
  

MẬT THƢ 
 

 

PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG 

 

I/ Mật mã  

            Mật mã học là một ngành có lịch sử từ hàng nghìn năm nay. Trong phần lớn thời 

gian phát triển của mình (ngoại trừ vài thập kỷ trở lại đây), lịch sử mật mã học chính là 

lịch sử của những phƣơng pháp mật mã học cổ điển - các phƣơng pháp mật mã hóa 

với bút và giấy, đôi khi có hỗ trợ từ những dụng cụ cơ khí đơn giản. Vào đầu thế kỷ 20, 

sự xuất hiện của các cơ cấu cơ khí và điện cơ, chẳng hạn nhƣ máy Enigma, đã cung cấp 

những cơ chế phức tạp và hiệu quả hơn cho việc mật mã hóa. Sự ra đời và phát triển 

mạnh mẽ của ngành điện tử và máy tính trong những thập kỷ gần đây đã tạo điều kiện 

để mật mã học phát triển nhảy vọt lên một tầm cao mới. 

II/ Giải mã (phá mã – thám mã) 

             Mục tiêu của thám mã (phá mã) là tìm những điểm yếu hoặc không an toàn trong 

phƣơng thức mật mã hóa. Thám mã có thể đƣợc thực hiện bởi những kẻ tấn công ác ý, 

nhằm làm hỏng hệ thống; hoặc bởi những ngƣời thiết kế ra hệ thống (hoặc những ngƣời 

khác) với ý định đánh giá độ an toàn của hệ thống. 

Có rất nhiều loại hình tấn công thám mã, và chúng có thể đƣợc phân loại theo 

nhiều cách khác nhau. Một trong những đặc điểm liên quan là những ngƣời tấn công có 

thể biết và làm những gì để hiểu đƣợc thông tin bí mật. Sự phát triển của mật mã học luôn 

luôn đi kèm với sự phát triển của các kỹ thuật phá mã (hay thám mã). Các phát hiện và 

ứng dụng của các kỹ thuật phá mã trong một số trƣờng hợp đã có ảnh hƣởng đáng kể đến 

các sự kiện lịch sử.  

 

III/ GIỚI THIỆU MỘT SỐ MẬT MÃ THÔNG THƢỜNG ĐỂ TẠO RA MẬT THƢ: 

 

Trong mật mã học, mật mã học cổ điển là một dạng của mật mã học đã đƣợc sử dụng 

trong lịch sử phát triển của loài ngƣời nhƣng ngày nay đã trở nên lạc hậu do các phƣơng 

thức mã hóa này quá đơn giản và những kẻ tấn công có thể dễ dàng bẻ khóa thông qua 

nhiều phƣơng thức nhƣ tấn công vét cạn (ví dụ nhƣ dùng máy tính thử hết mọi trƣờng 

hợp) hay dựa trên tấn công thống kê (dựa trên tần suất xuất hiện của các chữ cái). Các 

phƣơng thức mã hóa cổ điển chủ yếu dựa trên mật mã hóa hoán vị và mật mã hóa thay 

thế. 

1. Mật mã thay thế Atbash 

Atbash là một dạng mã thay thế đơn giản cho bảng chữ cái Hebrew. Thuật ngữ 

atbash bắt đầu bằng chữ đầu tiên trong bảng chữ cái, aleph (chữ cái), tiếp theo là tav (chữ 

cái), chữ cái cuối cùng, sau đó là chữ cái thứ hai beth (chữ cái), rồi tiếp đến chữ áp 
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chót shin (chữ cái), hàm chứa phép thay thế bằng cách đảo ngƣợc bảng chữ cái Hebrew. 

Một ví dụ cho Atbash là : 

Bảng mã Atbash cho bảng chữ cái Latinh: 

 Bảng chữ cái thƣờng:  abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 

 Bảng chữ cái mật mã:  ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 

Ta có thể viết gọn hơn: 

 13 ký tự đầu:   A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M 

 13 ký tự cuối:  Z|Y|X|W|V|U|T|S|R|Q|P|O|N 

Atbash cho bảng chữ cái Việt (chữ quốc ngữ): 

 15 ký tự đầu:   A|Ă|Â|B|C|D|Đ|E|Ê|G|H|I|K|L|M 

 15 ký tự cuối:  Y|X|V|Ƣ|U|T|S|R|Q|P|Ơ|Ô|O|N|M 

Atbash là mã thay thế rất đơn giản, có thể áp dụng cho mọi bảng chữ cái. Ví dụ Atbash 

AQC là "yêu". Một vài từ tiếng Anh khi đƣợc mã -hóa bằng Atbash sẽ tạo ra một từ tiếng 

Anh khác, chẳng hạn nhƣ "hob"="sly", "hold"="slow", "holy"="slob", "horn"="slim", 

"zoo"="all", "irk"="rip", "low"="old", "glow"="told", và "grog"="tilt". Vì chỉ có một 

khóa, Atbash là mã đơn giản và rất yếu, nó đã bị thay thế bằng các loại mật mã khác phức 

tạp và mạnh mẽ hơn trong lịch sử mật mã học 

2/ mật mã Caesar 

Trong mật mã học, mật mã Caesar, còn gọi là mật mã dịch chuyển, là một trong 

những mật mã đơn giản và đƣợc biết đến nhiều nhất. Mật mã là một dạng của mật mã 

thay thế, trong đó mỗi ký tự trong văn bản đƣợc thay thế bằng một ký tự cách nó một  

đoạn trong bảng chữ cái để tạo thành bản mã. Ví dụ, nếu độ dịch là 3, A sẽ đƣợc thay 

bằng D, Ă sẽ đƣợc thay bằng C và cứ thế đến hết. Phƣơng pháp đƣợc đặt tên theo Caesar, 

vị hoàng đế đã sử dụng nó thƣờng xuyên trong công việc. 

 

Cũng nhƣ các mật mã thay thế dùng một bảng mã khác, mã Xê - Da dễ dàng bị phá vỡ và 

không đáp ứng đƣợc yêu cầu an toàn thông tin trong truyền thông. 

Phép dịch chuyển có thể đƣợc biểu diễn bằng hai bảng chữ cái, ví dụ dƣới đây bƣớc dịch 

chuyển là 3, con số này cũng gọi là khóa mã: 
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Bảng chữ cái thƣờng:   ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

Bảng chữ cái mật mã:   DEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZABC 

Với bản chữ cái Tiếng Việt: 

Bảng chữ cái thƣờng:   AĂÂBCDĐEÊGHIKLMNOÔƠPQRSTUƢVXY 

Bảng chữ cái mật mã:   BCDĐEÊGHIKLMNOÔƠPQRSTUƢVXYAĂÂ 

Khi mã hóa hay giải mã, ngƣời ta thay thế mỗi chữ cái với chữ cái cùng hàng trong bảng 

trên. 

Mật mã cũng có thể đƣợc thực hiện bằng số học mô đun. Đầu tiên ta chuyển đổi các chữ 

cái sang số, A = 0, Ă = 1, Â = 2, B = 3,... Y = 28 Mã hóa ký tự  bằng cách dịch chuyển 

một đoạn n có thể đƣợc mô tả bằng công thức toán học dƣới đây: 

 

Và giải mã: 

 

(Có nhiều định nghĩa cho phép toán mô đun. Trong trƣờng hợp trên, kết quả phải nằm trong 

khoảng từ 0...28. Do đó nếu x+n hoặc x-n không nằm trong đoạn 0...28, ta phải cộng hoặc 

trừ nó với 29.) 

Phép thế vẫn giữ nguyên cho toàn bộ văn bản, vì vậy mà mã hóa Xê da đƣợc xếp loại vàomã 

thay thế một bảng chữ cái, khác với mã thay thế nhiều bảng chữ cái. 

3/ Mật mã thay thế : Polybius 

     DÙNG BẢNG VUÔNG 25 HOẶC 36 Ô VÀ HỆ THỐNG TỌA ĐỘ: 

- Hình vuông Polybius, hay bảng Polybius, là một phát minh của nhà sử học và học 

giả Hy Lạp Polybius. Nó là một dạng mật mã thay thế, cho phép mã hóa thông điệp bằng 

một số ký tự ít hơn bảng chữ cái của thông điệp. 

          Ban đầu hình vuông đƣợc dùng cho bảng chữ cái Hy lạp, tuy nhiên nó có thể áp 

dụng cho bất kỳ bảng chữ cái nào. Dƣới đây là bảng Polybius cho bảng chữ cái tiếng 

Anh: 
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1 2 3 4 5 

1 A B C D E 

2 F G H I/J K 

3 L M N O P 

4 Q R S T U 

5 V W X Y Z 

Mỗi chữ cái sẽ đƣợc thay thế bằng tọa độ của nó trên bảng, ví du "BAT" tƣơng đƣơng với 

"12 11 44". Bởi vì bảng chữ cái tiếng Anh có 26 ký tự, thông thƣờng ngƣời ta phải gộp 

hai ký tự I và J vào một ô trong hình vuông 5x5. (Polybius không gặp vấn đề này vì bảng 

chữ cái Hy lạp có 24 chữ cái). 

Đối với một bảng chữ cái có nhiều ký tự, ta có thể dùng bảng chữ cái lớn hơn, 6x6, 7x7. 

Hoặc do nhu cầu có thêm các chữ số trong bản mã 

4/ Mật mã Affine 

Mật mã Affine là một dạng mật mã thay thế một bảng chữ cái, mỗi chữ cái sẽ đƣợc thay 

thế với một con số tƣơng ứng, sau đó đƣợc mã hóa với một hàm toán học đơn giản, và 

cuối cùng lại đƣợc chuyển về một chữ cái. Hàm toán học sẽ chuyển một chữ cái trong văn 

bản gốc sẽ đƣợc chuyển thành một chữ cái trong văn bản mã, và ngƣợc lại. Tất nhiên, mật 

mã Affine cũng có những điểm yếu nhƣ tất cả các mật mã thay thế một bảng chữ cái khác. 

Mã hóa – Giải mã 

Trong mã Affine, bảng chữ cái có  chữ cái sẽ đƣợc chuyển thành các số  

Sau đó, dùng hàm module để mã hóa và chuyển thành bản mã 



  

Hàm mã hóa với một ký tự 

 

Trong đó, a và b là khóa, a và m nguyên tố cùng nhau 

Hàm giải mã với một ký tự 

 

Trong đó  là nghịch đảo của a theo module m 

với  là nghịch đảo của  theo mô đun . Tức là 

 

Nghịch đảo mô đun của  chỉ tồn tại nếu  và  là nguyên tố cùng nhau. Hàm giải mã là 

hàm ngƣợc của hàm mã hóa: 

 

Ví dụ 

Mã hóa văn bản: “HELLO WORLD” với khóa là (17, 6) 

 Trong bảng mã ABC..XYZ, ta có m = 26 

 Văn bản gốc đƣợc chuyển thành dãy số [7, 4, 11, 11, 14, 22, 14, 17, 11, 3] 

 Với từng số x trong dãy số trên, áp dụng hàm mã 

hóa , ta đƣợc dãy số [21, 22, 11, 11, 10, 16, 10, 11, 9, 5] 

 Chuyển dãy số về dạng ABC, ta có bản mã: VWLLK QKJLF 

Mã hóa văn bản: “VWLLK QKJLF” với khóa là (17, 6) 

 Trong bảng mã ABC..XYZ, ta có m = 26 

 

 Văn bản mã đƣợc chuyển thành dãy số C1 = [21, 22, 11, 11, 10, 16, 10, 11, 9, 5] 

 Nghịch đảo của 17 theo module 26 là 23, ta có  

 Với từng số x trong dãy số C1, áp dụng hàm giải 

mã , ta đƣợc dãy số [7, 4, 11, 11, 14, 22, 

14, 17, 11, 3] 

 Chuyển dãy số này về dạng ABC, ta đƣợc văn bản gốc: HELLO WORLD 

 

 

https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Ngh%E1%BB%8Bch_%C4%91%E1%BA%A3o_m%C3%B4_%C4%91un&action=edit&redlink=1


  

5/ Cây gậy mật mã - Hệ thống dời chỗ (Hoán vị, dịch chuyển): 

           Trong hệ thống dời chỗ thì trật tự các mẫu tự của mỗi tiếng hoặc trật tự các tiếng 

của cả bản tin bị chuyển dịch, xáo trộn.  

