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Dokumentace – Cipher framework 
 
 

Uživatelská dokumentace 
 
1.1. Úvod 
 
 Program slouží k šifrování textu podle skriptu. V programu je možné vytvářet 
jednoduché šifry (substituční, transpoziční, ....). Spouští se přes příkazovou řádku, 
vstup a výstup může být buď na obrazovku nebo do souboru (záleží na volbě 
uživatele). 
 
 K čemu je to dobré? K vytvoření zašifrovaného textu. Pokud si dva subjekty 
chtějí mezi sebou vyměňovat zašifrované zprávy, stačí jim napsat dva skripty 
(šifrovací a dešifrovací) a pak použít tento program. Program se dá také využít na 
seminářích o jednoduchých transpozičních a substitučních šifrách. Pro tento účel 
nabízí možnost sledování průběhu šifrování pomocí příkazové řádky. 
 
1.2. Spouštění programu 
 
 Jak se bude program po spuštění chovat, zaleží na parametrech, které dostane 
z příkazové řádky. Kombinace parametrů jsou následující: 
 

• -h Vypsání nápovědy, jak se má program spouštět. Stejný efekt má i spuštění 
programu bez parametrů. 

• -f Vypíše funkce programu (s popisem, co dělají), které lze použít při tvorbě 
skriptu, a formální popis syntaxe skriptu. Programátorova nápověda. 

• -t -s [name] Zkontroluje soubor se skriptem (zde je program schopný skript 
spustit), cesta (či jméno) k souboru je určena parametrem [name]. 

• -c -s [name] {-k [value] -i [name] -o [name]} Zašifruje text. Parametry ve 
složených závorkách nejsou povinné, uvedeny mohou být všechny nebo jen 
některé z nich nebo žádné, na pořadí těchto parametrů nezáleží – jen musejí 
být uvedeny až za parametrem -s. Parametr -s určuje jméno (cestu k) souboru 
se skriptem, -i zase určuje soubor s vstupním textem (pokud není uveden, 
očekává program vstup z klávesnice) a -o výstupní soubor, do kterého 
program zapíše zašifrovaný text (pokud není tento parametr uveden, tak 
program bude text vypisovat na obrazovku). Poslední parametr -k určuje klíč 
(pokud ho šifra vyžaduje), není-li uveden, program si ho vyžádá z klávesnice 
(pokud ho šifra vyžaduje). 

• -a -d [name] -s [name] Provádí operace nad databází funkcí. Parametr -d 
určuje název databáze a parametr -s cestu ke skriptu. 

• -d -s [name] {-k [value] -i [name] -o [name]} Spustí šifrování textu v režimu 
s debugline, tj. je k dispozici jednoduchá příkazová řádka, na které se dá 
"ovládat" průběh šifrování (vypisovat hodnoty proměnných, prohlížet řádky 
kódu, ....). Parametry mají stejný význam jako u obyčejného šifrování (-c). 

 
Pokud je jako cesta k souboru uveden pouze název souboru, tak se ho program snaží 
najít v aktuálním adresáři, pokud neuspěje, skončí s chybou. Povinné parametry musí 
být uvedeny tak, jak je napsáno výše, pokud tato podmínka není splněna, tak 
program skončí s chybou. 
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1.3. Vstup a výstup 
 
 Nejdůležitějším vstupem programu je skript, který musí být vždy uložen 
v souboru (program pak k němu dostane cestu přes parametr -s). Dále, pokud má 
program zašifrovat nějaký text, tak musí dostat text (plain text), který má zpracovat. 
Text může dostat jednak uložený v souboru nebo si ho vyžádá z klávesnice. Je na 
uživateli, kterou z těchto možností zvolí, pro delší texty se rozhodně vyplatí zadání 
textu v souboru (tj. přes parametr příkazové řádky). Dále může program dostat na 
vstupu soubor, do kterého má vypsat výsledný text. Posledním možným vstupem je 
klíč. Program ho může dostat jednak jako parametr příkazové řádky nebo (pokud ho 
daný skript/šifra vyžaduje) si ho program vyžádá, až ho bude potřebovat (tj. před 
začátkem šifrování). 
 Výstupem programu je zašifrovaný text (cipher text). Uživatel má opět 
možnost se rozhodnout, zda si nechá výsledný text vypsat na obrazovku nebo uložit 
do souboru (jehož název musí zadat pri spouštění programu jako jeden z parametrů). 
Při vypisování textu má uživatel možnost si nechat spolu s výsledným textem vypsat 
informace o skriptu/šifře (co konkrétně se vypíše, se nastaví ve skriptu – 
OUTPUT_FORMAT).  
 
Výstupní text může mít nasledující formáty: 
 

• "LINE" – všechny znaky vystupují v jedné řadě za sebou, nejsou od sebe 
odděleny, tvoří souvislou řadu (linii). Tento výstup je používán jako 
default. 
pr. "abcdefgijkl" 

• "N-TICE(n)" – výstup po znaku v n-ticích, kolik je n, se musí definovat 
jako "parametr" n. Číslo n musí být kladné (pokud bude jako n uvedena 0 
nebo jiný znak, tak program nastaví výstup na "LINE"). Pokud tento 
parametr nebude uveden, tak program také nastaví výstup na "LINE". 
Pokud počet znaků cipher-textu nebude dělitelný číslem n, tak poslední n-
tice nebude úplná (viz příklad). Jednotlivé n-tice jsou od sebe odděleny 
mezerou. 
př. ve skriptu je uvedeno OTPUT_FORMAT = N-TICE(3) 
znaky pak budou vystupovat ve trojicích – tedy "abc def ghi jkl mn" 

• "SQUARE(n)" – znaky na výstupu vytvoří čtverec o rozměrech n*n. 
Parametr n musí být uveden a musí to být kladné číslo. Pokud n nebude 
uvedeno nebo bude v závorkách uvedena 0 či záporné číslo (nebo jiný 
znak), bude výstup nastaven na "LINE". Pokud bude cipher-text mít více 
znaků než n2, tak začne program vytvářet další čtverec (nemusí být úplný, 
či pokud bude znaků více než 2*n2, tak se začne utvářet další čtverec, 
atd.). Pokud bude znaků méně než n2, tak program vytvoří neúplný 
čtverec. 
pr. OUTPUT_FORMAT = SQUARE(3) 
výstup bude vypadat: 
"abc 
 def 
 ghi" 

• "RECTANGLE(n,m)"  - znaky se na výstupu objeví jako obdélník o 
rozměrech n*m. Parametry n i m musí být kladná čísla. Vždy musí byt 
uvedena obě dvě čísla. Pokud se v parametrech vyskytne nějaká chyba 
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(budou chybět, bude uveden pouze jeden, jeden či oba dva parametry 
budou nula či nějaký "nesmysl"), bude výstup nastaven na "LINE". Pokud 
bude počet znaků menší než n*m bude obdélník neúplný. Na druhou 
stranu pokud bude znaků více než n*m, začne se vytvářet další obdélník. 
pr. OUTPUT_FORMAT = RECTANGLE(3,2) 
výstup bude  vypadat takto: 
"abc 
 efg" 

• "USER_DEFINE" - Formát výstupu se nastaví pomocí matice n*m 
(rozměry matice si může každý zvolit dle potřeby). Rozměry matice musí 
být kladná čísla. Formát se nastaví pomocí posloupnosti políček matice. 
Na políčka, která budou v definici uvedena, se postupně budou vypisovat 
znaky z cipher-textu a to v pořadí, v jakém budou uvedeny. Políčka 
nemusejí byt uvedena všechna, pokud nějaké políčko uvedeno nebude, tak 
se na výstupu nahradí mezerou (dle nastavení v definici výstupu). Políčka 
jsou číslována od 1-n (popr. 1-m), horní levý roh má souřadnice (1,1). 
Pokud budou uvedena políčka, která jsou mimo definovovanou matici, 
program je bude ignorovat. Pokud bude počet znaků zašifrovaného 
(cipher-) textu větší než počet políček v posloupnosti, tak program začne 
vytvářet další "obrazec". Pokud bude v definici výstupu nějaká chyba, tak 
formát výstupu bude nastaven na "LINE". V definici se může nastavit, 
jaký znak se má vypisovat na pozice, kde nebude žádný znak z vstupního 
textu (default je mezera). Pro toto nastevení se používá klíčového slova 
EMPTY_CHAR. Jeho hodnota může být buď znak z typu char (tohoto 
jazyka) nebo speciální klíčové slovo "RND", které způsobí, že na každou 
volnou pozici je náhodně vygenerován nějaký znak, ze šifrovací abecedy 
(proměnná CIPHER_ALPHABET). Pokud je hodnota EMPTY_CHAR 
zadána špatně, je použit defaultní znak – mezera. 

