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Tóm tắt: Bài này mô tả các bước để tạo và giải mã một văn bản tương đối phức tạp với 
độ chính xác có thể chấp nhận được (phông có thể khác nhau nhưng hình thức gần nhau) 
 
1. Văn bản gốc cần mã hóa để gửi đi  
 
Tóm tắt:  Giả sử người gửi chuyển đi một thông điệp như đoạn sau (viết bằng Unicode):  

   
Đây là đoạn văn viết bằng mã Unicode, tìm những đặc biệt nhất như một công thức toán 
chẳng hạn, 

( ) ( )f x dx g x=∫  
hay một hình ảnh  
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và một số chữ đặc biệt như chữ "Châu Á, Đặng Đình Áng" chẳng hạn với các kiểu chữ 
nghiêng, đậm và màu sắc. Ta cần mã hóa đoạn này ra một dạng khác để người khác 
không đọc được nếu không cung cấp cho các công cụ giải mã.  
 
 

2. Sửa hai chỗ: Toán và Đồ họa sau đó đổi ra VNI, đọc ở phông Times 
New Roman (TNR) 

 
Moät soá vaán ñeà baûo maät thoâng tin chaân thaät (true cryptology) 
 
Leâ Troïng Luïc 
 
Vieän Toaùn hoïc 
 
Trung Taâm Khoa hoïc Töï nhieân vaø Coâng ngheä Vieät nam 
 
Toùm taét:  Giaû söû ngöôøi göûi chuyeån ñi moät thoâng ñieäp nhö ñoaïn sau (vieát 
baèng Unicode):  
   
Ñaây laø ñoaïn vaên vieát baèng maõ Unicode, tìm nhöõng ñaëc bieät nhaát nhö moät 
coâng thöùc toaùn chaúng haïn, 
$\int f(x)dx=g(x)$ 
hay moät hình aûnh  
\begin{center} 
                    \includegraphics[width=15.4truecm]{ellip.eps} 
\end{center} 
vaø moät soá chöõ ñaëc bieät nhö chöõ "Chaâu AÙ, Ñaëng Ñình AÙng" chaúng haïn 
vôùi caùc kieåu chöõ nghieâng, ñaäm vaø maøu saéc. Ta caàn maõ hoùa ñoaïn naøy ra 
moät daïng khaùc ñeå ngöôøi khaùc khoâng ñoïc ñöôïc neáu khoâng cung caáp cho caùc 
coâng cuï giaûi maõ.  
 
 
3. Đổi ra mã ABC mở rộng và đọc ở phông VnTime 
 
Mét sè vÊn ®Ò b¶o mËt th«ng tin ch©n thËt (true cryptology) 
 
Lª Träng Lôc 
 
ViÖn To¸n häc 
 
Trung T©m Khoa häc Tù nhiªn vµ C«ng nghÖ ViÖt nam 
 
Tãm t¾t:  Gi¶ sö ng−êi göi chuyÓn ®i mét th«ng ®iÖp nh− ®o¹n sau (viÕt b»ng Unicode):  
   
§©y lµ ®o¹n v¨n viÕt b»ng m· Unicode, t×m nh÷ng ®Æc biÖt nhÊt nh− mét c«ng thøc to¸n 
ch¼ng h¹n, 
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$\int f(x)dx=g(x)$ 
hay mét h×nh ¶nh  
\begin{center} 
                    \includegraphics[width=15.4truecm]{ellip.eps} 
\end{center} 
vµ mét sè ch÷ ®Æc biÖt nh− ch÷ "Ch©u ¸_, §Æng §×nh ¸_ng" ch¼ng h¹n víi c¸c kiÓu ch÷ 
nghiªng, ®Ëm vµ mµu s¾c. Ta cÇn m· hãa ®o¹n nµy ra mét d¹ng kh¸c ®Ó ng−êi kh¸c 
kh«ng ®äc ®−îc nÕu kh«ng cung cÊp cho c¸c c«ng cô gi¶i m·.  
 
