
Nội dung trình bàyNội dung trình bày

 Các đe dọa đến từ nhân tố con ngườiCác đe dọa đến từ nhân tố con người

 Các đe dọa đến từ tấn công hệ thống Các đe dọa đến từ tấn công hệ thống 
máy tínhmáy tính

 Các đe dọa mang tính vật lý khácCác đe dọa mang tính vật lý khác
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Chương 2. Đe doạ đến bảo mật Chương 2. Đe doạ đến bảo mật 
thông tin thông tin 

 NguyNguy cơcơ đếnđến từtừ con con ngườingười 80%80%

 NguyNguy cơcơ tấntấn côngcông từtừ mạngmạng, , hệhệ thốngthống
máymáy tínhtính 8%8%

 NguyNguy cơcơ liênliên quanquan hệhệ thốngthống vậtvật lýlý
8%8%8%8%
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ChươngChương 2. 2. ĐeĐe doạdoạ đếnđến bảobảo mậtmật
thôngthông tin tin 

 QuanQuan điểmđiểm: Principles of Information : Principles of Information 
Security, 4th ed. Security, 4th ed. -- Michael E. Michael E. 
WhitmanWhitman

33



Đe dọa liên quan đến con ngườiĐe dọa liên quan đến con người

 LỗiLỗi vàvà bỏbỏ quênquên

•• KhôngKhông lâylây lanlan nhưngnhưng đeđe dọadọa lớnlớn đếnđến hệhệ
thốngthống

•• PhátPhát sinhsinh do do nhữngnhững ngườingười cócó quyềnquyền vớivới
thôngthông tin tin đóđó

•• TấnTấn côngcông vàovào toàntoàn vẹnvẹn vàvà cẩncẩn mậtmật dữdữ
liệuliệu

•• GiảiGiải pháppháp: : cấpcấp quyềnquyền bébé nhấtnhất, backup , backup 
thườngthường xuyênxuyên
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Đe dọa liên quan đến con ngườiĐe dọa liên quan đến con người

 GianGian lậnlận vàvà trộmtrộm cắpcắp

•• LàmLàm lỗilỗi hệhệ thốngthống cócó chủchủ tâmtâm

•• NhânNhân viênviên phảiphải biếtbiết đượcđược giớigiới hạnhạn chocho
phépphép

•• CầnCần cócó chínhchính sáchsách tốttốt đểđể phátphát hiệnhiện hànhhành•• CầnCần cócó chínhchính sáchsách tốttốt đểđể phátphát hiệnhiện hànhhành
độngđộng saisai

•• LưuLưu trữtrữ thôngthông tin, tin, vàvà đảmđảm bảobảo thôngthông tin tin 
tốttốt nhấtnhất đểđể xemxem xétxét

•• LưuLưu trữtrữ thôngthông tin tin đềđề phòngphòng
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Đe dọa liên quan đến con ngườiĐe dọa liên quan đến con người

 Tấn công xã hội (social engireering)Tấn công xã hội (social engireering)

•• Tiếp cận, lôi kéo để lấy được thông tin Tiếp cận, lôi kéo để lấy được thông tin 
cần thiếtcần thiết

•• Đặc tính có thể bị lợi dụng:Đặc tính có thể bị lợi dụng:

 Mong muốn trở thành người hữu ích Mong muốn trở thành người hữu ích 

 Xu hướng tin tưởng người khác Xu hướng tin tưởng người khác 

 Lo sợ sẽ gặp phải rắc rối Lo sợ sẽ gặp phải rắc rối 

 Hài lòng góc làm việc Hài lòng góc làm việc 

 Tò mò và ham muốn của người dùngTò mò và ham muốn của người dùng

•• Tấn công thói quen, kiến thứcTấn công thói quen, kiến thức

 Người dùng là mắt xích yếu nhất Người dùng là mắt xích yếu nhất 
trong các hệ thốngtrong các hệ thống 66



Đe dọa liên quan đến con ngườiĐe dọa liên quan đến con người

 MộtMột sốsố mômô hìnhhình tấntấn côngcông

•• LừaLừa qua qua mạngmạng máymáy tínhtính: phishing: phishing

•• Tin Tin tưởngtưởng vàovào cáccác ứngứng dụngdụng cungcung cấpcấp
mạngmạng

•• Tin Tin tưởngtưởng vàovào cáccác ngườingười dùngdùng kháckhác•• Tin Tin tưởngtưởng vàovào cáccác ngườingười dùngdùng kháckhác
trongtrong hệhệ thốngthống

•• SửSử dụngdụng cáccác hệhệ thốngthống khôngkhông đúngđúng chỉchỉ
dẫndẫn, , tuântuân thủthủ quyquy địnhđịnh

•• TốngTống tiềntiền vềvề thôngthông tintin
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Đe dọa liên quan đến con ngườiĐe dọa liên quan đến con người

