteling of encryptie.
Hier wordt het symbool E aan
toegekend. De oorspronkelijke boodschap, die door iedereen gelezen en begrepen kan
worden, heet een klare tekst (Engels: plaintext); we zullen deze aanduiden met X. De
geheime tekst noemen we cijfertekst (Engels: ciphertext). We zullen deze Y noemen.
Druk je het proces in een formule uit, dan krijg je: Y = E(X)
Van de boodschap X wordt via een sleutel E een nieuwe boodschap Y gemaakt.
Degene die deze boodschap onderschept, moet dan over een decryptie-sleutel D
beschikken om de klare tekst tevoorschijn te halen. In dit geval is D gelijk aan –E, dus de
negatieve waarde van E. De formule wordt zo: X = Y(-E)
De Caesar-versleuteling is op deze wijze ook in een formule te vangen, namelijk:
Ek(x) = x + k
De verschuiving door het alfabet heen is k posities. De verzender gebruikt +k om de
boodschap te versleutelen en de ontvanger –k om de boodschap te ontcijferen. Daarbij
nemen we zoals hierboven even aan dat k maximaal 26 is (dus er worden geen cijfers en
leestekens of speciale lettertekens toegepast).
Een probleem bij het verschuiven van de letters in de Caesar-verschuiving is het gegeven
dat je op een bepaald moment bij de 26e letter terecht komt en niet verder kunt. Je hebt
echter inmiddels al begrepen dat je dan verder moet bij de eerste letter van het alfabet.
Net als bij een klok komt het eerste teken na het laatste. Bij het alfabet komt de A na de
Z en bij de klok de 1 na de 12 (of na de 00 als je een digitale klok neemt).
opdracht 5 - 7
2.3 MODULOREKENEN
Vanuit de Caesar-tijd zijn we zo terecht gekomen op een moderne wijze van rekenen, die
modulorekenen wordt genoemd en die in de cryptografie vaak wordt toegepast. Als je
het klokvoorbeeld als uitgangspunt neemt, zul je die wijze van rekenen snel herkennen.
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Iemand vraagt je om 11 uur ’s avonds hoe laat het is als je 7 uur verder bent. Je zult
dan niet zeggen om 30 uur (23 + 7). Dat zeg je wel vrijwel automatisch als de
gevraagde tijden vóór 12 of 24 uur liggen, bijvoorbeeld 7 plus 3 uur. Op de vraag 7 uur
later dan 23 uur zul je zeggen: morgenochtend 6 uur. Je past dit soort sommetjes bij
tijdrekenen meestal automatisch toe.
Bij die 23 uur plus 7 pas je zeer waarschijnlijk bewust of onbewust de volgende methode
toe. Je telt 1 op bij 23 omdat je weet dat 24 het uiterste uur is en dat dit tevens 0 uur is.
Daarbij tel je de 6 uur op die overblijft. Zo kom je aan 6 uur in de ochtend.
Als x gelijk is aan de eerste tijd, y aan de tijd die erbij opgeteld moet worden en z is de
te vinden tijd, dan maak je dit probleem als volgt in een formule zichtbaar:
z = (x + y) mod 24
Ook moet je weten dat mod (afkorting van modulo) betekent: de rest die je krijgt als je
het gedeelte vóór mod deelt door het getal achter mod; dat getal achter mod geeft altijd
het deelgetal aan. In Java heb je als eens gezien dat dit mod aangeduid wordt als %.
Daar is de expressie 24 % 7 gelijk aan: wat is de rest als je 24 door 7 deelt. We gaan er
bij al deze berekeningen vanuit dat er geen gebroken getallen gebruikt worden. Normaal
is 14 gedeeld door 3 gelijk aan 4,6666… maar we maken hiervan 4 rest 2. Het is
overigens gewoonte om bij cryptografie die met getallen werkt, uitsluitend van gehele
getallen gebruik te maken.
Om terug te komen op ons uurprobleem: dit wordt op deze wijze: z = (23 + 7) mod 24.
Dit is identiek aan z = 30 mod 24 (of, als je het in Java wilt proberen: z = 30 % 24). De
rest die je overhoudt als je 30 deelt door 24 is 6. Het werkt ook voor tijden die niet over
24 of 00 uur komen. Als je bijvoorbeeld 6 uur optelt bij 5 uur in de ochtend, gaat dat met
modulorekenen ook goed: z = (6 + 5) mod 24 = 11 mod 24 = 11. Immers de deling van
11 door 24 levert 0 rest 11 op en om die rest gaat het.
Toegepast op het alfabet, betekent dit dat hierbij mod 26 gebruikt moet worden, omdat
het alfabet 26 letters telt. Stel dat je de 12e letter na de p wilt hebben, dan zoek je eerst
het volgnummer van de p op; dat is de 16e letter. Tel je daar 12 bij op, dan kom je aan
28.
De formule is: nieuwe letter = (oude letter + verschuiving) mod 26.
In ons geval: nieuwe letter = (p + 12) mod 26 = (16 + 12) mod 26 = 28 mod 26 = 2.
Je houdt 2 over als je 28 door 26 deelt. De tweede letter is dus de B.
opdracht 8, 24, 25
We kunnen de Caesar-versleuteling een stuk ingewikkelder maken zodat er niet telkens
per letter eenzelfde verschuiving plaatsvindt, maar dat er een verschuiving plaatsvindt
van verschillende posities. Dan is de geheime boodschap veel lastiger te ontsleutelen. We
kunnen dat doen door een woord als sleutel te kiezen. Elke letter in dat woord heeft een
positie in het alfabet. De positie van elke letter in het alfabet bepaalt de verhoging van
elke corresponderende letter in de klare tekst.
klare tekst: ZULLEN WE MORGEN UITGAAN
sleutelwoord: WEEKEND
We brengen de positie van elke letter van het alfabet in kaart:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X A Z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
De letters WEEKEND hebben de posities 23, 5, 5, 11, 5, 14, 4.
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De letter W van WEEKEND is letter 23, daarom moeten we de letter Z van ZULLEN ook
23 posities verhogen. Volgens het modulorekenen wordt de nieuwe letter gelijk aan (26
+ 23) mod 26 = 49 mod 26 = 23, wat overeenkomt met de letter W. De E van WEEKEND
heeft positie 5, de U van ZULLEN moet dus 5 posities hoger genomen worden; (21 + 5 )
mod 26 = 0. Dat lijkt vreemd, omdat er geen nulde letter bestaat, maar we nemen dan
het deelgetal zelf, dus 26, wat gelijk staat aan de letter Z. De L wordt een P. En zo moet
je doorgaan totdat alle letters van WEEKEND aan de beurt zijn geweest. De laatste letter
van WEEKEND wordt verwerkt bij de W van de klare tekst. Dan begin je opnieuw met de
W van WEEKEND bij de letter E van WE.
We hebben in deze verschuivingen de spatie telkens ook onveranderd in de cijfertekst
opgenomen.
De lettermethodes die we tot nu toe behandeld hebben, behoren tot de methodes van
monoalfabetische substitutie, omdat er telkens gebruik gemaakt wordt van
vervanging van een letter door een letter van hetzelfde alfabet.
opdracht 30 - 31
De toepassing van sleutelwoorden en zelfs complete sleutelzinnen bood lange tijd
voldoende zekerheid voor het veilig overbrengen van geheime boodschappen. Maar
omdat er toch geregeld boodschappen ontcijferd werden, moest op den duur wel iets
uitgevonden worden waarvan het geheim een stuk lastiger te achterhalen was.
2.4 DE VIGENÈRE
In de cryptografie-geschiedenis is de methode van De Vigenère (15e eeuw) wel een van
de opvallendste en duurzaamste geweest. De methode heeft het volgehouden tot in de
19e eeuw en ze werd beschouwd als onbreekbaar. De Vigenère, die als Frans diplomaat
in Rome werkte, was geïnteresseerd in encryptie en bedacht puur uit liefhebberij een
versleutelingsmethode die van zeer grote kracht was. Hij paste daarbij polyalfabetische
substitutie toe, wat inhield dat hij gebruik maakte van meerde alfabetten. Hij had veel
opgestoken van een zekere Leon Battista Alberti die twee alfabetten gebruikte als
versleutelingstechniek.
Die Alberti-techniek zag er schematisch als volgt uit:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X A Z
1 F Z B V K I X A Y M E P L S D H J O R G N Q C U T W
2 G O X B F W T H Q I L A P Z J D E S V Y C R K U H N
De eerste rij vormt de letters van het normale alfabet.
De tweede rij (1) is alfabet 1 en de derde rij (2) is alfabet 2. Je ziet dat beide laatste
alfabetten uit normale tekens bestaan maar dat de letters daarvan in willekeurige
volgorde staan.
De zin ZULLEN WE MORGEN UITGAAN wordt dan als volgt behandeld.
Onder de Z van ZULLEN staat in alfabet nummer 1 een W, dus dat wordt een W. De U
van ZULLEN vindt in alfabet 2 een C als letter. We gaan nu weer terug naar alfabet 1 en
dan zien we dat bij de letter L de letter P hoort; de tweede letter L krijgt in alfabet 2 een
A als vervanging enz. In de Caesar-versleuteling zouden die twee letters L uit ZULLEN
altijd twee gelijke andere letters opleveren. In de methode van Alberti is dat niet het
geval.
Dit maakte ontcijfering van de boodschap wel héél moeilijk, want je wist niet welke twee
alfabetten gebruikt waren.
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De Vigenère kwam op het idee om de polyalfabetische mogelijkheden nog ruimer te
nemen en hij gebruikte 26 alfabetten voor de encryptie van berichten. Daarbij moest ook
nog een sleutelwoord toegepast worden, zodat alles veel ingewikkelder zou worden.
Aan de hand van het zogenaamde vierkant van De Vigenère en een voorbeeld zullen we
je uitleggen hoe hij te werk ging.
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H
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O
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R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q
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S

