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Voorwoord 

Dit rapport is tot stand gekomen uit bet CERBERUS project van de Koninklijke Bibliotheek. 
De officitHe naam van bet project is: 

Authenticiteit en integriteit in digitate bibliotheken met een depotfunctie 

De Technische Universiteit Eindhoven, sectie coderingstheorie en cryptologie, is gevraagd 
om een gedeelte van dit project op ons te nemen. We hebben bovengenoemd onderwerp 
bekeken vanuit de invalshoek van de cryptologie en - meer in bet algemeen -van de 
informatiebeveiliging. 
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Naast een deelrapport is van bet CERBERUS project is dit rapport tevens mijn afstudeerwerk. 
V anuit deze optiek heb ik nog enige persoonlijke opmerkingen die ik met u wil del en. 
Ten eerste was bet schrijven van dit rapport een leerrijke ervaring voor mij. Zo zeer dat bet 
mijn denkwijze over een aantal onderwerpen heeft veranderd. 
Ten tweede heb ik tijdens dit proces op de steun en advies van vele mensen kunnen rekenen. 
Bij deze wil ik een aantal van hen speciaal bedanken: 

• Berst en vooral mijn begeleider dr. Eric Verheul en afstudeerdocent prof. dr. ir. 
Cees Jansen. 

• Ook prof. dr. ir. Henk van Tilborg ben ik dank verschuldigd. Hij was bet die dit 
project onder mijn aandacht bracht. 

• Drs. Trudi Noordemeer, zij is de projectleidster van CERBERUS en heeft mij 
vertrouwd gemaakt met de werkprocessen van de Koninklijke Bibliotheek. 

• Drs. A.J. Vervoorn, hij heeft mij (als eerste) appreciatie bijgebracht voor de 
Nederlandse taal. 

• Mijn ouders die mij de mogelijkheid hebben gegeven om deze opleiding te volgen. 
• En tenslotte Nadine, voor bet geduld, begrip en steun die zij mij heeft gegeven 

gedurende bet voltooien van dit afstudeerwerk. 

Friso Hagman 
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1 Probleembeschrijving 

1.1 lnleiding 
Het verzamelen, bibliografisch beschrijven, opslaan en beschikbaar stellen van Publicaties die 
behoren tot bet Nationaal Cultureel Erfgoed (PNCE) is een van de hoofdtaken van een 
nationale bibliotheek. Met de komst van de infonnatie en communicatie technologie (ICT) 
deden ook de digitale PNCE hun intrede. De digitale PNCE geven direct aanleiding tot bet 
veranderen van de invulling van deze hoofdtaak. De nieuwe invulling en de hieruit 
voorvloeiende gevolgen vonnen de basis van dit rapport. 
Via een top-down aanpak trachten we de problematiek die voorvloeit uit de introductie van 
ICT in bet werkveld van de nationale bibliotheek in kaart te brengen en er een zinvolle 
invulling aan te geven. 

Als eerste gaan we bet begrip ICT verduidelijken aan de hand van de verschillen en de 
overeenkomsten tussen conventionele- en digitale PNCE. 
De problemen die voortkomen uit de opkomst van digitale PNCE worden omgezet in vragen 
(gebaseerd op bovenvennelde vergelijking). M.b. v. deze vragen worden de doelstellingen van 
dit rapport gefonnuleerd. 
Tenslotte eindigen we bet eerste hoofdstuk met een kort overzicht van de verdere indeling van 
dit rapport. 

1.2/CT en PNCE 
In deze sectie worden beide begrippen, ICT en PNCE, verder besproken. We besteden hierbij 
vooral aandacht aan bet verschil tussen conventionele- en digitale PNCE. 

ICT deed zijn intrede in de organisatie van de nationale bibliotheek doordat PNCE werden 
opgeslagen op zogenaamde ICT media Hieronder verstaan we o.a.: 

• Floppy disks 
• (Conventionele) Harddisks 
• Netwerk Harddisks (denk hierbij aan world wide web pagina's) 
• Optical disks 
• Tapes 
• Cd-rom (ofzijnjongere broerde Digital Versatile Disc, DVD) 

Voor de jaren negentig kwarn bet slechts sporadisch voor dat PNCE aileen op een ICT 
medium werden uitgegeven. De opslag van digitale PNCE had toen nauwelijks zin, maar met 
de opkomst van informatie technologie(IT) in de huidige maatschappij kwarn bier verandering 
in. Sommige PNCE worden vanaf nu niet meer 'gewoon' gepubliceerd maar verschijnen 
slechts nog in digitale vorm. V andaar dat er met grote belangstelling uitgekeken wordt naar de 
mogelijkheden om met ICT digitale PNCE te verzamelen, bibliografisch te beschrijven, te 
archiveren en beschikbaar te houden. 
Deze ICT toepassingen behandelen niet specifiek PNCE maar in principe aile vormen van 
digitale informatie. In dit rapport wordt daarom vaak over infonnatie, digitale infonnatie of 
data gesproken. In al deze gevallen kan er ook PNCE gelezen worden, echter om de nadruk te 
leggen op bet veel grotere toepassingsgebied worden bovenvermelde termen gebruikt. 



PNCE kennen een varieteit van eigenschappen zoals o.a. intellectueel eigendom (IE) waarbij 
de eigenaar of uitgever van de PNCE beschikt over de rechten tot publicatie en 
vermenigvuldiging van het betreffende IE. Tevens bestaat er materiaal dat vrij 
vermenigvuldigd mag worden, bet zogenaamde publieke domein materiaal (niet copyright 
materiaal). Wat betreft conventionele PNCE bestaan er reeds wettelijke- en operationele 
middelen om de rechten van de eigenaar of uitgever te beschermen. 
Deze middelen ovememen voor digitate PNCE brengt vaak ongewenste effecten met zich 
mee. 
We geven het volgende voorbeeld om dit aan te tonen: 
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Het met de band kopieren van een boek is een tijdrovende zaak. Ook de kwaliteit van de kopie 
is nooit deze]fde als die van bet originele boek. De verscbillen met bet kopieren van digitale 
PNCE zijn zeer groot Ten eerste is bet geen tijdrovende zaak om een kopie te maken en ten 
tweede is er op kwalitatief vlak geen onderscheid te maken tussen bet origineel en de kopie. 
Zowel bet kwaliteitsaspect als bet tijdrovende aspect moeten bij digitale PNCE dus anders 
worden ingevuld. 

Alhoewel dit rapport niet gaat over deze problematiek in het bijzonder, is bet toch nuttig om 
deze even te schetsen aangezien zij terugkeert bij opslag- en beschikbaarheidsproblemen. 
Verdere uitleg en kadering volgen in bet hoofdstuk over werkprocessen. 

Om de verschillen en overeenkomsten tussen conventionele- en digitale PNCE duidelijk te 
maken is in tabel 1.2.l.a een driedeling gemaakt. 

CONVEN110NELEPNCE DIGIT ALE PNCE 
MEDIUM Papier Floppy disk, Harddisk, enz. 

Zie 1.2, biz. 2 voor andere 
media. 

DATA Symbolen en afbeeldingen Nullen en enen d.m.v. onder 
d.m.v. onder andere andere magnetische flux of 
inktv lekken "putjes" 

INTERPRET A TIE Door de mens Door de mens m.b.v. 
hardware en software. 

Tabell.2.l.a: beschrijving van digitate- en conventionele PNCE 

We gaan nu voor deze drie items de verschillen en overeenkomsten verder beschrijven 
waarbij de werkprocessen verzamelen, bibliografisch beschrijven, opslaan en beschikbaar 
stellen van PNCE centraal staan. Zie voor deze werkprocessen ook secties 2. 5 Het 
werkproces 'verzamelen van digitale PNCE',2.6 De werkprocessen 
'bibliografisch beschrijven' en 'opslaan' 2.7 Het werkproces 
'beschikbaar stellen van digitale PNCE'. 
1.2.1 Medium 
Kijken we naar het medium, dan zien we dat vanuit de gekozen hoek er in principe weinig 
verschillen zijn. Heide soorten media hebben last van verval. Papier wordt bros en een floppy
en harddisk verliest zijn magnetisch veld. Zo vervallen ook de cd-rom, dvd en optical disk 
omdat bij aile dragers de coatinglaag vervalt. Dus bij bet opslaan en beschikbaar houden van 
beide soorten media worden er werkprocessen opgesteld die gaan over bet verval. De 
invulling van deze werkprocessen is natuurlijk geheel verschillend vanwege de verschillende 
vormen van bet verval van de media. 



Een andere overeenkomst is bet aantal media dat gebruikt wordt om conventionele- en 
digitate PNCE op weer te geven. Aan de conventionele kant ligt de nadruk op (verschillende 
soorten) papier, perkament en bepaalde stoffen (bijvoorbeeld linnen) terwijl de digitate kant 
de volgende media kent: tapes, verschillende soorten floppy disk, enz. (zie 1.2 biz. 2). 
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Een duidelijk verschil is er in het geval dat het medium van de conventionele PNCE een 
meerwaarde representeert. Dit is o.a. het geval ats het medium van een hoge kwaliteit is, 
bijvoorbeeld een paperback tegenover een ingebonden boek met dezelfde inhoud (data). Bij 
digitate PNCE is het medium nauwelijks verantwoordelijk voor een meerwaarde zoats in het 
conventionele gevat. Mogelijk dat dit in de toekomst gaat veranderen door bijvoorbeeld 
bijzondere opschriften op DVDs en Cd-roms. Na het beschrijven van het aspect medium staan 
we nu stil bij het aspect data. 

1.2.2 Data 
Als we nu de data van beide soorten PNCE beschouwen, dan vatt op dat het grootste verschil 
is dat bij digitale PNCE alles in nullen en enen wordt uitgedrukt. Terwijl bij conventionele 
PNCE gebruik wordt gemaakt van legio verschillende symbolen en afbeeldingen. 
Tenslotte, ats derde punt, is er nog de interpretatie. 

1.2.3 lnterpretatie 
We sluiten aan bij de laatste opmerking van de vorige paragraaf, waar we schreven dat 
conventionele PNCE gebruik maakt van symbolen en afbeeldingen. Deze symbolen en 
afbeeldingen zijn direct interpreteerbaar door de mens. Nullen en enen op bijvoorbeeld een 
harddisk kunnen echter van alles zijn en hiervoor is naast de mens ook nog hardware en 
software nodig om tot een interpretatie te komen. Dit is de meest ingrijpende tegenstelling 
met conventionele PNCE. Immers als de hardware en software niet aanwezig zijn, is het 
onmogelijk om de digitate PNCE waar te nemen. Om dit punt te verduidelijken bespreken we 
enige gevolgen van het gebruik van hard- en software bij de interpretatie van digitate PNCE: 

• PNCE gelntegreerd in de software, zoals net beschreven is, is voor de 
interpretatie van digitale PNCE software nodig. Het is echter ook voor te stellen 
dat de PNCE geYntegreerd zijn in een programma. Een voorbeeld hiervan is een 
digitale encyclopedie. Een digitate encyclopedie is software waarbinnen de 
mogelijkheid bestaat om informatie op te vragen. Deze informatie kan bestaan uit 
teksten, afbeeldingen, video- en audiofragmenten. De informatie op zich zijn 
PNCE en niet de software die het mogelijk maakt om dit in de juiste context te 
aanschouwen. 
Zonder deze software zijn de PNCE niet te interpreteren en hierdoor is dit soort 
PNCE gebonden aan de sofware die de interpretatie mogelijk maakt. 
Nu is software gekoppeld aan hardware. Immers een softwarepakket is te 
gebruiken met bepaalde hardware en niet met aile. Dit wordt meestat vermeld als 
de minimale hardware eisen om een softwarepakket te gebruiken. Hierdoor zijn 
PNCE die gelntegreerd zijn in software ook hardware athankelijk. Slechts door de 
komst van een computer die alle voorgaande computers kan simuleren is het 
mogelijk om toch een loskoppeling te maken met de hardware. Het is twijfelachtig 
dat een computer van dit kaliber ooit zal bestaan. Het probleem dat hieruit 
voortvloeit, is dat als we dit soort PNCE in zijn originele staat willen opslaan en 
beschikbaar stellen, we ook de hardware moeten bewaren. Dit is echter niet de 
richting waarin de Koninklijke Bibliotheek (KB) zich wil begeven. 

• Diversiteit in formats van digitale PNCE, enige verduidelijking van het begrip 
format lijkt ons bier op zijn plaats. Format geeft aan op welke wijze digitate 
informatie is opgeslagen. Hiermee bedoelen we niet de specifieke data. want zoals 



8 

eerder opgemerkt is bestaat deze uit nullen en enen, maar de structuur van de data. 
Bijvoorbeeld, stel een persoon schrijft een brief in zijn tekstverwerker. De brief is 
af en hij/zij wil deze brief opslaan op de harddisk. M.b.v. de tekstverwerker kan de 
brief op verschillende manieren worden opslagen. Deze verschillende manieren 
worden formats genoemd. 
Een ander voorbeeld is ais persoon A werkt met de tekstverwerker Word en van 
persoon Been diskette krijgt met een document gecreeerd in WP51. Het document 
heeft dan het opslag format WP. Nu geeft de tekstverwerker van persoon A aan dat 
het gaat om een document opgeslagen in het WP format en hij vraagt of deze moet 
worden omgezet naar het Word format. Format is dus een opslagstructuur die 
gebruikt wordt bij bepaalde software. 
Het grote probleem met formats is de diversiteit ervan en dat conversies tussen 
verschillende formats niet (aitijd) perfect verlopen. Er bestaan vele mogelijkheden 
en de meeste softwarepakketten ondersteunen er enkele maar nooit aile. Dit 
betekent dat niet een softwarepakket gekozen kan worden om aile digitale PNCE 
perfect te kunnen interpreteren. 

• Verouderde formats, na verloop van tijd komt het voor dat de huidige generatie 
software bepaalde formats niet meer ondersteunt. Dit wil zeggen dat in bepaalde 
formats niet meer te interpreteren zijn omdat de huidige software ze niet meer 
ondersteunt. 

1.2.4 Slotopmerkingen 
Concluderend kunnen we stellen dat uit de secties: 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 specifieke problemen 
volgen die veroorzaakt worden door digitale PNCE. In de volgende sub-sectie worden er drie 
basisvragen geformuleerd die voortkomen uit deze problemen. Hierdoor worden tevens de 
accenten gelegd voor de afbakening van dit rapport. 

1.3 De vragen die dig/tale PNCE met zich meebrengen 
V anuit de driedeling die gemaakt is in 1.2 (tabel 1.2.1.a) naar medium, data en interpretatie 
(bij zowel digitale- en conventionele PNCE) en de verdere uitdieping van deze onderdelen in 
de secties 1.2.1, 1.2.2 en 1.2.3 zijn er enkele specifieke vragen voor digitate PNCE. We 
hebben deze vragen in drie basisvragen vertaald. 

1. Welke digitale PNCE zijn iiberhaupt zinvol op te slaan? 
Deze vraag komt voort uit de datakant en het werkproces verzamelen, zie ook 
Sectie 2 . 5 Het werkproces 'verzamelen van digi tale PNCE'. 
Vanuit de datakant komt dit neer op de gei'ntegreerde PNCE. Deze publicaties zijn 
moeilijk op te slaan omdat zij bepaalde hardware en software vereisen. Als we 
kijken naar het werkproces verzamelen dan denken we dat het onmogelijk is om 
aile PNCE te verzamelen. Met name kan hier gedacht worden aan aile WWW 
publicaties gecreeerd door Nederlandse auteurs. 

2. Hoe blijven digitale PNCE interpreteerbaar over een lange tennijn? 
Deze vraag komt voort uit het medium en de interpretatie van digitale PNCE. 
Vanuit het medium komt dit neer op het omgaan met verval. Dus de handelingen 
die met het medium uitgevoerd kunnen worden om vervai tegen te gaan. Een 
voorbeeld hiervan is het kopieren van digitale PNCE van een medium naar een 
ander medium. Dit brengt problemen met zich mee indien het copyright materiaal 
betreft omdat deze (meestal) niet gekopieerd mogen worden. 



V anuit de interpretatiehoek komt het vooral neer op de problemen die het format 
met zich meebrengt. Zoals reeds aangehaald in 1.2 worden formats niet voor 
onbepaalde tijd ondersteund. 
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3. Hoe worden digitale PNCE beschikbaar gehouden en hoe worden de authenticiteit 
en de integriteit gegarandeerd? 
Deze vraag spreekt de problemen aan met betrekking tot data, medium, 
interpretatie en de werkprocessen verzamelen, bibliografisch beschrijven, opslaan 
en het beschikbaar stellen. Het uitwerken van de termen authenticiteit, integriteit 
en beschikbaarheid zal voor een verdere verduidelijking zorgen. 

Bij het benoemen van deze drie basisvragen valt op dat de laatste vraag (vraag 3) niet verder 
inhoudelijk is uitgewerkt. De reden hiervoor is dat de andere twee vragen min of meer binnen 
de context van vraag drie vallen en dat dit hoofdstuk slechts dient als een introductie van het 
rapport. 

De doelstelling van dit rapport is het op een methodische manier uitwerken van deze drie 
vragen. Het zwaartepunt van de uitwerking ligt bij vraag drie (we noemen dit de hoofdvraag), 
maar zoals reeds is opgemerkt vall en de andere twee vragen hier min of meer onder. Indien zij 
eerder min dan meer onder vraag drie vallen, dan worden zij apart besproken. 

De manier waarop deze doelstelling wordt uitgewerkt, is het onderwerp van de volgende sub
sectie. 

1.4 Verdere opzet van het rapport 
We beginnen met hoofdstuk twee, die de spil vormt van dit rapport; hierin worden de 
werkprocessen en de hoofdvraag verder uitgewerkt. In hoofdstuk drie worden de suggesties 
en maatregelen, die reeds kart besproken worden in hoofdstuk twee, verder uitgewerkt. 
Deze suggesties en maatregelen zijn technieken en strategie~n van een technische aard. In 
hoofdstuk vier worden producten en diensten beschreven die aan deze technieken en 
strategie~n een praktische invulling geven. Tenslotte worden in hoofdstuk vijf de conclusies 
en aanbevelingen van dit rapport gepresenteerd. 

Er zijn ook nog enkele appendices opgenomen. Deze bevatten, naast de nomenclatuur- en 
literatuurlijst, enkele toevoegingen of aanvullingen van zak:en die in de eerste vijf 
hoofdstukken aan bod zullen komen. Er zal in de betreffende hoofdstukken worden verwezen 
naar deze appendices. 

Om dit hoofdstuk af te sluiten blijven we kort stilstaan bij wat we verstaan onder digitale 
PNCE: 

• Documenten (boeken, tijdschriften, enz) in allerlei formats (*) 
• Afbeeldingen in allerlei formats (*) 
• Geluidsfragmenten in allerlei formats (*) 
• Videofragmenten in allerlei formats (*) 
• Multimedia objecten; deze objecten gebruiken tegelijkertijd, een combinatie van 

documenten, afbeeldingen, geluid- en videofragmenten om iets duidelijk te maken. 
Een voorbeeld hiervan is een digitale encyclopedie waarbij een document over de 
componist J.S. Bach wordt ge'illustreerd met zijn afbeelding en een geluidsfragment 
van zijn muziek. Dit geheel noemt men dan een multimedia object en deze komen ook 
in verschillende formats(*) voor. 
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(*) formats zijn afspraken over hoe een object, bijvoorbeeld een document, wordt 
opgeslagen. Neem bijvoorbeeld een document dat men maakt in de applicatie Word, dan 
wordt dit document opgeslagen met het Word format. Wat het format van een digitale 
informatie is, vindt men vaak terug in de extensie van de opslag naam. Een voorbeeld is 
'cirkel.bmp' dan is de extensie van de opslagnaam "bmp" wat staat voor Bit MaP en dit is 
een afspraak hoe je een afbeelding kunt opslaan, het format is dus bmp. Zie ook de uitleg 
over formats zoals beschreven in sectie 1.2. 
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2 Hoofdvraag en werkprocessen 

2.1 lnleiding 
In dit hoofdstuk werken we de hoofdvraag verder uit. Daarnaast worden informatiebeveiliging 
en een methodiek om dit toe te passen besproken. Met behulp van deze methodiek wordt 
verder gewerkt om de doelstelling, het beantwoorden van de drie vragen (sectie 1.3), te 
realiseren. Dit wordt gedaan door de methodiek toe te passen op de werkprocessen van de 
Koninklijke Bibliotheek (KB). De conclusies die genomen zijn bij ieder van de 
werkprocessen worden samengevat in de laatste sectie. Bebalve een samenvatting van de 
afzonderlijke conclusies worden er ook conclusies geformuleerd over de gebele situatie. 

Binnen een nationale bibliotheek (in Nederland is dit de KB) behoren de werkprocessen 
bibliografiscb beschrijven, opslaan en beschikbaar stellen tot het DNEP (Depot Nederlandse 
Elektronische Publicaties ). V anwege deze relatie wordt er in het verder verloop van dit 
rapport met bet DNEP ook wei de bijbeborende werkprocessen bedoeld. 

2.2 Uitwerking van de hoofdvraag 
2.2.1 lnleiding 
We berhalen de hoofdvraag en de opmerking zoals bescbreven staat in sectie 1.3. 

Hoe worden digitate PNCE beschikbaar gehouden en hoe worden de authenticiteit en 
de integriteit gegarandeerd? 
Deze vraag spreekt de problemen aan met betrekking tot data, medium, interpretatie, 
bet werkproces verzamelen, bet werkproces bibliografiscb bescbrijven, bet werkproces 
opslaan en bet werkproces beschikbaar stellen. Het uitwerken van de termen 
authenticiteit, integriteit en bescbikbaarheid zal voor een verdere verduidelijking 
zorgen. 

De gekozen aanpak bestaat uit bet eerst bet uitwerken van de drie termen en biema de 
koppeling maken met de bescbreven probleemgebieden. Tenslotte maken we de connectie 
met de methodiek die we gaan gebruiken. 

2.2.2 De uitwerking 
We beginnen deze sectie met bet toelicbten van de betekenis, binnen dit rapport, van de 
begrippen autbenticiteit, integriteit, bescbikbaarheid en copyrigbt-vertrouwelijkheid. 

• Integriteit (Integrity), de mate waarin informatie zonder fouten is. 
• Beschikbaarheid (Availability), de mate waarin informatie interpreteerbaar is. 
• Authenticiteit (Authentication). Hiermee bedoelen we dat de persoon( ontvanger) 

die informatie via een netwerk, bijvoorbeeld internet, ontvangt van een ander 
persoon(zender) kan nagaan of bet document ook werkelijk afkomstig is van de 
verwacbte zender. Het nagaan of bet document afkomstig is van de gedacbte 
zender noemt men authenticatie. 

• Copyright-vertrouwelijkheid, de mate waarin toegang tot en gebruik van 
copyright-materiaal beperkt blijft tot een gedefinieerde groep van gerechtigden. 



Authenticiteit komt bij dataproblematiek voor en dan nog specifiek bij de werkprocessen 
verzamelen en beschikbaar stellen. Bij deze werkprocessen is het immers van belang om te 
weten wie de communicatie partners zijn. 
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Beschikbaarheid komt vooral voor bij interpretatieproblemen. Het richt zich vooral op de 
interpretatie van de digitale PNCE door de mens. De problemen die hierbij voorkomen, zijn: 
• geen ondersteuning vanuit de hardware en software, en 
• de aanwezigheid, over een lange termijn, van PNCE in het DNEP. 

Integriteit komt voor bij medium- en dataproblematiek. Deze begrippen zijn hier aan elkaar 
gekoppeld omdat fouten in het medium leiden tot fouten in de data. Men zou eigenlijk kunnen 
zeggen dat integriteit binnen dit rapport slaat op fouten in de data. Als we naar de 
werkprocessen kijken, dan kunnen fouten, in de data, voorkomen bij aile werkprocessen 
behalve opslaan. 

Copyright-vertouwelijkheid komt voor bij de werkprocessen verzamelen en beschikbaar 
stellen. Dit zijn de twee werkprocessen waar respectievelijk copyright-materiaal de KB 
binnen komt en beschikbaar wordt gesteld aan de klanten van de KB. Bij beide processen is 
vertrouwelijkheid van belang. 

Uit deze sectie volgt de uitwerking van de hoofdvraag en de connectie met de geschetste 
problemen uit hoofdstuk een. 

2.2.3 De connectie met inforrnatiebeveiliging 
Uit de vorige sectie blijkt dat de problemen, waarop de hoofdvraag is gedefinieerd, 
omschreven kunnen worden met de drie begrippen: (1) beschikbaarheid, (2) authenticiteit en 
(3) integriteit. 
We kunnen deze begrippen opvatten als de belangen van de KB. De hoofdvraag (en ook de 
andere vragen) kunnen nu worden opgelost door de volgende stappen te doorlopen: 

1. Maak een afweging hoe 'groot' een belang is 
2. Analyseer de dreigingen die een belang kunnen schaden 
3. Neem voldoende maatregelen tegen dergelijke dreigingen 

Natuurlijk is dit een vrij grove formulering maar het geeft wei direct de kern van 
informatiebeveiliging weer. 
In de volgende sectie wordt deze methodiek gei'ntroduceerd en verder uitgewerkt, hierbij is 
wei speciaal rekening gehouden met het onderwerp van dit rapport. 

2.3. lnformatiebeveillglng toegespitst op de KB 
2.3.1 lnleiding 
In deze sub-sectie wordt het begrip informatiebeveiliging gei'ntroduceerd en uitgewerkt. 
Als introductie citeren we de Code van lnformatiebeveiliging: 

Vanuit het oogpunt van beveiliging dient een passende bescherming te worden 
toegepast op alle vormen van informatie, inclusief documenten, databases, 
films, transparanten, modellen, banden, diskettes, gesprekken en aile andere 
methoden die worden gebruikt om kennis en ideei!n over te drag en. 

We hebben reeds aangegeven hoe informatiebeveiliging gebruikt kan worden met betrekking 
tot de gekozen doelstelling. Ben bijkomend voordeel is dat informatiebeveiliging ook globaal 
toegepast kan worden binnen een organisatie. 
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De indeling van deze sub-sectie ziet er als volgt uit: 
• Een verdere verdieping van informatiebeveiliging gericbt op bet beleid en de plannen die 

hierbij boren. 
• Informatiebeveiligingsplannen in bet algemeen. 
• Een risico model waarmee informatiebeveiliging kan worden toegepast. 
• Een verfijning van bet risico model. 
• Enige slotopmerldngen. 

2.3.2 lnforrnatiebeveiligingsbeleid en inforrnatiebeveiligingsplannen 
We gebruiken vanaf nu de volgende afkortingen: JBB voor informatiebeveiligingsbeleid en 
JBP voor informatiebeveiligingsplan. Wat is bet verschil tussen een JBB en een JBP? 
Het verschil tussen de twee begrippen zit in de grootte van de organisatie. 
Bij een JBP wordt uitgegaan van bijvoorbeeld bet MKB (Midden en Klein Bedrijf) 
waarbinnen de verantwoordelijkheid goed geregeld is, m.a. w. er is 6en verantwoordelijke 
voor de informatiebeveiliging en er zijn geen competentie problemen. 
Van een JBB is sprake als bet gaat over een grote organisatie waarbinnen bet onmogelijk is 
om informatiebeveiliging centraal te regelen. In dit geval moet er een beleid worden 
opgesteld zodanig dat de beveiliging van de verschillende onderdelen van de organisatie toch 
op elkaar zijn afgestemd. Binnen een onderdeel van een organisatie worden weer JBP's 
gebruikt om de beveiliging te regelen. 
De eerste stap om tot een JBB te komen, is vaak bet oprichten van een stuurgroep. Deze 
stuurgroep heeft als taak bet opstellen van een beleidsdocument met betrekking tot 
informatiebeveiliging. In dit document worden ondermeer de methodieken beschreven die 
men dient te gebruiken om een IBP uit te voeren. 
Een ander belangrijk punt van een IBB is bet benoemen van bet lijnmanagement. Door deze 
benoeming zijn de lijnmanagers eigenaar geworden van een aantal informatiesystemen. Het 
zijn ook zij die bet JBP voor deze informatiesystemen Iaten opstellen, uitvoeren en 
controleren. 
V aak zijn dit de informatiesystemen die gebruikt worden door hun afdeling. Het is ecbter ook 
voor te stellen dat een informatiesysteem gebruikt wordt door meerdere werkprocessen en dat 
deze werkprocessen onder de verantwoordelijkheid van verscbillende managers vallen. Dit 
soort competentie problemen moeten worden opgelost binnen een JBB. 

Het zou bier te ver gaan om een volledig overzicbt te geven van JBB en IBP. Indien de lezer 
meer over deze materie willezen verwijzen we naar: 

• Code voor lnformatiebeveiliging, uitgegeven door bet Ministerie van Economiscbe 
Zaken, 1994 

• Voorschrift voor informatiebeveiliging Rijksdienst (VIR), uitgegeven in 1994 door 
bet Ministerie van Binnenlandse Zaken. 

Zoals reeds vermeld in de vorige sub-sectie ricbten we ons bier voornamelijk op de 
werkprocessen van bet DNEP en bet verzamelen van digitate PNCE. We richten ons om deze 
reden op de JBP's en niet op bet IBB. Wei willen we nog opmerken dat we in bet geval van de 
KB te maken hebben met een organisatie die waarschijnlijk te groot is voor aileen een JBP. Er 
moet dus ook sprake zijn van een IBB. 
Tevens bespreken we niet de noodzaak en/of verplichtingen van informatiebeveiliging. Dit 
heeft een plaatsje gevonden in de appendices, appendix A. In deze appendix zijn tevens enige 
initiatieven opgenomen m.b.t. informatiebeveiliging. 
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2.3.3 lnformatiebeveilingsplan algemeen 
In deze sub-sectie wordt ffiPs in algemene en theoretische zin beschreven. We richten ons op 
de verschillende niveaus van beveiliging en op het risico-analyse model. Hiema wordt de 
cirkel van informatiebeveiliging besproken. Dit is een methodiek voor informatiebeveiliging 
die gebaseerd is op het risico-analyse model. 

We bespreken eerst de verschillende niveaus van beveiliging. Bij deze bespreking wordt een 
metafoor gebruikt om de situatie te verduidelijken. De metafoor die gebruikt zal worden is die 
van auto en autobeveiliging. 

0) Geen beveiliging, is gelijk aan niveau 0. Er verandert niets aan de situatie. 
[Auto]: Men doet niets aan beveiliging. Oftewel men gebruikt de sloten van de 
auto niet en men laat geen onderhoud verrichten. 

1) Goed huisvaderschap, dit zijn maatregelen om de situatie beheersbaar te houden 
maar ook niet meer dan dat. Hierbij wordt geen rekening gehouden met onbevoegd 
'doelbewust' menselijk handelen. 
[Auto]: Men zorgt er voor dat de auto geen standaard storingen vertoont. Dus 
wordt de auto regelmatig onderhouden. 

2) 'Basellne' beveiliging, dit soort beveiliging heeft de volgende eigenschappen 
• Normatief 
• Praktisch 
• Voortkomend uit de goede ervaringen van anderen ('Best Practices') 
• Toepasbaar op delen: e.g. fysieke beveiliging van ruimtes en/of gebouwen, 

personele beveiliging, netwerk beveiliging. 
Uit deze eigenschappen volgt dat bij baseline beveiliging er aan een minimaal 
beveiligingsniveau voldaan wordt. 
Tevens bestaan de producten en diensten om aan een dergelijk minimaal 
beveiligingsniveau te voldoen. Dit volgt uit de eigenschappen "praktisch" en "Best 
Practices". 
[Auto]: Men richt zich net als bij het vorige punt op storingen maar bovendien ook 
op doelbewust onbevoegd menselijk handelen. Dus sloten worden gebruikt en 
eventueel een startonderbreker. Er wordt geen diepte analyse uitgevoerd. 

3) Beveiliging met risico analyse, dit is het hoogste beveiligingsniveau en het heeft 
de volgende eigenschappen. 

