
Khái niệm cơ bản về mã hóa 

Mật mã học là một lĩnh vực liên quan đến các kỹ thuật ngôn ngữ và 

toán học để đảm bảo an toàn thông tin, cụ thể là trong thông tin 

liên lạc. Trong lịch sử, mật mã học gắn liền với quá trình mã hóa; 

điều này có nghĩa là nó gắn với các cách thức để chuyển đổi thông 

tin từ dạng này sang dạng khác nhưng ở đây là từ dạng thông tin 

có thể nhận thức được thành dạng không nhận thức được, làm cho 

thông tin trở thành dạng không thể đọc được nếu như không có 

các kiến thức bí mật. Quá trình mã hóa được sử dụng chủ yếu để 

đảm bảo tính bí mật của các thông tin quan trọng, chẳng hạn trong 

công tác tình báo, quân sự hay ngoại giao cũng như các bí mật về 

kinh tế, thương mại. Trong những năm gần đây, lĩnh vực hoạt động 

của mật mã hóa đã được mở rộng: mật mã hóa hiện đại cung cấp 

cơ chế cho nhiều hoạt động hơn là chỉ duy nhất việc giữ bí mật và 

có một loạt các ứng dụng như: chứng thực khóa công khai, chữ ký 

số, bầu cử điện tử hay tiền điện tử. Ngoài ra, những người không 

có nhu cầu thiết yếu đặc biệt về tính bí mật cũng sử dụng các công 

nghệ mật mã hóa, thông thường được thiết kế và tạo lập sẵn trong 

các cơ sở hạ tầng của công nghệ tính toán và liên lạc viễn thông.  

Mật mã học là một lĩnh vực liên ngành, được tạo ra từ một số lĩnh 

vực khác. Các dạng cổ nhất của mật mã hóa chủ yếu liên quan với 

các kiểu mẫu trong ngôn ngữ. Gần đây thì tầm quan trọng đã thay 

đổi và mật mã hóa sử dụng và gắn liền nhiều hơn với toán học, cụ 

thể là toán học rời rạc, bao gồm các vấn đề liên quan đến lý thuyết 

số, lý thuyết thông tin, độ phức tạp tính toán, thống kê và tổ hợp. 

Mật mã hóa cũng được coi là một nhánh của công nghệ, nhưng nó 

được coi là không bình thường vì nó liên quan đến các sự chống 

đối ngầm (xem công nghệ mật mã hóa và công nghệ an ninh). Mật 

mã hóa là công cụ được sử dụng trong an ninh máy tính và mạng.  

Lĩnh vực có liên quan với nó là steganography — là lĩnh vực 

nghiên cứu về việc che giấu sự tồn tại của thông điệp mà không 

nhất thiết phải che giấu nội dung của thông điệp đó (ví dụ: ảnh 

điểm, hay mực không màu).  



Quá trình mã hóa thông tin dưới dạng mã hoặc mã hóa được gọi là 

mã hóa. Nó biến bản rõ thành bản mã mà chỉ các bên được ủy 

quyền mới có thể giải mã. Sau đó, bản mã có thể được giải mã trở 

lại dạng ban đầu. Đây là một phương pháp cực kỳ hiệu quả để bảo 

vệ thông tin cá nhân và tài chính của bạn.  Tuy nhiên, có một số 

điều quan trọng cần nhớ khi sử dụng mã hóa.  Đọc tiếp để tìm hiểu 

thêm. Dưới đây là một số lợi ích chính của mã hóa.  

DES (Data Encryption Standard) 

DES là một thuật toán mã hóa.  Nó được phát triển vào năm 1976 

và xuất bản vào năm 1977. Tại Hoa Kỳ, DES được yêu cầu cho 

một số ứng dụng của chính phủ, bao gồm việc bảo vệ dữ liệu được 

mã hóa nhị phân trong hệ thống máy tính và mạng.  Mặc dù nó 

được coi là không phù hợp cho một số ứng dụng, nhưng nó đã 

được sử dụng thành công trong nhiều năm trong các ngành công 

nghiệp khác nhau. Dưới đây là lịch sử ngắn gọn của mã hóa 

DES. Để hiểu rõ hơn về cách hoạt động của DES, hãy xem xét một 

vài ví dụ. 

