EXERCICI COMPUTACIÓ QUÀNTICA
Considereu el següent algorisme d’encriptació RSA.
ENCRIPTACIÓ:
1. Codifiquem l’alfabet en termes del codi ASCII decimal, usant sempre tres xifres.
Ex: a = 097, m = 109, ... .
2. Expressem el text pla per xifrar en una única string numèrica, P .
3. Llegim la clau pública del destinatari: ( n = RSA-L , e ), on n = RSA-L es un número
de L dı́gits.
4. Trocegem P en tants blocs Pi (de L-1 digits cada un) com facin falta (aixi Pi < n està
garantit). Al darrer bloc li afegim zeros a la dreta si cal per que també tingui L-1
dı́gits.
5. Encriptem cada bloc fent: Ci = Pie mod n. Ens assegurem que cada Ci tingui L dı́gits
(afegim zeros a l’esquerra si cal).
6. Concatenem tots els Ci en una única string C. Enviem el missatge al propietari de la
clau pública.
DESENCRIPTACIÓ
El receptor destinatari del missatge el desencripta fent:
1. Trenca la string encriptada C en blocs de L dı́gits, Ci (tants blocs com calgui).
2. Decodifica cada Ci amb la clau privada k: Pi = Cik mod n. Cada Pi l’expressa en
L − 1 dı́gits (afegint zeros a l’esquerra si cal).
3. Concatena tots els Pi per fer una string numèrica dexifrada, P . (ULL: si els tres
primers números de P son superiors a 254, el codi ASCII extès màxim, modifica P
afegint un zero a l’esquerra)
4. Agrupa la string numèrica P en grups de tres dı́gits. Han de ser codis ASCII.
5. Tradueix els codis ASCII en els caracters alfabètics corresponents i recomposa el missatge de text original, P .
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Exercici:
Heu tingut accés a un missatge, C, xifrat amb RSA i adjuntat al final d’aquest fitxer,
per un destinatari que usa la següent clau pública:

(n = RSA9 = 297045209, e = 31273).
Sabem que RSA-9 es MOLT poc segur i volem advertir-lo. Per això, li dexifrareu el
missatge i li enviareu el missatge dexifrat.
Feu un programa que:
1. Factoritzi n (metode clàssic senzill).
2. Obtingui la clau privada, k.
3. Desencripti C, seguint l’algorisme descrit anteriorment.
4. Escrigui el missatge original desencriptat, P .
5. Entregueu: codi font, factors de n, clau privada k, missatge encriptat C i missatge
desencriptat P
Missatge xifrat:
C=
19094749006694409915726786426036136111702277811812035711174400128787637613744206
425086675423983078112374902114268380404692528502642454827767564305657255404341165
615530200404015267002692292222275190419354052804042450317366409507894551103477031
204270754222683600006080765204866206512737772016009383623224997726971672524681597
611871889605966667206648107400828215315800896927338288923542533017709126013318333
614184611726132119406909412023432142300045592207860252423247125711788770810035618
3060937473023221965240268846195365607225087773
(ULL: al carregar aquest missatge treieu els retorns de lı́nia per tenir una única string
numèrica)
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