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Zadanie 32.

Szyfr zegarowy
Wykorzystane funkcje: D , FRAGMENT.TEKSTU, JEELI, LOS, PODAJ.POZYCJ , TEKST,
WIERSZ, ZAOKR.DO.CA K
Wykorzystane narzdzia: formuy, funkcje
Poziom trudnoci: 5/5

Tre zadania
Przygotuj arkusz, za pomoc którego bdzie mona zaszyfrowa sowa o maksymalnej
dugoci 20 znaków, korzystajc z szyfru zegarowego. W szyfrze tym literom przyporzdkowuje si odpowiednie godziny zgodnie z tym, co pokazano na poniszym rysunku. Wiadomo zaszyfrowan zapisuje si, podajc odpowiednie cyfry (poprzedzone zerem w przypadku godzin jednocyfrowych) jako godzin oraz losow liczb
minut po znaku dwukropka. Poszczególne wskazania czasu oddzielane s przecinkami.
Przykadowo sowo latarka moe by zaszyfrowane jako 12:33,01:14,19:45,01:08,
17:24,11:06,01:22.
Przyjmij zaoenie, e sowo do zaszyfrowania zapisane jest z uyciem liter alfabetu
aciskiego (bez polskich znaków diakrytycznych).
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Rozwizanie
Przygotowywanie arkusza
Z algorytmu dziaania szyfru wynika, e szyfrator nie jest jednoczenie deszyfratorem,
dlatego konieczne bdzie przygotowanie dwóch arkuszy — jednego do szyfrowania
hasa i drugiego do deszyfrowania. Rozpocznij od przygotowania arkusza do szyfrowania.
Przygotowanie arkusza do deszyfrowania bdzie zadaniem dodatkowym.
1. Sowo-haso do zaszyfrowania wpisywane bdzie do komórki A1. Przykadowo
wpisz haso latarka.
2. W komórkach zakresu M1:N24 przygotuj tabel zawierajc spis liter alfabetu

i odpowiadajcych im godzin. Zawarto tej tabeli zostaa przedstawiona poniej.
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Rozbijanie wyrazu na litery
1. Najpierw trzeba sowo do zaszyfrowania rozbi na pojedyncze litery, zapisujc
kad z liter w osobnej komórce. W tym celu do komórki C1 wstaw funkcj JEELI.
 Jako argument test_logiczny wstaw funkcj D , wskazujc jako jej argument
tekst komórk A1 (zastosuj adresowanie bezwzgldne). Za funkcj D dopisz
znak nieostrej wikszoci >=, a nastpnie wstaw bezargumentow posta
funkcji WIERSZ. Argument test_logiczny przyjmie zatem posta nastpujcej
formuy D ($A$1)>=WIERSZ(). Za chwil zawarto komórki C1 zostanie

skopiowana w dó arkusza a do komórki C20, tak aby w rezultacie litery
hasa byy zapisane w kolejnych wierszach kolumny C. Zadaniem tej formuy
bdzie rozpoznanie, czy pozosta jeszcze jaki znak hasa do zapisania w danej
komórce z zakresu C1:C20.
 Jako argument warto_jeeli_prawda wstaw funkcj FRAGMENT.TEKSTU,
wskazujc jako jej argument tekst komórk A1 (zastosuj adresowanie
bezwzgldne). Jako argument liczba_pocztkowa wstaw bezargumentow
posta funkcji WIERSZ, a jako argument liczba_znaków wpisz warto 1.
Argument warto_jeeli_prawda przyjmie zatem posta nastpujcej formuy
FRAGMENT.TEKSTU($A$1;WIERSZ();1).

Za pomoc tej formuy w kadej kolejnej komórce zakresu C1:C20
„wycinana” jest kolejna (ustalana za pomoc funkcji WIERSZ) litera z hasa.
 Jako argument warto_jeeli_fasz wpisz wyraenie tekstowe "". Jeli

nie ma ju znaków do wycicia z hasa, w kolejnych komórkach zakresu
C1:C20 zapisywane bdzie puste wyraenie tekstowe.
Caa formua w komórce C1 bdzie nastpujcej postaci:
=JEELI(D ($A$1)>=WIERSZ();FRAGMENT.TEKSTU($A$1;WIERSZ();1);"")
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2. Skopiuj zawarto komórki C1 w dó arkusza a do komórki C20.

