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Lali Barrière, juny 2006
Departament de Matemàtica Aplicada IV Art d’escriure amb clau secreta o de manera 

enigmàtica.

Conjunt de tècniques que tracten sobre la protecció 
de la informació.

Per què és important?
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Esteganografia. Amagar l’existència del missatge. 

Segle V ac. Guerres entre Pèrsia i Esparta. Crònica 
d’Herodot. 

Demaratus, grec immigrant de Pèrsia, avisa de la 
intenció d’atacar dels perses. Envia el missatge en 
una tauleta de fusta, amagat amb cera. 

Histiaeos encoratja Aristagores de Milet a lluitar 
contra el rei persa. Escriu un missatge en el cap 
afeitat d’un esclau, i l’envia quan el cabell ja li ha 
crescut. 
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Altres tècniques 

Xinesos: missatge escrit sobre seda, convertit en 
una bola coberta de cera que el missatge empassa.

Escriure en un ou dur. Cal pelar l’ou per llegir el 
missatge.

Tinta invisible.

Micropunts: microfilms del tamany d’un punt 
(WW2). El primer descobert per l’FBI el 1941: punt 
més brillant del normal en una carta.
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Exemple de la literatura
A quina cala entre clarors suspesa
-jungla de llum en irreal jonçar-
oneja en flam ton cos, tija maresa,
aigua i estel d'un son sense acabar?
Nauta en mars teus en tardoral contesa,
abrusa el temps i, entre algues, do'm la mà.

J.-V. Foix
Exemple de la música 

Lucy in the Sky with Diamonds 
The Beatles

Inconvenients 
Si es descobreix el missatge, ja no hi ha res a fer. 

És més important del que sembla 
Dissidència política, lleis contra l’ús de xifrats...

Criptografia
1. Esteganografia

5

A
-j
o
a
N
a

L S D

Imatge original                   Imatge amagada
Eliminar tots els bits de color menys els 2 últims.
Fer la imatge 85 vegades més brillant.
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Exemple. Les  marques d’aigua.
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Criptografia. Modificar el missatge de manera que 
només sigui comprensible pel receptor.

Mètodes bàsics

Transposició
Canviar l’ordre de les lletres del missatge.

Substitució
Substituir cadascun dels símbols de l’alfabet.

Criptografia
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Transposició

404 ac. Lisandre d’Esparta rep com a missatge el 
cinturó del missatger. Enrotllant el cinturó en una 
vara de fusta del gruix adequat es recupera el 
missatge.

Sense la vara, el missatge apareix com una tira de 
lletres sense sentit. Per llegir el missatge només cal 
saber el gruix de la vara.

Criptografia
2. Criptografia clàssica
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Transposició. Canviar l’ordre de les lletres del missatge.

Com més llarg és el missatge, més possibles transposicions té.
Exemple. 35 lletres: més de 
50.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 combinacions. 
Una combinació per segon i per persona, tota la gent del 
món: més de 1000 vegades el temps de vida de l’univers.

Inconvenient. Encara que, si es fa a l’atzar, és difícil de 
desxifrar, també ho és pel receptor. 

Exemple. Rail: disposem les lletres en dues files, alternant-les, 
i després llegim normalment.

a  u  s  e  u  m s  a  g  s  c  e
  q  e  t  s  n   i  s   t  e  e  r  t
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Basat en manuscrits del segle IV ac. Kamasutra. Recomana 
que les dones aprenguin 64 arts, incloent cuina, vestir, 
massatges, preparació de perfums, conjurs, escacs, 
enquadernació, fusteria. L’art 45 és mlecchita-vikalpa, o art 
d’escriptura secreta, recomanat per ajudar a amagar les seves 
relacions.

Una de les tècniques recomanades: aparellar les lletres de 
l’alfabet i substituir cada lletra per la seva parella.

Quantes possibilitats de substitució per aparellament hi ha?

Criptografia
2. Criptografia clàssica
Substitució
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Segle I ac. “La guerra de les Gàl·lies”, 
primer exemple de xifrat amb fins 
militars. 
En aquests cas, substitueix lletres romanes 
per gregues.

Xifrat de Juli Cèsar. Substituir cada lletra 
per la que es troba 3 llocs més endavant 
en l’alfabet.

Un dels xifrats més coneguts. Té tantes possibilitats 
com lletres de l’alfabet, menys una. 
És fàcil de xifrar i desxifrar, però també fàcil de 
descobrir.

Criptografia
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Sistema criptogràfic. Mètode per xifrar i desxifrar.

Text xifratAlgorisme
de xifrat

Algorisme
de 
desxifrat

Clau

Missatge

Clau

Missatge

Quines són les claus i els algorismes en els exemples que hem 
vist?

De quina manera es podrien trencar les sistemes criptogràfics 
que hem vist?

Criptoanàlisi. Descobrir quin és el sistema 
criptogràfic a partir dels missatges xifrats.

Criptografia
3. Sistemes criptogràfics i criptoanàlisi
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Segle IX. Al-Kindi. Primers avenços en criptoanàlisi. 

Descobreix que hi ha 
lletres que apareixen 
més sovint que altres.
Trenquen el xifrat per 
substitució 
monoalfabètica.

