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``Vi står i dag på randen af  en revolution i kryptografi''. 

Dette var den første linje i 1976 artiklen ``New directions in cryptograhpy'', skrevet af de to amerikanske
forskere Whitfield Diffie og Martin E. Hellman. Mange forfattere ville drømme om at starte deres

videnskabelige artikel sådan, og det bedste ved denne åbning er, at det senere viste sig, at de havde ret.
 

I dag er kryptologi en etableret videnskabelig disciplin med konferencer holdt om emnet over hele verden, og
kurser om grundlæggende kryptologi undervises i dag i de fleste lande.

 
Men muligvis står vi på randen af  en anden revolution i kryptografi, nemlig hvis store kvantecomputere

bliver en realitet.
Flere og flere forskere synes at tro, at dette vil ske i en overskuelig fremtid. Disse computere vil kunne bryde
det meste af den public key-kryptologi, der anvendes i verden i dag. Det anbefales derfor af mange at starte

overgangen fra konventionel kryptologi til såkaldt ``post-kvantekryptologi'', allerede i dag.
 

Denne bog er baseret på forfatterens forelæsningsnoter, skrevet til kurser undervist på Danmarks Tekniske
Universitet (DTU).

 
Lars Ramkilde Knudsen har været professor i kryptologi siden 1999, er opfinderen af  krypteringsprincippet

``dynamisk kryptering'' og er en af  grundlæggerne af den danske kryptologi-virksomhed, Dencrypt.
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