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4 INHOUDSOPGAVE

Deze tekst behandelt twee onderwerpen. Eerst komen binaire codes
aan de orde. Deze worden gebruikt voor het opslaan en verzenden van
gegevens. De eis die daarbij gesteld wordt is, dat als men aanneemt dat
de verkregen gecodeerde data niet teveel fouten bevat, er toch de oor-
spronkelijke gegevens nog uit te reconstrueren zijn. Coderingstheorie
wordt gebruikt in CD’s en dvd’s, in communicatiesatellieten en eigen-
lijk overal waar sprake is van opslag of versturen van digitale data.

Het andere onderwerp dat aan de orde komt, is het beveiligen van
gegevens: hoe versleutel je een bericht zodanig dat iemand voor wie het
niet bedoeld is, de inhoud alleen met heel veel moeite kan achterhalen?

Beide onderwerpen worden op een algebräısche manier behandeld,
maar er is geprobeerd de voorkennis tot een minimum te beperken.

Groningen, augustus 2009. Jaap Top.



HOOFDSTUK 1

binaire codes

Bij binaire codes wordt data gecodeerd als rijtjes nullen en enen.
Een bekend voorbeeld is de ASCII-code (American Standard Code for
Information Interchange); waarbij letters en cijfers en leestekens wor-
den omgezet in “woorden” bestaande uit 7 nullen en enen. Op bijvoor-
beeld

http://nl.wikipedia.org/wiki/ASCII (tekenset)

vind je hier meer over. Er zijn ook andere dan binaire codes, oftewel
codes waarin niet alleen nullen en enen maarook nog andere symbolen
worden gebruikt. Een voorbeeld is de ISBN (International Standard
Book Number), waarbij elk boek gecodeerd wordt als een rijtje van 13
cijfers.

Wij zullen ons hier beperken tot binaire codes.

1. voorbeeld: de Hammingcode

De Hammingcode, bedacht door Richard Hamming (1915 - 1998),
bestaat uit 16 rijtjes van elk 7 symbolen 0 of 1. Schrijf zo’n rijtje als
(d1, d2, d3, d4, p1, p2, p3) en plaats de pi’s en dj’s als gegeven in onder-
staande drie cirkels,

dan is de regel dat ieder van de drie cirkels een even aantal enen moet
bevatten. De rijtjes in de Hammingcode worden meestal woorden ge-
noemd. Dus bijvoorbeeld het woord 1111111 zit in de Hammingcode,
want plaatsen we al die enen op de aangegeven plekken in de drie cir-
kels, dan blijkt elke cirkel 4 enen (dus een even aantal) te bevatten.
En 1110110 zit niet in de Hammingcode, want hier bevat de bovenste
cirkel 3 (dus een oneven aantal) enen.

5
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6 1. BINAIRE CODES

Elk woord in de Hammingcode bestaat uit precies 7 bits; anders ge-
zegd: de Hammingcode is een code van lengte 7. Dat de Hammingcode
uit precies 16 woorden bestaat, zie je als volgt. Voor d1, d2, d3, d4 kan je
willekeuring 0 of 1 kiezen; dat levert dus 24 = 16 mogelijkheden. Heb
je deze vier gekozen, dan ligt p1 vast, omdat die ervoor moet zorgen
dat de bovenste cirkel een even aantal enen bevat. Op dezelfde manier
moet p2 ervoor zorgen dat het aantal enen in de cirkel linksonder even
is, en p3 zorgt voor de cirkel rechtsonder. Zo kom je in totaal op 16
woorden.

De plaatsen dj heten de databits van een woord in de Hamming-
code. De pi heten pariteitsbits. De Hammingcode heeft een aantal
eigenschappen die we later in dit hoofdstuk zullen behandelen. De be-
langrijkste eigenschap is echter, dat het mogelijk is om een enkele fout
in een ontvangen woord op te merken en te verbeteren. Dit illustreren
we eerst met een voorbeeld.

Voorbeeld. Stel we ontvangen het woord 1100101. Het aantal enen in
de bovenste cirkel is hier 3, dus dit is geen correct codewoord. Door alle
drie cirkels te bekijken, zie je dat het aantal enen in de cirkel rechts-
onder wel even is, in die linksonder niet. Als we dan aannemen dat er
slechts één bit fout is, dan staat die fout in het deel dat zowel in de
bovenste cirkel als in die linksonder zit, maar niet in de cirkel rechts-
onder. Conclusie: d1 is fout, en het gecorrigeerde woord is 0100101.

Analoog aan bovenstaand voorbeeld kan elk woord waarin precies
één foute bit staat, gecorrigeerd worden door te kijken welke cirkels een
oneven aantal enen opleveren. De foute bit staat dan in de doorsnede
van precies die cirkels (en niet in de overige cirkels). Wat als er meer
dan één foute bit in een ontvangen woord zit? Om hier iets meer over
te zeggen, stel dat we een woord in de Hammingcode hebben. Voor
dit woord zijn per definitie alle drie cirkels gevuld met een even aantal
enen. Veranderen we in het woord een bit, dan zal het aantal enen
niet in alle cirkels nog even zijn. En veranderen we vervolgens nog een
(andere) bit, dan blijft het zo dat er minstens een cirkel is waarin het
aantal enen oneven is. Hieraan zien we, dat ook als er twee fouten in
een woord staan, we dit aan het aantal enen in de cirkels kunnen zien.
Maar deze fouten corrigeren lukt in het algemeen niet.

Voorbeeld: het woord 0000110 zit niet in de Hammingcode. Als
gegeven is dat in dit woord twee fouten zitten, dan zou het correcte
woord 0000000 kunnen zijn, maar ook 0110110 of 0001111. Maken we
drie fouten in een woord van de Hammingcode, dan is dat in het alge-
meen zelfs niet te detecteren. Want bijvoorbeeld 1111111 en 1101100
zitten beide in de Hammingcode.
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Zo zien we, dat het minimale aantal plaatsen waarin twee verschil-
lende woorden van de Hammingcode van elkaar verschillen, 3 is. Dit
heet de minimale afstand van de code.

Je kan allerlei varianten op het idee van de Hammingcode bedenken
door naar andere configuraties van cirkels te kijken, of in plaats van
cirkels in het vlak, bollen in de ruimte (of zelfs in hoger dimensionale
ruimten) te nemen. Zo kan je codes van grotere lengte en met meer
woorden en ook een hogere minimale afstand construeren.

2. definities

Met F2 geven we de verzameling {0, 1} aan, voorzien van een op-
telling 0 + 0 = 1 + 1 = 0 en 0 + 1 = 1 + 0 = 1 en een vermenigvuldiging
0 · 0 = 0 · 1 = 1 · 0 = 0en 1 · 1 = 1. Dit is het “rekenen modulo 2”; in
plaats van F2 schrijft men ook wel Z/2Z. Net als de reële getallen R en
de complexe getallen C en de rationale getallen Q, is F2 een lichaam.
Op

http://nl.wikipedia.org/wiki/Lichaam (Ned) / Veld (Be)

(en in veel wiskundedictaten en boeken over algebra) staat hier meer
over.

In het bijzonder heeft elke a ∈ F2 een tegengestelde (dat is een
b ∈ F2 zodat a+ b = 0), namelijk zichzelf, en als bovendien a 6= 0 dan
heeft a een inverse (dat is een c ∈ F2 zodat ac = 1), namelijk opnieuw
zichzelf.

Voor een geheel getal n > 0 schrijven we Fn
2 voor de verzameling

van alle rijtjes (a1, a2, . . . , an) waarin alle aj ∈ F2. Het getal n noemen
we delengte van het rijtje. Twee rijtjes van dezelfde lengte kunnen we
coördinaatsgewijs optellen, en zo’n rijtje kunnen we coördinaatsgewijs
vermenigvuldigen met een element van F2. Op deze manier wordt Fn

2

een lineaire ruimte over het lichaam F2. Over dit onderwerp gaat de
lineaire algebra (waarin vooral aandacht is voor lineaire ruimten over
het lichaam van de reële of dat van de complexe getallen); zie

http://nl.wikipedia.org/wiki/Vectorruimte

Definitie 2.1. Stel n > 0 is een geheel getal. Een binaire code C van
lengte n is een niet-lege deelverzameling van Fn

2 . De elementen van C
heten de woorden van de code.

Als voor alle v, w ∈ C geldt dat ook v + w ∈ C, dan heet C een
binaire lineaire code.

Een binaire lineaire code C is dus een lineaire deelruimte van Fn
2 .

Immers,de definitie impliceert dat er een element, zeg v, in C zit. Om-
dat C lineair is, zit dan ook v+v in C, en dat is de nulvector. Hiermee
is gemakkelijk na te gaan dat C zelf een lineaire ruimte over het lichaam
F2 is.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Lichaam_(Ned)_/_Veld_(Be)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Vectorruimte
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Voorbeeld. De Hammingcode H ⊂ F7
2 is een binaire lineaire code.

Om dat in te zien, moeten we nagaan dat als v, w ∈ H, dan ook v+w.
Natuurlijk zouden we alle mogelijkheden voor v en w een voor een bij
langs kunnen gaan en in alle gevallen zien dat inderdaad v + w ∈ H.
Een betere manier werkt als volgt.

Per definitie bestaat H uit alle rijtjes (d1, d2, d3, d4, p1, p2, p3) met de
eigenschap, dat zowel (d1, d2, d4, p1) als (d1, d3, d4, p2) als (d2, d3, d4, p3)
een even aantal coördinaten gelijk aan 1 heeft. Dit betekent precies,
dat d1+d2+d4+p1 = 0 en d1+d3+d4+p2 = 0 en d2+d3+d4+p3 = 0.
Anders gezegd: H bestaat precies uit alle woorden in F7

2 die door de
afbeelding ϕ : F7

2 −→ F3
2 gegeven door

(d1, d2, d3, d4, p1, p2, p3) 7→ (d1 + d2 + d4 + p1, d1 + d3 + d4 + p2, d2 + d3 + d4 + p3)

op de nulvector worden afgebeeld. Uit het feit dat ϕ een lineaire
afbeelding is (dat wil zeggen, ϕ(v + w) = ϕ(v) + ϕ(w) voor alle v, w)
volgt nu direct, dat H een lineaire ruimte is.

Elke lineaire ruimte V heeft een basis, oftewel een verzameling ele-
menten {v1, . . . , vk} in V die de ruimte opspant (dat wil zeggen, elke
vector in V is te schrijven als lineaire combinatie van vectoren uit die
verzameling), en die bovendien lineair onafhankelijk is (dat wil zeggen:
elke vector in het opspansel van {v1, . . . , vk} kan op precies één manier
als lineaire combinatie van vectoren uit de basis geschreven worden).
Uit de lineaire algebra is bekend, dat elk tweetal bases voor een li-
neaire ruimte V hetzelfde aantal elementen heeft. Dit aantal heet de
dimensie van V , notatie: dim(V ). Is C een binaire lineaire code van
lengte n, dan is k := dim(C) ≤ n. Zo’n C heet een [n, k]-code. (Het is
standaardnotatie in coderingstheorie om de lengte van een code met de
letter n en de dimensie van een code met de letter k aan te duiden.) Is
{v1, . . . , vk} een basis voor de [n, k]-code C, dan is dus elk codewoord
v ∈ C op precies één manier te schrijven als

v = a1v1 + a2v2 + . . .+ akvk

waarbij de aj ∈ F2. Elke lineaire combinatie van deze gedaante is een
codewoord, dus zo zie je dat een [n, k]-code uit precies 2k woorden
bestaat. Merk op, dat hieruit nog eens volgt dat elke basis voor C uit
k elementen bestaat: het totale aantal vectoren in C is 2 tot de macht
het aantal elementen van een basis!

In het bijzonder is dus het aantal codewoorden in een binaire line-
aire code een macht van 2.

Voorbeeld. De Hammingcode H is, zoals we zagen, een bi-
naire lineaire code. H bestaat uit 16 codewoorden van lengte
7, dus kennelijk is H een [7, 4]-code. Een basis voor H is
{1000110, 0100101, 0010011, 0001111}, zoals gemakkelijk is na te gaan.
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Definitie 2.2. De Hammingafstand d(v, w) van twee codewoorden
v, w ∈ Fn

2 is het aantal coördinaten waarin v en w verschillen.
Het Hamminggewicht |v| van een codewoord v ∈ Fn

2 is het aantal
coördinaten 6= 0 van v.

De minimale afstand d van een code C ⊂ Fn
2 is de minimale d(v, w)

waarbij v en w lopen over alle woorden in C (en v 6= w).

Net als de letters n en k voor lengte en dimensie, is het standaard
om d te gebruiken voor de minimale afstand. De notatie [n, k, d]-code
betekent dan ook: een lineaire code van lengte n, dimensie k en mini-
male afstand d. In het bijzonder is de Hammingcode een [7, 4, 3]-code.

De verhouding k/n is een maat voor de informatiedichtheid van
codewoorden: we gebruiken n bits om iets op te slaan dat ook met k
bits kan worden weergegeven.

Het getal d zegt iets over de mogelijkheid om fouten te corrigeren:
stel dat in een ontvangen woord f fouten voorkomen, waarbij 2f < d.
Dan is er precies één codewoord dat Hammingafstand ≤ f tot het
ontvangen woord heeft.

Immers, er is gegeven dat er f fouten voorkomen, dus het correcte
woord v zit in de code en heeft Hammingafstand f tot het ontvangen
woord. Als een ander codewoord w Hammingafstand ≤ f tot het
ontvangen woord zou hebben, dan volgt d(v, w) ≤ 2f omdat zowel v
als w op hooguit f coördinaten van het ontvangen woord verschillen.
Maar omdat 2f kleiner is dan de minimale afstand in de code, kan dit
alleen als v = w.

Uit de definities volgt direct dat voor een [n, k, d]-code geldt 0 ≤
k ≤ n en 1 ≤ d ≤ n. We kijken even naar de extreme gevallen hiervan.

Als n = k, dan hebben we een lineaire code C van lengte n be-
staande uit 2n woorden, dus C = Fn

2 en d = 1. En als k = 0, dan
hebben we een lineaire code C van lengte n en dimensie 0. Dit bete-
kent dat C alleen het nulwoord, 000 · · · 0 (van lengte n) bevat.

Het geval d = 1 betekent, dat de code twee woorden v, w bevat die
op precies één coördinaat verschillen. Wordt er dus op die coördinaat
een fout gemaakt, dan is dat niet te detecteren, en zeker niet te corri-
geren. En d = n betekent dat er v, w ∈ C met v 6= w zijn, met alle n
coördinaten van v en w verschillend. Hieruit volgt v + w = 111 · · · 1.
Voor een lineaire C is dit woord bestaande uit alleen enen dan ook in
de code, en d = n impliceert dat v of w van dit woord op alle n plaat-
sen verschilt. Conclusie: de code bestaat uit precies twee woorden,
namelijk 000 · · · 0 en 111 · · · 1. En dus k = 1.

Dit bewijst een gedeelte van de volgende stelling.

Stelling 2.3. Gegeven een binaire [n, k, d]-code C, met k ≥ 1.

(a) Als d = n, dan k = 1 en C = {000 · · · 0, 111 · · · 1}.
(b) Als k = n, dan d = 1 en C = Fn

2 .
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(c) Als d 6= n en k 6= n, dan k + d ≤ n, behalve in één uitzon-
dering: de code bestaande uit alle woorden van lengte n met
even gewicht, is een [n, n− 1, 2]-code.

Bewijs. Onderdeel (a) en (b) hebben we hiervoor al aangetoond.
Voor onderdeel (c) redeneren we als volgt: stel dat k + d > n voor een
zekere [n, k, d]-code C met d < n en 1 ≤ k < n. Omdat k > n− d > 0
geldt dan k ≥ 2. Neem de afbeelding π : C −→ Fk

2 gegeven door

(a1, a2, . . . , an) 7→ (a1, a2, . . . , ak) .

Stel dat v, w ∈ C voldoen aan π(v) = π(w). Dit betekent dat v en
w alleen op de laatste n − k coördinaten eventueel verschillen, dus
d(v, w) ≤ n−k. Omdat d de minimale afstand is in C en we aannemen
dat d > n− k, volgt v = w.

Conclusie: π is injectief, en dus heeft het beeld van C onder π
precies 2k elementen. Dit betekent dat π een bijectie is, met andere
woorden: bij elke keuze van (a1, . . . , ak) is er precies één v ∈ C met
π(v) = (a1, . . . , ak).

Kies nu (a1, . . . , ak) = (1, 0, . . . , 0). De v ∈ C die dit als beginstuk
heeft, heeft afstand ≥ d > n− k tot het nulwoord van C, en dus staat
er een 1 op de laatste n− k coördinaten van v.

Omdat k ≥ 2, kunnen we een zelfde argument gebruiken beginnend
met (b1, . . . , bk) = (0, . . . , 0, 1). Dit geeft een w ∈ C, en v + w ∈ C
heeft alleen op de eerste en de k-de coördinaat een 1. Dus d ≤ 2 en
daarom 1 ≤ n− k < d ≤ 2, dus k = n− 1 en d = 2.

We hadden bovenstaand argument echter ook kunnen geven met
een projectie op een willekeurig k-tal coördinaten in plaats van de eer-
ste k. Zo vind je, dat ieder woord bestaande uit 2 enen en verder
nullen, in de code C zit. Dus C bevat de n− 1 onafhankelijke vectoren
110000 · · · , 011000 · · · , 001100 · · · , . . . , 0 · · · 011. Elke vector met een
even aantal enen is te schrijven als lineaire combinatie van deze vec-
toren en zit dus in C. Omdat er 2n−1 vectoren van lengte n met een
even aantal enen zijn, vormen zij precies C, en dit is inderdaad een
[n, n− 1, 2]-code. Hiermee is het bewijs geleverd. �

Helemaal analoog aan het standaard inproduct op Rn, kan men
aan twee woorden v, w ∈ Fn

2 een element uit F2 toevoegen. Schrijf
v = (a1, . . . , an) en w = (b1, . . . , bn), dan is de definitie:

v · w := a1b1 + a2b2 + . . .+ anbn ∈ F2.

Met deze definitie geldt dat v·w = 0 precies dan, als het aantal plaatsen
waarop zowel v als w een 1 hebben staan, een even getal is. In het
bijzonder kan het dus voorkomen dat v · v = 0 terwijl v 6= 0: dit is het
geval bij elke v met |v| even.

