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MỞ ĐẦU 
 

1. Lý do chọn đề tài 

 Mật mã học là một ngành khoa học về mã hóa dữ liệu nhằm bảo 

mật thông tin. Mã hóa dữ liệu là một quá trình mà các dữ liệu dạng 

văn bản gốc được chuyển thành văn bản mật mã để làm nó không thể 

đọc được. Ngày nay, để đảm bảo sự an toàn và bí mật của các thông 

tin quan trọng, nhạy cảm, vấn đề mã hóa dữ liệu ngày càng trở nên 

cấp thiết và được nhiều người quan tâm.  

 Có nhiều phương pháp mã hóa dữ liệu được đưa ra. Vậy làm thế 

nào để đánh giá được một phương pháp mã hóa nào là tốt? Có nhiều 

phương pháp đánh giá nhưng phương pháp tốt nhất và trực quan nhất 

là phương pháp phân tích trực tiếp bản mã khi không có khóa mã 

trong tay mà người ta thường gọi là thám mã (Cryptanalysis).  

 Có thể chia các phương pháp mã hóa dữ liệu thành hai hệ mật 

mã cơ bản: Hệ mật mã cổ điển với các hệ mật mã như hệ mã Caesar, 

Affine, thay thế, Vigenere… và hệ mật mã hiện đại với hệ mã đối 

xứng (DES - Data Encryption Standard) và hệ mã bất đối xứng (RSA 

– Rivest, Shamir, Adleman). Với mỗi hệ mật mã ta có những phương 

pháp thám mã tương ứng. Việc tìm hiểu, nghiên cứu cả hai hệ mã 

trên là rất cần thiết song vì điều kiện thời gian không cho phép, luận 

văn tập trung tìm hiểu, nghiên cứu các phương pháp thám mã hệ mật 

mã cổ điển. Tuy hệ mật mã cổ điển đến nay không còn được sử dụng 

nhiều nhưng chính hệ mật mã này là nền tảng cho sự phát triển của 

mật mã hiện đại. Việc nghiên cứu thám mã hệ mật mã cổ điển có ý 

nghĩa quan trọng hỗ trợ việc nghiên cứu thám mã các hệ thống mã 

hiện đại vì vậy việc nghiên cứu chúng vẫn rất cần thiết. 
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 Bên cạnh đó, trong các các tài liệu về mật mã hiện nay, các 

phương pháp mã hóa, giải mã, thám mã chủ yếu thực hiện trên các 

văn bản tiếng Anh với 26 ký tự chữ cái (A-Z) mà rất ít thực hiện trên 

các văn bản tiếng Việt.  

 Từ những lý do trên, em đã chọn đề tài “Nghiên cứu các 

phương pháp thám mã một số luật mã thuộc hệ mật mã cổ điển 

trên văn bản tiếng Việt”  làm định hướng nghiên cứu của mình. 

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài 

 Tìm hiểu, cài đặt các phương pháp thám mã một số luật mã 

thuộc hệ mã cổ điển trên văn bản tiếng Việt ở dạng file text sử dụng 

bảng mã unicode dựng sẵn.  

 Đánh giá, so sánh độ phức tạp, ưu nhược điểm giữa các phương 

pháp.  

 So sánh việc thực hiện các phương pháp trên văn bản tiếng Việt 

và văn bản tiếng Anh.  

 Cài đặt, mô phỏng các phương pháp ở dạng trực quan. Tìm ra 

mối liên hệ giữa một số phương pháp thám mã cổ điển với phương 

pháp thám mã hiện đại. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

 Các kiến thức toán học cơ sở dưới góc nhìn của mã hóa thông tin 

 Các phương pháp mã hóa, giải mã hệ mật mã cổ điển 

 Các phương pháp thám mã một số luật mã thuộc hệ mật mã cổ 

điển 

 Các đặc điểm của tiếng Việt dưới góc nhìn của mã hóa thông tin 

 Các bảng mã tiếng Việt thông dụng (VNI-Windows, TCVN3, 

Unicode) 

 Các dạng file văn bản (TXT, DOC, PDF) 
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 Đề tài tập trung nghiên cứu các phương pháp thám mã hệ mã cổ 

điển trên văn bản tiếng Việt. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

 Thu thập tài liệu về mã hóa bảo mật từ nhiều nguồn (tài liệu, 

sách giáo trình, Internet…). 

 Tổng hợp các kết quả nghiên cứu để lựa chọn cách tiếp cận phù 

hợp với nội dung nghiên cứu. 

 So sánh ưu, nhược điểm của các phương pháp để đề xuất giải 

pháp thích hợp. 

 Lựa chọn công nghệ phù hợp để thể hiện các kết quả nghiên 

cứu. 

5. Phương tiện nghiên cứu 

 Nghiên cứu giáo trình, tài liệu, các bài báo về lĩnh vực mã hóa, 

bảo mật trên Internet, các bài báo trên các tạp chí trong và ngoài 

nước. 

 Bộ công cụ lập trình C, C++ hoặc C# 

 Thư viện mã nguồn mở về mã hóa bảo mật. 

