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Hội thảo - Triển lãm Quốc gia về      
An ninh Bảo mật 2018 

Trong những năm vừa qua, lĩnh 
vực CNTT tại Việt Nam đã có những 
phát triển vượt bậc, đóng góp ngày 
càng lớn vào quá trình xây dựng và 
phát triển đất nước. Việc ứng dụng 
CNTT cũng dần trở thành ưu tiên 
hàng đầu, đóng vai trò hết sức quan 
trọng và hết sức cần thiết dù là trong 
bất kỳ ngành nghề nào.

Tuy nhiên, chính sự kết nối thường 
trực đến từ các thiết bị xung quanh với 
mạng lưới Internet đã tạo ra những 
nguy cơ, rủi ro, gây mất an toàn thông 
tin diện rộng và có diễn biến gia tăng 
từ một vài năm gần đây.

Ngày 05/4, tại Hà Nội đã diễn ra 
Hội thảo-Triển lãm Quốc gia về An 
ninh Bảo mật 2018 (Security World 
2018) với chủ đề “Tăng cường bảo 
mật dữ liệu và an toàn, an ninh mạng 
trong thế giới kết nối”. 

Theo Trung tướng Hoàng Phước 

Thuận, Cục trưởng Cục An ninh mạng 
(Bộ Công an): “Hoạt động tấn công, 
xâm nhập hệ thống mạng thông tin, 
đánh cắp, làm thay đổi hoặc phá hoại 
các thông tin, dữ liệu trong hầu hết 
các lĩnh vực là mối lo ngại thường 
trực đối với tất cả các cơ quan, tổ 
chức, cá nhân”.

“Các cuộc tấn công mạng phát tán 
thông tin sai lệch mang màu sắc chính 
trị liên tục diễn ra, tác động không 
nhỏ đến an ninh và chính trường của 
nhiều quốc gia. Không gian mạng đã 
và đang trở thành môi trường thuận 
lợi để các cá nhân, tổ chức khủng bố 
liên lạc, tuyển mộ lực lượng, gây quỹ, 
truyền bá tư tưởng chống đối cực 
đoan, kích động sự thù hận và bạo 
lực. Phòng chống tấn công mạng, tội 
phạm mạng, gián điệp mạng, khủng 
bố mạng, chiến tranh mạng và ứng 
phó với những nguy cơ mới đến từ 
không gian mạng đã trở thành vấn đề 
toàn cầu, được nhiều quốc gia xác 
định là nội dung cốt lõi trong bảo vệ, 
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phát triển đất nước”, Trung tướng 
Hoàng Phước Thuận chia sẻ.

Theo ông Nguyễn Thanh Hải, Cục 
trưởng Cục An toàn thông tin (Bộ 
TT&TT): “Thời gian qua, chúng ta đã 
chứng kiến nhiều cuộc tấn công gây 
mất an toàn thông tin xuất hiện trên 
không gian mạng. Các cuộc tấn công 
mạng đang ngày càng dai dẳng, đa 
dạng, thường xuyên và nguy hiểm 
hơn. Trong đó, các mục tiêu tấn công 
đang chuyển dịch từ các mục tiêu cá 
nhân sang các tập đoàn kinh tế lớn 
hay nghiêm trọng hơn là các hệ thống 
thông tin quan trọng của các quốc 
gia”.

Ông Nguyễn Thanh Hải cũng cho 
biết, năm 2017 có các điểm sáng 
đáng ghi nhận là mức độ quan tâm 
đến an toàn, an ninh thông tin của các 
tổ chức, các doanh nghiệp, từ chính 
phủ đến người dân đều đã được 
nâng cao. Thứ hai là hệ thống hành 
lang pháp lý cho việc bảo đảm an 
toàn, an ninh thông tin đã tương đối 
hoàn thiện.

Hội thảo hướng đến mục tiêu giúp 

các doanh nghiệp, tổ chức nắm bắt và 
đánh giá được các hiểm họa an toàn, 
an ninh thông tin hiện nay cũng như 
đề xuất các phương án giúp các tổ 
chức ứng phó kịp thời trước sự phát 
triển nhanh chóng của các nguy cơ 
bảo mật và đảm bảo tuân thủ các quy 
định an toàn bảo mật mới. Đáng chú 
ý, đây là lần đầu tiên sự kiện được tổ 
chức với sự bảo trợ, phối hợp của cả 
5 đơn vị quản lý nhà nước, chịu trách 
nhiệm về an ninh, an toàn thông tin 
mạng là Cục An ninh mạng (Bộ Công 
an), Cục An toàn thông tin, Trung tâm 
ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam 
(Bộ Thông tin và truyền thông), Ban Cơ 
yếu chính phủ, Bộ Tư lệnh tác chiến 
không gian mạng (Bộ Quốc phòng). 

Đây cũng là lần đầu tiên, sự kiện 
ghi nhận sự tham gia của đại diện các 
đơn vị đang quản lý hệ thống mạng 
và hệ thống công nghệ thông tin trọng 
yếu của quốc gia như ngành Tài chính 
(Bộ Tài chính, Ngân hàng nhà nước, 
Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, 
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Kho bạc nhà nước), ngành Viễn thông 
(Tập đoàn Viettel, tập đoàn VNPT, 
Tổng công ty Mobifone), ngành Hàng 
không (Vietnam arilines), ngành Dầu 
khí (Tập đoàn Dầu khí Việt Nam) và 
ngành Điện lực (Tập đoàn Điện lực 
Việt Nam). Sự kiện còn nhận được sự 
quan tâm, trợ giúp của hơn 20 doanh 
nghiệp công nghệ thông tin trong 
nước và quốc tế như: Samsung, 
Cisco, Kaspersky, Huawei, Parasoft, 
Verint System, Novicom, Renova, 
Parasoft, Tufin, Synology, DT Asia, 
Netnam, CMC…

Nguồn: tổng hợp

10 tỉnh, thành đồng bằng sông 
Hồng diễn tập bảo đảm ATTT phục 
vụ Chính phủ điện tử

Giao diện Gameboard các nhiệm vụ, thử 
thách trong diễn tập.

