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Πεξίιεςε  

ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία γίλεηαη κία πξνζπάζεηα εθαξκνγήο ησλ 

ρανηηθψλ απεηθνλίζεσλ ζηελ θξππηνγξάθεζε θεηκέλνπ. Παξνπζηάδνληαη νη αιγφξηζκνη 

Baker Map ,Cat Map  θαη HorseShoe Map  γηα ηελ θξππηνγξάθεζε εηθφλαο . Καηφπηλ 

παξνπζηάδνληαη νη αιγφξηζκνη απηνί θαζψο θαη παξαιιαγέο ηνπο γηα ηελ θξππηνγξάθεζε 

θεηκέλνπ . Δπίζεο αλαπηχζζεηαη ινγηζκηθφ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ αιγνξίζκσλ ηφζν ζε 

θξππηνγξάθεζε εηθφλαο φζν θαη θεηκέλνπ.  

 

Λέμεηο Κιεηδηά  

Κξππηνγξαθία , ράνο , θξππηνγξάθεζε εηθόλσλ , θξππηνγξάθεζε θεηκέλνπ  

 

1.Δηζαγσγή 

ηε εξγαζία απηή ζα δηεξεπλεζεί ε δεκηνπξγία θξππηνζπζηεκάησλ δηακνηξαδφκελνπ 

θιεηδηνχ βαζηζκέλσλ ζε κε γξακκηθνχο, επαλαιεπηηθνχο κεηαζρεκαηηζκνχο. Οη 

κεηαζρεκαηηζκνί απηνί έρνπλ ηελ ηδηφηεηα ηεο κε πξνβιεςηκφηεηαο φζνλ αθνξά ηελ 

κειινληηθή ηνπο εμέιημε, δνζείζαο ηεο ηξέρνπζαο θαηάζηαζεο. Σν ζχζηεκα 

θξππηνγξάθεζεο, γηα λα πεηχρεη αθφκε κεγαιχηεξε αλζεθηηθφηεηα ζε πηζαλέο επηζέζεηο, 

αμηνπνηεί εηδηθά ζχλνια ζεκείσλ ηνπ επηπέδνπ ησλ νπνίσλ ε εμέιημε απφ ηε δξάζε ηνπ 

κεηαζρεκαηηζκνχ είλαη εμαηξεηηθά επαίζζεηε ζε κηθξέο κεηαβνιέο ησλ αξρηθψλ 

ζπλζεθψλ. πλεπψο νπνηαδήπνηε επίζεζε θαζίζηαηαη αλαπνηειεζκαηηθή θαζψο είλαη 

αδχλαηε αθφκε θαη ε δπλαηφηεηα πξνζέγγηζεο ηεο εμέιημεο απηήο.  

Κχξηνο ζηφρνο ηεο εξγαζίαο είλαη λα κειεηεζνχλ νη αιγφξηζκνη θξππηνγξάθεζεο κε 

ρξήζε ρανηηθψλ απεηθνλίζεσλ θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ Baker Map , Cat Map, Horseshe 

Map ζε εηθφλεο αιιά ζε θείκελα. Να αλαπηπρζεί ινγηζκηθφ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ 

παξαπάλσ αιγνξίζκσλ ηφζν ζε εηθφλεο φζν θαη ζε θείκελν. Να δηεξεπλεζεί ε αζθάιεηα 

ησλ θξππηνζπζηεκάησλ απηψλ έλαληη ησλ θιαζηθψλ δηαθξηηψλ θξππηνζπζηεκάησλ ηα 

νπνία ζηεξίδνληαη ζε ινγηθέο πξάμεηο επηπέδνπ bit.  
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Η βαζηθή ηδέα είλαη απιή. Ξεθηλάκε κε έλα θιεηδί ην νπνίν δηακνηξάδεηαη ζηα 

πξφζσπα (κέξε) πνπ επηζπκνχλ λα επηθνηλσλήζνπλ. Σν θιεηδί ζα απνηειείηαη απφ ηα 

παξαθάησ κέξε: 

Σνλ εηδηθφ επαλαιεπηηθφ κεηαζρεκαηηζκφ (e.g. Iterated Function Systems – IFSs). 

Σηο θαηάιιειεο ηηκέο ησλ παξακέηξσλ ηνπ επαλαιεπηηθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ. 

Έλα ζπγθεθξηκέλν ζεκείν ηνπ επηπέδνπ ζην νπνίν φηαλ εθαξκνζζεί ν εηδηθφο 

κεηαζρεκαηηζκφο ζχγρπζεο έρεη ην ραξαθηεξηζηηθφ λα δηαηεξεί ηηο αξρηθέο ηνπ ηδηφηεηεο 

ηεο κε πξνβιεςηκφηεηαο. 

Η δηαδηθαζία θξππηνγξάθεζεο θεηκέλνπ πνιχ ζπλνπηηθά έρεη σο εμήο: 

Βήμα 1
ο
  : Σνπνζεηνχκε ην θείκελν ζε πίλαθα δχν δηαζηάζεσλ. 

Βήμα 2
ο
  : Γηα θάζε έλα απφ ηνπο ραξαθηήξεο εθαξκφδνπκε επαλαιεπηηθά ηνλ εηδηθφ 

κεηαζρεκαηηζκφ πάλσ ζηα ζεκεία ηφζεο θνξέο φζεο ε ASCII αλαπαξάζηαζε ηνπο. 

Βήμα 3
ο
  : Μεηαηξέπνπκε ην απνηέιεζκα απφ πίλαθα ζε θείκελν. 

Η δηαδηθαζία απνθξππηνγξάθεζεο είλαη εμίζνπ απιή θαη αθνινπζεί ηα αληίζηξνθα 

βήκαηα κεηξψληαο πφζεο θνξέο εθαξκφδεηαη ν εηδηθφο κεηαζρεκαηηζκφο ζχγρπζεο. 

ηα θεθάιαην 2 γίλεηαη αλαθνξά ζηελ Κξππηνγξαθία θαη  ζηνπο φξνπο ηεο. 

Δπηρεηξείηαη κία ηζηνξηθή αλαδξνκή απφ ην 1990 π.Υ. κέρξη ζήκεξα .Αλαθέξνληαη ηα 

είδε ησλ θξππηνζπζηεκάησλ θαζψο θαη νη εθαξκνγέο ηεο θξππηνγξαθίαο  

ην θεθάιαην 3 γίλεηαη αλαθνξά ζηελ αμηνιφγεζε ησλ αιγνξίζκσλ ηεο 

θξππηνγξαθίαο ,  κε ηηο απαηηήζεηο ηεο θξππηνγξαθίαο , ηα κέηξα ηνπ Shannon , ηελ 

αζθάιεηα ησλ θξππηνγξαθηθψλ ζπζηεκάησλ , ηνπο ηχπνπο ησλ θξππηναλαιπηηθψλ 

επηζέζεσλ θαη ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ησλ ππνςήθησλ αιγνξίζκσλ. 

ην θεθάιαην 4 γίλεηαη αλαθνξά ζηηο ρανηηθέο απεηθνλίζεηο . Αλαθέξεηαη κία ιίζηα 

απφ δηαζέζηκεο ρανηηθέο απεηθνλίζεηο θαη πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά νη αιγφξηζκνη ηεο 

Γάηαο(Arnold’s Cat Map), ηνπ Αξηνπνηνχ(Baker Map)  θαη ηνπ πέηαινπ ηνπ 

αιφγνπ(Horseshoe Map) 

ην θεθάιαην 5 αλαπηχζζεηε ε ζεσξία ηεο θξππηνγξάθεζεο κε ρξήζε ρανηηθψλ 

απεηθνλίζεσλ. ηελ αξρή πεξηγξάθνληαη νη αιγφξηζκνη : ηεο Γάηαο(Arnold’s Cat Map), 

ηνπ Αξηνπνηνχ(Baker Map)  θαη ηνπ πέηαινπ ηνπ αιφγνπ(Horseshoe Map) ζε 

θξππηνγξάθεζε εηθφλσλ. Καηφπηλ αλαπηχζζνληαη 3 δηαθνξεηηθή αιγφξηζκνη 

ηνπνζέηεζεο θεηκέλνπ ζε πίλαθεο γηα εθαξκνγή παξαπάλσ αιγνξίζκσλ ζε θείκελν. ην 
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ηέινο ηνπ θεθαιαίν γίλεηαη κία ζχγθξηζε ησλ αιγνξίζκσλ θξππηνγξάθεζεο θεηκέλνπ κε 

βάζε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο.  

ην θεθάιαην 6 πεξηγξάθεηαη ην ινγηζκηθφ πνπ αλαπηχρζεθε γηα ηελ πινπνίεζε ησλ 

αιγνξίζκσλ θξππηνγξάθεζεο εηθφλσλ θαη θεηκέλνπ . 

ην θεθάιαην 7 γίλεηαη ε αμηνιφγεζε ησλ πξνηεηλφκελσλ αιγνξίζκσλ κε βάζε ηα 

θξηηήξηα πνπ αλαπηχρζεθαλ ζην θεθάιαην 3. 

Σέινο ζην θεθάιαην 8 ππάξρνπλ ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. 
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2. Κξππηνγξαθία  

2.1 Δηζαγσγηθά 

Η ιέμε θξππηνγξαθία πξνέξρεηαη απφ ηα ζπλζεηηθά "θξππηφο" + "γξάθσ" θαη είλαη ν 

επηζηεκνληθφο θιάδνο ν νπνίνο αζρνιείηαη κε ηελ κειέηε, ηελ αλάπηπμε θαη ηελ ρξήζε 

ηερληθψλ πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ν κεηαζρεκαηηζκφο ελφο ηκήκαηνο πιεξνθνξίαο 

(π.ρ. ελφο κελχκαηνο), ζε ηέηνηα κνξθή ψζηε λα κε γίλεηαη θαηαλνεηφ απφ κε 

εμνπζηνδνηεκέλα άηνκα [1]. 

Κρυπτογραφία (cryptography) είναι θ μελζτθ τεχνικϊν που βαςίηονται ςε 

μακθματικά προβλιματα δφςκολο να λυκοφν. Κρυπτανάλυςθ (cryptanalysis) είναι θ 

επίλυςθ αυτϊν των προβλθμάτων και κρυπτολογία (cryptology) είναι ο ςυνδυαςμόσ 

τθσ κρυπτογραφίασ και κρυπτανάλυςθσ  ςε ζνα ενιαίο επιςτθμονικό κλάδο.  

Εφαρμογι τθσ κρυπτογραφίασ είναι θ κρυπτογράφθςθ. Κρυπτογράφθςθ είναι ο 

μεταςχθματιςμόσ δεδομζνων ςε μορφι που να είναι αδφνατον να διαβαςτεί χωρίσ τθν 

γνϊςθ τθσ ςωςτισ ακολουκίασ bit. Η ακολουκία bit καλείται "κλειδί" και 

χρθςιμοποιείται ςε ςυνδυαςμό με κατάλλθλο αλγόρικμο / ςυνάρτθςθ. Η αντίςτροφθ 

διαδικαςία είναι θ αποκρυπτογράφθςθ και απαιτεί γνϊςθ του κλειδιοφ. Σκοπόσ τθσ 

κρυπτογράφθςθσ είναι να εξαςφάλιςθ το απόρρθτο των δεδομζνων κρατϊντασ τα 

κρυφά από όλουσ όςουσ ζχουν πρόςβαςθ ςε αυτά.  

Η κρυπτογράφθςθ και θ αποκρυπτογράφθςθ απαιτοφν, όπωσ είπαμε, τθν χριςθ 

κάποιασ μυςτικισ πλθροφορίασ, το κλειδί. Για μερικοφσ μθχανιςμοφσ χρθςιμοποιείται 

το ίδιο κλειδί και για τθν κρυπτογράφθςθ και για τθν αποκρυπτογράφθςθ, για άλλουσ 

όμωσ τα κλειδιά που χρθςιμοποιοφνται διαφζρουν. 

Στισ μζρεσ μασ κρυπτογραφία δεν είναι μόνο κρυπτογράφθςθ και 

αποκρυπτογράφθςθ. Εκτόσ από τθν διαςφάλιςθ του απορριτου (privacy), θ 

πιςτοποίθςθ ταυτότθτασ (authentication) είναι άλλθ μία ζννοια που ζχει γίνει μζροσ 

τθσ ηωισ μασ. Πιςτοποιοφμε τθν ταυτότθτα μασ κακθμερινά και ανεπαίςκθτα, για 

παράδειγμα όταν υπογράφουμε ζνα ζγγραφο, όταν δείχνουμε τθν ταυτότθτα μασ. 

Κακϊσ ο κόςμοσ εξελίςςεται ςε ζνα περιβάλλον που όλεσ οι αποφάςεισ και οι 
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ςυναλλαγζσ κα γίνονται θλεκτρονικά, χρειαηόμαςτε θλεκτρονικζσ τεχνικζσ που κα 

επιτελοφν τθν πιςτοποίθςθ τθσ ταυτότθτασ μασ. 

Η κρυπτογραφία παρζχει μθχανιςμοφσ για τζτοιεσ διαδικαςίεσ. Η ψθφιακι 

υπογραφι ςυνδζει ζνα ζγγραφο με τον κάτοχο ενόσ κλειδιοφ, ζτςι ϊςτε όλοι όςοι είναι 

ςε κζςθ να το αναγνϊςουν να είναι ςίγουροι για το ποιοσ το ζχει γράψει. Επίςθσ, μία 

ψθφιακι χρονοςφραγίδα (digital timestamp) ςυνδζει ζνα ζγγραφο με τθν ϊρα τθσ 

δθμιουργίασ του. Τζτοιοι μθχανιςμοί μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για ζλεγχο 

πρόςβαςθσ ςε ζνα ςκλθρό δίςκο, για αςφαλισ ςυναλλαγζσ μζςω του Διαδικτφου ι 

ακόμα και για ςφνδεςθ με καλωδιακι τθλεόραςθ.  

2.2 Οξνινγία 

Κξππηνγξάθεζε (encryption) νλνκάδεηαη ε δηαδηθαζία κεηαζρεκαηηζκνχ ελφο 

κελχκαηνο ζε κία αθαηαλφεηε κνξθή κε ηελ ρξήζε θάπνηνπ θξππηνγξαθηθνχ 

αιγνξίζκνπ έηζη ψζηε λα κελ κπνξεί λα δηαβαζηεί απφ θαλέλαλ εθηφο ηνπ λφκηκνπ 

παξαιήπηε. 

Η αληίζηξνθε δηαδηθαζία φπνπ απφ ην θξππηνγξαθεκέλν θείκελν παξάγεηαη ην 

αξρηθφ κήλπκα νλνκάδεηαη απνθξππηνγξάθεζε (decryption). 

Κξππηνγξαθηθόο αιγόξηζκνο (cipher) είλαη ε κέζνδνο κεηαζρεκαηηζκνχ 

δεδνκέλσλ ζε κία κνξθή πνπ λα κελ επηηξέπεη ηελ απνθάιπςε ησλ πεξηερνκέλσλ ηνπο 

απφ κε εμνπζηνδνηεκέλα κέξε. Καηά θαλφλα ν θξππηνγξαθηθφο αιγφξηζκνο είλαη κία 

πνιχπινθε καζεκαηηθή ζπλάξηεζε. 

Αξρηθό θείκελν (plaintext) είλαη ην κήλπκα ην νπνίν απνηειεί ηελ είζνδν ζε κία 

δηεξγαζία θξππηνγξάθεζεο. 

Κιεηδί (key) είλαη έλαο αξηζκφο αξθεηψλ bit πνπ ρξεζηκνπνηείηαη σο είζνδνο ζηελ 

ζπλάξηεζε θξππηνγξάθεζεο. 

Κξππηνγξαθεκέλν θείκελν (ciphertext) είλαη ην απνηέιεζκα ηεο εθαξκνγήο ελφο 

θξππηνγξαθηθνχ αιγνξίζκνπ πάλσ ζην αξρηθφ θείκελν. 

Κξππηαλάιπζε (cryptanalysis) είλαη κία επηζηήκε πνπ αζρνιείηαη κε ην "ζπάζηκν" 

θάπνηαο θξππηνγξαθηθήο ηερληθήο έηζη ψζηε ρσξίο λα είλαη γλσζηφ ην θιεηδί ηεο 

θξππηνγξάθεζεο, ην αξρηθφ θείκελν λα κπνξεί λα απνθσδηθνπνηεζεί. 
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Η δηαδηθαζία ηεο θξππηνγξάθεζεο θαη ηεο απνθξππηνγξάθεζεο θαίλεηαη ζην 

παξαθάησ ζρήκα. 

 

 

Δηθόλα 1 : Έλα ηππηθό ζύζηεκα θξππηνγξάθεζεο - απνθξππηνγξάθεζεο. 

 

 

Η θξππηνγξάθεζε θαη απνθξππηνγξάθεζε ελφο κελχκαηνο γίλεηαη κε ηε βνήζεηα 

ελφο αιγφξηζκνπ θξππηνγξάθεζεο (cipher) θαη ελφο θιεηδηνχ θξππηνγξάθεζεο (key). 

πλήζσο ν αιγφξηζκνο θξππηνγξάθεζεο είλαη γλσζηφο, νπφηε ε εκπηζηεπηηθφηεηα ηνπ 

θξππηνγξαθεκέλνπ κελχκαηνο πνπ κεηαδίδεηαη βαζίδεηαη σο επί ην πιείζηνλ ζηελ 

κπζηηθφηεηα ηνπ θιεηδηνχ θξππηνγξάθεζεο. Σν κέγεζνο ηνπ θιεηδηνχ θξππηνγξάθεζεο 

κεηξηέηαη ζε αξηζκφ bits. Γεληθά ηζρχεη ν εμήο θαλφλαο: φζν κεγαιχηεξν είλαη ην θιεηδί 

θξππηνγξάθεζεο, ηφζν δπζθνιφηεξα κπνξεί λα απνθξππηνγξαθεζεί ην 

θξππηνγξαθεκέλν κήλπκα απφ επίδνμνπο εηζβνιείο. Γηαθνξεηηθνί αιγφξηζκνη 

θξππηνγξάθεζεο απαηηνχλ δηαθνξεηηθά κήθε θιεηδηψλ γηα λα πεηχρνπλ ην ίδην επίπεδν 

αλζεθηηθφηεηαο θξππηνγξάθεζεο. 

 

  



Κξππηνγξαθία κε Υάνο – Γεψξγηνο Υξ. Μαθξήο © 2010 
12 

2.3 Βαζηθέο έλλνηεο 

 

 

Δηθόλα 2 : Μνληέιν Σππηθνύ Κξππηνζπζηήκαηνο 

 

Ο αληηθεηκεληθφο ζηφρνο ηεο θξππηνγξαθίαο είλαη λα δψζεη ηελ δπλαηφηεηα ζε 2 

πξφζσπα, έζησ ηνλ Κψζηα θαη ηελ Βαζηιηθή, λα επηθνηλσλήζνπλ κέζα απφ έλα κε 

αζθαιέο θαλάιη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε έλα ηξίην πξφζσπν, κε εμνπζηνδνηεκέλν (έλαο 

αληίπαινο), λα κελ κπνξεί λα παξεκβιεζεί ζηελ επηθνηλσλία ή λα θαηαλνήζεη ην 

πεξηερφκελν ησλ κελπκάησλ. 

Έλα θξππηνζχζηεκα (ζχλνιν δηαδηθαζηψλ θξππηνγξάθεζεο - απνθξππηνγξάθεζεο) 

απνηειείηαη απφ κία πεληάδα (P,C,k,E,D): 

 Σν P είλαη ν ρψξνο φισλ ησλ δπλαηψλ κελπκάησλ ή αιιηψο αλνηθηψλ θεηκέλσλ 

 Σν C είλαη ν ρψξνο φισλ ησλ δπλαηψλ θξππηνγξαθεκέλσλ κελπκάησλ ή αιιηψο 

θξππηνθεηκέλσλ 

 Σν k είλαη ν ρψξνο φισλ ησλ δπλαηψλ θιεηδηψλ ή αιιηψο θιεηδνρψξνο 

 Η Δ είλαη ν θξππηνγξαθηθφο κεηαζρεκαηηζκφο ή θξππηνγξαθηθή ζπλάξηεζε 

 Η D είλαη ε αληίζηξνθε ζπλάξηεζε ή κεηαζρεκαηηζκφο απνθξππηνγξάθεζεο 
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Η ςυνάρτθςθ κρυπτογράφθςθσ Ε δζχεται δφο παραμζτρουσ, μζςα από τον χϊρο P και 

τον χϊρο k και παράγει μία ακολουκία που ανικει ςτον χϊρο C. Η ςυνάρτθςθ 

αποκρυπτογράφθςθσ D δζχεται 2 παραμζτρουσ, τον χϊρο C και τον χϊρο k και παράγει 

μια ακολουκία που ανικει ςτον χϊρο P. 

Το Σφςτθμα του Σχιματοσ λειτουργεί με τον ακόλουκο τρόπο : 

1. Ο απνζηνιέαο επηιέγεη έλα θιεηδί κήθνπο n απφ ηνλ ρψξν θιεηδηψλ κε ηπραίν 

ηξφπν, φπνπ ηα n ζηνηρεία ηνπ k είλαη ζηνηρεία απφ έλα πεπεξαζκέλν αιθάβεην. 

2. Απνζηέιιεη ην θιεηδί ζηνλ παξαιήπηε κέζα απφ έλα αζθαιέο θαλάιη. 

3. Ο απνζηνιέαο δεκηνπξγεί έλα κήλπκα απφ ηνλ ρψξν κελπκάησλ. 

4. Η ζπλάξηεζε θξππηνγξάθεζεο παίξλεη ηηο δπν εηζφδνπο (θιεηδί θαη κήλπκα) θαη 

παξάγεη κηα θξππηναθνινπζία ζπκβφισλ (έλαλ γξίθν) θαη ε αθνινπζία απηή 

απνζηέιιεηαη δηακέζνπ ελφο κε αζθαινχο θαλαιηνχ. 

5. Η ζπλάξηεζε απνθξππηνγξάθεζεο παίξλεη σο φξηζκα ηηο 2 ηηκέο (θιεηδί θαη 

γξίθν) θαη παξάγεη ηελ ηζνδχλακε αθνινπζία κελχκαηνο. 

Ο αντίπαλοσ παρακολουκεί τθν επικοινωνία, ενθμερϊνεται για τθν κρυπτοακολουκία 

αλλά δεν ζχει γνϊςθ για το κλειδί που χρθςιμοποιικθκε και δεν μπορεί να 

αναδθμιουργιςει το μινυμα. Αν ο αντίπαλοσ επιλζξει να παρακολουκεί όλα τα 

μθνφματα κα προςανατολιςτεί ςτθν εξεφρεςθ του κλειδιοφ. Αν ο αντίπαλοσ 

ενδιαφζρεται μόνο για το υπάρχον μινυμα κα παράγει μια εκτίμθςθ για τθν 

πλθροφορία του μθνφματοσ. 

2.4 Ιζηνξηθή αλαδξνκή ηεο θξππηνγξαθίαο 

2.4.1 Πρώτη Περίοδοσ Κρυπτογραφίασ (1900 π.Χ. – 1900 μ.Χ.) 

Καηά ηελ δηάξθεηα απηήο ηεο πεξηφδνπ αλαπηχρζεθε κεγάιν πιήζνο κεζφδσλ θαη 

αιγνξίζκσλ θξππηνγξάθεζεο, πνπ βαζίδνληαλ θπξίσο ζε απιέο αληηθαηαζηάζεηο 

γξακκάησλ. Όιεο απηέο δελ απαηηνχζαλ εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο θαη πνιχπινθεο 

ζπζθεπέο, αιιά ζηεξίδνληαλ ζηελ επθπΐα θαη ηελ επξεκαηηθφηεηα ησλ δεκηνπξγψλ ηνπο. 

Όια απηά ηα ζπζηήκαηα έρνπλ ζηηο κέξεο καο θξππηαλαιπζεί θαη έρεη απνδεηρζεί φηη, εάλ 

είλαη γλσζηφ έλα κεγάιν θνκκάηη ηνπ θξππηνγξαθεκέλνπ κελχκαηνο, ηφηε ην αξρηθφ 

θείκελν κπνξεί ζρεηηθά εχθνια λα επαλαθηεζεί. 
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Όπσο πξνθχπηεη απφ κία κηθξή ζθελνεηδή επηγξαθή, πνπ αλαθαιχθζεθε ζηηο φρζεο 

ηνπ πνηακνχ Σίγξε, νη πνιηηηζκνί πνπ αλαπηχρζεθαλ ζηελ Μεζνπνηακία αζρνιήζεθαλ 

κε ηελ θξππηνγξαθία ήδε απφ ην 1500 π.Υ. Η επηγξαθή απηή πεξηγξάθεη κία κέζνδν 

θαηαζθεπήο ζκάιησλ γηα αγγεηνπιαζηηθή θαη ζεσξείηαη σο ην αξραηφηεξν 

θξππηνγξαθεκέλν θείκελν (κε βάζε ηνλ Kahn). Δπίζεο, σο ην αξραηφηεξν βηβιίν 

θξππηνθσδηθψλ ζηνλ θφζκν, ζεσξείηαη κία ζθελνεηδήο επηγξαθή ζηα νχζα ηεο 

Πεξζίαο, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηνπο αξηζκνχο 1 έσο 8 θαη απφ ην 32 έσο ην 35, 

ηνπνζεηεκέλνπο ηνλ έλα θάησ απφ ηνλ άιιν, ελψ απέλαληη ηνπο βξίζθνληαη ηα 

αληίζηνηρα γηα ηνλ θαζέλα ζθελνεηδή ζχκβνια. 

Η πξψηε ζηξαηησηηθή ρξήζε ηεο θξππηνγξαθίαο απνδίδεηαη ζηνπο παξηηάηεο. Γχξσ 

ζηνλ 5ν π.Υ. αηψλα εθεχξαλ ηελ «ζθπηάιε», ηελ πξψηε θξππηνγξαθηθή ζπζθεπή, ζηελ 

νπνία ρξεζηκνπνίεζαλ γηα ηελ θξππηνγξάθεζε ηελ κέζνδν ηεο αληηθαηάζηαζεο. Όπσο 

αλαθέξεη ν Πινχηαξρνο, ε «παξηηαηηθή θπηάιε» ρήκα (2.1), ήηαλ κηα μχιηλε ξάβδνο, 

νξηζκέλεο δηακέηξνπ, γχξσ απφ ηελ νπνία ήηαλ ηπιηγκέλε ειηθνεηδψο κηα ισξίδα 

πεξγακελήο. Σν θείκελν ήηαλ γξακκέλν ζε ζηήιεο, έλα γξάκκα ζε θάζε έιηθα, φηαλ δε 

μεηχιηγαλ ηε ισξίδα, ην θείκελν ήηαλ αθαηάιεπην εμαηηίαο ηεο αλάκεημεο ησλ 

γξακκάησλ. Σν «θιεηδί» ήηαλ ε δηάκεηξνο ηεο ζθπηάιεο. 

 

 

Δηθόλα 3 : Η παξηηαηηθή θπηάιε, κηα πξώηκε ζπζθεπή γηα ηελ θξππηνγξάθεζε 

ηελ αξραηφηεηα ρξεζηκνπνηήζεθαλ θπξίσο ζπζηήκαηα, ηα νπνία βαζίδνληαλ ζηελ 

ζηεγαλνγξαθία θαη φρη ηφζν ζηελ θξππηνγξαθία. Οη Έιιελεο ζπγγξαθείο δελ αλαθέξνπλ 

αλ θαη πφηε ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζπζηήκαηα γξαπηήο αληηθαηάζηαζεο γξακκάησλ, αιιά ηα 

βξίζθνπκε ζηνπο Ρσκαίνπο, θπξίσο ηελ επνρή ηνπ Ινπιίνπ Καίζαξα. Ο Ινχιηνο 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%AF%CE%B3%CF%81%CE%B7%CF%82_%28%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%B1%CE%BC%CF%8C%CF%82%29
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%83%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%B1%CE%BC%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BF%CF%8D%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CF%83%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%A3%CF%80%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE%BF%CF%8D%CF%84%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%84%CE%B5%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CE%BC%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CE%B1%CE%AF%CF%83%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Skytala&EmptyStrip-Shaded.png
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Καίζαξαο έγξαθε ζηνλ Κηθέξσλα θαη ζε άιινπο θίινπο ηνπ, αληηθαζηζηψληαο ηα 

γξάκκαηα ηνπ θεηκέλνπ, κε γξάκκαηα, πνπ βξίζθνληαη 3 ζέζεηο κεηά, ζην Λαηηληθφ 

Αιθάβεην. Έηζη, ζήκεξα, ην ζχζηεκα θξππηνγξάθεζεο πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ 

αληηθαηάζηαζε ησλ γξακκάησλ ηνπ αιθαβήηνπ κε άιια πνπ βξίζθνληαη ζε θαζνξηζκέλν 

αξηζκφ ζέζεο πξηλ ή κεηά, ιέγεηαη θξππηνζχζηεκα αληηθαηάζηαζεο ηνπ Καίζαξα. Ο 

Καίζαξαο ρξεζηκνπνίεζε θαη άιια, πην πνιχπινθα ζπζηήκαηα θξππηνγξάθεζεο, γηα ηα 

νπνία έγξαςε έλα βηβιίν ν Valerius Probus, ην νπνίν δπζηπρψο δελ δηαζψζεθε, αιιά αλ 

θαη ρακέλν, ζεσξείηαη ην πξψην βηβιίν θξππηνινγίαο. Σν ζχζηεκα αληηθαηάζηαζεο ηνπ 

Καίζαξα, ρξεζηκνπνηήζεθε επξχηαηα θαη ζηνπο επφκελνπο αηψλεο. 

