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Huyền thoại bảo mật Mikko 
Hypponen đến Việt Nam

Tại  hội thảo “An toàn thông tin 
4.0 - Thực trạng và sáng kiến” được 
Cục An toàn thông tin – Bộ TT&TT tổ 
chức ngày 18/01/2018 tại Hà Nội, ông 
Mikko Hypponen, Giám đốc nghiên 
cứu của tập đoàn bảo mật F-Secure, 
chuyên gia bảo mật hàng đầu thế giới 
đã có tham luận chia sẻ về xu hướng, 
nguy cơ, thách thức về an toàn thông 
tin nói chung trong đó nhấn mạnh đến 
các thiết bị IoT.

Chia sẻ tại hội thảo, ông Mikko 
Hypponen cho biết, cuộc cách mạng 
IoT (Internet of Thinks - Internet vạn 
vật) đang diễn ra được định hình bởi 
hai xu hướng: mọi thứ ngày càng 
trở nên rẻ hơn và nhỏ hơn. Vì vậy, số 
lượng các thiết bị IoT cũng sẽ không 
ngừng tăng lên và phổ biến hơn trong 
đời sống con người.

 Ông cho biết, theo định luật Moore 
được xây dựng bởi Gordon Moore - 

một trong những sáng lập viên, Chủ 
tịch danh dự của tập đoàn sản xuất 
chip Intel, sức mạnh tính toán tăng 
lên gấp đôi sau mỗi chu kỳ 18 tháng. 
Cùng với sự gia tăng của sức mạnh 
tính toán, những năm gần đây, giá 
thành của thiết bị cũng đã giảm đi 
nhiều.

“Đó là chipset phục vụ trong IoT, đã 
được sử dụng trong các thiết bị như 
máy giặt IoT có chipset sẽ trở thành 
máy giặt thông minh. Giá của chipset 
hiện nay là 20 USD nhưng sẽ giảm đến 
mức 1 cent. Và khi điều này xảy ra, 
các thiết bị gia dụng cũng được gắn 
chip bên trong. Trong 5 năm tới, các 
thiết bị thông thường như máy nướng 
bánh mì cũng được gắn chipset, trở 
nên thông minh. Thiết bị IoT sẽ cung 
cấp tính năng mới. Máy nướng bánh 
không cần truy cập vào mạng nhưng 
vẫn có thể kết nối để tạo lợi ích cho 
người dùng, cho những nhà sản xuất 
khi họ thu thập dữ liệu phục vụ cho 
việc bán hàng và marketing”, chuyên 
gia Mikko Hypponen phân tích và dự 
báo.
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Đưa ra hàng loạt ví dụ về các vụ 
mất an toàn thông tin, mã độc săn 
các thiết bị IoT đã xảy ra trên thế giới, 
chuyên gia đến từ tập đoàn bảo mật 
F-Secure cho biết: “Chúng ta mua 
thiết bị IoT kết nối đến camera an ninh 
và không bao giờ đặt lại giờ hay thay 
đổi các mặc định sẵn cho máy. Điều 
này rất nguy hiểm, người sử dụng 
cần lưu ý”.

Ông Mikko Hypponen cũng 
khuyến nghị các tổ chức, doanh 
nghiệp Việt Nam cần lưu ý về “dữ liệu 
như là loại dầu mới” (Data is the new 
oil). Theo phân tích của vị chuyên gia 
này, điều đó cũng có nghĩa là việc rò 
rỉ dữ liệu cũng tương tư như rò rỉ dầu 
phải được quan tâm thích đáng. Dầu 
không làm được gì cho tới khi được 
lọc, tương tự như vậy dữ liệu cũng 
cần phải được lọc.

Là một “huyền thoại” của làng bảo 
mật thế giới, ông Mikko Hypponen 
cũng là một trong những chuyên gia 
đầu tiên đưa ra khái niệm Anti Virus 
trên thế giới từ những năm đầu của 

thập niên 1980. Tạp chí Foreign Policy 
danh tiếng đã từng xếp hạng ông tại vị 
trí thứ 61 trong danh sách “100 người 
có ảnh hưởng nhất thế giới” (The FP 
100 Top Global thinkers). Năm 2007, 
tạp chí PC World của Mỹ cũng xếp 
ông vào danh sách “50 người có ảnh 
hưởng nhất tới Internet” (50 Most 
Important People on the Web).

Nguồn: tổng hợp

Bảo đảm an toàn, an ninh trong 
thanh toán ngân hàng

Tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ 
ngân hàng năm 2018 của Ngân hàng 
Nhà nước mới đây, một trong những 
nhiệm vụ trọng tâm mà Thống đốc 
Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng 
đặt ra trong năm 2018 là Phát triển 
thanh toán không dùng tiền mặt, 
hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về hoạt 
động thanh toán, đảm bảo an ninh, 
an toàn trong thanh toán điện tử, 
thanh toán thẻ.

