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JIVC/KIXS

De komst van kwantumcomputing zal grote gevolgen
hebben voor de manier waarop Defensie moet omgaan
met de geheimhouding van gegevens. Met een kwantumcomputer wordt het namelijk mogelijk om gegevens te ontcijferen die op dit moment nog voldoende beveiligd zijn. In dit artikel wordt ingegaan op
de vraag wat kwantumcomputing is en wat dit voor
Defensie betekent.
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Kwantumcomputer

Toepassingen

Computers worden steeds krachtiger; de capaciteit verdubbelt volgens de Wet van Moore ongeveer elke twee jaar. En
toch zijn de meest moderne computers niet in staat de door
overheden gebruikte vercijfer-apparatuur te kraken.
Een kwantumcomputer is een nieuw soort computer gebaseerd op kwantumprincipes. In een kwantumcomputer kan
een bit niet alleen de waarde 0 of 1 hebben, maar ook elke
tussenliggende waarde. Zo’n bit wordt een quantum bit oftewel qubit genoemd. Een qubit kan meerdere waarden tegelijk hebben (dit heet superpositie). Het aantal verschillende
waarden dat een superpositie tegelijk kan bevatten neemt exponentieel toe met het aantal qubit en dat resulteert in een
enorme rekenkracht van een kwantumcomputer.

Shor’s algoritme ontbindt een positief geheel getal (integer) in
priemfactoren. In veel cryptografische systemen zijn deze integers openbaar, omdat er op vertrouwd wordt dat het niet mogelijk is om de priemgetallen die de integer vormen binnen een
zinvolle termijn te achterhalen. Tot op heden is het niet gelukt
om Shor’s algoritme efficiënt te gebruiken op een klassieke
computer. Maar de verwachting is dat dit met een kwantumcomputer wel kan. Dat betekent dan het einde voor moderne
asymmetrische encryptiestandaarden zoals RSA.

Een kwantumcomputer werkt fundamenteel anders dan een
normale computer. Een klassieke digitale computer rekent met
nullen en enen. De processor van een moderne computer bestaat uit miljarden schakelingen die de waarde 0 of 1 kunnen
aannemen (een binary digit oftewel een bit).

Een computer met 300 qubits heeft evenveel mogelijke posities als alle atomen in het universum. Een kwantumcomputer kan meerdere berekeningen tegelijk uitvoeren en is daardoor veel sneller in het oplossen van bepaalde problemen dan
een klassieke computer. Een kwantumcomputer is uitermate
geschikt voor het breken van de meestgebruikte vormen van
cryptografie.

Korte historie

In 1969 bedacht de Amerikaanse natuurkundige Stephen
Wiesner een manier om informatie te vercijferen op basis van
kwantumprincipes (het zogenaamde conjugaat coderen) maar
zijn onderzoek en publicatie werden door de wetenschappelijke wereld genegeerd.
In 1982 beargumenteerde de Amerikaanse natuurkundige,
Richard Feynman, dat klassieke computers ontoereikend zijn
voor het simuleren van kwantummechanische systemen en
stelde hij voor om computers te ontwikkelen die gebaseerd
zijn op kwantumprincipes. Dit gaf een eerste impuls aan het
onderzoek naar kwantumcomputers.
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In 1994 werd door Peter Shor een belangrijk toepassing voor
een kwantumcomputer bedacht, namelijk Shor’s algoritme.
Shor’s algoritme is een kwantumalgoritme dat veelgebruikte
asymmetrische algoritmes voor sleuteluitwisseling en digitale
handtekeningen kan breken (zoals RSA en Diffie-Hellman).
In de wiskunde is er een stelling die zegt dat elk getal kan
worden geschreven als een product van priemgetallen. Dit
product heet de ontbinding in priemfactoren of ook wel de
factorisatie van een getal. Bijvoorbeeld 15 = 3 x 5.

In 1995 werd door Lov Grover een kwantumalgoritme ontwikkeld om op een efficiënte manier grote hoeveelheden ongestructureerde data te doorzoeken zoals het versneld zoeken
naar wachtwoorden en symmetrische vercijfersleutels.
Grover’s algoritme is echter niet effectief bij het gebruik van
voldoende lange sleutels en wachtwoorden. Daarom wordt
door de EU geadviseerd om tenminste 256-bit AES sleutels
te gebruiken.

Spelen met een kwantumcomputer

Het bouwen van een kwantumcomputer blijkt zeer ingewikkeld. Kwantumcomputers die geavanceerd genoeg zijn om
vercijfering te breken bestaan nog niet maar worden verwacht
tussen 2030 en 2040.
Een aantal partijen is er inmiddels in geslaagd een eenvoudige kwantumcomputer te bouwen en een aantal daarvan is
beschikbaar als clouddienst. Voorbeelden zijn IBM en Microsoft die een omgeving bieden (als dienst) waarmee kwantumsimulaties uitgevoerd kunnen worden.
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“Het bouwen
van een kwantumcomputer blijkt
zeer ingewikkeld.”
Google heeft een Quantum Computing
Playground waar met behulp van simulaties de eerder besproken algoritmes
van Shor en Glover gedraaid kunnen
worden.

Nederland

In Nederland werken TU Delft en TNO
(QuTech) samen aan kwantumcomputing en het kwantuminternet.
Het is mogelijk om zelf te programmeren op een kwantumcomputer (zie
www.quantum-inspireren.com).
Op de TU Delft is sinds dit jaar een heus
kwantumlaboratorium gevestigd. Het is
een samenwerking tussen TU Delft en
Microsoft en het doel is een kwantumcomputer te bouwen op basis van het
zogenaamde Majorana-deeltje.
De TU Delft heeft een toegankelijke inleiding gemaakt op kwantumtechnologie: zie het Quantum Vision magazine
(qutech.nl/quantum-internet-magazine).

Wat doet Defensie?

Zoals met alle nieuwe technieken ontstaan er met kwantumcomputing kansen en dreigingen. Om deze goed in
kaart te brengen heeft Defensie onder
DMO/JIVC/KIXS een kenniscentrum
DAQMA opgericht. DAQMA staat voor
Data, AI, and Quantum technology for
Military Applications. Vraagstukken op
het gebied van kwantumcomputing die
voor Defensie relevant zijn kunnen hier
worden opgepakt.

De Intel Quantum Computer

Voor meer informatie kunt u terecht bij
Charlotte Rutgers via e-mail: daqma@
mindef.nl.

bij QuTech TU Delft.
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