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Inleiding

Mijnheer de Rector, Dames en Heren,

Veiligheid is belangrijk. Ik hoef slechts te refereren aan de 11 Sep-
tember ramp in New York, en de ramp in Mei vorig jaar hier in En-
schede om u daarvan te overtuigen. Helaas moeten er eerst rampen
gebeuren voordat we veiligheid serieus nemen: als het kalf verdron-
ken is dempt men de put. Het probleem is dat goede, dat wil zeggen
effectieve veiligheid moeilijk te realiseren is, en daardoor kostbaar
kan zijn. Sinds 11 September worden verscherpte controles uitge-
voerd op vele vliegvelden, waarvoor onder andere extra personeel is
aangetrokken. Betrekkelijk onschuldige wapens zoals zakmessen en
nagelvijltjes worden nu geconfisceerd, omdat dergelijke wapens zijn
gebruikt door de terroristen betrokken bij de 11 September ramp.
Het is echter onduidelijk of deze maatregel effectief is. Zo is het
relatief eenvoudig om steekwapens van materialen te vervaardigen
die niet door scanners worden gedetecteerd. Moeten we wachten op
een nieuwe ramp voordat ook daarop gelet gaat worden? Een ge-
broken flesje kan ook een zeer effectief wapen zijn, moeten we daar
ook rekening mee houden? (Bruce Schneier’s Crypto-gram special
issue, September 30, 2001)

Helaas, ik weet het antwoord niet, want vliegveiligheid is niet
mijn terrein. Ik weet wel dat veiligheid een belangrijk onderwerp is
in mijn eigen vakgebied, dat van de gedistribueerde systemen. Daar
wil ik het nu graag met u over hebben.

Gedistribueerde systemen

Een gedistribueerd systeem bestaat uit een aantal computers die
middels een communicatienetwerk met elkaar verbonden zijn om
samen een veelheid van taken beter te kunnen uitvoeren.

Het Internet is een voorbeeld van een gedistribueerd systeem. De
telefooninfrastructuur is ook een voorbeeld van een gedistribueerd
systeem, net als het GSM mobiele telefoonsysteem. Een GSM tele-
foontoestel zelf is ook een gedistribueerd systeem, waarin een aantal
gespecialiseerde computers er samen voor zorgen dat de abonnee de
gewenste diensten kan afnemen.

Veiligheid is een belangrijk onderwerp van studie in gedistribu-
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eerde systemen omdat in principe iedereen met iedereen kan com-
municeren en je toch vertrouwelijke zaken wil kunnen behandelen,
of de toegang tot je systeem wil beheersen. Ik zal proberen om
gedistribueerde systemen vooral vanuit dit standpunt te belichten.

Veiligheid

De Engelse woorden safety en security worden in het Nederlands
beiden vertaald met veiligheid. Met een aantal voorbeelden zal ik
proberen om het verschil tussen deze twee begrippen illustreren. De
security van een kerncentrale zorgt er voor dat onbevoegden geen
toegang hebben tot de installaties, maar de safety zorgt er voor dat
de reactie niet uit de hand loopt. Three Mile Island en Tschernobyl
waren safety incidenten. Ik zal het vrijwel uitsluitend over veiligheid
in de betekenis van security hebben.

Een veiligheidsgordel (safety belt) dient om de veiligheid van de
reiziger te bevorderen. Met veiligheid bedoelen we het verminderen
van het risico om gewond of erger te raken bij het reizen. In sommi-
ge landen is het dragen van een veiligheidsgordel wettelijk verplicht
omdat hierdoor het aantal verkeersslachtoffers afneemt. Er zijn kos-
ten verbonden aan het invoeren van zo’n maatregel, zoals de kosten
om de uitvoering van het veiligheidsbeleid door de politie te laten
controleren, de kosten die moeten worden gemaakt om veiligheids-
gordels in auto’s aan te brengen, en ook de kosten verbonden aan
het nemen van een politiek niet bij iedereen populaire maatregel.
Veiligheid heeft dus iets te maken met een risico afweging en met
bedreigende situaties. Bij het invoeren van verscherpte maatregelen
bij het inchecken op vliegvelden is zo’n risico analyse waarschijnlijk
niet of nauwelijks gemaakt. Allen omdat de 11 September terroris-
ten zakmesjes hebben gebruikt mag nu niemand meer een zakmes
bij zich hebben.

Het tweede voorbeeld van het gebruik van de twee begrippen
vinden we dichter bij huis: op de auto’s van de UT bewaking staat
met grote letters security; een goed Nederlands woord is bewaking.
De bewakingsdienst is er onder andere om de eigendommen van
de Universiteit te beschermen tegen diefstal en vandalisme. Dat
wordt gedaan door onbevoegden te weren. Een bewaker zal assis-
tentie verlenen als er iemand gewond raakt, maar het is niet haar
hoofdtaak. Een bewakingsdienst kost geld, maar zorgt er ook voor
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dat de eigendommen van de Universiteit niet voortijdig hoeven te
worden vervangen en/of gerepareerd, en spaart dus ook geld uit.
Het inzetten van meer bewakers reduceert de schadeposten voor de
UT, tot een situatie is bereikt waar het inzetten van meer bewakers
alleen meerkosten met zich meebrengt. In het algemeen zal er dus
een afweging moeten plaatsvinden die de voordelen van bewaking in
overeenstemming brengt met de kosten ervan. Deze afweging vindt
plaats op basis van een risico analyse.