Thống đốc Lê Minh Hưng chỉ đạo 
các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà 
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nước rà soát, cập nhật các văn bản 
quy phạm pháp luật về an ninh, an 
toàn, bảo mật thông tin liên quan tới 
thanh toán điện tử, thanh toán thẻ 
phù hợp với thực tiễn phát triển, ứng 
dụng công nghệ, thực trạng tội phạm 
mạng trong lĩnh vực ngân hàng để 
có các giải pháp đảm bảo an ninh, 
an toàn trong hoạt động thanh toán, 
trung gian thanh toán.

Đồng thời, triển khai Quyết định 
số 1255/QĐ-TTg ngày 21/8/2017 của 
Thủ tướng Chính phủ, trong đó tập 
trung rà soát, nghiên cứu, đề nghị 
sửa đổi bổ sung, ban hành mới văn 
bản quy phạm pháp luật về tiền điện 
tử, phối hợp các Bộ, ngành tham mưu 
cho Chính phủ trong quản lý các hoạt 
động liên quan tới các loại tài sản ảo, 
tiền ảo ở Việt Nam.

Hệ thống Tổ chức tín dụng tổ 
chức quán triệt, triển khai thực hiện 
nghiêm túc các văn bản, quy định của 
Ngân hàng Nhà nước và pháp luật 
liên quan trong hoạt động thanh toán, 
trung gian thanh toán. Đẩy mạnh công 

tác tuyên truyền, cảnh báo, hướng 
dẫn để khách hàng nắm rõ quy trình, 
thủ tục giao dịch, các loại rủi ro, thủ 
đoạn gian lận trong thanh toán điện 
tử, thanh toán thẻ. Chủ động theo 
dõi, phản hồi, xử lý kịp thời, đúng quy 
định, bảo đảm quyền lợi chính đáng 
và hợp pháp của khách hàng đối với 
các vấn đề phát sinh liên quan đến 
hoạt động thanh toán.

Nguồn: Tổng hợp

Hàng loạt facebook mạo danh cầu 
thủ U23 Việt Nam 

Tính đến 19h00 ngày 24/01/2018, 
theo Diễn đàn Whitehat.vn, đã có 
gần 200 tài khoản Facebook giả mạo 
trang cá nhân của các cầu thủ U23 
Việt Nam như Bùi Tiến Dũng, Nguyễn 
Quang Hải, Vũ Văn Thanh… và huấn 
luyện viên Park Hang-seo.
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Theo các chuyên gia, việc ăn theo 
các nhân vật, sự kiện được nhiều 
người quan tâm để lập ra các tài 
khoản giả mạo lừa người dùng không 
phải là chiêu trò mới của hacker. Tuy 
nhiên, vẫn có không ít người dùng 
sập bẫy do với mỗi sự kiện, hacker 
lại “thiên biến vạn hóa” để thu hút và 
đánh lừa người dùng.

Theo anh Nguyễn Hữu Cường – 
Admin diễn đàn WhiteHat.vn, các tài 
khoản giả mạo được tạo ra nhằm mục 
đích câu like, view, tăng số lượng bạn 
bè, lượt theo dõi. Về sau, những tài 
khoản này có thể được chuyển đổi 
sang dạng fanpage để bán hàng gây 
phiền hà cho người dùng, hoặc nguy 
hiểm hơn là trở thành phương tiện tấn 
công lừa đảo (phishing) của hacker. 
Để tăng tính thuyết phục, tác giả của 
những tài khoản giả mạo thông báo 
đó là Facebook phụ của cầu thủ, 
huấn luyện viên… do trang cá nhân 
chính thức đã vượt quá số lượng 
bạn bè, nên sẽ tương tác trên trang 
mới; hoặc tận dụng tính năng chỉnh 
sửa thông tin cá nhân để giả mạo số 
lượng người theo dõi.

Thậm chí, trong ngày 30/01, đã 
có thêm page giả mạo đội tuyển U23 
Việt Nam. Đặc biệt hơn khi page này 
ngoài việc kiếm like, follow... còn 
chia sẻ thông tin giả mạo về việc 
“tặng mỗi cổ động viên 1 tờ lịch có 
hình tập thể và có tất cả chứ ký của 
thành phần đoàn và có đóng mọc 
của BTC giải”

Kẻ xấu còn yêu cầu các fan hâm 
mộ comment họ tên, số điện thoại, địa 
chỉ đồng thời like và share page. Theo 
thống kê ở thời điểm 15h ngày 30/1, 
đã có 27.000 người làm theo các yêu 
cầu trên.

Có một số dấu hiệu cơ bản để 
phát hiện một tài khoản Facebook 
giả mạo, đó là kiểm tra thời gian 
tạo tài khoản: nếu là tài khoản mới 
tạo gần đây thì khả năng giả mạo 
là rất cao); Kiểm tra ảnh đại diện: 
Facebook giả mạo thường có ảnh 
đại diện giống của Facebook thật 
nhưng thời gian thay đổi ảnh sẽ là 
gần đây. Người dùng có thể click 
vào ảnh đại diện hiện tại của tài 
khoản Facebook để kiểm tra thời 
gian cập nhật. Ngoài ra, có thể xem 
các ảnh đại diện được sử dụng 
trước đó, nếu không phải là ảnh 
thật của chủ nhân thì có thể nghi 
ngờ là tài khoản giả mạo.

