
0 
 

CRYPTOGRAFIE DOOR MIDDEL VAN 

ELLIPTISCHE KROMMEN 

DOOR MART ETMAN EN LUC STEENBAKKERS  KLAS: 6A 

WISKUNDE               11-02-2020   BEGELEIDER: DIÉ GIJSBERS 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

INHOUDSOPGAVE 

1. Inleiding …………………………..……………………………………………………………………………………………………….…1 

2. Onderzoeksvraag……………………………………………………………………………………………………………………….…2 

3. Hypothese……………………………………………………………………………………………………………………………………3 

4. Onderzoeksopzet…………………………..…………………………………………………………………………………………….3 

5. Diffie-Hellman………………………………………………………………………………………………………………………………4 

5.1 Sleutelprotocollen…………………………………………………………………………………………………………………4 

5.2 Diffie-Hellman……………………………………………………………………………………………………………………….5 

5.3 Programmeren van Diffie-Hellman………………………………………………………………………………………..6 

5.4 Voortbrengers……………………………………………………………………………………………………………………..12 

6. Elliptische Krommen…………………………………………………………………………………………………………………..15 

6.1 Wat is een elliptische kromme? ………………………………………………………………………………………….15  

6.2 Toepassingen van elliptische krommen ………………………………………………………………………………17 

6.3 De hoofdstelling van de Algebra …………………………………………………………………………………………19 

6.4 Drie snijpunten bewijs…………………………………………………………………………………………………………20 

7. Elliptische krommen cryptografie……………………………………………………………………………………………….22 

7.1 Optellen van twee punten….……….………………………………………………………………………………………22 

7.2 Optellen van een punt bij zichzelf……………….………………………………………………………………………24 

7.3 Sleutelprotocol opstellen met elliptische krommen…………………………………………………………….26 

7.4 ECC programmeren……………………………………………………………………………………………………………..29 

8. Vergelijken van Diffie-Hellman en ECC……………………………………………………………………………………….40 

8.1 Verschillen in veiligheid tussen DHS en ECC………………………………………………………………….…….40 

9. Conclusie……………………………………………………………………………………………………………………………..…….47 

10. Discussie…………………………………………………………………………………………………………………………………….49 

11. Bronnen…………………………………………………………………………………………………………………………….……….50 

12. Bijlagen……………………………………………………………………………………………………………………………..……….52 

13. Begrippenlijst………………………………………………………………………………………………………..……………………52 

14. Persoonlijke evaluatie…………………………………………………………………………………………..……………………54 

15. Contact met Expert……………………………………………………………………………………………………………….……55 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



2 
 

1.0 INLEIDING 

Voor ons profielwerkstuk hebben we onderzoek gedaan naar de werking van elliptische krommen. 

Elliptische krommen zijn wiskundige vergelijkingen van de vorm 𝑦2 = 𝑥3 + 𝑎𝑥 + 𝑏, met veel nuttige 

eigenschappen waardoor ze op zichzelf bijna een aparte tak in de wiskunde vormen. Met behulp van 

die eigenschappen is er een sleutelprotocol gemaakt met elliptische krommen, genaamd Elliptic 

Curve Cryptography (ECC). Dit sleutelprotocol wordt op veel plekken gebruikt. Zo heeft iedere 

mobiele telefoon een elliptische kromme voor zijn eigen unieke sleutelprotocol. Daarnaast is het 

elliptische kromme sleutelprotocol ECC ook het sleutelprotocol dat komt kijken bij beveiligen van 

cryptocurrency, zoals de Bitcoin. Elliptische krommen zijn zelfs in 1994 gebruikt in het bewijs van de 

laatste stelling van Fermat, zoals wordt uitgelegd in een video door R. Heyman (2016). Het 

onderwerp is verder wiskundig relatief eenvoudig te begrijpen en sluit goed aan op onderwerpen die 

we in de lessen van Wiskunde D al behandeld hebben. Zo komt het Diffie-Hellman sleutelprotocol 

direct terug in onze onderzoeksvragen, en ook het staartdelen om een derdegraads vergelijking te 

ontbinden hebben we al gehad bij wiskunde D. Ons uiteindelijke doel is het begrijpen van elliptische 

krommen en het sleutelprotocol gebaseerd op deze krommen.  Met behulp van de programmeertaal 

python* willen we ECC en het Diffie-Hellman sleutelprotocol (DHS) gaan programmeren. Hiermee 

hebben we testen uitgevoerd om te kijken welk systeem meer tijd kost om gekraakt te worden en 

welk systeem qua encryptie sneller is.  

*Dikgedrukte woorden zijn opgenomen in hoofdstuk 13, de begrippenlijst, op pagina 52. 

 

2.0 ONDERZOEKSVRAAG  

Voor ons onderzoek hebben wij gekeken naar de verschillen tussen een DHS en ECC. De hoofdvraag 

die wij ons daarbij stelden was:  

Wat zijn de verschillen in veiligheid en kraaktijd tussen een Diffie-Hellman sleutelprotocol en een 

sleutelprotocol met elliptische krommen?  

Om antwoord op deze vraag te kunnen geven, moesten we echter eerst een aantal deelvragen 

stellen en beantwoorden om uiteindelijk de hoofdvraag te kunnen beantwoorden. De deelvragen, 

die wij hebben opgesteld om onze hoofdvraag te kunnen beantwoorden, zagen er als volgt uit: 

• Wat is en welke eigenschappen heeft een elliptische kromme? 

• Waarvoor worden elliptische krommen zoal gebruikt? 

• Waarom mag een elliptische kromme geen singulier punt hebben en hoe geeft dit de 
voorwaarde dat 4𝑎3 + 27𝑏2 ≠ 0? 

• Hoe kunnen we een derdemachtsvergelijking oplossen met behulp van de hoofdstelling van 
de algebra? 

• Hoe bewijs je dat een lijn door twee punten op een elliptische kromme de kromme ook altijd 
in een derde punt snijdt? 

• Hoe werkt het ‘optellen’ van punten op een elliptische kromme? 

• Wat is het proces dat wordt gevolgd voor een sleutelprotocol met elliptische krommen? 

• Hoe werkt het programmeren van sleutelprotocollen in Python? 

• Wat verstaan we onder de kraaktijd van een cryptosysteem? 

• Hoe definiëren we de veiligheid van een cryptosysteem? 

• Op welk aspect kunnen we de prestaties van twee sleutelprotocollen het beste beoordelen? 
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3.0 HYPOTHESE 

Als we een Diffie-Hellman sleutelprotocol en een sleutelprotocol met elliptische krommen met elkaar 

vergelijken door te kijken naar de kraaktijd en de veiligheid, zullen we zien dat de kraaktijd voor een 

Diffie-Hellman bij dezelfde lengte van de gezamenlijke sleutel 𝑘 korter zal zijn dan die van ECC. Dit 

komt omdat het discrete logaritme probleem waarop het DHS gebaseerd is voor een computer veel 

makkelijker te kraken is door een brute kracht aanval op de geheime sleutel. We denken dat het de 

computer meer moeite zal kosten om het proces van het optellen van de punten op een elliptische 

krommen achterstevoren uit te voeren. Het elliptische kromme sleutelprotocol zal dus niet alleen 

veiliger zijn in de zin dat het langer duurt om de code te kraken, maar ook zal iedere afzonderlijke 

berekening langer duren bij ECC, zodat we eenzelfde mate van versleuteling kunnen bereiken terwijl 

de gebruikte gezamenlijke sleutel veel kleiner is dan de sleutel bij DHS. Wat deze afzonderlijke 

berekening bij ECC precies inhoudt, wordt later besproken Een kortere sleutel betekent dat bij het 

versleutelen van informatie de gemaakte berekening minder lang duurt en deze berekening is dus 

ook voor apparaten met minder rekenkracht, zoals mobiele telefoons, makkelijker uit te voeren.  

 

4.0 ONDERZOEKSOPZET 

Om te beantwoorden wat de verschillen in veiligheid en kraaktijd zijn tussen een Diffie-Hellman 

sleutelprotocol en een sleutelprotocol met elliptische krommen, moesten wij natuurlijk eerst de 

achtergronden van beide sleutelprotocollen begrijpen. Daarom hebben we eerst gekeken naar hoe 

Diffie-Hellman precies werkt en zijn we begonnen met dit protocol te programmeren in Python. 

Hiervoor hadden we natuurlijk eerst kennis van Python nodig. De basis van Python hebben we 

geleerd door het kijken van tutorials op YouTube, maar de ingewikkeldere functies en bewerkingen 

hebben we van internet gehaald nadat we hadden gekeken hoe ze werkten. Op school hebben we 

Python op de computers geïnstalleerd en hiermee het Diffie-Hellman sleutelprotocol 

geprogrammeerd. Vervolgens hebben we hiermee getest hoe snel het sleutelprotocol opgesteld 

gekraakt kon worden door de computer. Daarna hebben we onderzocht wat een elliptische kromme 

is en welke eigenschappen een elliptische kromme heeft. Hiervoor hebben we zowel boeken als 

bronnen op internet gebruikt. Na het begrijpen van elliptische krommen was het aan de orde om uit 

te vinden hoe ze worden gebruikt voor het maken van een sleutelprotocol. Daarvoor hebben we 

YouTube voorbeelden gebruikt, maar met name ook de boeken en internetverslagen die we eerder al 

voor de elliptische krommen hadden gebruikt. Ook hebben we over dit onderwerp met name vragen 

gesteld aan onze expert, Dhr. Gijsbers, omdat er nogal wat problemen ontstonden waarop wij het 

antwoord niet duidelijk en begrijpelijk verwoord konden vinden. Vervolgens hebben we ook voor dit 

sleutelprotocol een code in Python geschreven, waar we in paragraaf 7.4 dieper op ingaan. 

Uiteindelijk hebben we dan twee programma’s met allebei hun eigen sleutelprotocol. Door deze 

beiden te laten werken en te kijken welke er langer over doet met hetzelfde aantal uitgevoerde 

afzonderlijke berekeningen om gekraakt te worden, kunnen we een antwoord geven op de 

hoofdvraag. 
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5.0 DIFFIE-HELLMAN 

5.1 SLEUTELPROTOCOLLEN 

Om de versleuteling met elliptische krommen te kunnen vergelijken met een normale Diffie-Hellman 

versleuteling, is het handig om eerst te weten hoe dit normale Diffie-Hellman sleutelprotocol werkt 

en wat nou eigenlijk een cryptosysteem en een sleutelprotocol zijn.  

Een cryptosysteem is een manier om informatie te beveiligen, zodat alleen de mensen die met elkaar 

willen communiceren de informatie kunnen bekijken. Dit wordt gedaan door eerst een sleutel op te 

stellen en hiermee de informatie te beveiligen, vervolgens moeten we de sleutel op een of andere 

manier bij de ontvanger krijgen. Hoe dit gedaan wordt, is waar een symmetrische en een 

asymmetrisch cryptosysteem van elkaar verschillen. Om dit te beter begrijpen, gaan we eerst kijken 

wat een symmetrisch en asymmetrisch cryptosysteem inhoudt. 

Xavier (2017) beschrijft  in de video “Asymmetric encryption - Simply explained” wat symmetrische 
en asymmetrische cryptosystemen zijn en waar ze van elkaar verschillen. 
Om het verschil uit te leggen gebruiken we een voorbeeld. Persoon A en persoon B willen veilig 

informatie uitwisselen. Persoon A heeft een bepaald document en wil dat graag doorsturen naar 

persoon B. Eerst versleutelt persoon A dit document met een wachtwoord of sleutel en stuurt het 

dan naar persoon B. Als persoon B dit document wil openen, zal hij of zij eerst het wachtwoord van 

persoon A moeten weten. Persoon A zal dus het wachtwoord ook door moeten sturen naar persoon 

B, zonder dat iemand dit wachtwoord onderschept. Omdat we hier te maken hebben met een 

cryptosysteem waarbij dezelfde sleutel wordt gebruikt voor zowel het coderen als het decoderen, is 

er sprake van een symmetrisch cryptosysteem. Een voordeel hiervan is, dat het document niet 

gelezen kan worden, als het in verkeerde handen valt. Daarnaast is dit voor een computer ontzettend 

snel te coderen en te decoderen, en het versturen van de sleutel naar de ontvanger kost weinig tijd. 

Degene die het document onderschept, heeft immers geen wachtwoord. Het nadeel hiervan is, dat 

persoon B het document ook niet kan lezen, zonder dat hij of zij het wachtwoord van persoon A 

weet. Dit wachtwoord moet dus doorgestuurd worden, en dit kan ook weer onderschept worden. Als 

een onderschepper dus zowel het bericht als de sleutel in handen krijgt, kan hij alsnog het geheime 

bericht decoderen. Dit proces is dus niet helemaal veilig. 

Dit probleem van een symmetrisch versleuteling, kan worden opgelost door middel van een 

asymmetrisch cryptosysteem. Bij een asymmetrisch cryptosysteem gaan persoon A en B met elkaar 

communiceren door hun openbare sleutels, dus alle gegevens die bekend mogen worden, uit te 

wisselen en los van elkaar dezelfde sleutel te berekenen zonder dat derden dit kunnen 

onderscheppen en zonder dat geheime sleutels verstuurd moeten worden. Bij een symmetrisch 

cryptosysteem wordt dus dezelfde sleutel gebruikt om te coderen en te decoderen, bij een 

asymmetrisch sleutelprotocol worden twee verschillende geheime sleutels gebruikt, maar daarmee 

wordt dus dezelfde gezamenlijke sleutel berekend. Xavier (2017) geeft een goede omschrijving van 

dit proces: Er is sprake van een bepaalde afgesloten brievenbus, en iedereen die de locatie weet van 

die brievenbus, kan een bericht achterlaten. Echter, de enige die de brievenbus daadwerkelijk kan 

openen, is de eigenaar van de brievenbus. Alleen hij heeft de sleutel en kan zien wat de berichten 

zijn die de andere mensen in de brievenbus hebben achtergelaten. 

In het echt zien we vaak dat een symmetrisch en asymmetrisch sleutelprotocol naast elkaar gebruikt 

worden, op zo’n manier dat van beide de voordelen het best benut worden. Het nadeel aan 

asymmetrische encryptie is namelijk dat het heel langzaam gaat in verhouding tot een symmetrisch 

sleutelprotocol, zeker naarmate het gaat om het coderen van grote hoeveelheden informatie. 
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Daarom wordt bij een website vaak eerst met behulp van een asymmetrisch sleutelprotocol een 

gezamenlijke sleutel uitgewisseld. Met deze sleutel, die zowel de verzender als de ontvanger van de 

informatie hebben, kan dan een grote hoeveelheid informatie gecodeerd worden met een 

symmetrisch cryptosysteem. Omdat het uitwisselen van een gezamenlijke sleutel met een 

asymmetrisch sleutelprotocol maar over een kleine hoeveelheid informatie gaat, gaat dit ondanks 

dat een asymmetrisch sleutelprotocol langzaam is nog steeds behoorlijk snel. Daarna kunnen de 

snelheid van een symmetrisch sleutelprotocol en de veiligheid van een asymmetrisch sleutelprotocol 

samen benut worden bij het coderen van de informatie. Verderop in hoofdstuk 5.2 wordt nog een 

duidelijk voorbeeld hierbij gegeven. 

 

5.2 DIFFIE-HELLMAN 

Het Diffie-Hellman sleutelprotocol is een voorbeeld van een asymmetrisch cryptosysteem. Hierbij 

wordt op een wiskundige manier de openbare en de geheime sleutel met elkaar gelinkt, zodat een 

gecodeerd document alleen kan worden gedecodeerd met de bijbehorende geheime sleutel. Dit 

werkt als volgt: Persoon A kiest een priemgetal 𝑝. (Alle getallen die in dit proces worden gekozen, zijn 

positieve gehele getallen.) Dan kiest hij of zij twee getallen 𝑎 en 𝑔, met 𝑔 < 𝑝. Bij een goedwerkend 

DHS kies je ook 𝑎 < 𝑝, maar hier gaan we in hoofdstuk 5.4 nog verder op in. Met deze twee getallen 

wordt vervolgens een derde getal 𝑣 berekend, met 𝑣 ≡  𝑔𝑎  𝑚𝑜𝑑 𝑝.  

Het getal 𝑣 is de publieke sleutel van persoon A. De getallen 𝑝, 𝑔 en 𝑣 kunnen onbeveiligd worden 

verspreid, iedereen mag deze getallen 

weten. We noemen 𝑝, 𝑔 en 𝑣 de 

openbare sleutel van persoon A. Het 

getal 𝑎 is de geheime sleutel, deze moet 

persoon A dus geheim houden  

(Gijsbers, 2015). Vervolgens wil persoon 

B communiceren met persoon A. 

Hiervoor gebruikt hij of zij de getallen 

𝑝, 𝑔 en 𝑣 die door persoon A zijn 

vrijgegeven. Eerst kiest persoon B een 

getal 𝑏. Dit getal 𝑏 is de geheime sleutel 

van persoon B. Nu kan op dezelfde manier 

als bij persoon A de publieke sleutel van 

persoon B berekend worden. Dit getal noemen we 𝑤, waarbij dus geldt dat 𝑤 ≡ 𝑔𝑏  𝑚𝑜𝑑 𝑝. Dit getal 

𝑤 is nu de openbare sleutel van persoon B, en deze stuurt hij dus terug naar persoon A. Verder kan 

persoon B de gezamenlijke sleutel bepalen met zijn geheime sleutel 𝑏 en de publieke sleutel 𝑣. Deze 

gezamenlijke sleutel noemen we 𝑘, waarvoor geldt dat 𝑘 ≡ 𝑣𝑏 𝑚𝑜𝑑 𝑝. Omdat persoon A nu over de 

getallen 𝑎 en 𝑤 beschikt, kan ook hij de gezamenlijke sleutel uitrekenen door 𝑘 ≡ 𝑤𝑎  𝑚𝑜𝑑 𝑝. De 𝑘   

is nu voor persoon A en persoon B gelijk, want 𝑘 ≡ 𝑣𝑏 ≡ (𝑔𝑎)𝑏 ≡ 𝑤𝑎 ≡ (𝑔𝑏)
𝑎

 𝑚𝑜𝑑 𝑝. Met deze 

sleutel 𝑘 kun je de boodschap coderen. Hiervoor wordt een snel symmetrisch cryptosysteem 

gebruikt, bijvoorbeeld DES of AES.  

De werking van dit sleutelprotocol is gebaseerd op het feit dat het bij de vergelijking 

𝑣 ≡  𝑔𝑎  𝑚𝑜𝑑 𝑝 tot op de dag van vandaag niet mogelijk is om te achterhalen wat het getal 𝑎 in deze 

Figuur 1: Alice en Bob willen communiceren en gebruiken een DHS.  
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vergelijking is door middel van een snelwerkend algoritme, ook al zijn de getallen 𝑣, 𝑔 en 𝑝 bekend. 

Bij een vergelijking van de vorm 𝑣 =  𝑔𝑎  zou de 𝑎 te vinden zijn door het gebruik van logaritmes, dus 

𝑎 = log𝑔 𝑣. Als we echter modulo 𝑝 gaan werken, kan de logaritme niet meer worden toegepast, 

omdat we niet weten hoe vaak we 𝑝 van 𝑔𝑎 hebben afgehaald. Dit wordt ook wel het discrete 

logaritme probleem genoemd, waarop sommige cryptografische systemen zijn gebaseerd. Dit kun je 

gebruiken om een sleutelprotocol als deze te creëren. Nu volgt een voorbeeld:   

Persoon A wil persoon B het volgende bericht sturen: ‘Zullen we aan het profielwerkstuk gaan 

werken?’ Aangezien dit natuurlijk goed geheim gehouden moet worden, omdat niemand mag weten 

dat er daadwerkelijk aan het profielwerkstuk gewerkt wordt, wordt dit bericht gecodeerd. Om dit 

geheim te houden gaan we het bericht versleutelen door middel van een Diffie-Hellman 

sleutelprotocol. De gezamenlijke sleutel 𝑘 die uit het protocol komt kunnen we gebruiken om met 

bijvoorbeeld het symmetrische cryptosysteem Rijndael-128 het bericht te coderen.  

Stel persoon A kiest voor priemgetal 𝑝 = 67, 𝑔 = 6, 𝑎 = 42. Nu volgt dat 𝑣 ≡  𝑔𝑎  𝑚𝑜𝑑 𝑝, dus 𝑣 ≡

642 𝑚𝑜𝑑 67 ≡ 25. Nu maakt persoon A de getallen 𝑔, 𝑝 𝑒𝑛 𝑣 openbaar. Persoon B kiest voor 𝑏 = 16, 

dus 𝑤 ≡ 616 𝑚𝑜𝑑 67 ≡ 49. Nu maakt persoon B het getal 𝑤 bekend. Nu kan de gezamenlijke sleutel 

bepaald worden, dus voor persoon B geldt 𝑘 ≡ 2516 𝑚𝑜𝑑 67 ≡ 40, en voor persoon A geldt k ≡

4942 𝑚𝑜𝑑 67 ≡ 40. Met deze sleutel en het symmetrische cryptosysteem Rijndael-128 kan het 

bericht versleuteld worden tot een lange reeks hexadecimale tekens die zonder de bijbehorende 

sleutel niet te achterhalen is. Het versleutelde bericht ziet er als volgt uit: 

2eb295f920b99d4de1fc1038c0de89978dc4e09945e59661e4fea5d5f6e13080a4f5a3601ddcc23ce198

e73facfcab4e 

Als je dit weer op dezelfde manier decodeert, krijg je het oorspronkelijk bericht weer terug. 

 

5.3 PROGRAMMEREN VAN DIFFIE HELLMAN 

In de code van de normale Diffie-Hellman zijn exact de berekeningen gevolgd die in de theorie zijn 

beschreven. Als eerst wordt er een lijst van positieve gehele getallen en een lijst van priemgetallen 

opgesteld. Deze lijsten kunnen later in de code gebruikt worden om willekeurige getallen voor de 

variabelen te kiezen. Ook is er een minimum en een maximum voor de twee lijsten te bepalen, om 

de moeilijkheidsgraad en tijdsduur in te stellen van het opstellen en kraken van het sleutelprotocol. 

We hebben onze code zo gemaakt dat we eenvoudig de grootte van de lijst met priemgetallen en de 

lijst waaruit de 𝑎, 𝑏 𝑒𝑛 𝑔 gekozen worden kunnen aanpassen. Dit kan gedaan worden met het 

volgende stukje code:  

 

 

 

 

 Figuur 2: De stukken in het rood achter een # zijn commentaar en hebben dus verder geen 

invloed op de code. 
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De variabelen 𝑎, 𝑏 𝑒𝑛 𝑔 worden allemaal gekozen uit de lijst 𝑖_𝑙𝑖𝑠𝑡 en het modulo getal wordt 

gekozen uit de lijst 𝑝_𝑙𝑖𝑠𝑡 die beide worden opgesteld met het volgende stukje code: 

 

Hier wordt het stukje code opgeroepen voor het opstellen van een lijst met priemgetallen en 

vervolgens voor de 𝑛 een maximum ingesteld van 𝑝_𝑚𝑎𝑥 en in dit geval wordt er dus een lijst 

opgesteld van alle priemgetallen tot en met 10000. We gooien een deel van de priemgetallen weer 

weg door een variabele 𝑝_𝑚𝑖𝑛 te introduceren. Die zorgt ervoor dat de 𝑝_𝑚𝑖𝑛 altijd groter is dan de 

𝑖_𝑚𝑎𝑥 en in dit geval worden dus alle priemgetallen tot en met 1000 weggegooid. Dit zorgt ervoor 

dat het priemgetal dat gekozen wordt groot genoeg is en dat de getallen 𝑎, 𝑏 𝑒𝑛 𝑔, die allemaal 

modulo 𝑝 genomen worden, niet groter worden dan het modulogetal en dus na het toepassen van 

de moduloberekeningen alsnog heel klein worden. Daarna wordt een lijst opgesteld genaamd 𝑖_𝑙𝑖𝑠𝑡, 

die alle positieve gehele getallen van 𝑖_𝑚𝑖𝑛 tot en met 𝑖_𝑚𝑎𝑥 bevat. 

De code voor het opstellen van de lijst van 

priemgetallen ziet er als volgt uit: 

Bij dit stukje code is er sprake van de variabele 𝑝_𝑚𝑖𝑛. 

Dit is het minimum dat wordt ingesteld in de lijst met 

priemgetallen, zodat het zeker is dat er een priemgetal 

wordt gekozen met een bepaalde grootte. Deze 

variabele is in de code hierboven niet gedefinieerd, 

maar wordt boven dit stukje code wel bepaald. 

 

 

We hebben deze code gelukkig niet zelf geschreven, maar 

van de volgende site afgehaald: 

http://code.activestate.com/recipes/366178-a-fast-prime-

number-list-generator/ 

De code maakt gebruik van een methode genaamd ‘De zeef 

van Eratosthenes’. Dit is een proces waarmee een lijst van 

priemgetallen opgesteld kan worden. Het proces gaat als 

volgt: Je begint met een lijst vanaf 2 tot en met hoever je je 

lijst wil laten gaan. Dan worden alle getallen die een 

veelvoud zijn van 2, behalve 

het getal 2, verwijderd uit 

de lijst. Verder wordt 2 

opgeschreven als 

priemgetal, zoals te zien is in 

figuur 4. Dat proces wordt 

herhaald met het volgende getal 

in de lijst, dus met drie. We weten 

nu dat dit getal een priemgetal is, 

Figuur 4: alle veelvouden van 2 worden verwijderd uit de 

lijst van 1 t/m 100. Het getal 2 is dus zelf een priemgetal. 