 
 
1.3. Databáze funkcí 
 
 Program umožňuje uživateli vytvářet si databáze funkcí, které pak může 
používat ve skriptech (stačí pouze uvést, jakou databázi má program připojit – viz. 
nastavení ve skriptu). Operace nad databazí se ovládají pomocí skriptu (jeho 
struktura je popsána níže). Uživatel může do databáze funkce přidávat, odebírat či 
aktualizovat. Operace odebrání a aktualizace nelze provést nad prázdnou databází. 
 Informace o databázi si program drží ve dvou souborech index a dbindex 
(slovo index je nahrazeno jménem databáze). Tyto soubory musí být v aktuálním 
adresáři. V databázových funkcích mohou být použity pouze předdefinované funkce 
a funkce samotná, z proměnných globální proměnné. Při práci s databázovými 
soubory používá program zámky (v podobě lock-adresářů - dirnamelock). Pokud je 
program nekorektně ukončen (např. v důsledku výpadku proudu a vypnutí počítače), 
je potřeba zkontrolovat, zda v aktuálním adresáři nezůstaly nějaké lock-adresáře, 
pokud ano, tak je smazat (pokud by smazány nebyly, program by se při práci 
s databázemi mohl dostat do nekonečné smyčky). Při nekorektním ukončení 
programu může dojít i k nekonzistencím v databázích. Pokud po takové události 
začne program nad databází hlásit chyby, je lepší databázi vytvořit znovu. 
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1.4. Debug-Line (Příkazová řádka) 
 
 Šifrování lze spouštět v režimu s příkazovou řádkou, která umožňuje sledovat 
průběh šifrování. Uživatel má k dispozici příkazy, pomocí nichž ovládá průběh 
šifrování. Příkazy umožňují určení, po jakých částech má být šifrování prováděno 
(po jednotlivých řádkách či po písmenech), dále umožňují vypisování hodnot 
proměnných, uživatel si pomocí nich může určit, zda chce nebo nechce sledovat kód 
uživatelské funkce (musí se vyskytovat na aktuálním řádku). 
 
Použitelné příkazy: 

- h – slouží k okamžitému ukončení programu (program skončí s chybovou 
návratovou hodnotou -1). 

- q – tímto příkazem se ukončí ladící nástroj, program dokončí šifrování a dle 
nastavení skriptu vypíše výsledek. 

- p [name] – příkaz vypíše hodnotu proměnné [name], pokud v programu 
proměnná se zadaným jménem neexistuje, je vypsána chybová hláška. 

- n [fce_name] – po zadání příkazu bude program (příkazová řádka) sledovat 
kód zadané funkce [fce_name] (pokud chce uživatel sledovat kód funkce, 
musí to programu říct pomocí tohoto příkazu). Funkce, která se má sledovat, 
musí být na aktuálním řádku, příkaz má vliv pouze na aktulní řádku (pokud je 
funkce opět obsažena na další řádce a uživatel opět nepoužije tento příkaz, 
tak program její kód sledovat nebude), pokud je požádáno o sledování 
funkce, která není na aktuálním řádku, tak je vypsána chybová hláška. Po 
zadání příkazu program přejde na první řádku kódu funkce. Tímto příkazem 
lze sledovat pouze uživatelské funkce (či funkce z databáze). 

- pline - vypíše aktuální řádku. 
- l – příkaz přesune šifrování na další písmeno. Jeho použití se liší v tom, zda 

skript obsahuje konstrukci ForEach nebo neobsahuje. Pokud ForEach není 
přítomná, tak příkaz přesune šifrování na první řádku skriptu pro následující 
písmeno (pokud je ještě nějaké k dispozici). Pokud je ve skriptu ForEach 
obsažen, tak se efekt příkazu liší v závislosti na aktuální pozici ve skriptu. 
Pokud je příkaz zavolán v rámci kódu uzavřeného mezi ForEach, tak je 
šifrování přesunuto na první řádku ForEach cyklu pro další písmeno. Pokud 
už další písmeno neexistuje, program se přesune na první řádku za 
EndForEach. Pokud je příkaz zavolán mimo ForEach, tak přesune šifrování 
na začátek následujícího ForEach cyklu, pokud už skript žádný ForEach 
neobsahuje, dosáhne se tímto příkazem stejného efektu jako použitím q. 

- nline – provede aktuální řádku a přesune se na další. 
- ec [term] – vyhodnotí zadanou podmínku. Jako term může být uvedena 

libovolná podmínka, kterou je možné napsat ve skriptu. Pokud obsahuje 
uživatelské proměnné či funkce, musí tyto být definovány v aktuálním 
skriptu. 

- ef [term] – příkaz vyhodnotí výraz term a vypíše jeho hodnotu. Za term může 
být napsán jakýkoliv výraz dle syntaxe jazyka (FORMULA). Pokud jsou ve 
výrazu použity uživatelské proměnné či funkce, musí být definovány 
v aktualním skriptu. 

- help – vypíše nápovědu s příkazy. 
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1.5. Skript 
 
 Skript je obyčejný textový soubor, ve kterém je napsána posloupnost příkazů, 
dle kterých program zašifruje text. 
  
 
Skript má následující strukturu: 

a) Hlavička – nastavení skriptu (šifry) 
b) Deklarace uživatelských funkcí (tato část ve skriptu nemusí být obsažena) 
c) Deklarace uživatelských proměnných (tato část nemusí být ve skriptu 

obsažena) 
d) Kód šifry 

 
 
a) Hlavička - nastavení skriptu (šifry) 
 Ve skriptu se dají nastavit následující věci: 
 

NAME – jméno šifry (či skriptu), tato položka musí být uvedena v každém skriptu na 
prvním řádku. 
AUTOR – autor šifry (tato položka je čistě dobrovolná, skript ji obsahovat nemusí či 
může být v komentáři - pak nebude nastavena; projeví se při výpisech). 
ALPHABET - nastavuje nad jakou  abecedou se bude šifrovat (např. a..z či 0..9). 
Pokud se v plain textu objeví znak, který není uveden v této abecedě, program ho 
bude ignorovat. Tato položka je povinná. 
CASE_SENSITIVE – nastavuje, zda program bude dělat rozdíly mezi malými a 
velkými znaky, hodnoty TRUE nebo FALSE. Pokud je klíčové slovo nastaveno na 
true, tak bude dělat rozdíly mezi malými a velkými znaky, když hodnota bude false, 
tak všechny znaky bude brát jako malá písmena. Tato položka je povinná. 
KEY – nastavuje, zda šifra bude vyžadovat klíč (hodnoty TRUE nebo FALSE), tuto 
položku by měl (musí) obsahovat každý skript. 
OUTPUT_FORMAT - formát výstupu, buďto jeden z předdefinovaných formátů (tj. 
jeho název) nebo je možné definovat vlastní výstupní formát. Pokud není ve skriptu 
uveden, tak bude formát výstupu nastaven na "LINE" (viz. níže – Formát výstupu). 
OUTPUT_INFO - zda se mají na výstup vypsat informace o šifře (název, autor, 
datum....; hodnoty TRUE a FALSE; pokud nastavena proměnná OUTPUT_KEY tak 
i klíč); pokud není uvedena, tak se vypíše jen cipher text. 
OUTPUT_KEY - zda se má na výstupu vypsat klíč, hodnoty TRUE a FALSE (pokud 
není uvedena, tak se nastaví na false). 
OUTPUT_ASK - zda se má program uživatele dotázat, zda má na výstup vypisovat 
info definované ve skriptu (hodnoty TRUE nebo FALSE). 
 

Ne všechna nastavení jsou povinná, ve skriptu musí být uvedena v pořádí v němž 
jsou zde napsána. Každé nastavení musí být uvedeno na samostatném řádku, do 
skriptu se zapíše v následujícím tvaru: 
[name] = [value] , kde [name] je jméno příslušého nastavení (např. AUTOR, 
ALPHABET, ....) a [value] je hodnota daného nastavení. 
 
