
  

VIAMI Software

Nguy cơ mất tài sản
Bảo vệ tài sản



  

Nội Dung

➢ Nhận thức đúng về giá trị của các loại tài sản (tiền và số)

➢ Tổng kết những nguy mất tài sản

➢ Những tiêu chí cơ bản để phòng chống mất mát

➢ Tư vấn và đòi hỏi về bảo toàn dữ liệu

➢ Những phương pháp và công cụ bảo vệ chống tin tặc hoặc đối thủ cạnh 
tranh đánh cắp thông tin

➢ An toàn dữ liệu trong thời đại mới

➢ An toàn dữ liệu có gì liên quan đến ERP?



  

Phân loại tài sản doanh nghiệp

 TS cố định
 TS hữu hình
 TS vô hình

 TS lưu động
 TS tiền
 Đầu tư
 Kiểm kê
 Phải thu - Phải trả

 TS hữu hình
 TS cố định
 TS lưu động

 TS vô hình
 TS trí tuệ
 Thời gian
 TS số

 Tài liệu
 Dữ liệu



  

Giá trị tài sản doanh nghiệp

TS hữu hình
 ”Có tiền mua tiên...”

 Đo được giá trị

 Lưu động

 Mất đi lấy lại được (người 
làm ra tiền nhưng tiền 
không làm ra người)

 Có thể vay mượn

 Mất = THIỆT

TS vô hình
 Chiến tranh: 1 tình báo = 1 

binh đoàn

 Không đo được giá trị

 Không thể vay mượn

 Mất có thể không lấy lại 
được

 Mất mà không biết (nguy 
hiểm cao)

 Mất = HẠI

Vô hình giá trị cao hơn hữu hình



  

Lịch sử trộm cắp

 Từ khi có xã hội
 Phát triển theo XH

 Tinh vi
 Xảo quyệt
 Gắng sức
 Công nghệ cao
 Nhanh
 Nhạy
 Khắp mọi nơi



  

Định nghĩa thuật  ngữ

 Kẻ trộm (theft)

 Gian lận (fraud)

 Lừa đảo (cheat)

 Cướp giật (rop)

 Lợi dụng

 Phá hoại

 Thất thoát

 Hư hỏng

 Virus

 Gián điệp (spyware)

 Sâu

 Trojan

 Backdoor

 Tấn công

 Câu thông tin (Phishing)

 Vi phạm bản quyền

 Tin tặc



  

Ngoài → Trong
Ăn cắp, ăn cướp,
tấn công, lừa đảo

Nguy cơ mất tài sản

Trong → Trong
Lợi dụng, gian lận,
ăn cắp, lừa đảo, 

hư hỏng, phá hoại

Trong → Ngoài
Lợi dụng, gian lận
lừa đảo, ăn cắp

thất thoát, phá hoại



  

Khả năng mất tài sản hữu hình

 Hỏng

 Bị mất cắp, bị cướp...

 Bảo trì, thay linh kiện...

 Mua về để đấy

 Bão lụt, hỏa hoạn...

 Thay thế hàng trong kho

 Hàng hỏng đưa vào bảo 
hành

 Hàng quá date/hạn bảo 
hành (tồn kho, sắp 
xếp...)

 Lẫn lộn mã hàng

 Hàng biến thể (thay đổi 
linh kiện, ứng dụng...)



  

Khả năng mất tài sản vô hình

 Mất thời gian (chủ quan và 
khách quan)

 Phí thời gian (tổ chức)

 Bị chiếm dụng thời gian

 Bị ăn cắp bản quyền

 Mất mát dữ liệu

 Hỏng hạ tầng

 Mất nơi lưu trữ

 Bị tấn công mạng

 Nhiễm virus (mã độc)

 Bị lấy dữ liệu



  

Nguyên nhân mất tài sản

Nội bộ
 Thiếu nhận thức

 Giá trị tài sản
 An toàn tài sản

 Thiếu ý thức, qui chế

 Mất cảnh giác → Sơ hở

 Thiếu công cụ an ninh

 Tự mình khóa mình

 Thiếu kiểm soát

Ngoại cảnh
 Bất ngờ

 Bị ”khóa tay”