Analoog aan het gewone inproduct geldt voor vaste w dat de af-
beelding Fn

2 → F2, gegeven door v 7→ v ·w, lineair is. En voor elke v, w
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is v · w = w · v. Er is nog een eigenschap die v · w met het gewone
inproduct deelt:

Propositie 2.4. Stel dat v ∈ F2 voldoet aan de eigenschap: v · w = 0
voor elke w ∈ Fn

2 . Dan geldt v = 0.

Bewijs. Kies i met 1 ≤ i ≤ n willekeurig. Omdat v · w = 0 voor
elke w, geldt het ook voor het woord ei bestaande uit een 1 op plaats i
en een 0 overal elders. Omdat 0 = v · ei gelijk is aan de i-de coördinaat
van v, volgt dat v = 0. �

Definitie 2.5. De duale C⊥ van een code C ⊂ Fn
2 is

C⊥ := {v ∈ Fn
2 | v · c = 0 voor alle c ∈ C} .

Uit de definitie volgt direct dat als C lengte n heeft, dan is C⊥ een
lineaire code van dezelfde lengte n.

Propositie 2.6. Is C een [n, k]-code, dan is C⊥ een [n, n− k]-code.

Bewijs. Kies een basis v1, . . . , vk voor C, en definieer de afbeelding

ϕ : Fn
2 −→ Fk

2

door ϕ(v) := (v · v1, v · v2, . . . , v · vk). Dit is een lineaire afbeelding. De
kern ervan, oftewel alle v met ϕ(v) = 0, bestaat precies uit alle v die
voldoen aan v · v1 = v · v2 = . . . = v · vk = 0. Elk woord uit C⊥ voldoet
hieraan, en omdat elk woord uit C als combinatie van de woorden v1
t/m vk geschreven kan worden, is omgekeerd ook elk woord uit de kern
van ϕ een element van C⊥. Conclusie: Ker(ϕ) = C⊥.

We gaan nu de bekende stelling

dim Ker(ϕ) + rang(ϕ) = n

uit de lineaire algebra gebruiken, en daarvoor bepalen we eerst rang(ϕ).
Ten opzichte van de standaardbases voor Fn

2 en Fk
2 wordt ϕ gegeven

door de matrix met als rijen de woorden v1 t/m vk. Immers, voor de i-de
standaardbasisvector ei (met 1 op plek i en verder nullen) geldt dat ei·vj
gelijk is aan de i-de coördinaat van vj. Zo zie je dat de i-de kolom van
de gevraagde matrix precies de i-de coördinaat van v1, v2, · · · , vk bevat.
De rijen van de zo verkregen matrix zijn per definitie onafhankelijk, en
dus rang(ϕ) = k.

Hieruit volgt dimC⊥ = dim Ker(ϕ) = n− k. �

In de ‘gewone’ lineaire algebra over K = R of K = C geldt een
analoge stelling: is V een eindig dimensionale ruimte over K voor-
zien van een inproduct, en is W een lineaire deelruimte van V , dan is
dim W + dim W⊥ = dim V . De meeste lineaire algebra boeken bewij-
zen dit door op te merken, dat W ∩W⊥ = {0}, en W+W⊥ = V . Beide
uispraken zijn in ons geval in het algemeen onjuist, dus bovenstaand
argument gaat anders.
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Propositie 2.7. Gegeven twee lineaire codes C,D ⊂ Fn
2 .

(1) Er geldt C ⊂ D ⇔ C⊥ ⊃ D⊥.
(2) Er geldt C⊥⊥ = C.

Bewijs. Stel dat C ⊂ D en laat v ∈ D⊥. Omdat elke c ∈ C dan
ook een element van D is, geldt v · c = 0, dus v ∈ C⊥. Dit bewijst
D⊥ ⊂ C⊥.

Is c ∈ C willekeurig, dan c · v = 0 voor elke v ∈ C⊥, en daarom
c ∈ C⊥⊥. Dit bewijst C ⊂ C⊥⊥. Omdat de dimensie van C⊥⊥ gelijk is
aan n− (n− dim(C)) = dim(C), volgt nu C = C⊥⊥.

Tenslotte, stel C⊥ ⊃ D⊥. Bovenstaande argumenten laten zien dat
dan

C = C⊥⊥ ⊂ D⊥⊥ = D.

Hiermee is het bewijs af. �

Voorbeeld.De Hammingcode H bestaat uit alle h ∈ F7
2 die voldoen

aan h · v = 0, voor elke rij v in

1101100
1011010
0111001.

Merk op, dat de 7 kolommen hierboven precies alle woorden 6= 0in F3
2

zijn. Dit geeft aanleiding tot een meer algemene definitie: neem een
geheel getal m > 0, en schrijf alle woorden 6= 0 in Fm

2 als kolommen
achter elkaar. Dit levert een matrix met m rijen en n := 2m − 1
kolommen.

De gegeneraliseerde Hammingcode H(m) wordt gedefinieerd als de
code bestaande uit alle h ∈ Fn

2 die voldoen aan h · v = 0, voor elke rij
v in de hier beschreven matrix. Deze matrix heeft rang m, immers: de
kolommen ervan bevatten een basis voor Fm

2 . Hieruit volgt, dat H(m)
een [2m − 1, 2m − 1−m]-code is.

In § 5 zullen we zien, dat voor elke m ≥ 2 geldt dat de minimale
afstand in H(m) gelijk is aan 3. Dus deze codes hebben een vrij hoge
informatiedichtheid k/n en ze kunnen elk ontvangen woord waarin pre-
cies één fout voorkomt, corrigeren.

We besluiten deze paragraaf met een toepassing van ‘duales’ die ei-
genlijk niet bij coderingstheorie hoort. De onderstaande stelling speelt
een rol bij het computerspelletje FlipIt; zie bijvoorbeeld

http://www.math.rug.nl/~top/perio.pdf

Stelling 2.8. Zij A = (ai,j) een n×n matrix met alle ai,j ∈ F2 en ai,j =
aj,i voor alle i, j. Neem b ∈ Fn

2 de kolomvector met als coördinaten resp.
a1,1, a2,2, . . . , an,n.

Dan heeft de vergelijking Ax = b een oplossing x ∈ Fn
2 .

http://www.math.rug.nl/~top/perio.pdf
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Bewijs.We moeten aantonen dat b ∈ Beeld(A). Vanwege Proposi-
tie 2.7 is dit equivalent met b⊥ ⊃ Beeld(A)⊥. Dat deze laatste inclusie
geldt, zien we als volgt. Neem v ∈ Beeld(A)⊥ willekeurig. Dan is
v · b = v · Av = 0, dus inderdaad v ∈ b⊥. �

Merk op dat bovenstaand bewijs wel laat zien dat een oplossing
bestaat, maar in het geheel niet hoe zo’n oplossing ook daadwerkelijk
te vinden is.

3. cyclische codes

Een van de voordelen van een lineaire code C ⊂ Fn
2 boven zo maar

een deelverzameling D ⊂ Fn
2 is, dat nagaan of voor een gegeven v ∈ Fn

2

geldt dat v ∈ C, gemakkelijker is dan nagaan of v ∈ D. Immers, kies
een basis v1, . . . , vt voor C⊥. Dan geldt v ∈ C ⇔ v · vj = 0 voor
1 ≤ j ≤ t. En als over D verder niets gegeven is, dan is v ∈ D niet
anders te verifiëren dan alle woorden in D te proberen (natuurlijk zou
je die woorden op een of andere manier kunnen ordenen, en zo iets
efficiënter kunnen zoeken, maar het blijft langzamer dan v ∈ C na te
gaan).

In deze paragraaf bestuderen we lineaire codes die nog een extra ei-
genschap hebben: ze zijn ‘cyclisch’. We zullen zien, dat voor dergelijke
codes nagaan of een gegeven woord een codewoord is, nog gemakkelij-
ker is. En zo zijn er nog meer voordelen.

Definitie 3.1. Een cyclische lineaire code van lengte n is een lineaire
code C ⊂ Fn

2 met de eigenschap: voor elk woord (a0, a1, . . . , an−1) ∈ C
geldt dat ook (an−1, a0, a1, . . . , an−2) ∈ C.

Met andere woorden: C is cyclisch als C gesloten is onder het
cyclisch doorschuiven van de coördinaten. Merk op dat we ook niet-
lineaire cyclische codes zouden kunnen bestuderen, maar dat doen we
hier niet. We noteren de ‘shift’ op Fn

2 met σ, dus

σ : Fn
2 → Fn

2 (a0, a1, . . . , an−1) 7→ (an−1, a0, a1, . . . , an−2).

Enkele eigenschappen van σ staan opgesomd in het volgende lemma.

Lemma 3.2. (1) Voor alle v ∈ Fn
2 geldt |σ(v)| = |v|.

(2) Voor alle v, w ∈ Fn
2 geldt d(v, w) = d(σ(v), σ(w)).

(3) De afbeelding σ : Fn
2 → Fn

2 is lineair en inverteerbaar.
(4) Voor alle v, w ∈ Fn

2 geldt v · w = σ(v) · σ(w).
(5) Een lineaire code C ⊂ Fn

2 is cyclisch ⇔ C = σ(C).

Al deze eigenschappen volgen direct uit de definities; ga dit zelf na.

Gevolg 3.3. Is C een cyclische lineaire code, dan ook C⊥.

Bewijs. We weten al dat C⊥ lineair is, dus we hoeven alleen nog
na te gaan dat als v ∈ C⊥ dan ook σ(v) ∈ C⊥. Welnu, neem c ∈ C
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willekeurig. Schrijf c = σ(c′) voor zekere c′; omdat C cyclisch is, is
dan ook c′ ∈ C. De eigenschap v ∈ C⊥ impliceert v · c′ = 0, en dus
σ(v) · c = σ(v) · σ(c′) = v · c′ = 0. Dus inderdaad σ(v) ∈ C⊥, wat we
wilden bewijzen. �

Voorbeeld. De Hammingcode H is, zoals we deze in de vorige pa-
ragraaf hebben ingevoerd, niet cyclisch. Immers, 1000110 ∈ H, maar
0100011 6∈ H. Echter, met een kleine aanpassing krijgen we wel een cy-
clische code: neem H ′, bestaande uit alle rijtjes (d1, d2, d4, d3, p2, p1, p3)
waarbij de di en pj aan dezelfde eisen voldoen als bij de gewone Ham-
mingcode. Dan is H ′ equivalent met H: in feite zijn het dezelfde code-
woorden, alleen zijn de coördinaten in een iets andere volgorde gezet.
Ga zelf na, dat inderdaad H ′ cyclisch is.

Om meer over cyclische lineaire codes te kunnen zeggen, noteren
we

Rn := F2[x]/(xn + 1).

Dit betekent: Rn bestaat uit de veeltermen in de variabele x met
coëfficiënten in F2, maar dan gerekend modulo (xn + 1). Oftewel:
twee veeltermen f, g ∈ F2[x] beschouwen we als gelijk in Rn, notatie
f ≡ g mod (xn + 1), precies dan als (xn + 1)|f + g.

Het gebruikelijke optellen en vermenigvuldigen van veeltermen le-
vert dan ook een optelling en een vermenigvuldiging op Rn:

(f mod (xn + 1)) + (g mod (xn + 1)) = (f + g mod (xn + 1))

en

(f mod (xn + 1)) · (g mod (xn + 1)) = (fg mod (xn + 1)).

Rekenen in Rn gaat vergelijkbaar met het rekenen in Z/mZ.

Voorbeeld.In Rn geldt xn = 1, en algemener xr+qn = xr. Immers,
xr+qn = xr · (xn)q ≡ xr · 1q ≡ xr mod (xn + 1). Dus bij het rekenen
in Rn mogen we de exponent in xm modulo n nemen. Verder geldt
dat als f, g ∈ F2[x] beide graad ≤ n − 1 hebben en f 6= g, dan ook
f 6≡ g mod (xn + 1). Zou namelijk (xn + 1)|f + g, dan was f + g =
(xn + 1)h voor zekere h ∈ F2[x], en h 6= 0 omdat f 6= g. Dit levert een
tegenspraak omdat (xn + 1)h graad minstens n heeft, en f + g heeft
graad hooguit n− 1.

In R7 geldt

(x4 + x+ 1) · (x5 + x2 + 1) = x9 + x6 + x4 + x6 + x3 + x+ x5 + x2 + 1
= x2 + x5 + x4 + x3 + x2 + x+ 1
= x5 + x4 + x3 + x+ 1.

Als vectorruimte over F2 geldt Fn
2
∼= Rn, waarbij we een woord

(a0, a1, . . . , an−1) ∈ Fn
2 sturen naar a0 + a1x + . . . + an−1x

n−1 ∈ Rn.
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Op deze manier wordt een lineaire code van lengte n opgevat als een
verzameling veeltermen van graad < n, waarbij de coëfficiënten van een
veelterm precies de coördinaten van het corresponderende codewoord
zijn. Lineair zijn van de code vertaalt zich in de eigenschap: als f en
g veeltermen in de code zijn, dan ook f + g.

Stelling 3.4. Een niet-lege deelverzameling C ⊂ Rn definieert een
cyclische, lineaire code precies dan, als aan de volgende twee eisen is
voldaan:

(1) Voor alle f, g ∈ C is ook f + g ∈ C;
(2) Voor alle f ∈ C en g ∈ Rn is ook gf mod (xn + 1) ∈ Rn.

Bewijs. Is aan beide eisen voldaan, dan is vanwege de eerste eis
C een lineaire code. De tweede eis, toegepast op g = x mod (xn + 1),
levert dat als a0+ . . .+an−1x

n−1 ∈ C, dan ook x(a0+ . . .+an−1x
n−1) =

a0x + . . . + an−1x
n ≡ an−1 + a0x + . . . + an−2x

n−1 mod (xn + 1) ∈ C.
Dit laat zien dat C inderdaad cyclisch is.

Omgekeerd, is C lineair en cyclisch, dan geldt inderdaad de eerste
eis. Voor de tweede, stel g =

∑
xnj voor zekere exponenten 0 ≤

n1 < . . . < nt < n, en laat f ∈ C. Omdat C cyclisch is, geldt dat
xf, x2f, . . . , xn−1f (alles gerekend modulo xn + 1) ook tot C behoren.
En omdat C lineair is, volgt dan gf =

∑
xnjf ∈ C. Dit bewijst de

stelling. �

Bovenstaande stelling reduceert het probleem om alle cyclische line-
aire codes van gegeven lengte n te beschrijven, tot de vraag: beschrijf
de deelverzamelingen van Rn die gesloten zijn onder optellen, en onder
vermenigvuldigen met willekeurige elementen van Rn. In de algebra
heet een dergelijke deelverzameling een ‘ideaal’.

Een analoog probleem voor idealen in Z is misschien bekender: de
niet-lege deelverzamelingen die gesloten zijn onder optellen, en onder
vermenigvuldigen met willekeurige gehele getallen, zijn precies de ver-
zamelingen nZ (de veelvouden van een willekeurige, vaste n). En de
niet-lege deelverzamelingen van Z/nZ die gesloten zijn onder optellen,
en onder vermenigigvuldigen met willekeurige elementen van Z/nZ,
zijn precies de deelverzamelingen (m mod n) ·Z/nZ waarbij m een de-
ler van n is.Wie wel eens een bewijs van deze uitspraak heeft gezien,
zal opmerken dat onderstaande stelling analoog wordt bewezen.

Stelling 3.5. Een cyclische, lineaire code C ⊂ Rn kan geschreven
worden als

C = Cf := {g mod (xn + 1) | g ∈ F2[x] is een veelvoud van f}
waarin f een deler is van xn + 1. Bij C bestaat precies één zo’n f .

Omgekeerd definieert elke verzameling Cf met f |(xn + 1) een cycli-
sche, lineaire code.
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Bewijs. Dat Cf inderdaad een cyclische, lineaire code definieert
volgt uit Stelling 3.4. Omgekeerd, stel C ⊂ Rn is een cyclische, lineaire
code. Als C = {0}, kies dan f = xn + 1; inderdaad is nu C = Cf en
f |(xn + 1).

Neem nu aan C 6= {0}. Kies f ∈ F2[x] met f 6= 0 van zo laag
mogelijke graad, zodat f mod (xn + 1) ∈ C. Omdat C cyclisch en
lineair is, zitten alle veelvouden van f(modulo (xn + 1)) dan ook in C,
dus Cf ⊂ C. We gaan vervolgens xn + 1 met rest door f delen. Dit
levert

xn + 1 = qf + r

voor zekere q, r ∈ F2[x], waarbij graad(r) < graad(f). Dan is r ≡
qf mod (xn + 1), en dus r mod (xn + 1) ∈ C.

Echter, f heeft, onder de elementen 6= 0 van C, de laagst mogelijke
graad, en dus volgt r = 0. Dit toont aan dat f een deler is van xn + 1.

Er bestaat niet nog zo’n f , want die zou dezelfde graad hebben, en
dus zou de som van beide f ’s een element van lagere graad en 6= 0 in
C opleveren.

Resteert nog te bewijzen dat elke g mod (xn + 1) ∈ C een element
van Cf is. Ook dat gaat via delen met rest: schrijf g = pf+s voor zekere
p, s ∈ F2[x] waarbij graad(s) < graad(f). Dan is s ≡ g mod (xn + 1)
en dus s mod (xn + 1) ∈ C. Net als hierboven volgt s = 0, en dus
g mod (xn + 1) ∈ Cf .

Dit bewijst de stelling. �

Definitie 3.6. Gegeven een cyclische lineaire code C. De (unieke)
veelterm fmet f |(xn + 1) en C = Cf heet de generator van C.

Met behulp van de generator f van een cyclische lineaire code C ⊂
Rn is het direct na te gaan of een gegeven c ∈ Rn tot C behoort: dit
is het geval precies dan, als f een deler is van c.

De dimensie van C is direct uit f af te lezen:

Stelling 3.7. Is f de generator van een cyclische lineaire code C ⊂ Rn,
dan geldt dim C = n− graad(f).

Bewijs. De stelling is zeker waar als C = {0}, want dan geldt
f = xn + 1.