T

U

V

W

X

Y

Z

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

19

T

U

V

W

X

Y

Z

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S
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U

V

W

X

Y

Z

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

21

V

W

X

Y

Z

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

22

W

X

Y

Z

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

23

X

Y

Z

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

24

Y

Z

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

25

Z

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

26

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Op de bovenste rij, in kleine letters, zie je het alfabet in gebruikelijke volgorde. In rij 1
zie je het alfabet dat als het ware een Caesar-verschuiving van 1 heeft ondergaan. Het
begint dus 1 letter hoger dan normaal met de letter B en het eindigt met de eerste letter
na de Z, dus de A. De volgende rij (2) heeft een verschuiving (shift) van 2 posities
ondergaan en begint dus met een C en eindigt met B. Je ziet dat per rij telkens een
verschuiving plaatsvindt die 1 hoger is dan de vorige rij. Daarom ziet de laatste rij er uit
als het gewone alfabet.
Je kunt nu elke letter van een klare tekst versleutelen met een letter uit een van de
alfabetten eronder. Als je bijvoorbeeld alfabet 2 gebruikt voor de vercijfering van de
letter a dan is het resultaat een C ; maar zou je voor diezelfde a het 12e alfabet
gebruiken dan wordt het resultaat een M.
Zou de zender van de boodschap alleen maar één van de 26 alfabetten gebruiken als
versleuteling van zijn bericht, dan komt hij niet verder dan een eenvoudige Caesar-
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versleuteling en die is vrij eenvoudig te kraken. De kracht van het De Vigenère-systeem
zit in het gebruik van verschillende alfabetten voor het versleutelen van verschillende
letters van de klare tekst. Met andere woorden, de zender kan de eerste letter
versleutelen volgens bijvoorbeeld alfabet 5, de tweede volgens alfabet 14, de derde
volgens alfabet 7 en zo verder.
Het is voor de bedoelde ontvanger van het geheime bericht natuurlijk van groot belang
te weten in welke volgorde welk alfabet gebruikt is voor de versleuteling van de
oorspronkelijke boodschap. De ontvanger zal zelfs niet in staat zijn het originele bericht
te lezen als hij de methode niet kent. De oplossing ligt in het gebruik van een
sleutelwoord (keyword). Om te laten zien hoe zo’n sleutelwoord werkt in het De
Vigenère-systeem, zullen we een eenvoudig voorbeeld behandelen.
Daartoe nemen we weer als klare tekst de zin ZULLEN WE MORGEN UITGAAN en als
sleutelwoord WEEKEND.
Zoals eerder al besproken moet het sleutelwoord gespreid worden over de hele
boodschap, waarbij we spaties niet zullen meenemen. Het sleutelwoord wordt dus zo
vaak herhaald dat de hele boodschap ermee versleuteld kan worden. Voor een
boodschap van 32 tekens zal een sleutelwoord van 5 tekens dus 6 maal achter elkaar
gebruikt worden plus nog eens de eerste twee letters ervan.
Dat het gebruik van spaties een grote rol speelt bij het ontcijferen van geheime
berichten, zul je verderop nog zien.
De klare tekst:
het sleutelwoord:

ZULLENWEMORGENUITGAAN
WEEKENDWEEKENDWEEKEND

Om de eerste letter Z te versleutelen begin je met het vaststellen van de sleutelletter die
eronder staat; dat is de W, die op zich een bepaalde rij in het vierkant aangeeft. Nu ga je
naar de alfabet-rij die begint met de letter W, dat is de 22e rij. Deze rij levert onder de
letter z de letter op die je als eerste in de geheime tekst moet gebruiken. Dat is de letter
V.
Onder de letter U staat de sleutelletter E. E is de start van de 4 e rij in het vierkant. In die
4e rij staat onder de u de Y als antwoord; dat is dus de 2e geheime letter.
Onder de letter L (de derde van ZULLEN) staat de sleutelletter E. In de 4 e rij vind je
onder de letter l de geheime letter P.
Onder de tweede letter L staat de letter K, die bij rij 10 hoort. Onder de letter l staat in
die rij een V.
We hebben tot nu toe het volgende resultaat:
klare tekst:
sleutelwoord:
geheime tekst:

ZULLENWEMORGENUITGAAN
WEEKENDWEEKENDWEEKEND
VYPV…

Je ziet nu ook dat twee gelijke letters in de klare tekst (LL) twee verschillende geheime
letters opleveren (PV).
Als je zo doorgaat, kun je de hele boodschap versleutelen.
opdracht 9-14, 26, 32
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2.5 FREQUENTIEANALYSE
Geheime boodschappen die gemaakt zijn met bijvoorbeeld de Caesar-verschuiving,
kunnen aan frequentieanalyse onderworpen worden om ze te ontcijferen. Je hoeft dan
niet de eigenlijke code of versleutelingstechniek te kennen.
Bij frequentieanalyse ga je na hoe vaak iets voorkomt binnen bepaalde hoeveelheden
gegevens. Je telt bijvoorbeeld het aantal 16-jarigen die op een bepaalde dag
ingeschreven zijn als leerling op je school. Een week later zal dat getal anders zijn. Of je
gaat na hoe vaak de zon minder dan 1 minuut schijnt op de dagen van de maanden mei,
juni en juli in de stad Doetinchem.
Frequentieanalyse was en is een belangrijk hulpmiddel in het achterhalen van de
betekenis van geheime boodschappen.
Hoe belangrijk dat is, werd in de 8e eeuw na Christus tijdens de renaissance van de
islamitische cultuur onder het kalifaat van Abbasid aangetoond door Arabische
wiskundigen. Uit die tijd stammen nu nog gebruikte woorden als algebra, alkali, zenith,
algoritme. De kaliefen waren destijds minder geïnteresseerd in oorlog voeren dan in het
stabiliseren van de welvaart en een goed georganiseerde maatschappij. Veel hing daarbij
af van betrouwbare communicatie tussen degenen die de economie en het sociale
verkeer van het land moesten regelen, dus de regeringsambtenaren. Daarbij werd vaak
gebruik gemaakt van geheime boodschappen. Cryptografie werd in die tijd standaard
toegepast op berichten die met gevoelige staatsaangelegenheden te maken hadden. In
een handboek voor secretarissen (secretaris betekent letterlijk geheimschrijver, dus
iemand die vertrouwelijke berichten moest verzorgen) uit de 10e eeuw stonden
paragrafen die aan cryptografie gewijd waren. Deze ambtenaren gebruikten niet alleen
de bekende alfabetletters voor de versleuteling van hun berichten, maar ook speciale
tekens, zoals de # of de +.
Niet alleen waren de Arabieren goed in het versleutelen van berichten, ze waren eigenlijk
nog bekender om hun ontcijferingstechnieken. De techniek om een boodschap te
ontcijferen wordt cryptoanalyse genoemd. Deze cryptoanalyse maakt daarbij geen
gebruik van de sleutel. Degene die een boodschap versleutelt, maakt gebruik van de
geheime sleutel (bijv. de Caesar-verschuiving of de methode van De Vigenère). De
cryptoanalist bestudeert de geheime tekst om er zwakke plekken in te ontdekken of
bepaalde regelmatigheden, die kunnen bijdragen aan de oplossing van het probleem. Op
deze wijze hebben de Arabische cryptoanalisten ontdekt hoe ze bijvoorbeeld een
bijzondere vorm van de Caesar-versleuteling konden kraken.
De monoalfabetische versleuteling die in principe uitgaat van de Caesar-verschuiving,
maar dan het hele alfabet gebruikt als sleutel, kan als volgt worden weergegeven.