DES xử lý các khối 64 bit thành hai nửa, tạo thành khóa 16 

bit. Khối DES có mười sáu vòng thay thế và chuyển vị. Khóa được 

tạo thành từ 56 bit, tám trong số đó là dư thừa.  Sơ đồ dưới đây 

cho thấy chuỗi các sự kiện diễn ra trong một vòng biến đổi.  Trong 

mỗi vòng, đầu ra của mật mã được phân chia thành 32 bit ngoài 

cùng bên trái và 32 bit ngoài cùng bên phải. 

DES được sử dụng cho nhiều ứng dụng, bao gồm cả email.  Nó 

thường được sử dụng để bảo mật dữ liệu tài chính và chuyển tiền 

điện tử. Cho đến gần đây, DES được yêu cầu cho các giao dịch tài 

chính của chính phủ Hoa Kỳ. Tuy nhiên, nó cũng được sử dụng 

rộng rãi trong các dịch vụ tài chính và vẫn được sử dụng cho đến 

ngày nay trong một số bối cảnh hạn chế.  Tuy nhiên, NIST đã tuyên 

bố rằng thuật toán này sẽ trở nên lỗi thời vào năm 2023. DES là 

một lựa chọn phổ biến để mã hóa dữ liệu nhạy cảm, nhưng nó 

không được khuyến khích cho tất cả các ứng dụng.  



Mã hóa DES có hai chế độ: chế độ CBC và chế độ CFB.  Chế độ 

CBC sử dụng bản mã trước đó làm phản hồi.  Khối đầu tiên chứa 

một phần dữ liệu ngẫu nhiên được gọi là vectơ khởi tạo.  Chế độ 

CBC XOR từng khối được mã hóa trước đó với khối trước đó và 

CFB sử dụng bộ đếm để hủy các mẫu.  Chế độ CFB sử dụng phản 

hồi để phá hủy các mẫu và chế độ CFB là chế độ dòng.  

DES (viết tắt của Data Encryption Standard, hay Tiêu chuẩn Mã 

hóa Dữ liệu) là một phương pháp mật mã hóa được FIPS (Tiêu 

chuẩn Xử lý Thông tin Liên bang Hoa Kỳ) chọn làm chuẩn chính 

thức vào năm 1976. Sau đó chuẩn này được sử dụng rộng rã i trên 

phạm vi thế giới. Ngay từ đầu, thuật toán của nó đã gây ra rất 

nhiều tranh cãi, do nó bao gồm các thành phần thiết kế mật, độ dài 

khóa tương đối ngắn, và các nghi ngờ về cửa sau để Cơ quan An 

ninh quốc gia Hoa Kỳ (NSA) có thể bẻ khóa. Do đó, DES đã được 

giới nghiên cứu xem xét rất kỹ lưỡng, việc này đã thúc đẩy hiểu 

biết hiện đại về mật mã khối (block cipher) và các phương pháp 

thám mã tương ứng. 

 Hiện nay DES được xem là không đủ an toàn cho nhiều ứng dụng. 

Nguyên nhân chủ yếu là độ dài 56 bit của khóa là quá nhỏ. Khóa 

DES đã từng bị phá trong vòng chưa đầy 24 giờ. Đã có rất nhiều kết 

quả phân tích cho thấy những điểm yếu về mặt lý thuyết của mã hóa 

có thể dẫn đến phá khóa, tuy chúng không khả thi trong thực tiễn. 

Thuật toán được tin tưởng là an toàn trong thực tiễn có dạng Triple 

DES (thực hiện DES ba lần), mặc dù trên lý thuyết phương pháp 

này vẫn có thể bị phá. Gần đây DES đã được thay thế bằng AES 

(Advanced Encryption Standard, hay Tiêu chuẩn Mã hóa Tiên tiến).  