           Trong mật mã học, cây gậy mật mã (tiếng Anh: scytale /ˈskɪtəli/), bắt nguồn từ 

từ Hy lạp σκυτάλη (nghĩa là "cây gậy"), là một công cụ dùng cho một phép mã hóa 

chuyển vị, nó gồm một băng giấy da quấn quanh một cây gậy hình trụ. Thông điệp đƣợc 

viết lên băng giấy theo hàng dọc, khi mở băng giấy ra, nó đã đƣợc mã hóa. Ngƣời Hy Lạp 

Cổ, đặc biệt là ngƣời Sparta, đƣợc cho là đã sử dụng gậy mật mã trong các chiến dịch 

quân sự. 

Ngƣời nhận sử dụng một cây gậy cùng đƣờng kính với gậy mã hóa để giải mã thông điệp. 

Kiểu mã hóa này có lợi thế là nhanh và rất ít sai lầm, một yêu cầu cần thiết trên chiến 

trƣờng. Tuy nhiên, nó có thể dễ dàng bị phá 

vỡ. Từ khi các dải giấy da gợi ý cho kiểu 

mã hóa này, các bản mã phải đƣợc chuyển 

sang một dạng khác ít gây chú ý hơn, phần 

nào làm giảm khả năng bị nhận diện. 

Giả sử ta có một gậy mã hóa cho phép viết bốn chữ cái trong một vòng của nó. Thông 

điệp muốn gửi đi là: "Cứu! Chúng tôi đang bị tấn công". 

Để mã hóa, ta viết thông điệp dọc theo cây gậy: 

_____________________________________________________________ 

       |   |   |   |   |   |  | 

       | C | Ứ | U | C | H |  | 

     __| Ú | N | G | T | Ô |__|  

    |  | I | Đ | A | N | G | 

    |  | B | Ị | T | Ấ | N | 

    |  | C | Ô | N | G |   | 

    |  |   |   |   |   |   | 

_____________________________________________________________ 

bản mã sẽ nhƣ thế này: "CÖIBCỨNĐỊÔOUGATNCTNẤGHÔGN" 

Để giải mã, băng giấy đƣợc quấn vòng quanh cây gậy có cùng đƣờng kính với gậy mã 

hóa và đọc theo hàng dọc. Bản mã "CÖIBCỨNĐỊÔOUGATNCTNẤGHÔGN" trở thành 

https://vi.wikipedia.org/wiki/M%E1%BA%ADt_m%C3%A3_h%E1%BB%8Dc
https://en.wikipedia.org/wiki/WP:IPAE
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Hy_l%E1%BA%A1p&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C3%A3_h%C3%B3a_chuy%E1%BB%83n_v%E1%BB%8B&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C3%A3_h%C3%B3a_chuy%E1%BB%83n_v%E1%BB%8B&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_Hy_L%E1%BA%A1p_C%E1%BB%95&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_Hy_L%E1%BA%A1p_C%E1%BB%95&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_Sparta&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Chi%E1%BA%BFn_d%E1%BB%8Bch_qu%C3%A2n_s%E1%BB%B1&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Chi%E1%BA%BFn_d%E1%BB%8Bch_qu%C3%A2n_s%E1%BB%B1&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng_k%C3%ADnh
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Gi%E1%BA%A3i_m%C3%A3&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Chi%E1%BA%BFn_tr%C6%B0%E1%BB%9Dng&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Chi%E1%BA%BFn_tr%C6%B0%E1%BB%9Dng&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%A2n_t%C3%ADch_m%E1%BA%ADt_m%C3%A3
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%A2n_t%C3%ADch_m%E1%BA%ADt_m%C3%A3


  

"CỨUCHÖNGTÔIĐANGBỊTẤNCÔNG". Thêm khoảng trắng vào ta đƣợc thông điệp: 

"CỨU CHÖNG TÔI ĐANG BỊ TẤN CÔNG" 

Trong trò chơi mật thƣ : Gậy Mật mã đƣợc gọi là  Rắn leo cây: Dùng băng giấy quấn vào 

đũa, gậy, lều … hoặc thân cây bút để viết bản tin. (khi tháo chì thấy những mẫu tự lộn 

xộn). Ngƣời giải mã phải quấn vào vật tƣơng tự để đọc. Chìa khóa là : RẮN LEO CÂY. 

6/ Mật mã sách 

Giải mã, ngƣời nhận phải có cùng ấn bản của cuốn sách dùng để mã hóa. Mật mã 

sách cổ điển thay thế những từ trong thông điệp với vị trí tƣơng ứng của từ. 

Mật mã sách là một kỹ thuật mã hóa trong đó từ khóa đƣợc lấy từ một cuốn sách hoặc 

văn bản, các sách hay văn bản đƣợc chọn thƣờng phổ biến vào hiện tại, và ngƣời sử dụng 

mật mã thƣờng chắc chắn rằng chìa khóa không thể lọt vào tay bên thứ ba. Mật mã là một 

ví dụ điển hình cho "bảo mật bằng cách che giấu". Để giải mã, ngƣời nhận phải có cùng 

ấn bản của cuốn sách dùng để mã hóa. 

Mật mã sách cổ điển thay thế những từ trong thông điệp với vị trí tƣơng ứng của từ đó 

trong một cuốn sách. Khi một từ trong thông điệp không có trong cuốn sách, nó không thể 

mã hóa đƣợc. Để khắc phục, ngƣời ta thay thế chữ cái, thay vì từ, bằng vị trí của một từ 

bắt đầu bằng chữ cái đó trong sách. Dạng mã hóa này là một loại mã hóa đồng âm. Nó có 

một hiệu ứng phụ nhỏ: quá trình mã hóa sẽ tạo ra bản mã lớn hơn nhiều so với thông điệp. 

7/ Mật mã Playfair   

Mật mã Playfair là một hệ mã hóa nhiều chữ, giảm bớt tƣơng quan giữa văn bản mã hóa 

và nguyên bản bằng cách mã hóa đồng thời nhiều chữ cái của nguyên bản 

Mật mã Playfair là một hệ mã hóa nhiều chữ, giảm bớt tƣơng quan giữa văn bản mã hóa 

và nguyên bản bằng cách mã hóa đồng thời nhiều chữ cái của nguyên bản. Cơ chế hoạt 

động nhƣ sau: sử dụng một ma trận chữ cái 5x5 trên cơ sở một từ khóa: điền các chữ cái 

của từ khóa (bỏ các chữ trùng), điền những vị trí còn lại của ma trận với các chữ cái khác 

của bảng chữ cái; I, J có thể ở trên cùng một ô của ma trận. 

Ví dụ ma trận với từ khóa MONARCHY 

M    O    N    A     R 

C    H    Y    B     D 

E    F    G    I/J   K 

L    P    Q    S     T 

U    V    W    X     Z 

    

 Mã hóa 2 chữ cái một lúc  

–       Nếu 2 chữ giống nhau, tách ra bởi 1 chữ điền thêm thƣờng là X hoặc Q  

Ví dụ: EE sẽ dƣợc thay bởi EX 

https://vi.wikipedia.org/wiki/M%E1%BA%ADt_m%C3%A3_s%C3%A1ch
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=B%E1%BA%A3o_m%E1%BA%ADt_b%E1%BA%B1ng_c%C3%A1ch_che_gi%E1%BA%A5u&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C3%A3_h%C3%B3a_%C4%91%E1%BB%93ng_%C3%A2m&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%E1%BB%AF_c%C3%A1i


  

–       Nếu 2 chữ nằm cùng hàng, thay bởi các chữ bên phải  

Ví dụ: EF sẽ thay bằng FG 

–       Nếu 2 chữ nằm cùng cột, thay bởi các chữ bên dƣới  

Ví dụ: OF thay bằng HP 

–       Các trƣờng hợp khác, mỗi chữ cái đƣợc thay bởi chữ cái khác cùng hàng, trên cột 

chữ cái cùng cặp  

 Ví dụ: ET sẽ thay bằng KL 

 

8/ Mật mã QWERTY - DVORAK 

Mật mã Dvorak là một phƣơng pháp mã hóa dựa trên hai loại bàn phím khác nhau là 

QWERTY và Dvorak. Nó có hai biến thể: một là gõ văn bản theo kiểu Dvorak 

Mật mã Dvorak là một phƣơng pháp mã hóa dựa trên hai loại bàn phím khác nhau là 

QWERTY và Dvorak. Nó có hai biến thể: một là gõ văn bản theo kiểu Dvorak trên bàn 

phím QWERTY, hoặc gõ văn bản theo kiểu QWERTY theo kiểu Dvorak. Và nhƣ vậy 

Dvorak là một mật mã thay thế dùng một bảng chữ cái nhƣ ROT13 hay mật mã Caesar, 

với mỗi ký tự đƣợc thay thế bằng một ký tự cố định khác. 

9/ Mật Mã Hill  

Mật Mã Hill đƣợc đề xuất bởi Lester.S.Hill năm 1929. Mã cũng đƣợc thực hiện trên từng 

bộ m kí tự. mỗi kí tự trong bản mã một tổ hợp tuyến tính (trên vành Z26) của m kí tự 

trong bản rõ. Khoá sẽ đƣợc cho bởi một ma trận cấp m, tức nó là một phần tử của 

Z26mxm. 

Mã Hill là bộ (P, C, K, E, D), thỏa mãn: • P = C = Z26m, với m là một số nguyên dƣơng. 

• K = {k Z26m x m | (|k|, m) = 1}. 

k = K. Ta định nghĩa: 

Khoá lập mã: ek(x1, x2, …, xm) = (x1, x2, …, xm).k Khoá giải mã: dk(y1, y2, …, ym) = 

(y1, y2, …, ym).k-1 

m = 2; k =  |k| = 1 (mod 26) vì thế k-1 = 

Với các bộ 2 kí tự (x1, x2) ta có thể mã hoá theo công thức sau: (y1, y2) = (x1, x2).k = 

(x1, x2). = (11x1 + 3x2, 8x1 + 7x2) Khoá giải mã sẽ là: (x1, x2) = (y1, y2).k-1 = (y1, y2). 

= (7y1 + 23y2, 18y1 + 11y2) Nhận xét: 1. Số lƣợng khoá không có công thức tƣờng minh 

để tính. 2. Nếu biết m cũng có thể dễ dàng dùng máy tính để giải mã. 

 

https://vi.wikipedia.org/wiki/M%E1%BA%ADt_m%C3%A3_Dvorak
https://vi.wikipedia.org/wiki/QWERTY
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Dvorak&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=M%E1%BA%ADt_m%C3%A3_thay_th%E1%BA%BF_d%C3%B9ng_m%E1%BB%99t_b%E1%BA%A3ng_ch%E1%BB%AF_c%C3%A1i&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=ROT13&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/M%E1%BA%ADt_m%C3%A3_Caesar


  

10/ Mật mã chuồng heo  

Mật mã chuồng heo là một mật mã thay thế đơn giản, trong đó các ký tự đƣợc thay thế 

bằng dạng hình học của phần "chuồng" chứa ký tự đó. 

Việc sử dụng các ký hiệu hình học không làm tăng thêm độ bảo mật của mật mã, thực tế 

mật mã chuồng heo là một dạng của mật mã dùng một bảng chữ cái. Vì thuật toán đơn 

giản, nó thƣờng đƣợc giới thiệu trong các sách 

cho trẻ em cũng nhƣ viết thƣ bí mật.  

Mật mã chuồng heo có thể bị phá vỡ bằng 

phƣơng pháp phân tích tần suất, hoặc đơn giản là 

đoán mã. 

Với khóa trong hình đầu bài viết, thông điệp "X 

marks the spot" sẽ đƣợc mã hóa thành: 

 

 

 

11/ Mật mã Vigenère  

Là một phƣơng pháp mã hóa văn bản bằng cách sử dụng xen kẽ một số phép mã 

hóa Caesar khác nhau dựa trên các chữ cái của một từ khóa. Nó là một dạng đơn giản của 

mật mã thay thế dùng nhiều bảng chữ cái.  

Hình vuông Vigenère hay bảng Vigenère, công cụ của phép mã hóa Vigenere. 

Trong phép mã hóa Caesar, mỗi ký tự của bảng chữ cái đƣợc dịch đi một khoảng nhất 

định, ví dụ với bƣớc dịch là 3, A trở thành D, B trở thành E... 