6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn 

 Tìm hiểu, nghiên cứu các kiến thức về hệ mật mã cổ điển một 

cách hoàn chỉnh từ mã hóa, giải mã đến thám mã qua đó đánh giá 

một cách trực quan một phương pháp thám mã. 

 Vận dụng các phương pháp thám mã hệ mã cổ điển trên văn bản 

tiếng Việt qua đó có sự so sánh với việc áp dụng các phương pháp đó 

trên văn bản tiếng Anh. 

 Tìm được mối liên hệ giữa một số phương pháp thám mã hệ mã 

cổ điển với phương pháp thám mã hệ mã hiện đại. 

 Giúp tìm hiểu sâu hơn về các phương pháp thám mã trên văn 

bản tiếng Việt. 
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CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ THUY ẾT 
 

1.1. CÁC THUẬT NGỮ CƠ BẢN VỀ MẬT MÃ VÀ THÁM MÃ 

1.1.1. Mật mã (Cryptography) 

 Mật mã là tập hợp mọi phương pháp (hoặc quy tắc) biến đổi nào 

đó nhằm chuyển các thông báo (messages) dưới dạng nhận thức 

được nội dung (như chữ viết, tiếng nói, hình vẽ, hình ảnh…) thành 

dạng bí mật mà những người ngoài cuộc không hiểu được nội dung 

nếu họ không biết được phương pháp (hoặc quy tắc) biến đổi đó. 

1.1.2. Thám mã (Cryptanalysis) 

 Thám mã là quá trình khôi phục lại bản rõ hoặc khóa khi chỉ có 

bản mã tương ứng cho trước (không biết khóa và quy tắc mã/dịch) 

gọi là thám mã. 

1.1.3. Mật mã học (Cryptology) 

 Mật mã học (Cryptology) là một bộ môn khoa học chuyên 

nghiên cứu về mật mã và thám mã. 

1.1.4. Bản rõ (Plain text) 

1.1.5. Bản mã (Cipher text) 

1.1.6. Phép biến đổi mã/dịch  

 

 

 

 

 

Hình 1.1. Sơ đồ quá trình mã hóa và giải mã 

ab 
cd 
… 

 ab 
cd 
… 

Decryption Encryption 

Key Key 
plaintext plaintext 

ciphertext 
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1.1.7. Khóa (key)  

1.1.8. Độ dài khóa (Keysize/Keylength)  

1.2. ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA BẢN RÕ 

 Ở mỗi ngôn ngữ, mỗi loại văn bản có những đặc trưng riêng dựa 

trên quy luật tần số, quy luật trùng lắp, quy luật văn phong...  

 Muốn thám mã, đặc biệt là trên các bản mã truyền thống ta cần 

nắm được các đặc trưng này. 

1.2.1. Tần số (Frequency) 

 Tần số xuất hiện một ký tự, một nhóm ký tự, một từ hay một 

vần… trong một văn bản là số lần xuất hiện của ký tự, nhóm ký tự, 

từ, vần đó trong văn bản đã cho. 

  Tần suất (hay còn gọi là tần số tương đối – relative frequency) 

của một ký tự trong một văn bản là xác suất ký tự đó xuất hiện so với 

các ký tự khác. Nó được tính bằng việc lấy số lần xuất hiện ký tự đó 

trong văn bản chia cho độ dài văn bản đó.  

1.2.2. Sự trùng lặp 

 Sự trùng lặp là một quy luật của bất cứ ngôn ngữ tự nhiên nào. 

Đó là đặc trưng thứ hai của ngôn ngữ được thể hiện trên các văn bản 

thông báo (bản rõ). 

1.2.3. Quy luật hành văn trong văn bản 

 Mỗi loại văn bản, nhất là văn bản hành chính thường có những 

cấu trúc chung. Đây cũng là điểm cần chú ý khi thực hiện thám mã. 

1.2.4. Quy luật tình huống 

 Để chống lại việc thám mã của đối phương, các nhà mật mã phải 

thiết kế các cách thức mã hóa sao cho các thông tin về khóa và và 
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bản rõ không lộ rõ trên bản mã. Tuy nhiên luôn chứa đựng những 

mâu thuẫn nội tại mà các nhà mã thám dựa vào đó để khai thác, đó 

là: trình độ về mật mã ở các nước khác nhau là khác nhau, khóa mã 

không phải luôn được bảo vệ cẩn thận theo quy định. 

1.2.5. Tiêu chuẩn bản rõ 

 Tiêu chuẩn bản rõ của một loại văn bản là các thống kê thể hiện 

quy luật tần số, quy luật trùng lặp của loại văn bản đó. 

1.3. CÁC HỆ MÃ KHÓA 

 Các hệ mã có thể được phân thành hai loại là mã đối xứng và mã 

bất đối xứng. Ở mật mã đối xứng lại có thể phân thành hai loại là mật 

mã cổ điển và mật mã “hiện đại”. 

1.3.1. Các hệ mật mã cổ điển 

1.3.1.1. Hệ mã hóa thay thế (Substitution cipher) 

 Hệ mã hóa thay thế là hệ mã hóa trong đó mỗi ký tự của bản rõ 

được thay thế bằng một ký tự khác trong bản mã. 