Trong một số tài liệu, người ta phân biệt giữa DES (là một tiêu 

chuẩn) và thuật toán DEA (Data Encryption Algorithm, hay Thuật 

toán Mã hóa Dữ liệu) - thuật toán dùng trong chuẩn DES. 

AES (Advanced Encryption Standard) 

Trong mật mã học, Tiêu chuẩn mã hóa tiên tiến (Advanced 

Encryption Standard, viết tắt: AES) là một thuật toán mã hóa khối 

được chính phủ Hoa kỳ áp dụng làm tiêu chuẩn mã hóa. Giống như 



tiêu chuẩn tiền nhiệm DES, AES được kỳ vọng áp dụng trên phạm 

vi thế giới và đã được nghiên cứu rất kỹ lưỡng. AES được chấp 

thuận làm tiêu chuẩn liên bang bởi Viện tiêu chuẩn và công nghệ 

quốc gia Hoa kỳ (NIST) sau một quá trình tiêu chuẩn hóa kéo dài 5 

năm.  

Thuật toán được thiết kế bởi hai nhà mật mã học người Bỉ: Joan 

Daemen và Vincent Rijmen. Thuật toán được đặt tên là "R ijndael" 

khi tham gia cuộc thi thiết kế AES. Rijndael được phát âm là 

"Rhine dahl" theo phiên âm quốc tế (IPA: [ɹaindal]).  

Năm 2002, chính phủ Hoa Kỳ đã áp dụng thuật toán mã hóa AES 

làm tiêu chuẩn mới cho việc truyền dữ liệu an toàn.  Thuật toán này 

có nguồn gốc từ họ thuật toán mã hóa Rijndael, được phát triển 

bởi Vincent Rijmen và Joan Daemen.  AES là loại thuật toán mã 

hóa phổ biến nhất được sử dụng ngày nay, vì vậy chương trình 

bảo mật thông tin của chính phủ sử dụng nó là điều cần 

thiết. Nhưng điều gì làm cho mã hóa AES hiệu quả như vậy?  

Mã hóa AES là một chương trình mã nguồn mở miễn phí sử dụng 

mật mã khóa đối xứng. Nó được sử dụng trong các ứng dụng gọi 

VOIP và khi kết nối với mạng WiFi an toàn.  Nó được coi là một 

thuật toán mã hóa bảo mật hàng đầu và nó sử dụng phép thay thế 

toán học để bảo mật nội dung và ngăn chặn việc hack.  Vì lý do 

này, AES rất hiệu quả trong việc bảo vệ dữ liệu nhạy cảm. Dưới 

đây là một số lợi ích của việc sử dụng mã hóa AES.  Mặc dù có 

nhiều lợi ích, AES không phải là hoàn hảo.  

Trong quá trình mã hóa AES, văn bản được mã hóa được chia 

thành các khối và một bộ khóa tròn 128 bit mới được tạo ra mỗi 

lần. Nó sử dụng Lịch trình khóa của Rijndael để kết hợp các khóa 

tròn với văn bản rõ ràng. Điều này gây khó khăn cho các bên thứ 

ba trong việc giải mã dữ liệu. Tuy nhiên, nếu mã hóa không thành 

công, nó có thể được hoàn tác bằng mã hóa nghịch đảo.  Do đó, 

điều tối quan trọng đối với các doanh nghiệp là sử dụng mã hóa 

AES để bảo vệ dữ liệu nhạy cảm của họ.  



Mã hóa AES sử dụng sự thay thế, hoán vị và xáo trộn các khối dữ 

liệu, được gọi là các vòng. Nó sử dụng mười vòng cho khóa 128 

bit và mười hai vòng cho khóa 192 bit. Để giải mã dữ liệu, AES yêu 

cầu một số vòng, hoặc "vòng", n là số vòng.  Khi quá trình mã hóa 

hoàn tất, khóa ban đầu được thay thế bằng một khóa mới, được 

gọi là khóa tròn. Điều này làm cho mã hóa AES khó bị phá hơn.  

