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Hãy sẵn sàng chống lại tấn công mạng hôm nay

Cách tân ATTT- Security Innovation
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“An toàn cho thông tin bắt đầu khi ta có

ngân sách để bảo vệ mạng tin học của

mình.

, 

An ninh cho thế giới số bắt đầu khi ai

đó có ngân sách để tấn công bạn.”



Tiến hóa của thế giới số

ATTT

Internet của

vạn vật
Công ty “số”



Thách thức của ATTT 

Dịch vụ đám mây nhiều

hơn dịch vụ CNTT đã biết

5–10x
54% xâm nhập không bị

phát hiện sau hàng tháng

60% dữ liệu bị lấy cắp sau

vài giờ92%
Ứng dụng phổ biến nhất

của Android có rủi ro ATTT

DI ĐỘNG

CLOUD

12x

Là số hãng cung

cấp giải pháp cho

một số tổ chức

45

Nhu cầu nhân lực

ATTT

Mô hình kinh

doanh thay đổi

Bối cảnh đe dọa

thay đổi không

ngừng

Gia tăng tính

phức tạp và sự

ngăn cách
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Social Security

$1 

Medical

Record

>$50

DDOS 

as a Service

~$7/hour

Source: RSA/CNBC

Credit

Card Data

$0.25-$60

ccount Bank AInfo

>$1000 
depending on account 

type and balance

Exploits

$1000-$300K

Facebook 

Account

$1 for an account 

with 15 friends

Spam Emails

$50/500K            

Malware 

Development

$2500
(commercial malware)

Mobile Malware

$150

DDoS

SSN

Hiện diện động lực đằng sau mỗi đe dọa

Thị trường

tội phạm

số: 

$450B-$1T



Các xu hướng trong tấn công

Làm

hỏng

Plug-In 

Lừa

Sandbox

Biến tướng

từ Zeus
Tung hỏa

mù

Dấu mình

trong mạng

Tor 

Macro độc
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Tính phức tạp của tấn công

• Khai thác “điểm mù”

• Sử dụng vũ khí “zero day”

• Duy trì xâm nhập lâu dài, bền bỉ

• Sử dụng các mạng khác nhau để

trích rút, lấy thông tin cho từng mục

tiêu lớn

• Cố gắng làm cho việc lấy dữ liệu

trông giống như luồng dữ liệu bình

thường

Global Cybercrime

Market: 

$450B-$1T
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Nhu cầu của khách hàng
Hãy làm đúng những điều đơn

giản

An ninh khác với nhu cầu

kinh doanh của tôi

Mối quan tâm lớn nhất

của tôi là người dùng

đầu cuối

Thiếu nhân sự ATTT chuyên

nghiệp

Tôi không thể nhìn thấy

đủ chi tiết

Tiếp diện bị tấn công của

tôi ngày càng lớn

Tấn công mạng đe dọa điểm

tín dụng của tôi.
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Danh mục sản phẩm ATTT đẳng cấp quốc tế

Data Center 

Firewall

NGFW

NGIPS

Secure Access

Advanced 

Malware

UTM

Email

Gateway

Web 

Gateway

ManagedAdvisory

NGFW: Tường lửa thế hệ mới

NGIPS: Hệ thống chống xâm nhập thế hệ mới

UTM:  Quản lý hiểm họa hợp nhất

Integration



Cyber Range

“Những gì tôi nghe, tôi sẽ quên

Những gì tôi thấy, tôi sẽ nhớ

Những gì tôi làm, tôi sẽ hiểu”

~ Khổng tử



Hạ tầng dịch vụ của Cisco Cyber Range

• Hạ tầng cho cung cấp dịch
vụ và huấn luyện

• Nắm bắt sâu sắc hơn các
phương pháp tiên tiến, 
cách thức vận hành và qui 
trình

• Giúp khách hàng tự tin 
trong cách thức tổ chức và
khả năng phòng thủ trước
các tấn công hiện đại.

• Trên 60 tấn công với 12 
giải pháp công nghệ.

• Trên 100+ ứng dụng hòa
quyện với 200-500 kiểu
mã độc

• Môi trường huấn luyện ảo
cho phép sử dụng từ mọi
nơi qua mạng Internet

PEOPLE PROCESS DATA THINGS



Phân tích chủ động các hiểm họa

Bộ dịch vụ mới ATTT của Cisco phục vụ phát hiện và quản lý hiểm họa



Ngoài ra còn có: 

• Dịch vụ Kế hoạch, Thiết kế, Triển khai

cho các sản phẩm của Cisco.  

• Các dịch vụ đánh giá

Giải pháp tổng hợp chủ động phân tích hiểm họa

Cơ bản
Quản lý thiết bị và giám sát ATTT

Nâng cao
Phân tích nâng cao

Hạng nhất
Phân tích Big Data

Lưu toàn bộ gói tin

Dữ liệu lớn với

MapReduce/Hadoop

NetFlow

Trích rút siêu dữ liệu

Thông tin trích xuất từ

thiết bị

Tin tình báo

Công nghệ ATTT của Cisco và đối tác thứ 3

NGFW NGIPS ISE AMP Lancope
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Thông tin tình báo ATTT chung của Cisco
Xây dựng trên nền hệ thống thông tin an ninh được cập nhật mỗi 5 phút.
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180,000+ mẫu tập tin mỗi ngày

Cộng đồng FireAMP™ 

Trao đổi của Microsoft 

và Công nghiệp

Cộng đồng mã nguồn mở Snort 

và ClamAV

Honeypots

Chương trình Sourcefire 

AEGIS™

Thông tin về hiểm họa từ lĩnh

vực tư nhân và nhà nước

Phân tích động

1.6 million
sensors toàn cầu

100 TB
dữ liệu mỗi ngày

150 million+ 
đầu cuối

600+
Kỹ sư, kỹ thuật viên và nghiên

cứu viên

35% 
lưu lượng email toàn cầu

13 billion
truy cập web

24x7x365 
vận hành

40+
ngôn ngữ

101000  0110 00   0111000   111010011    101   1100001  110

1100001110001110    1001  1101 1110011  0110011   101000  0110 00

1001  1101 1110011  0110011   101000  0110 00  Cisco®

Talos

Sourcefire

VRT®

(Vulnerability 

Research Team –

Đội nghiên cứu sơ hở)

Email Endpoints Web Networks IPS Devices

WWW

Cisco Collective

Security Intelligence

Thông tin tình báo chung



Chi nhánh

Trụ sở
Biên

Công nghệ

vận hành

Cloud

SECURITY MỌI NƠI

Data Center

Thiết bị

cuối



Thank you