Thực hiện Nghị quyết 138/NQ-CP 
ngày 31/12/2017 về hội nghị Chính 
phủ với địa phương và phiên họp 
Chính phủ thường kỳ tháng 12/2017, 
Chính phủ đã giao Bộ TT&TT chủ trì, 
phối hợp các bộ, ngành, địa phương 
bảo đảm an toàn thông tin mạng, gắn 

kết giữa bảo đảm an toàn thông tin với 
phát triển Chính phủ điện tử và chính 
quyền điện tử các cấp. Ngày 20/4 
vừa qua, Cục An toàn thông tin - Bộ  
TT&TT đã phối hợp với Sở TT&TT 10 
tỉnh, thành phố thuộc khu vực Đồng 
bằng sông Hồng, bao gồm: Hà Nội, 
Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Hà Nam, Hưng 
Yên, Hải Dương, Bắc Ninh, Thái Bình, 
Nam Định, Ninh Bình tổ chức Hội nghị 
tập huấn, diễn tập bảo đảm an toàn 
thông tin phục vụ phát triển Chính phủ 
điện tử và chính quyền điện tử trong 
khu vực.  Sự kiện có sự  đồng hành 
của Tập đoàn VNPT và sự tham gia 
của các doanh nghiệp trong lĩnh vực 
an toàn thông tin như BKAV, CMC...

Thứ trưởng Phan Tâm đến dự và trao quà 
lưu niệm cho các đội

Cán bộ tham gia diễn tập đã được 
trải nghiệm thực tế trong các tác vụ 
tấn công/phòng thủ trên khu vực 
không gian mạng diễn tập CyberGov 
thuộc hệ thống Thao trường Điện tử 
được Cục An toàn thông tin phối hợp 
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với Tập đoàn VNPT và một số doanh 
nghiệp ATTT trong và ngoài nước 
phát triển.

Nội dung diễn tập tập trung chú 
trọng vào việc trải nghiệm thực tế các 
hình thức tấn công, từ đó người tham 
gia diễn tập tiến hành các phương 
thức phòng thủ trên không gian mạng.

Buổi diễn tập giúp trang bị cho cán 
bộ kỹ thuật tại các địa phương những 
kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm thực 
tế và sự nhanh nhạy, ứng phó xử lý 
tình huống khi xảy ra tấn công mạng, 
nguy cơ, mối đe dọa về an toàn đối 
với các hệ thống thông tin, bên cạnh 
mục tiêu tuyên truyền, phổ biến nâng 
cao nhận thức và trách nhiệm của các 
cơ quan, tổ chức và người sử dụng 
về an toàn thông tin. Qua đó, giúp cán 
bộ kỹ thuật có kinh nghiệm thực tiễn 
để tự tin hơn khi ứng phó, xử lý trước 
các cuộc tấn công mạng. 

Nguồn: tổng hợp

Ban Điều hành 898 họp Phiên toàn 
thể lần thứ nhất năm 2018

Sáng ngày 24/4/2018, tại Hà Nội, 
Bộ TT&TT đã tổ chức Phiên họp toàn 
thể lần thứ nhất năm 2018 của Ban 
Điều hành 898. Tham dự có đại diện 
Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công 
an, Văn phòng Chính phủ, Ban Cơ 
yếu Chính phủ… và đại diện các đơn 
vị chức năng liên quan của Bộ TT&TT.

Theo đại diện Cục An toàn thông 
tin (ATTT), cơ quan thường trực 
Ban Điều hành 898, ngay trong năm 
đầu tiên thành lập (năm 2017), các 
chương trình công tác của Ban Điều 
hành đã cơ bản được thực hiện theo 
kế hoạch. Trong năm 2017, Ban đã 
tổ chức Phiên họp toàn thể ban điều 
hành lần thứ nhất và các phiên họp 
chuyên đề. Đồng thời, Ban Điều hành 
898 đã phối hợp với Ban Điều hành 
triển khai ứng dụng CNTT trong cơ 
quan nhà nước kiểm tra tình hình ứng 
dụng CNTT, bảo đảm ATTT tại Bộ Tài 
nguyên và Môi trường, Bộ Y tế, Bảo 
hiểm xã hội Việt Nam và UBND Thành 
phố Đà Nẵng.

Cơ quan thường trực của Ban 
Điều hành đã hoàn thành các nhiệm 
vụ chuyên môn gồm: nghiên cứu xây 
dựng Tiêu chuẩn quốc gia “Yêu cầu 
cơ bản về ATTT theo cấp độ”; nghiên 
cứu xây dựng mô hình khung bảo 
đảm ATTT; nghiên cứu xây dựng tiêu 
chí và khảo sát đánh giá hoạt động 
bảo đảm ATTT trong các cơ quan tổ 
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chức; nghiên cứu xây dựng tiêu chí 
và khảo sát đánh giá mức độ bảo đảm 
ATTT của các bộ, ngành, địa phương; 
nghiên cứu xây dựng tiêu chí và khảo 
sát đánh giá chất lượng sản phẩm, 
dịch vụ ATTT mạng tại Việt Nam.

Về công tác đánh giá tình hình 
bảo đảm ATTT trong các cơ quan, tổ 
chức, Cục ATTT đã xây dựng xong 
bộ tiêu chí đánh giá và đã được sử 
dụng để thực hiện đánh giá giai đoạn 
I với khối doanh nghiệp (360 doanh 
nghiệp), trong đó có 56 ngân hàng, 
tổ chức tài chính, 304 doanh nghiệp 
vừa và nhỏ. Theo đó, mức độ bảo 
đảm ATTT của khối doanh nghiệp là 
54,2%, trong đó khối doanh nghiệp 
ngân hàng tài chính đạt 59,9%, khối 
các doanh nghiệp còn lại đạt 31,1%. 
Qua kết quả đánh giá giai đoạn 1, 
Cục ATTT nhận định kết quả đã cơ 
bản phản ánh đúng tình hình thực 
tế bảo đảm ATTT trong các doanh 
nghiệp. Kết quả này sát với thực tế 

hơn so với kết quả đánh giá của các 
năm trước đó thông qua việc thay đổi 
nội dung bộ tiêu chí và phương pháp 
đánh giá.

Tại Phiên họp, các đại diện đến từ 
các Bộ, ngành đều đánh giá cao hoạt 
động của Cục ATTT- cơ quan thường 
trực của Ban Điều hành 898 trong năm 
2017. Tuy nhiên, các đại biểu đều bày tỏ 
lo ngại về tình hình bảo vệ thông tin cá 
nhân và bày tỏ mong muốn  Ban Điều 
hành có hội thảo chuyên đề về thực thi 
pháp luật bảo vệ thông tin cá nhân.