Nguồn: Tổng hợp
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Mật khẩu của Cơ quan Quản lý 
Tình hình khẩn cấp Hawaii bị phát 
tán trên mạng thông qua tờ ghi chú 
dán trên máy tính nhân viên

Cuối tuần vừa qua, người dân 
ở Hawaii đã bị một phen hú vía, khi 
họ nhận được một cánh báo giả về 
việc tên lửa đang lao tới khu vực 
mà họ đang sinh sống. Tất cả người 
dân đều nhận được cùng một tin 
nhắn:  “Mối đe dọa tên lửa đạn đạo 
đang hướng về Hawaii. Hãy tìm nơi 
trú ẩn ngay lập tức. Đây không phải 
một cuộc diễn tập”.

 Nhưng Văn phòng Quản lý Tình 
hình khẩn cấp Hawaii (EMA) cho biết, 
nhân viên của họ đã ấn nhầm nút 
cảnh báo và hệ thống của họ đã phát 
đi báo động giả.

Người phát ngôn của chính quyền, 
David Ige cho biết: «Đó là lỗi của một 
nhân viên trong quá trình thực hiện 
thủ tục bàn giao ca trực, anh ta đã ấn 
nhầm nút báo động giả».

Mới đây, có một bức ảnh của 
Associated Press chụp từ hồi tháng 
7 vừa xuất hiện trên Twitter đã gây ra 
rất nhiều nghi vấn xung quanh vấn đề 
an toàn thông tin mạng của Cơ quan 
cảnh báo khẩn cấp ở Hawaii.

Bức ảnh đó chụp phía trước màn 
hình máy tính của một nhân viên có 
kèm theo một tờ ghi chú, trong đó ghi 
một dãy mật khẩu.

 Một người của cơ quan phát ngôn 
xác nhận với Hawaii News Now rằng 
đó đúng là mật khẩu, và nó được lưu 
hành trong nội bộ, nhưng hiện tại nó 
không còn được sử dụng nữa.

Mặc dù, bức ảnh chụp màn hình 
máy tính và tờ ghi chú dãy mật khẩu 
đó không liên quan tới báo động giả 
về tên lửa đạn đạo. Nhưng nó vô tình 
khiến cho nhiều người đặt dấu hỏi về 
cách tiếp cận và bảo mật thông tin tại 
cơ quan này.
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Việc viết mật khẩu và dán lộ liễu 
như thế này, liệu có đảm bảo được 
tính bảo mật nghiêm ngặt hay không. 
Một số chuyên gia cho rằng giữ một 
bản sao mật khẩu ở trong ví là một 
cách đề phòng mất mật khẩu, nếu 
bạn không làm mất mảnh giấy đó. 
Tuy nhiên, nếu ghi chú mật khẩu và 
dán lên màn hình máy tính như vậy 
không hề an toàn, đặc biệt nếu mật 
khẩu đó dành cho các hệ thống máy 
tính bảo mật riêng để giữ an toàn cho 
mọi người.

Nguồn: tổng hợp

Nhà quảng cáo đang thu thập thông 
tin người dùng từ các trình quản lý 
mật khẩu

Theo trang tin  BGR, các ứng 
dụng quản lý mật khẩu thực ra lại 
không an toàn như mọi người vẫn 
nghĩ, và chúng đều có những lỗ hổng 
chí mạng tạo điều kiện cho 
các công ty quảng cáo truy 
xuất dữ liệu từ hệ thống 
quản lý mật khẩu của trình 
duyệt.

Cụ thể, một nghiên 
cứu của Trung tâm Chính 
sách Công nghệ thông tin 
Princeton đã giải thích rằng 
một số đoạn mã nhất định 

được thiết kế để đánh cắp thông tin 
định danh từ các ứng dụng quản lý 
mật khẩu dựa trên trình duyệt. Bởi 
để có thể nhanh chóng điền các 
username và password được lưu 
trong một ứng dụng quản lý mật khẩu 
như 1Password hay LastPass chẳng 
hạn, vào các ô nhập liệu trên website, 
người dùng cần phải cài các add-on 
vào trình duyệt mình đang sử dụng. 
Chính những add-on này là đối tượng 
bị các đoạn mã độc hại kia nhắm đến. 
Phương thức hoạt động của các đoạn 
mã lợi dụng lỗ hổng bảo mật nêu trên 
như sau:

- Đầu tiên, một người dùng sẽ 
điền thông tin vào các form đăng 
nhập trên website, và yêu cầu trình 
duyệt lưu lại các thông tin này. Các 
đoạn mã theo dõi vẫn chưa hiện diện 
trên trang đăng nhập.

- Tiếp theo, khi người dùng mở 
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một trang khác thuộc về website mà 
họ vừa đăng nhập, và trang này có 
chứa một đoạn mã theo dõi bên thứ 
3 trên đó. Đoạn mã theo dõi sẽ chèn 
vào đó một form đăng nhập vô hình, 
và trình quản lý mật khẩu của trình 
duyệt sẽ “vô tình” tự động điền vào 
form này.

