
China decoupling spreads to software development 

Fears grow that Chinese software components make apps open to attack 

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. 

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. But this approach means weaknesses in one 

component could compromise an entire app. Attacks targeting such 

weaknesses have surged in recent years, an increase suspected by some 

to be driven by Chinese and Russian hackers. 

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

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

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. 

"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. 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. 

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. 

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

use open-source software. 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%. 



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

security of the software used by federal agencies. The White House also 

issued an executive order directing federal contractors to disclose 

information about their software. 

Washington has already imposed tighter restrictions on developing and 

exporting semiconductors and other advanced technology to China. 

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

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. 

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

of security standards for government-procured software. Toyota Motor has 

begun working with parts suppliers to increase visibility of the software 

developers whose products are used along its supply chain. 

"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. 

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

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

encouraging the establishment of "open-source communities." The state-

supported Gitee code hosting platform, China's answer to GitHub, doubled 

its developer base in two years to 8 million in 2021. 

Japan remains behind the curve. Only 11% of Japanese IT companies 

know who developed the software they use, according to International Data 

Corporation, a U.S.-based consultancy. 

Trung Quốc tách rời lây lan sang phát triển phần mềm 

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

khiến các ứng dụng dễ bị tấn công 

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

mềm, vì 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. 

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. Nhưng cách tiếp cận 

này có nghĩa là những điểm yếu trong một thành phần có thể ảnh hưởng 

đến toàn bộ ứng dụng. Các cuộc tấn công nhắm vào những điểm yếu như 

vậy đã gia tăng trong những năm gần đây, một sự gia tăng bị nghi ngờ bởi 

một số tin tặc Trung Quốc và Nga. 

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. 

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

nhiệm vụ giữ cho ứng dụng của mình tránh xa các thành phần phần mềm 

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

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

"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, một thành 

viên của nhóm sở hữu trí tuệ của Mercari cho biết. 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 vấn đề. 

Nhưng có lo ngại rằng những hạn chế 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. 

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

phần mềm nguồn mở. 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%. 

Các nhà lập pháp Hoa Kỳ đã giới thiệu 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. 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 đã áp đặt các hạn chế chặt chẽ hơn đối với việc phát triển và 

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

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

cung ứng phần mềm. Các công ty sẽ phải tranh giành các giải pháp 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. 

Nhật Bản và Hoa Kỳ đã đạt được một thỏa thuận vào tháng Giêng để thiết 

lập các mức tiêu chuẩn bảo mật tương tự cho phần mềm do chính phủ 

mua sắm. 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. 

"Chúng tôi không thể có được một cái nhìn rõ ràng về toàn bộ chuỗi cung 

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

giám đốc điều hành của Toyota cho biết. 

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

của riêng mình. 

Kế hoạch "tin học hóa quốc gia" năm năm của nó được công bố vào năm 

2021 kêu gọi khuyến khích thành lập "các cộng đồng nguồn mở". Nền tảng 

lưu trữ mã Gitee do nhà nước hỗ trợ, câu trả lời của Trung Quốc cho 

GitHub, đã tăng gấp đôi cơ sở nhà phát triển trong hai năm lên 8 triệu vào 

năm 2021. 

Nhật Bản vẫn ở phía sau đường cong. 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. 

 

1. Advanced technology - sophisticated technological products. 1. Công nghệ tiên 

tiến - sản phẩm công nghệ tinh vi. 

2. Alarms - warnings or alerts of danger. 2. Báo động - cảnh báo hoặc cảnh báo nguy 

hiểm. 



3. Alternative - another option or choice. 3. Thay thế - một lựa chọn hoặc lựa chọn 

khác. 

4. App - a computer program designed to perform a specific task. 4. Ứng dụng - một 

chương trình máy tính được thiết kế để thực hiện một tác vụ cụ thể. 

5. Attack - a deliberate attempt to harm or damage a system or network. 5. Tấn công - 

một nỗ lực có chủ ý để làm hại hoặc làm hỏng hệ thống hoặc mạng. 

6. Automated - operated automatically, without human intervention. 6. Tự động - vận 

hành tự động, không cần sự can thiệp của con người. 

7. China - a country in East Asia. 7. Trung Quốc - một quốc gia ở Đông Á. 

8. Chinese - related to or from China. 8. Tiếng Trung - liên quan đến hoặc từ Trung 

Quốc. 

