
Lỗi bảo mật trong ứng dụng Thế vận hội bắt buộc 

dành cho vận động viên của Trung Quốc 

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng ứng dụng lưu trữ dữ liệu nhạy cảm 

về những người tham gia Thế vận hội mùa đông, dễ bị tấn công bởi các lỗi 

mã hóa nghiêm trọng. 

Một báo cáo mới tiết lộ rằng các vận động viên ứng dụng điện thoại thông 

minh bắt buộc sử dụng để báo cáo thông tin sức khỏe và du lịch của họ khi 

họ ở Trung Quốc vào tháng tới cho Thế vận hội có lỗi mã hóa nghiêm trọng.  

Điều này làm dấy lên lo ngại về an ninh về kế hoạch theo dõi dịch bệnh 

Covid-19 của Bắc Kinh. 

Theo Citizen Lab, một cơ quan giám sát an ninh mạng của Đại học 

Toronto, các phần của ứng dụng sẽ truyền kết quả về coronavirus, thông 

tin du lịch và dữ liệu cá nhân khác, đã không thể xác minh chữ ký hoặc 

không mã hóa bất kỳ phần nào trong số đó. Ứng dụng này cũng chứa một 

số thuật ngữ chính trị được đánh dấu để kiểm duyệt, nhưng có vẻ như nó 

không tích cực sử dụng danh sách để lọc thông tin liên lạc. 

Hiện Trung Quốc đang trong giai đoạn cuối cùng lên kế hoạch cho Thế vận 

hội mùa đông. Điều này sẽ cố gắng ngăn chặn sự phát tán và lây lan của 

Covid-19. Nó sẽ giữ cho các vận động viên và những người tham gia khác 

tách biệt với dân số Trung Quốc lớn hơn. Ứng dụng MY2022, được gọi là 

MY2022, được tạo ra để tăng cường các biện pháp phòng ngừa đó. Nó cho 

phép các liên kết điện tử giữa các quan chức chính phủ và những người 

tham gia để theo dõi bất kỳ đợt bùng phát nào. Nó tương tự như một hệ 

thống mã lớn hơn dựa trên ứng dụng dành cho sức khỏe có thể được sử 

dụng để theo dõi sự di chuyển của dân số trong trường hợp bùng phát. 



Những lo ngại mới này về ứng dụng làm nổi bật những lo ngại về giám sát 

và kiểm duyệt trong Thế vận hội ở Trung Quốc. Trung Quốc có một trong 

những hệ thống giám sát và kiểm duyệt tiên tiến nhất trên thế giới. Các 

quan chức đã xác nhận rằng các vận động viên sẽ được cung cấp các dịch 

vụ di động cho phép họ vượt qua các khối lớn trên các trang web như 

Facebook, Google và Twitter. 

Citizen Lab báo cáo rằng họ đã tiết lộ các vấn đề an ninh cho Ủy ban Tổ 

chức Bắc Kinh vào ngày 3 tháng 12, nhưng không nhận được bất kỳ phản 

hồi nào. Bản cập nhật tháng 1 của phần mềm đã không khắc phục được 

sự cố, điều này có thể khiến nó vi phạm luật bảo vệ dữ liệu cá nhân mới 

của Trung Quốc. 

Apple và Google đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của 

chúng tôi. 

Lĩnh vực công nghệ của Trung Quốc đã bị cản trở bởi các vấn đề như mã 

hóa không tồn tại hoặc không hoàn chỉnh trong một thời gian dài. Nó được 

giao cho nhiệm vụ kép khó khăn là bảo vệ thông tin người tiêu dùng trong 

khi chia sẻ thông tin đó với sự giám sát và kiểm duyệt của chính phủ. 

Chính phủ Trung Quốc chủ yếu dựa vào theo dõi dựa trên ứng dụng từ 

đầu đại dịch Covid-19 để quản lý các đợt bùng phát và giám sát những 

người bị giam giữ ở các khu vực chúng xảy ra. Đôi khi, các hệ thống này 

kém an toàn hơn mức cần thiết và đôi khi không minh bạch. Không cần 

cảnh báo, phần mềm theo dõi dựa trên Alibaba đã có thể tiết lộ ngay dữ 

liệu cá nhân cho cảnh sát địa phương vào năm 2020. 

