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ΕΕππιιθθυυμμοούύμμεε  νναα  ααπποοκκρρυυππττοογγρρααφφήήσσοουυμμεε    ττοο  κκρρυυππττοογγρρααφφηημμέέννοο  μμήήννυυμμαα::  
  

YYIIFFQQFFMMZZRRWWQQFFYYVVEECCFFMMDDZZPPCCVVMMRRZZWWNNMMDDZZVVEEJJBBTTXXCCDDDDUUMMJJ  
NNDDIIFFEEFFMMDDZZCCDDMMQQZZKKCCEEYYFFCCJJMMYYRRNNCCWWJJCCSSZZRREEXXCCHHZZUUNNMMXXZZ  
NNZZUUCCDDRRJJXXYYYYSSMMRRTTMMEEYYIIFFZZWWDDYYVVZZVVYYFFZZUUMMRRZZCCRRWWNNZZDDZZJJJJ  
XXZZWWGGCCHHSSMMRRNNMMDDHHNNCCMMFFQQCCHHZZJJMMXXJJZZWWIIEEJJYYUUCCFFWWDDJJNNZZDDIIRR  

  
ΠΠίίνναακκααςς  ΣΣυυχχννοοττήήττωωνν  ΕΕμμφφάάννιισσηηςς  ττωωνν  ΓΓρρααμμμμάάττωωνν  
AA  00  HH  44  OO  00  VV  55  
BB  11  II  55  PP  11  XX  88  
CC  1155  JJ  1111  QQ  44  YY  1100  
DD  1133  KK  11  RR  1100  ZZ  2200  
EE  77  LL  00  SS  33      
FF  1111  MM  1166  TT  22      
GG  11  NN  99  UU  55      

    
  

11..  ΕΕππεειιδδήή  ττοο  ZZ  έέχχεειι  ττηη  μμεεγγααλλύύττεερρηη  σσυυχχννόόττηητταα  εεμμφφάάννιισσηηςς  λλοογγιικκόό  εείίννααιι  νναα  υυπποοθθέέσσοουυμμεε  
όόττιι  ΖΖ→→ee  ⇒⇒   ddkk  ((ZZ))==  ee  

22..  ΤΤαα  CC,,DD,,FF,,JJ,,MM,,RR,,YY  έέχχοουυνν  ττοουυλλάάχχιισσττοονν  1100  εεμμφφααννίίσσεειιςς..  ΛΛοογγιικκόό  εείίννααιι  νναα  υυπποοθθέέσσοουυμμεε  
όόττιι  ααννήήκκοουυνν  σσττοο  σσύύννοολλοο  {{tt,,aa,,oo,,ii,,nn,,ss,,hh,,rr}}..  ΕΕππεειιδδήή  οοιι  σσυυχχννόόττηηττεεςς  ααυυττέέςς  δδιιααφφέέρροουυνν  
πποολλύύ  λλίίγγοο  ττίίθθεεττααιι  ηη  εεξξήήςς  εερρώώττηησσηη::  

  
ΠΠοουυ  ααννττιισσττοοιιχχεείί  ττοο  κκααθθέένναα????  
ΚΚααττααρρχχήήνν  κκοοιιττάάζζοουυμμεε  τταα  δδιιγγρράάμμμμαατταα::      __  ΖΖ  κκααιι    ΖΖ  __      ααφφοούύ  γγννωωρρίίζζοουυμμεε  όόττιι  ΖΖ→→ee  
  
                              ΠΠίίνναακκααςς  ΣΣυυχχννοοττήήττωωνν  ΕΕμμφφάάννιισσηηςς  ττωωνν  ΔΔιιγγρρααμμμμάάττωωνν  
  

DDZZ  44  FFZZ  22  
ZZWW  44  ZZRR  22  
NNZZ  33  ZZVV  22  
ZZUU  33  ZZCC  22  
RRZZ  22  ZZDD  22  
HHZZ  22  ZZJJ  22  
XXZZ  22      

  
11..  ΕΕππεειιδδήή  ττοο  ZZWW  εεμμφφααννίίζζεεττααιι  44  φφοορρέέςς  κκααιι  ττοο  WWZZ  δδεενν  εεμμφφααννίίζζεεττααιι  κκααθθόόλλοουυ  εεννώώ  ττοο  

