
  

Jak wykonać szyfrowanie 
(i deszyfrowanie) symetryczne 

 

 

W tym poradniku pokażemy, jak przeprowadzić symetryczne szyfrowanie i deszyfrowanie. 

Dostępnych jest wiele darmowych i zastrzeżonych (płatnych) narzędzi implementujących 

standardowe algorytmy szyfrowania i deszyfrowania. Tutaj użyjemy darmowego, przenośnego1 

oprogramowania o nazwie File Blender2. 

Pobierz i rozpakuj File Blender. Oto kroki, aby zaszyfrować: 

1. Otwórz lokalizację, w której umieściłeś pobraną aplikację. 

 

2. Kliknij dwukrotnie plik File Blender.exe, aby uruchomić aplikację. Aplikacja wykorzystuje 

bardzo prosty obszar przeciągania i upuszczania, który wygląda jak zrzut ekranu 

poniżej. 

 

3. Teraz za pomocą eksploratora Windows przejdź do lokalizacji, w której znajduje się 

tekst, który chcesz zaszyfrować. Na przykład, powiedzmy, że chcieliśmy zaszyfrować 

plik Readme.txt w folderze File Blender. Tak wygląda zawartość pliku. 

 

                                                
1 Oprogramowanie przenośne nie wymaga instalacji na komputerze. Zwykle jest w pliku .zip i wszystko, 

co musisz zrobić, to rozpakować go w jakimś miejscu i stamtąd uruchomić. Możesz nawet uruchomić 
go z pamięci USB. 

2 Wersja użyta w tym poradniku to File Blender 0.36, wydana we wrześniu 2016 r. Jest dostępna do 
pobrania pod adresem: https://sector-seven.com/software/fileblender. 

https://sector-seven.com/software/fileblender


 

 

4. Przeciągnij i upuść plik do obszaru Select od Drop Files w File Blender. Poniższy zrzut 

pokazuje, jak zmienia się kursor, gdy plik jest przeciągany i gotowy do upuszczenia 

w oknie aplikacji. 

 

5. Gdy plik zostanie upuszczony, interfejs File Blendera zmienia się i podpowiada, co 

chcesz zrobić. Zwróć uwagę, że obszar pod spodem wyświetla prośbę o wybranie 

czynności. 

 

6. Jeśli klikniesz opcję Encrypt/Decrypt, aplikacja poprosi o podanie hasła. 

 

7. Wprowadź żądane hasło i naciśnij klawisz Enter lub kliknij OK. Aplikacja będzie działać, 

a po zakończeniu przez chwilę wyświetli okno potwierdzenia. 

 



 

 

8. File Blender zaszyfrował zawartość pliku Readme.txt. Jeśli spróbujesz teraz otworzyć 

plik, zdasz sobie sprawę, że zawartość uległa zmianie i nie jest już łatwa i możliwa do 

odczytania. Treść została zaszyfrowana. Pokazuje to poniższe zdjęcie. 

 

 

Aby odszyfrować plik: 

• ponownie przeciągnij i upuść plik do File Blendera, 

• wybierz Encrypt/Decrypt, 

• wprowadź to samo hasło, 

a aplikacja odszyfruje plik i oryginalna zawartość będzie ponownie dostępna. 

 

 

Szyfrowanie i odszyfrowywanie wprowadza niewielkie opóźnienie w przetwarzaniu komunikacji. 

Jednak korzyści z zabezpieczenia plików są ważniejsze w porównaniu z niewielkim 

opóźnieniem. 