1.3.1.2. Hệ mã Dịch vòng (Mã Caesar)  

 Hệ mã Caeser là một hệ mã hóa thay thế đơn âm. Để mã hóa 

người ta đánh số các chữ cái từ 0 đến N-1. Không gian khóa K=ZN. 

Với mỗi khóa k∈K hàm mã hóa và giải mã một ký tự có số thứ tự là 

i sẽ thực hiện như sau: 

  Mã hóa: Ek(i) = (i+k) mod N 

  Giải mã: Dk(i) = (i-k) mod N 

1.3.1.3. Hệ mã Affine   

 Một trường hợp khác của mã thay thế là mã Affine. Trong mã 

Affine, ta giới hạn chỉ xét các hàm mã có dạng: 
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E(x) = (ax + b) mod N 

 Với N là số ký tự trong bảng chữ cái và a, b ∈ ZN.  

1.3.1.4. Hệ mã Vigenere 

 Không gian khóa K được xác định như sau: 

 Với mỗi số nguyên dương M, khóa có độ dài M là một xâu ký tự 

có độ dài M, K=k1k2k3…kM. 

 Để mã hóa một bản rõ P người ta chia P thành các đoạn có độ 

dài M. và chuyển thành số thứ tự tương ứng của chúng trong bảng 

chữ cái, chẳng hạn X = x1x2…xM. Khi đó việc mã hóa và giải mã 

được thực hiện như sau: 

 EK(X) = x1+k1, x2+k2,…, xM+kM) mod N. 

 DK(Y) = (y1-k1, y2-k2,…, yM-kM) mod N 

 Với N là số phần tử của bảng chữ cái và Y=y1y2…yM là bản mã. 

1.3.1.5. Hệ mã Hill 

 Phương pháp mã hóa Hill có thể được phát biểu như sau: 

 Cho số nguyên dương m. Định nghĩa: 

 P = C = (Zn)
m và K là tập hợp các ma trận m x m khả nghịch 

 Với mỗi khóa K =  

11 12 1n

21 22 2n

n1 n2 nn

k k ... k

k k ... k

... ... ... ...

k k ... k

 
 
 
 
 
 

∈ K, 

 định nghĩa: EK(x) = xK = (x1, x2, ..., xm) 

11 12 1n

21 22 2n

n1 n2 nn

k k ... k

k k ... k

... ... ... ...

k k ... k
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  với x = (x1, x2, ..., xm) ∈ P 

  và DK(y) = yK-1 với y ∈ C. 

 Mọi phép toán số học đều thực hiện trên Zn. 

1.3.1.6. Hệ mã đổi chỗ (transposisition cipher) 

 Một hệ mã đổi chỗ là hệ mã hóa trong đó các ký tự của bản rõ 

vẫn được giữ nguyên nhưng thứ tự của chúng được đổi chỗ cho 

nhau.  

1.3.2. Các hệ mã đối xứng hiện đại và mã công khai 

 Vì luận văn tập trung nghiên cứu thám mã các hệ mã cổ điển 

nên trong luận văn chỉ giới thiệu tóm tắt về các hệ mã đối xứng hiện 

đại và mã công khai là: mã lặp, mã DES, mã AES và mã RSA. 

 

CHƯƠNG 2. MỘT SỐ KI ẾN THỨC BỔ TRỢ 
 

2.1. ĐỘ BẤT ĐỊNH (ENTROPY)  

 Phần này đưa ra các kiến thức liên quan đến việc xác định độ bất 

định của các đại lượng ngẫu nhiên, từ đó giúp ta đoán nhận khả năng 

xuất hiện các ký tự trong một văn bản nhằm phục vụ việc thám mã 

các hệ mật mã truyền thống và cho cả mã khối. 

2.1.1. Các khái niệm 

2.1.2. Các tính chất của Entropy 

2.2. ĐỘ PHỨC TẠP CỦA THUẬT TOÁN   

 Để giải các bài toán phức tạp trong thám mã, đặc biệt là thám 

mã các hệ mật mã hiện đại, độ phức tạp tính toán đóng vai trò rất 
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quan trọng. Ta sẽ nêu một số khái niệm cơ bản về độ phức tạp của 

thuật toán. 

2.2.1. Khái niệm về thuật toán và độ phức tạp của thuật toán  

2.2.2. Phương pháp đánh giá độ phức tạp 

 Ta có hai phương pháp đánh giá độ phức tạp thuật toán về mặt 

thời gian là phương pháp lý thuyết và phương pháp thực tế. 

 Phương pháp thực tế mang lại kết quả chi tiết nhưng thường 

phức tạp và khó để so sánh (do đánh giá riêng rẽ). 

2.2.3. Tính độ phức tạp 

 Phần này đưa ra cách tính độ phức tạp của từng dạng câu lệnh: 

các thao tác cơ bản, lệnh điều kiện, lệnh lặp, gọi hàm...  