Các lỗi bảo mật là một vấn đề với các ứng dụng theo dõi mức độ phơi 

nhiễm coronavirus. Các ứng dụng này được tạo ra nhằm mục đích bắt kịp 



sự lây lan nhanh chóng của coronavirus. Tuy nhiên, nhiều quốc gia đã 

nhanh chóng loại bỏ chúng và sau đó thiết kế lại hệ thống an ninh của họ. 

Các nhóm nhân quyền cảnh báo rằng những ứng dụng này dễ bị đánh cắp 

danh tính, gian lận và theo dõi rộng rãi của chính phủ. Điều này có thể dẫn 

đến mất niềm tin vào các chương trình y tế. 

Na Uy đã tung ra Smittestopp (hay "dừng lây nhiễm"), một ứng dụng dành 

cho điện thoại thông minh cảnh báo người dùng về việc phơi nhiễm 

coronavirus. Nó được giới thiệu vào tháng 4 năm 2020. Các nhà quản lý 

bảo vệ dữ liệu đã đưa ra lo ngại vào tháng 6 rằng lợi ích sức khỏe chưa 

được chứng minh của ứng dụng lớn hơn nguy cơ tăng cường giám sát. Cơ 

quan giám sát dữ liệu của đất nước đã đặt một khối tạm thời vào tháng sau. 

Nhật Bản đã phát triển một ứng dụng theo dõi liên lạc để theo dõi du khách 

nước ngoài chuẩn bị cho Thế vận hội Tokyo 2021. Tuy nhiên, những lo 

ngại nhanh chóng nảy sinh về lỗi và liệu tất cả du khách có điện thoại 

thông minh để tải ứng dụng hay không. 

Citizen Lab báo cáo rằng MY2022 đã không xác nhận chữ ký mã hóa với 

máy chủ mà nó đang truyền dữ liệu. Điều này có nghĩa là tin tặc có thể truy 

cập vào dữ liệu mà các quan chức Trung Quốc không hề hay biết. Tuy 

nhiên, hệ thống nhắn tin tích hợp của ứng dụng không mã hóa siêu dữ 

liệu. Điều này giúp chủ sở hữu mạng viễn thông và mạng không dây dễ 

dàng xác định điện thoại nào đang gửi tin nhắn vào thời điểm nào. 

Jeffrey Knockel, cộng sự nghiên cứu của Citizen Lab và là một trong 

những tác giả của báo cáo, tuyên bố rằng tất cả thông tin truyền đi đều có 

thể bị chặn. Tiến sĩ Knockel nói rằng thông tin nhạy cảm có thể được sử 

dụng để thực hiện hành vi đánh cắp danh tính. 



Mặc dù không rõ liệu các lỗ hổng bảo mật có phải là cố ý hay không, 

nhưng báo cáo cho rằng mã hóa thích hợp có thể can thiệp vào các công 

cụ giám sát trực tuyến của Trung Quốc. Điều này bao gồm các hệ thống 

cho phép chính quyền địa phương truy cập vào điện thoại được kết nối với 

mạng không dây công cộng và quán cà phê internet. Các nhà nghiên cứu 

cho biết, những lỗ hổng này có thể là do vô ý vì chính phủ đã nhận được 

dữ liệu thông qua ứng dụng và do đó sẽ không cần phải chặn nó khi nó 

đang được truyền đi. 

Tiến sĩ Knockel nói rằng "khi sử dụng ứng dụng, bạn đã gửi dữ liệu trực 

tiếp đến chính phủ Trung Quốc." 

Citizen Lab cũng tìm thấy danh sách 2.422 từ khóa chính trị trong ứng 

dụng. Mã này được gọi là "legalwords.txt" và nó hoạt động như một danh 

sách từ khóa. Các nhà nghiên cứu cho biết, danh sách này là một chức 

năng tiềm ẩn mà cả chức năng trò chuyện và truyền tệp của ứng dụng đều 

không được sử dụng. 

Các ứng dụng mạng xã hội của Trung Quốc thường bao gồm danh sách 

các từ được kiểm duyệt. Chúng đóng vai trò là phòng tuyến đầu tiên trong 

một hệ thống kiểm duyệt đa cấp được thiết kế để ngăn chặn sự lan truyền 

của các chủ đề nhạy cảm về mặt chính trị. 