RSA (Rivest–Shamir–Adleman) 

RSA (Rivest – Shamir – Adleman) là hệ thống mật mã khóa công 

khai được sử dụng rộng rãi để truyền dữ liệu an toàn. Nó cũng là 

một trong những lâu đời nhất. Từ viết tắt "RSA" xuất phát từ họ 

của Ron Rivest, Adi Shamir và Leonard Adleman, người đã công 

khai mô tả thuật toán vào năm 1977. Một hệ thống tương đương 

được phát triển bí mật vào năm 1973 tại GCHQ (cơ quan tình báo 

tín hiệu Anh) bởi nhà toán học người Anh Clifford Cocks. Hệ thống 

đó đã được giải mật vào năm 1997 

Trong hệ thống mật mã khóa công khai, khóa mã hóa là công khai 

và khác biệt với khóa giải mã, được giữ bí mật (riêng tư). Người 

dùng RSA tạo và xuất bản khóa công khai dựa trên hai số nguyên tố 

lớn, cùng với một giá trị phụ. Các số nguyên tố được giữ bí mật. Tin 

nhắn có thể được mã hóa bởi bất kỳ ai, thông qua khóa công khai, 

nhưng chỉ có thể được giải mã bởi người biết các số nguyên tố.  

Tính bảo mật của RSA dựa trên khó khăn thực tế của việc tính tích 

của hai số nguyên tố lớn, "bài toán bao thanh toán". Việc phá vỡ mã 

hóa RSA được gọi là vấn đề RSA. Liệu nó có khó như bài toán bao 

thanh toán hay không là một câu hỏi mở. Không có phương pháp 

nào được công bố để đánh bại hệ thống nếu sử dụng khóa đủ lớn.  

RSA là một thuật toán tương đối chậm. Do đó, nó không thường 

được sử dụng để mã hóa trực tiếp dữ liệu người dùng. Thông 

thường, RSA được sử dụng để truyền các khóa chia sẻ cho mật mã 

khóa đối xứng, sau đó được sử dụng cho mã hóa-giải mã hàng loạt. 

Mã hóa RSA là một loại mật mã sử dụng khóa cá nhân và khóa 

công khai. Khóa công khai được tạo bằng cách nhân hai số nguyên 



tố lớn. Tích của hai số được giữ riêng tư trong khi khóa riêng được 

tạo ra bằng các phép toán khác.  Khi các khóa riêng tư và khóa 

công khai được tạo, số lượng lớn sẽ bị loại bỏ. Khóa RSA chỉ có 

thể được tạo ra bằng thuật toán này và do đó mã hóa RSA không 

thể được sử dụng cho mã hóa không đối xứng.  

Mã hóa RSA sử dụng khóa công khai và khóa riêng tư để mã hóa 

và giải mã dữ liệu. Do đó, nó là một phương pháp lý tưởng  để 

truyền dữ liệu nhạy cảm qua mạng.  Người gửi dữ liệu nhạy cảm 

cung cấp cho người nhận khóa công khai của họ.  Sau đó, người 

nhận sẽ giải mã dữ liệu bằng khóa riêng.  Không giống như các 

phương pháp mã hóa khác, phương pháp này yêu cầu người nhận 

giữ bí mật khóa riêng tư để đảm bảo tin nhắn không bị chặn.  

Khi người nhận nhận được tin nhắn, họ có thể so sánh giá trị băm 

với giá trị băm của tin nhắn.  Việc người nhận có thay đổi thông 

điệp hay không được xác định bởi giá trị băm.  Bảo mật cũng phụ 

thuộc vào cách thức triển khai và sử dụng thuật toán RSA.  Bảo 

mật RSA cũng phụ thuộc vào kích thước của khóa.  Một chìa khóa 

lớn hơn sẽ khó bị bẻ khóa hơn.  Nhưng điều quan trọng cần nhớ là 

khóa càng lớn thì thông điệp được mã hóa càng an toàn.  

