
TToo  ΑΑφφιιννιικκόό  ΚΚρρυυππττοοσσύύσσττηημμαα  
 
PP==  CC  ==ZZ  2266  

KK  ==  {{((aa,,bb))  ∈∈   ((ZZ  2266  ××ZZ  2266))  }}..          ΑΑνν    KK  ==  ((aa,,bb))  ττόόττεε  eekk  ((xx))  ==  aaxx++bb  
  
ΈΈσσττωω  aaxx++bb  ==  yy  ((mmoodd  2266))  ⇒⇒   aaxx==yy--bb((mmoodd  2266))  ⇒⇒   ((aa,,2266))  ::σσχχεεττιικκοοίί  ππρρώώττοοιι..  
ΘΘαα  ππρρέέππεειι  νναα  μμπποορρώώ  νναα  λλύύσσωω  ωωςς  ππρροοςς  xx  κκααιι  μμάάλλιισστταα  νναα  έέχχωω  μμοοννααδδιικκήή  λλύύσσηη..    
ΑΑυυττόό  σσυυμμββααίίννεειι  αανν  κκααιι  μμόόννοο  αανν      ΜΜΚΚΔΔ  ((aa,,2266))  ==11..  
ΑΑνν  θθεεωωρρήήσσοουυμμεε  ττηηνν  ιισσοοδδυυννααμμίίαα    aa⋅⋅xx==11((mmoodd  2266))  κκααιι  σσυυμμββοολλίίσσοουυμμεε  ττηη  λλύύσσηη  ττηηςς  μμεε  xx==aa--11  
ττόόττεε  ddkk((yy))  ==  aa--11  ((yy--bb))  ((mmoodd  2266))..  
  
ΠΠΑΑΡΡΑΑΔΔΕΕΙΙΓΓΜΜΑΑ  
ΈΈσσττωω  ττοο  κκλλεειιδδίί      ΚΚ==((77,,33))  κκααιι  οο  ΜΜΚΚΔΔ  ((77,,2266))==11  ιισσχχύύεειι    eekk  ((xx))  ==  77xx++33  ((mmoodd  2266))..  
ΓΓιιαα    ττηη  σσυυννάάρρττηησσηη  ααπποοκκωωδδιικκοοπποοίίηησσηηςς  ππρρέέππεειι  77--11  ==1155  ααφφοούύ  77  xx  ==  11  ((mmoodd  2266))..  ΕΕπποομμέέννωωςς    
ddkk((yy))  ==  1155((yy--33))  ==1155  yy  --1199  ((mmoodd  2266))  
  

!!""ΚΚωωδδιικκοοπποοίίηησσηη  
TTeexxttppllaaiinn  ==  hhoott  
hh  →→  77        ⇒⇒   eekk  ((77))      ==  77**77  ++33  ==  5522    ==  00  ((mmoodd  2266))  
oo  →→  1144    ⇒⇒   eekk  ((1144))  ==  77**1144++33  ==110011  ==2233((mmoodd  2266))  
tt    →→  1199    ⇒⇒   eekk  ((1199))  ==  77**1199++33  ==113366  ==66  ((mmoodd  2266))  
ΆΆρραα        CCiipphheerr  TTeexxtt  ==  AAXXGG  

  
!!""ΑΑπποοκκωωδδιικκοοπποοίίηησσηη  

00      →→  AA    ⇒⇒   ddkk((00))      ==  1155**00  --1199    ==      77((mmoodd  2266))  
2233  →→  XX    ⇒⇒   ddkk((2233))  ==  1155**2233--1199  ==    1144((mmoodd  2266))  
66      →→  GG    ⇒⇒   ddkk((66))      ==  1155**66  ––  1199  ==  1199  ((mmoodd  2266))  
ΆΆρραα      TTeexxttppllaaiinn  ==  hhoott 
 