9. Code hosting platform - a service that provides hosting for source code repositories.

 9. Nền tảng lưu trữ mã - một dịch vụ cung cấp lưu trữ cho kho mã nguồn. 

10. Combined - joined or merged. 10. Kết hợp - tham gia hoặc hợp nhất. 

11. Compromise - to weaken or expose to danger. 11. Thỏa hiệp - để làm suy yếu 

hoặc tiếp xúc với nguy hiểm. 

12. Concerns - worries or anxieties. 12. Mối quan tâm - lo lắng hoặc lo lắng. 

13. Contractors - individuals or companies who work on a project or job for another 

company or individual. 13. Nhà thầu - cá nhân hoặc công ty làm việc trong một dự 

án hoặc công việc cho một công ty hoặc cá nhân khác. 

14. Cyberattacks - attacks on computer networks or systems. 14. Tấn công mạng 

- tấn công vào mạng hoặc hệ thống máy tính. 

15. Decoupling - the process of separating or disentangling. 15. Tách rời - quá trình 

tách hoặc gỡ rối. 

16. Delays - setbacks or hindrances that cause a delay in progress or development.

 16. Sự chậm trễ - thất bại hoặc trở ngại gây ra sự chậm trễ trong tiến trình hoặc 

phát triển. 

17. Developers - people or companies who develop software. 17. Nhà phát triển - 

những người hoặc công ty phát triển phần mềm. 

18. Development - the process of creating something new or improving upon something 

existing. 18. Phát triển - quá trình tạo ra một cái gì đó mới hoặc cải thiện một cái gì 

đó hiện có. 



19. Disclose - to reveal or make public. 19. Tiết lộ - để tiết lộ hoặc công khai. 

20. Doubled - increased by two times. 20. Tăng gấp đôi - tăng gấp hai lần. 

21. Electric vehicles - vehicles that run on electricity rather than gasoline or diesel.

 21. Xe điện - phương tiện chạy bằng điện thay vì xăng hoặc dầu diesel. 

22. Elsewhere - in other places or locations. 22. Ở nơi khác - ở những nơi hoặc địa 

điểm khác. 

23. Encouraging - promoting or supporting. 23. Khuyến khích - thúc đẩy hoặc hỗ 

trợ. 

24. Ensure - to make sure or certain. 24. Đảm bảo - để đảm bảo hoặc chắc chắn. 

25. Establishing - creating or setting up. 25. Thiết lập - tạo hoặc thiết lập. 

26. Executive order - a directive issued by the president or head of state. 26. Lệnh 

hành pháp - một chỉ thị do tổng thống hoặc nguyên thủ quốc gia ban hành. 

27. Exporting - sending products or goods to other countries for sale. 27. Xuất 

khẩu - gửi sản phẩm hoặc hàng hóa sang các nước khác để bán. 

28. Fears - anxieties or concerns about potential dangers. 28. Nỗi sợ hãi - lo lắng 

hoặc lo lắng về những nguy hiểm tiềm ẩn. 

29. Federal agencies - government organizations that carry out specific functions or 

services. 29. Cơ quan liên bang - tổ chức chính phủ thực hiện các chức năng hoặc 

dịch vụ cụ thể. 

30. Footprint - the impact or presence of something. 30. Dấu chân - tác động hoặc sự 

hiện diện của một cái gì đó. 

31. Fortify - to strengthen or secure. 31. Củng cố - để tăng cường hoặc bảo đảm. 

32. GitHub - the world's largest code hosting platform. 32. GitHub - nền tảng lưu trữ mã 

lớn nhất thế giới. 

33. Global - related to the whole world. 33. Toàn cầu - liên quan đến toàn thế giới. 

34. Government - the group of people who govern a country or region. 34. Chính 

phủ - nhóm người cai trị một quốc gia hoặc khu vực. 

35. Hamper - to hinder or impede progress. 35. Cản trở - để cản trở hoặc cản trở sự 

tiến bộ. 

36. Headquarters - the main office or center of operations for an organization. 36. 

Trụ sở chính - văn phòng chính hoặc trung tâm hoạt động cho một tổ chức. 



37. Hosting - providing a platform or service for storing and accessing information.

 37. Hosting - cung cấp một nền tảng hoặc dịch vụ để lưu trữ và truy cập thông 

tin. 

