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Resum de la comunicació 
En la societat actual tenim molt present que cal protegir dades i informació. En particular, 
els esquemes de compartició de secrets ofereixen mètodes per distribuir una informació 
secreta en un grup de participants de manera que cap d’ells té informació determinant 
del secret i es posen condicions sobre com han de cooperar entre ells per recuperar-lo. 
 
En aquest article s’expliquen les característiques principals de la compartició de secrets, 
de manera progressiva apta per tots els nivells. L’aspecte visual és fonamental i ens 
ajuda a entendre com conviuen els aspectes discrets i continus. Començarem amb 
exemples de jocs i imatges, fins a descobrir el poder de les matemàtiques curriculars de 
secundària i batxillerat. Les propostes poden enriquir tant la formació del professorat 
com les activitats per portar a l’aula, o activitats extracurriculars. 
 
El text ha estat elaborat amb la col·laboració de Mireia Ventura,  
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1. Introducció 
 
Quan marxeu de vacances, heu pensat mai en deixar la clau de casa a un veí, per si hi 
ha alguna emergència (aigua, foc, etc.)? és clar, caldria que fos de molta confiança... 
També podria passar que just quan fos necessari, el veí tampoc hi fos... Potser caldria 
deixar-la a més veïns i que s'haguessin de vigilar entre ells, és a dir que un sol no pogués 
obrir, que haguessin de ser almenys 2 o 3...  
 
Sovint, per a coses o informacions importants ens podem trobar amb un problema 
similar: com repartim una informació entre vàries persones, de manera que cap d'elles 
en disposi realment i que només sigui recuperable i útil quan cooperin un cert nombre 
prefixat de persones? Aquest problema i la teoria que s’utilitza per a resoldre'l es coneix 
com a “Compartició de secrets". 
 
Podem explicar la idea amb el mateix exemple. Posem que el secret és la clau per obrir 
la porta. Fem una còpia de la nostra clau per cada veí i la repartim barrejada amb altres 
claus, totes diferents. Cada veí de l'escala ha rebut moltes claus, però no sap distingir 
la clau bona, perquè no té res d'especial ni de rellevant respecte les altres. Si s'ajunten 
dos veïns, podran obrir la porta, sense haver d'anar provant les claus al pany? Una 
manera és que comparin les seves claus, per saber quina és la clau comuna, ja que la 
que està repetida és la bona. Si volem que es necessitin més de dos veïns haurem de 
posar altres claus repetides. 
 
En general, suposem que es dóna a cada usuari una col·lecció d’objectes, que pot ser 
fins i tot infinita, entre les quals hi ha l'objecte important. Es tracta de trobar un mètode 
per comparar i poder destriar quin objecte és el bo. Els esquemes de compartició de 
secrets permeten dividir una informació en parts, les quals posades en comú després 
permeten reconstruir i recuperar la informació. El repartiment es fa de manera que un 
grup autoritzat pugui reconstruir el secret, però en canvi un grup no autoritzat no. Això 
permet a l'agent que reparteix la informació ser més precís i definit. 
 
El plantejament més habitual de la compartició de secrets, expressat de manera formal, 
és: hi ha un secret 𝑆𝑆 que un agent distribueix entre 𝑛𝑛 usuaris. A cada usuari 𝑢𝑢1,𝑢𝑢2, …𝑢𝑢𝑛𝑛 
li pertoca una part del secret 𝑠𝑠1, 𝑠𝑠2, … 𝑠𝑠𝑛𝑛, de tal manera que 𝑘𝑘 usuaris puguin recuperar-
lo en la seva totalitat ajuntant les seves parts del secret, però en canvi 𝑘𝑘 − 1 no puguin. 
Evidentment, 𝑚𝑚 ≤ 𝑛𝑛. 
 
En aquest treball mostrem com, amb matemàtiques no gaire sofisticades es pot resoldre 
un problema real com el de la compartició de secrets, que té una part de misteri que el 
fa atractiu. Hi ha idees per explicar des de primària fins a la universitat.  
 