 Đại diện Bộ Công an đề xuất Ban 
Điều hành cần có đánh giá về một vài 
doanh nghiệp cung cấp dịch vụ nội 
dung. Trên thị trường hiện nay, có tình 
trạng một số doanh nghiệp thu thập 
thông tin từ các tài khoản Facebook 
cá nhân.

 Đại diện VNCERT cho rằng về 
bảo vệ ATTT cá nhân, Luật Dân sự, 
Luật Hình sự và Luật An toàn thông tin 
mạng đều đã có quy định, tuy nhiên, 
hiện đang thiếu văn bản luật quy định 
chế tài đối với các công ty thu thập 
thông tin cá nhân.
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 Cũng tại Phiên họp, các đại biểu 
đã đóng góp ý kiến cho Báo cáo các 
nội dung triển khai Quyết định số 898 
và Chương trình công tác năm 2018 
của Ban Điều hành.

Nguồn: tổng hợp

Hơn 163 triệu tài khoản Zing ID bị lộ 
thông tin trên diễn đàn nước ngoài

Ngày 24/4, trên một diễn đàn 
chuyên chia sẻ, mua bán dữ liệu rò 
rỉ trên mạng là Raidforums.com, một 
thành viên chia sẻ file dữ liệu được 
cho là gồm 163.666.400 tài khoản 
Zing ID của VNG. Theo người này, 
dữ liệu (được đóng gói bằng các tệp 
dữ liệu có tổng dung lượng khoảng 
7,5GB) bao gồm: mật khẩu, tên đăng 
nhập, mã game (gamecode), email, 
số điện thoại, tên đầy đủ, ngày sinh, 
địa chỉ, IP, tên thành phố, tên quốc 
gia,... của những người có tài khoản 
Zing ID.

Theo VNG, dữ liệu rò rỉ nói trên 
nằm trong số 160 triệu tài khoản Zing 
ID có nguy cơ bị rò rỉ mà công ty phát 
hiện từ năm 2015. Tại thời điểm đó, 
công ty đã có biện pháp kỹ thuật 
nhằm ngăn chặn xâm nhập và hạn 
chế số người bị ảnh hưởng. 99% tài 
khoản trên không phát sinh hoạt động 
trong khoảng một năm gần đây, đồng 
thời phạm vi tác động tập trung vào 
các người dùng chơi game của VNG.

Bài chia sẻ cho file dữ liệu có tới hơn 163 
triệu tài khoản người dùng VNG

Zing ID là tên gọi tài khoản người 
dùng của VNG. Chỉ với một ID, người 
dùng có thể sử dụng một số dịch 
vụ của công ty như chơi game, truy 
cập mạng xã hội Zing Me. Trước đây, 
Zing ID còn sử dụng được với một 
số tiện ích khác của VNG trong đó có 
Zing MP3 nhưng từ cuối 2016, công 
ty đã chuyển sang Zalo ID. Như vậy, 
theo tập đoàn này, vụ lộ thông tin 
trên không ảnh hưởng trực tiếp tới 
các dịch vụ như Zing MP3, Zalo (trò 
chuyện OTT), dịch vụ trung gian thanh 
toán Zalo Pay...
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Tài khoản Zing ID sử dụng được nhiều  
dịch vụ của công ty VNG

Tuy nhiên, theo một số chuyên gia 
bảo mật cho biết, tập thông tin trên 
có nhiều dòng trùng nhau nên số tài 
khoản có nguy cơ rò rỉ sau khi loại bỏ 
trùng nhau là khoảng 33 triệu Zing ID. 
Mật khẩu rò rỉ được mã hoá MD5 chứ 
không phải văn bản thuần nên không 
phải ai cũng có thể đăng nhập được 
vào Zing ID từ thông tin lộ trên. Dù 
thế, mật khẩu mã hoá này có mức độ 
an toàn không cao do không có chuỗi 
ký tự ngẫu nhiên (salt).

Để đảm bảo an toàn thông tin, đặc 
biệt do thói quen của một số người 
dùng chung mật khẩu cho các dịch vụ 
khác nhau, khuyến nghị người dùng 

có tài khoản Zing ID nên lập tức đổi 
mật khẩu, kể cả với những dịch vụ 
khác nhưng có dùng chung mật khẩu 
giống của Zing ID.

Nguồn: tổng hợp

Tăng cường đảm bảo an toàn thông 
tin kỳ nghỉ lễ 30/4 - 01/5/2018

Ngày 23/4, Cục An toàn thông tin 
(Bộ TT&TT) đã có văn bản gửi các đơn 
vị chuyên trách về CNTT, ATTT thuộc 
các Ban, Bộ, ngành, địa phương… để 
đôn đốc tăng cường bảo đảm ATTT 
kỳ nghỉ lễ 30/4 và 01/5/2018.

Qua công tác theo dõi, giám sát, 
Cục ATTT nhận thấy thời gian gần đây 
tình hình tấn công mạng tại Việt Nam 
và nhiều quốc gia trên thế giới tiếp tục 
diễn biến phức tạp, tấn công mạng 
tăng mạnh về quy mô, số lượng cũng 
như mức độ nguy hiểm.

Cuối tháng 01/2018 là chiến dịch 
tấn công lừa đảo (với trên 1.000 trang 
giả mạo) nhằm thu thập thông tin cá 
nhân của người dùng thông qua các 
chương trình khuyến mại, giảm giá, 
tặng quà tri ân cho khách hàng. Ngày 
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18/4/2018, Cục ATTT cũng phát hiện 
ít nhất 20 trang lừa đảo thu thập thông 
tin cá nhân của người dùng, với hình 
thức tương tự như chiến dịch tấn 
công trước đó, có thể trong dịp nghỉ 
lễ chiến dịch tấn công này lại bùng 
phát trở lại. 

Đầu tháng 4/2018 có nhiều cuộc 
tấn công mạng ở nhiều quốc gia trên 
thế giới lợi dụng nhóm lỗ hổng trên 
các thiết bị router/switch. Tại Việt Nam 
có trên 1.000 thiết bị có khả năng bị 
ảnh hưởng. 