Anàlisi de freqüències.

Criptografia
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Anàlisi de freqüències. Mètode estadístic. Requereix 
el coneixement de l’idioma i l’estudi previ de textos 
estàndar i prou llargs.

1. A partir d’un text conegut, ordenar les lletres 
per freqüècia d’aparició.
2. Ordenar les lletres del text xifrat pel mateix 
criteri.
3. Fer la substitució.

Mètode molt útil, ja que dóna una bona aproximació 
del missatge. En textos curts no sol anar bé.

Exemple
Georges Pérec, “La disparition”, 1969. Novel·la en 
francès, on no apareix cap “e” (la més freqüent).

Criptografia
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Freqüències del castellà. Segons l’anàlisi del text de 
El Pais durant una setmana. 

A B C D E F G H I J K L M N

11,96 0,92 2,92 6,87 16,78 0,52 0,73 0,89 4,15 0,30 0,00 8,37 2,12 7,01

Ñ O P Q R S T U V W X Y Z

0,29 8,69 2,77 1,53 4,94 7,88 3,31 4,80 0,39 0,00 0,06 1,54 0,15
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Edat Mitjana. Mentre els àrabs viuen una època 
d’esplendor... 

Segles VIII-XIII. A Europa, època fosca.

Els avenços en tots els camps del coneixement es 
donen als monestirs. 

Estudi de la Biblia: en l’Antic Testament hi ha parts 
xifrades. 
Aparellament: A       Z, B        Y, C       X, ...   

Segle XIV. Els alquimistes i científics utilitzen la 
criptografia per amagar els seus descobriments.

Criptografia
4. De l’Edat Mitjana a l’ENIGMA
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Galileu Galilei 
En descobrir que Saturn té una forma extranya 
escriu:

Smaismrmilmepoetaleumibunenugttaurias. 

Segons Kepler el text deia: 
Salve umbistineum geminatum Martia proles. 
(Salud, joies bessones, marciana prole.)

El text original deia: 
Altisimun planetam tergeminum observavi.
(Vaig obsevar que el planeta més alt era triple.)

Leonardo da Vinci
Per llegir s’ha d’utilitzar un mirall (o estar molt acostumat).

Criptografia
4. De l’Edat Mitjana a l’ENIGMA
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Renaixement 

A partir del segle XV. Desenvolupament de la 
criptografia i del criptoanàlisi recolzat per 
l’increment de les maquinacions polítiques 
(sobretot a Itàlia). 

Època de transició. Hi ha grans avenços, però 
no tothom els coneix.

Criptografia
4. De l’Edat Mitjana a l’ENIGMA
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Criptografia. Millores a la substitució. 
Introducció de caràcters nuls, errors 
voluntaris, utilització de codis.

Codis. Lletres que representen una paraula. 
Són útils, però requereixen el seu 
coneixement per part del receptor. 
Normalment: llista reduïda de paraules 
representades per codis, i la resta xifrades.

Criptoanàlisi. Millores a l’anàlisi de 
freqüències.
Estudi de dígrafs, relació d’una lletra amb les 
altres, permutació de les lletres més freqüents.

Criptografia
4. De l’Edat Mitjana a l’ENIGMA
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Exemples

François Viète, matemàtic francès, acusat d’estar 
endimoniat per Felip II, per haver aconseguit 
desxifrar missatges espanyols. (Segle XVI)

Criptografia
4. De l’Edat Mitjana a l’ENIGMA
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La reina d’Escòcia,
Maria Estuard, és 
condemnada a mort.
L’anàlisi de freqüències 
permet desxifrar 
missatges que proven la 
seva conspiració contra 
Isabel d’Anglaterra. 
(Conspiració Babington.) 
(1586)



Necessitat de nous xifrats. Tot indica que els 
sistemes que s’utilitzen són ràpidament 
desxifrats.

Apareixen els xifrats per substitució 
polialfabètica.

Criptografia
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1497. Leon Battista Alberti. Disc de xifrat.

1518. Johannes Trithemius. Tabula recta: fa 
correspondre un xifrat diferent a cada fila.

1586. Vigenère. Utilitza una clau per decidir quina 
substitució es fa servir per cada lletra del missatge. 

1790. Thomas Jefferson. Secretari d’estat de Georges 
Washington durant la revolució americana.  Roda de 
xifrat.

1854 Babbage, 1863 Kasiski. Trenquen el xifrat de 
Vigenère. El mètode de xifrat es basa en descobrir la 
longitud de la clau, a partir de la longitud de blocs 
repetits.

Criptografia
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Disc de xifrat
Tabula recta

Roda de xifrat

Criptografia
4. De l’Edat Mitjana a l’ENIGMA
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Altres xifrats 

Substitució homofònica. Cada lletra pot tenir més 
d’una substitució. Proporcional a la freqüència, per 
evitar l’anàlisi de freqüències.

