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ΠΠΑΑΡΡΑΑΔΔΕΕΙΙΓΓΜΜΑΑ11    
  
ΔΔίίννοοννττααιι  ΝΝ==2266  ,,  kk==33,,  ll==44..  ΤΤοο  μμήήννυυμμαα  ααπποοττεελλεείίττααιι  ααππόό  ττρριι--γγρρααφφήήμμαατταα  ((ααφφοούύ  kk==33))  εεννώώ  ττοο  
κκρρυυππττοογγρράάφφηημμαα  ααππόό  ττεεττρραα--γγρρααφφήήμμαατταα  ((ααφφοούύ  ll==44))..  ΥΥπποοθθέέττοουυμμεε  όόττιι  σσττέέλλννοουυμμεε  ττηη  λλέέξξηη  
YYEESS..  
ΔΔίίννοοννττααιι  εεππίίσσηηςς  nn==4466992277  κκααιι  bb==3399442233  
                                      
KKωωδδιικκοοπποοίίηησσηη  
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ΥΥπποολλοογγίίζζοουυμμεε  ττηηνν  δδύύννααμμηη    1166334466  3399442233  mmoodd  4466992277  ==2211116666  
TToo  2211116666  θθέέλλωω  νναα  ττοο  γγρράάψψωω  σσττηη  μμοορρφφήή::    αα33  226633++αα22  226622++αα11  2266++αα00==2211116666..  ΜΜεε  σσυυννεεχχεείίςς  
δδιιααιιρρέέσσεειιςς  ττεελλιικκάά  κκααττααλλήήγγοουυμμεε  ::  
αα33  ==  11→→ΒΒ  ,,          αα22  ==  55→→FF  ,,          αα11  ==  88→→II  ,,                αα00  ==22→→CC  
ΟΟππόόττεε  ττοο  κκρρυυππττοογγρράάφφηημμαα  εείίννααιι  ττοο  ::  BBFFIICC  
  
ΑΑπποοκκωωδδιικκοοπποοίίηησσηη  
  
ΟΟ  ππααρρααλλήήππττηηςς  γγννωωρρίίζζεειι  ((nn,,aa))  ==  ((4466992277,,  2266776677))  
ΥΥπποολλοογγίίζζεειι    22111166662266776677  mmoodd  4466992277==  1166334466..  TTοονν  ααρριιθθμμόό  ααυυττόόνν  ττοονν  γγρράάφφοουυμμεε  μμεε  ββάάσσηη  ττοο  2266  
σσττηηνν  εεξξήήςς  μμοορρφφήή::  αα22  226622++αα11  2266++αα00==1166334466⇒⇒   2244**226622++44**  2266++1188==1166334466..  ΕΕίίννααιι  λλοοιιππόόνν::  
2244    →→  YY,,      44    →→EE,,      1188    →→  SS..  
 
 

ΠΠΑΑΡΡΑΑΔΔΕΕΙΙΓΓΜΜΑΑ  22  
  
pp==110000000033,,  qq==220000001177,,  bb==2233445566778899..  
ΕΕίίννααιι    nn==pp  qq==  2200000022330000005511..  ΙΙσσχχύύεειι  ΜΜΚΚΔΔ((bb,,  nn))  ==11..  
MMήήννυυμμαα::  ΕΕΠΠΙΙΘΘΕΕΣΣΗΗ  ΣΣΤΤΙΙΣΣ  ΟΟΚΚΤΤΩΩ..    
ΗΗ  ααρρίίθθμμηησσηη  ττωωνν  γγρρααμμμμάάττωωνν  γγίίννεεττααιι  ωωςς  εεξξήήςς::  0011,,  0022,,  0033,,  ......2244  κκααιι  2255  ττοο  κκεεννόό..  ΈΈττσσιι  μμεεττάά  ττηηνν  
ααννττιικκααττάάσστταασσηη  έέχχοουυμμεε  ::  
0055  1166  0099  0088  0055  1188  0077  2255  1188  1199  0099  1188  2255  1155  1100  1199  2244  ..  
ΤΤαα  χχωωρρίίζζοουυμμεε  σσεε  ππεεννττάάδδεεςς  ((kk==55))  οοππόόττεε  έέχχοουυμμεε::  
0055116600    9900880055    1188007722      5511881199      0099118822        5511551100      1199224400  ((ττοο  μμηηδδέένν  σσττοο  ττέέλλοοςς  ππρροοσσττέέθθηηκκεε  γγιιαα  
νναα  σσυυμμππλληηρρωωθθεείί  ππεεννττάάδδαα))  
  