38. Increase - to make larger or more. 38. Tăng - để làm cho lớn hơn hoặc nhiều hơn. 

39. Information - knowledge or data. 39. Thông tin - kiến thức hoặc dữ liệu. 

40. Intellectual property - the legal rights over creations of the mind. 40. Sở hữu trí tuệ - 

quyền hợp pháp đối với những sáng tạo của tâm trí. 

41. Japan - a country in East Asia. 41. Nhật Bản - một quốc gia ở Đông Á. 

42. Japanese - related to or from Japan. 42. Tiếng Nhật - liên quan đến hoặc từ Nhật 

Bản. 

43. Legislation - laws or regulations passed by a government. 43. Pháp luật - luật 

hoặc quy định được thông qua bởi một chính phủ. 

44. Levels - standards or criteria used to evaluate something. 44. Cấp độ - tiêu 

chuẩn hoặc tiêu chí được sử dụng để đánh giá một cái gì đó. 

45. Limits - restrictions or boundaries. 45. Giới hạn - hạn chế hoặc ranh giới. 

46. Linux Foundation - a nonprofit organization that supports open-source software.

 46. Linux Foundation - một tổ chức phi lợi nhuận hỗ trợ phần mềm nguồn mở. 

47. Largest - the biggest or most significant. 47. Lớn nhất - lớn nhất hoặc quan trọng 

nhất. 

48. Lawmakers - individuals who make or pass laws. 48. Các nhà lập pháp - những cá 

nhân đưa ra hoặc thông qua luật. 

49. Mercari - a secondhand marketplace. 49. Mercari - một thị trường đồ cũ. 

50. New products - newly developed or released products. 50. Sản phẩm mới - sản 

phẩm mới được phát triển hoặc phát hành. 

51. Open-source - software that is freely available and can be modified and 

redistributed by anyone. 51. Mã nguồn mở - phần mềm có sẵn miễn phí và có thể 

được sửa đổi và phân phối lại bởi bất kỳ ai. 

52. Open-source communities - groups of developers who collaborate to create open-

source software. 52. Cộng đồng nguồn mở - các nhóm nhà phát triển cộng tác để 

tạo ra phần mềm nguồn mở. 

53. Potential - possible or likely to happen or exist. 53. Tiềm năng - có thể hoặc có 

khả năng xảy ra hoặc tồn tại. 



54. Procured - obtained or acquired. 54. Mua sắm - thu được hoặc mua lại. 

55. Products - goods or items produced for sale. 55. Sản phẩm - hàng hóa hoặc 

mặt hàng được sản xuất để bán. 

56. Professional - related to a particular profession or field. 56. Chuyên nghiệp - liên 

quan đến một nghề hoặc lĩnh vực cụ thể. 

57. Raising - increasing or elevating. 57. Nâng cao - tăng hoặc nâng cao. 

58. Recently - in the recent past. 58. Gần đây - trong quá khứ gần đây. 

59. Reliance - dependence or trust in something. 59. Sự phụ thuộc - sự phụ thuộc 

hoặc tin tưởng vào một cái gì đó. 

60. Reluctance - unwillingness or hesitancy. 60. Miễn cưỡng - không sẵn sàng hoặc 

do dự. 

61. Responding - reacting or replying to something. 61. Phản hồi - phản ứng hoặc trả 

lời một cái gì đó. 

62. Restriction - a limitation or control on something. 62. Hạn chế - một hạn chế hoặc 

kiểm soát một cái gì đó. 

63. Risk - the possibility of harm or danger. 63. Rủi ro - khả năng gây hại hoặc nguy 

hiểm. 

64. Russian - related to or from Russia. 64. Tiếng Nga - liên quan đến hoặc từ Nga. 

65. Security - protection from harm or danger. 65. An ninh - bảo vệ khỏi tác hại hoặc 

nguy hiểm. 

66. Semiconductors - materials used in electronics for their conductivity properties.

 66. Chất bán dẫn - vật liệu được sử dụng trong điện tử vì tính chất dẫn điện của 

chúng. 

67. Service - a task or function performed for someone or something. 67. Dịch vụ - 

một nhiệm vụ hoặc chức năng được thực hiện cho ai đó hoặc một cái gì đó. 

68. Severing - cutting or breaking apart. 68. Cắt đứt - cắt hoặc phá vỡ. 

69. Similar - alike or comparable. 69. Tương tự - giống nhau hoặc có thể so sánh. 

70. Software - computer programs or applications. 70. Phần mềm - chương trình 

máy tính hoặc ứng dụng. 