Đặc biệt, trong Quý 1/2018 có trên 
trên 9 triệu lượt địa chỉ IP của Việt 
Nam tiếp tục nằm trong các mạng 
botnet lớn trên thế giới, ít nhất 1.422 
cuộc tấn công mạng vào các hệ thống 
thông tin của Việt Nam (trong đó có 
911 cuộc tấn công lừa đảo, 303 cuộc 
tấn công cài đặt phần mềm độc hại 
và 128 cuộc tấn công thay đổi giao 
diện).

Trước bối cảnh trên, cùng với 
thực tế những năm trở lại đây tình 

hình ATTT tại Việt Nam thường có 
diễn biến phức tạp, đặc biệt trong 
khoảng thời gian diễn ra sự kiện lớn 
của đất nước và những dịp nghỉ lễ. 
Nhằm bảo đảm ATTT trong kỳ nghỉ 
lễ 30/4 và 01/5/2018 Cục An toàn 
thông tin yêu cầu các cơ quan, doanh 
nghiệp nhà nước chủ động rà soát các 
điểm yếu, lỗ hổng trên hệ thống; tăng 
cường triển khai các giải pháp bảo 
đảm ATTT cho các hệ thống thông tin 
của cơ quan.

Đồng thời, các cơ quan, doanh 
nghiệp cần tăng cường theo dõi, giám 
sát chủ động phát hiện sớm các nguy 
cơ, dấu hiệu tấn công mạng, kịp thời 
xử lý các vấn đề phát sinh. Cử cán bộ 
kỹ thuật trực theo dõi, giám sát liên 
tục hệ thống trong kỳ nghỉ. 

Khi phát hiện dấu hiệu của các 
chiến dịch tấn công mạng, thông báo 
về cơ quan chức năng liên quan để 
có biện pháp xử lý kịp thời, giảm thiểu 
thiệt hại.

Nguổn: tổng hợp
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Tin tặc lấy trộm dữ liệu máy tính 
qua đường dây điện

Các nhà nghiên cứu từ trường 
Đại học Ben Gurion tại Israel đã cho 
thấy sự biến động dòng chảy “lan 
truyền qua đường dây điện” có thể 
được sử dụng để bí mật đánh cắp dữ 
liệu từ thiết bị. Điều này nghe có vẻ 
giống như trong bộ phim hành động 
của James Bond, nhưng đó là sự 
thật. Một nhóm các nhà nghiên cứu 
đã thử nghiệm giao thức out-of-band 
để đánh cắp dữ liệu từ một máy tính 
hoàn toàn không kết nối mạng (air-
gapped computer) bằng ánh sáng, 
âm thanh, nhiệt độ, điện từ, sóng từ 
và siêu âm.

Máy tính độc lập (air-gapped 
computer) là thiết bị được cô lập khỏi 
mạng Internet và mạng cục bộ. Nó 
được cho là thiết bị an toàn nhất, rất 
khó thâm nhập, chủ yếu dùng để lưu 
trữ dữ liệu bí mật.

PowerHammer là kỹ thuật vừa 
được phát hiện, giúp các tin tặc có 
thể kiểm soát việc sử dụng CPU của 
máy tính độc lập bằng phần mềm độc 

hại. Nó được thiết kế đặc biệt để tạo 
ra dao động dòng chảy theo mô hình 
mã Morse để truyền đi gợi ý dữ liệu 
dưới dạng nhị phân (mã 0 và 1).

Để thu thập các thông tin mã hóa 
nhị phân, kẻ tấn công cần đưa vào 
phần cứng một thiết bị theo dõi dòng 
chảy truyền qua đường dây điện (để 
tiến hành đo phát xạ) và sau đó giải 
mã dữ liệu.

Các nhà nghiên cứu cho biết: 
“Chúng tôi phát hiện ra rằng một 
phần mềm độc hại đang chạy trên 
máy tính có thể điều chỉnh điện năng 
tiêu thụ của hệ thống, bằng cách 
kiểm soát khối lượng công việc của 
CPU. Những dữ liệu nhị phân có thể 
được điều chỉnh theo sự thay đổi 
dòng chảy thực tế, lan truyền qua các 
đường dây điện và bị khai thác bởi kẻ 
tấn công”.

Theo báo cáo, tin tặc có thể lọc dữ 
liệu từ máy tính với tốc độ 1.000 bit/
giây, tùy thuộc vào cách chúng tiếp 
cận. Tốc độ có thể đẩy lên cao nếu 
kẻ tấn công tiếp cận được với đường 
dây điện gắn trực tiếp với thiết bị. 
Cuộc tấn công này được gọi là “Line-
level PowerHammering”. Nếu kẻ tấn 
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công truy cập từ bảng điểu khiển 
điện bên ngoài tòa nhà, tốc độ truy 
cập “Line-level PowerHammering” sẽ 
giảm nhiều.

Trong cả hai hình thức truy cập trên, 
tin tặc đều sẽ đo và mã hóa tín hiệu 
nhận được. Sau đó, chúng sẽ lọc lại 
thông tin và tiến hành giải mã dữ liệu. 
Với cuộc tấn công PowerHammering 
cấp cao, các nhà nghiên cứu đã lọc 
dữ liệu từ máy tính chạy bộ vi xử lý 
bốn nhân Intel Haswell có tốc độ 1000 
bit/giây và máy chủ Intel Xeon E5-
2620 với tốc độc 100 bit/giây, tỷ lệ lỗi 
ở cả hai thiết bị đều là 0%.

Thực hiện lấy thông tin từ bảng 
điều khiển điện có sự suy giảm về 
hiệu năng nhất định. Lý do chính là do 
tín hiệu bị nhiễu nền ở chuyển pha (vì 
điện được chia sẻ với nhiều thiết bị 
khác như bóng đèn và điều hòa). Các 
nhà nghiên cứu đo được tốc độ 3 bit/

giây với tỷ lệ lỗi bằng 0, tỷ lệ này tăng 
lên đến 4,2% ở tốc độ 10 bit/giây.

Các nhà nghiên cứu cũng cho 
biết thêm rằng: “Kết quả chỉ ra 
rằng cuộc tấn công bằng hình thức 
PowerHammer chỉ có thể được sử 
dụng để lọc ra dữ liệu có dung lượng 
nhỏ như mật khẩu, mã thông tin xác 
thực, khóa mã hóa,…”

Nguồn: tổng hợp

Mã độc trên android bí mật ghi âm 
cuộc gọi và thu thập dữ liệu

Các nhà nghiên cứu bảo mật tại 
Cisco Talos đã phát hiện ra một số 
mã độc mới trên Adroid đã được 
phát tán rộng núp dưới bóng của một 
phần mềm diệt Virus có tên là “Naver 
Defender”.

