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גודל ההזזה, ומבצעת הצפנה של  k ומספר שלם txt המקבלת כפרמטר מחרוזת להצפנה כתוב פונקציה .1
 :המחרוזת באופן הבא

 (באנגלית 26ללא אותיות סופיות,  -בעברית  22צור את מחרוזת הא"ב. ) (1)
 msg  את מחרוזת ההודעה צור (2)
 .זו מחרוזת שיש להצפין  #  :חיובי k אם (3)

התווים האחרונים במחרוזת הא"ב וסופה שאר אותיות  k צור מחרוזת עזר שראשיתה  
 .ועד הסוף k הא"ב ממקום  
 רשתאב...ק   ת העזר הבאה:וא"ב עברי, ניצור את מחרוז k=2 לדוגמה, עבור  #  
 .שלילי, זוהי מחרוזת שיש לפענח  # k   :אחרת 
התווים  k וסופה k צור מחרוזת עזר שראשיתה כל התווים ממחרוזת הא"ב עד מקום  
 . האחרונים במחרוזת הא"ב  
 בשתאגד...   וא"ב עברי, ניצור את מחרוזת העזר הבאה: k=-2 לדוגמה, עבור #  

 רק עבור תו שהוא אות, כלומר  *      #  שהתקבלה כפרמטר txt עבור כל אות במחרוזת (4)
 z -ו a ביןת' או -בין א' ו         
 במצא את מקומה במחרוזת הא" (4.1) 
 םאת התו שנמצא במקום זה במחרוזת העזר שיצרת msg -הוסף ל (4.2) 

 msg החזר את מחרוזת (5)

 .גם את התווים שאינם אותיות msg -לא לשכוח לצרף ל   *

 .מוצפנת בצופן הזזהמחרוזת  שתקלוט כתוב תכנית .2
 :על התכנית לנסות לפענח את המחרוזת באופן הבא

 ok = false  קבע ערך בוליאני להיות שקר (1) 
 1להיות  k קבע (2) 

 **  לאנגלית( 26לעברית,  22קטן ממספר האותיות בא"ב ) k וגם not ok כל עוד (3)
 k -עם מחרוזת הקלט ו 1סעיף  -הפעל את הפונקציה שכתבת ב (3.1) 
 ההדפס את המחרוזת שהתקבל (3.2) 
 ?שאל: האם המסר שהתקבל מהפונקציה הגיוני (3.3) 
  :ם התשובה היא כןא (3.4) 
  ok = true   לאמת #  ok הפוך את   
 1 -ב k אחרת הגדל את     (3.5) 

 םצעדי- ___ ___kוהוא הושג ב__ ,רונה שהתקבלהוהמחרוזת האח:  __הדפס: הפענוח הוא (4)

 -k הפעל שוב את הפונקציה והפעם עם מחרוזת הקלט ועם (5) 
 (נכון עובדתאם כן, סימן שהתכנית )   .בדוק האם התקבלה אותה מחרוזת (6)

 ok == true שקול להוראה כל עוד ok כל עוד **
 ok == false שקול להוראה כל עוד not ok כל עוד 
 םת, ולכן לא עוטפים אותם בגרש או גרשייאינם מחרוזו  false -ו true  !בשימו ל 

 

 


