
Przetwarzanie napisów 

  
Nie wszystkie informacje w sieci są jawne. Obecnie jest sporo zabezpieczeń zwłaszcza w systemach 
bankowych, ale to i tak nie wystarcza. 
Kiedyś zwykłe przestawienie liter w tekście wg jakiegoś klucza było wystarczające, ale obecnie 
wystarczy zauważyć, że częstość występowania liter w tekście zaszyfrowanym jest podobna do 
częstości ich występowania w tekście źródłowym. 
Próba zbudowania programu w oparciu o te proste zasady, jest jednak bardzo pomocna w 
nabywaniu umiejętności tworzenia określonych algorytmów. 
W przeszłości Cezar używał systemu szyfrowania. Stąd obecnie znany jest tzw. Szyfr Cezara, gdzie 
każdą literę tekstu jawnego, zastępuje się inną, przesuniętą względem kodowanej litery o określoną 
liczbę pozycji w alfabecie. 
Przy tej okazji warto wiedzieć, że duże i małe litery alfabetu mają w informatyce swoje odpowiedniki 
liczbowe i dzięki temu sposób wykonania programu staje się znacznie prostszy: 
 
 

 
 
Zadanie: 
Wykonaj program, który przyjmie od użytkownika dowolny tekst i zamieni litery w każdym wyrazie, 
przesuwając je o dowolną ilość pozycji w alfabecie. Mechanizm przesunięcia względem alfabetu 
postaraj się umieścić w osobnej funkcji. 

 
//13.cpp - Cesar's code 

#include <iostream> 
using namespace std; 
 
string code(string text, int x); 
 
int main() { 
    string text; 
    int x; 
 
    cout<<"Text to encrypt: "; 
    getline(cin, text); 
    cout<<"How many letters do you want to move? "; 
    cin>>x; 
 
    cout<<code(text, x)<<endl; 
 



    return 0; 
} 
 
string code(string text, int x) { 
    for(int i=0;i<text.length();i++) { 
        if(text[i]>=65 && text[i]<=90-x) 
            text[i]=int(text[i])+x; 
        else if(text[i]>=91-x && text[i]<=90) 
            text[i]=int(text[i])-26+x; 
        else if(text[i]>=97 && text[i]<=122-x) 
            text[i]=int(text[i])+x; 
        else if(text[i]>=123-x && text[i]<=122) 
            text[i]=int(text[i])-26+x; 
    } 
    return text; 
} 

Nieco bardziej skomplikowany jest algorytm szyfrujący tekst jawny metodą rozbicia na wiersze (w 
podręczniku Informatyka, (W. Jochemczyk, K. Olędzka, WSiP) ta metoda jest określona nazwą 
Parkan i opisana na stronie 210. 
Poniżej proponuję jej nieco bardziej skomplikowaną wersję, gdyż dla utrudnienia można jeszcze 
określić, w ilu wierszach chcemy wpisać tekst. Na ogół tekst podaje się bez odstępów (bez spacji), 
wtedy jeszcze trudniej jest sobie poradzić z rozszyfrowaniem tekstu. 
 
//14.cpp - lines code 
#include <iostream> 
using namespace std; 
 
string code(string text, int n); 
 
int main() { 
    string text; 
    int number; 
 
    cout<<"Text to encrypt (without space): "; 
    getline(cin, text); 
    cout<<"How many lines: "; 
    cin>>number; 
 
    cout<<code(text, number)<<endl; 
 
    return 0; 
} 
 
string code(string text, int n) { 
    string result; 
    for (int i=0;i<n;i++) { 
        for(int j=i;j<text.size();j+=n) 
        result=result+text[j]; 
    } 
    return result; 
} 

 
Zadanie domowe: 
1. Wykonaj program, w którym zaproponujesz swoją wersję szyfrowania tekstu. Nie zapomnij o 
krótkim wyjaśnieniu sposobu szyfrowania w komentarzu. 
2. Wykonaj program sprawdzający, czy wyraz nie jest palindromem. 
3. Wykonaj program układający litery zawarte we wprowadzonym słowie w kolejności alfabetycznej, 
tzw. anagram. 

 