0 A B C D E F G H I J K
1 F Z B V K I X A Y M E

L M N O P Q R S T U V W X A Z
P L S D H J O R G N Q C U T W

Je ziet het principe ervan al gauw in: elke letter uit het oorspronkelijke alfabet (0) wordt
vervangen door een letter uit een geheime rij (1) eronder. De A wordt zo een F, de O een
D, de T een G enzovoort. De eerder genoemde Leon Battista Alberti gebruikte daarvoor
twee alfabetten, die afwisselend toegepast werden.
Het zinnetje ZIENWIJELKAARWEERGAUW wordt op deze wijze
WYKSCYMKPEFFOCKKOXFNC.
opdracht 15 - 18
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In een centrum van wetenschap in Bagdad werd veel gedaan aan de bestudering van
allerlei talen, maar vooral ook aan de Hadīth, waarin vele uitspraken stonden die de
profeet Mohammed in zijn dagelijkse leven gedaan had. De geleerden gingen zelfs zover
dat ze trachtten aan te tonen of bepaalde zinswendingen en woorden al dan niet
consistent waren met bekende linguïstische patronen van de profeet. Met andere
woorden: konden ze met het tellen van specifieke woorden en zinnen laten zien of een
uitspraak inderdaad van de profeet afkomstig was?
Afgezien van de uitkomst daarvan was het voor de eerste keer dat taalgeleerden zich
bezighielden met frequentieanalyse in taal. Zo kwamen zij erachter dat de letters a en l
in het Arabisch tien keer zo vaak voorkwamen als de letter j. De letters a en l kwamen
immers voor in het zeer vaak gebruikte lidwoord al- . Deze ontdekking lijkt nogal
onbetekenend, maar ze is een grote doorbraak geweest voor de cryptoanalyse.
In de 9e eeuw schreef de geleerde al-Kindī een handleiding voor het achterhalen van
geheime boodschappen op basis van frequentieanalyse. Wat hij over zijn methode
schreef, komt op het volgende neer:
Als we een taal kennen is een methode om een geheim bericht te
ontcijferen, dat bericht te vergelijken met een bekende tekst in
diezelfde taal. Deze tekst moet zeker een pagina lang zijn.
Vervolgens gaan we na hoe vaak elke letter in de bekende tekst
voorkomt. De meest voorkomende letter krijgt in een tabel
positie 1, de volgende positie 2 enzovoort, totdat we de
frequentie van alle letters in kaart hebben gebracht. Dan kijken
we naar de geheime tekst en brengen daarvan ook de frequentie
van de letters onder in een tabel. Vervolgens zetten we de letters
uit de twee verschillende tabellen met gelijke frequenties naast
elkaar. De letter op de eerste positie in de tabel met de geheime
tekst wordt vervangen door de eerste letter in de tabel met de
bekende tekst. Op deze wijze kunnen we de geheime tekst
ontcijferen.

De Arabische
geleerde al-Kindī

opdracht 19 - 20
Hoe belangrijk deze vondst van al-Kindī is, kun je aantonen aan de hand van de
methodes van Caesar en Alberti.
Neem je een tekst die versleuteld is met de Caesar-verschuiving, dan heb je 25
mogelijke sleutels om de klare tekst te achterhalen. Zou je de Caesar-methode
uitbreiden zodat elke substitutieletter van plek kan veranderen (dit lijkt op de methode
Alberti waarbij alle mogelijke alfabetvolgorden toegepast kunnen worden) dan heb je
4x1026 mogelijkheden om een bericht te versleutelen. Dit aantal is gelijk aan het aantal
mogelijkheden dat je hebt om de letters van een alfabet van plaats te wisselen. Het
alfabet telt 26 letters, dus je kunt de letter A 26 maal van plek veranderen. Dat kan ook
voor de B en voor de C enzovoort. Het totale aantal mogelijkheden is dan 26! (spreek
uit: 26 faculteit; dit is gelijk aan 1x2x3x4x5x .... x26). Je gebruikt er natuurlijk slechts
één, maar voor degene die je boodschap wil ontcijferen, is dat één uit 4x1026, dat is één
uit 400.000.000.000.000.000.000.000.000. Zou je hier een zeer snelle computer op
loslaten en die verwerkt er 500.000 per seconde, dan nog zou die er (naar schatting)
2.000 maal zo lang over doen als het heelal oud is.
Deze methode om de klare tekst te achterhalen, wordt wel eens de brute force attack
genoemd: je probeert net zo lang allerlei mogelijkheden totdat je de juiste tekst
gevonden hebt.
Als we een schatting maken van de frequentie van Nederlandse letters, kunnen we de
tabel ‘letterfrequentie’ gebruiken (zie schema verderop). Deze is gebaseerd op onderzoek
uit 1985 van de Stichting voor Publieksvoorlichting over Wetenschap en Techniek (PWT).
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ENIGMA-online

Hoofdstuk 3

13.11

Cryptografie

Voor haar onderzoek naar letterfrequenties baseerde de stichting zich op een
verzameling van anderhalf miljoen woorden redactionele krantentekst (afkomstig uit De
Haarlemse Courant), geteld eind 1985 over een periode van ongeveer vier maanden. Er
kunnen door spellingveranderingen in c en k inmiddels wel wat wijzigingen opgetreden
zijn. Maar in het algemeen zal er geen frequentieverschuiving opgetreden zijn.
Tabel ‘letterfrequentie’.
De frequenties zijn aangegeven
voor letters in de Nederlandse
taal en in procenten. Dus in een
tekst van 1000 woorden komt
de i gemiddeld 65 keer voor.

positie

letter

frequentie

positie

letter

frequentie

1

e

18,91

14

k

2,25

2

n

10,03

15

m

2,21

3

a

7,49

16

u

1,99

4

t

6,79

17

b

1,58

5

i

6,50

18

p

1,57

6

r

6,41

19

w

1,52

7

o

6,06

20

j

1,46

8

d

5,93

21

z

1,39

9

s

3,73

22

c

1,24

10

l

3,57

23

f

0,81

11

g

3,40

24

x

0,040

12

v

2,85

25

y

0,035

13

h

2,38

26

q

0,009

opdracht 27 - 28
Het herhaald voorkomen van woordpatronen in een geheime tekst kan een oplossing
bieden voor het achterhalen van het sleutelwoord. Charles Babbage, de man van de
Analytical Engine uit de 19e eeuw, een voorloper van onze computers, ontdekte die
herhaling toen hij bezig was het systeem van De Vigenère te doorgronden. We laten dat
zien aan de hand van een voorbeeld in het Engels, waarbij een sleutelwoord van vier
letters is gebruikt (KING). Dit voorbeeld is ontleend aan het bekende werk The Code
Book van Simon Singh, waarvan ook een Nederlandse vertaling bestaat.
sleutelwoord:
klare tekst:
geheime tekst:

KINGKINGKINGKINGKINGKING
thesunandthemaninthemoon
DPRYEVNTNBUKWIAOXBUKWWBT

De klare tekst is hierboven aaneengeschreven, zonder spaties, en luidt: the sun and the
man in the moon.
Het woord the wordt eerst versleuteld als DPR en vervolgens twee keer als BUK. De
reden voor de herhaling van BUK is dat het tweede the acht letters verwijderd ligt van
het derde the. Acht is in dit geval een veelvoud van de lengte van het sleutelwoord
KING. Je ziet dan ook dat de sleutelletters boven het tweede en derde the in beide
gevallen de letters ING zijn. Deze herhaling was voor Babbage precies waar hij naar
zocht. Voor hem was het geheim van De Vigenère nu duidelijk, zij het vier eeuwen later.
Babbage had frequentieanalyse toegepast door naar terugkerende letterpatronen te
kijken. Hij had het niet zo makkelijk om die herhalingen te ontdekken. En je moet er dan
vanuit gaan dat het niet bleef bij dat ene zinnetje dat je hierboven ziet. Met behulp van
een computer zouden we teksten die versleuteld zijn volgens de methode De Vigenère nu
in een mum van tijd kunnen analyseren, als we er het juiste programma op los laten.
opdracht 21, 29
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3 CRYPTOGRAFIE VANAF DE 20E EEUW
3.1 HET ZIMMERMANN TELEGRAM
Sinds Babbage (en vrijwel gelijktijdig de Pruisische legerofficier Kasiski) het geheim van
De Vigenère had ontrafeld, werd tegen het eind van de 19e eeuw cryptografie een beetje
verwaarloosd. Toen Marconi met zijn uitvinding van de radiotelegrafie te voorschijn
kwam (1894), werd het versleutelen van boodschappen vooral voor militaire doeleinden
weer heel actueel. Immers zo’n snel, draadloos en veelbelovend medium kon niet zonder
nieuwe vormen van cryptografie. Vóór Marconi werd al gebruik gemaakt van telegrafie
via draden, maar het draadloze tijdperk luidde nieuwe mogelijkheden in. Voorheen had
een opperbevelhebber, die aan land bleef, bijna geen enkele manier om een vloot tijdens
manoeuvres van nieuwe opdrachten te voorzien. Scheepsofficieren moesten het doen
met de instructies die bij het verlaten van de haven waren meegegeven, waarna de vloot
soms maandenlang weg bleef. Nu was er dan de mogelijkheid over en weer elkaar van
de stand van zaken op de hoogte te houden en bevelen te geven en die onmiddellijk op
te volgen.
Militairen zagen dus al gauw de voordelen van zo’n nieuw communicatiemiddel in, maar
waren zich ook bewust van de gevaren ervan. Immers een boodschap kon zo maar uit de
lucht geplukt worden, omdat radiogolven alle richtingen uit gaan. Het was dus
noodzakelijk betrouwbare encryptie te bedenken, zodat misschien wel het bericht maar
niet de betekenis ervan achterhaald kon worden.
De Eerste Wereldoorlog maakte deze problemen voor de nieuwe militaire functie van de
radio maar al te duidelijk. Er werden allerlei coderingsmethodes bedacht, maar die
werden vroeg of laat weer gekraakt. Vooral Duitsland had last van de bressen die
geslagen werden in de versleutelingsmuren.
Een duidelijk voorbeeld van de deskundigheid van de geallieerde codebrekers in WOI is
het ontcijferen van een Duits telegram, dat door de Britten op 17 januari 1917 werd
onderschept.
De Duitsers planden een nieuwe aanval
op de Britse vloot, maar ze probeerden
de Amerikanen buiten de oorlog te
houden. Deelname van de Amerikanen
zou hun kansen op een overwinning
immers aanzienlijk verminderen. Daartoe
was de Duitse minister van Buitenlandse
Zaken, Arthur Zimmerman, van plan een
alliantie met Mexico aan te gaan. Zou
Mexico daar op ingaan, dan zou het land
proberen verloren gebied op de
Verenigde Staten terug te winnen, zodat
Amerika een groot deel van de troepen in
eigen land moest houden.
Omdat al vóór de oorlog onderzeese
kabels voor Duitse communicatie stuk
getrokken waren, moesten de Duitsers
het gecodeerde bericht met het
alliantievoorstel via draadloze telegraaf
naar Mexico sturen. Het werd
onderschept en na enige dagen
ontcijferd. Toch gaf de Britse admiraal
Het beroemde telegram van Zimmermann. De getallen
Hall het niet door aan de Amerikanen,
die je ziet, zijn codes voor bepaalde woorden.
omdat hij ervan overtuigd was dat
Amerika hoe dan ook in de oorlog
Copyright © 2007 - 2011
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betrokken zou worden. Maar de Amerikanen besloten neutraal te blijven, tot verbazing
van de Duitsers en de Britten. Admiraal Hall vond de tijd toen rijp om het telegram
bekend te maken. Daarin zag president Wilson het bewijs dat Duitsland erop uit was
agressie tegen de Verenigde Staten aan te moedigen. De Verenigde Staten werden op
deze wijze bij WOI betrokken. Dat was niet gebeurd als het gecodeerde bericht niet was
ontcijferd.
opdracht 33 - 35
3.2 DE ENIGMA-MACHINE
Er waren krachtiger methodes nodig om berichten geheim te houden. In 1918
ontwikkelde de Duitse uitvinder Scherbius een machine waarmee hij probeerde op
destijds moderne wijze cryptografie te bedrijven. Er zouden mechanische en elektrische
onderdelen bij gebruikt worden. In feite was het een elektrische versie van de
schijvenmethode van Alberti. Hij noemde het apparaat
Enigma. Enigma betekent ‘raadsel’ en dat was deze
machine ook een lange tijd. Onze methode heet ook niet
voor niets Enigma: je leert er menig digitaal raadsel mee
doorgronden.
Na het raadsel van De Vigenère zouden de versleutelde
berichten die uit deze machine kwamen, niet te kraken
zijn. Omdat de Enigma de laatste elektrisch-mechanische
voorloper was van de moderne digitale
encryptietechnieken, willen we je een korte behandeling
ervan niet onthouden.
Het apparaat bestond uit een aantal fijnmechanische
componenten die ingenieus tot een geheel waren
samengevoegd. Als je het apparaat zo zag, was het een
ingewikkeld mechanisme, zoals een handgebouwd horloge
er van binnen raadselachtig uitziet. Haal je het echter uit
elkaar en weet je de werking van elk onderdeel, dan blijkt
het heel logisch in elkaar te zitten. De basisvorm van het apparaat van Scherbius (zie
afbeelding uit het War Museum in Londen) bestond uit drie elementen die onderling met
draden verbonden waren. Het bestond uit een
Een 3-rotor Wehrmacht Enigma, te
toetsenbord om een gewone boodschap in te typen, een
zien in het Imperial War Museum,
aantal
London
scramblers (die
moesten de
ingetypte letter naar een andere letter
omzetten) en een display waarop de
versleutelde letter met een lampje verlicht werd.
Aan de hand van de afbeelding Schema werking
Enigma wordt de werking verduidelijkt.
De afbeelding laat schematisch een machine
zien waarop maar vier letters gebruikt worden.
In werkelijkheid zijn er 26 letters, 26 lampjes en
26 stekkers, en heeft elke rotor 26
doorverbindingen.
Van een batterij (1) vloeit de stroom door de
wisselschakelaar (2), die bediend wordt door de
ingedrukte A-toets (de toets bevindt zich in de
tekening onder de rode letter A), naar het
stekkerbord (3) (Steckerbrett). Dit stekkerbord
maakt het mogelijk de bedrading tussen

Schema werking Enigma
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toetsenbord (2) en de niet draaiende, vaste ingangsstator (4) (Eintrittwalze) te wijzigen
met kabeltjes (8). Bij de letter A is nu niets aangesloten op het stekkerbord, dus hier
verandert niets. De stroom gaat vervolgens van de contactbussen (3) op het
stekkerbord, door de ingangsstator (4) en door de drie stapsgewijs draaiende rotors (5,
zie ook de afbeelding 3 Rotors van de Enigma) (Walzen) die de letters vercijferen (door
elkaar halen) via hun interne bedrading, om vervolgens door de reflector (6)
(Umkehrwalze) via een andere weg teruggestuurd te worden door de rotors (5), langs
het stekkerbord (7). De stroom arriveert op het stekkerbord bij de letter S. Er is hier in
de tekening een kabeltje (8) gelegd tussen S en D, zodat de stroom verder gaat langs de
niet ingedrukte toets D (9) en de gloeilamp D laat branden. De A wordt dus vercijferd als
D. Je kunt nagaan dat de stroom bij het
indrukken van de D-toets dezelfde weg af legt in
omgekeerde richting en het A-lampje laat
branden. Dit is de voor Enigma typische reciproke
(omkeerbare) versleuteling. Zo lang de zender
aan de ontvanger bekend kon maken op welke
wijze de veranderbare onderdelen van de Enigma
ingesteld waren, konden beide boodschappen
versleutelen en ontcijferen. De rotors hadden per
stuk 26 lettertekens, de rotors op zich konden
onderling van positie gewijzigd worden en het
stekkerbord kon ook weer 6 paren van twee
letters uit 26 letters met elkaar verbinden.
3 rotors van de Enigma