Được mệnh danh là KevDroid, mã 
độc là một trình điều khiển quản trị 
từ xa (RAT), được thiết kế để ăn cắp 
các dữ liệu nhạy cảm từ các thiết bị 
Android bị nhiễm, cũng như là ghi âm 
lại các cuộc gọi của bạn.

Các nhà nghiên cứu từ Cisco Talos 
đã cho ra bài phân tích về hai loại mã 
độc KevDroid gần đây đã phát tán trên 
diện rộng, ngay sau khi mã độc lần đầu 
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tiên được phát hiện tại ESTsecurity 
Hàn Quốc 2 tuần trước đó.

Hầu hết các chủng loại của 
KevDroid được phát hiện trong tháng 
3 năm nay có thể làm những việc sau:

- Ghi âm cuộc gọi và âm thanh;
- Lấy trộm lịch sử web;
- Chiếm quyền root;
- Lấy trộm lịch sử cuộc gọi, tin 

nhắn và mail;
- Thu thập vị trí mỗi 10 giây/lần;
- Thu thập danh sách các ứng 

dụng cài đặt.
Mã độc đã sử dụng một mã nguồn 

mở trên GitHub để có thể ghi âm cuộc 
gọi đến và ra từ các máy Android bị 
lây nhiễm.

Tất cả những dữ liệu bị đánh cắp 
sẽ được chuyển đến C&C Server của 
Hacker, dựa trên API của PubNub sử 
dụng HTTP POST request.

 “Nếu kẻ thù có thể lấy được 
thông tin của bạn từ KevDroid nó có 

thể dẫn đến một số hiểm họa khôn 
lường như: Bắt cóc người thân, tống 
tiền bằng ảnh và video nhạy cảm, ăn 
cắp thông tin liên quan đến tài chính 
ngân hàng…”

Các nhà nghiên cứu cũng phát 
hiện ra một mã độc khác tương tự 
hướng tới người dùng Windows sử 
dụng chung cách thức với KevDroid.

  Người dùng Android được 
khuyến khích thường xuyên kiểm tra 
các ứng dụng được cài trên điện thoại 
của mình và loại bỏ đi các dứng dụng 
nghi ngờ mà bạn chưa hề cài nó.

Một số lời khuyên để các bạn 
tránh khỏi mã độc:

- Không nên cài đặt ứng dụng 
không rõ nguồn gốc;

- Nên bật tính năng Google Play 
Protect;

- Bật tính năng xác thực ứng dụng 
trên Google Play;

- Tắt tính năng cài ứng dụng từ 
nguồn không xác thực khi không cần 
tới;
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- Cài trình diệt Virus từ các nhà 
cung cấp uy tín;

- Thường xuyên Backup điện 
thoại của bạn;

- Sử dụng các ứng dụng mã hóa 
để bảo vệ thông tin nhạy cảm;

- Không mở những thứ bạn không 
biết hoặc nghi ngờ;

- Cài đặt mật khẩu cho điện thoại;
- Luôn luôn cập nhật phầm mềm 

mới nhất.
Nguồn: tổng hợp

Tin tặc có thể mở khóa hàng triệu 
phòng khách sạn

Nếu bạn thường xuyên để lại 
những thứ quý giá và đắt tiền như 
laptop và hộ chiếu trong phòng khách 
sạn, hãy cẩn thận. Phòng của bạn có 
thể được mở khóa bởi không chỉ một 
nhân viên có quyền truy cập vào khóa 
chính, mà còn bởi một người ngoài.

Một lỗ hổng nghiêm trọng về thiết 
kế trong hệ thống khóa điện tử phổ 
biến đã được khai thác để mở khóa 

mọi phòng trong một cơ sở và khiến 
hàng triệu phòng khách sạn trên toàn 
thế giới rơi vào nguy cơ mất an toàn 
bởi tin tặc.

Lỗ hổng này đã được phát hiện 
trong hệ thống khóa Vision của 
VingCard – được sản xuất bởi nhà 
sản xuất khóa lớn nhất thế giới – 
Assa Abloy và được triển khai tại hơn 
42.000 cơ sở ở 166 quốc gia khác 
nhau, tương đương với hàng triệu 
cửa ra vào.

Sau hàng ngàn giờ làm việc, các 
nhà nghiên cứu của F-Secure, Tomi 
Tuominen và Timo Hirvonen đã xây 
dựng một ‘Master Key’ có thể được 
sử dụng để mở khóa cửa của bất 
kỳ phòng khách sạn nào bằng cách 
sử dụng công nghệ khóa kỹ thuật số 
Vision của VingCard, mà không để lại 
dấu vết trên hệ thống.

Để tạo ‘Master Key’ truy cập vào 
phòng được bảo mật bởi hệ thống 
Vision, yêu cầu đầu tiên là giữ thẻ 
khóa điện tử — bất kỳ thẻ khóa điện 
tử hiện tại, cũ hoặc hết hạn nào cho 
bất kỳ phòng nào trong cơ sở mục 
tiêu sẽ giúp hoàn thành công việc.

Để lấy khóa điện tử (RFID hoặc 
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magstripe), kẻ tấn công có thể đọc dữ 
liệu từ xa bằng cách đứng gần khách 
sạn hoặc nhân viên có thẻ khóa trong 
túi hoặc đơn giản là có thể đặt phòng 
và sau đó sử dụng thẻ đó làm nguồn. 
Những gì kẻ tấn công phải làm là mua 
một portable programmer với giá một 
vài trăm đô la để trực tuyến ghi đè lên 
nó và có thể tạo ra một ‘Master Key’ 
trong vòng vài phút.

Tuy nhiên, F-Secure cho biết họ 
đã sử dụng phần mềm tùy chỉnh của 
mình để thực hiện việc hack đặc biệt 
này và vì vài lý do, các nhà nghiên cứu 
sẽ không phát hành nó.

Các thiết bị tùy chỉnh theo yêu cầu 
(một đầu đọc /ghi RFID) sau đó được 
để gần với khóa mục tiêu, sẽ thử các 
key khác nhau trong chưa đầy một 
phút và định vị ‘Master Key’ để mở 
khóa cửa.

