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Tóm tắt:  Giả sử người gửi chuyển đi một thông điệp như đoạn sau (viết bằng Unicode):  

   
ĐẶT VẤN ĐỀ 

 
Nhu cầu bảo mật thông tin của các tổ chức và cá nhân cấp bách hơn bao giờ hết. 
Trong bài này chúng tôi thảo luận đến một vài nguyên tắc dẫn đến tính bảo mật 
cao, trong đó người tạo ra tài liệu và người sử dụng tài liệu đó cần có những công cụ 
có tính chuyên nghiệp. Nếu tính chuyên nghiệp càng chuyên dụng thì độ bảo mật 
càng cao. Nếu không có một độ chuyên nghiệp nhất định sẽ không thể giải mã được. 
Bài viết này sử dụng công cụ V-TeX kết hợp với macro và phương pháp dùng mật 
khẩu để tạo mã và giải mã. Về nguyên tắc, việc giải mã cần phục hồi văn bản cũ. 
 
Sau khi mã hóa theo một cách nào đó đoạn mã gửi đi này ra dạng text:   
 
‘‘ 
\ww‘\zdq‘g‘e\zzh‘m‘\ww‘\vvs‘ 
 
mSF‘X\ZZS‘F‘Y\ZI‘L‘N\ZZQ‘G‘GS\LL‘MT‘GRM‘X\FI‘Z‘X\ZH‘X‘G\LLI\‘XS\FDH‘X‘E\ZS\‘
X\ZH\‘MS\ZZ‘M‘X\ZZH‘K‘Y\ZH‘XS‘S\LD‘M‘YZL‘ 
TR\LDS\‘S\VVH‘G.‘gILMT‘Y\ZS‘R‘M\ZS‘B‘XS\FH‘MT‘G\LL‘R‘GS\ZI‘L‘OF\ZZQ‘M‘\WW‘
\VVH‘M‘N\LLQ‘G‘E\ZS‘R‘MTFB\VV‘M‘G\ZDH‘X‘W\ZZC‘M‘ 
\WW‘\VVH‘M‘G\RH‘MS‘Y\ZI‘L‘N\ZZQ‘G‘XZL,‘GILMT‘\WW‘\LH\‘MT\FD‘\LDS‘R‘G\ZQ‘
L‘IZ‘G\ZS‘R‘OR\VVQ‘F‘E\ZS\‘MT\FD‘\LDS‘R‘H\FDI\‘W\FQ‘MT‘G\ZS‘R‘ 
OR\VVQ‘F‘\WW‘\LH\‘X\ZZS‘M‘X\LH\‘MS\FDC‘MT‘X\LL‘MT‘X\FQ\‘X\LH\‘G\RH‘MS‘XS
FB\VV‘M‘MTSR\VVQ‘K.‘m\VVH‘F‘G\RH‘MS‘XSFB\VV‘M‘ 
MTSR\VVQ‘K‘X\ZS‘MT‘XSFB\VV‘M‘W\FQ‘MT‘GS\RS\‘\WW‘\LLQ\‘Y\ZI‘L‘N\ZZQ‘G‘X\Z
S‘MT‘XZL.‘m\VVH‘F‘PS\LL‘MT‘X\LH\‘N\LLQ‘G‘\WW‘\LLQ\‘ 
XSFB\VV‘M‘MTSR\VVQ‘K‘MS\ZZH‘G‘\WW‘\RQ‘MS‘H\VC\‘PS\LL‘MT‘GS\VVI\‘TR\ZI‘R‘
N\ZC\‘\WW‘\FD‘\LDQ‘X.‘y\ZS‘R‘ER\VVH‘G‘M\ZS‘B‘H\FDI\‘W\FQ‘MT‘ 
X\LL‘MT‘X\FQ\‘e-
gVc‘P\VVH‘G‘S\LDQ‘K‘E\LDH‘R‘NZXIL‘E\ZS\‘KS\FD‘\LD‘MT‘KS\ZH‘K‘W\FS‘MT‘N\ZZ
Q‘G‘PS\ZZI‘F‘\WW‘\VVI\‘G\ZQ‘L‘ 
N\ZC\‘E\ZS\‘TR\ZI‘R‘N\ZC‘.‘e\VVS\‘MTFB\VV‘M‘G\ZDH‘X,‘ER\VVQ‘X‘TR\ZI‘R‘N\ZC\‘X
\ZZS‘M‘KS\FQ‘X‘S\LLS‘R‘E\ZD‘M‘Y\ZI‘M‘X\FC‘. 
 