4. Chỉnh sửa văn bản trên ra RTF với phông VnTime 
 

Mét sè vÊn ®Ò b¶o mËt th«ng tin ch©n thËt (true 
cryptology) 

 
Lª Träng Lôc 

 
ViÖn To¸n häc 

 
Trung T©m Khoa häc Tù nhiªn vµ C«ng nghÖ ViÖt nam 

 
Tãm t¾t:  Gi¶ sö ng−êi göi chuyÓn ®i mét th«ng ®iÖp nh− ®o¹n sau (viÕt b»ng Unicode):  
   
§©y lµ ®o¹n v¨n viÕt b»ng m· Unicode, t×m nh÷ng ®Æc biÖt nhÊt nh− mét c«ng thøc to¸n 
ch¼ng h¹n, 
$\int f(x)dx=g(x)$ 
hay mét h×nh ¶nh  
\begin{center} 
                    \includegraphics[width=15.4truecm]{ellip.eps} 
\end{center} 
vµ mét sè ch÷ ®Æc biÖt nh− ch÷ "Ch©u ¸_, §Æng §×nh ¸_ng" ch¼ng h¹n víi c¸c kiÓu ch÷ 
nghiªng, ®Ëm vµ mµu s¾c. Ta cÇn m· hãa ®o¹n nµy ra mét d¹ng kh¸c ®Ó ng−êi kh¸c 
kh«ng ®äc ®−îc nÕu kh«ng cung cÊp cho c¸c c«ng cô gi¶i m·.  
 
 
5. Đưa văn bản trên với  khai báo TeX và xử lý nháp cho đạt yêu cầu - 

phông VnTime với macro 
 
\NeedsTeXFormat{LaTeX2e} \documentclass{rrr} \usepackage{colortbl} 
\usepackage{graphicx}   
\setlength{\textheight}{23truecm} \setlength{\textwidth}{15.4truecm} \hoffset=-2.8truecm  \voffset=-0.0truecm 
\def\itemL{\parbox[t]{14.5truecm}} 
 \begin{document} \pagestyle{empty} 
\input VietTexm  \input TTFABC  \input ABCbs  \input inpVnhel 
% \input inpTeX.tex,inpVnTime; inpAria, inpAvant, inpVnTime, inpGoth, inpVnhel,  
% inpTeX, inpTeXcmb, inpTeXcmbx, inpTeXcmcsc, inpTeXSS  
\font\ttfmox=vntime scaled 1800 
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\begin{center} 
{\ttfmox  

\tc{red}{Mét sè vÊn ®Ò b¶o mËt th«ng tin ch©n 
thËt (true cryptology)} 

}\vKK 
{\ttfbfmt Lª Träng Lôc}\vk 

 
{\ttfmohmh ViÖn To¸n häc}\vk 

{\ttfmohmh Trung T©m Khoa häc Tù nhiªn vµ C«ng nghÖ ViÖt nam} 
\end{center} 
Tãm t¾t:  Gi¶ sö ng−êi göi chuyÓn ®i mét th«ng ®iÖp nh− ®o¹n sau (viÕt b»ng Unicode):  
   
§©y lµ ®o¹n v¨n viÕt b»ng m· Unicode, t×m nh÷ng ®Æc biÖt nhÊt nh− mét c«ng thøc to¸n 
ch¼ng h¹n, 
$\int f(x)dx=g(x)$ 
hay mét h×nh ¶nh  
\begin{center} 
                    \includegraphics[width=15.4truecm]{ellip.eps} 
\end{center} 
\rm 
v\ah\ m\ooj t s\oos\ ch\uwx\ \dd \awj c bi\eej t nh\uw\ ch\uwx\ "Ch\aa u \AS  , \DD \awj 
ng \DD \ih nh \AS  ng" ch\awr ng h\aj n v\ows i c\as c ki\eer u ch\uwx\ nghi\ee ng, \dd 
\aaj m v\ah\ m\ah u s\aws c. Ta c\aah n m\ax\ h\os a \dd o\aj n n\ah y ra m\ooj t d\aj ng 
kh\as c \dd \eer\ ng\uw \owh i kh\as c kh\oo ng \dd \oj c \dd \uw \owj c n\ees u kh\oo ng 
cung c\aas p cho c\as c c\oo ng c\uj\ gi\ar i m\ax .    
 
