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I. INTRODUCCIÓ 
 El primer que volem aconseguir es apropar el treball al lector i també explicar les 

motivacions i els objectius amb els quals hem afrontat tota aquesta tasca. 

 
1.1. Motivacions personals per realitzar el treball 
 Prenent com a punt base l’àmbit de les tecnologies, ciències cap a les quals he orientat la 

meva carrera com a estudiant, necessitava trobar un tema que em proporcionés la satisfacció 

d’aprofundir o iniciar-me en un nou món, però que a la vegada m’ajudés a enriquir els meus 

coneixements, sobretot en matemàtiques i que m’iniciés en la informàtica. 

 

Tots aquests punts vaig veurel’s recollits en el tema del qual tracta aquest treball, la 

criptografia. Ja que aquest és un món totalment desconegut per a mi, mai no havia ni tan sols 

intentat informar-me dels aspectes més elementals i importants de la criptografia, com a exemple, 

puc dir que tot el meu coneixement es basava en articles de diaris i revistes que havien caigut a les 

meves mans per casualitat. 

 

Aquest tema també consta d’una part purament matemàtica, que s’ha utilitzat des dels 

inicis de la criptografia fins avui dia. Podríem dir que les matemàtiques són el pilar sobre el qual 

gira tota la criptografia, ja que sense aquestes no podria arribar als complexos i extraordinaris límits 

on ha aconseguit arribar. Per últim també vaig veure recollida la part informàtica, ja que com en 

quasi totes les ciències contemporànies, aquesta té un pes molt important.  

 

1.2. Objectius 
 Com en qualsevol tasca o acció que realitzem a llarg de la nostra vida aquest treball està 

marcat per uns objectius dels quals mai ens podem oblidar. Al ser una part imprescindible i 

important de tot treball, hem cregut que seria interessant fer de coneixement general totes 

aquestes metes que ens hem marcat, es compleixin o no. 

 

 Al ésser el primer treball d’aquesta magnitud que realitzem a la nostra vida, crec que 

hauríem de fer molta atenció a l’aspecte metodològic i de presentació, per la qual cosa volem 

arribar a fer un treball fixant-nos i sense oblidar-nos d’aquestes parts, ja que les bases que 

aconseguim assolir durant aquest període ja ens quedaran implantades per a la resta de treballs 

que vulguem o necessitem elaborar més endavant.  

 

Com hem comentat anteriorment aquest treball l’enfocarem des d’una part tecnològica. 

Basant-nos en això direm que un dels principals objectius es conèixer amb profunditat la part 

matemàtica de la criptografia. Aquest objectiu ens proporcionarà uns coneixements importants i 

útils per a posteriors etapes i estudis més elevats. 
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 Per últim, i per això no menys important, volem arribar a dissenyar un programa, més o 

menys complex, que ens realitzi la tasca d’encriptar i desencriptar qualsevol text, que és l’essència 

i sobre la qual gira tota la criptografia. 

 

 Partint d’això el que hem de fer es posar tot l’esforç que estigui al nostre abast, per intentar 

aconseguir, amb el màxim grau possible, aquests objectius. 

 

1.3. Estructura del treball 
 Com tota estructura s’ha de dividir en diverses parts, les seccions del nostre treball són les 

següents: 

 

• En la primera part trobem els aspectes conceptuals formant part del marc teòric i 

contextual de referència sobre l’objecte del nostre estudi. Dintre trobem una presentació al 

tema, indicant les seves bases, la seva història, i les seves parts fonamentals. Una vegada 

ja hem fet nostre el tema, trobem la part més intensa del treball, on aprofundim més en 

diversos temes de la criptografia, com els seus tipus i les seves aplicacions. 

Dintre d’aquesta part podríem dir que trobem la part teòrica de la criptografia, el que hem 

de saber per realitzar qualsevol pràctica o experiment de qualsevol tema. 

 

• La segona part és el que anomenem marc aplicat. Aquí es on recopilem tota l’informació 

que trobem en la primera part i l’utilitzem amb la finalitat de crear nosaltres mateixos un 

programa per tal d’arribar a entendre amb més claredat tota la primera part i així veure les 

seves aplicacions. 

 

• En la tercera, i última part, trobem tot un seguit de conclusions a les quals haurem arribat 

després de realitzar tot el treball; també hem cregut convenient mostrar les limitacions amb 

les quals ens hem trobat durant tot el procés de creació d’aquest. 

 
1.4. Agraïments 
 Ara ens trobem davant d’un apartat que acostuma a ser usual trobar-lo dins de qualsevol 

treball d’una dificultat considerable. Podríem treure’l sense buidar-li contingut temàtic al treball, 

encara que això suposaria privar d’un mèrit a unes persones que s’ho han merescut i que crec que 

mereixen, pels seus actes i col·laboració, el seu reconeixement. No em puc estar de donar-li les 

gràcies a totes aquestes persones. 

 

 Primer de tot agrair al tutor d’aquest treball, Àngel Martínez Mota, per la seva col·laboració,  

en la qual hem d’incloure totes les seves indicacions que han ajudat a perfeccionar aquest treball i 
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també donar-li gràcies per la seva voluntarietat que han fet possibles que m’iniciés i arribés a 

conèixer parts com la programació, essencials en aquest treball. 

 

 També agrair a Josep Ma Zaragoza Raduà per la seva preciada ajuda en la confecció 

d’aquest treball, sobretot en l’aspecte metodològic i acadèmic, en el qual m’ha inculcat uns 

coneixements que segur em seran molt útils en propers treballs i sense els quals aquest treball no 

hauria sigut tant enriquidor. També gràcies pel seu temps, sempre generós i gratuït del que he 

disposat en tot moment així com per les seves idees. 

 

 Al meu germà Daniel Rodrigo per la seva ajuda en aspectes matemàtics on jo no arribava i 

que, gràcies a les seves explicacions, he pogut entendre i comprendre amb claredat. També 

gràcies per oferir-se, sempre desinteressadament, a col·laborar en la creació d’aquest treball. 

 

 També als membres del tribunal, els quals han acceptat l’encàrrec de valorar el present 

treball de recerca. 
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PART I: MARC TEÒRIC I CONTEXTUAL DE REFERÈNCIA 

 
II. LA CRIPTOGRAFIA 
 En la realització d’aquest capítol hem seguit Blanch i Ruiz (2002). També ens hem fixat en 

Nieto i Rubio i en Schneier (2003). Per últim, i a més dels autors anteriorment citats, també ens 

hem basat en Galende (1995). 
 
2.1. Model general de la teoria de comunicació 

Des de fa molt i molt de temps, de nord a sud i d’est a oest del planeta, els éssers humans 

han tingut la necessitat de comunicar-se els uns amb els altres. Així van començar a crear el seu 

propi llenguatge fins a evolucionar als complexos sistemes lingüístics d’avui dia.  

 

Tot sistema lingüístic consta de les següents parts: 

Element de la 
comunicació 

Definició 

Emissor És la persona que envia el missatge. Aquesta és l’encarregada d’agafar la informació, 
seleccionar-la i enviar-la al destinatari. 

Receptor És la persona que rep i interpreta el missatge. 
Missatge És el contingut, el que l’emissor envia al receptor. 

Codi 
És l’idioma o forma en que l’emissor codifica el missatge per tal d’enviar-lo al receptor. 
Per a que la comunicació es realitzi d’una forma satisfactòria tant l’emissor com el 
receptor han de ser coneixedors d’aquest codi.  

Canal 
Aquest es el lloc per el qual s’envia el missatge. Per a que la comunicació es 
produeixi correctament el canal no ha de tenir massa sorolls ni distorsions, ja que 
dificultarien al receptor la tasca d’interpretació del missatge. 

 
Quadre nº 2.1: Elements de la comunicació 

 
Exemples de comunicacions trobem milers a la vida quotidiana. Una mostra d’això es 

podria produir quan dos amics es troben al carrer i un l’explica a l’altre com li ha anat el cap de 

setmana. En aquest cas podríem diferenciar les següents parts: 

• Emissor: el noi que explica com li ha anat el cap de setmana. 

• Receptor: el noi que escolta. 

• Missatge: totes les anècdotes del cap de setmana. 

• Codi: la llengua pròpia dels dos amics, com per exemple podria ser el català. 

• Canal: l’aire, que en aquest cas seria un canal correcte sempre que no hi hagués massa 

sorolls. 

 

L’esquema de comunicació el podríem veure de la següent manera: 
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 Figura nº 2.1.: Model general de la teoria de comunicació  

 
 Però aquest procés de comunicació amb els anys ha anat a més. L’ésser humà, 

caracteritzat sempre per la seva intel·ligència i per la seva astúcia, va aconseguir idear formes, per 

tal d’aconseguir que el missatge només pogués ser interpretat per les persones que ell volia. Tot 

això començà amb l’inici de l’amistat, ja que l’ésser humà va sentir la necessitat d’amagar algunes 

informacions als seus enemics. 

 

 Aquest podríem dir que va ser l’inici de la criptografia, a qui nosaltres; a continuació, li 

dedicarem el nostre treball i esforç. 

 
2.2. Introducció a la criptografia 

El nom criptografia prové del grec κρυπτός ("amagat", “ocult”) i γραφή ("escriptura"). Més 

tard se li va afegir el sufix –ía per aportar-li el significat de coneixement. Aleshores nosaltres podem 

definir la criptografia com la ciència que estudia la escriptura oculta. 

 

 Però encara podem precisar més, llavors podríem dir que la criptografia és l’art d’escriure 

un llenguatge convingut, amb l’ús d’unes claus. L’operació inversa seria criptoanalitzar. Per una 

part, la feina de transformar un text xifrat en el seu missatge original l’anomenem descriptar. 

 

 Segons la nomenclatura, a més de criptografia, aquest sistema ha rebut molts noms, com 

“poligrafía”, “estenografía (taquigrafía)”, “pasigrafía” i “esteganografía”, etcétera… 

 

 La criptografia és una de les ciències considerades com més antigues, ja que els seus 

orígens es remunten al naixement de la nostra civilització. El seu ús original era de protegir la 

confidencialitat d’informacions militars i polítiques, però en l’actualitat, es una ciència interessant no 

només en aquests sectors tancats, sinó per a qualsevol que estès interessat en la confidencialitat 

d’unes determinades dades: actualment existeixen multituds de software i de hardware destinat a 

EMISSOR 

S C 

CANAL RECEPTOR 

D SMissatge

Té quelcom que comunicar, 
genera un significat que ha 
de codificar. 

Medi mitjançant el qual 
es transmet el missatge.  

