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Bộ Giao thông Vận tải bổ sung nhiệm 
vụ Ban chỉ đạo ứng dụng CNTT và 
an toàn thông tin mạng

Ngày 31 tháng 01 năm 2018, Bộ 
Giao thông vận tải đã ban hành Quyết 
định số 238/QĐ-BGTVT “bổ sung 
nhiệm vụ Ban chỉ đạo ứng dụng công 
nghệ thông tin và an toàn thông tin 
mạng Bộ Giao thông Vận tải”

Quyết định  có hiệu lực kể từ 
ngày 31/1/2018 Theo đó, bổ sung 
thêm Khoản 6 vào Điều 2 Quyết định 
số 1986/QĐ-BGTVT ngày 10/7/2017 
của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải 
về việc kiện toàn Ban chỉ đạo ứng 
dụng công nghệ thông tin và an toàn 
thông tin mạng Bộ Giao thông Vận 
tải, như sau: Chỉ đạo xây dựng, triển 

khai Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ 
Giao thông Vận tải. Chỉ đạo xây dựng 
Đề cương Kiến trúc Chính phủ điện 
tử Bộ Giao thông Vận tải đảm bảo 
phù hợp với khung Kiến trúc Chính 
phủ điện tử Việt Nam và các văn bản 
liên quan.

Chỉ đạo triển khai xây dựng các 
thành phần của Kiến trúc Chính phủ 
điện tử Bộ Giao thông Vận tải phù 
hợp lộ trình, đảm bảo kết nối, chia sẻ 
dữ liệu giữa các đơn vị trong Bộ, giữa 
Bộ và các cơ quan, đơn vị khác.

Chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ triển 
khai ứng dụng công nghệ thông tin 
tuân thủ Kiến trúc Chính phủ điện tử 
Bộ Giao thông Vận tải.

Nguồn: tổng hợp
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Đà Nẵng tổ chức hội nghị “Cán bộ 
chuyên trách CNTT và thông tin cơ 
sở thành phố Đà Nẵng”

Ngày 05/02/2018, tại Đà Nẵng 
đã diên ra hội nghị “Cán bộ chuyên 
trách CNTT và thông tin cơ sở thành 
phố Đà Nẵng”. Tham dự hội nghị có 
đông đủ đội ngũ cán bộ chuyên trách 
CNTT các sở, ban, ngành, UBND các 
quận, huyện, phường, xã, lãnh đạo 
Phòng Văn hóa - Thông tin các quận, 
huyện,...

Về chương trình Ứng dụng CNTT 
và An toàn thông tin, Phó Trưởng 
phòng CNTT Sở TT&TT thành phố 
Đà Nẵng, ông Thái Thanh Hải cho 
biết năm 2018 Sở sẽ chủ trì mở rộng 
kết nối hệ thống mạng MAN đến các 
Trung tâm Y tế quận, huyện, Bảo 
hiểm xã hội, Ban quản lý Khu công 
nghệ cao,...; đồng thời mở rộng hạ 
tầng, dữ liệu của Trung tâm Thông 

tin dịch vụ công phục 
vụ chính quyền và cộng 
đồng.

Sở  TT&TT thành 
phố  Đà Nẵng cũng sẽ 
tiếp tục tham mưu UBND 
thành phố trong triển 
khai Đề án thành phố 
thông minh mà cụ thể là 
xây dựng kiến trúc ứng 
dụng thông minh cho các 
chuyên ngành du lịch, 

giao thông,.. theo Khung kiến trúc 
tổng thể; tiếp tục triển khai các ứng 
dụng thông minh trong lĩnh vực giao 
thông, y tế, giáo dục, du lịch, nông 
nghiệp, môi trường,...

Để vận hành hệ thống thông tin 
chính quyền điện tử thành phố hoạt 
động an toàn, ổn định, liên tục; liên 
quan đến yêu cầu bảo đảm an toàn 
an ninh thông tin, Sở  TT&TT thành 
phố  Đà Nẵng cũng sẽ xây dựng hồ 
sơ trình Bộ TT&TT xác định cấp độ an 
toàn thông tin đối với Hệ thống thông 
tin chính quyền điện tử thành phố Đà 
Nẵng và triển khai các giải pháp đồng 
bộ đảm bảo an toàn thông tin theo 
Quyết định số 05/2017/QĐ-TTg của 
Thủ tướng Chính phủ ban hành quy 
định về hệ thống phương án ứng cứu 
khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin 
mạng quốc gia.