Començarem amb esquemes visuals, que ens permeten diferenciar la partició de 
secrets de la compartició, atenent a si es reparteix informació real o no del secret. 
Tampoc s’ha de confondre amb la criptografia que permet la transmissió secreta 
d’informació. Precisar bé i distingir les característiques dels diferents mètodes és també 
fer matemàtiques. A continuació, seguirem amb la representació gràfica de corbes per 
descobrir el poder de l’àlgebra i amb la visió geomètrica que ens portarà a l’esquema 
vectorial. 
 
En l’elaboració del text i el material gràfic hi ha participat també Mireia Ventura. 
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2. Esquemes visuals  
 
La idea de partir una imatge a trossos per amagar-la és simple i ben coneguda i s’utilitza 
a nivells molt diferents, des dels puzzles, fins a procediments molt sofisticats, passant 
per exemple per les imatges amagades d'alguns llibres juvenils.  
 
En el cas dels puzzles, encara que la imatge total no es pot visualitzar a partir d’una 
peça, cada peça és una part de la imatge final, i per tant cada usuari té part de la 
informació real de la imatge. Per altra banda la imatge, el secret, no es recupera 
totalment si no es tenen totes les peces. En aquest cas no es tracta de compartició, sinó 
de partició d’un secret, perquè el secret no està del tot amagat. A més pot passar que 
una peça contingui informació més interessant o important que una altra, com la 
localització del tresor, o que la imaginació ens faci córrer a treure conclusions 
precipitades i puguem tenir sorpreses.  
 
Si pensem en la digitalització de les imatges, com a suma de píxels, podem veure una 
altra manera de fer la partició en exemples senzills. Considerem una imatge pixelada en 
blanc i negre, és a dir una figura dibuixada en una quadrícula, en la que alguns quadrats 
estan pintats de negre i altres deixats en blanc. Podem partir la imatge en tantes parts 
com vulguem, de manera que en cada part hi haurà alguns requadres pintats de negre. 
Per obtenir el secret, el que s'ha de fer amb les parts és superposar-les, tenint en compte 
que els quadrats blancs actuen com si fossin transparents, és a dir, que si superposem 
un quadrat blanc a un quadrat negre, el resultat és negre. Aquesta activitat es podria fer 
a primària, amb una imatge adient per cada nivell, i demanar que afegissin la informació 
dels altres companys al propi dibuix per tenir el dibuix complet. Vegeu la figura següent, 
on es mostren les 3 parts, i el dibuix reconstruït.  
 

 
Exemple visual de secret partit en 3 parts gràfiques  

 
Per passar del secret, imatge original, a les parts, el que s'ha fet és convertir a blancs 
alguns quadrats originalment negres. Però tots els quadrats que eren blancs a l'original 
continuen sent blancs a les parts. I pel que fa als quadrats negres, si un quadrat d'una 
part és negre, sabem que a l'original també. Quan ajuntem dues d'aquestes tres parts, 
obtenim un resultat més proper al secret, però no el visualitzem completament. 
 
Una altra manera de partir una imatge a trossos seria creant un nonogram. La informació 
inicial en un nonogram és la descripció a cada fila i cada columna dels grups de quadrats 
consecutius pintats de negre. Amb raonaments lògics interrelacionant la informació de 
files i columnes, tipus sudokus, s’ha d’aconseguir el gràfic final. Un cop vist que la figura 
queda determinada per la informació numèrica de les files i columnes, podem utilitzar 
aquesta idea per a partir la imatge. A la figura següent es mostra un exemple, també per 
3 usuaris. Aquesta activitat, tot i ser de fet la mateixa, i representar la mateixa idea, 
requereix molta més habilitat lògica i seria més adequada per cicle superior d’ESO  
batxillerat. De fet, a la universitat l’he utilitzada per parlar dels diferents tipus de 
raonament logicomatemàtic.  
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Exemple de partició d’un nonogram en 3 parts  

 
A continuació expliquem amb imatges un exemple d’un esquema visual de compartició 
de secrets, en el que a partir de les imatges parcials no es pot deduir informació real de 
la  imatge final. Per evitar que els quadrats negres donin informació sobre quadrats 
negres de la imatge final es treballa amb requadres partits. La formulació digital s’explica 
utilitzant aritmètica modular. Aquesta activitat doncs es pot adaptar també a qualsevol 
nivell, des de primària a la universitat, amb l’objectiu de donar pistes de com les 
matemàtiques ens ajuden a entendre el mon.  
 