 Mật mã Vigenère là sự kết hợp xen kẽ vài phép mã hóa Caesar với các bƣớc dịch khác 

nhau. Để mã hóa, ta dùng một hình vuông Vigenère (hình bên). Nó gồm 26 hàng, mỗi 

hàng dịch về bên trái một bƣớc so với hàng phía trên, tạo thành 26 bảng mã Caesar. Trong 

quá trình mã hóa, tùy theo từ khóa mà mỗi thời điểm ta dùng một dòng khác nhau để mã 

hóa văn bản. 

Ví dụ, ta có văn bản cần mã hóa nhƣ sau: 

ATTACKATDAWN 

Ngƣời gửi lựa chọn một từ khóa và viết nó lặp lại nhiều lần trên một dòng đến khi số chữ 

cái trên dòng bằng số chữ cái trong thông điệp, với từ khóa "LEMON" thì: 

https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=M%E1%BA%ADt_m%C3%A3_thay_th%E1%BA%BF&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%90%E1%BB%99_b%E1%BA%A3o_m%E1%BA%ADt&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=M%E1%BA%ADt_m%C3%A3_d%C3%B9ng_m%E1%BB%99t_b%E1%BA%A3ng_ch%E1%BB%AF_c%C3%A1i&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%A2n_t%C3%ADch_t%E1%BA%A7n_su%E1%BA%A5t
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:A-pigpen-message.svg


  

LEMONLEMONLE 

Chữ cái đầu tiên của văn bản, A, đƣợc mã hóa bằng bảng bắt đầu với L (chữ cái đầu tiên 

của từ khóa). Nó sẽ đƣợc mã hóa thành chữ cái trên dòng L và cột A của hình vuông 

Vigenère, đó là chữ L. Tƣơng tự nhƣ vậy, chữ cái thứ hai của văn bản sẽ đƣợc mã hóa 

bằng chữ cái thứ hai của từ khóa: chữ trên dòng E và cột T là X.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sau đây là bản mã: 

Văn bản:   ATTACKATDAWN 

Từ khóa:   LEMONLEMONLE  

Bản mã:     LXFOPVEFRNHR 

 

 

 

 

12/Mật mã ADFGVX (mật mã hỗn hợp) 

 

Trong mật mã học, mật mã ADFGVX là một dạng mã hóa đƣợc quân đội Đức sử dụng 

trong suốt thế chiến I. ADFGVX là dạng mở rộng của một mật mã có sớm hơn 

là ADFGX. Đƣợc phát minh bởi đại tá Fritz Nebel và công bố tháng ba năm 1918, mật 

mã sử dụng phƣơng pháp chuyển vị phân đoạn kết hợp với bảng thay thế sử dụng 

một hình vuông Polybius. Tên của mật mã đƣợc đặt tên cho các chữ cái dùng để làm tọa 

độ cho bảng chữ cái: A, D, F, G, V và X. Những chữ cái này đƣợc sử dụng vì chúng rất 

khác nhau khi đƣợc chuyển thành mã Morse, vì vậy sẽ không gây sai sót trong quá trình 

truyền mã. Nebel thiết kế mật mã này với mong muốn xây dựng một phƣơng pháp mã hóa 

https://vi.wikipedia.org/wiki/M%E1%BA%ADt_m%C3%A3_h%E1%BB%8Dc
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Qu%C3%A2n_%C4%91%E1%BB%99i_%C4%90%E1%BB%A9c&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Chi%E1%BA%BFn_tranh_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_th%E1%BB%A9_nh%E1%BA%A5t
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=M%E1%BA%ADt_m%C3%A3_chuy%E1%BB%83n_v%E1%BB%8B_ph%C3%A2n_%C4%91o%E1%BA%A1n&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%ACnh_vu%C3%B4ng_Polybius
https://vi.wikipedia.org/wiki/M%C3%A3_Morse


  

đơn giản trong sử dụng nhƣng vẫn bảo đảm an toàn. Thực tế, lúc đó ngƣời Đức tin rằng 

ADFGVX là không thể phá vỡ. 

ADFGVX  

ADFGVX là một hệ thống mã hóa Đức phát minh bởi Fritz Nebel năm 1917. 

ADFGVX sử dụng một lƣới 6x6 vuông để thay thế các bản rõ bằng cặp chữ số A, D, F, 

G, V, X và sau đó mã hoá văn bản này có đƣợc một hoán vị của chữ cái (transposition). 

Các mã hóa sử dụng một lƣới 6x6 vuông 36 distincts nhân vật (thƣờng là bảng chữ cái 

Latin và 10 con số). 

Dòng và cột đƣợc đặt tên, từ trên xuống dƣới và từ trái sang phải, bởi các chữ cái A, D, 

F, G, V và X 

 

 

 

\ A D F G V X 

A A Z E R T Y 

D U I O P Q S 

F D F G H J K 

G L M W x C V 

V B N 0 1 2 3 

x 4 5 6 7    8 9 

 

Một lƣới đầy AZERTYUIOPQSDFGHJKLMWXCVBN0123456789. 

Mỗi mẫu tự bằng văn bản phải tồn tại trong lƣới điện để đƣợc bản địa hoá của một phối 

hợp (dòng, cột). 

A = (A, A), B = (V, A), C = (G, V), D = (F, A) vv 

Thông điệp mã hoá trung gian sau đó là một thay thế đơn giản  

DCODE trở thành FA GV DF FA AF. 

Thông điệp này sẽ đƣợc mã hóa khác bằng cách chuyển vị. 

Việc vận dụng một hoán vị  trọng điểm, thƣờng dựa trên một từ khóa. Ngƣời ta có thể 

tìm thấy nó bằng cách sắp xếp các chữ cái theo thứ tự abc. 

KEY => K (1), E (2), Y (3) => E (2), K (1), Y (3) => 2,1,3 

Thông điệp này đƣợc viết trong một bảng có chiều rộng là kích cỡ khóa. Hộp rỗng 

đƣợc lấp đầy với X (hoặc một thƣ). 

 

Cột 1 (K) bị chuyển mạch với cột 2 (E). 

Các văn bản mã hoá cuối cùng đƣợc tạo ra bằng cách đọc các chữ cái của bảng bằng 

cách colums bắt đầu từ trên xuống dƣới và từ trái sang phải. 

ADAXFVFFGFAX 

Làm thế nào để giải mã mật mã ADFGVX 

Quá trình giải mã cần một khóa và một lƣới. 

Hãy để các văn bản mật mã đƣợc AD AX FV FF GF AX 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=search&rurl=translate.google.com.vn&sl=en&u=http://www.dcode.fr/permutations-generator&usg=ALkJrhiOY_iq35PrbP7PrcG5Qr7kjSrqMA


  

Hãy để các từ khóa đƣợc KEY => K (1), E (2), Y (3) => E (2), K (1), Y (3) => 2,1,3 

Thông điệp mã hoá là sau đó viêt  từ trên xuống dƣới và từ trái sang phải trong một 

bảng với các cột X trong đó X là chiều dài của khoá. Cột đƣợc đặt tên theo các chữ cái 

của khóa, sắp xếp lại theo thứ tự bảng chữ cái. 

 

13/  Hệ thống ẩn dấu: (Condealment) 

 

Gọi là mật thƣ hệ thống ẩn dấu khi các yếu tố của bản tin tuy vẫn giữ vị trí bình thƣờng và 

không bị thay thế bởi các ký hiệu nhƣng lại đƣợc ngụy trang dƣới một hình thức nào đó.  

 

 

PHẦN II: CÁC HỆ THỐNG MẬT THƢ  

 

Mật thƣ cùng với Morse, Seamaphore và Dấu đi đƣờng hợp thành hợp phần các 

Kỹ năng truyền tin vốn rất cần thiết, thú vị, hấp dẫn trong các hoạt động dã ngoại, cộng 

đồng của thanh thiếu niên. Mật thƣ thể hiện tính lý luận, trí tuệ và khả năng tƣ duy của 

ngƣời viết và ngƣời giải mật thƣ, góp phần quan trọng cho sự hấp dẫn và thành công của 

Trò Chơi Lớn và nhiều hoạt động ý nghĩa khác của tuổi trẻ. 

 

I. Một số khái niệm: 

1/ Mật thƣ : (Cryptogram : - Kruptos : bí mật 

- Gramma : lá thƣ) 

Là bản tin đƣợc viết bằng các ký hiệu bí mật hoặc bằng ký hiệu thông thƣờng nhƣng 

theo cách sắp xếp bí mật nào đó mà ngƣời gửi và ngƣòi nhận thỏa thuận với nhau nhằm 

giữ bí mật nội dung trao đổi. 

Một mật thƣ thƣờng có 02 phần:  

- Bản mật mã: Là những ký tự hoặc hình vẽ, thoạt đầu có vẽ rất khó hiểu. 

Sau khi nghiên cứu kỹ chìa khóa, ta sẽ tìm ra hƣớng giải bằng cách đối 

chiếu những dữ kiện mà chìa khoá đã gợi ý ( Thƣờng đƣợc ký hiệu là NW) 

- Chìa khóa: Là một hình thức gợi ý cho ngƣời dịch tìm ra hƣớng giải mật 

thƣ. Chìa khóa có thể là một câu thơ hoặc một ký hiệu nào đó bằng hình vẽ. 

Ký hiệu của chìa khóa là: On hoặc Key hoặc  

- Sau khi giải mã xong, ta sẽ đƣợc một bản văn hoàn chỉnh, ta gọi đó là: Bạch 

văn 

Bạch văn: Là một văn bản hoàn chỉnh, tức là sau khi dịch xong, ta viết ra thành 

một bức thƣ bình thƣờng mà ai cũng có thể đọc đƣợc. 

 

2/ Mật mã: (ciphen, code) 

Là các ký hiệu và cách sắp xếp để thể hiện nội dung bản tin. 

3/ Giải mã : (Deciphermant) 

Là quá trình khám phá những bí mật của ký hiệu và cách sắp xếp để đọc đƣợc nội 

dung bản tin. 



  

4/ Hệ thống: 

Hệ thống là một tập hợp những yếu tố liên hệ với nhau, tạo thành sự thống nhất ổn 

định và tính chỉnh thể, có những thuộc tính và những quy luật tích hợp. 

Hệ thống mật thƣ là những quy định bất biến , những bƣớc tiến hành nhất định trong 

việc dùng các ký hiệu, hình vẽ con số, mẫu tự và cách biến đổi sắp xếp chúng.  

 Theo cách chia thông thƣờng hiện nay có 03 hệ thống mật thƣ cơ bản là: Hệ thống 

thay thế, hệ thống dời chỗ ( dịch chuyển ) và hệ thống ẩn giấu; Trong mỗi hệ thống mật 

thƣ lại có đa dạng các dạng mật thƣ khác nhau. 

4.1. Hệ Thống Ẩn giấu : Các ý nghĩa của bản văn đƣợc giấu kín bằng từ, bằng cụm từ, 

bằng số và bằng nhiều dạng ký tự khác. Nội dung bản tin vẫn giữ bình thƣờng và không 

đƣợc thay thế bằng ký hiệu mật mã,nhƣng lại đƣợc ngụy trang dƣới một hình thức khác. 

Gồm 3 dạng chính: 

a. Bạch văn đƣợc ẩn ngay trong mật thƣ 

b. Bạch văn đƣợc ẩn đi bằng các biện pháp hóa học 

c. Bạch văn đƣợc giấu kín theo các phƣơng pháp vật lý đặc biệt 

4.2. Hệ thống Dời chỗ : Toàn bộ nội dung bản tin không biến đổi thành ký hiệu mật mã 

không đƣợc thêm vào hoặc bớt đi mà chỉ đƣợc đảo lộn theo các quy luật đã quy định nào 

đó (xem mật thƣ Cam Ranh). 

4.3. Hệ thống Thay thế: Nội dung bản tin đƣợc thay thế bằng từ, bằng cụm từ, bằng số, 

bằng hình vẽ, hình hình học và bằng nhiều dạng ký tự đặc biệt khác (xem phần mật mã 

CaeSar). 

       Ngoài ra còn một hệ thống khác không chính thức  gọi là hệ thống bảng tra (hay hệ 

thống đục lỗ) : Là nội dung bản tin đƣợc trích (soi) ra từ những tờ giấy có đục thủng qua 

việc đặt lên một  bức mật thƣ . 

 

5/ Chìa khóa: 

 Ký hiệu : On hoặc key hoặc 

 Chìa khóa là phần gợi ý của ngƣời viết mật thƣ giúp ngƣời giải mật thƣ đoán biết hệ 

thống và có cơ sở tìm ra qui luật nhất định để giải mã. 