Tenslotte geef ik nog een derde voorbeeld nog dichter bij huis.
Een alarminstallatie thuis dient ter beveiliging van het huis en de
bewoners. Het alarm gaat af als een onbevoegde zich toegang ver-
schaft tot het huis. Ook hier is weer sprake van een risico analyse en
een afweging. De alarminstallatie kost geld maar levert een bespa-
ring op verzekeringspremies. De kwaliteit van de beveiliging wordt
gemeten op de 4 puntsschaal van het politiekeurmerk veilig wonen
(klasse 1: standaard, klasse 2: zwaar, klasse 3: extra zwaar, klasse
4: maatwerk). Naarmate de beveiliging hoger scoort betaalt u een
lagere verzekeringspremie. Er is hier dus een directe relatie tussen
risico analyse en de kwaliteit van de beveiliging. In zekere zin is dat
ook het geval in de eerdere voorbeelden. Het is bijvoorbeeld denk-
baar dat de verzekering niet betaalt als kan worden aangetoond dat
een ongeluk is ontstaan door het niet dragen van een veiligheidsgor-
del.

Ik hoop dat ik duidelijk heb kunnen maken wat ik bedoel met
veiligheid en zal nu proberen het begrip nader toe te spitsen op de
Informatica.

Veiligheid in de Informatica

Ik ga uit van de volgende definitie van veiligheid: het op een gere-
gelde wijze toegang verlenen tot eigendommen [2]. Deze definitie is
tamelijk specifiek en omvat alleen wat met in het Engels aan duidt
met security. Wat men in het Engels aanduidt met safety valt er
niet onder. Zoals gezegd, laat ik hier safety buiten beschouwing.

Ik wil een aantal kanttekeningen maken bij deze definitie van
veiligheid. Ten eerste vatten we het begrip eigendommen ruim op,
zodat goederen, diensten, personen, web pagina’s, velden in een ta-
bel etc. er onder vallen. Ten tweede is het kunnen verlenen van
toegang cruciaal. Immers als niemand toegang hoeft te hebben
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kunnen we de eigendommen net zo goed in een zoutkoepel bewa-
ren onder een meters dikke laag staal en beton. Ten derde is het
van belang dat een en ander op geregelde wijze verloopt. Als een
medewerkster van een bank vandaag toegang moet hebben tot de
kluis, maar morgen niet meer omdat zij wegens fraude is ontslagen,
dan moet dat efficiënt kunnen worden geregeld. Met efficiënt bedoel
ik hier dat de medewerking van de zojuist ontslagen employee niet
nodig moet zijn. Denkt u vooral niet dat mijn voorbeeld van een
frauderende bankemployee onrealistisch is. In tegendeel, veruit de
meeste incidenten zijn zogenaamde ’inside jobs’: 85% van de over-
vallen op waardetransporten worden door eigen personeel gepleegd
(NRC Handelsblad, Zaterdag 6 Oktober).

Waarom speelt veiligheid een steeds belangrijkere rol in de infor-
matica, en meer in het bijzonder in de gedistribueerde systemen?
Voordat ik het antwoord geef wil ik iets zeggen over de ontwikkeling
van de Informatica.

Tot de opkomst van de PC in de jaren 80 was een computer een
mainframe. Dat was een duur apparaat, dat werd beheerd door (of
in opdracht van) de eigenaar. Het mainframe stond opgesteld in een
ruimte waar alleen daartoe aangewezen personeel toegang had. Ge-
bruikers mochten niet in de buurt komen, ze mochten aanvankelijk
ook niet middels een of andere terminal indirect met de compu-
ter werken. Gebruikers mochten alleen een pakket ponskaarten of
een papieren bandje inleveren met daarop hun programma’s en ver-
werkingsopdrachten. De operators handelden de opdrachten af en
bewaakten de computer. Als werkstudent heb ik zelf in 1973 nog
bij het Mathematisch Centrum in Amsterdam (nu Centrum voor
Wiskunde en Informatica) ponskaarten en bandjes voor de klanten
op de Nederlandse X8 computer ingelezen. Dat was een geweldig
bijbaantje omdat je eigen jobs met voorrang kon behandelen, op
een voor die tijd fantastische computer. Hackers bestonden in die
tijd nog niet, wormen werden bestudeerd door biologen en virussen
waren het domein van de medici. Juristen maakten zich echter al
wel zorgen over copyright op programmatuur.