2.2.4. Các hàm tiệm cận 

 Các hàm tiệm cận này sẽ giúp ta đánh giá độ hiệu quả của thuật 

toán và so sánh hiệu quả giữa các thuật toán. 

 Ký hiệu o nhỏ 

 f(n) = o(g(n)) khi n → ∞  nếu ∀C>0, ∃n0>0, ∀n≥n0,  

  0 ≤ f(n) < Cg(n). 

 Ký hiệu O lớn 

 f(n) = O(g(n)) khi n → ∞  nếu ∃C>0, ∃n0>0, ∀n≥n0,  

  0 ≤ f(n) ≤ Cg(n). 

 Ký hiệu Θ (Theta) 

 f(n)=Θ(g(n)) khi n→∞ nếu ∃C1>0, ∃C2>0, ∃n0>0, ∀n≥n0, 

   0≤C1g(n)≤f(n)≤Cg(n). 

 Ký hiệu Ω  

  f(n) = Ω(g(n)) khi n → ∞  nếu ∃C>0, ∃n0>0, ∀n ≥ n0,  
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  0 ≤ Cg(n) ≤ f(n). 

 * Chúng ta thường quan tâm đến giá trị các hàm tiệm cận O và Θ. 

 * Các thuật toán thường được so sánh bởi độ phức tạp trong 

trường hợp xấu nhất, tức là giá trị của O(g(n)). 

2.2.5. Các lớp thuật toán theo độ phức tạp  

 Các thuật toán thường được so sánh bởi độ phức tạp trong 

trường hợp xấu nhất, tức là giá trị O(g(n)). 

 Ta có các lớp thuật toán theo độ phức tạp như sau: hằng số, dưới 

tuyến tính, tuyến tính, đa thức, hàm mũ. 

 Các thuật toán ứng dụng được thường có độ phức tạp ≤ O(n3). 

2.3. CÁC TIÊU CHUẨN THỐNG KÊ  

Có rất nhiều hàm phân bố trong thống kê toán học. Nhưng 

có hai loại phân bố là phân bố chuẩn và phân bố χ2 được sử dụng 

rộng rãi nhất trong nhiều bài toán phân tích mật mã. 

2.3.1. Phân bố chuẩn 

2.3.2. Phân bố χ2 

2.4. NĂM TIÊU CHU ẨN THỐNG KÊ CƠ BẢN 

Có nhiều tiêu chuẩn thống kê (statistical test) trong đó có 5 

tiêu chuẩn được sử dụng phổ biến để kiểm tra mức độ ngẫu nhiên và 

mức độ độc lập của dãy (mẫu) được rút ra từ thiết bị (thuật toán) sinh 

nào đó. Năm tiêu chuẩn này cũng thường được sử dụng vào quá trình 

thám mã. 

2.4.1. Tiêu chuẩn kiểm tra các dãy nhị phân 

2.4.2. Các tiêu chuẩn kiểm tra đối với các dãy gồm ký tự La-tinh 

Tiêu chuẩn 3σ 
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Tiêu chuẩn χ2 

2.5. THUẬT GIẢI DI TRUY ỀN (GENETIC ALGORITHM )  

 Thuật giải di truyền là một trong những thuật giải được áp dụng 

trong quá trình thám mã luật mã thay thế.  

2.3.1. Sự chọn lọc tự nhiên và di truyền  

2.3.2. Giới thi ệu thuật toán 

2.3.3. Nội dung thuật toán 

 Cấu trúc cơ bản của thuật toán di truyền như sau: 

 Genetic_Algorithm; 

 Bắt đầu 

  t =0; Khởi tạo thế hệ ban đầu P(t); 

  Đánh giá P(t); //theo hàm thích nghi 

  Lặp lại 

   (1) t = t + 1; 

   (2) Sinh ra thế hệ mới P(t) từ thế hệ P(t-1) bởi: 

    (i) Chọn lọc; (ii) Lai ghép; (iii) Đột biến; 

   (3) Đánh giá P(t) //theo hàm thích nghi; 

  Cho đến khi điều kiện kết thúc được thỏa mãn; 

 Kết thúc;   

2.6. LÝ THUYẾT TRÙNG HỢP (COINCIDENT THEORY)  

2.6.1. Giới thi ệu 

 Trong mật mã học, chỉ số trùng hợp (hay còn gọi là chỉ số trùng 

khớp) là kỹ thuật đặt hai văn bản bên cạnh nhau và đếm số lần mỗi 

chữ cái xuất hiện cùng một vị trí trong hai văn bản.  