Kodowanie liter
1. Do komórki D1 wstaw funkcj JEELI.
 Jako argument test_logiczny wpisz formu C1<>"".
 Jako argument warto_jeeli_prawda wstaw funkcj TEKST. Jako argument
warto funkcji TEKST wstaw funkcj PODAJ.POZYCJ . Funkcja ta bdzie

ustala pozycje kolejnych liter z hasa w tabeli godzin. Argumentem
szukana_warto bdzie zatem komórka C1, argumentem przeszukiwana_tab

bdzie zakres komórek N1:N24 (zastosuj adresowanie bezwzgldne),
a argumentem typ_porównania warto 0. Uzupenij jeszcze argument
format_tekst funkcji TEKST wyraeniem tekstowym "00". Dziki tak
skonstruowanej formule bdcej argumentem warto_jeeli_prawda
do kolejnych komórek zakresu D1:D20 wstawiane bd zawsze godziny
zapisane w postaci dwucyfrowej, odpowiadajce poszczególnym literom
alfabetu.
 Jako argument warto_jeeli_fasz wpisz wyraenie tekstowe "". Jeli

nie ma ju wycitych z hasa liter, w kolejnych komórkach zakresu D1:D20
zapisywane bdzie puste wyraenie tekstowe.
Formua w komórce D1 powinna mie zatem posta:
=JEELI(C1<>"";TEKST(PODAJ.POZYCJ (C1;$N$1:$N$24;0);"00");"")

2. Skopiuj formu z komórki D1 w dó arkusza a do komórki D20.
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Teraz dla kadej litery hasa trzeba wygenerowa losow liczb minut.
1. Do komórki E1 wstaw funkcj JEELI.
 Jako argument test_logiczny wpisz formu C1<>"".
 Jako argument warto_jeeli_prawda wstaw funkcj TEKST. Jako argument
warto funkcji TEKST wstaw funkcj ZAOKR.DO.CA K. Jako argument liczba
tej funkcji wpisz formu LOS()*60, a jako argument format_tekst wpisz
wyraenie tekstowe "00". Tak skonstruowana formua odpowiedzialna jest

za wygenerowanie rzeczywistej liczby losowej z zakresu od 0 do 60, która
nastpnie zaokrglana jest do czci cakowitych (tak aby uzyska minuty).
Ostatecznie funkcja TEKST „wymusza” zapisanie tej liczby w formacie
dwucyfrowym.
 Jako argument warto_jeeli_fasz wpisz wyraenie tekstowe "". Jeli

nie ma ju wycitych z hasa liter, w kolejnych komórkach zakresu E1:E20
zapisywane bdzie puste wyraenie tekstowe.
Formua w komórce E1 powinna mie zatem posta:
=JEELI(C1<>"";TEKST(ZAOKR.DO.CA K(LOS()*60);"00");"")

2. Skopiuj formu z komórki E1 w dó arkusza a do komórki E20.

Kolejnym etapem jest zczenie cyfr oznaczajcych godzin i wygenerowanych minut,
tak aby uzyska zapis w formacie gg:mm.
1. Do komórki F1 wstaw funkcj JEELI.
 Jako argument test_logiczny wpisz formu C1<>"".
 Jako argument warto_jeeli_prawda wpisz formu D1&":"&E1. Symbol &

jest uyty tutaj do poczenia wyrae tekstowych.
 Jako argument warto_jeeli_fasz wpisz wyraenie tekstowe "". Jeli

nie ma ju wycitych z hasa liter (a tym samym w komórkach kolumn D
i E nie ma oznaczenia godziny i odpowiednio minut), wówczas w kolejnych
komórkach zakresu E1:E20 zapisywane bdzie puste wyraenie tekstowe.
Formua w komórce F1 powinna mie zatem posta
=JEELI(C1<>"";D1&":"&E1;"").
2. Skopiuj formu z komórki F1 w dó arkusza a do komórki F20.
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Przedostatnim etapem rozwizania bdzie dopisanie na kocu kadego wyraenia
oznaczajcego czas (utworzonego w poprzednim kroku) symbolu przecinka, gdy
wanie takim symbolem maj by rozdzielone te wyraenia w zaszyfrowanym hale.
Wyjtkiem jest ostatnie wyraenie bdce rezultatem zakodowania ostatniej litery hasa
— po nim przecinek nie moe by dodawany.
1. Do komórki G1 wstaw funkcj JEELI.
 Jako argument test_logiczny wpisz formu (C1<>"")*(C2<>""). Warunek ten

suy sprawdzeniu, czy komórki biecego i kolejnego wiersza nie s puste.
 Jeli komórki biecego i kolejnego wiersza nie s puste, wówczas do

wyraenia zawierajcego godzin i minuty, zapisanego w formacie gg:mm,
dopisywany jest przecinek. Dlatego jako argument warto_jeeli_prawda
wpisz formu F1&",".
 Jeli warunek testu_logicznego nie jest speniony, wówczas przepisywana

jest warto z komórki F1 bez dopisywania symbolu przecinka.
Formua w komórce G1 powinna mie zatem posta:
=JEELI((C1<>"")*(C2<>"");F1&",";F1)