Stel nu dat C 6= {0}, en schrijf ` voor de graad van de generator f
van C. Er geldt 0 ≤ ` ≤ n − 1. Neem verder g zodat fg = xn + 1 in
F2[x]. Dan is f te schrijven als

f = 1 + a1x+ . . .+ a`−1x
`−1 + x`

en

g = 1 + b1x+ . . .+ bn−`−1x
n−`−1 + xn−`

voor zekere aj, bj ∈ F2. Beschouw de afbeelding

ϕ : Rn −→ C,
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gegeven door ϕ(h mod (xn + 1)) = fh mod (xn + 1). Dit is een lineaire
afbeelding, en het beeld is precies C. Dus geldt n = dim Ker(ϕ) +
dim C. In C hebben we de elementen f, xf, . . . , xn−`−1f ,die we ook
kunnen schrijven als

(1, a1, . . . , a`−1, 1, 0, . . . , 0)
(0, 1, a1, . . . , a`−1, 1, 0, . . .)

· · ·
(0, . . . , 0, 1, a1, . . . , a`−1, 1).

Hieraan zien we dat dim C ≥ n− `.
Vervolgens beschouwen we Kerϕ. Voor elke a ≥ 0 is xag mod

(xn + 1) ∈ Kerϕ, want ϕ(xag mod (xn + 1)) = xagf mod (xn + 1) =
xa(xn + 1) mod (xn + 1) = 0. Analoog aan het bovenstaande zien
we dat g, xg, . . . x`−1g onafhankelijke elementen in Kerϕ zijn, en dus
dim Ker(ϕ) ≥ `.

Omdat dim Ker(ϕ) + dim C = n volgt nu dim Ker(ϕ) = ` en
dim C = n− `, hetgeen we wilden bewijzen. �

Is C ⊂ Rn een cyclische, lineaire code met generator f |(xn + 1),dan
zagen we in Gevolg 3.3 dat ook C⊥ cyclisch en lineair is. In het bij-
zonder heeft C⊥ dus ook een generator g. Vanwege Propositie 2.6 en
Stelling 3.7 is

graad(g) = n− dim C⊥ = dim C = n− graad(f).

Om gegeven f , de bijbehorende g te vinden beschouwen we het verme-
nigvuldigen in F2[x] en in Rn nog iets preciezer.

Stel h = a0 + a1x + . . . + an−1x
n−1 en k = b0 + b1x + . . . bn−1x

n−1.
Dan is hk = c0 + c1x+ . . . c2n−2x

2n−2 waarbij cj =
∑
apbq (de som over

alle p, q met 0 ≤ p, q ≤ n − 1 en p + q = j). Dus modulo (xn + 1),
oftewel in Rn, geldt

hk ≡ (c0+cn)+(c1+cn+1)x+. . .+(cn−2+c2n−2)x
n−2+cn−1x

n−1 mod (xn+1).

De coefficienten zijn hier

c0 + cn = a0b0 + a1bn−1 + a2bn−2 + . . .+ an−1b1;
c1 + cn+1 = a0b1 + a1b0 + a2bn−1 + . . .+ an−1b0;

· · ·
cn−2 + c2n−2 = a0bn−2 + a1bn−3 + . . .+ an−2b0 + an−1bn−1;

cn−1 = a0bn−1 + a1bn−2 + . . .+ an−1b0.

Hierin herken je het ‘inproduct’ op Fn
2 : schrijf v = (a0, a1, . . . , an−1)

voor de vector van coëfficiënten van h, en w∗ = (bn−1, bn−2, . . . , b0) voor
de, in de omgekeerde volgorde geschreven, vector van coëfficiënten van
k. Dan staan hier precies de waarden v · σ(w∗), v · σ2(w∗), . . . v ·
σn−1(w∗), v · w∗.

Deze observatie leidt tot onderstaand resultaat.
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Propositie 3.8. Stel xn + 1 = fg voor zekere veeltermen f, g ∈ F2[x],
en laat C ⊂ Rn de cyclische, lineaire code zijn met generator f . De
generator van C⊥ is dan g∗ := xgraad(g)g(x−1).

Het bewijs wordt als oefening aan de lezer overgelaten.

In de praktijk is het software pakket Magma uitstekend geschikt
voor het rekenen met (cyclische en andere) codes. Een online Magma-
calculator is te vinden op

http://magma.maths.usyd.edu.au/calc/

Het voorbeeld op de volgende bladzijde betreft een cyclische [23, 12]-
code, waarvan Magma uitrekent dat het een [23, 12, 7]-code is. Met de
commando’s

Dimension(C);

Basis(C);

MinimumWord(C);

is nog meer informatie over de gegeven code te vinden.

http://magma.maths.usyd.edu.au/calc/
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Een open probleem in coderingstheorie is het volgende: bestaan er
cyclische, lineaire [nj, kj, dj]-codes met elk van de drie eigenschappen

(1) lim
j→∞

nj =∞;

(2) lim
j→∞

kj/nj > 0;

(3) lim
j→∞

dj/nj > 0.

4. de MacWilliams identiteit

In deze paragraaf bewijzen we een verband tussen de gewichten die
voorkomen in een lineaire code C en de gewichten in de duale code.
Stel C is een willekeurige code van lengte n.
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Definitie 4.1. De enumerator van C is de veelterm

WC(x, y) :=
n∑

j=0

#{c ∈ C | |c| = j}xjyn−j =
∑

c∈C

x|c|yn−|c|.

Zo geldt bijvoorbeeld voor de Hammingcode H dat WH(x, y) =
y7 + 7x3y4 + 7x4y3 + x7, want deze code heeft 1 woord van gewicht 0,
van gewicht 3 zijn er 7 evenals van gewicht 4, en tenslotte is er 1 woord
van gewicht 7.

Merk op dat WC(1, 1) gelijk is aan het aantal woorden in de code
C. Dus in het bijzonder is de dimensie k van een lineaire code C af te
lezen uit de enumerator WC van C. Verder is de totale graad van WC

gelijk aande lengte n van de code, dus ook de lengte is af te lezen uit
WC .

Tenslotte, is C een lineaire code, dan is de minimale afstand d van
C eveneens uit WC te vinden: het is de multipliciteit van de oplossing
x = 0 in de vergelijking WC(x, 1) = 1 (ga dit zelf na).

De stelling/identiteit van MacWilliams luidt als volgt.

Stelling 4.2. Is C ⊂ Fn
2 een lineaire [n, k]-code, dan is WC⊥(x, y) =

2−kWC(y − x, y + x).

Om dit te bewijzen definiëren we eerst, bij a ∈ F2 het gehele
getal(−1)a als −1 indien a = 1, en als +1 als a = 0. Er geldt dan
(−1)a+b = (−1)a(−1)b. Omdat ons ‘inproduct’ v · w ∈ F2, is ook
(−1)v·w gedefinieerd.

Lemma 4.3. Stel C ⊂ Fn
2 is een [n, k]-code en v ∈ Fn

2 . Dan geldt

∑

c∈C

(−1)c·v =

{
2k als v ∈ C⊥;
0 anders.

Bewijs. Als v ∈ C⊥, dan is c · v = 0 voor elke c ∈ C, dus dan levert
elke c ∈ C een bijdrage 1 aan de som. Het totaal is dan #C = 2k.

Als v 6∈ C⊥, kies dan c′ ∈ C met c′ · v = 1. Omdat C = c′ + C,
volgt

∑

c∈C

(−1)c·v =
∑

c∈C

(−1)(c
′+c)·v = −

∑

c∈C

(−1)c·v,

en dus is deze som 0. �

In de definitie van de enumerator komen termen x|c|yn−|c| (met c een
codewoord) voor. Aan een codewoord zo’n term toevoegen, is te zien
als een afbeelding van Fn

2 naar Z[x, y], de veeltermen in de variabelen
x en y met gehele coëfficiënten. Dit soort afbeeldingen gaan we eerst
iets algemener bekijken.
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Definitie 4.4. Is ϕ : Fn
2 → Z[x, y] een willekeurige afbeelding, dan

wordt hierbij ϕ̂ : Fn
2 → Z[x, y] gedefinieerd als

ϕ̂(v) :=
∑

w∈Fn
2

(−1)v·wϕ(w).

Lemma 4.5. Is C ⊂ Fn
2 een [n, k]-code en ϕ : Fn

2 → Z[x, y] willekeu-
rig, dan ∑

v∈C

ϕ̂(v) = 2k
∑

w∈C⊥
ϕ(w).

Bewijs. Per definitie
∑

v∈C ϕ̂(v) =
∑

v∈C
∑

w∈Fn
2
(−1)v·wϕ(w).

Door in de laatste som de sommatievolgorde te verwisselen en
Lemma 4.3 toe te passen, volgt direct dat de som gelijk is aan
2k
∑

w∈C⊥ ϕ(w), hetgeen we wilden bewijzen. �

De MacWilliams identiteit volgt, door bovenstaand lemma toe te
passen op de afbeelding ϕ, gegeven door ϕ(v) := x|v|yn−|v|. In dit geval
is per definitie ϕ̂(v) =

∑
w∈Fn

2
(−1)v·wx|w|yn−|w|.

Deze som laat zich nog verder uitwerken. Schrijf daartoe m := |v|.
Voor een w ∈ Fn

2 noemen we j het aantal plaatsen waar zowel w als v
een 1 hebben staan. Er geldt dus 0 ≤ j ≤ m, en (−1)v·w = (−1)j.

Omgekeerd, gegeven een getal j met 0 ≤ j ≤ m en een i ≥ 0 zodat
i + j ≤ n, dan zijn er precies

(
m
j

)(
n−m

i

)
woorden w met |w| = i + j,

zodat geldt dat v en w op precies j plaatsen beide een 1 hebben staan.
Dit levert de formule

ϕ̂(v) =
m∑

j=0

n−j∑

i=0

(−1)j
(
m

j

)(
n−m
i

)
xi+jyn−i−j.

Deze dubbelsom laat zich factoriseren als(
m∑

j=0

(
m

j

)
(−x)jym−j

)(
n−m∑

i=0

(
n−m
i

)
xiyn−m−i

)

en dat is gelijk aan (y − x)m(y + x)n−m. Samengevat:

ϕ̂(v) = (y − x)|v|(y + x)n−|v|.

Dit gebruiken we tenslotte in Lemma 4.5. Het resultaat is

WC(y − x, y + x) =
∑

v∈C(y − x)|v|(y + x)n−|v|

=
∑

v∈C ϕ̂(v) = 2k
∑

w∈C⊥ ϕ(w) = 2kWC⊥(x, y).

Dit bewijst de MacWilliamsidentiteit. �

5. gegeneraliseerde Hammingcodes

In deze paragraaf gaan we de MacWilliams identiteit toepassen op
de gegeneraliseerde Hammingcodes H(m). Per definitie is H(m) de
duale code van een code H(m)⊥ van dimensie m en lengte 2m − 1.
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Namelijk, neem de m × (2m − 1) matrix met als kolommen alle
vectoren 6= 0 in Fm

2 . Dan vormen de rijen van deze matrix een basis
voor H(m)⊥.

Vanaf nu veronderstellen we m ≥ 2. We tonen eerst aan, dat de
minimale afstand d van H(m) minstens 3 is.

Immers, zou de minimale afstand 1 zijn, dan bevat H(m) een woord
met op één plek, zeg de i-de, een 1 en verder nullen. Nu is de i-de kolom
in de matrix waarmee we H(m)⊥ hebben gedefinieerd per constructie
6= 0, dus minstens één van de rijen in die matrix heeft op de i-de plek
een 1. Ons woord heeft dan ‘inproduct’ 6= 0 met deze rij, in tegenspraak
met de definitie van H(m).

Op analoge wijze is na te gaan dat H(m) geen woord van gewicht
2 bevat. Want was er zo’n woord, dan zouden de overeenkomstige
kolommen in de gegeven matrix gelijk zijn. Dit is niet het geval, en
dus d 6= 2.

We laten nu zien dat d = 3.

Propositie 5.1. Voor m ≥ 2 is de gegeneraliseerde Hammingcode
H(m) een [2m − 1, 2m −m− 1, 3]-code.

Bewijs. We moeten aantonen dat er een woord in H(m) is be-
staande uit 3 enen en verder nullen. Zo’n woord is er, met enen op de
i-de, j-de en `-de plaats, precies dan als de overeenkomstige kolommen
in de matrix waarmee we H(m)⊥ hebben geconstrueerd, optellen tot 0.

Anders gezegd, we zoeken drie onderling verschillende vectoren
u, v, w ∈ Fm

2 met de eigenschap u + v + w = 0. Omdat m ≥ 2, is
u = 10 · · · , v = 01 · · · en w = u+ v = 11 · · · een voorbeeld. �

Propositie 5.2. Voor m ≥ 2 hebben alle woorden 6= 0 in H(m)⊥

hetzelfde gewicht 2m−1. In het bijzonder is dus H(m)⊥ een [2m −
1,m, 2m−1]-code.

Bewijs. Dit kan met inductie naar m bewezen worden. Het geval
m = 2 is eenvoudig: de code bestaat uit 000, 101, 011 en 110.

Neem nu aan dat de bewering geldt voor zekere m ≥ 2. We gaan
dan het geval m + 1 aantonen. Een basis voor H(m + 1)⊥ krijgen we,
door eerst de bijbehorende 2m+1−1 kolommen 6= 0 te maken, als volgt:
maak alle onderling verschillende kolommen 6= 0 van lengte m en zet
die achter elkaar. Hier maken we kolommen van lengte m+ 1 van door
aan het eind een extra 0 toe te voegen. Vervolgens doen we hetzelfde
nog eens, maar nu voegen we aan het eind een extra 1 toe. En tenslotte
is er nog de kolom bestaande uit eerst m nullen en aan het eind een 1.
Dit levert naast elkaar geschreven de 2m+1 − 1 vectoren 6= 0 in Fm+1

2 .
Beschouw nu H(m+1)⊥, oftewel het opspansel van de zo verkregen

m + 1 rijen. Iedere vector uit het opspansel van de eerste m van deze
rijen ziet er uit als (v|v|0), waarbij v ∈ H(m)⊥. De inductieveronder-
stelling impliceert dat een dergelijk woord, mits 6= 0, gewicht 2m heeft.
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De overige vectoren in H(m+ 1)⊥ hebben de gedaante (v|v+ 1|1), met
opnieuw v ∈ H(m)⊥, en de middelste 1 stelt de vector 111 · · · 1 voor.
Dit levert een vector met gewicht 2m−1 + (2m− 1− 2m−1) + 1 = 2m op.

Hiermee is het bewijs voltooid. �

Een alternatief bewijs voor bovenstaande propositie, niet met be-
hulp van volledige inductie, gaat als volgt.

Elk woord w 6= 0 in H(m)⊥ wordt verkregen door het optellen van
een aantal rijen, zeg de rijen i1, . . . , it waarbij 1 ≤ i1 < i2 < . . . < it ≤
m, in de matrix met als kolommen alle vectoren 6= 0 in Fm

2 . De vraag,
hoeveel enen er in het resultaat voorkomen, is dus dezelfde als:
gegeven ϕ : Fm

2 → F2 met ϕ(a1, a2, . . . , am) := ai1 + ai2 + . . . + ait .
Hoeveel vectoren worden dan op 1 afgebeeld; met andere woorden, wat
is #ϕ−1(1)?

Omdat ϕ lineair en surjectief is, is dit aantal gelijk aan het aantal
elementen in de kern van ϕ. Deze heeft dimensie m− 1, dus we vinden
2m−1 zulke vectoren.

De code H(m)⊥ heeft dus een opmerkelijke eigenschap: het is een
lineaire code waarin alle woorden 6= 0 hetzelfde gewicht hebben. In de
literatuur heet dit een simplex code (van lengte 2m − 1).

Uit Propositie 5.2 volgt, dat de enumerator van H(m)⊥gelijk is

aan y2
m−1 + (2m − 1)x2

m−1
y2

m−1−1. De MacWilliams identiteit levert
dan een formule voor de enumerator van H(m). Ga zelf na, door
hierin de coëfficiënt van x3y2

m−4 te bepalen, dat H(m) precies (2m −
1)(2m−2)/6 woorden van gewicht 3 bevat. Hetzelfde resultaat, zonder
gebruik te maken van de MacWilliamsidentiteit: het gezochte aantal
woorden is gelijk aan het aantal deelverzamelingen {u, v, w} ⊂ Fm

2 met
de eigenschappen 0 6∈ {u, v, w}, #{u, v, w} = 3, en u + v + w = 0.
Zo’n drietal krijg je door eerst een u 6= 0 te kiezen (dat levert 2m − 1
mogelijkheden), en dan een v met 0 6= v 6= u. Voor die v zijn er
dus 2m − 2 mogelijkheden. Als derde moet dan w = u + v genomen
worden. Zo krijg je geordende drietallen (u, v, w) waarin inderdaad de
drie vectoren verschillend zijn en bovendien ongelijk aan de nulvector.
Elk van de 6 permutaties van dit drietal levert dezelfde verzameling
{u, v, w}. Hieruit volgt dat het aantal zulke verzamelingen inderdaad
gelijk is aan (2m − 1)(2m − 2)/6.
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geheimschrift

1. Advanced Encryption Standard

Het Amerikaanse National Institute of Standards and Technology
(NIST) kondigde in het jaar 2001 een nieuw data-encryptie systeem
aan voor het beveiligen van gevoelige informatie: de AES (= Advan-
ced Encryption Standard). Deze vervangt de oudere DES (= Data En-
cryption Standard), die vanaf 1976 in gebruik was. Inmiddels wordt de
AES internationaal voor heel veel data-verkeer gebruikt. Onder andere
de Amerikaanse National Security Agency (NSA) beveelt AES aan, en
het wordt dan ook door o.a. de Amerikaanse overheid gebruikt voor
al haar secret en top-secret data-verkeer. Ook diverse datacompressie
algoritmen (bijvoorbeeld WinRAR en WinZip) bieden de mogelijkheid
aan, gegevens door middel van de AES te beveiligen.

De AES is een speciaal geval van het systeem ‘Rijndael’, bedacht
door Vincent Rijmen en Joan Daemen uit Leuven. Een korte, wiskun-
dige uitleg ervan is in 2002 opgeschreven door de Leidse hoogleraar
H.W. Lenstra, jr. Deze uitleg kan je aan het eind van deze sectie vin-
den; we voegen daar nu nog wat extra details aan toe.

Bij de AES wordt de te beveiligen data eerst onderverdeeld in blok-
ken (‘states’) bestaande uit 16 bytes (dus uit 16 · 8 = 128 bits). Verder
is er een ‘sleutel’, dit is eveneens een blok van 16 bytes. Voor sommige
toepassingen zoals ‘top-secret’ gegevens worden sleutels van 24 of zelfs
32 bytes gebruikt. Met behulp van deze sleutel wordt een bijectie van
de verzameling ‘states’ naar de verzameling ‘states’ gemaakt. Door op
de ‘states’ die we willen beveiligen deze bijectie toe te passen, krijgen
we nieuwe data. Deze weer omzetten in de oorspronkelijke gegevens
is met behulp van de geheime sleutel vrij eenvoudig, maar zonder de
sleutel lijkt het ondoenlijk om de inverse van de gebruikte bijectie te
vinden, en dus ook om de beveiligde gegevens te ontcijferen.