• Niet Normatief, althans niet noodzakelijk 
• Specifieke bescherming door belangen bepaling 
• Arbeidsintensief 
• Situatie bepaalt de (niet) standaard maatregelen 

Uit de beschrijving volgt dat risico-analyse beveiliging, maatwerk beveiliging is. 
De aanpak is als volgt: (1) er wordt gekozen voor een baseline beveiliging, (2) het 
informatiesysteem wordt nauwgezet gernventariseerd met een risico-analyse model 
(hierop komen we later terug), (3) de extra maatregelen die voortkomen uit 
onderdeel twee worden gelmplementeerd. 
[Auto]: Hoeveel vindt men dat de auto waard is? Als dit heel veel is dan moet er 
voor gezorgd worden dat de auto voldoende beschermd is. Het kan dus zo zijn dat 
men na de analyse besluit dat de baseline afdoende is. Men kan echter ook 
beslissen om een auto-inbraakalarm aan te schaffen, de auto in een bewaakte 
garage te plaatsen, enz. De gekozen oplossingen hangen af van de mate van 
belangrijkheid die men de auto toekent. 



Een risico-analyse wordt gemaakt met bebulp van een model. In figuur 2.3.3.1 wordt het 
model van risico-analyse weergegeven. 

Figuur 2.3.3.1: het risico-analyse model 
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Dit model beschouwt een werkproces en bepaalt de belangen, de mogelijke dreigingen en de 
weerstand die tegen de dreigingen geboden kan worden. De weerstand die geboden wordt 
hangt duidelijk af van het belang en de dreiging. Dus voordat de weerstand bepaald wordt, 
wordt eerst gekeken naar de belangen en de dreigingen. Maar met welke moet begonnen 
worden? Dit is niet direct intuYtief duidelijk. Wij denken dat bet belang de juiste beginstap is 
omdat hierdoor direct duidelijk wordt hoeveel 'moeite en kosten' er bij de beveiliging van een 
werkproces gemaakt mogen worden: "een euro beveiligen mag geen 2 euro's kosten". Binnen 
dit kostenplaatje kunnen dan de belangrijkste dreigingen en de weerstand biertegen in kaart 
worden gebracht. 

Daar waar de vorige paragraaf de aanpak van risico-analyse bebandelde, willen we in dit deel 
de termen weerstand, dreiging en belang verder uitwerken. We beginnen met bet belang van 
m. Dit onderwerp is al eerder hebben besproken, namelijk in 2.2.2. In de volgende lijst 
worden nogmaals de belangen vemoemd. 

• lntegriteit 
• Beschikbaarheid 
• Authenticiteit 
• Copyright-vertrouwelijkheid 

In de informatiebeveiliging zijn de termen vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarbeid 
zeer ingeburgerd. De termen authenticiteit en copyrightvertrouwelijkheid zijn dan ook 
toevoegingen die specifiek zijn toegesneden op de KB (beschikbaarheid heeft hier wei een 
andere invulling dan normaal is bij informatiebeveiliging, dit is ook toegesneden op de KB). 

We gaan nu een onderverdeling maken in de verschillende soorten dreigingen (naar bron) 
• Onbevoegd en doelbewust menselijk handelen, in deze situatie is bet menselijk 

handelen er op gericht om een informatiesysteem te misbruiken. Een goed 
voorbeeld is een persoon die toegang probeert te verkrijgen tot een 
salarisadministratie waartoe hij niet geautoriseerd is om zichzelf zo een 
loonsverhoging te geven. 

• Menselijke fouten, in deze situatie zijn menselijke (onbedoelde) fouten de 
oorzaak van verlies van copyright-vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid 



en authenticiteit. Ben voorbeeld hiervan is het vergeten van een handeling uit te 
voeren waardoor een bepaalde veiligheidsoptie niet geactiveerd is. 

• Logische fouten, dit soort fouten bebben betrekking op de apparatuur en 
applicaties die gebruikt worden en wei de productielontwerp fouten die deze 
kunnen bevatten. Ben goed voorbeeld van dit type dreiging is het jaar 2000 
probleem. 
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• Technische fouten, dit soort fouten bebben betrekking tot techniscbe storingen in 
bet informatie systeem. Men kan denken aan het onleesbaar worden van bet 
opslagmedium, zie 1.2, maar ook elektrische- en communicatie storingen behoren 
tot technische fouten. 

• Natuurrampen, bierbij moet gedacbt worden aan de gevolgen die natuurrampen 
zoals storm, wateroverlast, enz. kunnen bebben op een informatiesysteem. Ben 
voorbeeld is dat waterscbade het opslagmedium onleesbaar beeft gemaakt. 
Hierdoor is er informatie verloren gegaan. 

Deze onderverdeling van dreiging is afkomstig uit 'Handboek Informatiebeveiliging' 
uitgegeven door de gemeente Amsterdam. 
De maatregelen volgen uit de belangen en dreigingen en zijn te talrijk van aard om bier een 
opsomming van te geven. Bronnen die een dergelijke opsomming wei geven zijn: 

Handleiding A&K-analyse uitgegeven door ACIB (Advies en Coordinatiepunt Informatie 
Beveiliging). 
CRAMM, een applicatie die kan helpen bij bet maken van een ffiP. Deze beeft een 
database van maatregelen. 
Bundesambt fur sicberbeit in der informationstechnik: bttp://www.bsi.bund.de/gsbb 

We bebben nu bet risico-analyse model besproken. In de praktijk is dit echter een niet direct 
toepasbaar model. Vandaar dater praktiscbe verfijningen van dit model zijn ontwikkeld. We 
bespreken er bier een en wei de cirkel van informatiebeveiliging. Zoals blijkt uit de naam gaat 
het hier om een cycliscb proces. In figuur 2.3.3.2 is de cirkel van informatiebeveiliging 
schematiscb weergegeven, deze geeft zowel het cyclische karakter als ook andere 
terugkoppelings mogelijkheden weer. 
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Figuur 2.3.3.2: de cirkel van informatiebeveiliging schematisch weergegeven 

Aan de hand van figuur 2.3.3.2 gaan we elk punt verder uitwerken. Zoals de figuur aangeeft 
beginnen we met de inventarisatie, het instappunt. 

1. Inventarisatie, hierin worden de werkprocessen die beschermd dienen te worden 
geformuleerd. Tevens komen hierbij de omgeving van deze processen en de 
zogenaamde natuurlijke maatregelen aan bod. 

2. Betrouwbaarheidsbepaling, in deze fase worden per proces de belangen bekeken en 
aan elk belang wordt een bepaalde waarde toegekend. Hiema volgt een keuze tussen 
de twee beveiligingsniveaus, baseline of risico-analyse. 

3. Dreigingsbepaling, hierin wordt bepaald of de betrouwbaarheidseisen die voortkomen 
uit de betrouwbaarheidsbepaling bedreigd worden en of dit significante schade kan 
veroorzaken. 

4. Maatregelbepaling, in deze fase worden keuzen gemaakt om weerstand te bieden 
tegen de dreigingen. 

5. Risico·analyse, in deze fase wordt de 'nog te verwachte schade' geanalyseerd. Aan de 
hand van deze verwachting wordt gekeken of de keuzen, die gemaakt zijn in de vorige 
drie punten, acceptabel zijn. Indien dit niet het geval is, wordt er teruggekeerd naar 
punt 4, de maatregelbepalingen. 
Bedenk hierbij dat het afstoten van een bepaald werkproces ook een maatregel kan 
zijn. Waarschijnlijk is dit een maatregel die een organisatie liever niet wil nemen, 
maar de mogelijkheid mag niet vergeten worden. 

6. Invoer, in deze fase worden de maatregelen germplementeerd nadat ze goedgekeurd 
zijn door het management. 

7. Controle, in deze fase wordt periodiek gecontroleerd of de werkprocessen nog 
dezelfde invulling hebben en of er nieuwe werkprocessen zijn bijgekomen. Ook wordt 
gekeken of de maatregelen bij de 'oude' werkprocessen nog afdoende zijn. 



Dit dient te gebeuren door een onatbankelijke partij zodat er geen tegenstrijdige 
belangen gediend worden. 

Indien men bij bet laatste punt, controle, tot de conclusie komt dat niet meer voldaan wordt 
aan de gestelde betrouwbaarheidseisen, dan wordt opnieuw de cirkel doorlopen. 

2.3.4 Slotopmerkingen 
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In deze sectie hebben we informatiebeveiliging besproken. Vooral de cirkel van 
informatiebeveiliging biedt een handvat voor hoe deze problematiek in de praktijk aangepakt 
kan worden. 
Wat niet beschreven is, is de manier hoe de cirkel van informatiebeveiliging kan worden 
uitgevoerd. Dit wordt niet gedaan omdat bet niet van belang is bij bet bespreken van de 
volgende secties. 
In de volgende sectie wordt begonnen met bet toepassen van een gedeelte van de cirkel van 
informatiebeveiliging op bet werkproces verzamelen en de andere werkprocessen van bet 
DNEP. Een preciezere beschrijving van wat wei en wat niet toegepast wordt, is bet onderwerp 
van de volgende sectie. 
Indien men zich verder wenst te verdiepen in de informatiebeveiliging of in de praktische 
kanten die niet besproken zijn, dan kan men gebruik maken v.an de vermelde literatuur in deze 
sectie. 

2.4 De cirkel van informatiebeveiliging 
2.4.1 lnleiding 
In deze sectie wordt een begin gemaakt met bet doorlopen van de cirkel van 
informatiebeveiliging. Het eerste onderwerp in deze sectie is bet aangeven hoe de methodiek 
gebuikt gaat worden. Het tweede onderwerp is de eerste stap, de inventarisatiestap, van deze 
methodiek. 

2.4.2 Uitvoering van de methodiek 
Bij bet toepassen van de methodiek op de vier werkprocessen: verzamelen, bibliografisch 
beschrijven, opslaan en beschikbaar stellen, bespreken we aileen de eerste vier stappen. Dit 
zijn de inventarisatiestap, de betrouwbaarheidsbepaling, de dreigingsbepaling en de 
maatregelbepaling. De motivatie hiervoor is, dat deze stappen direct een invulling geven aan 
de doelstelling, terwijl de overige drie stappen over bet algemeen meer de praktische kant van 
de methodiek beschrijven. 

2.4.3 De inventarisatiestap 
Tijdens de inventarisatiestap worden de werkprocessen die beschermd moeten worden 
geformuleerd. In dit geval zijn bet de vier werkprocessen: 

• Verzamelen van digitale PNCE 
• Bibliografisch beschrijven van digitale PNCE 
• Opslaan van digitale PNCE 
• Beschikbaar stellen van digitale PNCE 

De omgevingen waarin deze 4 werkprocessen worden uitgevoerd, vallen samen; we zullen 
deze in de volgende sectie beschrijven. 
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2.4.3. 1 Omgeving 
Bij het bespreken van de omgeving van de vier werkprocessen beperken we ons tot dat 
gedeelte, dat belangrijk is voor het uitvoeren van de volgende drie stappen van de cirkel van 
m. Dit komt neer op het bespreken van de cornmunicatie die de KB heeft met haar klanten en 
leveranciers. 
Tevens worden de plaatsen van de verschillende informatiesystemen duidelijk gemaakt door 
de bespreking van de communicatie. 
Tenslotte wordt niet aileen de cornmunicatie besproken zoals die vandaag de dag mogelijk is 
(met de KB), maar ook de communicatie zoals die mogelijk is in de toekomst. 

Een klant van de KB heeft toegang tot de volgende twee soorten informatie: 
1. Bibliograf"JSChe informatie, dit is informatie die verkregen kan worden over 

PNCE. Zoals daar zijn auteursnaam, publicatiedatum, mogelijkheden tot inzage, 
enz. 

2. Feitelijke informatie, dit zijn de PNCE zelf. 

Deze twee soorten van informatie zijn beschikbaar voor de klant in de huidige en de 
toekomstige vorm van communicatie. De manier waarop deze informatie verkregen kan 
worden echter niet. 
In de huidige situatie kan feitelijke informatie aileen worden ingezien binnen het gebouw van 
de KB op de hiervoor bestemde locaties. Men kan zich voorstellen dat in de toekomst hier een 
andere invulling aan wordt gegeven. 

Ook de bibliografische informatie, die op dit moment los staat van de feitelijke informatie, 
kan een andere invulling krijgen. Ben aanvulling die reeds wordt toegepast in bibliotheken is 
het koppelen van bibliografische informatie aan feitelijke informatie. Deze koppeling noemt 
men ook wel doorklikken, omdat men via de bibliografische informatie met een klik op de 
muisknop bij de feitelijke informatie uitkomt. 

Zoals aangegeven in de vorige twee paragrafen kunnen er veranderingen optreden in het 
cornmuniceren met de klant. 
V anuit de communicatie met de leverancier kunnen er echter ook veranderingen optreden. 
Hierbij is te denken aan het gebruik van een netwerk om PNCE aan de KB te leveren in plaats 
van het gebruik van media als de Cd-rom of floppydisks. 

Om de mogelijke veranderingen in communiceren in beeld te brengen, is in figuur 2.4.3.1.a 
grafisch weergegeven wat de mogelijkheden zijn om als klant of leverancier, in de toekomst, 
te communiceren met de KB. 



20 

Hoofdafdeling Verwerking Publicaties postlkoerier Jeverancier/uitgever 

intranet 

Router 1----f (lnter)nelwe!k . \ - - - -{ on-line gebruikers ) 

\ 
\ 

\ 
\ 

\ ~-------------
on-site gebruikers trusted-site gebruikers 

Figuur 2.4.3.1.a: communicatie van de KB, intern en extern, m.b.t. het DNEP 

Met figuur 2.4.3.l.a willen we een structuur weergeven die potentieel bereikbaar is. Aan de 
hand van figuur 2.4.3.l.a gaan we verder met bet bespreken van de communicatie van de K.B. 

Berst bespreken we de verschillende verscbijningsvormen van de gebruikerslklanten. 
• On .. site; bierbij wordt de informatie binnen bet gebouw van de K.B opgevraagd. 

De toegang tot deze informatie verloopt direct via bet intranet of de informatie 
wordt ingezien op een lokaalsysteem. In bet laatste geval wordt de informatie, door 
middel van bet medium, gelnstalleerd op een Jokaalsysteem, waarna deze kan 
worden ingezien. Dit lokaalsysteem kan losstaan van bet intranet. 

• Trusted site; bierbij wordt de informatie opgevraagd op een locatie die 
vertrouwd/gecontroleerd wordt door de K.B. Er kan gedacht worden aan andere 
bibliotheken waarmee duidelijke afspraken zijn gemaakt. 

• On-line; hierbij wordt informatie opgevraagd via een intemetverbinding door 
personenlinstanties die onbekend kunnen zijn bij de K.B. 

De term intranet is binnen dit rapport nog niet gebruikt. Ben intranet is evenals internet een 
netwerk. Van opzet lijkt bet zeer sterk op bet internet. Ook is bet vaak verbonden met internet 
via een zogenaamde Router (zie figuur 2.4.3.l.a). 
Tenslotte wordt ook Hoofafdeling Verwerking Publicaties gelntroduceerd in figuur 2.4.3.l.a. 
De afdeling verzorgt de verwerking van aile PNCE, dus ook de digitate PNCE. Ben onderdeel 
van de taken van deze afdeling is dan ook bet beberen van bet DNEP. 

We ricbten onze aandacbt nu op de structuren die worden bescbreven in figuur 2.4.3.l.a. 
In de eerste plaats wordt met het grote blok links de K.B bedoeld en in bet bijzonder de interne 
structuur die betrekking beeft op het DNEP. We onderscbeiden bierbij bet intranet van de K.B 
metals onderdeel bet DNEP en de communicatie met bet DNEP, via bet intranet, van de on
site gebruikers en de Hoofdafdeling Verwerking Publicaties. Tevens is in dit intranet een 
Router aanwezig die voor de verbinding zorgt tussen bet K.B intranet en bet internet. 
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Vervolgens zijn er twee lijnen verbonden met de KB die aangeven waar bepaalde informatie 
de KB binnen kan komen en uit kan gaan. Er staat aangeduid wat deze twee manieren van 
communicatie zijn: postlkoerier en het (inter)netwerk. 
Tenslotte staan geheel rechts de externe gebruikers en leveranciers en de manieren waarop zij 
kunnen communiceren met de KB. 

Uit figuur 2.4.3.1.a blijken de vele mogelijkheden om met de KB te communiceren als bet 
gaat om digitale PNCE. Dit in tegenstelling tot gewone PNCE die aileen on-site opgevraagd, 
ingezien en/of geleend kunnen worden en die aileen binnen komen via de post- of 
koeriersdienst. 

2.4.3.2 De natuur/ijke maatregelen 
We gaan niet te diep in op de natuurlijke maatregelen. Voornamelijk zijn dit maatregelen, die 
of ai genomen zijn of niet relevant zijn voor de doelstelling van dit rapport. 
De volgende lijst bevat een aantal natuurlijke maatregelen: 

• Goed opgeleid personeel 
• Beveiligingsbewustzijn van het personeel 
• Reserve apparatuur 
• Periodieke verificatie van bet functioneren van apparatuur 
• Service contracten met leveranciers van software 
• Viruscontrole 

Deze lijst is zeker niet uitputtend. Tevens is het moeilijk te bepaien wat nu wei en niet een 
natuurlijke maatregel is. We zullen in het vervolg alle maatregelen expliciet noemen en er niet 
vanuit gaan dat een maatregel 'natuurlijk is'. 

2.5 Het werlcproces 'verzamelen van dig/tale PNCE' 
2.5.1 lnleiding 
In deze sectie behandelen we het werkproces 'verzamelen van digitale PNCE'. We geven een 
onderverdeling van de verschillende manieren waarop digitale PNCE verkregen worden. 
Nadat deze onderverdeling gemaakt is, worden de stappen twee tot en met vier van de cirkel 
van m uitgevoerd. 
Het laatste onderdeel van deze sectie is een samenvatting van de resultaten, die verkregen zijn 
door de uitvoering van bovenstaande stappen. 

2.5.2 Verschillende manieren van verzamelen van digitale PNCE 
De manieren waarop digitale PNCE verzameld worden, zijn op zichzelf weer allemaal 
deelwerkprocessen. We geven hiervan een opsomming met een verdere verduidelijking. 

1. Levering van uitgeverslauteurs op vrijwillige basis 
De KB beeft met bet Nederlands Uitgevers Verbond afspraken gemaakt over bepaald 
copyright-materiaal. Deze publicaties zijn bijvoorbeeld digitaie tijdschriften. De 
uitgevers willen van de KB een garantie dat het zeer moeilijk is om via de KB deze 
publicaties te kopieren en illegaal te verspreiden. 

2. Bestellen door de KB van digitale PNCE door middel van 'normaal' speurwerk 
Niet aile digitale PNCE worden kosteloos overgedragen aan de KB. Met de term 
'normaal' worden de gangbare kanalen zoals uitgevers bedoeld. De tegenstelling die 
we bier willen benadrukken is die met het volgende punt. 

3. Het verzamelen van WWW publicaties die volgens de KB behoren tot de PNCE 
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Dit is een geheel nieuwe vorm van verzamelen van PNCE. Het grootste verschillijkt 
ons de kwaliteitscontrole die de K.B moet doen om te bepalen of een WWW -publicatie 
behoort tot de PNCE. Bij de eerste twee punten wordt dit proces meestal door een 
uitgever uitgevoerd. 

Om een duidelijk beeld te krijgen van de situatie, gaan we beschrijven via welke 
communicatiemethodes de PNCE binnenkomen bij de K.B en van welke drager(medium) zij 
gebruik maken (zie voor een grafische weergave figuur 2.4.3.1.a). 

• PNCE op diskette, Cd-rom of een ander portable medium, bij deze vorm 
worden de digitale PNCE door de post of een koeriersdienst afgeleverd bij de K.B. 

• PNCE op diskette, Cd-rom of een ander portable medium en geintegreerd in 
de software 
Deze vorm van PNCE is reeds besproken in sectie 1.2.3 onder de kop PNCE 
gei'ntegreerd in de software. 
Net als bij het vorige punt worden via een post- of koeriersdienst de digitale PNCE 
afgeleverd bij de KB. 

• PNCE via FTP, dit is een methode waarbij digitale PNCE via het internet naar de 
K.B wordt gestuurd. Hierbij worden meestal geen WWW publicaties verstuurd. 
FTP staat voor File Transfer Protocol. Dit is een manier om data via een 
( openbaar) netwerk van de ene computer naar een andere computer te verzenden. 
De computer met de bestanden die men kan 'ophalen' noemt men een FTP-server. 
Het grootste verschil met het ophalen van WWW publicaties is dat WWW
publicaties altijd direct geYnterpreteerd kunnen worden door een browser. Dit hoeft 
niet het geval te zijn met data die worden verkregen van een FTP-server. Eigenlijk 
is dit een kwestie van format. Immers, de data die verkregen wordt met een FTP
server staan los van format of interpretatie. 

• PNCE via bet World Wide Web, in de eerste plaats worden hiermee WWW
publicaties bedoeld, d.w.z. informatie direct interpreteerbaar met een browser. 

• PNCE via een Trusted-netwerk [optionee)], een trusted-netwerk is een netwerk 
dat beschermd wordt tegen inbreuk op vertrouwelijkheid, authenticiteit en andere 
belangen. Met behulp van een trusted-netwerk is het mogelijk om vertrouwelijk te 
communiceren en de authenticiteit te verifieren. lndien een uitgever digitale PNCE 
verstuurt over een trusted-netwerk, dan worden de bovengenoemde belangen 
beschermd door de opzet en de structuur van het netwerk. 
De term optionee} is vermeld omdat deze vorm van communicatie nog niet 
gebruikt wordt om digitale PNCE te verzamelen maar wei een mogelijkheid kan 
worden in de toekomst. 

• PN CE via een directe modemverbinding [ optioneel], een directe modem 
verbinding is een verbinding tussen twee computers door middel van de 
telefoonlijn en twee modems. De digitale PNCE worden in dit geval verstuurd van 
de computer van de uitgever naar de computer van de K.B. 

Voordat we overgaan tot het bepalen van de betrouwbaarheidseisen, dreigingen en 
maatregelen, gaan we kijken hoe WWW publicaties geselecteerd en opgehaald kunnen 
worden. 
In eerste instantie lijkt het ophalen geen groot probleem te zijn. lmmers als men een WWW
publicatie bekijkt, dan wordt dit gedaan met een browser (een applicatie). Een van de 
mogelijkheden van een browser is dat hij een huidig WWW-document kan opslaan op een 
medium. Oftewel een persoon die een WWW-document bekijkt met zijn browser kan dit 
WWW -document op zijn systeem opslaan ( ook eventuele applets en plaatjes zijn op te slaan, 



zij bet iets moeilijker). Het verscbil tussen een WWW -document en een WWW -publicatie 
wordt bierdoor ook bepaald. Een WWW -publi~atie is immers een verzameling van WWW
documenten die volgens de auteur een gebeel vormen. 
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WWW -documenten bevatten echter vaak: zogenaamde byperlinks. Dit zijn verbindingen 
tussen verscbillende WWW -documenten. Het komt vaak: voor dat een WWW -publicatie 
bestaat uit verscbillende WWW-documenten die door byperlinks zijn verbonden. Het 
probleem dat hierdoor ontstaat, is bet overzicbt van een WWW -publicatie. Deze kan door de 
vele byperlinks die in een publicatie voorkomen, gebeel zoek raken. Het probleem is dan: 
wanneer beeft men de gebele publicatie? 

Het tweede probleem is dat WWW -documenten ook hyperlinks gebruiken om te verwijzen 
naar andere WWW publicaties. Hierdoor is bet soms niet duidelijk wat nog tot de gekozen 
WWW -publicatie beboort en wat tot een andere, gerelateerde WWW -publicatie. 

Het derde probleem is de vluchtigbeid van een WWW -publicatie. Hiermee wordt bedoeld dat 
een WWW -publicatie geplaatst, aangepast en verwijderd kan worden wanneer de auteur dit 
wenst. 

Het vierde probleem is reeds vernoemd bij bet begin van deze sectie, namelijk de 
kwaliteitscontrole van WWW publicaties. Behoort een bepaalde WWW -publicatie wei tot de 
PNCE? En hoeveel van de WWW publicaties, gecreeerd door Nederlandse auteurs, voldoen 
aan deze kwaliteitscriteria. 

Deze vier problemen lei den tot de volgende onderverdeling om WWW publicaties te 
verzamelen. Deze onderverdeling is bescbreven in toenemende mate van werkbelasting. 

• Geen opname van WWW PNCE, dus niets verzamelen. 
• WWW publicaties opsporen en opvragen, in deze situatie is een team van 

personeel nodig die de WWW publicaties opsporen. Indien een WWW -publicatie 
voldoet aan (de nog af te spreken) eisen voor digitale PNCE, dan wordt aan de 
schrijver gevraagd of bet opgenomen mag worden in bet DNEP en de eventuele 
voorwaarden die bieraan verbonden zijn. Hierbij moet de KB dus van tevoren 
vastleggen wat zij als PNCE bescbouwt en onder welke voorwaarden zij deze wil 
opnemen in baar collectie. 

• WWW publicaties op contract basis, de KB legt in een contract met een Website 
eigenaar vast, dat deze de publicaties die verscbijnen op zijn site beschikbaar 
maakt voor de KB (bijvoorbeeld via e-mail of FI'P) 

• WWW publicaties op vrijwlllige basis, de praktiscbe uitvoering/invulling is 
betzelfde als bij WWW -documenten op contract basis. In dit geval is er echter 
geen sprake van een contract maar van een intentieverklaring. 
Aile WWW publicaties binnen bet Nederlands domein opslaan, deze optie is 
een voortzetting van de richtlijnen die de KB heeft ten opzichte van gedrukte 
PNCE. Het grootste probleem bierbij is de vlucbtigheid van WWW publicaties. 
Dit manifesteert zicb o.a. in de tijdstippen waarop een dump gemaakt wordt van 
bet Nederlands domein. Immers, binnen boeveel tijd moet de KB een dump 
maken, zodat weinig (of geen) digitale PNCE verloren gaan? 

In bet bovenstaande deel is een ruwe schets gegeven van de problemen die kunnen 
voortkomen bij bet verzamelen van WWW publicaties. De boofdfunctie van dit gedeelte is 
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om het verschil duidelijk te maken tussen het verzamelen van WWW publicaties en de an9er 
twee vormen van verzamelen. 
Met behulp van deze sectie kunnen we nu overgaan tot bet bepalen van de 
betrouwbaarheidseisen, dreigingen en maatregelen. 

2.5.3 De betrouwbaarheidseisen. dreigingen en maatregelen 
Is deze sub-sectie worden de dreigingen en de maatregelen per belang beschreven. De 
belangen zijn, zoals vemoemd in sectie 2.2.2, integriteit, beschikbaarheid, authenticiteit en 
copyright-vertrouwelijkheid. In bet algemeen worden er gradaties gemaakt in het gewicht van 
een belang, bijvoorbeeld een Schaalverdeling van een tot vijf waarbij een Staat VOOf niet 
belangrijk en vijf voor zeer belangrijk. dit passen we echter in dit rapport niet toe. We gaan er 
van uit dat aile belangen, belangrijk tot zeer belangrijk zijn. We gaan nu over tot de eigenlijke 
analyse. 

2.5.3.1 lntegriteit 
Bij de bespreking van integriteit mak.en we geen onderscheid tussen copyright en Diet
copyright materiaal. De volgende paragraaf schetst de integriteit in bet algemene geval. 
Hiema besteedt de tweede paragraaf specifiek aandacht aan de integriteit bij bet verzamelen 
van WWW publicaties. 

Voor de leveranciers is integriteit van belang omdat zij een garantie willen hebben dat hun 
intellectueel eigendom op de door hun bedoelde manier wordt weergegeven. De KB heeft 
hetzelfde belang als de leveranciers echter zij voorzien voor zichzelf ook nog een plicht als 
een last resort place. M.a. w. als men nergens meer een bepaalde publicatie kan vinden, dan 
heeft de KB deze nog altijd in haar bezit. Hierbij speelt integriteit een belangrijke rol, immers 
de waarde van een document wordt in belangrijke mate bepaald door zijn integriteit. 

Het werkproces waarbij WWW publicaties worden verzameld, heeft behalve de algemene 
integriteitsproblemen, zoaJs in de vorige paragraaf geschetst zijn, nog een extra probleem. 
Min of meer is dit probleem al vermeld in sectie 2.4.2, waar de mogelijkbeden van het 
verzamelen van WWW publicaties zijn besproken. In deze sectie werd opgemerkt dat vele 
personen en instanties zonder kwaliteits- of andere keuringseisen een WWW -publicatie 
kunnen publiceren en beheren (waaronder aanpassen en verwijderen). Gezien bet autonome 
karakter van dit beheer is het moeilijk te anticiperen op verwijdering of aanpassen van deze 
WWW publicaties. Hierdoor is het mogelijk dat de KB niet de laatste versie van een WWW
publicatie in haar bezit heeft maar een oudere versie. Als dit niet wordt gecorrigeerd, is er 
sprake van integriteitsverlies 

In de volgende tabel zijn de dreigingen en de maatregelen die horen bij integriteit vemoemd. 

VERZAMELEN I INTEGRITEIT 
DREIGINGEN l\IAATREGELEN --
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verzenden van digitale PNCE detecterende codes bij intemet-communicatie. 
Zoals uit de naam blijkt kunnen deze 

Het niet up-to-date zijn WWW publicaties die 
behoren tot de PNCE. 

De bibliografische gegevens van een digitate 
publicatie zijn fout. 
Doordat bijvoorbeeld een persoon net doet of 
een publicatie van hem is terwijl dit niet het 
geval is. Ook is het mogelijk dat iemand 
probeert bepaalde publicaties toe te schrijven 

1 aan een andere auteur. 

codes fouten verbeteren of detecteren. De 
fouten die bedoeld worden zijn 
storingsfouten (in het volgende hoofdstuk 
wordt dit onderwerp verder uitgewerkt). 

Opstellen van een beleidsdocument met 
betrekk.ing tot het verzamelen van WWW 
publicaties. Hierin wordt o.a. vermeld wat wel 
en niet up-to-date is. 

Dit is een probleem dat gekoppeld is aan de 
authenticiteit (zie daarom tabel2.5.3.3.a voor 
de maatregelen). 

Tabel2.5.3.1.a:Dreigingen en maatregelen bij integriteit 

2.5.3.2 Beschikbaarheid 
De beschikbaarheid, met betrekking tot de interpretatie van de mens, speelt bier niet. W at wei 
van belang kan zijn, is het tijdskader waarbinnen digitale PNCE verzameld moeten worden. 
Dit is vooral van belang bij het verzamelen van WWW publicaties, zie eventueel de uitleg in 
sectie 2.4.2. 
In de volgende tabel worden de dreigingen en de maatregelen die bij dit belang horen 
opgesomd. 

VERZA~IELEN I BESCI IIKBAARHEID 
DREIGINGEN MAATREGELEN 

Het niet kunnen verzamelen van digitale ( 1) Afspraken maken met de eigenaars van 
PNCE, binnen een tijdskader, waardoor deze websites, zodat deze de digitale PNCE 
verloren gaan. Ianger beschikbaar houden voor de KB. 
Dit kan het gevolg zijn van een tekort aan (2) Back-up apparatuur met applicaties. 
personeel ofhet niet goedfunctioneren van (3) Een noodaggregaat aanschaffen. 
applicaties of apparatuur. Maar ook (4) Het kunnen inschakelen van ander 
stroomstoringen. ten gevolge van personeel om deze taak, tijdelijk, over te 
natuurram en a technische outen. nemen. 

Tabel2.5.3.2.a: Dreigingen en maatregelen bij beschikbaarheid 

2.5.3.3 Authenticiteit 
Authenticiteit wordt, bij bet werkproces 'verzamelen', aileen gebruikt om de identiteit van de 
bron van informatie te achterhalen. M.a. w. de KB wil nagaan wie bepaalde digitale PNCE 
naar haar toestuurt. 
Als dit goed geregeld is, komt dit van pas bij sommige dreigingen voor de integriteit. 