Nguồn: tổng hợp
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Phần mềm độc hại tấn công Thế vận 
hội mùa đông Pyeongchang 2018

3 công ty bảo mật của Mỹ vừa 
cho biết, một virus có tên Olympic 
Destroyer đã tấn công vào máy 
tính trong lễ khai mạc Thế vận hội 
Pyeongchang 2018 vào thứ 6 vừa 
qua. Hậu quả là một số người không 
in được vé từ trang chủ và các nguồn 
Wi-Fi tại đây bị mất.

Theo thông tin từ một số công ty 
bảo mật của Mỹ cho biết, vừa phát 
hiện ra virus máy tính có tên “Olympic 
Destroyer” có thể đã được sử dụng 
trong cuộc tấn công vào lễ khai mạc 
Thế vận hội mùa đông Pyeongchang 
2018 vào thứ 6 tuần trước.

Vào Chủ nhật qua, các nhà tổ 

chức Thế vận hội đã chính thức xác 
nhận cuộc tấn công gây ảnh hưởng 
tới các dịch vụ Internet và truyền hình 
song những hoạt động quan trọng 
vẫn đang trong tình trạng an toàn. 
Tuy không nói rõ ai là người đứng sau 
vụ việc hay cung cấp chi tiết về virus 
“Olympic Destroyer”, người phát 
ngôn của tổ chức nói rằng tất cả các 
vấn đề đã được giải quyết vào thứ 7 
tuần trước - một ngày sau khi lễ khai 
mạc diễn ra.

Các nhà nghiên cứu đã phối hợp 
với các công ty bảo mật như Cisco 
Systems, CrowdStrike và FireEye Inc 
để phân tích mật mã bí ấn này trên 
máy tính có thể đã được sử dụng 
trong vụ tấn công. Cả 3 công ty bảo 
mật cho biết, phần mềm độc hại 
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Olympic Destroyer được tạo ra để 
phá hủy máy tính ngoại tuyến bằng 
cách xóa các tập tin quan trọng mang 
tính hệ thống, làm cho máy tính bị vô 
hiệu hóa. Thế nhưng cả 3 công ty đều 
không tìm ra được người nào đứng 
sau vụ tấn công này.

“Âm mưu làm gián đoạn là mục 
tiêu rõ ràng trong kiểu tấn công như 
thế này, chúng tôi tin tưởng thế lực 
đứng sau muốn làm Uỷ ban tổ chức 
Olympic trở nên túng túng trong buổi 
lễ khai mạc”, công ty Cisco cho biết 
trên blog của mình.

Theo Cisco, cuộc tấn công đã diễn 
ra tại trang chủ của Olympics ngoại 
tuyến, khiến một số người không 
thể in được vé tham dự khai mạc và 
mạng Wi-Fi dành cho các phóng viên, 
cũng như các trò chơi cũng không 
hoạt động được.

Tuy cuộc tấn công trên lý thuyết là 
không ảnh hưởng đến hiệu suất của 
drone (máy bay không người lái) - thiết 
bị mà theo dự kiến sẽ được sử dụng 

trong lễ khai mạc, thế nhưng sau đó 
nó đã bị rút khỏi chương trình. Lấy lý 
do là buổi trình chiếu bị hủy bỏ vì có 
quá nhiều khán giá đứng trong khu 
vực được quy định sẽ diễn ra, Ban tổ 
chức cho biết trong bản tuyên bố.

Nga và Triều Tiên có nguy cơ đứng 
sau cuộc tấn công?

Trước khi diễn ra Thế vận hội Mùa 
đông 2018, các chuyên gia bảo mật 
đã cảnh báo về nguy cơ tin tặc Triều 
Tiên và Nga sẽ can thiệp vào sự kiện 
thể thao này.