ηελ δηάξθεηα ηνπ Μεζαίσλα, ε θξππηνινγία ήηαλ θάηη ην απαγνξεπκέλν θαη 

απνηεινχζε κηα κνξθή απνθξπθηζκνχ θαη καχξεο καγείαο, θάηη πνπ ζπληέιεζε ζηελ 

θαζπζηέξεζε ηεο αλάπηπμεο ηεο. Η εμέιημε, ηφζν ηεο θξππηνινγίαο, φπσο θαη ησλ 

καζεκαηηθψλ, ζπλερίδεηαη ζηνλ Αξαβηθφ θφζκν. ην γλσζηφ κπζηζηφξεκα «Υίιηεο θαη 

κία λχρηεο» θπξηαξρνχλ νη ιέμεηο-αηλίγκαηα, νη γξίθνη, ηα ινγνπαίγληα θαη νη 

αλαγξακκαηηζκνί. Έηζη, εκθαλίζηεθαλ βηβιία πνπ πεξηείραλ θξππηαιθάβεηα, φπσο ην 

αιθάβεην «Dawoudi» πνπ πήξε ην φλνκα ηνπ απφ ηνλ βαζηιηά Γαπίδ. Οη Άξαβεο είλαη νη 

πξψηνη πνπ επηλφεζαλ αιιά θαη ρξεζηκνπνίεζαλ κεζφδνπο θξππηαλάιπζεο. Σν 

θπξηφηεξν εξγαιείν ζηελ θξππηαλάιπζε, ε ρξεζηκνπνίεζε ησλ ζπρλνηήησλ ησλ 

γξακκάησλ θεηκέλνπ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ζπρλφηεηεο εκθάληζεο ζηα θείκελα ησλ 

γξακκάησλ ηεο γιψζζαο, επηλνήζεθε απφ απηνχο γχξσ ζηνλ 14ν αηψλα. Η 

θξππηνγξαθία, ιφγσ ησλ ζηξαηησηηθψλ εμειίμεσλ, ζεκείσζε ζεκαληηθή αλάπηπμε ζηνπο 

επφκελνπο αηψλεο. Ο Ιηαιφο Giovanni Batista Porta, ην 1563, δεκνζίεπζε ην πεξίθεκν 

γηα ηελ θξππηνινγία βηβιίν «De furtivis literarum notis», κε ην νπνίν έγηλαλ γλσζηά ηα 

πνιπαιθαβεηηθά ζπζηήκαηα θξππηνγξάθεζεο θαη ηα δηγξαθηθά θξππηνγξαθήκαηα, ζηα 

νπνία, δχν γξάκκαηα αληηθαζίζηαληαη απφ έλα. εκαληηθφο εθπξφζσπνο εθείλεο ηεο 

επνρήο είλαη θαη ν Γάιινο Vigenere, ηνπ νπνίνπ ν πίλαθαο πνιπαιθαβεηηθήο 

αληηθαηάζηαζεο, ρξεζηκνπνηείηαη αθφκε θαη ζήκεξα. 

Ο C.Wheatstone, γλσζηφο απφ ηηο κειέηεο ηνπ ζηνλ ειεθηξηζκφ, παξνπζίαζε ηελ 

πξψηε κεραληθή θξππηνζπζθεπή, ε νπνία απεηέιεζε ηε βάζε γηα ηελ αλάπηπμε ησλ 

θξππηνκεραλψλ ηεο δεχηεξεο ηζηνξηθήο πεξηφδνπ ηεο θξππηνγξαθίαο. Η κεγαιχηεξε 

απνθξππηνγξάθεζε ήηαλ απηή ησλ αηγππηηαθψλ ηεξνγιπθηθψλ ηα νπνία, επί αηψλεο, 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%81%CF%89%CE%BD%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9B%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%91%CE%BB%CF%86%CE%AC%CE%B2%CE%B7%CF%84%CE%BF&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9B%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%91%CE%BB%CF%86%CE%AC%CE%B2%CE%B7%CF%84%CE%BF&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%83%CE%B1%CE%AF%CF%89%CE%BD%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%80%CE%BF%CE%BA%CF%81%CF%85%CF%86%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%B1%CF%8D%CF%81%CE%B7_%CE%BC%CE%B1%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%86%CF%81%CE%B1%CE%B2%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%AF
http://el.wikipedia.org/wiki/1563
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%AF%CE%B3%CF%85%CF%80%CF%84%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%99%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%B3%CE%BB%CF%85%CF%86%CE%B9%CE%BA%CF%8C&action=edit&redlink=1
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παξέκελαλ κπζηήξην θαη νη αξραηνιφγνη κφλν εηθαζίεο κπνξνχζαλ λα δηαηππψζνπλ γηα 

ηε ζεκαζία ηνπο. Ωζηφζν, ράξε ζε κία θξππηαλαιπηηθή εξγαζία, ηα ηεξνγιπθηθά ελ ηέιεη 

αλαιχζεθαλ θαη έθηνηε νη αξραηνιφγνη είλαη ζε ζέζε λα δηαβάδνπλ ηζηνξηθέο επηγξαθέο. 

Σα αξραηφηεξα ηεξνγιπθηθά ρξνλνινγνχληαη πεξίπνπ απφ ην 3000 π.Υ. Σα ζχκβνια ησλ 

ηεξνγιπθηθψλ ήηαλ ππεξβνιηθά πνιχπινθα γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ ζπλαιιαγψλ εθείλεο 

ηεο επνρήο. Έηζη, παξάιιεια κε απηά, αλαπηχρζεθε γηα θαζεκεξηλή ρξήζε ε ηεξαηηθή 

γξαθή, πνπ ήηαλ κία ζπιινγή ζπκβφισλ, ηα νπνία ήηαλ εχθνια ηφζν ζην γξάςηκν φζν 

θαη ζηελ αλάγλσζε. Σνλ 17ν αηψλα αλαζεξκάλζεθε ην ελδηαθέξνλ γηα ηελ 

απνθξππηνγξάθεζε ησλ ηεξνγιπθηθψλ, έηζη ην 1652 ν Γεξκαλφο Ιεζνπΐηεο Αζαλάζηνο 

Κίξρεξ εμέδσζε έλα ιεμηθφ εξκελείαο ηνπο, κε ηίηιν «Oedipus Aegyptiacus». Με βάζε 

απηφ πξνζπάζεζε λα εξκελεχζεη ηηο αηγππηηαθέο γξαθέο, αιιά ε πξνζπάζεηα ηνπ απηή 

ήηαλ θαηά γεληθή νκνινγία απνηπρεκέλε. Γηα παξάδεηγκα, ην φλνκα ηνπ Φαξαψ Απξίε, 

ην εξκήλεπζε ζαλ «ηα επεξγεηήκαηα ηνπ ζετθνχ Όζηξη εμαζθαιίδνληαη κέζσ ησλ ηεξψλ 

ηειεηψλ ηεο αιπζίδαο ησλ πλεπκάησλ, ψζηε λα επηδαςηιεχζνπλ ηα δψξα ηνπ Νείινπ». 

Παξφια απηά, ε πξνζπάζεηα ηνπ άλνημε ηνλ δξφκν πξνο ηελ ζσζηή εξκελεία ησλ 

ηεξνγιπθηθψλ, πνπ πξνρψξεζε ράξε ζηελ αλαθάιπςε ηεο «ηήιεο ηεο Ρνδέηαο». Ήηαλ 

κηα πέηξηλε ζηήιε πνπ βξήθαλ ηα ζηξαηεχκαηα ηνπ Ναπνιένληα ζηελ Αίγππην θαη είρε 

ραξαγκέλν πάλσ ηεο ην ίδην θείκελν ηξεηο θνξέο. Μηα κε ηεξνγιπθηθά, κηα ζηα ειιεληθά 

θαη κηαο  ηεξαηηθή γξαθή. Γχν κεγάινη απνθξππηνγξάθνη ηεο επνρήο, ν Γηάλγθ θαη ν 

ακπνιηφλ, κνηξάζηεθαλ ηελ δφμα ηεο εξκελείαο ηνπο. Οη πξντζηνξηθνί πιεζπζκνί 

ρξεζηκνπνίεζαλ ηξεηο γξαθέο κέρξη λα επηλνήζνπλ αιθάβεην, γχξσ ζην 850 π.Υ. 

Χρονολογικά, οι γραφζσ αυτζσ κατατάςςονται ωσ εξισ 

 3000-1600 π.Υ. : Δηθνλνγξαθηθή (Ιεξνγιπθηθή) γξαθή 

 1850-1450 π.Υ.: Γξακκηθή γξαθή Α 

 1450-1200 π.Υ.: Γξακκηθή Γξαθή Β 

Η Κξεηηθή εηθνλνγξαθηθή (ή ηεξνγιπθηθή) γξαθή δελ καο έρεη απνθαιχςεη ηνλ 

θψδηθα ηεο, γλσξίδνπκε σζηφζν φηη δελ πξφθεηηαη γηα γξαθή πνπ ρξεζηκνπνηεί εηθφλεο 

σο ζεκεία, αιιά γηα θσλεηηθή γξαθή, ε νπνία εμαληιείηαη ζε πεξίπνπ δηαθφζηνπο 

ζθξαγηδφιηζνπο θαη ζπλππήξρε κε ηελ γξακκηθή γξαθή Α, ηφζν ρξνληθά φζν θαη ηνπηθά, 

φπσο πξνθχπηεη απφ ηηο αλαζθαθέο ζην αλάθηνξν ησλ Μαιίσλ ηεο Κξήηεο. Δκθαλίδεηαη 

ζηνλ Γίζθν ηεο Φαηζηνχ (ρήκα 2.2), πνπ αλαθαιχθζεθε ην 1908 ζηελ λφηηα Κξήηε. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/1652
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%8E
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CF%83%CE%B9%CF%81%CE%B9%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B5%CE%AF%CE%BB%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%84%CE%AE%CE%BB%CE%B7_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A1%CE%BF%CE%B6%CE%AD%CF%84%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%AD%CF%89%CE%BD_%CE%92%CE%BF%CE%BD%CE%B1%CF%80%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CE%BB%CE%B9%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AF%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A6%CE%B1%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%8D
http://el.wikipedia.org/wiki/1908
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Πξφθεηηαη γηα κηα θπθιηθή πηλαθίδα, πνπ ρξνλνινγείηαη γχξσ ζην 1700 π.Υ. θαη θέξεη 

γξαθή κε ηελ κνξθή δχν ζπεηξψλ. Σα ζχκβνια δελ είλαη ρεηξνπνίεηα, αιιά έρνπλ 

ραξαρζεί κε ηελ βνήζεηα κίαο πνηθηιίαο ζθξαγίδσλ, θαζηζηψληαο ηνλ Γίζθν σο ην 

αξραηφηεξν δείγκα ζηνηρεηνζεζίαο. Γελ ππάξρεη άιιν αλάινγν εχξεκα θαη έηζη ε 

απνθξππηνγξάθεζε ζηεξίδεηαη ζε πνιχ πεξηνξηζκέλεο πιεξνθνξίεο. Μέρξη ζήκεξα δελ 

έρεη απνθξππηνγξαθεζεί θαη παξακέλεη ε πην κπζηεξηψδεο αξραία επξσπατθή γξαθή. 

 

Δηθόλα 4 : Ο Γίζθνο ηεο Φαηζηνύ 

 

Οη πξψηεο επηγξαθέο κε Γξακκηθή γξαθή αλαθαιχθζεθαλ απφ ηνλ Άξζνπξ Έβαλο 

(Sir Arthur Evans), ηνλ κεγάιν Άγγιν αξραηνιφγν, πνπ άλεζθαςε ζπζηεκαηηθά ηελ 

Κλσζφ ην 1900. Ο ίδηνο νλφκαζε απηή ηε γξαθή γξακκηθή, επεηδή ηα γξάκκαηα ηεο είλαη 

γξακκέο (έλα γξακκηθφ ζρήκα) θαη φρη ζθήλεο, φπσο ζηελ ζθελνεηδή γξαθή ή εηθφλεο 

φλησλ, φπσο ζηελ αηγππηηαθή ηεξαηηθή. Η γξακκηθή γξαθή Α είλαη κάιινλ ε γξαθή ησλ 

Μηλσηηψλ (απφ ην κπζηθφ Μίλσα, βαζηιηά ηεο Κλσζνχ), ησλ θαηνίθσλ ηεο αξραίαο 

Κξήηεο θαη απφ απηή ίζσο λα πξνήιζε ην ζεκεξηλφ ειιεληθφ αιθάβεην. Σα γξάκκαηα 

ηεο γξακκηθήο γξαθήο ραξάδνληαλ κε αηρκεξφ αληηθείκελν πάλσ ζε πήιηλεο πιάθεο, νη 

νπνίεο θαηφπηλ μεξαίλνληαλ ζε θνχξλνπο. Οη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο επηγξαθέο κε 

Γξακκηθή γξαθή Α (πεξίπνπ 1500) είλαη ινγηζηηθέο θαη πεξηέρνπλ εηθφλεο ή 

ζπληνκνγξαθίεο ησλ εκπνξεχζηκσλ πξντφλησλ θαη αξηζκνχο γηα ππφδεημε ηεο πνζφηεηαο 

ή νθεηιήο. 

Ο Έβαλο θαηέγξαςε 135 ζχκβνια ηεο. Υξεζηκνπνηήζεθε θπξίσο ζηελ Κξήηε, αλ θαη 

νξηζκέλα πξφζθαηα επξήκαηα θαηαδεηθλχνπλ φηη κπνξεί λα απνηέιεζε κέζν γξαθήο θαη 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CF%81%CE%B8%CE%BF%CF%85%CF%81_%CE%88%CE%B2%CE%B1%CE%BD%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%B3%CE%BB%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BD%CF%89%CF%83%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/1900
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%91
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AF%CE%BD%CF%89%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Crete_-Phaistos_disk_-_side_B.JPG
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αιινχ, αθνχ επηγξαθέο κε Γξακκηθή Α έρνπλ βξεζεί ζηελ Κλσζφ θαη Φαηζηφ ηεο 

Κξήηεο, αιιά θαη ζηε Μήιν θαη ηε Θήξα. Πιάθεο κε επηγξαθέο ζε γξακκηθή Α, 

εθηίζεληαη ζην Μνπζείν Ηξαθιείνπ. Παξά ηελ πξφνδν πνπ έρεη ζεκεησζεί, ε γξακκηθή 

γξαθή Α δελ έρεη απνθξππηνγξαθεζεί αθφκε. Ο Evans έδσζε θαη ηελ νλνκαζία ζηελ 

Γξακκηθή Γξαθή Β, επεηδή αλαγλψξηζε φηη πξφθεηηαη γηα ζπγγεληθή γξαθή κε ηελ 

γξακκηθή Α, πην πξφζθαηε σζηφζν θαη εμειηγκέλε. Με βάζε φζα γλσξίδνπκε ζήκεξα, ε 

γξαθή απηή πηνζεηήζεθε απνθιεηζηηθά γηα ινγηζηηθνχο ζθνπνχο. Πηλαθίδεο ραξαγκέλεο 

κε ηελ γξακκηθή γξαθή Β βξέζεθαλ ζηελ Κλσζφ, ζηα Υαληά αιιά θαη ζηελ Πχιν, ηηο 

Μπθήλεο, ηε Θήβα θαη ηελ Σίξπλζα. ήκεξα απνηεινχλ έλα ζχλνιν 10.000 ηεκαρίσλ. Σα 

ζρήκαηα ησλ πηλαθίδσλ ηεο γξαθήο απηήο πνηθίινπλ, επηθξαηνχλ φκσο νη θπιινεηδείο 

θαη «ζειηδφζρεκεο», νη νπνίεο δηαθέξνπλ σο πξνο ηηο δηαζηάζεηο, αλάινγα κε ηηο 

πξνηηκήζεηο ηνπ θάζε γξαθέα. Έπιαζαλ πειφ ζε ζρήκα θπιίλδξνπ, ηνλ ηνπνζεηνχζαλ ζε 

ιεία επηθάλεηα θαη ηελ πίεδαλ κέρξη λα γίλεη επίπεδε, επηκήθεο θαη ζπκπαγήο πηλαθίδα, 

ζαθψο δηαθνξνπνηεκέλε ζε δχν επηθάλεηεο: κία επίπεδε ιεηαζκέλε, πνπ επξφθεηην λα 

απνηειέζεη ηελ θχξηα γξαθηθή επηθάλεηα θαη κία θπξηή, πνπ ζπλήζσο έκελε άγξαθε. 

Πνιιέο θνξέο, φηαλ ηα θείκελα απαηηνχζαλ πεξηζζφηεξεο απφ κία πηλαθίδεο, έρνπκε ηηο 

απνθαινχκελεο «νκάδεο» ή «πνιχπηπρα» πηλαθίδσλ, νη νπνίεο εκθαλίδνπλ θνηλά 

ραξαθηεξηζηηθά θαη σο πξνο ηελ απνμήξαλζε θαη ην κίγκα ηνπ πεινχ θαη θπξίσο, σο 

πξνο ην γξαθηθφ ραξαθηήξα ηνπ ίδηνπ ηνπ γξαθέα. Σα πνιχπηπρα απηά θπιάζζνληαλ ζε 

αξρεηνθπιάθηα θαη ηαμηλνκνχληαλ θαηά ζέκαηα ζε μχιηλα θηβψηηα. Γηα λα γλσξίδεη ν 

ελδηαθεξφκελνο ην πεξηερφκελν ησλ θαιαζηψλ, θπξίσο, ρξεζηκνπνηνχζαλ εηηθέηεο: έλα 

ζθαηξίδην πεινχ, εληππσκέλν ζηελ πξφζζηα πιεπξά, ζην νπνίν θαηαγξάθνληαλ 

ζπλνπηηθέο πιεξνθνξίεο. πζηεκαηηθά, κε ηελ γξαθή απηή, κε ηελ νπνία είρε 

πξαγκαηηθφ πάζνο, αζρνιήζεθε ν Άγγινο αξρηηέθηνλαο θαη εξαζηηέρλεο αξραηνιφγνο Μ. 

Βέληξηο. Ήηαλ ν πξψηνο πνπ θαηάιαβε φηη επξφθεηην γηα θάπνην είδνο ειιεληθήο γξαθήο, 

αιιά ε άπνςε ηνπ απηή δελ έγηλε δεθηή αξρηθά απφ ηνπο εηδηθνχο. ηελ ζπλέρεηα, φκσο, 

αξθεηνί πξνζρψξεζαλ ζηελ άπνςή ηνπ. Έλαο απφ απηνχο ήηαλ ν θξππηαλαιπηήο Σδνλ 

Σζάληγνπηθ, ν νπνίνο, ζηε δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ, είρε εξγαζζεί ζηελ αλάιπζε ηεο 

γεξκαληθήο θξππηνκεραλήο Enigma. Πξνζπάζεζε λα κεηαθέξεη ηελ πείξα ηνπ ζηελ 

θξππηαλάιπζε ηεο Γξακκηθήο Β, αιιά ρσξίο επηηπρία κέρξη ηφηε. Όκσο, ν ζπλδπαζκφο 

ησλ δχν επηζηεκφλσλ έθεξε ην πνιππφζεην απνηέιεζκα. Σν 1953 θαηέγξαςαλ ηα 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B1%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AE%CE%BB%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%AE%CF%81%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85_%CE%97%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%92
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%AC
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%85%CE%BA%CE%AE%CE%BD%CE%B5%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%AE%CE%B2%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%AF%CF%81%CF%85%CE%BD%CE%B8%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Enigma_%28%CF%83%CF%85%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%85%CE%AE&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/1953
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ζπκπεξάζκαηά ηνπο ζην κλεκεηψδεο έξγν «Μαξηπξίεο γηα ηελ ειιεληθή δηάιεθην ζηα 

κπθελατθά αξρεία», πνπ έγηλε ην πην δηάζεκν άξζξν θξππηαλάιπζεο. Η 

απνθξππηνγξάθεζε ηεο Γξακκηθήο Β απέδεημε φηη επξφθεηην γηα ειιεληθή γιψζζα, φηη 

νη Μηλσίηεο ηεο Κξήηεο κηινχζαλ ειιεληθά θαη φηη ε δεζπφδνπζα δχλακε εθείλε ηελ 

επνρή ήηαλ νη Μπθήλεο. Η απνθξππηνγξάθεζε ηεο Γξακκηθήο Β ζεσξήζεθε επίηεπγκα 

αλάινγν ηεο θαηάθηεζεο ηνπ Έβεξεζη, πνπ ζπλέβε ηελ ίδηα αθξηβψο επνρή. Γηα απηφ θαη 

έγηλε γλσζηή ζαλ ην «Έβεξεζη ηεο Διιεληθήο αξραηνινγίαο». 

 

2.4.2 Δεφτερη Περίοδοσ Κρυπτογραφίασ (1900 μ.Χ. – 1950 μ.Χ.) 

Η δεχηεξε πεξίνδνο ηεο θξππηνγξαθίαο φπσο πξναλαθέξζεθε ηνπνζεηείηαη ζηηο 

αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα θαη θηάλεη κέρξη ην 1950. Καιχπηεη, επνκέλσο, ηνπο δχν 

παγθφζκηνπο πνιέκνπο, εμαηηίαο ησλ νπνίσλ (ιφγσ ηεο εμαηξεηηθά κεγάιεο αλάγθεο πνπ 

ππήξμε γηα αζθάιεηα θαηά ηελ κεηάδνζε δσηηθψλ πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ 

ζηξαηεπκάησλ ησλ ρσξψλ) αλαπηχρζεθε ε θξππηνγξαθία ηφζν φζν δελ είρε αλαπηπρζεί 

ηα πξνεγνχκελα 3000 ρξφληα. Σα θξππηνζπζηήκαηα απηήο ηεο πεξηφδνπ αξρίδνπλ λα 

γίλνληαη πνιχπινθα, θαη λα απνηεινχληαη απφ κεραληθέο θαη ειεθηξνκεραληθέο 

θαηαζθεπέο, νη νπνίεο νλνκάδνληαη «θξππηνκεραλέο». Η θξππηαλάιπζε ηνπο, απαηηεί 

κεγάιν αξηζκφ πξνζσπηθνχ, ην νπνίν εξγαδφηαλ επί κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα ελψ 

ηαπηφρξνλα γίλεηαη εμαηξεηηθά αηζζεηή ε αλάγθε γηα κεγάιε ππνινγηζηηθή ηζρχ. Παξά 

ηελ πνιππινθφηεηα πνπ απνθηνχλ ηα ζπζηήκαηα θξππηνγξάθεζεο θαηά ηελ δηάξθεηα 

απηήο ηεο πεξηφδνπ ε θξππηαλάιπζε ηνπο είλαη ζπλήζσο επηηπρεκέλε.Οη Γεξκαλνί 

έθαλαλ εθηελή ρξήζε (ζε δηάθνξεο παξαιιαγέο) ελφο ζπζηήκαηνο γλσζηνχ σο Enigma 

(Δηθφλα 5). 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%B2%CE%B5%CF%81%CE%B5%CF%83%CF%84
http://el.wikipedia.org/wiki/1950
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Enigma_%28%CF%83%CF%85%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%85%CE%AE%29&action=edit&redlink=1
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Δηθόλα 5 : Η κεραλή Αίληγκα ρξεζηκνπνηήζεθε επξέσο από ηελ Γεξκαλία 

Ο Marian Rejewski, ζηελ Πνισλία, πξνζπάζεζε θαη, ηειηθά, παξαβίαζε ηελ πξψηε 

κνξθή ηνπ γεξκαληθνχ ζηξαηησηηθνχ ζπζηήκαηνο Enigma (πνπ ρξεζηκνπνηνχζε κηα 

ειεθηξνκεραληθή θξππηνγξαθηθή ζπζθεπή) ρξεζηκνπνηψληαο ζεσξεηηθά καζεκαηηθά ην 

1932. Ήηαλ ε κεγαιχηεξε ζεκαληηθή αλαθάιπςε ζηελ θξππηνινγηθή αλάιπζε ηεο 

επνρήο. Οη Πνισλνί ζπλέρηζαλ λα απνθξππηνγξαθνχλ ηα κελχκαηα πνπ βαζηδνληαλ 

ζηελ θξππηνγξάθεζε κε ην Enigma κέρξη ην 1939. Σφηε, ν γεξκαληθφο ζηξαηφο έθαλε 

νξηζκέλεο ζεκαληηθέο αιιαγέο θαη νη Πνισλνί δελ κπφξεζαλ λα ηηο παξαθνινπζήζνπλ, 

επεηδή ε απνθξππηνγξάθεζε απαηηνχζε πεξηζζφηεξνπο πφξνπο απφ φζνπο κπνξνχζαλ λα 

δηαζέζνπλ. Έηζη, εθείλν ην θαινθαίξη κεηαβίβαζαλ ηε γλψζε ηνπο, καδί κε κεξηθέο 

κεραλέο πνπ είραλ θαηαζθεπάζεη, ζηνπο Βξεηαλνχο θαη ηνπο Γάιινπο. Αθφκε θαη ν 

Rejewski θαη νη καζεκαηηθνί θαη θξππηνγξάθνη ηνπ, φπσο ν Biuro Szyfrow, θαηέιεμαλ 

ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Βξεηαλνχο θαη ηνπο Γάιινπο κεηά απφ απηή ηελ εμέιημε. Η 

ζπλεξγαζία απηή ζπλερίζηεθε απφ ηνλ Άιαλ Σνχξηλγθ (Alan Turing), ηνλ Γθφξληνλ 

Οπέιηζκαλ (Gordon Welchman) θαη απφ πνιινχο άιινπο ζην Μπιέηζιετ Παξθ 

(Bletchley Park), θέληξν ηεο Βξεηαληθήο Τπεξεζίαο απνθξππηνγξάθεζεο θαη νδήγεζε 

ζε ζπλερείο απνθξππηνγξαθήζεηο ησλ δηαθφξσλ παξαιιαγψλ ηνπ Enigma, κε ηελ 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/1932
http://el.wikipedia.org/wiki/1939
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BB%CE%B1%CE%BD_%CE%A4%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%B3%CE%BA
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CF%80%CE%BB%CE%AD%CF%84%CF%83%CE%BB%CE%B5%CF%8A_%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%BA&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Enigma.jpg
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βνήζεηα θαη ελφο ππνινγηζηή, πνπ θαηαζθεχαζαλ νη Βξεηαλνί επηζηήκνλεο, ν νπνίνο 

νλνκάζζεθε Colossus θαη, δπζηπρψο, θαηαζηξάθεθε κε ην ηέινο ηνπ Πνιέκνπ. Οη 

θξππηνγξάθνη ηνπ ακεξηθαληθνχ λαπηηθνχ (ζε ζπλεξγαζία κε Βξεηαλνχο θαη Οιιαλδνχο 

θξππηνγξάθνπο κεηά απφ ην 1940) έζπαζαλ αξθεηά θξππηνζπζηήκαηα ηνπ Ιαπσληθνχ 

λαπηηθνχ. Σν ζπάζηκν ελφο απφ απηά, ηνπ JN-25, νδήγεζε ζηελ ακεξηθαληθή λίθε ζηελ 

Ναπκαρία ηεο Μηληγνπέη θαζψο θαη ζηελ εμφλησζε ηνπ Αξρεγνχ ηνπ Ιαπσληθνχ ηφινπ 

Ιδνξφθνπ Γηακακφην. 

Σν Ιαπσληθφ Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ ρξεζηκνπνίεζε έλα ηνπηθά αλαπηπγκέλν 

θξππηνγξαθηθφ ζχζηεκα, (πνπ θαιείηαη Purple), θαη ρξεζηκνπνίεζε, επίζεο, δηάθνξεο 

παξφκνηεο κεραλέο γηα ηηο ζπλδέζεηο κεξηθψλ ηαπσληθψλ πξεζβεηψλ. Μία απφ απηέο 

νλνκάζηεθε "Μεραλή-Μ" απφ ηηο ΗΠΑ, ελψ κηα άιιε αλαθέξζεθε σο «Red» (Κφθθηλε). 