Người nhận sẽ tiến hành giải mã để nhận được đoạn văn bản đầu. Bài viết này thảo luận 
một số cách làm sao cho việc giải mã càng khó, càng chân thật càng tốt. 
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1/  Thảo luận chung các phương pháp  bảo mật thông tin  
 
Phương pháp sử dụng mật khẩu để mở một tài liệu có từ lâu đời, nây vẫn còn sử dụng 
rộng rãi. Tuy nhiên, nếu để lộ mật khẩu thì kẻ địch (người xâm nhập không cho phép) sẽ 
xâm nhập được. Nếu mật khẩu đơn giản quá người ta cũng có thể dò phá được. Phương 
pháp khác sử dụng mã hóa (encript) dữ liệu theo một cách khác để kẻ thù không đọc 
được. Muốn đọc tài liệu này người ta sử dụng khóa để giải mã (decrift) thì đọc được. 
Khoa học tổng hợp phân tích việc mã hóa và các mã gọi là mật mã (scriptology). Nếu để 
lộ khóa (key) thì người ta có thể giải được mã do đó khoa học mật mã cũng cần nâng cấp 
sao cho việc bẻ khóa và giải mã khó khăn hơn bằng cách bổ sung thêm khóa, thêm mật 
khẩu, thêm những phần mêm chuyên dụng ít người am hiểu. Nếu cần am hiểu các phần 
mềm đó cũng cần một thời gian khá lâu.  
 
Báo cáo này minh họa ý tưởng trên  bằng một ví dụ, trong đó có sử dụng mật khẩu, hai 
lần mã hóa (public và private) với một công cụ chuyên dụng (professional) SKY đang 
còn ít biết đến. Khác với các chương trình khác, đối với mật mã,  một chương trình càng 
ít phổ dụng càng tốt. TeX nói chung và V-TeX nói riêng cũng đang còn ít phổ dụng, có 
thể dùng cho mật mã được. Ngoài ra, những hạn chế của bộ mã ABC lại là những điểm 
mạnh của mật mã. Bài này mô tả 7 bước đại để như sau: Lúc đầu cho một tệp văn bản cần 
gửi đi viết bằng Unicode.  Văn bản này cần chuyển qua mã Vni - Window  để tải vào 
được môi trường text. Tại đây có thể đổi trực tiếp ra macro là một kiểu mã ít quen biết 
hay chuyển qua mã ABC mở rộng sau đó chuyển qua macro. Sau đó mã hóa văn bản 
chứa macro và gửi đi. Người nhận có thể bất kỳ người nào nhưng không đọc được văn 
bản này nếu không có kiến thức và công cụ giải mã cũng như các hướng dẫn cần thiết. 
Người nhận đích thực sẽ dùng chương trình có mật khẩu để giải mã ra văn bản có chứa 
macro. Văn bản này chưa dùng được nên cần đến các công cụ cần thiết để hiểu nó. Đó là 
SKY với việc tạo ra các tệp input cần thiết và dịch trong môi trường TeX ra các dạng tập 
tin DVI, PS, hay PDF.  Đến đây quá trình mã hóa và giải mã kết thúc. Các bước sẽ đi 
tuần tự chi tiết như sau. 
 

2/  Vấn đề xử lý từ bảng mã Unicode TNR (Times New Roman) ra ra 
Vni - TNR và ABC -VnTime 

 
Người gửi sẽ cố gắng viết ở dạng nào đó ở mức bảo vệ cao nhất. Đây là đoạn viết bằng 
mã rộng Unicode với phông Times New Roman. Ta có thể copy đoạn mã trên và chuyển 
đổi ra mã Vni để dùng được cho TeX. Đoạn trên sẽ có dạng sau (vẫn để ở mã Unicode 
phông Times New Roman.    
 