Mặc dù RSA đã là tiêu chuẩn vàng trong bảo mật mã hóa, một số 

chuyên gia tin rằng nó quá dễ bị hack và không được thực hiện 

đúng cách. Sự thiếu chính xác trong việc thực hiện là vấn đề lớn 

nhất. Để tránh điều này, điều quan trọng là phải hiểu cách RSA 

hoạt động và các rủi ro bảo mật liên quan đến nó. Ba giáo sư của 

MIT đã phát triển hệ thống mật mã vào năm 1977. Nó dựa trên các 

nguyên tắc của số nguyên tố, ngẫu nhiên hóa và toán học cơ 

bản. Nó biến đổi dữ liệu cơ bản thành dữ liệu xoắn mà chỉ một 

khóa đặc biệt mới có thể giải mã. 

Xáo trộn dữ liệu (Data scrambling) 

Xáo trộn dữ liệu là một quy trình phổ biến được sử dụng để thay 

đổi hoặc xóa dữ liệu nhạy cảm khỏi quá trình truyền.  Đây là một 

quá trình không thể đảo ngược, trong đó dữ liệu bị thay đổi bằng 



cách thay đổi phạm vi dữ liệu trước khi truyền.  Các phương pháp 

mã hóa hiện đại thường sử dụng các hàm toán học phức tạp để 

đảm bảo an toàn cho dữ liệu. Sử dụng khung xáo trộn dữ liệu, các 

cột cơ sở dữ liệu có thể được nhập và truyền để tạo môi trường an 

toàn cho việc truyền. Phương pháp này cũng hữu ích để nhân bản 

cơ sở dữ liệu, thường chứa dữ liệu nhạy cảm.  

Khi bạn xáo trộn dữ liệu trong quá trình mã hóa, nó khiến cho 

hacker hầu như không thể đọc được dữ liệu mà không có 

khóa. Ngay cả khi anh ta có được khóa mã hóa, anh ta sẽ chỉ có 

được một cái nhìn khác về dữ liệu. Phương pháp này hoạt động 

theo cách sau: 

Trong quá trình mã hóa, dữ liệu được chuyển đổi thành dạng 

không thể đọc được bằng cách mã hóa nó bằng một mã bí mật.  Mã 

này chỉ có thể được giải mã bởi người có đúng khóa bí 

mật. Phương pháp này bảo vệ dữ liệu ở hai trạng thái khác nhau: 

dữ liệu ở trạng thái nghỉ và dữ liệu đang chuyển.  Dữ liệu ở trạng 

thái nghỉ là một tệp được lưu trữ trong một thiết bị điện tử, trong 

khi dữ liệu đang chuyển được gửi qua mạng.  Nó bảo vệ thông tin 

nhạy cảm cả khi nó đang được truyền đi. 

Mặc dù CSA có hiệu quả trong việc bảo vệ dữ liệu khỏi bị giả mạo, 

CSA cũng có thể dễ bị tấn công lỗi.  Một cuộc tấn công lỗi yêu cầu 

một số lỗi nhỏ trong một vòng để khôi phục khóa.  Hơn nữa, các bộ 

giải mã được đề cập cần có khả năng thay đổi các bit trong phần 

cứng của chúng. Một cuộc tấn công giải mã dựa vào xáo trộn dữ 

liệu khó có thể thành công nhưng khả năng bẻ khóa hệ thống này 

là vẫn có.   

Một số công ty từ lâu đã tự hỏi xáo trộn dữ liệu là gì. Xáo trộn dữ 

liệu là quá trình xóa hoặc làm xáo trộn dữ liệu bí mật, một phương 

pháp thường được thực hiện bởi các quản trị viên cơ sở dữ liệu 

muốn bảo vệ tính bí mật của dữ liệu. Quá trình này không thể đảo 

ngược do đó không thể lấy dữ liệu gốc từ dữ liệu đã xáo trộn.  

 



Đặc điểm chính của loại kỹ thuật này là nó là một quá trình ngẫu 

nhiên hóa không thể đảo ngược, không cho phép tách dữ liệu gốc 

khỏi dữ liệu được mã hóa. Nói chung, các tham số mã hóa giống 

nhau được sử dụng cho nhiều quá trình nhân bản.  

