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MỞ ĐẦU 

1.  Lý do chọn đề tài 

 Ngày nay với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin 

trong lĩnh vực truyền thông nói chung và Internet nói riêng đã giúp 

cho việc trao đổi thông tin một cách nhanh chóng, dễ dàng và chính 

xác. Dịch vụ trao đổi thông tin cho phép người ta nhận hay gửi dữ 

liệu ngay trên mạng máy tính của mình, các dịch vụ thương mại 

điện tử cho phép thực hiện các giao dịch trên mạng. Do vậy một vấn 

đề phát sinh là thông tin có thể bị đánh cắp, làm sai lệch hoặc có thể 

giả mạo. Điều đó có thể ảnh hưởng tới các tổ chức, các công ty hay 

cả một quốc gia. Những bí mật kinh doanh, tài chính là mục tiêu 

của các đối thủ cạnh tranh. Những thông tin về an ninh quốc phòng 

là mục tiêu của các tổ chức tình báo trong và ngoài nước [2][4][8]. 

 Một hướng tiếp cận bảo mật thông tin mới, đó là nếu thông tin 

được cất giấu vào trong một đối tượng là bức ảnh, một bộ phim hay 

một đối tượng đa phương tiện, … ta sẽ thu được một đối tượng chứa 

hầu như không thay đổi về hình dạng so với đối tượng ban đầu. Đây 

là ý tưởng cốt lõi của phương pháp giấu tin (Data hiding) trong các 

nghiên cứu gần đây và có nhiều ứng dụng trong giấu tin, như đánh 

giấu bản quyền, truyền thông tin, mã hóa dữ liệu [3][4] v v… 

 Chính vì thế mà tôi đã nghiên cứu và đề xuất kỹ thuật giấu tin trong 

đường cong tham số B-Spline mặc dù đường cong nhỏ nhưng có thể 

nhúng được một lượng thông tin khá lớn, mục đích của việc giấu tin vào 

đường cong tham số là sử dụng các đường cong để biểu diễn mô hình. 

 Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn và tính cấp bách, tôi chọn đề tài 

luận văn cao học  

“Kỹ thuật giấu tin trong đường cong tham số B-Spline” 
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2.  Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu 

2.1.  Mục tiêu 

- Xây dựng chương trình giấu tin trong đường cong tham số 

B-Spline. 

2.2.  Nhiệm vụ chính của đề tài 

- Tìm hiểu về an toàn và bảo mật thông tin. 

- Tìm hiểu về các phương pháp giấu tin. 

- Tìm hiểu về lý thuyết đường cong tham số B-Spline. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

- Đối tượng nghiên cứu: kỹ thuật giấu tin trong đường cong 

tham số B-spline, phương pháp mã hoá. 

- Phạm vi nghiên cứu: kỹ thuật giấu tin tham số B-Spline dựa 

trên thuật toán biến đổi knot vector, chèn knot mới, nâng bậc đường 

cong. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

- Phương pháp lý thuyết: Nghiên cứu về lý thuyết bảo mật 

thông tin. 

- Phương pháp phân tích: Phân tích và thu thập thông tin trên 

các bài báo, nghiên cứu dựa trên các kết quả trước đó, đồng thới đưa 

ra các nhận xét và từ đó nghiên cứu đề xuất cải tiến. 

- Nghiên cứu về lý thuyết giấu tin trong đường cong. 

- Nghiên cứu các phương pháp giấu tin. 

- Phương pháp thực nghiệm và triển khai: Xây dựng chương 

trình thử nghiệm bằng ngôn ngữ C++ và sử dụng thư viện đồ họa 

OpenGL, dữ liệu thực nghiệm là các đường cong tham số B-Spline. 

Xây dựng chương trình thực nghiệm. 

5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 

5.1.  Ý nghĩa khoa học 
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- Đề xuất hướng nghiên cứu ứng dụng đường cong tham số B-

Spline trong bảo mật thông tin. Đây là một hướng nghiên cứu mới. 

- Áp dụng phương pháp giấu tin trong đường cong tham số B-

Spline trong việc đăng ký bản quyền sản phẩm, trao đổi khoá, chữ ký 

số,... 

5.2.  Ý nghĩa thực tiễn 

- Xây dựng ứng dụng giấu tin bằng phương pháp giấu tin 

trong đường cong. 

