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Ti phm mng
ngày càng tinh vi
Ti mt cuc hi tho do công ty NetEvents t chc gn đây
San Jose, California, Mỹ, các quan chc an ninh c a n c
này đã cnh báo về s tinh vi c a ti phm mng hin nay.
Trong nhiều tr ng hp, s s sut c a con ng i đã tiếp tay
cho các hành đng tn công c a tin tc.
Các diễn giả, từ trái sang, MK Palmore,
Ronald Layton và Michael Levin.
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ào mùa xuân năm ngoái, mt hôm ông
David Mifflin  San Antonio xem bán báo
cáo tín dng ca mình trên mng. Ông nh n
th y có đi u gì đó không n. Ngân hàng Chase Bank
đ ngh ông cung c p mt s thông tin liên quan đn
yêu cu xin m th tín dng, trong khi ông không
h làm đi u này. Đ kim tra tình hình, Mifflin đã
gi đin thoi cho ngân hàng và đc bit, tin tc
(hacker) đã đánh cp thông tin v danh tính, s an
ninh xã hi ca ông. “Đng phát hành th, đó là k
giá mo”, Mifflin nói vi ngân hàng.
K li vi đài NPR, Mifflin cho bit nhi u ngày,
nhi u tun sau đó, k gian vn tip tc n lc dùng
tên ông đ yêu cu m th tín dng. Đi u đó khin
ông th y r t phi n toái và b t an, đn ni nhi u đêm
ông gi t mình t!nh gi c vì b ám ánh.
Mifflin cho hay, sau khi phát hin ra nh"ng đi u
này, ông đã phái đăng ký s# dng dch v ca công
ty báo cáo tín dng Experian, vi m$c phí 26 đô la
mt tháng. “Tôi phái trá 300 đô la mt năm ch! đ
xem thông tin ca chính mình”, Mifflin bc bi nói.
“Đó là thông tin ca tôi, l% ra tôi phái có quy n xem
b t c$ lúc nào, và mi&n phí”.
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Nn nhân Equifax
V t n công ca tin tc nh'm vào hãng thông tin
tín dng Equifax ca M( b phát giác (ngày 29-7)
gây ánh hng ti khoáng mt n#a dân s M(, t+ng
đ+ng 143 triu ng/i. Tin tc đã tip c n đc các
thông tin nhy cám nh tên, ngày sinh, đa ch!, s
an sinh xã hi, th m chí s gi y phép lái xe. Nguy
him h+n, theo Equifax, s th tín dng ca khoáng
209.000 ng/i M( đã b l, trong đó có cá nh"ng
công dân M( sng  nc ngoài nh Anh và Canada.
Equifax là mt công ty báo cáo tín dng có ch$c
năng theo dõi và đánh giá tài chính ca ng/i tiêu
dùng M(. Công ty này đc cung c p hu ht các
thông tin nh khoán vay n, th tín dng, ti n thuê
nhà, đa ch! và thông tin n+i làm vic... đ thc hin
công tác đánh giá.
V t n công nh'm vào Equifax đc cho là v
trm s an sinh xã hi ln nh t trong lch s# nc
M(. Nó khin cho các nhà l p pháp, các công t viên
và nh"ng nn nhân b đánh cp thông tin, kiu nh
tr/ng hp ca ông Mifflin, r t t$c gi n.
Đã h+n hai tháng trôi qua, h u quá ca v tin tc
nói trên đc d báo s% còn kéo dài. V y nh"ng k

tin tc này là ai? Chúng mun gì? Làm sao đ ngăn
chn? Đó là nh"ng câu h5i đc nêu ra ti cuc hi
tháo Global Press Summit 2017 (tm dch là Gp g8
báo chí toàn cu), do NetEvents t ch$c  California.
Khách m/i là các ông MK Palmore t C+ quan Đi u
tra Liên bang M( (FBI) ti San Francisco; Ron
Layton, Phó tr lý Giám đc C+ quan Đc v M(
(USSS); Michael Levin, cu quan ch$c ca B An
ninh ni đa M(.