Vài ngày trước khi thế vận hội diễn 
ra, chính phủ Nga cũng lên tiếng bác bỏ 
mọi cáo buộc liên quan tới hoạt động 
tấn công mạng liên quan tới Olimpic 
2018 của vì “không có cơ sở”.
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Triều Tiên cũng là nước bị nghi 
ngờ nhiều nhất. Song quốc gia này đã 
cử hàng trăm ngươi tới thăm dự Thế 
vận hội Mùa đông 2018 cùng đoàn 
quan chức cao cấp nhất, thật khó xảy 
ra việc tin tặc nước này vẫn ra tay.

Phát ngôn viên IOC, Mark Adams, 
cho biết các hoạt động Olympics Mùa 
đông 2018 vẫn diễn ra bình thường. 
Sự cố đã được khắc phục và sự việc 
đang được điều tra làm rõ. Hiện tại 
vẫn chưa có thêm bất cứ thông tin 
về mức độ thiệt hại và “nhân tố bí ẩn” 
đã gây ra virus “Olympic Destroyer” 
trong lễ khai mạc.

Nguồn: tổng hợp

Mã nguồn iOS bị lộ, iPhone có thể 
thành mồi ngon cho hacker

Mã nguồn tuyệt mật của iOS vừa 
bị tung lên diễn đàn, mở đường cho 
tin tặc và giới jailbreak tấn công vào 
hệ điều hành này.

Mã nguồn có tên “iBoot” này đã 
được gỡ bỏ khỏi diễn đàn Github ngay 
sau khi post lên. Tài khoản Twitter @
supersat cho biết đã có sự can thiệp 
của Apple.

iBoot là mã nguồn iOS giúp đảm 
bảo quy trình khởi động an toàn bằng 
cách tải và kiểm tra nhân (kernel) hệ 
điều hành đã được Apple chứng thực 
trước đó.

Phiên bản iOS đưa lên  Github, 
theo tài khoản Twitter @q3hardcore, là 
iOS 9 nhưng lại có nhiều điểm tương 
đồng với phiên bản iOS 11 hiện tại.

Tuy mã này không thể biên dịch 
bởi thiếu một số tệp tin nhất định 
nhưng các nhà nghiên cứu và tin tặc 
vẫn có thể soi xét và phát hiện nhiều 
điểm yếu trong đó.

“Đây là vụ rò rỉ lớn nhất trong lịch 
sử Apple”, nhà nghiên cứu bảo mật 
Jonathan Levin nói với Motherboard.

Lần đầu tiên trong lịch sử mã 
nguồn iPhone bị lộ.

“Mã nguồn rò rỉ của iBoot giúp 
chúng ta có cái nhìn sâu hơn về cơ 
chế lõi của iOS, vốn được coi là tài sản 
bí mật và lớn nhất của Apple từ xưa 
tới nay”, Jonathan Levin nhận định.
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Levin và các nhà nghiên cứu bảo 
mật khác tin rằng mã nguồn này là 
thật.

Trước khi Apple giới thiệu TouchID 
trên iPhone 5s, việc jailbreak thiết bị 
này rất dễ dàng. Tuy nhiên, sau đó tin 
tặc gần như không thể tìm thấy bất 
cứ sai sót nào trong mã nguồn iOS, 
khiến cho việc khai thác hệ điều hành 
này vô cùng khó.

Chính vì vậy, lộ mã nguồn iBoot là 
động thái vô cùng bất ngờ và nguy 
hiểm với thiết bị của Apple.

Apple coi iBoot là một phần quan 
trọng của iOS. Hãng này đang triển 
khai chương trình thưởng 200.000 
USD cho bất cứ ai tìm thấy lỗ hổng 
trong iOS. Điều đó có nghĩa mã nguồn 
bị lộ sẽ mang lại cơ hội cho rất nhiều 
nhà nghiên cứu trên toàn cầu, và cả 
những hacker giỏi.