ÑAËT VAÁN ÑEÀ 
 
Nhu caàu baûo maät thoâng tin cuûa caùc toå chöùc vaø caù nhaân caáp baùch hôn bao 
giôø heát. Trong baøi naøy chuùng toâi thaûo luaän ñeán moät vaøi nguyeân taéc daãn 
ñeán tính baûo maät cao, trong ñoù ngöôøi taïo ra taøi lieäu vaø ngöôøi söû duïng taøi 
lieäu ñoù caàn coù nhöõng coâng cuï coù tính chuyeân nghieäp. Neáu tính chuyeân 
nghieäp caøng chuyeân duïng thì ñoä baûo maät caøng cao. Neáu khoâng coù moät ñoä 
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chuyeân nghieäp nhaát ñònh seõ khoâng theå giaûi maõ ñöôïc. Baøi vieát naøy söû duïng 
coâng cuï V-TeX keát hôïp vôùi macro vaø phöông phaùp duøng maät khaåu ñeå taïo 
maõ vaø giaûi maõ. Veà nguyeân taéc, vieäc giaûi maõ caàn phuïc hoài vaên baûn cuõ. 
 
Đoạn trên này nếu dùng phông Vni ta sẽ có nội dung như đoạn trên nhưng không cần 
thiết. Ta sao chép đoạn này vào môi trường văn bản của SKY chuyển qua phông VnTime 
(1 byte) ta có dạng như sau: 
 
ÑAËT VAÁN ÑEÀ 
 
Nhu caàu baûo maät thoâng tin cuûa caùc toå chöùc vaø caù nhaân caáp baùch hôn bao  
giôø heát. Trong baøi naøy chuùng toâi thaûo luaän ñeán moät vaøi nguyeân taéc daãn  
ñeán tính baûo maät cao, trong ñoù ngöôøi taïo ra taøi lieäu vaø ngöôøi söû duïng taøi  
lieäu ñoù caàn coù nhöõng coâng cuï coù tính chuyeân nghieäp. Neáu tính chuyeân  
nghieäp caøng chuyeân duïng thì ñoä baûo maät caøng cao. Neáu khoâng coù moät ñoä  
chuyeân nghieäp nhaát ñònh seõ khoâng theå giaûi maõ ñöôïc. Baøi vieát naøy söû 
duïng coâng cuï V-TeX keát hôïp vôùi macro vaø phöông phaùp duøng maät khaåu ñeå 
taïo maõ vaø giaûi maõ. Veà nguyeân taéc, vieäc giaûi maõ caàn phuïc hoài vaên baûn 
cuõ. 
 
Tới đây ta có thể dùng SKY lệnh MacroU dịch thẳng ra Macro sau đó đến bước 3, nếu 
không đi qua bước hai để đổi  từ Vni ra ABC mở rộng.  
   
3/  Định hướng  ABC mở rộng (ABC-VnTime) 
 
Vì bảng mã Vni lớn hơn bảng mã ABC do đó cần mở rộng ABC để có ánh xạ 1-1. 
 
§Æ_T VÊ_N §Ò_ 
 
Nhu cÇu b¶o mËt th«ng tin cña c¸c tæ chøc vµ c¸ nh©n cÊp b¸ch h¬n bao  
giê hÕt. Trong bµi nµy chóng t«i th¶o luËn ®Õn mét vµi nguyªn t¾c dÉn  
®Õn tÝnh b¶o mËt cao, trong ®ã ng−êi t¹o ra tµi liÖu vµ ng−êi sö dông tµi  
liÖu ®ã cÇn cã nh÷ng c«ng cô cã tÝnh chuyªn nghiÖp. NÕu tÝnh chuyªn  
nghiÖp cµng chuyªn dông th× ®é b¶o mËt cµng cao. NÕu kh«ng cã mét ®é  
chuyªn nghiÖp nhÊt ®Þnh sÏ kh«ng thÓ gi¶i m· ®−îc. Bµi viÕt nµy sö dông  
c«ng cô V-TeX kÕt hîp víi macro vµ ph−¬ng ph¸p dïng mËt khÈu ®Ó t¹o  
m· vµ gi¶i m·. VÒ nguyªn t¾c, viÖc gi¶i m· cÇn phôc håi v¨n b¶n cò. 
 