- Đoạn mã bên thứ 3 nêu trên sẽ 
thu thập lại địa chỉ email mà người 
dùng vừa nhập và chuyển nó về một 
máy chủ bên thứ 3. Lúc này, bên thứ 3 
kia có thể sử dụng thông tin thu được 
để theo dõi người dùng.

Đáng quan ngại hơn là các đoạn 
mã kia bị phát hiện có mặt trên 
1110 website trong tổng số 1 triệu 
website hàng đầu do Alexa xếp 
hạng. Đây là một con số khá nhỏ, 
và thu thập email cũng chưa phải là 
điều nghiêm trọng lắm, nhưng ai mà 
biết được liệu trong tương lai sẽ có 
ai lợi dụng công nghệ tương tự để 
thu thập luôn mật khẩu người dùng 
hay không?

Do đó, việc cấp thiết hiện nay là 
các trình quản lý mật khẩu cần phải 
được cập nhật để các hãng quảng 
cáo không thể lợi dụng công nghệ 
bảo mật trực tuyến quan trọng này 
nữa. 

Nguồn: tổng hợp

Google “chiến đấu” với nạn đánh 
cắp mật khẩu

Google và các nhà nghiên cứu 
tại Đại học California đã hợp tác để 
nghiên cứu những phương thức mà 
các hacker can thiệp vào tài khoản 
Google, qua đó giúp công ty này tìm 
ra những cách mới để đáp trả.

“Vòng đời của nạn đánh cắp tài 
khoản bắt đầu với việc đánh cắp mật 
khẩu” - kỹ sư bảo mật tại Google là 
Grzegorz Milka nói tại Hội nghị an 
toàn thông tin mạng Enigma ở Santa 
Clara, California vào hôm thứ Tư 
vừa qua.

Theo Gizmodo, tin tặc sử dụng 
nhiều thủ thuật khác nhau để thu 
thập mật khẩu, bao gồm “nhặt 
nhạnh” chúng từ các vụ xâm nhập 
và phát tán dữ liệu, hoặc thu thập 
thông qua các trình keylogger, 
malware, và các vụ lừa đảo. Trong 
đợt nghiên cứu được thực hiện 
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từ tháng 5/2016 đến tháng 5/2017 
này, Google đã phát hiện được 
đến 67 triệu tài khoản Google hợp 
lệ đang được... bán trên chợ đen. 
Họ ước tính rằng khoảng 17% số 
người dùng sử dụng lại cùng một 
mật mã cho nhiều tài khoản thuộc 
các website khác nhau, khiến các 
tài khoản của họ vô tình trở thành 
miếng mồi béo bở nếu xảy ra các 
vụ xâm nhập dữ liệu tại các công ty 
khác làm lộ mật mã.

Theo Milka, người dùng cần bật 
tính năng xác nhận hai bước trong tài 
khoản để tự bảo vệ mình khỏi nạn ăn 
cắp mật khẩu. Thế nhưng phần lớn 
người dùng Google lại không chọn 
phương pháp này, và theo Google 
ước tính thì chỉ có dưới 10% người 
dùng thường xuyên đã bật tính năng 
này (dù những con số nêu trên là khá 
thấp, nhưng bạn nên nhớ rằng 10% 
lượng người dùng Google cũng đã 
lên đến hàng triệu người).

Không được bảo vệ bởi tính 
năng xác nhận hai bước, Google sẽ 
cần phải “mò sâu” hơn vào trong dữ 
liệu tài khoản email của người dùng 
để có thể bảo mật cho tài khoản của 
chính họ.

Đôi lúc, bạn nhận được một email 
từ Google cảnh báo rằng tài khoản 

của bạn đã được truy cập tại một 
địa điểm mới, nhưng các hacker đã 
biết điều này, và chúng sẽ cố gắng 
«thu hoạch» một địa chỉ IP hoặc dữ 
liệu về vị trí để nguỵ trang, làm như 
chúng đang đăng nhập từ  một nơi 
giống như bạn thường đăng nhập - 
Milka giải thích. Các nhà nghiên cứu 
đã phát hiện ra rằng 83% các vụ lừa 
đảo không chỉ có mục đích đánh cắp 
thông tin định danh mà còn cả dữ liệu 
về vị trí nữa.