 Nếu là mật thƣ đơn giản , mật thƣ rất khó hoặc mật thƣ không cần khóa thì không có 

chìa khóa 

Thí dụ có mật thƣ: 

Đ T R 

I M A 

C Ắ I 



  

     : 

- Mật thƣ đƣợc viết bằng hệ thống dời chỗ. Mật mã trong mật thƣ này là những chữ 

cái sắp khác với trật tự, bình thƣờng khi ta viết là từ trái sang phải, từ trên xuống. Chính 

vì vậy chìa khóa (            :    )  đã gợi ý hƣớng dẫn, giải mã bằng hình vẽ. Nghĩa là đọc 

mật thƣ theo hình gợn sóng theo chiều mũi tên, ta đƣợc nội dung bản tin : ĐI CẮM TRẠI. 

 

II/ CÁC YÊU CẦU KHI THIẾT KẾ VÀ GIẢI MẬT THƢ: 

1/ Thiết kế mật thƣ :  

1.1. Các yêu cầu: 

► Phải phù hợp với trình độ, trí tuệ và kinh nghiệm của ngƣời giải mật thƣ. Có nghĩa 

là phải biết ngƣời nhận mật thƣ trình độ tƣ duy ra sao? Biết dùng chìa khóa và hệ 

thống nào ? 

► Mật thƣ phải có ít nhiều tính cách bí ẩn bắt ngƣời chơi phải động não. Mật thƣ đã 

chơi ở buổi trại lần trƣớc rồi, muốn sử dụng lại thì nên thay đổi vài chi tiết cơ bản. 

► Viết mật thƣ phải nghĩ đến chìa khóa, đặt chìa khóa phải nghĩ đến ngƣời nhận mật 

thƣ, đừng theo chủ quan của mình. Nếu mật thƣ quá khó sẽ gây sự đánh đố dẫn đến trò 

chơi mất hay, tốn nhiều thời gian. 

► Viết mật thƣ phải cẩn thận, cân nhắc sao cho phù hợp với hoàn cảnh, mục đích, yêu 

cầu và thời gian của toàn buổi trại hay buổi sinh hoạt đặc biệt là trong các buổi hội thi. 

► Viết xong mật thƣ, cần kiểm tra lại xem có sai sót ở chỗ nào không? Nội dung đã 

đủ và đúng chƣa ? chìa khóa có gì sai lệch và có logic chƣa ? 

► Trong hoạt động trại, mật thƣ thƣờng đƣa vào trong trò chơi lớn và những buổi hội 

thi. Trong quá trình các trại sinh giải mật thƣ, trừ trƣờng hợp hội thi, nếu có tình 

huống trại sinh không đọc đƣợc mật thƣ, do không phù hợp với khả năng thì ban tổ 

chức phải cử ngƣời trợ giúp để tránh gây tâm lý nhàm chán cho trại sinh.  

 

1.2. Quy trình soạn 01 mật thƣ: 

a. Soạn mật thƣ thay thế   

1) Bản văn rõ : bản văn viết có dấu đầy đủ, nội dung đầy đủ ý nhƣng càng ngắn càng tốt 

Ví dụ : Nam quốc sơn hà Nam đế cƣ 

2) Bản văn đƣợc chuyển sang quốc ngữ điện tín bằng bảng  quy ƣớc dấu thanh và dấu mũ. 

(không sử dụng phần này nếu sử dụng bản mã 29 mẫu tự của Việt Nam)  

Ví dụ : Nam - quoocs – sown - haf - nam - ddees  - cuw  

3) Xác định hệ thống cho Mật thƣ (ví dụ : hệ thống thay thế) 



  

4) Xây dựng chìa khóa (key) 

Trình độ khả năng ngƣời tham gia giải mật thƣ loại trung bình ta có thể đặt một 

khóa nhƣ sau : 

On: Hai nửa vầng trăng treo trên một cột (B) 

      Là hình tam giác đứng hai chân (A) 

 Ý nghĩa của khóa nêu trên là (B=A) 

5) Thiết lập bản mã : 

          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|A  

          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 

6) Mã hóa nội dung bản tin thành mật thƣ 

MZL – PTNNBR – RNVM – GZE – MZL – CCDDR – BTV  

7) Sau khi hoàn tất nội dung mật thƣ ta chỉ cần gởi chìa khóa và bản mật thƣ đi thế là 

xong  

b. Soạn mật thƣ Dời chỗ   

1) Bản văn rõ : bản văn viết có dấu đầy đủ, nội dung đầy đủ ý nhƣng càng ngắn càng 

tốt 

Ví dụ : Nam quốc sơn hà Nam đế cƣ 

2) Bản văn đƣợc chuyển sang quốc ngữ điện tín bằng bảng  quy ƣớc dấu thanh và dấu 

mũ. (không sử dụng phần này nếu sử dụng bản mã 29 mẫu tự của Việt Nam)  

Ví dụ : Nam -  quoocs -  sown -  haf -  nam - ddees - cuw  

       3) Xác định hệ thống cho Mật thƣ (ví dụ : hệ thống Dời chỗ) 

 4)Xây dựng chìa khóa (Key) 

Trình độ khả năng ngƣời tham gia giải mật thƣ loại khá ta có thể đặt một khóa nhƣ 

sau : 

Chúng ta là huấn luyện viên 

Anh tôi tiếp bƣớc mọi miền về đây 

Mang bầu máu nóng hăng say 



  

Rèn thân luyện chí ngày mai giúp đời 

Ai ngƣời  đầu tốp thật vui 

Những ngƣời chƣa đạt lui cui chờ ngày 

Hai năm sau nữa thi tài  -  Bạn ơi ! 

 (On: CAM RANH) 

5) Thiết lập bản mã : 

 Đánh số thứ tự cho chìa khóa: Số 1 cho mẫu tự A thú nhất, số 2 cho Mẫu tự A thứ 

hai, vì không có B nên C mang số 3 và cứ thế tiếp tục… 

 

C          A         M        R         A        N        H 

3          1           5        7          2       6       4 

ghép nội dung bản tin vào các cột  chìa khóa  theo hàng ngang: 

 

C A M R A N H 

3 1 5 7 2 6 4 

N A M Q U O O 

C S S O W N H 

A F N A M D D 

E E S C U W  

            

 

6) Mã hóa nội dung bản tin thành mật thƣ 

Thay đổi thứ tự các cột từ nhỏ đến lớn  

1 2 3 4 5 6 7 

A U N O M O Q 

S W C H S N O 

F M A D N D A 

E U E  S W C 



  

            

 

Rút nội dung các cột ra ngoài đặt theo vị trí nằm ngang  

MT : ASFE – UWMU – NCAE – OHD – MSNS – ONDW - QOAC 

     Sau khi hoàn tất nội dung mật thƣ ta chỉ cần gởi chìa khóa và bản mật thƣ đi thế là 

xong 

c. Soạn mật thƣ ẩn giấu   

1) Bản văn rõ : bản văn viết có dấu đầy đủ, nội dung đầy đủ ý nhƣng càng ngắn càng 

tốt 

Ví dụ : Nam quốc sơn hà Nam đế cƣ 

2) Bản văn đƣợc chuyển sang quốc ngữ điện tín bằng bảng  quy ƣớc dấu thanh và dấu 

mũ. (không sử dụng phần này nếu sử dụng bản mã 29 mẫu tự của Việt Nam)  

Ví dụ : Nam  - quoocs - sown  - haf  - nam  - ddees  - cuw  

3)  Xác định hệ thống cho Mật thƣ (ví dụ : hệ thống Ẩn giấu - ẩn giấu nội dung ngay 

trong bản tin) 

4) Xây dựng chìa khóa (Key) 

Trình độ khả năng ngƣời tham gia giải mật thƣ loại trung bình ta có thể đặt một 

khóa nhƣ sau : 

On:  Là tên bài hát có điệp khúc nhƣ sau: 

Hạnh phúc nhƣ …….. không đến với ai đi qua hững hờ. 

Hạnh phúc nhƣ mật trong hoa không đến với ai, không nhọc nhằn tìm kiếm.  

Tên bài hát là “Ngọc trong đá” 

5) Thiết lập bản mã :  

Ta đặt các mẫu tự của bản văn rời ra  

N A M Q U O O C S S O W N H A F N A M D D  E E S C  U W 

Rồi lần lƣợt đƣa các mẫu tự x vào hai bên nhớ tách rời các từ ra bằng dấu cách 

xiên 



  

XNXAXMX / XQXUXOXOXCXSX / XSXOXWXNX / XHXAXFX / 

XNXAXMX / XDXDXEXEXSX / XCXUXWX 

6) Mã hóa nội dung : 

Rồi ta thay x bằng những mẫu tự có thể đánh lừa nội dung và bỏ gạch phân cách 

XNAAMMX / XQUUXOCHOXCASX / XSAOXUINX / XHEANFX / 

XNHAEMX / XDIDOENEOSX / XCHUAWX 

     Sau khi hoàn tất nội dung mật thƣ ta chỉ cần gởi chìa khóa và bản mật thƣ đi thế là 

xong 

2. Giải Mật thƣ : Là quá trình đi ngƣợc lại của soạn mật thƣ. Để giải 01 mật thƣ một 

cách nhanh chóng, chính xác cần tuân thủ các bƣớc sau: 

Bƣớc 1: Xác định hệ thống. 

-Giải mật thƣ phải theo đúng trình tự 

- Trƣớc hết phải bình tỉnh, thận trọng xác định mật thƣ thuộc hệ thống nào?  

- Để xác định hệ thống của bức mật thƣ ta cần xem xét thêm 2 yếu tố : Chìa khóa và bản 

mã ; Nếu bản mã không phải là những mẫu tự mà là những ký hiệu lạ ? thì đây chỉ có thể 

là mật thƣ thuộc hệ thống thay thế. 

-Các loại chìa khóa có chữ, dấu  “bằng” hoặc “từ” chỉ về số lƣợng thƣờng là mật thƣ thay 

thế. 

- Nếu bản mật mã không phải là những mẫu tự vô nghĩa thì ta xem xét hai hệ thống còn 

lại. 

- Bản mã mật thƣ ẩn giấu thƣờng đa dạng và rƣờm rà về hình thức hơn mật thƣ dời chỗ. 

(Mật thƣ ẩn giấu vẫn giữ nguyên nội dung là mẫu tự) 

Bƣớc 2 :Tìm ý nghĩa của chìa khóa: 

- Nếu là mật thƣ thay thế, ta tìm sự tƣơng quan của của hai vế :A là B hoặc B là A -  A là 

B và B là C nên A cũng là C 

- Chìa khóa luôn luôn liên quan chặt chẽ đến hệ thống và mật thƣ. 

- Từ ngữ trong chìa khóa ta có thể tìm ra rất nhiều ý nghĩa khác nhau để giải mã mật thƣ. 

- Khi chọn lần lƣợt từng giả thuyết ta ƣu tiên chọn các giả thuyết mang tính logic cao. 



  

- Mỗi ký tự trong chìa khóa đều quan trọng nhƣng lƣu ý các ký tự in hoa, đầu câu, trong 

ngoặc ,in nghiêng,v.v… 

- Cần nắm rõ ý nghĩa đa dạng của từng mẫu tự một (xem bảng ý nghĩa các mẫu tự chữ in 

và chữ thƣờng). 

- Vận dụng các phƣơng pháp suy luận: trực tiếp, gián tiếp, quy nạp, diễn dịch và cách loại 

suy một vấn đề. 

- Khai thác những sơ hở khi mã hóa bản mã 26 mẫu tự (quy tắc dấu mũ) đặc biệt lƣu ý  

chữ D ( chữ D chỉ xuất hiện đầu mỗi từ, nó không đứng giữa và cuối một từ)- anh em 

HLV thƣờng gọi là bẻ khóa cơ bản. 

 

- Xác định độ dài của thông điệp đủ dùng cho phƣơng pháp giải mã phân tích tần suất 

(xem bảng phân tích tần suất) tƣơng đối, lƣu ý các các mẫu tự  A – I – E , bộ đôi N,O và 

bộ ba R,S,T hoặc các bộ ít dùng J,K, X,Z – đây là bẻ khóa nâng cao 

- Phƣơng pháp thử sai - Giải thử theo chìa khóa theo chiều dƣơng rồi chiều âm (mật thƣ 

thay thế) hoặc cả bốn hƣớng (mật thƣ tọa độ). 