Figuur 3: De zeef van Eratosthenes in Python.  

http://code.activestate.com/recipes/366178-a-fast-prime-number-list-generator/
http://code.activestate.com/recipes/366178-a-fast-prime-number-list-generator/
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omdat het door geen enkel getal daarvoor deelbaar was. Het getal 3 is dus een priemgetal en alle 

veelvouden van 3, behalve 3 zelf, worden verwijderd uit de lijst. Om deze reden beginnen we de lijst 

ook niet bij 1, want 1 is een deler van ieder geheel getal en dus zouden we alle getallen meteen 

weggooien. We weten ook zeker dat het getal 1 geen priemgetal is, omdat de priemfactorontbinding 

van ieder getal volgens de definitie uniek is. Als 1 een priemgetal was dan was bijvoorbeeld het getal 

10 = 2 ⋅ 5 maar ook 10 = 1 ⋅ 2 ⋅ 5 en dus is de priemfactorontbinding niet uniek. Het volgende getal 

in de lijst is 5, want het getal 4 was al verwijderd omdat het een veelvoud van 2 is. We weten nu dat 

5 ook een priemgetal is en alle veelvouden van 5 worden weggestreept uit de lijst. Dit proces wordt 

herhaald tot en met de wortel van het laatste cijfer in de lijst, omdat er na de wortel geen getallen 

meer in de lijst kunnen staan die een veelvoud zijn van dit getal. Het is namelijk zo dat alle getallen 

die een veelvoud waren van dit getal groter dan de wortel, automatisch een factor bevatten die 

kleiner moet zijn dan de wortel van het eindcijfer. Deze zijn dus al eerder geëlimineerd door een 

getal kleiner dan deze wortel. Een voorbeeld: Stel 𝑛 = 100, dan geldt dat √𝑛 = 10. Als een 

willekeurig getal tussen 2 en 100 uit een vermenigvuldiging bestaat van twee getallen: 𝑛 = 𝑔1 ⋅ 𝑔2 

waarbij 𝑔1 groter is dan 10, dan moet 𝑔2 dus kleiner zijn dan 10. Is dit niet zo, dan wordt de uitkomst 

van de vermenigvuldiging sowieso groter dan 100. Om te testen of een getal 𝑎 een priemgetal is 

hoeven we alleen maar te testen of de priemgetallen tot en met √𝑎 een priemfactor van 𝑎 zijn. 

 

 



9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- opzetten van een functie genaamd primes(n) 

- n wordt als input gegeven en bepaalt het maximum van 

de lijst met priemgetallen die wordt opgesteld. 

- als er een lijst opgesteld moet worden tot en met het 

getal 2, dan wordt 2 als output gegeven 

- als er een lijst opgesteld moet worden tot en met een 

getal kleiner dan 2, dan wordt er een lege output gegeven 

- opzetten van een lijst van oneven getallen, genaamd s,  

beginnend bij 3, tot en met de input(n)+1, met stappen 

van 2. Er wordt 1 opgeteld bij de input om ervoor te 

zorgen dat de input n, als deze oneven is, ook bij de lijst 

van oneven getallen zit. 

- hier wordt de wortel bepaald van de input n. Deze wordt 

later in de code gebruikt. 

- half geeft hier het maximum aantal plekken die de lijst 

met oneven getallen bevat aan. 

- i geeft de positie aan in de lijst met oneven getallen 

- m is gelijk aan positie i in lijst s en zorgt ervoor dat als 

positie i in lijst s opgeroepen moet worden in de code, er 

een variabele bestaat die je daarvoor kan gebruiken. 

- als de waarde m kleiner is dan de wortel van de input n, 

doe het volgende. De reden dat hier de wortel van de 

input n wordt gebruikt, is hierboven uitgelegd. 

- als 𝑠[𝑖] bestaat, doe het volgende.  

- De variabele 𝑗 geeft de positie aan waar het kwadraat 

van het getal 𝑚 zich in de lijst 𝑠 bevindt. Eerst wordt het 

kwadraat van 𝑚 bepaald, en daar wordt de waarde 3 

vanaf gehaald, omdat het getal 1 niet in de lijst 𝑠 

voorkomt. Omdat de lijst alleen uit oneven getallen 

bestaat, wordt er gedeeld door 2 en naar beneden 

afgerond, om op de juiste positie van het kwadraat uit te 

komen.* 

- positie 𝑗 in 𝑠 wordt 0, omdat dit een kwadraat is van m 

en dus geen priemgetal is. 

- terwijl j kleiner is dan de maximale hoeveelheid getallen 

in s, doe het volgende. Zo voorkom je dat er een positie 

wordt opgeroepen uit s die niet bestaat. 

- positie j in s wordt 0 

- tel m bij j op. Dit proces wordt herhaald totdat j groter 

wordt dan half. Zo worden alle veelvouden van m 

gelijkgesteld aan 0 en verwijderd uit de lijst. Dit is de 

methode die wordt gebruikt bij de zeef van Eratosthenes. 
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* Er wordt pas getest voor priemgetallen vanaf het 

kwadraat van het getal 𝑚, omdat alle getallen voor het 

kwadraat van 𝑚 al getest zijn door kleinere waardes. 

Stel je gaat testen of er in de rij van oneven getallen, 

getallen zijn bestaande uit een veelvoud van 7, dan hoef 

je was te beginnen met testen van 72 = 49, want 7 ⋅

1 = 7, die blijft dus staan, 7 ⋅ 2 is even, 7 ⋅ 3 is getest bij 

het testen van een veelvoud van 3,  7 ⋅ 4 is even, 7 ⋅ 5 is 

getest bij het testen van een veelvoud van 5, 7 ⋅ 6 is 

even en dus is 7 ⋅ 7 het eerste getal dat kan worden 

getest en kan worden afgestreept uit de lijst met 

priemgetallen.  

 

Nu worden een willekeurig priemgetal 𝑝1 uit 𝑝_𝑙𝑖𝑠𝑡 en willekeurige waardes 𝑎1 𝑒𝑛 𝑔1 uit 

𝑖_𝑙𝑖𝑠𝑡 gekozen. Vervolgens hebben we exact dezelfde berekening gebruikt als bij een normale Diffie-

Hellman zoals uitgelegd in de vorige paragraaf. Vertaald naar Python code ziet dat er zo uit:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nadat de willekeurige waardes 𝑎, 𝑔 en 𝑝 gekozen zijn, wordt het getal 𝑔 modulo 𝑝 genomen. 

Vervolgens wordt de 𝑣 waarde berekend door de formule 𝑔𝑎 𝑚𝑜𝑑 𝑝 toe te passen. Daarna wordt 

voor persoon B ook een willekeurige 𝑏 waarde gekozen en hiermee de 𝑤 waarde berekend. Ten 

slotte wordt de sleutel 𝑘 voor zowel persoon A als persoon B bepaald door de berekeningen  

𝑣𝑏 𝑚𝑜𝑑 𝑝 en 𝑤𝑎 𝑚𝑜𝑑 𝑝 toe te passen. 

Figuur 5:  Omdat alle getallen tot en met 𝒎 al getest zijn, 
hoeven we pas te beginnen met 𝒎𝟐. 

- de 𝑖-waarde wordt verhoogd met 1, 

en dus wordt de volgende positie in s 

getest. 

- de m waarde wordt hier 

gelijkgesteld aan de 𝑠[𝑖] waarde 

waar later weer opnieuw mee 

gerekend wordt. Je kunt deze regel 

ook vervangen door 𝑚 =  𝑠[𝑖] 

 

Figuur 6 
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Daarna wordt de tijd bepaald die de computer nodig heeft voor het opstellen van het 

sleutelprotocol, inclusief het opstellen van de lijst met priemgetallen. Dit noemen we de opsteltijd. 

Zo kunnen we zien of er geen onregelmatigheden voorkomen in het opstellen van het 

sleutelprotocol, en we kunnen dit later gebruiken voor het bepalen van de tijd die het kost om het 

systeem met brute kracht te kraken.  

 

Dan is er nog een stukje code die met brute kracht het 

opgezette sleutelprotocol probeert te kraken. Met brute 

kracht wil in dit geval zeggen dat we de vergelijking 𝑣 ≡

𝑔𝑥  𝑚𝑜𝑑 𝑝 pakken, aangezien 𝑣, 𝑔 en 𝑝 allemaal 

openbaar zijn, en blijven testen voor de hoogst bekende 

macht van 𝑔, tot we iets vinden waarvoor de vergelijking 

klopt.  We testen dit door de hoogst bekende macht van 

𝑔 te vermenigvuldigen met de originele waarde van 𝑔 

en te kijken of de vergelijking in dit geval klopt. Als dit niet 

het geval is, dan wordt er bij deze berekende hoogste 

bekende macht van 𝑔 opnieuw met de waarde 𝑔 vermenigvuldigd, en getest. De waarde van 𝑥 in de 

vergelijking  𝑔𝑥  𝑚𝑜𝑑 𝑝 wordt dus met waarde 1 verhoogd. Zodra de gevonden 𝑥 waarde klopt in de 

vergelijking, is dus deze waarde van 𝑥 gelijk aan de 𝑎 waarde die persoon 𝐴 gekozen had. 

Dit doen we door te beginnen met het invullen van 𝑥 = 1 en te kijken of de vergelijking nu klopt. Is 

dit niet het geval, dan verhogen we de 𝑥 met 1, waardoor de nieuwe vergelijking wordt 𝑣 ≡

𝑔𝑥+1 𝑚𝑜𝑑 𝑝, oftewel 𝑣 ≡ 𝑔 ⋅ 𝑔𝑥  𝑚𝑜𝑑 𝑝 en testen we opnieuw of dit klopt. Als ook dit niet 

overeenkomt met de 𝑣 uit de openbare sleutel van persoon A, verhogen we de 𝑥 weer met 1, 

oftewel de zojuist berekende 𝑔 ⋅ 𝑔𝑥 𝑚𝑜𝑑 𝑝 weer vermenigvuldigen met 𝑔, etc. Gecodeerd in python 

ziet dat eruit zoals in figuur 7. 

De truc die DHS gebruikt om ervoor te zorgen dat het kraken veel langer duurt dan het opstellen is 

doordat bij het opstellen maar een paar keer de berekening van het machtsverheffen gedaan moet 

worden. Namelijk 𝑣 ≡ 𝑔𝑎  𝑚𝑜𝑑 𝑝, 𝑤 ≡ 𝑔𝑏 𝑚𝑜𝑑 𝑝, 𝑘 ≡ 𝑣𝑏 𝑚𝑜𝑑 𝑝 en 𝑘 ≡ 𝑤𝑎 𝑚𝑜𝑑 𝑝. Bij het kraken 

moet echter voor iedere 𝑥 van 1 t/m 𝑎 getest worden of de vergelijking 𝑣 ≡ 𝑔𝑥  𝑚𝑜𝑑 𝑝 klopt. Hier 

moeten, afhankelijk van de 𝑎, veel meer tijdrovende berekeningen uitgevoerd worden, en dit is waar 

de kracht van Diffie-Hellman vandaan komt. Deze truc heet bij een cryptosysteem een trapdoor.  

Hierna bekijken we nog even de tijd die het kraken gekost heeft. We berekenen de tijd die het 

volledige proces tot dat moment in beslag heeft genomen en halen daar de opsteltijd van af. Zo 

vinden we dus de tijd die de computer erover gedaan heeft om het sleutelprotocol te kraken, vanaf 

nu de kraaktijd te noemen. Tot slot is het nog een kwestie van alle berekende gegeven te printen, 

zodat we kunnen zien welke getallen de computer gekozen heeft en hoe lang hij overal over gedaan 

heeft. Zo komt de output die het programma ons geeft, eruit te zien:    

   

Figuur 7: Het kraken van een DHS in python. 
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Hier worden de waarden die persoon A heeft gekozen en berekend, geprint. 

De 𝑝, 𝑔 en 𝑣 zijn hetzelfde als bij persoon B omdat deze natuurlijk worden 

doorgestuurd als openbare sleutel. 

   

 

Hier wordt door persoon B de 𝑤 uitgerekend en doorgestuurd naar persoon 

A. 

 

Persoon A en persoon B berekenen allebei de gezamenlijke sleutel k. 

Dit printen is overbodig, maar we doen het toch om te controleren of de rest 

van het sleutelprotocol wel klopt. 

Dit is de tijd die Python erover gedaan heeft om het protocol op te zetten. 

Hier worden met brute kracht alle getallen van 1 tot 𝑎 getest, tot de 

computer in dit geval zag dat de vergelijking 𝑣 ≡ 𝑔𝑥  𝑚𝑜𝑑 𝑝 klopte voor 𝑥 =

 11469, en dit was inderdaad de 𝑎 die persoon A eerder al gekozen had.  

Dit is de tijd die Python erover gedaan heeft om met brute kracht de a te 

achterhalen.  

De totale tijd is de opsteltijd en de kraaktijd bij elkaar opgeteld. 

  

5.4 VOORTBRENGERS 

Een probleem dat we vonden tijdens het testen van het Diffie-Hellman sleutelprotocol, was dat het 

pythonprogramma soms een eerdere oplossing vond voor 𝑎 dan in eerste instantie was opgezet als 

sleutelprotocol. De waarde van 𝑎 wordt dan kleiner en de tijd om het sleutelprotocol te kraken wordt 

kleiner. Dit heeft te maken met de werking van modulo rekenen. Er zijn soms meerdere 

mogelijkheden voor a om de vergelijking 𝑣 ≡ 𝑔𝑎  𝑚𝑜𝑑 𝑝 op te lossen. Soms is de input die gegeven 

wordt voor 𝑎 bij het opstellen van het sleutelprotocol niet de kleinste oplossing van de vergelijking, 

en dus vindt de computer al eerder een oplossing voor 𝑎 dan verwacht. Of dit het geval zal zijn, is 

enigszins te voorspellen. Hiervoor moeten we eerst een bewijs leveren voor de kleine stelling van 

Fermat: 

Stelling 1 (Fermat) 

Voor ieder priemgetal 𝑝 en ieder positief geheel getal 𝑔 waarvoor geldt 𝑔 < 𝑝 en 𝑔𝑔𝑑(𝑝, 𝑔) =

1  geldt dat 𝑔𝑝 ≡ 𝑔 𝑚𝑜𝑑 𝑝. 

Bewijs  

We bekijken de getallen 1 ⋅ 𝑔, 2 ⋅ 𝑔, 3 ⋅ 𝑔, 4 ⋅ 𝑔, … (𝑝 − 1) ⋅ 𝑔. Omdat 𝑝 een priemgetal is weten we 

dat geen van deze getallen gelijk zijn aan 0 𝑚𝑜𝑑 𝑝. Als we nu twee getallen 𝑚 ⋅ 𝑔 en 𝑛 ⋅ 𝑔 uit de serie 

hierboven kiezen waarvoor geldt dat 𝑚 ⋅ 𝑔 ≡ 𝑛 ⋅ 𝑔 𝑚𝑜𝑑 𝑝 volgt dat 𝑚 ≡ 𝑛 𝑚𝑜𝑑 𝑝, en omdat zowel 

𝑚 als 𝑛 kleiner zijn dan 𝑝, want de oorspronkelijke serie liep maar tot en met (𝑝 − 1), kan dit alleen 
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voor 𝑚 = 𝑛. Alle getallen 1 ⋅ 𝑔, 2 ⋅ 𝑔, 3 ⋅ 𝑔, 4 ⋅ 𝑔, … (𝑝 − 1) ⋅ 𝑔 zijn dus modulo 𝑝 verschillend. Maar 

omdat er maar 𝑝 − 1 getallen tusse 0 en 𝑝 zitten weten we zeker dat de getallen 1, 2, 3, … , 𝑝 − 1 

precies een keer voor komen in de serie 1 ⋅ 𝑔, 2 ⋅ 𝑔, 3 ⋅ 𝑔, 4 ⋅ 𝑔, … (𝑝 − 1) ⋅ 𝑔 𝑚𝑜𝑑 𝑝. Dat betekent 

automatisch ook dat deze getallen vermenigvuldigd op hetzelfde uit moeten komen modulo 𝑝.  

1 ⋅ 𝑔, 2 ⋅ 𝑔, 3 ⋅ 𝑔, 4 ⋅ 𝑔, … (𝑝 − 1) ⋅ 𝑔 ≡ 1 ⋅ 2 ⋅ 3 ⋅ 4 ⋅ … ⋅ (𝑝 − 1) 𝑚𝑜𝑑 𝑝  

(𝑝 − 1)! ⋅ 𝑔𝑝−1 ≡ (𝑝 − 1)! 𝑚𝑜𝑑 𝑝 

𝑔𝑝−1 ≡ 1 mod p 

Q.E.D. 

Omdat stelling 1 zegt dat 𝑔𝑝 ≡ 𝑔 𝑚𝑜𝑑 𝑝 kunnen we daaruit afleiden dat 𝑔𝑝−1 ≡ 1 𝑚𝑜𝑑 𝑝. Stel er 

bestaat een bepaalde 𝑚 waarde waarvoor geldt 𝑔𝑝−1 ≡ 𝑔𝑚 𝑚𝑜𝑑 𝑝, dus 𝑔𝑚 ≡ 1 𝑚𝑜𝑑 𝑝, dan is het 

mogelijk dat er een waarde 𝑘 bestaat waarvoor geldt dat 𝑔𝑝−1 ≡ (𝑔𝑘)𝑚 𝑚𝑜𝑑 𝑝 . In dat geval geldt 

𝑝 − 1 = 𝑘 ⋅ 𝑚 en zijn 𝑘 en 𝑚 dus delers van het getal 𝑝 − 1, oftewel 𝑝 − 1 is op te delen in 

priemfactoren, of een combinatie daarvan. Omdat 𝑝 een priemgetal groter dan twee is, en dus altijd 

oneven is, geldt dat 𝑝 − 1 nooit een priemgetal is. Het doel is dus om een priemgetal te kiezen 

waarvoor geldt dat 𝑝 − 1 bestaat uit zo min mogelijk priemfactoren, het liefst twee, waarvan een 

priemfactor 2 is. Hier komen we later nog op terug. Als er een priemgetal is gekozen, waarbij geldt 

dat 𝑝 − 1 twee priemfactoren heeft, dan ligt het aan het grondgetal 𝑔 of er een eerdere 𝑎 waarde 

gevonden gaat worden of niet. Als je wilt voorkomen dat er een eerdere waarde a gevonden gaat 

worden, moet gelden dat 𝑔𝑝𝑟𝑖𝑒𝑚𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 1 ≢ 1 mod p en 𝑔𝑝𝑟𝑖𝑒𝑚𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 2  ≢ 1 𝑚𝑜𝑑 𝑝, want zo kan 

alleen 𝑔𝑝  ≡ 1 mod p. In het geval dat bijvoorbeeld 𝑔𝑝𝑟𝑖𝑒𝑚𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 1  ≡  1 mod p dan vinden we een 

eerdere 𝑎 waarde, want 𝑔𝑝𝑟𝑖𝑒𝑚𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 1⋅𝑝𝑟𝑖𝑒𝑚𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 2 𝑚𝑜𝑑 𝑝 ≡ 1𝑝𝑟𝑖𝑒𝑚𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 2 ≡ 1 𝑚𝑜𝑑 𝑝 ongeacht 

de waarde van priemfactor 2. We moeten dus een 𝑔 kiezen waarvoor geldt dat deze ongeacht de 

waarde van 𝑎 pas bij 𝑔𝑝−1 op 1 uit komt 𝑚𝑜𝑑 𝑝, en niet eerder. Als het zo is dat bij een bepaalde 𝑔 

de vergelijking 𝑔𝑎 ≡ 1 𝑚𝑜𝑑 𝑝 pas klopt bij 𝑎 = 𝑝 − 1, dan noemen we 𝑔 een voorbrenger in 𝑝. In het 

geval dat we 𝑝 zo kiezen dat 𝑝 − 1 maar twee priemfactoren heeft, waarvan een 2 is, hoeven we 

alleen maar te testen dat 𝑔𝑝𝑟𝑖𝑒𝑚𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 2 ≢ 1 𝑚𝑜𝑑 𝑝. Er zitten in dit geval, dat we niet te hoeven 

testen of 𝑔2 ≢ 1 mod p wel wat eisen aan 𝑔. Deze eisen gaan we nu achterhalen door middel van 

een bewijs: 

Stelling 2 

Als een van de priemfactoren gelijk is aan 2, en de 𝑔 is zo gekozen dat 1 < 𝑔 < √𝑝 dan  weten we 

zeker dat 𝑔2 ≢ 1 𝑚𝑜𝑑 𝑝.  

Bewijs 

𝑔2 𝑚𝑜𝑑 𝑝 is alleen gelijk aan 1 𝑚𝑜𝑑 𝑝 als 𝑔2 ≡ 𝑛 ⋅ 𝑝 + 1 𝑚𝑜𝑑 𝑝. Als we dus de voorwaarde stellen 

dat  1 < 𝑔 < √𝑝 wil dat dus zeggen dat 𝑔2 nooit groter is dan priemgetal 𝑝, omdat dit alleen het 

geval is als 𝑔 > √𝑝. Daarnaast kan er sprake zijn van een uitzondering waarbij 𝑛 = 0 . In dat geval 

geldt  𝑔2 ≡ 0 ⋅ 𝑝 + 1 𝑚𝑜𝑑 𝑝, dus 𝑔2 ≡ 1 𝑚𝑜𝑑 𝑝 en 𝑔 = 1. In de voorwaarde 1 < 𝑔 < √𝑝 is deze 

mogelijkheid dus al uitgesloten en dus geldt voor iedere 𝑔 met 1 < 𝑔 < √𝑝 dat 𝑔2 ≢ 1 𝑚𝑜𝑑 𝑝. 

Q.E.D.   

Een voorbeeld: Stel je kiest het priemgetal 𝑝 = 120767. De priemfactoren van 𝑝 − 1 zijn 2 en 

60383. Om er zeker van te zijn dat er geen 𝑔 waarde gekozen wordt met 𝑔2 ≡ 1 𝑚𝑜𝑑 𝑝, moet 
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volgens stelling 2 de 𝑔-waarde zo gekozen worden dat 1 < 𝑔 < √𝑝 dus  𝑔 < √120767  ≈ 347,5 dus 

1 < 𝑔 < 348. Nu hoeft alleen maar getest te worden of 𝑔60383 ≡ 1 𝑚𝑜𝑑 120767 en als dat niet zo is, 

dan weet je zeker dat voor de gekozen 𝑔 en 𝑝 waarden 𝑔 binnen 𝑝 een voortbrenger is, dus dat 𝑣 ≡

𝑔𝑎  𝑚𝑜𝑑 𝑝 voor iedere 𝑎, tot en met 𝑝 − 1, een andere 𝑣 waarde geeft. 

Om dit duidelijk te maken gaan we nu eerst kijken naar een voorbeeld. Stel 𝑝 = 23, 𝑔 = 3, dus 𝑝 −

1 =  22 en de priemfactoren van 22 zijn 2 en 11. 𝑔2 hoeft niet getest te worden, omdat √𝑝 ≈

4,69 > 𝑔 en dus geldt volgens stelling 2 dat 𝑔2  ≢ 1 𝑚𝑜𝑑 𝑝. We moeten nu dus gaan kijken wat er 

gebeurt als we 311 𝑚𝑜𝑑 23 nemen. 33 ≡ 27 ≡ 4 𝑚𝑜𝑑 23. Omdat 311 ≡ (33)3 ⋅  32 𝑚𝑜𝑑 23, kunnen 

we dit ook schrijven als 43 ⋅ 32 𝑚𝑜𝑑 23 ≡ 64 ⋅ 9 𝑚𝑜𝑑 23 ≡ −5 ⋅ 9 𝑚𝑜𝑑 23 ≡ −45 𝑚𝑜𝑑 23 ≡

1 𝑚𝑜𝑑 23. Blijkbaar is 311 ≡ 1 𝑚𝑜𝑑 23 en dit betekent dat we tegen problemen aan gaan lopen. Als 

we namelijk de 𝑣 willen gaan berekenen voor een Diffie-Hellman sleutelprotocol krijgen we 𝑣 ≡

𝑔𝑎  𝑚𝑜𝑑 𝑝 ≡ 3𝑎 𝑚𝑜𝑑 23. Maar omdat we weten dat 311 ≡ 1 𝑚𝑜𝑑 23 weten we dat voor 𝑎 = 0 t/m 

22 niet iedere 𝑣 verschillend is, immers weten we ondertussen dat 30 ≡ 1 ≡ 311 𝑚𝑜𝑑 23. Er geldt 

311𝑘+𝑚 ≡ 3𝑚 𝑚𝑜𝑑 23 met 0 ≤ 𝑚 < 11 en voor iedere 𝑎 > 11 zal het programma dus bij het 

opstellen van het sleutelprotocol de originele gekozen 𝑎-waarde gebruiken om de 𝑣 uit te rekenen, 

maar bij het kraken zal hij de vergelijking 𝑣 ≡ 𝑔𝑥  𝑚𝑜𝑑 𝑝 al oplossen bij 𝑥 ≡ 𝑎 𝑚𝑜𝑑 11, en dan kraakt 

hij het sleutelprotocol dus sneller dan verwacht. De 𝑥 waarde is in dit geval de macht die we aan het 

zoeken zijn tijdens het kraken en de 𝑎 waarde is de macht die tijdens het opstellen van het 

sleutelprotocol bepaald wordt. Omdat we willen dat de gevonden 𝑥 waarde uiteindelijk gelijk is aan 

de vooraf bepaalde 𝑎 waarde, moeten we een andere 𝑔 kiezen, die wel een voortbrenger 𝑚𝑜𝑑 𝑝 is. 

We kunnen nu testen voor bijvoorbeeld 𝑔 = 5. We moeten nu voor 𝑔2 te testen want √𝑝 ≈ 4,69 <

𝑔. We vinden dat 𝑔2 ≡ 52 ≡ 2 𝑚𝑜𝑑 23, dus tot zover gaat het goed. Nu moeten we testen voor 11, 

dus 511 ≡ 22 𝑚𝑜𝑑 23, en 𝑔 = 5 is dus een voorbrenger bij 𝑝 = 23. Er zal dus in dit geval voor geen 

enkele 𝑎 < 22 een 𝑣 van 1 worden gevonden. Wel blijft gelden dat 522𝑘+𝑚 ≡ 5𝑚 𝑚𝑜𝑑 23 en in de 

algemene versie 𝑔(𝑝−1)⋅𝑘+𝑚 ≡ 𝑔𝑚 𝑚𝑜𝑑 23. Om dit op te lossen is de truc om een heel groot 

priemgetal 𝑝 te kiezen en 𝑎 < 𝑝 − 1 met 𝑔 als voortbrenger mod 𝑝, want als 𝑔 een voortbrenger is 

weten we dat alleen 𝑔(𝑝−1 )⋅𝑘 ≡ 1 𝑚𝑜𝑑 𝑝 met 𝑘 > 0. Als we dus 𝑎 < 𝑝 − 1 kiezen, weten we zeker 

dat er geen enkel getal 𝑥 is met 𝑥 ≠ 𝑎 en 𝑥 < 𝑝 − 1 waarvoor geldt dat 𝑣 ≡ 𝑔𝑎  ≡ 𝑔𝑥  𝑚𝑜𝑑 𝑝. 