2.6.2. Tính chỉ số trùng hợp 
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  Về mặt toán học, ta có thể tính chỉ số trùng hợp như sau: 

 Định nghĩa 1: Giả sử x = x1x2 . . . xn là một xâu ký tự. Chỉ số 

trùng hợp của x (ký hiệu là Ic(x)) được định nghĩa là xác suất để hai 

phần tử ngẫu nhiên của x là đồng nhất. Nếu kí hiệu các tần số của 

các ký tự của bảng chữ cái trong x tương ứng là f0,f1 ,... fN, (N số ký 

tự trong bảng chữ cái) ta có công thức ước lượng chỉ số trùng hợp là: 

 Ic(x) = 

N 1

i i
i 0

f (f 1)

n(n 1)

−

=
−∑

−
     (2.4)  

 Định nghĩa 2: Giả sử x = x1x2...xn và y = y1y2...yn’ là các chuỗi 

có n và n’ ký tự tương ứng. Chỉ số trùng hợp tương hỗ của x và y (ký 

hiệu là MIc(x, y)) được xác định là xác suất để một phần tử ngẫu 

nhiên của x giống với một phần tử ngẫu nhiên của y. Nếu ta ký hiệu 

tần số xuất hiện của các ký tự của bảng chữ cái trong x và y lần lượt 

là f0, f1, ..., fN và f’0, f’ 1, ..., f’N (N là số ký tự của bảng chữ cái) thì 

MIc(x, y) sẽ được tính: 

    MIc(x, y) = 

N 1
'

i i
i 0

f f

nn '

−

=
∑

     (2.5)  
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CHƯƠNG 3. THÁM MÃ CÁC LU ẬT MÃ                   

TRUYỀN THỐNG TRÊN VĂN BẢN TIẾNG VIỆT 
 

3.1. CÁC BƯỚC CƠ BẢN ĐỂ TIẾN HÀNH THÁM MÃ 

 Khi nhận được một số bản mã, các nhà thám mã cần thực hiện 

một loạt các bước nghiên cứu nhằm khôi phục được bản rõ (hoặc 

khóa) từ các bản mã nhận được. Ta tìm hiểu các bước cơ bản nhất đó 

là: 

 Bước 1. Phân loại bản mã 

 Bước 2. Xác định mã pháp 

 Bước 3. Thám mã 

 Sau khi đã xác định được mã pháp, ta chuyển qua bước thám mã 

với một trong hai công đoạn như sau: 

 a. Thám mã trực tiếp 

 Nếu mã pháp thuộc các luật mã truyền thống ta có thể thám mã 

trực tiếp bằng thám mã thủ công hay tự động hóa bằng lập trình trên 

máy tính. 

 b. Xây dựng phương pháp thám mã  

 Nếu mã pháp thuộc các hệ mã hiện đại ta phải xây dựng phương 

pháp thám mã. Ta có hai phương pháp: 

- Phương pháp phân tích 

- Phương pháp dự đoán “Từ phỏng chừng” . 

3.2. THÁM MÃ CÁC H Ệ MÃ CỔ ĐIỂN  

 Giả thiết chung ở đây là luôn coi người thám mã biết hệ mật mã 

đang dùng. Giả thiết này được gọi là nguyên lý Kerekhoff.  
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 Có nhiều kỹ thuật thám mã sử dụng các tính chất thống kê của 

ngôn ngữ. Tức là một số ký tự có tần suất xuất hiện cao hơn một số 

ký tự khác. Tương tự, một số cặp đôi, cặp ba hoặc một số âm vần 

xuất hiện nhiều hơn các cặp đôi, cặp ba, hay các âm vần khác. Tiếng 

Việt của chúng ta cũng có những tính chất giống như vậy. Công việc 

đầu tiên khi tiến hành thám mã là xây dựng tiêu chuẩn bản rõ. 

3.3. XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN BẢN RÕ TIẾNG VIỆT 

 Dựa vào các gợi ý ở phần đặc trưng của bản rõ ta xây dựng tiêu 

chuẩn bản rõ cho một văn bản tiếng Việt. 

3.3.1. Bộ ký tự tiếng Việt 

 Với 29 ký tự trong bảng chữ cái tiếng Việt, một số dấu thanh 

trên các nguyên âm tạo nên các ký tự đặc trưng của tiếng Việt, cùng 

với một số ký hiệu đặc biệt thường xuất hiện trên các văn bản tiếng 

Việt, trong khuôn khổ luận văn ta tiến hành thám mã trên các văn 

bản biểu diễn bằng các ký tự chữ thường, ký tự cách trống và hai dấu 

chấm câu là dấu chấm và dấu phảy. Tổng cộng ta có 96 mã ký tự (93 

mã chữ thường, ký tự cách trống và hai dấu chấm câu chấm và 

phảy). 

3.3.2. Xây dựng bảng tần suất đơn, bộ đôi móc xích và tần suất âm vần 

chuẩn trong tiếng Việt 

 * Tần suất đơn và tần suất bộ đôi móc xích 

 Ta thống kê được tần số đơn và tần số bộ đôi móc xích tiếng 

Việt dựa trên các văn bản thu được trên các tạp chí. 

 Theo thống kê, các ký tự: cách trống, n, h, c, t, i, g lần lượt là 

những ký tự xuất hiện nhiều nhất trong các văn bản tiếng Việt, 
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những ký tự đặc thù tiếng Việt như ỹ, ỵ và các ký tự f, j, w, z rất ít 

khi xuất hiện. 

