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NUtech-redacteur Daniël Verlaan liep drie maanden
rond met een Google Glass. Zijn hoogte- en
dieptepunten.
LEES VERDER

  

De Washington Post schrijft vrijdag dat de NSA een budget van 79,7 miljoen
dollar heeft voor het ontwikkelen van een kwantumcomputer. Zo'n computer
zou de heilige graal voor de inlichtingendienst kunnen bieden: het kraken van
bijna alle versleutelingen.

OVERNAME NEST

Wereldwijd wordt hard gewerkt aan het ontwikkelen van kwantumcomputers, maar
een exemplaar dat kan wat de NSA wil is er voorlopig nog niet, legt
hoofdonderzoeker Harry Buhrman van het Centrum voor Wiskunde & Informatica
(CWI) uit. Hij doet onderzoek naar de theorie achter kwantumcomputers en de
algoritmes die zulke computers kunnen gebruiken. Vier vragen over de werking van
kwantumcomputers en het nut ervan voor de NSA.



Wat is een kwantumcomputer?
Een normale computer werkt met bits: nullen en enen. Eén bit is altijd nul of één.
Twee bits kunnen vier verschillende vormen aannemen: 00, 01, 10 of 11.

Google neemt Nest, maker van slimme thermostaten,
over voor 3,2 miljard dollar. Wat doet Nest, waarom
heeft de zoekgigant interesse in het bedrijf en waarom
haakt Apple af?

Een kwantumcomputer maakt gebruik van qubits, speciale bits die zich houden aan
de regels van de kwantummechanica. Die hebben de bijzondere eigenschap dat ze
zowel nul als één tegelijk kunnen zijn, een zogenoemde superpositie.

Vijf vragen over Nest en
Google

VIJF DINGEN DIE JE MOET WETEN

Met één qubit kun je niks doen, zegt Buhrman. Maar met twee qubits kun je een
superpositie creëren van vier toestanden: 00, 01, 10 en 11 tegelijk. Heb je 300
qubits, dan kun je twee tot de driehonderdste macht berekeningen tegelijk uitvoeren.
Dat maakt grootschalige, complexe berekeningen - waar traditionele computers lang
over doen - veel sneller mogelijk.
Er zijn nog allerlei problemen met kwantumcomputers. Modellen die werken met zo
veel qubits zijn er nog niet. Als je een qubit bekijkt - of als hij blootgesteld wordt aan
de lucht in een kamer - dan verliest hij zijn speciale kwantumkarakteristieken en kan
hij dus niet meer nul én één zijn.
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Bovendien is nog niet duidelijk wat de beste manier is om qubits te creëren. Op
atomaire schaal wordt nog met allerlei technieken geëxperimenteerd, onder meer
aan de TU Delft.

Waarom wil de NSA een kwantumcomputer?
De bijzondere eigenschappen van kwantumcomputers zijn voor inlichtingendiensten
als de NSA aantrekkelijk omdat onze huidige encryptie is gebaseerd op hele
moeilijke berekeningen.
Een kwantumcomputer zou die problemen relatief gemakkelijk kunnen oplossen. Het
versleutelen van internetverkeer met huidige encryptiestandaarden zou dan geen
zin meer hebben: de NSA zou alles kunnen lezen.
Volgens de Washington Post wordt hier dan ook hard aan gewerkt, onder de
projectnaam Penetrating Hard Targets.
Eerder steunde de NSA ook al wetenschappelijk onderzoek naar
kwantumcomputers, zegt Buhrman. In 2001 werkten hij en zijn collega Ronald de
Wolf samen met de Amerikaan Mark Heiligman, die werkte voor de NSA. In een
paper (.pdf) die zij samen publiceerden werd dit vermeld op de titelpagina.
In augustus van dat jaar kregen Buhrman en de Wolf een e-mail van Heiligman
waarin hij erop wees dat de NSA, in samenwerking met het ARO (Army Research
Office) en ARDA (Advanced Research and Development Activity) op zoek was naar
nieuwe projecten om te steunen. "We willen dit jaar een zeer breed net uitwerpen.
We zijn met name geïnteresseerd in nieuwe projecten van buiten de VS", stelde
Heiligman in de e-mail.
"Wij zijn daar niet op ingegaan", zegt Buhrman. Volgens hem was er toen vanuit de
EU voldoende geld om zijn onderzoek te betalen. Enkele jaren later lijkt de NSA te
zijn gestopt met het openbaar steunen van onderzoek naar kwantumcomputers, om
op eigen houtje verder te gaan.
"Iedereen zei wel dat ze ermee verder gingen", zegt Buhrman. "Maar toen hoorde je
er niets meer van. De NSA is ontzettend geheimzinnig."

