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An ninh thông tin năm 2011, có nhiều biến 

cố đáng báo động và diễn biến rất phức tạp 

theo chiều hướng xấu, gia tăng mạnh về mặt 

số lượng, hình thức vi phạm ngày càng đa 

dạng, tinh vi và có tổ chức. Xuất hiện nhiều 

cuộc tấn công của các nhóm hacker vào hệ 

thống thông tin có tính chất trả đũa.
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 Hacker tấn công vào các hệ thống thông tin của một số

cơ quan quan trọng của Mỹ và một số nước trên thế giới.

 Trong năm 2011, tổng thanh tra của NASA (cơ quan

nghiên cứu hàng không vũ trụ Mỹ) đã thông báo với

các nhà lập pháp Mỹ tin tặc đã giành quyền kiểm soát

toàn bộ máy tính của NASA.

 Một nhóm tin tặc có trụ sở tại Đông Âu đã tấn công ít

nhất hơn 4 triệu máy tính của hơn 100 quốc gia, trong

đó nửa triệu máy tính tại Mỹ.

N THÔNG TIN NĂM 2011   
TRÊN THẾ GIỚI
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 Hacker tấn công vào các hệ thống thông tin của một số

cơ quan quan trọng của Mỹ và một số nước trên thế giới.

 Tháng 6/2011, Bộ Quốc Phòng đã triển khai kế hoạch

xây dựng hệ thống lá chắn và thanh gươm trên mạng

Internet để đối phó với nguy cơ chiến tranh mạng ngày

càng gia tăng. Cơ quan điều tra liên bang Mỹ FBI đã

thừa nhận trong bối cảnh hiện nay thì “Tin tặc còn

nguy hiểm hơn khủng bố”

N THÔNG TIN NĂM 2011   
TRÊN THẾ GIỚI
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 Tại Lầu năm góc, mỗi giờ hệ thống máy tính của Lầu

năm góc phải hứng chịu 250.000 vụ tấn công lớn nhỏ.

Chính vì thế tháng 7/2011, Tổng thống Mỹ đã công bố

“Chiến lược không gian ảo quốc tế”, khẳng định việc

tăng cường an ninh đề phòng các cuộc tấn công mạng

do tin tặc thành một nhân tố quan trọng trong việc

hình thành sức mạnh quân sự của Mỹ trong tương lai.

N THÔNG TIN NĂM 2011   
TRÊN THẾ GIỚI
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 Các nhà nghiên cứu và chuyên gia An toàn thông tin đã

cho rằng năm 2011, thế giới mạng bước vào kỷ nguyên

bất an. Vụ xâm hại dữ liệu tồi tệ nhất trong lịch sử đã

xảy ra trong năm 2011 là hệ thống mạng chơi game

Playstation của SONY đã bị tin tặc đột nhập và lấy đi

hơn 77 triệu thông tin cá nhân bao gồm: tên, địa chỉ,

mật khẩu và có thể nhiều triệu thông tin thẻ tín dụng

để rao bán trên mạng.

N THÔNG TIN NĂM 2011   
TRÊN THẾ GIỚI
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 Đầu tháng 11/2011, chuyên gia bảo mật Trevor

Eckhant đã phát hiện một phần mềm của Carrier IQ

(phần mềm kiểm soát hiệu suất của Smartphone) đã

lẳng lặng ghi lại hoạt động của hàng loạt điện thoại

trên toàn thế giới. Như vậy, khả năng hàng triệu điện

thoại di động thông minh trên hệ điều hành thông

minh: Adroi, Blacbery, Nokia đang bị hãng này theo dõi.

Chuyên gia này ví phần mềm này như một Rootkit mới,

báo động cho vấn đề an ninh bảo mật cho các thiệt bị

Smartphone. Trong năm 2011, Người ta cũng phát hiện

được nhiều lỗ hổng của Smartphone của Samsung,

Motorola, HTC

N THÔNG TIN NĂM 2011   
TRÊN THẾ GIỚI
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 Tháng 10/7/2011, Cơ quan cảnh sát quốc gia Nhật Bản

đã phát hiện 90% vụ tấn công của tin tặc tấn công vào

các hệ thống thông tin của mình có nguồn gốc xuất

phát từ Trung Quốc.

