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Cifra – Permutação de Bits

As cifras de chaves simétricas actuais são constitúıdas por um encadeado de operações de ≪confusão≫ e
≪difusão≫.

Uma cifra muito simples pode ser constrúıda como um só passo de difusão, o qual é posśıvel através de
uma permutação dos bits dos seus elementos.

Por exemplo, dado uma mensagem em texto claro e uma permutação (chave de encriptação) em 8bits, a
encriptação é feita aplicando a permutação a cada um dos caracteres da mensagem em texto claro, tendo em
consideração que o tipo char em C++ tem uma representação binária de comprimento 8bits. O processo
inverso passa pela aplicação da permutação inversa ao texto cifrado.

Pretende-se construir uma cifra baseada num só passo de permutação do bits constituintes dos diferentes
caracteres das mensagens. Deve construir dois programas: um dos programas lê a mensagem em texto claro
contida num ficheiro, a chave de encriptação encripta o texto, carácter a carácter, e escreve-o num outro
ficheiro; um segundo programa faz o processo inverso.

1. Construa a classe Bits, com as operações elementares usuais descritas na tabela abaixo. Nos exemplos
assume-se que A = 6010 = 001111002 e que B = 1310 = 000011012.

Operador Descrição Exemplo
& Conjunção binária, copia um bit para o resultado, caso este

se repita em ambos os operandos.
(A & B) = 0000 1100

| Disjunção binária, copia um bit para o resultado, caso este
se repita em pelo menos um dos operandos.

(A | B) = 0011 1101

∧ Disjunção exclusiva binária (XOR) copia um bit para o re-
sultado, caso este se repita em pelo menos um dos operandos
mas não nos dois simultaneamente.

(A ∧ B) = 0011 0001

∼ Complemento binário, faz a inversão dos bits. (∼A ) = 1100 0011
<< Deslizar binário para a esquerda, os bits são movidos para

a esquerda um número determinado de posições. O espaço
≪aberto≫ pela movimentação é preenchido com zeros.

A << 2 = 1111 0000

>> Deslizar binário para a direita, os bits são movidos para
a direita um número determinado de posições. O espaço
≪aberto≫ pela movimentação é preenchido com zeros.

A >> 2 = 0000 1111

2. Implemente a cifra utilizando a classe Bits.

• Documente o seu programa. Tanto em termos de documentação interna, como de documentação
externa na forma de um pequeno manual de utilização (relatório, max. 10p.).

• É obrigatório a organização do código em termos de um conjunto de ficheiros ≪.hpp≫ e ≪.cpp≫. É
obrigatório a apresentação de uma Makefile que automatize o processo de compilação.

• Data de realização: 24 de Março de 2023 a de 21 de Abril de 2023.

• Deve entregar (por correio electrónico) um arquivo (zip, contendo os ficheiros referentes ao programa
(Makefile, .cpp, .hpp), assim como o ficheiro referente ao relatório (formato PDF), até às 24h00 do
último dia do prazo. O nome do ficheiro a entregar deve ser proj1POOGrpN.zip, com N o número do
grupo de trabalho.

• Os código entregue pode ser desenvolvido em qualquer sistema computacional que contenha um com-
pilador de C++, mas deve compilar e o correspondente programa deve funcionar nos computadores
do laboratório de cálculo (sistemas Linux).
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