- Ứng dụng giấu tin trong việc truyền thông tin mật, đánh giấu 

bản quyền tác giả, chống làm giả các nhãn hiệu sản phẩm,… 

6. Cấu trúc của luận văn 

Bố cục của luận văn bao gồm các chương sau: 

Chương 1: Tổng quan về bảo mật thông tin 

Phần này sẽ trình bày tổng quan về lý thuyết giấu tin mật, lịch 

sử về giấu tin và phân loại về giấu tin và giới thiệu các mô hình giấu 

tin 

Chương 2: Biểu diễn đối tượng tham số 3D 

Phần này sẽ trình bày về lý thuyết của đối tượng tham số 3D  

Chương 3: Giấu tin trong đường cong B-Spline 

Phần này trình bày về các kỹ thuật giấu tin và các phương 

pháp giấu tin trong đường cong tham số B-Spline, tiến hành cài đặt 

và thử nghiệm chương trình. 
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CHƯƠNG 1 

TỔNG QUAN VỀ BẢO MẬT THÔNG TIN 

1.1 GIỚI THIỆU 

Giấu thông tin là kỹ thuật nhúng (embedding) một lượng 

thông tin số nào đó vào trong một đối tượng dữ liệu số khác. Đối 

tượng dữ liệu số chứa thông tin giấu không thay  đổi về dung lượng 

và mắt thường rất khó cảm nhận được sự thay đổi này. 

Một hướng tiếp cận mới khác đã và đang được nghiên cứu và 

ứng dụng mạnh mẽ ở nhiều nước trên thế giới, đó là phương pháp 

giấu thông tin hay giấu dữ liệu (Data Hiding). Giấu thông tin là kỹ 

thuật nhúng (embedding) một lượng thông tin số nào đó vào trong 

một đối tượng dữ liệu số khác. Đối tượng dữ liệu số chứa thông tin 

giấu không thay đổi về dung lượng và mắt thường rất khó cảm nhận 

được sự thay đổi này.  

1.2 AN TOÀN THÔNG TIN 

1.3 GIẤU TIN MẬT 

Quá trình giấu tin thường được thực hiện thông qua một quá 

trình nhúng. Quá trình này bao gồm những thuật toán và chiến lược 

giấu tin được thể hiện thành chương trình. Dữ liệu đầu vào của bộ 

nhúng gồm thông tin cần giấu, đối tượng chứa và khoá. Khoá được 

sử dụng để tăng tính bảo mật của thông tin giấu. Dữ liệu ra là đối 

tượng chứa đã được giấu tin. 

Quá trình trích để lấy tin cũng được thực hiện tương tự thông 

qua một bộ trích thông tin với dữ liệu vào là phương tiện chứa đã 

giấu thông tin, khoá để giải mã và có thể có phương tiện chứa gốc 

ban đầu tùy theo chiến lược giấu tin.  

1.4 CÁC ỨNG DỤNG CỦA GIẤU TIN MẬT 

1.4.1 An ninh quốc phòng  
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1.4.2 Bảo vệ bản quyền tác giả  

1.4.3 Xác nhận chủ sở hữu  

1.4.4 Chứng thực nội dung  

1.4.5 Lưu vết giao tác  

1.4.6 Kiểm soát sao chép  

1.5 CÁC YÊU CẦU VÀ PHÂN LOẠI CỦA HỆ THỐNG 

GIẤU TIN MẬT 

1.5.1 Tính bền vững của thông tin giấu  

1.5.2 Tính không bị phát hiện  

1.5.3 Tính vô hình 

1.5.4 Tính bảo mật của thông tin giấu   

1.5.5 Lượng thông tin cần giấu 

1.5.6 Tính chất ẩn hay hiện của thông tin giấu  

1.6 PHÂN LOẠI VỀ GIẤU TIN MẬT  

Có nhiều mô hình phân loại Data Hiding theo các tiêu chí khác 

nhau. Dựa trên việc thống kê phân loại của nhiều công trình đã công 

bố trên các tạp chí khoa học, lĩnh vực giấu tin được chia ra làm hai 

hướng lớn là thủy vân số (watermarking) và giấu tin mật 

(steganography). Dựa vào ứng dụng và kỹ thuật giấu tin[17], Data 

Hiding được phân loại theo sơ đồ trong Hình 1.5. Sơ đồ phân loại 

các kỹ thuật giấu tin trên Hình 1.5 như một bức tranh khái quát về 

ứng dụng và kỹ thuật giấu thông tin. 
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DATA HIDING

(Giấu dữ liệu)

Covert Channels

(Kênh bí mật)

Steganography

(Giấu tin mật)

Anonymity

(Giấu tên)

Coppyright Marking

(Đánh dấu bản quyền)

Coppyright marking

(Đánh dấu bản quyền 

bền vững)

Linguistic 

Steganography

(Ngôn ngữ giấu tin mật)

Technical 

Steganography

(Kỹ thuật giấu tin mật)

Fragile 

Watermarking

(Thủy vân dễ vỡ)

Fingerprinting

(Dấu vân tay)

Watermarking

(Thủy vân số)

Imperceptible

Watermarking

(Thủy vân ẩn)

Visible

Watermarking

(Thủy vân hiện)  

Hình 1.5 Phân loại các phương pháp giấu tin 

Đánh dấu bản quyền (copyright marking) phải đảm bảo rằng 

dữ liệu được nhúng vẫn có thể dò tìm được sau khi đối tượng chứa 

đã bị sửa đổi. Các kỹ thuật đánh dấu bản quyền được chia thành hai 

loại là thủy vân “bền vững” và thủy vân “dễ vỡ”.  