3.4. HÀM ĐO SỰ PHÙ HỢP FITNESS TRÊN VĂN BẢN 

TIẾNG VIỆT  

 Ta có hàm đo sự phù hợp do R. Spillman đưa ra thực hiện trên 

các văn bản tiếng Anh (với 26 ký tự chữ cái A..Z) [2, tr. 78] 

fitness = 

8
26 26

i 1 j 1
1 SF[i] DF[i] SDF[i, j] DDF[i, j] / 4

= =

  
− − + −   

  
∑ ∑      (3.1) 

 Trong đó: 

 SF = (SF[1], SF[2] …, SF[26]) là bảng tần suất đơn tiếng Anh 

chuẩn (tức là tần số đơn tiếng Anh chuẩn đã tính ra tỉ lệ phần trăm). 

 SDF = ( )i, j 1,26
SDF[i, j] =  là bảng tần suất bộ đôi móc xích tiếng 

Anh chuẩn đã được tính như sau: 

  SDF[i,j] = i, jm

M
 

 Với mi,j là tần suất bộ đôi mác xích bộ (i, j) với i,j=1,2,… 26. 

 Còn M là tổng số bộ đôi móc xích (theo 1.2.1, M sẽ bằng tổng số 

ký tự của văn bản trừ đi 1). 

 DF = (DF[1], …, DF[26] và DDF = ( )i, j 1,26
DDF[i, j] =  cũng được 

ký hiệu và tính toán hoàn toàn tương tự như SF và SDF ở trên, chỉ có 

khác là chúng được tính trên một văn bản cụ thể (thường là  “bản rõ” 

có được từ bản mã sau khi giải mã bởi một khóa nào đó). 

 Với văn bản tiếng Việt được quy định ở phần  3.2.1, hàm fitness 

có thể được điều chỉnh lại như sau: 



 17 
 

fitness=

8
96 96

i 1 j 1
1 SF[i] DF[i] SDF[i, j] DDF[i, j] / 4

= =

  
− − + −   

  
∑ ∑   (3.2) 

 Các giá trị SF[i], DF[i], SDF[i,j] và DDF[i,j] cũng được tính 

toán tương tự nhưng với i, j = 1, 2, ..., 96. 

3.5. THỰC HÀNH THÁM MÃ CÁC H Ệ MÃ CỔ ĐIỂN TRÊN 

VĂN BẢN TIẾNG VIỆT 

3.5.1. Thám mã hệ mã Dịch vòng trên văn bản tiếng Việt 

3.5.1.1. Mã hóa và giải mã 

 Với văn bản tiếng Việt với các quy định đã nêu ở (3.2) ta có: 

 Hàm mã hóa và giải mã với khóa K được thực hiện như sau: 

  Mã hóa: EK(x) = (x+K) mod 96 

  Giải mã: DK(y) = (y-K) mod 96 

3.5.1.2. Thám mã 

 * Thám mã thủ công 

 Bằng cách thống kê tần suất các ký tự trong bản mã ta có thể dự 

đoán ký tự tương ứng trong bản rõ. Dựa vào đó ta xác định được 

khóa k. Tiến hành giải mã với khóa k vừa tìm được. 

 * Thám mã có sự trợ giúp của máy tính 

 Ta thấy, hệ mã dịch vòng có số khóa ít nên hoàn toàn có thể 

thám mã bằng cách thử tất cả các khóa có thể. 

 Ta có thuật toán như sau: 

 Dữ liệu vào:  Bản mã 

 Dữ liệu ra:  Bản rõ tiếng Việt và khóa  

 Thuật toán:  

  Bắt đầu 
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   khóa k = 0; FitMax = 0;  

    Lặp lại 

    Giải mã bản mã với khóa k; 

    Tính độ phù hợp trên bản rõ vừa thu được (Fitness); 

    Nếu Fitness>FitMax thì  

     gán FitMax=Fitness; 

     cập nhật khóa k; 

    Tăng khóa k lên 1 

   Cho đến khi khóa k>95 

  Kết thúc. 

3.5.2. Thám mã hệ mã Affine trên văn bản tiếng Việt 

3.5.2.1. Mã hóa và giải mã 

 Mã hóa: 

 EK(x) = (ax + b) mod N.  

 Giải mã: 

 DK(y) = a-1(y - b) mod N.  

 Với văn bản tiếng Việt ta có N = 96. 

3.5.2.1. Thám mã 

 * Thám mã thủ công 

 Ta có thể dựa vào quy luật tần suất kết hợp với hàm mã hóa để 

tiến hành thám mã. 

 * Thám mã với sự trợ giúp của máy tính 

 Hệ mã Affine có tổng số khóa không nhiều và hoàn toàn xác 

định được. Vì vậy ta thám mã bằng cách thử tất cả các khóa có thể. 

 Ta có thuật toán như sau: 
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 Dữ liệu vào:  Bản mã 

 Dữ liệu ra:  Bản rõ tiếng Việt  và khóa (a, b) tương ứng. 

