
Presentació
Des de ben petits la criptografia ha format part de les nostres vides i l’hem utilit-
zat sense adonar-nos-en. Estic segura que tots i totes hem jugat alguna vegada a 
crear un idioma secret perquè la resta de persones no ens entenguessin i, si som 
una de les poques persones que no ho ha fet, no cal patir, perquè segur que l’hem 
usat i, de fet, l’usem diàriament.
Segur que alguna vegada hem volgut explicar alguna cosa privada a una perso-
na, però teníem por que algú ho escoltés. La criptografia si fa o no fa serveix per 
ajudar-nos a aconseguir enviar el missatge de forma segura sense que ningú no 
l’escolti ni l’entengui. Ens ajuda a xifrar els nostres missatges de forma que només 
l’emissor i el receptor, és a dir, la persona que emet el missatge i la que el rep, po-
den entendre’l i desxifrar-lo.
Actualment, les aplicacions informàtiques són capaces de gestionar grans quanti-
tats d’informació i, cada cop més, s’està convertint la informació al format digital 
per facilitar el seu transport i gestió. El problema és que vivim en un món molt 
perillós i, si no anem amb compte, la nostra informació privada pot acabar en 
mans equivocades. Hi ha certes dades a les quals no s’hauria de poder accedir 
lliurement, i és per això que avui en dia gairebé totes les nostres dades personals 
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estan xifrades i segures, des del número del carnet d’identitat i les dades de la 
declaració de la renda, fins al PIN de la nostra targeta de crèdit o fins i tot una 
imatge comprometedora. Si no tinguéssim un codi, les nostres dades estarien 
per tot arreu accessibles a milers de persones i allò que anomenem privacitat no 
existiria, de la mateixa manera que la nostra seguretat quedaria perjudicada. La 
criptografia sembla una cosa insignificant per a molts, però sense ella no hauríem 
arribat tan lluny, això segur.
Per tot el que he explicat fins ara, a mi em va interessar molt descobrir fins a quin 
punt la criptografia facilitava la nostra forma de vida. Quan vaig decidir que volia 
fer el treball de recerca sobre aquest concepte no hi va haver gaires persones que 



sabessin dir-me de què és tractava i, honestament, jo tampoc no ho sabia gaire bé. 
Per això vaig decidir que, una cosa tan important per a nosaltres i tan present en 
el nostre dia a dia, valia la pena ser estudiada. A més, cal afegir que la programa-
ció (tot i no haver-ne fet mai) sempre m’ha intrigat i vaig pensar que no hi havia 
cap manera millor per saber si en un futur em volia dedicar això que fer el treball 
de recerca sobre aquest tema.

Metodologia
Aquest treball de recerca consta bàsicament de tres parts. En la primera, el marc 
teòric, he buscat informació de la història de la criptografia i d’alguns algoritmes de 
xifratge. En la segona, ja dins el marc pràctic, he creat un programa amb el llenguatge 
de programació Python a través del sistema criptogràfic de l’RSA. En la tercera, també 
en el marc pràctic, he volgut analitzar una mica el que seria el futur de la criptogra-
fia. Per això he fet una pràctica a l’ICFO per provar un dels sistemes criptogràfics del 
futur, el protocol BB84, que es basa a crear una clau per xifrar i desxifrar molt segura 
gràcies a les bases de la física quàntica.

Cos del treball
Actualment, la major part de la nostra informació està guardada en format digital, fet 
que comporta que d’alguna manera sigui accessible per a tothom. Desgraciadament, 
existeixen persones que es dediquen a robar aquesta informació per utilitzar-la en 
benefici propi.
I no només això, sinó que des de temps pretèrits els humans sovint hem volgut man-
tenir converses o transmetre missatges secrets sense la intercepció de cap individu. 
Des de l’intercanvi de missatges, aquest problema de la privacitat forma part de les 
nostres vides.
En el moment en què nosaltres, com a emissors, enviem un missatge, aquest és suscep-
tible de ser interferit per qualsevol persona o entitat exterior. De fet, en el moment en 
què pengem alguna cosa en el servidor o a internet, per molt segur que ens sembli que 
està, passa tot el contrari. És per això que davant d’aquestes amenaces l’única solució 
factible és protegir les nostres dades mitjançant l’ús de tècniques criptogràfiques.
Per garantir una privadesa de les dades existeix una branca de les matemàtiques es-
pecífica per a aquest tipus de problemes: la criptografia.
La paraula criptografia prové del grec kryptos, que vol dir ‘ocult’ i graphos, que vol dir 
‘escriure’. Tot plegat ‘escritura oculta’. La criptografia és una ciència que sorgeix d’una 
branca de les matemàtiques anomenada teoria de la informació, que va ser establerta 
per Claude Shannon el 1948, i sense ella és probable que avui en dia no existissin ni 
els telèfons ni els ordinadors. La teoria de la informació estudia la informació i tot el 
que hi està relacionat, com ara la criptografia. Això sí, la criptografia ja va ser creada 