1.7 CÁC HƯỚNG NGHIÊN CỨU VỀ GIẤU TIN MẬT 

1.7.1 Giấu tin trong văn bản 

1.7.2 Giấu tin trong ảnh   

1.7.3 Giấu tin trong Audio  

1.7.4 Giấu tin trong Video  

1.7.5 Giấu tin trong đường cong tham số B-Spline 

Đối tượng giấu tin ở đây là các điểm trong đường cong được 

xây dựng dựa trên tập các điểm điều khiển. Cũng giống như các môi 

trường khác, giấu tin trong đường cong tham số B-Spline cũng chia 

thành hai loại là giấu tin thủy vân và giấu tin mật. Giấu tin thuỷ vân 

đảm bảo lượng tin cần giấu ít, thường dùng cho việc đánh dấu bản 

quyền, ẩn giấu số hiệu sản phẩm, chống sao chép. Còn giấu tin mật 

dùng cho việc truyền thông tin mật và phải đảm bảo lượng thông tin 
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giấu nhiều và phải đảm bảo bí mật, khi bị tấn công vẫn bảo toàn 

được thông tin. Các phương pháp giấu tin trong đường cong tham số 

B-Spline dựa vào việc chèn các knot vector trên đường cong để giấu 

tin. Các hình thức giấu tin này được điều khiển bởi một khóa bí mật 

(là chuỗi bít), thông qua khóa bí mật này, người gửi và người nhận 

dễ dàng tìm ra được thông tin ẩn giấu bên trong. 

1.8 KẾT CHƯƠNG  

Mặc dù các kỹ thuật giấu tin trên các môi trường mới phát 

triển trong giai đoạn gần đây, nhưng đã có ứng dụng rất lớn trong 

khoa học kỹ thuật, mở ra một kỷ nguyên mới đảm bảo an toàn và bảo 

mật thông tin. Việc tìm hiểu các kỹ thuật và ứng dụng của giấu tin 

giúp người đọc có cái nhìn tổng quan về các phương pháp cũng như 

cách thức thực hiện. 
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 CHƯƠNG 2 

BIỂU DIỄN ĐỐI TƯỢNG THAM SỐ 3D 

2.1 GIỚI THIỆU ĐƯỜNG CONG B-SPLINE 

Từ spline đến từ ngành công nghiệp đóng tàu, nơi mà nó ban 

đầu được gọi một dải gỗ mỏng mà bản thảo được sử dụng như một 

đường cong linh hoạt. Trọng lượng kim loại (gọi là vít) được vẽ trên 

bề mặt và spline luồn được giữa những con vít như trong hình 2.1. 

Chúng ta biết trong kết cấu cơ khí moment M uốn là một chức năng 

vô hạn liên tục dọc theo spline ngoại trừ tại một con vít, trong đó M 

nói chung chỉ C
0
 liên tục. Kể từ khi độ cong của spline tỷ lệ với M (κ 

= M / EI), spline ở khắp mọi nơi là đường cong liên tục. 

2.2 ĐƯỜNG CONG THAM SỐ B-SPLINE 

2.2.1 Phương trình đường cong B-spline 

Một đường cong tham số B-spline bậc k được biểu diễn như 

sau: 

 ( ) ( ) (2.1),0

n
C t P N ti i ki

 

Trong đó: 

- iP với ni ...0  là các điểm kiểm soát. 

- Với Ni,k(t) là các hàm hợp liên tục trong mỗi đoạn con 

]u,u[ ii 1 và liên tục trên mọi nút.  

- Một vector nút ( , , , ..., )0 1 2 1U u u u un k  

- (n+1) điểm kiểm soát. 

- Bậc k của các hàm B-Spline và công thức cơ bản của 

hàm Ni,k(t) là: 

1

11

1

1











iukiu

)t(k,iN)tkiu(

iukiu

)t(k,iN)iut(

k,iN  với  i= 0…n 
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Đây là một công thức đệ quy với 



 

 

0
1 1kk

k,i

ttt
)t(N  

2.2.2 Các tính chất của đường cong B-spline 

Các đường cong B-Spline bậc k là các đa thức riêng phần bậc 

k. Chúng là các Spline do chúng có k-2 bậc đạo hàm liên tục ở mỗi 

điểm trong giá mang của chúng. Các hàm B-Spline bậc k tạo thành 

một cơ sở cho bất kỳ Spline nào có cùng bậc được định nghĩa trên 

cùng các nút. Các Spline có thể được biểu diễn như một tổ hợp tuyến 

tính của các B-Spline. 