Segle XVII. Cort de Lluis XIV. Antoine i Bonaventure 
Rossignol inventen la Gran Xifra. Sistema de xifrat 
que no va ser trencat ins 1890. Substitució sil·làbica.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 00 01 02 03 04 68 05

43 44 45 46 47 48 49 25 26 29 30 31 32 33 35 36 37 38 40 87

71 73 74 50 53 54 57 59 60 63 64 65 66

90 93 94 97 98 76 78 79 82 83 84

72 51 56 58 61 34 39 86 42

91 95 81 77 80 62 67 88 70

92 52 85 89

75 96 41

27 69

55

99
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A partir del segle XV. Guerra entre criptògrafs i 
criptoanalistes.

Segle XVIII. Els governs tenen els seus equips de 
criptoanalistes (Càmbre Negres)

1837. El telègraf i el codi Morse. Primer fet 
important de la història de les telecomunicacions 
modernes.

La gent s’adona de la necessitat de protegir la 
informació transmesa. 

Al cap de poc temps, el xifrat de Vigenère és trencat 
per Kasiski (1863). Els criptògrafs professionals 
busquen sense èxit nous sistemes criptogràfics.

Criptografia
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Segona meitat del segle XIX. Al costat del poc èxit 
dels professionals de la criptografia, la criptografia 
desperta un gran interès en el públic.

Societat victoriana. Degut a la prohibició 
d’expressar en públic els sentiments, es posen de 
moda les Columnes de l’agonia: columnes dels 
diaris utilitzades per les parelles per comunicar-se, 
sempre xifrat.
Babbage, Wheatstone, Playfair (substitució de 
dígrafs).

Criptografia
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Criptografia a la literatura 

Jules Verne, Viatge al centre de la terra. Alfabet 
rúnic, substitució monoalfabètica.

Edgar Allan Poe, L’escarbat d’or. Tinta invisible, 
anàlisi de freqüències.

Criptografia
4. De l’Edat Mitjana a l’ENIGMA
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Arthur Conan 
Doyle, L’aventura 
dels homes que 
dansen. Substitució 
amb símbols propis, 
anàlisi de 
freqüències.

Un cas real. Les xifres Beale. Tres documents xifrats 
que descriuen la situació d’un tresor. Els documents, 
guardats en una caixa forta a un hotel de Virginia, 
mai van ser recuperats per Beale. 

Primer i tercer mai desxifrats. 

Segon: es descobreix que el xifrat és l’anomenat 
xifrat llibre, i la clau és la Declaració 
d’Independència els Estats Units d’Amèrica.

No s’ha arribat a trobar la clau pels altres dos.

Criptografia
4. De l’Edat Mitjana a l’ENIGMA
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Segle XX. Els inicis de la criptografia moderna, 
marcats per l’ús de màquines de càlcul.

1894. Marconi inventa la ràdio. L’augment de 
potència en les  telecomunicacions i de la facilitat 
d’interceptar-les fa més necessària la codificació 
segura.

Criptografia
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1914-1918. Primera Guerra Mundial. Necessitat de 
nous xifrats. 

No hi ha grans avenços. 
Criptoanalistes francesos: els més forts, degut a 
l’amenaça dels alemanys.

Derrota dels alemanys degut al desxifrat dels seus 
missatges. (Xifra ADFGVX, barreja de substitució i 
transposició.) 

Primer tractat de criptografia. Kerckhoffs, La 
cryptographie militaire.

Criptografia
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El telegrama Zimmermann. La fi de la neutralitat 
nord-americana. 

Criptografia
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Segona Guerra Mundial. L’ENIGMA. Els primers 
ordinadors.

Enigma: dissenyat pels alemanys.
Colossus: primer ordinador, construït pels anglesos 
amb la finalitat de trencar els xifrats de l’Enigma.

Criptografia
4. De l’Edat Mitjana a l’ENIGMA
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ENIGMA. Enginy electromecànic. Evolució de la idea 
de Battista d’utilitzar discs concèntrics. Seqüència de 
rotors mòbils que giren al pitjar les tecles. 

Precursor: la roda de Jefferson. 
Primera patent: 1919, Alexander Koch (holandès).
Constructor del model definitiu: Scherbius.

Els alemanys creien que no es podria trencar.

Criptografia
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Alan Turing participa en una organització secreta 
dedicada a desenvolupar enginys per tal de desxifrar 
els missatges xifrats per Enigma. Els anomenen 
“bombs”.

A partir de 1942, tots els missatges alemanys eren 
desxifrats.

Els japonesos tenen també una versió de Enigma, 
que anomenave Purple. També es va desxifrar.

Els americans també tenien una màquina, Sigaba.

Després de la guerra es manté en secret l’existència 
d’Enigma.

Criptografia
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Segona Guerra Mundial. 
Els “wind talkers”. 
Soldats americans 
d’origen “navajo”. Els 
missatges en la seva 
llengua no es van poder 
desxifrar.

Criptografia
4. De l’Edat Mitjana a l’ENIGMA
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Xifrat Cèsar

Codifiquem les lletres de l’alfabet per nombres 
entre 0 i 25. Triem un codi b, ente 1 i 25.

Cada lletra x es xifra mitjançant la fórmula 

c=x+b (mod 26)

Correspon a un desplaçament de l’alfabet.

Quantes possibilitats hi ha?

36
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Variant del xifrat Cèsar

Codifiquem les lletres de l’alfabet per nombres 
entre 0 i 25. Triem dos codis a,b entre 1 i 25.

