Zápis z porady
Hlavní šifra

iKolečko

Kód stanoviště: SMRK
Org Franta: Ahoj kluci, tak jsem vymyslel, že bychom mohli zase letos udělat nějakou metašifru jako u
konkurence.
Org Franta: Původně jsem sice chtěl udělat víc kroků, pak se ale ukázalo, že se to dost špatně vymýšlí, aby i
průběžně vycházely rozumné mezivýsledky. Spíš bychom tam mohli schovat víc menších šifer, které potom dají
dohromady nějaké heslo.
Org Franta: Já bych si třeba představoval nějakou numerickou podšifru, to má každý rád.
Org Evžen: To si děláš prdel, kdo to má pořád vymýšlet. Další překombinovaná šifra! Ach jo, to ta porada začíná.
Tohle je přece Kolečko, půlka týmů si sem jde stejně jen zachlastat. S takovou ti budou co chvíli volat o nápovědu
jak loni Kosočtvereček.
Org Vojta: Klid, v podstatě to nezní úplně špatně, ale bude to ještě potřeba hodně vychytat. Letos máme přece
nový systém, takže nápovědy si vyřídí mezi sebou. Pohoda. Ale hlavně, na této šifře by mohla nápověda fungovat
i trochu jinak, takže vlastně nápověda od jiných týmů nebude vůbec potřeba. To ještě promyslím. Ale jak si
vlastně představuješ ty podšifry?
Org Evžen: Jo, kolik jich tam jako bude?
Org Franta: No to ti teď ještě neřeknu, minimálně proto, že by se tím pokazilo některé řešení. Ale je nás dost, tak
každý udělá něco.
Org Vojta: OK, víc podšifer, dejme tomu. A máš nějaký nápad jak to celé udělat?
Org Franta: V pohodě, už to mám fakt promyšlené. Bude se jednat o zápis z fiktivní orgovské porady, kde budou
hinty, jak se to má řešit, ale taky spousta balastu. To půjde napsat jednoduše. Fiktivní orgovské porady známe. To
je tak, když se kluci domluvíme, že už bychom zase měli připravovat Kolečko, a pak se na to každý vysere.
Org Evžen: Neodbíhej od tématu, s takovou tam toho balastu bude až moc a nikdo to nedá. Tak řekněme, že tohle
je ta fiktivní porada, takže jsme se jakože sešli a můžeme konečně začít řešit tu šifru.
Org Vojta: Já mám nejraději steganografické šifry. Podíváš se a vidíš. Na podšifru ideál.
Org Vojta: Krom toho si ale myslím, že použít steganografii jen na podšifru je pro takovouhle úžasnou metašifru
prostě málo. To by ještě chtělo nějak využít znovu, už jsem to nakousl na začátku.
Org Vojta: V podstatě to bude metameta šifra, samotná šifra bude návod k luštění, ale bude tam ještě návod, jak
získat jiné návody, které skryjeme mimo šifru. Cesty k těm extra návodům budou v šifře, ale nebude úplně jasné,
že máš vlastně udělat tu konkrétní věc. S těmi dalšími informacemi to už pak budeš mít jednoduché. Bez nich to
půjde taky, ale bude to o dost těžší.
Org Evžen: Ty a ta tvoje steganografie. Ty se prostě pokaždé snažíš ty účastníky co nejvíc nasrat. Tohle mě
naopak nejvíc vytáčí. Člověk něco hodinu luští a pak zjistí, že řešení je napsáno malým šedým písmem na
šestnácté straně vlevo dole. Ještě nám pak účastníci budou nadávat jací jsme to debilové a co jsme to zase
vymysleli! To už tě nic lepšího fakt nenapadlo? Já bych spíš použil morseovku, ta by neměla chybět v žádné
správné šifře.
Org Franta: Já se steganografií asi souhlasím. Když to bude taková dlouhá šifra, tak si to říká vyloženě o to něco
schovat do textu. Třeba udělat nějaká písmena trochu jiným fontem nebo nějakou podobnou srandičku. Ale co se
týče mojí podšifry, tak já už jsem svoji preferenci zmínil na začátku.
Org Vojta: Se srandičkami to prosím moc nepřehánějme, takových srandičkových šifer bude letos už tak dost.
Jinak morseovka je OK, i když úplně nechápu, proč tě tak fascinuje, když ses ji za těch asi dvacet let co chodíme
na šifrovačky nebyl schopen naučit.
Org Vojta: Ale jinak už se nám to pěkně rýsuje. Já udělám první verzi a příště ji donesu. Kdyby vás ještě něco
napadlo, tak mi to pošlete na xyzvojta@seznam.cz, musíme to mít do toho jedenáctého, ať máme rezervu do tisku.
Org Vojta: Mimochodem, já vám to raději pošlu taky kluci, ty emaily máte stále stejné? Pošlu to tedy na
themostawesomeorg@gmail.com a orgevzen@centrum.cz. Tak ne že to budete měsíc ignorovat, pak se tvářit, že
vám nic nedošlo, a nakonec mi chvíli před hrou slavnostně řeknete, že je to šifra úplně na prd, nedá se vůbec
vyluštit a musí se celá předělat. Potřebuji odpověď obratem, jako kdyby vám napsali účastníci. Musíme pořádně
zamakat! Týmy na nás spoléhají a nechceme je přece zklamat.