- Nếu dịch ra thấy sai một vài chỗ thì có thể do chƣa tìm đúng ý nghĩa chìa khóa, do 

ngƣời gởi viết sai hoặc cố ý viết sai. 

- Lƣu ý mật thƣ hai tầng song song hoặc nối tiếp thì bản dịch F1 chƣa có ý nghĩa gì cả . 

- Nếu không hiểu rõ đƣợc ý nghĩa của chìa khóa thì đến đây là bí rồi ?… 

Bƣớc 3: Thiết lập bản giải mã  

- Nếu là mật thƣ thay thế lập bảng mã 26 hoặc 29 rồi ghi ký tự mã hóa phía dƣới. 

- Nếu mật thƣ dời chỗ thì ta ghi quy tắc chuyển vị và bảng chuyển đổi. 



  

- Nếu là Mật thƣ ẩn giấu chúng ta lập bảng giải thích chìa khóa và cách loại trừ những từ 

vô nghĩa. 

Bƣớc 4:  Giải mã: 

 Nếu là Mật mã thay thế ta lần lƣợt thay các ký tự trong bảng mã cho đến hết. 

 Nếu là mật mã dời chỗ ta đƣa các mẫu tự về đúng vị trí. 

 Nếu là mật mã ẩn giấu ta loại bỏ hết các phần tử vô ích 

 Sau đó ghi ra bản dịch quốc ngữ điện tín nếu sử dụng mã 26 ký tự 

Bƣớc 5 : Ghi ra bản văn rõ 

Ghi ra bản dịch nội dung  hoàn chỉnh. 

Lƣu ý: Trong các trại sát hạch công nhận Huấn luyện viên cấp I của Trung ƣơng Hội 

LHTN Việt Nam, các trại sinh bắt buộc phải giải mật thƣ theo đúng trình tự nhƣ trên. 

 

 Ví dụ về cách giải mật thƣ thay thế  

Đề :  

On: Thiếp ở Tây Hồ bán chiếu Gon. Cớ chi ông hỏi hết hay còn? Xuân xanh vừa độ 

trăng tròn lẻ. Chồng còn chƣa có, hỏi chi con!  

   Nguyễn Thị Lộ 

MT: 18,12,5,5,18 / 24,5,13,10/ 16,5,10/ 18,11,25,3,9,9,18/ 15,12,13,23/ 7,25,5,22/ 18, 

25,19,1,7,23/ 18,12,5,10 

Cách giải và phƣơng pháp suy luận 

B1: Xác định hệ thống mật thƣ ? 

Đây là mật thƣ thuộc hệ thống thay thế vì bản tin toàn là những con số - vậy ta xác định đây 

là mật thƣ số thay chữ, thuộc hệ thống thay thế. 

          B2 : Tìm hiểu ý nghĩa từ khóa 

- Suy nghĩ của một số ngƣời cho ra đề mật thƣ là thƣờng lấy từ đầu câu “Thiếp” làm từ khóa vậy 

từ khóa có thể là “T”, “M” hoặc là “G” (Gái), N (nữ), E (em) 

- Ở vế thứ hai chúng ta chỉ quan tâm tới những con số mà thôi (vì mật thƣ toàn là số) 

- Câu thơ thứ ba “Xuân xanh vừa độ trăng tròn lẻ” cho chúng ta cảm giác về số 16 là vì trăng tròn 

= 15 và lẻ 1 Tuy nhiên cũng có ngƣời cho rằng trăng tròn thật tròn là =16  



  

-Vậy ta có thể có : T, M, E, G, N = 16 hoặc T, M, E, G, N = 17 

- Và nếu dùng kỷ thuật bẻ khóa quốc ngữ điện tín với AA, EE, OO  và DD ta thấy trong mật thƣ 

có hai số 5 và hai số 9.  

- Hai số 5 và 9 đều nằm ở trong cụm số mà ta biết rằng Đ=DD chỉ xuất hiện ở đầu mỗi từ mà thôi 

vậy 5 và 9 không là chữ D 

-Số 5 cách số 9 là 4 khoảng cách tƣơng đƣơng từ A đến E  

- Vậy ta có thể tìm ra A = 5 và E = 9 

-Trở lại bài thơ chìa khóa : Đáp án là L = 16 (vì đó là tên và tuổi của tác giả 4 câu thơ họa đối 

đáp, Nguyễn Thị Lộ ). 

- Và Đáp án L=16 cũng tƣơng đƣơng M=17 (do ngẫu nhiên theo suy luận ở trên) 

B3 : Lập bảng mã  

   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 

   5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|1|2|3|4 

B4 : Giải mã 

18,12,5,5,18 / 24,5,13,10/ 16,5,10/ 18,11,25,3,9,9,18/ 15,12,13,23/ 7,25,5,22/ 18, 25,19,1,7,23/ 

18,12,5,10 

 

NHAAN – TAIF – LAF – NGUYEEN – KHIS – CUAR – NUOWCS – NHAF  

B5 : Dịch ra bản văn rõ (bạch văn) 

Nhân tài là nguyên khí của nƣớc nhà .  

 Ví dụ về cách giải mật thƣ Dời chỗ 

Đề : 



  

Chìakhóa :  

 

Mậtthư : 

 

 

B1: Xác định hệ thống mật thƣ ? 

- Nhìn vào mật thƣ chỉ có mẫu tự mà thôi vậy đây có thể là hệ thống thay thế, ẩn giấu  hoặc 

dời chỗ đều đƣợc. 

- Kết hợp mật thƣ và chìa khóa ta thấy khóa có hình đa giác nhọn có 6 đỉnh và có hình mũi 

tên chỉ hƣớng di chuyển vậy đây có khả năng là mật thƣ thuộc hệ thống dời chỗ. 

          B2 : Tìm hiểu ý nghĩa chìa khóa 

- Ta thấy trên hình vẽ chìa khóa có 16 vòng tròn nhỏ , còn trên mật thƣ lại có 16 mẫu tự cho mỗi 

cụm từ. Sự tƣơng quan này giúp ta nhận ra rằng. Quy luật chuyển vị của mật thƣ là đây rồi. 

B3 : Lập bảng mã  

Ta lần lƣợt đánh số thứ tự các điểm hình tròn trên hình vẽ chìa khóa từ 1 đến 16 theo quy luật di 

chuyển đi của hình mũi tên. 

http://2.bp.blogspot.com/_TV_Ps5kLemw/TAKdnLgJxzI/AAAAAAAABkw/z4j-eHLR0wY/s1600/24.bmp
http://2.bp.blogspot.com/_TV_Ps5kLemw/TAKdnLgJxzI/AAAAAAAABkw/z4j-eHLR0wY/s1600/24.bmp
http://1.bp.blogspot.com/_TV_Ps5kLemw/TAKdm2AlVcI/AAAAAAAABko/1iC3DmnMvP0/s1600/23.bmp
http://1.bp.blogspot.com/_TV_Ps5kLemw/TAKdm2AlVcI/AAAAAAAABko/1iC3DmnMvP0/s1600/23.bmp


  

  

B4 : Giải mã 

 Theo đƣờng vẽ, trật tự của các mẫu tự trong mỗi bảng vuông là : 

HAYX TIMF CACHS  DDO CHIEEUF CAO NGONJ THAPS TREEN DDOOIF 

B5 : Dịch ra bản văn rõ (bạch văn) 

 HÃY TÌM CÁCH ĐO CHIỀU CAO NGỌN THÁP TRÊN ĐỒI. 

 Ví dụ về cách giải mật thƣ ẩn giấu 

 

 

 

Đề: 

key: Theo dấu chân anh.   

  

MT: 

  

N H E E  U F T R O U N G H E O A L A W N G T R U W L A N G S Y 

I  A M E T H R H U M O O N A I A N H O I J E S O O I O A H O A N 

H O O H I S O O A S A W F D A D O T M O S E A N U A F D A S A O A 

K H O F C A C S A P H U I B O N H A A N J H O N G K I D I N T H A M 

 

B1: Xác định hệ thống mật thƣ ? 

- Nhìn vào mật thƣ chỉ có mẫu tự mà thôi vậy đây có thể là hệ thống thay thế, ẩn giấu  hoặc 

dời chỗ đều đƣợc. 

- Toàn bộ mẫu tự nằm dàn trải đều thành một tƣờng rào , một khu rừng tạo điều điện tốt nhất 

để che dấu một điều gì đó. 

- Kết hợp mật thƣ và chìa khóa ta thấy có nhiều khả năng là hệ thống ẩn giấu. 

          B2 : Tìm hiểu ý nghĩa chìa khóa 

- Ta thấy chìa khóa có từ “Anh” có thể mang ý nghĩa lần lƣợt là chữ  N,  A 

               B3 : Lập bảng giải mã  

Ta lần lƣợt kẻ chữ N dính liền nhau trên bảng mã với độ cao là 4 ký tự và độ dài cũng là 4 ký tự 

cho đến hết. 

 

http://3.bp.blogspot.com/_TV_Ps5kLemw/TAKdmkvINoI/AAAAAAAABkg/DCI-I8RtxnY/s1600/22.bmp


  

N H E E U F T R O U N G H E A A L A W N G T R U W L A N G S Y    

I A M E T H R H U M O O N A I A N H O I J E S O O I O A H O A N   

H O O H I S O O A S A W F D A D O T M O S E A N U A F D A S A O A  

K H O F C A C S A P H U I B O N H A A N J H O N G K I D I N T H A M 

 

B4 : Giải mã 

 Theo đƣờng MÀU XANH  DƢƠNG , trật tự của các mẫu tự trong bảng chữ nhật là nội dung 

sau: 

KHI  NAOF   HEETS COR THAPS  MUOWIF  

NHAAN DAAN TA MOWIS HEETS  NGUOWIF   DDANHS    TAAY     NAM 

B5 : Dịch ra bản văn rõ (bạch văn) 

* Nội dung: Khi nào hết cỏ tháp mƣời nhân dân ta mới hết ngƣời đánh Tây nam . 

 

III. GIỚI THIỆU MỘT SỐ DẠNG MẬT THƢ CƠ BẢN, PHỔ BIẾN 

 
1/Hệ thống mật thƣ thay thế : 

Mỗi mẫu tự của bản tin đƣợc thay thế bằng một ký kiệu mật mã. 

Ví dụ 1:   Các mẫu tự đƣợc thay thế bằng số. 

A B CD E F G H … X Y Z . 

1 2 3 4 5 6 7 8 … 24 25 26 

            Nhƣ thế ta có nội dung mật mã của chữ: “TIẾN LÊN” là: 

20, 9, 5, 5, 14, 19 – 12, 5, 5, 14   =   TIEENS – LEEN 

  

Ví dụ2:   Các mẫu tự đƣợc thay thế bằng chữ: 

key: A = d 

MT: Q, E, R – A, L, K, G – I, B, B, R, C 

  

GIẢI 

- Bảng giải mã: 

            A B C D E F G H … X Y  Z . 

            d e  f g h I   j  k … a  b  c. 

             - Nội dung mật thƣ: 

                        thu – donj – leeuf            =      thu dọn lều. 

            

Ví dụ 3: Các mẫu tự đƣợc thay thế bằng hình vẽ.        

 + Mật thư Morse: 

Dạng mật thƣ này là dùng các hình vẽ hoặc các ký hiệu tƣơng xứng mã Morse, có nghĩa là các ký 

hiệu và hình vẽ sẽ có sự thể hiện dài, ngắn – lớn, nhỏ – nhiều, ít – cao, thấp … Nói chính xác 

hơn, mã Morse là một dạng mật thƣ. 

* Các dạng thể hiện: 

- Dạng chấm – gạch: - / . - . / . - / . . / . - - - ( TRẠI) 

  

- Dạng núi – đồi      :   



  

  

- Dạng trăng khuyết – trăng tròn : 

 

- Dạng ký hiệu:    

Mẫu tự : A – aAa – aA – aa – aAAA 

            Số                    : I – 1 I 1 – 1 I – 1 1 – 1 I I I 

Tiếng còi          : te – tích te tích – tích te – tích tích – tích te te te .  

key:    Nguyên tích, phụ te    

MT: NW/. ya
3
 + it + kelu + o

4
 + aklm -  utio + z

3
 + bmn + aohi / AR. 