Omdat we bij het kraken de 𝑣, 𝑔 en 𝑝 weten en dus proberen de vergelijking 𝑣 ≡ 𝑔𝑥  𝑚𝑜𝑑 𝑝 op te 

lossen door gewoon waardes voor 𝑥 in te vullen en te kijken of de 𝑣 overeenkomt, en omdat we 

altijd beginnen met testen voor 𝑥 = 1 en vanaf daar steeds met stappen van 1 de 𝑥 groter maken, 

weten we zeker dat de eerste waarde waarbij 𝑣 ≡ 𝑔𝑥 ≡ 𝑔𝑎  𝑚𝑜𝑑 𝑝 geldt bij 𝑥 = 𝑎. Dit kost de kraker 

dus heel veel tijd, omdat alle getallen 𝑥 van 1 t/m 𝑎 ingevuld moeten worden in de vergelijking 𝑣 ≡

𝑔𝑥  𝑚𝑜𝑑 𝑝, en dit machtsverheffen gaat in python niet erg snel, omdat machtsverheffen eigenlijk 

herhaald vermenigvuldigen is, en dus zal dit bij grotere waardes van 𝑔 en 𝑎 lang duren.   

 

 

 

 

 



15 
 

6.0 ELLIPTISCHE KROMMEN 

6.1 WAT IS EEN ELLIPTISCHE KROMME? 

Een elliptische kromme is van de vorm 𝑦2 = 𝑥3 + 𝑎𝑥 + 𝑏 met als variabelen a en b in ℤ.  Omdat het 

kwadraat van 𝑦 wordt uitgedrukt in x zullen er voor iedere 𝑥 altijd twee y-waarden uit de formule 

komen. Het kan zijn dat deze y-waarden op elkaar liggen, dan hebben we bij die x-waarde te maken 

met een x-top. In een 2D assenstelsel geeft de functie 𝑦2 = 𝑥3 + 𝑎𝑥 + 𝑏 een kromme die er 

bijvoorbeeld zo uitziet:  

Om iets te kunnen zeggen over het aantal oplossingen van een vergelijking kan de discriminant 

uitgerekend worden. Bij een derdegraads vergelijking van de vorm 𝑦 = 𝑎𝑥3 + 𝑏𝑥2 + 𝑐𝑥 + 𝑑 is de 

discriminant gelijk aan 𝑏2𝑐2 − 4𝑎𝑐3 − 4𝑏3𝑑 − 27𝑎2𝑑2 + 18𝑎𝑏𝑐𝑑 (de Wit, 2017), maar omdat 

elliptische krommen van de vorm 𝑦2 = 𝑥3 + 𝑎𝑥 + 𝑏 zijn betekent dat dat 𝑎 = 1, 𝑏 = 0, de c in de 

vergelijking van de discriminant wordt onze a (= de coëfficiënt van de x) en de d uit diezelfde 

discriminant is onze b. Door dit in te vullen in de discriminant vinden we dat 𝐷 = 0 ⋅  𝑎2 − 4 ⋅ 1 ⋅

𝑎3 − 4 ⋅ 0 ⋅ 𝑏 − 27 ⋅ 1 ⋅ 𝑏2 + 18 ⋅ 1 ⋅ 0 ⋅ 𝑎 ⋅ 𝑏. Als we dit vereenvoudigen vinden we dus dat  

𝐷 = −4𝑎3 − 27𝑏2. In het geval dat de discriminant 𝐷 > 0 geldt dat de functie 𝑦2 = 𝑥3 + 𝑎𝑥 + 𝑏 

drie verschillende reële snijpunten met de x-as heeft, en als we deze functie plotten zal deze eruit 

komen te zien als figuur 9, met een los eilandje aan de linkerkant. In het geval dat 𝐷 < 0 heeft de 

vergelijking maar één reëel snijpunt, en zijn de andere twee oplossingen complex. In dit geval zijn 

ook allebei de complexe oplossingen anders. De functie zal er uit zien als figuur 8 of 10. Als de 

discriminant gelijk is aan 0 krijgen we een kromme met een singulier punt. Dat ziet er als volgt uit:  

 

 

Figuur 8: 

De kromme met 𝒂 = −𝟓 en 𝒃 = 𝟖. 

Figuur 9: 

De kromme met 𝒂 = −𝟏 en 𝒃 = 𝟎 

Figuur 10: 

De kromme met 𝒂 = 𝟏 en 𝒃 = 𝟒 

Figuur 11 (links): 

De kromme 𝒚𝟐 = 𝒙𝟑 met het  

singuliere punt (𝟎, 𝟎) 

Figuur 11 (rechts): 

De kromme 𝒚𝟐 = 𝒙𝟑 − 𝟑𝒙 + 𝟐  

met het singuliere punt (𝟏, 𝟎) 
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Bij een singulier punt zien we dus dat minstens 2 van de nulpunten van de kromme op hetzelfde punt 

komen te liggen. Dus als we volgens de hoofdstelling van de algebra (6.3) het rechterlid schrijven als 

(𝑥 − 𝑐)(𝑥 − 𝑑)(𝑥 − 𝑒) geeft dat dus dat bijvoorbeeld 𝑐 en 𝑑 gelijk zijn, en dus is het rechterlid 

(𝑥 − 𝑐)2 ⋅ (𝑥 − 𝑒). Voor bijvoorbeeld figuur 5 kunnen we duidelijk zien dat deze kromme een 

singulier punt heeft, maar dat valt ook op aan het rechter lid van de functie. Als we dat namelijk 

ontbinden in factoren met behulp van staartdelen vinden we dat x3 − 3x + 2 = (x + 2) ⋅ (x − 1)2. 

Deze vergelijking is dus gelijk aan nul bij 𝑥 = −2 ∨ 𝑥 = 1 ∨ 𝑥 = 1, dus zijn 2 van de oplossingen 

hetzelfde en snijdt de kromme zichzelf in het punt (1,0). Vandaar dat deze kromme bij het plotten 

een singulier punt geeft. Singuliere punten op een kromme brengen allerlei vervelende 

eigenschappen voor de punten op de kromme met zich mee. Zo is het eerste probleem dat in een 

singulier punt de kromme zichzelf snijdt, en om die reden heeft de grafiek in een singulier punt 

eigenlijk twee verschillende richtingscoëfficiënten. We gaan later zien dat we bij ECC om te beginnen 

een willekeurig punt op de kromme kiezen en in dit punt de raaklijn aan de kromme bepalen, maar 

als dat punt dan toevallig het singuliere punt is, zijn er dus twee verschillende richtingscoëfficiënten 

en kunnen we geen unieke raaklijn opstellen. Hierbij gaat het dus eigenlijk meteen al fout en dit 

mogen we absoluut niet hebben. Daarnaast schrijven Joseph Silverman en John Tate in hun boek 

‘Rational Points on Elliptic Curves’ dat op een kromme met een singulier punt de rest van de punten 

niet eindig gegenereerd zijn. Dat betekent dat je met het optellen van twee punten op de kromme, 

waar we in paragraaf 7.1 uitgebreid op in gaan, niet ieder ander punt op de kromme kan maken, 

terwijl dat in een geval zonder singuliere punten wel zou moeten lukken door dit optellen vaak 

genoeg te herhalen. Om deze reden is het belangrijk dat we geen singuliere punten op onze kromme 

hebben, en dus moeten we het rechter lid kunnen ontbinden in (𝑥 − 𝑐)(𝑥 − 𝑑)(𝑥 − 𝑒) waarbij 𝑐 ≠

𝑑 ≠ 𝑒. We kunnen een voorwaarde opstellen waar een elliptische krommen aan moet voldoen om 

geen singuliere punten te hebben, door te kijken wat er gebeurt als we wel een singulier punt 

hebben: 

Stelling 3 

We bekijken het singuliere punt (𝑠, 0) en het derde nulpunt (𝑟, 0) op de kromme 𝑦2 = 𝑥3 + 𝑎𝑥 + 𝑏. 

De voorwaarde om geen singuliere punten te hebben is dan 27𝑏2 + 4𝑎3 ≠ 0. 

Bewijs  

Volgens de hoofdstelling van de algebra, die verder is uitgewerkt in 6.3, kunnen we het rechterlid van 

de elliptische kromme uitdrukken als (𝑥 − 𝑠)2 ⋅ (𝑥 − 𝑟). Door dit uit te werken krijgen we (𝑥2 −

2𝑠𝑥 + 𝑠2)(𝑥 − 𝑟) en vervolgens vinden we 𝑥3 + 𝑥2(−2𝑠 − 𝑟) + 𝑥(2𝑠𝑟 + 𝑠2) − 𝑟𝑠2. Door de 

coëfficiënten van de 𝑥2, 𝑥, en de term zonder 𝑥 te vergelijken met het rechter lid van de elliptische 

kromme vinden we voorwaarden voor a en b die gelden bij de aanwezigheid van een singulier punt 

op de kromme. Zo vinden we dat −2𝑠 − 𝑟 = 0 , omdat de coëfficiënt van de 𝑥2 gelijk is aan 0. 

Daarnaast vinden we dat 𝑎 = 2𝑠𝑟 + 𝑠2 en 𝑏 = −𝑟𝑠2. Door de eerste vergelijking om te schrijven 

naar 𝑟 = −2𝑠 en deze in te vullen in de 𝑎 = 2𝑠𝑟 + 𝑠2 vinden we dat 𝑎 = −4𝑠2 + 𝑠2 en 𝑠2 = −
1

3
𝑎, 

waaruit volgt dat 𝑠 = √−
1

3
𝑎. Als we 𝑟 = −2𝑠 invullen in de vergelijking van 𝑏 = −𝑟𝑠2 zien we dat 

𝑏 = 2𝑠3 en kunnen we 𝑠 dus ook schrijven als √
1

2
𝑏

3
. We hebben nu dus 2 verschillende schrijfwijzen 

voor 𝑠, en we kunnen deze gelijk stellen we vinden dat √
1

2
𝑏3

3
= √−

1

3
𝑎 en na beide kanten tot de 
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macht 6 te doen staat er 
1

4
𝑏2 = −

1

27
𝑎3. Als we vervolgens kruislings vermenigvuldigen en dan alle 

termen naar een kant halen, vinden we dat 27𝑏2 + 4𝑎3 = 0. Dit vertelt ons dus dat als 27𝑏2 +

4𝑎3 = 0 de kromme 𝑦2 = 𝑥3 + 𝑎𝑥 + 𝑏 een singulier punt heeft en dus niet bruikbaar is voor het 

opstellen van een sleutelprotocol. Daarom geldt als voorwaarde voor een elliptische kromme 27𝑏2 +

4𝑎3 ≠ 0. 

Q.E.D. 

 

6.2 DE TOEPASSING VAN ELLIPTISCHE KROMMEN 

De studie naar elliptische krommen is voor wiskundige maatstaven ontzettend recent. Het is niet 

precies zeker wanneer ze echt werden ontdekt en op welke manier, maar ze zijn waarschijnlijk 

ontdekt in de 17e of 18e eeuw bij het berekenen van booglengtes van ellipsen. Hier hebben 

elliptische krommen ook hun naam aan te danken.   

Toen de Britse wiskundige Andrew Wiles in 1993 met zijn bewijs 

voor de laatste stelling van Fermat kwam, was de hele wiskundige 

wereld geschokt. De laatste stelling van Fermat, die zegt dat 𝑥𝑛 +

𝑦𝑛 = 𝑧𝑛 met 𝑥𝑦𝑧 ≠ 0 geen oplossingen heeft voor 𝑛 > 2, was een 

van de langst onopgeloste stellingen binnen de wiskunde. Pierre de 

Fermat heeft in de 17e eeuw namelijk in de kantlijn van een van zijn 

wiskundeboeken opgeschreven dat hij een prachtig bewijs had voor 

deze stelling, maar dat hij helaas geen ruimte had om het daar op te 

schrijven. Het bewijs van Wiles bleek echter een fout te bevatten, en 

het heeft Wiles samen met Richard Taylor een jaar geduurd om de 

fout eruit te halen, maar uiteindelijk was het zover: Op 19 september 

1994 werd het definitieve bewijs geleverd en was de laatste stelling 

van Fermat officieel opgelost. Maar voor ons is het bijzondere aan 

deze stelling juist dat het bewijs ervoor geleverd werd met behulp 

van de eigenschappen van elliptische krommen.  

Omdat het bewijs van Wiles ontzettend ingewikkeld is en uit meer dan 100 pagina’s bestaat gaan we 

het heel beknopt houden en alleen even kort de rol van elliptische krommen benoemen. De manier 

van bewijzen die Wiles gebruikt heeft voor de laatste stelling van Fermat staat bekend als een bewijs 

uit het ongerijmde. Dit wil zeggen dat we dat wat we willen bewijzen zelf niet bewijzen, maar we 

bewijzen dat het tegenovergestelde niet kan. Wiles heeft dus gezegd dat er wel een oplossing is voor 

de vergelijking 𝑥𝑛 + 𝑦𝑛 = 𝑧𝑛 met 𝑥𝑦𝑧 ≠ 0 en 𝑛 > 2. Eerst heeft hij de vraagstelling wat versimpeld, 

door gebruik te maken van de bewijzen van Euler en Legendre, wat de stelling bewijst voor 𝑛 = 3, en 

Fermats eigen bewijs voor 𝑛 = 4. Hiermee heeft hij de stelling versimpeld tot 𝑥𝑝 + 𝑦𝑝 = 𝑧𝑝 voor 

𝑥𝑦𝑧 ≠ 0 en 𝑝 is een priemgetal groter of gelijk aan 5. Vervolgens heeft hij dus gesteld dat er een 𝑝 

bestaat waarvoor geldt dat er oplossingen zijn voor 𝑥𝑝 + 𝑦𝑝 = 𝑧𝑝 waarbij 𝑥, 𝑦 en 𝑧 uit ℤ gekozen 

zijn. In dat geval heeft de elliptische kromme 𝑦2 = 𝑥(𝑥 − 𝑎𝑝)(𝑥 + 𝑏𝑝) geen bijbehorende modulaire 

vorm, zoals bewezen is in 1986 door de wiskundige Kenneth Ribet. Omdat we niet te diep op de 

ingewikkelde wiskunde hierachter willen ingaan, is het van belang dat we dit bewijs geloven en 

aannemen. Het is namelijk zo dat iedere elliptische kromme een bijbehorende modulaire vorm 

Figuur 12: Andrew Wiles 
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(Wikipedia, 2006) heeft, wat te maken heeft met de symmetrie van de krommen. Dit is namelijk een 

deel van de definitie van een elliptische kromme. Dus het idee dat er een kromme 𝑦2 =

𝑥(𝑥 − 𝑎𝑝)(𝑥 + 𝑏𝑝) bestaat zonder bijbehorende modulaire vorm, is in strijd met de definitie van een 

elliptische kromme, en hierom moet het zo zijn dat er geen 𝑥, 𝑦 en 𝑧 uit ℤ zijn waarvoor 𝑥𝑝 + 𝑦𝑝 =

𝑧𝑝 met 𝑝 ≥ 5. Op deze manier is er dus bewezen met een bewijs uit het ongerijmde dat de laatste 

stelling van Fermat klopt.   

Het is zo dat iedere telefoon een vastgestelde elliptische kromme bevat, inclusief bijbehorend 

beginpunt 𝐺 en modulo getal 𝑝. Dit is geen elliptische kromme met een 𝑎 en 𝑏 van kleiner dan 10, 

maar we praten hier over erg grote getallen. Zo is de 𝑝 vaak een priemgetal van ongeveer 200 cijfers. 

De reden dat juist elliptische krommen gekozen worden als het systeem om bijvoorbeeld 

communicatie tussen telefoons te beveiligen is omdat ze erg geschikt zijn in het achterlaten van een 

‘digitale handtekening’. Dat wil zeggen dat het door het zien van de publieke sleutel meteen duidelijk 

is van wie het gecodeerde bericht komt, en dat niemand zich als jou voor kan doen om zo 

bijvoorbeeld jouw telefoonrekening hoger te maken. Een artikel van Kennislink (2007) licht toe dat 

elliptische kromme dus uiterst geschikt zijn om berichten over te brengen in een onveilig medium 

waarbij het van belang is dat de afzender bekend is. 

Daarnaast is de Bitcoin een bekende cryptocurrency die wordt beveiligd door middel van ECC. Hierbij 

wordt een geheime sleutel gegenereerd, vervolgens kan daarmee de openbare sleutel bepaald en 

dan kan een transactie worden gemaakt met een ander adres. Bitcoins kunnen samen met de 

openbare sleutel verstuurd worden naar dat adres, ondertekent met de geheime sleutel. Het is 

noodzakelijk dat de persoon kan bewijzen dat hij/zij de geheime sleutel weet, anders is het voor deze 

persoon niet mogelijk om vanaf zijn/haar adres Bitcoins uit te geven. Hetzelfde proces wordt 

toegepast als bij een normale ECC-sleutelprotocol, alleen staan bepaalde variabelen van de kromme 

al vast. Zo ziet de kromme die gebruikt wordt bij het beveiligen van Bitcoins er zo uit: 𝑦2 = 𝑥3 +

7. Het modulogetal 𝑝 = 2256 −

232 − 29 − 28 − 27 − 26 − 24 − 1 

Het punt 𝐺 dat gebruikt wordt, is 

een hexadecimaal getal van 128 

cijfers. De eerste 64 cijfers zijn in 

dit geval de x-coördinaat en de 

laatste 64 zijn de y-coördinaat. De 

𝑛 waarde, waarvan in hoofdstuk 

7.3 verder wordt uitgelegd wat hij 

inhoudt, is een hexadecimaal getal 

van 64 digits. De bijbehorende ℎ, 

die ook in 7.3 wordt toegelicht is 1. 

Deze bepaalde kromme met die 

specifieke variabelen, heeft de 

naam Secp256k1.  

Deze kromme is natuurlijk getest zodat deze optimaal kan worden gebruikt voor cryptografie, zonder 

dat er problemen kunnen ontstaan tijdens de beveiliging. Omdat een transactie met Bitcoins 

natuurlijk veilig moet gebeuren, moet er volledig op vertrouwd kunnen worden dat de geheime 

sleutels geheim blijven en dat een persoon van buitenaf deze sleutels niet te weten kan komen. 

Figuur 13 
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6.3 DE HOOFDSTELLING VAN DE ALGEBRA 

Volgens Pierce (2018) houdt de hoofdstelling van de algebra in dat een polynoom van de graad 𝑛 

altijd te ontbinden is in een product met 𝑛 termen, en dus 𝑛 oplossingen. Voor ons houdt dit in dat  

𝑦2 = 𝑥3 + 𝑎𝑥 + 𝑏 = (𝑥 − 𝑐)(𝑥 − 𝑑)(𝑥 − 𝑒). Hierbij zijn 𝑐, 𝑑 en 𝑒 uit ℂ, en de oplossingen kunnen 

dus ook complexe getallen zijn. Daarnaast zijn 𝑐, 𝑑 en 𝑒 de x-waarden van de snijpunten met de x-as 

van de functie, en dus de oplossingen voor 𝑦 = 0. Een van deze oplossingen kan algebraïsch 

gevonden worden met de formule van Cardano, die gemaakt is om oplossingen van derdegraads 

vergelijkingen te kunnen vinden. We kunnen echter soms ook door de vergelijking te plotten veel 

eenvoudiger een van de oplossingen vinden. Soms is het mogelijk om 

een punt op de x-as te vinden waarbij het x-coördinaat uit ℤ komt. In 

dat geval kunnen we testen of dit inderdaad een nulpunt is door het 

punt in te vullen in de vergelijking. In andere gevallen kunnen we 

kijken of we met behulp van een grafische rekenmachine of computer 

een exact nulpunt kunnen vinden waarvan de x-coördinaat uit ℝ komt. 

Als dit om wat voor reden dan ook niet lukt, zullen we de Formule van 

Cardano moeten gebruiken, die ons een van de oplossingen van een 

derdegraads vergelijking geeft, omdat het essentieel is om exact de x-

coördinaat van ten minste een 0 punt te weten.  We kijken als 

voorbeeld naar de kromme 𝑦2 = 𝑥3 − 5𝑥 + 4. Zoals te zien is in figuur 

14 heeft deze kromme drie reële snijpunten met de x-as. Aan de functie is al duidelijk te zien dat voor 

𝑦 = 0, 𝑥 = 1 een oplossing is en dus is het punt (1,0) een nulpunt. Immers geldt 0 = 13 − 5 ⋅ 1 + 4. 

Door 𝑥3 − 5𝑥 + 4 nu te delen door (𝑥 − 1), krijgen we een kwadratische vergelijking waaruit we de 

andere twee nulpunten van de vergelijking kunnen halen. Dit doen we door middel van een 

staartdeling, die eruit komt te zien als: 

 

(𝑥 − 1)/𝑥3 − 5𝑥 + 4\𝑥2 +  𝑥 − 4  We delen 𝑥3 − 5𝑥 + 4 door 𝑥 − 1. 

 (𝑥2(𝑥 − 1)) −    We halen 𝑥2 keer 𝑥 − 1 af van 𝑥3 − 5𝑥 + 4. 

 𝑥2 − 5𝑥 + 4    We houden 𝑥2 − 5𝑥 + 4 over. 

 𝑥(𝑥 − 1) −    Hier halen we x keer 𝑥 − 1 van af. 

 −4𝑥 + 4    Nu is de rest −4𝑥 + 4. 

 −4(𝑥 − 1) −    Tot slot halen we −4 keer 𝑥 − 1 hiervan af. 

  0    Uiteindelijk zien we dat er 0 overblijft. 

We kunnen nu 𝑥3 − 5𝑥 + 4 dus schrijven als (𝑥 − 1) ⋅ (𝑥2 +  𝑥 − 4). Het rechter lid is een 

tweedegraads vergelijking en kunnen we met simpel kwadraat afsplitsen oplossen. Dit doen we op 

de volgende manier: 

𝑥2 +  𝑥 − 4 = 0    We stellen de vergelijking gelijk aan 0. 

(𝑥 +
1

2
)

2
−

1

4
− 4 = 0    Schrijf 𝑥2 +  𝑎𝑥 als (𝑥 +

1

2
𝑎)

2
− (

1

2
𝑎)2 met 𝑎 = 1. 

(𝑥 +
1

2
)

2
= 4

1

4
     Isoleer het kwadraat in het linker lid. 

Figuur 14: de kromme 𝒚𝟐 = 𝒙𝟑 − 𝟓𝒙 + 𝟒 
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𝑥 +
1

2
= √4

1

4
∨ 𝑥 +

1

2
= −√4

1

4
   Trek aan beide kanten de wortel. 

𝑥 = √4
1

4
−

1

2
∨ 𝑥 = −√4

1

4
−

1

2
   Haal alle termen zonder x naar het rechterlid.   

We kunnen 𝑥3 − 5𝑥 + 4 dus schrijven als (𝑥 − 1)(𝑥 − √4
1

4
+

1

2
)(𝑥 + √4

1

4
+

1

2
). En de oplossingen 

van 𝑦2 = 𝑥3 − 5𝑥 + 4 met 𝑦 = 0 zijn alle drie reëel, namelijk: 𝑥 = 1 ∨ 𝑥 =  √4
1

4
−

1

2
∨ 𝑥 = −√4

1

4
−

1

2
. Als we deze waardes invullen vinden we dat de 𝑦 voor deze x-coördinaten inderdaad gelijk is aan 0. 

 

6.4 DRIE SNIJPUNTEN BEWIJS 

Voor het werken met elliptische krommen gaan we later lijnen bekijken door twee punten op die 

krommen, die vervolgens de kromme altijd in een derde punt zullen snijden. Hierbij tellen we 

singuliere punten en punten waarin we de raaklijn nemen als twee op elkaar liggende punten met 

gelijke 𝑥 en 𝑦. Helaas kunnen er niet zomaar van uit gaan dat iedere lijn door twee punten ook echt 

altijd een derde snijpunt heeft, maar zullen we dit ook wiskundig moeten bewijzen. Hiervoor gaan we 

naar drie verschillende situaties kijken. In het eerste geval bekijken we een snijlijn door twee punten 

op de kromme, in het tweede geval een punt met een raaklijn aan de kromme en tot slot een top in 

x-richting van de kromme.  

Stelling 4 

Voor twee willekeurige punten  𝑆 = (𝑥1, 𝑦1) en 𝑇 = (𝑥2, 𝑦2) op de grafiek van 𝑦2 = 𝑥3 + 𝑎𝑥 + 𝑏 

met 𝑥1 ≠ 𝑥2 en 𝑦1 ≠ 𝑦2 met als snijlijn 𝑦 = 𝑝𝑥 + 𝑞 geldt dat de snijlijn de grafiek altijd nog in een 

derde punt snijdt.  