Một số khác thậm chí còn cố 
thu thập số điện thoại  - một dữ liệu 
mà đôi lúc Google sẽ sử dụng để 
xác nhận một lần đăng nhập. Việc 
nắm được số điện thoại sẽ có thể 
rất hữu dụng đối với các hacker, 
ngay cả khi người dùng đã bật tính 
năng xác nhận hai bước. Trong một 
số trường hợp, các hacker thậm 
chí còn tìm cách để lừa các công 
ty di động chuyển số điện thoại của 
nạn nhân sang một SIM mới, từ đó 
cho phép chúng can thiệp và nhận 
được các tin nhắn SMS xác nhận 
hai bước.
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Google còn nghiên cứu hoạt động 
của tài khoản để tìm kiếm các dấu hiệu 
có liên quan đến ý đồ xấu. Những kẻ 
tấn công thường tuân theo một khuôn 
mẫu chung: chúng thường xoá các 
email mà Google gởi cho người dùng 
để cảnh báo các đợt đăng nhập đáng 
ngờ, tìm trong tài khoản các thông 
tin nhạy cảm như ảnh nude hay các 
thông tin tài chính, xuất danh bạ để lợi 
dụng trong các lần lừa đảo sau này, 
đặt các bộ lọc thư để giấu đi các thư 
cảnh báo về hack, và gởi các email 
lừa đảo từ tài khoản của người dùng 
trước khi đăng xuất. Hầu hết mọi 
người dùng đều chẳng bao giờ thực 
hiện các hành động này, và biết được 
điều đó có thể giúp Google nắm được 
tài khoản nào đang bị kiểm soát.

Đôi lúc, Google sẽ đặt ra một số 
thử thách cho người dùng không bật 
tính năng xác nhận hai bước trong lúc 
đăng nhập, trong đó yêu cầu họ phải 
cung cấp một địa chỉ email hoặc số 
điện thoại dự phòng để xác nhận xem 

liệu họ có phải là chủ nhân thực sự 
của tài khoản đó không. Công ty này 
còn sử dụng các công cụ như Safe 
Browsing để cảnh báo người dùng 
về các đường link lừa đảo và cung 
cấp chương trình bảo vệ cấp cao 
(Advanced Protection Program) giúp 
người dùng đang có tài khoản bị xâm 
nhập có thể khoá hoàn toàn tài khoản 
của họ lại.

“Câu hỏi là, tại sao chúng ta 
không bắt buộc người dùng sử dụng 
tính năng xác nhận hai bước làm 
mặc định?” - Milka hỏi - “Câu trả lời 
là bởi tính sử dụng được. Tính sử 
dụng được ở đây là: chúng ta đều 
muốn người dùng sử dụng tài khoản 
của họ, nhưng chúng ta sẽ khiến bao 
nhiêu người không sử dụng các tài 
khoản Google của họ nữa nếu họ bị 
buộc phải sử dụng các biện pháp bảo 
mật bổ sung?”

 Nguồn: tổng hợp
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THỐNG KÊ SỐ LIỆU

SỐ LIỆU AN TOÀN THÔNG TIN

THÁNG: 01/2018
Đánh giá của tổ chức quốc tế về tình hình an toàn thông tin Việt Nam 

tháng 01/2018
Tỉ lệ lây nhiễm phần mềm độc hại

Việt Nam là quốc gia đứng thứ 25 trên thế giới và 20 tại châu Á trong 
tháng 02/2018 với 28 % thiết bị CNTT bị lây nhiễm phần mềm độc hại, tăng 
0,3% so với tháng 12/2017. Như vậy, sau 2 tháng có xu hướng giảm, tỉ lệ lây 
nhiễm phần mềm độc hại tại Việt Nam đã tăng.
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Tỉ lệ lây nhiễm phần mềm độc hại của Việt Nam thấp hơn 17,6% so với 
quốc gia đứng đầu thế giới và châu Á là Tajikistan với tỉ lệ là 45,6%. Về xếp 
hạng so với tháng 12/2017, thứ hạng này giảm 3 bậc trên thế giới và tăng 2 
bậc tại châu Á.
Tỉ lệ thư rác từ Việt Nam

Trong tháng 01/2018, tỉ lệ thư rác phát tán có nguồn gửi từ Việt Nam là 
9,7% tăng 0,7% so với tháng 12/2017 (9%), tức là cứ 1.000 thư rác được gửi 
đi trên thế giới thì có 97 thư rác được gửi đi từ Việt Nam. Với tỉ lệ này, Việt 
Nam đứng thứ 3 trên thế giới đồng thời thứ 2 tại châu Á về tỉ lệ nguồn thư 
rác được phát tán, giữ nguyên thứ hạng so với tháng 12/2017. Xếp trên Việt 
Nam trong bảng xếp hạng này là Trung Quốc với 15,3% và Hoa Kỳ với 12%. 
Xếp sau Việt Nam là Ấn Độ với 9,6% và Brazil với 5,1%. Điểm nổi bật về tỉ lệ 
phát tán thư rác trong tháng qua là 5 quốc gia có tỉ lệ phát tán nhiều nhất giữ 
nguyên thứ hạng, không thay đổi so với tháng 12/2017.

(Nguồn Kaspersky)
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Tấn công mạng là mối đe dọa đứng 
thứ 3 toàn cầu năm 2018

Chưa bao giờ trên thế giới có sự 
kết nối Internet nhiều hơn như hiện 
tại. Thiết bị, cơ sở hạ tầng - tất cả 
mọi thứ đều đang được kết nối với 
Internet. Chính vì điều này mà mối đe 
dọa của các cuộc tấn công trên mạng 
và tội phạm mạng đang gia tăng một 
cách chóng mặt. 