Cada lletra x es xifra mitjançant la fórmula 

c=ax+b (mod 26)

(1) Necessitem que a sigui primer amb 26. Per què?

(2) L’anàlisi de freqüències trenca el codi. No el 
trencarem si suposem un simple desplaçament.

Quantes possibilitats hi ha?
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Xifrat de Vigenère

Codifiquem les lletres de l’alfabet per nombres 
entre 0 i 25. Triem una paraula clau b1,...,bk, amb bi 
entre 0 i 25 (i k, la longitud de la clau, arbitrària).

La lletra x, de la posició p, es xifra mitjançant la 
fórmula 

p=i (mod k)
c=x+bi (mod 26)

(1) L’anàlisi de freqüències no trenca el codi. 

(2) El codi es trenca estudiant primer repeticions de 
blocs, per calcular la longitud de la clau.

El receptor ha de conèixer la clau!
38
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La criptografia moderna 

L’únic sistema criptogràfic incondicionalment segur 
conegut és el xifrat de Vernam o one time pad 
(1917): 

xifrat de Vigenère, però la clau és una seqüència 
aleatòria de longitud igual a la del missatge, i d’un 
sol ús.

Utilitzat en la ”hot line” entre Washington i Moscou 
durant la guerra freda.

39
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Incondicionalment segur
La probabilitat que un criptograma 
provingui d’un missatge determinat és igual que la 
probabilitat a priori d’aquest missatge 

Prob(M = m/C = c) = Prob(M = m) 

És a dir, el criptograma no aporta cap informació 
sobre el missatge. (Teoria de Shannon. Base teòrica 
de la criptografia moderna.) 

Computacionalment segur
Amb recursos de càlcul limitats no es pot trencar. 

40
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Simètrica. De clau privada
 

Una  única clau (secreta) compartida per emissor i 
receptor. Seguretat del sistema: mantenir en secret 
aquesta clau.

Emissor
Xifrat
C=E(M,k)

Receptor
Desxifrat
M=D(M,k)

M missatge
Transmissió

M missatgeC C 
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Asimètrica. De clau pública
 

Cada usuari té un parell de claus, una privada i una 
altra pública. Seguretat del sistema: dificultat 
computacional d’obtenir la clau privada a partir de 
la pública. 

Emissor
Xifrat
C=E(M,k)

Receptor
Desxifrat
M=D(M,k’)

M missatge
Transmissió

M missatgeC C 
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Mètodes de la criptoanàlisi

Cerca exhaustiva.

Anàlisi estadística.

Mètodes específics per a cada sistema de xifrat. 

43
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Serveis que proporciona la criptografia

Confidencialitat. Informació disponible únicament 
per als usuaris autorizats. 

Integritat. Informació no falsejada, accidentalment o 
intencionada. 

Autenticitat. Origen i el destí de la informació 
garantits (firma electrònica, copyright electrònic...) 

No-repudi. Impossible al·legar que la informació no 
ha estat enviada o rebuda (correu electrònic 
certificat...) 

44
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Simètrica. De clau privada. S’utilitza la mateixa clau 
per xifrar i desxifrar. Problema: distribució de claus!!!

Idea bàsica. El xifrat de  Vernam.
Alfabet 0,1; k seqüència binària aleatòria; missatge x

E(x,k)=x    k  i  D(x,k)=x    k 

Xifrat en flux. La transformació de xifrat varia de 
símbol a símbol. Exemple: RC4. 

Xifrat en bloc. El missatge es divideix en blocs de la 
mateixa longitud als quals s’aplica la mateixa 
transformació de xifrat. 
Exemples: DES, IDEA, AES.

B B
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Asimètrica. De clau pública. Cada usuari una clau 
pública i una privada.

Exemple. RSA (Rivest, Shamir i Adleman,1978)

46
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En la pràctica els criptosistemes asimètrics no 
s’utilitzen per xifrar el missatge, sinó per xifrar claus 
temporals que utilitzen els criptosistemes simètrics, 
que són més eficients.

47
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RSA (Rivest, Shamir i Adleman,1978)
Generació de claus: Cada usuari 

1. tria dos nombres primers p i q 
2. calcula n = pq 
3. calcula !(n) = (p ! 1)(q ! 1) 
4. tria e tal que mcd(e, !(n)) = 1 
5. calcula d = e!1 mod !(n) 
6. dóna a conèixer la clau pública {n, e} 
7. guarda la clau privada d (o bé {d, p, q}) 

Xifrat: missatge " usuari {n, e} 
1. Bloc de missatge  m 
2. Criptograma c= m   mod n 

Desxifrat: criptograma " usuari {n, d}
1. m = c    mod n   (Teorema d’Euler) 
2. m  Bloc de missatge 

e

d

Els estàndards criptogràfics

DES: Data Encryption Standard. Xifra blocs de 64 bits 
amb una clau de 56 bits 

1973. El NBS (National Bureau of Standards) demana 
públicament propostes de sistemes criptogràfics: 

– Alt nivell de seguretat, eficients. 
– Seguretat depenent només del secret de la clau 
(no del secret de l’algorisme). 
– Adaptables a diverses aplicacions. 
– La implementació en dispositius electrònics 
barata. 