Kỹ thuật xáo trộn dữ liệu 

Kỹ thuật xáo trộn có thể được phân thành hai nhóm:  

Xáo trộn bổ sung: Xáo trộn bổ sung có xu hướng sử dụng bổ 

sung modulo-2 để chuyển đổi luồng dữ liệu đầu vào và đạt được 

sự đồng bộ hóa của cả hai đầu bằng cách sử dụng từ đồng bộ. Một 

mẫu cụ thể được đặt ở đầu mỗi khung được gửi đi và chỉ người 

nhận mới có thể giải mã được. 

Ghép nối nhiều lần (Tự đồng bộ hóa): Bộ trộn ghép đa nhân thực 

hiện phép nhân giữa tín hiệu đầu vào và chức năng truyền bộ xáo 

trộn. Loại xáo trộn này còn được gọi là xáo trộn tự  đồng bộ hóa vì 

nó không cần từ đồng bộ để đồng bộ hóa.  

Xáo trộn dữ liệu và bảo mật 

Lượng nội dung số hóa đang tăng lên nhanh chóng và do đó, việc 

bảo vệ dữ liệu đã trở thành một vấn đề quan trọng cần giải quyết, 

có liên quan như các kỹ thuật mã hóa được triển khai để đạt được 

sự bảo mật mong muốn. Scrambling là một kỹ thuật bảo mật nổi 

tiếng và hiệu quả đáng kể vì nó được áp dụng cho hầu hết các 

hình thức giao tiếp. 

Tên chính thức của quá trình xáo trộn là mã hóa, áp dụng chức 

năng thay đổi phạm vi dữ liệu được bảo vệ trước khi truyền. Mã 

hóa hiện đại bao gồm các thuật toán dựa trên các hàm toán học 

phức tạp khiến việc đảo ngược dữ liệu bị xáo trộn trở nên cực kỳ 

khó khăn hoặc thậm chí không thể. Mã hóa đã ra đời để đáp ứng 

nhu cầu bảo mật của công ty. Tuy  nhiên, tính toàn vẹn cũng là một 

vấn đề quan trọng mà mã hóa dữ liệu phải giải quyết thành công. 

Hơn nữa, mã hóa và xáo trộn dữ liệu là các thành phần không thể 

thiếu của các giao thức cho phép bảo mật trong khi thực hiện tác 

vụ hệ thống, mạng hoặc truyền thông. 



 

Việc xáo trộn dữ liệu bảo vệ tài sản có giá trị nhất của bạn thông 

qua việc ẩn danh dữ liệu, điều này khiến việc xác định một cá nhân 

cụ thể từ dữ liệu được lưu trữ liên quan đến họ trở nên khó khăn, 

điều này đạt được dựa trên các kỹ thuật như băm, mã hóa dữ liệu 

hoặc bút danh. 

Tạo khóa (Key generation) 

Có một số cách khác nhau để tạo khóa trong hệ thống liên lạc được 

mã hóa. Một số phương pháp tạo khóa được chia sẻ bộ nhớ, trong 

khi các phương pháp khác được tạo ngay lập tức.  Bộ nhớ dùng 

chung cho phép nhiều nhà sản xuất và người tiêu dùng truy cập vào 

cùng một thông tin. Một thực thể, được gọi là nhà sản xuất, tạo ra 

dữ liệu, trong khi thực thể kia đóng vai trò là người tiêu dùng.  Tạo 

khóa có thể được phân phối hoặc tập trung.  Nói chung, các phương 

pháp tập trung an toàn hơn các phương pháp bộ nhớ chia sẻ.  

Bước đầu tiên trong quá trình mã hóa là tạo khóa.  Điều này liên 

quan đến việc chọn một số nguyên, p, đủ lớn và đủ nhỏ để ngăn 

chặn các cuộc tấn công mã hóa ngược.  Các cặp khóa kết quả được 

gọi là khóa công khai và khóa riêng tư.  Cả hai khóa này đều được 

sử dụng để mã hóa và giải mã dữ liệu.  Cặp khóa được sử dụng để 

lưu trữ và truyền dữ liệu. Cặp khóa được gọi là khóa công khai.  Các 

cặp khóa được tạo ra theo một bộ thông số kỹ thuật nhất định.  