Tại buổi họp báo về Báo cáo rủi ro 
toàn cầu năm 2018 của Diễn đàn kinh 
tế thế giới diễn ra tại London (Vương 
quốc Anh), tấn công mạng được xếp 
vào mối đe dọa thứ 3, đứng sau thiên 
tai và ảnh hưởng thời tiết khắc nghiệt.

Báo cáo rủi ro toàn cầu được 
công bố vào tháng một hàng năm -  
chia sẻ quan điểm của các chuyên gia 
toàn cầu và các nhà hoạch định chính 
sách về những rủi ro quan trọng nhất 
mà thế giới phải đối mặt – cảnh báo 
rằng chúng ta đang phải nỗ lực để 
theo kịp tốc độ thay đổi nhanh chóng 
đang diễn ra.

Báo cáo nhấn mạnh những lĩnh 
vực đang đẩy các hệ thống của 
chúng ta đến bờ vực nguy hiểm, từ 

mức độ tuyệt chủng trong mất mát về 
đa dạng sinh học cho đến những mối 
lo ngại ngày càng gia tăng về nguy cơ 
xảy ra các cuộc chiến tranh mới.

Đây là lần đầu tiên các cuộc tấn 
công mạng nằm trong năm rủi ro toàn 
cầu về khả năng xảy ra kể từ năm 
2014, đứng sau tấn công mạng là mã 
độc xếp ở vị trí thứ 4.

Điều này cho thấy mức độ rủi ro 
trên không gian mạng đã tăng lên, 
đặc biệt vào năm 2017, cả về mức độ 
phổ biến và khả năng tấn công của 
chúng. Các ví dụ đáng chú ý là cuộc 
tấn công của WannaCry, ảnh hưởng 
đến 300.000 máy tính trên 150 quốc 
gia và NotPetya, gây thiệt hại 300 
triệu đô la cho một số doanh nghiệp 
bị ảnh hưởng.

Theo đại diện của Diễn đàn Kinh 
tế Thế giới, rủi ro trên mạng đang ảnh 
hưởng đến xã hội và nền kinh tế theo 
những cách mới hơn, ảnh hưởng 
không chỉ đến khu vực doanh nghiệp 
mà cả cơ sở hạ tầng của chính phủ, 
địa chính trị và xã hội nói chung.

Các chuyên gia cho biết, có hai 
nguy cơ nghiêm trọng nhất từ tội 
phạm mạng là ăn trộm bản quyền sở 
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hữu trí tuệ từ doanh nghiệp và đánh 
cắp thông tin cá nhân của người 
dùng. Tại Mỹ và châu Âu, mỗi ngày có 
tới hơn 1,5 triệu người trở thành nạn 
nhân của một trong nhiều hình thức 
phá hoại hoặc đe doạ an toàn thông 
tin của tin tặc. 

Mỗi năm có hàng chục triệu đường 
link chứa virus được gửi đi, và trung 
bình tin tặc chỉ mất 3 giây để giải mã 
dữ liệu cá nhân của một người bình 
thường. Ước tính, việc kinh doanh hộ 
chiếu và bằng lái xe giả nhờ sử dụng 
những thông tin này có thể mang đến 
thu nhập tới 22.000 USD/tháng cho 
các hacker chuyên nghiệp. Trên chợ 
đen, mỗi tài khoản ngân hàng chứa 
trên 80.000 USD có thể được bán với 
giá 700 USD.

Ở tầm vĩ mô, các nền kinh tế khổng 
lồ trên thế giới cũng là những “nạn 
nhân” lớn nhất của tội phạm mạng. 
Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản và Đức đối 
mặt với tổng thiệt hại lên tới 200 tỷ 
USD, cùng hơn 350.000 việc làm bị 
mất đi mỗi năm, chỉ từ các hành vi 
của tội phạm mạng.

John Drzik, Chủ tịch công ty Global 
Risk and Digital thuộc tập đoàn môi 
giới bảo hiểm và quản lý rủi ro Marsh 
nói: “Sự xung đột về chính trị đang 
góp phần làm tăng quy mô và sự phức 
tạp của các cuộc tấn công mạng. 
Đồng thời, sự mở rộng trên mạng xã 
hội đang phát triển khi các công ty trở 
nên phụ thuộc nhiều hơn vào công 

nghệ. Mặc dù quản lý rủi ro trên mạng 
đang được cải thiện, nhưng giới kinh 
doanh và chính phủ cần phải đầu tư 
nhiều hơn vào những nỗ lực phục hồi 
nếu chúng ta muốn ngăn chặn khoảng 
cách “bảo vệ” tương tự giữa thiệt hại 
về kinh tế và bảo hiểm mà chúng ta 
thấy đối với thiên tai.”