De enige belangrijke dreiging voor de authenticiteit zelf, is dat personenlinstanties in staat 
zijn om zich voor te doen als uitgevers (of andere leveranciers van de KB). 
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De maatregelen die hiertegen te nemen zijn bevinden zich op twee terreinen: (1) fysieke 
communicatie en (2) netwerkcommunicatie. Deze worden weergegeven in de volgende tabel: 

VERZ/\MEI ,EN I t\l.TIIE:N r!CITU f 
DREIGINGEN 1\IJ\ATREGELEN 

Publicaties worden toegeschreven aan de 
verkeerde personen. 
Dit kan doordat personen zich voordoen als 
iemand anders ( diefstal) of dat zij de illusie 
wekken dat hun publicaties het werk zijn van 
een andere auteur. 

Bij fysieke communicatie: 
• Het gebruik van speciale moeilijk 

te manipuleren en nate maken 
enveloppen waarin de digitale 
PNCE worden verstuurd. 

• Het opzetten van een eigen 
ophaaldienst. 

• Gebruik maken van vertrouwde 
koeriersdiensten. 

• Het toevoegen van een 'bewijs' van 
afzender. Bijvoorbeeld bepaalde 
volgnummers op de factuur. 

Bij netwerkcommunicatie kan men gebruik 
maken van authenticiteitstecbnieken uit de 
PSI. Deze bestaat o.a. uit digitale 
bandtekeningen en watermerken en wordt 
bes roken in boofdstuk drie. 

Tabel 2.5.3.3.a: Dreigingen en maatregelen bij authenticiteit 

2.5.3.4 Copyright-vertrouwe/ijkheid 
Copyright-materiaal komt voor bij de eerste twee vormen van verzamelen. Dit zijn: 

1. Levering van uitgevers/auteurs op vrijwillige basis 
2. Bestellen door de KB van digitale PNCE door middel van 'normaal' speurwerk 

De PNCE, die door deze twee vormen verzameld worden, komen de KB binnen volgens twee 
kanalen. Ben fysiek kanaal en via bet internet ( deze vaststelling volgt ook uit figuur 2.4.3 .l.a). 
We besteden geen aandacbt aan de digitale PNCE die binnenkomen via bet fysieke kanaal 
omdat de conventionele PNCE ook via deze weg binnenkomen. De maatregelen die genomen 
zijn om conventionele PNCE te beschermen, kunnen ook worden toegepast om digitale PNCE 
te beschermen. De dreigingen wat betreft de copyright-vertrouwelijkheid zijn immers 
hetzelfde voor digitale- en conventionele PNCE. 

We komen nu terug op de digitale PNCE die via bet internet binnenkomen. Op dit moment is 
er nog geen sprake van communicatie van copyright-materiaal via bet internet. In de toekomst 
zijn er echter wei plannen om hier een invulling aan te gegeven. Ben van de eerste stappen 
wordt bet overhalen van digitale tijdschriften m.b.v. FTP. De betrouwbaarheidseisen voor 
copyright-vertrouwelijkheid in de conventionele situatie, gelden ook in de digitale situatie. De 
belanghebbenden zijn in dit geval ook dezelfde; de KB en de uitgevers. 
Wezenlijk anders is de manier waarop digitale PNCE naar de KB worden verstuurd. De 
infrastructuur die vertrouwelijke communicatie garandeert in het fysieke geval, bestaat niet 
als zodanig in de situatie van het internet. 
Het volgende voorbeeld van vertrouwelijke communicatie met behulp van de post, dient om 
hiema de internet variant te kunnen schetsen. 
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Ben uitgever stuurt volgens de overeenkomst die hij heeft met de KB aile publicaties op. Dit wordt 
gedaan door een medewerker die aile publicaties in een postpakket verwerkt en bierna een lijst toevoegt 
met de namen van aile publicaties die in het postpakket aanwezig zijn. Deze medewerker drukt deze 
lijst af op bedrijfpapier en ondertekent hem. Het postpakket wordt hierna dichtgemaakt en opgestuurd 
via een postdienst. Bij de KB komt nu het postpakket aan. Door bet vertrouwen dat men heeft in de 
postdienst is bet voldoende te controleren dat bet postpakket nog dicbt is. M.b.v. deze lijst kan de KB 
tevens vaststellen wie bet postpakket beeft verstuurd. Dit laatste geeft de garantie aan de KB dat bet om 
authentieke publicaties gaat. 

Bij de postdiensten zijn het aileen de medewerkers van de uitgevers, de KB en de postdienst 
die toegang hebben tot de postpakketten. Bij het internet heeft in principe iedereen met een 
internetconnectie de mogelijkheid om communicaties op het internet te onderscheppen. Met 
andere woorden, de toegang tot "digitale" postpakketten is veel groter dan tot conventionele 
postpakketten. De manier waarop dit geregeld is in de netwerkomgeving, komt aan bod in de 
volgende tabel. Deze tabel beschrijft de dreigingen en de maatregelen van copyright
vertouwelijkheid in het werkproces verzamelen. 

VERZAi\tELEN I COPYRIGllT-VER1 ROllWELIJKHEID 
DREICIINGEN MAATREGELEN 

Het onderscheppen van copyright-materiaal 
door onbevoegden met de bedoeling dit 
materiaal vrij of tegen betaling ter beschikking 
te stellen. 

Het onderscheppen van copyright-materiaal 
door onbevoegden met de bedoeling om dit 
materiaal te bewerken en te gebruiken voor 
eigen doeleinden. 

Het vergeten te gebruiken van de 
beschermingsprocedures voor copyright
materiaal. 

Het onleesbaar maken van copyright
materiaal voor ieder behalve geautoriseerde 
personen. Deze techniek staat bekend als 
encryptie en is mogelijk m.b.v. een 
zogenaamde publieke sleutelinfrastructuur 
(PSI) ( dit is een onderwerp van het volgend 
hoofdstuk). 

Het onleesbaar maken, heeft ook tot effect 
dat de verzonden informatie niet veranderd 
kan worden. 

(l) Automatische controle voordat het 
copyright-materiaal verstuurd is. 

(2) het beschermingsproces automatiseren. 
(3) een supervisor aanstellen die dergelijke 

zaken in de gaten houdt. 

Tabel 2.5.3.4.a: Dreigingen en maatregelen bij copyright-vertrouwelijkheid 

2.5.4 Slotopmerkingen 
In deze sectie hebben we Iaten zien dat er drie vormen van verzamelen zijn. Hierna hebben we 
de dreigingen en maatregelen, van dit werkproces, per belang beschreven. In deze 
beschrijving is vaak verwezen naar publieke sleutelinfrastructuur en andere technieken die 
behandeld worden in het volgende hoofdstuk. Deze verwijzingen zijn opgenomen omdat de 
uitleg van de begrippen vaak te lang was om ze op te nemen in de tabellen. 

2.6 De werkprocessen 'bibllografisch beschrijven' en 'opslaan' 
2.6.1 lnleiding 
De werkprocessen' bibliografisch beschrijven' en 'opslaan' worden samen besproken. De 
reden hiervoor is dat de connectie tussen deze twee werkprocessen en de doelstelling van dit 
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rapport niet zo groat is ( dit in tegenstelling tot de connectie met de andere twee 
werkprocessen). Om deze reden voeren we de stappen twee tot en met vier van de cirkel van 
IB verkort uit. 

2.6.2 Belangen. dreigingen en maatregelen 
Bij bet bibliografiscb beschrijven is er geen sprake van de belangen copyrigbt
vertrouwelijkheid en authenticiteit. De andere twee belangen, integriteit en bescbikbaarbeid, 
komen gekoppeld voor. Immers, als de bibliografiscbe gegevens niet integer zijn, dan is bet 
mogelijk dat de bijbeborende digitale publicatie oak niet meer bescbikbaar is. Een voorbeeld 
biervan is dat door een fout in de bibliografiscbe gegevens, bet format van een digitale 
publicatie ook niet meer bekend is. 
De dreigingen die voorkomen uit de belangen integriteit en bescbikbaarbeid zijn 

1. Er worden foute gegevens van een digitale publicatie ingevoerd, bierdoor gaat de 
interpretatie van de digitale publicatie verloren. Deze fout kan bet gevolg zijn van 
menselijke, tecbniscbe, logiscbe fouten en natuurrampen. 

2. De bibliografische gegevens worden onvolledig ingevuld, wederom is bet gevolg een 
verlies aan interpretatie. Deze fout is een direct gevolg van menselijk bandelen. 

3. Onvoldoende bibliografische gegevens. Welke bibliografiscbe gegevens zijn er nodig 
om een digitale publicatie te beschrijven? Dit onderwerp wordt toegelicbt in de 
volgende sub-sectie. 

De maatregelen die boren bij deze drie dreigingen zijn: 
1. Controle van de invoering door derden. 
2. Automatiscbe controle op lege velden. Een niet-acceptatie van onvolledige 

gegevens. 
3. Back-ups maken van bibliografiscbe gegevens en deze op fysiek verscbillende 

plekken bewaren 
4. Bibliografiscbe gegevens vermelden op de drager van een digitale publicatie. 

We gaan nu over tot bet bespreken van bet opslaan van de digitale PNCE. Om verwarring te 
vermijden, formuleren we eerst wat we verstaan onder opslaan. Opslaan is bet classificeren 
van bet medium. Dit is te vergelijken met bet classificeren van boeken en andere 
conventionele PNCE. V anwege deze definitie is er bij opslaan geen sprake van de belangen 
copyrigbt-vertrouwelijkheid, authenticiteit en integriteit. Het enige belang dat bier speelt, is 
bescbikbaarbeid. Dit komt tot uiting bij bet niet meer terug kunnen vinden van bet medium 
waarop een bepaalde digitale publicatie staat. De dreigingen (en maatregelen biertegen) zijn 
dezelfde als bij bet niet meer kunnen terugvinden van conventionele PNCE. Aangezien deze 
reeds bekend zijn bij de KB, is er geen noodzaak op deze plaats bier aandacbt aan te 
scbenken. 

2.6.3 Metadata 
In deze sub-sectie geven we een korte bescbrijving van de bibliografiscbe informatie van 
digitale PNCE. Om te beginnen noemt men deze informatie Metadata. Het verscbil met 
bibliografiscbe informatie van conventionele PNCE is dat bebalve informatie over de 
publicatie, zoals auteursnaam, uitgever, naam van de publicatie, enz., er oak informatie moet 
zijn over de interpretatie van de publicatie. 
We geven een opsomming van informatie die nodig is voor de interpretatie van digitale 
PNCE. Deze opsomming geeft een indicatie maar is zeker niet volledig. 
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• Format, voor een beschrijving wat bedoeld wordt met format wordt verwezen 
naar (*) in de sectie 1.4. Deze beschrijving is essentieel voor de interpretatie van 
de digitale PNCE. 

• Computer specifieke eisen, in tegenstelling tot bet format zeggen de computer 
specifieke eisen welke eisen er gesteld worden aan de hardware. Soms zijn er geen 
eisen. Een goed voorbeeld zijn sommige standaarden die gebruikt worden op bet 
internet. Deze standaarden zijn onafhankelijk van de computer (maar ook van bet 
operating system, bet besturingsgedeelte van de computer). 

• Opslagmedia, op welke media worden de digitale PNCE opgeslagen. Hierbij kan 
gedacht worden aan hard-disks, optical disks, cd-rom's, enz. 

• Conversies, in dit veld staat bet format van de digitale PNCE die ze hebben als ze 
opgevraagd worden door een klant. Dit hoeft niet hetzelfde te zijn als bet originele 
format van de digitale PNCE. fu dit geval is er sprak.e van conversie van bet ene 
format naar bet andere. 

• Opvragingsmogelijkheden, dit veld moet weergeven in welke mate digitale 
PNCE beschikbaar zijn. Dus op welke manieren zijn digitale PNCE op te vragen 
en wanneer. Bij copyright materiaal is bet voor te stellen dat deze aileen op locatie 
in de KB te bekijken zijn maar van veel niet-copyright materiaal hoeft dit niet bet 
geval te zijn. 

Een volledige lijst van deze extra velden, wordt op dit moment onderzocht en blijkt een 
moeilijk probleem te zijn. We gaan bier niet verder op in en richten ooze aandacht op bet 
laatste werkproces, bet bescbikbaar stellen van digitale PNCE. 

2.7 Het werkproces 'beschikbasr stellen van digitale PNCE' 
2.7.1 lnleiding 
We bespreken in deze sectie bet werkproces 'bescbikbaar stellen van digitale PNCE'. Binnen 
dit werkproces wordt de nadruk gelegd op procedures die bet mogelijk maken om PNCE over 
lange tijd interpreteerbaar en toegankelijk te houden voor de mens. 
fu de volgende sub-sectie geven we een overzicht van deze procedures. 
Tenslotte worden in de laatste sub-sectie in tabelvorm de dreigingen en maatregelen bij dit 
werkproces uitgewerkt. 

2.7.2 Verdere uitwerking van het werkproces 
Het werkproces 'beschikbaar stellen van digitale PNCE' richt zich op bet interpreteerbaar 
bouden van PNCE (door de mens) en de toegankelijkheid van deze PNCE (en dit over een 
lange termijn). 

In tegenstelling tot bet werkproces 'opslaan' worden bij dit werkproces de digitale PNCE 
opgenomen in bet DNEP. Om de PNCE op te nemen in bet DNEP is bet (vaak) nodig om 
hierbij de PNCE van medium te veranderen. De redenen hiervoor zijn: 

• Het locatie onafhankelijk opvragen van digitale PNCE. Dit blijkt o.a. uit de on-line 
en trusted-site gebruikers. 

• Het grote aanbod van digitale PNCE op hun eigen media. 

Dit zijn twee redenen die slaan op de toegankel.ijkheid van digitale PNCE. Ben 
bescbikbaarheidsreden om van medium te veranderen, is de uitleesbaarbeid van oude media 
en bet verval van media. Hierbij denken we aan bet verval van bet magnetisch veld bij 
harddisk, floppydisks, enz. en bet verval van de coating-laag bij een Cd-rom. Bij de 

-~-~---~-~-~-~-~-··· ~-



uitleesbaarheid denken we aan bet verdwijnen van de leesapparatuur van een medium, 
bijvoorbeeld een 5 ~ floppy diskdrive. 
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Een laatste proces dat wordt uitgevoerd om de PNCE toegankelijk te houden, is bet maken 
van een Back-up. Hierbij wordt er een reserve kopie gemaakt van een digitale publicatie zodat 
bij verlies of vernietiging van bet origineel de publicatie niet verloren gaat. 

Het veranderen van medium en bet maken van back-ups is wettelijk gebonden aan bepaalde 
regels. 

• Primair hebben de regels betrekking op bescherming tegen openbaarmaking en 
verveelvoudiging. 

• De handelingen waarvoor toestemming nodig is van de auteur/uitgever m.b.t. bet 
vorige punt zijn: 

• Klassieke vormen van permanente verveelvoudiging; 
• Verveelvoudiging omvat mede laden, in beeld brengen, uitvoering, 

transmissie en opslag, voor zover voor dergelijke handelingen bet 
verveelvoudigen van werk noodzakelijk is; 

• Aanpassingen en andere veranderingen (voor zover niet resulterend in 
nieuw, origineel werk); 

• Distributie, verhuur, uitlening. 
• Er zijn echter ook uitzonderingen op deze regels: 

· • Gebruik van bet programma: verveelvoudiging welke noodzakelijk is voor 
bet beoogde gebruik van bet werk is geen inbreuk, tenzij anders 
overeengekomen (maar verveelvoudiging in bet kader van laden, in beeld 
brengen of verbetering van fouten, kan niet bij een overeenkomst worden 
verboden: minimum rechten van gebruikers) 

• Back-up kopie (geen verbod mogelijk) 
• Aanpassingen (binnen bovenvermelde grenzen) 
• "Porteren" (aanpassen aan andere computerconfiguratie), tenzij anders 

overeengekomen 
• Observeren, bestuderen, uittesten teneinde ten grondslag liggende 

ideeen/beginsels te achterhalen (geen verbod mogelijk) 
• Decompilatie/Reverse Engineering (geen verbod mogelijk) 

We richten ons nu op de procedure 'conversie en emulatie'. Deze procedure is gericht op bet 
behouden van de interpretatie van PNCE. 
Bij een conversie wordt bet format van digitate PNCE veranderd in een ander format. De 
voomaamste reden hiervoor is de ondersteuning van een format. Het komt immers voor dat na 
verloop van tijd bepaalde formats niet meer ondersteund worden door de huidige generatie 
applicaties. Ben voorbeeld hiervan zijn WordPerfect 4.x documenten. 
Bij emulatie wordt een applicatie of operating systeem nagebootst door een emulatie
applicatie. Hierdoor blijven de PNCE interpreteerbaar. Emulatie is tevens een goed altematief 
indien er niet geconverteerd kan of mag worden. 
Conversie en emulatie vallen in bovenstaande opsomming onder de categorieen: 
Aanpassingen en Porteren. 

2.7.3 De betrouwbaarheidseisen. dreigingen en maatregelen 
Is deze sub-sectie worden de dreigingen en de maatregelen per belang beschreven. De 
belangen zijn, zoals vemoemd in sectie 2.2.2, integriteit, beschikbaarheid, authenticiteit en 
copyright-vertrouwelijkheid. 
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2. 7.3. 1 Copyright-vertrouwelijkheid 
In het DNEP wordt zowel copyright-materiaal als niet copyright-materiaal opgeslagen. De 
uitgevers van digitate PNCE zullen in het geval van copyright-materiaal de toezegging willen 
hebben dat deze digitate PNCE niet vrijelijk te kopii5ren en te verspreiden zijn. Om dit voor 
elkaar te krijgen moet de toegang tot het DNEP en de functionele indeling van het DNEP 
'goed' geregeld worden. We bespreken deze twee onderwerpen, gevolgd door de tabel van 
dreigingen en maatregelen. 

Volgens de communicatiestructuur in figuur 2.4.3.l.ahebben de volgende personen toegang 
tot het DNEP: 

• het DNEP-personeel 
• de on-site gebruikers 
• de trusted-site gebruikers 
• de on-line gebruikers 

Van het DNEP-personeel wordt verondersteld dat zij het copyright respecteren. In het geval 
van de on-site en trusted-site gebruikers worden de mogelijkheden om zich copyright
materiaal toe te eigen tegengegaan. We lichten dit toe met een voorbeeld: 

In de leeszaal van de K.B staat Icr -apparatuur opgesteld die verbonden zijn met bet KB-intranet en bet 
internet. Op deze ICT-apparatuur is bet mogelijk om volledige toegang te krijgen tot bet DNEP. De 
interpretatie verloopt m.b.v. een browser applicatie. Op deze ICT-apparatuur is geen mogelijkheid om 
een floppydisk te beschrijven; ook is er geen mogelijkheid om randapparatuur aan te sluiten om digitale 
PNCE op te kopieren. Dit kan worden bereikt door alle randapparatuur bebalve bet toetsenboord en de 
monitor fysiek te beveiligingen. Ook het versturen van inforrnatie via bet KB-intranet naar bet internet 
toe wordt onmogelijk gemaakt, dit door bet gebruik van een firewall (uitleg volgt in bet volgende 
boofdstuk). 

In het voorbeeld wordt de situatie van de on-site gebruiker geschetst. De situatie van de 
trusted-site gebruiker is niet veel anders, aileen wordt dan de copyright informatie over het 
internet verstuurd van de K.B naar de trusted-site. Dus een tweede aandachtspunt is het 
onderscheppen van copyright-materiaal door derden. 

In het geval van de on-line gebruikers moet het onmogelijk zijn om copyright materiaal in te 
zien. Immers als het eenmaal op het systeem van de on-line gebruiker staat, dan heeft hij/zij 
de digitate publicatie voor het grootste gedeelte in zijnlhaar bezit. 

Hiermee komen we op de functionele indeling van het DNEP. We onderscheiden twee 
indelingen die betrekking hebben tot copyright-materiaal. 

• Harde scheiding, dit betekent een fysieke scheiding tussen copyright-materiaal en 
niet copyright-materiaal. Het voordeel is dat aile controle over het copyright
materiaal in de K.B beheerd kan worden, aileen de on-site gebruikers hebben 
toegang tot copyright-materiaal en dit materiaal is niet verbonden met de 
'buitenwereld'. 

• Toegangscontrole. Door middel van toegangscontrole kan men regelen wie er 
recht heeft om bepaalde informatie in te zien. Hierbij is het niet nodig om een 
scheiding te maken in de opslag van materiaal maar wei in het beheer van het 
materiaal. 

We zien bovenstaand algemeen verhaal terug in de volgende tabel van dreigingen en 
maatregelen. 
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BESCHIKBAAR STELLEN I COPYRIGllT-VERTROUWELIJKHEID 
DREIGINGEN ~'IAATREGELEN 

Inbraak in het DNEP via het internet 

Het stelen van copyright-materiaal door on-site 
gebruikers of trusted-site gebruikers 

De KB wordt aansprakelijk gesteld door de 
uitgevers nadat er copyright-materiaal is 
ontvreemd uit de KB 

(1) Gebruik maken van een firewall, om op 
deze manier de inforniatie die de KB 
verlaat en binnen komt te beheersen. 

(2) Met behulp van digitale handtekeningen 
en certificaten kan men de toegang tot 
copyright-materiaal beheersen (dit is een 
onderdeel van PSI, zie hoofdstuk 3) 

( 1) Onmogelijk maken om informatie te 
versturen vanuit de locatie. 

(2) Fysieke afscherming van de computer. 
Hierdoor is het onmogelijk om 
randapparatuur, zoals een zip-drive, te 
verbinden met de computer. 

(1) Overeenkomsten aangaan met de 
uitgevers over de te volgen maatregelen 
die zij afdoende vinden, zodat 
afgesproken wordt dat de uitgevers aileen 
naar de rechter gaan indien de KB zich 
niet aan deze overeenkomst houdt. 

(2) Het verzekeren tegen deze 
aansprakelijkheid op grond van de 
procedures die de KB gebruikt om 
copyright-materiaal te beschermen. 

Het onderscheppen van copyright-materiaal Het onleesbaar maken van copyright-
door onbevoegden met de bedoeling om dit materiaal voor ieder, behalve geautoriseerde 
materiaal vrij of tegen betaling ter beschikking personen. Deze techniek staat bekend als 
te stellen. encryptie en behoort tot de zogenaamde 
Dit is een dreiging als er informatie verstuurd publieke sleutelinfrastructuur (PSI) (dit is een 
wordt naar trusted-site ebruikers onderwe van bet vol end hoofdstuk . 

Tabel2.7.3.1.a: Dreigingen en maatregelen bij copyright-vertrouwelijkheid 

2. 7.3.2 Authenticiteit 
In het huidige werkproces komt authenticiteit voor in de communicatie tussen de KB en de 
trusted-site en on-line gebruikers. lmmers, de trusted-site en on-line gebruikers krijgen de 
garantie, via authenticiteit, dat informatie afkomstig is van de KB en de KB kan via 
authenticiteit te weten komen of zij te maken heeft met een trusted-site gebruiker of een on
line gebruiker. In de volgende tabel worden de dreigingen en maatregelen behorende bij 
authenticiteit besproken. 

Een instantie doet zich op internet voor als de (1) Reserveer aile mogelijke domeinnamen 
KB. waarvan het kan denken dat het de 



Een on-line gebruiker doet zicb voor als een 
trusted-site gebruiker om copyrigbt-materiaal 
te kunnen inzien of zicb toe te eigenen 
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domeinnaam van KB is (www. kb. nl, 
www.koninkbib.nl,www.kb.org, 
enz) 

(2) De KB maakt gebruik van een web
certificaat (digitaal paspoort) om baar 
identiteit kenbaar te maken ( op bet 
internet) 
In boofdstuk drie en vier wordt nader 
uitleg gegeven over bet concept certificaat. 

Het gebruik van certificaten, zodat de KB de 
identiteit van een trusted-site gebruilcer kan 
achterhalen. Eigenlijk achterhaalt men niet de 
identiteit van de 'gebruilcer' maar van de 
trusted-site. 

Tabel2.7.3.2.a: Dreigingen en maatregelen bij authenticiteit 

2. 7.3.3 lntegriteit 
Integriteit beeft in dit werkproces te maken met de mate waarin digitate PNCE zonder fouten 
kunnen worden aangeboden aan de klanten van de KB. De dreigingen en maatregelen 
beborende bij integriteit zijn bescbreven in de volgende twee tabellen. De opsplitsing is bet 
gevolg van afmetingsproblemen. 

BESCI IIKBAAR STELLI:N /INTI:C3RI rEIT 
DREIGINCiEN MAATREGELEN 

Elektrische storingen die optreden bij bet 
verzenden van digitale PNCE 

Interpretatie fouten doordat de klanten de 
verkeerde interpretatie-applicaties gebruiken. 

Het gebruik van foutenverbeterende- of 
detecterende codes bij internet-communicatie. 
Zoals uit de naam blijkt kunnen deze 
Codes fouten verbeteren of detecteren. De 
fouten die bedoeld worden zijn storingsfouten 
(in het volgende hoofdstuk wordt dit 
onderwerp verder uitgewerkt). 

De KB maakt (of laat maken) interpretatie
applicaties. Deze applicaties worden 
beschikbaar gemaakt door de KB en voorzien 
van een digitale bandtekening eventueel met 
een tijdstempel. (digitate handtekening en 
tijdstempels worden in boofdstuk 3 en 4 
besproken). 

Ttbl27.33 D .. t l b .. . t 't 't # , , , .. . . .. 
BESCHIKBAAR STELLEN I INTEGRITEIT 

DREIGfNGEN MAATREGELEN 
Geschiedvervalsing van digitale PNCE ( 1) De toe gang tot digitale PNCE zodanig 

regelen, o.a. met een firewall, dat aileen 
vanaf bepaalde locaties in de KB 
aanpassingen aan de digitale PNCE 
kunnen laatsvinden. Aile ebruikers 



De KB wordt aansprakelijk gesteld voor bet 
verkeerd voorstellen van een publicatie van 
een bepaalde auteur 

Natuurlijke verscbijnselen van verval bij de 
media waarop de digitale PNCE zicb 
bevinden 

moeten slechts informatie kunnen 
opvragen niet veranderen. 
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(2) Aile media in het DNEP zijn read-only (te 
maken) 

( 1) Overeenkornsten aangaan met de uitgevers 
over de te volgen maatregelen die zij 
afdoende vinden, zodat afgesproken wordt 
dat de uitgevers aileen naar de rechter gaan 
indien de KB zich niet aan deze 
overeenkornst houdt. 

(2) Het verzekeren tegen deze 
aansprakelijkheid op grond van de 
procedures die de KB gebruikt om 
copyright-materiaal te bescbermen. 

(1) Tijdig digitale PNCE veranderen van 
medium 

(2) Verversen van bet medium, hiennee 
bedoelen we dat de digitale publicaties op 
hun media blijven staan maar dat het 
verval van het medium wordt aangepakt. 
Een voorbeeld is het versterken van het 
magnetisch veld op een harddisk. 

(3) Codering van digitale PNCE. Met behulp 
van foutenverbeterende en detecterende 
codes worden de digitale PNCE zodanig 
opgeslagen dat enkele fouten achteraf 
hersteld kunnen worden. Een nadere 
toelichting over foutenverbeterende en 
detecterende codes staat beschreven in het 
volgende hoofdstuk. 

Tabel2.7.3.3b:Dreigingen en maatregelen bij integriteit 

2. 7.3.4 Beschikbaarheid 
De beschikbaarheid is in bet werkproces 'Beschikbaar stellen van digitale PNCE' van cruciaal 
belang. Immers, als de PNCE niet meer te interpreteren zijn, om welke reden dan ook, dan 
zijn de publicaties ook niet meer beschikbaar te stellen. De zaken waar men tegen aanloopt bij 
de interpretatie zijn reeds beschreven in sectie 2.7.2. 
We gaan dan ook direct over tot bet bespreken van de dreigingen en maatregelen die behoren 
bij dit belang. 

BESCHIKBAAR S fELLEN I BESCI IIKBA.'\RI !EID 
DREIGINGEN .Mr\ATREGELEN 

Digitale Publicaties zijn niet meer 
interpreteerbaar omdat de applicaties en 
apparatuur, die nodig zijn voor de 
interpretatie, niet meer voorhanden zijn. 

Het toepassen van emulatie en conversie. 
Dit kan op verschillende niveaus worden 
gei'mplementeerd. We denken aan het 
volgende: 
( 1) Converteren naar een eneriek ormat die 



Digitale publicaties die gelntegreerd zijn in de 
software, zijn niet meer interpreteerbaar 
omdat de applicaties en apparatuur, die nodig 
zijn voor de interpretatie, niet meer 
voorbanden zijn. 

Vernietiging van digitale PNCE door 
personen die bet niet eens zijn met de inboud 
vanPNCE. 
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wereldwijd ondersteund wordt. Een 
mogelijkheid hiervoor is het zogenaamde 
pdf-format; pdf staat voor Portable 
Document Format. 

(2) Het maken (of Iaten maken) van 
interpretatie-applicaties ( conversie- en 
emulatie-applicaties ). Op deze manier 
heeft de KB de interpretatie nog meer in de 
hand. 

Het toepassen van screendumps. Hierbij wordt 
de actuele inhoud van het scherm als een 
afbeelding opgeslagen. Door het toepassen 
van deze manier kan er informatie verloren 
gaan waardoor de interpretatie na de 
screendump niet meer hetzelfde is. 
Bijvoorbeeld het verlies van 
geluidsfragmenten bij een multimedia object. 

(1) Het maken van een Back-up en deze op 
een andere, fysieke, plaats bewaren als bet 
origineel. 

(2) Fysieke beveiliging van de locatie van 
waar bet DNEP zicb bevindt (binnen de 
KB) 

(3) Aparte stroomvoorziening voor bet DNEP. 
Dit om te voorkomen dat men een hoge 
voltage op de elektriciteitsleidingen zet. 

De digitale PNCE zijn niet interpreteerbaar Het gebruik van generatoren, zodat een 
vanwege een stroomstoring. De stroomstoring elektriscbe stroring kan worden op gevangen; 
zorgt ervoor dat bet netwerk van de KB niet men spreekt in dit verband vaak van 
meer bescbikbaar is. Uninterruptable Power Systems (UPS). 

Tabel2.7.3.4.a: Dreigingen en maatregelen bij beschikbaarheid 

Het gebruik van sommige maatregelen bij dit belang is eigenlijk gekoppeld aan dreigingen en 
maatregelen welke bij andere belangen voorkomen. Tevens zijn er koppelingen te maken 
tussen de verscbillende werkprocessen. We bespreken deze connecties in de volgende sectie. 

2.8 De connectle tussen de versch/1/ende werkprocessen 
We beginnen met een simpele opmerking om duidelijk te maken dat er connecties zijn tussen 
de verscbillende werkprocessen; als een digitale publicatie niet wordt gecontroleerd op 
authenticiteit in bet verzamelproces wat is dan bet nut van integriteit en bescbikbaarbeid bij 
bet werkproces 'bescbikbaar stellen van digitale PNCE'. 
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Als we kijken naar integriteit in aile werkprocessen, dan kunnen we opmerken dat deze van 
boven (bescbikbaar stellen) naar onder (verzamelen) verbonden zijn. Immers, indien 
informatie over een digitale publicatie of de digitaie publicatie zelf fouten bevat, dan zijn aile 
werkprocessen die biema met deze informatie doorgaan ook niet integer. Ook copyright
vertrouwelijkheid wordt in aile werkprocessen gekoppeld meegenomen. Hiervoor geldt 
immers, net ais voor integriteit, dat de zwakste scbakel de sterkte van de keten bepaalt. 

Een volgende connectie is bet gebruik van dezelfde maatregelen in de verschillende 
werkprocessen. De meeste van deze gemeenscbappelijke maatregelen worden in bet volgende 
boofdstuk toegelicbt. 