Inmiddels heeft de PC de computer in de kantoren en bij mensen
thuis gebracht, zodat momenteel meer dan een half miljard PC’s
dag en nacht klaar staan voor gebruik. Zonder netwerken zou er
niet zo veel verschil bestaan in de veiligheidsmaatregelen tussen de
mainframes van toen en de PC van nu. Het op een geregelde wijze
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toegang te verlenen tot eigendommen kan zonder netwerken in prin-
cipe op dezelfde wijze verlopen op de PC als op het mainframe van
toen. Echter dankzij het feit dat bijna alle computers in de wereld
nu via netwerken met elkaar verbonden zijn werken de oude vei-
ligheidsmaatregelen niet meer. Eigendommen kunnen bijvoorbeeld
gedistribueerd zijn. Ik denk hierbij aan de miljoenen muziekbestan-
den in het MP3 formaat die via de websites van Napster, Kazaa en
dergelijke te bereiken zijn. Mijn nichtjes hebben me laten zien hoe
makkelijk het is om op bestelling muziek bij Napster te vinden, die
te downloaden en op een CD te branden. Zo kan je als scholier nog
wat zakgeld bijverdienen ook. Het regelen van toegang tot een be-
paald MP3 bestand is geen eenvoudige zaak meer. De eerste vraag
die we ons moeten stellen heeft betrekking op de interpretatie van
het woord eigendom in een context waarin digitale kopieën niet te
onderscheiden zijn van het origineel. Van wie is dan het eigendom?
Van de eigenaar van de PC? Van de muziekindustrie? Van de artiest
of de componist? Van de netwerkbeheerder?

De tweede vraag heeft te maken met het verlenen van toegang.
Wie verleent er toegang? Een betrokken Internet Service Provider?
De eigenaar van een betrokken PC? Een netwerk beheerder?

De derde vraag heeft betrekking op het netjes regelen van het
een en ander. Hoe kan je ervoor zorgen dat de muziek van Metallica
morgen niet meer via Napster te bereiken is? Door alle Napster
gebruikers een e-mail te sturen of ze alle Metallica MP3’s willen
wissen? Dat werkt natuurlijk niet. Over Napster zal ik het straks
nog wat uitvoeriger hebben. Het is duidelijk dat dit slecht het topje
van de ijsberg is, er zijn vele vragen, langdurige juridische gevechten,
en nog maar weinig afdoende antwoorden.

De meeste vragen die ik net stelde zijn niet technisch van aard.
Echter, de typische Informaticus belast met IT veiligheid in een
organisatie gaat op zoek naar technische oplossingen. Met zo’n op-
lossing in de hand kon hij tot voor kort bij de venture capitalist op
Sand Hill road in Palo Alto een paar miljoen ophalen om een dot
com te beginnen. Gelukkig is de hype nu over, de Internet bel is
inmiddels gebarsten, en in een jaar tijd zijn er wereldwijd al meer
dan 17000 dot coms weer failliet (de zogenaamde dot gones). Vaak
was de oorzaak slecht management. We hebben nu wel geleerd dat
techniek belangrijk is, maar dat je er met techniek alleen niet bent.

Ik zal nu iets vertellen over het onderzoek dat we in de vakgroep
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doen. Daarbij speelt techniek een belangrijke maar niet de enige
rol.

@ Home Anywhere – @HA

Eigenlijk is het Internet niets anders dan een stelsel van afspraken
of protocollen, waarvan het Internet Protocol (IP) het belangrijkste
is. Door middel van een protocol spreek je precies af hoe je informa-
tie kunt uitwisselen, zodat er geen misverstanden kunnen optreden.
Het IP protocol is echter ontworpen om wat in het jargon heet ‘best
effort’ verkeer mogelijk te maken. Dat houdt in dat we wel ons best
doen om die webpagina of die film zo snel mogelijk op te zoeken,
maar dat er geen garanties voor tijdige aflevering zijn. Als je een
web pagina opzoekt is het niet zo erg als je soms wat langer moet
wachten omdat het druk is op de digitale snelweg, maar als je een
film kijkt is het storend als de film stokt. Het @HA netwerk waar we
in de vakgroep aan werken gaat uit van protocollen die wel garanties
kunnen bieden voor verkeer dat die garanties nodig heeft. Dat doen
we door op steeds precies uit te rekenen wie er aan de beurt is. De
wetenschappelijk uitdaging is om het systeem zodanig te ontwerpen
dat het schaalbaar is, dat wil zeggen dat de zaak blijft werken als je
in plaats van een huis een hele buurt probeert te bedienen. Natuur-
lijk is ook ons systeem niet in staat om meer bits per seconde door
een kabel te sturen dan fysiek mogelijk is. Ons systeem zal wel in
staat zijn om de capaciteit optimaal te benutten.

Naast de technische uitdagingen die we moeten aangaan om het
@HA netwerk te ontwerpen en de bouwen gaan we ook werken
aan een toepassingen op het gebied van veiligheid. Hierbij zijn we
gëınteresseerd zowel in de mate waarin ons netwerk aan de bevei-
liging van ons huis bijdraagt, als in de beveiliging van het netwerk
zelf. Een van de toepassingen waar we aan denken is het intelligente
huis ten behoeve van mensen die extra zorg nodig hebben. Zo kan ik
me voorstellen dat een gasfornuis kan worden uitgerust met een sen-
sor die vaststelt of er gas uit de branders stroomt, en met een sensor
die de vlam temperatuur meet. Met behulp van beide signalen kan
je vaststellen of er gas uitstroomt zonder dat er een vlam is, een
potentieel gevaarlijke situatie. Er dient zich een interessante vraag
aan, namelijk waar de intelligentie zit die de signalen verwerkt en
verantwoorde conclusies trekt. Waarschijnlijk zijn de sensoren heel
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eenvoudig en goedkoop, en hooguit in staat tot het digitaliseren van
de sensor informatie. Er ligt hier een grote uitdaging om het sys-
teem zo te ontwerpen dat taken efficiënt kunnen worden gedelegeerd
aan apparaten die de vereiste rekencapaciteit in huis hebben zoals
bijvoorbeeld de televisie, of de set top box.

