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Opgave 3: De stiekeme sleutel

Gegeven en gevraagd: zie opgave

Oplossing:

Vraag 1

Om te bewijzen of een boodschap uniek te decoderen valt, beschouwen we voor de som en het
product twee beginletters met elk zijn gekoppelde getalwaarde. Deze getalwaarden noemen we
a en b. Na het uitvoeren van de bewerking op de getalwaarden a en b komen we 2 nieuwe
getalwaarden uit, respectievelijk a’ en b’. Nu komt het te bewijzen neer op aantonen dat als
a 6= b, dat ook a’ 6= b’. Met andere woorden: er bestaat een bijectie tussen de verzameling van
beginletters en de verzameling van de gecodeerde letters.

Bewijs voor som:

a’ en b’ kunnen beschreven worden als:

a′ = a+ c− k1 · 29
b′ = b+ c− k2 · 29

Waarbij c een constante en k1, k2 het grootste natuurlijk getal waarvoor a’ respectievelijk b’
positief blijven.

Stel a’ = b’ dan moeten ook volgende gelijkheden gelden:

a+ c− k1 · 29 = b+ c− k2 · 29
a− b = 29(k1 − k2)

Aangezien 29 een priemgetal is, moet het linkerlid gelijk zijn aan een geheel veelvoud van 29.
Aangezien a en b nooit meer dan 28 eenheden uit elkaar kunnen liggen kan deze gelijkheid nooit
voldaan zijn, enkel als a = b. Hieruit volgt dat als a 6= b, dat ook a’ 6= b’.

Bewijs voor product:

a’ en b’ kunnen geschreven worden als:

a′ = a · c− k1 · 29
b′ = b · c− k2 · 29

Waarbij c een constante is die geen veelvoud is van 29 en k1, k2 het grootste natuurlijk getal
waarvoor a’ respectievelijk b’ positief blijven.

Stel a’ = b’, dan moeten ook volgende gelijkheden gelden:

a · c− k1 · 29 = b · c− k2 · 29
c(a− b) = 29(k1 − k2)
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Aangezien 29 een priemgetal is, moet een van beide termen in het linkerlid een geheel veelvoud
zijn van 29. Constante c voldoet hier niet aan (zie gegeven), en aangezien a en b nooit meer
dan 28 eenheden uit elkaar kunnen liggen kan deze gelijkheid nooit voldaan zijn, enkel als a =
b. Hieruit volgt dat als a 6= b, dat ook a’ 6= b’.

De coderingsmethode van Lambik geeft geen unieke decodering. Als a = 14 en b = 15 dan
geldt a′ = (142) mod 29 = 22 en b′ = (152) mod 29 = 22. Bijgevolg geldt er niet dat als a 6= b,
dat ook a’ 6= b’.

De coderingsmethode van Tante Sidonia geeft wel een unieke decodering. Dit zijn we nagegaan
door voor elke waarde a de gecodeerde waarde a’ te berekenen. Dit gaf een bijectie.

Vraag 2

Om te bewijzen dat (7x + 10)3 + 2 mod 29 een unieke codering is wordt het opgedeeld in
verschillende stappen. Ten eerste valt 7x te schrijven als 29 · k + r waarbij k het (positief)
quotient en r de rest is bij deling van 7x door 29. Uit vraag 1 weten we dat elke waarde x een
unieke rest geeft. Vervolgens geldt 29 · k + r + 10 = 29 · k + (r + 10) = 29 · k′ + r′ waarbij r’ en
k’ de rest en het quotient zijn bij deling van 29 · k + r + 10 door 29. Door vraag 1 en omdat r
een uniek getal is tussen 0 en 28 geldt dat r’ ook uniek is. Om nu verder te gaan wordt de derde
macht uitgewerkt, dit geeft (29 · k′ + r′)3 = (293k′3 + 3 · 292k′2r′ + 3 · 29k′r′2 + r′3). Omdat de
eerste drie termen een veelvoud van 29 zijn en we uit vraag 1 weten dat r′3 een unieke rest geeft
na deling door 29 geldt (29 · k′ + r′)3 = k′′ · 29 + r′′. Analoog volgens de optelling met 10 volgt
dat de optelling k′′ · 29 + r′′ + 2 een unieke rest zal geven. Na modulo houden we deze unieke
rest over die perfect te coderen valt.

Vraag 3

Om deze vraag op te lossen was het niet mogelijk direct de terugweg te maken en de letters te
decoderen aangezien er met een modulo gewerkt wordt en het dus niet te achterhalen valt welk
getal er eerst stond. Om deze reden moest er wel gebruik gemaakt worden van een volledige
tabel waarin alle letters en de drie symbolen worden omgezet. Zoals in de vorige vraag aan-
getoond is de boodschap uniek gecodeerd en kan dus de terugweg ook gemaakt worden. Door
de gecodeerde boodschap ”BYVG SGXQC”te decoderen met de gemaakte tabel kregen we de
boodschap ”PRIEMGETAL”.
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