
Dễ dàng mã hóa file với Encrypt Easy 
Một trong những tiện ích mà chương trình Encrypt Easy (EE) mang lại là giúp mã hóa và giải 

mã đơn giản mà không gây ảnh hưởng đến nội dung tài liệu. EE cung cấp cho bạn 39 thuật 

toán mã hóa và 28 hàm Hash thông dụng để các bạn có thể chọn lựa sử dụng theo ý mình. 
Chương trình EE thuộc dạng shareware, có dung lượng khoảng 3,6 

MB, tương thích với mọi hệ điều hành Windows. Các bạn có thể tải 

chương trình EE phiên bản 3.1 về dùng thử tại địa chỉ 

http://www.baltsoft.com/files/download/ee31.zip. 
Quy trình mã hóa file 
Sau khi cài đặt chương trình, nếu muốn mã hóa một file nào đó, 

bạn chỉ việc nhấn chuột phải lên file và chọn Encrypt with EE. Các 

bạn cũng có thể nhấn giữ phím Ctrl rồi dùng chuột chọn nhiều file 

đem mã hóa cùng một lúc. Trong trường hợp này, các file sau khi 

mã hóa sẽ có chung một mật khẩu để giải mã. Chọn lệnh Encrypt 

with EE, cửa sổ của chương trình EE xuất hiện như sau: 
- Thẻ Options: 
Use Data Compression: Nếu muốn nén file trong khi tiến hành quá trình mã hóa để giảm 

bớt dung lượng file, bạn đánh dấu ô Yes. Kế tiếp, các bạn chọn mức độ nén trong khung 

Compression Level. Trong khung này có chín cấp độ nén để bạn chọn. Lưu ý: Mức độ nén 

càng lớn thì thời gian thực hiện việc mã hóa sẽ càng kéo dài. Delete Source Files After: 

Đánh dấu ô Yes trong phần Encryption nếu muốn chương trình EE sau khi thực hiện thành 

công việc mã hóa sẽ xóa file gốc ban đầu. Và đánh dấu ô Yes trong phần Decryption nếu 

muốn xóa đi file mã hóa sau khi giải mã xong. 
- Thẻ Algorithms 
- Ở phần Algorithms, bạn chọn một thuật toán mã hóa và một hàm Hash mà mình muốn sử 

dụng lần lượt trong hai khung Cipher Algorithms và Hash Algorithms (khi các bạn chọn một 

thuật toán/hàm Hash nào đó thì bên dưới mỗi khung này sẽ mô tả khái quát về thuật 

toán/hàm Hash mà bạn chọn). Sau đó, các bạn thiết lập mật khẩu do mình tự nghĩ ra vào 

hai khung Password Box và Validation Box. Độ dài của mật khẩu tối thiểu là 4 ký tự và tối 

đa là 25 ký tự. Cuối cùng các bạn nhấn OK để chương trình bắt đầu việc mã hóa (file sau khi 

được mã hóa bằng chương trình EE sẽ có phần mở rộng là .EE và có biểu tượng là ).  Lưu ý: 

Đánh dấu ô Make SFX nếu muốn tạo một file mã hóa có chức năng tự bung (seft extract- 

cho phép bạn nhấp đúp chuột file được mã hóa để giải mã). Trong trường hợp bạn mã hóa 

nhiều file cùng lúc và cũng muốn sử dụng tính năng mã hóa tự bung, đánh dấu vào All in 

One. Nhấn OK để kết thúc quy trình mã hóa. 
Giải mã file 
Để giải mã file thì các bạn hãy nhấn chuột phải vào file đó và chọn lệnh Decrypt with EE. 

Trong cửa sổ của chương trình EE, các bạn chỉ việc nhập mật khẩu mà mình đã thiết lập khi 

mã hóa rồi nhấn nút OK để hoàn tất. 

 

 