1974. Segona crida: IBM presenta LUCIFER. La NSA 
(National Security Agency) proposa canvis i són 
acceptats. 
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1975 (17 de març). El NBS publica els detalls del DES. 

1976 (23 de novembre).  Adoptat pel govern USA per 
a la transmissió i emmagatzematge d’informació no 
classificada. Es revisarà cada cinc anys. 

1981. Diversos organismes privats l’adopten com a 
estàndard. 

1983. Es ratifica com a estàndard sense problemes. 

1987. La NSA s’oposa a una nova ratificació però, per 
motius econòmics, finalmente es renova. 

1992. Per manca d’alternatives es torna a renovar. 
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1997. El 17 de juny el DES es trenca. RSA llença el 
repte a començaments d’any, i en quatre mesos es 
troba la solució, havent examinat aproximadament 
el 25% de les claus. 

1998. El 26 de febrer el DES es torna a trencar. 
Només han calgut 39 dies, per examinar 
aproximadamente el 85% de les claus. El 17 de juliol 
la Electronic Frontier Foundation (EFF) presenta el 
seu DES craker, que pot trencar el DES utilitzant la 
cerca exhaustiva en un temps mitjà de 4,5 dies. 

1999. El 19 de gener la EFF trenca el DES en menys 
de 23 hores. 

2001. Substituït pel AES (Advanced Encryption 
Standard). 
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AES: Advanced Encryption Standard 
El 12 de setembre de 1997 el departament de 
comerç del National Institute of Standars and 
Technology (NIST) fa una crida pública per a la 
presentació d’algorismes candidats a ser l’Advanced 
Encryption Standard (AES).  

1. Ha de ser de clau secreta (simètric) i de xifrat en bloc 
2. Ha de poder suportar les combinacions clau-bloc dels 
tamanys 128-128, 192-128 i 256-128. 

Criteris d’avaluació

Seguretat
Cost
Facilitat d’implementació
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1998 (Agost). Primera fase de selecció (15 candidats) 
CAST-256, Entust Technologies, Inc. (C. Adams). 
CRYPTON, Future Systems, Inc. (Chae Hoon Lim). 
DEAL, L. Knudsen, R. Outerbridge. 
DFC, CNRS-Ecole Normale Superiere (S. Vaudenay). 
E2, NTT Nippon Telegraph and Telephone Corporation (M. Kanda). 
FROG, TecApro International S.A. (D. Georgoudis, Leroux, Chaves). 
HPC, R. Schoeppel. 
LOKI97, L. Brown, J. Pieprzyk, J.Seberry. 
MAGENTA, Deutshe Telekom AG (K. Huber). 
MARS!, IBM (N. Zunic). 
RC6!, RSA Laboratories (Rivest, M. Robshaw, Sidney, Yin). 
RIJNDAEL!, J. Daemen, V. Rijmen. 
SAFER+, Cylink Corporation (L. Chen). 
SERPENT!, R. Anderson, E. Biham, L. Knudsen. 
TWOFISH!, B. Schneier, J. Kelsey, D. Whiting, D. Wagner, C. 
Hall, N. Ferguson. 
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1999 (Agost). Segona fase de selecció (5 candidats) 

2000 (Octubre). L’escollit  és Rijndael, proposat per 
Joan Daemen i Vincent Rijmen, de la Universitat 
Catòlica de Leuven (Bèlgica) 

2001 (Novembre). Es publica el FIPS-197
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S’ha quedat en el tinter: 

Altres sistemes criptogràfics. IDEA, ElGamal,...

Distribució de claus.

Situacions en les quals l’emissor, el receptor, o un 
adversari extern actuen de mala fe.

Autenticació. Signatura digital.
Certificats i entitats certificadores (confiança en un 
tercer).

Estàndards actuals.
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1 Els nombres enters

El conjunt dels nombres enters es denota per Z. Els elements de Z són els nombres naturals i els seus inversos
respecte de la suma, els nombres negatius.

Z = {0, 1, 2, . . .} ∪ {−1,−2, . . .}

En Z es tenen dues operacions, la suma i el producte. Es compleixen les propietats següents:

Suma. (Z,+) és un grup commutatiu. La suma compleix les propietats:
Associativa: (a + b) + c = a + (b + c)
Commutativa: a + b = b + a
Element neutre: a + 0 = 0 + a = a
Element invers: a + (−a) = 0

Producte. (Z,+, ·) és un anell commutatiu. El producte compleix les propietats:
Associativa: (a · b) · c = a · (b · c)
Commutativa: a · b = b · a
Element neutre: a · 1 = 1 · a = a
Distributiva: a · (b + c) = a · b + a · c

Observacions

1. En general, els nombres enters no tenen invers per al producte. Els únics elements inversibles són 1
i −1, ja que 1 · 1 = 1, és a dir, l’invers de 1 pel producte és 1, i (−1) · (−1) = 1, és a dir, l’invers de −1
pel producte és −1.

2. El valor absolut d’un nombre enter és el seu valor si no es té en compte el signe. S’escriu |a| per al
valor absolut de a. Si a és positiu, |a| = a. Si a és negatiu, |a| = −a.