Ta thấy, trên tiêu đề có các chữ đặc biệt còn các chữ khác bình thường. Trong  môi 
trường này ta dùng lệnh "Đổi ra macro" (MacroU) để làm cho phức tạp hơn. Xem mục 
sau. 
 
4/ Làm phức tạp hóa bằng phương pháp macro để hạn chế số 

người biết  với thử 
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Sau khi đổi ra macro của TeX ta có đoạn văn bản sau, đoạn này có thể viết ở mã Unicode 
hay ABC vì các mã đặc biệt đã được đơn giản hóa bằng hai hay ba ký tự đơn giản. 
 
\DD \AWJ T V\AAS N \DD \EEH  
 
Nhu c\aah u b\ar o m\aaj t th\oo ng tin c\ur a c\as c t\oor\ ch\uws c v\ah\ c\as\ nh\aa n 
c\aas p b\as ch h\ow n bao  
gi\owh\ h\ees t. Trong b\ah i n\ah y ch\us ng t\oo i th\ar o lu\aaj n \dd \ees n m\ooj t v\ah i 
nguy\ee n t\aws c d\aax n  
\dd \ees n t\is nh b\ar o m\aaj t cao, trong \dd \os\ ng\uw \owh i t\aj o ra t\ah i li\eej u v\ah\ 
ng\uw \owh i s\uwr\ d\uj ng t\ah i  
li\eej u \dd \os\ c\aah n c\os\ nh\uwx ng c\oo ng c\uj\ c\os\ t\is nh chuy\ee n nghi\eej p. 
N\ees u t\is nh chuy\ee n  
nghi\eej p c\ah ng chuy\ee n d\uj ng th\ih\ \dd \ooj\ b\ar o m\aaj t c\ah ng cao. N\ees u 
kh\oo ng c\os\ m\ooj t \dd \ooj\  
chuy\ee n nghi\eej p nh\aas t \dd \ij nh s\ex\ kh\oo ng th\eer\ gi\ar i m\ax\ \dd \uw \owj c. 
B\ah i vi\ees t n\ah y s\uwr\ d\uj ng  
c\oo ng c\uj\ V-TeX k\ees t h\owj p v\ows i macro v\ah\ ph\uw \ow ng ph\as p d\uh ng 
m\aaj t kh\aar u \dd \eer\ t\aj o  
m\ax\ v\ah\ gi\ar i m\ax . V\eeh\ nguy\ee n t\aws c, vi\eej c gi\ar i m\ax\ c\aah n ph\uj c 
h\ooh i v\aw n b\ar n c\ux . 
 
Đến đây ta có thể sao chép toàn bộ đưa vào chỗ "..." sau đây để dịch thử xem.  
\documentclass{article} 
 \begin{document} 
 \input VietTex   ...   \begin{document} 
 
Sau khi thử xong thấy trơn tru, ta lại mã hóa đoạn này cho khó hơn nữa. Xem tiếp bước 
sau. 
 