 

  
Exemple d’ esquema visual de compartició de secrets 

 
Amb aquest mètode, encara que un quadrat tingui una part negra, no sabem com serà 
el quadrat final. Aquesta és una gran diferència respecte al mètode explicat abans.  
 
A la figura es mostren les dues imatges repartides, la imatge reconstruïda i la imatge 
original. La imatge reconstruïda queda pixelada, però tot i que perdem precisió, no 
impedeix identificar el secret. 
 
3. Esquema de Shamir  
 
Un dels esquemes de compartició de secrets més coneguts i utilitzats és l'esquema de 
Shamir, proposat pels volts del 1979. Adi Shamir és un matemàtic d’Israel, doctor en 
ciències de la computació, que es dedica a la criptografia, i ha treballat a l'Institut 
Weizmann d’Israel i a l’Institut de Tecnologia de Massachusetts (MIT).  
 
La idea general de l'esquema de Shamir és col·locar el número secret com a terme 
independent d'un polinomi i repartir als usuaris punts de la gràfica del polinomi. És per 
tant un mètode que se situa sempre en el pla cartesià, en un espai de dues dimensions.  
Hi ha molts articles que parlen d'aquest esquema i les seves aplicacions, amb un 
llenguatge especialitzat. Anem a simplificar-ne la idea i l'aplicarem a nombres enters. 
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Dóna molt joc per plantejar-ho en forma de repte o problema i pot ser molt adient en 
cursos d’ESO i Batxillerat, i també cicles formatius, relacionat amb contingut curricular.  
Descrivim la construcció per a repartir un secret entre 𝑛𝑛 usuaris de manera que el mínim 
nombre d'usuaris que han de col·laborar per descobrir-lo sigui 𝑘𝑘 = 2. Ens inventem un 
polinomi per tal d'amagar el nombre secret 𝑆𝑆 en el seu terme independent i a cada usuari 
li repartirem un punt de la gràfica del polinomi. Com que volem que amb dos punts 
puguin determinar el polinomi, el polinomi ha de ser una recta.  
 
A la figura es mostra un exemple que il·lustra com es reparteix el secret. Suposem que 
el secret que volem repartir és el nombre 𝑆𝑆 = 3 i triem una recta que el tingui com a 
terme independent 𝑝𝑝(𝑥𝑥) = 2𝑥𝑥 + 3. Calculem diferents punts de la recta per repartir als 
usuaris, per exemple (2,7), (1,5), (−1,1), (3,9). Sobre l'eix de les 𝑦𝑦 es veu que el secret 
és 3. És clar que un usuari sol no pot descobrir el secret. Fixat un punt del pla, hi ha 
infinites rectes que passen per aquest punt, i que tallen l'eix de les 𝑦𝑦 en infinits punts. 
Per tant, el secret queda totalment indeterminat. 
 

 
Exemple de l’esquema de Shamir de compartició de secrets 

 
Qualsevol parella d’usuaris podrà construir la única recta que passa pels seus dos punts 
i recuperar així el secret com el terme independent, el valor de 𝑦𝑦 per 𝑥𝑥 = 0, és a dir el 
punt de tall amb l’eix 𝑦𝑦. Cal animar la gent a plantejar el sistema d’equacions que obtenim 
si busquem una recta de la forma 𝑦𝑦 = 𝑎𝑎 + 𝑏𝑏𝑥𝑥, més que utilitzar la fórmula coneguda per 
la recta que passa per dos punts, perquè ens ajuda a deduir i atacar els casos següents. 
Si resolem el sistema, ens dóna 𝑎𝑎 = 𝑆𝑆 = 3, el secret prèviament fixat. Notem que el valor 
de 𝑏𝑏 no ens interessa. 
 
Depenent del nivell on es realitzi l’activitat, es pot inferir com funciona el mètode quan el 
nombre mínim d'usuaris necessaris per recuperar el secret sigui 3. De manera 
constructiva amb un exemple numèric, mostrem que cal distingir entre el repartiment del 
secret i la seva recuperació per part d’un subgrup autoritzat.  
 