Př. Hlavička skriptu se jménem Caesarova šifra, autorem skriptu je Caesar, skript 
(šifra) pracuje nad abecedou “abcd...z”, nerozlišuje mezi malými a velkými znaky, 
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nevyžaduje klíč. Výsledný text bude vypsán vždy po 4 znacích. Kromě textu se nic 
jiného vypisovat nebude. 
--------------------------------------------------- 
NAME = Caesarova šifra 
AUTOR = Caesar 
ALPHABET = "a..z" 
CASE_SENSITIVE = FALSE 
KEY = FALSE 
OUTPUT_FORMAT = N-TICE(4) 
--------------------------------------------------- 
 
 
 
Nastavení abecedy 
 Abecedu lze zapsat jako výčet prvků, jako interval (viz. příklad před tímto 
odstavcem), lze použít některou z předdefinovaných abeced nebo vytvořit abecedu 
kombinací předchozích způsobů. Jednotlivé poddefinice abeced se kombinjí pomocí 
znaku '@'. Abecedy zapsané pomocí intervalu se řídí podle ASCII tabulky, tzn. musí 
platit, že ASCII hodnota znaku uvedeného na začátku intervalu je menší než ASCII 
hodnota znaku na konci intervalu. V šifrovací abecedě se mohou objevit pouze 
znaky, jež lze uložit do proměnné typu char, definované v skriptovacím jazyce 
tohoto programu (jaký je přesný výčet znaků viz. Formání popis jazyka). 
 Předdefinované abecedy jsou následující: 

• "ALPHA_S" - malá písmena "a-z", seřazena od a po z, vpodstatě anglická 
abeceda 

• "ALPHA_B" - velká písmena "A-Z" 
• "ALPHA_CS_1" - "A-Za-z" 
• "ALPHA_CS_2" - "AaBbCc..YyZz" 
• "NUMBERS" - číslice "0123456789" 
• "CHAR" - všechny znaky, jež lze umístit do proměnné typu char 

(definovaném v tomto skriptovacím jazyce) seřazené dle jejich ASCII kódu 
 

Např. ALPHABET="a..k"@"opqrs"@NUMBERS   - tímto získáme abecedu 
obsahující písmena a až k, poté písmena opqrs a čísla 1 až 9. 
 
 
b) Deklarace uživatelských funkcí (tato část ve skriptu nemusí být obsažena) 
 Touto částí začíná kód samotné šifry. Před začátkem kódu (před touto částí, 
je-li v kódu obsažena) musí být uvedeno klíčové slovo OPEN (na samostatném 
řádku). 
 Uživatelské funkce začínají hlavičkou a končí klíčovým slovem End. 
Hlavička obsahuje klíčové slovo Function, po něm název funkce a v závorkách její 
parametry (pokud nějaké má). Název funkce musí být unikátní, nesmí se shodovat 
s žádnou definovanou proměnnou, funkcí či klíčovým slovem, pokud skript využívá 
nějakou databázi, tak ani se jmény funkcí z této databáze. Takže hlavička může 
vypadat například následujícím způsobem: 
 Function test(int i)  - funkce test s jedním parametrem typu int 
 Po hlavičce funkce následuje klíčové slovo Begin. Po něm je možné uvést 
deklaraci proměnných, které bude možno použít ve funkci – tato část může být 
obsažena a nemusí. Deklarace proměnných je uvozena klíčovými slovy FVar a 
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EndFVar. Mezi nimi může uživatel uvést deklarace proměnných, každá proměnná na 
jednom řádku. Zápis proměnné má následující syntaxi: nejdříve typ proměnné (int, 
char, ....), poté její název, za nímž následuje středník. Jméno proměnné opět musí být 
unikátní, jméno se nesmí shodovat s jinou proměnnou dané funkce, globální 
proměnnou, klíčovým slovem jazyka nebo funkcí (uživatelskou či databázovou). 
 Po deklaraci proměnných už je uveden kód samotné funkce. O příkazech, 
které je v něm možné použít, se zmíním později v odstavci d) Kód šifry. Na tomto 
místě uvedu jen speciality, které pro funkce platí. Ve funkci lze použít speciální 
příkaz pro návratovou hodnotu a to příkaz return [value];, který určuje návratovou 
hodnotu funkce. Za value lze dosadit jednak proměnnou a jednak hodnotu. Pokud je 
příkaz return použit na více místech, musí být typ hodnoty (proměnné), kterou vrací, 
na všech místech stejné. Funkce může vracet i hodnoty typu bool – TRUE/FALSE. 
Ve funkci není možné používat konstrukci ForEach/EndForEach (co znamená, bude 
uvedeno níže). Kód funkce je zakončen klíčovým slovem End. 
 Kromě uživatelských funkcí program obsahuje předdefinované funkce, jejich 
seznam je uveden na konci této dokumentace. 
 
 
c) Deklarace uživatelských proměnných (tato část nemusí být ve skriptu obsažena) 
 Tato část následuje po definicích uživatelských funkcí. Opět ve skriptu může 
být obsažena nebo nemusí, záleží, zda uživatel chce ve skriptu používát vlastní 
proměnné. Deklarace proměnných musí být uzavřena mezi klíčová slova 
Var/EndVar. Deklarace proměnné má následující syntaxi: nejdříve je uveden typ 
proměnné, poté její název (musí být unikátní, stejně jako název funkce), za kterým 
následuje středník a konec řádky. 
 Proměnné mohou nabývat následujících typů: 

• alphabet - pro vytvoření abecedy, v podstatě řetězec přípustných znaků, 
které se mohou v textu vyskytovat. Každý znak se v proměnné může 
vyskytnout právě jednou (tj. proměnná musí být prostý řetězec). Pokud se 
uvadí jako hodnota, musí být uvedna v uvozovkách. 

• int - celá čísla z intervalu <-10000, 10000> 
• char – znak, při přiřazení do proměnné musí být hodnota uvedena 

v apostrofech (tj. A = 'a'; - znamená přiřazení znaku a do proměnné A 
typu char). 

• string – řetězec znaků, na rozdíl od alphabet se v proměnné typu string 
mohou znaky opakovat, pokud se uvadí string jako hodnota, musí být uveden 
v uvozovkách. 

 

 Proměnné uvedené v této sekci lze používat pouze v samotném kódu šifry, 
tzn. ne v uživatelských funkcích. Kromě uživatelských proměnných obsahuje jazyk i 
globální proměnné, které lze použít kdekoliv – tj. v kódu šifry i v uživatelských 
funkcích. Globální proměnné jsou následující: 
 
INPUT_CHAR - právě zpracovávaný znak ze vstupního textu. Uživatelské funkce 
ho nemusí mít jako parametr, dostanou ho automaticky => takže, pokud budou chtít 
pracovat se znakem ze vstupní abecedy, stačí, když se budou odkazovat na tuto 
proměnnou. Její obsah lze měnit. Tato proměnná se aktualizuje vždy na začátku 
společného kódu (tj. na kličových slovech CODE nebo ForEach – zaleží, zda je 
použit ForEach nebo ne). Proměnná typu char. 
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OUTPUT_CHAR - výstupní znak, na začátku každého průchodu kódu má stejnou 
hodnotu jako INPUT_CHAR. Hodnota této proměné na konci kódu (tj. klíčové slovo 
CLOSE – pokud kód neobsahuje ForEach, a pokud ano, tak je to klíčové slovo 
EndForEach) určuje, na co se "právě zpracovávaný" znak zašifruje. Proměnná typu 
char. 
CIPHER_KEY - je v ní uložen klíč šifry, pokud šifra klíč nepoužívá, tak bude 
nastavena na prázdný řetězec (""). Proměnná typu string. 
ALPHABET – abeceda, nad kterou se pracuje, na začátku se do ní nastaví hodnota, 
která je uvedena na začátku skriptu u klíčového slova ALPHABET. Takže pokud 
v průběhu kódu bude potřeba přistupovat k původní abecedě, lze ji najít v této 
proměnné (pokud není její obsah změněn). Obsah teto proměnné je důležitý, neboť 
se s ním porovnávají znaky ze vstupu při rozhodování, zda je program bude 
ignorovat nebo zda je zpracuje (a to vždy při nastavení vstupního textu – na začátku 
skriptu a na začátku ForEach, pokud jich skript obsahuje více..). Proměnná typu 
alphabet. 
CIPHER_ALPHABET – abeceda, nad kterou se šifruje, uložená jako řetězec - 
proměnná typu alphabet, její obsah lze měnit, ale uživatel by měl dbát, aby počet 
znaků, které obsahuje abeceda v této proměnné byl vždy stejný jako v původní 
abecedě. Na začátku šifrování má stejný obsah jako ALPHABET. Tato proměnná je 
důležitá pro některé předdefinované funkce. 
 