Nguồn: tổng hợp

Smart TV của Samsung, TCL chứa 
lỗ hổng cho phép hacker điều khiển 
TV từ xa

Theo thông tin trên CNET, tổ chức 
Consumer Reports vừa phát hiện 
ra các mẫu smart TV của Samsung 
và TCL có lỗ hổng, cho phép hacker 
điều khiển TV từ xa.

Theo thông tin trên CNET, tổ 
chức  Consumer Reports, một tổ 
chức phi chính phủ chuyên bảo vệ 

quyền lợi của người tiêu dùng, đã tiến 
hành một cuộc đánh giá tổng quan 
đối với các dòng TV thông minh của 
Samsung, TCL, LG, Sony, Vizio... sử 
dụng nền tảng TV thông minh Roku 
TV, cũng như thiết bị truyền hình trực 
tiếp như Roku Ultra.

Consumer Reports đã phát hiện ra 
hàng triệu smart TV có thể bị hacker 
điều khiển thông qua các lỗi bảo 
mật đơn giản. Một hacker với trình 
độ bình thường có thể chuyển kênh, 
bật các nội dung kích động hay tăng 
giảm âm lượng, gây hoang mang cho 
người dùng sản phẩm vốn không có 
kiến thức về hiện tượng đang xảy ra. 
Thông tin tích cực là các hacker sẽ 
không thể sử dụng các lỗ hổng đó của 
hệ thống bảo mật cho TV để theo dõi 
hoặc ăn cắp thông tin người dùng.

Những cái tên lớn được nêu 
danh với khả năng bị tấn công qua 
giao diện lập trình ứng dụng (API) 
như Samsung hay TCL tích hợp dịch 
vụ Roku. Samsung đã phản hồi với 
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Consumer Report về việc cập nhật 
API ngay khi có thể. Còn Roku cho 
rằng cuộc đánh giá này không chính 
xác và người dùng của dịch vụ truyền 
hình trực tuyến này không gặp phải 
nguy cơ mất an toàn. “Roku cho phép 
các nhà phát triển lập trình tạo ra các 
ứng dụng điều khiển từ xa nhằm điều 
khiển sản phẩm Roku của người tiêu 
dùng”, Gary Ellison, Phó Chủ tịch 
phụ trách kỹ thuật an toàn của Roku 
khẳng định, “Chính giao diện mở mà 
Roku thiết kế và triển khai cho phép 
điều này. Khách hàng của chúng tôi 
sẽ không phải đối mặt với sự mất an 
toàn cho tài khoản của họ trên nền 
tảng Roku”.

Bên cạnh đó, hầu hết các TV 
thông minh đều khiến 

người dùng cảm 
thấy sự riêng tư bị đe 

dọa bằng việc thu thập nhiều thông tin 
cá nhân. Tháng 2/2017, hãng chuyên 
sản xuất TV thông minh  Vizio  đã 
bị phạt hơn 2 triệu USD vì thu thập 
dữ liệu của khách hàng dùng Smart 
TV của mình khi chưa được phép. 
Trước đó,  Samsung và LG cũng phải 
đối mặt với cáo buộc tương tự.

Người dùng vẫn có tùy chọn để 
hạn chế bị thu thập thông tin, đồng 
nghĩa với việc từ bỏ sử dụng một số 
tính năng của chiếc TV thông minh. 

Tùy chọn hạn chế có thể 
bao gồm: cài đặt lại TV về 
factory setting, tắt chế độ 
ACR trong menu cài đặt, 
hay tắt kết nối wifi của 
TV. Đây là những điều 
Consumer Reports gợi 
ý cho người tiêu dùng, 
hướng tới tính năng an 
toàn bảo mật của những 
chiếc TV thế hệ mới.

Nguồn: tổng hợp
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SỐ LIỆU AN TOÀN THÔNG TIN

THÁNG: 02/2018
Đánh giá của tổ chức quốc tế về tình hình an toàn thông tin Việt Nam 

tháng 02/2018
Tỉ lệ lây nhiễm phần mềm độc hại
Việt Nam là quốc gia đứng thứ 30 trên thế giới và 21 tại châu Á trong 

tháng 02/2018 với 27,5 % thiết bị CNTT bị lây nhiễm phần mềm độc hại, giảm 
0,5% so với tháng 01/2018. Như vậy, tỉ lệ lây nhiễm phần mềm độc hại tại Việt 
Nam đã giảm sau 01 tháng có xu hướng tăng.