5/ Mã hóa từ bước 3 để gửi đi 
 
‘‘ 
\ww‘\zdq‘g‘e\zzh‘m‘\ww‘\vvs‘ 
 
mSF‘X\ZZS‘F‘Y\ZI‘L‘N\ZZQ‘G‘GS\LL‘MT‘GRM‘X\FI‘Z‘X\ZH‘X‘G\LLI\‘XS\FDH‘X
‘E\ZS\‘X\ZH\‘MS\ZZ‘M‘X\ZZH‘K‘Y\ZH‘XS‘S\LD‘M‘YZL‘ 
TR\LDS\‘S\VVH‘G.‘gILMT‘Y\ZS‘R‘M\ZS‘B‘XS\FH‘MT‘G\LL‘R‘GS\ZI‘L‘OF\ZZQ‘
M‘\WW‘\VVH‘M‘N\LLQ‘G‘E\ZS‘R‘MTFB\VV‘M‘G\ZDH‘X‘W\ZZC‘M‘ 
\WW‘\VVH‘M‘G\RH‘MS‘Y\ZI‘L‘N\ZZQ‘G‘XZL,‘GILMT‘\WW‘\LH\‘MT\FD‘\LDS‘R
‘G\ZQ‘L‘IZ‘G\ZS‘R‘OR\VVQ‘F‘E\ZS\‘MT\FD‘\LDS‘R‘H\FDI\‘W\FQ‘MT‘G\ZS‘R‘ 
OR\VVQ‘F‘\WW‘\LH\‘X\ZZS‘M‘X\LH\‘MS\FDC‘MT‘X\LL‘MT‘X\FQ\‘X\LH\‘G\RH‘
MS‘XSFB\VV‘M‘MTSR\VVQ‘K.‘m\VVH‘F‘G\RH‘MS‘XSFB\VV‘M‘ 
MTSR\VVQ‘K‘X\ZS‘MT‘XSFB\VV‘M‘W\FQ‘MT‘GS\RS\‘\WW‘\LLQ\‘Y\ZI‘L‘N\ZZ
Q‘G‘X\ZS‘MT‘XZL.‘m\VVH‘F‘PS\LL‘MT‘X\LH\‘N\LLQ‘G‘\WW‘\LLQ\‘ 
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XSFB\VV‘M‘MTSR\VVQ‘K‘MS\ZZH‘G‘\WW‘\RQ‘MS‘H\VC\‘PS\LL‘MT‘GS\VVI\‘T
R\ZI‘R‘N\ZC\‘\WW‘\FD‘\LDQ‘X.‘y\ZS‘R‘ER\VVH‘G‘M\ZS‘B‘H\FDI\‘W\FQ‘MT‘ 
X\LL‘MT‘X\FQ\‘e-
gVc‘P\VVH‘G‘S\LDQ‘K‘E\LDH‘R‘NZXIL‘E\ZS\‘KS\FD‘\LD‘MT‘KS\ZH‘K‘W\FS‘M
T‘N\ZZQ‘G‘PS\ZZI‘F‘\WW‘\VVI\‘G\ZQ‘L‘ 
N\ZC\‘E\ZS\‘TR\ZI‘R‘N\ZC‘.‘e\VVS\‘MTFB\VV‘M‘G\ZDH‘X,‘ER\VVQ‘X‘TR\ZI‘R‘
N\ZC\‘X\ZZS‘M‘KS\FQ‘X‘S\LLS‘R‘E\ZD‘M‘Y\ZI‘M‘X\FC‘. 
 
Đây là một đoạn mã bí mật (secret với mật khẩu nào đó).  
 
6/ Người nhận trước hết giải mã ra macro  (về mục 3) 
 
Giải mã đoạn này là làm ngược lại với quá trình trên, ta có đoạn tập tin giải mã 
 
\DD \AWJ T V\AAS N \DD \EEH  
 
Nhu c\aah u b\ar o m\aaj t th\oo ng tin c\ur a c\as c t\oor\ ch\uws c v\ah\ c\as\ nh\aa n 
c\aas p b\as ch h\ow n bao  
gi\owh\ h\ees t. Trong b\ah i n\ah y ch\us ng t\oo i th\ar o lu\aaj n \dd \ees n m\ooj t v\ah i 
nguy\ee n t\aws c d\aax n  
\dd \ees n t\is nh b\ar o m\aaj t cao, trong \dd \os\ ng\uw \owh i t\aj o ra t\ah i li\eej u v\ah\ 
ng\uw \owh i s\uwr\ d\uj ng t\ah i  
li\eej u \dd \os\ c\aah n c\os\ nh\uwx ng c\oo ng c\uj\ c\os\ t\is nh chuy\ee n nghi\eej p. 
N\ees u t\is nh chuy\ee n  
nghi\eej p c\ah ng chuy\ee n d\uj ng th\ih\ \dd \ooj\ b\ar o m\aaj t c\ah ng cao. N\ees u 
kh\oo ng c\os\ m\ooj t \dd \ooj\  
chuy\ee n nghi\eej p nh\aas t \dd \ij nh s\ex\ kh\oo ng th\eer\ gi\ar i m\ax\ \dd \uw \owj c. 
B\ah i vi\ees t n\ah y s\uwr\ d\uj ng  
c\oo ng c\uj\ V-TeX k\ees t h\owj p v\ows i macro v\ah\ ph\uw \ow ng ph\as p d\uh ng 
m\aaj t kh\aar u \dd \eer\ t\aj o  
m\ax\ v\ah\ gi\ar i m\ax . V\eeh\ nguy\ee n t\aws c, vi\eej c gi\ar i m\ax\ c\aah n ph\uj c 
h\ooh i v\aw n b\ar n c\ux . 
 