Descodifica el missatge
i extreu un significat. 
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analitzar el tràfic de dades en xarxes de computadores; encara que aquestes eines constitueixen 

un avenç en tècniques de seguretat i protecció, el seu ús indegut es al mateix temps un greu 

problema i una enorme font d’atacs a la intimitat dels seus usuaris i a la integritat dels seus propis 

sistemes. 

 

 Encara que l’objectiu original de la criptografia era mantenir en secret un missatge, en 

l’actualitat no es persegueix únicament la privacitat o confidencialitat de les dades, sinó que també 

es busquen els següents objectius: 

 

• Assegurar l’autenticació dels mateixos (l’ emissor del missatge es qui diu ser, i no un altre). 

• La seva integritat (el missatge que llegim es el mateix que ens van enviar). 

• L’ acceptació de l’enviament d’aquests (l’emissor no pot negar haver enviat el missatge).  

                                                                                                           
2.3. Història de la criptografia 

Com en tot treball o tema en el qual vulguem aprofundir, el primer que hem de fer es 

conèixer la seva història, d’on prové i quan van ser els inicis de tot el que a continuació treballarem. 

 

2.3.1. Temps era temps 
Avui dia sabem els inicis de la criptografia gràcies a restes en taules cuneïformes i papirs 

que demostren que els primers egipcis ja coneixien i aplicaven tècniques que han anat 

evolucionant i desarrollant fins arribar als nostres dies on s’utilitzen complicats processos 

informàtics. Durant tot aquest temps ha hagut múltiples sistemes de codificació i per descomptat 

una immensa quantitat d’anècdotes. 

 

 Un dels mitjans més antics dels que es té notícia es el que va utilitzar Damarato en el segle 

VI a.C. per informar als lacedemonis del projecte de Jerjes d’envair Grècia. Aquest rei espartà va 

escriure un missatge gravat en una tablilla i que després va recobrir de cera. 

 

 Més tard, en el 400 a.C., els espartans utilitzaven la Scitala, que es considera el primer 

sistema de criptografia per transposició, es a dir, que consistia en amagar el significat real d’un text 

alterant l’ordre lògic dels signes que el componen. 

 
Figura nº 2.2.: Scitala 
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 Un altre mètode el va realitzar Juli Cèsar que consistia en substituir cada lletra per la que 

ocupa tres llocs més enllà en l’alfabet. També en alguns textos medievals s’utilitzava l’alfabet 

zodiacal per amagar els seus noms, també canviaven l’ordre de les lletres o substituïen les vocals 

per punts o per consonants aleatòries. 

 

 Alberti (s. XV) va idear un aparell que consistia en dos cercles concèntrics de diferent radi 

fixes en un eix comú (veure figura 2.3.). Els dos anells es dividien en 24 caselles, en l’anell major 

s’inscrivien 20 lletres de l’alfabet (es prescindeix de H, J, K, U, W, I) i els quatre primers dígits i en 

l’anell menor s’inscrivien 23 lletres en ordre incoherent (faltaven J, Ñ, U, W) i la conjunció et. Per 

xifrar un text s’escollia una clau de correspondència i es substituïen les lletres del text normal, 

localitzades en el cercle interior, per les del cercle major.  

 

 Per exemple, per codificar RODRIGO, amb la clau E-Z, obtindríem la següent paraula: E-

Z.4LA4TCL 

 
Figura nº 2.3.: Cercles concèntrics d’Alberti 

 

La criptografia va resorgir a l’Europa de l’Edat Mitjana. En el 1466, León Battista, va 

inventar el sistema polialfabètic que utilitzava més d’un abecedari, saltant d’un a l’altre cada tres o 

quatre paraules. On tant l’emissor com el receptor han de posar-se d’acord per fixar la posició de 

dos cercles concèntrics, que determinen la correspondència entre els diferents signes. 

 

Un segle després, Giovan Battista Belaso, va utilitzar una nova tècnica, la clau, que era 

formada per una paraula o per una frase i devia transcriure’s lletra a lletra sobre el text original. 

Cada lletra del text es canvia per la corresponent en l’alfabet que comença en la lletra clau.  Però, 

aquests mètodes, està ben clar que eren molt fàcils de desxifrar i en els nostres temps no serien 

molt rentables. 
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2.3.2. Enigma, un gran símbol  
El món de la criptografia es va revolucionar en el segle XX. Basant-se en les rodes 

concèntriques d’Alberti (explicades anteriorment), es van dissenyar uns teletips que estaven 

equipats amb una seqüència de rotors mòbils que giraven amb cada tecla que es premia. Així, en 

lloc d'escriure la lletra escollida, apareixia un signe escollit per la màquina, basant-se en unes 

regles d’un codi polialfabétic complex. Aquests aparells es van denominar traductors mecànics. Un 

exemple va ser la Roda de Jefferson, que és l'aparell mecànic criptogràfic més antic que encara es 

conserva. 

 

Però la primera patent és de l'any 1919, i va ser creada per Koch i Scherbius, que van ser 

els inventors d'Enigma, una màquina criptogràfica que els nazis van prendre com indesxifrable, 

però que no sabien que a partir del 1942 ajudaria a la seva derrota. Ja que en el desenllaç de la 

guerra va haver un factor decisiu, els aliats eren capaços de desxifrar els missatges secrets que 

enviava Alemanya. Tot això gràcies a una organització secreta, en la qual estava Alan Turing, que 

s’havia proposat desxifrar les claus d'Enigma, això ho van aconseguir desenvolupant uns artilugis 

(les bombes) que desvetllaven els missatges xifrats. A aquesta màquina britànica se li denominava 

Colossus. Amb això la màquina Enigma es va convertir en un punt feble per als alemanys, que 

confiaven en ella sense saber que els aliats podien desxifrar els seus missatges. 

 

L'existència d'Enigma i el fet que els aliats coneguessin la forma de desxifrar els missatges 

va ser un dels secrets millors guardats de la II Guerra Mundial, ja que volien seguir traient-li partit 

després de la guerra, potenciant el seu ús en els països per així poder conèixer tots els seus 

secrets. 

 

Els codis de la versió japonesa d'Enigma, s’anomenaven Purple, i van ser desxifrats en 

Midway per un grup d'analistes, que dirigits per J. Rochefort van descobrir que els nipones 

utilitzaven les sigles AF per anomenar al seu objectiu. Per comprovar això, Rochefort va enviar el 

següent missatge als japonesos: “En Midway s'han quedat sense instal·lacions de desal·linizació”. I 

immediatament, els nipones van retransmetre el següent codificat: “No hi ha aigua potable en AF”. 

D'aquesta forma, l'almirall Nimitz va aconseguir una gran victòria, enfonsant quatre portavions 

japonesos en Midway. 

 

Els nord-americans, en comptes d'utilitzar Enigma, van utilitzar un model cridat Sigaba i 

que els alemanys cridaven “la gran màquina”, i aquesta va ser l'única que ningú va poder desxifrar 

durant la guerra i que va emetre tots els seus missatges en secret. 
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Figura nº 2.4.: Màquina Enigma 

 

En concret la màquina Enigma estava formada per tres cilindres pels quals rotava cada 

lletra. Quan una xifra passava pel primer cilindre, aquest girava una posició. Quan el primer cilindre 

girava 26 vegades (les lletres de l'abecedari) el segon ho feia una. Quan el segon cilindre girava 

altres 26 vegades, rotava llavors el tercer. Fins i tot tenint la màquina no era possible desxifrar un 

missatge si no es coneixia la posició inicial dels cilindres; els alemanys tenien una posició per a 

cada dia, que servia per codificar i descodificar els missatges d'aquesta jornada. 

 

La codificació va donar un enorme salt amb l'aparició de les computadores, però Enigma 

segueix sent un símbol en el món de la criptografia.  

 

Una altra anècdota va ser la creació d'un segell (Estats Units, 1992), que estava dintre 

d'una sèrie que il·lustrava esdeveniments de la Segona Guerra Mundial, que commemora el 

trencament del codi secret de comunicacions de l'exèrcit alemany per part de les forces aliades.  

 

 
Figura nº 2.5.: Segell commemoratiu 

 

III. EL PRESENT DE LA CRIPTOGRAFIA 
 Durant la redacció d’aquest capítol, a més de basar-nos en Zannoti (1928), també hem 

seguit els passos de Aranès, de Monjas (1998) i de Caballeroa (1996). També vam fixar-nos en el 

treball realitzat per Blanch i Ruiz (2002) i Kenneth (2004). A més d’aquests també vam basar-nos 

en Nieto i Rubio.   
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3.1. Criptogrames en la xarxa  
Anys més tard i preocupats per les possibilitats que les tecnologies aportaven, el Govern 

nord-americà va intentar introduir el DES (Data Encryption Standard), que era un sistema 

desenvolupat amb l'objectiu que tots els missatges xifrats utilitzessin el DES i així controlar tot, però 

això va ser acceptat per molt pocs.  

 

Però Philip Zimmermann va idear un sistema de codificació aparentment inviolable, el PGP 

(Pretty Good Privacy), i ho va distribuir per les xarxes de comunicació perquè tot el món pogués 

utilitzar-lo.  

 

Ara amb l'expansió que ha experimentat la xarxa s'ha accelerat el desenvolupament de les 

tècniques d'ocultació, ja que, a l'augmentar la llibertat de comunicar-se, augmenten els riscos per a 

la privacitat. Llavors l'Agència de Protecció de Dades, ha advertit que si no s'utilitza un mecanisme 

de xifrat, el correu electrònic deu considerar-se com no segur.  

  

Però hi ha mètodes que defensen la confidencialitat del correu electrònic o de les compres 

per internet. Però sempre existeix el dubte de si les complexes claus actuals són capaces de 

garantir tots els secrets, ja que moltes tècniques que s'havien considerat infal·libles al llarg de la 

Història han demostrat tenir punts febles, com la màquina Enigma i el DES, rebutjat pel propi 

Govern per ser poc fiable.  

 
3.2. Utilitats de la criptografia 

Mitjançant la criptografia podem evitar que un document que ha estat transmès per un 

canal, sense protecció alguna, sigui modificat intencionadament. Llavors les utilitats de la 

criptografia són: 

 

• Garantir l'origen d'un document, és a dir, podem verificar que el document prové de qui diu 

provenir. Així s'eviten molts fraus, ja que qui envia el document no pot negar haver-lo fet.  

• Garantir l'autenticitat del document, és a dir, que no ha estat modificat per cap persona. 

Per exemple, si enviem un missatge a altra persona, mitjançant un canal insegur, el 

destinatari ha de saber amb total certesa que el missatge que ha rebut és exactament el 

que li han enviat, és a dir, que no ha sofert cap modificació pel camí.  