 Phương thức: đóng vai trò người Phương thức: đóng vai trò người 
khác, là người dùng quan trọng, qua khác, là người dùng quan trọng, qua 
hệ thống rác thải, …hệ thống rác thải, …

 Một số vấn đề Một số vấn đề 

•• Mật khẩu: mật khẩu quá ngắn, hoặc Mật khẩu: mật khẩu quá ngắn, hoặc •• Mật khẩu: mật khẩu quá ngắn, hoặc Mật khẩu: mật khẩu quá ngắn, hoặc 
quá dàiquá dài

•• Modems: không sử dụng hết, tạo sơ hởModems: không sử dụng hết, tạo sơ hở

•• Nhân viên hỗ trợ: không xác định được Nhân viên hỗ trợ: không xác định được 
đối tácđối tác

•• Website: cung cấp quá nhiều thông tinWebsite: cung cấp quá nhiều thông tin
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Đe dọa liên quan đến con ngườiĐe dọa liên quan đến con người

 Một số giải phápMột số giải pháp

•• Yêu cầu dịch vụ để thể hiện xác định Yêu cầu dịch vụ để thể hiện xác định 
bản thân (phân biệt khách hàng và bản thân (phân biệt khách hàng và 
nhân viên)nhân viên)

•• Đưa ra tiêu chuẩn, mật khẩu không Đưa ra tiêu chuẩn, mật khẩu không 
được đọc thông qua điện thoạiđược đọc thông qua điện thoạiđược đọc thông qua điện thoạiđược đọc thông qua điện thoại

•• Đưa ra tiêu chuẩn để cho mật không Đưa ra tiêu chuẩn để cho mật không 
được ghi lộ rađược ghi lộ ra

•• Đăng ký dịch vụ xác định người gọi để Đăng ký dịch vụ xác định người gọi để 
cho người hỗ trợ khách hàng và dịch vụ cho người hỗ trợ khách hàng và dịch vụ 
hỗ trợ kháchỗ trợ khác

•• Đầu tư máy xén giấy trên mỗi tầng.Đầu tư máy xén giấy trên mỗi tầng. 99



Đe dọa liên quan đến con ngườiĐe dọa liên quan đến con người

 Yêu cầu về chính sáchYêu cầu về chính sách

•• Không được có những tiêu chuẩn, chỉ Không được có những tiêu chuẩn, chỉ 
định không thể thực hiện được định không thể thực hiện được 

•• Chỉ rõ điều được phép, không được phépChỉ rõ điều được phép, không được phép

•• Ngắn gọn súc tích Ngắn gọn súc tích •• Ngắn gọn súc tích Ngắn gọn súc tích 

•• Phải được xem lại thường xuyên đảm Phải được xem lại thường xuyên đảm 
bảo cập nhật bảo cập nhật 

•• Dễ thực hiện và có thể tra cứu được dễ Dễ thực hiện và có thể tra cứu được dễ 
dàngdàng
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Đe dọa liên quan đến con ngườiĐe dọa liên quan đến con người

 Cung cấp thường xuyên thông tin về Cung cấp thường xuyên thông tin về 
tấn công xã hộitấn công xã hội

•• Từ chối cung cấp thông tin hợp đồngTừ chối cung cấp thông tin hợp đồng

•• Thực hiện nhanh các xử lýThực hiện nhanh các xử lý

•• Lộ tênLộ tên•• Lộ tênLộ tên

•• Hăm dọaHăm dọa

•• Các lỗi nhỏCác lỗi nhỏ

•• Yêu cầu truy xuất hoặc những thông tin Yêu cầu truy xuất hoặc những thông tin 
bị cấmbị cấm
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Tấn công kỹ thuậtTấn công kỹ thuật

 Nhóm người dùng tấn công qua Nhóm người dùng tấn công qua 
mạngmạng

 Phân loạiPhân loại

•• Craker: tấn công phá hủy dữ liệu, hệ Craker: tấn công phá hủy dữ liệu, hệ 
thốngthốngthốngthống

•• Hacker: Xâm nhập hệ thống, thông báo Hacker: Xâm nhập hệ thống, thông báo 
quản trị lỗi hệ thốngquản trị lỗi hệ thống

•• Phreak: lợi dụng, sử dụng mạng viễn Phreak: lợi dụng, sử dụng mạng viễn 
thông của người khác  thông của người khác  
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Tấn công kỹ thuậtTấn công kỹ thuật

 Các giai đoạn tấn công của hackerCác giai đoạn tấn công của hacker

•• Do thám: Tìm hiểu thông tin về công ty: Do thám: Tìm hiểu thông tin về công ty: 
ip, …ip, …

•• Duyệt: Tìm kiếm các điểm yếu có khả Duyệt: Tìm kiếm các điểm yếu có khả 
năng tấn côngnăng tấn công

•• Thay đổi quyền truy xuất: Tăng quyền Thay đổi quyền truy xuất: Tăng quyền 
sử dụng hệ thốngsử dụng hệ thống