De een na laatste connectie is de volgende onderverdeling in authenticiteit en beschikbaar 
stellen van digitale PNCE. Hierbij worden aile werkprocessen en verscbillende andere 
belangen meegenomen. 

• Geen authenticiteitseisen, op geen enkel moment, tijdens bet verzamelen, 
bibliografisch bescbrijven, opslaan of bescbikbaar stellen worden er maatregelen 
genomen om de identiteit van de auteur te verifieren. 

• Bronauthenticiteit, hierbij worden aileen de verzamelde digitaie PNCE op 
authenticiteit gegarandeerd. Hierbij worden de digitale PNCE bewaard in bet 
format waarin zij verzameld zijn. Dus geen bandelingen worden uitgevoerd om de 
digitale PNCE leesbaar te bouden. 

• Bronauthenticiteit met conversielemulatie, we maken bier een extra 
onderverdeling omdat bet bier gaat over twee aanpakken van een zelfde niveau. 
V oor de bronauthenticiteit verwijzen we naar het vorige punt. 

• Conversie, op de digitale PNCE worden conversies toegepast om 
bescbikbaarheid te kunnen garanderen. Aileen bet laatst, door conversie, 
verkregen format van een digitaie publicatie wordt beschikbaar gesteld en 
ondersteund. 

• Emulatie, bierbij worden digitale PNCE in hun oorspronkelijke staat 
bewaard en zijn er emulatie-applicaties voorhanden om de digitale PNCE te 
kunnen interpreteren. 

• Bron-, conversie- en emulatie authenticiteit, net ais bij het vorige punt en om 
dezelfde reden maken we een tweedeling. W ederom verwijzen we voor 
bronauthenticiteit naar het voorlaatste punt. 

• Conversie, er wordt wederom conversie toegepast maar tevens wordt de 
applicatie die de nieuwe formats interpreteerbaar maakt aangeboden. Men 
kan spreken van conversie-autbenticiteit. 

• Emulatie, hierbij wordt de emulatie-applicatie gecertificeerd en 
aangeboden door de KB en aile eventuele extra applicaties die nodig zijn 
voor de interpretatie van digitale PNCE. 
Certificatie maakt·het mogelijk om ais klant van de KB te kunnen 
achterhaien of een applicatie afkomstig is van (en dus goedgekeurd is door) 
deKB. 

• Conversie authenticiteit met bron- en conversie informatie, een gedeelte van de 
situatie is bier precies hetzelfde ais bij bet vorige item. Er zijn ecbter enige 
toevoegingen. Zo blijft naast bet format, dat verkregen is door conversie, ook het 
originele format van digitale PNCE beschikbaar. Tevens wordt de conversie
applicatie aangeboden (aan het publiek) en gecertificeerd (door, of in opdracbt van, 
de KB). 
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Bij bovenstaande opsomming kan men bij elke stap overwegen om een digitale bandtekening 
toe te voegen. Hiermee bedoelen we op de digitale publicaties, maar ook op de emulatie- en 
conversie-applicaties. Een andere overweging is bet plaatsen van een digitale bandtekening op 
verzoek van de klant (bijvoorbeeld een journalist). 

De laatste connectie is die tussen copyright-vertrouwelijkheid en bescbikbaarbeid. Dit lijken 
twee tegengestelde belangen omdat de ene (copyright-vertrouwelijkheid) verlangt dat een 
publicatie beperkt beschikbaar is terwijl de ander (bescbikbaarbeid) juist bet 
tegenovergestelde wil. Misscbien is er een tussenweg. We denken aan bet verminderen van de 
kwaliteit van copyrigbt-materiaal door middel van bet toevoegen van zicbtbare watermerken 
en een vermindering van kwaliteit van de publicatie. Dit laatste is te realiseren door de 
resolutie van de afbeeldingen te verminderen of bet scbeiden van bet geschreven gedeelte en 
de afbeeldingen. 
Deze middenweg tussen beperkt en volledig bescbikbaar stellen van copyrigbt-materiaal kan 
een onderwerp zijn voor verdere studie. 

2.8 Samenvattlng en slotopmerklngen 
In dit boofdstuk bebben we gekeken naar de werkprocessen: verzamelen, bibliografiscb 
bescbrijven, opslaan en beschikbaar stellen. De manier waarop we er naar gekeken bebben is 
vanuit bet oogpunt van de informatiebeveiliging. De recbtvaardiging waren de uitgebreide 
mogelijkheden die door informatiebeveiliging geboden werden om de boofdvraag te bekijken. 

Als we nu terug kijken naar de vragen zoals gesteld in sectie 1.3: 
1. Welke digitale PNCE zijn Uberhaupt op te slaan? 
2. Hoe blijven digitale PNCE interpreteerbaar over een lange termijn? 
3. Hoe worden digitale PNCE beschikbaar gehouden en hoe wordt de authenticiteit en 

integriteit gegarandeerd? 
dan is voornamelijk vraag drie besproken, maar bierdoor is ook aandacbt besteed aan de 
andere twee vragen. 

De eerste basisvraag is besproken bij de verschillende vormen van PNCE en bij bet 
verzamelen van WWW publicaties. Hieruit volgt dat bet verzamelen van WWW publicaties 
niet op dezelfde manier kan worden uitgevoerd als bij gewone PNCE. Er zal gekeken moeten 
worden tot boever de KB bierin wil gaan. Een zelfde opmerking geldt voor de verscbillende 
vormen van PNCE, met name de PNCE die ge1ntegreerd zijn in een applicatie, zijn niet direct 
makkelijk op te slaan (screendumps). 

Kijkend naar de tweede basisvraag, verwijzen we vooral naar bet werkproces bescbikbaar 
stellen. We bebben bij dit werkproces de onderwerpen conversie, emulatie en back-ups 
besproken. Tevens zijn generieke formaten en bet certificeren van interpretatie-applicaties aan 
bod gekomen. V ooral interpretatie-applicaties zouden in sterke mate kunnen bijdragen tot bet 
oplossen van de tweede vraag doordat de KB zelf bet software-gedeelte van de interpretatie in 
banden boudt. Als laatste vermelden we nog de opsomming op de pagina' s 35 en 36 waar bet 
interpretatieprobleem gecombineerd is met authenticiteit. 

Wat vooral blijkt uit dit boofdstuk is dat de drie vragen, gedefinieerd in sectie 1.3, vele 
raakvlakken bebben of in elkaar overlopen. 



Tevens hebben we gezien dat vele maatregelen gebruik maken van dezelfde technieken en 
diensten. Deze technieken en strategieen vormen dan ook bet onderwerp van het volgende 
hoofdstuk. 
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3 Technieken en strategieen 

3.1 lnleiding 
In dit hoofdstuk worden technieken en strategieen uitgewerkt. De meeste van deze technieken 
en strategieen zjjn reeds genoemd in het vorige hoofdstuk om aldaar als maatregel te 
fungeren. Dit hoofdstuk dient dan ook vooral als complementering van de vorige. 
De indeling van aile de sub-secties is: 
(1) Een verdieping in het onderwerp, en 
(2) een terugkoppeling naar de KB-situatie. 

3.2 Cryptologie en Publieke Sleutellnfrastructuur 
3.2.1 De bespreking 
In deze sub-sectie worden cryptologie en publieke sleutel infrastructuur {PSI, in het Engels 
Public Key Infrastructure) ingeleid op een niet technische manier. We hebben de bespreking 
hier bondig en op maat gemaakt. Voor een verdere verdieping in deze stof zijn de appendices 
B, C en D toegevoegd. Deze proberen ook een niet-technische bespreking te geven, maar 
dienen vooral ze om meer gevoel te krijgen voor de cryptologie in het algemeen en PSI in het 
bijzonder. 
In deze sectie is in sterke mate gebruik gemaakt van het volgende artikel: 

Binding cryptography. A Fraud-detectible alternative to key-escrow proposals 
The Computer Law & Security Report, January-February 1997, pp.3-14 
Eric Verheul, Bert-Jaap Koops en Henk van Tilborg 

We beginnen onze bespreking met het kort opfrissen van de vier belangen die we gedefinieerd 
hebben in sectie 2.3.3. 

• Copyright-vertrouwelijkheid 
• Integriteit 
• Authenticiteit 
• Beschikbaarheid 

Dit was de onderverdeling van belangen bij het informatiebeveiligingsplan. Behalve voor de 
beschikbaarheid is het toepassen van cryptologische technieken, een maatregel om deze 
belangen te beschermen. 
Specifiek kan cryptologie er voor zorgen dat opgeslagen en te verzenden informatie 
vertrouwelijk en integer blijft; tevens kan die gebruikt worden om authenticiteit en 
onweerlegbaarheid van de zender of ontvanger te garanderen. Dit laatste, onweerlegbaarheid 
van de zender of ontvanger, is dat een zender of ontvanger van informatie niet kan ontkennen 
dat hij/zij deze informatie verstuurd of ontvangen heeft. 
De toepassing van cryptologie is vaak een nuttige en effectieve manier om 
informatiebeveiligingsdoelen te realiseren. Zo wordt vandaag de dag o.a. cryptologie gebruikt 
om banktransacties vertrouwelijk te maken of om het elektronische betalen op internet 
mogelijk te maken. Tevens wordt cryptologie toegepast bij betaal-tv en mobiele 
communicaties. 

Op welke manier worden door cryptologie de bovengenoemde belangen beschermd? Om bier 
inzicht in te verkrijgen volgt er nu een niet technische beschrijving van de meest recente 
ontwikkelingen in de cryptologie. 
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Tot de jaren tachtig werd de vertrouwelijke communicatie tussen twee personen, Alice en 
Bob, meestai tot stand gebracht door symmetrische cryptologie. Om symmetrische cryptologie 
te bespreken maken we gebruik van de volgende metafoor; er wordt gebruik gemaakt van een 
kluis met een aan te passen combinatieslot. Als Alice nu een bericht wil sturen naar Bob dan 
stopt zij dit bericht in de kluis en verzint een combinatie voor het slot. De kluis wordt naar 
Bob verstuurd door gebruik te maken van de gewone postdiensten. Als nu de kluis en het 
combinatieslot sterk genoeg zijn, dan kan aileen toegang verkregen worden tot het bericht 
door de juiste combinatie te kennen. Dus Alice moet de combinatie op een vertrouwelijke 
manier doorgeven aan Bob, dus op een zodanige manier dat niemand behaive Alice en Bob de 
combinatie kent. 

Terugkijkend op de mogelijkheden van cryptologie dan zien we dat op deze manier 
vertrouwelijkheid van het document gegarandeerd wordt. Maar ook authenticiteit en 
integriteit worden door deze methode gegarandeerd. Authenticiteit omdat aileen Alice en Bob 
de combinatie kennen en integriteit omdat andere personen niet bij het bericht kunnen komen. 
Aileen volledige onweerlegbaarheid is niet te garanderen. Immers, zowel ·Alice ais Bob 
kunnen een bericht in de kluis leggen en deze sluiten dus is het niet mogelijk om een derde 
partij te overtuigen dat een van de twee een bepaald bericht heeft verstuurd of ontvangen. Er 
zijn ook enige praktische problemen met symmetrische cryptologie. Het grootste is dat de 
combinatie op een vertrouwelijke manier gecommuniceerd moet worden. Maar ook het aantai 
combinaties dat gebruikt moet worden indien met meerdere personen gecommuniceerd wordt, 
is een belemmering. Neem bijvoorbeeld tien personen die onderling vertrouwelijk willen 
communiceren, dan zijn hiervoor 45 verschillende combinaties nodig. 

Om voorgaande problematiek op te lossen werd in 1976 door Diffie en Hellmann het concept 
van publieke sleutel encryptie (pse) ge'introduceerd. In termen van de eerder gebruikte 
metafoor wordt het aan te passen combinatieslot uitgebreid. In plaats van een combinatie voor 
het openen van de kluis zijn er nu twee combinaties een om de kluis te sluiten (de sluit
combinatie) en een om de kluis te openen (de open combinatie). Een eis bij dit concept is dat 
het makkelijk moet zijn een paar van deze combinaties te construeren, maar dat het moeilijk is 
om uit een sluit-combinatie de open combinatie te berekenen en andersom. Vandaag de dag 
bestaan er vele constructies voor deze pse-combinatiekluizen: de bekendste en meest 
gebruikte is RSA. RSA is vemoemd naar haar bedenkers Rivest, Shamir en Adleman. 

We keren terug naar de communicatie tussen Alice en Bob. Alice wil op een vertrouwelijke 
manier een document naar Bob sturen. Bob en Alice gaan hierbij gebruik maken van pse en 
daarom genereert Bob een sluit- en open combinatie. Bob verzendt de sluit-combinatie naar 
Alice en houdt de open combinatie voor zichzelf. Alice plaatst het document in de kluis en 
sluit deze met Bob's sluit-combinatie. Wederom wordt de kluis m.b.v. de gewone postdienst 
verzonden naar Bob. Aangezien Bob de enige is die de open combinatie kent, kan aileen hij 
het document uit de kluis haien. Hieruit volgt de oplossing voor het probleem van de vele 
combinaties bij symmetrische cryptologie. Immers, Bob kan zijn sluit-combinatie algemeen 
bekend maken en hierdoor kan iedereen een vertrouwelijk bericht naar Bob sturen. Dus 
teruggrijpend naar het voorbeeld van de 10 personen die onder ling vertrouwelijk willen 
communiceren, zijn er in dit geval slechts 10 combinatieparen nodig (sterker nog ais er X 
personen onderling vertrouwelijk willen communiceren dan zijn er X combinatieparen nodig). 

Als we nu kijken naar authenticiteit, integriteit en onweerlegbaarheid dan worden deze 
begrippen ook geregeld door pse. Hiervoor geneert Alice ook een random combinatiepaar en 
zij stuurt Bob haar open combinatie. Alice plaatst het te versturen bericht in de kluis en sluit 
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deze m.b.v. van haar sluit-combinatie. Vervolgens verstuurt zij de kluis m.b.v van de gewone 
postdienst naar Bob. Bob kan de kluis nu openen met de open combinatie van Alice. Hierbij 
wordt er vanuit gegaan dat niemand behaive Alice haar sluit-combinatie kent en daardoor 
Ievert dit direct authenticiteit, integriteit en onweerlegbaarheid van zender op. Men noemt het 
sluiten van de kluis door Alice ook wei het plaatsen van een digitale handtekening. Het 

. openen van de kluis door Bob wordt het verifieren van de digitaie handtekening genoemd. 

Uit de laatste twee paragrafen blijkt dat ais ieder persoon twee paar sluit- en open combinaties 
heeft, zij onderling kunnen communiceren op een vertrouwelijke, integere, authentieke en 
onweerlegbare manier. Hiervoor dienen een sluit-combinatie en een open combinatie van 
ieder persoon bekend te zijn {uiteraard niet van hetzelfde combinatiepaar). Terwijl de andere 
twee combinaties aileen bekend zijn bij hun eigenaar. In het cryptologiejargon noemt men 
deze publiek bekende combinaties publieke sleutels en de geheim gehouden combinaties 
noemt men geheime, of private, sleutels. 

Een combinatie van vertrouwelijk communiceren en authenticiteit komt in de praktijk ook 
voor. Hierbij plaatst Alice eerst een digitale handtekening bij het bericht door haar geheime 
sleutel te gebruiken en daarna past ze op het geheel encryptie (het sluiten van de kluis) toe 
met behulp van de publieke sleutel van Bob. 

Het beveiligen van communicatie lijkt nu een makkelijke zaak. Iedere gesprekspartner 
genereert random twee paar publieke en geheime sleutels. Hiema worden aile publieke 
sleutels vrij gegeven en in directory servers geplaatst. Deze servers zijn nog het best te 
vergelijken met telefoonboeken waarin naast de identiteit van een persoon ook zijn twee 
publieke sleutels vermeld worden en voor welk doeleinden welke sleutel gebruikt wordt. Wil 
men op een vertrouwelijke en/of integere manier met iemand anders communiceren, dan 
zoekt men gewoon de publieke sleutels van deze persoon op. Er is echter een fundamenteel 
probleem: hoe kan men zeker zijn van de identiteit van een persoon? hnmers, een persoon kan 
zich wei hebben ingeschreven ais Bob maar toch Bob niet zijn. Die persoon kan zich nou 
voordoen ais Bob en aan Alice vragen om een vertrouwelijk document naar hem op te sturen 
dat Alice aileen naar de echte Bob zou sturen. Als we kijken naar kwaiiteit van 
vertrouwelijkheid en integriteit dan moeten we concluderen dat deze atbangt van de kwaiiteit 
waarmee Bob's identiteit gekoppeld is aan zijn publieke sleutels. 

Het lijkt weer of we terug bij af zijn. hnmers, is het persoonlijk uitwisselen van de publieke 
sleutels niet de enige oplossing om dit probleem tegen te gaan? Nee, gelukkig is dit niet het 
gevai want dan hadden we dezelfde sleutelmanagement problemen ais bij symmetrische 
cryptologie. Er zijn twee geheel verschillende oplossingen bedacht voor dit probleem. 

De eerste oplossing is het zogenaamde web of trust. Hierbij wordt een certificaat afgegeven, 
een certificaat bevat de identiteit en publieke sleutels van een persoon getekend (m.b.v. een 
digitaie handtekening) door een andere persoonlinstantie. Deze oplossing is gebaseerd op de 
aanname: een vriend van een vriend is een vriend. Het afgegeven certificaat bevat de digitale 
handtekening van een ai gecertificeerd persoon. Elk gecertificeerd persoon mag een certificaat 
afgeven ais hij/zij overtuigd is van de identiteit van de aanvrager. Deze oplossing brengt nog 
aitijd het probleem van sleutelmanagement met zich mee. Dit kan worden opgevangen door 
webservers waarop certificateD verzameld worden. Hoe moet echter worden omgegaan met 
personen die niet zijn opgenomen in een web of trust? Of hoe kan een persoon zijn publieke 
sleutels ongeldig verklaren? Dit soort problemen komt voort uit de horizontale structuur van 
een web of trust. Ze kunnen makkelijker worden opgelost in de volgende oplossing. 

------- ····---
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De tweede oplossing is de tussenkomst van een derde partij die iedereen vertrouwt. Een 
dergelijke partij noemen we een Certificatie Autoriteit {CA). In dit gevat gaan de 
gesprekpartners naar een CA toe, ze identificeren zichzelf, bijvoorbeeld met bun paspoort, en 
geven bun publieke sleutels af. De CA op baar beurt geeft de burgers een certificaat en zorgt 
er voor dat bet certificaat geplaatst wordt in een directory server. Tot slot publiceert de CA 
haar eigen publieke sleutel, zodat iedereen andere certificateD, die afgegeven zijn door de CA 
kan verifieren. Wil men communiceren met een bepaald persoon, dan is bet nu gewoon zaak 
om zijnlbaar certificaat op te vragen bij een CA. Hier komt de publieke sleutel infrastructuur 
(PSI) om de hoek kijken. Het is namelijk praktiscb onmogelijk dater maar een CA bestaat in 
de hele wereld. Om deze reden communiceren CA' s in een boomstructuur met elkaar, zodat 
aile certificaten onderling geverifieerd kunnen worden. Een voorbeeld biervan is bet 
volgende: 

Elk land heeft een CA en hier kunnen aile inwoners van dat land terecht. Elk continent heeft 
ook een CA. Deze CA staat hoven de CA's van de Ianden in het betreffende continent. Op deze 
manier is bet mogelijk om certificaten te verifieren van verschillende Ianden van hetzelfde 
continent. Als er nu nog een wereld CA wordt toegevoegd die verbonden is met de continenten 
CA's dan is bet mogelijk om certificaten uit de hele wereld te verifieren. 

Door de komst van PSI kan men een certificaat met publieke sleutel paren zien ats een 
digitate vorm van bet paspoort. Hiermee is meteen duidelijk dat de CA een betrouwbare 
instantie moet zijn. Met de invoer van PSI komen ook wettelijke- en toezicbtzaken om de 
hoek ldjken. W at is bijvoorbeeld de rechtsgeldigheid van een document met een digitate 
handtekening? En ats degene die de bandtekening gezet beeft in een ander land woont dan de 
ontvanger van bet document, welke wetgeving is dan van kracbt? Dit soort vragen en andere 
worden behandeld in de appendices B, C en D. We gaan nu over tot bet kaderen van de bier 
besproken tecbnieken en diensten naar de situatie van de KB. 

3.2.2 De KB-situatie 
We herbaten waar PSI als maatregel voorkwam in bet vorige boofdstuk: 

• Bij processen waarbij vertrouwelijkheid een rol speelt. Dit is bij bet verzamelen 
van copyrigbt-materiaal en bet versturen van copyright-publicaties naar de trusted
site gebruikers. In termen van werkprocessen en belangen komt dit neer op de 
werkprocessen verzamelen en beschikbaar stellen met bet belangen copyrigbt
vertrouwelijkbeid 

• Bij processen waarbij de identiteit van de communicatiepartners belangrijk is. Dit 
komt naar voren bij de werkprocessen verzamelen en bescbikbaar stellen met bet 
belang autbenticiteit. We denken bierbij aan de identiteit van de KB in bet 
werk:proces ·verzamelen' en de identiteit van de trusted-site gebruikers en de KB 
in bet werkproces 'bescbikbaar stellen van digitale PNCE'. 

• Bij processen waarbij de integriteit en authenticiteit van de verstuurde informatie 
van belang zijn. Dit komt naar voren bij bet werk:proces verzamelen en 
beschikbaar stellen. Meer specifiek bij de communicatie die bij deze 
werkprocessen plaats vindt. 

Dus door middel van certificaten en publieke sleutel encryptie is bet mogelijk om in de 
netwerkwereld zeker te zijn van elkaars identiteit. Ook vertrouwelijke communicatie is met 
pse mogelijk. In de praktijk wordt dit ecbter nauwelijks gedaan. De reden biervoor is de 
snelbeid van pse, deze is erg laag in vergelijking met symmetriscbe cryptologie. Om nu bet 
beste van beide technieken te verenigen bestaan er zogenaamde bybride systemen. Dit zijn 
systemen die gebruik maken van beide tecbnieken: pse wordt gebruikt om een random sleutel 



van een symmetrisch cryptologische techniek te versturen naar de andere cornmunicatie 
partner. Hiema wordt er verder vertrouwelijk gecommuniceerd m.b. v. symmetrische 
cryptologie. 

3.3 Foutenverbeterende en detecterende codes 
3.3.1 De bespreking 
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Het vakgebied foutenverbeterende en detecterende codes kan worden gebruikt om 
integriteitsproblemen op te lossen. In het bijzonder worden deze codes toegepast op digitale 
informatie om fouten, die het gevolg zijn van technische storingen, te kunnen detecteren en/of 
ongedaan maken. 

Als we bijvoorbeeld bet symbool 'A' will en opslaan op een medium kunnen we ook 
'AAAAA' opslaan. Stel dat we bij bet uitlezen van dit medium de reeks 'ABAAB' 
verkrijgen, dan weten we in dit geval dater een fout is opgetreden (detectie) ilnn1ers de 
afspraak (code) was dat vijf keer betzelfde symbool werd opgeslagen. Als de code nu fouten 
verbeterend zou zijn, dan zou hij kunnen beslissen dat bet oorspronkelijke symbool 'A' 
geweest moet zijn. Deze beslissing wordt gemaakt omdat bet symbool 'A' in de meerderbeid 
is in de reeks 'ABAAB'. 

Aan de hand van vorige voorbeeld van de vorige paragraaf kunnen we enkele vaststellingen 
doen die algemeen waar zijn voor foutenverbeterende en detecterende codes. De eerste is dat 
er extra data worden toegevoegd aan informatie om zo eventuele fouten te detecteren en/of 
verbeteren. In bet voorbeeld is dit bet opslaan van de reeks 'AAAAA' in plaats van aileen bet 
symbool 'A'. Deze toevoeging van data betekent dus dat digitate PNCE met een code meer 
plaats in beslag nemen op een medium dan aileen de digitate PNCE. De tweede vaststelling is 
dat een foutenverbeterende code altijd kan dienen als een fouten detecterende code, maar 
andersom hoeft dit niet bet geval te zijn. Neem bijvoorbeeld weer bet symbool 'A'. Als extra 
informatie voegen we nogmaals bet symbool toe, dus 'AA'. Als we nu bij bet uitlezen 'AB' 
krijgen dan weten we dat er een fout is opgetreden, maar er is geen goede manier om te 
beslissen of bet origineel nu 'AA' of 'BB' was. 

W aar vinden foutenverbeterende en detecterende codes hun toepassing? Een voorbeeld is de 
opslag van bestanden op ICT media. Hierbij wordt standaard aan ieder opgeslagen hestand 
een detecterende code toegevoegd. Men merkt dit bijvoorbeeld als bet operating systeem 
meldt dat een hestand niet meer leesbaar is of aan de zogenaamde 'CRC' foutmelding. 
Ook in de satelliettecbnologie worden foutenverbeterende codes gebruikt. Sommige 
satellieten maken foto's van bemellichamen, die naar de aarde worden toegestuurd. Het 
energieniveau van bet signaal is ecbter niet erg hoog en als dit signaal de atmosfeer door gaat, 
komt er veel storing bij bet signaal. Zonder foutenverbeterende codes zou een dergelijke foto 
door de storing worden aangetast. Dit is o.a. goed te zien aan de foto's die in bet verleden 
werden gemaakt zonder deze tecbniek. Een laatste voorbeeld is de CD. Naast de muziek is op 
een CD ook extra informatie opgeslagen om fouten te kunnen verbeteren. Het beste merkt 
men dit als er een kras op de CD gekomen is. In de meeste gevallen beeft de kras geen 
consequenties voor de kwaliteit van de muziek. De codes op de CD staan bekend als de 
(shortened) Reed-Solomon codes. 
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3.3.2 De KB-situatie 
In de werkprocessen 'verzamelen' en 'beschikbaar stellen van digitate PNCE' worden 
foutenverbeterende en/of detecterende codes gebruikt als maatregel bij het belang integriteit. 
Op beide plaatsen worden zij toegepast om ervoor te zorgen dat digitale PNCE zonder fouten 
blijven. Bij het verzamelen wordt hierbij de nadruk gelegd op de eventuele storingen bij de 
communicatie tussen de uitgever en de KB. Bij het beschikbaar stellen wordt dit gedaan in 
verband met elektronische storingen en het verval van de media (waarop de PNCE zich 
bevinden). 

3.4 Digitale watermerken 
3.4.1 De bespreking 
Een digitaal watermerk is een cryptologische techniek die vergeleken kan worden met de 
gewone watermerken. Het gewone watermerk bestaat in twee verschijningsvormen, namelijk 

• Direct zichtbaar, bijvoorbeeld in bedrijfspapier 
• Niet-direct zichtbaar, zoals bij de Nederlandse bankbiljetten. 

Beide gevallen bestaan ook in digitale vorm. Een voorbeeld van het eerste zijn afbeeldingen 
waarop zichtbaar een markering van de eigenaar is afgedrukt (bijvoorbeeld de digitale 
afbeeldingen die het eigendom zijn van de bibliotheek van het Vaticaan). Een voorbeeld van 
een niet-direct zichtbaar digitaal watermerk zijn de watermerken in sommige videobanden. 
Deze watermerken moeten er voor zorgen dat een dergelijke videoband niet te kopieren valt, 
dit wordt gerealiseerd doordat de huidige generatie videorecorders m.b.v. van het watermerk 
kunnen nagaan of het om een kopie of een origineel gaat. In het geval van een kopie wordt de 
band niet afgespeeld. Voor iedereen zichtbare digitate watermerken bieden nauwelijks 
bescherming, omdat deze makkelijk verwijderd kunnen worden. 

De niet-zichtbare watermerken vormen samen met de originele afbeelding een nieuwe 
afbeelding waarvan de (menselijke) interpretatie hetzelfde is als het origineel. Dit betekent in 
de praktijk dat niet-zichtbare watermerken aileen kunnen worden toegevoegd aan informatie 
met veel redundantie (of anders gezegd; informatie die nog aanzienlijk gecomprimeerd kan 
worden); dit ligt dus ook aan het gebruikte format voor de informatie. Ter illustratie, de 
meeste canonieke formats voor beeld (bijv. gif) hebben veel redundantie maar sommige juist 
weer niet (zoals .jpg). Het toevoegen van een watermerk aan een plaatje in .jpg format is 
(zonder conversie) dus vrijwel onmogelijk. 

Het verwijderen van niet-zichtbare watermerken, zodat de originele afbeelding overblijft, 
moet praktisch onmogelijk zijn. Tevens moet de gewatermerkte afbeelding als zodanig te 
onderscheiden zijn; in de praktijk is veelal slechts de eigenaar van de afbeelding, dus diegene 
die het watermerk heeft toegevoegd, die dit onderscheid kan maken. Dit soort watermerken 
worden geconstrueerd door de illuminatie (van een pixel) met een te vermeerderen of met een 
te verminderen. De watermerken van dit type zijn onderverdeeld in robuuste en veilige. 
Robuust staat voor het detecteerbaar blijven van een watermerk nadat er grafische 
manipulaties, zoals het veranderen van de kleuren, rotaties, schaling, enz, op zijn uitgevoerd. 
Veiligheid staat voor de moeilijkheid om een watermerk in zijn geheel te verwijderen. 
Een combinatie van deze twee is nodig om ervoor te zorgen dat het watermerk detecteerbaar 
en aanwezig blijft. Deze combinatie bestaat aileen nog niet (en men denkt ook niet dat deze 
ooit zal bestaan). 
Hierdoor is het gebruik van onzichtbare digitate watermerken af te raden. 



3.4.2 De KB-situatie 
Het gebruik van zichtbare watermerken kan zorgen voor authenticiteit in het werkproces 
'beschikbaar stellen van digitale PNCE'. Hierbij moet wei worden opgemerkt dat door het 
toepassen van watermerken de publicatie niet meer dezelfde is. De KB moet afwegen of dit 
voor haar acceptabel is. 
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Een tweede mogelijkheid is bet gebruik van zichtbare watermerken in combinatie met 
grafiscbe manipulaties om zo tocb copyrigbt-materiaal beschikbaar te kunnen stellen. Gedacbt 
kan worden aan de volgende situatie: een digitaal tijdschrift verschijnt in een beeldfonnaat, 
dit gebeurt vaak bij tijdschriften met veel grafiscbe toevoegingen. Men zorgt ervoor dat de 
kwaliteit van de atbeelding afneemt, bijvoorbeeld bet aantal kleuren en de beeldresolutie, 
door een conversie toe te passen. Hierna wordt het KB-watermerk aangebracht. 

3.5 Flrewalls 
3.5.1 De bespreking 
Een firewall is een systeem of een combinatie van systemen die een grens vormt tussen twee 
netwerken. Het is dus een toegangspoort van het ene netwerk naar bet andere. Men kan bet 
vergelijken met de portiers van een gebouw. 
Oorspronkelijk is de naam firewall afk.omstig van bet gedeelte in een auto dat tussen de 
bestuurder en de motor is geplaatst. Het doel hierbij was het beschermen van de passagiers 
indien de motor van de auto in brand vliegt. Vandaar de naam firewall. 

Een frrewall wordt vaak gebruikt om een vertrouwd netwerk (bijvoorbeeld een intranet) te 
verbinden met het internet en hierbij de pakketjes die verstuurd worden binnen deze 
netwerken te filteren. Er zijn verschillende type firewalls: 

• Packet fll'ewalls. Deze firewalls versturen de infonnatie naar de bestemrning. Hierbij 
wordt ook gekeken naar de berkomst van de informatie en op basis van deze twee 
gegevens wordt beslist of bet pakketje wordt doorgestuurd. De berkomst van de 
informatie wordt bierbij niet ecbt geverifieerd. Hierdoor is het grootste nadeel de 
veiligheid die geboden wordt door deze firewall. Een ander nadeel is dat filtering 
plaats vindt op basis van adressen van computers en computerpoorten en dus niet 
persoonsgebonden is. Een groot voordeel is dat dit type firewall relatief simpel en 
goedkoop is. 