Bytes. De ruimte van alle mogelijke bytes is per definitie F8
2. Net

als bij cyclische codes van lengte 8, identificeren we deze ruimte soms
met R8 := F2[x]/(x8 + 1). Dit doen we gespiegeld vergeleken met
de manier waarop het bij cyclische codes werd gedaan: identificeer
(a7, a6, a5, . . . , a1, a0) met a7x

7+a6x
6+. . .+a1x+a0. Vermenigvuldigen

met x in R8 is dus hetzelfde als ‘alles een positie naar links schuiven’

25
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in F8
2. De afbeelding

λ : F8
2 → F8

2, f 7→ (x4+x3+x2+x+1)f+x6+x5+x+1 mod (x8+1)

is een bijectie op de ruimte van bytes: immers, λ = τg ◦ µh, waarbij τg
de translatie is over g = x6 + x5 + x+ 1 en µh is de vermenigvuldiging
(modulo x8 + 1) met h = x4 + x3 + x2 + x + 1. Dus is λ een bijectie,
als τg en µh dat beide zijn. Elke translatie is inderdaad een bijectie
(met transleren over de tegengestelde vector als inverse; in dit geval
dus τ−1g = τg). Resteert ons nog, aan te tonen dat µh inverteerbaar is.

Daarvoor merken we op, dat in F2[x] geldt (1+x)2 = 1+x2, en dus
(1+x)4 = (1+x2)2 = 1+x4, en tenslotte (1+x)8 = (1+x4)2 = 1+x8.
Dus 1 +x8 ontbindt als de achtste macht van 1 +x. Deze 1 +x is geen
factor van h = x4 + x3 + x2 + x+ 1, want anders zou gelden h(1) = 0.
Dus hebben h en s := 1 + x8 geen gemeenschappelijke delers.

Met het Euclidische algoritme kan je dus een lineaire combinatie
van h en s vinden waar 1 uit komt. Expliciet:

0 ·h + 1 ·s = x8 + 1
1 ·h + 0 ·s = x4 + x3 + x2 + x+ 1
x4 ·h + 1 ·s = x7 + x6 + x5 + x4 + 1

(x3 + x4) ·h + 1 ·s = x3 + 1
(1 + x4 + x5) ·h + x ·s = x3 + x2 + 1
(1 + x3 + x5) ·h + (1 + x) ·s = x2

(1 + x+ x5 + x6) ·h + x2 ·s = x2 + 1
(x+ x3 + x6) ·h + (1 + x+ x2) ·s = 1.

Ga zelf na hoe deze regels zijn gemaakt; na de twee nogal flauwe, wordt
steeds een combinatie gemaakt waarbij het rechterlid lagere graad heeft
dan twee regels hoger. De laatste regel levert, door modulo s = x8 + 1
te kijken, dat (x+ x3 + x6)h ≡ 1 mod (x8 + 1).

Conclusie: µx+x3+x6 voldoet aan

µx+x3+x6 ◦ µh(f) = (x+ x3 + x6)hf mod (x8 + 1) = f mod (x8 + 1)

en evenzo µh ◦ µx+x3+x6(f) = f mod (x8 + 1), voor elke f .
Dus inderdaad is µh inverteerbaar, met µ−1h = µx+x3+x6 . Zo hebben

we ook de inverse van λ, namelijk

λ−1 = µ−1h ◦ τg = µx+x3+x6 ◦ τg.
Deze afbeelding stuurt dus een f naar (x+x3+x6)(f+g) mod (x8+1).
Omdat (x + x3 + x6)(x6 + x5 + x + 1) ≡ x2 + 1 mod (x8 + 1), hebben
we de eenvoudiger beschrijving:

λ−1(f) = (x+ x3 + x6)f + x2 + 1 mod (x8 + 1).

Het rekenen in een structuur als F2[x]/(x8 + 1) gaat met behulp van
het pakket Magma als volgt.

F2:=GF(2);

P<X>:=PolynomialRing(F2);
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I:=ideal<P | X^8+1 >;

R<x>:=P/I;

la:=function(f)

return R!((1+x+x^2+x^3+x^4)*f+x^6+x^5+x+1);

end function;

g:=1+x^5; g;

la(g);

la(la(g));

la(la(la(g)));

la(la(la(la(g))));

De tweede operatie op bytes maakt eveneens gebruik van modulo
rekenen met veeltermen. Deze keer niet modulo x8 + 1 in analogie met
coderingstheorie, maar modulo m, waarbij

m = x8 + x4 + x3 + x+ 1.

Rekenen in F2[x]/(m) gaat zoals je verwacht: f ≡ g mod (m) betekent
dat f + g een veelvoud is van m. Op deze manier is elk polynoom
equivalent met een polynoom van graad < 8. En hebben f, g beide
graad < 8, dan geldt f ≡ g mod (m) alleen dan, als f = g. Dus
F2[x]/(m) kan gëıdentificeerd worden met de ruimte van alle bytes, en
vermenigvuldigen modulo (m) levert een bewerking op deze ruimte.

Er is een groot verschil tussen vermenigvuldigen modulo (x8 + 1)
en modulo (m). De reden daarvoor is het feit, dat m irreducibel is: m
is niet deelbaar door enig polynoom van positieve graad < 8.Dit kan je
met een nogal lange en vervelende berekening nagaan. Of je kan met
bijvoorbeeld het pakket Maple intypen

Factor(x^8+x^4+x^3+x+1)mod 2;

Deze eigenschap heeft een sterk gevolg: neem een willekeurige g ∈ F2[x]
van graad< 8, met g 6= 0. Dan hebben g en m geen gemeenschappelijke
factor 6= 1. Het Euclidische algoritme levert dus een lineaire combinatie
pg + qm = 1, voor zekere veeltermen p, q. Modulo m staat hier, dat p
een inverse is van g. Dus elke g 6= 0 in F2[x]/(m) heeft een inverse.

Je kan in F2[x]/(m) dus niet alleen optellen/aftrekken en vermenig-
vuldigen, maar ook delen (=vermenigvuldigen met de inverse). Merk
op, dat zo’n inverse uniek is: geldt pg ≡ p′g ≡ 1 mod (m), dan is
g(p + p′) ≡ 0 mod (m), dus door dit met p te vermenigvuldigen zie je
p + p′ ≡ 0 mod (m) oftewel p ≡ p′ mod (m). De inverse van g noteren
we als g−1.

Er geldt dus dat F2[x]/(m) een lichaam is, en wel eentje bestaande
uit 28 = 256 elementen. We schrijven ook wel F256 voor dit lichaam.

De afbeelding

σ : F8
2 → F8

2, f 7→
{
λ(0) = x6 + x5 + x+ 1 als f = 0;
λ((f mod (m))−1) anders
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heet in de AES de S-box. Het is een bijectie op de ruimte van bytes,
want de afbeelding F256 → F256 die 0 naar 0 stuurt en alle andere
elementen inverteert, is z’n eigen inverse, en de samenstelling hiervan
met de eveneens inverteerbare λ levert σ.

Uit Lenstra’s tekst over dit onderwerp is te concluderen, dat de orde
van σ (dus het kleinste aantal keren n > 0 zodat n maal σ toepassen de
identiteit oplevert) gelijk is aan 2 · 34 · 29 · 59 = 277182. Toch is σ niet
meer dan een samenstelling van iets van orde 2 (namelijk, inverteren
in F256) en iets van orde 4 (namelijk λ). Het bepalen van de orde van
σ is zonder computer een vrijwel ondoenlijke zaak; met behulp van
bijvoorbeeld Maple of Mathematica is het een aardige opgave!

Words. Een ‘word’ (woord) is per definitie een rijtje w = (b0, b1, b2, b3)
waarbij de bj bytes zijn. De afbeelding σ uit het voorafgaande levert
een bijectie op woorden die we eveneens met σ aangeven:

σ(w) = σ(b0, b1, b2, b3) := (σ(b0), σ(b1), σ(b2), σ(b3)) .

Een tweede afbeelding op woorden (die in feite alleen gebruikt wordt
op gedeelten van de geheime sleutel) heet ξ; deze wordt gegeven als

ξ(w) = ξ(b0, b1, b2, b3) := (σ(b1), σ(b2), σ(b3), σ(b0)) .

De afbeelding ξ kan dus gezien worden als een shift op de 4 bytes in
een woord, gevolgd door de afbeelding σ.

Alternatief: schrijf w = (b0, b1, b2, b3) als een veelterm b0 + b1y +
b2y

2 + b3y
3, dan is ξ(w) = σ(y3w mod (y4 + 1)).

Op eenzelfde manier definiëren we bijecties µ, ν op woorden: neem
(x, 1, 1, x + 1) ∈ (F2[x]/(m))4. Vervolgens vatten we dit op als het
element

c := x+ y + y2 + xy3 + y3 ∈ (F2[x]/(m)) [y]/(y4 + 1).

Hier hebben we dus een woord opgevat als een polynoom

c0(x) + c1(x)y + c2(x)y2 + c3(x)y3

in de variabelen x en y, met coefficienten in F2. Zulke polynomen
vermenigvuldigen we, met de afspraak dat we de machten van y rekenen
modulo y4 + 1. Anders gezegd: we spreken af dat yn = ym geldt zodra
m ≡ n mod 4. En over de polynomen cj(x) ∈ F2[x] die we hier hebben,
spreken we af dat we er modulo het polynoom m = x8 +x4 +x3 +x+ 1
mee rekenen. Met deze afspraken wordt nu de afbeelding µ op woorden
gedefinieerd, voor w = c0(x) + c1(x)y + c2(x)y2 + c3(x)y3, als

µ(w) := c · w.
Met

d := x3 + x2 + x+ x3y + y + x3y2 + x2y2 + y2 + x3y3 + xy3 + y3
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wordt evenzo de afbeelding ν op woorden gegeven door

ν(w) := d · w
waarbij w = c0(x) + c1(x)y + c2(x)y2 + c3(x)y3 een willekeurig woord
is. Een belangrijke observatie hierbij is, dat µ en ν inderdaad bijecties
op de verzameling woorden zijn. Dit volgt eenvoudig uit het feit, dat

c · d ≡ 1 mod (y4 + 1),

wat gemakkelijk na te rekenen is.
In F2[x, y]/(m, y4 + 1) (dus, de polynomen in x en y waarbij we

zowel modulo m rekenen als modulo y4 + 1) geldt verder c4 = d4 = 1.
Dit impliceert dat µ−1 = µ3 = ν en ν−1 = ν3 = µ.

Voorbeeld: neem het woord

w = 00010010 00100100 01001000 10000001.

Als rijtje van vier polynomen in x is dit (x4 +x, x5 +x2, x6 +x3, x7 +1)
en als veelterm in x en y staat er

w = x4 + x+ x5y + x2y + x6y2 + x3y2 + x7y3 + y3.

Per definitie is ξ(w) = σ(x5 +x2, x6 +x3, x7 + 1, x4 +x) en dat bepalen
we door σ op bytes te laten werken. Dat kan met de hand door eerst
vier keer een Euclidisch algoritme uit te voeren en vervolgens vier keer
de afbeelding λ op bytes te doen. Uiteraard is dat nogal bewerkelijk.
Met een pakket als Maple gaat het als volgt:

m := x^8+x^4+x^3+x+1:

f0 := x^4+x^3+x^2+x+1:

f1 := x^6+x^5+x+1:

lambda := proc (b)

return Rem(b*f0+f1, x^8+1, x)mod 2

end proc:

sigma := proc (b)

if b = 0

then return lambda(0)

else return lambda(Powmod(b, -1, m, x)mod 2)

end if

end proc:

sigma(x^5+x^2);

Zo vinden we

ξ(w) = (x5 + x4 + x2 + x, x6 + x4 + x, x3 + x2, x7 + x6 + x3 + 1),

of, uitgedrukt in een rij nullen en enen,

ξ(w) = 00110110 01010010 00001100 11001001.

Het beeld van w onder de afbeelding µ laat zich met behulp van Maple,
uitgedrukt in polynomen in x en y, als volgt uitrekenen (we illustreren
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meteen even hoe zo kan worden nagegaan dat voor de polynomen c, d
geldt c · d ≡ 1 mod (y4 + 1)).

c:= x+y+y^2+x*y^3+y^3:

d:=x^3+x^2+x+x^3y+y+x^3y^2+x^2y^2+y^2+x^3y^3+x*y^3+y^3:

Rem(c*d,y^4+1,y)mod 2;

m:= x^8+x^4+x^3+x+1:

mu := proc (w)

return Rem(Rem(c*w,m,x)mod 2, y^4+1, y)mod 2

end proc:

mu(x^4+x+x^5*y+x^2*y+x^6*y^2+x^3*y^2+x^7*y^3+y^3);

Ga zelf na dat dit resulteert in

µ(w) = 10000001 00000011 00111110 01000011.

States. Een ‘state’ (staat) is per definitie een rijtje s = (w0, w1, w2, w3)
bestaande uit vier woorden wj. De afbeeldingen µ, ν en σ die we al
op woorden kennen, leveren afbeeldingen van staten naar staten door
coordinaatsgewijs µ resp. ν resp. σ toe te passen.

Dus bijvoorbeeld

σ(w0, w1, w2, w3) = (σ(w0), σ(w1), σ(w2), σ(w3)).

Nog een bijzonder eenvoudige bewerking op staten is de translatie, in
cryptografie ook wel ‘blinderen’ (blinding) genoemd, en in de informa-
tica ‘xor’. Gegeven een vaste staat s, noteren we de translatie over s
als τs. Deze wordt op een staat x gegeven door

τs(x) = x+ s.

Merk op dat twee keer τs uitvoeren weer de oorspronkelijke staat ople-
vert. Anders gezegd, τs is z’n eigen inverse: τ−1s = τs.

Alle bewerkingen die we tot hier toe op staten hebben gedefinieerd,
zijn in feite te zien als afbeeldingen op de vier woorden in een staat
apart. Om het systeem ingewikkelder te maken is ook een afbeelding
nodig die de vier woorden in een staat ‘vermengt’. Dit wordt gedaan
met behulp van een afbeelding die we ρ zullen noemen. Om deze te
definiëren schrijven we de staat s als

s = (w0, w1, w2, w3)

waarin de wj woorden zijn. Deze woorden schrijven we als kolomvec-
toren

w0 =




a1
a2
a3
a4


 , w1 =




b1
b2
b3
b4


 , w2 =




c1
c2
c3
c4


 , w3 =




d1
d2
d3
d4


 .

Hierin zijn de aj, bj, cj en dj bytes. De staat s vatten we zo op als een
4× 4 matrix van bytes, waarin de kolommen de vier woorden in s zijn.
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Vervolgens definiëren we

ρ(s) = ρ







a1 b1 c1 d1
a2 b2 c2 d2
a3 b3 c3 d3
a4 b4 c4 d4





 :=




a1 b1 c1 d1
b2 c2 d2 a2
c3 d3 a3 b3
d4 a4 b4 c4


 .

Het is eenvoudig na te gaan dat ρ ◦ ρ ◦ ρ ◦ ρ = id, dus ρ−1 = ρ3.

De sleutel. De geheime sleutel die bij de AES gebruikt wordt bij
het versleutelen en ontcijferen van een bericht, is een staat k =
(w0, w1, w2, w3) bestaande uit vier (geheime) woorden wj. Omdat er
28 verschillende bytes bestaan, zijn er 232 verschillende woorden en dus
2128 = 340.282.366.920.938.463.463.374.607.431.768.211.456 mogelijke
sleutels. Dus de kans dat door het (herhaald) gokken van een moge-
lijke sleutel het systeem gekraakt wordt, lijkt verwaarloosbaar.

Is eenmaal een sleutel afgesproken, dan begint het systeem met het
uitbreiden van het rijtje w0, . . . , w3 tot de rij w0, w1, . . . . . . , w42, w43,
waarbij de wj voor j ≥ 4 bepaald worden als volgt:

wj :=

{
ξ(wj−1) + wj−4 + x(j−4)/4 mod (m, y4 + 1) als j ≡ 0 mod 4;
wj−1 + wj−4 anders.

Tenslotte de AES. Het hierboven gemaakte rijtje woorden (wj) levert
voor j = 0, . . . , 10 de staten

kj := (w4j, w4j+1, w4j+2, w4j+3).

Dus k0 = k is de afgesproken sleutel en de overige kj hebben we hieruit
afgeleid. Versleutelen volgens de AES met als afgesproken sleutel de
staat k is dan per definitie de bijectie

εk : {staten} −→ {staten}
gegeven door

εk = τk10ρστk9µρστk8µρστk7µρστk6µρστk5µρστk4µρστk3µρστk2µρστk1µρστk0 .

Dat dit inderdaad een bijectie definieert volgt uit het feit dat elk van
de gebruikte afbeeldingen ρ, τkj , σ en µ bijecties zijn.

Bovendien is het eenvoudig om de inverse van εk, dus de afbeelding
die een ontvangen versleuteld bericht weer ontcijferd, te beschrijven
met behulp van de gegeven inverses ρ−1 = ρ3 en τ−1kj

= τkj en σ−1 (die

kan worden beschreven in termen van de afbeeldingen λ3 en inverse
nemen in F2[x]/m), en µ−1 = ν = µ3.

De Leidse hoogleraar H.W. Lenstra, Jr. vatte dit alles samen in één
pagina, als volgt:
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Rijndael for algebraists H.W. Lenstra, Jr. April 8, 2002

This page deals only with Rijndael with block length 128 and key length 128.

Bytes.A bit is an element of F2 = Z/2Z. Eight bits form one byte. The space F8
2 of all bytes

is identified with {f ∈ F2[X] : deg f < 8} by (b7b6b5b4b3b2b1b0) =
∑7

h=0 bhX
h. Define the

affine map λ:F8
2 → F8

2 by λ(f) ≡ (X4+X3+X2+X+1)·f+X6+X5+X+1 mod (X8+1).

The inverse λ−1 = λ3 is given by λ−1(f) ≡ (X6 + X3 + X)·f + X2 + 1 mod (X8 + 1).