De Enigma had door het instellen van al die
mogelijkheden 26 x 26 x 26 x 6 x 100.391.791.500 = ≈10.000.000.000.000.000
(tienduizend biljoen) versleutelingsmogelijkheden.
Het is duidelijk dat de eerste pogingen om de opgevangen geheime boodschappen te
ontcijferen, vruchteloos waren. De Duitsers hadden daarmee na WOI het meest zekere
communicatiesysteem ter wereld. Maar omdat de Duitsers na hun nederlaag alle zeilen
moesten bijzetten om economisch er weer bovenop te komen, verwaarloosden zij hun
Enigma-systeem. En omdat de Geallieerden zich na de Duitse nederlaag superieur
voelden, hadden deze ook weinig behoefte aan verdere ontwikkeling van
codeermethodes. Alleen de Polen, ingeklemd tussen Rusland (met communistische
expansie-ideeën) en de Duitsers (eropuit land terug te krijgen van Polen), hadden de
behoefte aan het ontcijferen van geheime berichten die zij opvingen. Via Hans-Tilo
Schmidt, een gedesillusioneerde Duitse zakenman die het Enigma-geheim verkocht aan
de Polen en de Pool Marian Rejewski die een imitatie-Enigmamachine nauwkeurig
bestudeerde, werd de Enigma-methode gekraakt. Er werd voor het verzenden van een
geheim bericht een zogenaamde dagsleutel gebruikt, die de rotor- en scrambler-instelling
bepaalde. Rejewski begreep nu zoveel van de Enigma, dat hij in staat was tegen de
avond berichten te ontcijferen die diezelfde dag verstuurd waren. Jarenlang konden de
Polen zo alle geheime berichten van de Duitsers
ontcijferen. Maar in 1938 breidden de Duitsers
de Enigma-machine uit met 2 extra rotors,
waardoor het aantal mogelijkheden enorm
toenam. Rejewski had het nakijken.
Een van de nagebouwde Enigma-machines werd
in september 1939 naar Bletchley Park bij
Londen gesmokkeld, waar Allan Turing ermee in
aanraking kwam. Bletchley Park was de
supergeheime plek van de Britse
Inlichtingendienst waar een team specialisten
zich bezighield met het ontcijferen van geheime
boodschappen. Turing kwam niet alleen tot de
Bletchley Park bij Londen: de zeer geheime
ontdekking dat de Duitsers vrijwel altijd een
plek waar oorlogsberichten werden ontcijferd.
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bericht op dezelfde wijze opbouwden, min of meer volgens een vast protocol, ook zag hij
dat ochtendberichten rond 6 uur altijd met het woordje WETTER begonnen. Dat levert
een soort van spiekbriefje op. Je weet dan dat de eerste 6 letters van de geheime
boodschap WETTER kunnen betekenen en je kunt zo terugredeneren naar de sleutel. Hij
ontwierp ook een apparaat dat op snelle wijze mogelijke ontcijferingen van een geheim
(Duits) bericht kon realiseren. Daarmee konden boodschappen veel eerder ontcijferd
worden dan bij Rejewski het geval was.
Met de kennis die de Britten met dit geheime ontcijferingswerk hadden opgedaan,
konden ze zelf kopieën van Enigma’s in hun koloniën verspreiden. Omdat het werk in
Bletchley Park altijd geheim gehouden was (de werknemers mochten er in geen geval
over spreken) konden ze nog jaren na WOII het systeem gebruiken en dientengevolge
ook geheime berichten van hun eigen mensen ontcijferen. Deze waren namelijk niet op
de hoogte van de ontdekkingen in Bletchley Park.
De kennis van de klassieke versleutelingstechnieken was met de Enigma tot zeer grote
hoogten gestegen, maar de komst van digitale technieken maakte andere methodes
noodzakelijk.
opdracht 36 - 41

4 DIGITALE CRYPTOGRAFIE
4.1 XOR-VERSLEUTELING
Als tussengebied tussen klassieke en moderne (digitale) cryptografie laten we een
eenvoudige manier van versleutelen zien, die nog wel eens wordt toegepast. Deze
versleuteling maakt gebruik van een booleaanse operator, namelijk de XOR-bewerking.
Deze versleuteling wordt op bitniveau toegepast. Het binaire bericht wordt met een
binaire sleutel versleuteld. Op de plaatsen waar het bericht en de sleutel allebei een
binaire ‘0’ hebben of allebei een binaire ‘1’, krijgt het versleutelde bericht een binaire ‘0’.
Op alle andere plaatsen krijgt het versleutelde bericht een binaire ‘1’.
Een voorbeeld:
Bericht:
Sleutel:
Versleuteld bericht:

01000001
00110011
01110010

01000010
01111010
00111000

(‘AB’)
(‘3z’)
(‘r8’)

Het mooie van de XOR versleuteling is dat je met dezelfde sleutel het bericht weer kunt
ontcijferen:
Versleuteld bericht:
Sleutel:
Bericht:
opdracht 42, 64, 71

01110010
00110011
01000001

00111000
01111010
01000010

(‘r8’)
(‘3z’)
(‘AB’)
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4.2 SYMMETRISCH EN ASYMMETRISCH

Wat je tot nu toe gelezen hebt over cryptografie, ook de XOR-methode, is gebaseerd op
symmetrie van de sleutel (zie vorige illustratie). Dat betekent dat zowel zender als
ontvanger over dezelfde sleutel moeten beschikken om geheime communicatie mogelijk
te maken. Het volgende plaatje maakt dit duidelijk. Eén sleutel wordt gebruikt voor zowel
versleuteling als ontcijfering van een bericht.
Het is echter ook mogelijk een boodschap over te brengen waarbij zender en ontvanger
een eigen sleutel gebruiken en die niet uit handen geven.
De volgende procedure maakt duidelijk hoe je met gebruik van eigen slot en sleutel iets
aan een ander kunt
doorgeven zonder de
sleutel af te geven. In
dit geval is het een
cadeautje, maar het zou
net zo goed een bericht
kunnen zijn. We spreken
hier van asymmetrie.
De sleutels zijn hier
immers ongelijk.
Het plaatje toont een
bijzondere wijze om een
cadeautje te verzenden.
Als je deze methode
gebruikt voor het
verzenden van een
geheim bericht, krijg je
het volgende:
A stuurt een bericht
naar B dat hij met een
geheime sleutel
versleutelt. B ontvangt
het geheime bericht en
versleutelt het opnieuw
met de eigen geheime
sleutel. Als A het dubbel
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versleutelde bericht weer ontvangt, ontcijfert hij het met de eigen sleutel en stuurt het
door naar B. B kan nu het oorspronkelijke bericht lezen door toepassing van de eigen
geheime sleutel.
Het voorbeeld heeft praktisch echter niet zoveel nut voor digitale encryptie en decryptie
van berichten, omdat een eenmaal versleuteld bericht via sleutel A na een tweede
versleuteling met sleutel B niet zo maar door A ontcijferd kan worden. Maar het idee van
het kistje inspireerde eerst cryptograaf Diffie, die later ging samenwerken met
hoogleraar Hellman tot het bedenken van technieken die veilige communicatie mogelijk
moesten maken met behulp van asymmetrische sleutels.
opdracht 43 - 46
4.3 PUBLIC EN PRIVATE KEY
Whitfield Diffie kwam met een oplossing: A moet niet alleen een sleutel hebben voor het
versleutelen van een bericht, maar ook een sleutel om een bericht te ontcijferen. Beide
sleutels moet je je voorstellen als verschillende getallen. De encryptie-sleutel noemen we
de public key en die mag bekend gemaakt worden. De decryptie-sleutel noemen we de
private key en die houd je voor jezelf. A kan dus de public key gewoon bekend maken,
desnoods via een lijst op Internet. Als B een bericht aan A wil sturen, kan hij de public
key van A
gebruiken om
het bericht te
versleutelen.
Alleen A kan
na ontvangst
van het
bericht dit
met zijn
private key
ontcijferen,
dus lezen.
De vondst van Diffie is een ommekeer geweest in het denken over het versleutelen van
berichten. Het verschil tussen de encryptie- en de decryptiesleutel is waar het om draait.
Je kunt een bericht geheim maken met de publieke sleutel, die je aan iedereen mag
geven. Het ontcijferen van het bericht kun je niet met de publieke sleutel, maar met de
privé-sleutel. Vergelijk dit met het dichtklikken van een hangslotje, waarvan je de sleutel
niet hebt. Je kunt het slot zonder sleutel dan niet weer openen. Dat kan alleen de
eigenaar van de sleutel.
De uitdaging voor Diffie en Hellman was om dit sleutelidee om te zetten in een
cryptografische functie die hetzelfde effect zou opleveren. We waren namelijk inmiddels
in het digitale tijdperk beland en nu waren computers in staat om voor ons het
ingewikkelde (reken)werk te verrichten. Een functie is een wiskundige bewerking die van
een getal een ander getal maakt. Zo maakt een sinusfunctie van het getal 44 het getal
0,69466 (als je graden als basis neemt); de functie kwadraat maakt van het getal 16 het
getal 256 enz. Versleutelingen van teksten of getallen kunnen op die manier ook als
functies gezien worden omdat ze van een reeks getallen (de klare tekst) een andere
reeks getallen maken (de geheime tekst).
De meeste wiskundige functies kun je zien als tweeweg-functies, dat wil zeggen je kunt
naar twee kanten werken: de arcussinus (asin) van 0,69466 is 44 en de wortel van 256
is 16. De functies asin en wortel zijn dus de omgekeerde bewerkingen van sinus en
kwadraat. Ook een lichtschakelaar doet zoiets: aan of uit met dezelfde schakelaar.
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Dit type functies was niet interessant voor Diffie en Hellman. Zij hadden geen
belangstelling voor functies die omkeerbaar waren, want die zouden het
versleutelingsproces ook makkelijk omkeerbaar maken, wat niet de bedoeling was. Zo’n
eenweg-functie kan goed duidelijk gemaakt worden aan de hand van activiteiten die je
uit het dagelijkse bestaan kent. Blauwe en gele verf kun je tot groene verf mengen, maar
het is niet mogelijk dan blauw en geel weer terug te krijgen. Een ei kun je stukslaan,
maar om het dan weer heel te maken, is niet te doen.
We zijn hiermee weer terecht gekomen bij het modulaire rekenen, dat eerder al kort
behandeld is naar aanleiding van het klok- en alfabetprobleem (Caesar-verschuiving).
Wat is (14 x 7) mod 5 ? Je vermenigvuldigt 14 met 7, dat levert 98 op; deel je 98 door
5, dan houd je 3 over, dus (14 x 7) mod 5 = 3.
Modulaire functies zijn moeilijk terug te redeneren. Neem bijvoorbeeld 3 x. Dat betekent
dus: neem een getal x en vermenigvuldig het getal 3 zoveel maal als de x aangeeft. Als x
= 2 krijg je: 3x = 32 = 3 x 3 = 9.
De functie maakt van 2 een 9. Weet je het resultaat van deze functie, dan kun je ook
omgekeerd werken (tweeweg-functie) en het oorspronkelijke getal vinden. Als het
resultaat 81 zou zijn, zou je x = 4 kunnen vinden, want 34 = 81. Ga je modulorekenen
toepassen en vraag je iemand: hoe groot is x als je weet dat 3x mod 7 = 1, dan vindt die
persoon x niet zo gauw. Hij of zij zal een paar keer moeten raden en gokken welk getal x
is (een goed antwoord is 6).
opdracht 47 – 49, 65, 66
Bij modulorekenen is de uitkomst vaak alleen achterhaalbaar door hele tabellen met
uitkomsten te controleren. Dat zou je met het vorige sommetje zo kunnen doen:
x
x
3
x
3 mod 7

