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9η Σειρά Ασκήσεων 
 
Άσκηση 10. 
 
Να φτιάξετε ένα πρόγραµµα το οποίο κάνει κρυπτογράφηση και αποκρυπτογράφηση 
µηνυµάτων. Στο πρόγραµµά σας θα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον οι συναρτήσεις: 
 

•  void encode(char message[21], char enc_message[21], int key), η οποία 
δέχεται µια συµβολοακολουθία στον πίνακα message, την κωδικοποιεί 
χρησιµοποιώντας τον ακέραιο key και επιστρέφει την κωδικοποιηµένη 
συµβολοακολουθία στον πίνακα enc_message, 

•  void decode(char enc_message[21], char dec_message[21], int key) η οποία 
δέχεται µια (κωδικοποιηµένη) συµβολοακολουθία στον πίνακα enc_message, 
την αποκωδικοποιεί χρησιµοποιώντας τον ακέραιο key και επιστρέφει την 
αποκωδικοποιηµένη συµβολοακολουθία στον πίνακα dec_message, 

 
Η κωδικοποίηση µιας συµβολοακολουθίας (που αποτελείται από το πολύ 20 συνολικά 
γράµµατα και κενούς χαρακτήρες) γίνεται ως εξής: κάθε χαρακτήρας της 
συµβολοακολουθίας (εκτός από τον κενό χαρακτήρα) αντικαθίσταται από τον 
χαρακτήρα που βρίσκεται key θέσεις παρακάτω στο (λατινικό) αλφάβητο.  
Η αποκωδικοποίηση γίνεται αντικαθιστώντας κάθε χαρακτήρα της κωδικοποιηµένης 
συµβολοακολουθίας (εκτός από τον κενό χαρακτήρα) µε τον χαρακτήρα που βρίσκεται 
key θέσεις πριν στο (λατινικό) αλφάβητο.  
Οι υπολογισµοί των χαρακτήρων αντικατάστασης γίνονται κυκλικά, δηλαδή αν 
ξεπεραστεί το τέλος ή η αρχή του αλφάβητου τότε ο υπολογισµός συνεχίζεται από την 
αρχή ή το τέλος του αλφάβητου αντίστοιχα. Για παράδειγµα αν η συµβολοακολουθία 
προς κωδικοποίηση είναι η welcome home και το key είναι 5 τότε το κωδικοποιηµένο 
µήνυµα θα πρέπει να είναι: bjqhtrj mtrj και φυσικά η αποκωδικοποίηση µε key=5 θα 
πρέπει να δώσει το αρχικό µήνυµα (δηλαδή θεωρούµε ότι ο χαρακτήρας που βρίσκεται 
5 θέσεις µετά το w είναι ο b). 
 
Το πρόγραµµά σας θα πρέπει να φτιάχνει ένα µενού επιλογών µέσα από το οποίο ο 
χρήστης θα µπορεί: 

• να δώσει ένα µήνυµα προς κωδικοποίηση µαζί µε την παράµετρο key, 
• να δώσει ένα µήνυµα προς αποκωδικοποίηση µαζί µε την παράµετρο key. 

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τυπώνεται στην οθόνη το αντίστοιχο (κωδικοποιηµένο ή 
αποκωδικοποιηµένο) µήνυµα. 

 
Να επιδειχθούν στον υπεύθυνο του εργαστηρίου την εβδοµάδα 11/12/2017 – 15/12/2017 