All other operations on {f ∈ F2[X] : deg f < 8} will be done not mod X8 + 1 but mod

m = X8+X4+X3+X+1, so that F8
2 becomes identified with the field F256 = F2[X]/(m).

Define the map σ:F256 → F256 by σ(a) = λ(a254); here a254 = a−1 for a 6= 0. The cycle

lengths of σ are 2, 27, 59, 81, and 87, and σ−1 = σ277181 is given by σ−1(a) = (λ−1(a))254.

Words. Four bytes form one word. The map from the space F4
256 (= F32

2 ) of all words to

itself sending (ai)
3
i=0 to (σ(ai))

3
i=0 is again denoted by σ. The map ξ:F4

256 → F4
256 is defined

by ξ((ai)
3
i=0) = (σ(ai+1))

3
i=0 (indices mod 4). Write c = (X, 1, 1, X + 1) and d = (X3 +

X2+X,X3+1, X3+X2+1, X3+X+1), and identify F4
256 with {g ∈ F256[Y ] : deg g < 4}

by (a0, a1, a2, a3) =
∑3

i=0 aiY
i. Define µ, ν:F4

256 → F4
256 by µ(g) ≡ c · g mod (Y 4 +1) and

ν(g) ≡ d·g mod (Y 4 + 1). One has ν = µ−1 = µ3.

States. Four words form one state. The maps from the space S = (F4
256)

4 (= F128
2 ) of all

states to itself sending (wj)
3
j=0 to (µ(wj))

3
j=0, to (ν(wj))

3
j=0, and to (σ(wj))

3
j=0 are again

denoted by µ, ν, and σ, respectively. Define ρ:S → S by ρ(((ai,j)
3
i=0)

3
j=0) = ((ai,i+j)

3
i=0)

3
j=0

(indices mod 4). If a state is written as a 4 × 4-matrix, each column being a word, then

ρ shifts the entries in row i cyclically i places to the left (0 ≤ i ≤ 3); similarly, ρ−1 = ρ3

shifts row i cyclically i places to the right. One has ρσ = σρ. For s ∈ S, the map τs:S → S
is defined by τs(x) = x+ s; one has τ−1

s = τs and µτs = τµ(s)µ.

Key expansion. The key space K equals S. For fixed k = (wj)
3
j=0 ∈ K, define inductively

w4, w5, . . . , w43 ∈ F4
256 by wj = wj−1 + wj−4 if j 6≡ 0 mod 4 and wj = ξ(wj−1) +

wj−4 + (X(j−4)/4, 0, 0, 0) if j ≡ 0 mod 4, and put kl = (w4l, w4l+1, w4l+2, w4l+3) ∈ S for

0 ≤ l ≤ 10.

Encryption and decryption. Messages are divided in blocks of 128 bits each. Each block

belongs to S. Given a key k ∈ K, a block is encrypted by means of the encryption function

εk:S → S defined by

εk = τk10
ρστk9

µρστk8
µρστk7

µρστk6
µρστk5

µρστk4
µρστk3

µρστk2
µρστk1

µρστk0

(nine µ’s, ten ρ’s, ten σ’s, and eleven τ ’s; composition is from right to left). The corre-

sponding decryption function δk = ε−1
k is given by

δk = τk0ρ
−1σ−1τν(k1)νρ

−1σ−1τν(k2)νρ
−1σ−1τν(k3)νρ

−1σ−1τν(k4)νρ
−1σ−1 ◦

◦ τν(k5)νρ
−1σ−1τν(k6)νρ

−1σ−1τν(k7)νρ
−1σ−1τν(k8)νρ

−1σ−1τν(k9)νρ
−1σ−1τk10

.
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2. DH en RSA en ElGamal handtekeningen

In deze paragraaf gaan we kort in op een elementair feit uit de getal-
theorie. Vervolgens behandelen we drie bekende toepassingen hiervan
in de cryptografie: het Diffie-Helman key exchange protocol en het
Rivest-Shamir-Adleman public key cryptosysteem en de ElGamal digi-
tale handtekeningen.

StelN 6= 0 is een geheel getal. De groep van de eenheden moduloN ,
genoteerd als (Z/NZ)∗, bestaat per definitie uit alle klassen a mod N =
a + NZ die een eenheid modulo N zijn. Dat wil zeggen dat er een
b mod N dient te bestaan met de eigenschap

(a mod N) · (b mod N) = 1 mod N.

Zo’n b mod N bestaat precies dan, als ggd(a,N) = 1. Immers, de
voorwaarde kan geschreven worden als het bestaan van gehele getallen
b, c zodat

ba+ cN = 1,

en het uitgebreide Euclidische algoritme laat zien dat die bestaan (en
gemakkelijk gevonden kunnen worden!) precies dan als ggd(a,N) = 1.

Het aantal elementen van de groep (Z/NZ)∗ wordt genoteerd als
ϕ(N). De afbeelding ϕ, die aan elk geheel getal 6= 0 een positief geheel
getal toevoegt, heet de Euler-ϕ-functie of ook wel de Euler-totient-
functie.

In elke eindige groep G geldt dat als n = #G en g ∈ G, dan is gn

gelijk aan het eenheidselement van G. Een bewijs voor deze uitspraak
is in vrijwel iedere inleidende tekst over groepentheorie te vinden. In
het bijzonder geldt dus voor elke a mod N ∈ (Z/NZ)∗ dat

aϕ(N) ≡ 1 mod N.

Een bewijs hiervoor dat gebruik maakt van het feit dat de vermenig-
vuldiging in (Z/NZ)∗ commutatief is, gaat als volgt. Schrijf P voor het
product van alle elementen van (Z/NZ)∗. Dit is zelf ook een element
van deze groep. Nu is

P =
∏

b mod N∈(Z/NZ)∗(b mod N)

=
∏

b mod N∈(Z/NZ)∗(ab mod N) = (aϕ(N) mod N) · P,
want vermenigvuldigen met a mod N is een bijectie op de groep
(Z/NZ)∗. Door nu alles met de inverse van P te vermenigvuldigen,
volgt het gevraagde.

We kijken even naar twee speciale gevallen.

Als N = p een priemgetal is, dan is ϕ(N) = N − 1. Overigens, ook
de omkering geldt: is ϕ(N) = N − 1, dan is N een priemgetal. Want
omdat ϕ(1) = 1, volgt uit de aanname dat N ≥ 2. Dan is 0 mod N
geen eenheid modulo N , en dus moeten alle overige a mod N het wel
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zijn. Dit houdt in dat ggd(a,N) = 1 voor elke a met 1 ≤ a ≤ N − 1,
waaruit volgt dat N een priemgetal is.

Voor een priemgetal p blijkt dus dat

ap−1 ≡ 1 mod p

voor elke a die niet door p deelbaar is. Dit is de bekende “kleine stelling
van Fermat”.

Als N = pq waarbij p en q beide priemgetallen zijn, en bovendien p 6= q,
dan is ϕ(pq) = (p − 1)(q − 1). Immers, de a met 1 ≤ a ≤ pq die niet
voldoen aan ggd(a, pq) = 1, zijn

p, 2p, . . . . . . , qp en q, 2q, . . . . . . , pq.

Dit zijn er precies q+p−1, dus ϕ(pq) = pq−p− q+1 = (p−1)(q−1).
Dus hier volgt

a(p−1)(q−1) ≡ 1 mod pq

voor elke a die aan ggd(a, pq) = 1 voldoet.

Elk element a mod N in (Z/NZ)∗ heeft een orde; dat is (een be-
kende definitie uit de groepentheorie) het kleinste gehele getal d > 0
zodat ad ≡ 1 mod N . De volgende eigenschappen gelden voor dit be-
grip ‘orde’.

Lemma 2.1. Voor de orde van elementen a mod N, b mod N ∈
(Z/NZ)∗ geldt

(1) orde(a mod N) is een deler van ϕ(N);
(2) als am ≡ 1 mod N , dan is m een veelvoud van orde(a mod N);
(3) als orde(a mod N) = d en orde(b mod N) = e waarbij

ggd(d, e) = 1, dan is orde(ab mod N) = de;
(4) voor p een priemgetal en d > 0 heeft (Z/pZ)∗ hooguit d ele-

menten waarvan de orde een deler is van d.

Bewijs. (1.)Schrijf d := orde(a mod N) en neem e := ggd(d, ϕ(N)).
Dan geldt e = xd + yϕ(N) voor zekere gehele x, y, dus omdat ad ≡
1 mod N en ook aϕ(N) ≡ 1 mod N , volgt dat eveneens

ae ≡ 1 mod N.

Omdat e > 0 en e|d en d is de kleinste positieve gehele waarvoor
ad ≡ 1 mod N , volgt nu dat d = e. Er geldt ook e|ϕ(N), dus d|ϕ(N).
(2.) Dit is hetzelfde bewijs als bij (1.), maar met de rol van ϕ(N)
vervangen door m.
(3.) Schrijf c := orde(ab mod N). Omdat (ab)de mod N = 1 mod N ,
levert (2.) dat geldt c|de. Omdat (ab)c = acbc, zien we dat bc mod N
de inverse is van ac mod N . In het bijzonder is geldt dan

orde(ac mod N) = orde(bc mod N).
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Deze orde is vanwege (2.) een deler van zowel d als van e, want acd ≡
1 mod N en bce ≡ 1 mod N . Omdat ggd(d, e) = 1, volgt dus dat deze
orde 1 is. Anders gezegd,

ac mod N = 1 mod N = bc mod N.

Uit (2.) volgt nu dat d|c en e|c, en omdat ggd(d, e) = 1 impliceert dit
de|c. We wisten al dat eveneens c|de, en dus volgt c = de.
(4.) De elementen van orde een deler van d zijn nulpunten (in (Z/pZ)∗)
van het polynoom Xd − 1. Zijn a1 t/m at allemaal verschillende nul-
punten van dit polynoom, schrijf dan

Xd − 1 = (X − a1) · . . . · (X − at)Q
voor een zeker polynoom Q met coëfficiënten in Z/pZ (met inductie
naar t kan je een voor een die factoren X − aj buiten haken halen).
Vergelijken van de graden laat tenslotte zien dat t ≤ d. �

Een terechte vraag is, waar precies in het bewijs van (4.) hierboven
gebruikt wordt dat p een priemgetal is. Dat gebeurt bij het buiten
haken halen van de factoren X − aj. Neem, als voorbeeld, N = 8.
De elementen met orde 2 in (Z/8Z)∗ zijn 3̄ = 3 mod 8, 5̄ = 5 mod 8
en 7̄ = 7 mod 8. We beginnen met het polynoom X2 − 1̄. Die heeft
elk van bovenstaande elementen als nulpunt. En we kunnen schrijven
X2−1̄ = (X−3̄)(X−5̄) en eveneens X2−1̄ = (X−7̄)(X−1̄), controleer
maar! Echter, als we één zo’n factor buiten haken hebben gehaald, dan
is het niet automatisch het geval dat alle overige elementen van orde 2
nulpunten zijn van de resterende factor. Dit is wel het geval als N = p
een priemgetal is.

Lemma 2.1 heeft een belangrijk gevolg:

Stelling 2.2. Voor p een priemgetal geldt, dat (Z/pZ)∗ een element
g mod p bevat met orde(g mod p) = p− 1.

Bewijs. Laat d ≥ 1 het grootste getal zijn dat voorkomt als de orde
van een element van (Z/pZ)∗. Onderdeel (1.) van Lemma reforde zegt
dat d|ϕ(p) = p− 1, dus in het bijzonder d ≤ p− 1.

Neem vervolgens a mod p ∈ (Z/pZ)∗ willekeurig en schrijf e :=
orde(a mod p). We gaan aantonen dat e|d. Omdat d voorkomt als
orde van een element, kiezen we eerst b mod p met orde(b mod p) = d.
Stel dat e geen deler zou zijn van d. Dit betekent dat er voor een zeker
priemgetal ` moet gelden, dat e meer factoren ` bevat dan d.

Dus: e = `me1 en d = `nd1, waarbij d1, e1,m, n gehele getallen zijn
en m > n ≥ 0 en d1 is niet door ` deelbaar. Omdat e = orde(a mod p,
volgt dat ae1 mod p dan orde `m heeft. Evenzo heeft b`

n
mod p dan orde

d1. Omdat ggd(`m, d1) = 1, volgt nu uit onderdeel (3.) van Lemma 2.1
dat

orde(ae1b`
n

mod p) = `md1 > `nd1 = d,

in tegenspraak met de definitie van d.
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We concluderen dat elk element van (Z/pZ)∗ een orde heeft die
een deler is van d, en dus vanwege onderdeel (4.) van Lemma 2.1
geldt p− 1 ≤ d. Omdat we ook al te omgekeerde ongelijkheid hebben
aangetoond, volgt p− 1 = d. Dit is precies wat we wilden bewijzen. �

Definitie 2.3. Voor p een priemgetal, noemen we een g mod p ∈
(Z/pZ)∗ met orde(g mod p) = p− 1 een primitieve wortel modulo p.

Stelling 2.2 zegt dus dat primitieve wortels modulo p bestaan,
voor elk priemgetal p. Het gegeven bewijs is een typisch voor-
beeld van een existentiebewijs: het levert geen algoritme waarmee
efficient zo’n primitieve wortel kan worden gevonden. Voor di-
verse bewijzen van dezelfde stelling, allemaal niet constructief, zie
http://www.math.uconn.edu/~kconrad/blurbs/grouptheory/cyclicFp.pdf,
van de Amerikaanse wiskundige Keith Conrad.

2.4. Discrete logaritmen.
Gegeven een priemgetal p en een primitieve wortel g mod p ∈ (Z/pZ)∗,
weten we dat voor 0 ≤ i < j < p − 1 de machten gi mod p
en gj mod p verschillend zijn: immers, vermenigvuldigen met de in-
verse van gi mod p levert 1 mod p en gj−i mod p en verschillen omdat
0 < j − i < p− 1 = orde(g mod p. In het bijzonder is zijn er dus p− 1
onderling verschillende machten van g mod p. Omdat (Z/pZ)∗ uit pre-
cies p− 1 elementen bestaat, volgt hieruit dat elke a mod p ∈ (Z/pZ)∗

te schrijven is als
a mod p = gm mod p,

voor een unieke m met 0 ≤ m < p − 1. Deze m heet de discrete
logaritme van a mod p (ten opzichte van g mod p).

We schetsen nu een manier waarop informatie over deze discrete
logaritme van a mod p bij een gegeven primitieve wortel g mod p ge-
vonden kan worden. Allereerst merken we op, dat voor gehele k,m
geldt

gk mod p = gm mod p
⇔

g|k−m| mod p = 1 mod p
⇔

p− 1|k −m
⇔ k ≡ m mod (p− 1).

(Hier gebruiken we Lemma 2.1 voor de middelste equivalentie.) Dus,
als we een k gevonden hebben zodat gk mod p = a mod p, dan vinden
we de discrete logaritme van a mod p door de rest van k bij deling door
(p− 1) te nemen.

We nemen verder aan, dat p oneven is: voor p = 2 is er geen enkel
probleem. Onze aanname impliceert, dat (p− 1)/2 een positief geheel
getal is dat kleiner is dan p− 1, en dus geldt voor

ā := g(p−1)/2 mod p

http://www.math.uconn.edu/~kconrad/blurbs/grouptheory/cyclicFp.pdf
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dat ā 6= 1 mod p en ā2 = 1 mod p. Dus geldt ā = −1 mod p, want het
polynoom X2 − 1̄ heeft niet meer dan twee nulpunten in Z/pZ omdat
p een priemgetal is. Conclusie:

g(p−1)/2 mod p = −̄1.

We noemen a mod p een kwadraat modulo p als er een b mod p bestaat
zodat b2 mod p = a mod p.

Lemma 2.5. a mod p ∈ (Z/pZ)∗ is een kwadraat modulo p dan en
slechts dan als a(p−1)/2 = 1 mod p.

Bewijs. ⇒: Stel a mod p = b2 mod p. Dan is a(p−1)/2 mod p =
bp−1 mod p = 1 mod p.
⇐: Stel dat a(p−1)/2 mod p = 1̄. Schrijf a mod p = gm mod p, dan volgt
gm(p−1)/2 mod p = 1̄. Vanwege Lemma 2.1 geldt dus (p−1)|m(p−1)/2,
dus r is een gehele k zodat (p − 1)k = m(p − 1)/2, oftewel m = 2k.
Dus a mod p = g2k mod p, en dat is een kwadraat. �

Het hier gegeven criterium om te testen of een gegeven a mod p
een kwadraat modulo p is, is heel efficient. Immers, a(p−1)/2 mod p kan
je met herhaald kwadrateren modulo p uitrekenen in ongeveer log(p)
rekenstappen. Die rekenstappen zelf kosten een tijd die (ongeveer) door
(log(p))2 begrensd is.

Conclusie: de laatste bit van de discrete logaritme m van a mod p
kunnen we gemakkelijk vinden: m is even als a mod p een kwadraat is,
en m is oneven als dit niet het geval is. In feite krijgen we dit soort
informatie door te gebruiken dat de orde p − 1 van elke primitieve
wortel modulo p een even getal is. Schrijven we p − 1 = 2en met n
geheel en is a mod p = gm mod p, dan is het zelfs mogelijk om heel
snel m mod 2k te bepalen. Voor de toepassingen is het niet gewenst
dat zulke informatie gemakkelijk te krijgen is. Om dit te voorkomen,
wordt het priemgetal p zo gekozen dat

p− 1 = `k

met k klein en ` een groot priemgetal. In plaats van de primitieve
wortel g mod p, nemen we dan

h̄ = h mod p := gk mod p.

Per constructie geldt orde(h mod p) = `, en

H :=
{
h̄, h̄2, . . . , h̄`−1, h̄` = 1̄

}

is een ondergroep van (Z/pZ)∗ bestaande uit precies ` elementen. Elke
a mod p ∈ H is dan te schrijven als h̄m. Over zo’n m, die precies op
veelvouden van ` na bepaald is, is het in het algemeen veel moeilijker
om informatie te krijgen.
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2.6. Worteltrekken modulo p. In de hierboven beschreven on-
dergroep H geldt, dat a` ≡ 1 mod p voor elke a mod p ∈ H. Bijgevolg
is a`+1 ≡ a mod p, en omdat ` + 1 even is, is dus j := (` + 1)/2 een
positief geheel getal. Daarmee is aj mod p gedefinieerd, en die heeft als
kwadraat weer a mod p. Dus in de groepH is worteltrekken erg eenvou-
dig. Ditzelfde idee wordt gebruikt in het zogeheten Tonelli-Shanks algo-
ritme. Gegeven een oneven priemgetal p en een ā = a mod p ∈ (Z/pZ)∗

die een kwadraat is (met andere woorden, vanwege Lemma 2.5, er geldt
dat ā(p−1)/2 = 1̄), en een b̄ = b mod p ∈ (Z/pZ)∗ die geen kwadraat
is (met andere woorden, opnieuw vanwege Lemma 2.5, er geldt dat
b̄(p−1)/2 = −̄1), vindt dit algoritme op de volgende manier een wortel
uit ā:
het Tonelli-Shanks algoritme

• Definieer gehele getallen s, q door de factorisatie

p− 1 = q2s

waarbij q oneven is. In het bijzonder is dus s ≥ 1, want p− 1
is een even getal.
• Schrijf

r̄ := ā(q+1)/2 en t̄ := āq.