Μηα νκάδα ηνπ ακεξηθαληθνχ ζηξαηνχ, ε απνθαινχκελε SIS, θαηάθεξε λα ζπάζεη ην 

αζθαιέζηεξν ηαπσληθφ δηπισκαηηθφ ζχζηεκα θξππηνγξάθεζεο (κηα ειεθηξνκεραληθή 

ζπζθεπή, ε νπνία νλνκάζηεθε "Purple" απφ ηνπο Ακεξηθαλνχο) πξηλ θαλ αθφκε αξρίζεη 

ν Β΄ Παγθφζκηνο Πφιεκνο. Οη Ακεξηθαλνί αλαθέξνληαη ζην απνηέιεζκα ηεο 

θξππηαλάιπζεο, εηδηθφηεξα ηεο κεραλήο Purple, απνθαιψληαο ην σο Magic (Μαγεία). 

Οη ζπκκαρηθέο θξππηνκεραλέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηνλ δεχηεξν παγθφζκην 

πφιεκν πεξηιάκβαλαλ ην βξεηαληθφ TypeX θαη ην ακεξηθαληθφ SIGABA (ρήκα 2.4). 

Καη ηα δχν ήηαλ ειεθηξνκεραληθά ζρέδηα παξφκνηα ζην πλεχκα κε ην Enigma, κε 

ζεκαληηθέο ελ ηνχηνηο βειηηψζεηο. Καλέλα δελ έγηλε γλσζηφ φηη παξαβηάζηεθε θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ. Σα ζηξαηεχκαηα ζην πεδίν κάρεο ρξεζηκνπνίεζαλ ην M-209 θαη 

ηε ιηγφηεξε αζθαιή νηθνγέλεηα θξππηνκεραλψλ M-94. Οη Βξεηαλνί πξάθηνξεο ηεο 

Τπεξεζίαο "SOE" ρξεζηκνπνίεζαλ αξρηθά έλα ηχπν θξππηνγξαθίαο πνπ βαζηδφηαλ ζε 

πνηήκαηα (ηα απνκλεκνλεπκέλα πνηήκαηα ήηαλ ηα θιεηδηά). Οη Γεξκαλνί, ψξεο πξηλ ηελ 

Απφβαζε ηεο Ννξκαλδίαο ζπλέιαβαλ έλα κήλπκα - πνίεκα ηνπ Πνι Βεξιέλ, γηα ην 

νπνίν, ρσξίο λα ην έρνπλ απνθξππηνγξαθήζεη, ήηαλ βέβαηνη πσο πξναλάγγειε ηελ 

απφβαζε. Η Γεξκαληθή εγεζία δελ έιαβε ππφςε ηεο απηή ηελ πξνεηδνπνίεζε.[1] 

Οη Πνισλνί είραλ πξνεηνηκαζηεί γηα ηελ εκπφιεκε πεξίνδν θαηαζθεπάδνληαο ηελ 

θξππηνκεραλή LCD Lacida, ε νπνία θξαηήζεθε κπζηηθή αθφκε θαη απφ ηνλ Rejewski. 

Όηαλ ηνλ Ινχιην ηνπ 1941 ειέγρζεθε απφ ηνλ Rejewski ε αζθάιεηά ηεο, ηνπ ρξεηάζηεθαλ 

κεξηθέο κφλνλ ψξεο γηα λα ηελ "ζπάζεη" θαη έηζη αλαγθάζηεθαλ λα ηελ αιιάμνπλ 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/1940
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%99%CE%B1%CF%80%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%9D%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%99%CE%B1%CF%80%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%9D%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9D%CE%B1%CF%85%CE%BC%CE%B1%CF%87%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9C%CE%B9%CE%BD%CF%84%CE%B3%CE%BF%CF%85%CE%AD%CE%B9&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%B6%CE%BF%CF%81%CF%8C%CE%BA%CE%BF%CF%85_%CE%93%CE%B9%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CE%BC%CF%8C%CF%84%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%A0%CE%91
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CF%8C%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%84_%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%84_%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%84_%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%80%CF%8C%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9D%CE%BF%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BB_%CE%92%CE%B5%CF%81%CE%BB%CE%AD%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CF%85%CF%80%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1#cite_note-0
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βηαζηηθά. Σα κελχκαηα πνπ εζηάιεζαλ κε Lacida δελ ήηαλ, εληνχηνηο, ζπγθξίζηκα κε 

απηά ηνπ Enigma, αιιά ε παξεκπφδηζε ζα κπνξνχζε λα έρεη ζεκάλεη ην ηέινο ηεο 

θξίζηκεο θξππηαλαιπηηθήο Πνισληθήο πξνζπάζεηαο. 

 

Δηθόλα 6 : Κξππηό-κεραλή SIGABA 

 

2.4.3 Τρίτη Περίοδοσ Κρυπτογραφίασ (1950 μ.Χ. - Σήμερα) 

Απηή ε πεξίνδνο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ έμαξζε ηεο αλάπηπμεο ζηνπο 

επηζηεκνληθνχο θιάδνπο ησλ καζεκαηηθψλ, ηεο κηθξνειεθηξνληθήο θαη ησλ 

ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ. Η επνρή ηεο ζχγρξνλεο θξππηνγξαθίαο αξρίδεη νπζηαζηηθά 

κε ηνλ Claude Shannon, αλακθηζβήηεηα ν παηέξαο ησλ καζεκαηηθψλ ζπζηεκάησλ 

θξππηνγξαθίαο. Σν 1949 δεκνζίεπζε ην έγγξαθν «Θεσξία επηθνηλσλίαο ησλ 

ζπζηεκάησλ κπζηηθφηεηαο» (Communication Theory of Secrecy Systems) ζην ηερληθφ 

πεξηνδηθφ Bell System θαη ιίγν αξγφηεξα ζην βηβιίν ηνπ, «Μαζεκαηηθή Θεσξία ηεο 

Δπηθνηλσλίαο» (Mathematical Theory of Communication), καδί κε ηνλ Warren Weaver. 

Απηά, εθηφο απφ ηηο άιιεο εξγαζίεο ηνπ επάλσ ζηελ ζεσξία δεδνκέλσλ θαη επηθνηλσλίαο 

θαζηέξσζε κηα ζηεξεά ζεσξεηηθή βάζε γηα ηελ θξππηνγξαθία θαη ηελ θξππηαλάιπζε. 

Δθείλε ηελ επνρή ε θξππηνγξαθία εμαθαλίδεηαη θαη θπιάζζεηαη απφ ηηο κπζηηθέο 

ππεξεζίεο θπβεξλεηηθψλ επηθνηλσληψλ φπσο ε NSA. Πνιχ ιίγεο εμειίμεηο 

δεκνζηνπνηήζεθαλ μαλά κέρξη ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ '70, φηαλ φια άιιαμαλ. 

ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ '70 έγηλαλ δχν ζεκαληηθέο δεκφζηεο (δει. κε-κπζηηθέο) 

πξφνδνη. Πξψηα ήηαλ ε δεκνζίεπζε ηνπ ζρεδίνπ πξνηχπνπ θξππηνγξάθεζεο DES (Data 

Encryption Standard) ζηνλ νκνζπνλδηαθφ θαηάινγν ηεο Ακεξηθήο ζηηο 17 Μαξηίνπ 1975. 

http://el.wikipedia.org/wiki/1949
http://el.wikipedia.org/wiki/NSA
http://el.wikipedia.org/wiki/Data_Encryption_Standard
http://el.wikipedia.org/wiki/Data_Encryption_Standard
http://el.wikipedia.org/wiki/17_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/1975
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:SIGABA-patent.png


Κξππηνγξαθία κε Υάνο – Γεψξγηνο Υξ. Μαθξήο © 2010 
23 

Σν πξνηεηλφκελν DES ππνβιήζεθε απφ ηελ ΙΒΜ, ζηελ πξφζθιεζε ηνπ Δζληθνχ 

Γξαθείνπ ησλ Πξνηχπσλ (ηψξα γλσζηφ σο NIST), ζε κηα πξνζπάζεηα λα αλαπηπρζνχλ 

αζθαιείο ειεθηξνληθέο εγθαηαζηάζεηο επηθνηλσλίαο γηα επηρεηξήζεηο φπσο ηξάπεδεο θαη 

άιιεο κεγάιεο νηθνλνκηθέο νξγαλψζεηο. Μεηά απφ ηηο ζπκβνπιέο θαη ηελ ηξνπνπνίεζε 

απφ ηελ NSA, απηφ ην πξφηππν πηνζεηήζεθε θαη δεκνζηεχζεθε σο έλα νκνζπνλδηαθφ 

ηππνπνηεκέλν πξφηππν επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηψλ ην 1977 (απηήλ ηελ πεξίνδν 

αλαθέξεηαη ζαλ FIPS 46-3). Ο DES ήηαλ ν πξψηνο δεκφζηα πξνζηηφο αιγφξηζκνο 

θξππηνγξάθεζεο πνπ εγθξίλεηαη απφ κηα εζληθή αληηπξνζσπεία φπσο ε NSA. Η 

απειεπζέξσζε ηεο πξνδηαγξαθήο ηεο απφ ηελ NBS ππνθίλεζε κηα έθξεμε δεκφζηνπ θαη 

αθαδεκατθνχ ελδηαθέξνληνο γηα ηα ζπζηήκαηα θξππηνγξαθίαο. 

Ο DES αληηθαηαζηάζεθε επίζεκα απφ ηνλ AES ην 2001 φηαλ αλήγγεηιε ν NIST ην 

FIPS 197. Μεηά απφ έλαλ αλνηθηφ δηαγσληζκφ, ν NIST επέιεμε ηνλ αιγφξηζκν Rijndael, 

πνπ ππνβιήζεθε απφ δχν Φιακαλδνχο θξππηνγξάθνπο, γηα λα είλαη ην AES. Ο DES θαη 

νη αζθαιέζηεξεο παξαιιαγέο ηνπ φπσο ν 3DES ή TDES ρξεζηκνπνηνχληαη αθφκα 

ζήκεξα, ελζσκαησκέλνο ζε πνιιά εζληθά θαη νξγαλσηηθά πξφηππα. Δληνχηνηο, ην 

βαζηθφ κέγεζνο ησλ 56-bit έρεη απνδεηρζεί φηη είλαη αλεπαξθέο λα αληηζηαζεί ζηηο 

επηζέζεηο σκήο βίαο (κηα ηέηνηα επίζεζε πέηπρε λα ζπάζεη ηνλ DES ζε 56 ψξεο ελψ ην 

άξζξν πνπ αλαθέξεηαη σο ην ζπάζηκν ηνπ DES δεκνζηεχηεθε απφ ηνλ O'Reilly and 

Associates). Καηά ζπλέπεηα, ε ρξήζε απιήο θξππηνγξάθεζεο κε ηνλ DES είλαη ηψξα 

ρσξίο ηελ ακθηβνιία επηζθαιήο γηα ρξήζε ζηα λέα ζρέδηα ησλ θξππηνγξαθηθψλ 

ζπζηεκάησλ θαη κελχκαηα πνπ πξνζηαηεχνληαη απφ ηα παιαηφηεξα θξππηνγξαθηθά 

ζπζηήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ DES, θαη φια ηα κελχκαηα πνπ έρνπλ απνζηαιεί απφ ην 

1976 κε ηελ ρξήζε DES, δηαηξέρνπλ επίζεο ζνβαξφ θίλδπλν απνθξππηνγξάθεζεο. 

Αλεμάξηεηα απφ ηελ έκθπηε πνηφηεηά ηνπ, ην βαζηθφ κέγεζνο ηνπ DES (56-bit) ήηαλ 

πηζαλά πάξα πνιχ κηθξφ αθφκε θαη ην 1976, πξάγκα πνπ είρε επηζεκάλεη ν Whitfield 

Diffie. Τπήξμε επίζεο ε ππνςία φηη θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο είραλ αθφκα θαη ηφηε 

ηθαλνπνηεηηθή ππνινγηζηηθή δχλακε ψζηε λα ζπάζνπλ κελχκαηα πνπ είραλ 

θξππηνγξαθεζεί κε ηνλ DES. 

http://el.wikipedia.org/wiki/1976
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2.5 Είδη Κρυπτοςυςτημάτων 

Σα θξππηνζπζηήκαηα ρσξίδνληαη ζε 2 κεγάιεο θαηεγνξίεο ηα Κιαζζηθά 

Κξππηνζπζηήκαηα θαη ηα Μνληέξλα Κξππηνζπζηήκαηα. 

 

Δηθόλα 7 : Καηεγνξίεο θξππηνζπζηεκάησλ 

 

Δπηπξνζζέησο, νη θξππηνγξαθηθνί αιγφξηζκνη κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζε δχν 

δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο κε βάζε ηνλ ηξφπν θξππηνγξάθεζεο ησλ κελπκάησλ: 

 Γέζκεο (Block Ciphers), νη νπνίνη ρσξίδνπλ ην κήλπκα ζε θνκκάηηα θαη 

θξππηνγξαθνχλ θάζε έλα απφ ηα θνκκάηηα απηά ρσξηζηά. 

 Ρνήο (Stream Ciphers), νη νπνίνη θξππηνγξαθνχλ κία ξνή κελχκαηνο (stream) 

ρσξίο λα ηελ δηαρσξίδνπλ ζε ηκήκαηα. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%9A%CF%81%CF%85%CF%80%CF%84%CE%BF%CF%83%CF%85%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%9A%CF%81%CF%85%CF%80%CF%84%CE%BF%CF%83%CF%85%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%AD%CF%81%CE%BD%CE%B1_%CE%9A%CF%81%CF%85%CF%80%CF%84%CE%BF%CF%83%CF%85%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CF%85%CF%80%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CE%91%CE%BB%CE%B3%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%B8%CE%BC%CE%BF%CE%B9_%CE%94%CE%AD%CF%83%CE%BC%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CF%85%CF%80%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CE%91%CE%BB%CE%B3%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%B8%CE%BC%CE%BF%CE%B9_%CE%A1%CE%BF%CE%AE%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Kryptosysthmata.jpg
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2.5.1 Συμμετρικά Κρυπτοςυςτήματα 

 

Δηθόλα 8 : Μνληέιν πκκεηξηθνύ Κξππηνζπζηήκαηνο 

 

πκκεηξηθφ θξππηνζχζηεκα είλαη ην ζχζηεκα εθείλν ην νπνίν ρξεζηκνπνηεί θαηά ηελ 

δηαδηθαζία ηεο θξππηνγξάθεζεο απνθξππηνγξάθεζεο έλα θνηλφ θιεηδί  Η αζθάιεηα 

απηψλ ησλ αιγνξίζκσλ βαζίδεηαη ζηελ κπζηηθφηεηα ηνπ θιεηδηνχ. Σα ζπκκεηξηθά 

θξππηνζπζηήκαηα πξνυπνζέηνπλ ηελ αληαιιαγή ηνπ θιεηδηνχ κέζα απφ έλα αζθαιέο 

θαλάιη επηθνηλσλίαο ή κέζα απφ ηελ θπζηθή παξνπζία ησλ πξνζψπσλ. Απηφ ην 

ραξαθηεξηζηηθφ θαζηζηά δχζθνιε ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ απνκαθξπζκέλσλ αηφκσλ. 

ΣΣνν  θθιιεεηηδδίί  εείίλλααηη  έέλλαα,,  ηηφφζζνν  γγηηαα  θθξξππππηηννγγξξάάθθεεζζεε  φφζζνν  θθααηη  γγηηαα  ααππννθθξξππππηηννγγξξάάθθεεζζεε  θθααηη  

ππξξέέππεεηη  λλαα  θθππιιάάζζζζεεηηααηη  κκππζζηηηηθθφφ    

Πιενλεθηήκαηα 

 Μηθξφο ρξφλνο γηα θσδηθνπνίεζε /απνθσδηθνπνίεζε 

 Δχθνιε καζεκαηηθή πινπνίεζε 

 Γχζθνιε ε θξππηαλάιπζε (εχξεζε ηνπ θιεηδηνχ) 

Μεηνλεθηήκαηα 

 Αλάγθε γηα αζθαιή θχιαμε ηνπ θιεηδηνχ 

 Αλάγθε γηα αζθαιή δηαλνκή ηνπ θιεηδηνχ 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CF%85%CF%80%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%B7%CF%83%CE%B7_%CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D_%CE%9A%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%8D
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Samplee2.jpg
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2.5.2 Αςφμμετρα κρυπτοςυςτήματα 

Το αςφμμετρο κρυπτοςφςτθμα ι κρυπτοςφςτθμα δθμοςίου κλειδιοφ δθμιουργικθκε 

για να καλφψει τθν αδυναμία μεταφοράσ κλειδιϊν που παρουςίαηαν τα ςυμμετρικά 

ςυςτιματα. Χαρακτθριςτικό του είναι ότι ζχει δυο είδθ κλειδιϊν ζνα ιδιωτικό και ζνα 

δθμόςιο. Το δθμόςιο είναι διακζςιμο ςε όλουσ ενϊ το ιδιωτικό είναι μυςτικό. Η βαςικι 

ςχζςθ μεταξφ τουσ είναι : ό,τι κρυπτογραφεί το ζνα, μπορεί να το αποκρυπτογραφιςει 

μόνο το άλλο 

 

Δηθόλα 9 : Μνληέιν Αζύκκεηξνπ Κξππηνζπζηήκα 

 

ΤΤππάάξξρρννππλλ  δδχχνν  θθιιεεηηδδηηάά,,  έέλλαα  θθααλλεεξξφφ  ((  nn,,ee))  θθααηη  έέλλαα  κκππζζηηηηθθφφ  ((nn,,dd))..  

ΟΟ  ααππννζζηηννιιέέααοο  ρρξξεεζζηηκκννππννηηεείί  ηηνν  θθααλλεεξξφφ  θθιιεεηηδδίί  γγηηαα  ηηεελλ  θθξξππππηηννγγξξάάθθεεζζεε  c = m
e
   mod  

n 

ΟΟ  ππααξξααιιήήππηηεεοο  ρρξξεεζζηηκκννππννηηεείί  ηηνν  κκππζζηηηηθθφφ  θθιιεεηηδδίί  γγηηαα  ηηεελλ  ααππννθθξξππππηηννγγξξάάθθεεζζεε  m = c
d
   

mod  n  

  

ΠΠιιεεννλλεεθθηηήήκκααηηαα  

  ΔΔχχθθννιιεε  δδηηααλλννκκήή  ηησσλλ  δδεεκκφφζζηησσλλ  θθιιεεηηδδηηψψλλ    

  ΟΟππννηηννζζδδήήππννηηεε  κκππννξξεείί  λλαα  ζζηηεείίιιεεηη  θθξξππππηηννγγξξααθθεεκκέέλλνν  κκήήλλππκκαα  ππννππ  κκφφλλνν  νν  

ππααξξααιιήήππηηεεοο  κκππννξξεείί  λλαα  ααππννθθξξππππηηννγγξξααθθήήζζεεηη  

ΜΜεεηηννλλεεθθηηήήκκααηηαα  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CF%85%CF%80%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%B7%CF%83%CE%B7_%CE%94%CE%B7%CE%BC%CF%8C%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%85_%CE%9A%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%8D
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Samplee3.jpg
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  ΜΜεεγγάάιιννοο  ρρξξφφλλννοο  γγηηαα  θθξξππππηηννγγξξάάθθεεζζεε  θθααηη    ααππννθθξξππππηηννγγξξάάθθεεζζεε  

  ΜΜααζζεεκκααηηηηθθάά  ααππααηηηηεεηηηηθθέέοο  δδηηααδδηηθθααζζίίεεοο  

  ΚΚίίλλδδππλλννοο  ππααξξααγγννλληηννππννίίεεζζεεοο  ηηννππ  δδεεκκφφζζηηννππ  θθιιεεηηδδηηννχχ  θθααηη  εεχχξξεεζζεεοο  ηηννππ  ηηδδηησσηηηηθθννχχ  

θθιιεεηηδδηηννχχ  

 

2.5.3. Αλαδηάηαμε  

Δίλαη θαλεξφ πσο ζηα ζπζηήκαηα ηεο αλαδηάηαμεο ηα ζχκβνια ηνπ απινχ θεηκέλνπ 

είλαη ηα ίδηα κε ηα ζχκβνια ηνπ θξππηνθεηκέλνπ, αθνχ ε θξππηνγξάθεζε ηεο 

αλαδηάηαμεο επηδξά κφλν ζηηο ζέζεηο ησλ ζπκβφισλ ηνπ απινχ θεηκέλνπ. 

Ο αξηζκφο ησλ ςεθίσλ ηνπ θιεηδηνχ θαζνξίδεη ην κέγεζνο ηνπ θιεηδηνχ. Όπσο είλαη 

θαλεξφ ε αλαδηάηαμε είλαη θξππηαιγφξηζκνο ηκήκαηνο, φπνπ ην κέγεζνο ηνπ θιεηδηνχ 

θαζνξίδεη ην κέγεζνο ηνπ ηκήκαηνο ηνπ απινχ θεηκέλνπ θαη ηνπ θξππηνθεηκέλνπ. 

2.6 Εφαρμογζσ κρυπτογραφίασ 

Η εξζλιξθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ τθσ κρυπτογραφίασ ολοζνα αυξάνεται κακιςτϊντασ 

πλζον αξιόπιςτθ τθν μεταφορά τθσ πλθροφορίασ για διάφορουσ λειτουργικοφσ 

ςκοποφσ 

1. Αζθάιεηα ζπλαιιαγψλ ζε ηξάπεδεο δίθηπα - ΑΣΜ 

2. Κηλεηή ηειεθσλία  

3. ηαζεξή ηειεθσλία (cryptophones) 

4. Γηαζθάιηζε Δηαηξηθψλ πιεξνθνξηψλ 

5. ηξαηησηηθά δίθηπα (Σαθηηθά ζπζηήκαηα επηθνηλσληψλ κάρεο) 

6. Γηπισκαηηθά δίθηπα (Σειεγξαθήκαηα) 

7. Ηιεθηξνληθέο επηρεηξήζεηο (πηζησηηθέο θάξηεο, πιεξσκέο) 

8. Ηιεθηξνληθή ςεθνθνξία 

9. Ηιεθηξνληθή δεκνπξαζία 

10. Ηιεθηξνληθφ γξακκαηνθηβψηην 

11. πζηήκαηα ζπλαγεξκψλ 

12. πζηήκαηα βηνκεηξηθήο αλαγλψξηζεο 

13. Έμππλεο θάξηεο 

14. Ιδησηηθά δίθηπα (VPN) 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BE%CF%85%CF%80%CE%BD%CE%B7_%CE%BA%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B1
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15. Word Wide Web 

16. Γνξπθνξηθέο εθαξκνγέο (δνξπθνξηθή ηειεφξαζε) 

17. Αζχξκαηα δίθηπα (Hipperlan, bluetooth, 802.11x) 

18. πζηήκαηα ηαηξηθψλ δεδνκέλσλ θαη άιισλ βάζεσλ δεδνκέλσλ 

19. Σειεζπλδηάζθεςε - Σειεθσλία κέζσ δηαδηθηχνπ (VOIP) 

  

3. Αμηνιόγεζε ησλ Αιγνξίζκσλ Κξππηνγξαθίαο 

3.1 Απαηηήζεηο ηεο Κξππηνγξαθίαο 

  ΔΔκκππηηζζηηεεππηηηηθθφφηηεεηηαα  ((CCoonnffiiddeennttiiaalliittyy))  ΠΠξξφφθθεεηηηηααηη  γγηηαα  ηηεελλ  ππξξννζζηηααζζίίαα  ηησσλλ  δδεεδδννκκέέλλσσλλ  

εελλάάλληηηηαα  ζζεε  κκεε  εεμμννππζζηηννδδννηηεεκκέέλλεε  ππξξφφζζββααζζεε  ήή  γγλλσσζζηηννππννίίεεζζήή  ηηννπποο..        ΗΗ  ππππεεξξεεζζίίαα  ααππηηήή  

ππιιννππννηηεείίηηααηη  κκέέζζσσ  κκεερρααλληηζζκκψψλλ  εειιέέγγρρννππ  ππξξφφζζββααζζεεοο  ζζηηεελλ  ππεεξξίίππηησσζζεε  ααππννζζήήθθεεππζζεεοο  

δδεεδδννκκέέλλσσλλ  θθααηη  κκέέζζσσ  θθσσδδηηθθννππννίίεεζζεεοο  θθααηηάά  ηηεελλ  ααππννζζηηννιιήή  ηηννπποο..  

  ΑΑθθεεξξααηηφφηηεεηηαα  ((IInntteeggrriittyy))  ΔΔίίλλααηη  εε  ππξξννζζηηααζζίίαα  ηησσλλ  δδεεδδννκκέέλλσσλλ  εελλάάλληηηηαα  ζζεε  κκεε  

εεμμννππζζηηννδδννηηεεκκέέλλεε  ηηξξννππννππννίίεεζζεε  ήή  ααλληηηηθθααηηάάζζηηααζζήή  ηηννπποο..  ΠΠααξξέέρρεεηηααηη  ααππφφ  κκεερρααλληηζζκκννχχοο  

θθξξππππηηννγγξξααθθίίααοο  φφππσσοο  ννηη  εειιεεθθηηξξννλληηθθέέοο  ππππννγγξξααθθέέοο..    

  ΠΠηηζζηηννππννίίεεζζεε  ((AAuutthheennttiiccaattiioonn))  ΠΠξξφφθθεεηηηηααηη  γγηηαα  ηηεελλ  εεππηηββεεββααίίσσζζεε  ηηεεοο  ηηααππηηφφηηεεηηααοο  εελλφφοο  

ααηηφφκκννππ  ήή  ηηεεοο  ππεεγγήήοο  ααππννζζηηννιιήήοο  ηησσλλ  ππιιεεξξννθθννξξηηψψλλ..  ΚΚάάζζεε  ρρξξήήζζηηεεοο  ππννππ  εεππηηζζππκκεείί  λλαα  

εεππηηββεεββααηηψψζζεεηη  ηηεελλ  ηηααππηηφφηηεεηηαα  εελλφφοο  άάιιιιννππ  ππξξννζζψψππννππ  ήή  εεμμππππεεξξεεηηεεηηήή  κκεε  ηηννλλ  ννππννίίνν  

εεππηηθθννηηλλσσλλεείί,,  ββααζζίίδδεεηηααηη  ζζηηεελλ  ππηηζζηηννππννίίεεζζεε..  

  ΜΜεε  --ΆΆξξλλεεζζεε  ΑΑππννδδννρρήήοο  ((NNoonn--RReeppuuddiiaattiioonn))  ππλλδδππάάδδεεηη  ηηηηοο  ππππεεξξεεζζίίεεοο  ηηεεοο  

ΠΠηηζζηηννππννίίεεζζεεοο  θθααηη  ηηεεοο  ΑΑθθεεξξααηηφφηηεεηηααοο..  ΟΟ  ααππννζζηηννιιέέααοο  δδεεδδννκκέέλλσσλλ  δδεελλ  κκππννξξεείί  λλαα  

ααξξλλεεζζεείί  φφηηηη  δδεεκκηηννχχξξγγεεζζεε  θθααηη  ααππέέζζηηεεηηιιεε  ηηνν  κκήήλλππκκαα..  ΗΗ  θθξξππππηηννγγξξααθθίίαα  ππααξξέέρρεεηη  

εειιεεθθηηξξννλληηθθέέοο  ππππννγγξξααθθέέοο,,  θθααηηάά  ζζππλλέέππεεηηαα  κκφφλλνν  νν  ααππννζζηηννιιέέααοο  ηηννππ  κκεελλχχκκααηηννοο  ζζαα  

κκππννξξννχχζζεε  λλαα  θθααηηέέρρεεηη  ηηεε  ζζππγγθθεεθθξξηηκκέέλλεε  ππππννγγξξααθθήή..    

3.2  Σα κέηξα ηνπ Shannon  

Ο Shannon, ο κεμελιωτισ τθσ κεωρίασ τθσ πλθροφορίασ διατφπωςε το 1949 ζνα 

ςφνολο από μζτρα τα οποία χαρακτθρίηουν ζναν ορκά ςχεδιαςμζνο αλγόρικμο 

κρυπτογράφθςθσ:  

http://www.go-online.gr/ebusiness/specials/article.html?article_id=561
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1. Βακμόσ απαιτοφμενθσ κρυπτογραφικισ αςφάλειασ. Το μζτρο αυτό αφορά το 

κζρδοσ του αντιπάλου ςε πλθροφορία, όταν παρατθρεί το κρυπτοκείμενο.  

2. Μικοσ του κλειδιοφ. Η ευκολία χειριςμοφ του κλειδιοφ εξαρτάται από το μικοσ 

του.  

3. Πρακτικι εκτζλεςθ τθσ κρυπτογράφθςθσ και τθσ αποκρυπτογράφθςθσ. Η 

προςπάκεια που απαιτείται για τθν κρυπτογράφθςθ και τθν αποκρυπτο-

γράφθςθ, ςε χρόνο ι λειτουργίεσ.  