Mỗi hàm trộn -Spline Ni,k(t) là không âm với mọi t, và tổng 

các họ hàm này bằng 1. 

n
N (t) 1 t [t , t ] (2.2)0i,k k ni 0

 

2.3 VECTOR NÚT CỦA ĐƯỜNG CONG B-SPLINE 

Vậy việc xác định các vector nút sẽ phụ thuộc vào sự phân loại 

của chính bản thân chúng và điều đó sẽ ảnh hưởng đến hình dạng của 

đường cong được mô tả. Phân loại sẽ dựa trên loại của đường cong 

như sau: 

- Đều tuần hoàn (periodic) 

- Không tuần hoàn (open or unperodic) 

- Không đều (non-uniform) 

2.3.1 Vector Nút 

Một vector knot là một danh sách các giá trị tham số, hoặc các 

nút thắt, chỉ định khoảng cách tham số cho các đường cong Bézier có 

thể tạo nên một B-spline. Ví dụ, nếu một khối B-spline bao gồm bốn 

đường cong Bézier với khoảng tham số [1, 2], [2, 4], [4, 5], và [5, 8], 

vector knot sẽ [u0,u1, 1, 2, 4, 5, 8,u7,u8]. 

Ngược lại 
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2.3.2 Vector nút đều và tuần hoàn 

Vector nút là đều khi giá trị của chúng cách đều nhau một 

khoảng ∇ xác định (với ∇ xác định độ lệch khoảng cách).  

Ví dụ: [0 1 2 3 4 5] với ∇ xác định = 1 

[-2 -1/2 1 5/2 4] với ∇ xác định = 3/2 

[-1 -0.6 -0.2 0.2 0.6 1] với ∇ xác định = 0.4 

Các vector nút gọi là đều và tuần hoàn khi các hàm B-spline 

đối với mỗi phân đoạn có thể chuyển đổi lẫn nhau. Bảng trên chỉ ra 

sự thay đổi của miền tham số và vector nút khác nhau của các đường 

cong B-spline khi bậc của đường cong thay đổi. Số lượng của vector 

nút được qui định bởi biểu thức m-n+k và số lượng các điểm kiểm 

soát tính qua biểu thức (n+1) bằng 6. 

2.3.3 Vector nút không tuần hoàn 

Một vector không tuần hoàn hoặc mở là vector nút có giá trị 

nút tại các điểm đầu và cuối lặp lại với số lượng các giá trị lặp lại 

này bằng chính cấp k của đường cong và các giá trị nút trong mỗi 

điểm lặp này là bằng nhau. 

2.3.4 Vector nút không đều 

Trong vector nút không tuần hoàn, giá trị các nút xuất hiện tại 

các biên được lặp lại và các nút bên trong các bước nút bằng nhau. 

Nếu một trong hai điều kiện này hoặc cả hai điều kiện này không 

được thoả mãn thì vector nút là không đều. Ví dụ các nút không đều 

có thể tạo ra bằng cách đặt các giá trị lặp lại đối với các nút ở khoảng 

giữa [0 1 2 3 3 4 5]. Hay tạo ra bước nhảy không bằng nhau giữa các 

nút [0.0 0.2 0.5 0.75 1.0]. Các vector nút đều cho phép người sử 

dụng dễ hình dung và xử lý trong các phép toán nhưng trong một số 

các trường hợp khoảng nút không đều lại có những ưu điểm đặc biệt. 

2.3.5 Nhiều nút thắt 
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Nếu một vector knot chứa hai điểu kiện thúc không đồng nhất 

ui = ui+1, B-spline có thể được định nghĩa là có chứa một đường cong 

B'ezier zero có khoảng cách lớn hơn [ui, ui+1]. Hình 2.5 cho thấy 

những gì xảy ra khi hai knot đang di chuyển với nhau. Các đường 

cong Bézier đi qua khoảng suy biến [5, 5] có giá trị cực P(5, 5, 5), 

P(5, 5, 5), P(5, 5, 5), P(5, 5,5), mà chỉ đơn thuần là điểm P(5, 5, 5) 

duy nhất. 

2.3.6 Đạo hàm cấp 1 và 2 của đường cong B-spline 

2.4 THAO TÁC TRÊN VECTOR NÚT 

2.4.1 Chèn vector nút 

2.4.2 Chèn một vector nút 

Cho một tập n+1 điểm kiểm soát p0, p1, ..., pn, một vector nút 

của m +1 knot U = { u0, u1, ..., um} và bậc k, chúng tôi muốn chèn 

một nút mới t vào 

vector knot mà không thay đổi hình dạng của đường cong B-spline. 

