
ΚΡΥΠΤΟΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
(ΚΡΥΠΤΟΛΟΓΙΑ = Κρυπτογραφία + Κρυπτανάλυση) (Κρυπτογραφία = µέθοδοι 
κωδικοποίησης) (  Κρυπτανάλυση: Τρόποι αποκωδικοποίησης)  

 
 

- Αρχικά µπορούµε να προτείνουµε στους µαθητές, αν θέλουν, να βρουν πληροφορίες 
για την  Κρυπτολογία και να µας τις παρουσιάσουν σε Power Point. (Θα βρουν 
πολλές ιστορικές πληροφορίες στο http://el.wikipedia.org/ αν στην αναζήτηση 
γράψουν: Κρυπτογραφία)  
  
 
 
- ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: Μεταθέσεις γραµµάτων της αλφαβήτου. 

    Λέγεται και µέθοδος του Ιουλίου Καίσαρα γιατί την χρησιµοποίησε. 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:  

   Για να κρυπτογραφήσουµε το µήνυµα:  

THIS IS CAESARS WAY 

 (ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΤΡΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΙΣΑΡΑ) 

 µπορούµε να αντικαταστήσουµε κάθε γράµµα µε τον τρίτο διάδοχό του στο αγγλικό 

αλφάβητο. Έτσι το µήνυµα θα κωδικοποιούνταν ως εξής:  

WKLVLVFDHVDUVZDB 

 Έχουµε καταργήσει τα κενά ανάµεσα στα γράµµατα για να δυσκολέψουµε 

περισσότερο τον δυνητικό κρυπταναλυτή.   

Για να αποκωδικοποιήσουµε το µήνυµα πρέπει να αντικαταστήσουµε κάθε γράµµα 
από αυτό που βρίσκεται 3 θέσεις πιο πριν στο αγγλικό αλφάβητο.  
 
«Άσκηση» για τους µαθητές:  

Να αποκρυπτογραφήσουν το µήνυµα:  

WOBBIMRBSCDWKC 

Εδώ θα πρέπει να αντικαταστήσουν κάθε γράµµα µε αυτό του Αγγλικού αλφαβήτου 

που βρίσκεται 10 θέσεις πιο πριν και θα βρουν: 

MERRY CHRISTMAS 

Αυτό µπορούν πολύ πιο εύκολα να το κάνουν µε την βοήθεια του Java applet που θα 

βρείτε στην σελίδα:  

http://math.ucsd.edu/~crypto/java/EARLYCIPHERS/Vigenere.html 
 Στην εφαρµογή αυτή µπορείτε να γράψετε την λέξη  WOBBIMRBSCDWKC 

στο µεγάλο πλαίσιο και κατόπιν να πατήσετε την επιλογή Break  
Θα οδηγηθείτε σε ένα πλαίσιο µε µπλε και κόκκινα ραβδογράµµατα τα οποία 
µπορείτε να µετακινήσετε.  



 Παρατηρώντας, καθώς µετακινείτε τις κόκκινες µπάρες, πάνω δεξιά το 

SAMPLETEXT θα εµφανιστεί η αποκρυπτογράφηση της φράσης.  

 

Τι είναι όµως αυτές οι µπλε και κόκκινες µπάρες;  

Αν κάποιος που θέλει να αποκρυπτογραφήσει ένα µήνυµα υποθέσει ότι έχει 

κρυπτογραφηθεί µε µια απλή µετατόπιση κατά κ θέσεις των γραµµάτων της 

αλφαβήτου, θα πρέπει να δοκιµάσει να δοκιµάσει έως 26 δυνατές τιµές του κ για να 

δίνει ποια δίνει λογικό αποτέλεσµα. Κάπως καλύτερα θα ήταν τα πράγµατα να 

αποφάσιζε να λάβει υπόψιν του την συχνότητα εµφάνισης των γραµµάτων στα 

αγγλικά κείµενα. Αυτή ακριβώς την συχνότητα µας δίνουν οι  µπλε ράβδοι στο Java 

applet που συζητάµε. Οι κόκκινοι ράβδοι µας δίνουν την συχνότητα εµφάνισης του 

κάθε γράµµατος στο κείµενο που προσπαθούµε να σπάσουµε.  

Έτσι: αν προσπαθήσουµε να σπάσουµε την φράση:  

KYVTRKZEKYVYRK 

Το Κ εµφανίζεται µε συχνότητα 4. Η πρώτη µας υποψία είναι ότι το Κ πρέπει να 

αντιστοιχεί στο Ε. Δηλαδή έχουµε µετάθεση γραµµάτων κατά 6 θέσεις. Όµως δεν 

παίρνουµε φράση που να βγάζει νόηµα. Η επόµενη δοκιµή µας θα είναι να 

τοποθετήσουµε το Κ πάνω στο γράµµα µε την δεύτερη µεγαλύτερη συχνότητα που 

είναι το Τ. Η οποία είναι και η σωστή επιλογή. Πρόκειται για µετάθεση κατά 9 θέσεις 

µπροστά και παίρνουµε την φράση: THECATINTHEHAT (Η ΓΑΤΑ ΣΤΟ ΚΑΠΕΛΟ)  

 
 
Άσκηση: Να λυθεί πρώτα στο χαρτί και µετά στο Java applet µε χρήση της 
συχνότητας εµφάνισης των γραµµάτων  
 
 DRKYVDRKZTJTREYVCGJFCMVKYVNFICUJGIFSCVDJ 
  
λύση: MATHEMATICS CAN HELP SOLVE THE WORLDS PROBLEMS 
 
Παρακάτω θα βρείτε τον πίνακα µε τις συχνότητες των γραµµάτων  
 
Βοηθάει να γράφεται σε δυο γραµµές την αλφάβητο. Πάνω κανονικά και από κάτω 
µετατοπισµένη όσες θέσεις εκτιµάτε.  
 



 
 
- Βασική πηγή πληροφόρησης: Βιβλίο: «Η ΦΥΣΗ ΚΑΙ Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΩΝ 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ»   Donald M. Davis Εκδόσεις Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις 
Κρήτης.   (Κεφάλαιο 4. Κρυπτογραφία  Σελίδες 262 – 295) Στο βιβλίο αυτό µπορείτε 
να βρείτε πληροφορίες και για πιο περίπλοκες περιπτώσεις.  
 


