
An ninh mạng cho Thành phố thông minh 

Trong một nghiên cứu mới, Paradox Engineering đã khảo sát các 

quan chức thành phố, các nhà quản lý tiện ích và các chuyên gia 

CNTT-TT để khám phá hiện trạng an ninh mạng ở các thành phố 

thông minh. Nghiên cứu tập trung vào tầm quan trọng của việc 

ngăn chặn các cuộc tấn công mạng vào các thành phố, những 

thách thức liên quan đến việc sử dụng các thiết bị IoT và quản lý 

rủi ro của bên thứ ba. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ xem xét chi 

tiết từng chủ đề này và chia sẻ những phát hiện của chúng tôi với 

bạn. Kết quả khảo sát sẽ giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt về 

tương lai của an ninh mạng trong các thành phố thông minh.   

Paradox Engineering SA là một công ty công nghệ Thụy Sĩ 

thiết kế và tiếp thị các giải pháp và dịch vụ cho phép các thành 

phố thông minh và các ứng dụng Công nghiệp 4.0. Nhiệm vụ 

của công ty là cung cấp các công nghệ để mở khóa giá trị của 

dữ liệu. Các giải pháp của nó đã sẵn sàng cho Internet of 

Things và cho phép các thành phố và công ty thu thập, vận 

chuyển, lưu trữ và cung cấp bất kỳ loại dữ liệu nào nằm trong 

các nhà máy công nghiệp hoặc các đối tượng đô thị, biến 

thông tin thành trí thông minh có thể hành động để cung cấp 

cho các quyết định kinh doanh. 

Các công nghệ do công ty cung cấp dựa trên giao thức tiêu 

chuẩn mở IPv6 / 6LoWPAN và hoàn toàn có thể tương tác với 

các hệ thống hoặc ứng dụng khác. 

Nó được thành lập vào năm 2005, có trụ sở tại Novazzano, 

Thụy Sĩ. Vào tháng 7 năm 2015, Tập đoàn Minebea Co. Ltd., 

nhà sản xuất toàn diện hàng đầu thế giới về các thành phần 

có độ chính xác cao, đã mua lại toàn bộ vốn và tài sản của 

Paradox Engineering SA. Việc mua lại nhằm mục đích thúc 

đẩy sự thành công của Tập đoàn trong Internet of Things và 

thị trường thông minh. 

Ransomware 



Tương lai của thành phố thông minh là kỹ thuật số, nhưng nó cũng 

tiềm ẩn nguy cơ xâm nhập mạng lớn hơn bao giờ hết. Các cuộc 

tấn công ransomware gần đây đã làm tê liệt các thành phố của Mỹ, 

làm gián đoạn các dịch vụ quan trọng. Những sự cố gần đây nêu 

bật những lỗ hổng của cơ sở hạ tầng thành phố thông minh, bao 

gồm các hệ thống và thiết bị được kết nối. Phần mềm độc hại tự 

động tấn công ở tốc độ máy. Khi các thành phố nỗ lực để làm cho 

cuộc sống thông minh dễ dàng hơn cho người dân cũng như công 

dân, họ phải đảm bảo rằng các biện pháp an ninh mạng là đầy đủ.  

Bước đầu tiên trong việc ngăn chặn các cuộc tấn công ransomware 

là đảm bảo rằng các mạng được bảo mật. Một cuộc tấn công 

ransomware có thể xâm phạm toàn bộ cơ sở hạ tầng của thành 

phố thông minh và thậm chí có thể xóa sổ mạng 5G của thành phố. 

Ngân sách dành cho CNTT của khu vực công không an toàn bằng 

ngân sách của các công ty tư nhân, khiến các hệ thống này dễ bị 

tấn công hơn. Do đó, các cơ quan chính quyền địa phương có thể 

tự trả tiền chuộc để khôi phục các dịch vụ thiết yếu.  

An ninh mạng ở các thành phố thông minh đặc biệt quan trọng, vì 

cơ sở hạ tầng được kết nối với nhau. Bởi vì điều này, rất dễ dàng 

cho một mối đe dọa truyền từ hệ thống này sang hệ thống khác. Và 

với rất nhiều hệ thống và thiết bị được kết nối với internet, ngay cả 

một liên kết yếu cũng có thể cho phép tin tặc kiểm soát chúng. Ví 

dụ, một vi phạm trong hệ thống đèn giao thông có thể cho phép tội 

phạm mạng điều khiển đèn. Một hacker có thể truy  cập vào các 

máy chủ của thành phố và thu thập thông tin về công dân.  