Bewijs 

We kijken naar de algemene vorm van een elliptische kromme 𝑦2 = 𝑥3 + 𝑎𝑥 + 𝑏 met als lijn door 

twee verschillende punten op die kromme 𝑦 = 𝑝𝑥 + 𝑞. Omdat we 𝑦 = 𝑝𝑥 + 𝑞 door twee punten op 

𝑦2 = 𝑥3 + 𝑎𝑥 + 𝑏 opstellen weten we zeker dat er twee snijpunten met x-coördinaten 𝑥1en 𝑥2 

bestaan. Door nu de lijn in de kromme te substitueren en alles naar een kant te halen vinden we dat: 

𝑥3 − 𝑝2𝑥2 + (𝑎 − 2𝑝𝑞)𝑥 + 𝑏 − 𝑞2 = 0. We hebben in hoofdstuk 6.3 gezien dat iedere derdegraads 

vergelijking te schrijven is als (𝑥 − 𝑥1)(𝑥 − 𝑥2)(𝑥 − 𝑥3) met 𝑥1, 𝑥2 en 𝑥3 als oplossingen. Dit kun je 

uitschrijven tot 𝑥3 + 𝑥2(−𝑥1 − 𝑥2 − 𝑥3) + 𝑥(𝑥1𝑥2 + 𝑥1𝑥3 + 𝑥2𝑥3) − 𝑥1𝑥2𝑥3. We kunnen nu de 

coëfficiënten van bijvoorbeeld de 𝑥2 vergelijken, en dan vinden we dat 𝑝2 = 𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥3 en 𝑥3 =

𝑝2 − 𝑥1 − 𝑥2. Als we ons nu bedenken dat we er zeker van zijn dat zowel 𝑥1 als 𝑥2 bestaan, weten 

we ook zeker dat er een 𝑥3 bestaat. Ook 𝑦3 = 𝑝 ⋅ 𝑥3 + 𝑞 bestaat, want zowel  𝑞 als 𝑥3 zijn bekend en 

𝑝 =
𝑦2−𝑦1

𝑥2−𝑥1
   is gedefinieerd want 𝑥1 ≠ 𝑥2. 

Q.E.D. 

Stelling 5 

Laat S en T twee punten op de kromme 𝑦2 = 𝑥3 + 𝑎𝑥 + 𝑏 zijn met 𝑆 = (𝑥1, 𝑦1) en 𝑇 = (𝑥2, 𝑦2) met 

𝑥1 = 𝑥2 en 𝑦1 ≠ 𝑦2. De lijn door S en T snijdt de elliptische kromme dan nooit in een derde punt. 
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Bewijs 

Door hetzelfde proces te doorlopen als bij stelling 4 vinden we weer dat  𝑥3 = 𝑝2 − 𝑥1 − 𝑥2 oftewel 

𝑥3 = 𝑝2 − 2𝑥1 omdat 𝑥1 = 𝑥2. Dit gaat voor de x-coördinaat van dit derde punt al fout, want de 𝑝 =
𝑦2−𝑦1

𝑥2−𝑥1
  moet berekend worden en omdat we de punten zo gekozen hebben dat 𝑥1 = 𝑥2 wordt de 

noemer van 𝑝 gelijk aan 0 en dit kan niet, want we kunnen niet door 0 delen. Echter weten we, 

omdat de x-coördinaten van de punten gelijk zijn, dat we in dit geval te maken hebben met een 

verticale snijlijn. We weten ook dat deze snijlijn de kromme in geen enkel ander punt gaat snijden, 

omdat we weten dat voor ieder specifieke x-coördinaat maximaal twee bijbehorende y-waardes 

kunnen zijn. Dit komt omdat in het linker lid van de elliptische kromme een 𝑦2 staat en dus kunnen 

we de kromme verdelen in twee losse wortelfuncties, van de vorm 𝑦 = ±√𝑥3 + 𝑎𝑥 + 𝑏   en deze 

hebben beide voor iedere x maar een bijbehorende y-waarde. Dus heeft de lijn bij dit x-coördinaat 

geen derde snijpunt.  

Q.E.D. 

Echter is het bij ECC noodzakelijk dat iedere lijn door twee punten op de 

elliptische kromme altijd door een derde punt op de kromme gaat, dus 

is het punt in het oneindige 𝑂 toegevoegd. Dit punt ligt op de kromme 

als de 𝑦 oneindig wordt, en per definitie snijdt iedere verticale lijn door 

of aan de kromme, ongeacht de positie, de kromme in 𝑂. Dit valt het 

beste te vergelijken met een treinrails, die hoewel ze parallel aan elkaar 

liggen toch uiteindelijk in hetzelfde punt uit lijken te komen. Het punt 𝑂 

werkt voor een modulogroep van de elliptische kromme, waar we het 

later in hoofdstuk 7.3 nog over gaan hebben, als een eenheidswaarde. 

Dat wil zeggen dat 𝑃 ⊕ 𝑃′ = 𝑂 en 𝑃 ⊕ 𝑂 = 𝑃.  

 

Stelling 6 

Voor twee punten 𝑆 = (𝑥1, 𝑦1) en 𝑇 = (𝑥2, 𝑦2)  op elliptische kromme 𝑦2 = 𝑥3 + 𝑎𝑥 + 𝑏 met 𝑥1 =

𝑥2 en 𝑦1 = 𝑦2 = 0 geldt dat er geen derde snijpunt is met de kromme en dat het punt niet bruikbaar 

is voor ECC. 

Bewijs  

Als we kijken naar een willekeurige kromme 𝑦2 = 𝑥3 + 𝑎𝑥 + 𝑏 met als willekeurige raaklijn 𝑦 =

𝑝𝑥 + 𝑞 aan de twee op elkaar gelegen punten S en T, dan kunnen we net als bij het vorige bewijs 

gebruiken dat 𝑥3 = 𝑝2 − 2𝑥1. Dit punt bestaat niet, want 𝑝 is in dit geval gelijk aan 
3(𝑥1)2+𝑎

2𝑦1
, en 

omdat we de 𝑦1 als 0 gekozen hebben bestaat deze niet, want we kunnen niet door 0 delen. 

Hierdoor zou de raaklijn meteen in het oneindige punt 𝑂 snijden. Door het punt in het oneindige dan 

weer bij 𝑃 op te tellen krijgen we volgens de definitie 𝑃 ⊕ 𝑂 = 𝑃 weer het punt 𝑃 terug, en komen 

we terecht in een groep met alleen de punten 𝑃 en 𝑂. Dit is dus niet bruikbaar voor ECC 

Q.E.D. 

Als we erover nadenken is dat logisch, omdat een elliptische kromme in het linker lid 𝑦2 heeft staan, 

kunnen we de functie dus splitsen in een 𝑦 = √𝑥3 + 𝑎𝑥 + 𝑏  en 𝑦 = −√𝑥3 + 𝑎𝑥 + 𝑏 . Deze twee 

Figuur 15 



22 
 

functies zijn natuurlijk volledig gelijk behalve dat bij de tweede alle y-coördinaten gespiegeld zijn, en 

dus is een elliptische kromme altijd symmetrisch met de x-as als symmetrielijn. Dit betekent 

automatisch ook dat alle toppen in 𝑥 richting en, als de 𝑎 en 𝑏 verkeerd gekozen zijn, alle singuliere 

punten van een elliptische kromme op de x-as liggen en dus een nulpunt van de kromme zijn. Omdat 

de kromme onder de x-as gespiegeld is ten opzichte van de positieve y-waarden, blijkt ook dat ieder 

reëel nulpunt (𝑥1, 0) van de kromme dat geen singulier punt is, een top in x-richting is. Als we dan 

ervoor kiezen dat juist deze x-top het punt is waarin we de raaklijn aan de kromme gaan nemen bij 

ECC, dus 𝑥1 = 𝑥2 en 𝑦1 = 𝑦2 = 0, dan bestaat er geen punt waarin de raaklijn de kromme nog een 

keer snijdt. 𝑃 ⊕ 𝑃 = 𝑂, maar er geldt per definitie ook dat 𝑃 ⊕ 𝑂 = 𝑃. Om het in perspectief van 

modulo rekenen te plaatsen zou dit te vergelijken zijn met de vergelijking (−1)𝑎 𝑚𝑜𝑑 𝑝, want in 

deze modulo groep komen alleen 1 en −1 voor. Omdat er slechts twee punten in deze modulo groep 

zitten, kan ECC dat begint in een punt op de x-as heel gemakkelijk gekraakt worden en zal dit dus 

voorkomen moeten worden.  

Uit bewijs 4 blijkt ook dat als 𝑥1 = 𝑥2 en 𝑦1 = 𝑦2 ≠ 0 er wel een 𝑥3 bestaat en dus ook een 𝑦3. 

Samen vertellen bewijs 2, 3 en 4 dus dat als we de a en b zo kiezen dat er de kromme 𝑦2 = 𝑥3 +

𝑎𝑥 + 𝑏 geen singuliere punten heeft, en we niet beginnen in een x-top van de functie, een raaklijn of 

snijlijn door twee willekeurige punten op de kromme altijd een derde snijpunt zal hebben met de 

kromme. Met deze informatie en de kennis dat we soms een punt 𝑂 nodig hebben om het proces te 

kunnen voltooien kunnen we nu gaan kijken hoe ECC in elkaar zit. 

 

7.0 ELLIPTISCHE KROMMEN CRYPTOGRAFIE 

7.1 OPTELLEN VAN TWEE PUNTEN 

Als we elliptische krommen willen gebruiken om een cryptosysteem op te stellen wordt er gebruik 

gemaakt van het zogenaamde ‘optellen van punten’ op de krommen. Voor het optellen van twee 

punten op de kromme wordt het symbool ⊕ gebruikt, dus het punt P ‘optellen’ bij punt Q geeft een 

derde punt op de kromme, namelijk R. Om dit punt R bruikbaar te maken voor een sleutelprotocol, 

wordt het y-coördinaat van punt R vermenigvuldigd met −1, oftewel gespiegeld over de x-as, en dit 

noemen we het punt 𝑅′. Dus het volledige traject van het ‘optellen’ van twee punten op de kromme 

en daarna het spiegelen noteren we als 𝑃 ⊕ 𝑄 = 𝑅′. Daarnaast is een belangrijk eigenschap van 

deze optelling dat deze commutatief is. Dit wil zeggen dat 𝑎 + 𝑏 = 𝑏 + 𝑎 en dus 𝑃 ⊕ 𝑄 = 𝑅′ en 

𝑄 ⊕ 𝑃 = 𝑅′. 

Als we ervoor kiezen om zowel een punt P als een punt Q te kiezen, bereken je de rc van de lijn die 

punt P en Q snijdt, en met behulp van een van de twee punten is het mogelijk om de hele snijlijn uit 

te rekenen. Door deze twee punten stellen we een snijlijn op en deze snijdt de kromme in een derde 

punt R zoals bewezen in paragraaf 6.3. De coördinaten van R kunnen nu bepaald worden door de 

snijlijn te substitueren in de kromme. 

We bekijken de algemene vorm van de punten 𝑃 = (𝑥𝑃 , 𝑦𝑃) en 𝑄 = (𝑥𝑄 , 𝑦𝑄) op de kromme  

𝑦2 = 𝑥3 + 𝑎𝑥 + 𝑏. Eerst beginnen we met het uitrekenen van de richtingscoëfficiënt van de lijn. Dit 

doen we door het verschil in y-waarden van de punten 𝑃 en 𝑄 te delen door het verschil in x-

waarden: 𝑟𝑐 =
𝑦𝑄−𝑦𝑃

𝑥𝑄−𝑥𝑃
.  We kiezen er nu voor om de uitdrukking 

𝑦𝑄−𝑦𝑃

𝑥𝑄−𝑥𝑃
  vanaf nu met de letter 𝜇 aan 
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te geven. Hierdoor krijgen we nu de lijn 𝑦 = 𝜇𝑥 + 𝑏. Door hier punt P of Q in te vullen voor de x en y, 

kan de b uitgerekend worden en weten we de hele lijn. Als we ervoor kiezen het punt 𝑃 = (𝑥𝑃 , 𝑦𝑃)  

in te vullen, vinden we 𝑦𝑃 = 𝜇 ⋅ 𝑥𝑃 + 𝑏 en 𝑏 = 𝑦𝑃 −  𝜇 ⋅ 𝑥𝑃. Deze 𝑏 noemen we vanaf nu ν. Dus de 

lijn die door punt P en Q gaat is 𝑦 = 𝜇𝑥 + 𝑦𝑃 − 𝜇 ⋅ 𝑥𝑃 = 𝜇𝑥 + 𝜈. Deze lijn snijdt de kromme dus in 

drie verschillende punten: De gekozen punten P en Q, en het derde punt R op de kromme. Dit derde 

punt willen we graag achterhalen, zodat we deze kunnen spiegelen over de x-as en gebruiken voor 

ECC. We noemen het punt nu R en gaan proberen (𝑥𝑅 , 𝑦𝑅) te achterhalen. Dit doen we door de lijn 

𝑦 = 𝜇𝑥 + 𝜈 te substitueren in de kromme 𝑦2 = 𝑥3 + 𝑎𝑥 + 𝑏 en we krijgen (𝜇𝑥 + 𝜈)2 = 𝑥3 + 𝑎𝑥 +

𝑏 =  𝜇2𝑥2 + 2𝜈𝜇𝑥 + 𝜈2. Door deze formule op 0 te herleiden krijgen we 𝑥3 − 𝜇2𝑥2 + (𝑎 − 2𝜈𝜇)𝑥 +

𝑏 − 𝜈2 = 0. We weten dat iedere derdegraads vergelijking drie nulpunten heeft volgens de 

hoofdstelling van de algebra, zoals beschreven in hoofdstuk 6.3. Deze oplossingen worden gegeven 

door (𝑥 − 𝑥𝑃)(𝑥 − 𝑥𝑄)(𝑥 − 𝑥𝑅) gelijk te stellen aan 0 waarbij 𝑥𝑃 , 𝑥𝑄  𝑒𝑛 𝑥𝑅 de oplossingen zijn. Als 

we deze haakjes uitwerken vinden we 𝑥3 + 𝑥2(−𝑥𝑃 − 𝑥𝑄 − 𝑥𝑅) + 𝑥(𝑥𝑃𝑥𝑄 + 𝑥𝑃𝑥𝑅 + 𝑥𝑄𝑥𝑅) −

𝑥𝑃𝑥𝑄𝑥𝑅. We hebben nu dus twee verschillende manieren om de snijpunten van de lijn aan de 

kromme uit te drukken. Door nu de beide coëfficiënten van de 𝑥2en te vergelijken met die van de op 

0 herleidde formule van de lijn ingevuld in de elliptische kromme vinden we dat 𝜇2 = 𝑥𝑃 + 𝑥𝑄 + 𝑥𝑅 

en dus 𝑥𝑅 = 𝜇2 − 𝑥𝑃 − 𝑥𝑄. We kiezen hier voor de coëfficiënt van de 𝑥2 omdat het bij deze 

coëfficiënt het makkelijkst is om de 𝑥𝑅 als enige in het rechterlid te zetten. Nu kunnen we 𝑦𝑅 

uitrekenen door deze in te voeren in de lijn en we krijgen 𝑦𝑅 = 𝜇𝑥𝑅 + 𝜈. Het punt R, dat we kunnen 

definiëren als 𝑅(𝜇2 − 𝑥𝑃 − 𝑥𝑄 , 𝜇𝑥𝑅 + 𝜈), moeten we vervolgens omzetten tot 𝑅′ = (𝑥𝑅 , −𝑦𝑅) =

(𝜇2 − 𝑥𝑃 − 𝑥𝑄 , −𝜇𝑥𝑅 − 𝜈).  

 

We bekijken het volgende voorbeeld: 

In de plaatjes zijn de punten 𝑃 = (−1, −1) en  

𝑄 = (2,1) op de kromme  𝑦2 = 𝑥3 − 3𝑥 − 1. 

𝜇 =
𝑦𝑄−𝑦𝑃

𝑥𝑄−𝑥𝑃
=

1− −1

2− −1
=

2

3
 en  

𝜈 = 𝑦𝑃 −  𝜇 ⋅ 𝑥𝑃 = −1 −
2

3
⋅ −1 = −

1

3
. 

 

Figuur 16: De kromme 𝒚𝟐 = 𝒙𝟑 − 𝟑𝒙 − 𝟏 met punten 𝑷 = (−𝟏, −𝟏) en  

𝑸 = (𝟐, 𝟏)  
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Daarna volgt dat 𝑥𝑅 =  𝜇2 −

𝑥𝑃 − 𝑥𝑄 = (
2

3
)

2
− −1 − 2 =

−
5

9
 en 𝑦𝑅 = 𝜇𝑥𝑅 + 𝜈 =

2

3
⋅

−
5

9
−

1

3
= −

19

27
. Het punt dat 

we dus zoeken is dus 𝑅 =

(−
5

9
, −

19

27
) en als we in 

GeoGebra kijken vinden we dat 

deze inderdaad afgerond dit 

punt geeft.  

 

Om dit nu te gebruiken spiegelen we het punt over de x-as, of anders gezegd: we voegen 

een – teken toe bij de y-coördinaat, dus krijgen we het punt 𝑅′ = (−
5

9
,

19

27
). We kunnen 

controleren of het punt ook echt op de kromme ligt door het in te vullen in de vergelijking 

𝑦2 = 𝑥3 − 3𝑥 − 1. Dit geeft dat 𝑦2 = (−
5

9
)

3
− 3 ⋅ −

5

9
− 1 =

361

729
. 𝑦 = √(

361

729
) =

19

27
∨ 𝑦 =

−
19

27
. Door deze controle weten we zeker dat dit de punten zijn waarmee we te maken, 

omdat ze ook op de kromme liggen. 

 

 

Nu kunnen we met dit nieuwe punt 𝑅’ en het originele punt P een nieuwe snijlijn creëren. Deze lijn 

snijdt ook weer in een derde punt op de kromme, 𝑅′2, wat we met de hierboven afgeleide formules 

kunnen vinden. Dit punt ligt in dit geval nogal ver weg van de oorsprong, en daarom hebben we de 

assen een beetje aangepast zodat het nieuwe snijpunt wel duidelijk zichtbaar was. Dit snijpunt 

noemen we nu 𝑅2, en gespiegeld wordt dit 𝑅′2. Dit schrijven we als 𝑃 ⊕ 𝑅′ = 𝑅′2. Door de eerder 

genoemde berekening 𝑅2(𝜇2 − 𝑥𝑃 − 𝑥𝑄 , 𝜇𝑥𝑅 + 𝜈) uit te voeren met  𝑃(−1, −1) en 𝑅′ = (−
5

9
,

19

27
). 

Voor deze punten geldt dat 𝜇 =
19

27
−−1

−
5

9
−−1

= 3
5

6
 en 𝜈 = −1 − 3

5

6
⋅ −1 = 2

5

6
.  𝑥𝑅2

= (3
5

6
)

2
− −1 −

−
5

9
= 16

1

4
 en 𝑦𝑅2

= 3
5

6
⋅ 16

1

4
+ 2

5

6
= 65

1

8
.  Het punt 𝑅2

′  dat we zochten is dus (16
1

4
, −65

1

8
). 

 

7.2 OPTELLEN VAN EEN PUNT BIJ ZICHZELF 

We hebben in de vorige paragraaf al gekeken naar het werken met twee punten optellen, 𝑃 ⊕ 𝑄 =

𝑅′ in officiële notatie, maar zoals wordt uitgelegd in hoofdstuk 7.4 beginnen we bij ECC met slechts 

een punt op de kromme. Dit punt P tellen we op eenzelfde manier bij zichzelf op, waarbij 𝑃′2 

ontstaat. Dat ziet er dan uit als 𝑃 ⊕ 𝑃 = 𝑃′
2. Het punt 𝑃′2 is de spiegeling van het snijpunt van de 

raaklijn aan punt P met de kromme.  

Figuur 17 

Figuur 18 
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We gaan nu dus kijken naar het punt 𝑃 waarvan de raaklijn 

aan de kromme berekend wordt, en vervolgens gaat deze 

fungeren als de snijlijn die bij het optellen van twee punten 

werd gebruikt. Deze raaklijn snijdt de kromme dus in nog een 

ander punt volgens het bewijs in paragraaf 6.3 en dit punt 

wordt vervolgens gespiegeld. Het maken van de raaklijn gaat 

aan de hand van de afgeleide van de kromme. We kijken naar 

de kromme 𝑦2 = 𝑥3 + 𝐴𝑥 + 𝐵 en het punt 𝑃 = (𝑥𝑃,𝑦𝑃). De  

 afgeleide van de kromme berekenen we als volgt:  2𝑦 𝑑𝑦 =

 3𝑥2 + 𝐴 𝑑𝑥 en 
𝑑𝑦

𝑑𝑥
=

3𝑥2+𝐴

2𝑦
. De richtingscoëfficiënt in het 

punt 𝑃 is dan nu 
3(𝑥𝑃)2+𝐴

2⋅𝑦𝑃
, wat we vanaf nu weer µ gaan  

noemen, en de lijn komt eruit te zien als 𝑦 = µ𝑥 + 𝑏. Invullen van het punt 𝑃 = (𝑥𝑃,𝑦𝑃) geeft 𝑌𝑃 =

µ ⋅ 𝑥𝑃 + 𝑏 en 𝑏 = 𝑦𝑃 − µ ⋅ 𝑥𝑃 =
2(𝑦𝑃)2

2⋅𝑦𝑃
−

(3(𝑥𝑃)2+𝐴)𝑥𝑃

2⋅(𝑦𝑃)
, maar omdat punt P op de kromme ligt weten 

we dat (𝑦𝑃)2 = (𝑥𝑃)3 + 𝐴 ⋅ 𝑥𝑃 + 𝐵, dus als we dit in de teller substitueren vinden we dat 𝑏 =

2((𝑥𝑃)3+𝐴⋅𝑥𝑃+𝐵)−(3(𝑥𝑃)3+𝐴)𝑥𝑃

2⋅𝑦𝑃
 en uitgewerkt wordt dat 𝑏 =

−(𝑥𝑃)3+𝐴⋅𝑥𝑃+2𝐵

2⋅𝑦𝑃
 . Als we de b vanaf nu 

benoemen als ν vinden we de lijn als 𝑦 = µ𝑥 + 𝜈. De lijn 𝑦 = µ𝑥 + 𝜈 kunnen we nu in de kromme 

𝑦2 = 𝑥3 + 𝐴𝑥 + 𝐵 substitueren en we vinden net als in de vorige paragraaf dat 𝑥𝑃2
= 𝜇2 − 𝑥𝑃 − 𝑥𝑃. 

Automatisch volgt dan ook dat 𝑦𝑃2
= µ ⋅ 𝑥𝑃2

+ 𝑣. Om het punt 𝑃′2 te vinden moeten we net als eerst 

dit punt spiegelen over de x-as. Dus het gezochte punt 𝑃′2 = (𝑥𝑃2
′ , 𝑦𝑃2

′) = (( 
3(𝑥𝑃)2+𝐴

2(𝑦𝑃)
)2 −

2𝑥𝑃 ,
3(𝑥𝑃)2+𝐴

2(𝑦𝑃)
⋅ ( (

3(𝑥𝑃)2+𝐴

2(𝑦𝑃)
)

2

− 2𝑥𝑃)  +
−(𝑥𝑃)3+𝐴⋅𝑥𝑃+2𝐵

2𝑦𝑃
) = (𝜇2 − 2𝑥𝑃 , −(µ ⋅ 𝑥𝑃2

+ 𝑣). 

Om dit even met een voorbeeld te illustreren, gaan we 

kijken naar de hiernaast gegeven plaatjes. We kiezen punt 

𝑃 = (−1, −2) op de kromme 𝑦2 = 𝑥3 − 7𝑥 − 2. De 

richtingscoëfficiënt µ in punt 𝑃 is dus gelijk aan 
3(𝑥𝑃)2+𝐴

2(𝑦𝑃)
, en 

door het punt 𝑃 en de 𝐴 = −7 in te vullen vinden we dat 

µ =
3⋅(−1)2−7

2⋅−2
= 1, en 𝜈 =

−(𝑥𝑃)3+𝐴𝑥𝑃+2𝐵

2𝑦𝑃
=

−(−1)3−7⋅−1+2⋅−2

2⋅−2
= −1. De raaklijn 𝑦 = µ𝑥 + 𝜈 is dus 𝑦 =

𝑥 − 1. Volgens de net herleidde formules geldt dat 𝑥𝑃′2
=

𝜇2 − 2𝑥𝑃 = (1)2 − 2 ⋅ −1 = 3 en  

𝑦𝑃′
2

= −(µ ⋅ 𝑥𝑃′2 + 𝑣) = −(1 ⋅ 3 − 1) = −2. Dus punt 

𝑃2
′ = (3, −2) 

Ter controle vullen we ook dit punt nog even in in de 

vergelijking van de elliptische kromme. Dit geeft (−2)2 = 33 − 7 ⋅ 3 − 2 en 4 = 27 − 21 − 2 dus het 

punt 𝑃2
′ ligt inderdaad op de kromme. 

 

7.3 CRYPTOSTYSTEEM OPSTELLEN 

Figuur 20: De kromme 𝒚𝟐 = 𝒙𝟑 − 𝟕𝒙 − 𝟐 met punt 

𝑷 = (−𝟏, −𝟐) . 

Figuur 19 
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Cryptografie door middel van elliptische krommen werkt op ongeveer dezelfde manier als een 

normale Diffie-Hellman, maar het creëren van een gezamenlijke sleutel werkt op een andere manier. 

Het opstellen van een sleutelprotocol met elliptische krommen duurt langer dan een normale Diffie-

Hellman, maar uiteindelijk is het wel een stuk veiliger. Zoals wordt uitgelegd door Mike Pound (2018) 

is een normale Diffie-Hellman met een gezamenlijke sleutel van 3000 bits net zo veilig als een 

elliptische kromme sleutelprotocol met een modulogetal p van 256 bits. ECC zorgt dus met kleinere 

getallen voor een even sterke beveiliging.  

Zoals bij een normale Diffie-Hellman zijn er bij ECC bepaalde variabelen die wel en niet openbaar 

mogen worden bekend gemaakt. In dit geval spreken we over de volgende variabelen: 

𝑝 = een priemgetal en het modulogetal dat ervoor zorgt dat de kromme zich gaat bevinden in een 

bepaald vlak: 𝑦2 = 𝑥3 + 𝐴𝑥 + 𝐵 𝑚𝑜𝑑 𝑝. 

𝐴 en 𝐵 = twee getallen uit ℤ, die bepalen hoe de curve eruit gaat zien: 

𝑦2 = 𝑥3 + 𝐴𝑥 + 𝐵. 

G = een bepaald punt op de kromme, waaraan de 

raaklijn wordt bepaald en dat gebruikt wordt in het 

proces van het optellen van punten. Ook deze punten 

bestaan uit positieve of negatieve gehele getallen. Dit 

punt wordt ook wel de generator genoemd. Om een 

goedwerkend punt 𝐺 te vinden, moet het een 

voortbrenger zijn. Dit wordt verder uitgelegd bij de 

variabele ℎ.  