 Thuật toán:  

  Bắt đầu 

   a = 0; b = 0 ; FitMax = 0;  

    Vòng lặp 1 

    Nếu (ƯSCLN(a, 96) == 1) thì 

     Vòng lặp 2 

      Giải mã bản mã với khóa (a, b); 

      Tính độ phù hợp trên bản rõ vừa thu được 

       (Fitness); 

      Nếu Fitness>FitMax thì  

       Gán FitMax=Fitness; 

       Cập nhật khóa (a, b); 

      Tăng b lên 1 

     Về đầu vòng lặp 2  nếu  b<96 

    Tăng a lên 1 

   Về đầu  vòng lặp 1 nếu a<96 

   Trả về khóa a, b được cập nhật; 

   Giải mã bản mã với khóa a, b được cập nhật. 

  Kết thúc. 

3.5.3. Thám mã hệ mã thay thế đơn trên văn bản tiếng Việt 

3.5.3.1. Khái niệm hệ mã thay thế đơn 

 Ta hiểu “thay thế đơn” nghĩa là cứ một ký tự trong bản rõ được 

thay thế bởi duy nhất một ký hiệu nào đó.  
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  Mã hóa: EK(x) = K(x) 

  Giải mã: DK(y) = K-1(y) 

 Trong đó K-1 là hoán vị ngược của K. 

3.5.3.2. Thám mã 

 * Thám mã thủ công 

 Các bản mã được mã hóa theo luật mã thay thế đơn cũng phụ 

thuộc quy luật tần số. Ta dựa vào đó để dự đoán khóa và thám mã. 

 * Thám mã với sự trợ giúp của máy tính 

 Một trong những cách đó là áp dụng giải thuật di truyền. 

 Áp dụng thuật toán di truyền bằng cách thử sai một cách ngẫu 

nhiên có lựa chọn, kết hợp với hàm tính độ phù hợp (công thức 3.2) 

ta đưa ra được giải thuật thám mã hệ mã thay thế đơn như sau: 

 Dữ liệu vào: Bản mã 

 Dữ liệu ra: Bản rõ (bản rõ được giải mã có độ phù hợp cao nhất) 

 Giải thuật 

  Bắt đầu 

   t = 0 ; 

   Sinh một họ khóa ngẫu nhiên K(t) ; 

   Tính giá trị Fitness cho mỗi bản rõ được giải mã bởi  

    một khóa (ta gọi nó là độ phù hợp của khóa) ; 

   Lặp lại 

    t = t+1 ; 

    Sinh ra một thế hệ khóa mới K(t) từ K(t-1) bởi: 

Chọn lọc;Lai ghép; Đột biến;    

    Tính độ phù hợp cho các khóa ;  
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   Cho đến khi <điều kiện kết thúc được thỏa mãn> ; 

  Kết thúc. 

3.5.4. Thám mã hệ mã Vigenere trên văn bản tiếng Việt 

3.5.4.1. Mã Vigenere và các đặc tính của nó 

 Khác với các hệ mã đã xét ở trên, hệ mã Vigenere là hệ mã đa 

biểu. Giống hệ mã dịch vòng nhưng ở đây khóa được thay đổi theo 

từng bước. 

3.5.4.2. Thuật toán mã hóa và giải mã hệ mã Vigenere 

3.5.4.3. Thám mã mã hệ mã Vigenere   

 Bước đầu tiên của công tác thám mã là phải xác định được độ 

dài từ khóa. Ở đây dùng hai kỹ thuật, kỹ thuật thứ nhất là phép thử 

Kasiski và kỹ thuật thứ hai sử dụng chỉ số trùng hợp. 

 Phép thử Kasiski được xây dựng trên nhận xét là: hai đoạn giống 

nhau của bản rõ sẽ được mã hoá thành cùng một đoạn bản mã khi 

chúng xuất hiện trong bản rõ cách nhau x vị trí, trong đó x bằng số 

nguyên lần chiều dài khóa m. Ngược lại, nếu ta thấy hai đoạn giống 

nhau của bản mã (mỗi đoạn có độ dài ít nhất là 3) thì đó là một dấu 

hiệu tốt để nói rằng chúng tương ứng với các đoạn bản rõ giống 

nhau. 

 Để xác minh lại giá trị của m có thể nhận được bằng chỉ số trùng 

hợp (Định nghĩa 1, mục 2.6.2). 

 Công thức ước lượng chỉ số trùng khớp của một chuỗi x là:  

 Ic(x) = 

N 1

i i
i 0

f (f 1)

n(n 1)

−

=
−∑

−
 ≈ 

N
2

i
i 0

p
=
∑     (3.3) 
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 Với N số ký tự của bảng chữ cái; fi là tần số xuất hiện chữ cái 

thứ i của bảng chữ cái trong chuỗi x; n là chiều dài chuỗi x; pi là tần 

suất của chữ cái thứ i trong chuỗi x. 

 Với các văn bản tiếng Anh thông thường (bảng chữ cái gồm 26 

ký tự) ta tính được chỉ số trùng hợp có giá trị xấp xỉ 0,065; 

 Các văn bản tiếng Việt thông thường (bảng chữ cái gồm 96 ký 

tự), chỉ số trùng hợp có giá trị xấp xỉ 0,079. 