 Không chống cự nổi

 Bất khả kháng



  

Giải pháp quản lý tài sản

 Nhận định rủi ro

 Phát hiện rủi ro

 Đánh giá rủi ro

 Chấp nhận rủi ro

 Giám sát rủi ro

 Kiểm soát rủi ro

 Lấp lỗ hổng của rủi ro

 Qui trình làm việc

 Chuẩn hóa chứng từ

 Số hóa tất cả các tài liệu

 Quản trị yếu tố nhân sự

 Sử dụng PM quản trị

 Kiểm kê liên tục

 Thưởng/phạt thích đáng



  

Lịch sử quản lý tài sản

Trung cổ Ngày nay

C
ô

n
g

 c
ụ

 q
u

ản
 lý

CM công nghiệp CM TT

Quản thúc
Quản công

Quản kho

Quản lý
Quản trị

ERP, CRM, SCM...

EERP

EAS (Enterprise App. Suit)

EC, EB

Kế toán

ERP on the Cloud

Cloud Service

Cloud Computing

SaaS

Tương lai



  

Công cụ quản lý tài sản hiện đại

 ERP on the cloud

 ERP chuyên nghiệp

 EAS (Enterprise Application Suit)

 EERP (Extended ERP)

 ERP (Enterprise Resource Planing)

 MRP (Material Resource Planing)

 PM Kế toán (Accounting Programs)

Vỏ quít dày -
Móng tay nhọn



  

Thời đại thông tin và 
các bài toán an toàn thông tin



  

Nguy cơ mất an toàn thông tin

 Mất dữ liệu
 Hỏng nơi lưu trữ (bad sector, corrupt file, virus...)
 Mất mát, tai nạn, bất khả kháng...

 Bị ăn cắp dữ liệu
 Tấn công từ ngoài vào: thông qua Internet
 Thâm nhập từ trong ra: virus, trojan, spyware...
 Thâm nhập trực tiếp (vật lý) vào máy
 Lan truyền trong mạng nội bộ để tìm đường tấn công
 Tất cả các phương pháp trên kết hợp



  

Sự phát triển của các hiểm họa mã 
độc

1986 2003 2005 Hiện nay

Chuyên nghiệp

Chuyên gia

Phá hoại

Phân tán, kiếm tiền

Kiểm soát, kiếm tiền

Sở thích, vui thú

Không lợi nhuận Vì lợi nhuận



  

Proactive chặn trước những bùng nổ 
mới

ProActive detection of new malware (2009):

Cố gắng cao nhất ngăn chặn bùng nổ chỉ được đến 74%
Nhưng trung bình chỉ được 50%

File

1. AVIRA 74%

2. G-Data 66%

3. Kaspersky 64%

4. ESET NOD32 60%

5. F-Secure, Microsoft6 56%

6. Avast, BitDefender, eScan 53%

7. AVG, TrustPort 49%

8. McAfee 47%

9. Symantec 36%

10. Sophos 34%

11. Norman, Kingsoft 32%



  

Các thuật ngữ

 Dữ liệu sống (nóng): trong môi trường của máy 
đang chạy

 Dữ liệu chết (lạnh): ghi trong HDD độc lập
 malware (mã độc) = virus + sâu + script + spyware 

+ adware + rootkit + botnet + …
 Inbound: từ trong ra
 Outbound: từ ngoài vào
 Outbreak: bùng phát...



  

Môi trường mất an toàn thông tin

 Windows là môi trường kém an toàn nhất kể cả cho 
các dữ liệu ”sống” lẫn ”chết”

 Tất cả các phương tiện truyền dữ liệu (USB, CD, Email, 
Web...) đều chứa đựng nguy cơ

 Các file ghi đều lộ thiên
 Nhiều ứng dụng bảo vệ của bên thứ 3 nhưng vẫn là 

những giải pháp tình thế chạy theo lỗ hổng

 Sơ hở về mặt vật lí ở các máy tính cá nhân
 Yếu tố con người: mất cảnh giác, thiếu ý thức, thiếu 

qui chế an toàn thông tin...