𝑛 = het getal dat aangeeft hoe vaak het punt 𝐺 bij 

zichzelf is opgeteld totdat het punt in oneindig 𝑂 is 

bereikt. Omdat een groep bij elliptische krommen zich 

constant herhaalt na het punt in oneindig bereikt te hebben, is het zo dat er verschillende waardes 

van n bestaan die eindigen in het punt in oneindig. Daarom wordt 𝑛 gedefinieerd als de laagste 

waarde van 𝑛 waarvoor 𝑛 ⋅  𝐺 in 𝑂 uitkomt.  

ℎ = het getal dat aangeeft wat de verhouding is tussen de hoeveelheid mogelijke punten op de 

kromme en de waarde 𝑛. De hoeveelheid mogelijke punten op de kromme modulo 𝑝 wordt hierbij 

gedeeld door de waarde n. Omdat de kromme modulo 𝑝 wordt genomen, bevindt de kromme zich in 

een eindig vlak. Op deze manier blijven de coördinaten klein in tegenstelling tot een normale 

elliptische kromme, waarbij de coördinaten snel heel groot worden. Ook is nu niet meer de 

regelmaat te achterhalen waar het punt vandaan komt. Omdat ieder punt 𝐺 op een willekeurige 

kromme na een bepaalde hoeveelheid keer bij zichzelf opgeteld te zijn, op het punt in oneindig 

terecht komt, zijn er maar een aantal punten die voorkomen in de optelling van 𝐺. Een optimale 

waarde van ℎ is 1, omdat in dit geval de waarde 𝑛 en de hoeveelheid mogelijke punten op de 

kromme even groot zijn. Dit wil zeggen dat nadat het punt 𝐺 𝑛 keer met zichzelf is opgeteld, het 

ontstane punt voor het eerst in oneindig komt. In dit geval is 𝐺 dus een voortbrenger. De punten zijn 

dan mooi verspreid over de kromme.  Als 𝐺 na een vermenigvuldiging met een kleinere waarde dan n 

al op oneindig uitkomt, is 𝐺 dus geen voortbrenger. Dit fenomeen met voortbrengers is te vergelijken 

met een normale Diffie-Hellman, en dit wordt verder uitgewerkt in hoofdstuk 5.4. 

Figuur 20 
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Deze gegevens leggen de situatie vast waarin het sleutelprotocol plaatsvindt. Al deze gegevens 

mogen openbaar worden gesteld. Waarde ℎ is bij een ideaal geval 1 en zal dus bij het gebruiken van 

elliptische krommen bij beveiliging meestal 1 zijn. Deze waarde wordt verder in het sleutelprotocol 

niet meer gebruikt. 

Nu duidelijk is welke variabelen in het proces aanwezig zijn, kan een beschrijving gegeven worden 

van een Diffie-Hellman met elliptische krommen: 

Persoon A en persoon B willen met elkaar communiceren. Hiervoor kiest persoon A een kromme 

door drie willekeurige variabelen 𝐴, 𝐵 en 𝑝 te kiezen. Vervolgens kiest persoon A ook de waarde G. 

Vervolgens kunnen de waarden n en h berekend worden en deze zes variabelen worden openbaar 

gesteld. Nu wil persoon B communiceren met persoon A. Persoon B weet de waarden 𝑝, 𝑎, 𝑏, 𝐺, 𝑛 en 

ℎ en kiest een willekeurige waarde 𝑑, waarbij 1 ≤  d  ≤  n − 1. Deze voorwaarde moet gelden om 

de volgende reden: De 𝑛-waarde geeft aan hoe vaak het generator point 𝐺 bij zichzelf is opgeteld 

totdat deze in het punt 𝑂 in oneindig uitkomt. Als je het punt 𝑂 vervolgens weer optelt bij 𝐺, kom je 

uit in het punt 𝐺. De functie van 𝑂 als nulelement is verder uitgewerkt in hoofdstuk 6.3. Na het 

uitrekenen van iedere 𝐺 tot en met 𝑛 ⋅ 𝐺, herhaalt deze groep zich dus weer vanaf het begin, dus 

𝐺 + 𝐺 = 2𝐺 enzovoort. Dit wil automatisch ook zeggen dat (𝑛 + 1) ⋅ 𝐺 = 1 ⋅ 𝐺. Om deze reden 

worden de 𝑑 en 𝑒 tussen 1 en 𝑛 − 1 gekozen. De waarde 𝑑 vermenigvuldigt persoon B met het punt 

G, en berekent zo het punt 𝑃 = 𝑑 ⋅ 𝐺. Persoon A kiest een waarde 𝑒 met dezelfde eigenschappen als 

het punt d en berekent zo het punt Q: 𝑄 = 𝑒 ⋅ 𝐺. De waarden P en Q worden door Persoon A en B 

openbaar gemaakt. Nu kan de gezamenlijke sleutel k worden berekend. Persoon A vermenigvuldigt 

het ontvangen punt P met zijn/haar geheime sleutel e, en berekent de waarde k: 𝑘 = 𝑒 ⋅ 𝑃 = 𝑒 ⋅ 𝑑 ⋅

𝐺. Ook persoon B kan nu de waarde k berekenen met het ontvangen punt Q en de geheime sleutel d: 

𝑘 = 𝑑 ⋅ 𝑄 = 𝑑 ⋅ 𝑒 ⋅ 𝐺. Nu hebben persoon A en B allebei een gezamenlijke sleutel die door een derde 

niet te achterhalen valt. Meestal wordt als uiteindelijke sleutel 𝑘 de 𝑥-coördinaat gebruikt van het 

punt 𝑑 ⋅ 𝑒 ⋅ 𝐺, maar dit kan natuurlijk ook een andere eigenschap van dit punt zijn. Welke 

eigenschap gebruikt wordt, moet bij beide personen wel duidelijk gemaakt worden, anders zal de 

sleutel alsnog niet overeenkomen. Bij de code van paragraaf 4 is de output van de sleutel gelijk aan 

het punt 𝑑 ⋅ 𝑒 ⋅ 𝐺 𝑚𝑜𝑑 𝑛.   

De veiligheid van dit systeem zit in het feit dat het zeer lastig te bepalen om bij een gegeven punt te 

bepalen welke twee punten na optelling op dit gegeven punt uitkomen. De punten 𝑃, 𝑄 en 𝐺 zijn 

openbaar, dus alleen de waarde van 𝑑 of 𝑒 zijn nodig om de geheime sleutel te kunnen berekenen. 

Als een persoon probeert dit sleutelprotocol te kraken, hoeft de persoon alleen te weten hoe vaak 

het punt 𝐺 bij zichzelf is opgeteld om bij punt 𝑃 of 𝑄 te komen, want 𝑃 = 𝑑 ⋅ 𝐺 en 𝑄 = 𝑒 ⋅ 𝐺. Hier 

ontstaat het probleem waar een sleutelprotocol met elliptische krommen op is gebaseerd. Het is 

zeer moeilijk te achterhalen hoe vaak het punt G bij zichzelf is opgeteld om op punt 𝑃 of 𝑄 uit te 

komen. Dit wordt ook wel het elliptische kromme discrete logaritme probleem genoemd. Alleen met 

brute kracht kunnen de geheime sleutels 𝑑 en 𝑒 achterhaald worden. Zodra deze waardes heel groot 

gaan worden, is ook brute kracht geen optie meer, omdat het met hedendaagse technologie jaren 

kan duren voordat een antwoord gevonden is.  

Nu volgt een voorbeeld: 

Persoon A wil communiceren met persoon B. Persoon A kiest voor waarde 𝐴 =  4 en waarde  

𝐵 =  20, en creëert zo de elliptische kromme 𝑦2 ≡ 𝑥3 + 4𝑥 + 20. Vervolgens kiest hij/zij priemgetal 

𝑝 = 29 en de kromme wordt 𝑦2 ≡ 𝑥3 + 4𝑥 + 20 𝑚𝑜𝑑 29.  4𝑎3 + 27𝑏2 mag niet gelijk zijn aan 0, dus 
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4 ⋅ 43 + 27 ⋅ 202 = 11056 ≠ 0, dus dit is een elliptische kromme zonder singuliere punten. Als 

generator 𝐺 pakt persoon A het punt (8,10). Dit punt noemen we het punt 𝑃 met 𝑥- en 𝑦- 

coördinaat = (𝑥𝑃′ , 𝑦𝑃) 

Om nu 2 ∙ 𝐺, oftewel 𝑃 ⊕ 𝑃 = 𝑅′ uit te rekenen, gebruiken we de formules om een punt bij zichzelf 

op te tellen. Deze formules worden behandeld in paragraaf 7.2.  

2𝐺 = 𝑃 ⊕ 𝑃 = 𝑅′ = (𝑥𝑅 , 𝑦𝑅) = (𝜇2 − 2𝑥𝑃, −(µ3 − 2µ ⋅ 𝑥𝑃 + 𝑦𝑃 −  𝜇 ⋅ 𝑥𝑃)) waarbij µ =  
3(𝑥𝑃)2+𝐴

2(𝑦𝑃)
   

µ ≡
3 ⋅82+4 

2 ⋅10
 𝑚𝑜𝑑 29  ≡ 

196

20
 𝑚𝑜𝑑 29 ≡

49

5
 𝑚𝑜𝑑 29. We hebben hier te maken met de vergelijking 

 𝑥 ≡
49

5
𝑚𝑜𝑑 29, maar omdat we een hele waarde nodig hebben voor 𝑥 en geen breuk moeten we dit 

anders oplossen. Dit doen we door beide kanten van de vergelijking te vermenigvuldigen met 5. zo 

ontstaat de vergelijking 5𝑥 ≡ 49 𝑚𝑜𝑑 29 en dit kunnen we met behulp van het zogenaamde 

Algoritme van Euclides en het Omgekeerde Algoritme van Euclides een multiplicatieve inverse (MI) 

vinden van het getal 5 modulo 29. De MI van een getal 𝑎 is het getal dat bij vermenigvuldiging 

modulo 𝑝 op 1 uit komt. Per definitie is de MI 𝑘 vermenigvuldigd met een getal 𝑎 modulo 𝑝 gelijk aan 

1, maar 𝑘 is niet voor iedere 𝑎 of 𝑝 gelijk. Het is ook mogelijk dat 𝑎 zijn eigen MI is. Het cijfer 9 is 

bijvoorbeeld modulo 10 zijn eigen inverse. Immers 92 𝑚𝑜𝑑 10 ≡ 81 𝑚𝑜𝑑 10 ≡ 1 𝑚𝑜𝑑 10. We 

kunnen heel makkelijk kunnen herkennen want 9 ≡ −1 𝑚𝑜𝑑 10, dus eigenlijk staat er (−1)2 ≡

1 𝑚𝑜𝑑 10.  

Het Algoritme van Euclides werkt als volgt: 

Voor het bepalen van 𝑔𝑔𝑑(𝑎, 𝑏) met 𝑎 > 𝑏 halen we 𝑏 zo vaak mogelijk van a af, dus tot het restant 

𝑐 kleiner is dan 𝑏. Nu hebben we twee mogelijkheden: 

Als 𝑐 = 0 dan is 𝑏 de 𝑔𝑔𝑑(𝑎, 𝑏) 

Als 𝑐 ≠ 0 dan 𝑔𝑔𝑑(𝑎, 𝑏) = 𝑔𝑔𝑑(𝑏, 𝑐) en ga je door met het uitrekenen van 𝑔𝑔𝑑(𝑏, 𝑐) totdat de rest 

0 is.  

 𝑔𝑔𝑑(29,5) = 29 − 5 ⋅ 5 = 4.  Hieruit weten we dat 𝑔𝑔𝑑(29,5) = 𝑔𝑔𝑑(5,4)  

 𝑔𝑔𝑑(5,4) = 5 − 1 ⋅ 4 = 1  We kunnen nu dus de 𝑔𝑔𝑑 van 5 en 4 uitrekenen 

 𝑔𝑔𝑑(4,1) = 4 − 4 ⋅ 1 = 0   𝑔𝑔𝑑(𝑏, 𝑐) = 0, dus 𝑔𝑔𝑑(𝑏, 𝑐) = 𝑐  

dus de 𝑔𝑔𝑑(29,5) = 1  

Door nu het Omgekeerde Algoritme van Euclides toe te passen kunnen we 1 uit drukken in een som 

van een veelvoud van 29 en een veelvoud van 5.  

We weten dat 1 = 5 − 1 ⋅ 4 en 4 = 29 − 5 ⋅ 5.  

Door dit te combineren vinden we 1 = 5 − 29 − −5 ∗ 5 

En dit vereenvoudigt tot 1 = 6 ⋅ 5 − 29 

Dus de multiplicatieve inverse van 5 𝑚𝑜𝑑 29 ≡ 6 𝑚𝑜𝑑 29 ≡, want als we de uitdrukking 1 = 6 ⋅ 5 −

1 ⋅ 29 modulo 29 nemen dan wordt de term 29 gelijk aan 0 en vinden we 1 ≡ 6 ⋅ 5 𝑚𝑜𝑑 29. Dus 𝑥 ≡
49

5
 𝑚𝑜𝑑 29 en 5𝑥 ≡ 49 𝑚𝑜𝑑 29. Het rechterlid modulo 29 wordt 5𝑥 ≡ 20 𝑚𝑜𝑑 29, dus 

vermenigvuldigen met 6 aan beide kanten geeft 6 ⋅ 5𝑥 ≡ 6 ⋅ 20 𝑚𝑜𝑑 29 en dit wordt dus 𝑥 ≡

120 𝑚𝑜𝑑 29. Dus de gezocht 𝑥 en dus de 𝜇 is 𝑥 ≡ 4 𝑚𝑜𝑑 29 

𝑥𝑅′ =  𝜇2 − 2𝑥𝑃 = 42 − 2 ⋅ 8 ≡ 0 𝑚𝑜𝑑 29   
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𝑦𝑅′ =  −(µ3 − 2µ ⋅ 𝑥𝑃 + 𝑦𝑃 −  𝜇 ⋅ 𝑥𝑃) = −(43 − 2 ⋅ 4 ⋅ 8 + 10 − 4 ⋅ 8)  ≡  22 𝑚𝑜𝑑 29  

Dus punt 𝑄′ = (0,22) = 2G 

Om nu 3G uit te rekenen, worden de formules gebruikt voor het optellen van twee verschillende 

punten op een kromme: 

 

3𝐺 = 𝐺 + 2𝐺 = 𝑃 ⊕ 𝑅′ = 𝑅2
′ = (𝑥𝑅2

′ , 𝑦𝑅2
′ ) =  (𝜇2 − 𝑥𝑃 − 𝑥𝑅′ , −(𝜇3 − 𝜇𝑥𝑃 − 𝜇𝑥𝑅′ + 𝑦𝑃 −  𝜇 ⋅ 𝑥𝑃)) 

Waarbij 𝜇 =
𝑦

𝑅′−𝑦𝑃

𝑥𝑅′−𝑥𝑃
 dus 𝜇 ≡  

22−10

0−8 
𝑚𝑜𝑑 29 ≡

−12

8
 𝑚𝑜𝑑 29 ≡  −

3

2
 𝑚𝑜𝑑 29. Dus 2𝑥 ≡ −3 𝑚𝑜𝑑 29. 

Hier kunnen we eenvoudig zien dat de MI van 2 𝑚𝑜𝑑 29 gelijk aan 15 is, want 15 ⋅ 2 ≡ 1 𝑚𝑜𝑑 29. 

Beide leden van de vergelijking vermenigvuldigen met 15 geeft 15 ⋅ 2𝑥 ≡ 15 ⋅ −3 𝑚𝑜𝑑 29 en 𝑥 ≡

−45 𝑚𝑜𝑑 29. De gezochte 𝜇 = 13 𝑚𝑜𝑑 29. 

 

𝑥𝑅2
′ =  𝜇2 − 𝑥𝑃 − 𝑥𝑅′ = 132 − 8 − 0 ≡ 16 𝑚𝑜𝑑 29  

𝑦𝑅2
′ =  −(𝜇3 − 𝜇𝑥𝑃 − 𝜇𝑥𝑅′ + 𝑦𝑃 −  𝜇 ⋅ 𝑥𝑃) =  −(133 − 13 ⋅ 8 − 13 ⋅ 0 + 10 − 13 ⋅ 8)  ≡  2 𝑚𝑜𝑑 29 

Dus 𝑅2
′ = (16, 2) = 3𝐺 

Als je dit proces blijft herhalen, dan kom je uiteindelijk in het punt in het oneindige. Dit gebeurt 

wanneer de 𝑥-coördinaat van het punt 𝐺 gelijk is aan de 𝑥-coördinaat van het punt dat is ontstaan 

nadat G een bepaald aantal keer bij zichzelf is opgeteld. In dit geval gebeurt dit bij het punt 37G.  

De noemer van 𝜇, oftewel 𝑥36𝐺 − 𝑥𝑃 wordt 8 − 8 = 0. Er wordt gedeeld door 0 en er is dus geen 

waarde voor 𝜇 te vinden. Nu gaat de volgende optelling naar het punt in oneindig 𝑂 en daarna begint 

het proces opnieuw, want er is gedefinieerd dat ℎ𝑒𝑡 𝑝𝑢𝑛𝑡 𝑖𝑛 𝑜𝑛𝑒𝑖𝑛𝑑𝑖𝑔 𝑂 ⊕  𝑃 =  𝑃. De groep 

herhaalt zich opnieuw, want de volgende stap is dan weer 𝑃 ⊕ 𝑃 = 𝑃2 etc. 

Persoon A kiest zijn geheime sleutel 𝑒, bijvoorbeeld 𝑒 = 9. Hiermee berekent hij/zij 𝑄 = 𝑒 ⋅ 𝐺 

= 9𝐺. Persoon B kiest zijn geheime sleutel 𝑑, bijvoorbeeld 𝑑 =  27. Hiermee berekent hij/zij  

𝑃 = 𝑑 ⋅ 𝐺 = 27𝐺. Punten 𝑃 en 𝑄 worden uitgewisseld en persoon A berekent de gezamenlijke 

sleutel met 𝑘 = 𝑒 ⋅ 𝑃 = 9 ⋅ 27𝐺 𝑚𝑜𝑑 29 ≡ 243𝐺 𝑚𝑜𝑑 29 ≡ 11𝐺 𝑚𝑜𝑑 29. Persoon B berekent de 

gezamenlijke sleutel met 𝑘 = 𝑑 ⋅ 𝑄 = 27 ⋅ 9𝐺 = 243𝐺 = 11𝐺. Dus de gezamenlijke sleutel is het 

punt 11𝐺 = (5,22).  

 

7.4 PROGRAMMEREN 

Om een sleutelprotocol op te stellen met elliptische krommen, moeten er eerst een aantal waardes 

duidelijk zijn. De kromme moet bepaald worden, dus waardes 𝐴 en 𝐵 moeten bekend zijn. Daarnaast 

moet een generator point 𝐺 (𝑥𝐺 , 𝑦𝐺) gekozen worden en een modulogetal 𝑝 die op de kromme 

wordt toegepast. Ook moet er duidelijk zijn hoe vaak het generator point 𝐺 bij zichzelf wordt 

opgeteld totdat deze optelling uitkomt in het punt in oneindig, oftewel de 𝑛 waarde. Omdat deze 

waardes voordat het sleutelprotocol wordt opgesteld vastliggen, moet het bepalen van deze waardes 

dus niet toegevoegd worden aan de tijd die het kost om het sleutelprotocol op te stellen en te 

kraken. In het meest optimale geval gebruik je een kromme waarvan deze waardes al bekend zijn, 

maar dit zijn vaak grote getallen en dus niet bruikbaar als je het opgestelde sleutelprotocol ook wilt 

kraken. Deze getallen zijn immers zo gekozen dat het opgestelde sleutelprotocol juist niet te kraken 

is, doordat de kraaktijd veel te groot wordt. We beginnen dus met een stukje code die voor ons een 
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kromme kan opstellen, een modulo getal 𝑝 kan bepalen, een eigen generator point 𝐺 op de kromme 

kan kiezen, en ten slotte ook de 𝑛 waarde van de opgestelde kromme kan geven. De code werkt als 

volgt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het kiezen van een generator point 

Het generator point is een willekeurig punt dat op de kromme ligt. Er moet dus een willekeurige 𝑥-

coördinaat gekozen worden, en daarbij moet gekeken worden of er een 𝑦-coördinaat bij bestaat. 

Omdat we alleen werken met positieve gehele getallen, moet de 𝑦-coördinaat dus gelijk zijn aan een 

geheel getal. Het kan dus het geval zijn dat er bij de gekozen 𝑥-coördinaat geen bijbehorende gehele 

𝑦-coördinaat is. In dit geval bestaat er geen wortel van de term 𝑦2 in 𝑦2 ≡ 𝑥3 + 𝐴𝑥 + 𝐵 𝑚𝑜𝑑 𝑝 die 

op een geheel getal uitkomt. Nu volgt een voorbeeld: Stel we spreken over de kromme 𝑦2 ≡ 𝑥3 +

- Er wordt eerst gevraagd naar een 𝐴 en 𝐵 

waarde voor het opstellen van de kromme. 

Dit kan ook willekeurig gedaan worden, door 

een willekeurig getal te laten kiezen tussen 

een bepaald minimum en maximum. 

- De gekozen waardes voor 𝐴 en 𝐵 worden 

geprint en er wordt een lijst van 

priemgetallen opgesteld met een minimum 

𝑝_𝑚𝑖𝑛 en een maximum 𝑝_𝑚𝑎𝑥, als er ook 

een willekeurig priemgetallen gekozen moet 

worden. Deze code wordt uitgelegd in 5.3.  

 

 

 

 

 

 

- Er wordt een willekeurige keuze genaamd 

𝑚𝑜𝑑𝑝 gemaakt uit de lijst van priemgetallen 

die eerder is opgesteld. Echter is dit in dit 

stukje code commentaar gemaakt, omdat het 

modulo 𝑝 getal al vooraf bepaald is, en dus 

hoeft er geen willekeurig priemgetal bepaald 

te worden. 
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7 𝑚𝑜𝑑 17. Als 𝑥-coördinaat wordt het getal 1 gekozen. De bijbehorende 𝑦-coördinaat is dan als 

volgt: 𝑦2 = 13 + 7 𝑚𝑜𝑑 17 dus 𝑦2  ≡ 8 𝑚𝑜𝑑 17. In dit geval is √8 geen geheel getal, dus we moeten 

kijken wat er gebeurt als we bij deze waarde 8 veelvouden van 17 bij gaan optellen. We vinden dan 

dat bij 8 + 1 ⋅ 17 de waarde 25 uitkomt. √25 is een geheel getal, en dus bestaat dit punt op de 

gegeven kromme modulo 𝑝, namelijk (1, 5). Om er zeker van te zijn dat een 𝑦-coördinaat voor een 

gegeven 𝑥-coördinaat niet bestaat, moet er bij (𝑥3 + 𝐴𝑥 + 𝐵) na het invullen van de gekozen 𝑥-

coördinaat, 𝑘 ⋅ 17 bij opgeteld worden. Je krijgt in het voorbeeld dus de vergelijking 𝑦2 =

 (13 + 0 ⋅ 1 + 7) + 𝑘 ⋅ 17. Deze waarde van 𝑘 begint dus bij 0, en als √(13 + 0 ⋅ 1 + 7) + 𝑘 ⋅ 17 met 

de gekozen 𝑘 waarde niet een gehele uitkomst oplevert, dan wordt de 𝑘 waarde met 1 verhoogd. 

Iedere keer als er weer een nieuwe waarde van 17 bij de originele waarde wordt opgeteld, moet er 

getest worden of er een gehele wortel uitkomt. Als de wortel niet geheel is, is de wortel automatisch 

irrationeel en kan dit dus modulo 𝑝 niet omgeschreven worden naar een geheel 𝑦-coördinaat uit ℤ.  

Met dit testen bedoelen we dus de waarde voor  √(𝑥3 + 𝐴𝑥 + 𝐵) + 𝑘 ⋅ 𝑝 𝑚𝑜𝑑 𝑝 bepalen en kijken 

of dit een geheel getal oplevert. Er zit een maximum aan hoe vaak het modulo getal 𝑝 bij de uitkomst 

van (𝑥3 + 𝐴𝑥 + 𝐵) moet worden opgeteld, dus hoe hoog de waarde 𝑘 in 𝑘 ⋅ 𝑝 kan worden. Als alle 

waardes van 𝑘 met als minimum 0 en dit maximum zijn getest, weet je dat er geen bijbehorende 𝑦-

coördinaat is voor de gegeven 𝑥-coördinaat. Dit maximum is gelijk aan het modulo 𝑝 getal, en deze 

uitspraak wordt bewezen met de volgende stelling: 

Stelling 7 

Als er voor alle waardes van 𝑘 met 0 ≤ 𝑘 < 𝑝 in de formule 𝑦2 ≡ (𝑥3 + 𝐴𝑥 + 𝐵) + 𝑘 ⋅ 𝑝 𝑚𝑜𝑑 𝑝 

geen gehele waarde van 𝑦, dus geen gehele waarde van √(𝑥3 + 𝐴𝑥 + 𝐵) + 𝑘 ⋅ 𝑝 𝑚𝑜𝑑 𝑝, kan worden 

gevonden, dan is er geen bijbehorende 𝑦-coördinaat. 

Bewijs 

Er geldt bij (𝑥3 + 𝐴𝑥 + 𝐵) + 𝑘 ⋅ 𝑝 𝑚𝑜𝑑 𝑝 met 𝑘 = 𝑝 + 𝑎 en  𝑎 > 0 𝑚𝑜𝑑 𝑝 dat dit vereenvoudigd kan 

worden naar (𝑥3 + 𝐴𝑥 + 𝐵) + 𝑎 ⋅ 𝑝 𝑚𝑜𝑑 𝑝, omdat 𝑘 ≡ 𝑝 + 𝑎 𝑚𝑜𝑑 𝑝 vereenvoudigd kan worden 

naar 𝑘 ≡ 𝑎 𝑚𝑜𝑑 𝑝. Deze waarde van 𝑘 is dus al een keer getest. Als alle mogelijke 𝑘 waardes met 

0 ≤ 𝑘 < 𝑝 zijn getest, en er is in alle gevallen geen gehele wortel uitgekomen voor 

√(𝑥3 + 𝐴𝑥 + 𝐵) + 𝑘 ⋅ 𝑝 𝑚𝑜𝑑 𝑝, dan is er dus geen bijbehorende 𝑦-coördinaat.  