Bây giờ, bạn có thể sử dụng thiết 
bị được tùy chỉnh này làm ‘Master 
Key’ để mở bất kỳ cửa nào trong cơ 
sở hoặc viết lại khóa chính cho thẻ 
khóa của bạn. Sau khi thực hiện xong, 
bây giờ bạn có thể truy cập vào bất 

kỳ phòng nào trong khách sạn bằng 
‘Master Key’.

Tuominen cho biết: “Bạn có thể 
tưởng tượng những gì một kẻ xấu 
có thể làm với một ‘Master Key’ cho 
phép ra vào bất kỳ phòng nào trong 
khách sạn. Chúng tôi chưa tìm được 
ai đang thực hiện cuộc tấn công kiểu 
này trong thực tế ngay bây giờ.”

Các nhà nghiên cứu đã thông báo 
phát hiện tới Assa Abloy vào tháng 
4/2017, và trong năm này, cả hai bên 
đã cùng nhau phát triển một giải pháp, 
bao gồm cách thức ngẫu nhiên hóa 
hiệu quả toàn bộ keyspace.

Assa Abloy đã phát hành bản vá 
lỗi phần mềm cho các hệ thống của 
hãng vào tháng 2/2018 và các bản 
cập nhật cho các khách sạn bị ảnh 
hưởng. Đồng thời hãng cũng kêu gọi 
bất kỳ khách sạn nào sử dụng phần 
mềm này cập nhật bản vá càng sớm 
càng tốt.

F-Secure vẫn chưa công bố đầy đủ 
chi tiết kỹ thuật của bản hack. Ngoài 
ra, không có bằng chứng cho thấy 
hack đã từng bị khai thác trong thực 
tế, nhưng các cuộc tấn công không 
gian mạng nhắm đến các khách sạn 
không phải là điều mới mẻ.

Nguồn: tổng hợp
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Các nhà lãnh đạo ASEAN ra tuyên 
bố chung tăng cường hợp tác an 
toàn thông tin mạng

Ngày 28/4, Hội nghị Cấp cao Hiệp 
hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) 
lần thứ 32 diễn ra tại Singapore đã kết 
thúc tốt đẹp, tái khẳng định sự hợp 
tác và tầm nhìn chung của khối. Các 
nhà lãnh đạo ASEAN đã thông qua 
những văn kiện phù hợp với những 
ưu tiên trong năm nay cho ASEAN 
nhằm tăng cường tính linh hoạt và 
khả năng sáng tạo của khối này.

Hội nghị lần này có chủ đề “Tự 
cường và sáng tạo” (Resilient and 
Innovative), lãnh đạo của 10 quốc gia 
thành viên ASEAN đã thông qua qua 
3 văn bản quan trọng là: Tầm nhìn của 
các nhà lãnh đạo ASEAN về thương 
mại mang tính sáng tạo và chủ động; 

Mạng lưới các thành phố thông minh; 
và Hợp tác an toàn thông tin trong 
ASEAN.

Tuyên bố hợp tác an toàn thông 
tin của Hội nghị đã nêu rõ các 
nước  ASEAN chia sẻ tầm nhìn chung 
của khu vực về một không gian mạng 
hòa bình, an toàn và tự cường để đáp 
ứng sự phát triển kinh tế, tăng cường 
kết nối khu vực và cải thiện các điều 
kiện sống tốt hơn cho tất cả các nước 
thành viên.

Các nước ASEAN nhận thức rõ 
các mối đe dọa trên không gian mạng 
đã từ lâu được xem là một vấn đề 
quốc tế, sự khẩn cấp và sự phức tạp 
gia tăng của các mối đe dọa từ không 
gian mạng và xuyên quốc gia ngày 
càng nhiều mà khu vực ASEAN đang 
phải đối mặt cùng với số hóa nền kinh 
tế đang diễn ra rộng khắp và sự gia 
tăng của các thiết bị kết nối Internet 
trong khu vực.

ASEAN nhận thấy an toàn thông 
tin đang là một vấn đề xuyên xuyết 
cần sự phối hợp kinh nghiệm từ nhiều 
bên trong nhiều lĩnh vực để giải quyết 
các mối de dọa một cách hiệu quả. 
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Các nước ASEAN cũng nhận thức 
sâu sắc không gian mạng đang cho 
thấy một cơ hội lớn cho phát triển 
kinh tế, công nghệ trong khu vực và 
có thể mang lại một nguồn việc làm 
rất lớn.

ASEAN cũng đánh giá cao về sự 
cần thiết thúc đẩy các quy tắc mạng 
mang tính tự nguyện quốc tế về trách 
nhiệm quốc gia là quan trọng trong 
việc thúc đẩy sự tin cậy, lòng tin và 
việc xây dựng rốt ráo một không gian 
mạng dựa trên các quy tắc.

ASEAN tái khẳng định luật pháp 
quốc tế và đặc biệt là Công ước của 
Liên hợp quốc là thích hợp và cần 
thiết để duy trì sự ổn định và thúc đẩy 
một môi trường công nghệ thông tin 
và truyền thông (ICT) mở, an toàn, ổn 
định, có thể tiếp cận và hòa bình.

ASEAN nhận thức rõ về chủ 
quyền quốc gia của các nước thành 
viên, các quy tắc, quy định quốc tế 
theo chủ quyền quốc gia áp dụng 
vào các hoạt động ICT của các nước 
thành viên và quyền hạn pháp lý của 
các nước thành viên đối với hạ tầng 
ICT trong khu vực.

ASEAN khẳng định ASEAN cần có 
tiếng nói đối với các thảo luận quốc 
tế về xây dựng chính sách quốc tế 
và các khuôn khổ xây dựng các khả 
năng liên quan tới an toàn thông tin 
do đó để thúc đẩy các mối quan tâm 
khu vực hiệu quả hơn tại các cuộc 
thảo luận quốc tế.