ΣΣηημμεείίωωσσηη  
ΓΓιιαα  νναα  λλύύσσοουυμμεε  ττηηνν  77xx  ==11  ((mmoodd  2266))  ::  
ΓΓννωωρρίίζζοουυμμεε  όόττιι  αανν    ΜΜΚΚΔΔ  ((aa,,bb))  ==  dd  ττόόττεε  ∃∃   xx00  ,,  yy00  ∈∈   ZZ  ::::::::dd==  aa  xx00++yy00  κκααιι  ππρρέέππεειι  νναα  ββρροούύμμεε  τταα  
xx00  ,,  yy00,,  dd..  
ΠΠ..χχ        2266  ==77⋅⋅33++55  κκααιι  77==55⋅⋅11++22  κκααιι  55==22⋅⋅22++11..  
ΠΠρροοχχωωρράάμμεε  ααννάάπποοδδαα::11==55--22⋅⋅22  ==55--22  ((77--55))==  --22⋅⋅77  ++33⋅⋅55  ==  --22⋅⋅77++33  ((2266--33⋅⋅77))  ==33⋅⋅2266--1111⋅⋅77  
ΆΆρραα  2266⋅⋅33++77((--1111))  όόπποουυ  xx00    ==33  κκααιι  yy00  ==77..    ΕΕίίννααιι  77((--1111))==11  ((mmoodd  2266))  κκααιι  ––1111==1155  σσττοο  ΖΖ2266  

ΔΔηηλλααδδήή  aa--11  ==1155..  



TToo  ΚΚρρυυππττοοσσύύσσττηημμαα  VViiggeenneerree  
 
PP==  CC  ==((  ZZ  2266  ))  mm  ==  KK  
mm  ∈∈   NN  ((mm≠≠  00))    
kk  ∈∈   KK  ==  ((  ZZ  2266  ))  mm  ⇒⇒   KK==((kk11,,kk22,,......,,kkmm  ))  μμεε  kkii  ∈∈   ZZ  2266  

eekk  ((xx11,,xx22,,......,,xxmm))  ==((  xx11++kk11,,  xx22++kk22,,......,,  xxmm  ++kkmm  ))  
ddkk  ((yy11,,yy22,,......,,yymm))  ==((  yy11--kk11,,  yy22--kk22,,......,,  yymm  --kkmm  ))  
 
ΠΠααρρααττηηρρήήσσεειιςς  
 

##""ΤΤοο  σσύύσσττηημμαα  εείίννααιι  πποολλυυααλλφφααββηηττιικκόό  άάρραα  ηη  κκρρυυππττοοααννάάλλυυσσηη  εείίννααιι  ππιιοο  δδύύσσκκοολληη  ααππόό  όόττιι  
σστταα  ππρροοηηγγοούύμμεενναα  μμοοννοοααλλφφααββηηττιικκάά  σσυυσσττήήμμαατταα..  

##""ΤΤοο  ππλλήήθθοοςς  ττωωνν  κκλλεειιδδιιώώνν  εείίννααιι  2266mm  ..  ΕΕππεειιδδήή  ττοο  mm  ααυυθθααίίρρεεττοο  μμπποορροούύμμεε  νναα  φφττιιάάξξοουυμμεε  
κκρρυυππττοοσσύύσσττηημμαα  μμεε  όόσσοο  ααρριιθθμμόό  κκλλεειιδδιιώώνν  εεππιιθθυυμμώώ..  

#"ΔΔεενν  χχρρεειιάάζζεεττααιι  ττοο  κκεείίμμεεννοο  νναα  έέχχεειι  ππλλήήθθοοςς  γγρρααμμμμάάττωωνν  πποολλλλααππλλάάσσιιοο  ττοουυ  mm.. 
 