WW  εεμμφφααννίίζζεεττααιι  λλίίγγεεςς  φφοορρέέςς  ((88  φφοορρέέςς))  εείίννααιι  λλοογγιικκόό  νναα  υυπποοθθέέσσοουυμμεε  όόττιι  ddkk  ((WW))==  dd..  
22..  ΕΕππεειιδδήή  ττοο  DDZZ  εεμμφφααννίίζζεεττααιι  44  φφοορρέέςς  κκααιι  ττοο  ZZDD    εεμμφφααννίίζζεεττααιι  22  φφοορρέέςς  εείίννααιι  
λλοογγιικκόό  νναα  υυπποοθθέέσσοουυμμεε  όόττιι  ddkk  ((DD))    ∈∈   {{rr,,ss,,tt}}..  

  
TTίίθθεεττααιι  ξξααννάά  εερρώώττηησσηη::  

ΠΠοουυ  ααννττιισσττοοιιχχεείί  ττοο  κκααθθέένναα????  
ΜΜεε  ττηηνν  υυππόόθθεεσσηη                                                                                    εεππιισσττρρέέφφοουυμμεε    ξξααννάά  σσττοο  κκρρυυππττοογγρράάφφηημμαα  κκααιι  
ππααρρααττηηρροούύμμεε::  

dk (Z)  = e και dk (W)  = d 



ΤΤαα  ττρριιγγρράάμμμμαατταα  ZZRRWW  κκααιι  RRZZWW  εεμμφφααννίίζζοοννττααιι  σσττηηνν  ααρρχχήή  εεννώώ  ττοο  RRWW  πποολλύύ  ααρργγόόττεερραα..  
ΕΕππίίσσηηςς  ττοο  RR  εεμμφφααννίίζζεεττααιι  σσυυχχννάά  σσττοο  κκεείίμμεεννοο  ((1100  φφοορρέέςς))  κκααιι  ττοο  nndd  εείίννααιι  έένναα  σσυυχχννάά  
εεμμφφααννιιζζόόμμεεννοο  δδίίγγρρααμμμμαα..  ΈΈττσσιι  μμπποορροούύμμεε  νναα  υυπποοθθέέσσοουυμμεε  όόττιι    
  
ΜΜέέχχρριι  ττώώρραα  ηη  ααπποοκκρρυυππττοογγρράάφφηησσηη  δδίίννεειι::  
  
__  __  __  __  __  __  eenndd  __  __  __  __  __  __  __  __  __  ee  __  __  __  __  nneedd  __  __  __  ee    __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  
__  __  __  ee  __  __  __  __  ee    __  __  __  __  __  __  __  __  __  nn  __  __  dd  __  __  __  eenn  __  __  __  __  ee  __  __  __  __  ee  __  ee  __  __  __  nn    __  __  __  
__  __  __  nn    __  __  __  __  __  __  eedd  __  __  __  ee  __  __  __  ee  __  __  nnee  __  nndd  __  ee__  ee  __  __  __  eedd  __  __  __  __  __  nn    __  __  __  __  __  __  
__  __  __  __  __  ee  __  __  __  __  eedd  __  __  __  __  __  __  __  dd  __  __  __  ee  __  __  nn  
  
ΥΥπποοθθέέττοουυμμεε  όόττιι  ddkk  ((ΝΝ))    ==  hh  δδιιόόττιι  ττοο  NNZZ  ((hhee))  εείίννααιι  κκοοιιννόό  δδίίγγρρααμμμμαα  ((εεμμφφααννίίζζεεττααιι  33  φφοορρέέςς  ))  
εεννώώ  ττοο  ZZNN  ((eehh))  όόχχιι..  ΑΑνν  ααυυττόό  εείίννααιι  σσωωσσττόό  ττόόττεε  μμέέσσαα  σσττοο  κκεείίμμεεννοο  έέχχεειι  σσχχηημμααττιισσττεείί  ::  nnee__  
nnddhhee..  TToo  μμόόννοο  σσυυχχννάά  εεππααννααλλααμμββααννόόμμεεννοο  ττρρίίγγρρααμμμμαα  πποουυ  ττεελλεειιώώννεειι  σσεε  nndd  εείίννααιι  ττοο  aanndd..  
ΛΛοογγιικκόό  λλοοιιππόόνν  εείίννααιι  νναα  υυπποοθθέέσσοουυμμεε  όόττιι    
  