en temps passats, els primers textos xifrats que coneixem pertanyen al segle v aC.
Vaig pensar que un bon treball seria aquell que estudiés el passat, el present i el futur 
de la criptografia, així que vaig anar uns anys enrere, als seus inicis, i vaig observar la 
gran evolució que ha patit durant el transcurs del temps. 
La criptografia sempre ha quedat en segon pla i ha estat a l’ombra de l’escriptura, 
però cal remarcar que coneixem la criptografia des de fa el mateix temps que conei-
xem l’escriptura, tenen la mateixa antiguitat. Aquestes dues branques van agafades 
de la mà, ja que l’ésser humà sempre ha necessitat que determinats missatges només 
fossin entesos per uns pocs. En un principi la criptografia era utilitzada habitualment 
per militars i pels governs; actualment tothom té a l’abast d’aquesta ciència.
La història ens indica que els primers registres que tenim de criptografia es troben 
en els jeroglífics, tot i que van sorgir sense intenció d’escriure de manera oculta, sinó 
amb el propòsit de buscar misteri o fins i tot per simple diversió. Les primeres pràcti-
ques de les tècniques criptogràfiques neixen al segle v aC a Grècia. Els espartans van 
crear el primer sistema criptogràfic militar de la història, anomenat escítala esparta-
na. Van ser els primers a crear una xifra de transposició.
El que van fer els espartans va ser enrotllar en un llistó de fusta (escítala) una tira de 
cuir, i en aquest hi escrivien el text longitudinalment, de manera que en cada volta de 
la cinta hi aparegués una lletra diferent. En desenrotllar la tira s’obtenia el missatge 
xifrat. Per desxifrar-lo només calia enrotllar la tira en un pal del mateix diàmetre que 
el que s’havia utilitzat en primer lloc.
Vaig estudiar altres pràctiques criptogràfiques fins a arribar a les de l’actualitat. 
Actualment parlem d’algoritmes criptogràfics, són uns conjunts d’instruccions que 
permeten xifrar el text en clau de la mateixa manera que fan que pugui ser desxi-
frat per tornar al text original. Bàsicament, la seva funció és modificar les dades per 
aconseguir autenticació, integritat i confidencialitat. Aquestes són les característiques 
principals que ha de tenir un sistema criptogràfic.
Quan volem xifrar un text sempre necessitarem una clau; a partir d’aquí, hi ha diver-
ses maneres de fer-ho i es pot dur a terme a través de diferents tipus d’algoritmes. En 
general es poden classificar en algoritmes simètrics i algoritmes asimètrics.
En l’algoritme simètric la clau de xifrat és la mateixa. L’emissor i el receptor utilitzen 
la mateixa clau tant per xifrar com per desxifrar. Això implica que la clau ha de ser 
decidida i sabuda pels diversos usuaris amb antelació i és necessari que quan s’es-
tableixi es faci de forma segura, de manera que el sistema no estigui en risc de ser 
desxifrat per un criptoanalista. És imprescindible que aquesta clau tingui una certa 
complexitat, ja que en l’actualitat les computadores són capaces, sense cap problema, 
d’endevinar claus secretes. Per tant, no només s’ha de pensar en una bona clau, sinó 
que s’ha de buscar un canal de comunicació segur per l’intercanvi d’aquesta clau.
Mentre que en l’algoritme simètric les claus de xifrat i desxifrat són iguals, en la crip-