Dan geldt r̄2 = āq+1 = t̄ā. Dus als we zouden hebben dat
t̄ = 1̄, dan hadden we een wortel uit ā gevonden, namelijk r̄.

De gewenste uitkomst t̄ = 1̄ kan ook anders geschreven
worden, namelijk als orde(t̄) = 1. We gaan daarom de orde
van t̄ in de groep (Z/pZ)∗ nader bestuderen. Hiertoe kiezen
we allereerst een primitieve wortel ḡ ∈ (Z/pZ)∗; deze bestaat
vanwege Stelling 2.2. Omdat ā een kwadraat is, kunnen we
schrijven ā = ḡ2m voor zekere gehele m. Bijgevolg is

t̄2
s−1

= āq2
s−1

= ḡm(p−1) = 1̄,

dus vanwege Lemma 2.1 weten we dat orde(t̄) een deler is van
2s−1. We kunnen dus schrijven

orde(t̄) = 2i

waarbij geldt 0 ≤ i ≤ s− 1.
Zoals gezegd, als i = 0 dan is t̄ = 1̄ en dan hebben we een

wortel uit ā gevonden. We mogen dus aannemen dat i > 0.
Het idee is, om dan t̄ en r̄ zo te veranderen, dat de identiteit
r̄2 = āt̄ nog steeds geldt, en dat bovendien de orde van t̄
daarbij verandert in een lagere macht van 2. Hierbij gaan
we de gegeven b̄ ∈ (Z/pZ)∗, waarvan we weten dat deze geen
kwadraat is, gebruiken.
• Er geldt

orde(b̄q) = 2s,
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want (b̄q)2
s

= b̄p−1 = 1̄, en (b̄q)2
s−1

= b̄(p−1)/2 = −̄1 mdat b̄
geen kwadraat is. Schrijf c̄ := b̄q. We gaan c̄ gebruiken om een
kwadraat te maken die dezelfde orde heeft als t̄.

We hebben orde(t̄) = 2i waarbij 1 ≤ i ≤ s − 1, dus ook
s− i ≥ 1. Bekijk het rijtje

c̄, c̄2, c̄4, . . . , c̄2
s−i

.

Omdat c̄ orde 2s heeft, is de orde van c̄2 gelijk aan 2s−1, en die
van c̄4 is 2s−2. Zo door gaande, zie je dat

orde(c̄2
s−i

) = 2s−(s−i) = 2i.

Hier hebben we dus een element met dezelfde orde als t̄. Bo-
vendien is het een kwadraat, want s− i ≥ 1 dus 2s−i is even.
• Een wortel uit ē := c̄2

s−i
is d̄ := c̄2

s−i−1
. Door in de gelijkheid

r̄2 = āt̄ beide kanten te vermenigvuldigen met d̄2 = ē, krijgen
we

(r̄d̄)2 = ā(t̄ē.

Claim: hier is de orde van de factor t̄ē strikt kleiner dan die
van t̄. Dit zie je als volgt.

Zoals we weten hebben zowel t̄ als ē orde 2i, waarbij i ≥ 1.
Verheffen we t̄ en ē tot de macht 2i−1, dan krijgen we een
element van (Z/pZ)∗ waarvan het kwadraat 1̄ is, maar zelf is

het niet 1̄. Conclusie: zowel t̄2
i−1

als ē2
i−1

zijn gelijk aan −̄1.
En dus is

(t̄ē)2
i−1

= (−̄1)2 = 1̄.

Uit Lemma 2.1 volgt nu dat de orde van t̄ē een deler is van
2i−1. In het bijzonder is deze dus strikt kleiner dan de orde
van t̄.
• De bovenstaande stappen leveren zo steeds nieuwe r̄ en t̄, waar-

voor de gelijkheid r̄2 = āt̄ geldt en waarin de orde van t̄ een
steeds kleinere macht van 2 wordt. Dus na hooguit s− 1 stap-
pen hebben we t̄ = 1̄, en dan is r̄ een wortel uit ā.

Het Tonelli-Shanks algoritme gebruikt dus een niet-kwadraat b̄ om
een wortel uit het kwadraat ā te trekken. Precies de helft van de
elementen van (Z/pZ)∗ zijn niet-kwadraten. Dus in de praktijk zal
je heel snel een niet-kwadraat gevonden hebben: als je n keer aselect
een element van (Z/pZ)∗ trekt, dan is de kans dat je alle n keren een
kwadraat had 2−n.

2.7. Diffie-Hellman key exchange. De Diffie-Hellman key ex-
change is een protocol waarbij twee partijen A en B via een publiek
kanaal een gemeenschappelijke, geheime sleutel afspreken.

Daarvoor gebruiken we een priemgetal p zodat p − 1 = `k voor
een groot priemgetal `, en een h̄ := gk mod p waarbij g een primitieve
wortel modulo p is. Het paar (p, h̄) mag iedereen weten. Merk op dat
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orde(h̄) = `. De te construeren gemeenschappelijke sleutel van A en B
wordt een element van (Z/pZ)∗, en wel een macht van h̄, die als volgt
wordt bepaald.

• Als eerste stap kiest A een (geheim) geheel getal a, en A be-
rekent h̄a. Evenzo kiest B een geheime b en bepaalt h̄b. Deze
h̄a respectievelijk h̄b sturen A en B vervolgens naar de ander.
• Vervolgens berekent A de waarde (h̄b)a = h̄ab, en net zo be-

paalt B de waarde (h̄a)b = h̄ab. Dit is hun gemeenschappelijke
sleutel.

Omdat de communicatie tussen A en B via een publiek kanaal
verloopt, kunnen we veronderstellen dat een partij E die in de geheime
gemeenschappelijke sleutel van A en B is gëınteresseerd, het paar (p, h̄)
kent, en ook de waarden h̄a en h̄b heeft onderschept. De veiligheid van
het systeem komt dus neer op de vraag, of E hieruit de waarde h̄ab kan
bepalen, of op z’n minst: gegevens over h̄ab kan achterhalen.

Een manier waarop E dat zou kunnen is via discrete logaritmen
modulo p: vindt eerst uit h̄ en h̄a de waarde a mod `, dan uit h̄ en h̄b

de waarde b mod `, en reken vervolgens h̄ab uit. Omdat het bepalen van
discrete logaritmen in het algemeen lastig is, verwachten we dat ook in
onze situatie langs deze weg de gemeenschappelijke sleutel van A en B
niet gemakkelijk te vinden is. Een andere manier om uit h̄a en h̄b de
waarde h̄ab te bepalen, kennen we niet. De veiligheid van het Diffie-
Hellman key exchange protocol is gebaseerd op de veronderstelling dat
er geen snelle manier te vinden is om deze berekening te doen zonder
eerst a en b te bepalen. En als ook dat niet eenvoudig is, hebben we
een veilig systeem. . .

2.8. Rivest-Shamir-Adleman. Het bekende RSA (Rivest-
Shamir-Adleman) public key cryptosysteem heeft, zoals de naam al
suggereert, als belangrijk kenmerk dat de sleutel die bij de encryptie
wordt gebruikt, openbaar is. Dat is dus totaal anders dan bijvoorbeeld
voor de AES, waar het juist essentieel is dat deze sleutel geheim
blijft. Het voordeel van een publieke sleutel is uiteraard, dat je
niet eerst samen (bijvoorbeeld met behulp van een Diffie-Hellman
sleuteluitwisseling) een geheime sleutel hoeft af te spreken.

De veiligheid van RSA is gebaseerd op de veronderstelling, dat er
voor algemene N en e geen efficient algoritme bestaat om e-de machts
wortels te trekken uit een getal modulo N . Zouden we hier N = p een
priemgetal genomen hebben, en e = 2, dan weten we uit (2.6) hierboven
dat er wel zo’n algoritme is. En nog eenvoudiger, opnieuw voor N = p
een priemgetal, als we een e > 0 nemen zodat ggd(e, p− 1) = 1, dan is
uit elke ā ∈ Z/pZ een voudig een e-de machts wortel te trekken: kies
namelijk d > 0 zodat ed ≡ 1 mod (p − 1). Zo’n d bestaat omdat we
aannemen dat e een eenheid is modulo p − 1. Dan is ād de gevraagde
e-de machts wortel. Immers, dit is duidelijk als ā = 0̄. En als ā 6= 0̄



2. DH EN RSA EN ELGAMAL HANDTEKENINGEN 41

dan is, omdat p een priemgetal is, ā ∈ (Z/pZ)∗. En dus is

(ād)e = ā · āed−1 = ā1̄ = ā,

want ed − 1 is een veelvoud van p − 1. Dus we hebben inderdaad een
e-de machts wortel uit ā gevonden.

In RSA wordt dan ook niet met N een priemgetal gewerkt, maar
met een N die een product is van twee grote, verschillende priemgetal-
len. Het systeem werkt als volgt.

• Kies twee grote priemgetallen p 6= q en bereken N = pq. Het
getal N maak je openbaar, maar p en q houd je geheim.
• Er geldt dan ϕ(N) = (p− 1)(q − 1) zoals we in het begin van

dit hoofdstuk zagen. Dit getal ϕ(N) houd je eveneens geheim.
Kies vervolgens een e > 1 met de eigenschap ggd(e, ϕ(N)) = 1.
Deze e is de publieke sleutel.
• Wil iemand ons een bericht m̄ ∈ Z/NZ sturen, dan berekent

hij/zij eerst m̄e. Dit is de versleutelde versie van het bericht,
en dat wordt aan ons verstuurd.
• Zelf kennen we zowel ϕ(N) als e, en e was zo gekozen dat het

een eenheid is modulo ϕ(N). We kunnen dus eenvoudig een
d > 0 bepalen zodat de ≡ 1 mod ϕ(N). Dan is (m̄e)d gelijk
aan het oorspronkelijke bericht m̄.

Om in te zien dat dit systeem inderdaad werkt, moet worden na-
gegaan dat voor elke m̄ geldt dat m̄de = m̄. Anders gezegd: voor elke
m ∈ Z geldt dat N een deler is van mde −m. Omdat N = pq waarbij
p en q twee verschillende priemgetallen zijn, is dit hetzelfde als de be-
wering dat zowel p als q een deler van mde−m is. Welnu, de− 1 is een
veelvoud van ϕ(N) = (p − 1)(q − 1), dus ook van p − 1 en van q − 1.
Met hetzelfde argument dat hierboven gebruikt werd om e-de machts
wortels uit getallen modulo p te trekken, volgt dan het gevraagde.

Het is duidelijk waarom in dit systeem ϕ(N) geheim dient te blijven:
e is publiek, dus wie ook ϕ(N) kent, die kan gemakkelijk d vinden
zodat de ≡ 1 mod ϕ(N), en zoals we zagen is daarmee het systeem
gekraakt. Wie de delers p, q van N kan vinden, die heeft ook ϕ(N).
Omgekeerd, kent iemand ϕ(N), dan ken je ook de som van p en q, want
die is s := N + 1 − ϕ(N). Omdat N = pq, zijn dan p en q de twee
oplossingen van de vergelijking

x2 − sx+N = 0,

en die oplossingen zijn eenvoudig te vinden. Het factoriseren van N is
dus een even moeilijk probleem als het vinden van ϕ(N). Omdat we
dit voor heel grote N niet efficient kunnen, wordt dit niet gezien als
een gevaar voor het RSA systeem.

Het zou natuurlijk mogelijk zijn dat er een efficient algoritme be-
dacht kan worden dat e-de machts wortels modulo N trekt, zonder
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daarbij gebruik te maken van de factorisatie van N . Zo’n algoritme
zou RSA onveilig maken. Maar niemand schijnt nog een idee te heb-
ben hoe zo’n algoritme er dan uit zou moeten zien, dus men gaat er van
uit dat RSA wel veilig is. Uiteraard moet dan wel N = pq niet gemak-
kelijk te factoriseren zijn. Dat is N wel als er bijvoorbeeld veel getallen
p+m zijn, met |m| < 2

√
p, zodat p+m alleen heel kleine priemfactoren

heeft. Bijvoorbeeld een priemgetal p waarvoor geldt p + 1 = 2n (dit
heet een Mersenne priemgetal) is ongeschikt voor RSA.

Hoewel het bovenstaande het basisidee van RSA wel weergeeft, zijn
voor de praktijk extra zaken nodig. Bijvoorbeeld: als de gebruikte sleu-
tel publiek is, dan kan zonder verdere gegevens niet nagegaan worden
of een ontvangen bericht wel verstuurd is door degene die beweert het
verstuurd te hebben. Oplossingen voor dergelijke problemen bestaan,
en daarover gaat Sectie 2.9.

2.9. ElGamal digitale handtekeningen. Taher Elgamal pro-
moveerde in 1984 bij Martin Hellman, een van de twee personen die
we al tegenkwamen bij het Diffie-Hellman protocol. Hij beschreef een
manier om berichten m te voorzien van een digitale handtekening. Dit
werkt als volgt.

De berichten m die verstuurd worden, zijn elementen van een zekere
“berichtenverzameling” M . Dat zou zoals bij RSA Z/NZ kunnen zijn,
maar ook de verzameling ‘staten’ bij AES, of zoals bij Diffie-Hellman
een groep (Z/pZ)∗. In het ElGamal systeem speelt een hash functie
een rol; dat is een functie

H : M −→ Z>0.

Hash functies worden veel gebruikt in de cryptografie. Voor allerlei
praktische toepassingen zijn hash functies geconstrueerd met fraaie na-
men als SHA-1 en SHA-2. Een eis die aan onze hash functie wordt op-
gelegd, is dat er geen efficiente manier mag zijn om gegeven een waarde
H(m), een m̃ ∈M te vinden waarvoor geldt H(m̃) = H(m). We gaan
er van uit, dat de gebruikte functie H openbaar is; iedereen kan dus
bij een willekeurig bericht m ∈M de waarde H(m) uitrekenen.

Vervolgens wordt een groot priemgetal p en een primitieve wortel
ḡ ∈ (Z/pZ)∗ gekozen. De persoon die een bericht m van een handteke-
ning wil voorzien heeft (of kiest) een geheime sleutel x: een getal dat
voldoet aan 1 < x < p − 1. Hiermee berekent hij/zij ȳ := ḡx. Het
drietal

(p, ḡ, ȳ)

heet de publieke sleutel (van deze persoon). Deze publieke sleutel mag,
zoals de naam al aangeeft, openbaar gemaakt worden.

Een digitale handtekening op bericht m wordt vervolgens zo ge-
maakt:
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• Kies een random getal k waarvoor geldt dat k mod (p−1) een
eenheid is;
• Bereken r met 1 ≤ r ≤ p− 1 zodat geldt r mod p = ḡk;
• Bereken s met 0 ≤ s < p− 1 zodat geldt

s mod (p− 1) = ((H(m)− xr) mod (p− 1)) · (k mod (p− 1))−1.

• Als s = 0, kies dan een nieuwe random k, totdat s 6= 0.

De ElGamal digitale handtekening op m is dan het paar (r, s).
De enige manier waarop het geval s = 0 kan optreden in boven-

staand recept, is dat r voldoet aan xr ≡ H(m) mod (p− 1). Omdat x
voldoet aan x 6≡ 0 mod (p− 1), bestaan er dus waarden r zodat s 6= 0.
Het algoritme probeert alleen mogelijkheden met r mod p = ḡk waarbij
ggd(k, p− 1) = 1. Dat zijn precies alle primitieve wortels in (Z/pZ)∗:

Lemma 2.10. Stel p is een oneven priemgetal, en ḡ ∈ (Z/pZ)∗ is een
primitieve wortel. Voor een geheel getal k geldt dan

orde(ḡk) = p− 1⇔ ggd(k, p− 1) = 1.

Bijgevolg zijn er precies ϕ(p− 1) primitieve wortels modulo p.

Bewijs. Schrijf d := orde(ḡk). Dan geldt (p − 1)|dk, dus als
ggd(k, p − 1) = 1 dan volgt (p − 1)|d. Omdat vanwege Lemma 2.1
ook d|(p− 1), impliceert dit d = p− 1.

En als ggd(k, p − 1) = e > 1, schrijf dan k = ek1 en p − 1 = ee1.
De gelijkheid

(ḡk)e1 = ḡk1ee1 = 1̄

laat zien dat d = orde(ḡk) ≤ e1 < p− 1 in dit geval.
Omdat ḡk alleen afhangt van k mod (p−1), levert bovenstaande dat

de primitieve wortels modulo p precies horen bij de k mod (p − 1) ∈
(Z/(p− 1)Z)∗. Daarvan zijn er ϕ(p− 1). �

Omdat ϕ(p−1) groot is als p een groot priemgetal is, zal de eis dat
s 6= 0 moet zijn, in het algemeen geen problemen opleveren. Bijvoor-
beeld zou je op de geheime sleutel x de extra eis op kunnen leggen dat x
een eenheid moet zijn modulo (p−1). In dat geval is er namelijk slechts
één waarde r mod (p−1) waarvoor geldt xr ≡ H(m) mod (p−1). Dus
zodra ϕ(p−1) > 1, weten we in dat geval dat het algoritme deze waarde
kan vermijden. In de praktijk is dit alles geen enkel serieus probleem.

Als een ontvanger de boodschap m voorzien van de handtekening
(r, s) krijgt, berekent hij/zij H(m) en ḡH(m) (dat kan omdat ḡ en de
Hash functie H openbaar zijn. De verzender heeft ook nog een publieke
sleutel ȳ gemaakt; de ontvanger berekent nu

ȳr · (rs mod p)

en controleert of dit gelijk is aan ḡH(m).
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Omdat de digitale handtekening zo is gemaakt, dat geldt

ks ≡ (H(m)− xr) mod (p− 1),

geldt inderdaad

ḡH(m) = ḡksḡxr = (rs mod p) · ȳr,
dus als de controle door de ontvanger geen gelijkheid oplevert, dan is
er met het bericht of met de handtekening geknoeid.