Q.E.D. 

In het voorbeeld is dit dus het geval bij bijvoorbeeld 18 ⋅ 17 𝑚𝑜𝑑 17 waarbij 𝑘 = 𝑝 + 1. Dit kan 

vereenvoudigd worden naar 1 ⋅ 17 𝑚𝑜𝑑 17  en deze waarde van 𝑘 is al getest op een gehele wortel. 

In code ziet het proces van het testen op een gehele wortel er als volgt uit: 
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Dan wordt voor de gekozen 𝑥-coördinaat, dus de gekozen waarde 𝑖2, de waarde voor 𝑦2 bepaald 

genaamd 𝑦𝑠𝑞𝑢𝑎𝑟𝑒. 

 

 

 

 

 

Nu wordt er een voorwaarde opgesteld. Allereerst moet gelden dat √𝑦𝑠𝑞𝑢𝑎𝑟𝑒 + 𝑘 ⋅ 𝑚𝑜𝑑𝑝 een 

geheel getal is. Daarnaast moet ook gelden dat deze waarde niet gelijk is aan 0. Als de 𝑦-coördinaat 

van het gekozen generator point namelijk gelijk is aan 0, dan zal dit punt een raaklijn aan de kromme 

hebben die verticaal loopt. Als dit generator point dus bij zichzelf wordt opgeteld, zal de uitkomst van 

deze optelling meteen in het punt in oneindig komen te liggen. Dit willen we vermijden, en waarom 

dit zo is wordt uitgelegd in hoofdstuk 6.4. Als er aan deze twee voorwaardes wordt voldaan, dan is er 

een succesvol generator point gevonden. 𝑥𝐺, oftewel 𝑥1, wordt dus gelijkgesteld aan de gekozen 𝑥-

coördinaat, dus 𝑖2. De 𝑦𝐺 , oftewel 𝑦1, wordt gelijkgesteld aan de waarde voor 

√𝑦𝑠𝑞𝑢𝑎𝑟𝑒 + 𝑘 ⋅ 𝑚𝑜𝑑𝑝 die voldeed aan de voorwaarden. Ten slotte wordt 𝑘 gelijkgesteld aan 𝑚𝑜𝑑𝑝, 

waardoor de loop wordt beëindigd. Echter, als voor de gekozen 𝑘 waarde de uitkomst van 

√𝑦𝑠𝑞𝑢𝑎𝑟𝑒 + 𝑘 ⋅ 𝑚𝑜𝑑𝑝 niet gelijk is aan een geheel getal, of de uitkomst is gelijk aan 0, dan volgt de 

𝑒𝑙𝑠𝑒 statement en wordt de 𝑘 waarde verhoogd met 1. Tenslotte wordt gecheckt of deze 𝑘-waarde 

niet gelijk of groter is dan het modulo getal, want als dat zo is, dan is er dus geen werkende  𝑦-

coördinaat gevonden waarvoor de twee voorwaardes gelden. In dat geval wordt de gekozen 𝑥-

- Hier wordt 𝑖2 bepaald door een 

willekeurig geheel getal te kiezen 

tussen 0 en het modulo 𝑝 getal. Deze 

variabele zal later functioneren als 

de 𝑥-coördinaat van het gekozen 

generator point. 

- Variabele 𝑘 wordt gelijkgesteld aan 

0, deze variabele is gelijk aan de 𝑘-

waarde in stelling 7. Ook wordt er 

een loop opgezet met de 

voorwaarde dat de 𝑘 kleiner is dan 

het modulo 𝑝 getal. Waarom deze 

voorwaarde moet gelden wordt ook 

bewezen in stelling 8. 

. 
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coördinaat verhoogd met 1, de 𝑘 waarde teruggebracht naar waarde 0, en wordt het proces 

herhaald. Na de uitvoering van deze code wordt het gevonden generator point geprint. 

 

De 𝑛 waarde bepalen 

Na het uitvoeren van dit stukje code is dus een willekeurig generator point bepaald op de gegeven 

kromme modulo 𝑝. De laatste waarde die nog bepaald moet worden, is de 𝑛 waarde van de gegeven 

kromme. Die wordt als volgt bepaald: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier wordt de voorwaarde 

opgesteld. Als de gevonden 

𝑥-coördinaat van de optelling 

van 𝐺 met 𝑖 ⋅ 𝐺 gelijk is aan 

de 𝑥-coördinaat van 𝐺, dan 

weet je dat de volgende 

optelling uitkomt in het punt 

in oneindig. Dit wordt 

uitgelegd in hoofdstuk 6.4. In 

dit geval heb je dus 

gevonden na hoe veel 

optellingen van 𝐺 bij zichzelf 

- Eerst wordt het gevonden 

generator point bij zichzelf opgeteld 

met de volgende formules. Deze 

formules kun je terugvinden in 

hoofdstuk 7.2, waar uitgelegd wordt 

hoe een punt bij zichzelf wordt 

opgeteld. De variabelen 𝑥2 en 𝑦2 

zijn de coördinaten van het 

generator point, dat een keer bij 

zichzelf is opgeteld. 

- Er wordt een loop opgesteld om 

het generator point 𝐺 bij de 

gevonden optelling van 𝐺 bij zichzelf, 

dus op het begin 2𝐺, bij elkaar op te 

tellen. 𝑖 en 𝑖𝑚𝑎𝑥 worden bepaald. 𝑖 

geeft aan hoe vaak het generator 

point bij zichzelf is opgeteld. 𝑖𝑚𝑎𝑥 is 

de maximale hoeveelheid 

herhalingen die uitgevoerd mag 

worden van de opgestelde loop. 
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het punt in oneindig wordt bereikt. 𝑖 wordt dan gelijkgesteld aan de variabele 𝑒, die dus aangeeft hoe 

vaak 𝐺 bij zichzelf is opgeteld totdat het punt in oneindig wordt bereikt. Vervolgend wordt 𝑖 

gelijkgesteld aan 𝑖𝑚𝑎𝑥 en wordt de loop beëindigd. Echter als de 𝑥-coördinaten van 𝐺 en 𝑖 ⋅ 𝐺 niet 

overeenkomen, dan volgt de 𝑒𝑙𝑠𝑒 statement: 

 

 

 

 

 

Als dit proces beëindigd is, is de waarde van 𝑛 dus gevonden en deze wordt geprint 

 

Sleutelprotocol opstellen 

Nu zijn alle waardes gevonden om het sleutelprotocol op te kunnen stellen. De code voor het  

opstellen van een sleutelprotocol kan nu gebruikt worden. 

 

 

 

Nu wordt een functie opgesteld genaamd 

𝐺_𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑡𝑜𝑟, die op een slimme manier 𝑓 ⋅ 𝐺 kan 

uitrekenen, waarbij 𝑓 vaak een groot getal is. Om te 

beginnen wordt eerst de binaire vorm van 𝑓 bepaald. 

Waarom dit gedaan wordt, kan worden gevonden in 

hoofdstuk 8.1. 

Als input voor de functie worden dus 𝐺_𝑎𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙, oftewel 𝑓, 𝐴, 𝐵, het modulo 𝑝 getal, 𝑥𝐺 , en 𝑦𝐺  

gevraagd. Binaire getallen bestaan alleen uit de getallen 0 en 1. Deze waardes representeren welke 

- Dit zijn de formules voor het optellen van 

twee verschillende punten op de kromme. 

Deze kunnen worden teruggevonden in 

hoofdstuk 7.1. 𝑥3 en 𝑦3 zijn de 𝑥- en 𝑦-

coördinaten van de optelling van 𝐺 met 𝑖 ⋅ 𝐺. 

- De oude 𝑥- en 𝑦-coördinaten worden 

gelijkgesteld aan de nieuwe gevonden 𝑥- en 

𝑦-coördinaten en omdat er een nieuwe 

optelling heeft plaatsgevonden, wordt de 𝑖 

waarde verhoogd met 1.  

- Eerst wordt er gevraagd naar de 

input van de gegevens waarmee een 

sleutelprotocol opgesteld moet gaan 

worden. De gevonden waardes die 

zijn bepaald door het stukje code 

hiervoor kunnen dus hier worden 

ingevuld. De variabelen 𝑥1 en 𝑦1 zijn 

de 𝑥- en 𝑦-coördinaten van het 

generator point. 
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machten van 2 er aanwezig zijn in een bepaald getal. Ieder getal kan worden uitgedrukt in een 

optelling van deze machten van 2, waarbij iedere macht van 2 maximaal een keer wordt gebruikt. Dit 

wordt gebruikt in het binair opschrijven van getallen. Stel je hebt het binaire getal 1000010. De 

omzet naar bijbehorende decimale getal werkt als volgt: 

1  0   0     0        0         1           0 

 

1 ⋅ 26 + 0 ⋅ 25 + 0 ⋅ 24 + 0 ⋅ 23 + 0 ⋅ 22 + 1 ⋅ 21 + 0 ⋅ 20 = 66 

Om de binaire uitdrukking van 𝑓 te vinden, moeten we dus gaan werken met machten van 2. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Hier wordt een loop opgesteld. Wat er 

gebeurt is het volgende: De hoogste 

macht van 2 die in 𝐺_𝑎𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 past wordt 

bepaald. Dan wordt deze macht van 2 van 

𝐺_𝑎𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 afgehaald. Bij deze uitkomst wordt weer dezelfde handeling uitgevoerd. De hoogste macht 

van 2 die in dat getal past wordt bepaald en afgetrokken van de originele waarde. Iedere keer als er 

een macht van twee wordt gevonden, dan wordt de plek van deze macht in de lijst met nullen 

aangepast van een 0 naar een 1. Zodra het 𝐺_𝑎𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 uitkomt op 0, zijn dus alle machten van 2 

gevonden en wordt de loop gestopt. Zo heb je een lijst van de binaire uitdrukking van 𝐺_𝑎𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙. 

𝑧𝑒𝑟𝑜𝑙𝑖𝑠𝑡 is nu een lijst van de uitdrukking van 𝐺_𝑎𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 in binair. 

 

 

- Eerst wordt de hoogste macht van 2 

die past in de waarde 𝐺_𝑎𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 

bepaald. Dit wordt gedaan door de 

berekening log2(𝐺_𝑎𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙) uit te 

voeren. Om de maximale macht van 2 

in 𝐺_𝑎𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 te weten moet dit 

antwoord dus naar beneden worden 

afgerond. Daarnaast wordt een lijst 

met nullen opgesteld. De hoeveelheid 

nullen in de lijst wordt bepaald door 

de hoogste macht van 2. 

 



36 
 

Dan worden de lijsten opgesteld van de 𝑥- 

en 𝑦-coördinaten van de punten die 

uiteindelijk bij elkaar opgeteld moeten 

gaan worden. In het geval van 66 ⋅ 𝐺 geldt 

dus dat 64 ⋅ 𝐺 en 2 ⋅ 𝐺 bij elkaar opgeteld 

moeten worden. Omdat geldt dat 𝐺 +

𝐺 = 2𝐺, 2𝐺 + 2𝐺 = 4𝐺, 4𝐺 + 4𝐺 = 8𝐺 enzovoort, kan dus een macht van 2 vermenigvuldigd met 𝐺 

makkelijk bepaald worden. Omdat je weet hoe de waarde 𝐺_𝑎𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 is opgebouwd uit machten van 

2, is dus het uiteindelijke punt makkelijk te bepalen. De variabele 𝑙𝑖𝑗𝑠𝑡𝑔𝑟𝑜𝑜𝑡𝑡𝑒 bepaalt hoe groot de 

uiteindelijke lijst gaat worden van de 𝑥- en 𝑦-coördinaten van de optellingen van het generator 

point. Verder wordt de voorwaarde opgesteld: als de positie van de hoogste macht van twee in 

𝑧𝑒𝑟𝑜𝑙𝑖𝑠𝑡 gelijk is aan 1, voeg dan de 𝑥- en 𝑦-coördinaten van 1 ⋅ 𝐺 toe aan de lijsten, en verhoog 

vervolgens de lijstgrootte met 1. De variabele ℎ𝑚𝑣𝑡 is de hoogste macht van twee in 𝐺_𝑎𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙, en 

dus is 𝑧𝑒𝑟𝑜𝑙𝑖𝑠𝑡[ℎ𝑚𝑣𝑡] de laatste positie in de lijst, en dus de waarde 20.  Als deze laatste waarde in 

de lijst gelijk is aan 1, dan moet 1 ⋅ 𝐺 dus toegevoegd worden aan de uiteindelijke optelling van de 

punten. Bij 66 ⋅ 𝐺 is 𝑧𝑒𝑟𝑜𝑙𝑖𝑠𝑡[ℎ𝑚𝑣𝑡] gelijk aan 0, dus 𝑥𝐺 , en 𝑦𝐺  worden niet toegevoegd aan de  

lijsten 𝐺𝑥𝑙𝑖𝑠𝑡 en 𝐺𝑦𝑙𝑖𝑠𝑡. 

Nu worden de rest van de optellingen van 𝐺 

bepaald. Eerst wordt een variabele 

𝑝𝑜𝑠 geïntroduceerd, die de positie in de lijst van de 

uitdrukking van 𝐺_𝑎𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 in binair bepaalt. Er wordt 

een loop opgesteld waarbij 𝑝𝑜𝑠 kleiner moet zijn dan 

de hoogste macht van 2 in 𝐺_𝑎𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 + 1. Nu wordt 

om te beginnen 𝑥𝐺 , en 𝑦𝐺  in de formule gestopt. Dit 

is wederom de formule voor het optellen van een 

punt bij zichzelf die te vinden is in hoofstuk 7.2. Na 

deze berekening is dus de punt 2𝐺 bepaald. 

Vervolgens wordt gekeken of de punt 2𝐺 in de 

optelling van 𝐺_𝑎𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 ⋅ 𝐺 aanwezig is door naar de 

binaire uitdrukking te kijken. In het geval van 66𝐺 zit 

2𝐺 in de optelling, en dus worden de 𝑥- en 𝑦-coördinaten toegevoegd aan de lijsten 𝐺𝑥𝑙𝑖𝑠𝑡 en 

𝐺𝑦𝑙𝑖𝑠𝑡. Vervolgens worden de oude 𝑥- en 𝑦-coördinaten gelijkgesteld aan de nieuwe gevonden 𝑥- en 

𝑦-coördinaten, en de positie in de lijst wordt verhoogd met 1. 𝑥1 en 𝑦1 worden dus vervangen van 

𝑥𝐺 , en 𝑦𝐺  naar 𝑥2𝐺 , en 𝑦2𝐺. Nu kan dus 4𝐺 berekend worden. Zodra de positie gelijk is aan ℎ𝑚𝑣𝑡, zijn 

dus alle posities in 𝑧𝑒𝑟𝑜𝑙𝑖𝑠𝑡 gecheckt en zijn alle punten die nodig zijn voor de optelling tot 

𝐺_𝑎𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 ⋅ 𝐺 bekend. 



37 
 

De laatste stap is om de bepaalde 

vermenigvuldigingen van een macht van 2 

met het generator point 𝐺 bij elkaar op te 

tellen. Bij 66𝐺 moet dus de optelling van 

64𝐺 + 2𝐺 berekend worden. In het stukje 

code hiernaast worden de lijsten 𝐺𝑥𝑙𝑖𝑠𝑡 en 

𝐺𝑦𝑙𝑖𝑠𝑡 gebruikt. De punten van positie 1 en 

positie 0 in de lijsten worden bij elkaar 

opgeteld, en vervolgens wordt dat 

antwoord weer opgeteld bij de punten van 

positie 2. Hiervoor worden de formules 

gebruikt voor het optellen van twee punten 

in hoofdstuk 7.1. Dit proces wordt herhaald totdat de twee lijsten helemaal zijn doorlopen en zo heb 

je het punt 𝐺_𝑎𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 ⋅ 𝐺 bepaald. 

 

 

 

 

 

Uiteindelijk wordt het sleutelprotocol afgesloten door persoon A en persoon B een willekeurig geheel 

getal te laten kiezen tussen 1 en 𝑛. Deze voorwaarde wordt uitgelegd in hoofdstuk 7.3. Vervolgens 

worden beide keuzes vermenigvuldigd met elkaar en modulo 𝑛 gedaan. Waarom dit mogelijk is, 

wordt ook uitgelegd in hoofdstuk 7.3. De sleutel wordt vervolgens bepaald door het oproepen van de 

G_calculator, met als input de keuze van persoon A vermenigvuldigd met de keuze van persoon B 

modulo 𝑝. De gegevens van de kromme en het opgestelde sleutelprotocol worden vervolgens geprint 

en de opsteltijd wordt hierbij ook gegeven. 
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Het kraken van het opgestelde sleutelprotocol  

Het kraken van het opgestelde sleutelprotocol is 

uiteraard een grotere opgave dan het opstellen 

ervan. Iedere mogelijke optelling van 𝐺 moet 

worden getest en zoals uitgelegd in hoofdstuk 8.1 is 

dit bij veel herhalingen een tijdrovende klus. Het 

generator point wordt vergeleken met het gekozen 

punt van persoon A, dat bekend is, en iedere keer 

als de 𝑥- en 𝑦-coördinaten van 𝐺 en het punt van 

persoon A niet overeenkomen, wordt 𝐺 opnieuw bij 

de op dat moment bekende vermenigvuldiging van 

𝐺 opgeteld. Dit proces wordt herhaald totdat de 𝑥- 

en 𝑦-coördinaten overeenkomen, en dan is dus ook 

bekend hoe vaak persoon A het generator point 𝐺 

bij zichzelf heeft opgeteld. Deze waarde noemen we 

voor het gemak 𝑎, dus de coördinaat van persoon A 

is 𝑎 ⋅ 𝐺. 

 

 

 

 

 

 

De kraaktijd wordt bepaald door de totale tijd voor het kraken en de totale tijd na het kraken van 

elkaar af te halen. Nu bekend is wat de waarde 𝑎 is, kan de gebruikte sleutel eenvoudig worden 

bepaald door de vermenigvuldiging 𝑎 ⋅ 𝑐𝑜ö𝑟𝑑𝑖𝑛𝑎𝑎𝑡 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑜𝑛 𝐵 uit te voeren. Dit wordt gedaan door 

de 𝐺_𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑡𝑜𝑟 op te roepen en als input (𝑎, 𝐴, 𝐵, 𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜 𝑝 𝑔𝑒𝑡𝑎𝑙, 𝑥 −

𝑐𝑜ö𝑟𝑑𝑖𝑛𝑎𝑎𝑡 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑜𝑛 𝐵, 𝑦 − 𝑐𝑜ö𝑟𝑑𝑖𝑛𝑎𝑎𝑡 𝐵) te geven. Uiteindelijk worden de gevonden gegevens 

die met brute kracht zijn uitgerekend geprint. 
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ℎ-waarde bepalen 

De ℎ-waarde bepalen is voor het opzetten van een sleutelprotocol met ECC niet noodzakelijk, maar is 

goed om te weten om de veiligheid van de gekozen kromme modulo 𝑝 te bepalen. Waarom dit zo is 

wordt verder uitgelegd in hoofdstuk 7.3. Deze waarde bepalen wordt gedaan met de volgende code: 

Eerst wordt gevraagd om de gegevens waarvan de code de ℎ-

waarde moet bepalen. In dit geval hebben we dus te maken met de 

kromme 𝑦2 ≡ 𝑥3 + 4𝑥 + 20 𝑚𝑜𝑑 5749, en een bijbehorende 𝑛-

waarde van 481.  

Omdat de ℎ-waarde wordt bepaald door de totale 

hoeveelheid punten op de kromme te delen door 

de 𝑛-waarde, moeten we dus de totale 

hoeveelheid punten gaan bepalen. We beginnen 

met een 𝑥-coördinaat van 0 en gaan dan testen of 

er een bijbehorend 𝑦-coördinaat voor is. Hoe dit 

getest wordt, wordt eerder uitgelegd in dit 

hoofdstuk. Als er een 𝑦-coördinaat is gevonden, 

wordt de loop van het verhogen van de 𝑘-waarde 

gestopt door 𝑘 gelijk te stellen aan het modulo 𝑝 

getal. Er geldt dat bij de gekozen 𝑥-coördinaat altijd 

twee 𝑦-coördinaten bestaan die gehele getallen 

zijn en voldoen aan 𝑦2 ≡ 𝑥3 + 𝐴𝑥 + 𝐵 𝑚𝑜𝑑 𝑝. De 

positieve 𝑦-coördinaat zal altijd eerst gevonden worden, maar er bestaat ook nog een negatieve 𝑦-

coördinaat. Die vind je door aan de gevonden 𝑦-coördinaat een minteken toe te voegen. Omdat we 

alleen werken met positieve gehele getallen, moet er dus een keer het modulo getal bij deze waarde 

opgeteld worden. Dit is natuurlijk mogelijk omdat we modulo 𝑝 werken. Een voorbeeld: Stel we 

hebben de kromme 𝑦2 ≡ 𝑥3 + 4𝑥 + 20 𝑚𝑜𝑑 29. Hiervan weten we dat het punt (0,7) op de 

kromme ligt, want 03 + 4 ⋅ 0 + 20 𝑚𝑜𝑑 29 ≡ 20 𝑚𝑜𝑑 29 ≡ 72 𝑚𝑜𝑑 29. In dit geval geldt dus dat 

(0, −7) ook bestaat, maar bij de 𝑦-coördinaat moet dus nog 29 bij opgeteld worden, omdat we 

werken met positieve getallen. Je krijgt dus het coörinaat (0,22) en deze ligt ook op de kromme, 

want 03 + 4 ⋅ 0 + 20 𝑚𝑜𝑑 29 ≡ 20 𝑚𝑜𝑑 29 ≡ (−7)2 𝑚𝑜𝑑 29 ≡ 222 𝑚𝑜𝑑 29. Als er dus een 𝑦-

coördinaat is gevonden, kan er dus 2 worden opgeteld bij de hoeveelheid punten op de kromme, 

vandaar 𝑐+= 2. Dit proces wordt herhaald voor iedere 𝑥-coördinaat op de kromme, en zo kan dus 

bepaald worden hoeveel punten er zijn op een kromme modulo 𝑝.  De 𝑐-waarde geeft in deze code 

dus de hoeveelheid mogelijke punten op de kromme modulo 𝑝 aan. Uiteindelijk worden de gegevens 

van de kromme en de gevonden ℎ-waarde geprint. 
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8.0 VERGELIJKEN VAN DIFFIE-HELLMAN EN ECC 

8.1 VERSCHILLEN IN VEILIGHEID TUSSEN DHS EN ECC 

Nu we met beide methodes in staat zijn om een sleutelprotocol op te stellen en ook deze weer te 

kraken, kunnen we beide sleutelprotocollen gaan analyseren. We gaan bekijken wat er gebeurt met 

de opsteltijd en kraaktijd als we de variabelen, die we gebruiken voor het opstellen van DHS en ECC, 

gaan verhogen. De vragen die we nu kunnen stellen, zijn onder andere: Hoe bepalen en vergelijken 

we de veiligheid van deze twee methodes, en op welk aspect kunnen we de prestaties van twee 

sleutelprotocollen het beste beoordelen? Dit gaan we in deze paragraaf onderzoeken. Zoals we in 

hoofdstukken 5.3 en 7.4 al hebben gezien werken beide protocollen allebei op een heel ander 

principe. De truc waar Diffie-Hellman zijn kracht uit haalt, de zogeheten trapdoor, is dat het maken 

van een berekening 𝑣 ≡ 𝑔𝑎  𝑚𝑜𝑑 𝑝 relatief gezien heel snel gaat, terwijl testen voor welke 𝑎 deze 𝑣 

uit de vergelijking komt heel veel tijd kost. Het computerprogramma moet dan namelijk niet alleen 

de berekening 𝑣 ≡ 𝑔𝑎  𝑚𝑜𝑑 𝑝 opnieuw uitvoeren, maar hij moet ook de 𝑣 berekenen voor iedere 𝑎 

van 1 tot de gekozen 𝑎 waarde, indien de 𝑔, 𝑝 en 𝑎 goed gekozen zijn. Hoe groter deze 

oorspronkelijk gekozen 𝑎 dus is, hoe meer tijd het gaat kosten om dit sleutelprotocol met brute 

kracht te kraken, terwijl de tijd om het protocol op te stellen relatief tot de kraaktijd erg klein blijft. 

We kiezen nu om de kraaktijd voor zowel ECC als DHS te definiëren als de tijd die het kost om het al 

opgestelde sleutelprotocol met brute kracht te kraken. In formule vorm ziet dat er als volgt uit: 

kraaktijd = totale tijd− opsteltijd.  

Voor de opsteltijd bij ECC kijken we naar de tijd die het kost om een gezamenlijke sleutel op te 

stellen met een van tevoren bekende kromme, met bijbehorende 𝑛-waarde en een modulo getal 𝑝. 