71. Stable - secure or steady. 71. Ổn định - an toàn hoặc ổn định. 



72. Standards - established levels of quality or excellence. 72. Tiêu chuẩn - thiết lập 

mức chất lượng hoặc xuất sắc. 

73. State-supported - financially backed or sponsored by the government. 73. Nhà 

nước hỗ trợ - được hỗ trợ tài chính hoặc tài trợ bởi chính phủ. 

74. Surge - a sudden and significant increase. 74. Tăng đột biến - một sự gia tăng đột 

ngột và đáng kể. 

75. Supply chain - the sequence of activities involved in the production and distribution 

of a product. 75. Chuỗi cung ứng - chuỗi các hoạt động liên quan đến sản xuất và phân 

phối sản phẩm. 

76. Suspected - believed or thought to be true without confirmation. 76. Nghi ngờ - tin 

hoặc nghĩ là đúng mà không cần xác nhận. 

77. Switch - to change or replace something with another. 77. Chuyển đổi - để thay 

đổi hoặc thay thế một cái gì đó bằng một cái gì đó khác. 

78. System - a set of connected components or parts. 78. Hệ thống - một tập hợp các 

thành phần hoặc bộ phận được kết nối. 

79. Tasked - assigned or given a specific job or responsibility. 79. Được giao 

nhiệm vụ - được giao hoặc giao một công việc hoặc trách nhiệm cụ thể. 

80. Technological - related to technology or technical processes. 80. Công nghệ - 

liên quan đến công nghệ hoặc quy trình kỹ thuật. 

81. Technology - the application of scientific knowledge for practical purposes. 81. 

Công nghệ - ứng dụng kiến thức khoa học cho mục đích thực tiễn. 

82. Tighter - stricter or more closely controlled. 82. Chặt chẽ hơn - chặt chẽ hơn hoặc 

kiểm soát chặt chẽ hơn. 

83. Ties - connections or relationships. 83. Quan hệ - kết nối hoặc mối quan hệ. 

84. Toyota Motor - a Japanese multinational automotive manufacturer. 84. Toyota 

Motor - nhà sản xuất ô tô đa quốc gia Nhật Bản. 

85. Track - to monitor or follow the progress of something. 85. Theo dõi - để theo dõi 

hoặc theo dõi tiến trình của một cái gì đó. 

86. Trends - patterns or directions of change over time. 86. Xu hướng - mô hình 

hoặc hướng thay đổi theo thời gian. 

87. U.S. - United States of America. 87. Hoa Kỳ - Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. 



88. Unsactioned - not authorized or approved. 88. Unsactioned - không được ủy quyền 

hoặc phê duyệt. 

89. Use - to employ or utilize. 89. Sử dụng - để sử dụng hoặc sử dụng. 

90. Visibility - the ability to see or be seen. 90. Khả năng hiển thị - khả năng nhìn 

thấy hoặc được nhìn thấy. 

91. Warn - to give notice of danger or harm. 91. Cảnh báo - để đưa ra thông báo về 

nguy hiểm hoặc tác hại. 

92. Weaknesses - vulnerabilities or shortcomings. 92. Điểm yếu - lỗ hổng hoặc thiếu 

sót. 

93. White House - the official residence and workplace of the U.S. president. 93. 

Nhà Trắng - nơi ở và nơi làm việc chính thức của tổng thống Mỹ. 

94. Whole - complete or entire. 94. Toàn bộ - hoàn thành hoặc toàn bộ. 

95. World - the planet Earth and all its inhabitants. 95. Thế giới - hành tinh Trái đất 

và tất cả cư dân của nó. 

96. Years - periods of 365 days or 12 months. 96. Năm - khoảng thời gian 365 ngày 

hoặc 12 tháng. 

 

 

1. Advanced technology - sophisticated technological products. 

2. Alarms - warnings or alerts of danger. 

3. Alternative - another option or choice. 

4. App - a computer program designed to perform a specific task. 

5. Attack - a deliberate attempt to harm or damage a system or network. 

6. Automated - operated automatically, without human intervention. 

7. China - a country in East Asia. 

8. Chinese - related to or from China. 

9. Code hosting platform - a service that provides hosting for source code repositories. 

10. Combined - joined or merged. 

11. Compromise - to weaken or expose to danger. 

12. Concerns - worries or anxieties. 

13. Contractors - individuals or companies who work on a project or job for another company or 

individual. 