Fixem el secret 𝑆𝑆 = 2 i volem repartir-lo a 𝑛𝑛 = 4 usuaris, de manera que s'han d'ajuntar 
com a mínim 𝑚𝑚 = 3 usuaris per recuperar-lo. En primer lloc, ens hem d'inventar un 
polinomi. Com que volem que quedi determinat amb 3 punts, ha de ser de segon grau, 
una paràbola en el pla. El terme independent del polinomi serà 2, el secret, i triem els 
altres dos coeficients a l'atzar: 𝑝𝑝(𝑥𝑥) = 2 − 4𝑥𝑥 + 𝑥𝑥2. Seguidament, seleccionem 4 punts 
diferents de la paràbola per donar als 4 usuaris i ja podrem repartir les parts del secret. 
A la figura següent veiem els 4 punts dels usuaris, i la intersecció de la paràbola amb 
l'eix de les y marca també el secret 𝑆𝑆 = 2. 
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Per recuperar el secret cal que 3 usuaris, com a mínim, posin en comú la seva 
informació, els punts de l'equació. Si són només 2, no podran recuperar-lo, ja que per 2 
punts hi passa una única recta, però infinites paràboles. 
Com en el cas de 𝑘𝑘 = 2, substituïm els punts a l'equació general i ens quedarà un 
sistema. En el cas d'una paràbola l'equació general és 𝑦𝑦 = 𝑎𝑎 + 𝑏𝑏𝑥𝑥 + 𝑐𝑐𝑥𝑥2 i podem 
determinar el valor del secret S=a resolent el sistema. Aquesta part, a nivell de batxillerat 
es pot relacionar amb determinants i sistemes compatibles determinats. 
 
Més en general, el mètode també és vàlid si augmentem el nombre de punts necessaris 
per recuperar el polinomi, és a dir el valor de persones que han de col·laborar per 
recuperar el secret. Aleshores el grau del polinomi també augmentarà i per tant el 
nombre d’incògnites i equacions del sistema que cal resoldre per recuperar el secret 
també. De fet, el problema general de trobar una corba polinòmica que passa per un 
conjunt de punts determinat es coneix amb el nom d’interpolació polinòmica. Per 
assegurar l’existència de solució s’utilitzen el teorema de Rouché-Frobenius i els 
determinants i, per al càlcul del polinomi, mètodes com el de Lagrange i el de les 
diferències dividies de Newton, més eficients que la resolució del sistema i molt 
interessants també per les idees que utilitzen.  
 
L’esquema de Shamir es pot treballar posant el focus en diferents aspectes, segons el 
nivell educatiu i les matemàtiques del currículum amb que vulguem relacionar-ho.  
 
4. Esquema vectorial  
 
Introduïm a continuació les idees bàsiques de l'esquema de compartició de secrets 
vectorial, que va ser proposat per George Robert Blakley, un matemàtic d’Estats Units, 
al voltant del 1979. 
 
Retornant a l’exemple inicial de les claus, la idea és repartir a cada usuari una col·lecció 
infinita d’objectes, de manera que un subgrup autoritzat d'usuaris pugui recuperar el 
secret trobant la part comuna, és a dir la intersecció. 
 
Utilitzant la geometria es consideren com a conjunts de punts les rectes i els plans, que 
tenen l'avantatge que venen determinats per equacions de primer grau, i es pot calcular 
la seva intersecció fàcilment. 
 
A continuació aniré explicant aquest esquema de manera constructiva començant per 
rectes, i seguint per plans, per tal de que sigui assequible al nivell de batxillerat.  
 
Suposem que volem repartir un secret entre un grup d'usuaris de manera que el nombre 
mínim d'usuaris necessaris per descobrir-lo sigui 𝑘𝑘 = 2. Ens situem en el pla cartesià 
ℝ2 i fixem que el secret 𝑆𝑆 sigui un punt. Aleshores construïm diferents rectes que passin 
per aquest punt i en repartim una a cada usuari. Un sol usuari no pot saber quin punt de 
la recta és el secret, però dos usuaris sí que determinen el secret trobant la el punt comú 
entre els seves dues rectes. Si es treballa en una quadrícula, limitant-ho a punts de 
coordenades enteres, es pot fer fins i tot a alguns cursos de primària.  
 