Onze sensoren en de bijbehorende intelligentie kunnen ook na-
gaan of het gas misschien langer dan normaal aan is, en men wellicht
is vergeten dat er nog een pan op het vuur staat. De sensors zijn
via het @HA netwerk verbonden met de overige apparatuur in huis,
zoals de TV, en de telefoon. Ruim voor dat de pan droog kookt,
verschijnt er al een mededeling op de TV die waarschuwt dat het
gas nog aanstaat. Ook hier ligt een interessant probleem: hoe stel
je vast wat langer dan normaal is? De een kookt de groenten tot
ze bijtgaar zijn, de ander kookt de groente veel langer. De intel-
ligentie zal dus rekening moeten kunnen houden met persoonlijke
voorkeuren en gewoonten.

Er zijn legio toepassingen die ongelukken kunnen voorkomen,
en/of het wooncomfort kunnen vergroten, maar de toepassingen
worden nog veel interessanter als het ook mogelijk is om van bui-
tenaf met het thuis netwerk te communiceren. Voor hulpverleners
en verzorgers is het nuttig om informatie over bewoners en hun be-
hoeften te kunnen verzamelen, zonder dat ze daarvoor op de fiets
hoeven te springen. Meetgegevens verzameld door medische appara-
tuur, bijvoorbeeld over bloeddruk en hartslag kan online beschikbaar
worden gemaakt. Ingrijpen op afstand is ook mogelijk, bijvoorbeeld
om mensen te herinneren aan afspraken, of aan het innemen van
medicatie. Natuurlijk kunnen dergelijke toepassingen niet worden
gebouwd zonder adequate beveiliging. In het bijzonder mogen al-
leen daartoe bevoegde hulpverleners ingrijpen. Bepaalde informatie
mag eventueel door naaste familieleden, of goede buren worden in-
gezien. Het is cruciaal dat de beveiliging van het netwerk van meet
af aan ter hand wordt genomen. Ook hier ligt een belangrijk verschil
tussen ons @HA netwerk en het Internet, waar pas veel later aan
beveiliging is gedacht.

Het @HA netwerk is er niet alleen om controle signalen door te
geven, zoals ‘het gas is nog aan’, of ‘neem je medicijnen in’. We
willen ook beeld en geluidssignalen kunnen doorgeven, bijvoorbeeld
het geluid van de televisie als je even een kopje koffie aan het maken
bent in de keuken, of beelden van de camera bij de voordeur om
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te laten zien wie er aanbelt. De kinderen willen video spelletjes
met de buurkinderen spelen, en ze willen hun muziek uitwisselen
met de andere kinderen van school, en met hun neefjes en nichtjes
in Canada. Naast technische uitdagingen om het netwerk en de
applicaties veilig, betrouwbaar en goedkoop te maken liggen hier
ook een aantal andere problemen die ik wil illustreren aan de hand
van de geschiedenis van Napster.

Peer-to-peer

Napster.com was een web site die een enorme collectie muziek ont-
sloot. Het slimme was, dat de muziek zelf niet op de computers van
Napster stond, maar op PC’s bij mensen thuis en op het werk. Als
je via Napster te weten was gekomen bij wie je favoriete muziek te
vinden was kon je deze eenvoudig kopiëren zonder verdere tussen-
komst van Napster. De technische term hiervoor is een peer-to-peer
netwerk, ofwel een netwerk van gelijken. Dit in tegenstelling tot
een client-server relatie waarbij een partij centraal staat en diensten
verleent aan haar klanten. Bij Napster kon iedereen meedoen en
zijn muziekcollectie via Napster toegankelijk maken. De beloning
was alleen status, het ‘erbij horen’. Mensen die wel muziek downlo-
aden maar niets beschikbaar stellen zijn freeloaders (uitvreters), en
sociaal niet gewaardeerd. Binnen bestaande gemeenschappen, zoals
scholen, kon je praten over hoeveel muziek je wel niet op Napster
had gezet, zodat je status in de groep daarmee verbeterde. Op de
Nederlandse Universiteiten worden er vergelijkbare, en uiterst po-
pulaire diensten door en voor studenten aangeboden.