Theo một số phương án, quá trình tạo khóa có thể diễn ra nhanh 

chóng. Ví dụ: một bộ xử lý hoặc một thiết bị mạng có thể tạo ra các 

phím tròn một cách nhanh chóng.  Trình quản lý khóa quản lý tất cả 

các phiên bản của khóa mã hóa và các cặp khóa trước đây có thể 

được truy xuất để giải mã. Trình quản lý chìa khóa có thể cuộn 

chìa khóa tự động hoặc thủ công. Điều này cho phép triển khai 

thuật toán bảo mật hiệu quả hơn về năng lượng.  Quá trình này 

cũng có thể bao gồm cơ chế tạo khóa trong bộ nhớ.  

Các khóa không đối xứng có tuổi thọ cao và an toàn vì chúng 

không bao giờ hết hạn. Khóa mã hóa sẽ vẫn giữ nguyên ngay cả 



khi cổng được thực hiện ngoại tuyến, bị phân đoạn hoặc bị vô hiệu 

hóa. Các thành viên của nhóm trung kế sử dụng cùng một bộ khóa 

như cổng chính. Các cổng nô lệ không trao đổi khóa với nhau và 

nếu cổng chính chuyển sang chế độ ngoại tuyến, các trung kế sẽ 

sử dụng các khóa giống nhau. Điều này có nghĩa là các khóa mã 

hóa trong một nhóm trung kế sẽ không thay đổi.   

Quá trình tạo khóa 

Việc tìm ra 2 số nguyên tố đủ lớn p và q thường được thực hiện 

bằng cách thử xác suất các số ngẫu nhiên có độ lớn phù hợp (dùng 

phép kiểm tra nguyên tố cho phép loại bỏ hầu hết các hợp số).  

p và q cần được chọn không quá gần nhau để phòng trường hợp 

phân tích n bằng phương pháp phân tích Fermat. Ngoài ra, nếu p -1 

hoặc q-1 có thừa số nguyên tố nhỏ thì n cũng có thể dễ dàng bị phân 

tích và vì thế p và q cũng cần được thử để tránh khả năng này.  

Bên cạnh đó, cần tránh sử dụng các phương pháp tìm số ngẫu 

nhiên mà kẻ tấn công có thể lợi dụng để biết thêm thông tin về việc 

lựa chọn (cần dùng các bộ tạo số ngẫu nhiên tốt). Yêu cầu ở đây là 

các số được lựa chọn cần đồng thời ngẫu nhiên và không dự đoán 

được. Đây là các yêu cầu khác nhau: một số có thể được lựa chọn 

ngẫu nhiên (không có kiểu mẫu trong kết quả) nhưng nếu có thể dự 

đoán được dù chỉ một phần thì an ninh của thuật toán cũng không 

được đảm bảo. Một ví dụ là bảng các số ngẫu nhiên do tập đoàn 

Rand xuất bản vào những năm 1950 có thể rất thực sự ngẫu nhiên 

nhưng kẻ tấn công cũng có bảng này. Nếu kẻ tấn công đoán được 

một nửa chữ số của p hay q thì chúng  có thể dễ dàng tìm ra nửa 

còn lại (theo nghiên cứu của Donald Coppersmith vào năm 1997)  

Một điểm nữa cần nhấn mạnh là khóa bí mật d phải đủ lớn. Năm 

1990, Wiener chỉ ra rằng nếu giá trị của p nằm trong khoảng q và 

2q (khá phổ biến) và d < n1/4/3 thì có thể tìm ra được d từ n và e. 

Mặc dù e đã từng có giá trị là 3 nhưng hiện nay các số mũ nhỏ 

không còn được sử dụng do có thể tạo nên những lỗ hổng (đã đề 

cập ở phần chuyển đổi văn bản rõ). Giá trị thường dùng hiện nay là 



65537 vì được xem là đủ lớn và cũng không quá lớn ảnh hưởng tới 

việc thực hiện hàm mũ. 