  

Thời đại của các cuộc chiến tranh 
không gian mạng

 Nguy cơ tấn công không gian mạng

 Các cường quốc đều có chiến lược chiến tranh không gian 
mạng (cyber war)

 Các quốc gia mạnh (Mỹ, Pháp, Anh, TQ...) đều chuyển 
sang PMNM để đảm bảo an ninh

 Vấn đề an ninh không gian mạng được Obama hết sức quan 
tâm và có ngân sách lớn

 Chiến tranh Trung Đông đang ứng dụng mọi thủ đoạn tấn 
công mạng và gián điệp mạng (Istrael-Hamas)

 Tin tặc đã có ”Wifi Map” toàn cầu để chờ thời cơ 



  

Mô hình tấn công mạng chủ định
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Mo hình tấn công storm botnet
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Việt Nam đứng thứ 3 TG về hiểm họa 
conficker và thứ nhất về tỉ lệ



  

VNPT đứng đầu cả trong và ngoài



  

Thời điểm mất thông tin

 Khi làm việc tại công sở
 Virus và trojan tấn công qua mọi thương tiện
 ”Hack” từ ngoài vào các server và CSDL

 Khi làm việc ở ngoài công sở
 Mang máy xách tay và phải để lại khách sạn

 Dự tiệc chiêu đãi
 Dạo chơi, du lịch hoặc giao lưu

 Bị mất máy tính cá nhân (laptop)
 Các thiết bị di động cũng có malware nguy hiểm
 Sử dụng mạng wifi ở nơi mình đến làm việc



  

Các thủ đoạn lừa đảo tinh vi
các loại antivirus giả



  

Hiểm họa trên máy cá nhân

 Không mã hóa ổ cứng trước hệ điều hành:
 Cài đặt Windows: khởi động bằng USB Linux

 Đọc và sao lưu toàn bộ dữ liệu
 Cài ”sống” trên máy PM gián điệp tải những thông tin chủ định 

→ add ”whitelist” vào antivirus → khó phát hiện

 Cài đặt Linux: khởi động bằng USB Linux
 Nếu không mã hóa dữ liệu → copy được ngay, sau đó cài gián 

điệp ”sống” vào máy
 Nếu đã mã hóa dữ liệu → cài gián điệp ”sống”

 Có mã hóa ổ cứng trước hệ điều hành: 
 Có thể cài ”sống” spyware trên boot để ăn cắp password mã hóa → 

”mở” ổ cứng sau đó dùng USB Linux xâm nhập



  

Ví dụ điển hình về cuộc ”tấn công 
trong phòng khách sạn”

 12/2009: Joanna Rutkowska đã triển khai 
cuộc tấn công “người hầu gái tai ác” 
chống lại TrueCrypt

 Khởi động lạnh máy có ổ cứng đã được mã 
hóa bằng 1 USB

 Cài vào phần boot 1 PM rồi tắt máy
 Chủ nhân mở máy tính gõ mật khẩu để mở 

mã ổ đĩa và khởi động HĐH
 Có thể ghi lại mật khẩu hoặc cấy mã độc để 

gửi ngay qua Internet cùng thông tin 
khác

 Có thể làm chủ được máy kể cả khi có PM 
an ninh cao cấp nhất



  

Mật khẩu bị mất cắp ngay trước mặt 
bạn

 Với 1 USB đưa vào máy để chuyển dữ liệu
 1 ”PM antivirus” bật lên để ”scan” USB

 PM scan là antivirus giả
 Có chứa script dò tìm mật khẩu

 Trong thời gian ”scan” tất cả các file lưu mật khẩu 
(cookie, mail, key...) đều được đưa vào USB bằng 
1 file ẩn



  

Nguy hiểm nhất: tự lừa dối mình
các PM bẻ khóa là giả mạo



  

Nguy cơ ngay từ nhân sự
(nhân tố chủ quan)

Quản trị mạng
Quảng trị hệ thống
(đang làm chủ thông tin

có thể chi phối TT)

Quản trị an toàn
thông tin

(kiểm soát TT)

Nhân viên
lấy thông tin hoặc
cung cấp ra ngoài
(với mục đích kiếm tiền

hoặc cần khi chuyển chỗ làm)



  

Con đường nhanh nhất để lấy TT

 Lấy người + thông tin
 Lấy thông tin sống

 Đánh lừa để câu thông tin
 Lấy thông tin từ vong trong
 Tấn công cả từ trong lẫn ngoài
 Tấn công từ vòng ngoài

 Lấy thông tin chết
 Tìm mật khẩu
 Giải mã

Thời gian
& khả năng
để đạt đến

Kết quả



  

Nguy hiểm, phức tạp, khó sống...