KKωωδδιικκοοπποοίίηησσηη  
0055116600bb  ((mmoodd  nn))  ==    0055116600  2233445566778899  ((mmoodd  2200000022330000005511))==  1155663322887733117744  
κκ..οο..κκ  
 



Αποκωδικοποίηση 
Υπολογίζεται  α= 7983352061.  Τις τιμές που έχουμε βρει από την κωδικοποίηση τις 
υψώνουμε στο α και το αποτέλεσμα το παίρνουμε ως προς modn. Δηλαδή: 
ππ..χχ      115566332288773311774477998833335522006611  mmoodd  2200000022330000005511==  0055116600  
ΑΑφφοούύ  ττοο  κκάάννοουυμμεε  ααυυττόό  ββάάζζοουυμμεε  τταα  ααπποοττεελλέέσσμμαατταα  σσττηη  σσεειιρράά  κκααιι  τταα  χχωωρρίίζζοουυμμεε  σσεε  δδυυάάδδεεςς..  
ΔΔηηλλααδδήή  ::  
0055116600,,  9900880055,,  1188007722,,  5511881199,,  0099118822,,  5511551100,,  1199224400    
0055  ||  1166  ||  0099  ||  0088  ||  0055  ||  1188  ||  0077  ||  2255  ||  1188  ||  1199  ||  0099  ||  1188  ||  2255  ||  1155  ||  1100  ||  1199  ||  2244  ||  00    
ΕΕ          ΠΠ          ΙΙ        ΘΘ        ΕΕ          ΣΣ        ΗΗ        __          ΣΣ        ΤΤ          ΙΙ            ΣΣ        __          ΟΟ        ΚΚ        ΤΤ      ΩΩ  
  
  

!!""ΠΠααρρααττηηρρήήσσεειιςς    
11..  ΓΓιιαα  ττοονν  υυπποολλοογγιισσμμόό  ττωωνν  xxbb  ((mmoodd  nn))  γγρράάφφοουυμμεε    ττοονν  εεκκθθέέττηη  σσττοο  δδυυααδδιικκόό  σσύύσσττηημμαα  
ααρρίίθθμμηησσηηςς..  

  
22..  ΓΓννώώσσηη  ττοουυ  φφ((nn  ))  ιισσοοδδυυννααμμεείί  μμεε  γγννώώσσηη  ππααρρααγγοοννττοοπποοίίηησσηηςς  ττοουυ  nn..    
φφ((nn))==  ((pp--11))((qq--11))==  ppqq  ––((pp++qq))++11==  nn  ––  ((pp++qq))  ++11  ⇒⇒   pp++qq    γγννωωσσττόό  
((pp--qq))22  ==  ((pp++qq))22  ––44ppqq==  ((pp++qq))22  ––44nn    ⇒⇒   pp--qq  γγννωωσσττόό  ..  
ΈΈχχοουυμμεε  εεπποομμέέννωωςς  γγννώώσσηη  ττωωνν  pp,,qq  

  
33..  ΣΣππάάμμεε  ττοονν  κκώώδδιικκαα  εεάάνν  κκααττααφφέέρροουυμμεε  νναα  ππααρρααγγοοννττοοπποοίίηησσοουυμμεε  ττοο  nn..  ΆΆρραα  
χχρρεειιααζζόόμμαασσττεε  ααλλγγοορρίίθθμμοουυςς  ππααρρααγγοοννττοοπποοίίηησσηηςς..  

  
44..  ΟΟιι  ππρρώώττοοιι  pp,,qq  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  έέχχοουυνν  ππεερριισσσσόόττεερραα  ααππόό  113300  ψψηηφφίίαα  κκααιι  τταα  pp--11,,  qq--11,,  

pp++11,,  qq++11  νναα  έέχχοουυνν  μμεεγγάάλλοουυςς  ππααρράάγγοοννττεεςς..  
  

55..  ΟΟιι  pp,,qq  ππρρέέππεειι  νναα  εείίννααιι  ττηηςς  ίίδδιιααςς  ττάάξξηηςς  μμεεγγέέθθοουυςς  ααλλλλάά  μμεε  δδιιααφφοορρεεττιικκόό  ααρριιθθμμόό  
ψψηηφφίίωωνν..        
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