De opsteltijd is dus alleen de tijd die het kost om een 𝑑 en 𝑒 te kiezen, en met de tussenstappen 

uiteindelijk 𝑑 ⋅ 𝑒 ⋅ 𝐺 te berekenen. ECC berust dus op een heel ander systeem om snel een 

gezamenlijke sleutel te berekenen, terwijl het kraken van de bijbehorende geheime sleutel veel tijd 

inneemt. Bij ECC is het zo dat het berekenen van 𝑑 ⋅ 𝑒 ⋅ 𝐺 de ene kant op ontzettend snel gaat, 

doordat we een truc toepassen. We kunnen namelijk machten van 2 ⋅ 𝐺 heel makkelijk uitrekenen 

volgens de volgende eigenschap van optelling op een elliptische kromme modulo 𝑝:  

𝐺 + 𝐺 = 2𝐺  

2𝐺 + 2𝐺 = 4𝐺  

4𝐺 + 4𝐺 = 8𝐺 etc… 

Dit scheelt dus behoorlijk wat stappen dan wanneer we steeds de hoogst bekende optelling van 𝐺 

optellen bij de originele waarde van G: 

𝐺 + 𝐺 = 2𝐺  

2𝐺 + 𝐺 = 3𝐺  

3𝐺 + 𝐺 = 4𝐺 etc… 

Deze stappen kosten per stuk niet heel veel tijd, maar allemaal bij elkaar opgeteld wordt het een 

tijdrovende klus. Met de kennis dat we punten van de vorm 2𝑘 ⋅ 𝐺 veel sneller kunnen uitdrukken 

dan andere punten, kunnen we dus bij het opstellen veel tijd besparen. Dit is de trapdoor waar ECC 

op gebaseerd is. Wat we doen is 𝑑 ⋅ 𝑒 𝑚𝑜𝑑 𝑛, zoals uitgelegd in 7.4, uitdrukken in machten van 2, 

oftewel binair. Hiermee kunnen we, omdat we 𝑑 ⋅ 𝑒 𝑚𝑜𝑑 𝑛 opbouwen uit de som van verschillende 

machten van 2, heel snel 𝑑 ⋅ 𝑒 ⋅ 𝐺 uitrekenen. Stel dat 𝑑 ⋅ 𝑒 𝑚𝑜𝑑 𝑛 = 11. In binair is 11 gelijk aan 

10112, oftewel 23 + 21 + 20. We kunnen 11𝐺 dus heel snel berekenen door 8𝐺 + 2𝐺 + 1𝐺 te 
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bereken. Bij het kraken werkt dit echter niet, want omdat de waarde van 𝑑 ⋅ 𝑒 ⋅ 𝐺 niet bekend is, zal 

bij iedere 𝐺 getest moeten worden of dit toevallig het punt is dat als geheime sleutel gekozen is. Dit 

moet dus door 𝐺 + 𝐺 = 2𝐺, 2𝐺 + 𝐺 = 3𝐺, 3𝐺 + 𝐺 = 4𝐺 etc. te berekenen. Het aantal 

berekeningen dat dus wordt uitgevoerd bij het opstellen ligt veel lager dan bij het kraken. 

Voordat er opsteltijden en kraaktijden met elkaar worden vergeleken, moet er eerst een 

kanttekening gemaakt worden. Python geeft bij het printen van de begintijd altijd een waarde die ligt 

rond de 0,1 seconden. Dit betekent dus dat puur door de totale tijd te bepalen, al 0,1 seconden als 

output wordt gegeven. Als de opsteltijd of kraaktijd dus gelijk is aan rond de 0,1 seconden, dan zal 

het opstellen of kraken in werkelijkheid dus een verwaarloosbaar kleine tijd hebben gekost om op te 

stellen, want hier moet dus nog 0,1 seconden van worden afgetrokken door het bepalen van de 

totale tijd. 

In de onderstaande voorbeelden van DHS en ECC kijken we steeds wat er gebeurt met de opsteltijd 

en de kraaktijd naarmate de geheime sleutels die we gebruiken bij het opstellen van de 

sleutelprotocollen stijgt. Je kunt je afvragen wat de geheime sleutel in DHS en ECC ons kan vertellen 

over de opsteltijd en de kraaktijd, en zit hier ook een verband tussen? Als de geheime sleutel 𝑎 bij 

DHS groter wordt, dan neemt het aantal berekeningen voor het kraken toe. De vergelijking 

𝑣 ≡ 𝑔𝑎  𝑚𝑜𝑑 𝑝 wordt bij een grotere 𝑎 waarde lastiger te kraken, indien 𝑔 een voortbrenger is in 𝑝. 

Om 𝑣 te vinden, moet 𝑔 bij een hogere 𝑎 waarde vaker met zichzelf worden vermenigvuldigd en dus 

zal de kraaktijd toenemen. Ook de opsteltijd neemt toe, omdat de formule 𝑣 ≡ 𝑔𝑎  𝑚𝑜𝑑 𝑝 nu voor 

een hogere 𝑎 waarde berekend moet worden. De toename van de opsteltijd heeft echter een ander 

verband dan de toename van de kraaktijd. Later wordt besproken welk verband bij de opsteltijd en 

de kraaktijd aanwezig is, als de 𝑎 toeneemt. 

Bij ECC bepalen de gekozen 𝑑 waarde de grootte van de geheime sleutel. Hoe groter deze waarde 

van 𝑑, hoe lastiger het wordt om het punt 𝑑 ⋅ 𝐺 met brute kracht te bepalen. Er zijn immers meer 

optellingen die het kraaksysteem moet uitvoeren, en dus zal de kraaktijd toenemen. Hoe groot 

deze 𝑑 waarde gekozen kan worden, hangt af van de 𝑛 waarde. De voorwaarde geldt namelijk dat 

1 ≤ 𝑑 ≤   𝑛 − 1. Het maximum van deze 𝑛 waarde hangt weer af van 𝑝. Het geldt namelijk dat de 

hoeveelheid mogelijke punten 𝑐 niet groter kan zijn dan 2𝑝. Dit komt omdat voor ieder mogelijk 𝑥-

coördinaat twee bijbehorende 𝑦-waardes gevonden worden, zoals wordt uitgelegd in 7.4. Omdat de 

𝑥-coördinaat modulo 𝑝 wordt genomen kunnen er maximaal 𝑝 mogelijke 𝑥-coördinaten zijn, en het 

totale aantal mogelijke punten is dus 2𝑝. Door de 𝑝 te verhogen wordt de 𝑛-waarde gemiddeld ook 

groter, want er zijn over het algemeen meer punten op de kromme, dus gemiddeld duurt het ook 

langer voordat we in het punt 𝑂 komen. Dit is echter geen garantie, want als de combinatie van de 

kromme en de 𝑝 een slechte 𝑛-waarde oplevert, terwijl de 𝑐 wel hoog is, zal de ℎ slecht zijn en zullen 

dus niet alle punten op de kromme optimaal benut worden. Dit wordt verder uitgewerkt in 

hoofdstuk 7.3. Omdat de kromme doorloopt tot in het oneindige bij de positieve en negatieve y-as, 

en vervolgens modulo 𝑝 genomen wordt, heeft de grootte van de waardes van 𝐴 en 𝐵 niet direct 

invloed op 𝑐. Het is de bedoeling dat de getallen 𝐴 en 𝐵 zo gekozen worden dat, in combinatie met 

de gekozen 𝑝, de 𝑛 en 𝑐 dicht bij elkaar liggen, en dus de ℎ dichtbij 1 ligt. Dit is in praktijk ook te zien 

bij de kromme die wordt gebruikt voor de beveiliging van de Bitcoin. Deze kromme heeft namelijk 

een 𝐴 waarde van 0 en een 𝐵 waarde van 7. Dit wordt verder besproken in hoofdstuk 6.2. Ook de 

opsteltijd zal bij ECC langer duren bij een hogere waarde voor 𝑑, omdat er meer optellingen plaats 
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zullen moeten vinden. Dit wordt echter efficiënt gedaan door middel van binaire optelling, en dus zal 

de opsteltijd bij een hogere geheime sleutel weinig toenemen. Dit wordt uitgelegd in 7.4. 

Om een conclusie te kunnen trekken over de 

veiligheid van een sleutelprotocol, moet er dus 

gekeken worden naar wat er gebeurt met de 

opsteltijd en kraaktijd als de geheime sleutel 

toeneemt. Een artikel van Certicom (2004) laat 

met een plaatje het standaard verband van een 

asymmetrisch cryptosysteem heel duidelijk zien:  

Wat ze laten zien is dat de ‘Forward Operation’, 

oftewel het opstellen van het sleutelprotocol, 

naarmate de gezamenlijke sleutel 𝑘 groter wordt, 

steeds moeilijker wordt en dus meer tijd gaat 

kosten. We zien echter ook dat de ‘Inverse 

Operation’, dus het kraken van het 

sleutelprotocol, exponentieel stijgt naarmate de 

gezamenlijke sleutel groter wordt. Omdat de forward operation in verhouding tot de inverse 

operation relatief klein blijft, zal de forward operation altijd makkelijker blijven om uit te voeren. De 

inverse operation zal bij toenemende grootte van de geheime sleutel dus zo ontploffen, dat er bij 

een eenvoudige forward operation een bijna onmogelijke inverse operation tegenover staat. Dit is 

dus een visualisering van een trapdoor, en hoe dit bij DHS en ECC werkt, is in het begin van dit 

hoofdstuk uitgelegd.  

Eerst gaan we kijken wat de verhoudingen zijn die ontstaan bij DHS. We gebruiken om te beginnen  

waardes met een orde grootte van 104. Dit zijn de resultaten: 

Je kunt in dit geval zien dat de verhouding tussen de kraaktijd en de opsteltijd gelijk is aan 

𝑂𝑝𝑠𝑡𝑒𝑙𝑡𝑖𝑗𝑑 ∶  𝐾𝑟𝑎𝑎𝑘𝑡𝑖𝑗𝑑 =  5,0 ∶  1, dus het sleutelprotocol opstellen duurt 5 keer langer dan het 

kraken van het sleutelprotocol. De berekening die wordt uitgevoerd, ziet er als volgt uit: 
0,078125

0,015625
=

5,0 . De verhouding tussen de opsteltijd en de kraaktijd wordt 𝑂𝑝𝑠𝑡𝑒𝑙𝑡𝑖𝑗𝑑 ∶  𝐾𝑟𝑎𝑎𝑘𝑡𝑖𝑗𝑑 =  5,0 ∶  1, 

want de kraaktijd past in dit geval 5,0 keer in de opsteltijd. Omdat de waardes van de opsteltijd en 

Figuur 21 
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kraaktijd relatief klein zijn, is het niet betrouwbaar om hier een conclusie uit te trekken (Zie 

kanttekening), dus we gaan kijken wat de uitkomsten zijn bij een input met hogere waardes. 

Nu gaan we werken met waardes met een orde grootte van 105. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In dit geval is de verhouding tussen de kraaktijd en de opsteltijd gelijk aan 𝑂𝑝𝑠𝑡𝑒𝑙𝑡𝑖𝑗𝑑 ∶

 𝐾𝑟𝑎𝑎𝑘𝑡𝑖𝑗𝑑 =  2,6 ∶  1, dus de opsteltijd is in dit geval 2,6 keer groter dan de kraaktijd.  

Uiteindelijk gaan we kijken wat er gebeurt als we gaan werken met waardes met een orde grootte 

van 106.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu geldt voor de verhouding: 𝑂𝑝𝑠𝑡𝑒𝑙𝑡𝑖𝑗𝑑 ∶  𝐾𝑟𝑎𝑎𝑘𝑡𝑖𝑗𝑑 =  31,8 ∶  1.  Je ziet dus dat naarmate de 

getallen groter worden, de opsteltijd in verhouding tot de figuur 

raaktijd steeds groter wordt. Het opstellen van DHS wordt dus steeds langer, terwijl de kraaktijd 

relatief laag blijft. Deze waarneming is echter niet bruikbaar, want zoals we zien is de gekraakt 

geheime sleutel 𝑎 kleiner dan de gekozen 𝑎 en dus is 𝑔 geen voorbrenger in 𝑝, zoals we hebben 

besproken in 5.4. Later wordt een voorbeeld gegeven van DHS met een  𝑔 als voortbrenger in 𝑝 met 

getallen van vergelijkbare grootte. 
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Je ziet dus dat de uitkomsten van DHS niet overeenkomt met figuur 15. De opsteltijd stijgt, maar de 

kraaktijd stijgt in verhouding minder, en dus zal het opstellen, oftewel de forward operation, altijd 

langer duren dan het kraken, oftewel de inverse operation. Dit zijn niet de eigenschappen van een 

asymmetrisch cryptosysteem. Hierbij is het juist het geval dat de forward operation veel sneller blijft 

dan de inverse operation. We verwachten dat de manier waarop DHS wordt opgesteld, daarom niet 

optimaal is. De opsteltijd wordt met relatief kleine getallen al snel lang en dit is volgens ons niet de 

bedoeling. Dit wordt later nog besproken in de discussie. Omdat DHS een asymmetrisch 

cryptosysteem is, zou je dus juist verwachten dat er uiteindelijk na het analyseren van de opsteltijd 

en de kraaktijd, een grafiek zoals in figuur 21 zou ontstaan.  

Vervolgens kijken we wat er gebeurt bij ECC.  

Bij ECC zien we dat bij hele lage waarden van 𝑝 en 𝑛, 

bijvoorbeeld 𝑝 = 29 en 𝑛 = 37, het opstellen van het 

sleutelprotocol eigenlijk nauwelijks tijd kost, namelijk minder 

dan 1 seconde. Dat komt omdat 𝑑 en 𝑒 zoals uitgelegd in 7.3 

gekozen worden tussen 1 en 𝑛, en als 𝑛 dus klein is, dan kunnen 

𝑑 en 𝑒 ook niet groot zijn. Omdat Python bij het kraken test 

voor welke waarde van 𝑑 het punt 𝑑 ⋅ 𝐺 overeenkomt met de 

waarde 𝑑 ⋅ 𝐺 uit de openbare sleutel van A, is deze dus doordat 

𝑑 heel klein is, erg snel gevonden. Het kraken kost om die reden 

ook 0 seconde bij deze lage waardes. Ook als we de waardes 

verder omhoog gaan brengen blijft de kraaktijd erg klein, maar 

de opsteltijd ook.  

 

Zoals hiernaast te zien is wordt bij een 𝑝 van 6469 en een 𝑛 van 

6522 de kraaktijd 0,016 seconde, terwijl de opsteltijd 0,16 

seconde is. Hoewel de kraaktijd nu groter is dan 0 seconden, 

blijkt nog steeds dat de verhouding 𝑂𝑝𝑠𝑡𝑒𝑙𝑡𝑖𝑗𝑑 ∶  𝐾𝑟𝑎𝑎𝑘𝑡𝑖𝑗𝑑 =

10 ∶ 1. Om echt de kracht van ECC te ontdekken zullen we de 𝑝 

dus nog verder moeten gaan opkrikken. Door dezelfde kromme 

𝑦2 = 𝑥3 + 4𝑥 + 20 te gebruiken, maar het modulogetal 𝑝 =

3986263 te kiezen met bijbehorende 𝑛-waarde 3983582 

beginnen we duidelijk te zien waarom ECC beter is dan DHS. De 

𝑑 voor het berekenen van 𝑑 ⋅ 𝐺 werd door persoon A gekozen 

als 𝑑 = 946225.  

 

 

 

 

 

Figuur 16 
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De output van Python tijdens het kraken zag er dan als volgt uit: 

Omdat bij het opstellen van 𝑑 ⋅ 𝑒 ⋅ 𝐺 door  

𝑑 ⋅ 𝑒 = 𝐾𝑒𝑢𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑜𝑛 𝐴 ⋅ 𝐾𝑒𝑢𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑜𝑛 𝐵 met 

binaire stappen wordt berekend, gaat dit veel sneller 

dan het kraken.  

𝐾𝑒𝑢𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑜𝑛 𝐴 ⋅ 𝐾𝑒𝑢𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑜𝑛 𝐵 

= 3946225 ⋅ 313135 = 1235701165375 = 

 

 

 

Omdat dit 41 getallen zijn, hoeft de computer alleen maar 𝑑 ⋅ 𝑒 ⋅ 𝐺 = 240𝐺 + 236𝐺 + 235𝐺 +

234𝐺 + 233𝐺 + 232𝐺 + 231𝐺 + 229𝐺 + 228𝐺 + 226𝐺 + 224𝐺+223𝐺 + 218𝐺 + 217𝐺 + 216𝐺 +

214𝐺 + 213𝐺 + 211𝐺 + 210𝐺 + 28𝐺 + 25𝐺 + 24𝐺 + 23𝐺 + 22𝐺 + 21𝐺 + 20𝐺 uit te rekenen.  

Dat lijkt misschien ontzettend veel, maar bij het opstellen van deze gezamenlijke steutel hoeft het 

programma maar 40 optellingen van 2 punten te doen tot het bij 240𝐺 is. Vervolgens heeft het alle 

andere machten van 2 kleiner dan 40 al gehad, en deze hoeven dus niet opnieuw uitgerekend te 

worden. Het is nu alleen nog een kwestie van (240 + 236 + 235 + 234 + 233 + 232 + 231 + 229 +

228 + 226 + 224+223 + 218 + 217 + 216 + 214 + 213 + 211 + 210 + 28 + 25 + 24 + 23 + 22 +

21 + 20)𝐺 uit te rekenen, en omdat dat betekent dat we steeds de volgende macht van 2 ⋅ 𝐺 bij 

240𝐺 op moeten tellen, zijn dit nog eens 25 optellingen. In totaal kost het berekenen van 𝑑 ⋅ 𝑒 ⋅ 𝐺 bij 

het opstellen dus 65 optellingen. Ondanks dat dit erg grote berekeningen zijn, want 240𝐺 uitrekenen 

is zelfs voor een computer niet eenvoudig, valt het toch bijna te verwaarlozen tegenover de 3946224 

keer dat de kraker de volgende 𝐺 moet uitrekenen, tot hij uiteindelijk de juiste waarde van het punt 

van persoon A vindt. Om de verhouding te bepalen bij bovenstaande output, wordt de kraaktijd 

gedeeld door de opsteltijd, dus 
9,921875

0,125
≈ 79.  We zien dat hier de verhouding tussen de 

𝑂𝑝𝑠𝑡𝑒𝑙𝑡𝑖𝑗𝑑 ∶  𝐾𝑟𝑎𝑎𝑘𝑡𝑖𝑗𝑑 =  1 ∶  79. Het kraken duurt dus 
9,921875

0,015625
= 635 keer zo lang om de sleutel 

te vinden dan in het vorige voorbeeld, en dat terwijl de opsteltijd 
0,125

0,15625
= 0,8 keer zo groot is. Dit 

valt te verklaren doordat de gekozen punten die de 𝐺_𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑡𝑜𝑟 moet berekenen in het voorbeeld, 

in hun binaire uitdrukking relatief weinig keer een 1 bevat en relatief veel keer een 0. Dit zorgt er dus 

ook automatisch voor dat er minder punten bij elkaar moeten worden opgeteld. Het opstellen gaat 

hierdoor dus minder tijd kosten en hierdoor kan de opsteltijd bij een input met hogere waardes dus 

alsnog lager zijn. Het blijkt dus dat zelfs bij een flinke toename van de grootte van 𝑝, 𝑛 en 𝑑  de 

opsteltijd ongeveer even groot blijft, terwijl de kraaktijd behoorlijk toeneemt. Dit is ideaal als we 

bijvoorbeeld met een website zouden willen communiceren en een gezamenlijke sleutel 𝑘 willen 

opstellen met ECC. Zodra we contact leggen met de website gaat het ECC sleutelprotocol aan de slag 

om de gezamenlijke sleutel uit te rekenen en zowel bij ons als bij de site te krijgen zonder dat derden 

mee kunnen lezen. Omdat de opsteltijd in verhouding tot de kraaktijd bij hogere waardes klein blijft, 

is dit dus erg gunstig voor deze communicatie. De sleutel kan snel worden opgesteld, maar de sleutel 

kraken zal met brute kracht erg lang duren. Een veilige verbinding kan dus meteen tot stand worden 

gebracht, zonder dat de gebruiker moet wachten totdat een sleutelprotocol is opgesteld. 
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Bij ECC is er dus sprake van het volgende verband: 

  

Als de sleutel groter wordt, dan zal in het 

begin gelden dat de forward operation 

langer duurt dan de inverse operation. 

Naarmate de grootte van de sleutel 

toeneemt, zal de inverse operation flink 

stijgen, terwijl de forward operation 

nagenoeg hetzelfde blijft. De grafiek die 

hoort bij ECC heeft wel het verband dat 

overeenkomt met het verband van een 

asymmetrisch sleutelprotocol.  

 

 

 

Na het analyseren van DHS en ECC kun je dus concluderen dat ECC uiteindelijk qua efficiëntie DHS 

overtreft. De opsteltijd blijft bij ECC bij hogere waardes nagenoeg gelijk, terwijl de kraaktijd hierbij 

flink zal stijgen. Bij DHS is iets anders aan de hand. Terwijl de opsteltijd zal blijven toenemen, zal de 

kraaktijd in verhouding tot de opsteltijd minder stijgen en dit is dus het tegenovergestelde van wat je 

eigenlijk wilt, namelijk een sleutelprotocol dat snel wordt opgesteld, maar moeilijk te kraken is. 

Bij de voorbeelden hierboven, zijn alleen de orde grootte van de getallen gelijk, maar de waardes zijn 

niet exact gelijk. Hierdoor kun je dus een grove schatting maken van de verhoudingen tussen de 

opstel- en kraaktijden, maar een relatief precieze schatting ermee maken, gaat lastig. 

Om een iets preciezere schatting te maken van hoe veel veiliger ECC is ten opzichte van DHS, moet 

dus het volgende gebeuren: Er moet een ECC-sleutelprotocol met een kromme met dezelfde 𝑝, 

dezelfde geheime sleutel voor persoon 𝐴 en dezelfde geheime sleutel voor persoon 𝐵 opgesteld 

worden als een bepaalde DHS. Ook moet in dit geval bij DHS de 𝑔 een voortbrenger in 𝑝 zijn. Na deze 

voorwaardes te hebben opgesteld, hebben we beide codes laten uitvoeren op een bepaalde 

computer, met in beide gevallen even veel programma’s en documenten geopend.  

Figuur 22 
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Dit waren de uitkomsten: 

DHS:           ECC: 

 

 

 

De verhouding tussen de opsteltijd en kraaktijd van DHS is 𝑂𝑝𝑠𝑡𝑒𝑙𝑡𝑖𝑗𝑑 ∶  𝐾𝑟𝑎𝑎𝑘𝑡𝑖𝑗𝑑 =  1 ∶

 2,128. De verhouding tussen de opsteltijd en kraaktijd van ECC is 𝑂𝑝𝑠𝑡𝑒𝑙𝑡𝑖𝑗𝑑 ∶  𝐾𝑟𝑎𝑎𝑘𝑡𝑖𝑗𝑑 =  1 ∶

 17,4. Je kunt dus stellen dat bij een grootte van de geheime sleutel  ≈ 4000000 ECC ongeveer 8 

keer zo veilig is als DHS. De kraker zou er in verhouding bij ECC 8 keer langer over doen om de sleutel 

te vinden dan bij DH. 

 

9.0 CONCLUSIE 

Voordat de conclusie wordt getrokken, wordt eerst een samenvatting gegeven van wat we tot nu 

hebben gedaan: We hebben gekeken naar hoe DHS werkt, opgesteld wordt, en gekraakt wordt. Ook 

hebben we gekeken naar wat elliptische krommen inhouden, hoe versleuteling ermee werkt, en hoe 

het kraken hierbij in elkaar zit. Deze processen hebben we geprogrammeerd in Python en met deze 

resultaten en de kennis die we hebben gekregen van het maken van dit verslag, hebben we DHS en 

ECC met elkaar kunnen vergelijken. 

De onderzoeksvraag die wij wilden beantwoorden is ‘Wat zijn de verschillen in veiligheid en kraaktijd 

tussen een Diffie-Hellman sleutelprotocol en een sleutelprotocol met elliptische krommen?’. Voordat 

we begonnen met ons onderzoek hebben we eerst al een hypothese opgesteld. Hierin zeiden we 

onder andere dat wij verwachten dat bij ongeveer gelijke lengtes van gezamenlijke sleutel 𝑘 bij DHS 

en ECC, het DHS veel sneller gekraakt zal worden dan het ECC. Daarna hadden we het over het 

Discrete Logaritme Probleem en hoe dit voor een computer veel makkelijker te kraken is dan om de 

optellingen van punten in ECC andersom te doen. We hebben inmiddels echter geleerd dat dit niet is 

hoe ECC wordt opgesteld en gekraakt. We kraken namelijk het snelst door met brute kracht, dus 

zonder enig algoritme, waardes in te vullen. De kraaktijd hangt puur af van hoe lang iedere 
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afzonderlijke berekening duurt, en hoe vaak we deze berekening moeten uitvoeren. Een 

afzonderlijke berekening is dus bij DHS het vermenigvuldigen van de hoogst bekende macht van 𝑔 

met de originele waarde van 𝑔. Deze uitkomst moet vervolgens nog modulo 𝑝 worden gedaan. Bij 

ECC is een afzonderlijk berekening de optelling van de hoogst bekende vermenigvuldiging van 𝐺 met 

het originele punt 𝐺. Om de totale kraaktijd dus te berekenen, wordt de tijd die een afzonderlijke 

berekening kost, vermenigvuldigd met de geheime sleutel 𝑎 bij DHS en de geheime sleutel 𝑑 bij ECC. 

Om bij DHS een nieuwe waarde voor 𝑎 te berekenen, hoeft er dus alleen een vermenigvuldiging plaat 

te vinden. Dit duurt veel minder lang dan het optellen van 2 punten bij ECC. Een afzonderlijke 

berekening is voor het machtsverheffen bij een DHS-sleutelprotocol dus aanzienlijk lager dan voor 

het optellen en vermenigvuldigen van punten bij ECC. Het kraken van DHS en ECC bij dezelfde 

geheime sleutel, zal dus bij DHS sneller zijn dan bij ECC.  

Daarnaast zeggen we in de hypothese dat we verwachten dat ECC langer duurt om op te stellen dan 

DHS. Dit is uiteindelijk dus niet het geval. ECC wordt met de binaire optelling sneller opgesteld dan 

DHS, en dus kan dit deel van de hypothese verworpen worden. Eerder hebben we wel aangegeven 

dat we de resultaten van de opsteltijd van DHS niet vertrouwen. We verwachten dat dit sneller kan 

dan nu in de code wordt gedaan, dus wellicht is de verwerping niet helemaal terecht. Echter baseren 

we de conclusie op de gevonden resultaten en in dat geval is dit deel van de hypothese dus niet juist. 

Ook zeggen we in de hypothese dat de kraaktijd ligt aan de gezamenlijke sleutel, maar nu weten we 

dat dit dus niet het geval is, en dat de kraaktijd juist wordt bepaald door de geheime sleutel. 