• Circuit firewalls, deze firewalls lijken sterk op packet firewalls. 'a zijn iets 
uitgebreider in de zin dat de berkomst van informatie wei geverifieerd wordt voordat 
deze wordt verder gestuurd. 

• Application level fll"ewalls, is de meest extreme firewall. Hij regelt op applicatie 
niveau de communicatie tussen het intranet en het internet. Hiermee bedoelen we dat 
bij kijkt of een persoon binnen de organisatie een bepaalde communicatie-actie mag 
verricbten. Hierbij controleert bij ook dat er tijdens een communicatie-actie geen 
verkeerde handelingen plaats vinden. Een voorbeeld biervan is de communicatie 
tussen een persoon in de organisatie en iemand die buiten het intranet zit. Hierbij kan 
bet zijn dat de interne persoon wei een dergelijke connectie mag opbouwen, maar 
indien de externe persoon misbruik maakt van deze connectie grijpt de firewall in: hij 
controleert de informatie voordat deze (eventueel) wordt doorgestuurd. 

• Hybride of complexe firewalls, zijn firewalls die een combinatie vormen van 
bovengenoemde firewalls. 

Een firewall maakt het mogelijk om communicatie tussen interne netwerken en het internet te 
regelen en te controleren. Deze eigenschap is een gereedschap om bet intranet te beschermen 
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tegen onrecbtmatige binnendringing van buitenaf. Ook communicatie die van binnen naar 
buiten gaat, kan worden gecontroleerd. We bespreken in de volgende sub-sectie de gevolgen 
voor de KB-situatie 

3.5.2 De KB-situatie 
Als we figuur 2.4.3.l.a nogmaals bescbouwen, dan zien we bier, en in de bijbeborende uitleg, 
dat er een Router is geplaatst tussen bet KB-intranet en bet internet. Deze router kan voorzien 
worden van een firewall-applicatie. 

De vraag is nu wat een firewall bijdraagt als oplossing voor de dreigingen die geformuleerd 
zijn in bet vorige boofdstuk. De eerste bijdrage is een betere toegangscontrole van de on-line 
gebruikers. Hier kan bijvoorbeeld geregeld worden tot welke computer zij wei en geen 
toegang krijgen. Als tweede draagt bet bij tot de algemene integriteit van bet DNEP. Door bet 
gebruik van een ftrewall kan bet optreden van fouten in de PNCE niet meer bet gevolg zijn 
van menselijke bandelingen van buitenaf. Met buitenaf bedoelen we ieder die niet beboort tot 
de Hoofdafdeling Verwerking Publicaties. Ben derde bijdrage van een firewall is de 
onmogelijkheid voor de on-site gebruikers om informatie van bet intranet naar bet internet te 
sturen. Dit beeft op zijn beurt weer te maken met copyright-vertrouwelijkheid in bet 
werkproces 'bescbikbaar stellen van digitale PNCE,. 

Uit de vorige paragraaf blijkt dat bet gebruik van een firewall kan belpen bij bet instellen en 
bandbaven van de betrouwbaarbeidseisen die voortkomen uit bet vorige boofdstuk. W aar 
ecbter voor gewaarscbuwd moet worden is bet feit dat geen enkele tecbniek op zicbzelf de 
betrouwbaarheidseisen kan garanderen. Dit geldt zeker voor een firewall, waarvan vaak 
gedacbt wordt dat bij aile problemen m.b.t. tot digitale communicatie en beveiliging oplost. 

3.6 Slotopmerkingen 
Om dit boofdstuk te beeindigen willen we nogmaals opmerken dat de technieken beschreven 
in dit boofdstuk niet op zicbzelf staan Zo worden vaak cryptologiscbe tecbnieken samen met ~" 
een frrewall gebruikt. Het apart implementeren van de diverse technieken lijkt ons dan ook 
niet zo efficient als bet gezamenlijk implementeren waarbij de verscbillende tecbnieken elkaar 
kunnen aanwllen. 
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4 Producten, Diensten en Ontwikkelingen 

4.1 lnleiding 
In dit hoofdstuk worden producten en diensten behandeld die kunnen worden ingeschakeld 
om de verschillende technieken uit bet vorige hoofdstuk in de praktijk te gebruiken. 
We gaan beginnen met bet bespreken van de diensten van drie CA's. Tevens geven we hierbij 
een korte omschrijving van PKIX. Hiema volgt een overzicht van cryptologiscbe producten 
en fabrikanten in Nederland. 
Tenslotte wordt in de laatste sub-sectie de applicatie POP besproken: 

4.2 Certificatie autoriteiten 
Gekozen is om de CA's Bellsign en Verisign gezamenlijk te bespreken. De belangrijkste 
redenen, zijn de integratie en ondersteuning die worden geboden, door de verschillende 
browsers, om met certificaten van deze CA's te werken. Ben aanwijzing hiervoor is o.a. de 
vermelding van beide op de WWW pagina' s van Microsoft. Zij zijn tevens de enige twee die 
daar vermeld worden (gecontroleerd in Juni 1998). 
Als tweede bespreken we Keymail, dit is de CA van PTT Post. Als derde wordt de firma 
Surety Technologies besproken. Dit is een bedrijf dat tijdstempels afgeeft. De wijze waarop 
dit verloopt, heeft veel weg van een CA. 
Tenslotte volgt de korte omschrijving van PKIX 

4.2.1 Belsign en Verisign 
We hebben in bovenstaande inleiding een reden gegeven om Belsign en Verisign samen te 
bespreken. Ben tweede reden is, dat ze ongeveer dezelfde soorten certificaten aanbieden. We 
geven een beschrijving van deze certificaten 

• Persoonlijke certificaten, hiermee bedoelen we certificaten die bet mogelijk 
maken om zekerheid te hebben over de identiteit van personen en instanties. 
Belsign heeft drie vormen van persoonlijke certificaten, Verisign beeft er twee. We 
beschrijven de drie certificaten van Belsign waarbij we opmerken dat de eerste 
twee gelijk zijn aan de certificaten van Verisign. 

• Class 1, hierbij wordt een certificaat verbonden aan een e-mail adres. Bij 
Belsign is dit een democertificaat. Bij Verisign is dit een demoversie tot het 
moment dat men het 60 dagen gebruikt heeft. Hiema verbinden zij aan bet 
gebruik van dit certificaat een jaarlijkse kosten van ± 19 gulden. Tevens 
garandeert Verisign een bedrag tot maximaal ± 1.923 gulden bij misbruik 
van dit type certificaat door derden. 

• Class 2 wordt verkregen indien men een kopie van bet paspoort of rijbewijs 
opstuurt met een getekend schriftelijk verzoek tot bet verkrijgen van een 
certificaat. In dit geval is er meer identiteitszekerheid dan bij een class 1 
certificaat. In bet geval van Verisign kost een dergelijk certificaat ±38 
gulden per jaar en is bet gegarandeerd bedrag is ± 48075 gulden. In bet 
geval van Belsign kost een dergelijk certificaat ongeveer ±38 gulden per 
jaar en is bet gegarandeerd bedrag ±5.500 gulden. 
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• Class 3 wordt aileen verkregen indien men persoonlijk een certificaat komt 
aanvragen bij een lokale registratie-autoriteit. Tevens is in dit geval weer 
sprake van verificatie van de identiteit door middel van een paspoort of 
rijbewijs. De kosten van een dergelijk certificaat zijn ongeveer ±125 gulden 
per jaar. Hierbij garandeert Belsign een bedrag ±82.500 gulden bij misbruik 
van dit type certificaat door derden. 

Bovenstaande opsomming geeft in toenemende mate weer hoe door een certificaat zekerheid 
kan worden verkregen over de identiteit van de eigenaar van bet certificaat. Beide CA' s 
bieden ook nog ander certificaten aan. Dit zijn de volgende: 

• Webserver certificaten, in dit geval wordt door middel van een certificaat 
zekerbeid geboden aan de bezoeker van de website. Met behulp van een webserver 
certificaat kan de bezoeker nagaan van welke instantie/persoon de website is. V aak 
wordt een dergelijk certificaat gebruikt in combinatie met SSL- (Secure Socket 
Layer) of SHTTP instellingen. Doordat deze instellingen op de meeste webserver 
applicaties aanwezig zijn, is bet mogelijk om vertrouwelijk te communiceren 
tussen de bezoeker van een site en de webserver. Belsign kent een soort webserver 
certificaat, kosten ongeveer ±363 gulden met een verzekering van ±82.500 gulden, 
terwijl Verisign er zes onderscheidt in de prijsklassen van ±671 gulden tot ±1913 
gulden met een verzekering van misbruik tot ±192.300 gulden. 

• Code certificaten, deze certificaten komen van pas als men een applicatie wil 
aanbieden op een website. Door bet toepassen van deze certificaten is bet mogelijk 
om de berkomst van een applicatie aan te tonen. Ook kan men nagaan dater geen 
wijzigingen zijn aangebracht in de applicatie. Beide CA verwijzen naar de 
producten van Microsoft en Netscape. Hierbij wordt tevens opgemerkt dat bet 
gebruik van een code certificaat voor beide programma's niet mogelijk is. 

Belsign geeft behalve deze mogelijkbeden ook nog de mogelijkheid om prive certificaten af te 
geven. In dit geval kan een instantie optreden als een soort CA, ook wei Registratie Autoriteit 
(RA) genoemd, geeft m.b.v. een CA certificaten uit onder de eigen naam. 

In de situatie van de KB kan bet gebruik van een webserver certificaat en persoonlijke 
certificaten een invulling zijn van vertrouwelijk communiceren en authenticiteit. Eventuele 
eigen applicaties voor conversie en emulatie kunnen door bet gebruik van een code certificaat 
worden bescbermd, zodat een gebruiker de authenticiteit kan verifieren. Dit is een verdere 
uitwerking van de maatregelen die vemoemd zijn bij de verscbillende werkprocessen 
(hoofdstuk 2). 

Misscbien Iijkt bet dat certificaten puur een dienst zijn van een CA. Dit is ecbter niet bet geval 
want de browsers en e-mail applicaties werken met dergelijke certificaten. Hier komt de 
productkant van certificeren om de hoek kijken. Als men overweegt om een certificaat aan te 
vragen dan is bet ook zaak om te informeren naar de applicaties die dergelijke certificaten 
ondersteunen. 

4.2.2 Keyman van PTI Post 
Keymail is de CA van KPN (Koninklijke PTT Nederland). Deze CA biedt, in tegenstelling tot 
Belsign en Verisign, een certificaat aan. Als we kijken naar de bescbrijving van de 
persoonlijke certificaten van Belsign, dan komt een certificaat van Keymail bet dichtste bij 
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een Class 3 certificaat. Dit blijkt uit de beschrijving die Keymail geeft bij bet bespreken van 
certificaten: 

In het KeyMail-certificaat worden de gecontroleerde persoonlijke gegevens 
(bedrijfs-)naam, e-mailadres, Kamer van Koophandel-nummer van de 
certificaathouder verbonden met zijn publieke sleutel. Voordat PTI Post een KeyMail
certificaat uitgeeft, controleert zij eerst uitgebreid elektronisch en persoonlijk of de 
opgegeven (bedrijfs-)naam, het e-mailadres en eventueel KvK-nummer correct zijn. 

Het is mogelijk om een KeyMail-certificaat aan te vragen via de homepage van KeyMail: 
http://www.keymail.nl 

Met behulp van deze homepage is bet tevens mogelijk om een certificaat te blokkeren (door 
de certificaathouder) en certificaten van KeyMail op te vragen (door iedereen). Het blokkeren 
en opvragen zijn geen unieke diensten voor deze CA, maar (zie hoofdstuk 3) algemene 
diensten van elke CA. 

W at niet vemoemd is in de beschrijving van certificaten, is de manier waarop de identiteit en 
de andere gegevens worden geverifieerd door PTI Post. Op de identiteit na worden aile 
gegevens elektronisch geverifieerd. (Bij zakelijke aanvragen volgt ook nog een telefonische 
controle). De identiteit wordt echter persoonlijk gecontroleerd door de postbode. Dit is een 
unieke wijze van identiteitscontrole door een CA. 

In bet persbericht van 27 Oktober 1998 introduceerde PTT Post KeyMail. In ditzelfde 
persbericht werden ook de Electronic Commerce Group van bet adviesbureau Twijnstra en 
MKB Nederland vemoemd als toekomstige gebruikers van KeyMail. Tevens werden de 
kosten (f120,-) en de bedenkperiode van twee maanden onder de aandacht gebracht. 

4.2.3 Surety Technologies 
Het bedrijf 'Surety Technologies' geeft zogenaamde tijdstempels af. Deze tijdstempels maken 
bet mogelijk om bij digitate informatie inhoud en tijdstip van creatie vast te leggen. In bet 
geval van de KB is de digitale informatie de interpretatie-applicatie. Door middel van een 
tijdstempelcertificaat kan een klant van de KB nagaan dat een interpretatie-applicatie niet 
veranderd is. 

De manier waarop een tijdstempel wordt afgegeven door Surety Technologies (ST) aan een 
klant, is de volgende: 

• Een klant van ST haalt de laatste versie van de applicatie 'Digital Notary Service' 
binnen via de homepage van ST (http://www. surety. com). 

• Met behulp van deze applicatie wordt een Hash-waarde berekend van een hestand 
(in bet KB geval de interpretatie-applicatie). Deze Hash-waarde (288-bit groot) is 
te vergelijken met de vingerafdruk van een mens, beide representeren zij op een 
unieke wijze een groter geheel. (Voor een verdere uitleg van de cryptologische 
techniek Hashing verwijzen we naar Appendix C) 

• De klant verstuurt de Hash-waarde naar ST. 
• ST geeft een certificaat af van de Hash-waarde met daarop de Hash-waarde zelf, 

de tijd en de datum dat de tijdstempel wordt aangevraagd en een uniek 
serienummer. 

• V oor 100% zekerheid moet de klant na ontvangst van bet certificaat verifi~ren of 
de door hem gestuurde hash overeenkomt met die in bet certificaat. 



50 

Doordat een Hash-waarde wordt verstuurd en niet bet hestand zelf, is het onmogelijk voor 
buitenstaanders om het hestand te wijzigen. Indien men meer informatie wil over tijdstempels 
of over ST, verwijzen we naar de eerder vemoemde homepage van ST. 

4.2.4 PKIX 
Een publieke sleutel infrastructuur bestaat uit een heel aantal componenten. De spil zijn echter 
de CA's, de eigenaars en gebruikers van certificaten. Om een dergelijke infrastructuur op 
poten te zetten, moet er rekening gehouden worden met verschillende aspecten. We noemen 
er enkele in de volgende opsomming: 

• Algemene beschrijving van de te gebruiken middelen (publieke sleutel encryptie 
standaarden, te gebruiken certificateD, enz) 

• De technische protocollen die gebruikt worden. 
• De managementprotocollen die gebruikt worden. 
• Een weergave van de minimale eisen die gesteld worden aan bet beleid met 

betrekking tot certificatie. 

lnternationaal, ondermeer vanuit overheden, wordt er veel aandacht besteed om bier 
duidelijkheid in te verschaffen. Als we naar Nederland kijken, kan er gedacht worden aan de 
projecten die worden uitgevoerd in het kader van de digitale snelweg ("het Nationale 
Aktieplan"). Een ander voorbeeld is de PKIX Working Group van de Internet Engineering 
Task Force (IETF). Deze groep stelt haar 'werk in uitvoering' (Internet drafts) ter beschikking 
via bet internet 

http://www.imc.org/ietf-pkix 
Het gaat bier over documenten die een levensduur hebben van maximaal 6 maanden en die 

eerder worden vervangen of verwijderd indien er recentere documenten over bet onderwerp 
gepubliceerd worden. 

Indien men meer wil weten over de ontwikkeling van de publieke sleutel infrastructuur, 
verwijzen we naar de internet-pagina's van de IETF en de bijlage D van dit rapport. 

4.2.5 Ontwikkelingen van standaarden 
In de vorige sub-sectie hebben we aangegeven dat de IETF een groep is die zich bezighoudt 
met de ontwikkeling van PSI. Dit is natuurlijk niet de enige groep die zich hiermee 
bezighoudt. Het bedrijfleven en specifiek IT bedrijven richten ook hun aandacht op PSI. Maar 
ook grote normalisatie-instellingen zoals The International Organization for Standardization 
(ISO) en American National Standards Institute (ANSI) houden zich bezig met PSI. Men ziet 
dit vooral terug in de verschillende standaarden die door deze instanties gecreeerd worden. 

4.3 Overzicht van cryptologische producten 
In deze sub-sectie hebben we gebruik gemaakt van de volgende studie 

'Worldwide Survey of Cryptographic Products' 
http://www.tis.com/research/crypto/crypt surv.html 
TIS (Trusted Information Systems). 

Deze studie geeft een wereldwijd overzicht van cryptologische producten. In deze studie 
wordt er een opdeling gemaakt in 'buitenlandse' producten en 'binnenlandse' producten. 
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Aangezien bet bedrijf TIS gevestigd is in de Verenigde Staten is, bet duidelijk wat met deze 
tennen bedoeld wordt. 

Wat direct opvalt is dat bet aantal producten aileen uit Amerika (963) veel meer is dan de rest 
van de wereld samen (656 producten uit 19landen). Als we kijken naar de situatie in 
Nederland dan zijn er zeven bedrijven die cryptologiscbe producten leveren. Het gaat om de 
volgende bedrijven: 

• Ad infinitum Programs 
• Concord Eracom Nederland BV 
• DigiCasb 
• !ncaa Datacom BV 
• Philips Crypto BV 
• Pijnenburg 
• Verspeck & Soeters BV 

De adressen met bijbeborende producten zijn ook te vinden op de website van TIS en wei op 
bet volgende adres: 

http://www.tis.com/research/crypto/fornetherlands.html 

In sommige gevallen is er geen extra cryptologisch product nodig, omdat dit al aanwezig is in 
bet operating systeem. Een voorbeeld is bet laatste operating systeem van Apple, deze bevat 
een digitaal handtekeningensyteem. Om dit systeem te activeren is wei noodzakelijk om drie 
kopieen van bet paspoort naar een notaris te brengen. Deze zorgt dan voor de nodige validatie 
om het systeem te gebruiken. 

4.4 Pretty Good Privacy 
De applicatie POP (pretty good privacy) is een product van Phil Zimmermann. De reden om 
dit product hier te bescbrijven is bet wereldwijde gebruik ervan. Vele particulieren maken 
gebruik van dit product, niet in de laatste plaats omdat het gebruik voor particulieren gratis is. 
Voomamelijk wordt dit product gebruikt bij het ontvangen en versturen van e-mails. Dit zijn 
echter niet de enige mogelijkheden van deze applicatie. 

We bespreken bier aileen de mogelijkbeden van de gratis te verkrijgen versie. Indien men 
geinteresseerd is in de commerciele variant van deze applicatie, kan de volgende website 
bezocbt worden: 

http://www.pgpinternational.com/ 

In de vrij verkrijgbare versie komen de volgende technieken voor: 
• Publieke sleutel encryptie, waannee authenticiteit wordt gerealiseerd. Het zetten 

van een digitale bandtekening behoort hiennee tot de mogelijkheden. 
Specifiek wordt er gebruik gemaakt van Diffie-Hellman sleutels en de Digital 
Signature Standard (DSS), 

• Symmetrische cryptologie, deze techniek wordt gebruikt om data vertrouwelijk te 
maken. Zowel bestanden op het eigen systeem, als bestanden die worden 
verstuurd, kunnen vertrouwelijk worden gemaakt. Dit laatste gebeurt door het 
gezamenlijk toepassen van pse en symmetrische cryptologie (hybride systeem). 
De symmetrische cryptologie algoritmen die gebruikt kunnen worden zijn CAST, 
TripleDES en IDEA. 

Een nadeel van deze versie is het sleutelmanagement. Men gebruikt hierbij het zogenaamde 
•web of trust'. Dit onderwerp is reeds besproken in 3.2.1, waarbij werd opgemerkt dat het 
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bijhouden van aile sleutels van de communicatiepartners een zeer onoverzichtelijk geheel kan 
worden. Dit werd enigszins opgelost door het instellen van PGP-webservers waarop POP 
sleutels met de identiteit van de eigenaars kunnen worden vastgelegd. 
Als men echter uit is op sterke mate van authenticiteit is het gebruik van POP aileen niet 
voldoende. In dit geval is het beter om een CA in te schakelen, zoals beschreven in 4.2. 
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5 Conclusies en aanbevelingen 

We beginnen dit laatste boofdstuk met een herbaling van de basisvragen en de doelstelling: 
1. Welke digitale Publicaties die behoren tot het Nationaal Cultureel Erfgoed (PNCE) 

zijn iiherhaupt op te slaan? 
2. Hoe blijven digitale PNCE interpreteerbaar over een lange termijn? 
3. Hoe worden digitale PNCE beschikbaar gehouden en hoe worden de authenticiteit en 

de integriteit gegarandeerd? 

De doelstelling van dit rapport is bet op een methodische manier uitwerken van deze drie 
vragen. Het zwaartepunt van de uitwerking ligt bij vraag drie (we noemen dit de boofdvraag). 

Bovenstaande herbaling is afkomstig uit bet eerste boofdstuk. Uit dit boofdstuk volgt de 
eerste conclusie: de grootste bron van problemen is de interpretatie van digitale PNCE. 
Bij digitale PNCE zijn namelijk naast de mens ook applicaties en apparatuur nodig voor deze 
interpretatie. 

De conclusie die boort bij de eerste basisvraag is: alle PNCE zijn op systematische wijze op te 
slaan behalve als het gaat om WWW publicaties. 
De aanbeveling bierbij is dater een beleidsdocument wordt geschreven waarin de keuzen 
rond de WWW publicaties verder worden uitgewerkt. 

De conclusies die boren bij de tweede basisvraag zijn: 
• Conversie en emulatie zorgen ervoor dat PNCE onathankelijk worden van 

applicatie en apparatuur. Vanwege de ontwikkelingen die er op beide vlakken zijn, 
bebben we een voorkeur voor bet toepassen van conversie in plaats van emulatie. 

• Voor het interpreteerbaar blijven van PNCE is bet van cruciaal belang dat deze 
zonder fouten blijven. Er zijn legio tecbnieken bescbreven in dit rapport die fouten 
kunnen tegengaan. 

De aanbevelingen die hierbij horen zijn: 
• Het verder verdiepen in conversie- en emulatiemethodes. Hierbij vooral kijken 

naar de mogelijkheden die hiervoor aanwezig zijn (wettelijk} of de mogelijkheden 
die hiervoor gecreeerd kunnen worden (afspraken met uitgevers). 

• Het toepassen van de tecbnieken die ervoor zorgen dat PNCE zonder fouten 
blijven (foutenverbeterende codes, back-ups, enz.). 

• Het voortouw nemen met initiatieven om PNCE interpreteerbaar te houden. Een 
voorbeeld dat we bierbij bebben besproken, is bet maken of laten maken van 
interpretatie-applicaties. 

De conclusies die boren bij de derde basisvraag zijn: 
• De authenticiteit kan goed geregeld worden door bet gebruik van cryptologiscbe 

technieken (het plaatsen van digitale handtekeningen bij PNCE en/of interpretatie
applicaties} en de publieke sleutel infrastructuur (certificatie autoriteiten) die 
hiermee mogelijk wordt. Door deze tecbnieken te gebruiken kan de identiteit van 
een persoon onweerlegbaar worden vastgesteld. 



• De integriteit kan geregeld worden door tecbnieken als back -ups en 
foutenverbeterende codes te gebruiken 
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• Bij bet bescbikbaar stellen moet er een onderscbeid gemaakt worden tussen 
copyright-materiaal en materiaal dat beboort tot bet publieke domein. Het is niet 
mogelijk om copyright-materiaal toegankelijk te maken voor iedereen (aileen voor 
de on-site en trusted-site gebruikers). Het gevolg is dat copyright-materiaal dan 
ook bet minst beschikbaar gesteld kan worden. 

De aanbevelingen die hierbij horen zijn: 
• Het verder verkennen van cryptologiscbe producten. (Een begin is hiermee 

gemaakt in de Appendices B, C en E). 
• Het goed regelen van logiscbe toegangscontrole. We denken bierbij aan een 

firewall en cryptologiscbe technieken, zodat 'de juiste personen' de 'juiste 
informatie' krijgen. 

• Het aangaan van contacten met de verscbillende bedrijven, die vemoemd zijn in dit 
rapport, om zo concreet invulling te geven aan deze conclusies. 

Deze drie vragen en de bijbehorende conclusies en aanbevelingen komen voort uit de 
metbodiek die gebruikt is om tegen deze vragen aan te kijken. Deze methodiek is 
informatiebeveiliging. Hierbij spelen de drie termen: belangen, dreigingen en maatregelen, 
een belangrijke rol. De conclusies en aanbevelingen die tot nu toe vemoemd zijn, zijn een 
gevolg van de belangen en de maatregelen. Indirect komen de dreigingen er ook in voor, maar 
deze willen we bier nog eens extra vemoemen. We zijn twee soorten dreigingen tegen 
gekomen: 

(1) Storingen. Hierbij denken we aan elektriscbe storingen bij bet communiceren (van 
PNCE) over een netwerk, bet verval van media, enz. 

(2) Doelbewust menselijk handelen. Hierbij denken we aan alle bandelingen die 
doelbewust een belang willen aantasten. (Ben voorbeeld is een persoon die 
probeert bepaalde publicaties te vernietigen omdat bij bet niet eens is met de 
inboud) 

W at de KB belangrijke dreigingen vindt en wat zij geen belangrijke dreigingen vindt, wordt 
bepaald in de laatste aanbeveling: 

pas informatiebeveiliging toe op de gehele organisatie en kijk hierbij naar de 
belangrijkheid van de verschillende dreigingen en belangen. Tevens is het belangrijk 
dat de maatregelen die hieruit voortvloeien simultaan geiinplementeerd worden en 
aan bepaalde kostenvoorwaarde voldoen. 



APPENDIX A I nformatiebeveil ig i ng 
In deze appendix worden de noodzaak, verplichtingen en initiatieven van 
informatiebeveiliging besproken. 

A.1 De noodzaak en verplichtlng van informatlebeveiliglng 
De noodzaak van informatiebeveiliging is een gevolg van de opkomst van IT in de 
werkprocessen. Enkele voorbeelden zijn: 
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• Van mainframes naar een computer op elk bureau. Het is niet moeilijk om in te zien, 
dat de informatiebeveiliging voor een mainframe makkelijker te regelen is dan 
informatiebeveiliging voor een computer op elk bureau. De toegang tot een mainframe en 
de handelingen die met een mainframe uitgevoerd worden zijn veel beter te controleren 
dan de toegang van een bureaucomputer. Dit is slechts een van de voorbeelden waarom in 
het geval van een computer op elk bureau, er gedacht moet worden aan 
informatiebeveiliging. 

• Ondersteuning en uitvoering van werkprocessen door IT. Steeds meer wordt IT 
gebruikt om werkprocessen te ondersteunen en uit te voeren. Binnen de KB kan men 
denken aan het opnemen van aile PNCE in een databank zodanig dat bibliografisch 
beschrijven en beschikbaar stellen ondersteunt kunnen worden door deze databank. Dit is 
dus een voorbeeld van ondersteuning, een voorbeeld van uitvoering van werkprocessen 
door IT is het volgende: 

De meeste mensen in Nederland zijn bekend met de zogenaamde flitspalen van de politie. Deze 
palen kunnen ingezet worden om snelheidsovertredingen en door rood rijden te registreren. Tot 
vandaag de dag worden de overtreders vastgelegd op een filmrolletje. Deze wordt ontwikkeld, 
waarna de overtredingen door politiepersoneel ingevoerd worden in de computer. Hierna worden 
m.b.v. deze computer acceptgiro's uitgedraaid of bij emstige overtredingen de procureur op de 
boogte gebracht. In dit geval is er weer sprake van een ondersteuning van bet werkproces door IT. 
Nu bestaat bet plan om dit proces geheel door IT uit te Iaten voeren. Er wordt dan een digitate foto 
gemaak:t van de overtreder. De computer analyseert de nummerplaat en gaat over tot identificatie 
van de eigenaar. Na de identificatie za1 de computer over gaan tot bet uitdraaien van een acceptgiro 
of het op de hoogte brengen van de procureur. In dit geval is er dus sprake van uitvoering van een 
werkproces door IT. 

Als we het laatste voorbeeld nemen dan is de noodzaak voor informatiebeveiliging direct 
duidelijk. Alleen al de fraude gevoeligheid vraagt om informatiebeveiliging. 

• Opkomst van bet bedrijfsnetwerk, vooral door de mogelijkheden van een netwerk is de 
opkomst van bedrijfnetwerken een logisch vervolg van de vorige twee punten. Zaken als 
delen van bestanden, printers en applicaties worden net als onderlinge elektronische 
communicatie door een bedrijfsnetwerk mogelijk gemaakt. Aan al deze zaken zitten 
echter ook aspecten van informatiebeveiliging. Een voor de hand liggend aspect is die van 
het del en van bestanden. V anwege vertrouwe1ijkheid of andere reden kan bij een hestand 
slechts beperkte toegang gelden. Zo zal de directeur het niet leuk vinden als zijn 
vertrouwelijke nota over ontslagen door iedere werknemer gelezen kan worden voordat er 
een officiele mededeling is gedaan. De oplossing van dit probleem is in een goed 
informatiebeveiligingsplanlbeleid. 

• De koppeling van bedrijfsnetwerken aan bet internet, door een bedrijfsnetwerk te 
verbinden aan het internet is er een toegang van buiten gecreeerd om binnen te komen in 
het bedrijfsnetwerk. De zogenaamde hackers, computer inbrekers, krijgen door deze 
koppeling een mogelijkheid om contact te maken met het bedrijfnetwerk. Als men dan als 
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bedrijf haar informatiebeveiliging niet goed geregeld heeft bestaat de kans dat een hacker 
aan de haal gaat met bedrijfgevoelige informatie. 

Dit zijn enkele voorbeelden van de opkomst van IT binnen de werkprocessen van een bedrijf 
en wat de gevolgen kunnen zijn indien men zich niet bezighoudt met informatiebeveiliging. 
Nu zijn er ook enige plichten of wenselijkheden m.b.t. informatiebeveiliging. We schetsen er 
enkele. 

Wetboek van Strafrecht, Art. 138a (1993) 
1. Met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie, 

wordt, als schuldig aan computervredebreuk, gestraft hij die opzettelijk wederrechtelijk 
binnendringt in een geautomatiseerde werk voor de opslag of verwerking van gegevens, of 
in een deel daarvan, indien hij 
(a) daarbij enige beveiliging doorbreekt of 
(b) de toe gang verwerft door een technische ingreep, met behulp van valse signalen of 

valse sleutel dan wei door het aannemen van een valse hoedanigheid. 

Het woord 'enige' staat schuin gedrukt omdat enige beveiliging een subjectiefbegrip is. Vaak 
is een vuistregel dat men kijkt naar de beveiliging die normaal is binnen die sector. 
In dit geval is bet een plicht voor een bedrijf om informatiebeveiliging toe te passen indien dit 
bedrijf gebruik wil maken van wettelijke bescherming. 
Dit is een onrechtstreekse vorm van plicht. De volgende strafrechtwet geeft duidelijker een 
algemene beveiligingsplicht weer. 

Wetboek van Strafrecht, Art 350b 
• Hij aan wiens schuld te wijten is dat gegevens die d.m.v. een geautomatiseerd werk zijn 

opgeslagen, worden verwerkt of overgedragen, wederrechtelijk worden veranderd, gewist, 
onbruikbaar of ontoegankelijk gemaakt, dan wei dat andere gegevens daaraan worden 
toegevoegd, wordt indien daardoor emstige schade m.b.t. de gegevens worden 
veroorzaakt, gestraft met gevangenisstraf of hechtenis van ten hoogste een maand of een 
geldboete van de tweede categorie. 

• Hij aan wiens schuld te wijten is dat gegevens wederrechtelijk ter beschikking gesteld of 
verspreid worden die bedoeld zijn om schade aan te richten door zichzelf te 
vermenigvuldigen in een geautomatiseerd werk, wordt gestraft met gevangenisstraf of 
hechtenis van ten hoogste een maand of geldboete van de tweede categorie. 