14. Cyberattacks - attacks on computer networks or systems. 

15. Decoupling - the process of separating or disentangling. 

16. Delays - setbacks or hindrances that cause a delay in progress or development. 

17. Developers - people or companies who develop software. 



18. Development - the process of creating something new or improving upon something 

existing. 

19. Disclose - to reveal or make public. 

20. Doubled - increased by two times. 

21. Electric vehicles - vehicles that run on electricity rather than gasoline or diesel. 

22. Elsewhere - in other places or locations. 

23. Encouraging - promoting or supporting. 

24. Ensure - to make sure or certain. 

25. Establishing - creating or setting up. 

26. Executive order - a directive issued by the president or head of state. 

27. Exporting - sending products or goods to other countries for sale. 

28. Fears - anxieties or concerns about potential dangers. 

29. Federal agencies - government organizations that carry out specific functions or services. 

30. Footprint - the impact or presence of something. 

31. Fortify - to strengthen or secure. 

32. GitHub - the world's largest code hosting platform. 

33. Global - related to the whole world. 

34. Government - the group of people who govern a country or region. 

35. Hamper - to hinder or impede progress. 

36. Headquarters - the main office or center of operations for an organization. 

37. Hosting - providing a platform or service for storing and accessing information. 

38. Increase - to make larger or more. 

39. Information - knowledge or data. 

40. Intellectual property - the legal rights over creations of the mind. 

41. Japan - a country in East Asia. 

42. Japanese - related to or from Japan. 

43. Legislation - laws or regulations passed by a government. 

44. Levels - standards or criteria used to evaluate something. 

45. Limits - restrictions or boundaries. 

46. Linux Foundation - a nonprofit organization that supports open-source software. 

47. Largest - the biggest or most significant. 

48. Lawmakers - individuals who make or pass laws. 

49. Mercari - a secondhand marketplace. 

50. New products - newly developed or released products. 

51. Open-source - software that is freely available and can be modified and redistributed by 

anyone. 

52. Open-source communities - groups of developers who collaborate to create open-source 

software. 

53. Potential - possible or likely to happen or exist. 

54. Procured - obtained or acquired. 

55. Products - goods or items produced for sale. 

56. Professional - related to a particular profession or field. 

57. Raising - increasing or elevating. 

58. Recently - in the recent past. 

59. Reliance - dependence or trust in something. 

60. Reluctance - unwillingness or hesitancy. 



61. Responding - reacting or replying to something. 

62. Restriction - a limitation or control on something. 

63. Risk - the possibility of harm or danger. 

64. Russian - related to or from Russia. 

65. Security - protection from harm or danger. 

66. Semiconductors - materials used in electronics for their conductivity properties. 

67. Service - a task or function performed for someone or something. 

68. Severing - cutting or breaking apart. 

69. Similar - alike or comparable. 

70. Software - computer programs or applications. 

71. Stable - secure or steady. 

72. Standards - established levels of quality or excellence. 

73. State-supported - financially backed or sponsored by the government. 

74. Surge - a sudden and significant increase. 

75. Supply chain - the sequence of activities involved in the production and distribution of a 

product. 

76. Suspected - believed or thought to be true without confirmation. 

77. Switch - to change or replace something with another. 

78. System - a set of connected components or parts. 

79. Tasked - assigned or given a specific job or responsibility. 

80. Technological - related to technology or technical processes. 

81. Technology - the application of scientific knowledge for practical purposes. 

82. Tighter - stricter or more closely controlled. 

83. Ties - connections or relationships. 

84. Toyota Motor - a Japanese multinational automotive manufacturer. 

85. Track - to monitor or follow the progress of something. 

86. Trends - patterns or directions of change over time. 

87. U.S. - United States of America. 

88. Unsactioned - not authorized or approved. 

89. Use - to employ or utilize. 

90. Visibility - the ability to see or be seen. 

91. Warn - to give notice of danger or harm. 

92. Weaknesses - vulnerabilities or shortcomings. 

93. White House - the official residence and workplace of the U.S. president. 

94. Whole - complete or entire. 

95. World - the planet Earth and all its inhabitants. 

96. Years - periods of 365 days or 12 months. 

97. 10% - a tenth or one out of ten. 

98. 11% - one out of nine. 

99. 19% - almost one out of five. 

100. 98% - almost all or almost every. 