 Nếu các chương trình giải mã đúng thì nó phải trùng với đoạn trên nữa. Đến đây, mặc 
dầu đã giải mã cũng có ít người đọc được đoạn này. Sao chép đoạn này vào chỗ "..." của 
đoạn cuối bước thứ 3 (xem tiếp bước sau). 
 
7/ Người nhận thực hiện như bước thử ở cuối mục 4 
 
Sau khi người nhận sao chép đoạn này đưa vào chỗ "..." ở đoạn sau: 
 
\documentclass{article} 
 \begin{document} 
\input VietTex  
...   
 \end{document} 
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và dịch thì có kết quả như đoạn ban đầu, sai khác một chút ở tiêu đề với chỉnh dòng: 
 
ĐẶT VẤN ĐỀ 
 
Nhu cầu bảo mật thông tin của các tổ chức và cá nhân cấp bách hơn bao giờ hết. 
Trong bài này chúng tôi thảo luận đến một vài nguyên tắc dẫn đến tính bảo mật 
cao, trong đó người tạo ra tài liệu và người sử dụng tài liệu đó cần có những công cụ 
có tính chuyên nghiệp. Nếu tính chuyên nghiệp càng chuyên dụng thì độ bảo mật 
càng cao. Nếu không có một độ chuyên nghiệp nhất định sẽ không thể giải mã được. 
Bài viết này sử dụng công cụ V-TeX kết hợp với macro và phương pháp dùng mật 
khẩu để tạo mã và giải mã. Về nguyên tắc, việc giải mã cần phục hồi văn bản cũ. 
 
Nhận xét: Vấn đề chuyển đổi mã từ Unicode sang VNI sử dụng UNIKEY, từ VNI sang 
ABC bổ sung dùng SKY (không dùng được UNIKEY và VietKey). Kết quả cuối cùng có 
thể để ở dạng PDF nhưng copy sẽ không chuẩn vì dùng phông cmr. Khác với định hướng 
của V-TeX trong SKY cần "dễ và hay" thì định hướng của Bảo Mật (Security) trong 
SKY cần "khó và hay", càng khó càng tốt. SKY dùng chung cho cả V-TeX, Security, 
APCJ, làm sách điện tử SEbook, và một số công cụ khác (Tools) như đồ họa, quản lý các 
tập tin... Nhiều tập tin tạo bởi SKY, ví dụ lệnh "\input VietTex" tạo bởi SKY, điều này 
tăng tính bảo mật và tiện lợi. Các lệnh này mang tính public nhưng có hạn chế, nhiều ví 
dụ public khác có thể đưa mật khẩu vào để hạn chế. Có loại thông tin cần mật khẩu thuộc 
thông tin riêng (private) hay bí mật (secret). Điều đáng nói ở đây là nếu mật khẩu để lộ 
cho kẻ thù biết (enemy) thì với thông tin public không quá thông dụng sẽ có nhiều khả 
năng bảo vệ được thông tin. Các thông tin trên có thể giải mã được nhưng do độ khó của 
nó có thể cần đến nhiều thời gian. Đấy cũng là lý do vì sao cứ định kỳ (hàng ngày, hàng 
tháng) người ta lại phải sửa đổi mã để bảo đảm được bí mật thông tin.  
 
 
 
 
 
 
 

 6


	Trung Tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Việt nam 
	   