 
d) Kód šifry 
 Kód šifry je uzavřen mezi klíčová slova CODE a CLOSE. Pro příkazy platí, 
že při zpracování textu budou pro každý znak provedny všechny příkazy z této sekce. 
Samozřejmě je tu jedna výjimka, kdy předchozí pravidlo neplatí, a to pokud se 
v kódu použije konstrukce ForEach/EndForEach. Těmito závorkami lze označit 
příkazy, které se provedou pro každý znak, tzn. že příkazy mimo tyto závorky se 
provedou pouze jednou během celého šifrování. Kód může obsahovat více závorek 
ForEach/EndForEach, pak bude pro každý znak vstupního textu provedeno několik 
různých posloupností příkazů. Pro více konstrukcí ForEach platí následující: první 
ForEach dostane jako vstupní text původní vstupní text, druhý bude mít jako vstupní 
text výstupní text prvního ForEach, atd. Vstupní text pro každý ForEach se 
kontroluje oproti abecedě v ALPHABET, znaky které v ní nejsou jsou ignorovány. 
Při psaní skriptu s více ForEach by se mělo dbát na hodnotu proměnné ALPHABET, 
aby se zbytečně neztrácely znaky z šifrovaného textu (toto se da řešit voláním 
ChangeAlphabet() s vhodnou abecedou mezi jednotlivými ForEach). ForEach 
nemohou být vnořené. 
 Pro průběh šifrování jsou důležité dvě globální proměnné a to INPUT_CHAR 
a OUTPUT_CHAR. Na začátku jednoho šifrovacího cyklu (posloupnosti příkazů, 
které se provádějí pro každý znak) jsou obě dvě nastaveny na stejný znak a  to na ten, 
který se má v příslušném okamžiku zpracovat. Na konci tohoto cyklu určuje 
proměnná OUTPUT_CHAR, na jaký znak se právě zpracovaný zašifruje, tento znak 
je přidán k výstupnímu textu. Z toho plyne, že každý kód by měl obsahovat přiřazení 
OUTPUT_CHAR = ...., jinak program nebude šifrovat. 
 Skriptovací jazyk nabízí využití podmínkových cyklů a to If a While cyklu. If 
podmínka má následující syntaxi: 

� If(podmínka)Then 
# kód # 
EndIf 
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� If(podmínka)Then 
# kód # 
Else 
# kód # 
EndIf 

 While má následující syntaxi: 
� While(podmínka)Do 

# kód # 
EndWhile 

 While není ošetřeno proti zacyklení, pokud se programu dá skript obsahující 
nekonečnou smyčku while, tak se program zacyklí a neskončí. Takže při psaní while 
cyklů by se mělo dbát na to, zda je podmínka správně napsaná a zda se nemůže 
zacyklit. 
 Podmínka může obsahovat následující operátory, pro porovnání dvou hodnot 
(proměnných) či návratových hodnot funkcí nebo jejich kombinací, pro porovnání 
platí pravidlo, že na každé straně operátoru musí mít hodnoty stejný typ. Možné 
operátory jsou: 
 

- == - porovná dvě hodnoty na rovnost 
- < - porovná dvě hodnoty, zda jedna je menší než ta druhá 
- != - porovná dvě hodnoty, zda se liší či ne 

 
 Dále jsou k dispozici dvě logické spojky AND a OR. Myslim, že jejich název 
napovídá jaký mají v podmínce význam. Při vyhodnocování podmínky mají přednost 
výrazy s operátory ==, < a != a až po jejich vyhodnocení se zpracují operátory AND 
a OR. 
 
 Dále máme možnost psát jednoduché příkazy. Každý z nich musí být 
ukončen středníkem. Jednoduchým příkazem může být volání funkce (uživatelské či 
jedné z předdefinovaných funkcí). Další možností je použít jeden ze tří operátorů pro 
přiřazení hodnoty do proměnné, operátory jsou =, += a -=. Druhé dva je možné 
použít pouze pro přiřazení do proměnných typu alphabet. += přidá do proměnné 
retězec (či znak) na své pravé straně a ze vzniklého řetězce vytvoří abecedu. -= má 
opačný efekt odebere z abcedy znaky obsažené v řetězci, který dostane na své pravé 
straně. 
 Pokud používáme operátor = s proměnnou typu int, tak máme možnost na 
pravou stranu umístit výraz pomocí aritmetických operátorů a závorek. Program 
obsahuje následující operátory: 

- + - plus 
- - - mínus 
- * - krát 
- / - celočíselné dělení 
- % - modulo, zbytek po dělení 

Tyto operátory mají následující priority, kterými se řídí vyhodnocování příslešných 
výrazů: 

• '+' 10 
• '-' 10 
• '-' 10 
• '/' 30 
• '%' 40 
• '*' 50 
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Čím větší číslo, tím má operátor větší prioritu. 
 Poslední věcí, která by se při vytvářená skriptu mohla hodit, je možnost psát 
do skriptu komentáře. Řádky začínající znakem # jsou považovány za komentář a 
programem jsou ignorovány. 
 
 Pokud všechny předchozí věci spojíme dohromady a vytvoříme skript, 
můžeme spustit program, nechat si zkontrolovat sktipt, opravit případné chyby a 
nechat si zašifrovat text. 
 
Příklad skriptu: 
(u skriptu neuvádím hlavičku, její příklad jsem uvedl výše, ale pouze část mezi 
klíčovými slovy OPEN a CLOSE) 
 
OPEN 
Var 
int pos; 
char z; 
EndVar 
CODE 
z= 'j'; 
ForEach 
pos= NumInAlph(z, CIPHER_ALPHABET); 
OUTPUT_CHAR= ShiftChar(pos); 
z= INPUT_CHAR; 
EndForEach 
CLOSE 
 
 
Příklad 2: 
Skript vezme 6 znaků z vstupního textu a otočí jejich pořadí. (Nyní uvádím skript 
celý včetně hlavičky.) 
 
NAME = TEST_SKRIPT2 
AUTOR = ARGIMON 
ALPHABET = CHAR 
CASE_SENSITIVE = TRUE 
KEY = FALSE 
OUTPUT_FORMAT = USER_DEFINE 
begin 
N= 1 
M= 6 
(1,6) (1,5) (1,4) (1,3) (1,2) (1,1) 
end 
OPEN 
CODE 
CLOSE 
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1.6. Skript pro databázi 
 
 Skript se skládá ze dvou částí – hlavičky a kódu funkcí. Hlavička obsahuje 
dvě povinná nastavení (pokud ve skriptu nejsou, program ho nezpracuje). Prvním je 
"NAME", které určuje název databáze, nad kterou skript pracuje a druhé je "COM" – 
určuje, co se má s funkcemi uvedenými ve skriptu vykonat. COM může mít tři 
hodnoty – ADD, DELETE a UPDATE. 
 ADD slouží pro přidávání do databáze, pokud databáze neexistuje, je 
vytvořena a jsou do ní uloženy funkce ze skriptu. Pokud existuje, funkce jsou do ní 
pouze přidány. Jestliže se ve skriptu vyskytne funkce, která se už v databázi 
vyskytuje (program kontroluje shodu jmen – nemohou být dvě funkce se shodným 
jménem), tak je vypsáno upozornění a funkce je ignorována (pokračuje se s další 
funkcí). 
 DELETE slouží pro mazání funkcí z databáze. Program načte skript a poté 
prochází jednotlivé funkce a maže je. Pokud funkce v databázi není, program ji 
ignoruje. Funkce maže podle jména. 
 UPDATE slouží pro přidávání funkcí do databáze, pokud funkce v databázi 
již existuje, tak je vymazána a vložena znovu. 
 
 
1.7. Přílohy 
 
1.7.1. Formální popis jazyka pomocí ABNF 
 
SKRIPT =  
 "NAME" SP "=" SP VALUE crlf 
 *(COM crlf) 
 ["AUTOR" SP "=" SP VALUE crlf] 
 *(COM crlf) 
 "ALPHABET" SP "=" SP VALUE crlf 
 *(COM crlf) 
 "CASE_SENSITIVE" SP "=" SP ("TRUE" / "FALSE")  crlf 
 *(COM crlf) 
 "KEY" SP "=" SP ("TRUE" / "FALSE") crlf 
 *(COM crlf) 
 ["DB" SP "=" SP VALUE  0*("SP" VALUE) crlf] 
 *(COM crlf) 
 ["OUTPUT_FORMAT" SP "=" SP (VALUE / USER_DEFINE) crlf] 
 *(COM crlf) 
 ["OUTPUT_INFO" SP "=" SP ("TRUE" / "FALSE") crlf] 
 *(COM crlf) 
 ["OUTPUT_KEY" SP "=" SP ("TRUE" / "FALSE") crlf] 
 *(COM crlf) 
 ["OUTPUT_ASK" SP "=" SP ("TRUE" / "FALSE") crlf] 
 *(COM crlf) 
 CIPHER 
 