 

 



 

1. Công nghệ tiên tiến - sản phẩm công nghệ tinh vi. 

2. Báo động - cảnh báo hoặc cảnh báo nguy hiểm. 

3. Thay thế - một lựa chọn hoặc lựa chọn khác. 

4. Ứng dụng - một chương trình máy tính được thiết kế để thực hiện một tác vụ cụ thể. 

5. Tấn công - một nỗ lực có chủ ý để làm hại hoặc làm hỏng hệ thống hoặc mạng. 

6. Tự động - vận hành tự động, không cần sự can thiệp của con người. 

7. Trung Quốc - một quốc gia ở Đông Á. 

8. Tiếng Trung - liên quan đến hoặc từ Trung Quốc. 

9. Nền tảng lưu trữ mã - một dịch vụ cung cấp lưu trữ cho kho mã nguồn. 

10. Kết hợp - tham gia hoặc hợp nhất. 

11. Thỏa hiệp - để làm suy yếu hoặc tiếp xúc với nguy hiểm. 

12. Mối quan tâm - lo lắng hoặc lo lắng. 

13. Nhà thầu - cá nhân hoặc công ty làm việc trong một dự án hoặc công việc cho một công ty 

hoặc cá nhân khác. 

14. Tấn công mạng - tấn công vào mạng hoặc hệ thống máy tính. 

15. Tách rời - quá trình tách hoặc gỡ rối. 

16. Sự chậm trễ - thất bại hoặc trở ngại gây ra sự chậm trễ trong tiến trình hoặc phát triển. 

17. Nhà phát triển - những người hoặc công ty phát triển phần mềm. 

18. Phát triển - quá trình tạo ra một cái gì đó mới hoặc cải thiện một cái gì đó hiện có. 

19. Tiết lộ - để tiết lộ hoặc công khai. 

20. Tăng gấp đôi - tăng gấp hai lần. 

21. Xe điện - phương tiện chạy bằng điện thay vì xăng hoặc dầu diesel. 

22. Ở nơi khác - ở những nơi hoặc địa điểm khác. 

23. Khuyến khích - thúc đẩy hoặc hỗ trợ. 

24. Đảm bảo - để đảm bảo hoặc chắc chắn. 

25. Thiết lập - tạo hoặc thiết lập. 

26. Lệnh hành pháp - một chỉ thị do tổng thống hoặc nguyên thủ quốc gia ban hành. 

27. Xuất khẩu - gửi sản phẩm hoặc hàng hóa sang các nước khác để bán. 

28. Nỗi sợ hãi - lo lắng hoặc lo lắng về những nguy hiểm tiềm ẩn. 

29. Cơ quan liên bang - tổ chức chính phủ thực hiện các chức năng hoặc dịch vụ cụ thể. 

30. Dấu chân - tác động hoặc sự hiện diện của một cái gì đó. 

31. Củng cố - để tăng cường hoặc bảo đảm. 

32. GitHub - nền tảng lưu trữ mã lớn nhất thế giới. 

33. Toàn cầu - liên quan đến toàn thế giới. 

34. Chính phủ - nhóm người cai trị một quốc gia hoặc khu vực. 

35. Cản trở - để cản trở hoặc cản trở sự tiến bộ. 

36. Trụ sở chính - văn phòng chính hoặc trung tâm hoạt động cho một tổ chức. 

37. Hosting - cung cấp một nền tảng hoặc dịch vụ để lưu trữ và truy cập thông tin. 

38. Tăng - để làm cho lớn hơn hoặc nhiều hơn. 

39. Thông tin - kiến thức hoặc dữ liệu. 

40. Sở hữu trí tuệ - quyền hợp pháp đối với những sáng tạo của tâm trí. 

41. Nhật Bản - một quốc gia ở Đông Á. 

42. Tiếng Nhật - liên quan đến hoặc từ Nhật Bản. 

43. Pháp luật - luật hoặc quy định được thông qua bởi một chính phủ. 



44. Cấp độ - tiêu chuẩn hoặc tiêu chí được sử dụng để đánh giá một cái gì đó. 

45. Giới hạn - hạn chế hoặc ranh giới. 

46. Linux Foundation - một tổ chức phi lợi nhuận hỗ trợ phần mềm nguồn mở. 

47. Lớn nhất - lớn nhất hoặc quan trọng nhất. 

48. Các nhà lập pháp - những cá nhân đưa ra hoặc thông qua luật. 

49. Mercari - một thị trường đồ cũ. 

50. Sản phẩm mới - sản phẩm mới được phát triển hoặc phát hành. 

51. Mã nguồn mở - phần mềm có sẵn miễn phí và có thể được sửa đổi và phân phối lại bởi bất 

kỳ ai. 

