
2. Zadania praktyczne rozwiązywane z użyciem komputera          135 

i kotara). Dla każdego wiersza podaj oba znajdujące się w nim napisy, a osobno wypisz litery, 
które należy dopisać. 

72.3. 
Niektóre z podanych par napisów mają identyczne zakończenia (na przykład komputer i kra-
ter). Znajdź i wypisz największą możliwą długość takiego zakończenia, a także wszystkie 
pary napisów w wierszach, które osiągają tę maksymalną długość. 

Zadanie 73. 
Wiązka zadań Statystyki tekstu 

W pliku tekst.txt dany jest tekst złożony ze słów pisanych wielkimi literami alfabetu 
angielskiego. Słów jest 1876, oddzielone są one pojedynczymi odstępami, a inne znaki poza 
literami i spacjami w tekście nie występują. Napisz program(-y), który poda odpowiedzi do 
poniższych zadań. Odpowiedzi zapisz w pliku wyniki.txt. 

73.1. 
Oblicz, ile jest w tekście słów, w których występują dwie kolejne takie same litery. 

73.2. 
Sporządź statystykę częstotliwości występowania liter w tekście: dla każdej litery podaj liczbę 
jej wystąpień we wszystkich słowach tekstu oraz jej procentowy udział wśród wystąpień 
wszystkich liter w tekście(do statystyki nie wliczaj spacji). Odpowiedź zapisz w następującej 
postaci: 
A: 632 (7.56%) 
B: 196 (2.34%) 
... 

Wartości procentowe podaj w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. 

73.3. 
Wśród słów w tekście policz długość najdłuższego podsłowa (fragmentu złożonego z kolej-
nych liter) złożonego z samych spółgłosek. Pamiętaj, że samogłoski to: A, E, I, O, U oraz Y, 
zaś pozostałe litery są spółgłoskami. 

Podaj długość najdłuższego takiego podsłowa, liczbę słów, które zawierają podsłowo o takiej 
długości, oraz pierwsze z nich, które występuje w pliku tekst.txt. 

Zadanie 74. 
Wiązka zadań Hasła 

W pliku hasla.txt danych jest 200 haseł użytkowników pewnego systemu. Każdy użyt-
kownik posiada jedno hasło (każde zapisane jest w osobnym wierszu), które zawiera od 1 do 
20 znaków alfanumerycznych, tzn. cyfr od 0 do 9 lub liter alfabetu łacińskiego (małych lub 
dużych). Polityka bezpieczeństwa systemu wymaga, aby hasła były odpowiednio skompliko-
wane i nie powtarzały się.  

Poniżej podano pierwsze pięć haseł zapisanych w pliku hasla.txt: 
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ZXUhkPLcjKo 
ikfLDegQXj 
8Y7JGYXXR5 
603624722555 
50q4252ax5 

Napisz program, który da odpowiedzi do poniższych zadań. Odpowiedzi do poszczególnych 
zadań zapisz w pliku tekstowym wyniki_hasla.txt. Wyniki do każdego zadania po-
przedź numerem oznaczającym to zadanie. 

74.1. 
Podaj liczbę haseł złożonych jedynie ze znaków numerycznych, tzn. cyfr od 0 do 9. 

74.2.  
Wypisz hasła, które zostały użyte przez co najmniej dwóch różnych użytkowników, tzn. wy-
stępujące w dwóch różnych wierszach. Hasła wypisz (bez powtórzeń) w kolejności leksyko-
graficznej. 

74.3. 
Podaj liczbę użytkowników posiadających hasła, w których występuje fragment złożony 
z czterech kolejnych znaków ASCII (w dowolnej kolejności). 

Przykłady haseł zawierających taki fragment to: 
A5mnpoR89cd 
A5876RRcg 
As45FGHFEk90nba 

75.4.  
Podaj liczbę haseł, które spełniają jednocześnie poniższe warunki: 

• hasło zawiera co najmniej jeden znak numeryczny, tzn. cyfrę od 0 do 9, 

• hasło zawiera co najmniej jedną małą literę, 

• hasło zawiera co najmniej jedną dużą literę. 

Zadanie 75. 
Wiązka zadań Szyfr afiniczny 
Dany jest tekst złożony ze słów zbudowanych z małych liter alfabetu angielskiego. Metoda 
szyfrowania afinicznego — dla której kluczem szyfrującym  są dwie liczby całkowite A i B — 
polega na wykonaniu kolejno następujących operacji: 

• zastąpienia kolejnych liter alfabetu liczbami od 0 do 25: 'a' przez 0, 'b' przez 1, 'c' 
przez 2 itd. według przyporządkowania przedstawionego w poniższej tabeli: 

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

• pomnożenia liczby odpowiadającej każdej literze przez A i dodania otrzymanego wy-
niku do B, 
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