Uit deze wet blijkt duidelijk een beveiligingsplicht voor organisaties. Onderdeel a van deze 
wet is een zelfde soort tekst met betrekking tot de persoon die de handeling heeft verricht, de 
hacker. In dit geval zijn de straffen aanmerkelijk boger, de gevangenisstraf is bijvoorbeeld 
maximaal vier jaar. 

Wetboek van Stafrecht, Art 161septies 
(speciale gevallen van sabotage waardoor de algemene veiligheid van personen of goederen in 
gevaar wordt gebracht) 
• Hij aan wiens schuld te wijten is dat enig geautomatiseerd werk voor opslag of 

verwerking van gegevens of enig werk voor telecommunicatie wordt vemield, beschadigd 
of onbruikbaar gemaakt, dat stoomis in de gang of in de werking van zodanig werk 
ontstaat, of dat t.o.v. zodanig werk genomen veiligheidsmaatregel wordt verijdeld, wordt 
gestraft ... 
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Artikel16lsepties van bet Strafrecht is aileen van toepassing als er sprake is van sabotage 
waardoor de algemene veiligheid van personen of goederen in gevaar is gebracht. Onder deze 
wet vallen dus niet de gevallen die in de vorige wetsartikelen beschreven zijn. Een voorbeeld 
kan misschien de situatie verduidelijken. 

We veronderstellen dat een crimineel persoon, A.Ziekenhuis, probeert een Ziekenhuis te saboteren. 
Berst doet hij dit door bet computersysteem van de rontgen afdeling uit te schakelen. De gevolgen zijn 
dat het werk op deze afdeling met de hand moet worden gedaan en dat de niet kritische pati~nten 
hierdoor Ianger moeten wachten. Deze handeling is niet strafbaar volgens Art161septies. De volgende 
dag probeert A. Ziekenhuis iets anders. Hij zorgt ervoor de bet informatiesysteem dat de medicijn 
voorscbriften opslaat en verwerkt op tilt slaat. De gevolgen zijn dat een aantal pati~nten de verkeerde 
medicijnen krijgen. Enkele lopen hierdoor extra complicaties op. Nu is A. Ziekenhuis wei strafbaar 
volgens Art.161septies. Dit omdat hij de algemene veiligheid van personen in gevaar heeft gebracht 
door een informatiesysteem te beschadigen waardoor een veiligheidsmaatregel werd verijdeld. 

Wet persoonregistraties, Art. 8 (1998) 
De houder draagt zorg voor de nodige voorziening van technische en organisatorische aard ter 
beveiliging van een persoonsregistratie tegen verlies of aantasting van de gegevens en tegen 
onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking daarvan. 

Ben organisatie als de KB en vele andere hebben klanten. Van deze klanten worden altijd 
persoonsgegevens opgeslagen. Het gevolg is dus dat bedrijven die met persoongegevens van 
klanten werken wettelijk verplicht zijn om informatiebeveiliging toe te passen. 

BW B2, Art. 393, Jaarrekening (1993) 
(1) De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de raad van 

commissarissen en aan bet bestuur. 
Hij maakt daarbij ten minste melding van zijn bevindingen met betrekking tot de 
betrouwbaarheid en continuileit van de geautomatiseerde gegevensverwerking. 

De gevolgen van een negatieve audit van een accountant op dit punt kunnen grote gevolgen 
hebben voor de gezondheid van een bedrijf. Het is niet ondenkbaar dat door een negatieve 
audit het vertrouwen in bet functioneren van bet bedrijf belnvloed wordt. 
Hieruit volgt ook dat bedrijven een informatiebeveiligingsplicht hebben. Het is niet een 
wettelijke plicht maar wei een die een directe invloed heeft op bet functioneren van bet 
bedrijf. 

In deze sub-sectie is naast de noodzaak tot informatiebeveiliging ook aangegeven waarom dit 
in de meeste gevallen zelfs verplicht is. Met deze motivering achter de hand gaan we over 
naar de invulling van informatiebeveiliging. 

A.2 De inltlatieven 
In deze sub-sectie worden op een bondige manier enige initiatieven op bet gebied van 
informatiebeveiliging besproken. Er wordt begonnen met de initiatieven in Nederland en 
hiema de initiatieven buiten de landsgrens. 

Handboek van lnfonnatiebevelliging, dit werk is uitgegeven door de gemeente van 
Amsterdam en geeft een overzicht van informatiebeveiliging. De uiteenzetting sluit goed aan 

------·----



bij wat in de vorige secties is besproken. Het richt zich tot informatiebeveiliging in aile 
sectoren. Het is uitgegeven in 1994 en er worden geen nieuwe edities van gedrukt. 
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Bevelliging van Persoonsregistraties(1994), uitgegeven door de Registratiekamer. Dit werk 
handelt voomamelijk over beveiliging van persoonregistraties. Daarom is dit werk een 
baseline die sterk gericht is op vertrouwelijkheid. Tevens wordt net als in sectie A.l. gewezen 
op de wettelijke verplichting tot beveiliging van persoonsregistraties. 

Code voor informatiebeveiliging(1994), uitgegeven door het Nederlandse Normalisatie
instituut met als opdrachtgever het Ministerie van Economische Zaken. Dit document heeft 
als doelstellingen: 

( 1) Het verschaffen van een gemeenschappelijke basis voor bedrijven van waaruit 
deze effectieve codes voor informatiebeveiliging kunnen ontwikkelen, 
implementeren en meten. 

(2) Het bevorderen van het vertrouwen in het handelsverkeer tussen bedrijven 

De code van informatiebeveiliging is een baseline voor het bedrijfsleven. Dit blijkt o.a. uit de 
volgende opmerking op pagina 3: 

'De Code is gebaseerd op een verzameling van beste praktijkmethoden van 
informatiebeveiliging, in algemeen gebruik in vele toonaangevende internationale 
bedrijven.' 

De code is afgeleid van A Code of Practice for information Security, uitgegeven door de 
overheid in Groot Brittannie. 

En nu de buitenlandse initiatieven. 

ISO purposed technical report 13335 
Dit rapport van ISO is nog in de voorstellingsfase om een officiele standaard te worden. Het 
doel van deze standaard zal zijn het geven van richting, geen oplossingen, in management 
aspecten van IT beveiliging. De hoofddoelen van deze standaard zijn: 

• Het definieren en omschrijven van de concepten van IT beveiliging die 
geassocieerd worden met het management gedeelte van IT beveiliging. 

• Het benoemen van de relaties tussen IT beveiligingsmanagement en IT 
management in het algemeen. 

• Het presenteren van verschillende modellen om IT beveiliging uit te leggen. 
• Het geven van algemene richtlijnen voor IT beveiligingsmanagement. 

Men denkt dit doel te bereiken door het rapport op te splitsen in de volgende delen 
• Een overzicht van de fundamentele concepten en modellen die gebruikt worden 

om IT beveiligingsmanagement te beschrijven. 
• Een overzicht van management en planningsaspecten. 
• Een beschrijving van beveiligingstechnieken voor het gebruik in management 

activiteiten gedurende de levensloop van een project. Als de levensloop van een 
project worden o.a. de planning, de ontwikkeling, de implementatie, het testen en 
de aankopen gezien. 

• Richtlijnen om beveiligingsmethoden te selecteren. Ook wordt hier beschreven hoe 
deze methoden worden ondersteund door baseline modellen en controles. Tevens 
wordt hier aangegeven hoe deze methoden een aanvulling zijn op de technieken 
beschreven in het vorige deel. 
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• Ricbtlijnen voor een organisatie die IT systemen wil aansluiten op exteme 
netwerken. De ricbtlijnen bevatten o.a. de selectie en bet gebruik van 
beveiligingsmetboden om de aansluiting en de diensten die geleverd worden door 
de aansluiting te beveiligen. Tevens wordt er aandacbt geschonken aan extra 
beveiligingsmethoden voor de IT systemen die worden aangesloten op een extern 
netwerk. 

Richtlijnen van Bundesambt fur sicherheid in der infonnationstechniek(BSI), Dit is een 
zeer uitgebreide baseline voor overheden en bedrijfleven. Hij is nog niet compleet maar men 
kan toch al delen bekijken via de WWW ~site van deze organisatie, deze is te vinden op bet 
volgende adres 

http://www.bsi.bund.de/gshb/english/menue.htm 
(geverifieerd op7 november 1998) 

Als men deze web-site opvraagt is bet natuurlijk ook mogelijk om de inhoud te printen. De 
mogelijkheid bestaat echter ook om een CD-rom aan te vragen met de volledige inhoud van 
de baseline. Het aanvragen van de CD-rom geschied ook via de web-site in combinatie met 
een e-mail bericht. 

A.3 Slotopmerkingen 
Uit deze appendix wordt duidelijk dat bet in sommige gevallen wettelijk verplicht is om 
informatiebeveiliging toe te passen. Tevens zijn er enige wettelijke beschermingen als men 
informatiebeveiliging toepast. 
De tweede sub-sectie maakt op zijn beurt duidelijk dat er al heel wat werk verricht is in deze 
ricbting. Door dit verrichte werk hebben organisaties die willen beginnen met 
informatiebeveiliging een richtpunt van waaruit vertrokken kan worden. 
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APPENDIXB lnleiding in de cryptologie 

We hebben deze appendix als volgt opgezet. Berst een stuk geschiedenis en een uitleg over 
het werkveld. Dan volgt er een sectie die het wiskundig begrip functies inleid, dit is het enige 
wiskundig stuk wat van belang is om de volgende appendices beter te kunnen volgen. De 
rechtvaardiging om het functiebegrip te behandelen is dat de cryptologische technieken 
inzichtelijker besproken kunnen worden. Tevens zijn functies zo een basis begrip in de 
cryptologie dat bij verdere verdieping in de cryptologie functies altijd een rol spelen. 
Verder willen we opmerken dat de volgende twee appendices een verdere uitwerking zijn van 
de relevante cryptologische onderwerpen. 
Bij het schrijven van deze en de volgende twee appendices is in sterke mate gebruik gemaakt 
van de volgende literatuur: [4], [5], [7], [10], [11], [12], [13] 

8.1 Geschledenis en werkveld 

Cryptologie is begonnen als de studie van bet geheimschrift. Dit is een tweeledige studie 
namelijk: 

• Het ontwerpen van geheimschrift ook wei cryptografie genoemd. 
• Het proberen te begrijpen (lees breken) van gebeimscbrift ook wel cryptanalyse 

genoemd. 
Een overzicht van de geschiedenis van cryptologie tot de komst van de computer(1960) staat 
beschreven in het boek 'The Codebreakers' van D.Kahn. Dit boek is niet technisch van aard 
en bespreekt aan de hand van belangrijke geschiedkundige gebeurtenissen de ontwikkeling 
van de cryptologie vanaf 4000 jaar voor Christus tot en met de belangrijke rol die bet speelde 
in de twee wereldoorlogen. 
In de periode tot 1960 werd cryptologie vooral gebruikt en onderzocht door overheden en 
militaire instanties. Zij gebruikten cryptologie als gereedscbap om nationale geheimen en 
strategieen te beschermen. 
Echter met de komst van de computer en de aanleg van communicatie systemen kwamen er 
ook vragen vanuit de dienstensector en de industrie om digitate informatie te beschermen. 
Hierdoor is bet onderzoek in de cryptologie doorgedrongen tot de academiscbe wereld en de 
industrie. 
In deze tijd ging men zich ook meer bezighouden met allerlei aspecten van informatie 
beveiliging. Enige aspecten worden vemoemd in Tabel B.l.l 

Privacy of lnformatie geheim houden voor iedereen 
vertrouwelijkheid behalve geautoriseerde personen 
Data integriteit Verzekeren dat informatie niet verandert is door 

onbekende personenlmiddelen. 
Persoons Het nagaan van de identiteit van een persoon( dit 
authenticiteit of kan een fysieke persoon zijn maar ook een 
identificatie computer terminal, een creditcard, enz). 
Netwerk Het nagaan door de ontvanger dat het bericht 
autbenticiteit afkomstig is van de verwachte zender en niet 

veranderd is door derden. 
Handtekening Een methode die informatie aan een persoon 

bindt 



61 

Validatie Het gebruik van digitale middelen (bv. een 
netwerk) en diensten beperken tot bepaalde 
tijdintervallen. Bijvoorbeeld een persoon kan 
door validatie slechts inloggen in een netwerk 
van negen uur tot vijf uur. 

Toegangscontrole Het beperken van de toegang van personen met 
betrekking op digitale diensten en middelen. 

Certificatie Een derde partij staat in voor de identiteit van 
een persoon. Deze persoon wordt dan 
gecertificeerd door de derde partij 

Tijdstempels Het vastleggen van de tijd dat een bericht is 
gecreeerd of bestaat. 

Getuigen V aststellen dat een bericht gecreeerd is dan wel 
bestaat door een andere persoon dan de maker. 
Met de maker wordt bedoeld degene die het 
gecreeerd heeft of degene die willaten 
vaststellen dat het bestaat. 

Ontvangstbewijs Kennisgeving dat de informatie is ontvangen 
Bevestiging Kennisgeving dat diensten zijn geleverd. 
Eigendom Een manier om een persoon het wettelijk 

gebruiksrecht te geven voor het gebruiken en 
versturen van diensten naar andere 

Anoniem Het verbergen van de identiteit van een persoon 
in een of ander proces 

Onweerlegbaarheid Het ontkennen van eerder gedane verbintenissen 
of acties tegengaan 

Herroeping Intrekken van toestemming of certificatie 
Tabel B.l.l: Enige informatie beveiligings aspecten 

In tabel B.l.l staan een aantal diensten die de cryptologie bestudeert. Echter aile diensten zijn 
te construeren uit vier primaire diensten. Welke dit zijn volgt uit de definitie van cryptologie. 

Definitie: Cryptologie is de studie van wiskundige technieken die gerelateerd zijn aan 
aspecten van informatie beveiliging zoals vertrouwelijkheid, data integriteit, authenticiteit en 
onweerlegbaarheid. 

Als we deze definitie nu vergelijken met de studie van cryptologie in het begin(zie vorige 
bladzijde) dan volgt direct dat de studie van cryptologie nog altijd tweeledig is 

• het bedenken van wiskundige technieken om een informatiebeveiligingsdienst te 
kunnen aanbieden 

• Het verslaan van een informatiebeveiligingsdienst m.b.v. wiskundige technieken. 
Met verslaan bedoelen we dat de dienst die wordt aangeboden niet meer veilig is. 

8.2 Functies 

We beginnen met het begrip verzameling. Een verzameling bestaat uit verschillende objecten. 
Deze objecten noemt men elementen. Een voorbeeld is de verzameling X die bestaat uit de 
elementen a,b,c. Dit wordt als volgt genoteerdX={a,b,c}. 
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Aan de hand van deze beschrijving kunnen we bet begrip functie definieren. 

Definitie: Eenfunctie wordt gedefinieerd door twee verzamelingen, bijvoorbeeld X en Y, en 
een regel f die aan ieder element uit X precies een element uit Y toevoegt. Hierbij wordt X bet 
domein genoemd en Y bet co-domein. Als nux een element is uit X en door de regelfwordt 
deze gekoppeld aan bet element y uit Y dan noteren we dat als volgt 

f(x)=y 
Hierbij wordt y bet beeld van x genoemd. 

Een voorbeeld is nu wei op zijn plaats. Stel X=Y={a,b,c} dan zijnf,g en h functies 
gedefinieerd door de volgende figuren: 

f g 
a a 

:~: X b b y X y 

c c c 0 c 
h 

a 0 Oa 

X b a "'Ob y 

c a Oc 

Figuur B.2.1: enige voorbeelden van functies 

We gaan nu nog een paar definities invoeren en gebruiken hierbij de functie schema's van 
figuur B.2.1. 

Definitie: We noemen een functie injectief als elk element uit bet co-domein ten hoogste bet 
beeld is van een element uit bet domein. Uit figuur B.2.1 blijkt datf en h injectief zijn. 

Defmitie: We noemen een functie surjectief als elk element uit bet co-domein minstens bet 
beeld is van een element uit bet domein. Uit figuur B.2.1 blijkt datfen h surjectie zijn. 

Een functie die zowel injectief als surjectief is noemen we bijectief of een inverteerbare 
functie. Als laatste definitie volgt de inverse functie. 

Defmitie: Een inverse functie g van een bijectieve functiefvan X naar Y definieren weals 
volgt : Als x een element is uit X en y een element is uit Y zodat f(x)=y wordt g gedefinieerd 
door g(y)=x 

We gebruiken dezelfdefals in figuur B.2.1 en geven in een functie schema de inverse functie 
vanf (we noteren deze inverse functie ook wei door/ -J ). 
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f g 
a a a a 

X b b y y b b X 

c c c c 

Figuur B.2.2 Een functie en zijn inverse functie 

Als je nu beide schema's tegen elkaar schuift, met de elementen uit Y, dan krijg je een functie 
van X naar X, we noemen hem h met de eigenschap dat h(x)=x. Hierbij is x een element uit X. 
Zie figuur B.2.1 voor het functie schema van deze functie. We kunnen de inverse ook op een 
andere meer intultieve wijze weergeven in een functieschema. We hebben dit gedaan in fig. 
B.2.3, hierbij valt op dat g gelijk is aanj op de richting van pijlen na. 

f g 
a a a a 

X b b y X b b y 

c c c c 

Figuur B.2.3: Ben andere weergave van de inverse 

We gaan nu bet functiebegrip uitbreiden met behulp van een voorbeeld. We nemen de 
volgende verzamelingen: X={(l,a),(2,a),{l,b),(2,b)} en Y={a,b,c}. We zien dat (l,a), (2,a), 
(1,b) en (2,b) elementen van X zijn. Echter bet gevoel zegt dat bijvoorbeeld (1,a) uit de 
elementen 1 en a bestaat met 1 een element van {1,2} en a een element van {a,b}. Juist omdat 
we de verzameling X op beide manieren kunnen interpreteren is bet mogelijk om te spreken 
van een functie waarbij aan een paar elementen(X) door een regel precies een ander 
element(uit Y) wordt toegevoegd. Ben voorbeeld met de verzamelingen X en Y is 

f( l,a)=a,f(2,a)=c,f(l,b)=b enf(2,b)=a 

In figuur B.2.4 wordt dit in een functie schema weergegeven 

f 
(1,a) 

a 
(2,a) y 

X b 
(1,b) 

c 
(2,b) 

Figuur B.2.4: Ben voorbeeld van een functie met twee variabelen 

-------------
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Juist functies waarbij elementen uit bet domein eigenlijk een paar van elementen zijn worden 
veelvuldig gebruikt binnen de cryptologie. We zullen deze functies dan ook tegenkomen in 
bet volgende boofdstuk waarin de cryptologiscbe tecbnieken worden bescbreven die gebruikt 
kunnen worden bij bet oplossen van het gestelde probleem. 
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APPENDIXC Cry~tologische technieken 

C.1 Vertrouwe/ljkheid of privacy van informatie 

We zullen eerst wat terminologie bespreken. 
• Als we bet over een bericbt bebben dat begrijpbaarfleesbaar is voor iedereen die 

het onder ogen krijgt noemen we dit klaretekst 
• Als het bericht onbegrijpbaar is gemaakt dan zullen we dit cijfertekst noemen 
• Onder een kanaal verstaan we de manier waarop een zender(van een bericht) en 

een ontvanger met elkaar communiceren 
• Een sleutel is bet geheim wat onvanger en zender met elkaar delen en gebruiken 

om een bericht te versleutelen(om van een klaretekst naar een cijfertekst te gaan) 
• Encryptie is bet proces dat van een klaretekst een cijfertekst maakt. V aak noteren 

we dit als een functie die athangt van de sleutel K en bet bericbt M. Oftewel 
E(K,M) is de cijfertekst die bij de klaretekst M boort. 

• Decryptie is bet proces dat van een cijfertekst een klaretekst maakt. V aak noteren 
we dit als een functie van de sleutel Ken de cijfertekst C. Oftewel D(K,C)=M(zie 
encryptie E(K,M)=C) 

Uit bovenstaande terminologie volgt dat bet kanaal vaak een netwerk of het internet is. In 
figuur C.l.l wordt een schema gegeven van een vertrouwelijke communicatie tussen een 
zender en een ontvanger. 

sle,el k sleurk 

afzender encryptie decryptie ontvanger 

klaretekst cijfertekst klaretekst 

Figuur C.J.l: Privacy in communicatie tussen zender en ontvanger 

In figuur C.l.l. is de lijn tussen encryptie en decryptie ook meteen het kanaal. Hieruit volgt 
dat de klaretekst niet over het kanaal gaat maar de cijfertekst wei. 

Bovenstaand verhaal is een blauwdruk voor de privacy methoden die in de cryptologie 
symmetrische-sleutel encryptie wordt genoemd. De naam is duidelijk afk:omstig van het duale 
gebruik van de sleutel door zowel de zender als de ontvanger. 
Er zijn vele methoden ontwikkeld over de jaren die binnen bovenstaand raamwerk passen. 
Enige voorbeelden zijn het Caesar systeem, Vigenere systeem, D.E.S., PEAL en IDEA. 
Hierbij is de complexiteit van de laatste drie veel groter dan de eerste twee. Echter voor bet 
begrip is een uitleg van bet Caesar systeem afdoende. 
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Caesar Systeem 
Dit systeem, uit de tijd van Julius Caesar, maakt gebruik van twee cilinders. Op elk van deze 
cilinders is het alfabet afgebeeld zodanig dat de letters naast elkaar en op dezelfde hoogte 
staan. Tevens staat de Z naast de A. Nu worden de beide cilinders op elkaar gelegd en ten op 
zichten van elkaar gedraaid. Zodanig dat onder de A op de bovenste cilinder een andere letter 
staat op de onderste cilinder. Als je nu een bericht wil schrijven aan een ander dan scbrijf je 
telkens de letter op de onderste cilinder als je de letter op de bovenste cilinder bedoelt. Zo 
krijg je dus een cijfertekst met als sleutel bet aantal letters wat tussen de A op de bovenste 
cilinder en de letter op de onderste cilinder (die onder A staat). Ben andere uitleg is ook 
mogelijk. Alle letters worden over een vast aantal posities k verschoven. Deze k is dan de 
sleutel en na de letter Z komen weer de letters A, B, C, enz. In figuur C.l.2 wordt een 
voorbeeld gegeven van de cilinder bescbrijving met de letter E onder de letter A, dit komt 
neer op k=4 in de positie bescbrijving . 

.... BCDEFGHI ... 

Figuur B.1.2: Ben cilinder beschrijving van Caesar met E onder A 

Nu gaan we met bebulp van fig. B.1.2 de volgende klaretekst omzetten naar cijfertekst: 
Ik ben in Amsterdam 

Deze tekst wordt m.b.v. bet caesar systeem met sleutel E onder A ofk=4 
mo fir mr Eqwxivheq 

Het Caesar systeem is eenvoudig en heeft maar 25 mogelijke sleutels. Dus als een persoon 
gewoon aile 25 mogelijke sleutels afgaat dan heeft hij de klaretekst altijd gevonden. 
Problemen zoals een klein aantal sleutels en andere problemen zijn in de latere methoden 
afdoende opgelost. Het enige probleem wat blijft bestaan is die van de gemeenscbappelijke 
sleutel. Dit is een probleem omdat er een afspraak moet gemaakt worden over de te gebruiken 
sleutel. Die afspraak moet gemaakt worden op zo een manier dat niemand anders er weet van 
heeft. Die manier is vaak een erg kostbare, bijvoorbeeld een persoon uit New Zeeland wil via 
een netwerk communiceren met een persoon uit Nederland. Beide vertrouwen de telefoon 
niet, deze kan immers worden afgeluisterd. Er zit dan ook niets anders op om elkaar 
ergens(geheim) te ontmoeten om een gezamenlijke sleutel af te spreken. 

Om problemen van dergelijke aard te omzeilen hebben W. Diffie en M. Hellman openbare 
sleutel encryptie uitgevonden(opgetekend in bun artikel 'New directions in cryptography' , 
1976). Bij deze techniek is er geen sprake van een sleutel voor zender en ontvanger maar 
iedere persoon die berichten wil ontvangen heeft een paar sleutels (p,s). De sleutel p is de 
publieke sleutel die algemeen bekend wordt gemaakt en s is de geheime sleutel die aileen 
bekend is bij de ontvanger. Wil men nu een vertrouwelijk bericht M sturen naar een persoon 
dan gebruiken we encryptie met de publieke sleutel. Hiema kan deze persoon bet bericht weer 
leesbaar maken door decryptie met zijn geheime sleutel. We drukken dit ook in functies uit. 
Hierbij is M bet bericbt en C de bijbehorende cijfertekst. 

Zender: E(p,M)=C 
Ontvanger: D(s,C)=M 
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Als we terugkijken naar Figuur C.l.l met in plaats van sleutel K bij encryptie sleutel p en bij 
decryptie niet sleutel K maar sleutel s dan hebben we een goede weergave van vertrouwelijke 
communicatie in bet geval van publieke sleutels. 

Om deze sectie te beeindigen willen we nog opmerken dater veel encryptieldecryptie 
schema's zijn waarbij er geen onderscheid is tussen de encryptie functie en de decryptie 
functie. Dus de domeinen en co-domeinen van beide functies zijn gelijk. Nemen we nu een 
element a uit het domein van E(dus ook uit D) dan geldt E(a)=D(a). In onderstaande functie 
relaties wordt dit nog eens duidelijk gemaakt. 

E(K,M)=D(K,M)=C 
E(K, C)=D(K,C)=M 

In dit geval spreekt men van symmetrische encryptie. 

C.2 Authenticitelt 

Zoals reeds eerder vemoemt is authenticiteit bet nagaan door de ontvanger of bet bericht 
afk.omstig is van de verwacbte zender. We gaan in deze sub-sectie die cryptologische 
technieken beschrijven die authenticiteit mogelijk maken. 

We beginnen met een bespreking van Hash functies omdat ze in de meeste praktische 
implementaties van authenticiteitstechnieken gebruikt worden. Meestal niet om direct 
authenticiteit te garanderen maar als een eerste bewerking van een bericht. We zullen een 
hash functie noteren als h, zie eventueel de bespreking van functies in B.2. We gaan nu kijken 
naar bet domein van een hash functie. Dit domein zijn aile mogelijke documenten. Deze · 
documenten worden in de computer opgeslagen in de vorm van nullen en enen. Deze 
representatie is uniek. Dit betekent dat er geen documenten zijn die hetzelfde zijn opgeslagen 
m.b.v. nullen en enen. We kunnen dus zeggen dat een hash functie als domein heeft aile 
mogelijke combinaties van nullen en enen achter elkaar. Het co-domein van h is gedefinieerd 
als de verzameling van combinaties van nullen en enen met een bepaalde lengte. We geven 
een voorbeeld van bet co-domein met lengte 3: 

Y={OOO,OOl,OlO,lOO,Oll,lOl,llO,lll} 

Het belangrijkste van een hash functie is nu nog niet behandeld. Deze eisen hebben te maken 
met het feit dat het co-domein veel minder elementen bevat dan bet domein. Bij het bespreken 
van de technieken voor authenticiteit worden er vooral bewerkingen gedaan op de hash 
waarde van een document en niet het document zelf. De reden is dat de hash waarde een veel 
kleiner getal is (in binaire notatie) dan het oorspronkelijke document en dat de 
verwerkingstijd van een authenticiteitstechniek afhankelijk is van de grootte van dit getal. De 
eisen voor de hash functie staan op de volgende pagina. 
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Eenrichting Bij een willekeurige hash-waarde (beeld 
van een bericht) is het onmogelijk om 
m.b.v. een computer een bericht te 
construeren die deze hash-waarde heeft 
{ dat er zulke functies bestaan is niet 
bewezen, echter er wordt aangenomen 
van wei). 

Eerste botsing Een gevolg van eenrichting is: als men 
een bericht heeft, zeg x, dan is het 
onmogelijk om m.b.v. een computer een 
ander bericht, zeg x' te vinden zodat 
beide dezelfde hash waarde hebben. 

Tweede botsing Het is onmogelijk om met de computer 
een paar berichten x en x' te vinden zodat 
zij dezelfde hash waarde hebben. 

Aan deze eisen kunnen we zien dat het moeilijk moet zijn om twee documenten te vinden die 
bij een hash functie hetzelfde beeld hebben. Waarom willen we dit? Dit is een gevolg van de 
eerdere opmerking; aile verder bewerkingen worden met de hash-waarde gedaan. Een beter 
begrip kan worden verkregen door het lezen van de paragrafen over digitale handtekeningen 
en het voorbeeld wat gegeven wordt indien een hash functie niet over een aantal van de 
bovengenoemde eigenschappen beschikt. 

Nu volgen de besprekingen van de drie technieken die authenticiteit mogelijk maken. 
1. Digitate handtekeningen: 

Aile digitale handtekeningen schema's zijn gebaseerd op het eerder besproken publieke 
sleutel encryptie idee (zie C.l }. Hierbij wordt verondersteld dat de gebruikte publieke 
sleutel encryptie schema's, symmetrisch van aard zijn. In dit geval kunnen we de normale 
encryptie met de publieke sleutel vervangen door encryptie met de geheime sleutel. Indien 
de ontvanger nu na wil gaan of het bericht afkomstig is van de verwachte zender dan past 
hij encryptie met de publieke sleutel toe op het bericht wat hij heeft ontvangen. De 
verwerkingstijd van publieke sleutel encryptie kan meestal aardig oplopen naarmate de 
grootte van het document. Nu komt de bespreking van hash functies van pas. Immers De 
zender wil een bericht M versturen, in plaats van E(s,M) te versturen verstuurt de zender 
Men E(s,h(M)). De zender verstuurt dus het bericht en voert encryptie uit op de hash 
waarde van M. Het voordeel hiervan is dat de ontvanger niet zolang hoeft te wachten tot 
hij verificatie heeft van de authenticiteit van het document M want h( M) is maar een klein 
getal. 
Voorbeelden van digitale handtekening schema's zijn RSA, ElGamal, DSS, enz. 
We besluiten deze bespreking door een voorbeeld te geven waarom een hash functie de 
tweede botsings eis moet hebben. 

Alice maakt twee versies van een contract, een gunstige voor Bob en 
een waardoor hij bankroet wordt. 

Alice maakt allerlei kleine veranderingen in beide versies van het 
contract, zoals het toevoegen van spaties. Dit Ievert een hoop verschillende 
versies van beide documenten op. 

Alice kijkt of er hash- waarden zijn van de gunstige documenten die 
hetzelfde zijn als van de bankroet documenten. Dit is mogelijk als de tweede 
botsing niet geldt 
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Alice laat Bob het gunstige contract tekenen m.b. v. van zijn digitate 
handtekening. 

Alice verandert de contracten en gaat met het slechte contract naar een 
rechter en kan deze nu overtuigen dat Bob het bankroet contractheeft 
getekend. 

2. Message authentication codes. 
Dit zijn ook hash functies echter in plaats van aileen M mee te nemen in de functie wordt 
ook een sleutel meegenomen. Het zijn dus eigenlijk sleutel hashfuncties. Dit is dus een 
functie, die net als de encryptie en decryptie functie, twee argumenten meekrijgt. De 
zender stuurt in dit geval het document Men de hash-waarde van M met de afgesproken 
hash sleutel. De ontvanger kan nu de authenticiteit verifieren door ook de hash-waarde te 
berekenen van M met de afgesproken sleutel. Met de afgesproken sleutel bedoelen we 
uiteraard de sleutel die is bepaald door sarnenwerking van ontvanger en zender. 

3. Authentication codes. 
De belangrijkste eigenschappen van authentication codes zijn vertrouwelijkheid, 
substitutie-aanval en imitatie-aanval. Hoe deze eigenschappen worden ingevuld en wat de 
link is m.b.t. authenticiteit wordt duidelijk gemaakt aan de hand van een voorbeeld. 