1
3
3

2
9
2

3
27
6

4
81
4

5
243
5

6
729
1

Maar dat wordt alweer een stuk moeilijker met een functie als 453 x mod 21.997 .
Zou je hier een antwoord bij geven, bijvoorbeeld 5.787, dan zou je alweer heel veel
moeite moeten doen om de waarde van x te vinden.
Wat Diffie en Hellman bedachten, is als volgt schematisch duidelijk te maken.
A en B nemen als uitgangspunt de formule Yx mod P. Ze spreken voor Y en P een
waarde af, waarbij Y kleiner dan P moet zijn en P een priemgetal is (dus een getal groter
dan 1 en alleen deelbaar door 1 en door zichzelf). Ze kiezen 7x mod 11. Dat x’je in 7x is
het geheime getal dat ze voor zichzelf houden.
Dit is stap 1 in hun versleutelingsproces. Hieronder zie je de vervolgstappen.
stap

A

B

2

A kiest een geheim getal.
A kiest 3.
Dit getal noemen we a

B kiest een geheim getal.
A kiest 6.
Dit getal noemen we b

3

A berekent:
B berekent:
7a mod 11 = 73 mod 11 = 343 mod 11 b
7 mod 11 = 117649 mod 11 = 4
=2

4

A geeft aan B de uitkomst door.
We noemen deze uitkomst α
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5

A neemt β = 4 en berekent:
βa mod 11 = 43 mod 11
= 64 mod 11 = 9

6

A en B eindigen beiden met hetzelfde getal, nl. 9.
Ze kunnen nu de boodschap gaan uitwisselen volgens deze sleutel.

B neemt α = 2 en berekent:
αb mod 11 = 26 mod 11 = 64 mod 11 = 9

Dit is een voorbeeld van hoe A en B op dezelfde sleutel uitkomen. Het is in dit geval
moeilijk te achterhalen welke functie A en B afgesproken hebben. Uit de informatie is
alleen te halen dat het om de functie 7x mod 11 gaat. Zelfs de kennis van de getallen 2
en 4 (die ook uitgewisseld worden) is niet voldoende. Een buitenstaander weet immers
de geheime getallen 3 en 6 niet. De kracht van het modulorekenen wordt op deze manier
duidelijk.
Degene die het probleem wil doorgronden, moet de functie oplossen die zit in: 7a mod 11
= 2 en 7b mod 11 = 4. Dit is voor kleine getallen nog wel te doen. Voor de veiligheid
worden natuurlijk veel grotere getallen genomen. Meestal getallen van 64 of 128 bits.
Die lopen bij 64 bit al tot 9223372036854775807. Het oplossen van zulk soort
vergelijkingen is vrijwel onmogelijk.
Hoewel dit Diffie-Hellman-systeem waterdicht lijkt, is het niet echt comfortabel. Je kunt
uit de opzet opmaken dat A en B beiden online moeten zijn om informatie uit te wisselen.
Immers er moet een sleuteluitwisseling plaatsvinden en dat is wat lastig als de een zich
in Amsterdam bevindt en de ander in Sidney. Dat probleem moest nog even opgelost
worden.
opdracht 67
4.4 DE KRACHT VAN RSA
Waar men naar op zoek was, kan in een aantal voorwaarden opgesomd worden.
- We noemen de personen die berichten uitwisselen A en B; C is een buitenstaander die
niets mag lezen van de berichten;
- A moet een public key hebben die door B gebruikt kan worden om een boodschap aan
A te versleutelen, waarbij de public key het resultaat van een eenweg-functie moet
zijn; daarbij moet het voor C zo goed als onmogelijk zijn deze om te keren en
berichten aan A te ontcijferen;
- A moet toegezonden boodschappen kunnen ontcijferen. A moet dus over een speciale
private key beschikken, die het effect van de public key kan omkeren. Dus alleen A
moet de mogelijkheid hebben toegezonden boodschappen te ontcijferen.
De ideeën van Diffie en Hellman werden ook bekend bij het MIT Laboratory for Computer
Science. Daar was het hecht samenwerkende team Rivest, Shamir en Adleman onder
meer bezig met de versleutelingsproblematiek. De voorwaarden die hierboven genoemd
zijn, waren hun uitgangspunt. Het vinden van een ideale eenweg-functie was hun doel.
Na een flitsende inval van Rivest, te vergelijken met het eureka van Archimedes, werd
een oplossing gevonden. De methode die zij toen uitwerkten, is bekend onder de naam
RSA, zijnde de eerste letters van hun achternaam. Deze RSA-methode wordt ook wel de
public key cryptografie genoemd.
opdracht 50– 52
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De werkwijze voor het RSA-algoritme is behoorlijk ingewikkeld. Maar om je een indruk te
geven, laten we hier schematisch zien hoe een en ander in zijn werk gaat. In het schema
zie je een paar toelichtingen op gebruikte functies.
De werkwijze van het RSA-algoritme.
stap

handeling

berekening

toelichting

1

A kiest twee
priemgetallen p en q

p = 17 en q = 11

in werkelijkheid zijn deze
getallen zeer groot

2

berekening n = p x q

n = 17 x 11 = 187

n is A’s eerste publieke sleutel

3

bepaling van e

e= 7

e en (p - 1) x (q - 1) moeten
relatief priem zijn. Het getal e is
A’s tweede publieke sleutel

4

B stuurt de letter X
Voor X kiezen we 88
(waarde in de ASCIItabel)
De boodschap M = 88

De encryptie voor de
cijfertekst wordt berekend
met:
C = Me mod n, dit wordt
C= 887 mod 187

B zoekt dus eerst de beide
publieke sleutels van A

5

bepaling van de waarde
van C

C = 894432 mod 187
C= 11 mod 187

6

A ontvangt het bericht
en bepaalt zijn
decryptiesleutel d

e x d = 1 mod ((p – 1) x (q –
De waarde van d, de inverse,
1))
kan bepaald worden met het
7 x d = 1 mod 160
Algoritme van Euclides
dus d = 23

7

A ontcijfert het bericht

M = Cd mod n
M = 1123 mod 187
M = 88 mod 187

8

A ziet de letter terug

88 is X

1123 = 1116 x 118 x 114 x 112 x
11

RSA is heel populair geworden en daar zijn een paar redenen voor te noemen.