2. Skopiuj formu z komórki G1 w dó arkusza a do komórki G20.

Ostatnim ju krokiem jest zczenie wyrae tekstowych tworzcych zaszyfrowane
haso. Dlatego do komórki I1 wpisz formu =G1&G2&G3&G4&G5&G6&G7&G8&G9&G10&
´G11&G12&G13&G14&G15&G16&G17&G18&G19&G20. Haso latarka po zaszyfrowaniu moe
przyj posta 12:33,01:14,19:45,01:08,17:24,11:06,01:22. Uzyskane przez Ciebie
wartoci minut mog by inne ni te podane w tym zaszyfrowanym hale! (S to
przecie losowe wartoci).

Zadanie dodatkowe
Przygotuj arkusz, za pomoc którego bdzie mona odszyfrowywa hasa o dugoci co
najwyej 20 znaków.
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Zadanie 33.

Pechowe pitki
Wykorzystane funkcje: DZIE, LICZ.WARUNKI
Wykorzystane narzdzia: funkcje, formatowanie niestandardowe, formuy
Poziom trudnoci: 1/5

Tre zadania
Oblicz, ile pitków w roku 2012 przypada trzynastego dnia miesica.

Rozwizanie
Przygotowywanie danych
Rozwizanie zadania rozpocznij od sprawdzenia, w którym dniu tygodnia rozpocz
si rok 2012. W tym celu:
1. Do komórki A1 wpisz tekst Pocztek roku.
2. Do komórki B1 wpisz dat 2012-01-01.
3. Do komórki C1 wpisz formu =B1.
4. Klikajc komórk C1 prawym przyciskiem myszy, wybierz z menu

kontekstowego polecenie Formatuj komórki.
5. Uaktywnij zakadk Liczby.
6. Wybierz kategori Niestandardowe, a w polu Typ wpisz dddd.
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Dziki nadaniu komórce takiego formatu sprawdzisz, jakiego dnia tygodnia rozpocz
si rok 2012.

Lista wszystkich pitków
Wiedzc, w którym dniu tygodnia rozpocz si rok 2012, mona przygotowa list
wszystkich pitków tego roku.
1. Utwórz w komórkach A4:A55 list kolejnych liczb naturalnych. Bd to numery

tygodni roku 2012. List tak moesz szybko utworzy, wpisujc do komórki
A4 liczb 1 i przecigajc j w dó za prawy dolny róg z wcinitym
przyciskiem Ctrl.
2. Do komórki B3 wpisz tekst Data pitku.
3. Do komórki B4 wpisz formu =B1+5, aby wyznaczy dat pierwszego pitku

roku 2012. Data ta powstaa przez dodanie piciu dni do daty 01.01.2012
przypadajcej w niedziel.
4. Do komórki B5 wpisz formu =B4+7 i skopiuj j w dó arkusza a do komórki

B55. W ten sposób wyznaczone zostan daty wszystkich pitków roku 2012.
5. W komórkach obok dat pitków okrelone zostan dni miesica, w których
przypadaj pitki. Do komórki C3 wpisz tekst Dzie.
6. Do komórki C4 wstaw funkcj =DZIE(B4), dziki której z daty zawartej w komórce

B4 wytniesz numer dnia.
7. Skopiuj formu z komórki C4 w dó arkusza a do komórki C55.
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Pitki trzynastego
Wiedzc, którego dnia miesica przypadaj kolejne pitki roku 2012, mona ju obliczy,
ile sporód nich przypada wanie 13 dnia.
1. Do komórki E1 wpisz tekst Liczba pitków przypadajcych 13 dnia
miesica.
2. Do komórki E2 wstaw funkcj LICZ.WARUNKI(C4:C55;13). Jako argument
kryteria_zakres1 wska zakres komórek C4:C55, a jako argument kryteria1

wpisz liczb 13.
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