N THÔNG TIN NĂM 2011   
TRÊN THẾ GIỚI
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An ninh mạng năm 2012, tiếp tục nóng được thể 

hiện qua các thống kê trong những tháng đầu năm:

N THÔNG TIN NĂM 2011   
TRÊN THẾ GIỚI
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1. Hacker tấn công vào các hệ thống thông tin của
một số cơ quan quan trọng của Mỹ và một số nước
trên thế giới.

 Hacker Israel tấn công website Chính phủ Iran

Đầu năm 2012, nhóm hacker Israel với biệt danh “Đội
phòng vệ Israel” (Israel Defense Force Team) đã tấn công trang
web của Bộ Sức khỏe và giáo dục y tế (MOHME), cùng một
kênh truyền hình phát sóng bằng tiếng Anh của nước này như
Press TV, thay thế toàn bộ nội dung hiển thị trên các trang web
này bằng lá cờ quốc gia Israel.

 Website Liên Hợp Quốc lại bị tấn công

Ngày 9/2/2102, một nhóm hacker có bí danh Phantom thuộc 
nhóm hacker TeaMp0isoN nổi tiếng đã nhận trách nhiệm về vụ 
hack vào website của liên hợp quốc tại địa chỉ www.un.org và 
đánh cắp dữ liệu.

N THÔNG TIN NĂM 2011   
TRÊN THẾ GIỚI
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 Website cơ quan tình báo trung ương Mỹ - CIA

Ngày 10/2/2012, các trang thông tin điện tử của Cơ

quan Tình báo Trung ương (CIA) và chính quyền tiểu bang

Alabama, Mỹ đã bị hacker tấn công, giao diện của website đã

bị thay đổi.

 Hacker tấn công website Thượng viện Mỹ.

Nhóm hacker "Lulz Security", đã tấn công và đánh

đánh cắp dữ liệu từ website Senate.gov của Thượng viện Mỹ.

N THÔNG TIN NĂM 2011   
TRÊN THẾ GIỚI
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 Mạng máy tính của FBI bị đột nhập

Gần 180 mật khẩu thuộc sở hữu của một đối tác của
FBI tại Altanta đã bị hacker đánh cắp rồi tung lên mạng
Internet để "khoe chiến tích".

 Website Interpol bị tấn công, ngay sau Khi Interpol bắt
25 người tình nghi là tin tặc

Ngày 28/2/2012, website Interpol đã bị tấn công và
ngưng hoạt động trong một thời gian sau khi Interpol bắt giữ
25 người nghi là thành viên nhóm Anonymous ở châu Âu và
Nam Mỹ.

N THÔNG TIN NĂM 2011   
TRÊN THẾ GIỚI
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 Hacker tấn công trang web Vatican

Ngày 7/3/2012, trang web của Vatican bị tấn công.
Cuộc tấn công này do một nhóm tin tặc tấn công nhằm phản
đối một số việc làm không đúng của một số giáo sĩ.

 Hacker đánh sập trang web Thượng viện Pháp

Không lâu sau khi Hạ viện Pháp thông qua dự luật
trừng phạt tội phủ nhận nạn diệt chủng người Armenia năm
1915, website của Thượng viện Pháp đã bị đánh sập và cho
đến ngày thứ Hai vẫn chưa thể truy cập bình thường. Thủ
phạm đứng ra nhận trách nhiệm vụ tấn công này là Iskorpitx,
một nhóm hacker ở Thổ Nhĩ Kỳ nổi tiếng với "thành tích" đột
kích vào gần nửa triệu website trên Internet

N THÔNG TIN NĂM 2011   
TRÊN THẾ GIỚI



Security World 2012

15

2. Tấn công chiếm đoạt các tài khoản của hacker đối
với các hệ thống tài chính ngân hàng của một số
nước trên thế giới ngày càng gia tăng.