THỐNG KÊ SỐ LIỆU
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Tỉ lệ lây nhiễm phần mềm độc hại của Việt Nam thấp hơn 19,9% so với 
quốc gia đứng đầu thế giới và châu Á là Tajikistan với tỉ lệ là 47,4%. Về xếp 
hạng so với tháng 01/2018, thứ hạng này giảm 5 bậc trên thế giới và 1 bậc 
tại châu Á.

Tỉ lệ thư rác từ Việt Nam
Trong tháng 02/2018, tỉ lệ thư rác phát tán có nguồn gửi từ Việt Nam là 

10% tăng 0,3% so với tháng  01/2018 (9,7%), tức là cứ 1.000 thư rác được 
gửi đi trên thế giới thì có 100 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 01/2018. Xếp trên 
Việt Nam trong bảng xếp hạng này là Trung Quốc với 11,8% và Hoa Kỳ với 
10,8%. Xếp sau Việt Nam là Ấn Độ với 9% và Brazil với 3,1%. 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 01/2018.

(Nguồn Kaspersky)

TIN NỔI BẬTTHỐNG KÊ SỐ LIỆU
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Châu Âu – Các đề xuất an toàn 
thông tin mạng cơ bản cho thiết 
bị IoT trong phạm vi các cơ sở hạ 
tầng thông tin quan trọng

Trong vài năm trở lại đây, chúng 
ta rất hay thấy một cụm từ Internet of 
things (IoT) xuất hiện trên mạng xã hội 
hay các phương tiện thông tin khác. 
Khái niệm IoT đang ngày càng trở nên 
phổ biến trong xã hội với rất nhiều các 
thiết bị thông minh có thể kết nối với 
Internet. Nói ngắn gọi, nó là một tập 
hợp các thiết bị có khả năng kết nối 
với nhau, với Internet và với thế giới 
bên ngoài để thực hiện một công việc 
nào đó. 

Trên tổng thể, IoT đang là một xu 
hướng mạnh mẽ trên toàn thế giới, 
mở ra những cơ hội chưa từng có 
cho các nền kinh tế, doanh nghiệp, 
tổ chức và cá nhân để cạnh tranh 
trong môi trường mới. Nói đơn giản 
đây là một tập hợp hàng tỷ các thiết 
bị hiện hữu hiện nay như: máy tính, 
điện thoại, tủ lạnh, tivi, máy điều hòa, 
đồng hồ, ô tô có khả năng kết nối với 
nhau, với Internet và với cả thế giới 
bên ngoài.

Bên cạnh những lợi ích vượt trội 
về công nghệ, các thiết bị di động, 
IoT cũng để nhiều lỗ hổng về an toàn 
thông tin và trở thành mục tiêu để tin 
tặc nhắm tới. Thế giới cũng như ở 
Việt Nam đã chứng kiến nhiều cuộc 
tấn cống mạng chiếm quyền kiểm 
soát hệ thống camera an ninh hoặc 
giao thông.

Nguy cơ mất an toàn thông tin 
trên các thiết bị IoT đang ngày càng 
thể hiện rõ nét. Nhiều cuộc tấn công 
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từ chối dịch vụ phân tán (DDoS) có 
lưu lượng tấn công lớn với nguồn tấn 
công là các thiết bị IoT như router, 
camera an ninh… đã xảy ra, dẫn đến 
thiệt hại và ảnh hưởng hoạt động của 
nhiều doanh nghiệp cung cấp dịch 
vụ viễn thông, Internet cũng như các 
doanh nghiệp liên quan.

Vừa qua, Cơ quan An toàn thông 
tin mạng của Liên minh châu Âu 
(ENISA – European Union Agency for 
Network and Information Security) đã 
công bố bản báo cáo về “Các đề xuất 
an toàn thông tin mạng cơ bản cho 
thiết bị IoT trong phạm vi các cơ sở 
hạ tầng thông tin quan trọng” nhằm 

tạo ra một hàng rao an toàn cho IoT 
tại khu vực châu Âu.