Het systeem is asymmetrisch zodat de sleutel die nodig is voor het decoderen, nooit
hoeft te worden verzonden;
RSA werkt asymmetrisch zodat authenticatie (het zetten van een digitale unieke
handtekening die het bewijs is van de afzender van het bericht) tot de mogelijkheden
behoort;
De snelheid van het coderen en decoderen met RSA is hoog genoeg om acceptabel te
zijn;
Op voorwaarde dat je van sleutels van een behoorlijke lengte gebruikt maakt, is RSA
met de meest geavanceerde computers niet binnen een paar eeuwen te kraken.

opdracht 53– 54
In het stappenplan dat je hierboven in schema ziet, komen priemgetallen voor. Zie
bijvoorbeeld stap 1. In de toelichting staat dat die getallen in werkelijkheid zeer groot
zijn. We willen je een indruk geven van de grootte daarvan en hoe lastig het is ze te
kraken.
Hier zie je nog eens een voorbeeld van ontbinding in factoren:
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Ontbinding van het getal 60:
60
2
30
2
15
3
5
5
1
Dus 60 = 22∙3∙5

13.21
Ontbinding van het getal 1531530:
1531530
2
765765
3
255255
3
85085
5
17017
7
2431
11
221
13
17
17
1
Dus 1531530 = 2∙32∙5∙7∙11∙13∙17

Je ziet: wanneer je een getal ontbindt in factoren, bepaal je eigenlijk welke priemgetallen
je met elkaar moet vermenigvuldigen om dat getal te krijgen. Dat ontbinden in factoren
lijkt zo gemakkelijk. Maar er is meer aan de hand.
opdracht 68, 72, 73
Zelfs de slimste wiskundigen hebben tot nu toe nog geen methode kunnen ontdekken
waarmee je veel slimmer dan op deze manier een getal kunt ontbinden in factoren. Dat
betekent dus ook dat computers op die omslachtige manier werken. Je kunt een
computer eenvoudig zo programmeren dat deze een getal ontbindt in factoren. Maar laat
je een computer een heel groot getal ontbinden in factoren, terwijl de eerste factor
moeilijk te vinden is (zoals in de laatste opdracht), dan moet die computer net zo vaak
als jij dat doet, alle lagere factoren (2, 3, 5, …) eerst uitproberen. Dat gaat heel snel
maar ook een pc heeft daar wel zijn tijd voor nodig.
De volgende twee heel grote getallen
68647976601306097149819007990813932172694353001433054093944634591855431
83397656052122559640661454554977296311391480858037121987999716643812574
028291115057151
en
53113799281676709868958820655246862732959311772703192319944413820040355
98608522427391625022652292856688893294862465010153465793376527072394095
19978766587351943831270835393219031728127
zijn priemgetallen. Dat hoef je niet te controleren, neem het maar van ons aan. Zoals je
weet zijn priemgetallen alleen deelbaar door 1 en door zichzelf. Zulke grote priemgetallen kun je met het juiste programmaatje gewoon op je eigen computer maken.
Als je deze twee priemgetallen met elkaar vermenigvuldigt, krijg je (reken maar na):
36461548502950113697071310114387110954007991399431704908725856286835490
34362552065955809589514611470241298944167703929337528884908857116141935
20646632973108751496411205454301933653621610762952359760633015466919606
41441824727395569745024624024389031158457256309464289437685407140982647
27068026730424033578827886916761701429264950573899186177
Wanneer je dit getal ontbindt in factoren, dan komt er natuurlijk het eerste getal maal
het tweede getal uit. Zou je dit laatste getal door een snelle computer willen laten ontbinden in factoren, dan kun je gerust enige tientallen jaren achterover leunen. Omdat er
geen slimmere manier is dan gewoon steeds hogere factoren proberen, heeft de computer die tijd gewoon nodig om de ontbinding te bepalen.

ENIGMA

13.22

Informatieboek

Een belangrijke conclusie die we nu kunnen trekken, is: je kunt een groot priemgetal
gemakkelijk en snel met een computer te voorschijn toveren. Het vermenigvuldigen van
twee priemgetallen is ook een koud kunstje. Maar een computer heeft er enorm veel tijd
voor nodig om uit die vermenigvuldiging weer de priemgetallen terug te berekenen.
Het geheim van RSA is nu dat je de vermenigvuldiging van twee grote priemgetallen gerust kunt vrijgeven. Iemand die kwaad wil, is toch niet in staat om de priemgetallen hieruit te herleiden.
Heel algemeen gezegd: je kunt met RSA iemand met die vermenigvuldiging een tekst
laten coderen die je alleen maar weer kunt decoderen als je de samenstellende
priemgetallen weet. Hierop berust de betrouwbaarheid van het RSA-systeem.
Die betrouwbaarheid is ook best wel een beetje griezelig. Er is, tot zover bekend, nog
nooit iemand in geslaagd om een snel ontbindingsprogramma te schrijven. Maar er is ook
geen wiskundige die ooit heeft kunnen bewijzen dat dat niet mogelijk is!
Met het RSA-systeem is ook voldaan aan een opvatting die de taalkundige en cryptograaf
Auguste Kerkckhoffs van Nieuwenhof (een Nederlander die een groot deel van zijn leven
in Parijs heeft gewoond en gewerkt) reeds op het eind van de 19 e eeuw formuleerde: de
veiligheid van een cryptografisch systeem mag niet afhangen van het geheim houden
van het systeem van versleuteling, maar alleen van het geheim houden van de sleutel.
Je hebt gezien dat de theorie achter het systeem van RSA algemeen bekend is, maar dat
het geheim alleen zit in de sleutels die je ervoor gebruikt.
opdracht 55 - 56