• Verificar que el receptor és el destinatari adequat del document, és a dir, podem evitar el 

lliurar un document a un impostor. Això ho podrien utilitzar per exemple si en un conflicte 

un país volgués enviar un missatge de gran importància a un aliat, d'aquesta manera 

podríem saber amb total seguretat que el missatge arribarà al destinatari i no caurà en 

mans del país enemic. 
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A partir d'això deduïm que la criptografia ens ofereix seguretat en les comunicacions, 

sempre que s'apliqui d'una forma correcta. 

 

3.3. Sistemes criptogràfics 
En moltes ocasions en la vida quotidiana ens trobem amb la necessitat de crear missatges, 

els quals, solament puguin ser llegits per certs destinataris. Els criteris que devem seguir perquè 

existeixi una certa seguretat de la informació són: 

 

• Confidencialitat (secret): informació que només poden conèixer alguns usuaris. 

• Integritat: ens permet assegurar que no s’ha modificat la informació.  

• Accessibilitat: assegura quan i qui pot accedir a la informació.  

• Autenticitat: ens permet assegurar l’origen i el destí de la informació.  

• Impossibilitat de rebuig: assegura que una entitat que envia o rep un missatge no pot negar 

davant d’altres el seu enviament o recepció.  

 

La confidencialitat és la que està més relacionada amb els mètodes criptogràfics, ja que la 

criptografia és la ciència que estudia l'escriptura secreta. Un sistema criptogràfic consta de 5 

components:  

 

• Espai de missatges M: conjunt de missatges originals. 

• Espai de xifrats C: conjunt de textos xifrats. 

• Espai de claus K. 

• Transformacions de xifrat: on K es la clau necessària per transformar M en C. 

• Transformacions de desxifrat: on K es la clau que necessitem per transformar C en M. 

 

Aquests elements els podríem representar de la següent forma: 

 

 
Figura nº 3.1.: Sistema criptogràfic  
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3.4. Classificació d’algorismes de xifrat 
Els algorismes de xifrat podríem definir-los com el mètode utilitzat per a transformar un 

missatge original en el seu corresponent xifrat. Aquests es poden dividir en tres grans grups: 

CRITERIS DE 
CLASSIFICACIÓ 

SEGONS 
L’ALGORISME 

TIPUS 
D’ALGORISME 

CARACTERÍSTIQUES EXEMPLES 

Substitució Es substitueixen uns símbols per uns altres.  Mètode César 

Permutació  Es canvia l’ordre dels símbols. Transposició 
Segons la  
naturalesa  

Producte 
S’apliquen dos o més vegades els mètodes 
anteriors. Com més mètodes s’apliquen més 
seguretat s’obté. 

Una substitució 
simple més una 
transposició 
periòdica 

Simètrics (clau 
privada): 

En aquest sistema tant la clau de xifrat com la de 
desxifrat coincideixen, pel que necessàriament 
han de mantenir-se com un secret entre emissor 
i receptor. 

DES (Data 
Encryption 
Standard) 

Asimètrics (clau 
pública): 

Normalment la clau de xifrat es fa de 
coneixement general (clau pública). La clau de 
desxifrat (clau privada) es manté en secret. Si 
coneixem una clau, i sense cap dada més, 
resulta impossible l’obtenció de l’altre clau. 

RSA (Rivest, 
Shamir,  
Adleman) 

Segons la clau 
 

Irreversibles Es xifra un text sense permetre el seu desxifrat. Xifrat de 
contrasenyes. 

Bloc 
Es pren el text original, es divideix en blocs 
d'igual longitud i es xifra cada bloc 
independentment. 

DES (Data 
Encryption 
Standard) 

La longitud de la clau és 
tan gran com la longitud 
del text. 

Segons el nombre 
de símbols xifrats a 
la vegada Fluxe 

El text original es xifra 
símbol després de 
símbol, xifrant 
cadascun amb una 
clau diferent. 

Els símbols de la clau 
són aleatoris. 

El xifrat de 
Vernam 

 
Quadre nº 3.1.: Algorismes: classificació, tipus, característiques i exemples 

 
3.5. Els mètodes clàssics 

Els mètodes clàssics són aquells que s’utilitzaven en l’antiguitat i podem  dividir-los en: 

 
3.5.1. Mètodes de substitució 

El mètode de substitució consisteix a substituir els caràcters del missatge original per uns 

altres de diferents; els nous caràcters poden ser de qualsevol tipus: lletres, símbols, dígits, etc... Els 

caràcters inicials segueixen estant en el mateix ordre però si no es coneix l'equivalència entre els 

nous i els antics el missatge és il·legible. Els podem classificar en: 

Mètodes de substitució 

Substitució simple 

Substitució diagràmica o de Playfair 

Xifrats fraccionals 
Mètodes 

poligràfics 
Substitució fraccional 

 
Quadre nº 3.2.: Mètodes de substitució 
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• Substitució simple: És el més senzill de tots i consisteix en canviar una lletra de l'alfabet 

per una altra, sempre la mateixa i distinta a l'original. Aquesta deu ser una aplicació 

injectiva ja que dues lletres distintes no poden substituir-se per una mateixa, si fora així 

descodificar el missatge resultaria impossible. Aquí trobaríem el mètode César 

anteriorment descrit. 

 

Exemples:  

 
Figura nº 3.2.: Substitució simple 

 

 
Figura nº 3.3.: Mètode César 

 

• Mètodes poligràfics. Es caracteritza perquè la substitució es fa amb blocs de diverses 

lletres en comptes de substituir solament una. Aquests se subdivideixen en: 

 

• Substitució diagràmica o de Playfair: el missatge es parteix en blocs de dues lletres, 

cada bloc se substitueix per altre diferent, també de dues lletres. 

 

Exemple: 

 
Figura nº 3.4.: Substitució diagràmica o de Playfair 
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• Xifrats fraccionals: el missatge es parteix en blocs de n lletres. Aquests es passen a 

nombres, els quals són canviats per altres diferents, que són tornats a convertir en 

lletres. A cada nombre li correspon una lletra. 

 

Exemple: per  “n = 2” 

 
Figura nº 3.5.: Xifrat fraccional 

 

• Substitucions matricials: a cada lletra li correspon un nombre. Les lletres s'agrupen 

en blocs de nombres d'una longitud determinada “n”. Aquests s'operen com vectors, i 

es multipliquen per una matriu, que deu ser quadrada. D'aquesta manera obtenim altre 

vector que serà el bloc xifrat. Per a desxifrar el missatge cal multiplicar el vector xifrat 

per la inversa de la matriu utilitzada anteriorment, així obtenim el missatge descodificat. 

Exemple: per “n = 2” i matriu 
















598
726
431

 

 

 
Figura  nº 3.6.: Substitució matricial 
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3.5.2. Mètodes de permutació 
Els mètodes de permutació consisteixen a alterar l'ordre dels caràcters del text original fent 

il·legible el missatge. Els podem classificar en: 

Mètodes de permutació 

Transposició 

Permutació periòdica 

Permutació no periòdica 

 
Quadre nº 3.3.: Mètodes de permutació 

 

• De transposició: Es divideix el missatge en blocs de la mateixa longitud “n” i es van 

permutant les lletres de cada tros, cada bloc es permuta de la mateixa forma. 

 

Exemple: per “n = 11” 

 
Figura nº 3.7.: Transposició 

 

• De permutació periòdica: s'estableix una correspondència entre lletres i nombres, i 

s'usa com clau una paraula que vam repetir indefinidament i que es suma al missatge 

original per a obtenir el missatge xifrat. 

 

Exemple: amb clau “Miguel” 

 
Figura nº 3.8.: Permutació periòdica 
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• De permutació no periòdica: consisteix en crear una clau tan llarga com el propi 

missatge. Aquest missatge és l'únic dels mètodes clàssics que és completament segur. 

 

Exemple: amb clau “permutacionnoperiodica”. 

 
Figura nº 3.9.: Permutació no periòdica 

 

3.6. Criptosistemes simètrics o de clau secreta 
Denominem així al sistema en el qual les dues claus són idèntiques i per la tant, la devem 

mantenir en secret. En els xifrats de clau secreta, la seguretat depèn d'un secret compartit 

únicament per emissor i receptor. Aquest sistema també rep el nom de criptografia simètrica.  

 

El fet de tenir la mateixa clau per a encriptar i per a desencriptar és un problema a l'hora 

d'enviar dades, ja que el remitent deu enviar prèviament la clau al destinatari perquè aquest pugui 

desencriptar la informació, i deu fer-lo per un canal segur. Per tant la criptografia simètrica s'empra 

especialment per a emmagatzematge segur de dades (solament una persona necessita la clau). 

 

 
 

 
 

Figura  nº 3.10.: Criptografia simètrica 
 
Com exemples d’aquest sistema tindríem: Blowfish, IDEA (International Data Encryption 

Algorithm), FEAL (Fast Data Encipherment Algorithm), DES (Data Encryption Standard), 3-DES, i el 

Rijndael-AES. 

 

3.7. Criptosistemes asimètrics (clau pública) 
 Aquests criptosistemes sorgeixen com alternativa als problemes que causava la 

transmissió de la clau en els criptosistemes simètrics, ja que no es podia fer de coneixement 

general.  

 

MISSATGE 
ORIGINAL 

MISSATGE 
CODIFICAT 

MISSATGE 
ORIGINAL  
(DESXIFRAT) 

Clau secreta Clau secreta 
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3.7.1. Conceptualització 

Aquests criptosistemes estan basats en algunes propietats matemàtiques dels nombres 

primers, en la que cada interlocutor té una parella de claus pròpies. D'aquesta parella de claus, una 

es diu privada o secreta i l'altra, pública.  

 

La clau privada no es deu transmetre mai i es manté secreta. La clau pública, per contra, 

es pot i es deu posar a la disposició de qualsevol, atès que és impossible deduir la clau privada a 

partir de la pública. La propietat més important d'aquesta parella de claus és que el que es xifra 

amb una d'aquestes claus, es desxifra amb l'altra. La clau que utilitzem per a xifrar és la clau 

pública i la que s'utilitza per a desxifrar és la clau secreta. Aquesta característica asimètrica és la 

que ens permet realitzar el disseny de sistemes de comunicació segura. 

 

Podríem considerar aquest esquema com si fos una bústia amb dues claus, una per obrir i 

altra per tancar. Qualsevol pot introduir un missatge en la bústia i tancar-lo, però solament el 

propietari podrà obrir-lo. 