Voor de muziekindustrie was Napster een doorn in het oog, om-
dat de intellectuele eigendom van de muziekindustrie gewoon op
straat kwam te liggen, vrij voor iedereen toegankelijk. Dit is een
interessant beveiligingsprobleem. Op instigatie van onder andere de
drummer van Metallica, Lars Ullrich, is Napster uiteindelijk door de
rechter op de knieën gedwongen. De achilleshiel van Napster was,
dat het als bedrijf kon worden aangesproken op het mogelijk ma-
ken van muziekpiraterij. Napster is nu een dienst voor betalende
abonnees aan het worden en heeft daarmee zijn aantrekkingskracht
voor de oorspronkelijke adepten verloren. Nieuwe fenomenen, zoals
Kazaa, Gnutella, Mojo Nation en Freenet hebben de rol van Nap-
ster overgenomen. In geen van deze peer-to-peer netwerken is er een

9



rechtspersoon aan te wijzen die verantwoordelijk is of kan worden
gehouden, waarmee het veel moeilijker is geworden om een derge-
lijk dienst met juridische middelen van het Internet te weren. De
muziekindustrie probeert nu de rechtspersonen te vinden die verant-
woordelijk zijn voor die computers waar het meest frequent infor-
matie van wordt geladen. Dit is een ondoenlijke taak.

We kunnen uit de Napster zaak een aantal lessen over veiligheid
in gedistribueerde systemen leren. Op de eerste plaats helpt het niet
als je probeert met techniek alleen het probleem op te lossen. De
huidige digitale kopieën zijn niet van elkaar te onderscheiden, der-
halve niet traceerbaar en dus ook niet te gebruiken als bewijsmate-
riaal. Onderzoek naar robuuste watermerken voor digitale muziek,
film etc., kan in de toekomst hopelijk uitkomst bieden. Tegenhou-
den van het netwerk verkeer dat het gevolg is van het uitwisselen
van digitale muziek met bijvoorbeeld een firewall of een filter, zoals
de nieuwe Napster dat wil, is op zijn minst uiterst kostbaar. Hoe-
veel firewalls moeten we neerzetten en waar? Hoe weet een firewall
eigenlijk of er een MPs bestand langs kom? Het tegenhouden van
een peer-to-peer service met juridische middelen is evenmin effectief.
Met Napster kon nog worden onderhandeld, maar met Gnutella is
dat niet meer mogelijk.

Naar mijn mening heeft de muziekindustrie hier een mooie kans
laten liggen. Volgens een artikel in de Wall Street journal van 13
Juni 2000 is de verkoop van CD’s in winkels bij Amerikaanse univer-
siteiten met snelle Internet verbindingen gelijk gebleven ten opzich-
te van 1997. Dit terwijl in heel Amerika de verkoop van CD’s met
18% was gestegen over dezelfde periode van drie jaar. De invloed
van gelijkblijvende verkoop in universiteitssteden heeft echter geen
meetbare invloed gehad op de totale omzetgroei van ongeveer 6%
per jaar. De muziekpiraten die illegale CD’s maken hebben daar-
entegen wel een meetbare invloed. In een artikel uit de Europese
editie van de Wall Street Journal van precies een jaar later staat dat
de IFPI (de International Federation of the Phonographic Industry)
schat dat in 2000 muziekpiraten ter waarde van meer dan 4 miljard
euro aan CD’s hebben gekopieerd, op een totaal van 40 miljard dol-
lar wereld wijde omzet [6]. De schade die Napster heeft aangericht,
verbleekt daar waarschijnlijk bij.

Men heeft helaas onvoldoende oog gehad voor de mogelijkheden
die Napster had kunnen bieden. Bijvoorbeeld door het beschikbaar
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stellen van een track van een CD zou je misschien de verkoop van
CD’s kunnen bevorderen. Amazon heeft dit idee wel opgepakt. Je
hebt nu de mogelijkheid om het begin van een aantal tracks van een
CD te beluisteren voordat je de CD koopt. Er zijn nog vele ande-
re mogelijkheden voor de muziek industrie om meer omzet en meer
winst te behalen. In een artikel in de MacKinsey Quarterly stellen
May en Singer [6] dat van de 15$ die een CD gemiddeld kost er 9$
besteed wordt aan productie- en distributiekosten. De gemiddelde
muziekliefhebber besteed $60 per jaar aan CDs. Als iedere muziek-
liefhebber voor een jaarlijks abonnement van zeg 120$ toegang zou
krijgen tot alle muziek die ooit is gemaakt, waar je maar wilt en
in de kwaliteit die je maar wilt, dan verdubbelt daarmee de omzet
van de muziekindustrie, terwijl de kosten bijna gehalveerd worden.
Het moet toch mogelijk zijn om nieuwe technieken en winstgevende
business modellen te ontwikkelen op basis van dit soort ideeën.

Als conclusie stel ik dat een veiligheidsprobleem creatief moet
worden aangepakt, door met technische, juridische en economische
middelen nieuwe oplossingen te verzinnen. Essentieel is hierbij niet
om een trend te ontkennen of te proberen te onderdrukken, maar om
nieuwe mogelijkheden te ontwikkelen die uiteindelijk voor iedereen
winst kunnen betekenen. Digital Rights Management is een techniek
die hierbij zou kunnen helpen. Dit is een onderwerp van onderzoek
in de vakgroep, ik zal daar nu iets over vertellen.