Đối tượng mà báo cáo này hướng 
tới là các nhà cung cấp, người sử 
dụng thiết bị IoT tại các cơ sở hạ tầng 
quan trọng, bên cạnh đó còn có cả 
các cơ quan của Liên minh Châu Âu 
có nhiệm vụ phát triển chính sách về 
an toàn thông tin. 

Theo định nghĩa của ENISA, IoT là 
“một hệ sinh thái trực tuyến – vật lý 
liên kết cùng các bộ cảm biến và thiết 
bị điều khiển chuyển động đưa ra các 
thao tác, quyết định trí tuệ”. IoT mang 
yếu tố thông minh vào mọi khía cạnh 
cuộc sống của người châu Âu, từ ô tô 
thông minh, thiết bị cầm tay tới mạng 
lưới điện và các cơ sở hạ tầng. Các 
nguy cơ gây mất an toàn thông tin liên 
quan đến thiết bị, hệ thống và dịch vụ 
IoT ngày càng gia tăng. Các nguy cơ 
mất an toàn thông tin của IoT cũng rất 
khó kiểm sát và hết sức phức tạp, do 
đó, cần hiểu chính xác những gì phải 
được bảo đảm và thực hiện các biện 
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pháp an toàn, cụ thể để bảo vệ IoT 
khỏi các cuộc tấn công mạng. Điều 
này đặc biệt quan trọng đối với các 
hệ thống thông tin trong những cơ sở 
hạ tầng quan trọng.

Báo cáo của ENISA cung cấp cho 
các chuyên gia IoT, các nhà phát triển, 
các nhà sản xuất, và nhân viên chuyên 
trách an toàn thông tin một hướng 
dẫn thực tiễn tốt và các khuyến nghị 
về ngăn ngừa và giảm nhẹ các cuộc 
tấn công không gian mạng chống lại 
IoT.

Theo một cách tiếp cận theo chiều 
ngang, báo cáo của ENISA xác định 
bối cảnh chung giữa các đặc tính của 
các khu vực ứng dụng IoT theo chiều 
dọc, đa dạng, với trọng tâm vào các 

cơ sở hạ tầng quan trọng. Báo cáo 
này dựa trên sự hiểu biết và chuyên 
môn của ENISA qua các nghiên cứu 
về cơ sở hạ tầng thông minh như 
nhà thông minh, các thành phố thông 
minh, hệ thống giao thông công cộng 
thông minh, xe ô tô thông minh, sân 
bay thông minh…

Các khuyến nghị của báo cáo được 
sử dụng cho tất cả các bên liên quan, 
từ Ủy ban châu Âu và các chính phủ 
đến ngành công nghiệp về IoT, các nhà 
cung cấp, nhà khai thác, các nhà sản 
xuất, các hiệp hội người tiêu dùng.

Tài liệu này là một trong những 
nỗ lực toàn diện nhất cho đến nay 
để tóm tắt kiến   thức về an toàn tự 
động hóa công nghiệp. Nó bao gồm 
các mô hình về mối đe dọa cho IoT và 
các biện pháp để giảm thiểu các rủi ro 
liên quan. Nếu bạn đang tìm kiếm lời 
khuyên thiết thực, bạn có thể đặc biệt 
quan tâm đến “Phụ lục A: Các biện 
pháp an ninh chi tiết / Thực tiễn tốt”, 
mô tả các thủ tục thực tế. Để đọc toàn 
văn, hãy vào trang web của ENISA.

