
China decoupling spreads to software development 

Trung Quốc tách rời lan sang phát triển phần mềm 

Fears grow that Chinese software components make apps open to attack 

Lo ngại ngày càng tăng rằng các thành phần phần mềm của Trung Quốc 

khiến các ứng dụng dễ bị tấn công 

The technological decoupling between the U.S. and China is spreading into 

software, as concerns over cyberattacks fuel increasing reluctance among 

developers to incorporate software components created in China. 

Sự tách rời công nghệ giữa Mỹ và Trung Quốc đang lan rộng thành phần 

mềm, khi những lo ngại về các cuộc tấn công mạng thúc đẩy sự miễn 

cưỡng ngày càng tăng giữa các nhà phát triển trong việc kết hợp các 

thành phần phần mềm được tạo ra ở Trung Quốc. 

Apps and systems are commonly built using open-source software 

components from across the world, creating what can be called a global 

software supply chain. 

Các ứng dụng và hệ thống thường được xây dựng bằng cách sử dụng các 

thành phần phần mềm nguồn mở từ khắp nơi trên thế giới, tạo ra cái có 

thể được gọi là chuỗi cung ứng phần mềm toàn cầu. 

But this approach means weaknesses in one component could 

compromise an entire app. 

Nhưng cách tiếp cận này có nghĩa là những điểm yếu trong một thành 

phần có thể ảnh hưởng đến toàn bộ ứng dụng. 

Attacks targeting such weaknesses have surged in recent years, an 

increase suspected by some to be driven by Chinese and Russian hackers. 

Các cuộc tấn công nhắm vào những điểm yếu như vậy đã gia tăng trong 

những năm gần đây, một sự gia tăng bị một số người nghi ngờ là do tin tặc 

Trung Quốc và Nga thúc đẩy. 

The trend, combined with China's increasing footprint in software 

development, has raised alarms in the U.S., Japan and elsewhere. 



Xu hướng này, kết hợp với dấu ấn ngày càng tăng của Trung Quốc trong 

phát triển phần mềm, đã gióng lên hồi chuông cảnh báo ở Mỹ, Nhật Bản và 

các nơi khác. 

At the Tokyo headquarters of secondhand marketplace Mercari, several 

staffers are tasked with keeping its app clear of unsanctioned software 

components, responding to alerts by an automated tracking system 

whenever potential issues are detected. 

Tại trụ sở chính của chợ cũ Mercari ở Tokyo, một số nhân viên được giao 

nhiệm vụ giữ cho ứng dụng của mình không có các thành phần phần mềm 

không được phép, phản hồi các cảnh báo của hệ thống theo dõi tự động 

bất cứ khi nào phát hiện ra các vấn đề tiềm ẩn. 

"We are seeing more software with ties to China, leading to a decoupling in 

software development," said Hidekazu Kamino, a member of Mercari's 

intellectual property team. 

"Chúng tôi đang thấy nhiều phần mềm có quan hệ với Trung Quốc, dẫn 

đến sự tách rời trong phát triển phần mềm", Hidekazu Kamino, thành viên 

nhóm sở hữu trí tuệ của Mercari cho biết. 

With an app relying on 15,000 software components, the company's ability 

to provide a stable service hinges on avoiding using software deemed 

potentially problematic by the government. 

Với một ứng dụng dựa trên 15.000 thành phần phần mềm, khả năng cung 

cấp dịch vụ ổn định của công ty phụ thuộc vào việc tránh sử dụng phần 

mềm được chính phủ coi là có khả năng có vấn đề. 

But there is concern that limits on the use of software with ties to China 

could hamper tech companies, like Mercari, as they develop new products. 

Nhưng có lo ngại rằng các giới hạn về việc sử dụng phần mềm có quan hệ 

với Trung Quốc có thể cản trở các công ty công nghệ, như Mercari, khi họ 

phát triển các sản phẩm mới. 

According to the Linux Foundation, 98% of global organizations regularly 

use open-source software. 



Theo Linux Foundation, 98% các tổ chức toàn cầu thường xuyên sử dụng 

phần mềm mã nguồn mở. 

Chinese users in 2021 made up 10% of the more than 100 million 

developers on GitHub, the world's largest code hosting platform, making 

them the largest contributors after those in the U.S., which accounts for 

19%. 