ΣΣττηη  σσυυννέέχχεειιαα  θθεεωωρροούύμμεε  ττοο  δδεεύύττεερροο  ππιιοο  σσυυχχννάά  εεμμφφααννιιζζόόμμεεννοο  γγρράάμμμμαα,,  πποουυ  εείίννααιι  ττοο  ΜΜ  ((1166  
φφοορρέέςς))..  ΠΠιισσττεεύύοουυμμεε  όόττιι  ααπποοττεελλεείί  κκρρυυππττοογγρράάφφηημμαα  ττοουυ  nnhh  __    ΔΔεενν  υυππάάρρχχεειι  ττρρίίγγρρααμμμμαα  σσυυχχννάά  
εεμμφφααννιιζζόόμμεεννοο  μμεε  nnhh,,  άάρραα  ττοο  hh  __  ππιιθθααννάά  θθαα  ααπποοττεελλεείί  ααρρχχήή  κκάάπποοιιααςς  λλέέξξηηςς..  ΤΤαα  δδιιγγρράάμμμμαατταα  
όόμμωωςς  μμεε  hh  __  εείίννααιι  τταα  hhee,,  hhaa,,  hhii..  ΕΕππεειιδδήή  σστταα  aa,,  ee  έέχχοουυμμεε  ααννττιισσττοοιιχχήήσσεειι  ήήδδηη  άάλλλλαα  γγρράάμμμμαατταα  
ττώώρραα  ααννααμμέέννοουυμμεε  όόττιι    
  
ΕΕππεειιδδήή  ττοο  aaii  πποολλύύ  ππιιοο  σσυυχχννόό  ααππόό  ττοο  aaoo  ττοο  δδίίγγρρααμμμμαα  CCMM  ττοουυ  κκρρυυππττοογγρρααφφήήμμααττοοςς  μμααςς  
υυπποοββάάλλλλεειι  ττηηνν  ιιδδέέαα  νναα  δδοοκκιιμμάάσσοουυμμεε  ππρρώώτταα  ττοο    
  
  
ΣΣ’’  ααυυττόό  ττοο  σσττάάδδιιοο  ττοο  κκεείίμμεεννοο  γγίίννεεττααιι  ::  
__  __  __  __  __  iieenndd  __  __  __  __  __  aa  __  ii  __  __  ee  __  aa  __  iinneeddhhii  __  ee  __  __  __  __  __  __  aa  __  __  __  ii  __  hh  __  __  __  __  __  ii  __  
eeaa  __  ii  __  ee  __  aa  __  __  __  aa  __  ii  __  nnhhaadd  __  aa  __  eenn  __  __  aa  __  ee  __  hhii  __  eehhee  __  aa  __  nn  __  __  __  __  __  iinn  __  ii  __  __  __  
__  eedd  __  __  __  ee  __  __  __  ee  __  iinneeaannddhhee  __  ee__  __  __  eedd  __  aa  __  __  iinnhhii  __  __  hhaaii  __  __  aa  __  ee  __  ii  __  __eedd  __  __  __  __  
__aa  __  dd  ____  hhee  __  __nn  
  
ΕΕππόόμμεεννοο  ββήήμμαα  ::  ΠΠοοιιοο  γγρράάμμμμαα  ααπποοττεελλεείί  κκρρυυππττοογγρράάφφηησσηη  ττοουυ  oo??  
ΕΕππεειιδδήή  ττοο  oo  έέχχεειι  μμεεγγάάλληη  ππιιθθααννόόττηητταα  σσυυχχννόόττηηττααςς  εεμμφφάάννιισσηηςς  ψψάάχχννοουυμμεε  γγρράάμμμμαατταα  πποουυ  
εεμμφφααννίίζζοοννττααιι  σσυυχχννάά  σσττοο  κκεείίμμεεννοο..  ΥΥπποοψψήήφφιιαα  γγρράάμμμμαατταα  εείίννααιι  τταα  ::  DD,,  FF  ,,JJ  ,,YY  
ΠΠιιοο  ππιιθθααννόό  ααππόό  ααυυττάά  εείίννααιι  ττοο  YY..  ΑΑνν  ππ..χχ..  ππααίίρρννααμμεε  ττοο  FF  θθαα  εείίχχααμμεε  ττρριιάάδδαα  φφωωννηηέέννττωωνν  aaooii  γγιιαα  
ττοο  CCFFMM  ήή  γγιιαα  ττοο  CCJJMM  κκάάττιι  ττοο  οοπποοίίοο  εείίννααιι  μμηη  ααπποοδδεεκκττόό..  
ΥΥπποοθθέέττοουυμμεε  λλοοιιππόόνν  όόττιι    
  