*Giải mã: Nguyên âm: a, o, e, i, u. Các chữ còn lại là phụ âm  

* Nội dung: Bạch lồ 

 

Mật thƣ Tọa độ và dựa trên tọa độ: 

Dạng tọa độ bắt nguồn từ binh chủng pháo binh, là dạng mật thƣ thay thế đòi hỏi độ chính xác 

cao và dễ dàng lồng ghép với các dạng khác. Có nhiều loại bảng tọa độ (5*5, 6*6, 4*6, 8*4 

(phƣơng hƣớng), 3*3*3…), trong đó dạng 5*5 và 8*4 đƣợc sử dụng thƣờng xuyên. Mỗi tọa độ sẽ 

đại diện cho 1 chữ và ngƣợc lại, nhƣng trong 1 số trƣờng hợp hiếm gặp thì 1 chữ sẽ tƣơng ứng 

với nhiều tọa độ. 

Cách đánh tọa độ. Dòng và cột có thể đƣợc đánh số từ trên xuống dƣới, từ trái qua phải (1 2 3 4 

5…), hoặc đánh chữ theo từ khóa (VULAN…). Khi ghi tọa độ, thƣờng theo quy tắc của Toán học 

là hoành (cột) trƣớc, tung (dòng) sau; tuy nhiên một số nơi ghi theo kiểu tung trƣớc hoành sau. 

Xử lí từ khóa. Một số bảng cần phải khởi tạo bằng một từ khóa, cách xử lí từ khóa có thể xem lại 

ở phần I.2b: Mã “định ƣớc”. Nhƣng cũng nên nhắc lại là trong tuyệt đại đa số trƣờng hợp, bảng 

tọa độ không bao giờ bị trùng chữ. 

Cách điền bảng tọa độ.Nếu khóa là chữ cái, trình tự điền vẫn là theo alphabet, nhƣng đƣợc điều 

chỉnh sao cho (các) chữ cái làm khóa ở đúng vị trí. Cách điền có thể nằm trong khóa, nhƣng 

thƣờng mặc nhiên đƣợc hiểu là từ trên xuống, từ trái qua. Các ô thừa (nếu có) đƣợc đặt cố định ở 

cuối bảng và để trống. Trong số ít trƣờng hợp, các ô trống này có thể đƣợc sử dụng, nhƣng không 

thay thế cho các chữ cái. 

 Các bảng tọa độ thƣờng gặp: 

Bảng 5*5 (bỏ Z) 



  

 

Bảng 6*6 

 

 

 

Bảng 8*4 (phƣơng hƣớng) 

 

 

Bảng 3*3*3 

 

Bảng Kim tự tháp: (bỏ Z) 
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: Bảng “thụt thò”: 

Đây là một dạng bảng tọa độ mang tính chất đặc biệt ở chỗ một số chữ sẽ chỉ có hoành độ chứ 

không có tung độ tƣơng ứng, vì vậy sẽ làm cho NW ngắn hơn so với các bảng tọa độ khác. 

Hình thức: 

 

Bảng luôn luôn có 10 cột. Dòng đầu tiên sẽ đƣợc điền kín, trừ 2, 3… ô trống tùy bảng chữ cái, 

dòng này không đánh số. Số dòng còn lại đúng bằng số ô trống ở dòng đầu. Ta đánh số các dòng 

còn lại bằng số hiệu của các cột bị khuyết, sau đó ta điền đến hết bảng chữ cái. 

(VD: nhƣ bảng trên, dòng đầu bỏ trống 2 ô 4 và 9, 2 dòng tiếp theo mang số lần lƣợt là 4 và 9). 

Để mã hóa, chữ ở dòng đầu sẽ thay bằng số cột chứa nó, các dòng sau ngƣợc lại với tọa độ 

thƣờng (hàng trƣớc, cột sau). Khi giải mã, chú ý chữ số mà bạn đang đọc. 

VD: (bảng trên) 

NW: 59346 84414 1 // AR. 

Đầu tiên là số 5, mà hàng 5 không có nên tra hàng trên cùng -> D. 

Tiếp theo là số 9 -> tra hàng 9 cột 3 -> U 

Tiếp theo là số 4 -> tra hàng 4 cột 6 -> N 

Tiếp theo là số 8 -> không có hàng 8 -> G… 

BV (bản rõ)  là DUNG LAI (dừng lại). 

Dạng ma phƣơng: 

Định nghĩa ma phƣơng: Ma phƣơng là một bảng vuông cạnh n, đƣợc điền n*n số tự nhiên từ 1 

đến n*n, mỗi ô 1 số, sao cho tổng các số trên hai đƣờng chéo, trên các cột, các dòng đều bằng 

nhau. 

Nhận dạng khóa: Khóa của dạng ma phƣơng thƣờng chính là tổng các số trên 1 dòng/cột/đƣờng 

chéo của ma phƣơng. Ví dụ ma phƣơng 3 có tổng là 15, ma phƣơng 5 là 65, ma phƣơng 7 là 175 

(Vì vậy dạng này còn có tên khác là khóa 65). 

Ma phƣơng 5*5: Đây là ma phƣơng thƣờng gặp nhất trong dạng này. Sau khi điền số vào ma 

phƣơng, chữ sẽ đƣợc điền tƣơng ứng với số vào các ô theo các quy tắc điền bảng tọa độ. Vì vậy, 

về bản chất, đây chính là một dạng thay thế số – chữ. 

https://harryjacksonspace.files.wordpress.com/2015/01/32.png
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*Tƣơng tự với ma phƣơng 7 và ma phƣơng 3, ta dựng đƣợc các ma phƣơng sau  [1]: 

 
 

  3   

 2  6  

1  5  9 

 4  8  

  7   

 

Cách lập ma phƣơng nhƣ hình trên : 1 qua phải vào ô trống còn 9 qua trái ; 3 xuống dƣới 5 và 7 

lên trên 5. 

Ví dụ : 

Key : 

 

 

MT : 11.11.14.14.15 – 31.18.19.22.23 – 30.34.22.23 – 31.18.46..34.50.22.23 – 19.34.6.42 – 

43.39.6.31.18 / AR 

 

Giải : bảng vuông trên đây là ma phƣơng của họa sĩ tài năng ngƣời Đức Albert Diirer ( 1471 – 

1528 ). Bảng có kích thƣớc 4 x 4 có điền 16 số tự nhiên ( từ 1 đến 16 ) và có tổng các số trên mọi 

hàng ngang hàng dọc và đƣờng chéo luôn là 34. Nhƣ vậy bảng vuông ma phƣơng trên đây còn 

thiếu 4 số : 6, 7 , 10, 11. Cố gắng sắp xếp ta sẽ tìm ra A = 6, B = 7, C = 10, D = 11, và từ đó lập 

đƣợc bảng số thay thế bảng chữ cái : 

 

 
 

Bản tin : ĐỀ NGHỊ MỌI NGƢỜI HÓA TRANG 

 

 

https://harryjacksonspace.files.wordpress.com/2015/01/25.png
http://1.bp.blogspot.com/_TV_Ps5kLemw/S_v3Qjm59cI/AAAAAAAABbI/NrtNIDK8U9Y/s1600/Untitled.bmp
http://4.bp.blogspot.com/_TV_Ps5kLemw/S_v0B9zP03I/AAAAAAAABag/_sXCmg-addY/s1600/8.bmp


  

key: Nguyên tử lƣợng Oxy   

MT: 4, 9, 22, 4, 20 – 3, 2, 15, 11 – 23, 22, 10 – 12, 9, 16, 6, 19. 

*Key O=16 

*Giải mã Nội dung: Chúc bạn vui khỏe. 

  

key: Tuổi Mƣời Bảy Bẻ Gẫy Sừng Trâu  

MT: 25,4,17,25,15,9,17,19,10,3,2,10,23,19,9,9,11,5,15.   

*Giải mã: U = 17 

* Nội dung: Chúc mừng năm mới. 

  

key: I = 9 
1
 , S = 9 

2 
  

MT: 20
1
,24

2
, 11

2
 – 4

1
, 15

1
, 4

2
, 1

1
 – 2

2
, 5

1
, 21

2
, 21

1
, 22

2
,              

*Giải mã:Mật thƣ 2 tầng (J= 10
1
, T=10

2
) 

* Nội dung: Thu dọn lều. 

  

key: Vua đi chăn dê   

MT: Q, J, D, B, I – W, U, D, L, M – Y, X, L – F, K, X, Q, J, V – W, D.           

*Giải mã: A = D 

* Nội dung: Ngày trại vui chúng ta.  

  

key: B = 0
h
30’ – T = 9

h
30’    

MT: 93, 4, 6, 23 – 93, 83, 0, 4, 43 – 93, 83, 10, 7, 11, 63, 3 – 123. 

*Giải mã: A  = 0
h
; B = 0

h
30’; C = 1

h
; D = 1

h
30’… 

* Nội dung:Tìm trại trƣởng Z. 

 

Mật thƣ chuồng : 

Chuồng Bò  

 

Chuồng Bồ Câu 

 

Ví dụ : khóa chuồng bò biến thể  

On: Bình thƣờng chuồng có hai con  



  

Mƣa gió bão bùng Bò nhảy lung tung. 

Bò Năm thì biến thành Mƣời 

Bò Ba thì lại thành bò mƣời ba. 

Chuồng bò biến thể đây rồi. 

Ai mà giải đƣợc xin mời vô chơi. 

 

 

 

:  

 

Mật thƣ chữ Braill (chữ nổi của ngƣời mù) 

 

bản dịch : L- O- U – I –S / B – R – A – I – L – L - E 

Giải mã : 

Mật thƣ mẫu tự bàn tay (giao tiếp với ngƣời câm) 

 

Mật thƣ Định ƣớc : 

CD A B YZ 

GH ST 

 

KL 

MN OP QR 
UV 

IJ 

WX 
EF 



  

Là dạng mã chữ - chữ, bảng ký tự khởi đầu (viết tắt :NW) và bảng ký tự thay thế (viết tắt: BV) có 

2 bảng chữ cái riêng biệt, đƣợc khởi tạo bằng 1 hoặc 2 từ khóa có nghĩa. 

Xử lí từ khóa. Bảng chữ cái sẽ đƣợc khởi tạo bằng cách viết từ khóa, theo sau là phần còn lại của 

bảng chữ cái theo đúng thứ tự alphabet. Nếu trong từ khóa có chữ cái bị trùng, ta chỉ để lại chữ 

cái đƣợc xuất hiện đầu tiên thôi. Ví dụ CHIEENS THAWNGS sẽ trở thành CHIENSTAWG.  

Bảng chữ cái của NW và BV. 

Có 3 cách khởi tạo bảng chữ cái chính cho NW và BV 

 

Cách 1: Sử dụng từ khóa cho bảng của NW 

NW: K Y X N A W G B C D E F H I J L M O P Q R S T U V Z 

BV: 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 

 

Cách 2: Sử dụng từ khóa cho bảng của BV 

NW: 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 

BV: B I N H F M X A C D E G J K L O P Q R S T U V W Y Z 

 

Cách 3: Sử dụng từ khóa cho cả hai bảng 

 

NW: M A T J H U W B C D E F G I K L N O P Q R S V X Y Z 

BV: T H A Y E S B C D F G I J K L M N O P Q R U V W X Z 

 

Mật thư hai tầng song song (xen kẽ) 

 On: Một đoàn trai gái tắm bên sông  

Hò hẹn cùng nhau cuộc lấy chồng 

Một chị, một chồng dƣ một chị 

Một chị hai chồng , bốn chồng không 

hỏi đoàn trai gái đó có bao nhiêu nam (M) và bao nhiêu nữ (N) 

giải mã chìa khóa ta hệ phƣơng trình 2 nghiệm 

 M  -  N    = 1    

 N  -  M    =  4 

      2   

         M = 9 và N = 10  

MT: 16, 4, 5 , 1, 1, 10 – 10, 5, 1, 1, 10 – 7, 21, 14 – 9, 11, 19, 5, 15. 