Tin tc không còn đc lp
Ông MK Palmore (FBI) chia ti phm mng ra
làm bn dng: nh"ng k xâm phm vì đng c+ tài
chính, nh"ng k thc hin các v đe da, nh"ng k
t n công vì mc tiêu xã hi hay mang tính ch t chính
tr, và cui cùng là nh"ng k nhm đn các quc gia.
Ph bin nh t trong s đó, theo ông, là ti phm có
đng c+ tài chính.
“Tin tc đa phn là nam gii, trong đ tu i t
14-32”, Palmore nói và nh n mnh có nh"ng đi
tng ch! mi 14 tu i.
Quan ch$c FBI này cho hay, ông ch$ng kin
nhi u tr/ng hp, nh"ng k tin tc không hc b t
c$ tr/ng nào mà t tìm hiu thông tin trên mng,
sau đó dùng kin th$c t hc đ thc hin các v t n
công và gian l n. Ti phm mng đa s là <n danh,
vì v y r t khó cho lc lng thc thi pháp lu t trong
vic truy tìm và bt gi".
Vì sao nh"ng k t n công vì đng c+ tài chính li
chim s đông? Ông Ron Layton (USSS) nh li câu
chuyn v mt tên cp ngân hàng n i ting  M( cách
đây vài th p niên, có tên là Willie Sutton. Khi đc
cánh sát h5i, ti sao li đi cp ngân hàng, Sutton thán
nhiên trá l/i: “đ+n gián đó là n+i c t gi" ti n”.
Layton cho bit, C+ quan Đc v M( đc quc
hi M( thành l p t năm 1865, ch yu đ ngăn

chn nn ti n giá. Trái qua nhi u năm, nhim v ca
c+ quan này đã chuyn t x# lý ti n gi y sang “ti n
nha” (th tín dng) và ti phm k( thu t s.
“Chúng tôi hin đang đi phó ch yu vi “ti phm
đin t#” trong lĩnh vc ngân hàng”, ông nói. Là ng/i
có 25 năm kinh nghim, Layton cho hay, trc đây lc
lng ca ông th/ng gp các nhóm tin tc hot đng
đc l p, làm vic theo phong cách riêng. Song vài năm
tr li đây, h đã có nh"ng thay đ i đáng k. “Chúng
bit nhau, hp tác vi nhau. Đó là s thách th$c đi
vi t t cá chúng ta”, ông nói.
Michael Levin, cu quan ch$c B An ninh Ni đa,
ng/i đã chuyn sang khu vc t nhân, li có quan
đim khác. Ông cho bit, ch! có lc lng thc thi pháp
lu t mi quan tâm ti tin tc là ai, bi h mun bt gi"
k x u. Còn li, ng/i ta không quan tâm nh"ng đi
tng này. H ch! cn làm sao báo v đc thông tin,
hoc khôi phc đc trang mng tr li mi khi b t n
công, xáy ra s c, hay m t d" liu. “Vì v y, nh"ng gì
chúng tôi đang c gng t p trung vào khu vc t nhân
là làm th nào đ giúp các doanh nghip báo v đc
mình kh5i tr thành mc tiêu t n công”, ông nói.

L i c a con ng
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Ông Levin so sánh, v t n công mng nhi u khi
cũng ging nh đt v nh p vào xe h+i. Đi tng
đu tiên s% th# gi t cánh c#a, nu không đc mi
phá v8 c#a s . Nhi u chic xe b m t ch! vì ch… quên
khóa c#a. “70 - 80% các v t n công mng là do li
ca con ng/i”, ông nói.
V t n công nh'm vào hãng Equifax đang gây ch n
đng th gii là mt ví d đin hình v vic mc phái
nh"ng li s+ đ@ng. Theo ông Levin, công ty này đã
mc mt li r t đ+n gián là không to ra các ch đ
báo m t t+ng x$ng cho máy ch.
“Li này tng xáy ra cách đây 20 năm và gi/ vn