4. Διόγκωςθ του κρυπτοκειμζνου. Είναι επικυμθτό το κρυπτοκείμενο να ζχει το 

ίδιο μικοσ (ι ςυγκρίςιμου μεγζκουσ) με το απλό κείμενο.  

5. Διάδοςθ των ςφαλμάτων κρυπτογράφθςθσ. Είναι επικυμθτό ζνα ςφάλμα κατά 

τθν κρυπτογράφθςθ να επθρεάηει ςε όςον το δυνατόν λιγότερο βακμό τθν 

αποκρυπτογράφθςθ.  

Η φπαρξθ των μζτρων ςε ζνα κρυπτοςφςτθμα είναι υποχρεωτικι, αλλά ςυγχρόνωσ 

και αντιφατικι, με αποτζλεςμα να μθν υπάρχει ςτθν πραγματικότθτα κρυπτοςφςτθμα 

το οποίο να ικανοποιεί όλα τα μζτρα ςτο μζγιςτό τουσ. Για παράδειγμα, πλιρθσ 

ζλλειψθ του μζτρου 1 ςθμαίνει ότι ο αντίπαλοσ μπορεί να ανακτιςει πλιρωσ το απλό 

κείμενο, ι ακόμθ καλφτερα, το απλό κείμενο είναι ζνα αποδεκτό κρυπτοκείμενο. Η 

πλιρθσ ζλλειψθ των μζτρων 3 και 4 επιτρζπει κρυπτοςυςτιματα που μποροφν να 

μεγιςτοποιοφν όλα τα άλλα μζτρα. Η πλιρθσ ζλλειψθ του μζτρου 5 δζχεται φπαρξθ 

κρυπτοςυςτιματοσ που μεγιςτοποιεί όλα τα άλλα μζτρα, αλλά ςε περίπτωςθ 

ςφάλματοσ κατά τθν κρυπτογράφθςθ, θ ανάκτθςθ του απλοφ κειμζνου κα ιταν 

αδφνατθ, ακόμθ και για κάποιο τμιμα αυτοφ.  

3.3 ύγρπζε θαη Γηάρπζε  

Δφο ιδιότθτεσ που χρθςιμοποιοφνται ςτθν αξιολόγθςθ τθσ κρυπτογραφικισ δφναμθσ 

είναι θ ςφγχυςθ (confusion) και θ διάχυςθ (diffusion). 

Αρχζσ μζτρθςθσ κρυπτογραφικισ δφναμθσ  

Ζςτω ζνα απλό κείμενο το οποίο αντιςτοιχεί ςε ζνα κρυπτοκείμενο μζςω ενόσ 

κρυπταλγόρικμου. Εάν αντικαταςτιςουμε ζνα ςφμβολο του απλοφ κειμζνου και 

κρυπτογραφιςουμε το νζο απλό κείμενο, τότε για ζναν κρυπταλγόρικμο με υψθλι 
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διάχυςθ, ο αντίπαλοσ δεν κα μπορεί να προβλζψει ποια ςφμβολα του κρυπτοκειμζνου 

κα μεταβλθκοφν ι γενικότερα κα επθρεαςτοφν.  

Σφγχυςη είναι θ ικανότθτα του αλγόρικμου κρυπτογράφθςθσ όπου ο αντίπαλοσ δεν 

είναι ςε κζςθ να προβλζψει ποιεσ μεταβολζσ κα ςυμβοφν ςτο κρυπτοκείμενο, 

δεδομζνθσ μιασ μεταβολισ ςτο απλό κείμενο.  

Δθλαδι, ζνασ αλγόρικμοσ ζχει υψθλι ςφγχυςθ όταν οι ςχζςεισ μεταξφ του απλοφ 

κειμζνου και του κρυπτοκειμζνου είναι αρκετά πολφπλοκεσ, ϊςτε να χρειάηεται ο 

αντίπαλοσ να ξοδζψει ςθμαντικό χρόνο προκειμζνου να τισ προςδιορίςει.  

Διάχυςη είναι θ ικανότθτα του αλγόρικμου κρυπτογράφθςθσ όπου ζνα τμιμα του 

απλοφ κειμζνου να ζχει τθν ευκαιρία να επθρεάηει όςο το δυνατόν περιςςότερα 

τμιματα του κρυπτοκειμζνου.  

Ζνασ αλγόρικμοσ ζχει υψθλι διάχυςθ όταν ζνα ςτοιχειϊδεσ τμιμα του απλοφ 

κειμζνου ζχει τθν δυνατότθτα να επθρεάςει όλα τα τμιματα του κρυπτοκειμζνου, 

ανεξάρτθτα τθσ τοποκεςίασ του τμιματοσ αυτοφ ςτο απλό κείμενο.  

 

3.4 Αζθάιεηα Κξππηνγξαθηθώλ ζπζηεκάησλ 

Σα δηάθνξα θξππηνγξαθηθά ζπζηήκαηα έρνπλ δηαθνξεηηθά επίπεδα αζθάιεηαο, 

αλάινγα κε ην πφζν δχζθνια παξαβηάδνληαη. Όινη νη αιγφξηζκνη - πιελ ηνπ one - time - 

pad, είλαη ζεσξεηηθά παξαβηάζηµνη, δεδνκέλεο επαξθνχο ππνινγηζηηθήο ηζρχνο θαη 

απνζεθεπηηθήο ρσξεηηθφηεηαο. Αλ ν ρξφλνο θαη νη ρξεκαηηθνί πφξνη πνπ απαηηνχληαη γηα 

ηελ παξαβίαζε ελφο αιγφξηζκνπ ππεξβαίλνπλ ηελ αμία ησλ θξππηνγξαθεκέλσλ 

δεδνκέλσλ, ηφηε ν αιγφξηζκνο κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί αζθαιήο. Γειαδή, ζηα 

θαζνξηζηηθά θξηηήξηα γηα ην αλ έλαο θξππηνγξαθηθφο αιγφξηζκνο είλαη αζθαιήο ή φρη 

ζπγθαηαιεγεηαη θαη ε αμία ησλ αγαζψλ πνπ πξνζηαηεχεη. Οη ππνινγηζηέο, φκσο, γίλνληαη 

νινέλα θαη πην γξήγνξνη, αιιά θαη πην θηελνί. Σελ ίδηα ζηηγκή, ε αμία ησλ δεδνκέλσλ 

πέθηεη κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ. πλεπψο, καο ελδηαθέξεη ε βειηίσζε ηεο 

ππνινγηζηηθήο θαη απνζεθεπηηθήο δπλαηφηεηαο ησλ ππνινγηζηψλ λα κελ είλαη ηφζν 

δπζαλάινγα ηαρχηεξε απφ ηελ πηψζε ηεο αμίαο ησλ πιεξνθνξηψλ, γεγνλφο πνπ ζα 

θαζηζηνχζε ην θξππηνγξαθηθφ ζχζηεκα αλαζθαιέο. 
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Μεξηθνί αιγφξηζκνη απαηηνχλ εθαηνκκχξηα ρξφληα γηα λα παξαβηαζηνχλ θαη 

απεξηφξηζηνπο ππνινγηζηηθνχο πφξνπο. Απηνί νη αιγφξηζκνη είλαη ζεσξεηηθά 

παξαβηάζηκνη, αιιά φρη πξαθηηθά. Έλαο αιγφξηζκνο πνπ δελ παξαβηάδεηαη, ζηελ πξάμε 

ζεσξείηαη αζθαιήο (secure). 

Έλαο αιγφξηζκνο είλαη αζθαιήο άλεπ όξσλ (unconditionally secure) αλ, άζρεηα 

απφ ην κέγεζνο ηνπ θξππηνγξαθεκέλνπ κελχκαηνο, ηνπο ππνινγηζηηθνχο πφξνπο θαη ην 

ρξφλν πνπ κπνξεί λα δηαζέηεη ν θξππηαλαιπηήο, δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα λα απνθαιπθζεί 

ην θαζαξφ κήλπκα. Σα one - time pads, δελ κπνξεί λα παξαβηαζηνχλ, αθφκα θαη δεδνκέλσλ 

άπεηξσλ πφξσλ. Η Κξππηνγξαθία αζρνιείηαη πεξηζζφηεξν κε θξππηνγξαθηθά ζπζηήκαηα 

ηα νπνία δελ κπνξεί λα παξαβηαζηνχλ κε ηηο δεδνκέλεο ππνινγηζηηθέο δπλαηφηεηεο. Έλαο 

αιγφξηζκνο ιέγεηαη ππνινγηζηηθά αζθαιήο (computationally secure), ή δπλαηόο 

(strong), αλ είλαη αδχλαηε ε παξαβίαζή ηνπ κε ηνπο δηαζέζηκνπο (ησξηλνχο ή 

κειινληηθνχο) πφξνπο. 

Σν πιήζνο ησλ πξάμεσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ απνθάιπςε ηνπ θξππηνγξαθηθνχ 

θιεηδηνχ ιέγεηαη παξάγνληαο εξγαζίαο (work factor) . Αλ έλαο αιγφξηζκνο έρεη 

παξάγνληα εξγαζίαο 2
128

, ηφηε απαηηνχληαη 2
128

 πξάμεηο γηα ηελ παξαβίαζή ηνπ. Απηέο νη 

πξάμεηο κπνξεί λα είλαη αξθεηά πνιχπινθεο θαη ρξνλνβφξεο. Αθφκα θαη εάλ ζεσξήζεη 

θαλείο φηη δηαζέηεη αξθεηά κεγάιε ηαρχηεηα ππνινγηζκψλ ψζηε λα εθηειεί έλα 

δηζεθαηνκκχξην πξάμεηο ην δεπηεξφιεπην , θαη δηαζέζεη έλα δηζεθαηνκκχξην 

παξάιιεινπο επεμεξγαζηέο θαη παιη ν ρξφλνο πνπ ζα ρξεηαζηεί γηα λα απνθαιπθζεί ην 

θιεηδί ζα είλαη κεγαιχηεξνο απφ 10
14

 ρξφληα  

Καη ελψ ν παξάγνληαο εξγαζίαο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ αιγνξίζκνπ είλαη ζηαζεξφο 

(κέρξη θάπνηνο θξππηαλαιπηήο λα βξεη κηα θαιχηεξε θξππηαλαιπηηθή επίζεζε), ν 

απαηηνχκελνο ρξφλνο γηα ηελ παξαβίαζε ηνπ αιγνξίζκνπ θάζε άιιν παξά ζηαζεξφο 

είλαη, αθνχ παξαηεξείηαη ζεκαληηθή αχμεζε ηεο ππνινγηζηηθήο ηζρχνο ησλ λέσλ 

επεμεξγαζηψλ.  

πκπεξαζκαηηθά ην λα ππνζηεξίδεη θαλείο φηη έλαο αιγφξηζκνο είλαη αζθαιήο , 

απιψο θαη κφλν επεηδή δελ κπνξεί λα παξαβηαζηεί – κε ηα ζεκεξηλά ηερλνινγηθά 

δεδνκέλα – είλαη παξαθηλδπλεπκέλν. Σα θαιά θξππηνγξαθηθά ζπζηήκαηα ζρεδηάδνληαη 

θαηά ηέηνηνλ ηξφπν ψζηε λα είλαη αδχλαηε ε παξαβίαζε ηνπο , αθφκα θαη ηελ 

ππνινγηζηηθή ηζρχ πνπ αλακέλεηαη λα πξνθχςεη κεηά απφ πνιιά ρξφληα.  
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3.5 Σύπνη Κξππηναλαιπηηθώλ επηζέζεσλ  

Μηα επηηπρήο θξππηαλάιπζε κπνξεί λα απνθαιχςεη ην θαζαξφ απφ ην 

θξππηνγξαθεκέλν κήλπκα. Μπνξεί, αθφκα, λα εληνπίζεη αδπλακίεο ζε έλα 

θξππηνγξαθηθφ ζχζηεκα. 

Αληίζεηα, ε Κξππηνγξαθία επηδηψθεη ηελ αλάπηπμε ηζρπξψλ θξππηνγξαθηθψλ 

ζπζηεκάησλ, ηα νπνία λα είλαη ζε ζέζε λα αληεπεμέιζνπλ ζε απφπεηξεο παξαβίαζεο απφ 

ηνπο θξππηαλαιπηέο. ηε βηβιηνγξαθία ρξεζηκνπνηνχληαη δηάθνξνη φξνη γηα ην 

ραξαθηεξηζκφ φζσλ εκπιέθνληαη κε ηνλ έλαλ ή ηνλ άιινλ ηξφπν ζηελ απφπεηξα 

παξαβίαζεο θξππηνγξαθεκέλσλ κελπκάησλ ή ηεο αζθάιεηαο ησλ ζπζηεκάησλ 

γεληθφηεξα: αληίπαινη (opponents), επηηηζέκελνη (attackers), ππνθινπείο 

(interceptors) ή εηζβνιείο (intruders) ή θαη, απιψο, ερζξόο (enemy). 

Mηα επηρεηξνχκελε θξππηαλάιπζε ραξαθηεξίδεηαη θαη επίζεζε (attack). Οη 

θξππηαλαιπηέο κπνξεί λα έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο θξππηνγξαθεκέλα κελχκαηα, ηα 

αληίζηνηρα θαζαξά κελχκαηα, ηνπο αιγφξηζκνπο θξππηνγξάθεζεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, 

ζηαηηζηηθά εξγαιεία θαη ηερληθέο θηι. Τπνζέηνπκε φηη ν θξππηαλαιπηήο γλσξίδεη ηηο 

ιεπηνκέξεηεο ηνπ θξππηνγξαθηθνχ αιγνξίζκνπ, αλ θαη απηφ δε ζπκβαίλεη πάληα ζηελ 

πξάμε. Η ππφζεζε απηή είλαη εχινγε, γηαηί, φπσο αλαθέξεηαη ζπρλά ζηε βηβιηνγξαθία, αλ 

ε αζθάιεηα ησλ θξππηνγξαθηθψλ ζπζηεκάησλ ζηεξίδεηαη ζηε κπζηηθφηεηά ηνπο, ηφηε 

απηή δελ κπνξεί λα είλαη επαξθήο. Αλ ζηεξίδεηαη, εθηφο ησλ άιισλ, θαη ζηε κπζηηθφηεηα 

ηνπ αιγφξηζκνπ, θάηη ην νπνίν δε ζπληζηάηαη, ηφηε πξφθεηηαη, θαηά θαλφλα, γηα ζχζηεκα 

κε πεξηνξηζκέλν πεδίν εθαξκνγήο. 

Οη ηχπνη θξππηαλαιπηηθψλ επηζέζεσλ δηαθνξνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ην ηη έρεη ζηε 

δηάζεζή ηνπ ν επηηηζέκελνο. Όινη νη ηχπνη επηζέζεσλ πξνυπνζέηνπλ φηη ν θξππηαλαιπηήο 

γλσξίδεη πιήξσο ην ρξεζηκνπνηνχκελν αιγφξηζκν θξππηνγξάθεζεο, δηαθξίλνληαη δε 

ζηνπο αθφινπζνπο: 

1. Δπίζεζε θξππηνγξαθεκέλνπ θεηκέλνπ (Ciphertext - only attack). H επίζεζε 

βαζίδεηαη κφλν ζε θξππηνγξαθεκέλν θείκελν. Ο θξππηαλαιπηήο έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ 

αξθεηά θξππηνγξαθεκέλα, κε ηνλ ίδην αιγφξηζκν θαη ην ίδην θιεηδί, κελχκαηα. Ο 

θξππηαλαιπηήο επηδηψθεη λα απνθξππηνγξαθήζεη φζν πην πνιιά κελχκαηα κπνξεί ή θαη 

λα πξνζδηνξίζεη ην θξππηνγξαθηθφ θιεηδί πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ή αθφκα θαη λα επηλνήζεη 

έλαλ αιγφξηζκν πνπ ζα ηνπ επηηξέπεη λα ππνινγίδεη ην θαζαξφ απφ ην θξππηνγξαθεκέλν 
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κήλπκα. Γειαδή κπνξνχκε λα πεξηγξάςνπκε απηφ ηνλ ηχπν θξππηαλαιπηηθήο επίζεζεο 

σο εμήο: 

2. Δπίζεζε γλσζηνύ κε θξππηνγξαθεκέλνπ (θαζαξνύ) θεηκέλνπ (Known - 

plaintext attack). O θξππηαλαιπηήο έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ φρη κφλν θξππηνγξαθεκέλα 

κελχκαηα αιιά θαη ηα αληίζηνηρα θαζαξά κελχκαηα. Δπηδηψθεη λα πξνζδηνξίζεη ην θιεηδί 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ θξππηνγξάθεζε ησλ κελπκάησλ. Δλαιιαθηηθά , επηδηψθεη 

λα επηλνήζεη έλαλ αιγφξηζκν πνπ ζα ηνπ επηηξέπεη λα ππνινγίδεη απφ ην 

θξππηνγξαθεκέλν κήλπκα ην αληίζηνηρν θαζαξφ , πνπ επηπιένλ δελ γλσξίδεη.  

3. Δπίζεζε επηιεγκέλσλ κε θξππηνγξαθεκέλσλ (θαζαξώλ) θεηκέλσλ (Chosen – 

plaintext attack). Οη θξππηαλαιπηέο έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο ηα θξππηνγξάκκαηα 

επηιεγκέλσλ απφ ηνπο ίδηνπο θαζαξψλ κελπκάησλ. Η επίζεζε απηή είλαη πην ηζρπξή απφ 

ηελ πξνεγνχκελε, αθνχ νη θξππηαλαιπηέο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμνπλ ηέηνηα 

θαζαξά κελχκαηα πξνο θξππηνγξάθεζε, πνπ δίλνπλ πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ην 

θιεηδί. Ο ζηφρνο είλαη λα βξεζεί ην θιεηδί πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θξππηνγξάθεζε 

ησλ κελπκάησλ ή λα επηλνεζεί έλαο αιγφξηζκνο γηα ηελ απνθξππηνγξάθεζε ησλ λέσλ 

κελπκάησλ ηα νπνία θξππηνγξαθνχληαη κε ην ίδην θιεηδί.  

Μηα εηδηθή πεξίπησζε απηνχ ηνπ ηχπνπ επηζέζεσλ είλαη λα κπνξνχλ νη θξππηαλαιπηέο 

φρη κφλν λα επηιέγνπλ ην θαζαξφ κήλπκα πνπ θξππηνγξαθείηαη , αιιά θαη λα 

ηξνπνπνηνχλ ηελ επηινγή , βαζηδφκελνη ζηα απνηειέζκαηα ηεο πξνεγνχκελεο 

θξππηνγξάθεζεο. Γειαδή , αθνχ επηιέμνπλ έλα ηκήκα απφ ην θαζαξφ θείκελν, ζηελ 

ζπλέρεηα λα επηιέμνπλ έλα άιιν ηκήκα κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο θξππηνγξάθεζεο 

θ.ν.θ.  

4. Δπίζεζε επηιεγκέλσλ θξππηνγξαθεκέλσλ θεηκέλσλ( Chosen – ciphertext 

attack). Οη θξππηαλαιπηέο κπνξνχλ λα επηιέμνπλ δηάθνξα θξππηνγξαθεκέλα κελχκαηα 

θαη δηαζέηνπλ αθφκα θαη ηα αληίζηνηρα θαζαξά κελχκαηα , επηδηψθνπλ δε ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηνπ θιεηδηνχ πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ απνθξππηνγξάθεζε. 

Απηή ε επίζεζε ιακβάλεη ρψξα θπξίσο ζε αζχκκεηξα θξππηνγξαθηθά ζπζηήκαηα. 

Δπίζεο, είλαη ζρεηηθή θαη απνηειεζκαηηθή θαη ελάληηα ζπκκεηξηθψλ αιγφξηζκσλ, αιιά ηφηε 

είλαη κάιινλ ηζνδχλακε κε κηα επίζεζε ηνπ ηξίηνπ ηχπνπ, αθνχ ζηα ζπκκεηξηθά ζπζηήκαηα 

έρνπκε ην ίδην θιεηδί γηα ηελ θξππηνγξάθεζε θαη ηελ απνθξππηνγξάθεζε, ζε αληίζεζε κε ηα 
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αζχκκεηξα, φπνπ ην κπζηηθφ θιεηδί ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ απνθξππηνγξάθεζε θαη απνηειεί 

δεηνχκελν ηεο επίζεζεο θαη ην δεκφζην (είλαη γλσζηφ ζε φινπο) γηα ηελ θξππηνγξάθεζε. 

Oι αλσηέξσ ηχπνη θξππηαλαιπηηθψλ επηζέζεσλ απνηεινχλ ηηο ππνζέζεηο ησλ 

αμηνινγεηψλ ηεο αζθάιεηαο θξππηνγξαθηθψλ ζπζηεκάησλ ζρεηηθά κε ην ηη έρνπλ ζηε 

δηάζεζή ηνπο νη θξππηαλαιπηέο. Γηα παξάδεηγκα, ε δηαθνξηθή θξππηαλάιπζε, ε νπνία ζα 

καο απαζρνιήζεη ζην Κεθάιαην 4, πξνυπνζέηεη επίζεζε επηιεγκέλσλ θαζαξψλ θεηκέλσλ. 

ηε βηβιηνγξαθία αλαθέξνληαη θαη άιινη ηχπνη θξππηαλαιπηηθψλ επηζέζεσλ, φπσο 

επίζεζε πξνζαξκνδόκελνπ επηιεγκέλνπ θαζαξνύ θεηκέλνπ (adaptive - chosen -

plaintext attack), επίζεζε επηιεγκέλνπ θιεηδηνύ (chosen - key attack) θαη επίζεζε 

αιγόξηζκνπ θαη θξππηνγξαθεκέλνπ θεηκέλνπ (algorithm and ciphertext). 

Ο πξψηνο εμ απηψλ απνηειεί εηδηθή πεξίπησζε ηνπ ηχπνπ chosen - plaintext attack, πνπ 

πεξηγξάςακε αλσηέξσ. Ο δεχηεξνο ηχπνο δελ έρεη θάπνηα αμηφινγε πξαθηηθή αμία θαη ν 

ηξίηνο είλαη ηζνδχλακνο κε ηνλ ηχπν chosen - ciphertext attack. 

Οη επηζέζεηο γλσζηνχ θαη επηιεγκέλνπ θεηκέλνπ (known - plaintext θαη chosen -

plaintext) είλαη δπλαηέο πην ζπρλά απ’  φηη πηζηεχεηαη. Πνιιά κελχκαηα έρνπλ θνηλά αξρηθά 

θαη ηειηθά ζεκεία, ηα νπνία κπνξεί λα είλαη γλσζηά ζηνλ θξππηαλαιπηή. Ο 

θξππηνγξαθεκέλνο πεγαίνο θψδηθαο είλαη ηδηαίηεξα εππαζήο, ιφγσ ηεο ηαθηηθήο εκθάληζεο 

ιέμεσλ - θιεηδηψλ, φπσο: #define, while, for, do, else, return. O θξππηνγξαθεκέλνο 

εθηειέζηκνο θψδηθαο έρεη ηηο ίδηεο αδπλακίεο κε ηα πξσηφθνιια, ηηο δνκέο θηι. 

Όπσο είπακε αλσηέξσ, κηα απφ ηηο βαζηθέο παξαδνρέο ηεο Κξππηνγξαθίαο είλαη ότι ν 

θξππηαλαιπηήο γλσξίδεη ζε ιεπηνκέξεηα ηνλ αιγφξηζκν θξππηνγξάθεζεο, θαη ην κφλν 

πξάγκα πνπ δελ έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ είλαη ην ζπγθεθξηκέλν θιεηδί πνπ ρξεζηκνπνηείηαη. 

Αλ δελ κπνξεί λα παξαβηαζηεί έλαο αιγφξηζκνο, αθφκα θαη φηαλ είλαη γλσζηφο ν ηξφπνο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ, ηφηε ζίγνπξα δε ζα είλαη δπλαηή ε παξαβίαζή ηνπ ρσξίο λα έρεη ν 

θξππηαλαιπηήο απηή ηε γλψζε. 

Τπάξρνπλ πνιιά παξαδείγκαηα φπνπ θξππηαλαιπηέο δε γλψξηδαλ ηνπο αιγφξηζκνπο 

θξππηνγξάθεζεο. Μεξηθέο θνξέο ηνχο παξαβίαδαλ, ελψ άιιεο φρη. 

3.6 Κξηηήξηα αμηνιόγεζεο ησλ ππνςήθησλ αιγόξηζκσλ 

Σα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ησλ ππνςήθησλ αιγφξηζκσλ δηακνξθψζεθαλ θαη 

δεκνζηνπνηήζεθαλ, απφ ηελ αξρή ηεο φιεο δηαδηθαζίαο επηινγήο, ην 1997. Απηά 
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δηαθξίλνληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: ηα ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα, ηα ζρεηηθά κε ην θφζηνο 

θαη ηα ζρεηηθά κε άιια ραξαθηεξηζηηθά ησλ αιγφξηζκσλ θαη ηεο πινπνίεζήο ηνπο. 

Η αζθάιεηα ησλ αιγφξηζκσλ απνηέιεζε ηνλ πην ζεκαληηθφ παξάγνληα αμηνιφγεζεο. 

Σα θξηηήξηα απηήο ηεο θαηεγνξίαο είλαη ε αλζεθηηθφηεηα ησλ αιγφξηζκσλ ζε 

θξππηαλαιπηηθέο πξνζπάζεηεο, ε νξζφηεηα ηεο καζεκαηηθήο βάζεο ηνπο, ε ηπραία 

ζπκπεξηθνξά ηεο εμφδνπ θαη ε ζρεηηθή αζθάιεηα ηνπ αιγφξηζκνπ ζε ζχγθξηζε κε απηή 

ησλ άιισλ ππνςεθίσλ. 

Η δεχηεξε νκάδα θξηηεξίσλ, απηή ηνπ θφζηνπο, αλαθέξεηαη ζηηο απαηηήζεηο 

ππνινγηζηηθήο ηζρχνο θαη κλήκεο ηνπ αιγφξηζκνπ (πνιππινθφηεηα), θαζψο θαη ζε 

απαηηήζεηο πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ. Οη απαηηήζεηο ζε ππνινγηζηηθή ηζρχ (ηαρχηεηα) 

θαη ζε κλήκε ησλ αιγφξηζκσλ εμεηάζηεθαλ ζε δηάθνξεο αξρηηεθηνληθέο ππνινγηζηηθψλ 

ζπζηεκάησλ, φπσο επεμεξγαζηέο ησλ 8, 32 θαη 64 bits. H ηαρχηεηα ησλ αιγφξηζκσλ 

εμεηάζηεθε γηα θξππηνγξαθηθά θιεηδηά κήθνπο 128, 192 θαη 256 bits. Δπίζεο, ην NIST 

επεδίσμε ην ππφ αλάπηπμε πξφηππν λα είλαη αμηνπνηήζηκν παγθφζκηα, πξνζέρνληαο γη’ απηφ 

ην ιφγν λα κελ ππάξρνπλ νπνηαδήπνηε πξνβιήκαηα ζρεηηθά κε ηα πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα. 

ηελ Σξίηε νκάδα θξηηεξίσλ ζπγθαηαιέγεηαη ε επειημία θαη απιφηεηα ηνπ αιγνξίζκνπ , 

θαζψο θαη ε θαηαιιειφηεηα πινπνίεζεο ζε πιηθφ θαη ινγηζκηθφ. Πην ζπγθεθξηκέλα , κε ηνλ 

φξν «επειημία» ελλννχκε ηελ ηθαλφηεηα ηνπ αιγνξίζκνπ λα ρεηξίδεηαη κεγέζε 

θξππηνγξαθηθψλ θιεηδηψλ θαη ηκεκάησλ ηνπ κε θξππηνγξαθεκέλνπ (θαζαξνχ) θεηκέλνπ ηα 

νπνία είλαη κεγαιχηεξα απφ ηα ειάρηζηα πνπ πξέπεη λα ππνζηεξίδεη.  