 
 

 

 
Figura nº 3.11.: Criptografia asimètrica 

 

Per a que aquest sistema sigui prou segur contra diferents tipus d'atacs, les claus han 

d'ésser d'una longitud mínima de 1024 bits, encara que és recomanable, utilitzar claus de 2048 

bits. A major longitud, més difícil seria assolir un atac amb èxit i per tant, més segura és la 

comunicació. 

 

Aquests tipus de criptosistemes van ser inventats per primera vegada en 1976 per Diffie i 

Hellman. Encara que el més estès va ser desenvolupat per Rivest, Shamir i Adleman en 1977 i es 

coneix com criptosistema RSA (les sigles són les inicials dels cognoms dels homes que ho van 

crear).  

 

El principal avantatge d'aquest tipus de criptosistemes és que la clau secreta ja no ha de 

transmetre's entre els interlocutors. Qualsevol intrús que intercepti la transmissió d'un missatge 

encriptat amb la clau pública no podrà desxifrar el contingut de la mateixa al no posseir la clau 

privada del receptor, pel que tampoc suposa cap perill l'enviar la clau pública per un canal insegur, 

ja que amb aquesta clau l'única cosa que es pot aconseguir és codificar un missatge. 

 

MISSATGE 

ORIGINAL 
MISSATGE 
CODIFICAT 

MISSATGE 
ORIGINAL  
(DESXIFRAT) 

Clau pública Clau secreta  
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Aquests algorismes tenen el desavantatge que no són tan ràpids com poden ser els basats 

en criptografia simètrica (i resulten impensables en transmissions de quantitats de dades 

considerables), encara que el major inconvenient que tenen es refereix a l'autenticitat de les claus 

públiques, és a dir, que no podem saber amb total seguretat que la clau pública d'un interlocutor, 

que s'obté lliurement en la xarxa, és realment d'ell. Per tant, estem davant l'amenaça que algú ens 

enviï la seva clau pública afirmant ser algú que realment no és. 

 

Per a solucionar aquest problema les Autoritats de Certificació (CA "Certification 

Authority"), emeten certificats de les claus públiques dels usuaris signant amb la seva clau secreta 

un document, vàlid per un període determinat de temps, que associa el nom distintiu d'un usuari 

amb la seva clau pública.Com exemples d’aquest sistema tendríem a més dels anteriorment citats 

el El Gamal, el DSA (Digital Signature Algorithm), el Merkle-Hellman, el Chor-Rivest , el LUC, el 

McEliece.  

 

Per exemple aquest tipus de criptosistemes es podria utilitzar en una classe d'informàtica 

en la qual es pretén realitzar un examen per ordinador. Llavors hauríem de realitzar els següents 

passos. El professor crearia la parella de claus mantenint oculta la clau secreta i repartint la clau 

pública als alumnes. Lliuraríem l'examen als alumnes i aquests una vegada realitzat codificarien les 

respostes amb la clau pública, que el professor prèviament els havia donat, i enviarien les 

solucions codificades al professor. D'aquesta manera l'enviament seria totalment segur ja que 

encara que altre alumne aconseguís interceptar l'enviament, li resultaria impossible descodificar el 

missatge amb la seva clau, ja que solament tindria la clau pública, l'única utilitat de la qual és 

codificar, i així no podria copiar-se les respostes. Ja finalment, el professor obtindria el text codificat 

i mitjançant la seva clau secreta ho desencriptaria, i així sabria que ningú a pogut veure les 

respostes, excepte l'alumne que les va enviar i ell. 

 
3.7.2. El RSA (Rivest-Shamir-Adleman): un exemple de criptosistema simètric de clau 
pública 

Aquest és un algorisme de clau pública, en el qual existeixen dues claus, una per codificar i 

altra per descodificar. L'algorisme RSA es basa en el fet que la factorizació de nombres primers és 

un problema molt difícil de resoldre. Si un intrús que volgués trencar l'algorisme fos capaç de 

factoritzar n (parteix de la clau pública), llavors podria utilitzar aquests factors per a deduir 

ràpidament e i d. Per tant, si fos fàcil factoritzar nombres grans, seria fàcil trencar RSA, però com 

ja hem dit aquesta tasca és gairebé impossible. 

 

Per a assolir la màxima seguretat, és necessari utilitzar enters de més de 100 dígits de 

longitud, doncs factoritzar nombres més petits és possible. 
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a) Algorisme emprat en el RSA 
A continuació explicarem l’algorisme per aconseguir les dues claus, tant la pública com la 

privada, i per aconseguir xifrar el missatge. 

• Primer es necessari calcular les dos claus:  

• Per això cal trobar dos nombres primers grans, p i q, de 100 xifres o més, perquè 

la factorizació del producte d’aquests resulta gairebé impossible. 

• A continuació trobarem n, que es conegut com mòdul: 

n = p·  q 

• Després definim z com: 

z = ( p - 1 ) · ( q - 1 ) 

• Llavors trobem un nombre primer aleatori e, menor que el mòdul n, i tal que e i z 

siguin primers entre si. 

• Finalment determinem un valor d tal que es compleixi que  ( e • d - 1) sigui 

divisible entre z.  

• El xifrat del missatge M s’obtindrà amb l’operació: C = Me (mod n)  

• I el desxifrat amb: M = Cd (mod n)  

Per tant, la clau pública estarà constituïda pel parell (n,e), mentre que la clau privada la 

constituiran (n,d).  

 
b) Exemple 

A continuació descrivim un exemple basat en els algorismes del RSA. Per fer-ho més 

entenedor l'exemple s’ha realitzat amb nombres primers de dues xifres en comptes de cent. 

 

• Primer busquem els dos nombres primers aleatòriament: 

p=47 i q=59  

• Amb els dos primers obtinguts anteriorment trobem el mòdul n:  

n = p · q = 2773  

• D’aquestes dades, calculem el valor de z: 

z = (p-1) · (q-1) = 2668  

• Ara trobem un valor e que sigui menor que el mòdul n = 2773 i també que e i z siguin 

primers entre si: 

Escollim e = 17. 

• Per últim calculem d sabent que (e · d – 1) és divisible entre z. 

Així obtenim d=157, ja que (17 · 157 –1) / 2668 = 1. 
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• La clau pública estarà constituïda per el par (2773,17), i per la seva part, la privada la 

constituirà el par (2773,157).  
 
c) Característiques del RSA 
La següent taula mostra algunes de les característiques del Rivest-Shamir-Adleman: 

Característica 
del RSA Explicació 

Velocitat 

Al treballar amb nombres primers molt grans per fer segur RSA, sorgeix el seu principal 
problema: la seva lentitud. En general, escollim com clau pública el menor dels dos 
exponents (entre e i d) a fi d'aconseguir que el procés de xifrat sigui el més ràpid (més 
que el desxifrat). 

Patent 

Com a conseqüència de la precipitada publicació de l'algorisme RSA (davant el temor que 
l'administració de seguretat d'EUA no permetés que es donés a conèixer), la sol·licitud de 
patent es va realitzar posteriorment a la seva publicació. Encara que això és legal en EUA 
(de manera que no va haver problemes per a obtenir la patent), en la resta del món no es 
pot patentar gens que ja hagi estat publicat, de manera que la patent de l'algorisme RSA 
és vàlida únicament en EUA. 

Curiositat 
Una curiositat d'aquest algorisme és que és reversible, es a dir, a més de permetre xifrar 
amb la clau pública i desxifrar amb la privada, permet xifrar amb la clau privada i desxifrar 
amb la pública.  

 
Quadre nº 3.4.: Característiques del RSA 

 

Ja per últim dir que el RSA és un dels mètodes més utilitzats en la actualitat. Ja que la 

generació de claus es senzilla i ens dona una gran seguretat i eficàcia. 

 
d) Demostració de l’algorisme RSA 

Al no trobar en la recerca una demostració de perquè la descodificació d’un missatge 

mitjançant el RSA ens retorna el missatge original, vam elaborar una demostració pròpia a partir de 

coneixements matemàtics. A continuació explicarem la nostra aportació. 

  

 Per realitzar la següent demostració hem utilitzat la funció ϕ ( )x  i algunes de les seves 

propietats, que exposem tot seguit: 

( )

( ){ }
( ) { }

( )
( ) ( ) ( ) ( ) 1,··

º1
411,7,5,1#12:

1,,|#
:

ell amb primers i “a” a inferiors naturals de nº

=⇔=
=⇔−=

==
=≤∈

→
=

qpmcdqpqp
primernppp

Ex
axmcdaxNxa

NN
a

ϕϕϕ
ϕ

ϕ

ϕ
ϕ

a  

Figura nº 3.12: Funció ( )xϕ  i les seves propietats 

 

També hem utilitzat la congruència d’Euler que afirma que si m és un nombre natural, sent 

m>1, i a és un nombre enter primer amb m es compleix que: 

a ( )mϕ ≡1 (mod m) 
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 Abans de començar la demostració hem de recopilar la informació i les característiques de 

les claus que s’utilitzen al RSA: 

( ) ( )

( )
( )nCM

nMC
zkdezkde

qpz
qpn

d

e

mod
mod

11
11

=

=

+⋅=⋅⇒⋅=−⋅
−⋅−=

⋅=

 

Figura nº 3.13: Obtenció de claus mitjançant el RSA 

 

 A continuació exposarem la nostra demostració de l’algorisme RSA: 

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( )

( )( ) ( )
( )nM

nMMM

MMM
MM
MM

nMnC

kkn

nknk

qpkqpk

zked

ded

mod
mod1

modmod

1

1111

1

=
=⋅≡⋅=

=⋅==

===

===

=≡

⋅+⋅

+⋅⋅+−⋅−⋅

+⋅

ϕ

ϕϕ

ϕϕ

 

Figura nº 3.14: Demostració de l’algorisme RSA 

 

IV. APLICACIONS DE LA CRIPTOGRAFIA EN EL MÓN DIGITAL 
Durant la creació d’aquest capítol hem seguit tant el treball de Monjas (1998) com el de 

Juher (2001). 

 

La criptografia ha tingut molts propòsits al llarg de la història i podríem dir que el més 

important de tots ha estat establir comunicacions segures sobre canals insegurs. A part d'aquest 

propòsit ha tingut molts altres.  

 

En una comunicació ens podem trobar les següents situacions: 

 

• Una en la qual ens sigui suficient amb comprovar que un missatge no ha estat modificat 

per un tercer.  

• Una altra en la qual el receptor necessiti demostrar que realment va rebre el missatge de 

l'emissor legítim. 
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La solució de la primera situació ens protegeix de l'acció de possibles enemics, però no 

ens protegeix contra els fraus que puguin realitzar cadascun dels dos interlocutors. Llavors la 

primera situació l'afrontarem amb l’anomenada autenticació i la segona mitjançant l’anomenada 

signatura digital.  

