
ΟΟρριισσμμόόςς::   
ΚΚρρυυππττοολλοογγίίαα  οοννοομμάάζζεεττααιι  ηη  εεππιικκοοιιννωωννίίαα  δδύύοο  ααννθθρρώώππωωνν  ((ττηηλλεεφφωωννιικκήή  γγρράάμμμμηη,,  ηηλλεεκκττρροοννιικκήή  
υυπποοκκλλοοππήή))  έέττσσιι  κκάάθθεε  ααννεεππιιθθύύμμηηττοοςς  ττρρίίττοοςς  νναα  μμηηνν  κκααττααλλααββααίίννεειι  ττηηνν  λλέέγγεεττααιι..  
  

ΚΚρρυυππττοολλοογγίίαα   
  
  

ΚΚρρυυππττοολλοοααννάάλλυυσσηη                     ΚΚρρυυππττοογγρρααφφίίαα   
    
  
  
  
  
  
  

ΕΕφφααρρμμοογγέέςς::  
  

!!""ee--mmaaiill  
!!""ee--mmoonneeyy  ttrraannssffeerr  
!!""αασσφφάάλλεειιαα  σστταα  σσυυσσττήήμμαατταα  εεππιικκοοιιννωωννίίωωνν  
!!""ΣΣττρρααττιιωωττιικκοούύςς        

  
  

  
  
  

                            ΤΤηηλλεεππιικκοοιιννωωννιιαακκόό  ΚΚααννάάλλιι  
  

  
ΟΟρριισσμμόόςς  ΚΚρρυυππττοοσσυυσσττήή
  
ΕΕίίννααιι  δδιιααττεεττααγγμμέέννηη  ππεενν

oo  PP  εείίννααιι  ππεεππεερραα
oo  CC  εείίννααιι  ππεεππεερραα
oo  KK  εείίννααιι  ππεεππεερραα
oo  ΓΓιιαα  κκάάθθεε  κκ∈∈ ΚΚ 

ααπποοκκωωδδιικκοοπποοίίηη
  
ΚΚλλαασσσσιικκαα  ΚΚρρυυππττοοσσυυσστ

  
!!""ΤΤοο  κκρρυυ

ΙΙδδέέαα::  ΝΝαα  μμεεττααττρρέέψψοουυμμ
  
  
  
  
  
  

ΜΜέέθθοοδδοοιι  οοιι  οοπποοίίεεςς  
εεππιιττρρέέπποουυνν  ττοο  
σσππάάσσιιμμοο  ττοουυ  κκώώδδιικκαα  

ΜΜέέθθοοδδοοιι  οοιι  οοπποοίίεεςς  εεγγγγυυώώννττααιι  
ττηηνν  αασσφφάάλλεειιαα  μμυυσσττιικκόόττηητταα  κκααιι  
ααυυθθεεννττιικκόόττηητταα  ττοουυ  μμυυννήήμμααττοοςς  

ΒΒ--ppeerrssoonn  CCiipphheerriinngg  DDeecciipphheerriinngg  AA--ppeerrssoonn  

ΠΠρροοσσππάάθθεειιαα  κκααττααννόόηησσηηςς  
ααπποο  33οο    
                                  ΣΣάάκκοοςς  μμεε  
ΚΚλλεειιδδίίαα  
  
  

μμααττοοςς  

ττάάδδαα  ((PP,,  CC,,  KK,,  εε,,  DD)),,  οοπποούύ::  
σσμμέέννοο  σσύύννοολλοο  ττωωνν  μμυυννηημμάάττωωνν  πποουυ  θθέέλλοουυμμεε  νναα  σσττεείίλλοουυμμεε..  
σσμμέέννοο  σσύύννοολλοο  ττωωνν  κκρρυυππττοογγρρααφφηημμέέννωωνν  μμυυννηημμάάττωωνν  ((cciipphheerr  tteexxtt))  
σσμμέέννοο  σσύύννοολλοο  ττωωνν  κκλλεειιδδίίωωνν  κκωωδδιικκοοπποοίίηησσηηςς  ((KKeeyyssppaaccee))  
 ∃∃   κκααννόόννααςς  κκωωδδιικκοοπποοίίηησσηηςς  eekk  ∈∈   εε  κκααιι  έέννααςς  κκααννόόννααςς  
σσηηςς  ddkk  ∈∈   DD  έέττσσιι  ώώσσττεε  ddkk((eekk))==xx..  ΓΓίίαα  κκάάθθεε  xx  ∈∈   PP..  