ΠΠααρράάδδεειιγγμμαα  
 
ΈΈσσττωω  mm==66  κκααιι  κκλλεειιδδίί  ηη  λλέέξξηη  CCIIPPHHEERR  ,,  δδηηλλααδδήή  ΚΚ==((22,,88,,1155,,77,,44,,1177))  
  

##""ΚΚωωδδιικκοοπποοίίηησσηη  
  

TTeexxttppllaaiinn  ==  tthhiiss  ccrryyppttoossyysstteemm  iiss  nnoott  sseeccuurree  
ΜΜεεττααττρρέέπποουυμμεε  ττοο  μμήήννυυμμαα  σσεε  ααρριιθθμμοούύςς,,  οομμααδδοοπποοιιοούύμμεε  ααννάά  66  κκααιι  ππρροοσσθθέέττοουυμμεε  ττοο  κκλλεειιδδίί  
σσττοο  ZZ2266  

 
ΜΜήήννυυμμαα  19  7    8  18   2  17 24  15  19  14  18  24 18 19  4  12  8  18 13 14 19 18 4   2 20  17  4 
ΚΚλλεειιδδίί 2    8   15   7   4  17  2    8   15   7   4   17  2   8  15  7   4  17  2   8  15  7  4  17  2    8   15 
ΆΆθθρροοιισσμμαα 21 15  23  25  6   8   0   23   8  21  22  15 20  1  19 19 12   9 15 22  8  25 8  19  22  25  19 
ΚΚρρυυππττοο//μμαα V   P   X    Z  G   I A    X    I    V  W   P U   B  T   T  M   J P    W  I  Z   I   T W   Z    T 

 



 
TToo  ΚΚρρυυππττοοσσύύσσττηημμαα  ττοουυ  HHiillll  

 
PP==  CC  ==((  ZZ  2266  ))  mm  ==  KK  
mm  ∈∈   NN  ((mm≠≠  00))    
KK  ==  ΜΜ  mmxxmm  ((==  ZZ  2266  ))  
ΑΑνν    ΧΧ==  ((xx11,,xx22,,......,,xxmm))  ∈∈   PP  κκααιι  ΚΚ==((kkii,,jj))  ||  11  ≤≤  ii  ≤≤  mm  ,,  11≤≤  jj  ≤≤  mm  
ΤΤόόττεε    yy==  eekk  ((xx))  ==  ((yy11,,yy22,,......,,yymm))  ==xx⋅⋅KK  
ΠΠρρέέππεειι  νναα  οορρίίσσοουυμμεε  ττοο  KK--11  οοππόόττεε  οορρίίζζοουυμμεε      ddkk  ((yy))==yy  KK--11  

ΓΓιιαα  νναα  υυππάάρρχχεειι  οο  ααννττίίσσττρροοφφοοςς  ππίίνναακκααςς  ττοουυ  KK  θθαα  ππρρέέππεειι  ΜΜΚΚΔΔ  ((ddeett  KK,,2266))  ==11 
 
 
ΠΠααρράάδδεειιγγμμαα  
 

ΚΚλλεειιδδίί    ΚΚ= 


3
11

     


7
8

 κκααιι  ddeett  KK  ==5533  ==  11((mmoodd  2266))  

 
PPllaaiinntteexxtt::  jjuullyy    
 

##""ΚΚωωδδιικκοοπποοίίηησσηη  
ΕΕίίννααιι  mm==22  άάρραα    

jjuu    →→  ((99,,2200))      ⇒⇒   ((99,,1100) 


3
11

     


7
8

= ((9999++6600,,7722++114400))==((33,,44))  ==DDEE  

 

llyy    →→  ((1111,,2244))  ⇒⇒   ((1111,,2244)) 


3
11

     


7
8

= ((112211++7722,,8888++116688))==((1111,,2222))  ==LLWW 

δδηηλλααδδήή  ττοο  κκρρυυππττοογγρρααφφηημμέέννοο  μμήήννυυμμαα  εείίννααιι  DDEELLWW..  
 