USER_DEFINE = "USER_DEFINE" crlf  

"begin" crlf  
["EMPTY_CHAR=" SP (char/"RND")] 
"N=" SP 1*(DIGIT) crlf  ;kladny int 
"M=" SP 1*(DIGIT) crlf  ;kladny int 
"(" 1*(DIGIT) "," 1*(DIGIT) ")" *(SP "(" 1*(DIGIT) "," 1*(DIGIT) ")") 
"end" 
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CIPHER = "OPEN" crlf 0*(FUNCTIONS) [VARIABLES] "CODE" crlf C_BODY "CLOSE" crlf 
 
FUNCTIONS = "Function" SP1 NAME "(" [SP0 PARAM SP0] ")" crlf 
  "Begin" crlf [FVAR] F_BODY "End" crlf 
 
 
PARAM = TYPE SP1 NAME *("," SP0 TYPE SP1 NAME) 
 
FVAR = "FVar" crlf V_BODY "EndFVar" crlf 
 
F_BODY = 1*(FLINE crlf) 
 
FLINE = LINE / CON_W_R / RETURN 
 
CON_W_R = "If" "(" SP0 CONDITION SP0 ")" "Then" crlf 1*(FLINE crlf) "EndIf" 
CON_W_R =/ "While" "(" SP0 CONDITION SP0 ")" "Do" crlf 1*(FLINE crlf) "EndWhile" 
 
VARIABLES = "Var" crlf V_BODY "EndVar" crlf 
 
V_BODY = 1*(DEF crlf / COM crlf) 
 
DEF = TYPE SP1 NAME";" 
 
C_BODY = 1*(LINE crlf / CONN crlf  / FOR_C crlf) 
 
LINE = COMMAND ";" / COM / ";" 
 
FOR_C = "ForEach" crlf  1*(LINE crlf / CONN crlf) "EndForEach" 
 
COMMAND = CALL_FCE / VARIABLE SP0 AOP SP0 (FORMULA / VARIABLE / VALUE / 
CALL_FCE) 
 
CONN = "If" "(" SP0 CONDITION SP0 ")" "Then" crlf 1*(LINE crlf / CONN crlf) "EndIf" 
CONN = "If" "(" SP0 CONDITION SP0 ")" "Then" crlf 1*(LINE crlf / CONN crlf) 

"Else" crlf 1*(LINE crlf / CONN crlf) "EndIf" 
CONN =/ "While" "(" SP0 CONDITION SP0 ")" "Do" crlf 1*(LINE crlf / CONN crlf) "EndWhile" 
 
CONDITION = "(" SP0 CONDITION SP0 ")" 
CONDITION =/ CONDITION SP1 CONJ SP1 CONDITION 
CONDITION =/ (VARIABLE / VALUE / CALL_FCE) SP0 COP SP0 (VARIABLE / VALUE / 
CALL_FCE) 
CONDITION =/ CALL_FCE ;pokud funkce vrací hodnotu typu bool 
 
FORMULA = "(" SP0 FORMULA SP0 ")" 
FORMULA =/ FORMULA SP0 OP SP0 FORMULA 
FORMULA =/ (CALL_FCE / VARIABLE / VALUE) SP0 OP SP0 (CALL_FCE / VARIABLE / VALUE) 
 
OP = "*" / "/" / "%" / "+" / "-" 
AOP = "=" / "+=" / "-=" 
COP = "<" / "==" / "!=" 
CONJ = "AND" / "OR" 
 
CALL_FCE = NAME "(" [SP0 F_VAR SP0]")" 
F_VAR = (VARIABLE / VALUE) *( "," SP0 VARIABLE / VALUE) 
 
COM = # string 
RETURN = "return" SP1 (VARIABLE / VALUE); 
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VARIABLE = NAME 
VALUE  ;hodnota prislusneho typu 
NAME = ALPHA *(ALPHA / DIGIT / "_") 
TYPE = "alphabet" / "char" / "int" / "string" 
 
SP = %x20 ;mezera 
TAB = %x09 ;tabulator 
SP0 = 0*(SP / TAB) 
SP1 = 1*(SP / TAB) 
crlf = CR LF ;odradkovani, konec radku 
ALPHA = %x41-5A / %x61-7A  ;A-Z / a-z 
DIGIT = "0" / "1" / "2" / "3" / "4" / "5" / "6" / "7" / "8" / "9" 
 
 
;typy a jejich mozne rozsahy 
alphabet = *(char) ;jako hodnota se pise v uvozovkach 
   ;prosty string, tj. muze obsahovat kazdy znak prave jednou 
 
;jako hodnota se pise v apostrofech 
char = ALPHA / DIGIT / "<" / ">" / "{" /  "}" / "[" / "]" / "(" / ")" 
char =/ "*" / "+" / "-" / "=" / "/" / "^" 
char =/ "!" / "?" / "." / ":" / ";" / "~" / "_" / "," / SP  
char =/ "#" / "$" / "%" / "@" / "&" 
 
int = "d" [-] 1*(DIGIT) ;rozsah <-10000, 10000> 
string = *(char)  ;jako hodnota se pise v uvozovkach 
bool = "TRUE" / "FALSE" 
 
;Operatory – jake typy se s nimi daji pouzit: 
[alphabet] '=' [alphabet] 
[int] '=' [int] 
[char] '=' [char] 
[string] '=' [string]/[char]/[alphabet] 
[alphabet] '+=' [alphabet]/[char]/[string] 
[alphabet] '-='  [alphabet]/[char]/[string] 
[int] '*' / '/' / '%' / '+' / '-' [int] 
[TYPE] '==' / '!=' / '<' [TYPE] 

 
1.7.2. Formalní popis skriptu pro ovládání databáze 
 
DB_SKRIPT =  
 "NAME" SP = SP VALUE crlf 
 "COM" SP = SP ("ADD"/"DELETE"/"UPDATE") crlf 
 1*(FUNCTION) 
FUNCTION = "Function" SP1 NAME "(" [SP0 PARAM SP0] ")" crlf 
  "Begin" crlf [FVAR] F_BODY "End" crlf 
 
;VALUE, NAME, PARAM, FVAR, F_BODY, SP, SP0, crlf – shodne jako v sekci 1.7.1. 
 

 
1.7.3. Popis předdefinovaných funkcí 
 
char ShiftChar(int n) 
 
Vstup: znak z INPUT_CHAR, celé číslo n (může být kladné i záporné), abeceda – 
CIPHER_ALPHABET 



 18 

Výstup: "nový" znak 
 
Práce: funkce pracuje nad abecedou uloženou v CIPHER_ALPHABET. Vstupní 
znak získá z proměnné INPUT_CHAR. Vstupní znak posune o n (číslo ze vstupu) 
znaků v abecedě. Znak může být posunut jak dopředu (kladné n), tak dozadu 
(zaporné n), znaky se posouvají modulo počet znaků v abecedě – tj. když se dojde na 
konec abecedy, bude se pokračovat z "druhého" konce. Pokud je n rovno nule, tak 
funkce se znakem neudělá nic a vratí ten samý znak. Pokud znak nebude v abecedě 
nalezen, chování funkce není definováno. Návratová hodnota funkce musí být 
přiřazena do nějaké proměnné nebo bude ztracena (viz příklad). 
 
Příklady použití: 

v CIPHER_ALPHABET je nastavena abeceda: "abcdefghijklmn" 
v proměnné INPUT_CHAR je 'c' 
OUTPUT_CHAR = ShiftChar(3); 
#toto volání uloží do OUTPUT_CHAR 'f' (pokud se hodnota této proměnné 

už nezmění, tak se znak 'c' zašifruje na 'f' 
 
mějme stejné počáteční hodnoty v proměnných jako v předchozím příkladě 
OUTPUT_CHAR = ShiftChar(-2); 
#toto volání uloží do proměnné OUTPUT_CHAR znak 'a' 
 
mějme opět stejné počáteční hodnoty v proměnných 
OUTPUT_CHAR = ShiftChar(-5); 
#v proměné se objeví: 'l' 

 
SubKey() 
 
Vstup: abeceda – CIPHER_ALPHABET, klíč – CIPHER_KEY 
Výstup: nová šifrovací abeceda – uložena v CIPHER_ALPHABET 
 
Práce: Funkce vezme klíč z CIPHER_KEY a umístí ho na začátek abecedy uložené v 
CIPHER_ALPHABET. Poté z abecedy (CIPHER_ALPHABET) odstraní všechny 
duplicity - bude zachován vždy první výskyt pro každý znak obsažený v abecedě - 
vytvoří se prostý řetězec. Pokud CIPHER_KEY obsahuje "" némá funkce žádný 
účinek. 
 