τήήμμαατταα  

ππττοοσσύύσσττηημμαα  ττηηςς  μμεεττααφφοορράάςς..  
εε  τταα  γγρράάμμμμαατταα  σσεε  ααρριιθθμμοούύςς..  ((ΠΠοολλύύββιιοοςς))  
AA  00  FF  55  KK  1100  PP  1155  UU  2200  ZZ  2255  
BB  11  GG  66  LL  1111  QQ  1166  VV  2211      
CC  22  HH  77  MM  1122  RR  1177  WW  2222      
DD  33  II  88  NN  1133  SS  1188  XX  2233      
EE  44  JJ  99  OO  1144  TT  1199  YY  2244      



TToo  σσύύννοολλοο  PP  ==  ZZ2266  ((mmoodduulloo  2266))  
TToo  σσύύννοολλοο  CC  ==  ZZ2266  
TToo  σσύύννοολλοο  KK  ==  ZZ2266  

TToo  μμύύννηημμαα  IILLOOVVEEYYOOUU  μμεετταασσχχηημμααττίίζζεεττααιι  ββάάσσηη  ττοουυ  ππάάννωω  ππίίνναακκαα  ωωςς  εεξξήήςς::  
88  1111  1144  2211  44  2244  1144  2200  

ΗΗ  ΑΑλλίίκκηη  ααννττιικκααθθιισσττάά  τταα  γγρράάμμμμαατταα  μμεε  ααρριιθθμμοούύςς  κκααιι  κκααττααλλήήγγεειι  γγιιαα  ΚΚ==33::  
  

1111  1144  1177  2244  77  11  1177  2233  
κκααιι  εεφφααρρμμόόζζοοννττααςς  ττοονν  μμεετταασσχχηημμααττιισσμμόό  ααπποοκκωωδδιικκοοπποοίίηησσηηςς  έέχχοουυμμεε  ππάάλλιι  ττοο  ίίδδιιοο  μμύύννηημμαα..  
ΤΤοο  κκρρυυππττοοσσύύσσττηημμαα  ααυυττόό  οοννοομμάάζζεεττααιι  κκρρυυππττοοσσύύσσττηημμαα  ττοουυ  CCaaeessaarr..  ((KK==33))..  
  
ΈΈνναα  κκρρυυππττοοσσύύσσττηημμαα  ττηηςς  εείίννααιι  ππααρρααδδεεδδιιγγμμέέννηηςς  χχρρηησσιιμμόόττηηττααςς  όότταανν::  

!!""ΓΓιιαα  κκάάθθεε  κκ  ∈∈   ΚΚ  οοιι  σσυυννααρρττήήσσεειιςς  κκρρυυππττοογγρράάφφηησσηηςς  κκααιι  ααπποοκκρρυυππττοογγρράάφφηησσηηςς  
υυπποολλοογγίίζζοοννττααιι  εεύύκκοολλαα..  

!!""ΟΟ  ααννεεππιιθθύύμμηηττοοςς  ττρρίίττοοςς  πποουυ  θθαα  δδεείί  ττοο  κκρρυυππττοογγρρααφφηημμέέννοο  μμύύννηημμαα  νναα  μμηηνν  
μμπποορρεείί  νναα  αανναακκααλλύύψψεειι  ττοο  κκλλεειιδδίί  ΚΚ  κκααιι  νναα  μμηηνν  εείίννααιι  σσεε  θθέέσσηη  νναα  ττοο  
ααπποοκκωωδδιικκοοπποοιιήήσσεειι..  

ΠΠααρρααττήήρρηησσηη  ::  
ΤΤοο  κκρρυυππττοογγρρααφφιικκόό  σσύύσσττηημμαα  ττηηςς  μμεεττααφφοορράά  δδεενν  εείίννααιι  αασσφφααλλέέςς  δδιιόόττιι  έέχχεειι  μμόόννοο  2266  κκλλεειιδδίίαα..  
ΕΕπποομμέέννωωςς  ΑΑΝΝΑΑΓΓΚΚΑΑΙΙΑΑ  ΣΣΥΥΝΝΘΘΗΗΚΚΗΗ  γγιιαα  νναα  εείίννααιι  αασσφφααλλέέςς  έέννααςς  κκρρυυππττοοσσύύσσττηημμαα  έέχχεειι  πποολλλλάά  
κκλλεείίδδιιαα..  



  
TToo  ΚΚρρυυππττοοσσύύσσττηημμαα  ττηηςς  ααννττιικκααττάάσστταασσηηςς  

{{SSuubbssttiittuuttiioonn  CCiipphheerr}}  
  
ΣΣττοο  σσύύσσττηημμαα  ααυυττόό  PP==ZZ2266,,  KK==SS2266..  
ΣΣυυννάάρρττηησσηη  ΚΚωωδδιικκοοπποοίίηησσηηςς  
ΜΜεεττάάθθεεσσηη  ππ  
  
ΑΑ  ΒΒ  CC  DD  EE  FF  GG  HH  II  JJ  KK  LL  MM  NN  OO  PP  QQ  RR  SS  TT  UU  VV  WW  XX  YY  ZZ  
dd  ee  rr  yy  vv  oo  hh  ee  zz  xx  ww  pp  tt  bb  gg  ff  jj  qq  nn  mm  uu  ss  kk  aa  cc  ii  
  
ΠΠααρράάδδεειιγγμμαα  ::  
  

IILLOOVVEEYYOOUU  
  
  

ZZBBFFEEHHDDFFUU  
  
  

ΠΠααρρααττήήρρηησσηη::  
ΠΠααρράά  ττοο  όόττιι  οο  ααρριιθθμμόόςς  ττωωνν  κκλλεειιδδίίωωνν  εείίννααιι  σσχχεεττιικκάά  μμεεγγάάλλοοςς  ττοο  σσύύσσττηημμαα  μμπποορρεείί  νναα  
ααπποοκκρρυυππττοογγρρααφφηηθθεείί  σσχχεεττιικκάά  εεύύκκοολλαα..  

  


	ÅöáñìïãÝò:
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