Δπίζεο , λα κπνξεί λα πινπνηεζεί κε αζθαιή θαη απνηειεζκαηηθφ ηξφπν ζε δηάθνξα 

πεξηβάιινληα , θαζψο θαη λα κπνξεί λα πινπνηεζεί σο θσδηθνπνηεηήο ξνήο (stream cipher) 

, σο αιγφξηζκνο θαηαθεξκαηηζκνχ (hashing algorithm) θαη λα πξνζθέξεη θαη επηπξφζζεηεο 

θξππηνγξαθηθέο ιεηηνπξγίεο. Αθφκα, λα είλαη εθηθηή ε πινπνίεζή ηνπ αιγνξίζκνπ θαη ζε 

πιηθφ θαη ζε ινγηζκηθφ , θαζψο θαη ζε απνηειεζκαηηθφ firmware. Καη ε απιφηεηα ηνπ 

αιγνξίζκνπ απνηέιεζε έλαλ παξάγνληα αμηνιφγεζεο.  
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4. Υανηηθέο Απεηθνλίζεηο 

Η Θεσξία ηνπ Υάνπο κειεηά ηε ζπκπεξηθνξά δπλακηθψλ ζπζηεκάησλ πνπ είλαη 

ηδηαίηεξα επαίζζεηα ζηηο αξρηθέο ζπλζήθεο (θαηλφκελν ηεο πεηαινχδαο). Μηθξέο 

δηαθνξνπνηήζεηο ζηηο αξρηθέο ζπλζήθεο (φπσο απηέο πνπ νθείινληαη ζε ζθάικαηα 

ζηξνγγπινπνίεζεο θαηά ηελ εθηέιεζε αξηζκεηηθψλ ππνινγηζκψλ) νδεγνχλ ζε κεγάιε 

απφθιηζε ησλ απνηειεζκάησλ, θαζηζηψληαο ηε καθξνπξφζεζκε πξφβιεςε γηα ηα 

ρανηηθά ζπζηήκαηα αδχλαηε ζηε γεληθή πεξίπησζε. Απηφ ζπκβαίλεη παξ’ φιν πνπ απηά 

ηα ζπζηήκαηα είλαη αηηηνθξαηηθά, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη ε κειινληηθή δπλακηθή ηνπο 

θαζνξίδεηαη πιήξσο απφ ηηο αξρηθέο ζπλζήθεο ηνπο, ρσξίο λα εκπιέθνληαη ηπραίνη 

παξάγνληεο. Με πην απιά ιφγηα, ε αηηηνθξαηηθή θχζε ησλ ρανηηθψλ ζπζηεκάησλ δελ ηα 

θαζηζηά πξνβιέςηκα. Η ζπκπεξηθνξά απηή είλαη γλσζηή σο αηηηνθξαηηθφ ράνο, ή απιψο 

ράνο [Vivaldi]. 

 Οη ρανηηθέο απεηθνλίζεηο είλαη ζπλήζεηο ζηε βηβιηνγξαθία σο κέζνδνη 

θξππηνγξάθεζεο ζπκκεηξηθνχ θιεηδηνχ θαη ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο γηα ηελ 

θξππηνγξάθεζε εηθφλσλ [Guan et al][Xiao]. Η θξππηνγξάθεζε ζπληειείηαη κέζσ 

επαλαιεπηηθψλ ηνπηθψλ γεσκεηξηθψλ κεηαζρεκαηηζκψλ-απηνκνξθηζκψλ, έηζη ψζηε ε 

αξρηθή πιεξνθνξία λα δηαρέεηαη ηαρχηαηα ζην ρψξν ηεο εηθφλαο, εηζάγνληαο έηζη ςεπδν-

ράνο πνπ απνθξχπηεη εληειψο ην αξρηθφ κήλπκα. Καηά ηελ απνθξππηνγξάθεζε ζηε 

ζπλέρεηα θαη αθνχ ην ζχζηεκα είλαη αηηηνθξαηηθφ, ε εηθφλα κπνξεί λα επαλέιζεη ζηελ 

αθξηβή αξρηθή ηεο θαηάζηαζε κέζσ αληίζηνηρσλ κεηαζρεκαηηζκψλ. 

Υανηηθέο απεηθνλίζεηο κπνξνχλ λα νξηζηνχλ είηε ζε ζπλερή ρξφλν είηε ζε δηαθξηηέο 

ρξνληθέο ζηηγκέο. ε δηαθξηηφ ρξφλν ζπλήζσο έρνπλ ηε κνξθή ζπλαξηήζεσλ πνπ 

εθαξκφδνληαη επαλαιεπηηθά. Απφ ηα πιένλ ζπλεζηζκέλα παξαδείγκαηα ρανηηθψλ 

απεηθνλίζεσλ ζε δηαθξηηφ ρξφλν είλαη νη απεηθνλίζεηο ηνπ Αξηνπνηνχ (Baker Map) θαη 

ηεο Γάηαο (Cat Map) πνπ κειεηνχληαη εδψ.  
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4.1 Λίζηα Υανηηθώλ Απεηθνλίζεσλ  

 Arnold's cat map 

 Baker's map 

 Bogdanov map 

 Chossat-Golubitsky symmetry map 

 Circle map 

 Cob Web map 

 Complex quadratic map 

 Complex squaring map 

 Complex Cubic map 

 Degenerate Double Rotor map 

 Double Rotor map 

 Duffing map 

 Duffing equation 

 Dyadic transformation 

 Exponential map 

 Gauss map 

 Generalized Baker map 

 Gingerbreadman map 

 Gumowski/Mira map 

 Hénon map 

 Hénon with 5th order polynomial 

 Hitzl-Zele map 

 Horseshoe map 

 Ikeda map 

 Interval exchange map 

 Kaplan-Yorke map 

 Linear map on unit square 

 Logistic map 

 Lorenz attractor 

http://en.wikipedia.org/wiki/Arnold%27s_cat_map
http://en.wikipedia.org/wiki/Baker%27s_map
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Bogdanov_map&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Chossat-Golubitsky_symmetry_map&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Circle_map
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Cob_Web_map&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Complex_quadratic_polynomial
http://en.wikipedia.org/wiki/Complex_squaring_map
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Complex_Cubic_map&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Degenerate_Double_Rotor_map&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Double_Rotor_map&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Duffing_map
http://en.wikipedia.org/wiki/Duffing_equation
http://en.wikipedia.org/wiki/Dyadic_transformation
http://en.wikipedia.org/wiki/Exponential_map_%28discrete_dynamical_systems%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Gauss_iterated_map
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Generalized_Baker_map&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Gingerbreadman_map
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Gumowski/Mira_map&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9non_map
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=H%C3%A9non_with_5th_order_polynomial&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Hitzl-Zele_map&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Horseshoe_map
http://en.wikipedia.org/wiki/Ikeda_map
http://en.wikipedia.org/wiki/Interval_exchange_map
http://en.wikipedia.org/wiki/Kaplan-Yorke_map
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Linear_map_on_unit_square&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Logistic_map
http://en.wikipedia.org/wiki/Lorenz_attractor
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 Lorenz system's Poincare Return map 

 Lozi map 

 Nordmark truncated map 

 Pomeau-Manneville maps for intermittent chaos 

 Pulsed Rotor & standard map 

 Quasiperiodicity map 

 Rabinovich-Fabrikant equations 

 Random Rotate map 

 Rössler map 

 Shobu-Ose-Mori piecewise-linear map 

 Sinai map 

 Symplectic map 

 Standard map 

 Tangent map 

 Tent map 

 Tinkerbell map 

 Triangle map 

 Van der Pol oscillator 

 Zaslavskii map 

 Zaslavskii rotation map 

 

4.2 Ο Αιγόξηζκνο ηεο Γάηαο (Cat Map ή Arnold’s Cat Map) 

Ο αιγφξηζκνο πήξε ην φλνκά ηνπ απφ ην Ρψζν Μαζεκαηηθφ Vladimir Arnold πνπ ηνλ 

πξφηεηλε ην 1960, ρξεζηκνπνηψληαο θαηά ηελ επίδεημε ηελ εηθφλα κηαο Γάηαο. Πξφθεηηαη 

γηα κηα ρανηηθή απεηθφληζε ζε δηαθξηηφ ρξφλν πνπ “δηπιψλεη” θαη “ηεληψλεη” 

επαλαιεπηηθά ηελ αξρηθή εηθφλα αλαδηαηάζζνληαο ηηο ζέζεηο ησλ εηθνλνζηνηρείσλ 

(pixels) ζε θάζε βήκα (Δηθφλα 1).  

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Lorenz_system%27s_Poincare_Return_map&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Lozi_map&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Nordmark_truncated_map&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Pomeau-Manneville_maps_for_intermittent_chaos&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Pulsed_Rotor_%26_standard_map&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Quasiperiodicity_map&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Rabinovich-Fabrikant_equations
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Random_Rotate_map&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/R%C3%B6ssler_map
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Shobu-Ose-Mori_piecewise-linear_map&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Sinai_map&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Symplectic_map&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Standard_map
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Δηθόλα 10 : Στηματική Απεικόνιση Λειτοσργίας τοσ Αλγόριθμοσ Cat Map[Peterson] 

Έζησ κηα εηθφλα δηάζηαζεο N x N. Οη ζπληεηαγκέλεο ησλ εηθνλνζηνηρείσλ ηεο είλαη 

  1,...,2,1,0,,  NyxyxV . Σν καζεκαηηθφ κνληέιν πνπ πεξηγξάθεη ηελ απεηθφληζε 

ηεο Γάηαο είλαη:  

   
' 1

mod mod
' 1

x x p x
A N N

y y q pq y

       
        

       
 

 

(1) 

Όπνπ  ,x y  θαη  ', 'x y  ζηε ζρέζε (1) θαζνξίδνπλ ηελ αξρηθή θαη ηελ 

αλαδηαηεηαγκέλε ζέζε ηνπ θάζε εηθνλνζηνηρείνπ αληίζηνηρα. Σα p θαη q είλαη ζεηηθνί 

αθέξαηνη γηα ηνπο νπνίνπο ζα πξέπεη λα ηζρχεη  det 1A   ψζηε ε απεηθφληζε λα είλαη 

απηνκνξθηζκφο.  Οη παξάκεηξνη p, q θαζψο θαη ην πιήζνο ησλ κεηαζρεκαηηζκψλ k είλαη 

ηo θξππηνγξαθηθφ θιεηδί [Guan et al][Xiao]. ηηο πεξηζζφηεξεο πινπνηήζεηο ζηε 

βηβιηνγξαθία [Guan et al][Peterson][Xiao], ηα p, q ζεσξνχληαη ίζα κε 1 (p=q=1), νπφηε 

θάζε λέα ζέζε ππνινγίδεηαη σο εμήο:    ', ' , 2 modx y x y x y N   . 

Απφ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αιγφξηζκνπ ηεο Γάηαο είλαη ε πεξηνδηθφηεηα 

θαζψο κεηά απφ έλαλ αξηζκφ επαλαιήςεσλ T πνπ θαιείηαη πεξίνδνο, ε εηθφλα 

επαλέξρεηαη ζηελ αξρηθή ηεο θαηάζηαζε. Η πεξίνδνο Σ εμαξηάηαη απνθιεηζηηθά απφ ηηο 

δηαζηάζεηο ηεο εηθφλαο (ή ηνπ θεηκέλνπ) θαη δελ ππάξρεη ζηε βηβιηνγξαθία θάπνην 

κνληέιν πνπ λα νξίδεη ηε ζρέζε ηεο πεξηφδνπ Σ κε ην κέγεζνο Ν. Έρεη απνδεηρζεί 

εκπεηξηθά [Peterson] φηη γηα ηελ πεξίνδν ηζρχεη ε ζρέζε (2)  

log 5 1
3 ,

2

N
T N 




    (2) 
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πλνιηθά ν αιγφξηζκνο ηεο Γάηαο είλαη απνδνηηθφο (σο πξνο ην πξνθαινχκελν ράνο) 

θαη πινπνηείηαη ζρεηηθά εχθνια ιφγσ ηνπ κηθξνχ θιεηδηνχ (p, q, k) θαη ηεο ππνινγηζηηθήο 

πνιππινθφηεηαο      322 log NOTNONNO   ζε πνιπσλπκηθφ ρξφλν φπσο πξνθχπηεη 

απφ ηε ζρέζε (2). 

4.3 Ο Αιγόξηζκνο ηνπ Αξηνπνηνύ (Baker Map)  

Ο αιγφξηζκνο ηνπ Αξηνπνηνχ (Baker) πήξε ην φλνκά ηνπ απφ ηελ ηερληθή πνπ 

ρξεζηκνπνηεί: ζπκίδεη ηελ εξγαζία πνπ θάλεη έλαο αξηνπνηφο γηα λα πιάζεη ηελ δχκε. Με 

ηνλ πιάζηε πιάζεη ηε δχκε, θαηφπηλ ηελ θφβεη θαη ηελ ελψλεη [Hanney]. 

Δίλαη κία απεηθφληζε :          
2

: 0,1 0,1 0,1 0,1 : mod1

2

x
x

S x x y
y

 
        

 

   (3) 

Μακθματικό μοντζλο του αλγορίκμου :   

       

2
1

0,
2

2
: 0,1 0,1 0,1 0,1 :

2 1
1

,11
2

2

x

xy

x
B x x

y x

xy

  
         

    
   

   
       

 

   (4) 

Αποκωδικοποίθςθ : 

       1

1
0,2

2
2

: 0,1 0,1 0,1 0,1 :
1

1
,12

2
2 1

x

y

yx
B x x

y x

y

y



  
         

    
   

   
       

 

  (5) 

 



Κξππηνγξαθία κε Υάνο – Γεψξγηνο Υξ. Μαθξήο © 2010 
41 

 

Δηθόλα 11 : Στηματική Απεικόνιση Λειτοσργίας τοσ Αλγόριθμοσ Baker Map 

Ο αιγφξηζκνο ηνπ Αξηνπνηνχ ιεηηνπξγεί σο εμήο : Παίξλεη ηελ εηθφλα (δηάζηαζεο 

NxM) θαη αθνχ αλαδηαηάμεη ηα pixel ηεο ελψλνληαο θάζε δχν γξακκέο ζε κηα (ην i pixel 

ηεο 1
εο

 γξακκήο ην ηνπνζεηεί ζηελ ζέζε 2i-1 ζηελ λέα γξακκή , θαη ην k pixel ηεο 

δεχηεξεο ην ηνπνζεηεί ζηελ 2k ζηελ λέα γξακκή) δεκηνπξγεί κία εηθφλα δηάζηαζεο 

(N/2)x(2*M). Καηφπηλ δεκηνπξγείηαη ε εηθφλα απφ δχν ηκήκαηα θφβνληαο ηελ 

πξνεγνχκελε ζε δχν ηκήκαηα (ηα πξψηα (N/2)xM pixels θαη ηα ππφινηπα (N/2)xM 

pixels) έηζη ψζηε ε ηειηθή εηθφλα λα έρεη δηάζηαζε ΝxM. [Hanney][Neary et al] 

Υαξαθηεξηζηηθά : 

 ηαηηζηηθή κε Αληηζηξεςηκφηεηα 

 Αζηάζεηα ζηελ νξηδφληηα θαηεχζπλζε  

 Δπζηάζεηα ζηελ θαηαθφξπθε θαηεχζπλζε  

 Τπεξβνιηθή Γνκή Σνπηθφ Γεσκεηξηθφ Υαξαθηεξηζηηθφ Υάνπο 

Ο αλγόρικμοσ βαςίηεται ςε Ν-διαςτατεσ ςυνικεισ εξιςϊςεισ διαφορϊν 1θσ τάξεωσ οι 

οποίεσ ορίηονται από Αναδρομικι Σχζςθ 1θσ τάξεωσ (1st order Recursive Relation) ςτον 

RΝ που δίνεται από τον Επαναλθπτικό Τφπο (Iterative Formula): 

yt+1=S(yt)= Syt       ,     yt ∈ ℝN 

S: ℝN→ ℝN 

St = S*S*…S(y)+…+ , t φορεσ 

 

4.4 Ο Αιγόξηζκνο ηνπ πέηαινπ ηνπ αιόγνπ (Horseshoe Map) 

Ο αιγφξηζκνο ηνπ πεηάινπ ηνπ αιφγνπ (HorseShoe Map) πήξε ην φλνκά ηνπ απφ ηελ 

ηερληθή πνπ ρξεζηκνπνηεί: ζπκίδεη ην πέηαιν ελφο αιφγνπ . 

Δίλαη κία απεηθφληζε :          : 0,1 0,1 0,1 0,1 :S x x    
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      (6) 

 

 

Δηθόλα 12 : Στηματική Απεικόνιση Λειτοσργίας τοσ Αλγόριθμοσ HorseShoe Map 

Ο αιγφξηζκνο ηνπ πεηάινπ ηνπ αιφγνπ  ιεηηνπξγεί σο εμήο : Παίξλεη ηελ εηθφλα 

(δηάζηαζεο NxM) θαη αθνχ αλαδηαηάμεη ηα pixel ηεο ελψλνληαο θάζε δχν γξακκέο ζε κηα 

(ην i pixel ηεο 1
εο

 γξακκήο ην ηνπνζεηεί ζηελ ζέζε 2i-1 ζηελ λέα γξακκή , θαη ην k pixel 

ηεο δεχηεξεο ην ηνπνζεηεί ζηελ 2k ζηελ λέα γξακκή) δεκηνπξγεί κία εηθφλα δηάζηαζεο 

(N/2)x(2*M). Καηφπηλ δεκηνπξγείηαη ε εηθφλα απφ ηξία ηκήκαηα θφβνληαο ηελ 

πξνεγνχκελε ζε ηξία ηκήκαηα ησλ (N/3)xM pixels έηζη ψζηε ε ηειηθή εηθφλα λα έρεη 

δηάζηαζε ΝxM. 
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5.  Κξππηνγξαθία κε Υάνο  

Η ρξήζε ησλ ρανηηθψλ απεηθνλίζεσλ έρεη ηεξάζηηα εθαξκνγή ζηελ θξππηνγξάθεζε 

εηθφλσλ. ηελ  δηεζλή βηβιηνγξαθία κπνξεί θάπνηνο λα βξεη αξθεηέο πξνζπάζεηεο θαη 

παξαιιαγέο ηεο εθαξκνγήο ησλ ρανηηθψλ απεηθνλίζεσλ πάλσ ζε εηθφλεο. Μάιηζηα ην 

απνηέιεζκα εληππσζηάδεη θάπνηνλ πνπ ην βιέπεη γηα πξψηε θνξά.  

Όπσο ήδε έρεη αλαθεξζεί νη ρανηηθέο απεηθνλίζεηο (Cat, Baker , Horseshoe) είλαη 

απεηθνλίζεηο :          : 0,1 0,1 0,1 0,1S x x   θαη γεληθφηεξα 

       : 0, 0, 0, 0,S N x M N x M .  

Η εθαξκνγή ησλ απεηθνλίζεσλ απηψλ ζηηο εηθφλεο γίλεηαη σο εμήο : Η εηθφλα είλαη 

κία δηζδηάζηαηε απεηθφληζε πνπ απνηειείηαη απφ ΝxM pixels (N γξακκέο θαη Μ ζηήιεο).  

1 2 3 …. Μ 

2     

3     

. 

. 

. 

    

Ν     

 

Καηά ηελ εθαξκνγή ησλ ρανηηθψλ απεηθνλίζεσλ έρνπκε αλαδηάηαμε ησλ pixels ζηελ 

εηθφλα. Μεηά απφ k εθαξκνγέο κηαο ρανηηθήο απεηθφληζεο ζηα pixels ηεο εηθφλαο έρνπκε 

σο απνηέιεζκα λα κελ είλαη νξαηή ε αξρηθή πιεξνθνξία ηεο εηθφλαο παξφιν πνπ ηα 

pixels ηεο αξρηθήο εηθφλαο ππάξρνπλ φια θαη ζηελ ηειηθή ηεο κνξθή, αιιά ζε 

δηαθνξεηηθφ ζεκείν.  
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Αξρηθή εηθόλα 

 

Δθαξκνγή ηνπ αιγνξίζκνπ Cat κία θνξά κε p=q=1 

 

Δθαξκνγή ηνπ αιγνξίζκνπ Baker κία θνξά  

 

Δθαξκνγή ηνπ αιγνξίζκνπ Horseshoe κία θνξά 

 

 

Δηθόλα 13 : Δθαξκνγή ηνπ Αιγνξίζκνπ Baker 8 θνξέο 
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5.1 Δθαξκνγή ηνπ αιγόξηζκνπ Arnold’s Cat ζε εηθόλα  

O αιγφξηζκνο ηεο γάηαο εθαξκφδεηαη ππνρξεσηηθά ζε ηεηξάγσλεο εηθφλεο δειαδή 

       : 0, 0, 0, 0,S N x N x   .   

Όηαλ έρνπκε εηθφλεο κε ηεηξάγσλεο (δηάζηαζεο NxM) γηα λα εθαξκνζηεί ν 

αιγφξηζκνο ηεο γάηαο ζα πξέπεη λα κεηαηξέςνπκε ηελ εηθφλα ζε δηάζηαζε (KxK). 

Απηφ κπνξεί λα γίλεη κε δχν ηξφπνπο : 

α) Πξνζζήθε pixels ζηελ δηάζηαζε εθείλε ηεο εηθφλαο (κήθνο ή πιάηνο) πνπ είλαη 

κηθξφηεξε. Σα pixels απηά κπνξεί λα είλαη νπνηνπδήπνηε ρξψκαηνο. ηελ 

δηπισκαηηθή εξγαζία επηιέγεηαη ην καχξν σο ρξψκα ησλ επηπιένλ pixels.  

Αιγόξηζκνο πξνζζήθεο pixels ζε εηθόλα ώζηε λα γίλεη KxK δηάζηαζεο : 

1. Έζησ N=χςνο ηεο εηθφλαο ζε pixels  θαη Μ=πιάηνο ηεο εηθφλαο ζε pixels 

2. Δάλ Ν<Μ ηφηε  

a. W=M-N 

b. Γεκηνχξγεζε κία λέα εηθφλα κε ηξία ηκήκαηα ζε θαηαθφξπθε 

παξάζεζε:  

((W/2)xM καχξα pixels)(ΝxM ηα pixel ηεο εηθφλαο) ((W/2)xM καχξα 

pixels)  

3. Δάλ Ν>Μ ηφηε 

a. W=Ν-Μ 

b. Γεκηνχξγεζε κία λέα εηθφλα κε ηξία ηκήκαηα ζε νξηδφληηα παξάζεζε:  

(Nx(W/2) καχξα pixels) , (ΝxM ηα pixel ηεο εηθφλαο) , (Nx(W/2) 

καχξα pixels) 

Σν πιενλέθηεκα πνπ έρεη ε πξνζζήθε ησλ pixels ζε κία εηθφλα είλαη φηη δελ ράλεηαη 

ε αξρηθή ηεο πιεξνθνξία.  
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β) Αθαίξεζε pixels ζηελ δηάζηαζε εθείλε ηεο εηθφλαο (κήθνο ή πιάηνο) πνπ είλαη 

κεγαιχηεξε. 

Αιγόξηζκνο αθαίξεζεο pixels από εηθόλα ώζηε λα γίλεη KxK δηάζηαζεο : 

1. Έζησ N=χςνο ηεο εηθφλαο ζε pixels  θαη Μ=πιάηνο ηεο εηθφλαο ζε pixels 

2. Δάλ Ν<Μ ηφηε  

a. W=M-N 

b. Γεκηνχξγεζε κία λέα εηθφλα κε pixels απφ ηελ αξρηθή θαη ζπληεηαγκέλεο  

[0,W/2] έσο [N,M-W/2] απνξξίπηνληαο φια ηα άιια pixels 

3. Δάλ Ν>Μ ηφηε  

a. W=Ν-Μ 

b. Γεκηνχξγεζε κία λέα εηθφλα κε pixels απφ ηελ αξρηθή θαη ζπληεηαγκέλεο  

[W/2,0] έσο [N-W/2,M] απνξξίπηνληαο φια ηα άιια pixels 

Σν κεηνλέθηεκα πνπ έρεη ε αθαίξεζε ησλ pixels απφ κία εηθφλα είλαη φηη ράλεηαη ε 

αξρηθή ηεο πιεξνθνξία (ηα pixels πνπ δελ ιακβάλνληαη ππφςηλ). 

 

Ο Αιγόξηζκνο Cat Map ζε εηθόλα (δηάζηαζεο NxN) 

1. Γηα x απφ 1 κέρξη N 

2. Γηα y απφ 1 κέρξη N 

3. Αλαδηάηαμε ηα ζηνηρεία ηεο εηθφλαο κε ηνλ ηχπν  
' 1

mod
' 1

x p x
N

y q pq y

     
     

     
. 

Γειαδή ' ( )(mod ) ' ( 1) (mod )x x py N y qx pq y N      

 

O παξαπάλσ αιγφξηζκνο κπνξεί  λα εθαξκνζηεί επαλαιεπηηθά ι θνξέο (φπνπ ι <= 

3N)   
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5.2 Δθαξκνγή ηνπ αιγόξηζκνπ Baker ζε εηθόλα  

Η απεηθφληζε ηνπ Baker κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε νπνηαδήπνηε εηθφλα ΝxM ρσξίο λα 

ρξεηάδεηαη λα γίλεη θάπνηα αιιαγή ζηηο δηαζηάζεηο ηηο εηθφλαο.  

Ο απιόο Αιγόξηζκνο Baker Map ζε εηθόλα (δηάζηαζεο NxM) 

1. Γηα x απφ 1 κέρξη N/2 

2. Γηα y απφ 1 κέρξη M 

3. ( ,2* ) (2* , ) ( ,2* 1) (2* 1, )P x y P x y P x y P x y     

4. Γηα x απφ 1 κέρξη N/2 

5. Γηα y απφ 1 κέρξη M 

6. ( , ) ( , ) ( / 2 , ) ( , )P x y P x y P x y P x y      

ηηο 1-3 ζπλελψλνληαη θάζε δχν ζπλερφκελεο γξακκέο ηηο εηθφλαο ζε 1 κε 

απνηέιεζκα λα παξάγεηαη κία λέα εηθφλα δηάζηαζεο (N/2)x(2*M) θαη ζηελ ζπλέρεηα (4-

6) δεκηνπξγείηαη ε εηθφλα πνπ ζέινπκε κε θαηαθφξπθε δηάηαμε ησλ δχν ππνπεξηνρψλ 

ηεο εηθφλαο σο εμήο : ([1,M+1]x[N/2,2*M]) ,  ([1,1]x[N/2,M]), δειαδή θφβεηαη ε εηθφλα 

ζε δχν ηκήκαηα θαη ην δεχηεξν ηκήκα έξρεηαη πάλσ θαη ην πξψην θάησ : 

 

Αξρηθή εηθόλα 

 

Δθαξκνγή ηνπ αιγνξίζκνπ Baker κία θνξά 

 

O παξαπάλσ αιγφξηζκνο κπνξεί  λα εθαξκνζηεί επαλαιεπηηθά ι θνξέο 

Μία παξαιιαγή ηνπ αιγνξίζκνπ Baker είλαη λα ζπλελψλνπκε L γξακκέο αληί γηα 2 

(L>=2 γηα L=2 έρνπκε ηελ πεξίπησζε ηνπ απινχ Baker) . To L πξέπεη λα είλαη δηαηξέηεο 

ησλ N,M, ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε πξέπεη λα αιιάμνπλ νη δηαζηάζεηο ηεο εηθφλαο ζε 

N1xM1 κε Ν1,Μ2 πνιιαπιάζηα ηνπ L. 
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Ο Αιγόξηζκνο Baker Map κε L ζπλελώζεηο ζε εηθόλα (δηάζηαζεο NxM) 

1. Γηα x απφ 1 κέρξη N/L 

2. Γηα y απφ 1 κέρξη M 

3. Γηα  απφ 1 κέρξη L 

4. ( , * 1) ( * 1, )P x y P x y      

5. Γηα  απφ 1 κέρξη L 

6. Γηα x απφ 1 κέρξη N/L 

7. Γηα y απφ 1 κέρξη M 

8. ( * / , ) ( , *( 1)P L x y P x y L       

ηηο 1-4 ζπλελψλνληαη θάζε L ζπλερφκελεο γξακκέο ηηο εηθφλαο ζε κία κε 

απνηέιεζκα λα παξάγεηαη κία λέα εηθφλα δηάζηαζεο (N/L)x(L*M) θαη ζηελ ζπλέρεηα (5-

8) δεκηνπξγείηαη ε εηθφλα πνπ ζέινπκε κε θαηαθφξπθε δηάηαμε ησλ L ππνπεξηνρψλ ηεο 

εηθφλαο  

 

Αξρηθή εηθόλα 

 

Δθαξκνγή ηνπ αιγνξίζκνπ Baker κε 4 ζπλελψζεηο  

κία θνξά 

 

O παξαπάλσ αιγφξηζκνο κπνξεί  λα εθαξκνζηεί επαλαιεπηηθά ι θνξέο 
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5.3 Δθαξκνγή ηνπ αιγόξηζκνπ Horseshoe ζε εηθόλα  

Η απεηθφληζε ηνπ Horseshow κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε νπνηαδήπνηε εηθφλα ΝxM 

ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα γίλεη θάπνηα αιιαγή ζηηο δηαζηάζεηο ηηο εηθφλαο. Η απινπνηεκέλε 

κνξθή ηνπ Horseshoe είλαη κία παξαιιαγή ηνπ Baker .  