Digital Rights Management

Het idee van digital rights management is dat digitale muziek, boe-
ken, films en dergelijk wel digitaal bij de klant thuis kunnen worden
bezorgd, maar niet direct in een vorm waar je wat aan hebt. Je
hebt een licentie nodig om het digitale materiaal te kunnen bekij-
ken of beluisteren. Dit gaat ongeveer op dezelfde manier als bij
betaaltelevisie. Daarbij sluit je een contract met een aanbieder van
programma’s. Deze plaatst een zogenaamde set top box (letterlijk
een doos die je op de TV zet) bij je thuis, en geeft je een smartcard.
Zolang je de abonnementsgelden betaalt, decodeert de set top box
de signalen en kan je van de programma’s genieten. De smartcard
bewaart de geheime sleutels die nodig zijn om het signaal te kunnen
decoderen.

Bij digital rights management gebruiken we geen set top box en
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smartcard maar wordt gecodeerde informatie via het Internet op de
PC gezet. In plaats van een smartcard koop je een digitale licentie,
met behulp waarvan de programmatuur op je PC de gecodeerde
informatie kan ontcijferen. Op dit moment is de bescherming die
digital rights management systemen kunnen bieden beperkt. Het
is niet moeilijk om de beveiliging te omzeilen. In Juli van dit jaar
is nog een Rus in Las Vegas door de FBI opgepakt omdat hij had
laten zien hoe gemakkelijk de ingebouwde beveiliging van Adobe
acrobat reader te omzeilen is. In het algemeen biedt digital rights
management slechts beperkte bescherming, omdat, net als bij de
DVD speler, de beveiliging pas werkt als iedereen zich aan de regels
houdt. Dat laatste is natuurlijk geen realistische aanname. Wel
realistisch is de aanname dat de meeste gebruikers zich aan de regels
zullen houden. Dan maken we weer een afweging tussen het risico
revenuen te verliezen omdat mensen frauderen, tegen de kosten die
er gemaakt moeten worden om frauderen tegen te gaan. In ons
eigen onderzoek gaan we er niet vanuit dat een perfect digital rights
management systeem mogelijk is. We zijn op zoek naar een systeem
dat werkt als de meeste spelers zich aan de regels houden. In dit
verband is het relevant om het fenomeen scriptkids te noemen. Dit
zijn mensen die frauderen, maar niet op basis van door hen zelf
bedachte manieren, maar door middel van door anderen bedachte
manieren. We gebruiken het woord script hier om aan te geven
dat de stappen die moeten worden ondernomen om te frauderen in
een soort recept (een script) zijn vastgelegd. Je zou het kunnen
vergelijken met een robotje dat een autoslot voor je openpeutert,
terwijl je daar zelf niet toe in staat bent. Het verschijnsel scriptkids
vorm een grote bedreiging voor de geldigheid van risico analyses,
omdat we er bij zo’n analyse van uit gaan dat een beperkt aantal
mensen wil en ook kan frauderen. Er zijn waarschijnlijk veel meer
mensen die willen frauderen, maar die daar de techniek niet voor
in huis hebben. Met de juiste recepten worden dergelijke lieden
scriptkids, en kunnen ze ineens wel frauderen. We moeten dus goed
weten waar we ons tegen willen beschermen, hoe de tegenstanders
denken en hoe ze te werk gaan. Hierbij komt alweer meer bij kijken
dan techniek alleen.

Ik heb nu iets verteld over veiligheid in het algemeen, en over ons
eigen werk op het gebied van een veilig thuis netwerk en digital rights
management. Ik wil nu iets vertellen over een aantal gereedschappen
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waar we aan werken om veiligheid in gedistribueerde systemen mee
te verhogen. Dat zijn biometrie en smartcards.

Biometrie

In mijn definitie van veiligheid heb ik het over toegang geven tot
eigendommen. Als je niet weet wie toegang moet hebben en van
wie de eigendommen zijn, dat is er niet veel om over te praten. Het
is dus van belang om de partijen met zekerheid te kunnen identifi-
ceren. Dit proces heet authenticatie. Het vindt plaats tussen twee
partijen, die in de literatuur traditioneel worden aangeduid met de
namen Alice en Bob. Stel dat Alice Bob ervan wil overtuigen dat
zij inderdaad Alice is en niet iemand anders, bijvoorbeeld Carol. Er
zijn in principe drie methoden van authenticatie, die afzonderlijk of
in combinatie kunnen worden gebruikt. De methoden zijn gebaseerd
respectievelijk op iets dat je weet, iets dat je hebt of iets dat je bent.

Iets dat je weet zou een van tevoren afgesproken geheim wacht-
woord tussen Bob en Alice kunnen zijn. Als Alice inderdaad het
goede wachtwoord uitspreekt dan weet Bob dat zij inderdaad Alice
is, en niet Carol die naar we aannemen het wachtwoord niet kent.
Alice weet dan nog niet of zij inderdaad met Bob te doen heeft,
daar zou een ander wachtwoord voor kunnen worden afgesproken.
Het probleem met wachtwoorden is dat mensen vaak heel gemakke-
lijk te achterhalen woorden kiezen, bijvoorbeeld de naam van hun
partner, van een kind, of van een voetballer. Helaas is beveiliging
door middel van wachtwoorden tamelijk zwak om dat ze zo makke-
lijk kunnen worden geraden. Wie hier in de zaal heeft bijvoorbeeld
de naam van een voetballer, of een variatie daarop als password?
Durft u uw vinger op te steken?