Příklad použití: 
 v CIPHER_ALPHABET máme abecedu "abcdefghijklmn" 
 v proměnné CIPHER_KEY máme klíč "med" 
 SubKey(); 
 #toto volaní vytvoří v proměnné CIPHER_ALPHABET abecedu 
"medabcfghijkln" 
 
int NumInAlph(char, alphabet) 
 
Vstup: znak a abeceda – jako parametry 
Výstup: číslo (int), pořadí znaku v abecedě 
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Práce: funkce vrací pořadí znaků v abecedě (znaky jsou číslované od nuly). Pokud by 
funkce dostala jako parametr znak a abecedu, která tento znak neobsahuje, tak vrátí –
1. Jak znak tak i abeceda musejí být zadané jako parametr, abeceda (i znak) mohou 
být zadané jak hodnotou, tak i proměnnou. Samozřejmě proměnná musí mít správný 
typ – tj. pro abecedu alphabet a pro znak char. Pokud bude abeceda prázdná, tak 
funkce vrátí –1. Pokud by funkce jako parametr dostala řetězec, ve kterém by se 
opakovaly některé znaky – tj. hodnotu typu string, vyvolá chybu – špatný parametr. 
Pokud funkce dostane jako parametr proměnnou typu alphabet, tak předchozí situace 
nemůže nastat. 
 
Příklady použití: 
 máme proměnou i typu int (deklarovanou v sekci var); 

i = NumInAlph('c', "abcdefg"); 
#toto volání uloží do proměnné hodnotu 2 
 
i = NumInAlph('a', "abcdefg"); 
#do proměnné i se dostane hodnota 0 
 
i = NumInAlph('z', "abcdefg"); 
#po tomto přikazu bude v i –1 (protože abeceda neobsahuje znak z) 

 
int StringLength(string) 
 
Vstup: řetězec znaků – jako parametr 
Výstup: délka vstupního řetězce (int) 
 
Práce: funkce zjišťuje délku řetězce, který dostane na vstupu. Délku vrací jako 
hodnotu – int (celé číslo). Prázdný řetězec má délku nula. Do délky funkce počítá 
všechny znaky obsažené ve vstupním řetězci (a je jedno, jestli jsou obsaženy 
v abecedě, která je v proměné ALPHABET nebo nejsou). 
 
Příklad použití: 
 máme proměnou int i. 
 i = StringLength("abcdefg"); 
 #v i bude uložena hodnota 6 
 
char SFromCAlph(char) 
 
Vstup: znak – jako parametr, proměnné ALPHABET a CIPHER_ALPHABET 
Výstup: "zašifrovaný" znak 
 
Práce: funkce slouží k "zjišťování odpovídajícího znaku" vstupnímu znaku. Vstupní 
znak musí byt z abecedy, se kterou se pracuje (v proměnné ALPHABET či 
CIPHER_ALPHABET). Pokud znak v abecedě není, tak návratová hodnota funkce 
není definována. Funkce si zjistí pořadí znaků v původní abecedě (ALPHABET) a 
vratí znak se stejným pořadím z abecedy v CIPHER_ALPHABET. Pokud je abeceda 
v CIPHER_ALPHABET kratší než (či delší než) v ALPHABET, tak funkce nemá 
definované chování.  
 
Příklady použití: 
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 Abeceda, nad kterou šifrujeme je "abcdefgh" (je uložena v proměnné 
ALPHABET) 
 abecedu v CIPHER_ALPHABET jsme změnili na "chgabfde" 
 máme proměnnou znak typu char 
 znak = SfromCAlph('c'); 
 #do proměnné znak se nastaví 'g' 
 
 máme stejnou abecedu v ALPHABET 
 v druhé proměnné máme abecedu "xzyjklop" 
 znak = SfromCAlph('a'); 

 #tento příkaz způsobí, že se v proměnné znak objeví znak 'x' 
 
ChangeAlphabet(alphabet) 
 
Vstup: abeceda jako parametr, proměnná ALPHABET 
Výstup: proměnná ALPHABET se změněným obsahem 
 
Práce: Nastaví obsah proměnné ALPHABET na hodnotu svého parametru. Tato 
fuknce by se měla používat opatrně. Proměnná ALPHABET by měla mít v průběhu 
šifrování konstantní délku a stejné znaky (na pořadí nezáleží – tj. mohou být různě 
zapermutované). Pokud se změní znaky v této proměnné, mohou se ztrácet znaky ze 
vstupu (program je bude ignorovat, protože nejsou v abecedě, nad kterou pracuje). 
Pokud je vstupní parametr prázdný řetězec (""), tak funkce neudělá nic a v proměnné 
ALPHABET zůstane původní hodnota. Pokud jako parametr dostane funkce řetězec, 
ve kterém se budou opakovat znaky, funkce vyvolá chybu – špatný parametr, 
očekává parametr typu alphabet. 
 
Příklad: 
 ChangeAlphabet("abfcdeeefha"); 
 #do proměnné ALPHABET se dostane abeceda "abfcdeh" 
 
string StringConc(string, string) 
 
Vstup: řetězce s1 a s2 
Výstup: řetězec vzniklý spojením s1 a s2 
 
Práce: Funkce spojí dva řetězce a vratí spojený řetězec. Jako parametry může dostat 
proměnné typu string nebo řetězce v uvozovkách. 
 
Příklad:  
 StringConc("Ahoj.", "Jak se máš?"); 
 Toto volání vratí řetězec "Ahoj.Jak se máš?". 
 
char ICharInStr(string s, int i) 
 
Vstup: řetězec s a pozice i 
Výstup: znak řetězce na pozici i. 
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Práce: Funkce vratí znak na i-té pozici v řetězci, který dostane na vstupu. Pokud je 
řetězec kratší než i, návratová hodnota funkce není definována. První znak v řetězci 
je na nulté pozici. 
 
Přiklad:  

IcharInString("abcdefg", 0); - vratí 'a' 
IcharInString("abcdefg", 4); - vratí 'e' 

 
SetOutputText(string new_output_text) 
 
Vstup: řetězec s textem 
Výstup: změněný výstupní text (uložený v interní proměnné programu) 
 
Práce: Funkce změní hodnotu výstupního textu na hodnotu svého parametru. Pokud 
je parametr prázdný řetězec, funkce neprovede nic. Jinak pro vstupní řetězec neplatí 
žádná omezení – jen znaky musí být ze šifrovací abecedy, uložené v proměnné 
CIPHER_ALPHABET! Restrikce má pouze použití funkce. Funkci lze použít jen ve 
skriptech obsahujících ForEach a nelze ji použit v rámci ForEach – tj. funkce musí 
být ve skriptu umístěna mimo ForEach/EndForEach a skript musí tuto konstrukci 
obsahovat. 
 
char RndCFromAlph(alphabet a) 
 
Vstup: abeceda 
Výstup: náhodný znak z abecedy 
 
Práce: Funkce vygeneruje náhodný znak z abecedy, kterou dostane jako parametr. 
Pokud je zadaná abeceda prázdná generuje se ze všech znaků, které mohou být 
přiřazeny do proměnné typu char (tohoto skriptovacího jazyka). 
 
int NPosInStr(int n, string s) 
 
Vstup: číslo a řetězec 
Výstup: pozice znaku v řetězci 
 
Práce: Funkce vrátí pozici znaku ve vstupním řetězci, který je po seřazení znaků 
řetězce dle jejich pořadí v abecedě, na n-tém místě. Číslo n musí být menší nebo 
rovno délce řetězce a musí být vetší než nula. Při chybě funkce vrací -1. Pokud 
řetězec není prostý (tj. některé znaky se v něm opakují) tak nejmenší pozici 
v abecedě z těchto znaků má ten znak, který je nejvíc nalevo (nejblíž k začátku 
řetězce). 
 
Příklad: 
 Pracujeme nad abecedou malých písmen (ALPHA_S). 
 Ve skriptu máme volání NPosInStr(1, "ahoj"); 

Jako výsledek dostname 0 (první v abecedě ze znaků z řetězce je 'a' a toto 
písmeno je v řetězci na 0-té pozici. 
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Dokumentace – Cipher framework 
 
 

Programátorská dokumentace 
 
 

Struktura programu: 
1) zpracování příkazové řádky 
2) spuštění příslušných funkcí dle parametrů 

a. -h, -f či bez parametrů 
Vypsání nápovědy, konec. Návratová hodnota 1 nebo 2. 

b. -t (kontrola skriptu) 
Zpracování skriptu, konec. Návratová hodnota 3. 

c. -c (zašifrování textu) 
Zpracování skriptu, provedení příkazů skriptu, vypsání výsledného 
textu, konec. Návratová hodnota 4. 

d. -a (práce s databází) 
Zpracuje skript, provede operace nad databází. Návratová 
hodonota 5 

e. -d (zašifruje text v režimu s příkazovou řádkou) 
Návratová hodnota 6. 