 

En conclusió, l'autenticació prevé de fraus fets per tercers; mentre que la signatura digital, 

a més, ens prevé de possibles fraus fets pels interlocutors. 

 

4.1. Autenticació 
Quant a l'activitat dels criptoanalistes es poden donar dos casos: els anomenats 

criptoanalistes passius, l'única finalitat dels quals és escoltar els missatges transmesos pel canal i 

els denominats criptoanalistes actius, que a més d'escoltar també intenten injectar missatges 

propis perquè el receptor els tracti com si els hi hagués enviat l'emissor legítim.  

 

Un esquema d'autenticació té la finalitat de detenir la presència de criptoanalistes actius. 

És a dir, sempre que un receptor rebi un missatge que sembli que prové de l'emissor, l'esquema 

deu permetre-li esbrinar que el missatge ve de l'emissor i que ningú ho ha modificat pel camí. 

 

Sempre es suposa que un criptoanalista actiu té accés a tants missatges com vulgui i que 

la seva meta és aconseguir falsificar un missatge sense que el receptor ho detecti. Per tant, un 

sistema proporciona: 

 

• Secret: si permet saber qui pot rebre un missatge.  

• Autenticitat: si permet determinar qui pot enviar un missatge.  

 
4.2. Signatura digital 

Amb els avenços en les telecomunicacions s'ha fet necessari la possibilitat de poder signar 

els documents a través de l'ordinador, per això s'ha creat la signatura digital. Llavors podem dir que 

la signatura digital és la versió computerizada de la signatura manual. Es poden distingir diferents 

tipus de signatura: 

 

• La implícita (continguda dintre del text) de l'explícita (afegida al text com una marca 

inseparable d'aquest).  

• La privada (llegible només per a qui comparteix la clau amb l'emissor) de la pública (llegible 

per a tot el món que tingui accés al missatge). 
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Una signatura digital ha de complir les següents característiques: 

 

• Única, solament la pot generar l'usuari legítim.  

• No falsificable, a l'intentar falsificar-la se li deu associar la resolució d'un problema numèric 

intractable. 

• Fàcil d'autenticar, qualsevol receptor pot establir la seva autenticitat. 

• Irrevocable, l'autor de la signatura no pot negar la seva autoria. 

• Barata i fàcil de generar. 

 

A més de tot això, una signatura digital deu dependre tant del missatge com de l'autor, ja 

que en cas contrari el receptor podria modificar el missatge mantenint la signatura, produint així un 

frau.  

 

Per tant amb tot això podem dir que la idea de la signatura digital és que solament 

l'emissor la pugui produir i així poder demostrar que és ell qui la produeix. Llavors la signatura 

digital representa un control més fort que l'autenticació. 

 
4.3. Identificació d’usuari 

Altra aplicació és la denominada identificació d'usuari. Aquesta aplicació la utilitzem quan 

volem aconseguir que cap usuari que pugui accedir a un servei d'un ordinador, ho pugui fer amb 

una identitat falsa.  

 

Per aquest problema existeixen les passwords (paraules de pas). Això està basat en que 

solament l'usuari i l'ordinador saben certa informació confidencial, amb la qual cosa l'ordinador 

sempre pot comprovar la identitat de l'usuari demanant-li aquesta informació.  

 

Amb això podem dir que la seguretat de l'esquema depèn de l'habilitat de mantenir en 

secret les passwords. Encara que aquest esquema també té punts febles que són: 

  

• L’existència d’un llistat a l’ordinador. 

• L’amenaça d’escolta. 

 

Referint-nos al primer punt feble, el fet que les paraules de pas estiguin guardades en 

l'ordinador ja és perillós, perquè un enemic sempre podrà trobar-les. A més, en la majoria dels 

sistemes, sempre hi ha una persona que té accés legal a totes les passwords, pel que els usuaris 

deuen confiar en aquesta persona.  
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Resoldre el primer punt no és complicat, solament devem basar-nos que l'ordinador no 

necessita conèixer les paraules de pas. Només deu validar-les i això es pot realitzar mitjançant una 

funció parany. Així l'ordinador solament necessita tenir emmagatzemades les imatges de les 

passwords segons una funció parany fixa, que és necessària mantenir-la en secret. Llavors quan 

un usuari vol demostrar la seva identitat solament necessita transmetre la seva paraula de pas, a 

continuació l'ordinador aplica la funció parany i confronta el resultat amb el llistat que posseeix. 

Aquí per a qualsevol enemic li resulta inútil el llistat, ja que no pot invertir la funció parany. 

 

L'inconvenient d'aquest esquema sorgeix si els usuaris utilitzen passwords fàcils de deduir. 

En aquest cas un enemic amb accés al llistat i a la funció parany pot realitzar un atac amb moltes 

opcions d'èxit, escollint les paraules de pas més comunes, aplicant-lis la funció parany i comparant 

els resultats amb la llista.  

 

L'últim punt feble d'aquest esquema es produeix quan transmetem les passwords a 

l'ordinador, ja que en aquest moment la transmissió pot ser interceptada, tant a través dels cables 

de comunicació, com per la memòria en la qual l'ordinador guarda la paraula de pas abans d'aplicar 

la funció parany. La solució a aquest problema està en que l'ordinador no emmagatzemi la 

password en clar, i que tampoc se li deu transmetre així. Això es soluciona amb les targetes 

intel·ligents, que funcionen segons l'esquema d'un sistema de clau pública. On l’usuari escull una 

clau secreta aleatòria, que és usada per a generar la corresponent clau pública. Revela la clau de 

xifrat a l'ordinador i programa l'algorisme de desxifrat en la seva terminal. 

 

Quan l’ordinador vulgui saber l’identitat de l’usuari, seguirà un procés com el següent: 

 
Figura nº 4.1.: Funcionament de les targetes intel·ligents 
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PART II: MARC APLICAT 

 
V. DISSENY D’UNA APLICACIÓ INFORMÀTICA 

Per aconseguir confeccionar aquest capítol ens hem basat en Joyanes (1996), Ceballos 

(1999) i Sànchez (2002). 

 

Ara realitzarem la part que per a nosaltres és la més important del treball, la realització d'un 

programa que sigui capaç d'encriptar i descriptar qualsevol text que li demanis. Entenem per 

programa un conjunt d’instruccions que donem a l’ordinador per a realitzar un procés determinat, 

que en el cas d’aquest treball és encriptar i desencriptar qualsevol text que se li proporcioni. 

 

La tasca de dissenyar un programa es coneix amb el nom de programació i aquesta consta 

d’unes fases: 

 

5.1. Fases de la programació    

En el procediment de la programació es poden distingir, bàsicament, les següents fases: 

 

• Anàlisi del problema. Està determinat pel problema que s’ha de resoldre, expressat 

normalment en llenguatge natural. Com sigui que els problemes informàtics poden ser molt 

complexos i que partim d’un llenguatge natural en el qual es pot caure en molta ambigüitat, 

cal fer molta atenció en aquesta fase. En aquesta fase tenim dos objectius principals: 

• Primer de tot establir amb precisió què ha de fer el nostre programa. 

• Definir quines seran les entrades i sortides del programa. 

• Disseny de l’algorisme. Ara que ja sabem què ha de per el programa hem de pensar en 

com ha de fer-ho. Per això cal el·laborar l’algorisme, que s’expressa normalment en un 

llenguatge formal, generalment basat en la lògica.  

• A partir d’aquí, arribem a la fase de codificació en un llenguatge que entengui l’ordinador. 

Això es pot fer: 

  directament en llenguatge màquina (llenguatge de baix nivell),  
  indirectament en un llenguatge de programació d’alt nivell (que posteriorment serà 

interpretat o compilat per a poder ser executat per l’ordinador). És en aquesta fase que 

l’algorisme es converteix en programa.  

• Finalment caldrà fer la verificació i la depuració. Es tracta de provar el programa que hem 

fet amb diferents dades d’entrada, que s’anomenen jocs de proves. Cal tenir present que 

sotmetre el programa a jocs de proves permet comprovar només que el programa no és 

correcte, però no per assegurar que sí que ho és. 
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Exposades les fases de la programació anem a veure amb més detall dues d’elles, el 

disseny de l’algorisme i la codificació: 

 
5.2. L’algorisme: concepte i característiques 
 Un algorisme consisteix en una seqüència d’accions ordenades des d’un estat inicial a un 

estat final  i que condueix, un cop especificades les dades, al resultat que el problema en qüestió té 

per a les dades considerades. 

 

 La construcció d’un algorisme requereix descobrir quines accions elementals cal organitzar 

en el temps i, també, en saber escollir la forma d’organitzar-les per tal d’obtenir el resultat desitjat. 

Això requereix una capacitat d’abstracció a diferents nivells, fent el que es coneix com disseny 

descendent (up-dawn).  Els algorismes han de tenir les següents característiques: 

• Una solució precisa, clara i sense ambigüitat. 

• Han de proporcionar idèntics resultats amb les mateixes dades d’entrada. 

• Han d’oferir una solució en un temps finit. 

• Han de ser eficients en el seu temps d’execució. 

 

Hi ha diverses metodologies d’anàlisi i disseny d’aplicacions, en el present treball ho farem 

mitjançant un diagrama de fluxe o ordinograma. 

 
5.2.1. Ordinograma     

Es tracta d’una representació gràfica en la que es mostra com evolucionen les dades o les 

variables dins el programa. Aquests diagrames es dibuixen abans de codificar el programa i 

s’utilitza, per fer-los, un conjunt de símbols que es fan servir per a representar les diferents accions: 

 

5.2.2. Símbols emprats en un ordinograma 

 
Figura nº 5.1.: Símbols emprats en un diagrama de fluxe 

Procés: indica algun tipus d’operació interna que fa l’ordinador. 

Entrada/sortida: operacions que permeten tant la recollida de valors d’una 
variable mitjançant el teclat, com la impressió de valors per pantalla. 

Decisió: Es verifica si una condició és certa o falsa i segons aquesta 
condició s’agafa un camí o un altra de la bifurcació. 

Punt d’unió: Després d’una decisió és el lloc on els dos camins es troben 
per ajuntar-se en un de sol. 

Terminal: Ens indica quan comença i quan acaba el programa. 

Línia de flux: Ens indica el sentit en que s’executen les operacions. 

Línia connectora: Ens serveix per unir dos símbols diferents. 
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5.3. Codificació 
La implementació d’un algorisme en un llenguatge de programació determinat ens 

condueix a fer el programa. Es fa mitjançant la traducció de l’algorisme al llenguatge de 

programació escollit. 