Hoe kan een kwantumcomputer encryptie verslaan?
Om encryptiestandaarden te creëren worden vaak priemgetallen gebruikt. Deze
standaarden leunen op grote getallen die worden gegenereerd door grote
priemgetallen met elkaar te vermenigvuldigen. Het is namelijk heel moeilijk om een
groot getal te 'factoriseren', oftewel te berekenen welke twee priemgetallen met
elkaar zijn vermenigvuldigd om zo'n groot getal te genereren. "Er is geen snel
algoritme bekend dat dat op gewone computers kan doen, maar op
kwantumcomputers wel", zegt Buhrman.
Daarvoor is zelfs al een algoritme ontwikkeld: Shor's algoritme. Deze rekenwijze
werd al in 1994 door de Amerikaanse wiskundige Peter Shor bedacht en wacht
enkel nog op een computer om op uitgevoerd te worden. Het algoritme zou de
ingewikkelde berekening niet in eeuwen, maar in minuten kunnen uitvoeren.

Kan een kwantumcomputer ook zorgen voor nieuwe vormen van encryptie?
Hoewel kwantumcomputers de huidige encryptiestandaarden ongedaan kunnen
maken, is er ook een andere kant van het verhaal, vertelt Buhrman. Qubits kunnen
zelf namelijk worden ingezet om een onbreekbare vorm van encryptie te creëren.
Hiervoor wordt wederom gebruikgemaakt van de karakteristieken van de
kwantummechanica. Berichten worden verstuurd door middel van fotonen. Als deze
tijdens de overdracht worden afgeluisterd of er op een andere manier mee wordt
gesjoemeld, dan is dat voor zowel ontvanger als verzender meteen duidelijk. Het is
dan dus niet meer mogelijk om onopgemerkt af te luisteren.
De eerste systemen die hiervan gebruikmaken bestaan al en worden onder meer
gebruikt in de Zwitserse bankenwereld. Wel zijn er nog beperkingen: de fotonen
worden verstuurd over glasvezelkabels, maar over lange afstanden wordt het
signaal te zwak en werkt de technologie niet meer. Er wordt onder meer gewerkt
aan een manier om fotonen via satellieten te versturen om dit probleem op te
lossen.
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Onderzoekers Sonja Boas
en Roeland Merks (CWI)
hebben een nieuw
computationeel model
ontwikkeld dat het proces
van bloedvatuitholling
simuleert.
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ENGINEERINGNET - Over de
mechanismen die
bloedvatuitholling verklaren
woedt al sinds 1856 een
wetenschappelijke discussie.
Het model van onderzoekers
Sonja Boas en Roeland
Merks van de Life Sciences
groep van het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) in Amsterdam is een wezenlijke
stap voorwaarts in dit debat.
Een belangrijke stap in bloedvatontwikkeling is lumenformatie: de uitholling van
bloedvaten voor de doorstroming van bloed. In het experimenteel onderzoek naar
lumenformatie draait de discussie om twee verschillende mechanismen die
bloedvatuitholling zouden verklaren: vacuolisatie of cel-cel repulsie.
Bij het principe van vacuolisatie vindt uitholling binnen de cellen plaats doordat blaasjes
versmelten en hierdoor steeds grotere vormen aannemen. Bij cel-cel repulsie duwen
cellen elkaar weg en vindt de uitholling niet binnen maar tussen de cellen plaats.
De CWI-onderzoekers ontwikkelden een model dat beide mechanismen omvat en de
experimentele observaties reproduceert. Het model werkt het best als beide
mechanismen aanwezig zijn bij bloedvatuitholling en suggereert dat ze in combinatie
met elkaar een rol spelen.
Als beide mechanismen actief zijn in het model, lijkt uitholling in dunne vaten op
vacuolisatie, en in dikke vaten lijkt uitholling meer op het cel-cel repulsiemechanisme.
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Het model geeft dus een mogelijke verklaring voor de tegenstrijdige observaties die
voeding gaven aan het debat over bloedvatuitholling. << (bron: CWI, foto: Wikipedia
(Kelvinsong), schematische voorstelling bloedvaten)
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Al uw bedrijfsnieuws op het Engineeringnet. Het kan!
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RECENT NIEUWS
Technische ingrepen doen
aantal kabeldiefstallen bij
Belgische spoor dalen
Vorig jaar waren er 810
kabeldiefstallen op Belgische
spoorwegdomein, vergeleken
met 1.362 in 2012. De afname
is onder meer het gevolg van
technische aanpassingen, zo stelt Infrabel.

Connect Group mag
produceren voor Deutsche
Bahn en RATP
Onderneming in Poperinge
snijdt nieuw hoofdstuk aan:
dankzij erkenning door
Deutsche Bahn en RATP kan
het serieproductie opstarten
van reeks strategische producten voor
spoorwegmarkt.