Stel je bet volgende scenario voor: een groep krijgers bevindt zich aan een rivier, dicht in 
de buurt van een dorp dat in handen is van een rivaliserende starn. Verder stroom afwaarts 
staat het grote Ieger van deze krijgers klaar om aan te vallen of terug te trekken. De groep 
krijgers stuurt een boodschap naar hun Ieger door een fles in de rivier te gooien met daarin 
een aantal steentjes. Het grote probleem hierbij is dat de fles ontdekt kan worden door de 
rivaliserende stam terwijl de fles op weg is naar het Ieger. 
We zullen zeggen dat de groep krijgers slechts twee mogelijke berichten wil versturen en 
wei aanvallen ofterugtrekken. We zullen deze berichten noteren als A en T. Verder 
veronderstellen we dat bet schema bekent is waarmee bepaald wordt hoeveel steentjes een 
bepaalde boodschap inhoudt. 
De simpelste aanpak is een steen in de fles doen voor A en geen als we de boodschap T 
willen doorgeven. Het probleem hierbij is dat als de rivaliserende starn de fles opmerkt dat 
zij meteen weten wat de boodschap is en dus de nodige actie kunnen ondememen. Door 
vertrouwelijkheid te introduceren kan dit tegengegaan worden. Veronderstel dat de groep 
krijgers en het Ieger twee sleutels hebben en van tevoren hebben afgesproken welke zij 
zullen gebruiken. In dit geval voldoet het volgende schema om bet vertrouwelijkheids
probleem op te lossen 

Aantal steentjes 
0 1 

Sleutel=O T A 
Seutel=l A T 

Tabel C.2.1: vertrouwelijkheid 

Omdat de rivaliserende starn niet weet welke sleutel gebruikt is kunnen ze hier slechts 
naar raden. In 50% van de gevallen hebben ze het bij het juiste eind en kunnen de 
boodschap juist interpreteren. Echter wat de rivaliserende stam nog wei kan doen is vals 
spelen. De makkelijkste manier is een fles in de rivier werpen en hier nul of een steen in 
doen. Er zal altijd een actie worden ondemomen door bet Ieger van de andere stam. Dit 
noemen ze een imitatie aanval. De groep krijgers en het Ieger kunnen zich hier tegen 
beschermen door meer stenen in de fles te doen. Als we naar de volgende tabel kijken dan 



is een imitatie aanval niet meer mogelijk(50% van de gevallen kan er goed gegokt 
worden). 

Sleutel=O 
Sleutel::: 1 
Sleutel==2 
Sleutel:::3 

Aantal steentjes 
0 1 2 3 
T A - -
AT - -
-- T A 
-- A T 

Tabel C.2.2 
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Op dit schema kan echter nog wei een substitutie aanval worden uitgevoed. Immers als de 
ri valiserende stam het aantal steentjes ziet in de fles dan kunnen zij het andere bericht 
versturen. Een simpele aanpassing van bovenstaand schema Ievert op dat dit slechts kan 
met kans Y:z. De vorige tabel wordt dan: 

Sleutel=O 
Sleutel::: 1 
Sleutel:::2 
Sleutel==3 

Aantal steentjes 
0 1 2 3 
T A - -
A- T -
- T - A 
--AT 

Tabel C.2.3 

Na dit grote voorbeeld willen we toch bet een en ander terugkoppelen. De 50% kans is 
louter toeval en kan zo klein gemaakt worden als men maar wil. Dit geldt tevens voor het 
aantal berichten. Dit heeft natuurlijk wei zijn consequenties op het aantal sleutels wat zal 
toenemen bij meer berichten. 
We kunnen deze authentication codes gebruiken om authenticiteit te waarborgen. Dit is op 
de volgende manier in te zien m.b.v. het voorbeeld: we willen het bericht M versturen naar 
een persoon. Dan spreken we met deze persoon een sleutel af en kijken in de tabel waar 
ons bericht staat en sturen 'bet aantal steentjes' op naar die persoon. Vaak worden bier 
ook eerst hash functies toegepast op het bericht om bet aantal berichten, in ons voorbeeld 
T en A, klein te krijgen. 

Als er nu gekeken wordt naar het gebruik van deze technieken in de praktijk dan valt meteen 
op dat de laatste techniek, Authentication codes, niet tot zeer weinig wordt toegepast. Tot nu 
toe is dit vooral een onderzoeksgebied met weinig praktische implementaties. Een reden 
hiervoor is o.a. de afspraken die van tevoren gemaakt moeten worden over een sleutel. 
hnmers om dit schema toe te passen moeten de zender en ontvanger eerst op een 'veilige' 
manier contact met elkaar hebben gehad om de sleutel uit te wisselen. Met het oog op onze 
problematiek lijkt dit een onhandelbare zaak omdat klanten binnen een computemetwerk 
overal kunnen zitten. Dit zelfde probleem komt ook voor bij Message authentication 
codes(MAC), echter hiervan zijn al vele implementaties bekend. Tevens is bet verifieren van 
een digitale handtekening met een MAC ook vele malen sneller dan met een Authentication 
code. Eigenlijk is de enige techniek die geen gebruik maakt van een afgesproken sleutel de 
digitale handtekening techniek. Deze techniek is echter niet zo sne1 dan een MAC. Hier kan er 
iets aan gedaan worden door hash functies te gebruiken. Met deze functies wordt het 
verstuurde bericht kleiner en zoals boven beschreven kunnen deze worden toegepast met 



Authentication codes en digitaie handtekeningen waardoor beide technieken aan snelheid 
winnen. 
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Als we nu weer naar de praktische implementaties kijken dan zien we dat de digitaie 
handtekeningen bet meeste toepassingen kent gevolgd door de MAC en ais laatste met (bijna) 
geen toepassingen de Authentication codes. Digitale handtekeningen kennen de meeste 
applicaties, dit komt voorai door bet gebruik van publieke sleutel encryptie. Het gevolg van 
publieke sleutel encryptie is dat men elkaar niet van tevoren hoeft te ontmoeten om tijdens 
communicatie netwerk authenticiteit en integriteit met zelfde vorm te garanderen. 
De toepassing van digitale handtekeningen met hash functies hebben we schematisch 
weergegeven in figuur C.2.4. Bij deze figuur zien we dat na decryptie, h(M) wordt weergeven 
door hw, dit doen we omdat de ontvanger nog niet weet dat hw gelijk is aan h(M) voor hem is 
hw gewoon een getal. Deze krijgt pas betekenis nadat hij h(M) heeft berekend. 

enrcypitle mE sleutel s op h(M) 

hash functie h kara' 
I I zend ontvangt controls 

I bericht: M 
J ~(s,h(M)) en M E(s,h(M)) en IV h(M)=hw 

publiek sleutel paar (p,s) decryptie sleutel p: M,hw 

FiguurC.2.4: digitaie handtekening met hash functie 

V anwege de onmogelijk om aile klanten van de KB te verplichten om langs te komen en een 
gemeenschappelijke sleutel te creeren is de digitale handtekeningen techniek de geschikte 
keuze om in dit gevai authenticiteit te garanderen (ten opzichte van de klanten). 
Er blijft nog een aspect van digitale handtekeningen onbesproken welke nu toegelicht zai 
worden. Hoe kan de identiteit van een persoon worden bepaaid als aileen bet sleutelpaar 
bekend is? Dit is een goede vraag indien er consequenties zijn verbonden aan informatie 
diensten die geleverd worden door de KB en dan voorai ais deze persoonsgebonden zijn. 
Enige beweegredenen om dit te willen weten zijn: 

• Verschillende informatie niveaus. Bijvoorbeeld een deel van de informatie van 
de KB is public domain en als men nog meer informatie wilt moet men een 
abonnement nemen of dit op de KB komen opvragen. Dit is natuurlijk een vrij 
ruwe opdeling maar deze kan zo fijn gemaakt worden ais men maar wil. Ben 
voorbeeld van heel fijn is een opdeling naar persoon en documenten. Dit zal echter 
administratief en computer technisch voor een grote belasting zorgen. 

• Registratie van gebruik, zodat men weet wie welk document heeft opgevraagd en 
bij problemen kun je hierdoor nagaan welke personenlinstanties erbij betrokken 
kunnen zijn. 

• Rekening surfen. Indien je per documentoverdracht een prijs aan rekent moet je 
deze in rekening brengen bij de juiste persoon. 

• Elektronische aanlevering. Als de KB een document ontvangt van een 
persoonlinstantie dan wil zij natuurlijk tegenover zichzelf en haar klanten kunnen 
garanderen dat het document afkomstig is van die persoonlinstantie. 
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Bovenstaande problemen komen bij de twee andere technieken niet voor omdat de 
personenlinstanties zich lijfelijk moeten melden bij de KB en tijdens deze gebeurtenis kan de 
KB door bijvoorbeeld het paspoort te bekijken de identiteit van deze persoonlinstantie 
verifieren. 
Hierbij vertrouwt de KB op de infrastructuur van de overheid die het paspoort heeft 
afgegeven. A1s we nu nog eens naar de laatste opmerking kijken, dan lijkt de oplossing een 
publieke sleutel infrastructuur waarbij een vertrouwde instantie (TTP: trusted third party) een 
digitaal paspoort (certificaat) afgeeft waardoor de identiteit van een persoonlinstantie wordt 
verbonden aan een sleutelpaar behorende bij een publieke sleutel encryptie techniek. 

C.3 Publieke sleutellnfrastructuur. 
Het opkomen van vertrouwde instanties die digitale paspoorten ( ook wei certificateD 
genoemd) afgeven loopt redelijk parallel met het gebruik van het internet en de handel die 
verloopt via het internet. V ooral het kopen en verhandelen van spullen op het internet geeft 
aanleiding tot het opzetten van deze infrastructuur. Echter ook in onze toepassing kunnen we 
deze infrastructuur goed gebruiken. Dit volgt o.a uit de redenen die vermeldt staan in sectie 
C.2 (authenticiteit). Vandaar dat we in het volgende appendix de publieke sleutel 
infrastructuur zullen bespreken. 



APPENDIX D Publieke sleutel infrastructuur 

0.1 lnlelding 
In bet vorige boofdstuk bebben we een TIP (trusted third party) gedefinieerd als een 
vertrouwde instantie die een persoonlinstantie aan een publiek sleutelpaar verbindt. Dit is 
slecbts een van de diensten van een TIP. Men noemt deze specifieke dienst Certificatie 
Autoriteit. Deze naam volgt uit bet feit dat men digitale paspoorten ook wei certificaten 
noemt. 

73 

In dit boofdstuk zullen we een bredere definitie geven van een TIP. Met deze defmitie gaan 
we kijken naar de invulling van een TTP op praktiscb vlak en een verwijzing geven naar de 
juridische kant van de zaak. Het grootste deel van dit boofdstuk zullen we ecbter wijden aan 
een dienst die we al in de eerste paragraaf bebben vemoemd, namelijk certificatie autoriteit 
(CA). Tevens zullen we de nadruk leggen op registratie autoriteit (RA). 

0.2 Oefinitie van een TTP 
Zoals bescbreven is in de titel van deze sub-sectie bespreken we de definitie van 'een' TIP. 
De nadruk ligt op 'een' omdat er veel verscbillende invullingen te bedenken zijn voor een 
TIP nadat we de definitie formuleren. 

Definitie: Ben TTP is een instantie die algemeen vertrouwd wordt en die informatie diensten 
aanbiedt. 

We bebben deze definitie genomen omdat zij goed aansluit bij de definitie die geven wordt 
door de instanties als ISO, European Telecommunications Standardisation Institute en 
overheidinstanties. 

Vooral de term vertrouwd is bier van belang. Hoe we dit begrip vertrouwen moeten opvatten 
is a1 enigszins aangegeven in bet vorige boofdstuk, toen er sprake was van een TTP. Het komt 
dus overeen met bet vertrouwen dat we bebben in de overheid als bet gaat om bet distribueren 
van paspoorten. Direct blijkt dan dat zulk vertrouwen niet iets is dat vanzelf komt bij bet 
opricbten van een TIP. Om bier toch een zinvolle invulling aan te geven moeten er wettelijke 
verplicbtingen komen voor TTP' s en een scberpe controle op hun manier van werken. Dit zijn 
zaken die door de geijkte intemationale instanties (zoals bijvoorbeeld bet ISO) en overbeden 
momenteel worden uitgewerkt. Wat de precieze diensten kunnen zijn en welke eisen 
momenteel reeds Ieven binnen de intemationale gemeenschap zijn onderwerp van de 
volgende sectie. 

0.3 Eisen en Oiensten van een TTP 
Omdat de definitie van TTP zo ruim geformuleerd is zijn de eisen die gesteld worden aan een 
TTP ook vrij divers. 
We beginnen met een ( onvolledige) lijst van diensten die door een TTP aangeboden kunnen 
worden. Deze is voor een deel afkomstig uit tabel B.l.l waarin enige informatiediensten 
beschreven stonden. 
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Certificatie Een TTP staat in voor de identiteit van een 
persoon. Deze persoon wordt dan gecertificeerd 
door de derde partij. Hierin wordt de identiteit 
van de persoon door een TTP aan een 
sleutelpaar verbonden. 

Tijdstempels Het vastleggen van de tijd dat een bericbt is 
gecreeerd of bestaat. 

Getuigen V aststellen dat een bericbt gecreeerd is dan wei 
bestaat door een andere persoon dan de maker. 
Met de maker wordt bedoeld degene die bet 
gecreeerd beeft of degene die willaten 
vaststellen dat bet bestaat. 

Sleutelmanagement Het onderbouden door een TTP van een 
sleutelpaar voor een persoonlinstantie. Een 
voorbeeld is de creatie van een sleutelpaar. 

Tabel D.3.1. 

Uit deze tabel 0.3.1 blijkt de mogelijkheid om als Notaris een TTP te beginnen. Dit is ook 
zeker een gebied waarin veel progressie wordt geboekt. Ecbter de meeste TTP' s die vandaag 
de dag actief zijn komen uit de noodzaak om zekerheid te hebben over de identiteit van een 
persoon die actief is op bet internet. Deze TTP' s belangrijkste dienst is dus certificatie. Men 
noemt deze TTP's dan ook vaak Certification Authorities. Zij bebben hun eigen specifieke 
werking en eisen. We bespreken deze werking en eisen in een van de volgende secties. Berst 
bespreken we de algemene eisen van een TTP. 

We bebben in de lijst van eisen zeker de gedacbten van de ISO en andere instanties die zicb 
met deze problematiek bezigbouden meegenomen. 

• Bewijs van vertrouwen. Dit is misschien wei de belangrijkste eis. Als de TTP niet 
vertrouwd wordt beeft zij geen werk en dus ook geen bestaansrecbt. Er zal dus een 
soort bewijs moeten zijn dat een TTP te vertrouwen is. In bet begin van de 
opricbting van een TTP zal dit voomamelijk zijn in de mensen die de TTP 
opricbten. Uit de diensten die we later nog bespreken blijkt dat een TTP 
onpartijdig moet zijn. De opricbters kunnen dus geen belang bebben bij de klanten 
die gebruik maken van hun diensten. 

• Vestigings- en vergunningseisen. Dit is eigenlijk ook een vonn van vertrouwen in 
de TTP. Deze komen ecbter voort uit de eisen die opgelegd worden aan een TTP 
door de overbeden en internationale instanties. Hierbij is te denken aan een 
wetgeving waaraan een TTP moet voldoen voordat zij operationeel kan worden. 
Tevens kan men denken aan de afgifte van certificaten van bijvoorbeeld de 
Europese unie of een ISO certificaat. 

• Materiaal eisen. Het bebben van de juiste machines en applicaties zodat de 
infonnatiediensten naar beboren kunnen worden uitgevoerd. 

• Management eisen. Dit zijn eisen met betrekking op bet onderbouden en leiden 
van een TTP, welke uitgewerkt zijn naar informatiediensten. Ook worden bierin de 
werkprocessen beschreven zoals die bij een bepaalde infonnatiedienst moeten 
verlopen. 

• Wettelijke eisen. Deze eisen gaan in op de aansprakelijkheid van een TTP ten 
opzichte van baar klanten en de diensten die zij Ievert. 



• Veiligheidsbeleid. Met deze eis wordt bedoeld dat alle TIP's een 
veiligheidsbeleid moeten hebben zodat ze van buiten uit gecontroleerd 
kunnen/moeten worden. Zie hoofdstuk 2 over informatiebeveiligingsbeleid. 
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Voordat we CA' s bespreken lassen we eerst nog een sectie in over de communicatie van een 
TTP met haar klan ten (en andere TTP' s ). 

0.4 TTP communlcstie en functioneren. 
We beginnen met het functioneren van een TTP. Omdat de eisen en diensten van een TTP nog 
niet erg gestandaardiseerd zijn zai een TTP een eigen invulling moeten geven aan de manier 
waarop zij functioneert en hoe zij bepaalde zaken regelt. Dit moet dan zorgen voor het 
benodigde vertrouwen waarop een TIP voort kan bouwen. Men noemt het document waarin 
dit ailes beschreven staat een TIP statement. 
Tevens is het TTP statement een document waarin vaak staat welke diensten worden 
aangeboden en welke procedures hiermee samen vallen. Dit document is begonnen ais een 
eigen invulling van de TTP' s over hoe zij hun functioneren zagen en hoe ze dit regelden. De 
laatste ontwikkeling is, dat een TTP statement verplicht wordt bij de oprichting van een TTP 
en dat deze aan bepaalde eisen moet voldoen. 

We gaan nude verschillende mogelijkheden tot communiceren van TIP's met klanten en de 
mogelijkheden van een TTP' s onderling bespreken. We beginnen met de klant: 

• Off-line TTP. Dit is een TTP die aileen wordt gebruikt door klanten ais zij niet 
direct onderling communiceren. Om bijvoorbeeld de identiteit van de andere klant 
te verifieren met behulp van een certificaat. 

• On-line TTP. Deze TTP wordt direct gebuikt bij de communicatie tussen twee 
van haar klanten. 'a speelt dus een directe rol. 

• Between-line TTP. Alle communicatie tussen twee klanten verloopt via een TIP. 

De communicatie tussen verschillende TTP' s maakt het mogelijk dat klanten van 
verschillende TIP's toch bepaalde handelingen met elkaar kunnen verrichten. Een voorbeeld 
is bet identificeren van een persoon A die bij TTP A is en een persoon B die bij TIP B is. Op 
deze manier is bet dan mogelijk om toch onderling zeker te zijn van elkaars identiteit. 
De communicatie van een TTP kan op twee verschillende manieren verlopen 

1) Hierarchisch. Dus een opdeling in belangrijkheid van TTP's. In zo'n geval 
bestaat er een hoofd TTP voor Nederland die vertrouwd wordt door aile TTP' s in 
Nederland en dus via deze link met elkaar verbonden zijn. Op een zelfde manier is 
er een hoofd TTP voor Europa waar aile hoofd TTP' s in de Europese Ianden mee 
verbonden zijn, enz. 

2) Gelijk vertrouwen. Bij deze vorm leggen TTP' s contact met andere TTP' s die zij 
vertrouwen en vormen op deze manier een link tussen de TTP' s. 

Zoais blijkt vereist de eerste vorm van onderling TTP contact een sterke infrastructuur, terwijl 
de tweede meer weg heeft van de vorming van bet internet. Zolang er dus geen sterke 
infrastructuur wordt gecreeerd door de overheden inzake TTP's zullen de TIP's voor de 
tweede manier van communicatie kiezen. 
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D.S Certificatie- en registratie autoriteiten. 
De functie van een certificatie autoriteit hebben we reeds eerder besproken. V oor de 
duidelijkheid zullen we dit nogmaals doen in een uitgebreidere vonn en met in acht name van 
de vorige secties. Tevens zullen we bet begrip registratie autoriteit bespreken. 

We beginnen met bet bespreken van een certificaat. Op een certificaat staat zeker de volgende 
infonnatie: 

• De identiteit van de eigenaar van een sleutelpaar (p,s) 
• De organisatie van de eigenaar 
• De publieke sleutel p 
• Vervaldatum van dit certificaat 
• Ben digitale handtekening van de CA over bovenstaande infonnatie ( eventueel 

eerst een hash functie gebruikt) 

Het laatste punt betekent dat ais men erop vertrouwd dat de CA haar werk goed doet dat dan 
ook dit certificaat te vertrouwen is. 
De belangrijkste functies van een CA zijn nu mak.k:elijk te benoemen, namelijk 

• Het accepteren van nieuwe aanvragen voor een certificaat 
• Het nagaan van de identiteit van de persoonlinstantie die een aanvraag heeft 

gedaan voor een certificaat 
• Het certificaat afgeven 
• Het certificaat ongeldig verklaren 
• Status infonnatie geven van aile uitgegeven certificaten. 

De toepassingen van een CA bevinden zich vooral op bet gebied waar dienstenlprodukten aan 
een identiteit zijn gebonden. In de dagelijkse wereld vinden we de volgende voorbeelden: 

• Paspoort, ais inwoner van een bepaald land heeft men recht op verschillende 
overheidsdiensten. Neem nu bijvoorbeeld bet sociale zekerheidsstelsel van 
Nederland ten opzichte van Amerika. Als men een Nederlands paspoort heeft kan 
men in Nederland gebruik maken van bet sociaie zekerheidsstelsel. 

• Kredietkaart, deze dienst maakt bet mogelijk om te betalen zonder cash geld en 
wordt door een nummer aan de eigenaar gebonden. 

• Rijbewijs, dit document geeft bet recht aan de eigenaar om bepaalde voertuigen te 
besturen. 

• Vrachtbrief, dit is een document, dat door een vervoerder wordt opgesteld als 
ontvangstbewijs van de te vervoeren goederen (denk hierbij aan een schip). 
Contractueel is vastgelegd dat de vervoerder de goederen aileen aflevert aan 
diegene die de originele unieke vrachtbrief in zijn bezit heeft. 

Van bet tweede voorbeeld kun je natuurlijk ook ander kaarten aanhaien zoais daar zijn: 
bibliotheekkaart, verzekeringkaart, enz. 
We geven nu een beperkte lijst met voorbeelden van toepassingen van een CA 

• Elektronische vrachtbrief, dit is de elektronische variant van de vrachtbrief. Het 
probleem met een gewone vrachtbrief was dat deze meestai nog niet aanwezig was 
op de plaats waar de goederen gelost werden. Het gevolg is vertraging bij bet 
lossen en dus een grote kostenpost. De Europese unie heeft daarom een project 
gestart, genaamd BOLERO. Binnen dit project werd er een elektronisch netwerk 
opgezet zodat de vrachtbrief in een elektronische vonn gegoten kon worden en 
aitijd op tijd aanwezig was op de plek waar de goederen werden gelost. De 



oplossing die gecreeerd was bestond uit een CA zodat aile partijen onderling 
verbonden werden op een veilige manier. 

• Elektronisch bankieren, door een certificaat te geven aan haar clienten kan een 
banker zeker van zijn dat ze met de juiste persoon aan het communiceren is en 
bestaat de mogelijkheid voor de klant om zijn bankzaken via een openbaar 
netwerk, als het internet, te verrichten. 
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• Elektronisch winkelen, op het internet verschijnen er steeds meer 'winkels' waar 
men artikelen kan bestellen. Het probleem voor deze winkels is echter dat ze nooit 
zeker weten of de persoon die iets besteld ook degene is die hij/zij beweert te zijn. 
Door een certificaat kan de winkel de identiteit van de koper wei nagaan. Tevens 
kan de koper door middel van een certificaat (van de winkel) nagaan of hij met een 
bonafide winkel te maken heeft (ditjaar (1998) hebben Nederlanders voor 
ongeveer 1 miljard aan elektronische aankopen gedaan). 

• Netwerk toegang, dit komt van pas als er in een bedrijf werknemers zijn die niet 
altijd op kantoor werken en toch steeds toegang moeten hebben tot het 
bedrijfnetwerk. Via een certificaat kan de werknemer zich aanmelden bij het 
bedrijfnetwerk. Deze verifieert het certificaat en als dit correct is wordt er met 
behulp van de publieke sleutels van het bedrijf en de werknemer een beveiligde 
verbinding opgebouwd tussen de computer van de werknemer en het 
bedrijfsnetwerk. 

• Werk ID kaart, door middel van een certificaat kan men weknemers op een unieke 
manier identificeren wat soms niet mogelijk is want in grote bedrijven zijn er altijd 
wei mensen met dezelfde naam. De werknemers kunnen in zo'n geval een soort 
creditkaart krijgen waar een certificaat op zit. Met zo'n kaart kan men ook de 
netwerk toegang regelen zoals beschreven staat in het vorige punt maar ook de 
gewone fysieke toegang is hiermee te regelen. 

Met de voorgaande uitleg wordt het duidelijker waar een CA voor gebruikt kan worden. De 
beschreven voorbeelden zijn geen toekomst plannen maar bestaan al. Met als gevolg dat de 
CA' s a1 bestonden voordat er enige internationale/nationale wetgeving en richtlijnen 
bestonden. Omdat CA's een soort TIP's zijn hebben de meeste dus ook een TIP statement. 
Men noemt dit echter een Certification Practise Statement (CPS). 

Na al het voorgaande is het niet meer moeilijk om uit te leggen wat een Registratie Autoriteit 
is. Dit is een instantie welke direct in verbinding staat met een CA en voor de CA een taak 
ovemeemt. Dit is de taak van het verifieren van de identiteit van de persoon die een certificaat 
aanvraagt. 

We gaan in de volgende sub-secties enige praktische problemen die met CA's en RA's te 
maken hebben bespreken. Dit zijn problemen waarmee een organisatie geconfronteerd wordt 
als zij gebruik wil maken van het concept CA. 

0.6 De praktische kanten m.b.t. een CA. 
In deze sectie wordt ervan uitgegaan dat men gebruik wilt maken van het concept CA 
( eventueel RA). 
De eerste vraag die men zich als organisatie dient te stellen is: willen we een eigen CA of 
willen we gebruik maken van de diensten van een bestaande CA. Als men ervoor kiest om een 
eigen CA te beginnen, is het wijs om de vorige 5 secties te bestuderen en na te gaan aan welke 
eisen men moet voldoen. Ook als men gebruik wil maken van de diensten van een CA is bet 
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belangrijk om de vorige secties te lezen zodat bij de keuze van een CA kan worden nagegaan 
of zij aan de gevraagde eisen voldoet. 
Ben middenweg voor deze vraag is het oprichten van een RA zodanig dat men zelf bepaald 
welke personen een certificaat krijgen en het operationele en administratieve overlaten aan 
een CA. 
Welke oplossing ook gekozen wordt er blijven altijd een aantal praktische zaken spelen zoals: 

• Technische zaken 
• Wettelijke zaken 
• Management zaken. 

0.6.1 Techni§9he zaken 
Er volgt nu een overzicht van de technische zaken zoals men deze tegenkomt. 

• Hardware of Software, bij de implementatie van de cryptologische technieken 
kan men kiezen tussen een sofwarepakket en een hardware matige oplossing. 
Duidelijk zal zijn dat een hardware matige oplossing duurder is dan een software 
matige. Echter de sofware matige oplossing kost computerrekenkracht en hierbij 
wordt de publieke sleutel vaak op de harddisk of een ander makkelijk te kopieren 
medium geplaatst. Dus voor de veiligheid en de snelheid verdient een hardware 
matige oplossing de voorkeur hoven een software matige. 

• Pu.blieke sleutel encryptie, zoals eerder beschreven zijn er meerdere (legio) 
publieke sleutel systemen. De keuze die men dan ook moet maken is: welk 
publieke sleutel encryptie systeem is geschikt binnen onze organisatie. V aak wordt 
de keuze gemaakt voor het systeem welke het meeste in trek is op het moment. 
Momenteel is dat RSA. Men moet echter niet denken dat het feit dat iemand 
anders hetzelfde publieke sleutel algoritme gebruikt betekent dat deze persoon met 
u kan communiceren op een vertrouwelijke manier. De systemen kunnen hetzelfde 
zijn, maar de implementatie van deze schema's kunnen zo verschillend zijn dat het 
toch nog moeilijk is om met elkaar te communiceren op een vertrouwelijke of 
authentieke wijze. 

• Sleutel grootte, zoals eerder opgemerkt kan men een decimaal getal schrijven als 
een binair getal. De grootte van een binair getal is bet minimaal aantal symbolen 
(nullen en enen) dat nodig is om het getal op te schrijven. De sleutel grootte 
betekent dan ook bet aantal symbolen dat nodig is om de publieke sleutel op te 
schrijven. De keuze van de grootte van deze sleutel betekent bet volgende: hoe 
groter de sleutel hoe veiliger de cryptologische toepassing (maar ook hoe 
langzamer de communicatie tussen zender en ontvanger). 

• Eigen CA, als de keuze voor een eigen CA wordt gemaakt dan moet men ook 
rekening houden met enige technische zaken zoals: heeft de organisatie de 
techniscbe kennis in huis, is bet personeel bekwaam om een CA te runnen en kan 
de eigen organisatie beter de diensten van een CA regelen dan al bestaande CA' s.? 

• Standaarden. Er bestaan vele standaarden die communicatie over netwerken 
bespreken. Een techniscbe keuze is dan ook bet beslissen welke standaarden men 
wil ondersteunen en welke niet. Door een juiste keuze te maken zullen de 
communicatie problemen zoals reeds vemoemd onder het punt Publieke sleutel 
encryptie verminderd kunnen worden. In sommige gevallen wordt deze keuze 
gemaakt door het gebruik van bepaalde applicaties. Een goed voorbeeld is een 
webbrowser. Met bet gebruik van een webbrowser heeft men direct een aantal 
standaarden gekozen, deze zijn immers door de fabrikant direct aan de webbrowser 
gekoppeld. Als men dus kijkt naar de verschillende standaarden dan moet men ook 
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• Veiligheidsprincipes van een CA, dit is natuurlijk een onderwerp voor aile drie 
de zaken (technisch, wettelijk en management). We beperken ons hier tot de 
technische. Er is maar een heel belangrijk technisch punt namelijk die van de 
veiligheid van het sleutelpaar van de CA. De beveiliging hiervan is cruciaal, 
immers met een gestolen sleutelpaar kan men zoveel certificaten mak:en als men 
maar wil. De technische maatregelen die hiervoor worden bedacht zullen dan ook 
zeer strikt moeten zijn en zowel gericht op een aanval van binnen uit (de eigen 
werknemers) als van buiten uit. 

• Certificaat informatie, als men een bericht ontvangt met een certificaat erbij dan 
moet de mogelijkheid bestaan om de status van dit certificaat te verifieren. Als het 
certificaat immers ingetrokken is, heeft het ook zijn waarde verloren. De vraag is 
nu hoe komen we hier achter? Het antwoord is nog niet eenduidig omdat er geen 
standaarden op dit gebied zijn. Meestal is het mogelijk om via de homepage van de 
CA de status te controleren. Ook is er op deze homepage een zogenaamde CRL 
(certification revocation lists). Dit zijn lijsten die bijgehouden worden door een CA 
en waarop hun ingetrokken certificaten worden vemoemd. 

0.6.2 Wetteliike zaken 
De wettelijke zaken komen nu aan de orde: 

• Wetgeving m.b.t. digitate handtekeningen, dit is meteen het belangrijkste en 
vluchtigste onderwerp van de wettelijke zak:en. Het vluchtigste omdat de 
ontwikkelingen van wetgeving die betrekking heeft op digitale handtekeningen 
nog volop aan de gang is, zowel intemationaal als nationaal en zelfs provinciaal 
( denk aan de verschillende staten in Amerika) niveau. W at aile ontwikkelingen 
gemeen hebben is dat men iets wil zeggen over de rechtsgeldigheid van een 
digitale handtekening bij een digitaal document. Men wil met deze wetgeving 
dicht in de buurt blijven bij de wetgeving die al bestaat in het geval van gewone 
handtekeningen. De technische aspecten van een digitale handtekening (zie 
eventueel C.2) zorgen er echter voor dat er nog een heel aantal facetten moeten 
worden beschreven voordat men digitate handtekeningen dezelfde functionaliteit 
kan toekennen als gewone handtekeningen. Ben goed voorbeeld hierbij is: welke 
algoritmes worden toegelaten en welke niet of wat is de minimale sleutellengte, 
enz? De Nederlandse regering heeft deze problematiek aangesproken in een 
document genaamd 'Wetgeving voor de elektronische snelweg'. Een goed 
overzicht van wetgeving m.b.t. digitale handtekeningen kan gevonden worden op 
de volgende homepage: http: I lewis .kub. nll-frwlpeople/hofiDS
lawsu. htm. Dit is een overzicht artikel over digitate handtekeningen door 
Simone van der Hof en Bert-Jaap Koops. Dit artikel wordt regelmatig ververst en 
bevat een overzicht van bestaande en voorgestelde wetgeving m.b.t. digitate 
handtekeningen (in het Nederlandse geval blijft bet nog bij een voorstel). 