Tuyên bố cũng nêu rõ các kết quả 
của các thỏa luận khác nhau tại các 
diễn đàn khu vực ASEAN đã kêu gọi 
sự hợp tác khu vực nhiều hơn trong 
xây dựng chính sách an toàn thông 
tin, ngoại giao, hợp tác và xây dựng 
khả năng, như Tuyên bố của Chủ 
tịch Hội nghị ASEAN lần thứ 31 ngày 
13/11/2017 tại Manila, Philippines; 
Thông cáo chung của Hội nghị các 
Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 
50 vào ngày 05/8/2017 tại Manila, 
Philippines; Tuyên bố chung của các 
Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN về hợp 
tác trao đổi, cam kết với thế giới của 
Hội nghị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng 
ASEAN lần thứ 11 (ADMM) ngày 
23/10/2017 tại Manila, Philippines; 
cũng như các kết quả của các thảo 
luận của các Bộ trưởng ICT và an 
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toàn thông tin ASEAN tại Hội nghị Bộ 
trưởng về an toàn thông tin (AMCC) 
ngày 18/9/2017 tại Singapore.

Tuyên bố Hội nghị thượng đỉnh 
ASEAN lần này cũng nhấn mạnh sự 
cần thiết thúc đẩy các nhiệm vụ liên 
quan trong các tổ chức ngành và 
trụ cột ASEAN để tránh sự chồng 
chéo các nỗ lực, trong khi vẫn đảm 
bảo được các sáng kiến hiện nay và 
tương lai về an toàn thông tin được 
điều phối và tổ chức.

ASEAN nhận thức các công việc 
đã thực hiện trong việc thúc đẩy hợp 
tác an toàn thông tin khu vực và xây 
dựng khả năng lớn hơn, trong đó có 
việc đào tạo thực thi pháp luật về 
an toàn thông tin và tội phạm mạng 
thông qua các nỗ lực như Hội nghị 
bộ trưởng ASEAN về tội phạm xuyên 
quốc gia (AMMTC), Hội nghị Bộ trưởng 
CNTT - Viễn thông (TELMIN), AMCC, 
Chương trình khả năng mạng ASEAN, 
Phiên họp về an ninh ICT và cuộc họp 
nhóm công tác của các chuyên gia và 
ADMM về an toàn thông tin của Diễn 
đàn khu vực ASEAN (ARF).

Các nước ASEAN lưu ý các sáng 

kiến giải quyết các mối đe dọa không 
gian mạng thông qua các diễn đàn 
đa phương khác, trong đó có Liên 
Hợp Quốc.

Theo đó, các nước ASEAN đồng 
thuận khẳng định sự cần thiết phải 
xây dựng hợp tác và phối hợp chặt 
chẽ hơn trong các quốc gia thành 
viên ASEAN về xây dựng chính sách 
an toàn thông tin và các sáng kiến xây 
dựng khả năng, trong đó thông qua 
Chương trình khả năng mạng ASEAN 
(ASEAN Cyber Capacity Programme), 
AMCC và Trung tâm xây dựng khả 
năng an toàn thông tin ASEAN – Nhật 
Bản (ASEAN - Japan Cybersecurity 
Capacity Building Centre), hướng tới 
thúc đẩy các quy tắc mạng tự nguyện 
và mở, cũng như xây dựng một không 
gian mạng dựa trên các quy tắc hòa 
bình, an toàn và chủ động để đóng 
góp vào phát triển kinh tế, kết nối khu 
vực và cải thiện các điều kiện sống 
trong ASEAN.

ASEAN nhận thức các quốc gia 
thành viên cần thiết triển khai các biện 
pháp xây dựng lòng tin mang tính 
thực tiễn và thông qua một bộ quy 
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tắc chung, chủ động và mở về hành vi 
quốc gia trên không gian mạng, theo 
đó để thúc đẩy sự tin cậy và lòng tin về 
việc sử dụng không gian mạng cho lợi 
ích toàn diện là sự thịnh vượng và hội 
nhập kinh tế trong khu vực to lớn hơn.

ASEAN cũng nhận thức rõ giá trị 
của việc tăng cường đối thoại và hợp 
tác về các vấn đề an toàn thông tin 
với các nước đối thoại và các bên 
ngoài ASEAN và các nền tảng khác 
do ASEAN chủ trì, trong đó có ARF và 
ADMM Plus.

ASEAN đề nghị các Bộ trưởng phụ 
trách lĩnh vực liên quan từ các quốc 
gia thành viên xem xét kỹ và đệ trình 
các khuyến nghị khả thi trong việc 
điều phối chính sách an toàn thông 
tin, các nỗ lực ngoại giao, hợp tác, và 

xây dựng khả năng trên các nền tảng 
khác nhau của 3 trụ cột ASEAN, theo 
đó, các nỗ lực của ASEAN cần được 
tập trung, hiệu quả và được điều phối 
chính thức trên vấn đề chung quan 
trọng này.

Tuyên bố cũng giao nhiệm vụ 
cho các Bộ trưởng các Bộ liên quan 
của các nước thành viên ASEAN nỗ 
lực bàn thảo theo khuôn khổ các Hội 
nghị Bộ trưởng an toàn thông tin và 
ICT ASEAN tại AMCC, TELMIN cũng 
như các cơ quan ngành liên quan như 
AMMTC, để xác định danh sách các 
quy định, quy tắc mang tính ổn định, tự 
nguyện, thực tiễn có trách nhiệm quốc 
gia trong không gian mạng mà ASEAN 
có thể hợp tác thông qua, triển khai và 
để thúc đẩy hợp tác xuyên biên giới 
trong việc giải quyết các lỗ hổng hạ 
tầng trọng yếu, cũng như để khuyến 
khích các biện pháp xây dựng khả 
năng và hợp tác để giải quyết việc sử 
dụng không gian mạng để khủng bố 
và tội phạm mạng, tham chiếu các quy 
tắc được khuyến nghị trong Báo cáo 
năm 2015 của Nhóm công tác chuyên 
gia chính phủ của Liên Hợp Quốc về 
các văn bản trong lĩnh vực Thông tin 
và Viễn thông trong bối cảnh an ninh 
quốc tế (Report of the United Nations 
Group of Governmental Experts 
on Developments in the Field of 
Information and Telecommunications 
in the Context of International Security 
- UNGGE).

Nguồn: tổng hợp
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1. Điểm tin chú ý
Qua công tác giám sát và theo dõi tình hình, Cục An toàn thông tin đã phát 

hiện các chiến dịch tấn công lừa đảo vẫn tiếp tục được đối tượng tấn công 
thực hiện và nhắm vào người sử dụng Internet Việt Nam, đặc biệt là người 
sử dụng mạng xã hội.