 Hacker tấn công Citibank, trộm thông tin 200.000 thẻ
tín dụng

Tin tặc đã tấn công vào hệ thống máy tính Ngân hàng
Citibank ở khu vực Bắc Mỹ, lấy cắp thông tin, số tài khoản
của hơn 200.000 khách hàng sử dụng thẻ tín dụng.

Citibank đã xác nhận tin tặc đã truy cập và xem thông tin
cá nhân của khoảng 1% khách hàng sử dụng thẻ tín dụng
của ngân hàng này, nhưng không giải thích tại sao tin tặc
lại có thể xâm nhập được vào hệ thống của ngân hàng.

N THÔNG TIN NĂM 2011   
TRÊN THẾ GIỚI
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 Tin tặc Trung Quốc tấn công IMF

Cơ quan điều tra Mỹ đã nêu đích danh nhóm gián điệp
từ Trung Quốc là thủ phạm vụ tấn công tin tặc nhắm vào Quỹ
Tiền tệ quốc tế (IMF).

Tháng 6/2011, IMF thừa nhận các tập tin dữ liệu của
mình đã bị sao chép, mã độc đã lây lan trên rất nhiều các
máy tính của IMF.

 Tin tặc lấy 1 triệu USD mừng Giáng sinh

Nhóm tin tặc lớn nhất thế giới Anonymous đã tấn công
vào đúng dịp Giáng sinh. Nạn nhân mới nhất của Anonymous
chính là hãng bảo mật và tư vấn Stratfor. Mục tiêu mà nhóm
tin tặc trên hướng tới là sử dụng những dữ liệu thẻ tín dụng
khai thác được để ăn cắp 1 triệu USD.

N THÔNG TIN NĂM 2011   
TRÊN THẾ GIỚI
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 400,000 tài khoản ngân hàng bị hacker khai thác

Các công ty thẻ tín dụng của Israel đã thông báo rằng
giới tin tặc tự xưng là Saudis vừa công bố loạt thông tin thẻ
tín dụng của hàng nghìn người Israel lên Internet.

 Anonymous tấn công ngân hàng lớn nhất Slovenia

Sau khi đánh sập trang mạng của ngân hàng lớn nhất
Slovenia, Nova Ljubljanska Banka's, nhóm Anonymous đe dọa
tấn công cả cổng trực tuyến của chính phủ nước này. Nguyên
nhân của vụ tấn công là về cuộc tranh luận công khai liên
quan tới hiệp định Anti-Counterfeiting Trade Agreement hay
còn gọi là hiệp định ACTA, vốn bảo vệ và ngăn chặn sự xâm
phạm tài sản trí tuệ trên mạng Internet.

N THÔNG TIN NĂM 2011   
TRÊN THẾ GIỚI
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 Hàng loạt tài khoản của các quan chức Anh, Mỹ bị 
hacker tấn công 

Một loạt địa chỉ thư điện tử và mật khẩu của các quan 
chức cấp cao Anh, Mỹ và NATO đã bị đăng lên mạng sau một 
cuộc tấn công đánh cắp thông tin vào một công ty phân tích 
tình báo của Mỹ trong dịp Giáng sinh

Tổng cộng, 19.000 địa chỉ thư điện tử của các cá nhân 
làm trong lĩnh vực quân đội Mỹ đã bị tiết lộ. 

N THÔNG TIN NĂM 2011   
TRÊN THẾ GIỚI



Security World 2012

19

3. Mạng xã hội (facebook, Twitter) là phương tiện 
truyền thông, ngòi nổ cho phong trào biểu tỉnh ở 
Bắc Phi Trung đông, và phố Wall.

Các cuộc biểu tình tại  Bắc Phi,Trung Đông và một số nước 
trên thế giới đã sử dụng mạng xã hội là phương tiện 
truyền thông, nơi kêu gọi, tập hợp lực lượng đòi lật đổ
chính phủ. Lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại đã chứng 
kiến các cuộc cách mạng  trực tuyến – on linei trên không 
gian ảo.