3) chyba – progam vrátí  -1 
 

 
 
 Při zpracování příkazové řádky program počítá, že v argv[0] má uložené 
jméno programu (proto obsah argv[0] nijak nekontroluje), argc by mělo odpovídat 
počtu parametrů příkazové řádky. Program provádí kontrolu počtu parametrů – 
projde argv do první NULL hodnoty a spočítá si ne-NULL hodnoty, pokud toto číslo 
neodpovídá argc, tak program skončí s chybou. Pokud je vše v pořádku, tak je 
zpracována příkazová řádka dle popisu parametrů uvedeném v uživatelské části 
dokumentace. Pokud je vše v pořádku, tak je spuštěna požadovaná akce (help, 
šifrování, kontrola skriptu). 
 
 Pokud je program spuštěn bez parametrů nebo s žádostí o nápovědu (-h či -f), 
je pouze spušťěna funkce, která vypíše text (nápovědu) na obrazovku a program je 
ukončen. Fuknce pro vypsání nápověd jsou umístěny v output.h (output.cpp). 
 
 Pokud je program spuštěn s parametrem –c, je nejdříve zpracován skript, pak 
proveden kód uvedený ve skriptu a nakonec vypsán výsledný text. Zpracovaní 
skriptu zajišťují funkce z “parser.h“. Tyto funkce projdou skript, zkontrolují, zda se 
v něm nevyskytují chyby – neznámá instrukce, špatně použité typy, apod. Procházejí 
řádku po řádce, pokud je řádka v pořádku, tak ji převedou do upraveného tvaru a 
uloží do kontejneru (deque<string>, C++). Pokud narazí na chybu, vypíší chybovou 
hlášku a ukončí program. Zpracovaná řádka má následující tvar: 

- řádky odpovídají přepisu gramatiky (formální popis jazyka), jen příkazy 
nejsou zakončeny středníkem, mezery (SP0 ci SP1) jsou nahrazeny znakem 
SPECIAL_CHAR (v aktuální verzi: ’|’, neboť se nemůže vyskytovat nikde 
v kódu). 
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- např. OUTPUT_CHAR= ShiftChar(3); převedou na 
OUTPUT_CHAR|=|ShiftChar(3) 

 Názvy funkcí odpovídají přibližně pravidlům gramatiky z formálního popisu 
jazyka a zajišťují věci, které jsou uvedeny v daném pravidle. Toto samozřejmě platí 
pouze pro významnější pravidla. 
 Po zpracování celého skriptu jsou spuštěny funkce z “run.h“, které zajistí 
samotné šifrování. Postupně procházejí kontejner, kde je uložen kód (příkazy) 
připravený parterem, a provádějí jednotlivé instrukce v něm uložené. Pro provedení 
operátorů využívají pomocné funkce z “fce.h“, kde je pro každý operátor vytvořena 
speciální funkce, která provede to, co se od operátoru očekává. Pokud vše proběhne 
v pořádku, je spuštěna funkce print (z “output.h”), která zajistí výpis výsledného 
textu. 

 
Pokud se program spustí s příkazem –t (tj. kontrola skriptu), proběhne pouze 

parser, při nalezení chyby vypíše chybovou hlášku, ale program neukončí – snaží se 
projít celý skript. V tomto režimu progam ukončí jen závažné chyby (neotevření 
souboru se skriptem, apod.). 

 
Program nabízí možnost vytváření si databáze s vlastními funkcemi. Databáze se 

ovládá pomocí skriptu a spuštěním programu s parametrem -a. Skript pro práci 
s databází obsahuje dvě nastavení (jméno databáze a příkaz, co se má s databází 
provést), dalé kódy funkcí, které se mají do databáze vložit (odebrat či změnit). 
Možné operace nad databází jsou ADD, DELETE a UPDATE.  

Databáze se skládá ze dvou souborů – indexu a primárního souboru. V indexu 
jsou uložena jména funkcí spolu s jejich pozicemi v primárním souboru. 
V primárním souboru jsou uloženy kódy funkcí ve speciálním formátu, který vytváří 
parser. Primární soubor je nesetříděný, nové funkce se přidávají na jeho konec. 
Pokud se uživatel rozhodne nějakou funkci z databáze smazat, je celý primární 
soubor překopírován (bez mazané funkce) do nového souboru. Při provádění updatu 
funkce je funkce nejdříve z databáze vymazána a poté znovu vložena. Funkce se 
v databázi vyhledávají dle jména. Při práci s databází program používá zámky. 
Zámky vytváří pomocí adresářů (dirnamelock, kde name je jméno příslušné datbáze). 
Tato varianta zámků byla zvolena z důvodu přenositelnosti programu.  
 

Pokud skript obsahuje uživatelskou funkci, je pro ni vytvořena struktura 
“function“, která obsahuje informace o funkci. Konkrétně kontejner s kódem 
(uložení je stejné jako uložení kódu skriptu), kontejner s proměnnými, informaci o 
jménu funkce, typu návratové hodnoty a o počtu parametrů. Pro každý parametr je 
vytvořena proměnná (struct variable – viz. níže). Parametry jsou uloženy 
v kontejneru pro proměnné na začátku (za nimi jsou pak umístěny ukazatele na 
ostatní proměnné, pokud funkce nějaké má). Pokud uživatel během svého skriptu 
zavolá funkci (uživatelskou), tak je obdobně jako kód skriptu proveden její kód – tj. 
program projde kontejner s kódem funkce a postupně provede jednotlivé řádky. 
Předdefinované funkce jsou naprogramovány přímo v C, tj. není pro ně vytvořena 
žádná struktura. Pokud je potřeba provést předdefinovanou funkci, CallFce() 
(zpracovává volání funkcí) zavolá přímo příslušnou funkci. 

 
Proměnné (skriptu) jsou v programu uloženy jako strukturka “variable“. Když 

program narazí na deklaraci proměnné, vytvoří pro ni novou strukturu a ukazatel na 
ni umístí do příslušného kontejneru. Pro golbální proměnné se struktury vytvoří před 
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započetím zpracování skriptu (funkce GlobalVarInit() volaná funkcí Init()). Struktura 
proměnné obsahuje jméno proměnné, její hodnotu a typ. 

Hodnoty proměnných jsou uloženy v proměnných typu string (C++). Pokud je 
potřeba provést změnu hodnoty proměnné, pracuje se se stringy, pokud je potřeba 
provést aritmetickou operaci, je nejdřív string převeden na int a po provedení operace 
je int převeden zpět na string. 

 
Informace o skriptu jsou uloženy ve struktuře script. Jsou v ní uloženy kontejnery 

(deque) pro kód, proměnné (uživatelské, globální) a funkce, struktura s nastavením 
skriptu či informace o uživatelském výstupu. 
 
Přidání globální proměnné 
 
 Pro přidání globální proměnné je potřeba zmodifikovat funkci 
GlobalVarInit(). Je třeba přidat do ní definici nové proměnné – tj. nechat v ní 
vytvořit novou strukturu variable. Pokud chceme tuto nově vzniklou proměnnou 
používat v nějaké své nově vytvořené předdefinované funkci a chceme k ní mít 
přístup přes strukturku global_var_ptrs, pak musíme upravit definici této struktury a 
přidat do ní definici iteratoru na námi nově vytvořenou proměnnou a ve funkci 
GlobalVarInit () upravit závěrečný cyklus, kde se přiřazují hodnoty do iterátorů této 
struktury. 
Př. Chceme přidat proměnnou X typu int, následující kus kódu je třeba přidat do 
GlobalVarInit(): 

ptr= new(variable); //alokace nove struktury variable 

 if(ptr == NULL){ 

  return false; //pokud se nezdarila konec 

 } 

 ptr->name= "X";  //nastaveni jmena promenne 

 ptr->type= "int";  //nastaveni typu promenne 

 ptr->value= "";  //vynulování hodnoty (projistotu ☺ ) 

 

 S->gv.push_back(ptr); //uložení nově vzniklé proměnné do 

kontejneru 

 ptr= NULL;   //vynulování pointru 
 
Přidání předdefinované funkce 
 
 Pro přidání nové předdefinované funkce je potřeba vytvořit novou funkci 
v headru fce.h. Funkce musí mít jako návratovou hodnotu string. Jako parametr 
musíme funkci dát string řetězec, ve kterém dostane seznam svých parametrů. Poté 
by měla mít jako vstupní parametry ukazatele na kontejnery s uživatelskými 
proměnnými a globálními proměnnými, popřípadě ukazatel na strukturu s iterátory 
na globální proměnné. 
 Poté co vytvoříme funkci, je potřeba přidat ji do všech funkcí zabývajících se 
zpracováním funkcí. Tyto funkce jsou následující: 