  

Để chiến thắng, cần có tư duy toàn 
diện

Yếu tố con  người
 Quan trọng nhất

 Được chú trọng nhất

 Phải quản lí nhiều nhất

 Khó quản lí nhất

 Phải có lòng tin nhưng 
không chỉ → kiểm soát 
lòng tin

 Phải có công cụ quản lí 
triệt để, không giao phó

Yếu tố kĩ thuật
 Bám sát tiến bộ kĩ thuật

 Yêu cầu kĩ thuật để loại trừ 
rủi ro

 Đánh giá đúng mức khả 
năng kĩ thuật

 Có thể một nhân tố nhỏ lấp 
lỗ hổng đáng giá lớn

 Tiêu chuẩn hóa an ninh 
thông tin



  

Mẹo an ninh dành cho các lãnh đạo

Nếu sử dụng Windows
 Không là người quản trị bỏ 

quyền bằng DropMyRights

 Thay IE bằng Firefox

 Thay Adobe Acrobat Reader 
bằng Foxit

 Không dùng QuickTime, Java, 
Shockwave, Real Player... 
nếu không cần thiết

 Bỏ Autorun/autoplay

 Thay MSO bằng OOo

Tất cả các HĐH
 Không dùng HDD laptop

 Dùng HDD ngoài được mã 
hóa

 Luôn backup dữ liệu

 Cẩn thận khi nhận e-mail

 Cẩn thận với tất các địa chỉ 
website

 Kiểm tra khóa secure của các 
website



  

Những kỹ năng mà CEO cần có nhất 
để bảo vệ tài sản

 Rõ ràng, minh bạch (trong suốt) và công minh → 
Lập qui trình tốt, kiểm soát tốt

 Nhanh nhạy: nắm bắt và theo dõi cái mới
 Thay đổi và đáp ứng thay đổi: luôn thay đổi và đón 

trước xu hướng
 Huấn luyện viên giỏi: quân giỏi là do tướng giỏi
 Cập nhật kỹ năng quản lý
 Có được báo cáo trực tiếp (tự lấy báo cáo)



  

Để quản lí tài sản hữu hiệu nhất

Tài sản nói chung
 Qui trình quản lí

 Chương trình quản lí

 Môi trường quản lí

 Quản lí con người

 Quản lí thời gian

Tài sản số
 Số hóa, qui trình lưu trữ

 Lưu dữ liệu tập trung

 Quản lí người dùng

 Tách biệt dữ liệu (xác) và 
HĐH (hồn)

 Mã hóa dữ liệu

 Không dùng PM ”chùa”

 PMNM là linh hồn của sự 
phát triển



  

An ninh thông tin liên quan gì đến 
ERP

 Thông tin là tài sản quí báu nhất của DN
 Hoạch định tốt nhưng TT đi ra ngoài thì sao?
 Quản trị DN cần đi song song với quản lí TT
 Giải pháp ERP không thể chạy tốt nếu không có an 

ninh thông tin tốt (có nhiều virus thay đổi nội 
dung khi ghi dữ liệu...)

 Tiến tới thương mại điện tử, dịch vụ đám mây → 
vấn đề an ninh lại càng quan trọng hơn

 Các giải pháp cần được phân tích kỹ lưỡng



  

Thảo luận

Q&A

Lượng hóa bằng tiền giá trị TS số thế nào?
TS số có liên quan gì đến các TS khác?

Bảo vệ TS số có giúp giữ được các TS khác ko?
Công cụ cụ thể nào giúp quản lí TS?

Công cụ cụ thể nào giúp bảo vệ TS số?
Liệu có lấp được 100% các lỗ hổng?
Có nên dùng khi còn lỗ hổng không?

Lấp những lỗ hổng mới phát sinh thế nào?
.........
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