 

 La complexitat de la codificació depèn molt del llenguatge escollit. Recordem les dues 

possibilitats que tenim per poder escriure un programa, segons sigui el llenguatge triat per a 

programar: 

 

• Utilitzar un llenguatge de baix nivell, la qual cosa és farragosa per la seva complexitat, 

encara que molt potent per treballar directament amb codi màquina. 

• Emprar un llenguatge d’alt nivell, amb el que estalviem la problemàtica anterior per treballar 

amb un llenguatge més proper al natural. En el present treball hem emprat un llenguatge 

d’alt nivell, el Visual Basic. 

 

Un llenguatge és un conjunt de símbols i le seves normes d’ús, que serveix per a 

comunicar-nos. És imprescindible, però, conèixer aquest símbols, la manera com els hem de posar 

i el significat que adquireixen, tant per al qui expressa una cosa com per el que l’ha d’entendre. 

 

Aquest dos aspectes que defineixen un llenguatge són la sintaxi (com s’han de dir les 

coses) i la semàntica (què es diu). 

 

Ens beneficiarem de la tasca de codificació si s’ha fet un bon disseny algorísmic.  La 

relació entre l’algorisme i l’ordinador és fa mitjançant un llenguatge de programació. Si codifiquem 

un algorisme en un determinat llenguatge que entengui l’ordinador, obtindrem un programa. Les 

instruccions que hem escrit en el programa són les que permeten que l’ordinador sigui capaç de 

resoldre el problema de manera automàtica  

 

5.4. Documentació   
La documentació acompanya al programa amb una descripció del què fa i com ho fa. La 

importància de la documentació resideix en què l’aplicació dissenyada: 

 

• Ha de ser llegible per a altres persones o usuaris (o pel mateix programador, passat un cert 

temps...). 

• Ha de ser sotmès a verificació i/o correcció . 

• Pugui ser modificada, actualitzada i adaptada si es pensa fer-ne el manteniment. 
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Cal escriure la documentació pensant en que la quantitat és diferent que qualitat. Podem 

considerar dos tipus de documentació: 

• La documentació interna que inclou: 

• per una banda, els comentaris o línies informatives incloses al codi (amb la tasca que 

realitza, les dades d’entrada i sortida, les condicions d’error, etc.),  

• per l’altra, la codificació autodocumentada amb els noms de les variables i funcions 

amb significat. 

• La documentació externa formada pel manual amb l’estructura i especificacions del 

programa, funcionament, etc. 

 

VI. DISSENY D’UN PROGRAMA PER A ENCRIPTAR I DESENCRIPTAR MITJANÇANT UN 
DESPLAÇAMENT 

 Per realitzar aquesta part ens hem basat en la part anterior on ens explicava el procés de 

creació d’un programa informàtic i en la part conceptual del present treball. 

 
6.1. Anàlisi del problema   

Primer hem decidit que el programa encriptarà per desplaçament. Abans de començar 

descrivim les parts de les quals constarà el nostre programa. 

 

• Agafar text1: aquesta part és en la que nosaltres introduïm el text que volem codificar. 

• Calcular longitud: en el següent pas hem de mesurar la longitud del nostre text original, es 

a dir, mirar el nombre de caràcters que té. 

• Posar text2 en blanc: després buidem el quadre de text on el programa ens escriurà el text 

codificat. 

• Capturar un caràcter i de text1 en posició 1: agafem el primer caràcter del text que 

nosaltres hem introduït. 

• i > longitud ?: en aquest pas diferenciem els següents dos casos: 

• Si “i” es major que la longitud, escrivim el text2 i ja donem per acabat el procés. 

• Si “i” es inferior a la longitud seguim de la forma següent: 

• Determinar el codi ASCII de “i”: passem a número el nostre caràcter, es a dir, 

calcular el seu codi ASCII. 

• Afegir desplaçament: en aquest pas li sumem el nombre de llocs corresponents al 

desplaçament. 

• Convertir codi en caràcter: determinem el caràcter al nou codi. 

• Encadenar el caràcter al text2: escrivim el caràcter en el text codificat. 

• Incrementar la “i”: augmentem la “i” en una unitat i tornem al pas on miràvem si la i era 

superior o inferior a la longitud. 
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6.2. Disseny de l’algorisme           
Una vegada analitzada la qüestió que ens ocupa construïm l’ordinograma amb els passos 

que hem de seguir:  

 

 
Figura nº 6.1: Algorisme del mètode de desplaçament 
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6.3. Codificació del programa   
Ara que ja sabem com funcionarà l'estructura del nostre programa començarem a descriure 

els passos que hem seguit per crear-lo.  

 

6.3.1. Interfície d’usuari 
En primer lloc dissenyarem la interfície amb la que interactuarà l’usuari. Hem d'afegir 

quadres de text, etiquetes i botons per donar-li forma a la presentació del nostre programa, hem 

decidit utilitzar quatre quadres de text: 

• Per introduir el text original (Text1). 

• Per a que el programa ens ensenyi el text codificat (Text2). 

• Per rebre el text original recuperat (Text3). 

• Per indicar el desplaçament que volem aplicar al text inicial (Text4). 

 

També hem decidit utilitzar dos botons: 

• Encriptar (command1). 

• Desencriptar (command2). 

 

Quan nosaltres afegim una etiqueta per defecte surt amb el nom Label1. Però escollint les 

propietats d'aquesta etiqueta podem canviar-li el nom, introduint el que nosaltres vulguem en 

l'apartat Caption. 
 

 
Figura nº 6.2.: Característiques d’una etiqueta 

 
 Igual que amb les etiquetes, en els quadres de text ja ens surt un text per defecte, ens 

apareix escrit Text1. Però en les propietats d'aquest quadre de text podem fer que es posi en blanc 

esborrant el que està escrit en l'apartat Text. 
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També succeeix el mateix al col·locar un botó, l'única cosa que cal fer és escriure el nom 

que volem utilitzar en l'apartat Caption de les propietats d'aquest botó. Una  vegada hem introduït 

tots aquests objectes en el nostre projecte ja tenim la forma que desitgem. 

 
Figura nº 6.3.: Interfície del programa d’encriptació per desplaçament 

 
6.3.2. Declaració de les instruccions   

Una vegada ja tenim la forma del nostre projecte anem a començar la part més difícil però 

sempre la més interessant. Primer de tot hem de definir tots els termes que anem a utilitzar, perquè 

el nostre programa sàpiga el tipus i quantitat de memòria que necessita per guardar cada dada. 

Per exemple, com “c” només serà un byte ho hem de definir com byte, ja que de no ser així 

tindríem algun inconvenient a l'hora d'executar el programa. Tot això ho definirem en l'apartat 

denominat general. 

 
Figura nº 6.4.: Definició dels termes que usarem 

 

El següent és definir l'acció que volem que realitzi el programa quan haguem fet clic en el 

botó “encriptar” (command1). Aquest apartat consta de les següents passes. 

• Indicar que el desplaçament que utilitzarem més endavant és el que hàgim 

introduït en el quadre de text “desplaçament” (Form1.Text4.Text). 

• Ordenar que calculi la longitud (mitjançant la funció Len) del text que hem introduït 

(Form1.Text1.Text). 

• Indiquem que ha de posar el quadre de text on ens indicarà el text codificat 

(Form1.Text2.Text) en blanc mitjançant les cometes (“ ”). 
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• Li assenyalem que el que realitzarem a continuació ho farem per cada “i” des de la 

posició “1” fins al final (longitud). 

• Calculem el codi ASCII de només una lletra situada en la posició “i”  del nostre text 

original (Mid(Form1.Text1.Text,i,1). Al nombre li anomenarem “c”. 

• Al nostre “c” li afegim el desplaçament. 

• Ordenem que en el quadre de text on ens indicarà el text codificat 

(Form1.Text2.Text) ens afegeixi el caràcter corresponent al codi ASCII de la nostra 

nova “c” (mitjançant la funció Chr(c). 

• Li indiquem que faci altra vegada el mateix però amb la següent “i” (Next i). 

• Per últim li marquem que ja hem acabat (End Sub). 

 
Figura nº 6.5.: Programació del botó “encriptar” (command1) 

 

 Una vegada ja hem programat el botó d'encriptar (command1) només ens queda 

programar les accions que ha de realitzar quan fem un clic en el botó de desencriptar (command2). 

 

 Per a això simplement hem de realitzar el mateix que en el botó anterior però hem d'anar 

amb compte amb els textos que li ordenem. Quan abans ens referíem al text original (Text1) ara 

hem d'indicar-li el text codificat (Text2), i quan li marcàvem el text codificat (Text2) ara li hem 

d’assenyalar el text original recuperat (Text3). També li hem d'ordenar que en comptes d'afegir-li el 

desplaçament ho resti. 

 
Figura nº 6.6.: Programació del botó “desencriptar” (command2) 
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Després de crear el nostre programa vam decidir que el nostre programa ens mostrès el 

codi ASCII del text original i del text codificat. Per a això vam afegir dos quadres de text i dues 

etiquetes més. Per aconseguir el codi ASCII del text original vam indicar les ordres que devia fer el 

programa conforme anessèim obtenint el text inicial, per això, les indiquem en el text1 i en l'apartat 

change, ja que així modifica el codi quan anem escrivint. 

 

Aquesta part de programació consta dels següents apartats: 

• Indiquem que ha de posar el quadre de text on ens indicarà el codi ASCII (Text5.Text) en 

blanc mitjançant les cometes (“ ”). 

• Li assenyalem que el que realitzarem a continuació ho farem per cada “i” des de la posició 

“1” fins el final (longitud). 

• Ordenem que en el quadre de text on ens indicarà el codi ASCII (Text5.Text) ens escrigui 

el que ja contenia anteriorment més el codi ASCII del caràcter situat en la posició “i”. Aquí 

també li tenim que indicar que ens realitzi la funció Str per a que ens passi el nombre a 

cadena ja que només així ho podrem sumar a l’altre cadena (Text5.Text). 

• Li indiquem que faci altre cop el mateix però amb la següent “i” (Next i). 

• Per últim li marquem que ja hem acabat (End Sub) 

 

Aleshores el que hauríem d’escriure en l’apartat Change del Text1 seria el següent: 

 
Figura nº 6.7.: Programació de l’apartat Change del Text1 

 

Per aconseguir que també ens mostri el codi ASCII del nostre text encriptat hauríem de 

realitzar els mateixos passos, encara que hem d'anar amb compte, ja que els textos als quals ens 

referim no són els mateixos.  

 
6.4. Verificació i depuració 

En aquest apartat és on es produeix la depuració, que es quan es poleixen tots els petits 

errors en els quals es pot caure durant la creació del programa. 