De bruikbaarheid en veiligheid van dit systeem berusten op twee
aannames:

(1) Het is niet eenvoudig om de geheime sleutel van de verzender
te vinden. Anders gezegd, uit de publieke ȳ = ḡx is x niet
gemakkelijk te berekenen.

(2) Het is moeilijk om een handtekening te vervalsen. Dus: ook
al zijn ȳ en ḡ publiek, het is niet gemakkelijk om een paar
(r, s) te construeren (zonder gebruik te maken van de geheime
sleutel x) die als een geldige handtekening op een bericht m̃ zal
worden gezien. Al klinkt dit plausibel, er bestaat geen formeel
argument waarom zo’n methode niet zou kunnen bestaan.

3. priemgetallen

Voor de genoemde toepassingen in de cryptografie is het van belang
dat we kunnen beschikken over voldoende grote priemgetallen. We
behandelen hier een praktisch algoritme waarmee zulke priemgetallen
worden gevonden: de Miller-Rabin test. Deze is gebaseerd op het feit,
dat de vergelijking

x2 − 1̄ = 0̄

slechts twee oplossingen heeft in Z/pZ (voor p een oneven priemgetal),
namelijk x = 1̄ en x = −̄1. Een dergelijke uitspraak gebruikten we ook
al in het bewijs van Stelling 2.2. Een kort bewijsje voor bovenstaande
bewering: stel n mod p is een oplossing. Dit betekent dat p|(n2 − 1) =
(n− 1)(n+ 1). Omdat p een priemgetal is, volgt hieruit dat p|n− 1 of
p|n+ 1, anders gezegd, dat n ≡ ±1 mod p.

Schrijf nu, voor een oneven priemgetal p, net als bij het Tonelli-
Shanks algoritme p − 1 = q2s met s > 0 en q oneven. Voor een
willekeurige a met 1 ≤ a ≤ p − 1 geldt dan dat orde(baraq) een deler
is van 2s, dus die orde is 2i met 0 ≤ i ≤ s. Is s = 0, dan geldt āq = 1̄.
Zoniet, dan heeft āq2

i−1
orde 2, dus āq2

i−1
= −̄1. Anders geformuleerd:

in het rijtje

āq, āq2, . . . , āq2
s−1

komen we dan −̄1 tegen.
Deze observatie leidt tot een eenvoudige test: stel we hebben een

oneven getal n ∈ Z≥3 waarvan we willen weten of het priem is. Dat
gebeurt in de Miller-Rabin test als volgt.
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• Schrijf n = q2s met q oneven en s > 0. Herhaal de volgende
stappen een aantal keer:
• Kies random een ā 6= 0̄ in Z/nZ en bereken b̄ := āq.
• Als b̄ = 1̄, probeer dan (eventueel) nog een ā.
• Als b̄ 6= 1̄, bereken dan achtereenvolgend de machten

b̄, b2, . . . , b̄2
s−1

totdat in deze rij −̄1 voorkomt. Gebeurt dit niet, dan is n geen
priemgetal en stopt het algoritme. Gebeurt het wel, probeer
dan (eventueel) nog een ā.
• Als na voldoende veel geteste ā’s nog niet geconcludeerd is dat
n samengesteld is, dan is n waarschijnlijk priem.

Als bovenstaand algoritme als uitvoer geeft, dat n geen priemgetal
is, dan is dit inderdaad zo. Immers, het betekent dat er een ā 6= 0̄
in Z/nZ is gevonden die andere eigenschappen heeft dan de willekeu-
rige elementen van (Z/pZ)∗, zoals we voorafgaand aan het algoritme
bespraken.

En als het algoritme zegt dat n waarschijnlijk een priemgetal is,
dan betekent dit dat elke ā die bekeken is, voldoet aan āq = 1̄ (in dat
geval is ā een eenheid modulo n, en wel eentje met een orde die een
deler is van q), ofwel voldoet aan āq2

i
= −̄1 voor een i met 0 ≤ i < s.

Ook in dit geval is ā een eenhied modulo n, nu eentje die een even orde
heeft. Kortom, de conclusie is dat al die gebruikte ā’s zitten in

A :=
{
b̄ ∈ (Z/nZ)∗ | b̄q = 1̄ of ∃0 ≤ i < s : b̄q2

i

= −̄1
}
.

Voor deze verzameling A geldt:

Stelling 3.1. Als het oneven getal n > 1 geen priemgetal is, dan is

#A

n− 1
≤ 1

4
.

Een bewijs voor deze stelling is te vin-
den in een artikel van René Schoof:
http://http://www.mat.uniroma2.it/~schoof/05rene.pdf. In het
bewijs wordt gebruik gemaakt van een resultaat dat met behulp van
Stelling 2.2 kan worden bewezen:

Lemma 3.2. Stel p is een oneven priemgetal en e > 0. Dan geldt
ϕ(pe) = pe−1(p − 1), en (Z/peZ)∗ bevat een element ḡ met orde(ḡ) =
pe−1(p− 1).

Bewijs. Per definitie is ϕ(pe) gelijk aan het aantal gehele getallen n
met 1 ≤ n ≤ pe waarvoor geldt ggd(n, pe) = 1, oftewel waarvoor geldt
dat p geen deler is van n. Dit aantal is gelijk aan pe min het aantal
n ∈ {1, . . . , pe} dat wel door p deelbaar is. Zo vinden we ϕ(pe) =
pe − pe−1 = pe−1(p− 1).

http://http://www.mat.uniroma2.it/~schoof/05rene.pdf
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Het voorschrift
a+ peZ 7→ a+ pZ

definieert een afbeelding

f : (Z/peZ)∗ −→ (Z/pZ)∗

die voldoet aan f(ā · b̄) = f(ā)f(b̄) voor eenheden ā, b̄. Deze afbeelding
is surjectief, want een willekeurige a + pZ heeft als origineel (bijvoor-
beeld) a + peZ. Kies nu een primitieve wortel g + pZ ∈ (Z/pZ)∗ en
neem ḡ := g + peZ. Schrijf d := orde(ḡ). Dan geldt ḡd = 1̄, dus ook
gd mod p = f(ḡd) = f(1̄) = 1 mod p. Uit Lemma 2.1 volgt, dat d een
veelvoud is van de orde van g mod p, en die is p − 1. Er geldt dus
d = (p− 1)d1 voor zekere gehele d1 ≥ 1.

Het element h̄ := ḡd1 heeft dan orde p−1 in de groep (Z/peZ)∗. Als
we nu ook nog een element j̄ ∈ (Z/peZ)∗ vinden met orde(j̄) = pe−1,
dan volgt uit onderdeel (3) van Lemma 2.1, omdat ggd(pe−1, p−1) = 1,
dat h̄j̄ het gezochte element van orde ϕ(pe) is.

Claim: j̄ := (1 + p) mod pe is een element van (Z/peZ)∗, en de orde
ervan is pe−1.
Immers, met behulp van de binomiumformule zien we dat (1+p)p

e−1 ≡
1 mod pe. Dus inderdaad is (1 + p) mod pe een eenheid, en de orde
ervan is een deler van pe−1. Die orde is dus te schrijven als pi voor
zekere i met 0 ≤ i ≤ e− 1. Dan geldt

pe|
(

(1 + p)p
i − 1

)
.

Zou gelden i < e− 1, dan was i+ 2 ≤ e, en dus

(1 + p)p
i ≡ 1 mod pi+2.

Echter, opnieuw vanwege de binomiumformule zien we

(1 + p)p
i ≡ (1 + pi+1) mod pi+2.

Dus zou gelden pi+1 ≡ 0 mod pi+2, een tegenspraak! We concluderen
dat j̄ inderdaad orde pe−1 heeft, en daarmee is het bewijs geleverd. �

4. een factorisatiemethode: Pollard p− 1

Bij de behandeling van het RSA systeem zagen we, dat een nood-
zakelijke voorwaarde voor de veiligheid ervan is, dat er geen efficient
algoritme bestaat dat van elk in te voeren samengesteld getal n een
deler m|n kan vinden met 1 < m < n. Dit leidt tot de vraag, welke
algoritmes voor dit probleem bekend zijn. De meest succesvolle algorit-
mes tot op heden (= 2012) zijn de “number field sieve” (waarvan twee
versies in omloop zijn, de ‘speciale’, geschikt voor speciale getallen als
22m + 1 en veel meer gevallen, en de ‘algemene’, die wordt gebruikt
voor getallen waar geen specifieke eigenschap van bekend is. Ook een
voorloper van de number field sieve, de zogeheten kwadratische zeef,
is gebruikt voor een aantal succesvolle factorisaties. Een ander bekend
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algoritme is de “elliptic curve method”, ECM. Vooral als in de buurt
van een priemdeler p van n veel getallen p+ a te vinden zijn die alleen
maar kleine priemfactoren hebben, blijkt ECM, een methode geopperd
door de Leidse wiskundige H.W. Lenstra, heel goed te werken.

In deze sectie beschrijven we een algoritme dat een belangrijke mo-
tivatie is geweest voor ECM. Dat is de door de Engelse wiskundige
John Pollard bedachte p − 1 methode. Het belangrijkste verschil tus-
sen Pollard p − 1 en ECM is, dat de eerste de groep Z/pZ)∗ gebruikt
waarbij p|n een door het algoritme gezochte priemdeler is, en ECM ge-
bruikt in de plaats daarvan de zogeheten groep van punten over Z/pZ
op een elliptische kromme. Het idee is als volgt.

Stel we weten dat n > 1 samengesteld is. Is dan p een priemdeler
van n, dan hebben we een surjectieve afbeelding

π : (Z/nZ)∗ −→ (Z/pZ)∗

gegeven door ā = a+nZ 7→ a+pZ. Er geldt π(ā·b̄) = π(ā)π(b̄). Hebben
we een deler e van p− 1, dan zijn er elementen a+ pZ in (Z/pZ)∗ die
voldoen aan ae mod p = 1 mod p, en dus ook, voor elk veelvoud E van
e, aan aE mod p = 1 mod p. Die elementen a mod p zijn gemakkelijk
te beschrijven: is g mod p een primitieve wortel modulo p, en schrijven
we p− 1 = de, dan zijn

gd mod p, g2d mod p, . . . , gd(e−1) mod p, 1 mod p

precies de gezochte klassen a mod p.
Als zomaar random een eenheid a mod p genomen wordt, is de kans

dat dit een van de bovenstaande is, dus e/(p − 1) = 1/d. Echter, dit
kunnen we ook doen voor eventuele andere delers van p− 1. En, mits
p − 1 veel delers heeft, is zo de kans dat aE mod p = 1 mod p, als E
een gemeenschappelijk veelvoud is van meerdere zulke e’s, iets groter.
Nu kennen we p niet, en dus ook niet de geschikte e’s. Wat dan nog
wel kan, is een getal E gokken. Die dient heel veel delers te hebben om
onze kans van slagen te vergroten. Een veelgebruikte keuze is

E := kgv(2, 3, 4, 5, . . . , B)

voor een niet te kleine grens B. In Maple kan dat bijvoorbeeld zo:

E:=1: B:=100:

for j from 2 to B

do E:=lcm(E,j) end do:

E;

Neem nu een random (klein) getal a, bijvoorbeeld een klein priemge-
tal. De deler p van n kennen we nog niet, dus aE mod p evenmin. Maar
wel kunnen we aE mod n uitrekenen. Schrijf aE mod n = b mod n.
Dan is onze hoop dat aE mod p = 1 mod p, oftewel dat p|b−1. Zou dit
kloppen, dan deelt p zowel n als b−1, dus p|ggd(n, b−1). Dit is precies
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de manier waarop het Pollard p− 1 algoritme delers van n probeert te
vinden. Met E als hierboven, gaat dat in Maple als volgt:

> pollard:=proc(n)::integer;

local j,a,b,g::integer, notfound::boolean;

notfound:=true:

for j from 2 to 100 while notfound

do a:=ithprime(j):

if (n mod a)=0

then notfound:=false: return a:

else b:=a&^E mod n:

g:=gcd(n,b-1):

if g>1 and g<n then notfound:=false:

return g:

end if

end if

end do

end proc:

> pollard(10511111111111);

> pollard(2*3^40+1);

> ifactor(2*3^40+1);

5. elliptische krommen

De afkorting ECC in de cryptografie staat voor “Elliptic Curve
Cryptography”: cryptografie waarbij gebruikt gemaakt wordt van el-
liptische krommen. Over dit onderwerp is veel geschreven. Een eerste
onvolledige omschrijving is, dat de rol van (Z/pZ)∗ in diverse proto-
collen, ook vervuld kan worden door de groep E(Z/pZ) van punten op
een elliptische kromme E, met coördinaten in de getallen modulo p.

We geven hier een korte inleiding in de theorie van deze elliptische
krommen. Daarbij volgen we een gedeelte van de slides die de Ameri-
kaanse wiskundige Joe Silverman in 2006 maakte voor een zomerschool
over dit onderwerp in Wyoming. In zijn tekst schrijft hij, zoals gebrui-
kelijk in de algebra, Fp voor het lichaam Z/pZ. En is q = pe een macht
van een priemgetal p, dan is meer algemeen Fq een lichaam bestaande
uit precies q elementen. Zo kwamen wij bij het behandelen van de AES
al een lichaam F256 tegen.

De volledige tekst van Silverman staat op
www.math.brown.edu/~jhs/Presentations/WyomingEllipticCurve.pdf;
hieronder volgt, met wat extra uitleg, een klein gedeelte daarvan.

http://www.math.brown.edu/~jhs/Presentations/WyomingEllipticCurve.pdf
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An Introduction to the
Theory of Elliptic Curves
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Summer School on
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Applications to Cryptography
University of Wyoming

June 19 – July 7, 2006

0

Elliptic Curves

What is an Elliptic Curve?

• An elliptic curve is a curve that’s also naturally a
group.

• The group law is constructed geometrically.

• Elliptic curves have (almost) nothing to do with
ellipses, so put ellipses and conic sections out of
your thoughts.

• Elliptic curves appear in many diverse areas of math-
ematics, ranging from number theory to complex
analysis, and from cryptography to mathematical
physics.

An Introduction to the Theory of Elliptic Curves – 5–
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Elliptic Curves

Points on Elliptic Curves

• Elliptic curves can have points with coordinates in
any field, such as Fp, Q, R, or C.

• Elliptic curves with points in Fp are finite groups.
• Elliptic Curve Discrete Logarithm Prob-

lem (ECDLP) is the discrete logarithm problem
for the group of points on an elliptic curve over a
finite field.

• The best known algorithm to solve the ECDLP is
exponential, which is why elliptic curve groups are
used for cryptography.

• More precisely, the best known way to solve ECDLP
for an elliptic curve over Fp takes time O

(√
p
)
.

• The goal of these talks is to tell you something
about the theory of elliptic curves, with an em-
phasis on those aspects that are of interest in cryp-
tography.

An Introduction to the Theory of Elliptic Curves – 6–

Elliptic Curves

The Equation of an Elliptic Curve

An Elliptic Curve is a curve given by an equation of
the form

y2 = x3 + Ax +B

There is also a requirement that the discriminant

∆ = 4A3 + 27B2 is nonzero.

Equivalently, the polynomial x3 +Ax +B has distinct
roots. This ensures that the curve is nonsingular.

For reasons to be explained later, we also toss in an
extra point, O, that is “at infinity,” so E is the set

E =
{
(x, y) : y2 = x3 + Ax +B

}
∪ {O}.

Amazing Fact: We can use geometry to make the
points of an elliptic curve into a group. The next few
slides illustrate how this is accomplished.

An Introduction to the Theory of Elliptic Curves – 7–



5. ELLIPTISCHE KROMMEN 51

Uitleg: stel s = (α, β) is een punt op de kromme, dus β2 = α3+Aα+B.
Een lijn door s is dan te beschrijven als

` = {s+ tr}
waarin r 6= (0, 0) een vastgekozen richting is en t een parameter. Schrijf

F (x, y) = x3 + Ax+B − y2.
De snijpunten van ` met de kromme corresponderen dan met de waar-
den voor t die voldoen aan F (s+ tr) = 0. Deze uitdrukking F (s+ tr)
is een polynoom in de variabele t, en wel eentje van graad hooguit 3.
Bovendien is t = 0 een nulpunt van dit polynoom, immers s ligt op de
kromme.

We noemen ` een raaklijn in s aan de kromme, als geldt dat het
nulpunt t = 0 van F (s + tr) multipliciteit minstens 2 heeft. Merk
op, dat deze definitie van “raaklijn” voor het geval dat we over de
reële getallen werken, overeenkomt met onze intüıtie bij dit begrip.
Maar de definitie is niet alleen over R zinvol: het werkt even goed over
een willekeurig lichaam. Om zo’n raaklijn te vinden, moet de richting
r = (γ, δ) zo gekozen worden dat t = 0 een dubbel nulpunt van F (s+tr)
is. Uitgeschreven, omdat de coëfficiënt van t in dit polynoom gelijk is
aan

γ
∂F

∂x
(s) + δ

∂F

∂y
(s) = γ(3α2 + A)− 2δβ,

zien we dat er bij een gegeven punt s = (α, β) op de kromme in de
meeste gevallen slechts één raaklijn ` bestaat, namelijk de lijn met als
richting r een willekeurig veelvoud van (2β, 3α2 + A).

Een punt s heet een singulier punt van de kromme, als er meerdere
raaklijnen in s aan de kromme bestaan. De bovenstaande berekening
laat zien dat dit precies dan het geval is, als s = (α, β) behalve aan de
vergelijking van de kromme, ook nog voldoet aan het stelsel

{
2β = 0

3α2 + A = 0.

Als in het lichaam waarover we werken geldt 2 6= 0, dan zien we dat
voor een singulier punt s dus geldt s = (α, 0), waarbij α een nulpunt is
van x3 +Ax+B met multipliciteit minstens 2. In het bijzonder is dan

A = −3α2

en

B = −α3 − Aα = −α3 + 3α3 = 2α3.

Uit die twee gelijkheden volgt 4A3+27B2 = 0. Dus als 4A3+27B2 6= 0,
dan heeft de kromme geen singuliere punten, oftewel door elk punt van
de kromme gaat dan een unieke raaklijn.