• Cryptologische applicatie wetgeving, hiermee bedoelen we de wetgeving die in 
gaat op het bezit van cryptologische applicaties en de uitvoer (naar andere Ianden) 
van cryptologische applicaties. Om met bet bezit van cryptologische applicaties te 
beginnen, deze zijn in sommige Ianden verboden omdat zij daar gelijk gesteld zijn 
aan het bezit van zware wapens. Ben voorbeeld is Frankrijk. In deze Ianden is men 
dus al strafbaar als men cryptologische applicaties in zijn bezit heeft. Bij het 
uitvoeren van cryptologische applicaties naar ander Ianden wordt er door sommige 
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Ianden een beperking opgelegd aan de sterkte van dit soort applicaties. Zo heeft de 
Verenigde Staten geeist dat bij de meeste encryptie applicaties de sleutellengte 
beperkt is. 

• Aansprakelijkheid van de CA, we kunnen bier twee verschillende vormen van 
aansprakelijkheid onderscheiden. Namelijk contractueel, hiermee bedoelen we dat 
de CA zich niet houdt aan de afspraken die een klant met haar maakt. Zoals bet 
verzorgen van de volgende diensten: 

• Het accepteren van nieuwe aanvragen voor een certificaat 
• Het nagaan van de identiteit van de persoon/instantie die een aanvraag 

heeft gedaan voor een certificaat 
• Het certificaat afgeven 
• Het certificaat ongeldig verklaren 
• Status informatie geven van aile uitgegeven certificaten. 

Deze zaken vallen onder al bestaande (contract) wetgeving. 
Maar nu de tweede vorm van aansprakelijkheid. Deze is bet beste uit te leggen aan 
de hand van een voorbeeld. We beschouwen de zakenmensen A en B, B heeft een 
certificaat van een CA. In bet geval dat A nu misbruik maakt van bet certificaat 
van B en B leidt hierdoor schade wat is dan de aansprakelijkheid van de CA. Voor 
deze vorm van aansprakelijkheid zijn geen wettelijke bepalingen, echter sommige 
CA' s hebben enkele bepalingen gemaakt voor deze vorm van aansprakelijkheid 
(zie H4, producten, diensten en ontwikkelingen). 

• Aansprakelijkheid van de certificaat eigenaar, bet punt bier is de beveiliging 
van de geheime sleutel door de eigenaar van bet certificaat. Dit is eigenlijk een 
vraag die dient opgelost te worden binnen de digitale handtekeningen wetgeving. 
Er zijn verschillende ideeen over dit onderwetp. 

De eigenaar van bet certificaat is aansprakelijk tot bet moment dat hij/zij 
aangeeft dat zijnlhaar geheime sleutel is gestolen. 
De eigenaar van bet certificaat is aansprakelijk tot een bepaald bedrag als 
hij/zij aangeeft dat zijn/haar geheime sleutel is gestolen. 
De eigenaar van bet certificaat is geheel niet aansprakelijk als hij/zij 
aangeeft dat zijnlhaar geheime sleutel is gestolen. 

0.6.3 Management zaken 
Als laatste beschrijven we de management zaken. Vele van deze zaken zijn ook technisch of 
wettelijk en daarom zullen we ze niet verder uitleggen maar slechts vemoemen. Maar voor we 
dit doen moeten we eerst wei duidelijk maken wat de management kant van de zaak is. 
Het belang van bet management zijn de kosten en risico's die CA's met zich meebrengen. Als 
zodanig kijken zij ook naar de volgende problemen: 

• Hardware of Software 
• Sleutel grootte. Met een kleine sleutel draaien de applicaties sneller en moet de te 

gebruiken technologie niet zo geavanceerd zijn als bij een grote sleutel. Hier moet 
de technologie geavanceerd zijn omdat anders de tijd die nodig is om een 
handtekening te verifieren onwenselijk lang is. 

• Eigen CA. Hierbij weegt bet management of de kosten en baten van een eigen CA 
op tegen bet gebruik van een al bestaande CA. 

• Veiligheidsprincipes van een CA Het management zal een afweging moeten 
maken tussen de risico's die men wil nemen en de kosten die 
veiligheidsmaatregelen met zich meebrengen .. 
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Bij al deze punten zijn er keuzen te mak.en die meer kosten en minder risico met zicb mee 
brengen en omgekeerd. Als een keuze niet of beperkt uitgewerkt is, is dit gebeurd in de vorige 
twee opsommingen. 

0.7 Conclusles 
Veel organisaties en regeringen bouden zicb bezig met bet concept en de invulling (wettelijk, 
operationeel, enz) van een Trusted Third Party. Tot nu toe zijn er ecbter weinig concrete 
oplossingen en plicbten dus is bet vooral een zaak. van de TTP's (en dus ook van de CA's) om 
de betrouwbaarbeid uit te stralen die de basis is voor de diensten die zij aanbieden. Een 
invulling die ze hieraan geven is bet publiceren van een Certification Practice Statement 
(CPS). De mogelijkheden die echter geboden worden door de implementatie van 
verschillende TTP' s zoals een CA zijn zeer groot en veelzijdig zoals enige voorbeelden in 4.5 
illustreren. Dit en de groei van bet gebruik van bet internet en de dienstenlprodukten die zicb 
hierop bevinden zorgen ervoor dat er op den duur zeker een infrastructuur zal ontstaan met 
verscbillende soorten TIP's. 



APPENDIX E Digitale handtekeningen 

E.1 lnleiding 
In dit hoofdstuk bespreken we de wiskundige achtergrond van digitale handtekeningen. Dit 
komt vooral neer op het beschrijven van de wiskundige problemen waarop digitale 
handtekeningen worden gebaseerd. We bespreken drie van deze problemen: 

• Factorisatie van gehele getallen 
• Het berekenen van een discrete logaritme in een eindig lichaam 
• Het berekenen van een discrete logaritme in een eindig lichaam gebaseerd op 

elliptische krommen 

Hiema bespreken we de implementatie van digitale handtekeningensystemen en enige 
valkuilen die hierbij kunnen voorkomen. 
Tenslotte wordt in de laatste sectie een vergelijking gemaakt van de verschillende typen 
digitale handtekeningen. 

In deze Appendix is mede gebruik gemaakt van: 
'Digitale handtekeningen gebaseerd op elliptische krommen' 
door Jr. M. Sas 

E.2 Het factoriseren van gehele getallen 
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Het factorisatie probleem gaat uit van de veronderstelling dat het moeilijk is om een product 
van twee priemgetallen (dit zijn gehele getal]en) te factoriseren. Dus uitgaande van een getal n 
dat het product is van twee priemgetallen (zeg p en q) is het moeilijk om pen q te berekenen. 

Hoe dit probleem wordt ingepast in een digitaal handtekeningsysteem, wordt nu besproken. 
Als voorbeeld nemen we het bekendste digitaal handtekeningensyteem ( dat gebaseerd is op 
het factorisatie probleem): RSA. Dit systeem is vemoemd naar de uitvinders ervan: Ron 
Rivest, Adi Shamir en Len Adleman. Het werd gepubliceerd in 1978 in Communications of 
the ACM, onder de naam A method for obtaining digital signatures and public-key 
cryptosystems. 

1. Generatie en distributie van de sleutel 
(a) Genereer twee priemgetallen pen q van (vrijwel) dezelfde bit-lengte. 
(b) Bereken n=pq en (/>=(p-1)(q-1) 
(c) Selecteer willekeurig een geheel getal e die voldoet aan de volgende condities: 1 <e<(/> 

en ggd( e, (/> )= 1 
( ggd(e,(/)) staat voor het grootste getal dat zowel e als (/> deelt). 

(d) Bereken het unieke getal d, 1<.d<e zodat ed= 1 mod(/), Dit kan worden bereken met 
het zogenaamde algoritme van Euclides 
(a mod b staat voor de rest van de deling van a door b, =mod(/> betekent is gelijk 
modulo(/>). 

(e) De publieke sleutel is (n,e) en de geheime sleutel is d 

2. Generatie van een digitate handtekening op een bericht m 



Alice wil een bericht m voorzien van een handtekening. Hierbij moet m voldoen aan de 
volgende condities: O<m<n en n=f:.p, n:l=q. 

(a) Bereken s= md mod n 
(b) De digitale handtekening die hoort bij het bericht m is s 

3. Verificatie van een digitate handtekening behorende bij bet bericht m 
Bob wil verifieren dat s de digitale handtekening van Alice is, die hoort bij de bericht m 

(a) Bob haalt de publieke sleutel van Alice op: (n,e) 
(b) Bob berekent se mod n en kijkt of dit gelijk is aan de boodschap m. 
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We realiseren ons dater geen bewijs is van verificatie. Gezien de kennis van getaltheorie die 
nodig is om dit bewijs te kunnen volgen, leek dit ons voorbij te gaan aan de strekking van het 
verhaal. 

Als we kijken naar bovenstaand algoritme, dan wordt in 1 gebruik gemaakt van de factorisatie 
veronderstelling. Als deze veronderstelling niet geldt, is het niet moeilijk om c/J te bereken. 
Hierdoor is het mogelijk om stap l.d uit te voeren en zo de geheime sleutel te berekenen. 

Een verdere uitwerking van RSA volgt in de laatste twee secties waar de nadruk ligt op de 
vergelijking tussen de drie problemen en de implementatie van een digitaal 
handtekeningensysteem. 

E.3 Het berekenen van discrete logaritmen in elndige lichamen 
Het berekenen van logaritmen is een vaardigheid die de meeste middelbare scholieren wordt 
bijgebracht. Deze logaritmen worden berekend in het lichaam der reele getallen. Dit in 
tegenstelling tot discrete logaritmen, deze worden berekend in zogenaamde eindige lichamen 
(notatie GF(q) ). 
Juist door het gebruik van deze eindige lichamen in plaats van het lichaam der reele getallen, 
is het moeilijk om deze logaritmen te berekenen. 

Alvorens we het discrete logaritme probleem beschouwen, richten we de aandacht op enige 
eigenschappen van eindige lichamen: 

• Een eindig lichaam is een algebrarsch lichaam met de operaties vermenigvuldigen 
en optellen; 

• Een eindig lichaam bevat eindig veel elementen; 
• Op het element 0 na, vormen de elementen een cyclische groep ten opzichte van de 

vermenigvuldigingsoperatie. Dit wil zeggen dat er een element a bestaat die de 
gehele groep voorbrengt. (De betekenis van een cyclische groep wordt hieronder 
duidelijk gemaakt). 

Om het laatste punt aanschouwelijk te maken bekijken we de gehele getallen modulo vijf. De 
elementen van de cyclische groep zijn: { 1,2,3,4 }. We beweren dat a=3 mod 5 een 
voortbrenger is van deze cyclische groep. Immers, 

a=3mod5 
a2=9=4mod5 
a!=4*3=2 mod 5 
a4=2*3=1 mod 5 
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Dus elk element van de cyclische groep kan geschreven worden als een macht van a. 
Met andere woorden de groep { 1 ,2, ... ,p-1 } is gelijk aan de groep { 1, a, u!, a3 

, •••• ti'"2 
} • Het 

discrete logaritmen probleem komt voort uit de correspondentie tussen beide groepen en wel 
op de volgende manier: vind een getal k e {O,l, ... ,p-2}, zodat 

P=ak modp 

Waarbij pen P elementen zijn van de multiplicatieve groep van de gehele getallen modulo p 
en a is een voortbrenger van deze groep. 
De handtekeningensystemen gebaseerd op dit probleem maken gebruik van het feit dat P 
makkelijk te berekenen is uit: a,p en k, terwijl het berekenen van k moeilijk is indien p, a en p 
gegeven zijn. 
In 1984 werd het discrete logaritme probleem voor het eerst gebruikt om een digitaal 
handtekeningensyteem te construeren. Dit werd gedaan door Taber ElGamal in 'A Public Key 
Cryptosystem and a Signature Scheme Based on Discrete Logarithms', IEEE Transactions on 
Information Theory, Vol IT-31, No 4. 
We geven, net als van RSA, het specifieke algoritme van ElGamal: 

1. Generatie en distributie van publieke sleutel 
Bob genereert een random getal x tussen 1 en q en vormt y = g x mod p dit is de publieke 
sleutel van Bob, die hij via een authentiek kanaal (bijvoorbeeld een Certification Authority) 
aan Alice aanbiedt. Hierbij is g de voortbrenger van de cyclische groep. 

2. Generatie van een handtekening door Bob op een bericht m 
Bob genereert een random getal k tussen 1 en p-2 en vormt 

a) r= gkmodp 

b) s=k-1(h(m)+x*r)modp-1 

Het paar (r,s) is de digitale handtekening op het bericht m. 

3. Verificatie van handtekening door Bob 
a) Bob verifieert eerst dat 0< r,s < p, zo niet dan accepteert hij de handtekening niet; 
b) Vervolgens verifieert Bob dat v1 = v2 waarbij v1 = yr * rs mod pen v2 = gh<m> mod p 

E.4 Het berekenen van discrete logarltmen In e/1/ptische eindige lichamen 
Het verschil tussen het probleem in E.3 en hier is het gebruik van elliptische krommen. We 
gaan in deze sectie bespreken waar dit verschil precies zit, maar ook bepreken we de analogie 
met het 'gewone' discrete logaritme-probleem. 

We beginnen met uit te leggen wat een elliptische kromme is. Om het eenvoudig te zeggen, is 
een elliptische kromme een verzameling punten, welke bij elkaar opgeteld en van elkaar 
afgetrokken mogen worden. Als twee punten worden opgeteld of afgetrokken Ievert dit weer 
een nieuw punt op de kromme op. 

De punten op deze kromme komen uit een eindig lichaam en bier wordt een nulpunt aan 
toegevoegd. Nu worden de operaties vermenigvuldiging en optelling in het eindig lichaam op 
een speciale manier geregeld door het gebruik van elliptische krommen. We gegeven deze 



85 

regels niet omdat zij een beboorlijke wiskundige acbtergrond verlangen en niet bijdragen tot 
de verdere bespreking van bet probleem. 

De operaties die op de elementen van bet eindige licbaam worden uitgevoerd, zijn anders dan 
in E.3, bet logaritme probleem blijft ecbter betzelfde geformuleerd. Vandaar dat aile digitaie 
bandtekeningensystemen gebaseerd op bet 'gewone' discrete logaritme probleem, een 
elliptiscbe kromme variant bebben. 
Om deze reden voegen we geen voorbeeld toe van een dergelijk systeem. De voor- en nadelen 
van dergelijke systemen staan vermeld in onderstaande sectie E.6. 

E.5 lmplementatie van dig/tale hsndtekeningensystemen 
In deze sectie worden opmerkingen gemaakt over de implementatie van RSA en ElGamai. 
We laten zien dat bij bet implementeren van cryptografie bet van groot belang is om precies te 
zijn: een schijnbaar onbenullige aanpassing in een implementatie kan verstrekkende 
consequenties bebben. 

We denken bierbij voorai aan aanpassingen waardoor een 'aanvailer' bet 
bandtekeningensysteem makkelijker kan 'verslaan'. De term aanvailer wordt gebruikt voor 
personenlinstanties die proberen, om zonder kennis van de gebeime sleutel, een digitaie 
bandtekening te creeren. Belangrijk bierbij is dat de legitieme gebruiker niet kan bewijzen dat 
bij de bandtekening niet geplaatst beeft ( er wordt wei verondersteld dat de aanvailer weet 
welke bandtekeningensysteem gebruikt wordt). Binnen de cryptologie zijn er verschillende 
soorten aanvailen, we geven ze bier kort weer: 

1. Sleutelaanval. Hierbij wordt verondersteld dat de aanvailer aileen de publieke 
sleutel van Alice kent. 

2. Berichtaanval. Hierbij wordt verondersteld dat de aanvailer bandtekeningen kan 
onderzoeken die gerelateerd zijn aan bekende of gekozen bericbten (bekend of 
gekozen door de aanvailer). We kunnen deze verder onderverdelen in: 
~ Aanval met bekend bericht. Een aanvaller beeft een aantal bandtekeningen en 

de bijbeborende bericbten. Deze bericbten zijn bekend bij de aanvailer, maar 
hij beeft ze niet kunnen kiezen. 

b. Aanval met gekozen bericht. Een aanvailer beeft een aantal bandtekeningen en 
de bijbeborende bericbten. Deze berichten zijn gekozen door de aanvailer 
voordat de bijbehorende bandtekeningen werden gecreeerd. 

c. Aanval met ajhankelijk te kiezen berichten. Hierbij beeft de aanvailer dezelfde 
mogelijkheden ais bij b, maar tevens worden direct de handtekeningen 
afgegeven bij een gekozen bericbt. De aanvailer kan dan ook de informatie van 
een bericbt en de bier bijborende handtekening gebruiken bij bet kiezen van 
een volgend bericht. 

Net ais de verscbillende soorten aanvailen, kan een handtekeningen systeem ook op 
verscbillend manieren verslagen worden: 

1. Totaal verslagen. In dit geval kan de aanvaller een efficient algoritme maken dat 
zicb functioneel betzelfde gedraagt als het bandtekeningensysteem of bij kan op 
een makkelijke manier de gebeime sleutel berekenen uit de publieke sleutel. 

2. Selectieve vervalsing. In dit geval kan de aanvailer, zonder tussen komst van de 
legitieme gebruiker, een aantal berichten voorzien van een handtekening. De keuze 
van de bericbten is a priori 
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3. A-selectieve vervalsing. In dit geval kan de aanvaller minstens een handtekening 
creeren. Hij heeft echter geen controle over het bericht dat bij deze handtekening 
hoort. De tussenkomst van de legitieme gebruiker kan nodig zijn. 

E.5.1 RSA 
Bij het implementeren van RSA wordt vaak gebruik gemaakt van een inverteerbare 
redundantie functie. Deze wordt gebruikt om de zogenaamde multiplicative eigenschap van 
RSA te doorbreken. Ben aanvaller kan deze namelijk gebruiken om A-selecte vervalsingen te 
maken. We gaan dit Iaten zien. 
Stel een legitieme gebruiker heeft de volgende berichten met handtekeningen gecreeerd. 

Er geldt nu: s1= m1 d mod n en s2= m2 d mod n. Maar dan geldt ook: 

s1s2= (m1m2 f mod n 

Nemen we s= s1s2 en m=m1m2, dan hebben we een nieuw bericht met handtekening: (m,s). 

Om deze eigenschap onmogelijk te maken, worden de inverteerbare redundantie functies 
gebruikt. Zeg R is een redundantie functie. Dan wordt in plaats van s= m d mod n het 
volgende berekend: 

s=R(mfmodn 

Ben dergelijke functie wordt gekozen met de eigenschap, dat voor willekeurige berichten a en 
b het volgende geldt: 

R(a*b):I:.R(a)*R(b) 

Hierdoor is het niet mogelijk om, met behulp van bovenstaande constructie, uit twee berichten 
met handtekeningen een nieuwe bericht met handtekening te creeren. 
We Iaten dit zijn door de constructie uit te voeren: 

We gaan nu kijken naar de implementatie bij EIGamal 

E.5.2 EIGamal 
Bij het handtekeningensysteem van EIGamal zijn er verschillende implementatie 
opmerkingen. We noemen er drie: 

(1) In stap 2.a van het algoritme wordt willekeurig een k gekozen. In een 
implementatie van ElGamal is het zeer belangrijk dat voor elk bericht er een ander 
k wordt gekozen. Als men dit niet doet, is de kans groot dat de geheime sleutel 
berekend kan worden. We Iaten dit zien: 

s1 =k-
1 (h(~)+x*r)modp-1 en s2 =k-

1 (h(~)+x*r)modp-l 

Oftewel 



Als s1 - s2 :t: Omod p -1 dan geldt: 

k =(s1 -s2r1 Ch(~nt)-h(~))modp-1 
Nu is het niet meer moeilijk om m.b. v. de berekende k de geheime sleutel x te 
bepalen. 
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(2) We gebruiken geen hash-functie in het algoritme. Hierdoor wordt vergelijking 2.b 
herschreven tot: 

s = k-1(m+x* r)modp-1 

Door deze aanpassing is het mogelijk om een a-selecte aanval toe te passen. Neem 
een willekeurig paar gehele getallen (u, v) met ggd(v,p-1)=1. We berekenen nuder 
en als volgt: 

r = g" yv = gu+zv mod p en s = -rv-1 mod p -1 

Het paar (r,s) is een handtekening bij het bericht m = su mod p - 1. We bewijzen 
de verificatiestap: 

(3) In stap 3.a van het algoritme wordt gecontroleerd dat O<.r<p. Als deze controle niet 
wordt gei"mplementeerd, kan een aanvaller elk bericht voorzien van een 
handtekening. De aanvaller moet wei over een handtekening en bijbehorend 
bericht beschikken. Stel (r,s) is de handtekening die hoort bij het bericht m. Nu 
neemt de aanvaller een bericht m2 en vormt hierbij een handtekening 

:--Cid~------··----·--------------·--------·--: 

: .. Reststelling{ rmod p : 
(r2 ,s2 )waarbij(2 = h(mr• *h(~)*rmodp-ll . . 

l~~-~-~-\~r~-~-~~~-~~~~~~P..-:.~------.1 
We bewijzen de verificatiestap: 

Vl = y'2 * y
2
sl = gXrz * gk*(h(m)'

1
*h(m2)*s = gh(m)'

1
'"h(m2)*[xr+k.r] = 

gh(m)'
1
*h(m2)*[xr+h(m)-xr] = gh(ml) mod p v

1 
= v

2 

v2 = gh<mz>modp 

Na de bespreking van de problemen bij implementatie, gaan we over tot een vergelijking van 
de verschillende handtekeningensystemen. We richten ons hierbij op de achterliggende 
wiskundige problemen (factorisatie, discrete logaritme en discrete logaritme m.b.v. elliptische 
krommen). 
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E.6 Een vergelijking tussen RSA, DSA en ECDSA 
We vergelijken in deze sectie RSA, dat gebaseerd is op het factorisatie probleem, met DSA, 
dat gebaseerd is op het discrete logaritme probleem, en ECDSA, dat gebaseerd is op DSA en 
elliptische krommen. 
RSA hebben we reeds besproken in sectie E.2, DSA echter niet. De afkorting DSA staat voor: 
Digital Signature Algorithm. Dit handtekeningensysteem is een ElGamal-achtig systeem. Het 
systeem is in de Verenigde Staten een standaard (gerntroduceerd door the National Institute of 
Standards and Technology (NIST)) en is op dit moment het meest gebruikte digitaal 
handtekeningensyteem dat gebaseerd is op het discrete logaritme probleem. 
ECDSA is de elliptische kromme variant van DSA. 

Na deze introductie bepreken we kort de moeite die het een aanvaller kost om een 
sleutelaanval uit te voeren. De moeite die gedaan wordt, wordt uitgedrukt in het aantal 
elementaire operaties (optellen, aftrekken, enz.) tot het moment dat de aanvaller de sleutel 
heeft. Men drukt dit uit in een functie die als variabele de instantie grootte meekrijgt. Ben 
'makkelijk probleem' heeft een functie die polynomiaal is. Ben 'moeilijk probleem' heeft een 
functie die subexponentieel of exponentieel is (de moeilijkheid van een subexponentieel 
probleem ligt tussen de moeilijkheid van een polynomiaal en exponentieel probleem in) 
De beste aanval tegen de handtekeningensystemen RSA, DSA en ECDSA zijn respectievelijk 
subexponentieel, subexponentieel en exponentieel. Dus bij gelijke instantie grootte duurt het 
bepalen van de publieke sleutel van ECDSA het langste. 

We gaan nu over tot het vergelijken van deze drie systemen. We richten hierbij onze aandacht 
op de volgende belangen: 

• Veiligheid 
De mate van zekerheid dat de onweerlegbaarheid van een digitale handtekening 
niet gecompromitteerd kan worden. 

• Complexiteit van bet opzetten van het systeem 
Hierbij wordt gekeken naar het opzetten van de systeemparameters en het 
genereren van de sleutels. 

• Benodigde rekencapaciteit bij gebruiker 
Hierbij wordt gedacht aan de complexiteit van de hardware bij de gebruikers (een 
eenvoudige srnartcard of een Pentium processor) 

• Benodigde systeernopslag bij gebruiker 
• Benodigde tijd voor het plaatsen van een digitale handtekening 
• Benodigde tijd voor het verifieren van een digitale handtekening 
• Benodigde ruirnte voor het opslaan van de handtekening 

We gaan deze vergelijking weergeven in tabel E.6.a. Als uitgangspunt nemen we de 
veiligheid van aile systemen gelijk. De veiligheid is hierbij gerelateerd aan de moeite die 
gedaan moet worden door aanvaller om de sleutel te achterhalen. (zie bovenstaand verhaal 
over exponentiele en subexponentiele functies). 
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In onderstaande tabel staan de resultaten van de vergelijking vermeld: + betekent pluspunt en 
- betekent minpunt. 

Tabel E.6.a: een vergelijking tussen RSA, DSA en ECDSA 

Bij toepassingen waar slechts een beperkte reken- of opslag capaciteit is bij de gebruikers, 
biedt ECDSA duidelijke voordelen ten opzichte van DSA en RSA. 
Hierbij moeten we opmerken dat de vergelijking uitgaat van een gelijkgesteld 
veiligbeidsniveau. Dit veiligheidsniveau is gebaseerd op bekende cryptanalytische aanvallen. 
Bij digitale bandtekeningensystemen die gebruik maken van elliptiscbe krommen zijn er geen 
goede aanvallen bekend. Hoewel experts er vertrouwen in bebben dat dergelijke aanvallen in 
bet algemeen niet bestaan, is het tocb aan te raden om bet onderzoek in die richting in de 
gaten te bouden. 
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APPENDIX F Nomenclatuur 

In deze appendix wordt de betekenis van enkele veel gebruikte tennen gegeven. Het is niet 
onmogelijk dat de betekenis reeds duidelijk gemaakt is in bet rapport. Indien dit bet geval is 
kan deze appendix altijd nog dienen als een makkelijk toegankelijk opzoekpunt. 

Authenticiteit, Hiennee bedoelen we dat de persoon(ontvanger) die infonnatie via een 
netwerk, bijvoorbeeld internet, ontvangt van een ander persoon(zender) kan nagaan of bet 
document ook werkelijk afkomstig is van de verwacbte zender. Het nagaan of bet document 
afkomstig is van de gedachte zender noemt men authenticatie. 

Beeldresolutie, dit is een eigenschap van digitale afbeeldingen die wijst op bet aantal 
gebruikte puntjes per oppervlakte eenbeid. Hoe boger de resolutie hoe meer puntjes er 
gebruikt worden per vierkante centimeter. 

Binair getal, dit is een getal dat aileen bestaat uit nullen en enen. Er is een een-op-66n 
correspondentie tussen binaire getallen en decimale getallen. We geven een voorbeeld van de 
eerste tien decimale getallen: 

1: 1, 2:10, 3:11,4:100,5:101, 6:110,7:111, 8:1000,9:1001, 10:1011 

Browser, een applicatie waarmee bet World Wide Web kan worden bekeken. 

CRC, een fouten detecterende code die gebruikt wordt bij bestanden die opgeslagen worden 
op ICT media. 

Cryptologie, Cryptologie is de studie van wiskundige tecbnieken die gerelateerd zijn aan 
aspecten van infonnatie beveiliging zoals vertrouwelijkheid, data integriteit, authenticiteit en 
onweerlegbaarheid. 
Verwezen wordt naar Appendix Ben sectie 3.2 en 3.4. 

Diffie-Heimann sleutels, dit is een combinatie van een publieke- en een geheime sleutel 
gebaseerd op de constructie van Diffie en Hellman. 

Digitate Handtekening, dit is een cryptologiscbe tecbniek die gebruikt wordt om 
authenticiteit, integriteit en onweerlegbaarheid van zender of ontvanger mogelijk maakt. 
Verwezen wordt naar Appendix E. 

DSS, deze afkorting staat voor Digital Signature Standard. Het is een digitaal bandtekening 
systeem voorgesteld door de U.S. National Institute of Standards and Technology 

Foutenverbeterende en detecterende codes, zijn tecbnieken die gebruikt worden om 
integriteitsproblemen op te lossen. Dit wordt gedaan door op een gestructureerde wijze extra 
data toe te voegen aan digitale infonnatie, zodat bij bet optreden van fouten in de digitale 
infonnatie deze kunnen worden gedetecteerd of verbeterd. 
Verwezen wordt naar sectie 3.3 

FTP, staat voor File Transfer Protocol. Dit is een manier om bestanden uit te wisselen tussen 
computers. 



mB, Staat voor informatiebeveiligingsbeleid. 
Verwezen wordt naar sectie 2.3. 

mP, Staat voor informatiebeveiligingsplan. 
Verwezen wordt naar sectie 2.3. 

Integriteit, (Integrity), de mate waarin infonnatie zonder fouten is. 

KB, staat voor Koninklijke Bibliotheek 

MKB, staat voor Midden en Klein Bedrijf 
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Onweerlegbaarheid van zender of ontvanger, het niet k.unnen ontkennen door de zender of 
de ontvanger dat hij/zij een bericht heeft verstuurd dan wei ontvangen heeft. 
Verwezen woord naar Appendix B. 

Operating systeem, dit is de bestuursapplicatie. Dit is m.a.w. de applicatie die tussen de 
hardware en de andere software instaat en zogenaamde bestuurstaken, bijvoorbeeld scherm 
weergave, schijfcontrole en printertak.en, op zich neemt. 

Publieke sleutel encryptie, een cryptologische techniek waannee vertrouwelijke 
communicatie en authenticiteit worden gerealiseerd. 
Verwezen wordt naar Appendix C en sectie 3.2 

Publieke sleutel infrastructuur, de infrastructuur die nodig is om met een grote 
gemeenschap gebruik te kunnen mak.en van publieke sleutel encryptie en bijbehorende 
diensten. 
Verwezen wordt naar sectie 3.2 en Appendices B, C en D. 

Sleutelmanagement, de managementtak.en die horen bij het gebruik cryptologische sleutels. 
Hieronder vallen o.a. het veilig bewaren, verversen en kunnen reconstrueren van sleutels. 
Verwezen wordt naar sectie 3.2 en Appendix D 

Symmetrische encryptie, een cryptologische techniek die vertrouwelijke communicatie 
mogelijk. 
Verwezen wordt naar sectie 3.2 en appendix C (ook voor de betekenis van encryptie en 
decryptie ). 

Symmetrische cryptologie, zie symmetrische encryptie 

Web of Trust, een vertrouwensmodel dat gebaseerd is op de volgende aanname; een vriend 
van een vriend is een vriend. 
Verwezen wordt naar sectie 3.2 en D.4 

WWW, staat voor World Wide Web en is het grafisch georienteerde deel van het internet. 

WWW -documenten of WWW pagina's, hiennee wordt dat deel van een WWW -publicatie 
bedoeld, dat in zijn geheel bekeken kan worden m.b.v. een browser. Te vergelijken met een 
hoofdstuk of een sectie uit een boek of tijdschrift 
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WWW publicaties, hiennee worden de, volgens de auteur, bij elkaar horende WWW 
pagina's bedoeld. Te vergelijken met een boek of een tijdschrift dat bestaat uit verschillende 
secties of hoofdstukken; de WWW -documenten. 
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