2 Divisibilitat

Definició. Donats dos nombres enters a i b, es diu que a és divisible per b, o que a és múltiple de b, o
que b divideix a, si i només si hi ha un nombre enter c tal que a = b · c. S’escriu: b | a o bé a = ḃ.

Definició. Donats dos nombres enters a i b, amb b 6= 0, la divisió entera de a per b és la representació
de a de la forma a = b · q + r, amb 0 ≤ r ≤ |b|. Es diu que q és el quocient de la divisió i r n’és la resta.
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Definició. Es diu que d és un màxim comú divisor de n nombres enters a1, a2, . . . , an si es compleix:

1. d | a1, d | a2, . . . d | an, i

2. sempre que d′ | a1, d
′ | a2, . . . d

′ | an aleshores també es compleix d′ | d.

El màxim comú divisor està determinat llevat del signe, ja que si d és un màxim comú divisor d’un cert
conjunt de nombres, aleshores −d també ho és. S’escriu mcd(a1, . . . , an) per denotar el màxim comú divisor
positiu de a1, . . . , an.

El mcd de dos nombres enters es pot calcular mitjançant l’algorisme d’Euclides, que utilitza la divisió
entera per trobar, a partir de a i b, una seqüència de nombres, l’últim dels quals és mcd(a, b).

Algorisme d’Euclides

1. L’entrada de l’algorisme és un parell de nombres enters, a i b.

2. La sortida de l’algorisme és una seqüència r0 = a, r1 = b, r2, . . . rk, tal que rk = mcd(a, b).

3. El procediment de càlcul és el següent:

a. S’inicializen les variables r0 = a i r1 = b.

b. Si ri 6= 0 aleshores ri+1 és la resta de la divisió entera de ri−1 i ri.

c. Si ri = 0 aleshores es pren com a últim element de la seqüència ri−1 i s’acaba l’algorisme.

Teorema. El mcd compleix:

1. Per a tot k ∈ Z, mcd(a, k · a + b) = mcd(a, b).

2. Per a tot k ∈ Z, mcd(k · a, k · b) = k ·mcd(a, b).

3. Igualtat de Bezout. Existeixen dos nombres u, v ∈ Z tals que u · a + v · b = mcd(a, b). Els dos
nombres u i v es poden calcular mitjançant l’algorisme d’Euclides.

4. El mcd és associatiu: mcd(a1, . . . , an) = mcd(. . .mcd(mcd(a1, a2), a3) . . . an).

Equacions diofàntiques. Una equació diofàntica és una equació de la forma a · x + b · y = c, on tots els
paràmetres són nombres enters, per a la qual es busquen les solucions enteres.

• a · x + b · y = c té solució si i només si d = mcd(a, b) | c

• Si x0, y0 és una solució de a ·x+b ·y = c, llavors qualsevol altra solució és de la forma x = x0+tb/d, y =
y0 − ta/d, per a algun t enter.

Definició. Es diu que m és un mı́nim comú múltiple de n nombres enters a1, a2, . . . , an si es compleix:

1. a1 | m,a2 | m, . . . an | m, i

2. sempre que a1 | m′, a2 | m′, . . . an | m′ aleshores també es compleix m | m′.

Tal com passa amb el màxim comú divisor, el mı́nim comú múltiple està determinat llevat del signe. S’escriu
mcm(a1, . . . , an) per denotar el mı́nim comú múltiple positiu de a1, . . . , an.

Teorema. Donats dos nombres enters a i b, es compleix:

mcm(a, b) ·mcd(a, b) = a · b
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3 Nombres primers

Definició. Es diu que a1, . . . , an són primers entre ells si mcd(a1, . . . , an) = 1. Es diu que un nombre
p 6= 0, 1 és primer si no té més divisors que 1 i p. Un nombre natural n 6= 0, 1 es diu que és compost si no
és primer.

Teorema. Si n és un nombre compost i p és el seu menor divisor positiu diferent de 1, aleshores, p és
primer i p ≤

√
n.

Teorema fonamental de l’aritmètica. Tot nombre compost descomposa en producte de nombres primers,
de manera única llevat de l’ordre.

L’expressió de n com a producte de primers, n = pα1
1 · pα2

2 · . . . · pαr
r , amb p1 < p2 < . . . < pr i, per a tot

i, αi > 0, s’anomena factorització canònica de p.

Observació. Sigui p un nombre primer i a i b dos enters. Si els exponents de p en les factoritzacions
canòniques de a i b són α i β, respectivament, aleshores, els exponents de p en les factoritzacions canòniques
de mcd(a, b) i mcm(a, b) són min(α, β) i max(α, β), respectivament.

El resultat també val en el cas que un dels dos nombres no sigui divisible per p, afegint a la seva
factorització canònica p0.