Để bảo vệ quyền riêng tư của người dùng, các thành phố thông 

minh phải thực hiện các phương pháp tiếp cận dựa trên rủi ro đối 

với an ninh mạng và quyền riêng tư. Trong khi hầu hết các t iêu đề 

về an ninh mạng liên quan đến các cuộc tấn công cấp độ CNTT, 

các mối đe dọa cấp độ OT cũng đang gia tăng. Trong thế giới vật 

chất, các hệ thống do OT kiểm soát chịu trách nhiệm về một số 

dịch vụ quan trọng. Bằng cách làm cho các hệ thống thành phố 

thông minh an toàn, công dân có thể cảm thấy tin tưởng rằng 

thông tin cá nhân của họ được an toàn. Không có chỗ cho sai sót 



khi nói đến an ninh, vì vậy các thành phố thông minh cần phải đưa 

ra quyết định đúng đắn. 

Ransomware là gì?  
Ransomware là một dạng phần mềm độc hại đe dọa phá hủy 

hoặc giữ lại dữ liệu hoặc tệp của nạn nhân trừ khi tiền chuộc 

được trả cho kẻ tấn công để giải mã và khôi phục quyền truy 

cập vào dữ liệu.  Ransomware hoạt động như thế nào  

Phần mềm độc hại có ghi chú tiền chuộc  

Ransomware là phần mềm độc hại được sử dụng bởi các tác 

nhân đe dọa nhằm mục đích tống tiền nạn nhân. Hình thức 

xâm lược mạng này là một trong những mô hình kinh doanh 

tội phạm phổ biến nhất hiện nay. Các cuộc tấn công 

ransomware có thể tiêu tốn của một tổ chức hàng triệu đô la 

và có thể mất hàng trăm giờ để xây dựng lại các thiết bị và 

khôi phục dữ liệu bị phá hủy trong một cuộc tấn công.  

Các tổ chức thường tìm hiểu về cuộc tấn công mạng của họ 

khi họ nhận được thông báo từ một máy bị nhiễm thông báo 

rằng dữ liệu của họ đã được nhắm mục tiêu. Thông thường 

có một vài bước trong một cuộc tấn công ransomware điển 

hình. Đầu tiên, hệ thống hoặc máy chủ điều khiển bị xâm 

nhập để cài đặt phần mềm độc hại. Tiếp theo, phần mềm độc 

hại kiểm soát máy bằng cách mã hóa dữ liệu bằng 

ransomware. Sau đó, máy bị xâm nhập hiển thị một tin nhắn 

với "ghi chú tiền chuộc" với yêu cầu của kẻ tấn công đối với 

cá nhân hoặc tập đoàn, nói với họ rằng các tệp được mã hóa 

của họ sẽ không thể truy cập được cho đến khi tiền chuộc 

được thanh toán. 

Thanh toán tiền chuộc  

Thanh toán  thường được yêu cầu dưới dạng tiền điện tử, thẻ 

tín dụng hoặc thẻ quà tặng, nhưng điều đó không đảm bảo 

rằng nạn nhân sẽ lấy lại quyền truy cập. Nếu nạn nhân chọn 

trả tiền chuộc, những kẻ tấn công có thể cung cấp khóa giải 



mã để khôi phục quyền truy cập vào dữ liệu của nạn nhân. 

Đôi khi nạn nhân có thể trả tiền và những kẻ tấn công không 

cung cấp khóa giải mã, dẫn đến cả dữ liệu và tổn thất tài 

chính. Đôi khi nạn nhân chọn không trả tiền chuộc và dựa 

vào việc xây dựng lại hệ thống và sao  lưu dữ liệu để khôi 

phục hoạt động CNTT của họ. Các nạn nhân bị nhắm mục 

tiêu một lần thường bị nhắm mục tiêu bởi cùng một tên tội 

phạm mạng một lần nữa, đặc biệt nếu họ đã thể hiện sự sẵn 

sàng trả tiền trước đó. 

Theo báo cáo "Chống lại phần mềm độc hại phá hoại", trung 

bình, một cuộc tấn công ransomware , các công ty đa quốc 

gia lớn đã tiêu tốn 239 triệu USD và phá hủy 12.316 máy 

trạm máy tính. Bối cảnh mối đe dọa mạng liên tục phát triển 

và mở rộng với ransomware mới cùng với sự phức tạp của 

mạng, đám mây, ảo hóa từ xa và IoT. 