 

Finalment solament ens queda comprovar si hem realitzat la tasca amb èxit, per això 

posarem una oració de prova, un desplaçament i farem un clic en els dos botons. Per comprovar la 

qualitat del nostre programa hem fet les proves amb textos amb les característiques següents: 
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6.4.1. Prova amb minúscules 

• En aquest apartat provem un text en minúscules on hem inclòs un espai. 

 
Figura nº 6.8.: Prova d’un text en minúscules i un espai 

 

6.4.2. Prova amb números. 

• Aquí provem si ens codifica un text amb números. 

 
Figura nº 6.9.: Prova d’un text amb números 
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6.4.3. Prova amb majúscules 

• En aquest subapartat provem si ens codifica un text en majúscules. 

 
Figura nº 6.10.: Prova d’un text en majúscules 

 
6.4.4. Prova amb accents 

• Provem totes les vocals amb els seus possibles accents. 

 
Figura nº 6.11.: Prova de les vocals amb accents 
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6.4.5. Proves per canviar majúscules a minúscules i al contrari 

• També vam adonar-nos que amb un text en majúscules i amb un desplaçament de 32 el 

programa passa les majúscules a minúscules. 

 
Figura nº 6.12.: Prova per passar majúscules a minúscules 

 
• Conseqüentment amb un text en minúscules i un desplaçament de -32 el programa passa 

les minúscules a majúscules. Comprovem que també el passa amb els accents inclosos. 

 

 
Figura nº 6.13.: Prova per passar minúscules a majúscules (inclòs un accent) 

 
Amb això comprovem l’algorisme dissenyat a partir de les especificacions de l’aplicació. 
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VII. DISSENY D’UN PROGRAMA PER A ENCRIPTAR I DESENCRIPTAR MITJANÇANT EL RSA 

 Per realitzar aquesta part ens hem de basar en la part anterior on ens explicava els passos 

a seguir per dissenyar un programa informàtic i en tots els coneixements adquirits en la part 

conceptual del present treball. 

 
7.1. Anàlisi del problema   

Primer hem decidit que el programa encriptarà per un mètode similar al RSA, on nosaltres 

imposarem les claus, tant la privada com la pública. Abans de començar descrivim les parts de les 

que constarà el nostre programa. 

• Agafar text1: aquesta part és en la que nosaltres introduïm el text que volem codificar. 

• Calcular longitud: en el següent pas hem de mesurar la longitud del nostre text original, es 

a dir, mirar el número de caràcters que té. 

• Posar text2 en blanc: hem de buidar el quadre de text on el programa ens escriurà el text 

codificat. 

• Capturar un caràcter i de text1 en posició 1: agafem només el primer caràcter del text que 

nosaltres hem introduït. 

• i > longitud ?: en aquest pas hem de diferenciar els següents dos casos: 

• Si “i” es major que la longitud, escrivim el text2 i ja donem per acabat el procés. 

• Si “i” es inferior a la longitud hem de seguir de la forma següent: 

• Determinar el codi ASCII de i: “q”: hem de passar a número el nostre caràcter, es a 

dir, calcular el seu codi ASCII. A aquest li anomenarem “q”. 

• i < longitud ?: ara tornem a diferenciar dos casos: 

• Si “i” es major que la longitud, hem de calcular el codi ASCII de “i + 1”, que li 

anomenarem “r”. 

• Si “i” es inferior a la longitud, assignem el valor 0 a “r”. 

• Calcular p = q x 256 + r: Ara que ja tenim “q” i “r” calculem “p” per unir els dos 

nombre i així poder operar amb ells. Multipliquem per 256 perquè és la mesura 

d’un byte i d’aquesta forma no modifiquem ni “q” ni “r”, només desplacem “q”. 

• Calcular cod = pe mod (n) : aquí fem les operacions indicades en el mètode RSA, 

on (n,e) seria la clau pública. Ara ja tenim el nombre codificat. 

• Calcular q = [cod / 256 ] : agafem la part entera de dividir “cod” entre 256, així 

obtenim el primer byte del nostre nombre codificat. 

• Calcular r = cod mod(256) : fem “cod” mòdul 256, d’aquesta forma obtenim el 

nostre nombre codificat sense el primer byte, que és “q”.  

• Convertir “q” i “r” en caràcter: ara que ja tenim els dos nombres codificats en 

número, els hem de passar a caràcter. 

• Encadenar “q” i “r” al text2: escrivim els dos caràcters en el text2. 
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• Incrementar “i” 2 unitats: augmentem la “i” en dues unitats i tornem al pas on miràvem si la i 

era superior o inferior a la longitud per primera vegada. 

 
7.2. Disseny de l’algorisme           

Una vegada analitzada la qüestió que ens ocupa és fer l’ordinograma dels passos a seguir:  

 
 

Figura nº 7.1.: Algorisme de codificació mitjançant el RSA 
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7.3. Codificació del programa 

 Com ja sabem com funcionarà l’estructura del nostre programa començarem a descriure 

els passos que hem seguit per crear-lo. 

 

7.3.1. Interfície d’usuari 
 En primer lloc dissenyarem la interfície amb la que interactuarà l’usuari. Hem d’afegir 

quadres de text, etiquetes i botons per donar-li forma a la presentació del nostre programa. Això ho 

farem seguint els passos que vam descriure en l’apartat anterior. Nosaltres hem afegit els elements 

següents: 

• Quadres de text: 

• Text1: per introduir el text original. 

• Text2: per a que el programa ens ensenyi el text codificat. 

• Text3: per rebre el text original recuperat. 

• Text4 i text5: per mostrar la clau pública. 

• Text6 i text7: per mostrar la clau privada. 

• Text8: per mostrar el codi ASCII del text original. 

• Text9: per mostrar el codi ASCII del text codificat. 

• Text10: per mostrar el codi ASCII del text original recuperat. 

• Botons: 

• Command1: per encriptar. 

• Command2: per desencriptar. 

• Etiquetes: 

• Label1: Text original. 

• Label2: Text codificat. 

• Label3: Text original recuperat. 

• Label4: Clau pública. 

• Label5: Clau privada. 

 

Quan hem fet els quadres de text de les claus hem tingut en compte dues coses: 

• Hem posat dos quadres de text per a cada clau, un per a cada nombre, per evitar-nos 

problemes a l’hora de programar. 

• Com nosaltres imposem les claus, en la barra de propietats dels quadres de text hem 

activat la opció Locked, ja que aquesta permet a l’usuari veure les claus però no modificar-

les. A més, a la clau privada, que no pot saber ningú excepte de la persona que la va crear, 

li hem desactivat la opció Enabled, amb la qual cosa es veu de color gris, simbolitzant què 

és una clau oculta. 
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També hem fet canvis en l’icona del ratolí quan passa per determinats elements des de la 

propietat MousePointer. També hem canviat la font de lletra dels botons des de la propietat Font i 

el color de fons de la pantalla des de BackColor. Per últim, hem activat l’opció Locked en els 

quadres de text on es mostren els codis ASCII, així ningú els pot modificar. Ara que hem introduït 

tots aquests objectes en el nostre projecte ja tenim la forma que desitgem. 

 

 
Figura nº 7.2.: Interfície del programa d’encriptació per RSA 

 

7.3.2. Declaració de les instruccions 
 Una vegada ja li hem donat forma al nostre programa, li  donem les instruccions perquè faci 

el que nosaltres vulguem en cada part. Primer de tot hem de definir tots els termes que anem a 

utilitzar, diferenciant el tipus i quantitat de memòria que necessita per a cada dada. Això ho 

definirem en l’apartat general. 

 
Figura nº 7.3.: Definició dels termes que usarem 
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 El següent és definir l’acció que volem que realitzi quan fem clic en el botó “encriptar” 

(command1). Aquest apartat consta dels següents passos. 

 

• Li ordenem que calculi la longitud (mitjançant la funció Len) del text que hem introduït 

(Text1.Text). 

• Indiquem que ha de posar el quadre de text on ens indicarà el text codificat (Text2.Text) en 

blanc, mitjançant les cometes ( “” ). 

• Li assenyalem que el que realitzarem a continuació ho farem per a cada “i” des de la 

posició “1” fins al final (longitud). I també que ho farem de dos en dos (Step 2). 

• Calculem el codi ASCII de només una lletra situada en la posició “i” del nostre text original 

(Mid(Text1.text,i,1)). Al nombre li anomenarem “c1”. 

• Ara anem a indicar-li una condició: 

• Si la “i” es inferior a la longitud (If i < longitud Then), aleshores calculem el codi ASCII 

de només una lletra situada en la posició “i + 1”. Al nombre li anomenarem “c2” 

• Si succeeix el contrari (Else) designem el valor 0 a “c2”. 

• Li indiquem que agafi com a “exponent” la segona part de la clau privada (text5.Text). 

• Multipliquem “c1” per 256 i li sumem el nombre “c2”. Al resultat li anomenarem “base”. 

• Aquesta “base” la elevem al (Text5.Text) i el resultat ho fem mòdul (Text4.Text). Al resultat 

li anomenarem “xif”.  

• Agafem la part entera (mitjançant la funció Int) de dividir “xif” entre 256 i obtenim el valor 

“xif1”, que serà la primera lletra codificada. 

• Ara fem “xif” mòdul 256 i obtenim el valor “xif2”, que serà la segona lletra codificada. 

• Ordenem que en el quadre de text on ens indicarà el text codificat (Text2.Text) ens afegeixi 

el caràcter corresponent al codi ASCII de “c” i de “d” (mitjançant la funció Chr). 

• Li indiquem que faci altra vegada el mateix però amb la següent “i” (Next i). 

• Per últim li marquem que ja hem acabat (End Sub). 

 

A continuació explicarem les dificultats amb les que ens hem trobat i la forma que hem 

decidit per solucionar-les. 

 

• El primer problema era que en determinats llocs no ens acceptava la funció (Mod) per 

realitzar el mòdul. Aleshores es conegut que al realitzar un nombre “x” mòdul “y”, el resultat 

és el residu de dividir “x” entre “y”. Ara ens basem en que quocient per divisor més residu 

és igual al dividend. A continuació suposem que tenim x mod(y), aleshores per aconseguir 

el residu fem la divisió “x” entre “y” i agafem la part entera (quocient), aquesta la 

multipliquem per “y” (divisor) i li restem tot a “x” (dividend). Això ho programaríem de la 

forma següent: r = D – (Int((Int (D)) / d) x d. On Int serveix per agafar la part entera. 
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• El segon problema que ens trobem es que al elevar un nombre a altre ens surt un nombre 

molt gran, però l’avantatge que tenim es que després hem de fer un mòdul. Aleshores 

podem reduir aquests nombres fent el següent: suposem que nosaltres volem aconseguir 

el resultat de “er mod(b)”, però el nombre “er” és molt gran, llavors ho solucionem fent       

“(e mod(b) )r mod(b)”. Això és equivalent perquè: 

 
Figura nº 7.4.: Demostració d’un aspecte matemàtic (1) 

 
• Encara que hem aconseguit elevar a nombres superiors, seguim tenint el problema, ja que 

les claus són molt grans. Per aconseguir resoldre aquest problema definitivament, ens 

recolzem en que després hem de fer un mòdul i seguim el procediment següent: 

• Passem la clau (exponent) a base 2. 