Ο απινπνηεκέλνο  Αιγόξηζκνο Hosreshoe Map ζε εηθόλα (δηάζηαζεο NxM) 

1. Γηα x απφ 1 κέρξη N/2 

2. Γηα y απφ 1 κέρξη M 

3. ( , ) ( / 2 1 ,2* 1 ) ( / 2 , ) ( , )P x y P x M y P N x y P x y         

4. Γηα x απφ 1 κέρξη N/2 

5. Γηα y απφ 1 κέρξη M 

6. ( , ) ( , ) ( / 2 , ) ( , )P x y P x y P x y P x y      

ηηο 1-3 ζπλελψλνληαη θάζε δχν ζπλερφκελεο γξακκέο ηηο εηθφλαο ζε 1 κε 

απνηέιεζκα λα παξάγεηαη κία λέα εηθφλα δηάζηαζεο (N/2)x(2*M) φπσο αθξηβψο θαη 

ζηνλ Baker θαη ζηελ ζπλέρεηα (4-6) δεκηνπξγείηαη ε εηθφλα πνπ ζέινπκε κε θαηαθφξπθε 

δηάηαμε ησλ δχν ππνπεξηνρψλ ηεο εηθφλαο σο εμήο : ([1,M+1]x[N/2,2*M]) κε αλάπνδε 

θαηεχζπλζε ,  ([1,1]x[N/2,M]), δειαδή θνβεηαη ε εηθφλα ζε δχν ηκήκαηα θαη ην δεχηεξν 

ηκήκα έξρεηαη πάλσ θαη ην πξψην θάησ : 

 

Αξρηθή εηθόλα 

 

Δθαξκνγή ηνπ αιγνξίζκνπ Horseshoe κία θνξά 

 

O παξαπάλσ αιγφξηζκνο κπνξεί  λα εθαξκνζηεί επαλαιεπηηθά ι θνξέο 
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5.4 Δθαξκνγή ησλ ρανηηθώλ απεηθνλίζεσλ ζε θείκελν 

Μπνξνχκε λα εθαξκφζνπκε ηηο ρανηηθέο απεηθνλίζεηο ζε θείκελν έηζη ψζηε λα 

κπνξέζνπκε λα πεηχρνπκε ηελ θξππηνγξάθεζή ηνπ. Γηα λα είλαη δπλαηή ε εθαξκνγή ησλ 

ρανηηθψλ απεηθνλίζεσλ ζε θείκελν πξέπεη λα ηνπνζεηήζνπκε ην θείκελν κέζα ζε πίλαθα 

(γξάκκα – γξάκκα), έηζη ζα έρνπκε έλαλ πίλαθα P κε ραξαθηήξεο δηάζηαζεο NxM φπνπ 

θάζε ζηνηρείν ηνπ πίλαθα ζα πεξηέρεη έλαλ ραξαθηήξα. ην θείκελν ηψξα κπνξνχλ λα 

εθαξκνζηνχλ νη ρανηηθέο απεηθνλίζεηο φπσο αθξηβψο θαη ζηελ εηθφλα , αθνχ θαη ε 

εηθφλα είλαη έλαο πίλαθαο NxM pixels. 

Παξαθάησ παξαζέηνληαη αιγφξηζκνη ηνπνζέηεζεο ηνπ θεηκέλνπ ζε πίλαθα δηάζηαζεο 

NxΜ. Παξνπζηάδνληαη ηξεηο δηαθνξεηηθνί αιγφξηζκνη ηνπνζέηεζεο θεηκέλνπ ζε πίλαθα 

επί ηνπ νπνίνπ πίλαθα κπνξνχκε λα εθαξκφζνπκε ηνπο αιγνξίζκνπο ηεο 

θξππηνγξάθεζεο πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ.  

 

5.5  1
νο

 Αιγόξηζκνο ηνπνζέηεζεο θεηκέλνπ ζε πίλαθα  

1
νο

 Αιγόξηζκνο ηνπνζέηεζεο θεηκέλνπ ζε πίλαθα  

Βήκα 1:  Σνπνζέηεζε ην θάζε γξάκκα ηνπ θεηκέλνπ ζε πίλαθα κε ηελ εμήο δνκή:  

Σν θάζε γξάκκα ηνπνζεηείηαη ζε δηαθνξεηηθή ζέζε ηνπ πίλαθα, ην έλα δίπια ζην 

άιιν. Μφιηο ζπλαληήζνπκε ραξαθηήξα αιιαγήο γξακκήο πεξλάκε ζηελ επφκελε 

γξακκή ηνπ πίλαθα. 

Βήκα 2: Μέηξεζε ην πιήζνο ησλ γξακκάησλ ηεο θάζε γξακκήο. Μέηξεζε ην πιήζνο 

ησλ γξακκψλ (Ν). 

Βήκα 3: Βξεο ην Μ=max{ηνπ πιήζνπο ησλ γξακκάησλ ηεο θάζε γξακκήο}. 

Βήκα 4: Βάιε ζε φιεο ηηο γξακκέο ηφζα θελά ζην ηέινο ψζηε λα έρνπλ φιεο πιήζνο 

γξακκάησλ ίζν κε Μ. 

Έηζη δεκηνπξγνχκε έλαλ πίλαθα ραξαθηήξσλ NxM . 

Παξαηεξήζεηο : 1) Σν πιήζνο ησλ γξακκψλ αιιά θαη ησλ ζηειψλ ηνπ πίλαθα 

εμαξηάηαη απφ ηελ δνκή ηνπ θεηκέλνπ θαη ηελ ρανηηθή απεηθφληζε πνπ ζέινπκε λα 

εθαξκφζνπκε.. 2) Σν πιήζνο ραξαθηήξσλ ησλ γξακκψλ δελ αιιάδεη θαηά ηελ 
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θξππηνγξάθεζε γηαηί φια ηα enter (ζεκεία αιιαγήο γξακκψλ) παξακέλνπλ ζηελ ζέζε 

ηνπο θαη δελ ζπκκεηέρνπλ ζηελ αλαδηάηαμε. 

Σν θείκελν :  

Κξππηνγξαθία κε Υάνο 

Γηώξγνο Μαθξήο 

ΠΜ “Δπηζηήκε ηνπ Γηαδηθηύνπ” 

 

Γίλεηαη κε εθαξκνγή ηνπ αιγνξίζκνπ Έλαο πίλαθαο κε 3 γξακκέο θαη 29 ζηήιεο: 

Κ ξ π π η ν γ ξ θ ί α  κ ε  Υ ά ν ο           

Γ η ώ ξ γ ν ο  Μ α θ ξ ε ο                

Π Μ   “ Δ π η ζ η ή κ ε  η ν π  Γ η α δ η θ η ύ ν π “ 

 

Σψξα είλαη δπλαηή ε θξππηνγξάθεζε ηνπ θεηκέλνπ κε ηηο ρανηηθέο απεηθνλίζεηο :  

 

Απιφο Baker 

Κξππηνγξαθία κε Υάνο           

Γηψξγνο Μαθξήο                 

ΠΜ “Δπηζηήκε ηνπ Γηαδηθηχνπ” 

Αξρηθφ Κείκελν 

  Υ ά ν ο                      

ν π   Γ η α δ η θ η χ ν π ”    

ΚΓξηπψπξηγννγοξ αΜθαίθαξ ήκοε  

Π Μ    “ Δ π η ζ η ή κ ε   η 

Απιφο Baker  

1 εθαξκνγή 

   θ   η   χ   ν   π   ”       

  αζΜ θηα ίήθ ακξ  εή κ ο εη   

 ν  Υπ  ά   νΓ  οη   α   δ   η 

ΚΠΓ ξΜη πψ π ξ η“γ νΔν γπο ξη 

Απιφο Baker  

2 εθαξκνγέο 

νκ ξ    πε ή   κ”  ο   ε η     

  οηη“ γ   ναΔ ν   γδπ ο   ξηη 

     αθζ Μ   θηη α   ίχή θ   α 

 ΚνΠ Γ  ΥξπΜ η  άπ  ψ  νπΓ  ξ 

Απιφο Baker  

3 εθαξκνγέο 
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Γηα λα εθαξκφζνπκε απιφ Baker ρξεηάδεηαη άξηην πιήζνο γξακκψλ , νπφηε ζηνλ πίλαθα 

ηνπ θεηκέλνπ εάλ έρνπκε πεξηηηφ αξηζκφ γξακκψλ πξνζζέηνπκε κία αθφκε θελή γξακκή 

(κία γξακκή ζηνλ πίλαθα κε θελνχο ραξαθηήξεο). 

 

 

Baker κε 3 ζπλελψζεηο 

Κξππηνγξαθία κε Υάνο           

Γηψξγνο Μαθξήο                 

ΠΜ “Δπηζηήκε ηνπ Γηαδηθηχνπ” 

Αξρηθφ Κείκελν 

  α  δ  η  θ  η  χ  ν  π  ”    

ίθήαξκ ήεκο ε η  νΥ πά  ν Γο η 

ΚΓΠξηΜπψπξ ηγ“ννΔγοπξ ηαΜζθαη 

Baker κε  

3 ζπλελψζεηο 

1 εθαξκνγή 

νππ άξ   π η να  Μ”Γζ οθ  α ηη 

 οξθ   εη  γηη“  ν  νχνΔ Υγ  ο 

 ίΚ θΓαήΠ αξ ξηδκΜ  π ήψηε κπ 

Baker κε  

3 ζπλελψζεηο 

2 εθαξκνγέο 

ζνπ χ ονήθΔψ  η Υεαγ   η κηοπ 

  αηγξ η νηξα“η  δ  κΜνΜ”  Γ   

ν  ποίπξΚ θ ά θξ Γ  α εή ηΠπ   

Baker κε  

3 ζπλελψζεηο 

3 εθαξκνγέο 

 

Γηα λα εθαξκφζνπκε Baker κε L ζπλελψζεηο ρξεηάδεηαη ην πιήζνο γξακκψλ N λα είλαη 

πνιιαπιάζην ηνπ L , νπφηε ζηνλ πίλαθα ηνπ θεηκέλνπ πξνζζέηνπκε θελέο γξακκέο (κία 

γξακκή ζηνλ πίλαθα κε θελνχο ραξαθηήξεο) έσο φηνπ N mod L=0 . 

Baker κε 5 ζπλελψζεηο 

Κξππηνγξαθία κε Υάνο           

Γηψξγνο Μαθξήο                 

ΠΜ “Δπηζηήκε ηνπ Γηαδηθηχνπ” 

Αξρηθφ Κείκελν 

  η    χ    ν    π    ”        

ν Γ  ο η    α    δ    η    θ   

 ήε  κο   ε η    ν  Υ π  ά     

γοπ  ξ η  αΜζ  θαη  ίθή  αξκ   

ΚΓΠ  ξηΜ  πψ  πξ   ηγ“  ννΔ   

Baker κε  

5 ζπλελψζεηο 

1 εθαξκνγή 

       άαν   ξν θ κΔ           

            Υίη   θγ”ηπή“      

ναηζ             θπ   αξπδνη  

  ο ηχη ηΜ            εαπ   Μψ 

 ν γΚ  ήοΓηΓεπΠ           οκξξ 

Baker κε  

5 ζπλελψζεηο 

2 εθαξκνγέο 

“ξπ   π    δ ο  ν κ  ηΜξ   ψξ 

κθθ  Δγπ   ”    η    π ε  ήαα  

 Υ  εξί  πνη  Π     θ          

   η ά   ήα  ηον  ΜΓ    η    Γ 

  ν    α ν  ηο   ζ γ  ηΚ   χ   

Baker κε  

5 ζπλελψζεηο 

3 εθαξκνγέο 



Κξππηνγξαθία κε Υάνο – Γεψξγηνο Υξ. Μαθξήο © 2010 
53 

Αληίζηνηρα γηα ηνπο Horseshoe θαη Cat Map έρνπκε  

Horseshoe  

Κξππηνγξαθία κε Υάνο           

Γηψξγνο Μαθξήο                 

ΠΜ “Δπηζηήκε ηνπ Γηαδηθηχνπ” 

Αξρηθφ Κείκελν 

   ” π ν χ η θ η δ α η Γ   π ν 

                     ο ν ά Υ   

ΚΓξηπψπξηγννγοξ αΜθαίθαξ ήκοε  

Π Μ    “ Δ π η ζ η ή κ ε   ηα 

Horseshoe  

1 εθαξκνγή 

  ηε ο κ ήε  ξκα θήί αηθ Μζα   

 ν  Υπ  ά   νΓ  οη   α   δ   η 

      ”   π   ν   χ   η   θ    

ΚΠΓ ξΜη πψ π ξ η“γ νΔν γπο ξη 

Horseshoe 

2 εθαξκνγέο 

η ξ   οθπ γ   νηΔ ν   γχ“ η    

η    α ζδΜ   θ ηαα   ί ήηθο  α 

   νη ε  Υοπ  κ  άή ε    νξΓκ  

 Κ Π Γ   ξ Μ”η   π πψ   π  νξ 

Horseshoe  

3 εθαξκνγέο 

 

 

Cat Map (p=3 q=2) 

Κξππηνγξαθία κε Υάνο           

Γηψξγνο Μαθξήο                 

ΠΜ “Δπηζηήκε ηνπ Γηαδηθηχνπ” 

Αξρηθφ Κείκελν 

Κπ   α ν  ήη α πνη  

  αα        ή δ ο ηψξ”  ηον Π 

 χο    Γ Υ κθθ   “ξπ    η  ΜΓ ν κ ζ γ ά εξίν   η  

   θ   Δγπ ε ηΜξ η π 

Cat Map (p=3 q=2) 

1 εθαξκνγή 

Κ Γ Μκ  Δ  γ η ξο νκ ηξ η αε  π  ξ χ 

γ  πε  π α θ   η  α νΠν  ”   π δ ξΥ  ζο θ πΜοα  η  η η ήά  η  

ί      

“  ν θ ψν  ή Γ 

Cat Map (p=3 q=2) 

2 εθαξκνγέο 

Κ ν ψα ν“ο   γ δ 

Μά  ήπΔ  ξ π ξ  ν  κ  ξ ηΠα γκ ”π  π   θΜθο  ε  

α π Γ νε  η   Γθ ηξ     

ζ  η η ο ή   η ηί χ α  Υ  η  ν 

Cat Map (p=3 q=2) 

3 εθαξκνγέο 
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5.6  2
νο

 Αιγόξηζκνο ηνπνζέηεζεο θεηκέλνπ ζε πίλαθα  

 

2
νο

 Αιγόξηζκνο ηνπνζέηεζεο θεηκέλνπ ζε πίλαθα  γηα Cat Map απεηθνλίζεηο 

Βήκα 1:  Μέηξεζε φινπο ηνπο ραξαθηήξεο N1 ηνπ θεηκέλνπ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

θαη ησλ αιιαγψλ γξακκψλ 

Βήκα 2: Δάλ ην Ν1 δελ είλαη ηέιεην ηεηξάγσλν ελφο αθεξαίνπ αξηζκνχ ηφηε βξεο ηνλ 

κηθξφηεξν αθέξαην M>N1 ηέηνην ψζηε ην Μ λα είλαη ηέιεην ηεηξάγσλν αθεξαίνπ. 

Βήκα 3:  N M  

Βήκα 4:  Γεκηνχξγεζε έλαλ πίλαθα ραξαθηήξσλ δηάζηαζεο ΝxN θαη ηνπνζέηεζε ηα 

γξάκκαηα ηνπ θεηκέλνπ κέζα ζηνλ πίλαθα ηνπνζεηψληαο ηαπηφρξνλα θαη ηνπο 

ραξαθηήξεο αιιαγήο γξακκήο (enter) ζε ζέζε κέζα ζηνλ πίλαθα. 

Βήκα 5:  Δάλ ππάξρνπλ θελέο ζέζεηο ζηνλ πίλαθα ζην ηέινο ηνπνζέηεζε θελνχο 

ραξαθηήξεο ζε απηέο  

Έηζη δεκηνπξγνχκε έλαλ πίλαθα ραξαθηήξσλ NxΝ . 

Παξαηεξήζεηο : 1) Σν πιήζνο ησλ γξακκψλ αιιά θαη ησλ ζηειψλ ηνπ πίλαθα 

εμαξηάηαη απφ ηελ δνκή ηνπ θεηκέλνπ 2) Σν πιήζνο ραξαθηήξσλ ησλ γξακκψλ αιιάδεη 

θαηά ηελ θξππηνγξάθεζε γηαηί φια ηα enter (ζεκεία αιιαγήο γξακκψλ) ζπκκεηέρνπλ 

ζηελ θξππηνγξάθεζε θαη αιιάδνπλ ζέζε. 

Σν θείκελν :  

Κξππηνγξαθία κε Υάνο 

Γηώξγνο Μαθξήο 

ΠΜ “Δπηζηήκε ηνπ Γηαδηθηύνπ” 
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Γίλεηαη κε εθαξκνγή ηνπ αιγνξίζκνπ έλαο πίλαθαο κε 8 γξακκέο θαη 8 ζηήιεο: 

  

Κ ξ π π η ν γ ξ 

θ ί α  κ ε  Υ 

ά ν ο enter Γ η ώ ξ 

γ ν ο  Μ α θ ξ 

ε ο enter Π Μ   “ 

Δ π η ζ η ή κ ε 

 η ν π  Γ η α 

δ η θ η ύ ν π “ 

 

Cat Map (p=3 q=2) 

Κξππηνγξαθία κε Υάνο           

Γηψξγνο Μαθξήο                 

ΠΜ “Δπηζηήκε ηνπ Γηαδηθηχνπ” 

Αξρηθφ Κείκελν 

ΚΔνθΠκΓθν α νπζΓπΜγκΥδοαποηΜεηξξξθηοηηηπαξ“άη 

   

χ εγπηίν νήψαή 

Cat Map (p=3 q=2) 

1 εθαξκνγή 

ΚξγνηππξαπνχηθηδεηΓ πνη “κήηζηπΔξ ΜΠ 

οήξθαΜ ονγΥψηΓ 

ονάα εκ αίθ 

Cat Map (p=3 q=2) 

2 εθαξκνγέο 

ΚθΓκΠθνΔίήαψήν ν 

ηπγε χα   

ηά“ξξπηηηοηθπξξηεΜηοπαοδΥκγΜνΓζπν α 

Cat Map (p=3 q=2) 

3 εθαξκνγέο 
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5.7  3
νο

 Αιγόξηζκνο ηνπνζέηεζεο θεηκέλνπ ζε πίλαθα  

 

3
νο

 Αιγόξηζκνο ηνπνζέηεζεο θεηκέλνπ ζε πίλαθα κε δεδνκέλεο Κ γξακκέο 

Βήκα 1:  Γηάβαζε ηηο γξακκέο Κ ηνπ πίλαθα (Κ επηζπκεηφο αξηζκφο γξακκψλ) 

Βήκα 2: Μέηξεζε φινπο ηνπο ραξαθηήξεο  (N1) ηνπ θεηκέλνπ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

θαη ησλ αιιαγψλ γξακκψλ 

Βήκα 3:  Δάλ Ν1 δελ είλαη πνιιαπιάζην ηνπ K ηφηε βξεο ηνλ κηθξφηεξν Ν2>=Ν1 θαη 

ην Ν2 είλαη πνιιαπιάζην ηνπ Κ, δηαθνξεηηθά Ν2=Ν1  

Βήκα 3:  Ν=Κ θαη Μ=Ν2/Κ 

Βήκα 4:  Γεκηνχξγεζε έλαλ πίλαθα ραξαθηήξσλ δηάζηαζεο ΝxΜ θαη ηνπνζέηεζε ηα 

γξάκκαηα ηνπ θεηκέλνπ κέζα ζηνλ πίλαθα ηνπνζεηφληαο ηαπηφρξνλα θαη ηνπο 

ραξαθηήξεο αιιαγήο γξακκήο (enter) ζε ζέζε κέζα ζηνλ πίλαθα. 

Βήκα 5:  Δάλ ππάξρνπλ θελέο ζέζεηο ζηνλ πίλαθα ζην ηέινο ηνπνζέηεζε θελνχο 

ραξαθηήξεο ζε απηέο  

Έηζη δεκηνπξγνχκε έλαλ πίλαθα ραξαθηήξσλ NxΜ . 

Παξαηεξήζεηο : 1) Σν πιήζνο ησλ ζηειψλ ηνπ πίλαθα εμαξηάηαη απφ ηελ δνκή ηνπ 

θεηκέλνπ 2) Σν πιήζνο ραξαθηήξσλ ησλ γξακκψλ αιιάδεη θαηά ηελ θξππηνγξάθεζε 

γηαηί φια ηα enter (ζεκεία αιιαγήο γξακκψλ) ζπκκεηέρνπλ ζηελ θξππηνγξάθεζε θαη 

αιιάδνπλ ζέζε. 3) Σν ζπγθεθξηκέλν κνληέιν απνηειεί ηελ θαηλνηνκία ηεο Γηπισκαηηθήο 

εξγαζίαο θαη κπνξεί λα εθαξκνζηεί κφλν ζε θείκελν θαη φρη ζε εηθφλεο. Γηαηί δίλεη ηελ 

δπλαηφηεηα λα δεη θάπνηνο ην θείκελν κε νπνηαδήπνηε δηάζηαζε επηζπκεί. 

Σν θείκελν :  

Κξππηνγξαθία κε Υάνο 

Γηώξγνο Μαθξήο 

ΠΜ “Δπηζηήκε ηνπ Γηαδηθηύνπ” 
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Γίλεηαη κε εθαξκνγή ηνπ αιγνξίζκνπ γηα επηζπκεηέο K=10 γξακκέο. Γεκηνπξγείηαη έλαο 

πίλαθαο 10 γξακκέο θαη 7 ζηήιεο: 

  

Κ ξ π π η ν γ 

ξ θ ί α  κ ε 

 Υ ά ν ο enter Γ 

η ώ ξ γ ν ο  

Μ α θ ξ ε ο enter 

Π Μ   “ Δ π 

η ζ η ή κ ε  

η ν π  Γ η α 

δ η θ η ύ ν π 

“       

 

Γίλεηαη κε εθαξκνγή ηνπ αιγνξίζκνπ γηα επηζπκεηέο K=8 γξακκέο. Γεκηνπξγείηαη έλαο 

πίλαθαο 8 γξακκέο θαη 8 ζηήιεο: 

Κ ξ π π η ν γ ξ 

θ ί α  κ ε  Υ 

ά ν ο enter Γ η ώ ξ 

γ ν ο  Μ α θ ξ 

ε ο enter Π Μ   “ 

Δ π η ζ η ή κ ε 

 η ν π  Γ η α 

δ η θ η ύ ν π “ 
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Baker κε 4 γξακκέο  

Κξππηνγξαθία κε Υάνο           

Γηψξγνο Μαθξήο                 

ΠΜ “Δπηζηήκε ηνπ Γηαδηθηχνπ” 

Αξρηθφ Κείκελν 

γθνίοα  Μκαεθ ξΥήθηηζχηνήπκ”ε 

  η Κάξνποπ 

ηΓνηγψξξαον 

πΠ ΜΓη α“δΔηπ 

Baker κε 4 γξακκέο  

1 εθαξκνγή 

πκκα”εεθ 

  ξ Υηή Γην ηαγ“ψδξΔξηαπγθθηνηίζοχαη ν ήΜΚοάνξ 

νππΠο πΜ 

Γη 

Baker κε 4 γξακκέο  

2 εθαξκνγέο 

“ ψ δξξ ΔΥξηηήα ππχΠαοη  πνΜ  

ήΓΜηπκΓκηαν” εηεαθγ 

γΚθοθάηννξη 

ίνζπο 

Baker κε 4 γξακκέο  

3 εθαξκνγέο 

 

 

Baker κε 6 γξακκέο  

Κξππηνγξαθία κε Υάνο           

Γηψξγνο Μαθξήο                 

ΠΜ “Δπηζηήκε ηνπ Γηαδηθηχνπ” 

Αξρηθφ Κείκελν 

Υγάξναοθ 

ίΓ  Μ“αΔθπξηηηχννππ ”Γ Καξ πκπεη νηήψοξ 

γΠνΜοζηηαήδκηεθ 

Baker κε 6 γξακκέο  

1 εθαξκνγή 

αοΔθθ 

πίξΓηκππ ε”ηΓ  νδγκΠηνεΜθο Υγ ά ξΜν“αηΚηαχξν 

νππηζήηψηοαξή 

Baker κε 6 γξακκέο  

2 εθαξκνγέο 

”πηίΓξ Γ ην εξΜΜθνο“ αηνο ανξπήπ 

ακοπΔπθ θε 

δΥγκγΠ ηάνηηΚζηήαηχψξ 

Baker κε 6 γξακκέο  

3 εθαξκνγέο 
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Horseshoe κε 4 γξακκέο  

Κξππηνγξαθία κε Υάνο           

Γηψξγνο Μαθξήο                 

ΠΜ “Δπηζηήκε ηνπ Γηαδηθηχνπ” 

Αξρηθφ Κείκελν 

η   ε”κπήνηχζηηθήΥξ θεακΜ  αοίνθγΚάξνποπ 

ηΓνηγψξξαον 

πΠ ΜΓη α“δΔηπ 

Horseshoe κε 4 

γξακκέο  

1 εθαξκνγή 

παηξΔξδψ“γαη νηΓγθθηνηίζοχαη ν ήΜ ήηΥ ξ   θεε”ακκπΚοάνξ 

νππΠο πΜ 

Γη 

Horseshoe κε 4 

γξακκέο  

2 εθαξκνγέο 

ηπΓκ 

κΜαπ” εοεΠθπΜήΓ ηνν  ηηααχγοπγαθηθξηΔνξηδίψζ“ ΚήοηάΥν 

ξξ 

 ν π 

Horseshoe κε 4 

γξακκέο  

3 εθαξκνγέο 

 

Horseshoe κε 6 γξακκέο  

Κξππηνγξαθία κε Υάνο           

Γηψξγνο Μαθξήο                 

ΠΜ “Δπηζηήκε ηνπ Γηαδηθηχνπ” 

Αξρηθφ Κείκελν 

Γ” ππννχηηηξπθΔα“Μ  Γί 

θοανξάγΥΚαξ πκπεη νηήψοξ 

γΠνΜοζηηαήδκηεθ 

Horseshoe κε 6 

γξακκέο  

1 εθαξκνγή 

οθΜενηΠκγδνΥ γηάεξπνκη η χΜν“να ηΓξ”π θπΔπΓΚία 

ξθ οπαηζήηψηοαξή 

Horseshoe κε 6 

γξακκέο  

2 εθαξκνγέο 

 

αήπξοα οθηπαΔνπ“θν ΜπκδνγπκξΠεηά νοΥθ Μγεην ηη Γηξ 

”χΓηΚζίήαη 

ψξ 

Horseshoe κε 6 

γξακκέο  

3 εθαξκνγέο 
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5.8 ύγθξηζε ησλ αιγνξίζκσλ 

πγθξίλνληαο ηνπο παξαπάλσ αιγνξίζκνπο παξαηεξνχκε φηη δεκηνπξγείηαη 

πεξηζζφηεξε αηαμία αθφκε θαη ζηελ πξψηε επαλάιεςε ζηηο πεξηπηψζεηο ηεο Γάηαο αιιά 

θαη ηνπ Baker θαη ηνπ Horseshoe κε ηηο παξαιιαγέο πνπ παξνπζηάζηεθαλ (δειαδή κε ηηο 

L ζπλελψζεηο ή κε ηηο Κ επηζπκεηέο γξακκέο πίλαθα , ή θαη ηνλ ζπλδπαζκφ απηψλ) ζε 

ζρέζε κε ηνλ απιφ Baker ή ηνλ απιφ Horseshoe. Γεληθά ζηελ θξππηνγξάθεζε θεηκέλνπ 

θαιφ είλαη ζηελ αλαδηάηαμε λα ζπκκεηέρνπλ νη εηδηθνί ραξαθηήξεο (enter- αιιαγή 

γξακκήο) έηζη ψζηε λα πξνθαιείηαη αηαμία απφ ηελ πξψηε επαλάιεςε. 

Καη νη ηξεηο ρανηηθέο απεηθνλίζεηο είλαη κηα αλαδηάηαμε ησλ γξακκάησλ . Ωο θιεηδί 

ηεο αλαδηάηαμεο είλαη νιφθιεξν ην θείκελν. Δπηπιένλ θιεηδί είλαη ην πιήζνο ησλ 

επαλαιήςεσλ αιιά θαη νη επηκέξνπο παξακέηξνπο ησλ αιγνξίζκσλ.   

Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη έλαο ζπγθξηηηθφο πίλαθαο ησλ αιγνξίζκσλ   
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 Baker Map 

Horse Show 

Απλόσ 

Baker Map 

Horse Show 

L Συνενώςεισ 

Baker Map 

Horse Show 

Κ επιθυμητζσ 

γραμμζσ 

Cat Map 

 

Κλειδί  

Πζραν από το ίδιο 

το κείμενο 

k (επαναλιψεισ) 

 

k (επαναλιψεισ) 

L ςυνενϊςεισ 

k (επαναλιψεισ) 

Κ γραμμζσ 

k (επαναλιψεισ) 

p, q 

Περιοριςμόσ 

κλειδιοφ  

Κανείσ N mod L = 0 και 

M mod L = 0 

 Nk 3  (όριο 

Περιόδου) 

Διαςτάςεισ πίνακα 

εφαρμογήσ  

N x M N x M K x M1 (KxM1>=N) N x N 

Περίοδοσ 

επαναφοράσ ςτην 

αρχική κατάςταςη 

Άπειρο Άπειρο Άπειρο T 

Διόγκωςη αρχικοφ 

μηνφματοσ  

  MN  1  

(ςτθ χειρότερθ 

περίπτωςθ)  

  MN  1  

(ςτθ χειρότερθ 

περίπτωςθ) 

 1 1M     

(ςτθ χειρότερθ 

περίπτωςθ) 

N2  

(χειρότερθ 

περίπτωςθ)  

Προκαλοφμενη 

αταξία 

(Confusion)  

Προβλεπόμενθ βάςθ 

του αλγορίκμου  

Μεγιςτοποιείται, 

κακϊσ αλλάηει θ 

διάταξθ των 

γραμμϊν του 

κειμζνου 

Μεγιςτοποιείται, 

κακϊσ αλλάηει θ 

διάταξθ των 

γραμμϊν του 

κειμζνου 

Μεγιςτοποιείται, 

κακϊσ αλλάηει θ 

διάταξθ των 

γραμμϊν του 

κειμζνου  
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6 Αλάπηπμε Λνγηζκηθνύ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο 

«Κξππηνγξαθίαο κε Υάνο» 

6.1  Γιώζζα αλάπηπμεο ηνπ ινγηζκηθνύ  

Η γιψζζα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ 

είλαη ε Java. 

Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο Java 

Έλα απφ ηα βαζηθά πιενλεθηήκαηα ηεο Java έλαληη ησλ πεξηζζφηεξσλ άιισλ 

γισζζψλ είλαη ε αλεμαξηεζία ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο θαη πιαηθφξκαο. Σα 

πξνγξάκκαηα πνπ είλαη γξακκέλα ζε Java ηξέρνπλε αθξηβψο ην ίδην ζε Windows, Linux, 

Unix θαη Macintosh (ζχληνκα ζα ηξέρνπλ θαη ζε Playstation θαζψο θαη ζε άιιεο 

θνλζφιεο παηρληδηψλ) ρσξίο λα ρξεηαζηεί λα μαλαγίλεη κεηαγιψηηηζε (compiling) ή λα 

αιιάμεη ν πεγαίνο θψδηθαο γηα θάζε δηαθνξεηηθφ ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα. Γηα λα 

επηηεπρζεί φκσο απηφ ρξεηαδφηαλ θάπνηνο ηξφπνο έηζη ψζηε ηα πξνγξάκκαηα γξακκέλα 

ζε Java λα κπνξνχλ λα είλαη «θαηαλνεηά» απφ θάζε ππνινγηζηή αλεμάξηεηα ηνπ είδνπο 

επεμεξγαζηή (Intel x86, IBM, Sun SPARC, Motorola) αιιά θαη ιεηηνπξγηθνχ 

ζπζηήκαηνο (Windows, Unix, Linux, BSD, MacOS). Ο ιφγνο είλαη φηη θάζε θεληξηθή 

κνλάδα επεμεξγαζίαο θαηαλνεί δηαθνξεηηθφ θψδηθα κεραλήο. Ο ζπκβνιηθφο (assembly) 

θψδηθαο πνπ εθηειείηαη ζε Windows είλαη δηαθνξεηηθφο απφ απηφλ πνπ εθηειείηαη ζε 

έλαλ ππνινγηζηή Macintosh. Η ιχζε δφζεθε κε ηελ αλάπηπμε ηεο Εικονικής Mητανής 

(Virtual Machine ή VM ή ΔΜ ζηα ειιεληθά). 

H εηθνληθή κεραλή ηεο Java 

Αθνχ γξαθεί θάπνην πξφγξακκα ζε Java ηφηε κεηαγισηίδεηηαη κέζσ ηνπ εξγαιείνπ 

javac, ην νπνίν παξάγεη έλαλ αξηζκφ απφ αξρεία .class (=bytecode). Σν bytecode είλαη ε 

κνξθή πνπ παίξλεη ν πεγαίνο θψδηθαο ηεο Java φηαλ κεηαγισηηηζηεί. Όηαλ 

πξνζπαζήζνπκε ινηπφλ λα εθηειέζνπκε ηελ εθαξκνγή καο ην Java Virtual Machine πνπ 

πξέπεη λα είλαη εγθαηεζηεκέλν ζην κεράλεκά καο, ζα αλαιάβεη λα δηαβάζεη ηα αξρεία 

.class θαη λα ηα κεηαθξάζεη ζε γιψζζα θαη εληνιέο κεραλήο (assembly) πνπ ππνζηεξίδεη 

ην ιεηηνπξγηθφ καο ζχζηεκα θαη ν επεμεξγαζηήο καο, έηζη ψζηε λα εθηειεζηεί (λα 

ζεκεηψζνπκε εδψ φηη απηφ ζπκβαίλεη κε ηελ παξαδνζηαθή Δηθνληθή Μεραλή (Virtual 

Machine) . Πην ζχγρξνλεο εθαξκνγέο ηεο εηθνληθήο Μεραλήο κπνξνχλ θαη 

http://el.wikipedia.org/wiki/Playstation
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κεηαγισηηίδνπλ πνιχρξεζηα ηκήκαηα bytecode απ' επζείαο ζε εγγελή θψδηθα (native 

code) κε απνηέιεζκα λα βειηηψλεηαη ε ηαρχηεηα). Υσξίο απηφ δε ζα εηαλ δπλαηή ε 

εθηέιεζε ινγηζκηθνχ γξακκέλνπ ζε Java. Πξέπεη λα πνχκε νηη ε JVM εηλαη ινγηζκηθφ 

εμαξηεκέλν απφ ηελ πιαηθφξκα, δειαδή γηα θάζε είδνο ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο θαη 

αξρηηεθηνληθήο επεμεξγαζηή ππάξρεη δηαθνξεηηθή έθδνζε ηνπ. Έηζη ππάξρνπλ 

δηαθνξεηηθέο JVM γηα Windows, Linux, Unix, Macintosh, θηλεηά ηειέθσλα, 

παηρληδνκεραλέο θιπ. 

Οηηδήπνηε ζέιεη λα θάλεη ν πξνγξακκαηηζηήο (ή ν ρξήζηεο) γίλεηαη κέζσ ηεο 

εηθνληθήο κεραλήο. Απηφ βνεζάεη ζην λα ππάξρεη κεγαιχηεξε αζθάιεηα ζην ζχζηεκα 

γηαηί ε εηθνληθή κεραλή είλαη ππεχζπλε γηα ηελ επηθνηλσλία ρξήζηε - ππνινγηζηή. Ο 

πξνγξακκαηηζηήο δελ κπνξεί λα γξάςεη θψδηθα ν νπνίνο ζα έρεη θαηαζηξνθηθά 

απνηειέζκαηα γηα ηνλ ππνινγηζηή γηαηί ε εηθνληθή κεραλή ζα ηνλ αληρλεχζεη θαη δε ζα 

επηηξέςεη λα εθηειεζηεί. Απφ ηελ άιιε κεξηά νχηε ν ρξήζηεο κπνξεί λα θαηεβάζεη 

«θαθφ» θψδηθα απφ ην δίθηπν θαη λα ηνλ εθηειέζεη. Απηφ είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκν γηα 

κεγάια θαηαλεκεκέλα ζπζηήκαηα φπνπ πνιινί ρξήζηεο ρξεζηκνπνηνχλ ην ίδην 

πξφγξακκα ζπγρξφλσο. 

 

6.2 Γπλαηόηεηεο ηεο εθαξκνγήο  

Σν ινγηζκηθφ πνπ αλαπηχρζεθε (chaos_cryptography) έρεη γξαθηθφ πεξηβάιινλ 

δηεπαθήο κε ηνλ ρξήζηε θαη είλαη πάξα πνιχ απιφ απφ ζηελ ρξήζε ηνπ.  

Γίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζηνλ ρξήζηε λα κπνξεί λα θξππηνγξαθήζεη εηθφλεο αιιά θαη 

θείκελα, ρξεζηκνπνηψληαο νπνηαδήπνηε απφ ηηο ηξεηο ρανηηθέο απεηθνλίζεηο (Cat Map , 

Baker , Horseshoe) , αιιά θαη ησλ παξαιιαγψλ απηψλ. Ο ρξήζηεο κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηήζεη είηε κφλν κία απφ απηέο είηε ζπλδπαζκφ απηψλ κε απνηέιεζκα λα 

παξάγεη έλα πάξα πνιχ δπλαηφ θξππηνγξαθεκέλν θείκελν ή θξππηνγξαθεκέλε εηθφλα.  

Η δηαδηθαζία ηεο απνθξππηνγξάθεζεο είλαη αθξηβψο ε αληίζηξνθε απηήο ηεο 

θξππηνγξάθεζεο.  

Η εθαξκνγή / ινγηζκηθφ δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζηνλ ρξήζηε λα απνζεθεχζεη έλα 

θξππηνγξάθεκα.  

Τπάξρνπλ παξάζπξα δηαιφγνπ φπνπ πξνεηδνπνηνχλ ηνλ ρξήζηε ζε πεξίπησζε πνπ 

δελ έρεη εηζάγεη θάπνηα ζηνηρεία ζσζηά ή εάλ πξνζπαζεί λα θάλεη κία ιάζνο ελέξγεηα.  
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ε νπνηαδήπνηε θφξκα θαη εάλ βξίζθεηαη ν ρξήζηεο εάλ αθήζεη ην πνληίθη πάλσ ζε 

έλα θνπκπί – ζηνηρεία γηα ιίγα δεπηεξφιεπηα , εκθαλίδεηαη έλαλ tool-text πνπ ηνλ 

ελεκεξψλεη γηα ην ηη θάλεη ή ηη ρξεηάδεηαη ην ζπγθεθξηκέλν ζηνηρείν. 

Η εθαξκνγή Chaos_cryptography κπνξεί λα ηξέμεη ζε νπνηνδήπνηε πεξηβάιινλ θαη 

νπνηνδήπνηε ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα. Δπεηδή έρεη αλαπηπρζεί ζηελ γιψζζα Java είλαη 

αλεμάξηεηε ηεο πιαηθφξκαο πνπ δνπιεχεη Έηζη κπνξεί λα ηξέρεη απφ νπνηαδήπνηε 

κηθξνζπζθεπή κέρξη νζνλδήπνηε κεγάιν ππνινγηζηή 

 

6.3 Παξνπζίαζε ηεο εθαξκνγήο  

 

 

Δηθόλα 14: Κεληξηθό θόξκα ηεο Δθαξκνγήο 

ηε θεληξηθή θφξκα ηεο εθαξκνγήο ν ρξήζηεο έρεη κπξνζηά ηνπ 2 θνπκπηά (buttons) 

απφ ηα νπνία κπνξεί λα επηιέμεη ην είδνο ηεο θξππηνγξάθεζεο πνπ ζέιεη λα θάλεη : 
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Κξππηνγξάθεζε εηθφλαο θαη Κξππηνγξάθεζε θεηκέλνπ. ηηο ίδηεο επηινγέο κπνξεί λα 

πάεη θαη απφ ην κελνχ επηινγψλ  

 

 

Δηθόλα 15 : Φόξκα Κξππηνγξάθεζεο εηθόλαο  

Η θφξκα ηεο θξππηνγξάθεζεο εηθφλαο πεξηέρεη ηα θνπκπηά ηεο θσδηθνπνίεζεο , ηνπ 

αλνίγκαηνο θαη ηεο απνζήθεπζεο εηθφλαο , ηνπ θιεηζίκαηνο ηεο θφξκαο. Πεξηέρεη δχν 

ζέζεηο γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηεο εηθφλαο πνπ ζα θνξηψζεη ν ρξήζηεο . ηελ αξηζηεξή 

πιεπξά ηνπνζεηείηαη ε εηθφλα φπσο αλνίρηεθε ελψ ζηελ δεμηά πιεπξά φπσο 

θξππηνγξαθείηαη / απνθξππηνγξαθείηαη ε εηθφλα αλάινγα κε ηηο ελέξγεηεο ηνπ ρξήζηε. 

Οη ζέζεηο γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηεο εηθφλαο είλαη αθξηβψο ηεηξάγσλεο γηα λα κπνξεί λα 

δεη εχθνια ν ρξήζηεο ηηο αλαινγίεο ηεο εηθφλαο θαζψο θαη πσο ζα δηακνξθσζεί ε εηθφλα 

φηαλ ζα εθαξκνζηεί ν αιγφξηζκνο ηεο γάηαο αθνχ απαηηεί εηθφλα δηάζηαζεο NxN 

(αθξηβψο ηεηξάγσλε) 
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Δηθόλα 16 : Φόξκα Κξππηνγξάθεζεο εηθόλαο, επηινγή κεζόδνπ θξππηνγξάθεζεο 

 

ηελ θφξκα ηεο θξππηνγξάθεζεο εηθφλαο ππάξρεη έλα πιαίζην κέζσ ηνπ νπνίνπ ν 

ρξήζηεο κπνξεί λα επηιέμεη ην είδνο ηεο θξππηνγξάθεζεο πνπ ζέιεη λα εθαξκφζεη. Δίλαη 

δηαζέζηκεο θαη 3 ρανηηθέο απεηθνλίζεηο θαζψο θαη 2 παξαιιαγέο ηνπο πνπ κπνξνχλ λα 

εθαξκνζηνχλ ζε εηθφλεο. Ο ρξήζηεο κπνξεί ζηελ ίδηα εηθφλα λα εθαξκφζεη φπνηνλ 

αιγφξηζκν επηζπκεί θαζψο θαη λα επηιέγεη ελαιιαθηηθά θαη άιινλ ή θαη λα ηξνπνπνηεί ηηο 

παξακέηξνπο ηνπ θάζε αιγνξίζκνπ. 
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Δηθόλα 17 Παξάζπξν γηα άλνηγκα κίαο εηθόλαο 

 

Σν παξάζπξν αλνίγκαηνο κίαο εηθφλαο είλαη απφ ηα θιαζηθά παξάζπξα αλνίγκαηνο 

αξρείσλ ησλ πξνγξακκάησλ. Ο ρξήζηεο κπνξεί λα επηιέμεη ηνλ θάθειν πνπ ζέιεη απφ 

φπνηνλ νδεγφ (drive) ζέιεη θαη θαηφπηλ λα επηιέμεη θαη ην αξρείν πνπ ζέιεη. Η εθαξκνγή 

ππνζηεξίδεη νπνηαδήπνηε κνξθή εηθφλσλ. Δμ’ νξηζκνχ πξνηείλεη ηηο jpg εηθφλεο αιιά ν 

ρξήζηεο κπνξεί λα αιιάμεη ην ηχπν θαη λα επηιέμεη φιεο ηηο κνξθέο.  
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Δηθόλα 18 : Φόξκα Κξππηνγξάθεζεο εηθόλαο κε ηελ εηθόλα έηνηκε γηα θξππηνγξάθεζε 

 

Μφιηο θνξηψζνπκε κία εηθφλα ηφηε εκθαλίδεηαη ηαπηφρξνλα θαη ζηα δχν παξάζπξα. 

Σν αξηζηεξφ παξάζπξν δείρλεη πάληα ηελ εηθφλα πνπ θνξηψζακε θαη ην δεμηφ έηζη φπσο 

ζα γίλεηαη ε εηθφλα κεηά απφ ηηο θξππηνγξαθήζεηο / απνθξππηνγξαθήζεηο  

Μπνξνχλ ηαπηφρξνλα λα εθαξκνζηνχλ πνιιαπιέο θξππηνγξαθήζεηο ζηελ εηθφλα. 
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Δηθόλα 19 : Φόξκα Κξππηνγξάθεζεο εηθόλαο , Απιόο Baker κία θνξά ηελ εηθόλα  

 

Μφιηο δεηήζεη ν ρξήζηεο κηα θσδηθνπνίεζε ην απνηέιεζκα εκθαλίδεηαη απεπζείαο 

ζην δεμηφ παξάζπξν. 

Ο ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα απνζεθεχζεη ηα απνηειέζκαηα φζεο θνξέο ζέιεη. 

Δπίζεο λα δεηήζεη θσδηθνπνίεζε παξάιιεια θαη κε άιινλ αιγφξηζκν  
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Δηθόλα 20 : Φόξκα Κξππηνγξάθεζεο εηθόλαο , παξάζπξν πξνεηδνπνίεζεο πξνο ηνλ ρξήζηε 

 

 

Η θάζε θφξκα φηαλ ν ρξήζηεο δεηήζεη κία ελέξγεηα ζηελ νπνία δελ έρεη δψζεη ηα 

ζσζηά δεδνκέλα ή δελ κπνξεί λα εθαξκνζηεί ε ελέξγεηα πνπ δεηά ηφηε εκθαλίδεηαη έλα 

παξάζπξν κελχκαηνο κέζσ ηνπ νπνίνπ πιεξνθνξείηαη ν ρξήζηεο γηα ην ηη δελ κπνξεί λα 

γίλεη ή ηη δελ έρεη θάλεη ζσζηά.  

ην παξαπάλσ παξάδεηγκα ν ρξήζηεο δήηεζε λα εθαξκφζεη Baker κε 7 ζπλελψζεηο 

ζε κία εηθφλα δηάζηαζεο 800x600. Απηφ δελ κπνξεί λα γίλεη γηαηί γηα λα εθαξκνζηνχλ νη 

7 ζπλελψζεηο ζα πξέπεη θαη νη δχν δηαζηάζεηο ηεο εηθφλαο λα είλαη πνιιαπιάζηεο ηνπ 7. 

Οπφηε ην πξφγξακκα ηνλ πξνεηδνπνηεί κε αλάινγν κήλπκα.  



Κξππηνγξαθία κε Υάνο – Γεψξγηνο Υξ. Μαθξήο © 2010 
71 

 

Δηθόλα 21 : Φόξκα Κξππηνγξάθεζεο εηθόλαο , παξάζπξν επηινγώλ ηνπ ρξήζηε 

 

Τπάξρνπλ παξάζπξα δηαιφγνπ κε ηνλ ρξήζηε πνπ ηνπ αλαθέξνπλ ην πξφβιεκα θαη 

ζε ζπλέρεηα πεξηκέλνπλ απφ ηνλ ρξήζηε λα επηιέμεη κία απφ ηηο ελέξγεηεο πνπ ηνπ 

πξνηείλνπλ.  

ην παξάζπξν εκθαλίδεηαη κηα εξψηεζε πνπ αθνξά ηελ θσδηθνπνίεζε ηεο 

θσηνγξαθίαο κε ηελ κέζνδν ηεο γάηαο. Ο αιγφξηζκνο ηεο γάηαο εθαξκφδεηαη ζε 

ηεηξάγσλεο εηθφλεο . Δάλ ν ρξήζηεο ζέιεη λα εθαξκνζηεί ζηελ εηθφλα πνπ έρεη αλνίμεη 

ηφηε πξέπεη λα αλαπξνζαξκφζεη ην κέγεζνο ηεο εηθφλαο ζε ηεηξάγσλν. Απηφ κπνξεί λα 

γίλεη κε δχν ηξφπνπο είηε κε ηελ πξνζζήθε λέσλ pixels είηε κε πεξηθνπή pixels. Βέβαηα ν 

ρξήζηεο κπνξεί λα αθπξψζεη ηελ ελέξγεηα ηεο θξππηνγξάθεζεο ζηελ εηθφλα.  
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Δηθόλα 22 : Παξάζπξν απνζήθεπζεο εηθόλαο 

 

 

Σν παξάζπξν ηεο απνζήθεπζεο ηεο εηθφλαο είλαη φκνην κε απηφ ηνπ αλνίγκαηνο ηεο 

εηθφλαο. Ο ρξήζηεο εθφζνλ επηιέμεη ηνλ θάθειν πνπ ζέιεη λα απνζεθεχζεη ηελ εηθφλα 

βάδεη θαη ην φλνκα ηεο εηθφλαο ζπλνδεπφκελν κε ηελ θαηάιεμή ηεο.  

Σν πξφγξακκα ππνζηεξίδεη φισλ ησλ ηχπσλ ησλ εηθφλσλ. 
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Δηθόλα 23 Φόξκα Κξππηνγξάθεζεο θεηκέλνπ  

 

Η θφξκα ηεο θξππηνγξάθεζεο θεηκέλνπ ιεηηνπξγεί παξφκνηα κε απηφ ηεο 

θξππηνγξάθεζεο εηθφλαο. ην παξάζπξν ηνπ θεηκέλνπ κπνξεί ν ρξήζηεο λα αλνίμεη έλα 

έηνηκν θείκελν ή λα πιεθηξνινγήζεη έλα θείκελν πνπ ζέιεη εθείλε ηελ ζηηγκή.  

Δπηπιένλ δηαζέηεη θαη ην θνπκπί ηεο απνζηνιήο ηνπ e-mail φπνπ κπνξεί ν ρξήζηεο λα 

ζηείιεη κε e-mail ην θείκελν πνπ είλαη γξακκέλν κέζα ζην παξάζπξν είηε πξφθεηηαη γηα 

θαλνληθφ είηε γηα θξππηνγξαθεκέλν θείκελν.  
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Δηθόλα 24 : Φόξκα Κξππηνγξάθεζεο θεηκέλνπ , επηινγή ηεο κεζόδνπ θξππηνγξάθεζεο 

 

Η θφξκα ηεο θξππηνγξάθεζεο θεηκέλνπ πεξηέρεη πεξηζζφηεξεο κεζφδνπο 

θξππηνγξάθεζεο απφ ηελ αληίζηνηρε θφξκα ηεο θξππηνγξάθεζεο εηθφλαο. Οη κέζνδνη 

απηνί κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ κφλν ζε θείκελν θαη είλαη πινπνίεζε φισλ ησλ 

αιγνξίζκσλ πνπ αλαπηχρζεθαλ ζηελ παξνχζα δηπισκαηηθή. 
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6.4 Σα θνπκπηά ηεο εθαξκνγήο θαη νη ιεηηνπξγίεο ηνπο 

  

Κνπκπί 

(button) 
Λεηηνπξγία 

 

Αλνίγεη ηελ Φόξκα γηα ηελ «Κξππηνγξάθεζε εηθφλαο» .  

Βξίζθεηαη ζηελ θεληξηθή Φφξκα ηεο εθαξκνγήο.  

 

Αλνίγεη ηελ Φόξκα γηα ηελ «Κξππηνγξάθεζε θεηκέλνπ» .  

Βξίζθεηαη ζηελ θεληξηθή Φφξκα ηεο εθαξκνγήο. 

 

Αλνίγεη ην παξάζπξν δηαιφγνπ γηα ην άλνηγκα κίαο εηθφλαο απφ 

ηνλ ππνινγηζηή.  

Βξίζθεηαη ζηελ Φφξκα «Κξππηνγξάθεζε εηθφλαο» 

 

Αλνίγεη ην παξάζπξν δηαιφγνπ γηα ηελ απνζήθεπζε ηεο εηθφλαο 

ή ηνπ θεηκέλνπ  

Βξίζθεηαη ζηηο Φφξκεο «Κξππηνγξάθεζε εηθφλαο» θαη 

«Κξππηνγξάθεζε θεηκέλνπ» 

 

Δθαξκφδεη απνθσδηθνπνίεζε Ν θνξέο. Βξίζθεηαη ζηηο Φφξκεο 

«Κξππηνγξάθεζε εηθφλαο» θαη «Κξππηνγξάθεζε θεηκέλνπ» 

 

Δθαξκφδεη απνθσδηθνπνίεζε 1 θνξά. Βξίζθεηαη ζηηο Φφξκεο 

«Κξππηνγξάθεζε εηθφλαο» θαη «Κξππηνγξάθεζε θεηκέλνπ» 

 

Δθαξκφδεη θσδηθνπνίεζε 1 θνξά. Βξίζθεηαη ζηηο Φφξκεο 

«Κξππηνγξάθεζε εηθφλαο» θαη «Κξππηνγξάθεζε θεηκέλνπ» 



Κξππηνγξαθία κε Υάνο – Γεψξγηνο Υξ. Μαθξήο © 2010 
76 

Κνπκπί 

(button) 
Λεηηνπξγία 

 

Δθαξκφδεη θσδηθνπνίεζε Ν θνξέο. Βξίζθεηαη ζηηο Φφξκεο 

«Κξππηνγξάθεζε εηθφλαο» θαη «Κξππηνγξάθεζε θεηκέλνπ» 

 

Αλνίγεη ην παξάζπξν δηαιφγνπ γηα ην άλνηγκα ελφο θεηκέλνπ 

απφ ηνλ ππνινγηζηή.  

Βξίζθεηαη ζηελ Φφξκα «Κξππηνγξάθεζε θεηκέλνπ» 

 

Απνζηέιιεη ην θείκελν κε e-mail. 

 Βξίζθεηαη ζηελ Φφξκα «Κξππηνγξάθεζε θεηκέλνπ» 

 

Κιείλεη ηελ αλνηθηή θφξκα . 

Βξίζθεηαη ζηηο Φφξκεο «Κξππηνγξάθεζε εηθφλαο» θαη 

«Κξππηνγξάθεζε θεηκέλνπ» 
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6.5  Η πινπνίεζε ηεο εθαξκνγήο  

Πέξα απφ ην γξαθηθφ πεξηβάιινλ πνπ δεκηνπξγήζεθε ζην ινγηζκηθφ αλαπηχρζεθαλ 

θαη θάπνηεο θιάζεηο νη νπνίεο είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ 

ινγηζκηθνχ. Οη θιάζεηο απηέο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ νπνηαδήπνηε άιιν 

ινγηζκηθφ θαη εθαξκνγή. 

πγθεθξηκέλα ζα πεξηγξάςνπκε ηηο δχν θιάζεηο πνπ αλαπηχρζεθαλ θαη βέβαηα είλαη 

δηαζέζηκεο λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε νπνηαδήπνηε άιιε εθαξκνγή. Οη θιάζεηο απηέο 

δεκηνπξγήζεθαλ απφ ηελ αξρή ρσξίο λα ρξεζηκνπνηεζεί θακία έηνηκε βηβιηνζήθε ή 

θψδηθαο.  

6.5.1 Η θιάζε Chaos_Crypt_img  

Η θιάζε Chaos_Crypt_img θαηαζθεπάζηεθε γηα ηελ ρξήζε ρανηηθψλ απεηθνλίζεσλ 

ζε εηθφλεο. Με βάζε απηήλ ηελ θιάζε γίλνληαη φινη νη ππνινγηζκνί ηεο 

θξππηνγξάθεζεο εηθφλσλ κε βάζε ησλ ρανηηθψλ απεηθνλίζεσλ.  