Lừa đảo (Phishing) 
Trong bối cảnh của các thành phố thông minh, quản trị bản sắc có 

tầm quan trọng thiết yếu. Mặc dù thực tế là hầu hết các thành phố 

tập trung vào các mối đe dọa cấp độ CNTT, nhiều hệ thống OT 

hoạt động trong thế giới thực. Do đó, việc giải quyết các vấn đề an 

ninh mạng trong các thành phố thông minh đòi hỏi một cách tiếp 

cận dựa trên rủi ro liên quan đến cả lĩnh vực CNTT và OT. Nghiên 

cứu này cho thấy hầu hết các thành phố thiếu chính sách an ninh 

mạng mạnh mẽ và không cung cấp sự bảo vệ đầy đủ trước các mối 

đe dọa mạng phổ biến. 

Trong khi nhiều ngành công nghiệp có tiêu chuẩn và cơ quan 

chứng nhận, thành phố thông minh không có một tổ chức như vậy. 

Đây là vấn đề do nhiều ứng dụng cho thành phố thông minh dựa 

trên hệ thống IoT (internet vạn vật), hệ thống này khác nhau về 

phần cứng và phần mềm. Ngoài ra, hệ thống chiếu sáng thông minh 

và kiểm soát giao thông sử dụng các phần cứng khác nhau, đó là lý 

do tại sao các thành phố thông minh phải áp dụng các phương 



pháp hay nhất về an ninh mạng công nghiệp. Các phương pháp hay 

nhất này được thiết kế đặc biệt cho các cơ sở hạ tầng quan trọng.  

Khi các thành phố thông minh tiếp tục mở rộng việc sử dụng IoT và 

các công nghệ khác, các rủi ro mạng liên quan cũng phải được 

xem xét. Thành phố thông minh thu thập dữ liệu từ các cảm biến 

IoT và sử dụng phân tích để cải thiện hiệu quả dịch vụ, hạ giá 

thành và giảm tác động môi trường. Các nguồn dữ liệu này bao 

gồm tài sản thuộc sở hữu của thành phố và dữ liệu do công dân 

cung cấp. Đèn đường thông minh được kết nối với một ứng dụng 

trực tuyến và có thể phản ứng với lưu lượng giao thông, tai nạn, 

mất điện và chỗ đậu xe còn trống. 

Thiết bị IoT 
Khi các thành phố thông minh phát triển, một cuộc tấn công mạng 

có thể là một cách để khai thác thiết bị IoT. Các thiết bị IoT là cổng 

vào vô số hệ thống CNTT khác nhau và các tác nhân đe dọa có thể 

làm hỏng hoặc thao túng dữ liệu để làm gián đoạn và vô hiệu hóa 

hoạt động. Mặc dù đã có các hướng dẫn và tiêu chuẩn, nhưng 

ngành công nghiệp này vẫn đang bị tụt hậu. Dưới đây là một số 

mẹo cho các thành phố thông minh để đảm bảo cơ sở hạ tầng 

quan trọng của chúng vẫn an toàn.  

Bảo mật thích ứng. Rủi ro mạng liên quan đến các thiết bị IoT khác 

với bảo mật máy tính truyền thống. Không giống như máy tính 

truyền thống, thiết bị IoT là hệ thống máy tính nhúng thực hiện các 

chức năng cụ thể trong các hệ thống lớn hơn. Vì các thiết bị IoT 

thường rẻ nên cơ chế bảo mật của chúng cần phải rất cụ thể. 

Ngoài ra, có thể có một cơ chế thu thập dữ liệu có thể dẫn đến 

việc xác định các cá nhân. Đây có thể là một kịch bản rất nguy 

hiểm, vì vậy các tổ chức nên áp dụng các biện pháp bảo mật tiên 

tiến để tự bảo vệ mình. 

Các thiết bị thông minh.  
Thành phố thông minh có thể làm cho cuộc sống của chúng ta dễ 

dàng hơn. Bằng cách kết hợp các thiết bị IoT vào cơ sở hạ tầng, các 



thành phố này có thể tận dụng tốt hơn các nguồn tài nguyên thiên 

nhiên và giảm thiểu chất thải. Tương  tự như vậy, đồng hồ thông minh 

có thể giúp quản lý mức tiêu thụ năng lượng trong nhà và các tòa 

nhà. Ví dụ, các công ty gas Nhật Bản đã lắp đặt đồng hồ thông minh 

tại 850.000 ngôi nhà để giúp họ tối ưu hóa việc sử dụng. Tương tự, 

các thành phố thông minh có thể giám sát nguồn cung cấp nước và 

lắp đặt các tấm pin mặt trời để tăng sản xuất năng lượng.  