Những chiến dịch lừa đảo này tạo ra hàng loạt trang web giả mạo các 
ngân hàng, các cơ sở dịch vụ lớn, đặc biệt là các chương trình trúng thưởng 
để thu thập thông tin cá nhân người sử dụng, các tài khoản mạng xã hội, các 
tài khoản ngân hàng, thẻ tín dụng…

Cục An toàn thông tin đã phát hiện có ít nhất 20 tên miền được sử dụng 
để phục vụ cho các chiến dịch tấn công lừa đảo nói trên. Hầu hết các trang 
web đều sử dụng tên miền được đăng ký gợi mở đến chương trình trúng 
thưởng, trao giải như: 

- http://trangchutraogiai2018.com
- http://vongquayonline24h.com
- http://vongquayonline2018.com
- http://vongquay79.com
- http://triannam2018.com
- http://tranggiainhat2018.com
- http://vongquay2018.com
- http://trangbaomat123.com
- http://trieuphu52.com
- http://traoqua779.com
- http://sukienqua7979.com
- http://thongtingmail.com
- http://sukienvang247.com
- http://quavn2018.com
- http://tingiaithang4.com
- http://sukienfb339.com
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- http://sukien59.com
- http://sukien99.com
- http://quathuonghieu123.com
- http://nhangiaivang2018.com  

2. Tình hình tấn công gây nguy hại trên các trang web tại Việt Nam
Qua theo dõi, trích xuất thông tin từ hệ thống kỹ thuật thời gian qua, Cục 

ATTT nhận thấy trên không gian mạng đang tồn tại nhiều trang web Việt Nam 
(bao gồm cả những trang web sử dụng dịch vụ máy chủ nước ngoài) bị tấn 
công lợi dụng để thực hiện các hành vi gây mất an toàn thông tin như: phát 
tán thư rác; tấn công từ chối dịch vụ; cài đặt và phát tán các loại mã độc; lưu 
trữ các mã khai thác điểm yếu lỗ hổng một cách tự động (như lỗ hổng trên 
trình duyệt hay các thành phần mở rộng của trình duyệt mà người dùng sử 
dụng…).

3. Tình hình tấn công lừa đảo (Phising) tháng 4
3.1. Qua thu thập, theo dõi, Cục ATTT còn ghi nhận có ít nhất 60 trang web 

đặt tại Việt Nam bị lợi dụng để thực hiện tấn công Phising hàng tuần
3.2. Trên thế giới có nhiều các trang web giả mạo các tổ chức, doanh 

nghiệp, nhà cung cấp, dịch vụ lớn như Facebook, Paypal, Google…
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Việt Nam hiện nay có nhiều người sử dụng các dịch vụ, ứng dụng nước 
ngoài (cả miễn phí và mất phí) như Facebook, Dropbox… vì vậy người dùng 
cần phải hết sức cảnh giác với những trang web giả mạo để không bị ăn trộm 
tài khoản.

4. Hoạt động một số mạng botnet, APT, mã độc tại Việt Nam
4.1. Mạng botnet Mirai 
Mạng botnet Mirai được phát hiện từ tháng 8/2016. Mã độc này được 

thiết kế nhằm vào thiết bị IoT chứa lỗ hổng hoặc bảo mật kém vẫn đang sử 
dụng các mật khẩu mặc định. Khi mã độc Mirai xâm nhập thành công vào một 
thiết bị IoT, thì thiết bị này tham gia vào mạng botnet Mirai và có thể bị điều 
khiển để thực hiện các cuộc tấn công mạng, chẳng hạn như tấn công từ chối 
dịch vụ. 

4.2. Mạng botnet Andromeda
Botnet Andromeda, còn được gọi là Win32/Gamarue đã bắt đầu xuất hiện 

và lây nhiễm vào các máy tính từ năm 2011. Đối tượng chính của cuộc tấn 
công mã độc này là các doanh nghiệp sử dụng thẻ thanh toán.

Mục đích chính của Andromeda botnet là để phát tán các dòng mã độc 
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khác nhằm phục vụ các cuộc tấn công phần mềm độc hại toàn cầu. Mạng 
botnet Andromeda bao gồm và có liên quan đến ít nhất 80 họ phần mềm độc 
hại, trong đó chủ yếu là họ mã độc Point of Sale (POS), ví dụ như GamaPOS. 
Trong sáu tháng cuối năm 2017, nó đã bị phát hiện lây nhiễm khoảng hơn 1 
triệu máy tính mỗi tháng.

Mã độc Andromeda có các chức năng chính như: Keylogging; Rootkit; 
Truy cập từ xa ẩn; Thu thập thông tin đăng nhập từ trình duyệt. Các tổ chức 
quốc tế cũng đã hợp tác với nhau để ngăn chặn các máy chủ và khoảng 1500 
tên miền độc hại được sử dụng để phát tán và kiểm soát mạng botnet này. 

Tại Việt Nam, số lượng máy tính nằm trong mạng botnet Andromeda vẫn 
còn rất nhiều đang được Cục An toàn thông tin đang theo dõi.

4.3. Mạng botnet Conficker 
Mạng botnet Conficker được phát hiện từ tháng 10/2008. Mã độc này 

được thiết kế nhằm vào hệ điều hành Microsoft Windows. Khi mã độc này lây 
nhiễm vào một máy tính, thì máy tính này tham gia vào mạng botnet và có thể 
bị điều khiển để gửi thư rác (spam) và tấn công các hệ thống khác. Những 
máy tính bị lây nhiễm đều không truy cập được các website liên quan đến 
phần mềm diệt virus hay dịch vụ cập nhật của hệ Windows (Windows Update).

4.4. Danh sách các tên miền độc hại có kết nối từ Việt Nam
Số 
TT Tên miền/IP

1 myxmr.pw

2 c84c8098.com

3 04d92810.com

4 n.hmiblgoja.ru

5 ajkeahkcueafuiaeuf.ru

6 freshwebshop.su

7 tmeansmderivinclusionent.net

8 setsearchg.com

9 pmqzprunfvjdn.net

10 ns1.timedate3.com

Số 
TT Tên miền/IP

11 cgocable.net

12 letstryitnowx.online

13 jilomet.at

14 2wtzvityfah.com

15 oaksdjhtuenhed.net

16 sonic4us.ru

17 theyunandisavowgove.ru

18 sdffd.com

19 qhcqvdmp.ru

20 kukutrustnet777.info
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