Trong số những mối quan tâm 
chính được liệt kê trong báo cáo của 
WEF là mã độc - Ransomware. 64% 
tất cả các email lừa đảo gửi trong 
năm 2017 chứa mã độc. Và Internet 
of Things cũng là một lỗ hổng lớn, đặc 
biệt là do thiếu sự bảo mật hiện đang 
được các nhà cung cấp của họ đưa 
vào hầu hết các thiết bị.

“Mục tiêu của bọn tội phạm mạng 
đang tăng lên theo cấp số nhân bởi 
vì việc sử dụng các dịch vụ đám mây 
đang ngày càng phổ biến và Internet 
of Things dự kiến   sẽ mở rộng từ ước 
tính khoảng 8,4 tỷ thiết bị vào năm 
2017 lên 20,4 tỷ đô la dự kiến   vào 
năm 2020 ... Một lần nữa được coi là 
các cuộc tấn công không gian mạng 
đang trở nên bình thường”. 

Nguồn: tổng hợp 
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Cảnh báo lừa đảo khuyến mại tri ân 
khách hàng

1. Thông tin chung
Qua công tác giám sát và theo dõi 

tình hình, Cục An toàn thông tin đã 
phát hiện đang có nhiều chiến dịch tấn 
công lừa đảo nhắm vào người sử dụng 
Internet Việt Nam, đặc biệt là những 
người dùng mạng xã hội Facebook

Các đối tượng tấn công lợi dụng 
thời điểm cuối năm, cận tết Âm Lịch 
có nhiều chương trình khuyến mại, 
giảm giá, tặng quà tri ân cho khách 
hàng đồng thời tâm lý và thói quen 
mua sắm vội vàng cuối năm làm cho 
nhiều người dùng mất cảnh giác.

Những chiến dịch lừa đảo này tạo 
ra hàng loạt trang web giả mạo các 
mạng xã hội, các ngân hàng, các cơ 
sở dịch vụ lớn, các chương trình trúng 
thưởng để thu thập thông tin cá nhân 
người sử dụng, các tài khoản mạng 
xã hội, các tài khoản ngân hàng, thẻ 
tín dụng .v.v…

2. Khuyến nghị
Người dùng cần cảnh giác với 

những tin nhắn với các thông tin 
khuyến mãi, trúng thưởng, nhận 
thưởng. Không click vào bất cứ liên 
kết lạ nào được nhận từ tin nhắn trên 
facebook, kể cả từ các tài khoản bạn 
bè và người thân và các kênh tương 
tự như Zalo, Viber;

Cảnh giác với những địa chỉ web 

lạ, gợi mở về việc nhận thưởng, trao 
giải. Trong trường hợp cần thiết, xin 
vui lòng liên hệ với chủ quản của nhãn 
hiệu đó để xác minh;

Cập nhật mật khẩu tài khoản 
facebook, sử dụng các mật khẩu 
mạnh, chưa từng được sử dụng 
trước đó, bật tính năng xác thực 2 
bước do facebook cung cấp;

Không cung cấp tài khoản mạng 
xã hội, tài khoản ngân hàng, thông tin 
cá nhân hay các thông tin riêng khác 
trên bất kỳ trang web không chính 
thống nào.

3. Một số phương thức lừa đảo 
Các chiến dịch lừa đảo này tạo 

ra hàng loạt trang web giả mạo các 
mạng xã hội, ngân hàng, nhà cung 
cấp dịch vụ lớn, các chương trình 
trúng thưởng để thu thập thông tin 
cá nhân, tài khoản mạng xã hội, tài 
khoản ngân hàng, thẻ tín dụng .v.v… 
của người sử dụng

Một số hình ảnh sử dụng trong 
chiến dịch tấn công phishing
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Các đối tượng tấn công lợi dụng 
thời điểm cuối năm, thời gian cận tết 
Âm lịch có nhiều chương trình khuyến 
mại, giảm giá, tặng quà tri ân cho 
khách hàng; đồng thời tâm lý và thói 
quen mua sắm vội vàng cuối năm làm 
cho nhiều người dùng mất cảnh giác.

Các trang web lừa đảo yêu cầu 
người dùng nhập thông tin cá nhân, thẻ 

ATM và mật khẩu Facebook

Để gia tăng sự tin tưởng của người 
dùng, các thông tin lừa đảo khi lan 
truyền còn được kèm theo các đoạn mã 
được quảng cáo là mã trúng thưởng

Cục An toàn thông tin đã phát 
hiện có ít nhất 700 tên miền được sử 
dụng để phục vụ cho các chiến dịch 
tấn công lừa đảo nói trên:

- hosofacebook.com
- hosofb68669.com
- hopqua2018.com
- nhanquatet2018.com
- nhanthuong2018.com
- traogiainammoi2018.com
- quacuoinam2018.com 
- mochathuongtet2018.com

Nguồn: Cục An toàn thông tin
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 Cảnh báo lỗ hổng nghiêm trọng 
trong các bộ vi xử lý Intel, ADM và 
ARM

1. Thông tin chung
- Mức độ: Nghiêm trọng
- Mã lỗi quốc tế: Meltdown (CVE-

2017-5754), Spectre (CVE-2017-5753) 
/ (CVE-2017-5715)

- Ảnh hưởng: Tất cả các dòng máy 
sử dụng bộ vi xử lý Intel, ADM và ARM.