Nguồn: tổng hợp
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Cảnh báo lỗ hổng Zero-day trong 
phần mềm Adobe Flash Player

1. Thông tin chung

- Mức độ: Nghiêm trọng

- Mã lỗi quốc tế: CVE-2018-4878

- Ảnh hưởng: Tất cả các phần 
mềm Adobe Flash Player phiên bản 
28.0.0.137 và các phiên bản trước đó 
dùng cho:

•	 Desktop Runtime (Win/Mac/
Linux)

•	 Google Chrome (Win/ Mac/ 
Linux/ Chrome OS)

•	 Microsoft Edge and Internet 
Explorer 11 (Win 10 & 8.1)

Theo Trung tâm Điều phối ứng 
cứu khẩn cấp máy tính Hàn Quốc 
(KR-CERT) đã đưa ra cảnh báo về lỗ 
hổng zero-day trên Adobe Flash đang 
được khai thác bởi các tin tặc Triều 
Tiên nhắm vào người dùng Windows 
tại Hàn Quốc.

Để khai thác lỗ hổng này, những gì 
mà kẻ tấn công cần làm chỉ là lừa các 
nạn nhân mở các tài liệu Microsoft 
Office, trang web, thư rác có chứa 
tệp tin Adobe Flash được tích hợp mã 
độc hại sẵn. Sau khi khai thác thành 
công kẻ tấn công có khả năng kiểm 
soát hệ thống bị ảnh hưởng.

Lỗ hổng ảnh hưởng đến Adobe 
Flash Player phiên bản 28.0.0.137 trở 
về trước

Hãng Adobe đã được cảnh báo về 
khai thác lỗ hổng CVE-2018-4878 và 
đã phát hành bản cập nhật bảo mật 
Adobe Flash Player cho Windows, 
Macintosh, Linux và Chrome OS ngày 
06/02.

Phần mềm Adobe Flash Player 
ngày càng bộc lộ nhiều điểm yếu cực 
kì nghiêm trọng. Người dùng được 
khuyến cáo gỡ bỏ toàn bộ phần mềm 
Adobe Flash Player ra khỏi máy tính 
của mình.

2. Khuyến nghị
Nhằm bảo đảm an toàn thông tin 

và phòng tránh việc đối tượng tấn 
công lợi dụng điểm yếu an toàn thông 
tin 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 và người dùng 
thực hiện:

- Kiểm tra và cập nhật bản vá hoặc 
nâng cấp phần mềm Adobe Flash 
Player tạm thời vá các điểm yếu an 
toàn thông tin trên, cân nhắc sử dụng 
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các phần mềm có tính năng tương tự 
để thay thế.

- Người dùng cần cảnh giác với 
những tin nhắn, thư điện tử gửi các 
tập tin, đường liên kết lạ.

 - Thường xuyên theo dõi kênh 
cảnh báo của các cơ quan chức năng 
và các tổ chức lớn về an toàn thông 
tin nhằm đối phó kịp thời với các nguy 
cơ tấn công mạng liên quan.

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

  Để kiểm tra phiên bản hiện tại 
đang dùng trên trình duyệt, ta vào 
bằng đường dẫn: http://get.adobe.
com/flashplayer/about

Với tất các phiên bản hiện tại, từ 
phiên bản 28.0.0.137 trở về trước, ta 
đều cần phải cập nhật phiên bản mới:

- Bước 1: Tải và cài đặt phiên bản 
mới nhất của Adobe Flash Player tại 
đường link: https://get.adobe.com/
flashplayer/

Tải phiên bản phần mềm  
mới nhất trên trang chủ

- Bước 2:  Sau khi tải về máy, bạn 
vào nơi chứa file vừa tải về, click đúp 

để cài đặt hoặc chọn cài đặt luôn trên 
trình duyệt.

Tiến hành cài đặt phần mềm
- Bước 3:  Sau khi cài đặt xong 

chọn kết thúc (finish).

Hoàn thành tiến trình cài đặt  
phần mềm 

Sau khi cài đặt và cập nhật phiên 
bản mới nhất của phần mềm, ta 
tiến hành sử dụng các tính năng đi 
kèm cùng trình duyệt một cách bình 
thường.

4. Tham khảo
h t t p s : / / h e l p x . a d o b e . c o m /

secur i ty/products/f lash-player/
apsa18-01.html

https://cve.mitre.org/cgi-bin/
cvename.cgi?name=CVE-2018-4878

Nguồn: tổng hợp
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Cảnh báo phần mềm độc hại phát 
tán thông qua phần mở rộng của 
trình duyệt Google Chrome

1. Thông tin chung
Đầu tháng 02/2018, các chuyên 

gia an toàn thông tin đã công bố 
thông tin về phần mềm độc hại được 
gọi là Droidclub, phát tán thông qua 
phần mở rộng (Extension) của trình 
duyệt Google Chrome, ảnh hưởng tới 
khoảng 430 nghìn  người dùng.