 Công việc tiếp theo là xác định từ khoá. Ta sử dụng khái niệm 

chỉ số trùng hợp tương hỗ của hai chuỗi (Định nghĩa 2, mục 2.6.2): 

 Công thức tính chỉ số trùng hợp tương hỗ của hai chuỗi x và y: 
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      (3.5) 

 Với N là số ký tự của bảng chữ cái; n và n’ là chiều dài lần lượt 

của chuỗi x và chuỗi y; f i, f’ i lần lượt là tần số xuất hiện ký tự thứ i 

(của bảng chữ cái) trong chuỗi x và chuỗi y. 

 Với hai văn bản cùng là văn bản tiếng Việt, chỉ số trùng hợp 

tương hỗ tính được cũng xấp xỉ 0,079. 

 Nhận xét: Với hai văn bản tiếng Việt được mã hóa dịch vòng 

cùng mã hóa thì chỉ số trùng hợp tương hỗ của chúng xấp xỉ 0,079, 

ngược lại chúng nhận được các giá trị khác xa với 0,079. 

  Giả sử K = (k1,k2,. . .,km) là từ khoá. Với các giá trị m đã xác 

định. Ta chia bản mã thành m chuỗi con yi (theo cách chia để tính tần 

số định kỳ), các yi thu được bằng mã dịch vòng bản rõ.  

 Ta lập bảng các ước lượng cho độ dịch tương đối cho từng chuỗi 

con yi. 



 23 
 

 Bằng kỹ thuật này, có thể thu được các độ dịch tương đối của 

hai xâu con yi bất kỳ. Vấn đề tìm từ khoá có thể thực hiện được bằng 

phương pháp tìm kiếm vét cạn. 
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KẾT LUẬN 
  

 Qua quá trình nghiên cứu, đề tài đã đạt được một số kết quả nhất 

định. Bên cạnh đó cũng tồn tại những hạn chế ở một số mặt. Phần 

này sẽ đánh giá lại những kết quả trên đồng thời đưa ra những hướng 

cải tiến để đề tài ngày càng hoàn thện hơn. 

 * Về kết quả đạt được 

 Nội dung chính của đề tài là nghiên cứu về phương pháp thám 

mã một số luật mã truyền thống trên văn bản tiếng Việt. 

 Đề tài đã đưa ra được bảng chữ cái tiếng Việt “mở rộng” với 96 

ký tự xuất hiện ổn định trên các văn bản tiếng Việt. Đưa ra các 

phương án sắp xếp các ký tự trong bảng chữ cái, thống kê tần suất 

đơn và tần suất bộ đôi móc xích cùng với tập hợp các âm vần tiếng 

Việt, làm cơ sở cho quá trình mã hóa, giải mã và thám mã các luật 

mã cổ điển trên văn bản tiếng Việt.  

 Đề tài cũng đã thực hiện được quá trình mã hóa, giải mã các luật 

mã truyền thống trên văn bản tiếng Việt (nêu lên được sự khác biệt 

so với các quá trình này trên văn bản tiếng Anh). Quá trình thám mã 

thành công trên 4 luật mã : dịch vòng (Caesar), Affine, thay thế đơn 

và Luật mã thay thế nhiều vần chữ cái (Vigenere) trên cả hai phương 

pháp là thám mã thủ công và thám mã dưới sự trợ giúp của máy tính. 

 * Hạn chế của đề tài 

 Đề tài chỉ mới nghiên cứu được phương pháp thám mã 4 luật mã 

cổ điển là mã : dịch vòng (Caesar), Affine, thay thế đơn và Luật mã 

thay thế nhiều vần chữ cái (Vigenere). Luật mã Hill, luật mã hoán vị 

cùng với các luật mã thay thế đồng âm, đa mẫu tự hay thay thế theo 

sơ đồ vẫn chưa được nghiên cứu. 
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 - Do một số ký tự như ký tự số, các ký tự đặc biệt, một số dấu 

chấm câu như dấu hỏi chấm, dấu chấm tham có tần suất xuất hiện 

không ổn định trên nhiều loại văn bản nên đã bị loại bỏ trong quá 

trình nghiên cứu vì vậy tính thực tế của đề tài chưa cao. Cộng vào 

đó, việc mã hóa, giải mã, thám mã chỉ mới thực hiện trên các tập tin 

ở dạng text và chưa thực hiện trên các tập tin dạng DOC hoặc PDF... 

 * Hướng phát triển 

 Từ những hạn chế đã nêu ở trên, luận văn đề xuất : 

 Tiếp tục nghiên cứu thám mã các hệ mã Hill, Hoán vị... trên văn 

bản tiếng Việt 

 Phân nhánh đề tài để có thể thám mã trên các loại văn bản khác 

nhau (Toán học, văn học, kinh tế, chính trị...) với bảng chữ cái được 

bổ sung đầy đủ tất cả các ký tự, ký hiệu có trên văn bản tiếng Việt. 

 Nghiên cứu cấu trúc các dạng tập tin (DOC, PDF ...) để có thể 

tiến hành mã hóa, giải mã và thám mã trực tiếp trên các tập tin dạng 

này. 

 Tiếp tục hoàn thiện chương trình để tối ưu hóa các thuật toán 

thực hiện trong chương trình. 



  
 
 

 