* Nội dung bản rõ:Thiên niên kỷ mới. 

key: Bảng hàng cột   



  

MT :                           3 1 1 2 2          1 2 2 2             2 1 1 3 

                                   1 1 1 3 1           3 2 3 1             2 3 1 3 

                                    2 1 1 1 1          2 3 1 1             2 1 1 1 

*Giải mã: 

                 

            BẢNG 1                           BẢNG 2                                 BẢNG 3 

A B C   J K L   S T U 

D E F M N O V W X 

G H I P Q R Y Z  

- Sau khi lập bảng, các bạn sẽ đọc nội dung mật mã theo hàng dọc (Bảng 3 hàng 1 cột 2 = T…)  

* Nội dung:  Tập họp ngay 

                        

  

 

On : không có khóa 

MT :  

*  4  5 + G  /  K ?  I  /  8  I  +  ?  /  ?  5  A  *  J  /  3  ?  I  R  /  3  5  8  /  A  I  /  8  A  W  )  8  /   3  

%  M   /  M  %  I  8   /   -   U  W  %   3  J  /   *  A  3  ?  8  /  4  %  I  F  /  * A  A  )  J  / * ? E  E  

4    

 

Nội dung bản rõ :  Trong khi sinh hoạt chỉ có ai sắp cơm mới đƣợc tách rời tập thể  

 

2/ Hệ thống mật thƣ dời chỗ (dịch chuyển )   

Trong hệ thống này thì nội dung bản tin không dùng ký hiệu, nhƣng các mẫu tự của mỗi tiếng 

hoặc trật tự của các tiếng của bản tin đƣợc dịch chuyển hay xáo trộn.   

Ví dụ1:            Bắt tà vẹt  

  

key: Xiết ốc Tà – vẹt đƣờng ray.   

            MT: V T U I W E N E G N X S 

  

-  Giải mã: 

Lấy từng cặp mẫu tự (2 chữ kế nhau là 1 cặp) xếp thành dạng thanh ngang (tà – vẹt) đƣờng ray 

nhƣ sau:   

V U W N G X                                                                 

T I E E N S 

      - Đọc theo hàng ngang, từ trái sang phải, ta có nội dung bản tin là: 

VUWNG TIEENS   = VỮNG TIẾN. 

Ví dụ2:           Đặt đƣờng ray 

  

key: Chặt đôi thanh sắt để đặt đƣờng ray.   

MT: V W G T E N U N X I E S 

  

-          Giải mã: Chia đôi mật thƣ và xếp thành 2 hàng ngang (2 đƣờng ray song song) nhƣ sau:   

                                 V W G T E N 

                                 U N X I E S 

-    Đọc theo cột dọc, từ trái sang phải, ta có nội dung bản tin: VỮNG TIẾN. 



  

 

Ví dụ3:            Mật mã ô vuông 

C U B T F 

H S J H N 

C N O O R 

A A O A Y 

H C G X Z 

-          Giải mã: 

 
-          Đọc theo chiều mũi tên, ta có nội dung bản tin là: CHÚC BẠN THÀNH CÔNG 

-          “A R X Y Z” là phần chữ thêm vào cho đủ số ô vuông.   

 

key: 1 3 4 2 

MT:          T M N    H R I    G J A 

*Giải mã: Theo thứ tự cho ở chìa khóa, mẫu tự thứ nhất ở vị trí đầu cùng, mẫu tự thứ 2 ở vị trí 

cuối cùng, bản tin đi dần vào giữa heo kiểu con rắn ăn chiếc đuôi của chính mình.  

* Nội dung: Tạm nghỉ. 

  

key: 3 1 2 4 

MT: J W D F O C H W D O I Z 

*Giải mã: Mật thƣ biến thể của rắn ăn đuôi 

* Nội dung: CHỜ ĐỢI Z (Mẫu tự Z vô nghĩa, thêm vào cho đủ nhóm).   

  

key: CAM RANH 

MT : H E I A F – O F G G – T L A B W – J R Y O – U E J A – N T A I – D U N Y.  

*Giải mã: Sắp 7 nhóm mẫu tự thành 7 cột dọc và đánh số thứ tự: 

  

1 2 3 4 5 6 7 

H O T J U N D 

E F L R E T U 

I G A Y J A N 

A G B O A I Y 

F  W     



  

  

Đánh số thứ tự cho chìa khóa: Số 1 cho mẫu tự A thú nhất, số 2 cho Mẫu tự A thứ hai, vì 

không có B nên C mang số 3 và cứ thế tiếp tục… 

C          A         M        R         A        N        H 

3          1           5        7          2         6         4 

Cuối cùng ghép các cột vào chìa khóa rồi đọc theo hàng ngang: 

C A M R A N H 

3 1 5 7 2 6 4 

T H U D O N J 

L E E U F T R 

A I J N G A Y 

B A A Y G I O 

W F      

 

Nội dung: Thu dọn lều trại ngay bây giờ. 

 

On  (key) : HOCHIMINH (9) 

MT : O F D P  -  K G W A  O  -  O  Q  D  J  -  S O  L  D  -  N  U  O   T  -  C  S  C  W  -  G  Y  O  

U  -  O  H  J  J  -  H  I   N  A   (9) 

 

Nội dung bản rõ : Không có gì quý hơn độc lập tự do. 

( Mật thƣ dạng CAMRANH nhận dạng bằng cách so sánh  số  mẫu tự từ khóa và số từ mật mã  

phải bằng nhau ) 

 

 

 

 

key: Con đƣờng AIDS 

  

MT: XAYH – AHUAC – IRBN – ELEJ – UDDN – NOWW – DFDG – UMAI.  

*Giải mã: Đây là mật thƣ đọc ngƣợc từng cụm theo kiểu cách chữ theo gợi ý của chìa khóa: 

AIDS ta đọc ở Việt Nam là SIDA. Sau khi các cụm đƣợc mã hóa xong ta sẽ đọc đƣợc nội dung 

bản tin.  

* Nội dung: HÃY CHUẬN BỊ LÊN ĐƢỜNG ĐI MAU 

  

key: PEPSI 

  

MT: Có bao biết đến sự sống của loài ngƣời – mình yêu thật nhiều cảnh trí thiên nhiên 

đẹp.   

*Giải mã: Khi lấy chữ PEPSI dem soi gƣơng thì các bạn sẽ thấy các chữ hiện ra trong gƣơng 

nhƣ các con số :1 2 9 3 9. Do vậy, mỗi cụm của mật thƣ đều có 9 chữ. Để đọc đƣợc nội dung của 

mật thƣ, ta chỉ cần đọc theo số thứ tự của từng cụm.     

* Nội dung:Có bao ngƣời biết ngƣời mình yêu đẹp thật đẹp. 



  

 

3/ Hệ thống ẩn dấu: 

Mật thƣ ẩn dấu, là loại mật thƣ mà các yếu tố của bản tin tuy vẫn giữ vị trí bình thƣờng và không 

bị thay thế bằng các ký hiệu, nhƣng lại đƣợc ngụy trang dƣới một hình thức nào đó.  

Ví dụ 1:           Lấy 1 mẫu tự, bỏ 1 mẫu tự.   

Key: Điểm số 1, 2. Thằng một bắt sống, thằng hai giết chết. 

MT: H N A K N I H I F O Q U U O A E A L N E L Y U H C O S E 1 3 2 N H O. 

 -          Giải mã: Ta chỉ đánh số 1 ,2 cho từng mẫu tự (1 trƣớc – 2 sau) cho đến hết. Ghép các 

mẫu tự mang số 1 lại với nhau ta đƣợc nội dung của bản tin. 

-          Nội Dung: HANHF QUAAN LUCS 12 H = HÀNH QUÂN LÚC 12 GIỜ.  

  

Ví dụ 2:            Bỏ 1 chữ, lấy 1 chữ. 

               

              Key:       “Bƣớc ra một bƣớc một dừng 

         Trông xa nàng đã tỏ chừng nẻo xa” (Kiều)  

          MT:              

                   CẢ ĐỘI AI NÀO MÀ ĐẾN CHỖ 

                   ĐÍCH VỀ TRƢỚC THÌ SẼ CÓ ĐƢỢC 

                   MƢỜI MỘT QUẢ NÃI TRÁI CHUỐI BOM. 

  

-          Giải mã: Gợi ý của câu thơ muốn chúng ta cũng đánh số 1, 2 (bƣớc, dừng) nhƣ ở ví dụ 1. 

Nhƣng ở mật thƣ này thì ta chỉ ghép các chữ mang số 2 lại với nhau ta đƣợc nội dung của bản tin 

(tức là dừng thì lấy, bƣớc thì bỏ) . 

-          Nội dung: ĐỘI NÀO ĐẾN ĐÍCH TRƢỚC SẼ ĐƢỢC MỘT NÃI CHUỐI.   

 

key: Gõ trống theo điệu VALSE 

  

MT: THE – RAZ – OWS – WEAR – IN – VOTE – KNEW – OF – WIVES – ITS – JOY 

– THE – RADIO – TS – ABC – YOU – MAXIM   

*Giải mã: Điệu valse có nhịp là “Bùm – chát chát”. Ta chỉ ghi 3 chữ Bùm chát chát ứng với 3 

mẫu tự. Ghi từ đầu cho đến hết bản tin mật thƣ. Ghi xong, ta chỉ lấy những chữ có chữ “Bùm”thì 

các bạn sẽ có nội dung thật của bản tin. (Chát chát: là tín hiệu giã đƣợc chèn vào)       

* Nội dung: TRỞ VỀ VỊ TRÍ CŨ 

  

key: Bé trƣớc, lớn sau 

  

MT: Bồ câu pháp – Kiến ôn – Vi khuẩn hãy – Bƣớm phƣơng – Ruồi tập . 

*Giải mã: Nội dung thật đƣợc chèn vào các tín hiệu giã là các con vật. Ta chỉ cần xếp các con 

vật theo thứ tự từ nhỏ đến lớn và gạch bỏ tên các con vật đi thì ta sẽ có nội dung thật.  

* Nội dung: HÃY ÔN TẬP PHƢƠNG PHÁP. 

  

  

key: BD = C , NQ = OP  

MT: BD, FJ, XD, NP, AK, FV, AM, UC, VP,DK, MR, DP, AY, CA, OE, GK, KA.  

*Giải mã:Nhƣ chìa khóa đã gợi ý. Ta chỉ cần lấy mẫu tự ở giữa 2 mẫu tự giả trong mật thƣ.    

* Nội dung: CHÀO NGÀY HỌP MỚI. 

  

key: Không đƣợc dùng thuốc Aspirine. 



  

  

Cipher: TAHU – DSONJ – LEPEUF – TIRAIJ – CHUARANR – BIJI – TRONWR –

VEEFE. 

*Giải mã: Trong mật thƣ này thì ký hiệu giã là những mẫu tự A, S,P, I, R, N, E. Ở mỗi cụm mẫu 

tự ta chỉ bỏ một mẫu tự giã, ta sẽ đƣợc nội dung thật.  

* Nội dung: THU DỌN LỀU TRẠI CHUẨN BỊ TRỞ VỀ. 

  

key: Đem bỏ các số 

  

Cipher: V1EE2F3 – L4EE5U6F7 – C8H9I10R11 – H12U13Y14.     

*Giải mã: Trong mật thƣ này ký hiệu giả là những con số. Ta bỏ các con số đi thì sẽ có nội dung 

thật. 

* Nội dung: VỀ LỀU CHỈ HUY 

  

key:      Thân em nhƣ chiếc thuyền trôi dạt 

                Sóng xô ra, rồi sóng lại đƣa vào. 

MT:           Chân yêu cuối sống  ở sống vẫn yêu là 

                Đời    lý     là    cùng và đời  là    chỉ yêu . 

*Giải mã: Nội dung thật đƣợc xếp theo hình gợn sóng, bắt đầu từ chữ một hàng 1 rồi đến chữ 2 

hàng 2, chữ 3 hàng 1 và chữ 4 hàng 2...và cứ thế tiếp tục cho đến hết mật thƣ. 

 *Nội dung: Chân lý cuối cùng ở đời vẫn chỉ là yêu yêu là sống và sống là yêu 

  

key: Anh cả – em út bị bắt cầm tù  

MT: 

  Đến không ai mở cổng 

            Trƣờng hợp này về ngay 

            Sau này sẽ có khi 

            Họp sức làm cho xong.  

*Giải mã: Lấy chữ đầu và chữ cuối của mỗi hàng ta sẽ đƣợc nội dung thật  

* Nội dung: Đến cổng trƣờng ngay sau khi họp xong. 

  

key: Nguy______ = Hiểm , ______Hiểm = Nguy 

MT:___TÒI,BÍ___,TIỂU ___, __NỐI,__ĐUỔI,__VẮT,__VỰC,__TƢỢC,__GŨI,THỐNG_ 

*Giải mã: chìa khóa nói rất rõ, ta chỉ điền chữ thích hợp vào chỗ trống, ta sẽ có nội dung thật.  