Help, mijn pc is besmet met
Cryptolocker...
Venijnige variant van
ransomware versleutelt
gegevens, enkel losgeld van
300 euro betalen via
anonieme virtuele munt
Bitcoin geeft je pc weer vrij. Opletten met
bijlagen bij e-mails!

RS Components lanceert de
kleinste DC-DC-omvormer -

Projectleider infrastructuurwerken
Selor zoekt voor fod mobiliteit en
vervoer in Brussel: projectleider
met kennis van burgerlijke
bouwkunde en
projectmanagement in technische
vakgebieden. Je werkt als leidend
ambtenaar ofwel als adjunct van de leidende
ambtenaar. Lees meer over deze boeiende job...

Product Manager Electric Mobility
Werk mee aan de mobiliteit van
de 21ste eeuw! NMBS-dochter
Blue-mobility zoekt voor Vlaamse
proeftuin Olympus gedreven
Product Manager voor
aantrekken van nieuwe businessen researchprojecten ivm elektrische voertuigen
en Blue-bikes. Lees er meer over >>

Betaalbare 3D-printer beschikbaar
Open-source RepRapPro-printer
'Ormerod' vanaf nu te verkrijgen
via RS Components. Te
gebruiken met gratis, eenvoudige
DesignSpark Mechanical
software, ontwikkeld door RS en
SpaceClaim, en bibliotheek met 3D-modellen.
Klik hier voor meer informatie >>
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RICHARD KEIJZER
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Onderzoekers van het Centrum

Meer over
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Artikelen

Wiskunde & Informatica (CWI) in
Computer beoordeelt

Amsterdam hebben software

schoonheid

ontwikkeld die automatisch een
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persoonlijke video maakt op basis van
materiaal van verschillende personen.
Bedenker van de softwarehulp Rodrigo
Laiola Guimarães verdedigt zijn
proefschrift ‘Socially-Aware Multimedia
Authoring' op 28 januari 2014 aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Met de nieuwe
techniek wordt het mogelijk om videobeelden van bijvoorbeeld een evenement met
elkaar te combineren, zodat een aangenaam geheel ontstaat.

Wetenschap werkt aan leugenherkenner
voor...
Computermodel simuleert hartfalen
Wiskunde kan decentraal beheer
effectiever maken
Meer artikelen binnen dit onderwerp

Niet meer op de plank laten liggen
Zo wordt voorkomen dat video's worden gemaakt en vervolgens nooit meer worden
bekeken. De meeste mensen gebruiken vaak de videocamera van hun smartphone,
maar de vele uren videomateriaal die ze opnemen worden nauwelijks
teruggekeken. De video’s zijn ook meestal te lang, van matige kwaliteit, uit één
standpunt genomen en zonder verhaalstructuur.

Te weinig kennis
De gemiddelde amateurfilmer heeft niet voldoende kennis om het videomateriaal om
te vormen tot een film die het aankijken waard is. De software - MyVideos geheten automatiseert dit proces en creëert een persoonlijke video door materiaal van
verschillende amateurcamera’s van hetzelfde evenement te combineren. Deze
video is afgestemd op de voorkeuren van de kijker en houdt rekening met de
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doelgroep en hun relatie met de afgebeelde personen.

Europees project
Het onderzoek is uitgevoerd als onderdeel van het project Together Anywhere,
Together Anytime (TA2), gefinancierd door de Europese Unie. TA2 bestudeert de

Achtergrond uitgelicht

rol van technologie in het onderhouden van relaties tussen gezinnen, met name het
delen van verhalen via digitale foto’s, video’s en de mogelijkheid hierop te reageren.
Het proefschrift is te downloaden.

Softwaretesters zijn geen trendsetters
voor abonnees

Er doet zich een nieuwe trend voor op het
Share
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Tweet

gebied van softwareontwikkeling: de testers
bewegen...
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Ja, computers kunnen kijken 14 JANUARI 2014
Promovendus vindt fouten in Java

computers doorbreken, zegt Menno van
Doorn. Nog intiemer,...
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Meer achtergrond artikelen

OF MEER OVER: CWI, VIDEO, REDIGEREN, PROEFSCHRIFT, PROMOTIE,
BEELDHERKENNING

Enhancing Your Applications
Gaat uw organisatie vooruit of wordt d
vooruitgang tegengehouden? Haal n
uit uw bedrijf! Kom op 11 maart naar
seminar, Oracle Systems: Enhancing
Applications – en ontdek hoe het dra
Oracle applicaties op Oracle systeme
helpen om maximale waarde te lever
klanten en veel betere bedrijfsresulta
bereiken.
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