\end{document} 
 
 
6. Đổi ra văn bản thường và mã hóa (phông bất kỳ - ở đây  dùng TNR) 
 
\mVVWHgVcuLINZG{oZgVc2V}‘\WLXFNVMGXOZHH{III}‘\FHVKZXPZTV{XLO
LIGYO}‘\FHVKZXPZTV{TIZKSRXC}‘‘ 
\HVGOVMTGS{\GVCGSVRTSG}{23GIFVXN}‘\HVGOVMTGS{\GVCGDRWGS}{1
5.4GIFVXN}‘\SLUUHVG=-2.8GIFVXN‘‘\ELUUHVG=-
0.0GIFVXN‘\WVU\RGVNo{\KZIYLC[G]{14.5GIFVXN}} 
‘\YVTRM{WLXFNVMG}‘\KZTVHGBOV{VNKGB} 
\RMKFG‘eRVGgVCN‘‘\RMKFG‘gguzyx‘‘\RMKFG‘zyxYH‘‘\RMKFG‘RMKeMSVO 
%‘\RMKFG‘RMKgVc.GVC,RMKeMgRNV;‘RMKzIRZ,‘RMKzEZMG,‘RMKeMgRNV
,‘RMKtLGS,‘RMKeMSVO,‘ 
%‘RMKgVc,‘RMKgVcXNY,‘RMKgVcXNYC,‘RMKgVcXNXHX,‘RMKgVchh‘ 
\ULMG\GGUNLC=EMGRNV‘HXZOVW‘1800 
\YVTRM{XVMGVI} 
{\GGUNLC‘ 
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\GX{IVW}{nøG‘H÷‘EÊM‘®Ò‘Y¶L‘NËG‘GS«MT‘GRM‘XS©M‘GSËG‘(GIFV‘HXIR
KGLOLTB)} 
}\Epp 
{\GGUYUNG‘oª‘gIóMT‘oåX}\EP 
 
{\GGUNLSNS‘eRÖM‘gL¸M‘SóX}\EP 
{\GGUNLSNS‘gIFMT‘g©N‘pSLZ‘SóX‘gê‘MSRªM‘Eµ‘x«MT‘MTSÖ‘eRÖG‘MZN} 
\VMW{XVMGVI} 
gòN‘G¾G:‘‘tR¶‘Hç‘MT-ùR‘TçR‘XSFBÓM‘®R‘NøG‘GS«MT‘®RÖK‘MS-‘®L¹M‘HZ
F‘(ERÕG‘Y»MT‘fMRXLWV):‘ 
‘‘ 
§©B‘Oµ‘®L¹M‘E¨M‘ERÕG‘Y»MT‘N·‘fMRXLWV,‘G×N‘MSèMT‘®ÆX‘YRÖG‘MSÊ
G‘MS-‘NøG‘X«MT‘GSéX‘GL¸M‘XS¼MT‘S¹M, 
$\RMG‘U(C)WC=T(C)$ 
SZB‘NøG‘S×MS‘¶MS‘ 
\YVTRM{XVMGVI} 
‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘\RMXOFWVTIZKSRXH[DRWGS=15.4GIFVXN]{VOORK.VKH} 
\VMW{XVMGVI} 
\IN 
E\ZS\‘N\LLQ‘G‘H\LLH\‘XS\FDC\‘\WW‘\ZDQ‘X‘YR\VVQ‘G‘MS\FD\‘XS\FDC\‘"xS\
ZZ‘F‘\zh‘‘,‘\ww‘\ZDQ‘MT‘\ww‘\RS‘MS‘\zh‘‘MT"‘XS\ZDI‘MT‘S\ZQ‘M‘E\LDH‘R‘X\
ZH‘X‘PR\VVI‘F‘XS\FDC\‘MTSR\VV‘MT,‘\WW‘\ZZQ‘N‘E\ZS\‘N\ZS‘F‘H\ZDH‘X.‘g
Z‘X\ZZS‘M‘N\ZC\‘S\LH‘Z‘\WW‘L\ZQ‘M‘M\ZS‘B‘IZ‘N\LLQ‘G‘W\ZQ‘MT‘PS\ZH‘X‘
\WW‘\VVI\‘MT\FD‘\LDS‘R‘PS\ZH‘X‘PS\LL‘MT‘\WW‘\LQ‘X‘\WW‘\FD‘\LDQ‘X‘M\
VVH‘F‘PS\LL‘MT‘XFMT‘X\ZZH‘K‘XSL‘X\ZH‘X‘X\LL‘MT‘X\FQ\‘TR\ZI‘R‘N\ZC‘.‘
‘‘ 
 