Các vị trí của các điểm điều khiển mới qi dễ dàng để tính 

toán. Công thức để tính toán các điểm kiểm soát mới qi trên thân pi -

1 pi là như sau: 

ii1iii PaP)a(1Q    

Trong đó: 

- Với Qi là điểm kiểm soát mới 

- Pi là các điểm điều khiển cũ 

- ai là tỉ lệ được tính theo công thức dưới đây 

kipkfor
uu

ut
a

ipi

i
i 








1  

2.4.3 Xóa một vector nút 
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Với hai số nguyên dương n và k và 
kn

iitt 

 0)(  một chuỗi các 

số thực với ),...,0( nitt kii   . n+1 là số điểm kiểm soát cơ bản 

của B-spline có bậc k liên kết với vector nút t được biểu thị bằng 
n

itkiN 0,, )( 
(hoặc đơn giản chỉ Ni,k) và giả thiết được bình thường hóa 

cộng thêm một. Hàm này được nối dài trên một không gian tuyến tín: 

Sk,t. Một tham số x của đường cong B-spline trong R
2
 với bậc k, được 

xác định bởi một tập hợp các điểm kiểm soát của 
2Rdi  và một 

vector nút t, được cho bởi công thức sau: 

( ) ( ) [ , ] (2.3)1, 10

n
x t d N t t t ti ni k ki

 

2.4.4 Chèn vector nút cho đường cong B-spline 

Chèn nút cho đường cong B-Spline được thực hiện theo ba 

bước: (1) chuyển đổi các đường cong B-Spline 3D sang đường cong 

B-spline trong 4D, (2) thực hiện chèn nút lên đường cong B-spline, 

và (3) thiết lập mới các điểm kiểm soát sang 3D để tạo thành các 

thiết lập mới các điểm kiểm soát cho đường cong B-Spline cho đến 

khi chèn nut được thực hiện. 

2.4.5 Giải thuật De Boor’s 

Thuật toán De Boor’s là tổng quát của thuật toán de Casteljau. 

Thuật toán này đưa ra một phương pháp tìm điểm trên đường cong 

bền vững và ổn định trong đường cong tham số B-spline trong miền 

giá trị u [13]. 

Thuật toán chèn một nút thắt được nêu ở trên có thể dễ dàng 

được sửa đổi để thực hiện mục đích của chúng ta. Lưu ý rằng chúng 

ta chỉ cần phải chèn u đủ số lần để u trở thành một nút thắt của đa 

dạng p. Nếu u đã là một nút thắt của đa dạng s, sau đó chèn p - s lần 

là sẽ đủ. 

Thuật toán được mô tả như sau: 
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Dữ liệu vào: Giá trị vector nut u 

Dữ liệu ra: là các điểm kiểm soát trên đường cong C(u) 

Thuật toán được mô tả như sau: 

Bước 1: 

If u nằm trong khoảng [uk, uk +1) và u = uk , để h = p (tức là, 

chèn u với p lần) và s = 0; 

If u = uk và uk là một cái nút của đa dạng, hãy để h = p - 

s (tức là, chèn u với p - s lần);  

Bước 2: 

Sao chép các điểm kiểm soát bị ảnh 

hưởng pkpksksksk PvàP,...,P,P,P  121  vào một mảng 

mới và đổi tên chúng là 0102010 ,pk,sk,sk,sk P,...,P,P,P  thủ 

tục được thực hiện như sau: 

For : r = 1 to h do 

for i := k-p+r to k-s do 

Begin  

Đặt ai,r = (u - ui)/(ui+ pr +1 - ui)  

Đặt Pi,r = (1 - Pi,r)i -1, r -1 + ai, r Pi,r -1  

End. 

Với Pk-s,p-s là các điểm kiểm soát trên C(u). 

2.4.6 Giải thuật Oslo 

Thuật toán Oslo. Để cho đa thức có bậc k, và hai vector nút k 

+ 1 bình thường 
1

1)( 

 dn

jj  và 
1

1)( 

 dm

iitt  vector nút phổ biến ở 

hai đầu. Để tính toán ma trận m * n 
nm

jidj iA ,

1,, ))((    vector nút 

chèn từ τ đến t thực hiện các bước như sau: 

Bước 1: Cho vòng lặp i= 1. . . m. 

Bước 2: Xác đinh µ với τµ ≤ ti < τµ+1. 
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Bước 3: Tính toán µ−d, . . . , µ của dòng thứ i với các điều 

kiện sau 













0),(...)(

0,1
))(,...),(()(

11

,,
diftRtR

dif
iii

didi

T

djdd

T

d  

 Bước 4: Cho tất cả các hàng thứ i đều là bằng 0. 

2.5 MẶT CONG B-SPLINE 

Mặt cong B-spline là một phần mở rộng của đường cong B-

spline. Loại phổ biến nhất của một mặt cong B-spline là các tensor. 

Các chức năng cơ sở mặt cong là căn cứ những sản phẩm của hai 

biến đơn (đường cong). Bề mặt là một tổng trọng số của bề mặt của 

hàm cơ sở. Các trọng số là một mảng hình chữ nhật của các điểm 

kiểm soát. Phương trình sau đây (2.7) cho thấy mô tả toán học của bề 

mặt B-spline. 