Người dùng Trung Quốc vào năm 2021 chiếm 10% trong số hơn 100 triệu 

nhà phát triển trên GitHub, nền tảng lưu trữ mã lớn nhất thế giới, khiến họ 

trở thành những người đóng góp lớn nhất sau những người ở Mỹ, chiếm 

19%. 

U.S. lawmakers introduced legislation in the Senate last year to ensure the 

security of the software used by federal agencies. 

Các nhà lập pháp Hoa Kỳ đã đưa ra luật tại Thượng viện vào năm ngoái 

để đảm bảo tính bảo mật của phần mềm được sử dụng bởi các cơ quan 

liên bang. 

The White House also issued an executive order directing federal 

contractors to disclose information about their software. 

Nhà Trắng cũng ban hành một lệnh hành pháp chỉ đạo các nhà thầu liên 

bang tiết lộ thông tin về phần mềm của họ. 

Washington has already imposed tighter restrictions on developing and 

exporting semiconductors and other advanced technology to China. 

Washington đã áp đặt các hạn chế chặt chẽ hơn đối với việc phát triển và 

xuất khẩu chất bán dẫn và công nghệ tiên tiến khác sang Trung Quốc. 

A similar move for software could risk severing software supply chains. 

Một động thái tương tự đối với phần mềm có thể có nguy cơ cắt đứt chuỗi 

cung ứng phần mềm. 

Companies would be left scrambling for alternatives, and failing to switch in 

time could delay or halt development of a variety of product types, including 

electric vehicles and smartphones. 



Các công ty sẽ phải tranh giành các lựa chọn thay thế và việc không 

chuyển đổi kịp thời có thể trì hoãn hoặc ngừng phát triển nhiều loại sản 

phẩm, bao gồm cả xe điện và điện thoại thông minh. 

Japan and the U.S. reached an agreement in January to set similar levels 

of security standards for government-procured software. 

Nhật Bản và Mỹ đã đạt được thỏa thuận vào tháng 1 để thiết lập các mức 

tiêu chuẩn bảo mật tương tự cho phần mềm do chính phủ mua sắm. 

Toyota Motor has begun working with parts suppliers to increase visibility of 

the software developers whose products are used along its supply chain. 

Toyota Motor đã bắt đầu làm việc với các nhà cung cấp phụ tùng để tăng 

khả năng hiển thị của các nhà phát triển phần mềm có sản phẩm được sử 

dụng dọc theo chuỗi cung ứng của mình. 

"We can't get a clear view into our supply chain as a whole unless we drive 

the effort to collect software information," a Toyota executive said. 

"Chúng tôi không thể có cái nhìn rõ ràng về toàn bộ chuỗi cung ứng của 

mình trừ khi chúng tôi thúc đẩy nỗ lực thu thập thông tin phần mềm", một 

giám đốc điều hành của Toyota cho biết. 

China, meanwhile, is working to fortify its own software supply chains. 

Trong khi đó, Trung Quốc đang nỗ lực củng cố chuỗi cung ứng phần mềm 

của riêng mình. 

Its five-year "national informatization" plan released in 2021 calls for 

encouraging the establishment of "open-source communities." 

Kế hoạch "thông tin hóa quốc gia" kéo dài XNUMX năm của nó được công 

bố vào năm 2021 kêu gọi khuyến khích thành lập "các cộng đồng nguồn 

mở". 

The state-supported Gitee code hosting platform, China's answer to 

GitHub, doubled its developer base in two years to 8 million in 2021. 



Nền tảng lưu trữ mã Gitee được nhà nước hỗ trợ, câu trả lời của Trung 

Quốc cho GitHub, đã tăng gấp đôi cơ sở nhà phát triển của mình trong hai 

năm lên 8 triệu vào năm 2021. 

Japan remains behind the curve. 

Nhật Bản vẫn đi sau đường cong. 

Only 11% of Japanese IT companies know who developed the software 

they use, according to International Data Corporation, a U.S.-based 

consultancy. 

Chỉ có 11% các công ty CNTT Nhật Bản biết ai đã phát triển phần mềm họ 

sử dụng, theo International Data Corporation, một công ty tư vấn có trụ sở 

tại Hoa Kỳ. 


