Χαράλαμπος Πουλλής

27/03/2015

ΠΓΤ 243: Προγραμματισμός Πολυμέσων
Εργαστηριακή Άσκηση II
Διδάσκων: Δρ. Χαράλαμπος Πουλλής
Εργασία 2
Ανακοίνωση άσκησης: 27/03/2015
Τελευταία ημερομηνία παράδοσης: 21/04/2015 @ 12μ.μ.
1. Ο Ιούλιος Καίσαρας συνήθιζε να κρυπτογραφεί τα μηνύματα που έστελνε ούτως ώστε να
μην μπορεί κάποιος άλλος εκτός του παραλήπτη να τα διαβάσει. Η τεχνική αυτή είναι γνωστή
ως Caesar cipher και λειτουργεί ως εξής.
Για την κρυπτογράφηση χρησιμοποιείται η φόρμουλα Κγ = (Γ + n) όπου το Γ είναι το μη
κρυπτογραφημένο γράμμα, το n είναι ο αριθμός μετακίνησης, και το Κγ είναι το
κρυπτογραφημένο γράμμα. Σε περίπτωση όπου το Κγ ξεπερνά το διάστημα των διαθέσιμων
γραμμάτων του λατινικού αλφαβήτου π.χ. 26, τότε η μέτρηση να ξεκινά πάλι από την αρχή.
Παράδειγμα κρυπτογράφησης με αριθμό μετακίνησης n=3:
Αρχικό (μη κρυπτογραφημένο) κείμενο:
This is a top-secret message. No one should be able to read it.

Κρυπτογραφημένο Κείμενο: Για κάθε γράμμα εφαρμόζουμε την φόρμουλα κρυπτογράφησης.
Wklv lv d wrs-vhfuhw phvvdjh. Qr rqh vkrxog eh deoh wr uhdg lw.

Για την αποκρυπτογράφηση χρησιμοποιείται η φόρμουλα Γ = (Κγ - n) όπου το Γ είναι το μη
κρυπτογραφημένο γράμμα, το n είναι ο αριθμός μετακίνησης, το Κγ είναι το
κρυπτογραφημένο γράμμα. Σε περίπτωση όπου το Κγ ξεπερνά το διάστημα των διαθέσιμων
γραμμάτων του λατινικού αλφαβήτου π.χ. 26, τότε η μέτρηση να ξεκινά πάλι από το τέλος.
Παράδειγμα κρυπτογράφησης με αριθμό μετακίνησης n=3:
Αρχικό (κρυπτογραφημένο) κείμενο:
Wklv lv d wrs-vhfuhw phvvdjh. Qr rqh vkrxog eh deoh wr uhdg lw.

Αποκρυπτογραφημένο
αποκρυπτογράφησης.

Κείμενο:

Για

κάθε

γράμμα

εφαρμόζουμε

την

This is a top-secret message. No one should be able to read it.

Το ίδιο κείμενο με διαφορετικό αριθμό μετακίνησης π.χ. n = 10 έχει ως αποτέλεσμα
διαφορετική κρυπτογράφηση:

Encrypted(n=10): Ersd sd k eyz-domcoe woddkqo. Xy yxo dryfvn lo klvo ey cokn se.
Decrypted(n=10): This is a top-secret message. No one should be able to read it.
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Υλοποιήστε 2 συναρτήσεις encrypt(message, shift) και decrypt(message, shift) οι οποίες
να ακολουθούν τους πιο πάνω αλγόριθμους. Να ληφθεί υπόψη το μέγεθος των χαρακτήρων
π.χ. lowercase και uppercase. Για παράδειγμα αν το μη κρυπτογραφημένο γράμμα είναι το
γράμμα 'z' και το shift είναι 3 τότε το κρυπτογραφημένο γράμμα θα πρέπει να είναι το 'c'.
Παρόμοια, αν το μη κρυπτογραφημένο γράμμα είναι το γράμμα 'Z' και το shift είναι 3 τότε το
κρυπτογραφημένο γράμμα θα πρέπει να είναι το 'C'. Οποιοιδήποτε άλλοι χαρακτήρες εκτός
από τα γράμματα του αλφαβήτου παραμένουν χωρίς καμία αλλαγή π.χ. ' ', '.', '!', κτλ.
Χρήσιμες πληροφορίες:
- Η συνάρτηση ord(c) επιστρέφει τον δεκαδικό αριθμό που αντιστοιχεί στο χαρακτήρα 'c'.
- Η συνάρτηση chr(n) επιστεφει το χαρακτήρα που αντιστοιχεί στο δεκαδικό αριθμό n.
- Το ASCII table έχει ως ακολούθως:

ΟΔΗΓΙΕΣ
1.Μη τήρηση των ημερομηνιών παράδοσης των εργασιών συνεπάγεται τις ανάλογες
βαθμολογικές επιπτώσεις (μέχρι και μηδενισμό της εργασίας).
2.Οι αντιγραφείς θα μηδενίζονται και διακινδυνεύουν να υποστούν πειθαρχικές κυρώσεις.
3.Η εργασία είναι ατομική.
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
Να σταλεί ηλεκτρονικό μήνυμα στο charalambos@poullis.org το οποίο να περιέχει τα
ακόλουθα files για βαθμολόγηση:
1.Το αρχείο exercise2.py το οποίο περιέχει τις συναρτήσεις
Βεβαιωθείτε ότι το αρχείο λειτουργεί χωρίς σφάλματα.