4 Congruències

Definició. Donat un nombre enter positiu m es diu que dos enters a i b són congruents mòdul m, i
s’escriu

a ≡ b (mod m)

si i només si a− b és múltiple de m o, equivalentment, les restes de dividir a i b per m són iguals.
La congruència mòdul m és una relació d’equivalència entre enters. Les classes de nombres enters con-

gruents entre ells es diuen classes de restes mòdul m. Cada nombre i entre 0 i m− 1 determina una classe,
que són els nombres enters congruents amb i, és a dir, els nombres enters tals que, al dividir per m, donen
com a resta i. S’escriu

i = {x |x ≡ i (mod m)} = {x |x = i + k ·m} = i + ṁ

Equacions en congruències. Una congruència de la forma a · x ≡ b (mod m) on m és un nombre
natural, a i b són dos nombres enters i x és una incògnita es diu congruència de primer grau amb una
incògnita.

Resoldre l’equació a · x ≡ b (mod m) és equivalent a resoldre l’equació diofàntica a · x + m · y = b.

Observacions.

1. Si un nombre x0 és solució de l’equació a · x ≡ b (mod m), qualsevol altre nombre x ≡ x0 (mod m)
també ho és. Diem que les solucions són classes de restes mòdul m.

2. L’equació a · x ≡ b (mod m) té solució si i només si d = mcd(a,m) | b.

3. Si mcd(a,m) = 1, hi ha una única classe de residus mòdul m que és solució. Si a′ és l’invers de a,
mòdul m, és a dir, a · a′ ≡ 1 (mod m), aleshores la solució de a · x ≡ b (mod m) és la classe de
residus mòdul m, a′ · b.
Donat que (a,m) = 1, la igualtat de Bezout ens diu que hi ha dos nombres, u i v tals que u·a+v ·m = 1.
Aleshores, u és l’invers de a mòdul m, és a dir, a′ = u. Recordem que es poden trobar u i v mitjançant
l’algorisme d’Euclides.
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4. Si mcd(a,m) = d i d | b, aleshores hi ha d classes de residus mòdul m que són solució de a · x ≡ b
(mod m):

x ≡ x0 + i · m

d
(mod m),

amb i = 0, 1, . . . , d− 1 i on x0 és un nombre enter solució de la congruència

a

d
· x ≡ b

d
(mod

m

d
)

5. Si mcd(a,m) = d i d no divideix b, aleshores no hi ha cap enter que sigui solució de a ·x ≡ b (mod m).

Definició. Un sistema de congruències simultànies és un conjunt de dues o més congruències de primer
grau.
Una solució de les congruències simultànies

a1 · x ≡ b1 (mod m1)
a2 · x ≡ b2 (mod m2)

és un nombre enter x0 que satisfà les dues congruències. Si m = mcm(m1,m2), aleshores els enters x0 + ṁ
són també solució del sistema anterior.

Teorema de Wilson. p és primer si i només si (p− 1)! ≡ −1 (mod p)

Petit teorema de Fermat. Si p és primer i mcd(a, p) = 1 llavors ap−1 ≡ 1 (mod p)

Funcio φ d’Euler. Per a tot enter m es defineix φ(m) com el nombre d’enters x tals que 1 ≤ x < m i
mcd(x,m) = 1.

1. Si p és primer, φ(p) = p− 1.

2. Si p és primer, φ(pα) = pα−1(p− 1).

3. Si m i n són primers entre śı, φ(m · n) = φ(m) · φ(n).

4. Si m = pα1
1 · pα2

2 · . . . · pαr
r , aleshores φ(m) = pα1−1

1 (p1 − 1)pα2−1
2 (p2 − 1) . . . pαr−1

r (pr − 1).

Teorema d’Euler. Si mcd(a,m) = 1 llavors aφ(m) ≡ 1 (mod m).

Càlcul de restes de potències mòdul m. Si n = φ(m)q + r llavors an ≡ as (mod m).

5 Aplicacions: criptografia

La criptografia és la branca de les matemàtiques que estudia el xifrat o encriptat de missatges, és a dir,
enviar un missatge codificat de manera que si algú que no té dret a coneixe’l l’intercepta, no el pot desxifrar.
Les aplicacions del xifrat de missatges són militars i comercials.

En criptografia és habitual utilitzar les propietats dels enters respecte de la divisibilitat per obtenir
sistemes d’encriptat dif́ıcils de desencriptar. A continuació en presentem dos exemples.
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El sistema Cèsar. És un dels primers sistemes utilitzats. Es tracta d’encriptar missatges utilitzant un
codi per a cada lletra de l’alfabet. Per determinar el codi de cada lletra, es fan correspondre els nombres
0, 1, 2, 3, . . . amb les lletres de l’alfabet a, b, c, . . ., i després es canvia el codi de cada lletra sumant-li un cert
número i fent mòdul m, on m és el nombre de lletres de l’alfabet. És a dir, en lloc de la lletra de codi x
escriurem la lletra de codi x + c (mod m). També es pot canviar la lletra de codi x per la lletra de codi
c · x + d (mod m), sempre i quan mcd(c,m) = 1.