De tweede mogelijkheid van authenticatie is gebaseerd op iets
dat je hebt, bijvoorbeeld een fysieke of digitale sleutel. Als Alice de
enige is met een sleutel die op het slot van Bob’s voordeur past dan
weet Bob dat het inderdaad Alice is. Voor wederzijdse authenticatie
zijn twee deuren en twee sleutels nodig. Het probleem van sleutels
is dat ze moeten worden beheerd. Zo moeten zowel Alice als Bob bij
de sleutelbeheerder langs om een geschikte sleutel te verkrijgen. Op
kleine schaal, bijvoorbeeld op een Universiteit is het niet moeilijk
om hier een organisatie voor op te zetten, immers we vertrouwen
allemaal degene die ons salaris betaalt, dus als diezelfde organisa-
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tie sleutels uitgeeft hebben we daar tenminste een vertrouwen in dat
evenveel waard is als ons salaris. Op mondiale schaal is het probleem
veel moeilijker op te lossen, want er is geen organisatie die iedereen
vertrouwt. We vertrouwen de overheid niet, maar ook niet de ban-
ken, of de creditcard maatschappijen, of grote bedrijven, zoals IBM,
of Microsoft. Onderzoek naar een infrastructuur voor elektronische
sleutels (een Public Key Infrastructuur) is in volle gang, maar zon-
der consideratie van sociale en maatschappelijke aspecten kan dat
geen acceptabele oplossing opleveren.

De derde mogelijkheid van authenticatie is gebaseerd op iets dat
je bent. Dat kan een vingerafdruk zijn, een scan van de iris, de
manier waarop je loopt, de manier waarop je je handtekening zet
etc. Dergelijke zogenaamde biometrische karakteristieken zijn vaak
moeilijk te vervalsen omdat ze gebaseerd zijn op de biologische ver-
schillen die er tussen mensen bestaan. Je kan je vingerafdruk ook
niet vergeten, of pijnloos veranderen dus lijkt biometrie veelbelo-
vend. Ook hier zijn helaas problemen. Zo is het bijvoorbeeld niet
moeilijk om een stempeltje van een vingerafdruk te maken, zelfs als
je alleen maar beschikt over een glas met een ‘vette’ vinger erop.

Met collega’s in Southampton werken we aan een systeem dat
mensen herkent aan de manier waarop ze een zelf gekozen ritme tik-
ken [4]. Het idee is dat als er iemand op de deur klopt, dat je meestal
wel kan horen aan de manier waarop er geklopt wordt wie het is.
Het leuke van onze op gedrag gebaseerde biometrische methode is
dat ze niet geassocieerd is met criminaliteit, zoals vingerafdrukken,
en dat de methode ook niet onaangenaam voor de gebruiker lijkt,
zoals het maken van een opname van je iris. Mensen zijn immers
lang niet altijd bereid zijn om apparaten aan te raken, een hand in
een apparaat te steken of om voor een camera te poseren. De mate
waarin men daartoe bereid is hangt in sterke mate samen met cul-
turele en sociale achtergrond. Bij onze herkenner van ritmes zijn we
er van uit gegaan dat de meeste mensen wel van muziek houden, en
dat het tikken van een ritme leuk is, en niet bedreigend. De praktijk
moet natuurlijk leren of dat zo is, we zouden graag vervolgstudies
doen om de acceptatie en de kwaliteit van onze ritme herkenner te
onderzoeken. Ik hoop hiermee te hebben aangetoond dat securi-
ty onderzoek, met aandacht voor niet technische zaken, niet alleen
mogelijk maar ook vruchtbaar kan zijn.
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Smartcards

Een van de belangrijkste principes van de veiligheid is al in de negen-
tiende eeuw gepostuleerd door de Fransman Auguste Kerckhoffs [5].
Het principe is dat de veiligheid van een systeem alleen mag afhan-
gen van geheime sleutels, maar niet van het geheim houden van het
ontwerp van het systeem zelf. Het idee is dat door alles te publiceren
behalve de sleutels, de zwakke punten van het ontwerp snel zullen
worden ontdekt. Zelfs als het ontwerp in handen van de vijand valt
mag de veiligheid van het systeem er niet onder lijden. Stel voor dat
de sterkte van de beveiliging van een slot gedeeltelijk wordt bepaald
doordat het ontwerp geheim is. Zodra iemand een slot openmaakt
en op het Internet publiceert hoe het werkt dan kan iedereen meteen
gaan inbreken! Met Kerhoffs’ principe wordt veel gesjoemeld. Er
zijn bijvoorbeeld bij het ontwerpen van het GSM systeem, en van
DVD fouten gemaakt die de beveiliging hebben verzwakt (bij GSM)
of geheel hebben gebroken (bij DVD) [1].

Zelfs als we er van uitgaan dat aan Kerkchoffs’ principe is voldaan
moet je je afvragen waar de elektronische sleutels kunnen worden
opgeborgen; ik heb het hier alleen over digitale sleutels. Ze kunnen
in ieder geval niet zomaar in een bestand op de PC worden opgesla-
gen, want daar kan werkelijk iedereen bij. Meestal worden sleutels
dan ook op een zodanige manier opgeslagen dat je eerst een PIN of
een password moet intikken om de sleutels toegankelijk te maken.
Dat is ook niet echt veilig, gezien de problemen die mensen hebben
met het verzinnen van een goed password.