\VMW{WLXFNVMG} 
 
7. Người nhận giải mã (và dịch ra văn bản như văn bản gốc) 
 
\NeedsTeXFormat{LaTeX2e} \documentclass{rrr} \usepackage{colortbl} 
\usepackage{graphicx}   
\setlength{\textheight}{23truecm} \setlength{\textwidth}{15.4truecm} \hoffset=-
2.8truecm  \voffset=-0.0truecm \def\itemL{\parbox[t]{14.5truecm}} 
 \begin{document} \pagestyle{empty} 
\input VietTexm  \input TTFABC  \input ABCbs  \input inpVnhel 
% \input inpTeX.tex,inpVnTime; inpAria, inpAvant, inpVnTime, inpGoth, inpVnhel,  
% inpTeX, inpTeXcmb, inpTeXcmbx, inpTeXcmcsc, inpTeXSS  
\font\ttfmox=vntime scaled 1800 
\begin{center} 
{\ttfmox  
\tc{red}{Mét sè vÊn ®Ò b¶o mËt th«ng tin ch©n thËt (true cryptology)} 
}\vKK 
{\ttfbfmt Lª Träng Lôc}\vk 
 
{\ttfmohmh ViÖn To¸n häc}\vk 
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{\ttfmohmh Trung T©m Khoa häc Tù nhiªn vµ C«ng nghÖ ViÖt nam} 
\end{center} 
Tãm t¾t:  Gi¶ sö ng−êi göi chuyÓn ®i mét th«ng ®iÖp nh− ®o¹n sau (viÕt b»ng Unicode):  
   
§©y lµ ®o¹n v¨n viÕt b»ng m· Unicode, t×m nh÷ng ®Æc biÖt nhÊt nh− mét c«ng thøc to¸n 
ch¼ng h¹n, 
$\int f(x)dx=g(x)$ 
hay mét h×nh ¶nh  
\begin{center} 
                    \includegraphics[width=15.4truecm]{ellip.eps} 
\end{center} 
\rm 
v\ah\ m\ooj t s\oos\ ch\uwx\ \dd \awj c bi\eej t nh\uw\ ch\uwx\ "Ch\aa u \AS  , \DD \awj 
ng \DD \ih nh \AS  ng" ch\awr ng h\aj n v\ows i c\as c ki\eer u ch\uwx\ nghi\ee ng, \dd 
\aaj m v\ah\ m\ah u s\aws c. Ta c\aah n m\ax\ h\os a \dd o\aj n n\ah y ra m\ooj t d\aj ng 
kh\as c \dd \eer\ ng\uw \owh i kh\as c kh\oo ng \dd \oj c \dd \uw \owj c n\ees u kh\oo ng 
cung c\aas p cho c\as c c\oo ng c\uj\ gi\ar i m\ax .    
 
\end{document} 
 
8. Kết quả dịch ra dạng PDF (chắp nối PDF) 
 
(Toàn bộ văn bản từ đầu đến đây viết ở Word thuận lợi để mô tả, dịch ra PDF, sau đó 
chắp nối với kết quả dịch ở V-TeX, xem tiếp đoạn chắp nối sau) 
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