Đảm bảo rằng nhà cung cấp mà bạn đang hợp tác có thể đáp ứng 

các yêu cầu của thành phố. Là một nhà cung cấp IoT, bạn nên nắm 

rõ các ưu tiên của thành phố thông minh và tích cực thể hiện khả 

năng của mình để đáp ứng những nhu cầu đó. Các thành phố 

thường xuất bản trực tuyến các khuôn khổ mua sắm và các mục tiêu 

thành phố thông minh. Thành phố thông minh sẽ không chỉ bảo vệ 

công dân khỏi các vi phạm quyền riêng tư và an ninh mà còn hỗ trợ 

các sáng kiến bền vững. Khi chọn nhà cung cấp IoT, hãy đảm bảo 

giải pháp có tất cả các chứng chỉ và tính năng bảo mật phù hợp.  

Quản lý rủi ro của bên thứ ba 
Sự gia tăng nhanh chóng của các thiết bị được kết nối IoT tạo ra 

nhu cầu quản lý rủi ro toàn diện của bên thứ ba. Viện Ponemon và 

Đánh giá được chia sẻ, một tổ chức thành viên toàn cầu tập trung 

vào quản lý rủi ro của bên thứ ba, đã hợp tác để phát triển một 

khuôn khổ nêu ra các phương pháp hay nhất cho các chương trình 

an ninh mạng. Trong khi các nhà lãnh đạo doanh nghiệp và CNTT 

nhận ra nhu cầu quản lý rủi ro toàn diện của bên thứ ba, nhiều lỗ 

hổng lớn vẫn còn trong các chương trình bảo mật.   

Viện Ponemon  

Viện Ponemon được thành lập vào năm 2002 bởi Tiến sĩ 

Larry Ponemon và Susan Jayson. Viện được dành riêng cho 

nghiên cứu và giáo dục độc lập nhằm thúc đẩy việc sử dụng 

có trách nhiệm các hoạt động quản lý thông tin và quyền 

riêng tư trong kinh doanh và chính phủ. Nhiệm vụ của chúng 

tôi là tiến hành các nghiên cứu thực nghiệm, chất lượng cao 



về các vấn đề quan trọng ảnh hưởng đến bảo mật tài sản 

thông tin và cơ sở hạ tầng CNTT. 

Các tổ chức tham gia viện Ponemon để tiến hành các nghiên 

cứu về các chủ đề hỗ trợ lãnh đạo tư tưởng và mục tiêu tiếp 

thị của họ. Viện được biết đến nhiều nhất với Chi phí vi 

phạm dữ liệu hàng năm được tài trợ bởi IBM và nghiên cứu  

Xu hướng mã hóa hàng năm hiện được tài trợ bởi n-Cipher. 

Các chủ đề khác, bao gồm chi phí rủi ro nội bộ, bảo mật 

điểm cuối, tính kinh tế và hiệu quả của các trung tâm điều 

hành bảo mật, cách chuẩn bị cho vi phạm dữ liệu, tầm quan 

trọng của việc phòng ngừa trong vòng đời an ninh mạng, bảo 

mật ứng dụng, quản lý lỗ hổng, bên thứ ba và rủi ro IoT và 

quản lý truy cập đặc quyền. 

Để bảo vệ khỏi các mối đe dọa mạng, các thành phố nên đưa các 

nguyên tắc an ninh mạng vào quá trình phát triển, quản trị và hoạt 

động của hệ sinh thái thành phố thông minh của họ. Bài báo này 

khám phá các yếu tố chính ảnh hưởng đến rủi ro mạng trong hệ 

sinh thái và cách tiếp cận rộng rãi mà các nhà lãnh đạo thành phố 

có thể sử dụng để quản lý rủi ro mạng. Nó cũng xác định các yếu 

tố chính của một chiến lược an ninh mạng thành công. Để hiểu rõ 

hơn về những thách thức chính, chúng ta hãy xem xét một số mối 

đe dọa mạng phổ biến trong các thành phố thông minh.  