* Nội dung: TÌM MẬT THƢ TIẾP THEO TRONG KHU VƢỜN GẦN NHẤT. 

   

  

Ví dụ 3:           Mật thƣ viết bằng hóa chất không màu.     

Chìa khóa là một câu gợi ý  chỉ nƣớc hoặc lửa để giải mã. Ví dụ nhƣ: 

-          Tôi lạnh quá (dùng lửa hơ)   

-          Tôi khát quá (nhúng nƣớc) 

-          Hãy tắm rửa sạch sẽ để nhận tin vui (nhúng nƣớc) 

-          Vui ánh lửa trại (dùng lửa hơ)   

  
 

MỘT SỐ MẬT THƢ THAM KHẢO 

 



  

Mật thƣ 1: 

OTT: ba = N 

Bản mã: aoeu, ngh, tatu, acnm – tr, an, eo, tueh/ AR 

 

Cách giải: Với phụ âm là tè (▬), nguyên âm là tích  

đƣợc bạch văn: HỌC MÃI 

Mật thƣ 2: 

OTT: ba = N 

Bản mã: da, in, elm, ho, try, gjq/ AR 

Cách giải: Vị trí các chữ cái chẵn trong bảng chữ cái 26 (2, 4, 6, 

8.., 26) tƣơng ứng với các từ: b, d, f, h, ..., z là tè. Vị trí các chữ  cái 

lẻ (1, 3, 5, 7, .., 25) tƣơng ứng với các từ: a, c, e, g,..., y là tích. 

Từ đó ta có bạch văn: NẮNG 

Mật thƣ 3: 

 OTT: N = nh 

Bản mã: mong anh ve – mong e eyu/ AR 

Cách giải: Với quy ƣớc chữ thấp là tích, chữ cao là tè ta có bạch 

văn: VUI VẺ 

 Mật thƣ 4: 

 OTT: A = ph 

Bản mã: hgp, kht, dp, y/ AR 

Cách giải: Với quy ƣớc chữ dƣới là tích, chữ trên là tè ta có bạch 

văn: DONE. 

 Mật thƣ 5:  

OTT: 43 = N 

Bản mã: 68, 516, 324, 76/ AR 

Cách giải: Số chẵn là tè, số lẻ là tích. Bạch văn: MUWA (Mƣa) 

 Mật thƣ 6: 

OTT: 64 = N 

Bản mã: 324302380304032457890256024/ AR 

 Cách giải: Với quy ƣớc số lớn là tè, số nhỏ là tích, 0 là ngắt từ, 5 là ngắt 

chữ ta có đƣợc bạch văn: HUEES OWI (Huế ơi) 



  

Mật thƣ 7: 

OTT: "Anh" BA đi “tu” 

Bản mã: AT, og, ky/ R, cuoc, OC, CO, mien/ Ll, RCh, NHA, 

Au, AIn/ AR 

Cách giải: Từ khóa ta thấy: N = tè tích 

vậy với chữ in hoa thì nguyên âm là tè, phụ âm là tích, chữ thƣờng 

thì chữ cao là tè, chữ thấp là tích. (dĩ nhiên để suy luận đến bƣớc này 

thì bạn phải thử vài lần ở bản mã để tìm quy luật) 

đầu ta tìm đƣợc chữ AAM 

Bạch văn cuối cùng: AAM THANH MOWIS (ÂM THANH MỚI) 

 Mật thƣ 8 

OTT: NĂM MỚI ở khắp mọi nhà 

Anh cả thối sáo in vào nắng xuân 

Bản mã: SEMUNGEN - HAYDENDE - MUNGNGHE - 

SAUKHETU - OTRENTRE - SECHUNGV - MUNGBULE - 

DUNGMESY - COKETQUA/ AR 

Cách giải:Tìm các chữ cái N,A,W,M,O,I,S (trong từ NĂM MỚI) ở 

các cụm chữ, ta sẽ thấy: Cụm 1 có các chữ SMNN, cụm 2 có các chữ 

AN, cụm 3 là MNN, cụm 4 là SA, cụm 5 là ON, cụm 6 là N, cụm 7 

là MN, cụm 8 là MN và cụm 9 là OA. Ta có bản mã mới: 

SMNN, AN, MNN, SA, ON, N, MN, MN, OA. 

Đến đây, ta lại thấy “Anh cả” (A) đƣợc thay thế bằng in, hay là 

nguyên âm là tích, phụ âm là tè, tra bảng morse sẽ có đƣợc bạch văn: 

CHAO NAM MOI (CHÀO NĂM MỚI). 

 Mật thƣ 9: 

OTT: A = 1, T = 34 

Bản mã: 34, 26, 23, 5 – 3, 12, 23, 56, 13 – 16, 1, 1, 34, 46 – 

34, 12, 35, 56/ AR 



  

Cách giải: Từ vị trí của các số ta xác định vị trí tay đánh cờ 

semaphore. Ví dụ: 26 là vị trí chữ R, 23 là chữ O… Tiếp tục dựa vào 

bảng semaphore, ta dịch đƣợc bạch văn: TRÕ CHƠI MẬT THƢ 

* Mật thƣ này chính là những quy ƣớc đơn giản nhất của các vị trí tƣơng ứng với 

chữ cái trong semaphore. Để thay đổi, ngƣời ra khóa có thể quy ƣớc chữ A (vị trí 

số 1) bằng 1 số khác và chữ G (vị trí số 7) bằng số lớn hơn 6 đơn vị (ví dụ: A=3, 

G=9). 

 Mật thƣ 10 

OTT: Phất cờ mừng giải phóng Huế  

Bản mã: 31, 26, 2, 25, 5, 65 – 6, 2/ AR 

Cách giải: Ngày giải phóng Huế là 26/3/1975 (có 7 số), tƣơng ứng: 1 - số 2, 2 - số 

6, 3 - số 3, 4 – số 1, 5 – số 9, 6 – số 2, 7 – số 5. Nhƣ vậy, 31 chính là vị trí số 3 và 4 

(chữ T), 26 là vị trí số 1 và 2 (chữ H)… Căn cứ vào vị trí đánh cờ và vị trí các số 

xuất hiện ở khóa ta có bạch văn: THÁNG BA 

 Mật thƣ 11 

OTT: H = ab, T = cd 

Bản mã: cd, bc, cb, ca – cf, e, e, ec/ AR 

Cách giải: Dễ thấy a, b, c, d.. là vị trí 1, 2, 3, 4… trong bảng chữ 

cái 26. Thay thế chữ bằng số thứ tự, đối chiếu bảng semaphore ta sẽ 

có bạch văn: TÔI YÊU. 

Mật thƣ 11 

OTT: Lá cờ VIỆT NAM 

Bản mã: ET, IE, EI, IA – IN, EN, IT, TI, E, IM/ AR 

Cách giải: Đầu tiên ta tập nhận dạng, khóa xuất hiện chữ VIỆT 

NAM (có 7 chữ), bản mã xuất hiện 1 hoặc 2 ký tự, dễ thấy đây là mật 

thƣ sem. Xem thứ tự xuất hiện của các chữ cái ở khóa, chữ E ở vị trí 

3, chữ T ở vị trí 4, ET chính là 34 (chữ T trong semaphore), tƣơng tự 

IE là 2 và 3 (vị trí xuất hiện ở từ khóa) là chữ O (semaphore)… 

Tiếp tục giải tƣơng tự, bạch văn tìm đƣợc: TỔ QUỐC 

 Mật thƣ 12 

OTT: PHẤT PHƠ 

Bản mã: PO, AS, P, O – PH, P, TO/ AR 



  

Cách giải: Viết hết quy ƣớc dấu của từ khóa PHẤT PHƠ, bỏ các 

ký tự trùng nhau ta có 7 ký tự: PHATSOW. Từ 7 vị trí xuất hiện 

trong khóa, thay thế vào bản mã, đối chiếu với bảng semaphore ta có 

bạch văn: MÙA HẠ. 

 Mật thƣ 13 

OTT: THÂN THIỆN mở cờ trong lòng 

Bản mã: TJ, AI, NJ – A, AI, HA, IE, TA, E/ AR 

Cách giải: Viết hết quy ƣớc dấu của từ khóa THÂN THIỆN, bỏ 

các ký tự trùng nhau ta có 7 ký tự: THANIEJ. Từ 7 vị trí xuất hiện 

trong khóa, thay thế vào bản mã, đối chiếu với bảng semaphore ta  có 

bạch văn: NỤ CƢỜI 

Mật thƣ 14 

OTT: THIỀN TÂM 8 chữ rõ ràng 

Chúc mừng năm mới an khang phát tài 

Bạch văn: 8, 5+1, 1+3, 3, 3-3 / 2-6, 6+7, 5, 3+1 / 2-4, 3-5, 3-4, 

2-3, 5, 1-1 / 6+2, 5+1, 6+3, 3, 6-1 / 1, 2, 3, 4, 4, 5, 2-2 / 6, 7, 7, 8 / AR 

Cách giải: Để ý chữ THIEN TAM có 8 ký tự. Tại bạch văn, ta sẽ 

tiến lùi các chữ theo dấu + (tiến) hoặc - (lùi) và lấy chữ có đƣợc trong 

bảng chữ cái. Ví dụ: 5+1, nghĩa là chữ thứ 5 (chữ N) tiến 1 là chữ O, 

2-5, chữ thứ 2 (H) lùi 5 là chữ C. 

Bạch văn cuối cùng: MỜI BẠN ĐẾN VỚI THIỀN TÂM 

Mật thƣ 15 

OTT: Bản tin dự báo thời tiết: Nƣớc Anh 2
0
, nƣớc Việt Nam 33

0
. 

Bản mã: 4,2,27,-10/ 15,-8,29,-7/ 26,11,9,-10/ 4,21,13,34,-6/ - 

2,21,36,-13,3/ 17,13,5,-10 

Cách giải: Dùng 2 bảng chữ cái nối tiếp nhau gồm bảng chữ cái 

26 (Anh) và bảng chữ cái 29 (Việt) có 55 ký tự, trong đó thay thế chữ 

N (bảng chữ cái 26) = -2, S (bảng chữ cái 29) = 33. 
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23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39   

Bạch văn tìm đƣợc: TRÕ CHƠI NÀY THẬT NHỨC ĐẦU 

Mật thƣ 16 

OTT: Một hàng nét thẳng, một hàng nét cong 

Dƣ bốn thằng cuối long đong một mình 

Bản mã: RGKWT - RHVKWJD - SGKBRHT - MVB (AR) 

Cách giải: Lập bảng: 

Nét thẳng: A E F H I K L M N T V W X Y Z 

Nét cong:..B C D G J O P Q R S U 

Thay thế bạch văn ta tìm đƣợc: NHỚ NGƢỜI THOÁNG QUA. 

 

Mật thƣ 17 

OTT: Lên ĐỀN HUYỀN TRÂN CÔNG CHÖA tìm ANH 

Bản mã: Đời thanh bạch vẫy vùng một áng văn chƣơng, để cô 

đơn tìm lại điệu hò. (AR) 

Cách giải: Từ gợi ý của khóa, ta tìm các chữ ở vị trí trí chữ 

“anh” (N) trong cụm từ ĐỀN HUYỀN TRÂN CÔNG CHÖA", tức là 

có 4 vị trí : 3, 8, 12, 15. Bạch văn tìm đƣợc là: BẠCH VĂN ĐƠN 

ĐIỆU 

Mật thƣ 18 

OTT: Ánh sáng niềm tin thắp sáng cuối con đƣờng Ta 

vững lòng bƣớc đi theo từng bậc 

Bản mã: GIOS - OSTA - ROHN/ EMIU - ONAY - AIFE/ 

AUOT - SINH - TOJO/ AR 

Cách giải: Để ý bạch văn chia làm 3 vùng, mỗi vùng có 3 cụm. 

Ta thực hiện dời chổ theo khóa nhƣ sau, mỗi cụm sẽ lấy chữ cuối 

cùng (cuối đƣờng) và các chữ theo thứ tự cụm (cụm 1 lấy chữ 1, cụm 

2 lấy chữ 2, cụm 3 lấy chữ 3). 

Ví dụ vùng 1: Lấy các chữ cuối ta đƣợc: SAN, tiếp tục lấy theo 

thứ tự từng cụm ta có GSH, ghép lại có chữ SÁNG H. 

Giải tƣơng tự ta có bạch văn: SÁNG HUYỀN THOẠI. 



  

 