Trong năm 2011, cuộc biểu tình tại phố Wall là kết quả của 
các cuộc vận động biểu tình trên mạng thông qua 
facebook, twitter.

N THÔNG TIN 2011
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Thực trạng An ninh mạng Việt Nam năm 2011, cũng 

không nằm ngoài xu hướng của thế giới, đã có hàng 

nghìn webite bị tin tặc nước ngoài tấn công, hình thức 

tấn công đa dạng, ít để lại dấu vết. 

T NAM  
NĂM 2011
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 Theo thống kê của hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam
– VNISA, thì tấn công từ chối dịch vụ năm 2011 tăng
70% so với năm 2010 (8% năm 2010, 14 % năm
2011).Về tấn công mạng thì tăng 3 lần so với 2010.

 Theo đánh giá của hãng Symantec, số lượng máy chủ
hosting độc hại nhiều thứ 11 trên thế giới và không gian
mạng Việt Nam đã trở thành nơi “ưa thích” của giới
hacker thế giới và là “ổ máy tính ma” lớn nhất thế giới

 Trong tháng 5,6/2011, có tới 329 website tên miền .gov,
.vn bị tấn công

T NAM  
NĂM 2011
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1. Tình hình an ninh mạng tại Việt Nam cũng có
những diễn biến rất phức tạp đã xuất hiện các cuộc
tấn công vào các hệ thống thông tin của các cơ
quan tổ chức

Ngay 6 tháng đầu năm 2011, đã có hàng trăm website
bị các hacker nước ngoài tấn công, chiếm quyền điều
khiển, thay đổi giao diện trong đó có các website của Bộ
Nông nghiệp, Bộ ngoại giao,…

Ngày 23/10/2011, có hơn 150 website bị tấn công
trong một ngày do nhóm hăcker Thổ Nhĩ Kỹ thực hiện.
Cùng với một số máy chủ tại TP Hồ Chí Minh của các công
ty cung cấp các dịch vụ hosting, domain khá nổi tiếng.

T NAM  
NĂM 2011
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Ngày 8/11/2011, Hacker đã tấn công và chiếm quyền
trang web của Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh của Nam
Định và để lại một trang trắng với dòng chữ "Đừng hỏi vì sao
bị hack mà hãy hỏi thành phố bạn đã ra quyết định gì."

T NAM  
NĂM 2011
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T NAM  
NĂM 2011



Security World 2012

25

Ngày 6/2/2012, website của trung tâm an ninh mạng
BKAV bị hacker tấn công

Nhóm hacker Anonymous đã liên tục tấn công và chỉ
ra nhiều lỗi bảo mật của website này

T NAM  
NĂM 2011
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 Nguyên nhân chủ yếu là sự yếu kém trong quản trị

website và không thường xuyên phát hiện và khắc

phục các lỗ hổng An toàn thông tin, ít quan tâm đến

các cảnh báo an ninh của các cơ quan, tổ chức có chức

năng đảm bảo an ninh an toàn thông tin quốc gia.

T NAM  
NĂM 2011
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T NAM  
NĂM 2011

t số website bị tấn công
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T NAM  
NĂM 2011

t số website bị tấn công
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T NAM  
NĂM 2011

2. m ng

 i ng

ng cao hơn t chứng

cứ t hơn.

 Tính mở và các dịch vụ tiện ích của các mạng xá hội,

được giới tội phạm mạng lợi dụng để tấn công người

dùng, lừa đảo kiếm tiền.



Security World 2012

30

T NAM 2011

3. Năm 2011 cũng là nă
c:

 Có tới 64,2 triệu lượt máy tính tại Việt Nam bị nhiễm
virus. Trung bình một ngày đã có hơn 175 nghìn máy
tính bị nhiễm virus.

 Đã có 38.961 dòng virus xuất hiện mới, lây lan nhiều
nhất là virus W32.Sality.PE.

 Virus này đã lây nhiễm trên 4,2 triệu lượt máy tính.