Ngày 03/01/2018, các chuyên gia 
về an toàn thông tin của Google Phát 
hành một nhóm gồm 03 điểm yếu an 
toàn thông tin trong các bộ vi xử lý 
cho phép bất kỳ ứng dụng nào cũng 
có thể truy cập vào các vùng nhớ để 
lấy thông tin của hệ thống và thông tin 
của các các ứng dụng khác (thay vì 
chỉ được truy cập vào vùng nhớ cấp 
cho ứng dụng). 

Các điểm yếu an toàn thông tin 
này được các chuyên gia đánh giá 
là nghiêm trọng và có ảnh hưởng tới 
nhiều thiết bị, bao gồm: máy tính để 
bàn, máy tính xách tay, máy chủ, điện 
thoại di động sử dụng các hệ điều 
hành Linux, Windows, MacOS.

Có 2 hình thức tấn công lợi dụng 
điểm yếu an toàn thông tin này đang 
được các chuyên gia đánh giá gồm: 

- Hình thức tấn công được gọi là 
Meltdown: theo các chuyên gia, hình 
thức tấn công này có thể phá vỡ cơ 
chế bảo vệ vùng nhớ hệ thống, giúp 
cho các ứng dụng truy cập được vào 
các vùng nhớ hệ thống để lấy các 
thông tin như: mật khẩu, khóa đăng 
nhập, các thông tin được lưu trong bộ 
nhớ đệm... 

- Hình thức tấn công được gọi là 
Spectre: tương tự như Meltdown, hình 
thức tấn công này có thể cho phép các 
ứng dụng truy cập vào vị trí bất kỳ trên 
bộ nhớ. Hình thức tấn công này có thể 
khai thác trên hầu hết các bộ vi xử lý 
hiện đại (Intel, AMD, ARM). 
2. Khuyến nghị

Nhằm bảo đảm an toàn thông tin 
và phòng tránh việc tin tặc lợi dụng 
lỗ hổng để thực hiện những cuộc tấn 
công mạng nguy hiểm, Cục An toàn 
thông tin khuyến nghị các quản trị viên 
tại các cơ quan, đơn vị nhanh chóng 
kiểm tra và cập nhật ngay bản vá 
tương ứng cho các máy tính bị ảnh 
hưởng. Thường xuyên theo dõi kênh 
cảnh báo của các cơ quan chức năng 
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và các tổ chức lớn về an toàn thông 
tin nhằm đối phó kịp thời với các nguy 
cơ tấn công mạng.

3. Một số hướng dẫn kiểm tra và 
cập nhật. 

Hầu như tất cả các Hãng công 
nghệ đều đã có các bản vá cho sản 
phẩm của mình. Công ty Microsoft với 
số lượng người sử dụng lớn đã Phát 
hành các bản vá lỗi và công cụ phân 
tích và kiểm soát các bản liên quan 
đến lỗ hổng này trên hệ điều hành 
Window: 

- WindowsAnalytics: https://
w w w . m i c r o s o f t . c o m / e n - u s /
w indowsforbus iness/w indows-
analytics

Hình 1: Kiểm soát bản vá Meltdown 
và Spectre bằng công cụ trên 

Windows
- Các bản vá cập nhật lỗ hổng trên 

theo từng phiên bản Windows: 
•	 Hệ điều hành Windows 10:
Phiên bản 1507 - KB4056893 
(Phát hành ngày 03/01/2018)
Phiên bản 1511 - KB4056888 
(Phát hành ngày 03/01/2018)
Phiên bản 1607 - KB4056890 

(Phát hành ngày 03/01/2018)
Phiên bản 1703 - KB4056891 
(Phát hành ngày 03/01/2018)
Phiên bản 1709 - KB4056892 
(Phát hành ngày 03/01/2018)
Phiên bản 1709 - KB4078130 
(Phát hành ngày 27/01/2018)
Phiên bản 1709 — KB4090007 

(Phát hành ngày 01/03/2018)
•	 Hệ điều hành Windows 8 và 

Windows Server 2012: 
KB4056898 (Phát hành ngày 

03/01/2018)
KB4078130 (Phát hành ngày 

27/01/2018)
•	 Hệ điều hành Windows 7 và 

Windows Server 2008:
KB4056897 (Phát hành ngày 

03/01/2018)
KB4056894 (Phát hành ngày 

04/01/2018)
KB4078130 (Phát hành ngày 

27/01/2018)
Để cập nhật bản vá:
- Khuyến nghị nên theo hướng dẫn 

của sản phẩm và phiên bản phù hợp.
- Theo dõi và cập nhật thông 

tin về lỗ hổng tại địa chỉ: https://
meltdownattack.com/
4. Tham khảo

h t t p s : / / b l o g . b a r k l y . c o m /
meltdown-spectre-patches-l ist-
windows-update-help

https://meltdownattack.com/
Nguồn: Cục An toàn thông tin
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