ΜΜεεττάά  ττοο  ΖΖ  κκααιι  ττοο  ΜΜ  τταα  ττρρίίαα  ππιιοο  σσυυχχννάά  εεμμφφααννιιζζόόμμεενναα  γγρράάμμμμαατταα  εείίννααιι  τταα  DD,,FF,,JJ  μμεε  1133,,  1111,,  1111  
φφοορρέέςς  εεμμφφάάννιισσηηςς  ααννττίίσσττοοιιχχαα..  ΕΕιικκάάζζοουυμμεε  λλοοιιππόόνν  όόττιι  {{DD,,FF,,JJ  }}==  {{rr,,ss,,tt}}  
ΔΔύύοο  εεμμφφααννίίσσεειιςς  ττοουυ  ττρριιγγρράάμμμμααττοοςς  NNMMDD  μμααςς  υυπποοββάάλλλλοουυνν  ττηηνν  ιιδδέέαα  νναα  υυπποοθθέέσσοουυμμεε  όόττιι    
                                                      κκάάττιι      πποουυ  μμααςς  δδίίννεειι  ττηη  λλέέξξηη  hhiiss..  ((ΑΑυυττόό  εείίννααιι  σσυυμμββιιββαασσττόό  μμεε  ττηηνν  
ππρροοηηγγοούύμμεεννηη          υυππόόθθεεσσηη  όόττιι  ddkk  ((DD))    ∈∈ {{rr,,ss,,tt}}  ))  
  
ΤΤοο  ττμμήήμμαα  HHNNCCMMFF  θθαα  μμπποορροούύσσεε  νναα  εείίννααιι  κκρρυυππττοογγρράάφφηημμαα  ττηηςς  λλέέξξηηςς  cchhaaiirr..  ΑΑυυττόό  σσηημμααίίννεειι  
όόττιι                                                        κκααιι  όόττιι                                                  κκααιι  σσυυννεεππώώςς                                                                                                                                                                       
  
  
ΈΈττσσιι  ττοο  κκεείίμμεεννοο  μμέέχχρριιςς  σσττιιγγμμήή  γγίίννεεττααιι  ::  

dk (R)  = n 

dk (C)  = a 

dk (M)  = i  ή dk (M)  = o 

dk (Μ)  = i 

dk (Υ)  = ο 

dk (D)  = s 

dk (F)  = r dk (H)  = c dk (J)  = t 



oo__rr  __  rriieenndd  __  rroo  __  __  aarriissee  __  aa__  iinneeddhhiissee  __  __  tt  __  __  __  aassss  __  iitthhiiss  __rr  __  rriisseeaassii  __  ee  __  aa  __  
oorraattiioonnhhaaddttaa  __  eenn  __  __  aaccee  __  hhii  __  eehhee  __aassnntt  __  oooo  __  iinn  __  ii  __  oo  __  rreeddssoo  __  ee  __  oorree  __  
iinneeaannddhheesseetttt  __  eedd  __  aacckk  __  iinnhhiisscchhaaiirr  __  aacceettii  __  tteedd  __  __  ttoo  __aarrddsstthheess  __  nn  
  
ΤΤώώρραα  εείίννααιι  πποολλύύ  εεύύκκοολληη  ηη  ααπποοκκρρυυππττοογγρράάφφηησσηη::  
  
oouurr  ffrriieenndd  ffrroomm  ppaarriiss  eexxaammiinneedd  hhiiss  eemmppttyy  ggllaassss  wwiitthh  ssuurrpprriissee  aass  iiff  eevvaappoorraattiioonn  hhaadd  
ttaakkeenn  ppllaaccee  wwhhiillee  hhee  wwaassnn’’tt  llooookkiinngg..  II  ppoouurreedd  ssoommee  mmoorree  wwiinnee  aanndd  hhee  sseettttlleedd  bbaacckk  
iinn  hhiiss  cchhaaiirr  ffaaccee  ttiilltteedd  uupp  ttoowwaarrddss  tthhee  ssuunn..  
 