52. Cộng đồng nguồn mở - các nhóm nhà phát triển cộng tác để tạo ra phần mềm nguồn mở. 

53. Tiềm năng - có thể hoặc có khả năng xảy ra hoặc tồn tại. 

54. Mua sắm - thu được hoặc mua lại. 

55. Sản phẩm - hàng hóa hoặc mặt hàng được sản xuất để bán. 

56. Chuyên nghiệp - liên quan đến một nghề hoặc lĩnh vực cụ thể. 

57. Nâng cao - tăng hoặc nâng cao. 

58. Gần đây - trong quá khứ gần đây. 

59. Sự phụ thuộc - sự phụ thuộc hoặc tin tưởng vào một cái gì đó. 

60. Miễn cưỡng - không sẵn sàng hoặc do dự. 

61. Phản hồi - phản ứng hoặc trả lời một cái gì đó. 

62. Hạn chế - một hạn chế hoặc kiểm soát một cái gì đó. 

63. Rủi ro - khả năng gây hại hoặc nguy hiểm. 

64. Tiếng Nga - liên quan đến hoặc từ Nga. 

65. An ninh - bảo vệ khỏi tác hại hoặc nguy hiểm. 

66. Chất bán dẫn - vật liệu được sử dụng trong điện tử vì tính chất dẫn điện của chúng. 

67. Dịch vụ - một nhiệm vụ hoặc chức năng được thực hiện cho ai đó hoặc một cái gì đó. 

68. Cắt đứt - cắt hoặc phá vỡ. 

69. Tương tự - giống nhau hoặc có thể so sánh. 

70. Phần mềm - chương trình máy tính hoặc ứng dụng. 

71. Ổn định - an toàn hoặc ổn định. 

72. Tiêu chuẩn - thiết lập mức chất lượng hoặc xuất sắc. 

73. Nhà nước hỗ trợ - được hỗ trợ tài chính hoặc tài trợ bởi chính phủ. 

74. Tăng đột biến - một sự gia tăng đột ngột và đáng kể. 

75. Chuỗi cung ứng - chuỗi các hoạt động liên quan đến sản xuất và phân phối sản phẩm. 

76. Nghi ngờ - tin hoặc nghĩ là đúng mà không cần xác nhận. 

77. Chuyển đổi - để thay đổi hoặc thay thế một cái gì đó bằng một cái gì đó khác. 

78. Hệ thống - một tập hợp các thành phần hoặc bộ phận được kết nối. 

79. Được giao nhiệm vụ - được giao hoặc giao một công việc hoặc trách nhiệm cụ thể. 

80. Công nghệ - liên quan đến công nghệ hoặc quy trình kỹ thuật. 

81. Công nghệ - ứng dụng kiến thức khoa học cho mục đích thực tiễn. 

82. Chặt chẽ hơn - chặt chẽ hơn hoặc kiểm soát chặt chẽ hơn. 

83. Quan hệ - kết nối hoặc mối quan hệ. 

84. Toyota Motor - nhà sản xuất ô tô đa quốc gia Nhật Bản. 

85. Theo dõi - để theo dõi hoặc theo dõi tiến trình của một cái gì đó. 

86. Xu hướng - mô hình hoặc hướng thay đổi theo thời gian. 

87. Hoa Kỳ - Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. 

88. Unsactioned - không được ủy quyền hoặc phê duyệt. 



89. Sử dụng - để sử dụng hoặc sử dụng. 

90. Khả năng hiển thị - khả năng nhìn thấy hoặc được nhìn thấy. 

91. Cảnh báo - để đưa ra thông báo về nguy hiểm hoặc tác hại. 

92. Điểm yếu - lỗ hổng hoặc thiếu sót. 

93. Nhà Trắng - nơi ở và nơi làm việc chính thức của tổng thống Mỹ. 

94. Toàn bộ - hoàn thành hoặc toàn bộ. 

95. Thế giới - hành tinh Trái đất và tất cả cư dân của nó. 

96. Năm - khoảng thời gian 365 ngày hoặc 12 tháng. 

97. 10% - một phần mười hoặc một phần mười. 

98. 11% - một trong chín. 

99. 19% - gần một phần năm. 

100. 98% - gần như tất cả hoặc gần như tất cả. 

 

 

 