Máy tính người dùng khi đã bị 
lây nhiễm Droidclub sẽ định kỳ xuất 
hiện các tab trình duyệt mới để hiển 
thị các trang quảng cáo. Các đường 
dẫn quảng cáo sẽ được cập nhật 
thường xuyên từ máy chủ điều khiển. 
Ngoài ra, đối tượng tấn công còn sử 
dụng một thư viện Javascript có khả 

năng ghi lại các hành động của người 
dùng như gõ bàn phím, cuộn chuột, 
click chuột để đánh cắp các thông tin 
người dùng như tên, số thẻ tín dụng, 
địa chỉ email .v.v…

Droidclub được thiết kế để gây 
khó khăn cho người dùng thông 
thường trong việc gỡ bỏ các extension 
chứa phần mềm độc hại, cũng như 
việc báo cáo về extension độc hại tới 
Google. Nếu người dùng cố gắng xóa 
extension khỏi trình duyệt thì cũng bị 
chuyển hướng tới giao diện giả mạo 
làm người dùng lầm tưởng đã gỡ bỏ 
được extension đó trong khi vẫn nằm 
trong trình duyệt của người dùng. 
Đến thời điểm hiện tại, có ít nhất 89 
extension có chứa phần mềm độc hại 
Droidclub.

2. Khuyến nghị
Đối với người dùng cuối: không 

click vào những thông báo, tin nhắn 
lạ xuất hiện khi truy cập các website. 
Người dùng cũng có thể sử dụng các 
dịch vụ, ứng dụng chặn đường dẫn 
độc hại để không bị chuyển hướng 
sang những website chứa các thông 
báo giả mạo.

Đối với những quản trị viên: thực 
hiện cấu hình theo chính sách của 
Google Chrome cho các thiết bị trong 
hệ thống của cơ quan, tổ chức mình 
để ngăn người dùng tự ý cài đặt 
extension trên trình duyệt.
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3. Phương thức phát tán mã độc 
Droidclub điển hình 

Mã độc được đính kèm trong các 
tiện ích mở rộng của Google Chrome 
và được xây dựng như các tiện ích 
bình thường hoàn toàn vô hại. 

Một mẫu tiện ích mở rộng có chứa 
mã độc Droidclub

Tuy nhiên khi bạn tiến hành cài 
đặt, tiến trình này sẽ xuất hiện các lỗi 
yêu cầu người dùng đồng ý với thông 
tin cảnh báo.

Thông báo lỗi dùng để cài đặt mã 
độc Droidclub

Khi mọi người bấm vào nút OK 
ở thông tin cảnh bảo đó, trình duyệt 
Chrome sẽ tải xuống tiện ích mở rộng 
từ cửa hàng Chrome trực tuyến thông 
thường ở chế độ nền. Sau đó sẽ hỏi 
người dùng nếu họ muốn tiếp tục và 

cài đặt tiện ích mở rộng và yêu cầu 
các đặc quyền bắt buộc của tiện ích 
mở rộng. Sau khi đã cài đặt tiện ích 
mở rộng này, mã độc sẽ tự động kiểm 
tra xem máy chủ C&C có trực tuyến 
không và tải xuống bất kỳ mã cấu 
hình cần thiết nào và báo cáo lại cho 
máy chủ C&C. Quá trình này được lặp 
lại năm phút một lần.

4. Tham khảo
https://blog.trendmicro.com/

trendlabs-security- intel l igence/
malicious-chrome-extensions-found-
chrome-web-store-form-droidclub-
botnet/

http://www.zdnet.com/article/
goog le-chrome-beware- these-
malicious-extensions-that-record-
everything-you-do/

https://support.google.com/
chrome/a/answer/187202

Nguồn: tổng hợp
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