Ook hebben we gekeken naar de opsteltijd van DHS en ECC. Deze wordt in hoofdstuk 8 behandeld. 

Hieruit kunnen we concluderen dat de opsteltijd bij ECC korter is dan DHS. Om terug te komen op de 

hoofdvraag: Na het bekijken van de resultaten kunnen we het volgende concluderen: De kraaktijd 

van ECC is bij een grote waarde van de geheime sleutel langer dan bij DHS. Ook is de opsteltijd van 

ECC bij een grote waarde van de geheime sleutel langer dan bij DHS. De grootte van deze waarde van 

de geheime sleutel is met onze code moeilijk te bepalen, omdat het systeem verre van optimaal is. 

Wel kunnen we concluderen dat bij het toenemen van de geheime sleutel, er een moment is dat ECC 

DHS flink zal overtreffen qua opsteltijd en kraaktijd. We kunnen wel een globale conclusie trekken uit 

de gegevens van hoofdstuk 8. Hierbij kun je zien dat bij het werken met getallen van een bepaalde 

dezelfde orde grootte, bij DHS de kraaktijd korter is dan de opsteltijd, terwijl bij ECC de opsteltijd 

korter is dan de kraaktijd. Wel moet gezegd worden dat we verwachten dat het opstellen van DHS 

sneller kan worden uitgevoerd, dus deze verhoudingen zijn wellicht niet helemaal accuraat. Echter 

trekken we uit de resultaten die we hebben verkregen een conclusie. Hieruit kunnen we dus zeggen 

dat ECC veiliger is dan DHS. Om echte waardes te hangen aan hoeveel veiliger ECC daadwerkelijk is, is 

dus moeilijk te zeggen, omdat de daadwerkelijke kraaktijd afhangt van verschillende factoren. Welke 

computer je gebruikt voor het uitvoeren van de code is van belang, en hoeveel je op dat moment 

open hebt staan. Daarnaast moeten de variabelen 𝑎, 𝑏 en 𝑝 gelijk zijn. Alleen dan kun je voor die 

specifieke grootte van de geheime sleutel bepalen hoeveel veiliger ECC is dan DHS in verhouding. 

Deze waarde geldt natuurlijk alleen bij deze uitkomsten van de gebruikte code, en bij een optimalere 

versie van het opstellen en kraken van de sleutelprotocollen zal deze waarde weer anders zijn.  Bij 

een andere grootte van de geheime sleutel is de waarde die vertelt hoeveel veiliger ECC is dan DHS 

natuurlijk weer anders, want het verband tussen de stijging van de opsteltijd en de kraaktijd is niet 

recht evenredig.  

 



49 
 

10.0 DISCUSSIE 

De informatie die we zochten, namelijk de verschillen in kraaktijd en veiligheid tussen ECC en DHS, 

hebben we inderdaad gevonden. We hebben uiteindelijk waardes gekregen voor de kraaktijden en 

opsteltijden van ECC en DHS en de verhoudingen tussen deze tijden. Uit deze verhoudingen kunnen 

we afleiden wat het verschil is tussen de opsteltijden van ECC en DHS, en de kraaktijden van ECC en 

DHS. Er was echter wel informatie waarvan we niet hadden verwacht als uitkomst te krijgen. Zo 

hebben we in de conclusie al uitgelegd dat we niet hadden verwacht dat het opstellen van een 

sleutelprotocol met ECC zo snel zou verlopen. Daarnaast kregen we informatie over de opsteltijden 

van DHS die volgens onze bronnen niet helemaal de bedoeling waren. De opsteltijden werden, 

naarmate de waardes van DHS groter werden, langer dan eigenlijk beschreven werd. Het verband 

tussen de kraaktijd en opsteltijd van een asymmetrisch sleutelprotocol, zoals DHS, wordt beschreven 

in hoofdstuk 8, en hier voldoen de gevonden resultaten van DHS niet aan. We verwachten dat dit 

komt door een fout in de code. We hebben geprobeerd om het opstellen van DHS iets aan te passen, 

waardoor de berekeningen sneller werden uitgevoerd. De hoeveelheid berekeningen die python 

moet maken, hebben we verminderd, maar de opsteltijden blijven nog steeds relatief lang. We 

hebben het nieuwe opstelsysteem vergeleken met het oude systeem, en waar het oude systeem met 

een gegeven input 91 seconden over deed om te berekenen, deed het nieuwe systeem er 85 

seconden over, dus 6 seconden sneller. Hierbij is er gewerkt met getallen van een orde grootte van 

106. Dit lost ons probleem dus nog niet op. Als de gegevens van de input echter klein zijn, met 

gegevens van orde grootte 103 of kleiner, wordt de opsteltijd van het nieuwe systeem langer dan bij 

het oude systeem. Dit valt te verklaren doordat de code bij het nieuwe systeem verschillende 

voorwaardes af moet gaan om ten slotte tot een uitkomst te komen. Dit blijkt dus niet 

verwaarloosbaar te zijn bij een kleine input. Je kunt dus wel concluderen dat, als de getallen van de 

input groter worden, dat uiteindelijk wel tijd gewonnen wordt bij de opsteltijd met het nieuwe 

systeem. Dit geeft helaas een kleine verandering in de verhoudingen, en zal dus het verband van de 

onze code voor DHS niet veel veranderen. We verwachten dus dat er nog steeds een fout in onze 

code zit, waarbij dus nog steeds een niet optimale manier van opstellen wordt gebruikt. 

 

Optimalisatie van het opstellen en kraken van de sleutelprotocollen is noodzakelijk om goede 

conclusie te kunnen trekken. We hebben in principe de basis geprogrammeerd, maar natuurlijk zijn 

er nog veel slimme trucjes om beide processen te versnellen. Omdat we pas tijdens het maken van 

het profielwerkstuk zijn begonnen met programmeren, kunnen er nog foutjes in de code zitten, die 

het proces verlangzamen. Ook dit zorgt ervoor dat het onderzoek niet representatief is. Iedereen test 

op een ander device, en ieder device bevat andere hardware, die natuurlijk de opstel- en kraaktijd 

zullen beïnvloeden. 

Een vervolgonderzoek zou dus kunnen zijn, wat bepaalde achterdeurtjes zijn in ECC, en hoe dit de 

kraaktijd en de opsteltijd van een sleutelprotocol zou kunnen beïnvloeden. Ook moet je in staat zijn 

om de code zo optimaal mogelijk te schrijven, en over de kennis beschikt hoe python berekeningen 

uitvoert. Daarnaast kunnen bepaalde trucjes voor bijvoorbeeld het sneller optellen van punten of het 

uitvoeren van bepaalde berekeningen worden toegepast. Deze kunnen gevonden worden in enkele 

bronnen die zijn toegevoegd, maar de uitleg hiervan wordt al snel complex, en dus hebben we dit 

achterwegen gelaten. Voor ons was het belangrijk dat we eerst de basis begrepen van ECC en deze 

gingen toepassen. 
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11.0 BRONNEN 

We hebben voor het maken van dit profielwerkstuk gebruik gemaakt van veel informatie van 
internet en uit boeken. Omdat we niet zomaar iedere bron kunnen geloven op zijn woord moeten we 
testen hoe betrouwbaar een bron is. Dit doen we doormiddel van de CRAAP-test. CRAAP staat voor: 
Currency (actualiteit): Is de bron recent voor dit onderwerp en/of vaak genoeg geüpdatet? 
Relevance (relevantie): Geeft de bron antwoord op de vraag en is de bron relevant? 
Authority (autoriteit): Heeft de schrijver de kwalificaties om iets van het onderwerp af te weten? 
Accuracy (accuraatheid): Is de bron te verifiëren en klopt het wat er staat?  
Purpose (doel): Heeft de bron het juiste doel om het als bron te kunnen gebruiken? 
 
De bron wordt een cijfer van een tot tien toegekend op alle vijf de bovengenoemde punten. Deze 
cijfers worden bij elkaar opgeteld en dit is de uiteindelijke score van de bron. 50 punten is dus het 
maximaal haalbare.  
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Totaal: 29/50 
 

Bröker, R. (2006), Cryptografie met krommen. Retrieved from:  

http://www.fisme.science.uu.nl/nwd/nwd2006/handouts/Broker.pdf  

C: 5  

R: 8 

A: 6  

A: 7  

P: 10  

Totale CRAAP: 36/50 

Certicom Corp. (2004). An Elliptic Curve Cryptography (ECC) Primer. Geraadpleegd op 9 februari 2020. Retrieved 
from: https://www.certicom.com/content/dam/certicom/images/pdfs/WP-ECCprimer.pdf 
C: 5 
R: 9 
A: 8 
A: 5 
P: 9 
Totale CRAAP: 36/50 

https://www.youtube.com/watch?v=AQDCe585Lnc
http://www.fisme.science.uu.nl/nwd/nwd2006/handouts/Broker.pdf
http://www.fisme.science.uu.nl/nwd/nwd2006/handouts/Broker.pdf
https://www.certicom.com/content/dam/certicom/images/pdfs/WP-ECCprimer.pdf
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Heyman, R. (2016, 10 september). Intro proof Fermat’s Last Theorem. Geraadpleegd op 19 december 
2019. Retrieved from: https://www.youtube.com/watch?v=TEQrxlcprbY 
C: 9 
R: 7 
A: 7 
A: 7 
P: 10 
Totaal CRAAP: 40/50 
 
Gijsbers, D. (2015). Diffie-Hellman sleutelprotocol. GTC.11  
C: 10 
R: 10 
A: 10 
A: 10 
P: 10 
Totale CRAAP: 50/50 

 

Silverman, J., & Tate, J. (2015). Rational Points on Elliptic Curves (2e editie). Hoofdstuk 3.7 pag 110. 

Zwitserland: Springer.  

C: 10 

R: 7 

A: 10 

A: 9 

P: 10 

Totaal CRAAP: 46/50 

 

Silverman, J. H. (2006), An introduction to the theory of elliptic curves. Retrieved from  
https://www.math.brown.edu/~jhs/Presentations/WyomingEllipticCurve.pdf  
C: 7  
R:  5  
A: 10  
A: 7  
P: 10 
Totale CRAAP 39/50  
  
Weisstein, Eric W. (2002) Elliptic Curve. Retrieved 
from: http://mathworld.wolfram.com/EllipticCurve.html  
C: 8 
R: 7 
A: 7 
A: 7 
A: 10  
Totale CRAAP: 39/50 
 
Wikipedia contributors. (2006, 29 maart). Modular elliptic curve. Geraadpleegd op 19 december 
2019. Retrieved from https://en.wikipedia.org/wiki/Modular_elliptic_curve 
C: 8 
R: 5 
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A: 4 
A: 8 
P: 9 
Totaal CRAAP: 34/50  
 
De Wit, C. L. (2017, juni). De geschiedenis en methodes voor het oplossen van vergelijkingen met 
polynomen. Geraadpleegd op 5 februari 2020, Retrieved from: 
http://fse.studenttheses.ub.rug.nl/15199/1/ScriptieCynthiadeWitS2306085pdf.pdf 
C: 10 
R: 6 
A: 8 
A: 8 
P: 10 
Totaal CRAAP: 42/50 
 

12.0 BIJLAGEN 

1) Logboek 

2) Diffie Opstellen en Kraken 

3) ECC Opstellen 

4) ECC H-waarde bepalen 

5) ECC Opstellen en Kraken 

13.0 BEGRIPPENLIJST 

Python: 

Python is een relatief eenvoudige programmeertaal uit 1991, die vrij gemakkelijk te leren is voor 

mensen zonder enige programmeer ervaring. Python maakt gebruik van Duck-Typing, een 

aanduiding voor een bepaald type programmeertaal, wat kortweg inhoudt dat het type van een 

variabele niet gedefinieerd hoeft te worden. Bij het runnen van het programma worden deze typen 

dan ook niet gecontroleerd, maar er wordt alleen gekeken of het programma werkt. Zo niet, dan 

geeft Python een foutmelding aan. 

Modulo: 

Modulo rekenen is eigenlijk een soort rekenen rond de klok. Als het bijvoorbeeld 3 uur ’s middags is, 

zeggen we dat het 3 uur is en niet 15 uur, terwijl een digitale klok 15:00 aangeeft. Voor het 

benoemen van tijden halen we er dus als het later is dan 12 uur ’s middags, 12 uur vanaf, zodat de 

tijd die we zeggen altijd tussen 0 en 12 uur ligt. In wiskunde noemen we dit modulo rekenen, en we 

schrijven het op als 𝑚𝑜𝑑 𝑎 met 𝑎 uit ℕ. Bij modulo vergelijkingen gebruiken we in plaats van het 

normale = teken een ≡. De vergelijking 𝑥 ≡ 7 𝑚𝑜𝑑 5, klopt dus voor 𝑥 = 2, maar ook voor 𝑥 = −3 

of 𝑥 = 12. Als we hier immers vaak genoeg 5 bij optellen of vanaf halen komen we uiteindelijk op 7 

uit. De waarde van 𝑥 kan dus het getal 2 plus of min een veelvoud van 5, anders gezegd 𝑥 = 2 + 5𝑘, 

waarbij 𝑘 ∈ ℤ. 

Zo is bij 𝑥 ≡ 6 𝑚𝑜𝑑 19 de 𝑥 gelijk aan 6 + 19𝑘, want ook voor 𝑥 = 196 voldoet deze vergelijking.  
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Brute kracht 

Brute kracht is het gebruik van een computer om een probleem op te lossen zonder gebruik te 

maken van een truc waarmee dit eventueel efficiënter gaat. Het is dus het domweg invullen van 

waardes en vervolgens kijken of we hierbij op de goede uitkomst komen. Zo ja, dan hebben we 

succes gehad, zo niet, dan vullen we een andere waarde in en kijken we of we daarbij goed 

uitkomen. Meestal kies je deze waarden niet willekeurig, maar laat je de computer begin bij een 

bepaalde beginwaarde, wat dus de minimale waarde waarvoor de vergelijking zou kunnen kloppen 

is. Vanaf daar verhoog je deze waarde steeds met het kleinst mogelijk stapje waarvoor een oplossing 

gevonden kan worden. In het geval van DHS en ECC is deze stap 1. Dit proces herhaal je net zolang 

totdat de computer met een kloppend antwoord komt. 

Input: 

De waardes die we zelf invoeren voor de variabelen.  

Output: 

De gezochte waardes die Python uitrekent met de gegeven input.    

Trapdoor:  

De trapdoor heeft als functie om de ene kant op heel snel berekend te kunnen worden, maar de 

andere kant op erg lang te duren en niet eenvoudiger uit te rekenen te zijn. Voor een sleutelprotocol 

is dit de stap waar het allemaal om draait, want de trapdoor bepaalt eigenlijk waarom het 

sleutelprotocol werkt. Dit wordt om deze rede ook een trapdoor genoemd, omdat de ene kant op 

gaan heel makkelijk is, maar er weer uit komen heel moeilijk blijkt. 

Priemfactoren: 

Priemfactoren zijn priemgetallen waaruit een ander getal is opgebouwd. Volgens de unieke 

factorisatie theorie kan ieder positief geheel getal groter dan 1 worden opgeschreven als een 

product van priemgetallen, tenzij het getal zelf een priemgetal is. Daarnaast vertelt deze theorie ook 

dat er maar een manier is om dit getal uit te drukken in priemgetallen, al we niet naar de volgorde 

van de vermenigvuldiging kijken. Dat wil zeggen dat het getal 𝑎 te schrijven is als 𝑎 = 𝑝1 ⋅ 𝑝2 ⋅

𝑝3 … 𝑝𝑛. Hierbij zijn de priemgetallen 𝑝1, 𝑝2 etc. dus de priemfactoren van het getal a, en is dit ook de 

enige manier om 𝑎 te schrijven als een product van priemgetallen. Zo is het getal 1056 te schrijven 

als  25 ⋅ 3 ⋅ 11, maar ook als 11 ⋅ 3 ⋅ 25. Deze priemgetallen zullen dus altijd voorkomen in de 

priemfactor ontbinding van 1056, maar niet altijd in dezelfde volgorde. 

Polynoom: 

Een polynoom is een veelterm, dus een wiskundige formule van de som van het machtsverheffen van 

de variabele 𝑥, en dit ziet er dan uit als 𝑦 = 𝑎1𝑥 + 𝑎2𝑥2 + 𝑎3𝑥3 + ⋯ + 𝑎𝑛𝑥𝑛, waarbij 𝑎1, 𝑎2 tot en 

met 𝑎𝑛 de coëfficiënten van de machten van 𝑥 zijn. 
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Een singulier punt: 

Een singulier punt is een punt waarop een kromme raar 

gedrag gaat vertonen, bijvoorbeeld dat hij geen te 

definiëren richtingscoëfficiënt heeft. Het is bijvoorbeeld 

een punt waarop de kromme zichzelf snijdt, of ineens 

een andere kant opgaat. Deze punten zijn er ontzettend 

veel, en zien er bijvoorbeeld zo uit:  

Multiplicatieve inverse: 

In dit geval spreken we over de Multiplicatieve Inverse (MI) van een modulo groep. De MI 𝑘 hoort bij 

een getal 𝑎, en vermenigvuldig worden zij samen 1 𝑚𝑜𝑑 𝑝. Dit schrijven we dus als 𝑘 ⋅ 𝑎 ≡ 1 𝑚𝑜𝑑 𝑝. 

Ieder getal heeft zijn eigen MI, uitgezonderd 0 omdat 𝑘 ⋅ 0 ≡ 0 𝑚𝑜𝑑 𝑝 voor iedere 𝑘 en 𝑝. We 

gebruiken de MI vaak om vergelijkingen als 𝑎 ⋅ 𝑥 ≡ 𝑏 𝑚𝑜𝑑 𝑝 op te lossen. Door de MI 𝑘 van 𝑎 in ℤp 

te berekenen en deze te vermenigvuldigen met beide kanten van de vergelijking kan de oplossing 

van deze vergelijking gevonden worden. We vinden dan 𝑘 ⋅ 𝑎 ⋅ 𝑥 ≡ 𝑘 ⋅ 𝑏 𝑚𝑜𝑑 𝑝, met 𝑘 ⋅ 𝑎 ≡

1 𝑚𝑜𝑑 𝑝, dus 𝑥 ≡ 𝑘 ⋅ 𝑏 𝑚𝑜𝑑 𝑝. 

 

14.0 PERSOONLIJKE EVALUATIE 

Tot slot hebben wij beiden een persoonlijke evaluatie geschreven over de samenwerking en gang van 

zaken tijdens het maken van dit profielwerkstuk. 

Persoonlijke evaluatie Mart Etman: 

Tijdens het profielwerkstuk verliep de samenwerking prima. Samenwerken met Luc gaat over het 

algemeen makkelijk en we hebben tijdens het proces van het maken van het profielwerkstuk een 

duidelijke verdeling van de taken gemaakt. Luc en ik zijn vanaf de brugklas altijd vrienden geweest en 

weten van elkaar dat het samenwerken soepel verloopt. We kunnen dus ook ervan uitgaan dat we 

allebei genoeg tijd in een project als het profielwerkstuk steken. Dit is uiteindelijk ook ongeveer het 

geval geweest. We hebben een duidelijke verdeling gemaakt, zodat we elkaar niet in de weg zouden 

lopen. Als we elkaars hulp nodig hadden of iemand kwam ergens niet uit, dan konden we even 

samen gaan zitten en kijken of we er dan wel uit zouden komen. Het programmeren heb ik 

uiteindelijk grotendeels gedaan en Luc is meer bezig geweest met de wiskunde achter het 

onderwerp. Aan het eind van het profielwerkstuk heeft Luc uiteindelijk heel veel werk gestoken in 

het beschrijven van het onderwerp en de wiskunde erachter. Hier heb ik minder tijd in gestoken en 

hier had ik naar mijn mening wat meer bij mogen helpen. De boodschap die ik heb meegekregen van 

het maken van dit grote project, is dat planning een belangrijke factor is, en dat het belangrijk is om 

te proberen de planning na te streven. De planning maken ging bij ons redelijk vlot, maar het 

navolgen van deze planning was wel een tweede. We zijn naar mijn mening wel te laat begonnen en 

hadden eventueel een beter resultaat neer kunnen zetten als we er vanaf het begin wat meer werk 

van hadden gemaakt. Dit is wel een leermoment voor als we in de toekomst opnieuw aan de gang 

moeten met een groot project waar veel energie ingestoken moet worden. Vooraf konden we een 

vrij goeie inschatting geven van hoelang bepaalde activiteiten zouden duren. Echter hebben we ook 

gevallen gehad waarbij het proces uiteindelijk langer duurde dan verwacht en soms was dit lastig om 

hiermee om te gaan. De vragen die we uiteindelijk niet beantwoord kregen, konden we gelukkig wel 

stellen bij onze begeleider Gijsbers. Hij wist al veel over het onderwerp en dit heeft ons vaak wel 
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geholpen als we ergens vastliepen. Ook toen we een expert moesten vinden, en uiteindelijk geen 

contact meer op hebben kunnen nemen met iemand die er verstand van had, konden we meneer 

Gijsbers raadplegen. De communicatie met de begeleider verliep naar mijn mening super en we 

hebben altijd een gesprek kunnen inplannen als we daar behoefte aan hadden. De kennis die we 

hebben opgestoken over het onderwerp sloot goed aan op de kennis die we al hadden van de 

wiskunde D lessen. Omdat we deze basis al hadden, was het makkelijker om ons verder in het 

onderwerp te verdiepen. Het filteren van de goeie informatie was wel een lastig punt. Vaak was de 

gegeven informatie te ingewikkeld of juist niet duidelijk genoeg uitgelegd of zonder enig voorbeeld of 

bewijs. Op deze bronnen de CRAAP-test toepassen was wel weer iets nieuws en het is goed om te 

weten hoe je op een goede manier je bronnen test op betrouwbaarheid en validiteit. 

 

 

Persoonlijke evaluatie Luc Steenbakkers: 

Zelf vond ik het maken van dit profielwerkstuk een leuke onderneming. Het is veel werk en Mart en 

ik geven toe dat we veel te laat begonnen zijn met het daadwerkelijke onderzoek doen. Maar toen 

we eenmaal de smaak te pakken hadden verliep het eigenlijk heel voorspoedig. Zeker in de periode 

voor de kerstvakantie toen we beiden meer dan genoeg tijd hadden om eraan te werken. Helaas was 

door onze late start het profielwerkstuk nog niet af bij het inleveren van de voorlopige versie. Dit 

betekende dat we ook na de kerstvakantie nog flink aan de bak moesten, terwijl we daar door de 

schoolexamenweek en andere verplichtingen eigenlijk weinig tijd voor hadden. We hebben die 

laatste paar weken dus bijna ieder vrij moment in het profielwerkstuk moeten stoppen. Wat betreft 

samenwerking ging het erg goed. We zijn goed bevriend en weten dus wel ongeveer waar elkaars 

sterke en zwakke punten liggen. We konden elkaar goed helpen met onderwerpen waar de ander op 

vastliep en afspraken om aan het profielwerkstuk te werken waren snel gemaakt. De deadlines die 

we onszelf gaven kwamen we ook steevast na waardoor geen van ons duidelijk meer heeft gedaan 

dan de ander, en het werk was altijd netjes verdeeld. We hebben ook allebei nieuwe dingen geleerd 

en inzichten gekregen. Veel van de gebruikte methodes hadden we al ooit behandeld in de lessen 

wiskunde D, maar toegepast op Elliptische krommen werkten ze vaak toch net even anders, of 

hadden ze een andere betekenis. Daarnaast was het programmeren voor ons beiden iets nieuws, 

maar ook daar zijn we naar onze mening goed uitgekomen. We hebben veel kennis opgedaan over 

sleutelprotocollen in het algemeen als over dit specifieke protocol, en hoe we dit in python kunnen 

omschrijven en vervolgens kunnen vergelijken. We kwamen af en toe wel wat kleine tegenvallers 

tegen in sommige gevallen. Zo hadden we in de profielweek onder andere het probleem dat door 

een bug in GeoGebra elliptische krommen niet goed werken bij het plotten. Om deze rede moesten 

we niet 𝑦2 = 𝑥3 + 𝑎𝑥 + 𝑏 invullen maar 𝑦 = ±√𝑥3 + 𝑎𝑥 + 𝑏. Dit koste ons wat tijd, maar met dank 

aan meneer Gijsbers konden we uiteindelijk het programma wel gebruiken voor het maken van 

voorbeeld tekeningen. Verder waren we in het begin een beetje te voorzichtig met hulp vragen bij 

onze begeleider, omdat er weinig op papier stond. Gelukkig was dit in de afrondende fase geen 

probleem meer en hebben we meerdere korte gesprekjes met hem gehad, om onze voortgang te 

bespreken en vragen te stellen over bepaalde stukken theorie waar we moeite mee hadden. Voor 

een volgende keer zou voor ons het belangrijkste zijn om eerder te beginnen zodat we niet bij het 

einde tegen zoveel stress en tijdnood aanlopen. Verder ben ik heel tevreden over hoe het gegaan is 

en denk ik dat we blij kunnen zijn met wat we op papier hebben gezet. 
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15.0 CONTACT MET EXPERT 

Aan het begin van het profielwerkstuk hebben we de opdracht gekregen om contact op te nemen 

met een expert. Wij hebben mailtjes gestuurd naar verschillende mensen die verstand hadden van 

ons onderwerp en hoopten dat zij de vragen die we hadden, zouden kunnen beantwoorden. Helaas 

hebben wij geen antwoord hierop gekregen en na het bespreken met meneer Gijsbers over dit 

probleem, zijn we tot de oplossing gekomen dat we meneer Gijsbers onze expert mogen noemen. Dit 

contact verliep prima. Hij heeft gezorgd voor boeken en verschillende bronnen waar we informatie 

uit zouden kunnen halen en kon vragen altijd beantwoorden na de les. We hebben meerdere keren 

een gesprek kunnen inplannen en zo de vragen die we hadden altijd kunnen beantwoorden. Onder 

andere uitleg over singuliere punten, het punt in oneindig, modulogroepen en de pythoncode zijn 

onderwerpen die we hebben kunnen bespreken en dit heeft ons goed geholpen. 