Een smartcard is een interessante oplossing om een sleutel in te
bewaren. Het grote verschil tussen de smartcard en de PC is dat
de smartcard zo is ontworpen dat het inbreken in de smartcard een
stuk moeilijker is dan in de PC. Het is zeker niet onmogelijk. Vele
betaal TV systemen lijden onder het op grote schaal namaken van
smartcards, een onderwerp waar mijn zoon onlangs nog een leuk
stuk over heeft geschreven in de Maxwell [3].

Het is opmerkelijk dat betaal TV piraterij met smart cards in
sommige gevallen niet eens illegaal is. Nog niet zo lang geleden
mocht je bijvoorbeeld een op Engeland gericht satelliet kanaal legaal
in Ierland ontvangen zonder daarvoor te betalen [7].

Een smartcard is een kleine computer, met voldoende opslagca-
paciteit om sleutels op te slaan, en voldoende rekencapaciteit om
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bepaalde cryptografische berekeningen met die sleutels te kunnen
uitvoeren. Cryptografie, letterlijk de kunst van het geheimschrijven
is een tak van de wiskunde die het mogelijk maakt informatie (ge-
representeerd als getallen) met behulp van een sleutel (ook gerepre-
senteerd als een getal) onherkenbaar te coderen. Het idee is dat het
met kennis van de sleutel makkelijk is om de informatie te coderen,
en te decoderen. Zonder kennis van de sleutel is het heel moeilijk
om de informatie te decoderen. Een veel gebruikt cryptografisch
algoritme is RSA, hetgeen een afkorting is van de namen van de
uitvinders Rivest, Shamir en Adleman. Dit algoritme is gebaseerd
op het feit dat het makkelijk is om getallen met elkaar te vermenig-
vuldigen, maar dat het veel moeilijker om het product weer te ont-
binden in factoren. Er zijn vele andere cryptografische algoritmen,
elk met specifieke voor en nadelen. Sommige cryptografische algo-
ritmen kunnen efficiënt op een smartcard worden gëımplementeerd,
anderen kosten al gauw te veel tijd.

Smartcards bestaan al geruime tijd, en ze worden veel gebruikt.
Iedereen heeft er wel een paar op zak, en zoals gezegd zit er ook een
in de GSM telefoon. Waar liggen dan de wetenschappelijke uitda-
gingen op dit gebied? Het antwoord heeft te maken met een heel
fundamenteel probleem in de Informatica, dat eigenlijk iedereen wel
kent: het probleem van de onbetrouwbare programmatuur. Voor
sommige toepassingen zoals een tekstverwerker is het vervelend als
de applicatie instort, en je werk kwijt bent: het beruchte blauwe
scherm. Dit komt regelmatig voor, maar we kunnen daar meestal
wel mee leven. Als de besturingsprogrammatuur van een kerncen-
trale onbetrouwbaar is, of die van een kruisraket dan hebben we
een veel ernstiger probleem. Gelukkig is er het vakgebied van de
formele methoden, dat zich bezig houdt met het construeren van
betrouwbare hardware en software. Smartcards nemen een plaats
in tussen de tekstverwerker en de kruisraket voor wat betreft de
eisen die we stellen aan de betrouwbaarheid. Smartcards hebben
daarnaast het grote voordeel dat ze klein zijn en dat de program-
matuur niet zo ingewikkeld is als die van een tekstverwerker of die
van een kruisraket. Daardoor is het niet alleen mogelijk om met
formele methoden een betrouwbaardere smartcard te maken, het is
ook economische verantwoord. Een van de projecten waar we in de
vakgroep aan willen gaan werken, in samenwerking met de formele
methoden groepen uit onze eigen faculteit en die uit Nijmegen is
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het ontwerpen van een uiterst betrouwbare besturingssysteem voor
toekomstige smartcards.

Conclusie

Het bouwen van een veilig systeem is moeilijk. Helaas maken we
het vaak nog moeilijker dan het al is, bijvoorbeeld door eerst het
systeem te ontwerpen en te bouwen en dan nog eens over de vei-
ligheid na te denken. We beveiligen ook vaak de verkeerde dingen
door niet goed na te denken over wat nou eigenlijk de bedreigingen
zijn waar we ons tegen willen beschermen. Ontwerpers houden zich
soms niet aan de basis principes, zoals dat van Kerkhoffs. Omdat de
beveiligingsprotocollen er vaak bedrieglijk eenvoudig uitzien worden
er vaak nieuwe protocollen gëıntroduceerd die niet deugen.

Samen met collega’s en studenten hier op de Universiteit, in Ne-
derland en in het buitenland wil ik werken aan oplossingen voor
problemen op het gebied van veiligheid in gedistribueerde systemen.
Ik hoop dat ik u ervan heb kunnen overtuigen dat dit onderzoek
zowel wetenschappelijk interessant als maatschappelijk relevant is.
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