Πεξηγξάθνπκε ηελ ιεηηνπξγία θαη ηελ ζχληαμε φισλ ησλ κεζφδσλ πνπ 

δεκηνπξγήζεθαλ γηα ηελ θιάζε Chaos_Crypt_img :  

 

Chaos_Crypt_img .BakerImageEnc 

Πξφηππν : public static BufferedImage BakerImageEnc (img) 

Η κέζνδνο δέρεηαη κία εηθφλα σο είζνδν θαη επηζηξέθεη ηελ εηθφλα θξππηνγξαθεκέλε 

εθαξκφδνληαο 1 θνξά ηνλ Απιφ Baker 

Chaos_Crypt_img.BakerImageEnc 

Πξφηππν : public static BufferedImage BakerImageEnc (img, int mLines) 

Η κέζνδνο δέρεηαη κία εηθφλα θαη ην πιήζνο ησλ ζπλελψζεσλ L σο είζνδν θαη 

επηζηξέθεη ηελ εηθφλα θξππηνγξαθεκέλε εθαξκφδνληαο 1 θνξά ηνλ  Baker κε L 

ζπλελψζεηο  

Chaos_Crypt_img.BakerImageDec 

Πξφηππν : public static BufferedImage BakerImageDec (img) 

Η κέζνδνο δέρεηαη κία εηθφλα σο είζνδν θαη επηζηξέθεη ηελ εηθφλα 

απνθξππηνγξαθεκέλε εθαξκφδνληαο 1 θνξά ηνλ Απιφ Baker 

Chaos_Crypt_img.BakerImageDec 

Πξφηππν : public static BufferedImage BakerImageDec (img, int mLines) 



Κξππηνγξαθία κε Υάνο – Γεψξγηνο Υξ. Μαθξήο © 2010 
78 

Η κέζνδνο δέρεηαη κία εηθφλα θαη ην πιήζνο ησλ ζπλελψζεσλ L σο είζνδν θαη 

επηζηξέθεη ηελ εηθφλα απνθξππηνγξαθεκέλε εθαξκφδνληαο 1 θνξά ηνλ  Baker κε L 

ζπλελψζεηο  

Chaos_Crypt_img.CatImageEnc 

Πξφηππν : public static BufferedImage CatImageEnc (img, int p, int q) 

Η κέζνδνο δέρεηαη κία εηθφλα ηηο παξακέηξνπο p θαη q σο είζνδν θαη επηζηξέθεη ηελ 

εηθφλα θξππηνγξαθεκέλε εθαξκφδνληαο 1 θνξά ηνλ  Cat Map  

Chaos_Crypt_img.CatImageDec 

Πξφηππν : public static BufferedImage CatImageDec(img, int p, int q) 

Η κέζνδνο δέρεηαη κία εηθφλα ηηο παξακέηξνπο p θαη q σο είζνδν θαη επηζηξέθεη ηελ 

εηθφλα απνθξππηνγξαθεκέλε εθαξκφδνληαο 1 θνξά ηνλ  Cat Map  

Chaos_Crypt_img.HorseShoeImageEnc 

Πξφηππν : public static BufferedImage HorseShoeImageEnc( img) 

Η κέζνδνο δέρεηαη κία εηθφλα σο είζνδν θαη επηζηξέθεη ηελ εηθφλα θξππηνγξαθεκέλε 

εθαξκφδνληαο 1 θνξά ηνλ HorseShoe Map 

Chaos_Crypt_img.HorseShoeImageDec 

Πξφηππν : public static BufferedImage HorseShoeImageDec(img) 

Η κέζνδνο δέρεηαη κία εηθφλα σο είζνδν θαη επηζηξέθεη ηελ εηθφλα 

απθξππηνγξαθεκέλε εθαξκφδνληαο 1 θνξά ηνλ HorseShoe Map 

Chaos_Crypt_img.HorseShoeImageEnc 

Πξφηππν : public static BufferedImage HorseShoeImageEnc( img, int mLines) 

Η κέζνδνο δέρεηαη κία εηθφλα θαη ην πιήζνο ησλ ζπλελψζεσλ L σο είζνδν θαη 

επηζηξέθεη ηελ εηθφλα θξππηνγξαθεκέλε εθαξκφδνληαο 1 θνξά ηνλ  HorseShow Map κε 

L ζπλελψζεηο  

Chaos_Crypt_img.HorseShoeImageDec 

Πξφηππν : public static BufferedImage HorseShoeImageDec( img, int mLines) 

Η κέζνδνο δέρεηαη κία εηθφλα θαη ην πιήζνο ησλ ζπλελψζεσλ L σο είζνδν θαη 

επηζηξέθεη ηελ εηθφλα απνθξππηνγξαθεκέλε εθαξκφδνληαο 1 θνξά ηνλ  HorseShow Map 

κε L ζπλελψζεηο  

Chaos_Crypt_img.createImageIcon 

Πξφηππν : public createImageIcon(String path, String description) 
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Η κέζνδνο δεκηνπξγεί έλα εηθνλίδην κίαο εηθφλαο πνπ δίλνπκε ηνλ θάθειν πνπ 

ππάξρεη θαζψο θαη ην φλνκα ηνπ αξρείνπ 

Chaos_Crypt_img.make_image_NxN 

Πξφηππν : public static BufferedImage make_image_NxN( img) 

Η κέζνδνο δέρεηαη κία εηθφλα κε νπνηαδήπνηε δηάζηαζε θαη ηελ επηζηξέθεη κε 

δηάζηαζε ΝxN πξνζζέηνληαο θελά pixels ζηελ εηθφλα κε βάζε ηνλ αιγφξηζκν πνπ 

πεξηγξάθεθε παξαπάλσ. 

Chaos_Crypt_img.cut_image_NxN 

Πξφηππν : public static BufferedImage cut_image_NxN( img) 

Η κέζνδνο δέρεηαη κία εηθφλα κε νπνηαδήπνηε δηάζηαζε θαη ηελ επηζηξέθεη κε 

δηάζηαζε ΝxN θφβνληαο ηα  pixels απφ ηελ εηθφλα κε βάζε ηνλ αιγφξηζκν πνπ 

πεξηγξάθεθε παξαπάλσ. 

Chaos_Crypt_img.getScaledImage 

Πξφηππν : public static Image getScaledImage(srcImg,int w, int h) 

Η κέζνδνο δέρεηαη κία εηθφλα θαη πιάηνο θαη χςνο πνπ ζέινπκε , θαη ηελ επηζηξέθεη 

αιιάδνληάο ηελ δηάζηαζε ζηηο ηηκέο πνπ δψζακε  . 

Chaos_Crypt_img.open_image 

Πξφηππν : public static BufferedImage open_image() throws IOException 

Η κέζνδνο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα αλνίμνπκε κία εηθφλα απφ ηνλ δίζθν. Δπηζηξέθεη 

ηελ εηθφλα πνπ άλνημε  

Chaos_Crypt_img.save_image 

Πξφηππν : public static boolean save_image( image) throws IOException 

Η κέζνδνο δέρεηαη κία εηθφλα γηα απνζήθεπζε , καο δεηά κε παξάζπξν πνπ ζέινπκε 

λα ηελ απνζεθεχζνπκε θαη κε ηη φλνκα ζέινπκε θαη ηελ απνζεθεχεη ζην αξρείν. Δάλ 

πήγαλ φια θαιά ηφηε επηζηξέθεη true αιιηψο επηζηξέθεη false. 

 

6.5.2 Η θιάζε Chaos_Crypt  

Η θιάζε Chaos_Crypt θαηαζθεπάζηεθε γηα ηελ ρξήζε ρανηηθψλ απεηθνλίζεσλ ζε 

θείκελν. Με βάζε απηήλ ηελ θιάζε γίλνληαη φινη νη ππνινγηζκνί ηεο θξππηνγξάθεζεο 

θεηκέλσλ κε βάζε ησλ ρανηηθψλ απεηθνλίζεσλ.   
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Πεξηγξάθνπκε ηελ ιεηηνπξγία θαη ηελ ζχληαμε φισλ ησλ κεζφδσλ πνπ 

δεκηνπξγήζεθαλ γηα ηελ θιάζε Chaos_Crypt :  

 

Chaos_Crypt .BakerEnc 

Πξφηππν : public static String BakerEnc(String s,  int Times) 

H κέζνδνο δέρεηαη έλα θείκελν ζε κνξθή ζπκβνινζεηξάο θαη ην πιήζνο (Times) ησλ 

επαλαιήςεσλ θαη επηζηξέθεη ζε θείκελν θξππηνγξαθεκέλν ην αξρηθφ εθαξκφδνληαο 

(Times) θνξέο ηνλ απιφ Baker ζην θείκελν  

Chaos_Crypt .BakerEnc 

Πξφηππν : public static String BakerEnc(String s,  int Lines, int Times) 

H κέζνδνο δέρεηαη έλα θείκελν ζε κνξθή ζπκβνινζεηξάο ην πιήζνο ησλ γξακκψλ 

Lines ηνπ πίλαθα θαη ην πιήζνο (Times) ησλ επαλαιήςεσλ θαη επηζηξέθεη ζε θείκελν 

θξππηνγξαθεκέλν ην αξρηθφ εθαξκφδνληαο (Times) θνξέο ηνλ Baker κε Lines γξακκέο 

ηνπ πίλαθα ζην θείκελν  

Chaos_Crypt .BakerEnc2 

Πξφηππν : public static String BakerEnc2(String s, int mLines, int Times) 

H κέζνδνο δέρεηαη έλα θείκελν ζε κνξθή ζπκβνινζεηξάο ην πιήζνο ησλ γξακκψλ 

mLines ησλ ζπλελψζεσλ θαη ην πιήζνο (Times) ησλ επαλαιήςεσλ θαη επηζηξέθεη ζε 

θείκελν θξππηνγξαθεκέλν ην αξρηθφ εθαξκφδνληαο (Times) θνξέο ηνλ Baker κε mLines 

ζπλελψζεηο  

Chaos_Crypt .BakerEnc2 

Πξφηππν : public static String BakerEnc2(String s, int mLines, int Lines,  int Times) 

H κέζνδνο δέρεηαη έλα θείκελν ζε κνξθή ζπκβνινζεηξάο, ην πιήζνο ησλ γξακκψλ 

Lines ηνπ πίλαθα, ην πιήζνο ησλ γξακκψλ mLines ησλ ζπλελψζεσλ θαη ην πιήζνο 

(Times) ησλ επαλαιήςεσλ θαη επηζηξέθεη ζε θείκελν θξππηνγξαθεκέλν ην αξρηθφ 

εθαξκφδνληαο (Times) θνξέο ηνλ Baker κε Lines γξακκέο ηνπ πίλαθα θαη mLines 

ζπλελψζεηο ζην θείκελν  

Chaos_Crypt .BakerDec2 

Πξφηππν : public static String BakerDec2(String s, int mLines, int Lines, int Times) 

H κέζνδνο δέρεηαη έλα θείκελν ζε κνξθή ζπκβνινζεηξάο, ην πιήζνο ησλ γξακκψλ 

Lines ηνπ πίλαθα, ην πιήζνο ησλ γξακκψλ mLines ησλ ζπλελψζεσλ θαη ην πιήζνο 
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(Times) ησλ επαλαιήςεσλ θαη επηζηξέθεη ζε θείκελν απνθξππηνγξαθεκέλν ην αξρηθφ 

εθαξκφδνληαο (Times) θνξέο ηνλ Baker κε Lines γξακκέο ηνπ πίλαθα θαη mLines 

ζπλελψζεηο ζην θείκελν 

Chaos_Crypt .BakerDec2 

Πξφηππν : public static String BakerDec2(String s, int mLines,int Times) 

H κέζνδνο δέρεηαη έλα θείκελν ζε κνξθή ζπκβνινζεηξάο ην πιήζνο ησλ γξακκψλ 

mLines ησλ ζπλελψζεσλ θαη ην πιήζνο (Times) ησλ επαλαιήςεσλ θαη επηζηξέθεη ζε 

θείκελν απνθξππηνγξαθεκέλν ην αξρηθφ εθαξκφδνληαο (Times) θνξέο ηνλ Baker κε 

mLines ζπλελψζεηο  

Chaos_Crypt .BakerDec 

Πξφηππν : public static String BakerDec(String s, int Times) 

H κέζνδνο δέρεηαη έλα θείκελν ζε κνξθή ζπκβνινζεηξάο θαη ην πιήζνο (Times) ησλ 

επαλαιήςεσλ θαη επηζηξέθεη ζε θείκελν απνθξππηνγξαθεκέλν ην αξρηθφ εθαξκφδνληαο 

(Times) θνξέο ηνλ απιφ Baker ζην θείκελν  

Chaos_Crypt .BakerDec 

Πξφηππν : public static String BakerDec(String s, int Lines, int Times) 

H κέζνδνο δέρεηαη έλα θείκελν ζε κνξθή ζπκβνινζεηξάο, ην πιήζνο ησλ γξακκψλ 

Lines ηνπ πίλαθα θαη ην πιήζνο (Times) ησλ επαλαιήςεσλ θαη επηζηξέθεη ζε θείκελν 

απνθξππηνγξαθεκέλν ην αξρηθφ εθαξκφδνληαο (Times) θνξέο ηνλ Baker κε Lines 

γξακκέο ηνπ πίλαθα ζην θείκελν  

Chaos_Crypt .CatEnc  

Πξφηππν : public static String CatEnc(String s, int p, int q, int Times) 

H κέζνδνο δέρεηαη έλα θείκελν ζε κνξθή ζπκβνινζεηξάο, ηηο παξακέηξνπο p θαη q 

θαη ην πιήζνο (Times) ησλ επαλαιήςεσλ θαη επηζηξέθεη ζε θείκελν θξππηνγξαθεκέλν 

ην αξρηθφ εθαξκφδνληαο (Times) θνξέο ηνλ Cat Map  

Chaos_Crypt .CatDec 

Πξφηππν : public static String CatDec(String s, int p,  int q, int Times) 

H κέζνδνο δέρεηαη έλα θείκελν ζε κνξθή ζπκβνινζεηξάο, ηηο παξακέηξνπο p θαη q 

θαη ην πιήζνο (Times) ησλ επαλαιήςεσλ θαη επηζηξέθεη ζε θείκελν 

απνθξππηνγξαθεκέλν ην αξρηθφ εθαξκφδνληαο (Times) θνξέο ηνλ Cat Map  

Chaos_Crypt .HorseShoeEnc 
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Πξφηππν : public static String HorseShoeEnc(String s, int Times) 

H κέζνδνο δέρεηαη έλα θείκελν ζε κνξθή ζπκβνινζεηξάο θαη ην πιήζνο (Times) ησλ 

επαλαιήςεσλ θαη επηζηξέθεη ζε θείκελν θξππηνγξαθεκέλν ην αξρηθφ εθαξκφδνληαο 

(Times) θνξέο ηνλ HorseShoe ζην θείκελν  

Chaos_Crypt .HorseShoeEnc 

Πξφηππν : public static String HorseShoeEnc(String s, int Lines, int Times) 

H κέζνδνο δέρεηαη έλα θείκελν ζε κνξθή ζπκβνινζεηξάο, ην πιήζνο ησλ γξακκψλ 

Lines ηνπ πίλαθα θαη ην πιήζνο (Times) ησλ επαλαιήςεσλ θαη επηζηξέθεη ζε θείκελν 

θξππηνγξαθεκέλν ην αξρηθφ εθαξκφδνληαο (Times) θνξέο ηνλ HorseShoe κε Lines 

γξακκέο ηνπ πίλαθα ζην θείκελν  

Chaos_Crypt .HorseShoeDec 

Πξφηππν : public static String HorseShoeDec(String s, int Times) 

H κέζνδνο δέρεηαη έλα θείκελν ζε κνξθή ζπκβνινζεηξάο θαη ην πιήζνο (Times) ησλ 

επαλαιήςεσλ θαη επηζηξέθεη ζε θείκελν απνθξππηνγξαθεκέλν ην αξρηθφ εθαξκφδνληαο 

(Times) θνξέο ηνλ HorseShoe ζην θείκελν  

Chaos_Crypt .HorseShoeDec  

Πξφηππν : public static String HorseShoeDec(String s, int Lines, int Times) 

H κέζνδνο δέρεηαη έλα θείκελν ζε κνξθή ζπκβνινζεηξάο, ην πιήζνο ησλ γξακκψλ 

Lines ηνπ πίλαθα θαη ην πιήζνο (Times) ησλ επαλαιήςεσλ θαη επηζηξέθεη ζε θείκελν 

απνθξππηνγξαθεκέλν ην αξρηθφ εθαξκφδνληαο (Times) θνξέο ηνλ HorseShoe κε Lines 

γξακκέο ηνπ πίλαθα ζην θείκελν  

Chaos_Crypt .HorseShoeEnc2 

Πξφηππν : public static String HorseShoeEnc2(String s, int mLines, int Times) 

H κέζνδνο δέρεηαη έλα θείκελν ζε κνξθή ζπκβνινζεηξάο ην πιήζνο ησλ γξακκψλ 

mLines ησλ ζπλελψζεσλ θαη ην πιήζνο (Times) ησλ επαλαιήςεσλ θαη επηζηξέθεη ζε 

θείκελν θξππηνγξαθεκέλν ην αξρηθφ εθαξκφδνληαο (Times) θνξέο ηνλ HorseShoe κε 

mLines ζπλελψζεηο  

Chaos_Crypt .HorseShoeEnc2 

Πξφηππν :  

public static String HorseShoeEnc2(String s, int mLines,int Lines, int Times) 
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H κέζνδνο δέρεηαη έλα θείκελν ζε κνξθή ζπκβνινζεηξάο, ην πιήζνο ησλ γξακκψλ 

Lines ηνπ πίλαθα, ην πιήζνο ησλ γξακκψλ mLines ησλ ζπλελψζεσλ θαη ην πιήζνο 

(Times) ησλ επαλαιήςεσλ θαη επηζηξέθεη ζε θείκελν θξππηνγξαθεκέλν ην αξρηθφ 

εθαξκφδνληαο (Times) θνξέο ηνλ HorseShoe κε Lines γξακκέο ηνπ πίλαθα θαη mLines 

ζπλελψζεηο ζην θείκελν 

Chaos_Crypt .HorseShoeDec2 

Πξφηππν : public static String HorseShoeDec2(String s, int mLines, int Times) 

H κέζνδνο δέρεηαη έλα θείκελν ζε κνξθή ζπκβνινζεηξάο ην πιήζνο ησλ γξακκψλ 

mLines ησλ ζπλελψζεσλ θαη ην πιήζνο (Times) ησλ επαλαιήςεσλ θαη επηζηξέθεη ζε 

θείκελν απνθξππηνγξαθεκέλν ην αξρηθφ εθαξκφδνληαο (Times) θνξέο ηνλ HorseShoe κε 

mLines ζπλελψζεηο  

Chaos_Crypt .HorseShoeDec2 

Πξφηππν :  

public static String HorseShoeDec2(String s,  int mLines, int Lines, int Times) 

H κέζνδνο δέρεηαη έλα θείκελν ζε κνξθή ζπκβνινζεηξάο, ην πιήζνο ησλ γξακκψλ 

Lines ηνπ πίλαθα, ην πιήζνο ησλ γξακκψλ mLines ησλ ζπλελψζεσλ θαη ην πιήζνο 

(Times) ησλ επαλαιήςεσλ θαη επηζηξέθεη ζε θείκελν απνθξππηνγξαθεκέλν ην αξρηθφ 

εθαξκφδνληαο (Times) θνξέο ηνλ HorseShoe κε Lines γξακκέο ηνπ πίλαθα θαη mLines 

ζπλελψζεηο ζην θείκελν 
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7. Αμηνιόγεζε ησλ αιγνξίζκσλ  

Ξεθηλψληαο ηεο αμηνιφγεζε ησλ αιγνξίζκσλ ζα γίλεη κία αλαθνξά ζηα κέηξα ηνπ 

Shannon πνπ απνηέιεζαλ θαη ηα πξψηα κέηξα θξππηνζπζηεκάησλ.  

 

Μέηξν ηνπ Shannon 

Baker Map 

Horse Show 

Απλόσ 

Baker Map 

Horse Show 

L Συνενώςεισ 

Baker Map 

Horse Show 

Κ επιθυμητζσ 

γραμμζσ 

Cat Map 

 

1ο :  Βαθμόσ 

απαιτοφμενησ 

κρυπτογραφικήσ 

αςφάλειασ 

NAI NAI NAI NAI 

2ο : Μήκοσ Κλειδιοφ  Μικρό  Μικρό Μικρό Μικρό 

3ο : Πρακτική 

εκτζλεςη τησ 

κρυπτογράφηςησ / 

αποκρυπτογράφηςησ 

Εξαρτάται από το 

μζγεκοσ του 

κειμζνου. Γενικά θ 

αναδιάταξθ είναι 

γρθγορότερθ 

μζκοδοσ από τθν 

αντικατάςταςθ 

Εξαρτάται από το 

μζγεκοσ του 

κειμζνου. Γενικά θ 

αναδιάταξθ είναι 

γρθγορότερθ 

μζκοδοσ από τθν 

αντικατάςταςθ 

Εξαρτάται από το 

μζγεκοσ του 

κειμζνου. Γενικά θ 

αναδιάταξθ είναι 

γρθγορότερθ 

μζκοδοσ από τθν 

αντικατάςταςθ 

Εξαρτάται από το 

μζγεκοσ του 

κειμζνου. Γενικά θ 

αναδιάταξθ είναι 

γρθγορότερθ 

μζκοδοσ από τθν 

αντικατάςταςθ 

4ο Διόγκωςη του 

κρυπτοκειμζνου 

Η οποιαδιποτε 

διόγκωςθ αφορά 

κενοφσ χαρακτιρεσ 

Η οποιαδιποτε 

διόγκωςθ αφορά 

κενοφσ χαρακτιρεσ 

Η οποιαδιποτε 

διόγκωςθ αφορά 

κενοφσ χαρακτιρεσ 

Η οποιαδιποτε 

διόγκωςθ αφορά 

κενοφσ χαρακτιρεσ 

Διάδοςη ςφαλμάτων 

Μόνο ςτο ςθμείο 

που ζχουμε 

ςφάλματα 

Μόνο ςτο ςθμείο 

που ζχουμε 

ςφάλματα 

Μόνο ςτο ςθμείο 

που ζχουμε 

ςφάλματα 

Μόνο ςτο ςθμείο 

που ζχουμε 

ςφάλματα 

 

Οη αιγφξηζκνη έρνπλ ηηο ηδηφηεηεο ηεο χγρπζεο θαη ηεο Γηάρπζεο . 
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Η αζθάιεηα ησλ ζπζηεκάησλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηεξίδνληαη, θπξίσο, ζηελ 

δεκηνπξγία κίαο αλαδηάηαμεο (permutation) ηεο ζπκβνινζεηξάο ραξαθηήξσλ πξνο 

απφθξπςε, ε νπνία δεκηνπξγείηαη απφ κε γξακκηθέο δηαθξηηέο απεηθνλίζεηο. 

Σν ζεκαληηθφ είλαη φηη ε αλαδηάηαμε απηή παξάγεηαη, ζπλεπηπγκέλα, απφ ηηο 

παξακέηξνπο ησλ απεηθνλίζεσλ (είλαη ζπκπηέζηκε δειαδή) πνπ απνηεινχλ θαη ην θιεηδί 

(ελψ σο θιεηδί ε ίδηα ε αλαδηάηαμε είλαη νγθψδεο).  

 

Η αζθάιεηα ηνπ ζπζηήκαηνο κπνξεί λα δηαθαλεί, ζε δηαηζζεηηθφ επίπεδν, κε βάζε ηηο 

αθφινπζεο παξαηεξήζεηο: 

Μηα επίζεζε σκήο βίαο πάλσ ζην θιεηδί είλαη κε απνδνηηθή γηαηί ζα έπξεπε θάπνηνο 

λα καληέςεη ηνλ εηδηθφ κεηαζρεκαηηζκφ ζχγρπζεο (ην πιήζνο ησλ πηζαλψλ 

κεηαζρεκαηηζκψλ είλαη άπεηξν) ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο παξακέηξνπο ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ 

θαη ην θαηάιιειν ζεκείν ηνπ επηπέδνπ. Όια απηά πξέπεη λα βξεζνχλ κε απφιπηε 

αθξίβεηα δηαθνξεηηθά ην ηειηθφ απνηέιεζκα ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ είλαη εληειψο 

δηαθνξεηηθφ.  

Δπεηδή ην ζχζηεκα ζηεξίδεηαη ζε ζχλνια ζεκείσλ πνπ είλαη εμαηξεηηθά επαίζζεηα ζε 

κηθξέο κεηαβνιέο, γεηηνληθά ηνπο ζεκεία δελ είλαη ηθαλά λα δψζνπλ πιεξνθνξία γηα ην 

θξππηνγξάθεκα, νπφηε απνθιείνληαη πηζαλέο επηζέζεηο κε ρξήζε πξνζεγγηζηηθψλ 

κεζφδσλ. 

Κάζε επίζεζε βαζηζκέλε ζε παξαηήξεζε ζπρλνηήησλ εκθάληζεο ραξαθηήξσλ, 

δεπγψλ ραξαθηήξσλ θ.η.ι. είλαη επίζεο αδχλαηε γηαηί έλαο ραξαθηήξαο αληηζηνηρίδεηαη 

ζε δηαθνξεηηθφ θάζε θνξά ζεκείν. 

ηελ ππνζεηηθή επίζεζε, φπνπ έλαο αληίπαινο ζα αλαθάιππηε ην ζχλνιν ησλ 

ζεκείσλ (πιήζνπο  n) ηα νπνία εκπιέθνληαη ζηελ δηαδηθαζία θξππηνγξάθεζεο, ζα 

έπξεπε επηπιένλ λα ηα δηαηάμεη κε βάζε ηε γέλεζή ηνπο απφ ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ 

ζχγρπζεο, πξάγκα πνπ απαηηεί n! πξνζπάζεηεο (φηαλ ην είλαη n ηεο ηάμεο ησλ ρηιηάδσλ 

ηφηε ν αξηζκφο είλαη αζχιιεπηα κεγάινο). 

 

ρεηηθά κε ην θφζηνο πινπνίεζεο πξέπεη λα ηνληζηεί φηη : 
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Η ππνινγηζηηθή ηζρχ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πινπνίεζε ησλ αιγνξίζκσλ είλαη 

ζρεηηθά κηθξή. Οη αιγφξηζκνη κε βάζε ηηο θιάζεηο πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ κπνξνχλ λα 

ηξέμνπλ ζε νπνηαδήπνηε ζπζθεπή κπνξεί λα εθηειέζεη java 

Η κλήκε πνπ απαηηεί ν αιγφξηζκνο είλαη ίζε κε ην δηπιάζην ηνπ κεγέζνπο ηνπ 

αληηθεηκέλνπ (εηθφλα ή θείκελν) πνπ ζέινπκε λα θξππηνγξαθήζνπκε 

Η ηαρχηεηα θξππηνγξάθεζεο εμαξηάηαη απφ ην κέγεζνο ηνπ αληηθεηκέλνπ αιιά δελ 

εμαξηάηαη απφ ηίπνηα άιιν πέξαλ απηνχ (εθφζνλ δελ ππάξρνπλ πνιχπινθνη ππνινγηζκνί 

γηα ηελ θξππηνγξάθεζε). 

ρεηηθά κε ηελ επειημία ζα ιέγακε : 

Σφζν ην ινγηζκηθφ φζν θαη ην πιηθφ πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ 

πινπνίεζε ηεο θξππηνγξάθεζεο είλαη άκεζα δηαζέζηκν θαη πνιχ νηθνλνκηθφ ζηελ 

απφθηεζή ηνπ.   

 

8. πκπεξάζκαηα 

ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία παξνπζηάζηεθαλ ηξεηο ρανηηθέο απεηθνλίζεηο θαη 

έγηλε εθαξκνγή ησλ απεηθνλίζεσλ απηψλ γηα ηελ θξππηνγξάθεζε εηθφλαο θαη θεηκέλνπ. 

Παξνπζηάζηεθαλ δηάθνξεο παξαιιαγέο ησλ αιγνξίζκσλ θαη έγηλε ζχγθξηζε ησλ 

παξαιιαγψλ απηψλ. Δπηπιένλ αλαπηχρζεθε ινγηζκηθφ κε ην νπνίν είλαη δπλαηή ε 

εθαξκνγή ηεο θξππηνγξάθεζεο ηφζν ζε εηθφλεο φζν θαη ζε θείκελν. Η θαηλνηνκία ηεο 

εθαξκνγήο είλαη φηη δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζηνλ ρξήζηε λα ρξεζηκνπνηήζεη νπνηνδήπνηε 

απφ ηνπο ηξεηο ηξφπνπο θξππηνγξάθεζεο είηε κεκνλσκέλα είηε ζε ζπλδπαζκφ  

Αλ θαη ππάξρεη αξθεηή βηβιηνγξαθία γηα ηηο ρανηηθέο απεηθνλίζεηο, ε έξεπλά δελ 

βξήθε πνπζελά ηελ ρξήζε ηνπο γηα θξππηνγξάθεζε θεηκέλνπ. Σα αξρηθά απνηειέζκαηα 

είλαη αξθεηά ελζαξξπληηθά γηα ηελ εμέιημε ησλ κνληέισλ θαη ηε δεκηνπξγία ελφο 

πεξηβάιινληνο γηα θξππηνγξάθεζε κε ρξήζε ρανηηθψλ απεηθνλίζεσλ. 

ηα πιαίζηα ηεο εξγαζίαο εξεπλήζεθαλ ηξεηο απφ ηηο πην γλσζηέο απεηθνλίζεηο αιιά 

είλαη πηζαλφ λα ππάξρνπλ θαη άιιεο κε πην ηζρπξέο θξππηνγξαθηθέο ηδηφηεηεο. Σν 

επφκελν βήκα αθνξά ζηελ έξεπλα θαη ησλ ππνινίπσλ απεηθνλίζεσλ απφ ηε 

βηβιηνγξαθία, ηελ εχξεζε κεζφδσλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ κνληέισλ, ηελ αλάδεημε ησλ 

αδπλακηψλ ηνπο θαη ηελ ελίζρπζή ηνπο. 
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Παξαδείγκαηα ελίζρπζεο αλαθέξνληαη ζην [Xiao] φπνπ πξνηείλεηαη ε αιιαγή ησλ 

δηαζηάζεσλ εηθφλαο απφ δχν ζε ηξείο, δεκηνπξγψληαο επηπιένλ θιεηδηά. Π.ρ. ζην [Cokal 

et al] πξνηείλεηαη ε ρξήζε ηνπ XOR κε λέν θιεηδί ζηηο ηηκέο ησλ ζεκείσλ. 
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