 Xuất hiện rất nhiều phần mềm mã độc là agent của
các mạng Botnet
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T NAM  
NĂM 2011

t trong năm 2011
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T NAM  
NĂM 2011

4.

u.



i.

 Cùng với sự phát triển của 3G, người sử dụng sẽ dễ
dàng “lướt internet” chỉ bằng một vài phím bấm trên
ĐTDĐ. Điều này cũng làm gia tăng các nguy cơ tấn
công của virus đối với ĐTDĐ. Sau máy vi tính, ĐTDĐ
năm 2011 đã trở thành “môi ngon mới” cho giới tội
phạm công nghệ cao.



Security World 2012

33

1. An ninh mạng năm 2012 tiếp tục nóng, bùng nổ,

nguy cơ chiến tranh mạng, chiến tranh điện tử là

hiện hữu.

2. Tin tặc sẽ tiếp tục tấn công vào các thiết bị di động

thông minh (smartphone, máy tính bảng) thông

qua các lỗ hổng với mục đích truy cập để lấy thông

tin thẻ tín dụng, vì chúng quan niệm chỉ những

người dùng VIP thường hay sử dụng các thiết bị

này mà ý thức an ninh bảo mật thì rất yếu.

N THÔNG TIN 2012
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3. Virus đánh cắp tài khoản ngân hàng tiếp tục bùng

nổ. Virus siêu đa hình sẽ tiếp tục lây lan rộng.

4. Bảo mật cho điện toán đám mây là điểm nóng

trong năm 2012.

5. Người dùng sẽ tiếp tục bị lừa đảo trực tuyến, mạng

xã hội: facebook, twitter vẫn là mảnh đất màu mỡ

cho giới tin tặc lừa đảo.

N THÔNG TIN 2012
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 Chiến tranh mạng, chiến tranh thông tin đã và đang

hiện hữu, do vậy ở cấp độ Quốc gia, cần có một tổ

chức đủ mạnh để đối phó với chiến tranh mạng,

chiên tranh thông tin và đảm bảo an toàn cho

không gian mạng Việt Nam, có như vậy mới thực

hiện được đề án của Chính phủ sớm đưa Việt Nam

trở thành nước mạnh về CNTT.

 Hiện nay chính phủ đã giao cho Bộ Công an có

trách nhiệm bảo đảm an ninh thông tin cho các hệ

thống của các Bộ, Ban, Ngành. Đề nghị các Bộ,

Ngành phối hợp với Bộ Công an để hoàn thành

nhiệm vụ chính phủ giao.
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1. Đối với các cơ quan, tổ chức, doanh nhiệp

cần:

 Xây dựng các văn bản có tính pháp lý để bảo vệ

các hệ thống thông tin như ban hành các quy

chế, chính sách, các tiêu chuẩn về an toàn bảo

mật thông tin.

 Xây dựng các cơ chế quản lý tài nguyên hệ thống

và các nguy cơ tương ứng đối với các tài nguyên

đó.

 Xây dựng cơ chế quản lý và kiểm soát an toàn

thông tin với quy trình quản trị hệ thống.
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2.Về mặt công nghệ

 Ứng dụng các thiết bị bảo đảm ATTT để tăng

cường đảm bảo ATTT cho các hệ thống thông

tin.

 Thường xuyên giám sát, kiểm tra, khắc phục các

lỗ hổng ATTT của các hệ thống thông tin.

 Xây dựng cơ chế dự phòng và phục hồi hệ thống

đảm bảo tính liên tục của hệ thống.
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3.Về mặt giáo dục, đào tạo

 Cần đào tạo đủ các chuyên gia về ATTT để đáp

ứng nhu cầu quản trị an toàn thông tin. Đặc biệt

có chính sách ưu đãi cho lực lượng này.

 Tăng cường giáo dục, đào tạo, thường xuyên

kiểm tra, nhắc nhở cán bộ nhân viên về sự cần

thiết của bảo đảm ATTT cũng như các biện pháp,

quy định bảo đảm ATTT.
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