
 Mật mã 
 
Nói đến mật mã thì người ta không thể giới hạn số lượng hay phạm vi được. Mỗi 
HĐS hay mỗi đội cần nên có một mật mã riêng cho mình.Với mật mã nầy thì chỉ 
riêng mình và các bạn trong đội có thể hiếu thôi, còn người ở ngoài nhìn vào chẳng 
hiểu gì cả nếu không tìm ra được chìa khoá để mở mật mã. Bởi vậy mật mã được 
tạo ra với một số quy ước nhất định. 
 
Ví dụ: Bản tin được viết hoặc đánh đi như sau: 
 
   TIMOOAEMIHBU      DEMOIZAN 
 
Với khoá mở mã là: lấy 1 bỏ 3 người ta có thể đọc bản tin trên như sau: 
 
   T       O       I              D        I           (Tôi đi) 
 
Sau đây là một số mật mã thông dụng thường dùng trong các trò chơi lớn: 
 

1. Mật mã áp dụng theo tín hiệu Morse với một vài mẫu sau đây: 
1.1. Mật mã núi: 
 
                                   
 
 
Khoá mở:  núi thấp = tích, núi cao = te  
                 gạch ngắn  ( _ ) = cách mẫu tự  
                 gạch dài ( __ )     = cách tiếng 
 
1.2. Mật mã chữ: nguyên âm và phụ âm 
 
Ví dụ:      eoa  -  ths  -  ai  -  iao  .  Toni  -  aeo  -  ia 
                  S       O       I        S          C        O       N 
 
Khoá mở:  chữ nguyên âm ) = tích,  chữ phụ âm = te 
                  gạch ngắn  ( - ) = cách mẫu tự 
                dấu chấm   ( . )   = cách tiếng 
 
1.3. Mật mã nốt nhạc:    nốt đen có móc hay không = tích 
                                       nốt tròn hay trắng               = te 
                                       một gạch trường canh (I)   = cách mẫu tự 

          hai gạch trường canh (II)   = cách tiếng 
 

 1.4. Mật mã hoa lá: một cái hoa = tích 
     một cái lá    = te 
     nhánh         = cách mẫu tự 
     cành           = cách tiếng 
 
 
 
 
 
 

    H   U   W   O   W  N   G   S        D  D    A   O      J        



2. Mật mã áp dụng theo tín hiệu Semaphor: người ta lấy 2 kim đồng hồ để thay 
thế cờ Semaphor: 

          Ví dụ:           7g30     7g20    7g45     1g30      7g15 

 

      
 
                                                          A                                 N                                 H                                   E                                    M 

3. Mật mã Napoleon: xếp mẫu tự ngang dọc thành một ô vuông hay hình chữ 
nhật tùy ý     

4. Ví dụ:      SOI - NOC - VUI - EV                   S  N  V  E 

Khoá mở:  xuống/lên (       )                             O  O  U  V 

      SOI CON VUI VE     I   C   I  

5. Mật mã rọ heo: các mẫu tự xếp thành  2 rọ chữ thập và gạch chéo, viết các 
mẫu tự theo vị trí ở rọ. Muốn mở khóa phải biết vẽ rọ theo đúng vị trí mẫu tự 
đã xếp sẵn. 

Ví dụ: lập bảng    AB CD EF    ST 

    GH IJ KL   WX  YZ 

    MN OP QR    UV 

                 
Viết mật thư:  
                              K    H    A          S      I     N    H 
 
Mật mã không có giới hạn, vì thế trên đây chỉ là một số mẫu cho những anh chị 
em HĐS chưa có ý niệm về mật mã có thể dựa vào đây để lập mật mã hay giải 
mã các trò chơi. 