•• Duy trì quyền truy xuất: Tạo cửa hậu có Duy trì quyền truy xuất: Tạo cửa hậu có 
khả năng tiếp tục tấn côngkhả năng tiếp tục tấn công

•• Xóa bỏ dấu vết: Xóa bỏ nhật ký sự kiệnXóa bỏ dấu vết: Xóa bỏ nhật ký sự kiện
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Tấn công kỹ thuậtTấn công kỹ thuật

 LàLà đoạnđoạn mãmã thựcthực hiệnhiện ngoàingoài ý ý muốnmuốn
đểđể thựcthực hiệnhiện mụcmục đíchđích ngườingười thiếtthiết kếkế

•• VirusVirus

•• WormWorm

•• TrojanTrojan•• TrojanTrojan

•• Logic bombLogic bomb

•• Virus and Worm hoaxesVirus and Worm hoaxes

•• PharmingPharming
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Tấn công kỹ thuậtTấn công kỹ thuật

 LàmLàm chocho ngườingười sửsử dụngdụng khôngkhông tiếptiếp
cậncận đượcđược dịchdịch vụvụ

•• Denial of service (Denial of service (DoSDoS) ) víví dụdụ nhưnhư SynSyn
flood, Fin flood, Smurfs, flood, Fin flood, Smurfs, FraggleFraggle

•• DoSDoS làlà distributed denial of service distributed denial of service •• DoSDoS làlà distributed denial of service distributed denial of service 
((DDoSDDoS) ) 

 BomBom thưthư, , thưthư rácrác, , quảngquảng cáocáo

 PhishingPhishing
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Tấn công kỹ thuậtTấn công kỹ thuật

 TấnTấn côngcông lỗilỗi phầnphần mềmmềm

•• TrànTràn bộbộ đệmđệm

•• SQL injectionSQL injection

•• Command injectionCommand injection

•• CrossCross--site attacksite attack•• CrossCross--site attacksite attack

•• TấnTấn côngcông lỗilỗi chuỗichuỗi địnhđịnh dạngdạng

•• Magic URL, hidden formMagic URL, hidden form

•• TấnTấn côngcông lỗilỗi mậtmật khẩukhẩu
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Tấn công kỹ thuậtTấn công kỹ thuật

 Giải phápGiải pháp

•• Đưa ra giải pháp kỹ thuật tương ứng với Đưa ra giải pháp kỹ thuật tương ứng với 
các hình thức tấn côngcác hình thức tấn công

•• Đưa ra các quy định tuân thủ quy trình Đưa ra các quy định tuân thủ quy trình 
kỹ thuậtkỹ thuật

•• Đội phản ứng với các vấn đề kỹ thuậtĐội phản ứng với các vấn đề kỹ thuật

•• Cập nhât các phương thức tấn công và Cập nhât các phương thức tấn công và 
cách thức phòng ngừacách thức phòng ngừa
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Kết hợp tấn công con người và kỹ Kết hợp tấn công con người và kỹ 
thuậtthuật

 Có sự kết hợp nhất định giữa các loại Có sự kết hợp nhất định giữa các loại 
hình tấn cônghình tấn công

•• Tấn công xã hội có thông tin nhất địnhTấn công xã hội có thông tin nhất định

•• Tấn công kỹ thuật dựa trên thông tin từ Tấn công kỹ thuật dựa trên thông tin từ 
tấn công xã hộitấn công xã hộitấn công xã hộitấn công xã hội

•• Tấn công xã hội dựa trên nền khởi Tấn công xã hội dựa trên nền khởi 
nguồn từ tấn công kỹ thuậtnguồn từ tấn công kỹ thuật
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Đe dọa từ hệ thống vật lýĐe dọa từ hệ thống vật lý

 TấnTấn côngcông vàovào hệhệ thốngthống vậtvật lýlý

•• TrộmTrộm, , cướpcướp

•• TấnTấn côngcông pháphá hoạihoại hệhệ thốngthống vậtvật lýlý

 HỏngHỏng hóchóc vậtvật lýlý

•• XácXác suấtsuất lỗilỗi cáccác hệhệ thốngthống lưulưu trữtrữ xửxử lýlý•• XácXác suấtsuất lỗilỗi cáccác hệhệ thốngthống lưulưu trữtrữ xửxử lýlý

•• TínhTính ổnổn địnhđịnh cáccác hệhệ thốngthống xửxử lýlý

 ĐeĐe dọadọa củacủa cáccác thảmthảm họahọa

•• CháyCháy, , nỗnỗ

•• LũLũ lụtlụt, , thiênthiên taitai

 ĐeĐe dọadọa do do hạhạ tầngtầng cơcơ sởsở
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Nội dung trình bàyNội dung trình bày

 Các đe dọa đến từ nhân tố con ngườiCác đe dọa đến từ nhân tố con người

 Các đe dọa đến từ tấn công hệ thống Các đe dọa đến từ tấn công hệ thống 
máy tínhmáy tính

 Các đe dọa mang tính vật lý khácCác đe dọa mang tính vật lý khác
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