An ninh mạng hiệu quả đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe 

lâu dài của một thành phố thông minh. Nó có thể tốn kém, nhưng 

một cuộc tấn công mạng thành công có thể làm tê liệt một thành 

phố hoặc gây hại cho cư dân của nó. Mặc dù các chương trình an 

ninh mạng của thành phố thông minh có thể tốn kém, nhưng những 

lợi ích tiềm năng của một cuộc tấn công mạng thành công rất đáng 

để đầu tư. Bên cạnh những lợi ích tiềm năng, các thành phố thông 

minh phải đầu tư vào một chương trình an ninh mạng chủ động. Nó 

phải giải quyết mối quan tâm của các bên liên quan và được điều 

chỉnh cho phù hợp với nhu cầu của địa phương.  



Trong khi sự gia tăng của các thiết bị được kết nối mang lại nhiều 

cơ hội cho các tác nhân đe dọa mạng, chúng cũng tạo ra vô số lỗ 

hổng bảo mật. Sự gia tăng của các thiết bị IoT  tạo ra vô số điểm 

xâm nhập vào các hệ thống của thành phố, cho phép những kẻ tấn 

công lợi dụng bất kỳ điểm nào trong số này để xâm phạm cơ sở hạ 

tầng của thành phố. Thành phố thông minh không phải không có 

rủi ro, nhưng mối đe dọa do tấn công mạng gây ra chỉ ngày càng 

gia tăng. Trên thực tế, số lượng thiết bị được kết nối dự kiến sẽ 

đạt 20 tỷ vào năm 2020. 

Bảo mật theo thiết kế 
Tương lai của các thành phố thông minh sẽ được kết nối, và mạng 

lưới hệ thống kết nối mới này sẽ yêu cầu thực hiện bảo mật theo  

thiết kế. Để thành công, hệ thống thành phố thông minh phải được 

bảo mật theo thiết kế, và điều này rất quan trọng đối với tất cả các 

khía cạnh của cơ sở hạ tầng. Vệ sinh an ninh mạng tốt có nghĩa là 

sử dụng mật khẩu mạnh, tăng cường áp dụng sinh trắc học  và sử 

dụng xác thực đa yếu tố, trong số các biện pháp khác. Các bước 

này không chỉ phải được thực hiện một cách cá nhân mà chúng 

còn phải được tự động hóa bởi các chính phủ có liên quan.  

Một cách tiếp cận để thực hiện an ninh theo thiết kế trong các 

thành phố thông minh là sự phát triển của các công nghệ mới giúp 

ngăn chặn hoạt động tội phạm dễ dàng hơn. Dự án "Giảm leo 

thang" ở Eindhoven, Hà Lan, đã phát triển một bộ công nghệ được 

thiết kế đặc biệt để ngăn chặn sự leo thang của tội phạm. Dự án 

quy tụ một số đối tác từ nhiều lĩnh vực để triển khai các hệ thống 

này, bao gồm Viện Chiếu sáng Thông minh của thành phố và Đại 

học Công nghệ Eindhoven. 

Thành phố thông minh cũng có thể giúp cải thiện cuộc sống của 

người dân. Lưới điện thông minh và hệ thống quản lý chất thải số 

hóa chỉ là một vài ví dụ về cách cải thiện cuộc sống cộng đồng. 

Tuy nhiên, lãnh đạo thành phố phải đảm bảo an ninh mạng luôn 

được đặt lên hàng đầu khi triển khai các hệ thống như vậy. Với rất 

nhiều thứ được kết nối, những kẻ tấn công mạng có thể lợi dụng 



điều này, đánh cắp dữ liệu nhạy cảm và phá vỡ các hệ thống quan 

trọng. Vì lý do này, sự phát triển của thành phố thông minh luôn 

phải bao gồm bảo mật theo thiết kế.  

An ninh thông tin là một thành phần quan trọng của thành phố 

thông minh, nhưng không có giải pháp duy nhất cho vấn đề này. 

Nhiều vấn đề nảy sinh do sự phức tạp của việc xây dựng thành 

phố thông minh. Ngoài việc đảm bảo an toàn thông tin, các thành 

phố thông minh phải xem xét tính không chắc chắn của thông tin 

trong quá trình ra quyết định. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều thách thức 

và trở ngại cần vượt qua trước khi đạt được mục tiêu của các 

thành phố này. Tuy nhiên, tương lai của các thành phố thông minh 

sẽ tươi sáng và an toàn nếu chính phủ xem xét sự không chắc 

chắn của thông tin trong khi hoạch định tương lai của chúng.  