tografia asimètrica la clau que utilitza l’emissor per xifrar és diferent de la que utilitza 
el receptor per desxifrar. Un tipus d’algoritme asimètric és l’RSA, concretament és 
el més usat en l’actualitat. Serveix per xifrar i desxifrar informació i és un dels tipus 
que es troben dins del grup de la criptografia de clau pública que utilitza dues claus: 
una de pública i una de privada. El sistema RSA es basa en la dificultat de factorit-
zar nombres molt grans. El procés lògic que se segueix per factoritzar un nombre 
és simplement dividir aquest entre diversos nombres amb l’objectiu d’arribar a un 
punt on el residu de la divisió sigui igual a 0, volent dir que ja s’ha trobat un divisor 
d’aquest nombre. Ara bé, el truc es troba en el fet que el nombre considerat és primer, 
de manera que només és divisible entre ell mateix i 1. Pel que fa a l’hora de factoritzar 
començarem per 1, 2, 3... fins a arribar a ell mateix (ja que en ser primer cap nombre 
anterior és divisible per aquest). Si el nombre primer és de grans dimensions, reque-
reix molt temps i estudi poder-lo factoritzar. És més, per les experiències anteriors en 
la història, es podria dir que es pot tardar quasi dues dècades a aconseguir-ho (també 
cal remarcar que les tecnologies no eren tan avançades com avui en dia).
Aquest va ser l’algoritme que vaig fer servir per realitzar el meu programa. Aquest 
programa va ser una petita demostració del funcionament del sistema. 
La segona part del marc pràctic va consistir a fer una observació de criptologia quàn-
tica a l’ICFO (Institut de Ciències Fotòniques), on em van explicar algunes idees bàsi-
ques de la física quàntica, vaig aprendre la manera més senzilla d’enviar un missatge 
secret a través del protocol BB84. Aquest protocol, que rep el nom dels seus creadors 
(Bennett i Brassard) i l’any d’invenció, el 1984, permet generar una clau amb codi bi-
nari molt segura a través de làsers i polaritzadors. Amb aquesta part del treball vaig 
estudiar el que s’assembla més al futur de la criptografia.

Conclusions
L’accessibilitat a la informació privada que està guardada, actualment en format 
digital, és cada cop més fàcil. Arribats a un punt on és difícil protegir les nostres 
dades, l’única solució a aquest problema són les tècniques criptogràfiques.
En aquest treball s’han analitzat diversos sistemes criptogràfics utilitzats al llarg de 
la història i els diferents mètodes criptoanalítics, alguns dels quals s’han tingut en 
compte a l’hora de dissenyar el programa. Els que s’utilitzaven en el passat s’anome-
nen clàssics, i són el mètode de substitució i el mètode de transposició. Actualment 
s’utilitzen dos algoritmes criptogràfics que fan aquesta funció: l’algoritme de clau 
privada i l’algoritme de clau pública. També s’han detectat els punts febles dels xi-
fratges clàssics i com al llarg de la història s’ha avançat en la seguretat de l’encrip-
tació de missatges. 
El programa que he creat, capaç d’encriptar i desencriptar missatges amb el sistema 
criptogràfic RSA, ha complert l’objectiu de poder protegir informació de receptors 



no desitjats. Aquest propòsit ha estat assolit i ara es pot fer servir l’algoritme per 
xifrar els nombres necessaris mitjançant Python, aquest llenguatge de programació 
molt utilitzat actualment que permet, amb poques funcions, crear una gran varietat 
d’algoritmes.
La criptografia progressa paral·lelament a la criptoanàlisi i, en un futur, és possible 
que criptosistemes com l’RSA quedin obsolets. És per això que els especialistes es-
tan treballant en el tema de la criptografia quàntica per aconseguir implantar noves 
tècniques, més elaborades i complexes, amb l’objectiu de dificultar la feina dels 
criptoanalistes.
L’oportunitat d’anar a l’ICFO a realitzar una pràctica sobre el protocol BB84, que em 
va permetre generar una clau amb codi binari molt segura, va ser molt interessant. 
Durant la realització de la pràctica vaig observar com a través de làsers i polaritza-
dors es pot crear una clau pràcticament inatacable. 
En conclusió, la criptografia és una ciència imprescindible en un món on les tecno-
logies cada cop tenen més presència en el nostre dia a dia. Encriptar la informació 
és essencial per tal de mantenir les nostres dades segures. Malgrat els avenços en 
aquesta tècnica, encara s’ha de seguir estudiant la criptografia quàntica per millorar 
la creació de programes més segurs.
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