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11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:  

“Giấu thông tin” (Steganography) là kỹ thuật giấu thông tin quan trọng vào đối 
tượng dữ liệu số khác. Do tính ưu việt của các kỹ thuật giấu tin là “vô hình”, nên nó trở 
thành công cụ hữu ích cho một số tổ chức trao đổi thông tin quan trọng trong môi trường 
truyền thông công cộng, việc phân loại và kiểm soát thông tin dữ liệu ảnh trong môi 
trường truyền thông số đang là bài toán cấp thiết đối với một số ban ngành, đặc biệt là 
lĩnh vực an ninh chính trị. Với vấn đề cấp thiết đó, luận án đã đề xuất và cải tiến một số 
phương pháp phát hiện ảnh có giấu tin sử dụng một số kỹ thuật giấu công bố trong thời 
gian gần đây bao gồm: bốn kỹ thuật phát hiện mù cho ảnh có giấu tin trên LSB của miền 
không gian, một kỹ thuật phát hiện mù cho ảnh có giấu tin trên LSB của miền tần số, bốn 
kỹ thuật phát hiện có ràng buộc cho ảnh có giấu tin sử dụng kỹ thuật giấu biết trước: 
HKC, DIH, IWH, RVH. 

Với mỗi kỹ thuật phát hiện ảnh giấu tin đề xuất và cải tiến đều có bảng thử nghiệm 
đánh giá hoặc so sánh kết quả của nó với kỹ thuật đã công bố khác. 

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:  

 Luận án đã xây dựng được công cụ phát hiện ảnh có giấu tin với các kỹ thuật phát 
hiện đề xuất và cải tiến trong luận án. Có thể áp dụng vào việc phân loại và kiểm soát 
thông tin dữ liệu ảnh trong môi trường truyền thông công cộng. 

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:  

  Nghiên cứu kỹ thuật phát hiện đối tượng dữ liệu đa phương tiện số khác (âm 
thanh, video, …) có giấu thông tin. 

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:  
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