A la figura es mostra la interpretació geomètrica amb les equacions de les rectes. 
. 
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Exemple gràfic de secret, rectes repartides als usuaris i recuperació del secret 

 
Si volem que siguin necessaris tres usuaris per a recuperar el secret cal que repartim 
més punts, amb més repeticions. Això es pot presentar de diverses maneres. Per 
exemple, a partir de la visualització gràfica de dimensió dos anterior, podem afegir la 3a 
dimensió de manera visual, perpendicular al pla, de manera que el punt 𝑆𝑆 es converteix 
en una recta, i les rectes es converteixen en plans. A nivell d’equacions es tracta d’afegir 
una variable. Així, deduïm que si, enlloc de repartir rectes del pla, repartim plans a 
l'espai, aconseguim que el nombre d’usuaris mínims per descobrir el secret sigui tres, ja 
que un punt queda determinat per la intersecció de tres plans a l'espai ℝ3. 
 
La construcció del plans és interessant. No només han de passar pel punt escollit com 
a secret, sinó que cal assegurar que per cada tres plans, la intersecció sigui només un 
punt. La primera condició és senzilla, utilitzant l’equació general d’un pla, donant tres 
valors qualsevol i substituint el punt per obtenir el valor restant. L’acompliment de la 
segona condició, pot ser una bona excusa per revisar els casos de posició relativa de 
tres plans que s'estudien a batxillerat. Un bon domini d’aquest tema dóna joc per fer-ne 
variacions i posar condicions extra per la recuperació del secret, com per exemple donar 
privilegis a alguns usuaris. 
 
L'objectiu és aconseguir tres plans que es tallin en un punt, com mostra la imatge de 
l'esquerra de la figura següent. Per tant, només cal tenir en compte que hem de posar 
condicions per evitar el cas de que la intersecció sigui una recta (imatge de la dreta).  
 

 
Representació de la posició relativa de 3 plans amb intersecció 
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Per la recuperació del secret cal resoldre un sistema d’equacions lineals amb tres 
equacions i 3 incògnites, que es pot plantejar abans de batxillerat, sense entrar amb la 
interpretació geomètrica. Amb els plans ben repartits, el procediment de recuperació del 
secret és vàlid per qualsevol trio d'usuaris, però si només col·laboren dos usuaris, no 
podran determinar-lo. 
 
Si volem repartir el secret a molts usuaris, cal elaborar algun patró que ens ajudi a crear  
plans que compleixin les condicions.  
 
Per generalitzar aquest esquema de compartició de secrets de manera que sigui 
necessària la col·laboració de 𝑘𝑘 usuaris per recuperar el secret, es consideren 
hiperplans en un espai de dimensió 𝑘𝑘. Per recuperar el punt secret els k usuaris hauran 
de posar en comú els seus hiperplans i trobar-ne la seva intersecció. Tindran doncs, un 
sistema de k equacions amb k incògnites que caldrà resoldre. Quan els valors de 𝑘𝑘 són 
grans es resolen amb ajuda dels ordinadors. De totes maneres, el problema de com triar 
les equacions per a que es compleixin les condicions no és un problema fàcil.  
 

5. Conclusions 
 
La compartició de secrets és un tema atractiu, que es pot introduir de manera 
contextualitzada i que utilitza moltes idees matemàtiques. Les tres aproximacions 
resumides en els apartats anteriors són complementàries i mostren diverses maneres 
de tractar-ho als diversos nivells educatius, segons les competències en que es vulgui 
posar el focus i el contingut curricular amb el que es vulgui relacionar. A nivell 
extracurricular, dóna moltes possibilitats. Per exemple, s’ha tractat amb nois i noies de 
2n i 3r d’ESO del 7demates, de 4t d’ESO de l’Anem x+ matemàtiques. També ha estat 
tema de treball de recerca de batxillerat i de treball de final de grau d’enginyeria de 
sistemes TIC, amb el desenvolupament de programes.  
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