NetEvents là mt công ty c a Anh, đ c thành lp năm 1996. Trong hn 20 năm qua, công
ty này luôn thúc đy các mối quan h gia báo chí, các chuyên gia, các nhà sn xut thiết b,
các công ty phn mềm, các nhà khai thác viễn thông, các công ty d liu/l u tr, các nhà tích
hp h thống, các nhà kinh doanh và các hip hi...
NetEvents t chc các cuc gp gia các nhà lãnh đo về công ngh bao gồm ch tch, giám
đốc điều hành, các quan chc cao cp t các công ty công ngh hàng đu v i các nhà báo và
nhà phân tích cao cp đến t m!i khu vc trên thế gi i đ" giao l u, tìm hi"u, cung cp thông tin
m i nht về nhng s sáng to, hot đng kinh doanh… trong lĩnh vc công ngh thông tin.
Ch đề c a cuc gp năm nay là nhng phát minh sáng to trong lĩnh vc trí tu nhân to,
an ninh mng, Internet vn vt và d liu đám mây.

đc lp li”, ông nh n mnh.
Ông Ron Layton dn ch$ng: “Hu ht các v đt
nh p thành công đ u là do an ninh đc cài đt 
m$c đ th p, ch@ng hn nh s# dng mât kh<u
(password) kiu 1234…”. V quan ch$c USSS cho
r'ng yu t con ng/i là r t quan trng trong vic báo
đám an ninh mng. Theo ông, tin tc hiu r t rõ tâm
lý ca ng/i s# dng. Chúng nm đc mt th$ gây
nghin mi, đó là s tò mò. Chính s tò mò khin bn
va lái xe va nhn tin, luôn mun đc nh"ng thông
tin mi xu t hin trên mng.
B'ng ch$ng ca s tò mò v thông tin mi có 
nhi u n+i ti M(, trong đó có các quán cà phê. Hãy
th# vào b t kỳ quán cà phê nào  M( mà xem, mi
ng/i đ u cm mt vào thit b di đng thay vì nói
chuyn vi nhau, và ng/i ta nh p con tr5 chut
(click) vào mi th$. Đi u đó khin cho bn la đáo
trc tuyn th/ng thành công, vì ng/i ta quá tò mò.
H luôn mun xem đ/ng dn (link) đó dn đn đâu,
nu nh p con tr5 vào thì đi u gì s% di&n ra… “Mt tO
l ln các virus đc hi xâm nh p vào h thng là do
con ng/i click vào t p tin giá đính kèm e-mail”, ông
Layton kh@ng đnh.

Đông tình vi quan đim này, ông Levin cho hay,
dù công ty có công ngh tt nh t nhng nu các nhân
viên ca h không đc giáo dc và nh p vào mi
e-mail h nh n đc và nh p vào t t cá nh"ng liên
kt hay tp đính kèm, thì công ngh cũng bó tay. Ông
Levin k: “T khi tôi không còn làm cho chính ph và
chuyn ra khu vc t nhân, tôi đã phát hin th y mt
l h ng ln trong cách mà các doanh nghip đang x#
lý báo m t. H quên m t mt đi u r t quan trng là
đào to con ng/i đ t v. Các công ty thuê ng/i
mi, đt h vào nh"ng v trí, vai trò quan trng, cung
c p cho h máy tính nhng li không nói cho h bit
là có th và không th làm gì”. Mt trong nh"ng đi u
ln nh t mà ông Levin phát hin ra là, trên thc t
có nhi u t ch$c không mun dành th/i gian đ giáo
dc nhân viên v nh"ng gì h có th và không th
làm. Ln đu tiên trên th gii, chúng ta có mt th
h nh hin nay, đó là mt ng/i sng sut đ/i vi
chic máy tính. Vì v y, đã đn lúc mi công dân, mi
quc gia, mi t ch$c phái tìm cách đ giáo dc con
ng/i cách t báo v mình.
“Nu công ty ca tôi có 10 đô la đ chi tiêu, thì tôi s% chi
t t cá 10 đô la y vào vic giáo dc”, ông Layton nói. e
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Chin Thng
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