##""ΑΑπποοκκωωδδιικκοοπποοίίηησσηη  
 

ΚΚ--11  ==   


− 3
7

     

−
11

8
= 


23
7

     


11
18

 ((mmoodd  2233))  

 

DDEE  →→    ((33,,44))            ⇒⇒   ((33,,44)) 


23
7

     


11
18

==    ((99,,2200))  ==  jjuu 

 

LLWW→→  ((1111,,2222))      ⇒⇒ ((1111,,2222)) 


23
7

     


11
18

==  ((1111,,2244))==  llyy 

 
ΠΠααρρααττηηρρήήσσεειιςς  
  
ΑΑνν  ddeett  KK  ≠≠  11  ττόόττεε  ((ddeett  KK))--11  σσυυμμββοολλίίζζεειι  ττοονν  ααννττίίσσττρροοφφοο  ττηηςς  ddeett  KK  σσττοονν  δδαακκττύύλλιιοο  ZZ2266    

ΔΔηηλλααδδήή  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  λλύύσσοουυμμεε  ττηηνν  ιισσοοδδυυννααμμίίαα  ((ddeett  KK))⋅⋅xx==  11  ((mmoodd  2266))  



66..TToo  ΚΚρρυυππττοοσσύύσσττηημμαα  μμεεττααθθέέσσεεωωνν  
 ΕΕιιδδιικκήή  ππεερρίίππττωωσσηη  ττοουυ  κκρρυυππττοοσσυυσσττήήμμααττοοςς  ττοουυ  HHiillll  

 
ΈΈσσττωω  ππ    μμεεττάάθθεεσσηη  ττοουυ  σσυυννόόλλοουυ  SS== 11,,22,,……,,mm   
ΣΣττηη  μμεεττάάθθεεσσηη  ππ  ααννττιισσττοοιιχχεείί  έέννααςς  ππίίνναακκααςς  ((ππίίνναακκααςς  δδιιααμμεεττααθθέέσσεεωωνν  ))  ΚΚππ  οο  οοπποοίίοοςς  οορρίίζζεεττααιι  ωωςς 

εεξξήήςς::  ΚΚππ==  kkii,,jj        μμεε        kkii,,j= 



 =

ςαλλι
παν
ώ

ji
,0

)(,1  

PP==  CC  ==((  ZZ  2266  ))  mm  

eeππ  ((xx11,,xx22,,......,,xxmm))  ==((  xxππ((11)),,  xxππ((22)),,......,,  xxππ((mm))  ))  
ddππ  ((yy11,,yy22,,......,,yymm))  ==((  yyππ((11))

--11,,  yyππ((22))
--11,,......,,  yyππ((mm))  --11

  ))  
 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 

 
KKλλεειιδδίί  ππ            κκααιι    mm==66    
 
 
 
Textplain 
 

##""
ΠΠααίίρρννοουυμμεε
σσύύμμφφωωνναα  μμ
 
textplain 
μετάθεση 
New textp
 
 
 

##""
ΓΓιιαα  ττηηνν  ααππ
ΕΕίίννααιι    ππ--11    

  

 

 

                                                                                  1 2 3 4 5 6 
3 5 1 6 4 2 
: shesellsseashellsbytheseashore 

ΚΚωωδδιικκοοπποοίίηησσηη  
  ααννάά  66  τταα  γγρράάμμμμαατταα  ττηηςς  αακκοολλοουυθθίίααςς  ττοουυ  μμηηννύύμμααττοοςς  κκααιι  τταα  ααννττιισσττοοιιχχοούύμμεε  
εε  ττοονν  ππίίνναακκαα  μμεεττααθθέέσσεεωωνν  ττοουυ  κκλλεειιδδιιοούύ  

s  h e s  e   l  l  s  s  e   a  s h  e  l   l   s  b ……… 
3 5 1 6  4  2 3  5 1 6   4  2 3  5 1  6  4  2 ………. 

lain e e  s l   s   h  s  a  l  s   e  s l   s  h  b  l   e ............ 

ΑΑπποοκκωωδδιικκοοπποοίίηησσηη  
οοκκρρυυππττοογγρράάφφηησσηη  ππρρέέππεειι  νναα  ξξέέρροουυμμεε  ττοονν  ππ--11  
1 2 3 4 5 6 
3 5 1 6 4 2 
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