- helpfce.h : 
o CheckName(), do podmínky, která testuje klíčová slova přidat název 

námi nově vytvořené funkce. Např.  
|| name == "X" 

o FindFce(), do podmínky testující, zda hledaný název je shodný 
z názvem některé z předdefinovaných funkcí přidat název naší nové 
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funkce. Např. 
 || name == "X" 

o GetFceNP(), přidat, kolik má naše funkce parametrů (přidat 
příslušnou podmínku). Např. pro funkci X s 2 parametry: 
if(name == "X"){ 

 return 2; 

} 
o GetParType(), vytvořit podmínky pro parametry naší nové funkce, 

jaký typ má parametr na 1,2,... místě (dle počtu parametrů funkce), při 
přesažení počtu parametrů je návratová hodnota NONE. Např. Pro 
funkci X s 2 parametry, prvním typu int a druhým typu char: 
if(fce_name == "X"){ 

 if(parnum == 1){ 

  return "int"; 

 }else{ 

  if(parnum == 2){ 

   return "char"; 

  }else{ 

   return "NONE"; 

  } 

 } 

} 
o GetFceRetType(), napsat, jaký typ vrací naše funkce, pokud funkce 

nic nevrací tak zapsat void. Např. pokud naše funkce vrací alphabet: 
if(name == "X"){ 

 return "alphabet"; 

} 
- output.h: 

o print_prog_help(), přidat info o naší nové funkci 
- run.h: 

o CallFce(), přidat podmínku, v které bude zavolána naše nová funkce 
(její zápis v C). Např pro funkci X, pro niž jsme vytvořili funkci 
s následující hlavičkou: 
string X(string s, deque<variable*>* uv, 

deque<variable*>* gv); 

Podmínka by měla vypadat následovně: 
if(buf == "NumInAlph"){ 

 if(dbgline && (*stop) == 5){ 

  printf("%s je knihovní funkce, nelze 

sledovat její kód.\n", buf.c_str()); 

 } 

 return X(name, user_var, global_var); 

} 
 
Přidání nové abecedy 
 
 Pro přidání nové (předdefinované abecedy) je potřeba přidat její definici do 
headru helpfce.h (k ostatním předdefinovaným abecedám) a poté upravit funkci 
GetDefinedAlphabet(), aby počítala i s touto novou abecedou. Pokud bychom chtěli 
vytvořit novou abecedu, tak by neměla obsahovat znaky, které nelze uložit do 
proměnné typu char, jinak by v programu mohly nastat problémy. 
Př. Abeceda obsahující znaky a-f s názvem X. 
#define X "abcdef" 

Do funkce GetDefinedAlphabet se přidá následující podmínka: 
if(s == "X"){ 

 return X; 
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} 
 
Přidání nového formátu výstupu 
 
 O výstup textu se stará funkce print() z output.h, pokud chceme přidat nový 
výstup je potřeba upravit tuto funkci. Je potřeba do ní připsat definici jak se má text 
vypsat na obrazovku. 
 
Přidání nového příkazu pro příkazovou řádku 
 
 Funkce pracující s příkazovou řádkou jsou umístěny v debugline.h a 
debugline.cpp. První, co by se mělo pro vytvoření nového příkazu udělat, je 
vytvoření nové konstanty v headru helpfce.h (COM_název-příkazu). Například pro 
příkaz "u" by se do headru přidal řádek: #define COM_u 15. Číslo  konstanty musí 
být různé od již definovaných příkazů. Tato část není nutná, ale pro další modifikace 
příkazů je důležitá – je vidět, jaká čísla jsou již použita, a je menší riziko, že se 
vytvoří dva příkazy se stejným číslem. 
 Dále je potřeba modifikovat následující funkce v debugline.cpp: 

o ParseComLine(), pokud příkaz vyžaduje nějakou hodnotu (tj. na příkazové 
řádce bude zadáno u "ahoj"), přidáme následující kód: 
if(buf == "u"){ 

 return COM_u; 

} 

před podmínku: if(i < input.length()). Pokud příkaz nevyžaduje 
žádnou hodnotu, přidá se výše uvedený kód do else větve podmínky if(i < 
input.length()). Místo konstanty COM_u může být i číslo (záleží, zda pro 
nový příkaz máme definouvanou konstantu v helpfce.h – doporučeno). 

o Commands(), zde rozšíříme switch o následující kód: 
case COM_u: 

 /*Co má příkaz vykonat!*/ 

 break; 

Do těla case vložíme příkazy, které by se měly provést po zadání příkazu.  
Dle toho, co má příkaz provádět, je potřeba vytvořit pro něj speciální funkci (jež jeho 
akci provede). Pokud chceme, aby nás náš nový příkaz posouval po kódu skriptu, je 
potřeba nastavit proměnné end a stop; pokud end bude po provedení našeho příkazu 
false program opět vypíše > a zůstane na aktuální řádce (neopustí funkci 
Commands), ale když nastavíme end na true, program ukončí práci na aktuální řádce 
a přesune se na další. Proměnná stop ovlivňuje, kde se program zastaví (a bude 
očekávat nějaké příkazy od uživatele). V programu jsou použity následující hodnoty 
stop: 

- 0 – program se zastaví na následující řádce 
- 1 – následjící písmeno vstupního textu (příkaz l) 
- 3 – program dokončí šifrování a vypíše výsledek 
- 5 – program bude sledovat kód uživatelské funkce (příkaz n) 
- -1 – okamžité ukončení 

Pro přidávání nových hodnto stop je potřeba modifikovat funkce v run.h. Tato 
modifikace už nelze jednoduše popsat, neboť závisí na tom, kde chceme program 
zastavit.. Do funkcí je potřeba přidat správnou podmínku, která by měla obsahovat 
následující řádky: 
stop= Commands(it, uv, gv, fce, gvp); 

if(stop == -1){ 

return SMTH; 
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} 

První řádek zavolá funkci pro čtení a zpracování příkazů. Druhý řádek testuje, zda 
nebyl zadán příkaz h (okamžité ukončení), pokud ano, funkce vrátí chybovou 
hodnotu a program je tím ukončen (místo SMTH se musí zadat chybová hodnota 
funkce, ve které je kód umístěn). 
 
Databáze (možné problémy) 
 

• ADD: 
Při přidávání může nastat problém, pokud se po přidání všech funkcí ze 
skriptu nepodaří otevřít soubor s indexem (tj. programu se nepovede uložit 
nový index). Tímto se databáze dostane do stavu, kdy index neodpovídá 
primárnímu souboru, ve kterém jsou uloženy funkce, které není možné 
z databáze jakkoliv získat. Tento problém se dá vyrešit smazáním libovolné 
databázové funkce (zavoláním skriptu s com DELETE s alespoň jednou 
funkcí na smazání). Při mazání funkcí budou funkce, které nejsou v indexu 
databáze, také smazány. 

• DELETE: 
Zde může nastat problém, pokud se po smazání funkcí nepodaří přejmenovat 
dočasný primární soubor. Databáze se dostane do stavu, kdy existuje soubor 
s indexem, ale neexistuje primární soubor. Program není tuto situaci schopen 
vyřešit. Uživatel může tento probém vyrešit přejmenováním tmp-souboru 
(dbname_tmp na dbname). Dalším řešením je smazání celé databáze (suboru 
s indexem a tmp souboru) a její znovuvytvoření. Dále zde může nastat 
podobný problém jako v předchozím případě – nepodaří se otevřít soubor 
s indexem, tudíž nemůže být index uložen a neodpovídá primárnímu souboru. 
Tato situace má jediné řešení – znovuvytvoření celé databáze. 

• UPDATE: 
Tento příkaz kombinuje obě předchozí metody. Nejdříve provede delete 
funkcí ze skriptu (pokud v databázi jsou) a poté je tam zpětně přidá. Takže 
zde mohou nastat všechny výše popsané problémy. 

• Problém se může vyskytnou i díky lock-adresářům. Pokud byl program 
(pracující s nějakou databází) nekorektně ukončen, tak lock adresář pro danou 
databázi zůstal vytvořen a nemá ho kdo smazat. Tudíž je potřeba před 
spuštěním programu se skriptem, který vyžaduje práci s danou databází, lock 
adresář smazat jinak program skončí v nekonečné smyčce (snaží se vytvořit 
lock-adresář a pokud se mu to nepovede, tak se uspí na 1s). Problémem 
nekorektního ukončení programu může být  i nekonzistentní databáze 
(řešením znovuvytvoření databáze). 