( , ) ( ) ( ) (2.7)
0 0

n m
k l

S u v d N u N vij i j
i j

 

Ở đây Ni,k có công thức đệ quy như sau: 

)u(
k
iN

iukiu

ukiu
)u(

k
iN

iukiu

iuu
)u(

k
iN

1
1

1

1

1














  



















khác,
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uuiu
)u(liN
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1
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lj
v
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j
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j
N

j
v

lj
v

j
vv
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j
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khác,

j
vv

j
v

)v(l
j

N
0

1
1

 

Trong đó: 

- S(u,v) là mặt cong B-spline được xem như là một hàm 

số có 2 biến. 
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- dij là điểm điều khiển. 

- 
)(uN k

i là đa thức có bậc k. 

- 
)(vN l

j là đa thức có bậc l. 

- ui, vj là các vector nút thỏa mãn các điều kiện 

11 





i
v

i
v,

i
u

i
u  

2.6 KẾT CHƯƠNG 

Việc tạo ra các đường cong theo ý muốn cũng là vấn đề 

thường gặp khi làm việc với đồ hoạ máy tính. Chúng ta tiếp cận cách 

vẽ các đường cong bằng B-spline. Các cách tiếp cận này dựa trên cơ 

sở vẽ đường cong bằng một tập điểm mô tả hình dáng của đường 

cong gọi là tập điểm kiểm soát. Khi thay đổi tập điểm này, hình dáng 

của đường cong sẽ thay đổi theo. Cách tiếp cận này cho thấy sự 

thuận lợi và linh hoạt khi cần phải vẽ các đường cong phức tạp và 

do đó nó được dùng nhiều trong thiết kế. 
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 CHƯƠNG 3 

GIẤU TIN TRONG ĐƯỜNG CONG B-SPLINE 

Trong chương này giới thiệu một thuật toàn nhúng dữ liệu vào 

đường cong tham số đồng nhất B-spline, sử dụng tham số tuyến tính 

cho việc nhúng thống điệp. Thuật toán cũng xem xét hai thuộc tính, 

bảo toàn hình dạng và bảo toàn dữ liệu, có thể kể đến đối với việc sử 

dụng dữ liệu nhúng trong các ứng dụng của mô hình CAD. 

3.1 CƠ CHẾ GIẤU TIN 

3.2 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIẤU TIN 

3.2.1 Tối ưu hóa sự thay đổi trên đối tượng chứa 

3.2.2 Mức độ biến đổi trên đối tượng chứa 

3.2.3 Số lượng dữ liệu nhúng 

3.2.4 Khó phát hiện 

3.2.5 Khó giải mã dữ liệu nhúng 

3.2.6 Mức độ biến đổi của mô hình. 

Để tính mức độ biến đổi của mô hình sau khi nhúng thông tin, 

ta sử dụng công thức so sánh sự khác biệt giữa hai đối tượng nhúng 

và đối tượng mang, PSNR (Peak Signal to Noise Ratio tạm dịch là tỉ 

số tín hiệu cực đại trên nhiễu) [14]. Đại lượng PSNR được tính như 

sau:  

)(log10 max
10

MSE

D
PSNR

 

Với Dmax là khoảng cách cực đại giữa các điểm kiểm soát 

trong mô hình, MSE (Mean Square Error) là không gian lỗi trung 

bình:  
2

||'||
||

1
 

V

i ii vv
V

MSE

  

3.2.7 Khả năng hồi phục dữ liệu 
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Để đánh giá khả năng phục hồi của thông tin sau khi nhúng, ta 

thường dùng công thức định lượng MAE (Mean Absolute Error). Đại 

lượng này cho ta sự khác nhau giữa thông tin gốc và thông tin được 

tách ra từ đối tượng sau khi được giấu tin.  

Công thức MAE được tính như sau:  







1

0

||
1 m

t

tt SS
m

MAE

 

Với m là chiều dài của thông điệp cần nhúng  

- tS  là giá trị bit tại vị trí t của thông điệp gốc.  

- 
tS  là giá trị bit tại vị trí t của thông điệp sau khi được 

phục hồi.  

Giá trị MAE càng nhỏ thì chất lượng của thông tin rút được 

càng gần với thông tin gốc. 

3.3 THUẬT TOÁN GIẤU TIN TRONG ĐƯỜNG CONG 

3.3.1 Giới thiệu thuật toán giấu tin 

Thuật toán phải đảm bảo bảo toàn dữ liệu và kích thước cũng 

như hình dạng nói chung, có chứa thông tin và chi phí lưu trữ thấp. 

Trong trường hợp đường cong B-spline, kích thước dữ liệu của các 

mô hình được xác định chủ yếu là do số lượng các điểm kiểm soát và 

các vector nút. Trong thuật toán này, chỉ xem xét kích thước của một 

mô hình dữ liệu được bảo toàn nếu số lượng các điểm kiểm soát và 

số vector nút là không thay đổi. Tuy nhiên, con số chính xác của các 

bit trong mô hình nhúng sau khi đã mã hóa dữ liệu ngẫu nhiên có thể 

thay đổi sau khi sử dụng các thuật toán nhúng dữ liệu. 
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Đối tượng nhúng
Thuật toán 

nhúng
Đối tượng mang

Thông điệp nhúng

 

Hình 3.2a Qui trình nhúng dữ liệu 

Đối tượng

mang tin

Đối tượng

chứa tin

Thuật toán giải 

mã

Thông điệp được trích 

rút
 

Hình 3.2b Qui trình trích rút dữ liệu 

3.3.2 Đường cong B-spline không đồng nhất 

Số bậc đường cong B-spline không đồng nhất C(u) được xác 

định tại một điểm trong không gian 3D như là giá trị tham số vector 

u thay đổi trong khoảng giá trị [a, b]. 