En la taula que donem a continuació es veuen dos possibles xifrats. Cada fila representa el xifrat d’una
lletra. La tercera i quarta columnes de la taula ens indiquen que utilitzar x → x + 13 (mod 26) vol dir
escriure n en lloc de a, o en lloc de b, p en lloc de c, etcètera. La cinquena i sisena columnes de la taula ens
indiquen que utilitzar x → 3x + 5, vol dir escriure h en lloc de a, k en lloc de b, n en lloc de c, etcètera.

x x+13 3x+7
a 0 13 n 7 h
b 1 14 o 10 k
c 2 15 p 13 n
d 3 16 q 16 q
e 4 17 r 19 t
f 5 18 s 22 w
g 6 19 t 25 z
h 7 20 u 2 c
i 8 21 v 5 f
j 9 22 w 8 i
k 10 23 x 11 l
l 11 24 y 14 o
m 12 25 z 17 r
n 13 0 a 20 u
o 14 1 b 23 x
p 15 2 c 0 a
q 16 3 d 3 d
r 17 4 e 6 g
s 18 5 f 9 j
t 19 6 g 12 m
u 20 7 h 15 p
v 21 8 i 18 s
w 22 9 j 21 v
x 23 10 k 24 y
y 24 11 l 1 b
z 25 12 m 4 e

Exemple: La paraula “secret” s’escriuria “frperg” en el sistema x → x + 13, i “jtngtm” en el sistema
x → 3x + 5

L’anàlisi de freqüències ens permet trencar aquests xifrats. Tot i això, l’hem donat com exemple d’ús de
resultats senzills d’aritmètica modular.

RSA de clau pública. Aquest sistema s’ha fet servir des de finals dels setantes per a l’encriptat de
missatges. Actualment, s’utilitza per al xifrat de claus temporals que després s’utilitzen en un sistema de
clau privada.

Es basa també en la utilització de congruències, però requereix alguns coneixements una mica més
avançats. Vegem, doncs, com es fa per encriptar i desencriptar un missatge en el sistema RSA.

Hem de disposar de quatre nombres enters: p i q primers, v, el codificador, i w, el decodificador, que han
de complir

vw ≡ 1 (mod (p− 1)(q − 1))
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i, per tant, vw = 1 + k(p− 1)(q − 1). El nombre n = pq s’anomena mòdul. El codificador i el mòdul poden
ser públics, els primers p i q, i el decodificador w han de ser secrets.

Comencem suposant que el missatge és un nombre natural, x.

1. El nombre x és encriptat en y, on y ≡ xv (mod n).

2. El nombre x es pot recuperar a partir de y, mitjançant l’equació x ≡ yw (mod n). Per resoldre-la
s’ha de conèixer w.

Però, com podem estar segurs de que aquest sistema funciona? És a dir, com podem estar segurs que,
un cop desencriptem y, arribem realment al missatge original i no a una altra cosa? Aqúı és on s’utilitzen
les propietats dels nombres enters. Les congruències

yw ≡ xvw = x1+k(p−1)(q−1) ≡ x (mod n)

ens indiquen que el desencriptat de y és x. Hem utilitzat el teorema d’Euler.
Aquest sistema serà més eficaç com més dif́ıcil sigui descobrir els nombres secrets p, q i w. No oblidem

que per trobar p i q, només hem de descomposar n, operació que pot arribar a ser molt llarga si n és prou
gran.
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Exercicis

1. Calcula d = mcd(a, b) i troba dos enters u, v tals que a · u + b · v = d.
(a) a = 56, b = 34 (b) a = 549, b = 387

2. Resol les equacions diofàntiques següents.
(a) 28x− 36y = 44 (b) 24x + 42y = 13 (c) 105x + 51y = 6

3. Escriu tots els nombres primers entre 1700 i 1750.

4. D’aqúı a 100 dies, quin dia de la setmana serà?

5. Calcula
28 · 33 (mod 35), 15 · 59 (mod 75), 38 (mod 13).

6. Escriu les taules de sumar i multiplicar de Z5, Z6, Z8.

7. Donat n un nombre de tres xifres, efectuem les operacions següents:

(a) Multipliquem per 143 i prenem les tres últimes xifres del resultat.

(b) Multipliquem per 7 i prenem les 3 últimes xifres del resultat.

Comproveu amb un exemple que el resultat és n i justifiqueu-ho.

8. Comprova que a · (a + 1) · (2a + 1) ≡ 0 (mod 6), per a qualsevol enter a.

9. Demostra que si n és un quadrat perfecte llavors n ≡ 0(4) o bé n ≡ 1(4). Comprova que 22051946 no
és un quadrat perfecte.

10. Calcula l’invers pel producte de 33 en Z50.

11. Calcula l’invers pel producte de 429 en Z7.

12. Resol
7x ≡ 4 (mod 12), 6x ≡ 4 (mod 10), 763x ≡ 56 (mod 2205)

13. Calcula utilitzant el teorema de Fermat.
83427 (mod 5), 2006111 (mod 9), 325 · 768 (mod 23).

14. Calcula
φ(12), φ(17), φ(100)

15. Quines són les dues darreres xifres de 31220?

16. Utilitzem el xifrat RSA amb mòdul enter n = 91, i clau pública v = 29.

Xifreu el missatge m = 17. Calculeu la clau privada, comproveu que el missatge xifrat es desxifra bé,
i desxifreu el missatge xifrat c = 5.

17. Utilitzem el xifrat RSA amb mòdul enter n = 247, i clau pública v = 127.

Xifreu el missatge m = 125. Calculeu la clau privada, comproveu que el missatge xifrat es desxifra bé,
i desxifreu el missatge xifrat c = 130.
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