4.5 BLOKVERSLEUTELING
Om te voorkomen dat door middel van frequentieanalyse een tekst toch op een of andere
wijze achterhaald wordt, past men de zogenaamde blokversleuteling toe. Dit wordt ook
wel de DES-methode genoemd. DES staat voor Data Encryption Standard. Deze methode
zit ook in de Chipknip en de Chipper. Bij RSA-versleuteling wordt niet letter voor letter
versleuteld, maar telkens met een blok tekst van 64 bits lengte. De sleutel is dan ook 64
bits, waarvan 8 bits gebruikt worden om te controleren of de bitjes wel goed gelezen
worden. Zo blijven er 56 bits over voor versleuteling. Er zijn dan 256 =
72057594037927936 sleutels mogelijk. Dat lijkt veel, maar computers worden telkens
krachtiger om een sleutel te kraken, dus de DES zal vervangen worden door AES
(Advanced Encryption Standard), die werkt met 128, 192 of zelfs 256 bits. En elke bit
meer betekent een verdubbeling van het aantal mogelijkheden.
opdracht 57
We nemen een heel eenvoudig voorbeeld. Stel A zendt aan B het woord enigma.
enigma is in ASCII-waarden: 101 110 105 103 109 97.
Binair is dat: 01100101 01101110 01101001 01100111 01101101 01100001.
Er worden drie blokken van acht bits van gemaakt:
01100101 01101110
01101001 01100111
01101101 01100001
Deze worden per blok aaneengevoegd:
0110010101101110 0110100101100111
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De blokken hebben per stuk de volgende decimale waarden: 17590 39471 28001.
Deze getallen worden vervolgens versleuteld met het RSA-algoritme en veranderen dan
in: 25966 26983 28001.
B ontcijfert nu eerst deze getallen en krijgt dan: 17590 39471 33389
Deze getallen worden weer omgezet in drie binaire blokken:
0110010101101110 0110100101100111 0110110101100001, die zelf weer in 3 x 2
stukken verdeeld worden. Dan kan de bijbehorende ASCII-waarde bepaald worden.
opdracht 69
4.6 DE MAN-IN-THE-MIDDLE ATTACK
De RSA-methode lijkt perfect, maar het volgende probleem is reëel. Zoals bij vele
digitale encryptiemethoden is het belangrijk hoe de publieke sleutels verspreid worden.
Je kunt namelijk denken aan de mogelijkheid van een man-in-the-middle attack.
Veronderstel dat C de communicatie tussen A en B kan onderscheppen. C kan dan
bijvoorbeeld een publieke sleutel van A bekijken, maakt vervolgens zelf een nieuwe
publieke en geheime sleutel en stuurt de eigen publieke sleutel naar B. Deze denkt dat
hij de publieke sleutel van A ontvangt. Dan kan C verdere berichten van B (vercijferd met
C’s publieke sleutel) ontvangen, ontcijferen met C’s geheime sleutel en (eventueel
veranderd) weer versleuteld met de eerder ontvangen publieke sleutel naar A sturen. A
kan dan niet zien dat het bericht niet direct van B komt! In principe kunnen A en B niet
merken dat C ertussen zit.
Zo is het eerder genoemde protocol van Diffie-Hellmann niet bestand tegen een man-inthe-middle aanval.
Zulke aanvallen kunnen alleen verdedigd worden met digitale certificaten of andere
onderdelen van een publieke sleutel infrastructuur. Een voorbeeld daarvan is toepassing
van de zogenaamde hashfunctie. Een hashfunctie is een functie die invoer uit een breed
gebied van waarden omzet in een (meestal) kleiner bereik, meestal een deelverzameling
van de gehele getallen. Het woord hash is Engels en betekent hier hakken. Je hakt een
grote waarde in kleinere.
Hashfuncties worden gebruikt in hashtabellen voor digitale cryptografie en
dataverwerking. Een goede hashfunctie is er een die weinig problemen of conflicten
veroorzaakt in het domein waarmee ze werkt, dit wil zeggen dat er weinig kans is dat
twee verschillende invoerwaarden dezelfde uitvoer geven. Dit betekent dat een
hashfunctie H de eigenschap heeft dat uit H(x) = H(y) zeer waarschijnlijk volgt dat x = y.
Een typische toepassing is het versleutelen van wachtwoorden. In de plaats van het
wachtwoord door te geven (bijvoorbeeld via een netwerk), geeft men de versleutelde
hashwaarde van het wachtwoord door. Als de doorgegeven waarde dezelfde is als de
hashwaarde van het originele wachtwoord, dan is hoogstwaarschijnlijk het wachtwoord
juist. Een bijkomende vereiste is hier dat men uit de hashwaarde zeer moeilijk de
oorspronkelijke waarde zou moeten kunnen vinden.
De zogenaamde MD5-methode, die veel gebruikt wordt voor het genereren van een
hashwaarde, is behoorlijk krachtig. De 128-bit (16-byte) MD5-hashes worden meestal
weergegeven als 32-cijferige hexadecimale getallen. Het volgende laat een 46 bytes
grote ASCII-invoer (inclusief de spaties) en de bijbehorende MD5-hash zien:
MD5 (‘Pa's wijze lynx bezag vroom het fikse aquaduct’) = (hashwaarde)
b06c0444f37249a0a8f748d3b823ef2a
Het zinnetje tussen haakjes achter MD5 wordt vaak gebruikt om in één zin alle tekens
van het 26-tekens tellende alfabet af te beelden. In het Engels wordt daarvoor vaak de
zin gebruikt: ‘The quick brown fox jumps over the lazy dog’ .
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Zelfs een kleine verandering in de tekst zal (naar grote waarschijnlijkheid) een compleet
andere hash veroorzaken, bijvoorbeeld het vervangen van de letter P door een M:
MD5 (‘Ma's wijze lynx bezag vroom het fikse aquaduct’) = (hashwaarde)
de1c058b9a0d069dc93917eefd61f510
De hashwaarde van een lege tekenreeks is:
MD5 (‘‘) = d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
MD5 is op brede schaal door de krachtiger functies uit de SHA-familie (SHA = Secure
Hash Algorithm) opgevolgd. Computers worden nu eenmaal sneller en rekenkrachtiger,
waardoor er steeds langere bitreeksen gebruikt moeten worden om versleutelingen of
authenticatie veilig te maken.
opdracht 58, 59, 74, 75

4.7 PRETTY GOOD PRIVACY
Je hebt tot nu toe veel gelezen en ontdekt over de pogingen die mensen in het werk
hebben gesteld om berichten geheim te maken (versleuteling), om er zeker van te zijn
dat een bericht van A aan B ook echt van A afkomstig is (authenticatie) en dat alleen B
het kan lezen (ontcijfering). Veel communicatie gebeurt via encryptie: mobiel
telefoonverkeer, digitaal betaalverkeer, e-mail.
Het uitwisselen van digitale informatie is een vast onderdeel van ons bestaan geworden.
Elke dag worden honderden miljoenen mailtjes verstuurd. Internet is een centrale plek
geworden voor de digitale markt: de e-commerce groeit met de dag. Geld vliegt door
cyberspace en men schat dat de helft van ’s wereld bruto product verloopt via de Society
for Worldwide Interbank Financial Telecommunications (SWIFT). Het liefst zou men
verkiezingen en referenda via internet laten verlopen, als anonimiteit en veiligheid
gegarandeerd zouden zijn. Belastingaangiften en –betalingen kunnen al een poosje via
internet.
Al deze zaken moeten veilig verlopen. En hoewel er meestal geen problemen zijn met de
meeste transacties, zijn sommige regeringen er niet echt op uit onbreekbare encryptie
aan te moedigen. Immers, als je onbreekbare algoritmes en codes produceert, kun je die
misschien zelf ook niet ontcijferen. Dat zou weer kunnen betekenen dat criminelen vrij
hun gang kunnen gaan zonder dat hun activiteiten ontmaskerd zouden kunnen worden.
In de jaren ’90 van de vorige eeuw waren alleen regeringen van sommige landen,
militaire organisaties en grote maatschappijen met zeer sterke computers in staat RSAversleutelde berichten te ontcijferen. De sleutels waren toen immers nog niet zo sterk.
Phil Zimmermann, Amerikaans cryptograaf, vond dat elke burger de beschikking moest
hebben over een encryptiemogelijkheid die sterk genoeg was om op een gewone pc te
gebruiken en die de burger de zekerheid moest verschaffen van veilig dataverkeer.
Met dat idee in het achterhoofd werkte hij aan zijn Pretty Good Privacy (PGP), dat je kunt
vertalen als Tamelijk Goede Beveiliging.
Als een gebruiker een stuk tekst wil
vercijferen met PGP, dan comprimeert PGP
de tekst eerst. Hierdoor wordt zowel de
plaats die het bestand inneemt op de harde
schijf verminderd als de tijd die nodig is om
het te versturen. De belangrijkste reden dat
dit comprimeren gebeurt, is dat het de
sterkte van de versleuteling verbetert. De
patronen waarnaar cryptoanalysten zoeken
in de tekst om het systeem te kraken
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(patroonherkenning), nemen hierdoor af. Wanneer een bestand te klein is of wanneer het
niet goed gecomprimeerd kan worden, gebeurt dit niet.
Dan maakt PGP een IDEA (International Data Encryption Algorithm) sleutel aan, dit is
een zogenaamde sessie-sleutel de gegenereerd wordt door de willekeurige bewegingen
van je muis en de toetsen die je aanslaat. Deze sleutel werkt met een veilig en snel
encryptie-algoritme (zoals RSA) om de tekst te vercijferen. Wanneer de gegevens
versleuteld zijn, wordt de sessie-sleutel ook versleuteld door middel van de publieke
sleutel van de ontvanger. Deze wordt met de vercijferde tekst naar de ontvanger
gestuurd.
Ontcijfering van het bericht werkt precies in de omgekeerde richting. De ontvanger
gebruikt zijn geheime sleutel om de tijdelijke sessie-sleutel en de vercijferde tekst terug
te halen. Daarna gebruikt PGP de sessie-sleutel om de tekst te ontcijferen.
PGP werkte zo goed en werd in korte tijd zo populair, dat Zimmermann door de
Amerikaanse overheid beschuldigd werd van export van geheime wapens. Zijn PGP
stelde de regering niet in staat geheime berichten te lezen die ze graag wilde ontcijferen.
Dat stond dus gelijk aan het verspreiden van een geheim wapen dat niet bestreden kon
worden. Export van PGP werd dan ook verboden. Na een paar jaar van juridisch
touwtrekken werd de strijd opgegeven en kon Zimmermann zijn bedrijf PGP Corporated
oprichten.
Encryptie- en decryptieschema van berichtenuitwisseling per PGP

opdracht 60 – 63, 70