( ),
0

( ) [ , ] (3.1)

( ),
0

n
N u w Ppi i i

i
C u u a bn

N u wi p i
i

 

Trong đó: 

- Ni,p(u) là hàm cơ sở B-Spline thứ i có bậc p 

- Pi là tập hợp các điểm kiểm soát 

- Wi là trọng số của đường cong 

Một tập hợp các điểm kiểm soát {Pi} tạo thành một đa giác 

kiểm soát và {Wi} là trọng số. Sự gia tăng trọng số wi kéo theo các 

điểm kiểm soát Pi, Ni,p(u) là hàm cơ sở B-spline thứ i bậc p, được 

định nghĩa đệ quy như: 

3.3.3 Tham số đường cong B-spline 
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Tham số đường cong B-spline C(u) = {x(u), y(u), z(u)} được 

xác định trên tâp ],[ bau  tham số hữu tỉ được định nghĩa bởi hàm u 

= f(s) để đường cong được tính như một tham số mới s thay vì tham 

số u ban đầu, yêu cầu các hàm f(s) tang trong khoảng [c, d] và f(s) 

phải lớn hơn 0 và s nằm trong khoảng [c, d] để điểm x không bắt 

nguồn từ nhiều hơn một lần. 

Ta sử dụng tham số tuyến tính của hàm bậc nhất đã được 

nghiên cứu bởi Lee và Lucian [11], được tóm tắt dưới đây. 

Hàm tuyến tính g(u) được định nghĩa như sau: 

( ) (3.4)
αu p

s g u
γu δ

 

( ) [ , ] (3.5)
δs β

u f s s c d
γs α

 
Khi f(s) là nghịch đảo của g(u) chúng ta có thể viết lại 

( ) , ( ) (3.6)μ u γu δ λ s γs α  

Nói cách khác g(u) và f(s) là cùng tốt, chúng ta giả sử 

]d,c[sallfor)s(

).(and],b,a[uallfor)u(

,







0

730

0







 

Thì đường cong tham số C(u) thu được như sau: 

− Số điểm kiểm soát {Pi} vẫn như cũ 

− Số nút Si mới là hình ảnh g(u) của các nút ui, si = g(ui) 

− Các trọng số {Wi} 

( ) (3.8)

p

w w λ si i i j
j i  
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(3.9)

( )
1

wi
wi p

μ ui j
j

 

Với si+j, và ui+j là các nút mới và cũ tương ứng. 

3.3.4 Thuật toán giấu tin trong đường cong tham số B-

spline 

Dữ liệu có thể được nhúng vào trong đường cong tham số 

tuyến tính hàm g(u) được xử lý bởi các hệ số α, β, γ và δ. Tuy nhiên, 

số lượng các bậc tự do của hàm g(u) thực sự là ba, không phải bốn, 

điều đó là rõ ràng khi đó hàm g(u) được viết lại như sau: 

).(
ku

kuk

u

u

u

u
)u(gs 103

3

21
































 

Với k1 = α/γ, k2 = β/γ và k3 = δ/γ 

Ta có thể dễ dàng tìm thấy hệ số k1, k2, và k3 khi mã hóa dữ 

liệu. Hệ số k1, k2 và k3 được tính toán bằng cách xác định ba điểm 

C(u1, s1), C(u2, s2) và C(u3, s3) thông qua hàm g(u) ta được (Hình 

3.3). Thay ba điểm trong (4) và giải quyết cho k1, k2, và k3 ta có công 

thức sau đây: 

)ss)(uu()ss)(uu(

)uu)(susu()uu)(susu(
k

).(uksksuk

)ss)(uu()ss)(uu(

)ss)(susu()ss)(susu(
k

31212131
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3
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21313121
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1
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Tiến hành thử nghiệm một phương pháp mã hóa đơn giản với 

độ lệch D. Cụ thể thông điệp d có kích thước L=8 bit và nằm trong 

khoảng độ lệch được xác định trước là [Dmin, Dmax], D được tính theo 

công thức sau: 

).(minD
L

).d)(minDmaxD(
D 123

2

50



  

D được sử dụng để dịch chuyển một vector nút bên trong 

đường cong B-spline. Một đường cong B-spline với một vector nút 

bên trong không hợp lý là đường cong Bézier. Để thực hiện với 

phương pháp nhúng này, các đường cong phải là một đường cong B-

spline, có nghĩa là, ít nhất nó phải có một vector nút bên trong. 