• Calculem la base elevada a les potències de dos i fent-li el mòdul. D’aquesta forma no 

surt un nombre gran, ja que anem tota l’estona fent mòdul i només hem d’elevar al 

quadrat el resultat d’elevar la base a l’anterior potència de 2. 

• Ara agafem només els resultats de la base elevada a les potències de 2 que conté 

l’exponent i els multipliquem a la vegada que fem el mòdul i ja tenim el resultat. 

Per entendre-ho millor farem l’exemple següent: 
 

 
Figura nº 7.5.: Demostració d’un aspecte matemàtic (2) 
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 Això al programar-ho, hem d’anar calculant les potències del nombre i la descomposició de 

l’exponent conjuntament. Aleshores aquesta part quedaria de la forma següent: 

 

• Mostrem al programa que farem l’operació fins que l’exponent sigui igual a 0                              

(Do While exponent > 0), ja que aleshores s’haurà acabat la seva descomposició. 

• Fem l’exponent mòdul 2 (i li anomenem “e”), per saber si el primer bit serà 1 o 0 i així saber 

si tindrà(1) o no(0) la potència de 2 corresponent. 

• Agafem la part entera de dividir l’exponent per 2. D’aquesta forma preparem l’exponent pel 

següent pas. 

• El nombre codificat (que començarà sent un 1) el multipliquem per la base elevada a “e” (si 

l’exponent no conté aquesta potència de 2 la base quedarà intacta). 

• Fem el mòdul del nou nombre codificat. 

• Elevem la base al quadrat i li fem el mòdul. Així la preparem pel següent pas. 

• Tornem al principi un altre cop (Loop) 

 

Tots aquest inconvenients ens han portat a realitzar alguns canvis. Finalment la 

programació del botó “encriptar” quedarà de la següent forma: 

 
Figura nº 7.6.: Programació del botó “encriptar” 

 

Una vegada ja hem programat el botó d’encriptar només ens queda programar les accions 

que ha de realitzar quan fem un clic en el botó de desencriptar. 
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Per a això hem de realitzar el mateix que en el botó anterior però hem d’anar amb compte 

amb els textos que li ordenem. Quan abans ens referíem al text original ara hem d’indicar-li el text 

codificat, i quan li marcàvem el text codificat ara li hem de assenyalar el text original. També hem 

de canviar una altra cosa, quan ens referíem a la clau pública ara ens hem de referir a la clau 

privada i hem canviat el nom “xif” per “des”, per fer-ho més entenedor. Aleshores la programació 

del botó desencriptar quedarà de la següent forma: 

 
Figura nº 7.7.: Programació del botó “desencriptar” 

 

7.4. Verificació i depuració 

 La feina de depuració d’aquest programa ha resultat farragosa però molt satisfactòria, ja 

que al final hem pogut resoldre els problemes que ens havien sortit. La tasca de depuració ha sigut 

principalment destinada a tres punts comentats anteriorment: 

• Crear una fórmula per realitzar els mòduls, ja que el Visual Basic no ens permetia realitzar 

la funció Mod amb nombres molt grans. 

• Fer el mòdul “x” d’un nombre “y” abans d’elevar-lo a “e” i tornar a fer mòdul “x”. 

• Solucionar el problema d’elevar una base a un exponent molt gran (després tenint que fer 

un mòdul), passant l’exponent a base 2 i així tenir només que calcular la base elevada a 

les potències de dos. 

Finalment ens queda comprovar fins a quin nivell arriba el nostre programa, per saber-ho 

hem d’anar posant oracions de prova.  
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7.4.1. Prova amb minúscules 

• En aquest apartat provem un text en minúscules on hem inclòs un espai. 

 
Figura nº 7.8.: Prova d’un text en minúscules i amb espais 

 
7.4.2. Prova amb números 

• Aquí provem si ens codifica un text amb números. 
 

 
Figura nº 7.9.: Prova d’un text amb números 
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7.4.3. Prova amb majúscules 

• En aquesta prova comprovem si ens codifica un text en majúscules. 
 

 
Figura nº 7.10.: Prova d’un text en majúscules 

 

7.4.4. Prova amb accents. 

• Provem totes les vocals amb els seus possibles accents. 

 
Figura nº 7.11.: Prova de les vocals amb accents 

Amb aquestes proves comprovem l’algorismet a partir de les especificacions de l’aplicació. 
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PART III: CONCLUSIONS I LIMITACIONS 

 
VIII. CONCLUSIONS, LÍMITS DE LA RECERCA I PERSPECTIVES DE FUTUR 

Arribats a aquest punt cal presentar les conclusions, obtingudes a partir de tota la tasca 

realitzada. 

 
8.1. Conclusions 
 En la recerca d’informació que hem dut a terme en la primera part d’aquest treball  sobre la 

criptografia s’ha trobat que aquesta és tant antiga com la civilització humana. La necessitat de les 

persones per comunicar-se i la criptografia van estretament lligades.  

 

Això és manifesta de manera molt evident, com ha quedat reflexat, en l’àmbit militar i 

polític, com molts dels avenços i descobriments científics; la necessitat de poder enviar missatges 

confidencials i secrets i impedir que poguessin ser llegits per part de l’enemic ha donat peu a 

l’origen i desenvolupament de tot un conjunt de sistemes criptogràfics. 

  

 L’evolució del coneixement científic i tecnològic ha implicat una gran varietat de mètodes 

per a encriptar i desencriptar. Els avenços haguts en el camp de la matemàtica i el 

desenvolupament tecnològic amb l’aparició de les computadores (amb la seva gran capacitat i 

rapidesa), ha fet possible la realització de sistemes criptogràfics cada cop més sofisticats. 

 

L’estudi del mètode RSA ens ha comportat un anàlisis exhaustiu d’un mètode d’encriptació 

molt emprat a l’actualitat i ens ha portat a fer, sense suport de cap font bibliogràfica, una 

demostració del seu complex algorisme, amb diversos conceptes matemàtics.  

 

 El nostre interès creixent per la criptografia a mesura que anàvem avançant pel treball ens 

ha portat a entrar en el camp de la Tecnologia de la Informació i la Comunicació. La contribució de 

les TIC en aquest treball s’ha concretat en un doble aspecte: 

 

 S’han dissenyat dues aplicacions amb un llenguatge de programació d’alt nivell, Visual 

Basic, que permeten a l’usuari encriptar i desencriptar un text. A partir de la 

interpretació del llenguatge simbòlic, s’han elaborat els diagrames generals dels 

algorismes representatius de les aplicacions. Les aplicacions s’han dissenyat d’acord 

amb els algorismes basats en el mètode de desplaçament i en el RSA. La codificació 

en Visual Basic s’ha fet segons la tècnica de la programació estructurada. 
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 Per poder complir amb aquest objectiu, que era el fonamental, del present treball ha 

calgut entrar en el camp d’una ciència novedosa per a nosaltres, la tècnica de la 

programació. En la realització de l’aplicació s’ha tingut en compte les diferents fases 

que contempla la programació: anàlisi del problema, disseny de l’algorisme, codificació 

del programa i verificació i depuració del programa. Les diferents tasques que es 

reparteixen entre els especialistes que intervenen en la realització d’una aplicació 

informàtica, analista, dissenyador, programador, etc., han recaigut, en aquest cas, 

sobre l’autor del treball. 

 

El programa realitzat mitjançant el mètode de desplaçament s’ha vist superat amb 

posterioritat pel creat mitjançant el RSA, ja que la seva dificultat es considerablement 

més elevada. En canvi, les dues aplicacions són vàlides i útils per a l’objectiu proposat. 

S`ha millorat i treballat a partir de la interfície inicial amb la finalitat d’afavorir les 

tasques de l’usuari així com per millorar l’aspecte global del programa. 

 

La realització d’aquest treball m’ha estat de profit perquè el pas per les diferents fases del 

mateix m’han anat proporcionant i eixamplant el meu bagatge de coneixements, els quals, sense 

superar les meves possibilitats m’han estat de gran ajuda en la consecució del Treball de Recerca. 

 
8.2. Limitacions 
 Una vegada hem acabat el treball hem de ser conscients que, com tota investigació, conté 

algunes limitacions. Aquestes poden ser de diferent tipus i importància, i el nostre treball guanyarà 

tant en claredat com en qualitat com més explícits es facin aquests límits existents. A continuació 

enumerem segons el nostre punt de vista, les limitacions del nostre treball de recerca. 

 

• Hem de dir que el nostre coneixement matemàtic queda en evidència davant dels 

complicats algorismes i sistemes de codificació que poden arribar una dificultat 

inimaginable. Amb aquest problema, res podem fer, ja que no es qüestió de voluntat, sinó 

de capacitat. I com explicava el gran matemàtic Descartes, si utilitzem la voluntat més enllà 

dels límits del nostre coneixement és molt probable que caiguem en errors. 

• Altra limitació és la falta de pràctica i experiència en el món de l’informàtica, en particular 

en la programació. Ja que era un tema totalment nou per nosaltres i que, malgrat tot, 

creiem que hem arribat a unes bases satisfactòries. 

 

Creiem que les limitacions anteriorment citades no desllueixen ni perjudiquen el nostre 

treball de recerca, sinó tot al contrari, delimiten la nostra tasca i poden arribar a ser utilitzades com 

a punt de partida de posteriors investigacions i treballs. 
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PART V: ANNEXOS 
 Els annexos del present treball de recerca es presenten en suport digital,  mitjançant un 

CD-ROM on figuren els següents arxius: 

 

• Una còpia del treball. 

• Una compilació executable de la implementació amb Visual Basic d’un algorisme per a 

encriptar i desencriptar mitjançant el mètode de desplaçament. 

• Una compilació executable de la implementació amb Visual Basic d’un algorisme per a 

encriptar i desencriptar mitjançant el RSA. 

 

L’estructuració del contingut del CD hem decidit fer-la en format de pàgina web, amb la 

finalitat d’afavorir la seva visualització. 