Dit gegeven wordt in de rest van Silvermans slides gebruikt.
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The Geometry of Elliptic Curves

Adding Points on an Elliptic Curve

vP
vQ

E

Start with two points P and Q on E.

An Introduction to the Theory of Elliptic Curves – 9–

The Geometry of Elliptic Curves

Adding Points on an Elliptic Curve

ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃ

vP
vQ

L

E

Draw the line L through P and Q.

An Introduction to the Theory of Elliptic Curves – 10–
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The Geometry of Elliptic Curves

Adding Points on an Elliptic Curve

ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃ

vP
vQ

vR

L

E

The line L intersects the cubic curve E in a third
point. Call that third point R.

An Introduction to the Theory of Elliptic Curves – 11–

The Geometry of Elliptic Curves

Adding Points on an Elliptic Curve

ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃ

vP
vQ

vR

v

L

E

Draw the vertical line through R.
It hits E in another point.

An Introduction to the Theory of Elliptic Curves – 12–
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The Geometry of Elliptic Curves

Adding Points on an Elliptic Curve

ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃ

vP
vQ

vR

v
P ⊕Q

L

E

We define the sum of P and Q on E to be the
reflected point. We denote it by P ⊕Q or just P +Q.

An Introduction to the Theory of Elliptic Curves – 13–

The Geometry of Elliptic Curves

Adding a Point To Itself on an Elliptic Curve

vP

E

How do we add a point P to itself, since there are
many different lines that go through P ?

An Introduction to the Theory of Elliptic Curves – 14–
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The Geometry of Elliptic Curves

Adding a Point To Itself on an Elliptic Curve

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

vP

HHHHY

L is tangent to E at P

L

E

If we think of adding P to Q and let Q approach P ,
then the line L becomes the tangent line to E at P .

An Introduction to the Theory of Elliptic Curves – 15–

The Geometry of Elliptic Curves

Adding a Point To Itself on an Elliptic Curve

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

vP

vR

v
2P

HHHHY

L is tangent to E at P

L

E

Then we take the third intersection point R, reflect
across the x-axis, and call the resulting point

P ⊕ P or 2P .

An Introduction to the Theory of Elliptic Curves – 16–
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The Geometry of Elliptic Curves

Vertical Lines and the Extra Point “At Infinity”

E

P

Q = −P
v

v

Let P ∈ E. We denote the reflected point by −P .

An Introduction to the Theory of Elliptic Curves – 17–

The Geometry of Elliptic Curves

Vertical Lines and the Extra Point “At Infinity”

E

6

L

P

Q = −P
v

v

Vertical lines have

no third intersection

point with E

Big Problem: The vertical line L through P
and −P does not intersect E in a third point!
And we need a third point to define P ⊕ (−P ).

An Introduction to the Theory of Elliptic Curves – 18–
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The Geometry of Elliptic Curves

Vertical Lines and the Extra Point “At Infinity”

E

6

L

O

P

Q = −P
v

v

Create an extra

point O on E

lying at “infinity”

Solution: Since there is no point in the plane that
works, we create an extra point O “at infinity.”

Rule: O is a point on every vertical line.

An Introduction to the Theory of Elliptic Curves – 19–

The Algebra of Elliptic Curves

Properties of “Addition” on E

Theorem The addition law on E has the following
properties:

(a) P +O = O + P = P for all P ∈ E.
(b) P + (−P ) = O for all P ∈ E.
(c) P + (Q +R) = (P +Q) +R for all P,Q,R ∈ E.
(d) P +Q = Q + P for all P,Q ∈ E.

In other words, the addition law + makes the points
of E into a commutative group.

All of the group properties are trivial to check except
for the associative law (c). The associative law can be
verified by a lengthy computation using explicit formu-
las, or by using more advanced algebraic or analytic
methods.

An Introduction to the Theory of Elliptic Curves – 20–

Het optellen van punten op een elliptische kromme kan bijvoorbeeld
met het Magma pakket. Onderstaand voorbeeld gaat over de kromme
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met vergelijking y2 = x3 + 2x + 9 over de rationale getallen Q. Twee
punten op deze kromme zijn P := (0, 3) en P2 := (4, 9). Combinaties
van deze punten zijn dan als volgt te vinden.

Q:=Rationals();

E:=EllipticCurve([ Q | 2, 9]);E;

P:=E![0,3];P2:=E![4,9];

2*P;

P-P2;

6*P+7*P2;

De op een meetkundige manier gedefinieerde optelregels voor pun-
ten op een elliptische kromme laten zich ook in een formulevorm be-
schrijven.

The Algebra of Elliptic Curves

Formulas for Addition on E

Suppose that we want to add the points

P1 = (x1, y1) and P2 = (x2, y2)

on the elliptic curve

E : y2 = x3 + Ax +B.

Let the line connecting P to Q be

L : y = λx + ν

Explicitly, the slope and y-intercept of L are given by

λ =





y2 − y1
x2 − x1

if P1 6= P2

3x21 + A

2y1
if P1 = P2

and ν = y1 − λx1.

An Introduction to the Theory of Elliptic Curves – 22–
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The Algebra of Elliptic Curves

Formulas for Addition on E (continued)

We find the intersection of

E : y2 = x3 + Ax +B and L : y = λx + ν

by solving
(λx + ν)2 = x3 + Ax +B.

We already know that x1 and x2 are solutions, so we can
find the third solution x3 by comparing the two sides of

x3 + Ax +B − (λx + ν)2

= (x− x1)(x− x2)(x− x3)

= x3 − (x1 + x2 + x3)x
2 + (x1x2 + x1x3 + x2x3)x− x1x2x3.

Equating the coefficients of x2, for example, gives

−λ2 = −x1 − x2 − x3, and hence x3 = λ2 − x1 − x2.

Then we compute y3 using y3 = λx3 + ν, and finally

P1 + P2 = (x3,−y3).

An Introduction to the Theory of Elliptic Curves – 23–

The Algebra of Elliptic Curves

Formulas for Addition on E (Summary)

Addition algorithm for P1 = (x1, y1) and P2 = (x2, y2)
on the elliptic curve E : y2 = x3 + Ax +B

• If P1 6= P2 and x1 = x2, then P1 + P2 = O.

• If P1 = P2 and y1 = 0, then P1 + P2 = 2P1 = O.

• If P1 6= P2 (and x1 6= x2),

let λ =
y2 − y1
x2 − x1

and ν =
y1x2 − y2x1
x2 − x1

.

• If P1 = P2 (and y1 6= 0),

let λ =
3x21 + A

2y1
and ν =

−x3 + Ax + 2B

2y
.

Then

P1 + P2 = (λ2 − x1 − x2,−λ3 + λ(x1 + x2)− ν).

An Introduction to the Theory of Elliptic Curves – 25–
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The Algebra of Elliptic Curves

An Observation About the Addition Formulas

The addition formulas look complicated, but for exam-
ple, if P1 = (x1, y1) and P2 = (x2, y2) are distinct
points, then

x(P1 + P2) =

(
y2 − y1
x2 − x1

)2

− x1 − x2,

and if P = (x, y) is any point, then

x(2P ) =
x4 − 2Ax2 − 8Bx + A2

4(x3 + Ax +B)
.

Important Observation: If A and B
are in a field K and if P1 and P2 have
coordinates in K, then P1 + P2 and 2P1
also have coordinates in K.

An Introduction to the Theory of Elliptic Curves – 26–

The Algebra of Elliptic Curves

The Group of Points on E with Coordinates in a Field K

The elementary observation on the previous slide leads
to the important result that points with coordinates in a
particular field form a subgroup of the full set of points.

Theorem. (Poincaré, ≈ 1900) Let K be a field and
suppose that an elliptic curve E is given by an equation
of the form

E : y2 = x3 + Ax +B with A,B ∈ K.

Let E(K) denote the set of points of E with coordi-
nates in K,

E(K) =
{
(x, y) ∈ E : x, y ∈ K

}
∪ {O}.

Then E(K) is a subgroup of the group of all points
of E.

An Introduction to the Theory of Elliptic Curves – 27–

Met Magma is het eenvoudig om te rekenen in een groep E(Z/pZ) voor
p een (oneven) priemgetal:
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p:=37;

Fp:=GF(p);

E:=EllipticCurve([ Fp | -5,8]);

P:=E![6,3]; Q:=E![10,12];

Order(P);

Order(Q);

RationalPoints(E);

#E;

In bovenstaand voorbeeld blijken alle 45 punten in E(F37) combinaties
te zijn van de hier gegeven P en Q.

The Algebra of Elliptic Curves

A Finite Field Example (continued)

Substituting in each possible value x = 0, 1, 2, . . . , 36
and checking if x3 − 5x + 8 is a square modulo 37, we
find thatE(F37) consists of the following 45 points mod-
ulo 37:

(1,±2), (5,±21), (6,±3), (8,±6), (9,±27), (10,±25),

(11,±27), (12,±23), (16,±19), (17,±27), (19,±1), (20,±8),

(21,±5), (22,±1), (26,±8), (28,±8), (30,±25), (31,±9),

(33,±1), (34,±25), (35,±26), (36,±7),O.

There are nine points of order dividing three, so as an
abstract group,

E(F37) ∼= C3 × C15.

Theorem. Working over a finite field, the group of
pointsE(Fp) is always either a cyclic group or the prod-
uct of two cyclic groups.

An Introduction to the Theory of Elliptic Curves – 29–
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The Algebra of Elliptic Curves

Computing Large Multiples of a Point

To use the finite group E(Fp) for Diffie-Hellman, say,

we need p to be quite large (p > 2160) and we need to
compute multiples

mP = P + P + · · · + P︸ ︷︷ ︸
m times

∈ E(Fp)

for very large values of m.

We can compute mP in O(logm) steps by the usual
Double-and-Add Method. First write

m = m0 +m1 · 2 +m2 · 22 + · · · +mr · 2r
with m0, . . . ,mr ∈ {0, 1}.

Then mP can be computed as

mP = m0P +m1 · 2P +m2 · 22P + · · · +mr · 2rP,
where 2kP = 2 · 2 · · · 2P requires only k doublings.

An Introduction to the Theory of Elliptic Curves – 30–

The Algebra of Elliptic Curves

Computing Large Multiples of a Point (continued)

Thus on average, it takes approximately log2(m) dou-

blings and 1
2 log2(m) additions to compute mP .

There is a simple way to reduce the computation time
even further. Since it takes the same amount of time to
subtract two point as it does to add two points, we can
instead look at a “ternary expansion ofm, which means
writing

m = m0 +m1 · 2 +m2 · 22 + · · · +mr · 2r
with m0, . . . ,mr ∈ {−1, 0, 1}.

On average, this can be done with approximately 2
3 of

the mi’s equal to 0, which reduces the average number

of additions to 1
3 log2(m) .

An Introduction to the Theory of Elliptic Curves – 31–
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What Does E(K) Look Like?

What Does E(R) Look Like?

We have seen a picture of an E(R). It is also possible
for E(R) to have two connected components.

E

Analytically, E(R) is isomorphic to
the circle group S1 or to two copies
of the circle group S1 × C2.

An Introduction to the Theory of Elliptic Curves – 32–

What Does E(K) Look Like?

What Does E(Fp) Look Like?

The group E(Fp) is obviously a finite group. Indeed, it
clearly has no more than 2p + 1 points.

For each x ∈ Fp, there is a “50% chance” that the

value of f (x) = x3 + Ax + B is a square in F∗p. And

if f (x) = y2 is a square, then we (usually) get two points
(x,±y) in E(Fp). Plus there’s the point O.

Thus we might expect E(Fp) to contain approximately

#E(Fp) ≈ 1
2 · 2 · p + 1 = p + 1 points

A famous theorem of Hasse makes this precise:

Theorem. (Hasse, 1922) Let E be an elliptic curve

y2 = x3 + Ax +B with A,B ∈ Fp.
Then ∣∣#E(Fp)− (p + 1)

∣∣ ≤ 2
√
p.

An Introduction to the Theory of Elliptic Curves – 43–
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Elliptic Curves Over Finite Fields

The Order of the Group E(Fp)
The Frobenius Map is the function

τp : E(F̄p) −→ E(F̄p), τp(x, y) = (xp, yp).

One can check that τp is a group homomorphism.

The quantity ap = p + 1−#E(Fp)

is called the Trace of Frobinius, because one way
to calculate it is to use the Frobenius map to get a
linear transformation on a certain vector space V`(E).
Then ap is the trace of that linear transformation.

Hasse’s Theorem says that

|ap| ≤ 2
√
p.

For cryptography, we need E(Fp) to contain a subgroup
of large prime order. How does #E(Fp) vary for dif-
ferent E?

An Introduction to the Theory of Elliptic Curves – 44–

Elliptic Curves Over Finite Fields

The Distribution of the Trace of Frobenius

There are approximately 2p different elliptic curves de-
fined over Fp.
If the ap(E) values for different E were uniformly dis-
tributed in the interval from −2

√
p to 2

√
p then we

would expect each value to appear approximately 1
2
√
p

times.

This is not quite true, but it is true that the values ap
between (say) −√

p and
√
p appear quite frequently.

The precise statement says that the ap values follow a
Sato-Tate distribution:

Theorem. (Birch)

#
{
E/Fp : α ≤ ap(E) ≤ β

}
≈ 1

π

∫ β

α

√
4p− t2 dt.

An Introduction to the Theory of Elliptic Curves – 45–
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Elliptic Curves Over Finite Fields

Computing the Order of E(Fp)
If p is small, we can compute x3 + Ax + B for each
p = 0, 1, . . . , p−1 and use quadratic reciprocity to check
if it is a square modulo p. This takes time O(p log p).

Schoof found a deterministic polynomial-time algorithm
that computes E(Fp) in time O(log p)6.

Elkies and Atkin made Schoof’s algorithm more efficient
(but probabilistic), so it is now called the

SEA Algorithm.

The details of SEA are somewhat complicated. Roughly,
one studies the set of all maps of a fixed degree ` from E
to other elliptic curves. These correspond to quotient
curves E/Φ for finite subgroups Φ ⊂ E of order `. One
deduces information about ap modulo `, from which ap
can be reconstructed.

An Introduction to the Theory of Elliptic Curves – 46–

The Elliptic Curve Discrete Logarithm Problem

Elliptic Curve Discrete Logarithm Problem
ECDLP

Let E be an elliptic curve defined over a finite field Fp.

E : y2 = x3 + Ax +B A,B ∈ Fp.
Let S and T be points in E(Fp). Find an integer m so
that

T = mS.

Recall that the (smallest) integer m with this property
is called the Discrete Logarithm (or Index) of T
with respect to S and is denoted:

m = logS(T ) = indS(T ).

Let n be the order of S in the group E(Fp). Then
logS : (Subgroup of E generated by S) −→ Z/nZ.

is a group isomorphism, the inverse of m 7→ mS.

An Introduction to the Theory of Elliptic Curves – 50–



66 2. GEHEIMSCHRIFT

The Elliptic Curve Discrete Logarithm Problem

How To Solve the ECDLP

Exhaustive Search Method

Computem1S,m2S,m3S, . . . for randomly chosen val-
ues m1,m2,m3 until you find a multiple with mS = T .
Expected running time is O(p), since #E(Fp) = O(p).

Collision Search Method

Compute two lists for randomly chosen values
m1,m2, . . .

List 1: m1S, m2S, m3S, . . .

List 2: T −m1S, T −m2S, T −m3S . . .

until finding a collision

miS = T −mjS.

Expected running time is O(
√
p ) by the birthday para-

dox.
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The Elliptic Curve Discrete Logarithm Problem

How To Solve the ECDLP

Pollard’s ρ Method

• The collision method has running timeO(
√
p ), but

it takes about O(
√
p ) space to store the two lists.

• Pollards ρ method for discrete logs achieves the
same O(

√
p ) running time while only requiring a

very small amount of storage.
• The idea is to traverse a “random” path through

the multiples mS + nT until finding a collision.
This path will consist of a loop with a tail attached
(just like the letter ρ!!).

• It takes O(
√
p ) steps to arrive on the loop part.

Then we can detect a collision in O(
√
p ) steps by

storing only a small proportion of the visited points.
We choose which points to store using a criterion
that is independent of the underlying group law.
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The Elliptic Curve Discrete Logarithm Problem

How Else Can DLP Be Solved?

Pollard’s ρmethod works for most discrete log problems.

For an abstract finite group G whose group law is given
by a black box, one can prove that the fastest solution
to the DLP has running time O(

√
#G ).

But for specific groups with known structure, there are
often faster algorithms.

• For Z/NZ, the DLP is inversion modulo N . It
takes O(logN) steps by the Euclidean algorithm.

• For R∗, the DLP can be solved using the standard
logarithm,

if β = αm, then m = log(β)/ log(α).

• For F∗p, there is a subexponential algorithm called
the Index Calculus that runs in (roughly)

O
(
ec

3√log p) steps.
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The Elliptic Curve Discrete Logarithm Problem

Does ECDLP Have a Faster Solution?

The principal reason that elliptic curve groups are used
for cryptography is:

For general elliptic curves, the
fastest known method to solve
ECDLP is Pollard’s ρ Method!!

This means that it is not currently feasible to solve
ECDLP in E(Fq) if (say) q > 2160.

A DLP of equivalent difficulty in F∗q requires q ≈ 21000.

Similarly, ECDLP with q ≈ 2160 is approximately as
hard as factoring a 1000 bit number.

Hence cryptographic constructions based on ECDLP
have smaller keys, smaller message blocks, and may also
be faster.
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The Elliptic Curve Discrete Logarithm Problem

Solving ECDLP in Special Cases

For “most” elliptic curves, the best known solution to
ECDLP has running time O(

√
p ). But for certain spe-

cial classes of curves, there are faster methods.

It is important to know which curves have fast ECDLP
algorithms so that we can avoid using them.

Elliptic Curves E(Fp) With Exactly p Points

If #E(Fp) = p, then there is a “p-adic logarithm map”
that gives an easily computed homomorphism

logp-adic : E(Fp) −→ Z/pZ.

It is easy to solve the discrete logarithm problem in
Z/pZ, so if #E(Fp) = p, then we can solve ECDLP in
time O(log p).
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5.1. De Edwards vorm voor elliptische krommen. (In deze
paragraaf komt een tekst over de Edwards vorm, vergelijkbaar met de
Hoofdstukken 3 t/m 5 in de bachelorscriptie van Marion Dam (2012):
http://irs.ub.rug.nl/dbi/503b69f805f96.)

http://irs.ub.rug.nl/dbi/503b69f805f96
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