Chúng ta sử dụng các nút ở giữa của vector nút có chỉ số i =  2/m , 

với )pnm( 1  n là số điểm kiểm soát, p là bậc của đường 

cong. 

3.3.5 Thuật toán nhúng dữ liệu trong mặt cong B-Spline 

Dữ liệu nhúng được tích đưa vào trong tham số của mỗi bề 

mặt B-Spline tham số u và v có thể được thực hiện bằng cách thay 

đổi tham số áp dụng như mô tả ở trên. Hai giá trị Du và Dv được tính 

toán từ hai bộ dữ liệu được sử dụng để nhúng vào tham số với nhau 

của hai đường cong B-Spline được sử dụng để tạo thành bề mặt. Độ 

lệch dịch chuyển Du và Dv thay đổi hợp lý để các nút bên trong hai 

vector nút tham số u và v. Mặt khác các vector nút và các điểm kiểm 

soát được điều chỉnh cho phù hợp để hình dạng của bề mặt vẫn 

không thay đổi [21]. 

Nếu một đường cong B-Spline có thể lưu trữ L bit, một mặt 

cong B-Spline có thể nhúng được gấp đôi số lượng đó. 
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3.4 KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỬ NGHIỆM 

3.5 NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ 

3.6 KẾT CHƯƠNG 

Trong chương này đã trình bày một thuật toán nhúng dữ liệu 

trong các đường cong tham số hữu tỉ, đặc biệt là đường cong B-

Spline có sử dụng tham số hữu tỉ. Vì cho phép dữ liệu nhúng được 

giữ gìn và bảo toàn các hình dáng, hình học một cách chính xác của 

các đường cong B-Spline cũng như kích thước dữ liệu của nó. 
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KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 

1. Kết quả đạt được 

Trong quá trình thực hiện đề tài này, đã tập trung nghiên cứu, 

tìm hiểu các vấn đề chung nhất về giấu tin (Data Hiding). Từ cái 

nhìn tổng quan đó, luận văn đã đi nghiên cứu chuyên sâu về các vấn 

đề liên quan đến giấu tin trên đường cong tham số B-Spline. Từ đó, 

đã nghiên cứu các phương pháp nhúng dữ liệu vào các điểm kiểm 

soát, bằng cách chèn thêm các vector nút.  

Trong luận văn đã cài đặt, thử nghiệm, cải tiến nhằm làm tăng 

khả năng nhúng dữ liệu cho từng mô hình. Cụ thể, luận văn đã đạt 

các kết quả như sau:   

Kết quả đạt được về lý thuyết 

- Đã tìm hiểu được tổng quan về giấu tin (Data Hiding) và các 

phương pháp giấu tin trên đường cong tham số B-Spline.  

- Tìm hiểu về biểu diễn mô hình hóa hình học các đối tượng 

3D như phương pháp chèn thêm nút để áp dụng cho giấu tin. 

- Tìm hiểu về lý thuyết mô hình hóa hình học. 

- Phân tích các giá trị liên quan đến ảnh hưởng đến đối tượng 

trong quá trình giấu tin.  

Kết quả đạt được về thực hành 

- Cài đặt thử nghiệm chương trình giấu tin trong đường cong 

tham số B-Spline. 

- Chương trình này dễ dàng mở rộng để đưa vào ứng dụng 

trong việc trao đổi, truyền thông tin mật, bảo vệ bản quyền tác phẩm, 

… 

2. Hướng phát triển  

- Ngày nay, vấn đề bảo mật dữ liệu đang ngày càng được 

nhiều người quan tâm và không ngừng đưa ra các cải tiến. Vì vậy, đề 



24 

tài này có thể phát triển hơn nữa bằng cách sử dụng thuật toán này để 

giấu tin trên bề mặt, mặt cong B-Spline. Hơn nữa cần nghiên cứu các 

phương pháp sao cho giảm bớt chi phí lưu trữ và tăng tốc độ thực 

hiện thuật toán. 

- Ngoài ra ta có thể cải tiến để đưa vào các ứng dụng trên các 

thiết bị di động như các SmartPhones, Tablet… để có thể ứng dụng 

rộng rãi trong thực tế cuộc sống. 

- Công nghệ ngày càng được cải tiến, thông tin cần được bảo 

mật một cách tuyệt đối, nan ăn cắp bản quyền ngày càng cao, vì vậy 

cần phải có các chương trình trao đổi thông tin phải được đảm bảo về 

nội dung. Hiện nay các phương pháp mã hóa đã không còn được tin 

dùng. 

- Trong đề tài này mới chỉ nghiên cứu để nhúng thông tin vào 

đường cong vì vậy dữ liệu được nhúng ít, đề tài này có thể mở rộng 

nghiên cứu để sử dụng các phương pháp giấu tin lên các bề mặt trong 

tương lai. Đây là hướng nghiên cứu hoàn toán mới hiện nay mới 

được hình thành. 


