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1. Bản chất tấn công từ chối dịch vụ phân tán hiện nay

Tấn công DDoS hiện nay được hiểu như một hình thức tấn công tạo ra một số lượng lớn
các yêu cầu tới các máy chủ vượt ngưỡng có thể đáp ứng, từ đó dẫn tới ngưng trệ hệ thống.
DDoS có thể phân loại theo các dạng sau:

• Tấn công vào dữ liệu giao tiếp (Volume Based Attacks) [1, 2]. Với cách tấn công
này, đường truyền dữ liệu tới các máy chủ sẽ bị bão hòa bởi một số lượng khổng lồ
dữ liệu giao tiếp, điển hình cho tấn công dạng này có thể liệt kê như ICMP floods,
UDP floods. Đơn vị để đo mức độ nguy hiểm của tấn công dạng này được tính
bằng bits/giây.

• Tấn công vào giao thức truy vấn (Protocol Attacks) [1], là cách tấn công hướng
tới việc khai thác lỗ hổng của các giao thức truyền tin để làm hao tổn tài nguyên,
tiến đến làm ngưng trệ khả năng đáp ứng của các giao thức này. Một số điển hình
cho tấn công dạng này được biết đến như SYN floods, Ping of Death, Smurf DDoS.
Đơn vị đo mức độ nguy hiểm của tấn công giao thức tính theo số lượng gói tin/
giây.

• Tấn công vào các tầng ứng dụng (Application Layer Attacks) [1, 3, 4]. Đây là
cách tấn công vào các ứng dụng chạy trên WEB bằng cách gửi một số lượng lớn
các yêu cầu thông qua giao thức HTTP thông thường. Tiêu biểu cho tấn công tầng
ứng dụng được biết đến như Slowloris, CyberSlam, MyDoom. Đơn vị đo mức độ
nguy hiểm cho tấn công ứng dụng được tính bằng số gửi yêu cầu (request)/ giây.

Ngoài ra, việc phân loại tấn công DDoS [1] còn được tiến hành dựa trên đánh giá mức độ
tự động của các cuộc tấn công (có hay không vai trò điều khiển của con người trong mỗi
đợt tấn công) hoặc dựa trên cách thức thu thập trinh sát thông tin (scanning) của đối tượng
tấn công, một số nhóm nghiên cứu còn phân loại dựa trên cơ chế liên lạc và điều khiển cuộc
tấn công.

(1) Học viện kỹ thuật quân sự
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Hình 1. Sơ đồ tấn công tấn công từ chối dịch vụ vào các website thông tin điện tử tháng 7/2013 [6]

Hiện nay DDoS ngày càng được sử dụng rộng rãi với nhiều biến thể khác nhau, trong phần
tiếp theo chúng tôi trình bày một số thông tin khái quát về thực trạng các cuộc tấn công dạng
này diễn ra ở nước ta trong 3 năm trở lại đây.

2. Thực trạng tấn công từ chối dịch vụ phân tán tại Việt Nam

Theo số liệu được VNCERT (Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam) cung cấp
[5], chỉ trong 9 tháng đầu năm 2013 đã ghi nhận hơn 4000 website của Việt Nam bị các
hacker tấn công, tăng mạnh so với năm 2012 (2500 website) và năm 2011 (300 website).
Trong các cuộc tấn công này có nhiều cuộc tấn công từ chối dịch vụ phân tán nhằm vào
website của các doanh nghiệp, tổ chức gây thiệt hại lớn về nhiều mặt. Tiêu biểu là đợt tấn
công DDoS với quy mô lớn chưa từng có tại Việt Nam nhằm vào các trang thông tin điện
tử (VietnamNet, Dantri, Tuoitre) trong tháng 7/2013. Theo báo cáo của VietNamNet [6], bắt
đầu từ ngày 01/07/2013, báo VietNamNet đã bị hacker tấn công bằng hình thức tấn công từ
chối dịch vụ phân tán (DDoS), lượng truy cập vào website chính thức của VietNamNet đã
tăng đột biến lên gấp hàng chục lần thông thường, dẫn tới việc các máy chủ web, đường
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Hình 2. Biểu đồ tỷ lệ phát tán thư rác và mục tiêu mã độc của các nước trên thế giới.
(Dữ liệu của hãng Kaspersky – 8/2013 [7])

truyền đều bị quá tải. Lượng máy tính được huy động tham gia tấn công lên đến gần 1 triệu
IP , băng thông lên đến 30 Gbps (gấp 60 lần so với trạng thái bình thường). Đợt tấn công
DDos lần này được tiến hành với nhiều cách thức khác nhau, cường độ ngày càng tăng và
liên tục thay đổi kịch bản để tìm mọi cách vượt qua các hệ thống chống đỡ nhằm đánh sập
hẳn hệ thống. Các hacker đã điều chỉnh và cập nhật liên tục tới botnet các cách thức tấn
công trong đó kết hợp một cách tinh vi cả ba loại tấn công: Volume Based Attack (mục tiêu
là băng thông), Protocol Attacks (mục tiêu là thiết bị mạng trung gian), Application Layer
Attacks (mục tiêu là các ứng dụng web server). Các máy chủ điều khiển C&C (Command
and Control server) nằm tại nhiều nước khác nhau (Đức, Ukraina, Hà Lan) gây rất nhiều khó
khăn trong việc phát hiện ra và ngăn chặn chúng.

Để thực hiện các cuộc tấn công DDoS quy mô như vậy, các hackers phải gây dựng và điều
khiển được mạng máy tính ma (botnet) rất lớn. Một điều đáng lo ngại là số lượng máy tính
tại Việt Nam bị nhiễm mã độc và trở thành máy tính ma trong các hệ thống bonet ngày một
tăng. Theo ước tính, có ít nhất 500.000 đến 1 triệu máy tính tại Việt Nam đang nằm trong
các mạng máy tính ma quốc tế. Một số các mạng máy tính ma đã bị bóc dỡ như mạng lưới
Zeus Botnet ghi nhận có 14.075 địa chỉ IP thuộc không gian mạng Việt Nam. Mạng lưới
botnet Sality, Downadup, Trafficconverter cũng ghi nhận có tới 113.273 địa chỉ IP Việt Nam
[5]. Theo số liệu của Kaspersky Lab, với số lượng lớn máy tính ma tại Việt Nam đã khiến
Việt Nam trở thành nguồn phát tán thư rác và mã độc lớn thứ 6 trên trên thế giới. Đồng thời
Việt Nam cũng là mục tiêu tấn công của các mã độc lớn thứ thứ 6 trên thế giới [7]. Ngoài
các mạng botnet truyền thống (cần có máy chủ C&C để điều khiển các cuộc tấn công), gần
đây đã xuất hiện các mạng botnet có tổ chức tinh vi hơn rất nhiều và có khả năng phục
hồi cao. Đó là các các mạng botnet sử dụng kiến trúc ngang hàng (peer-to-peer – P2P), cho
phép mạng botnet duy trì khả năng dự phòng ở cấp độ cao mà không cần máy chủ kiểm soát
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và điều khiển (C&C Server). Cũng đã xuất hiện mạng bonet với hình thức tấn công mới là
cài mã độc và sử dụng các website nhiều người truy cập để tấn công DDoS. Mạng botnet
bRobot, được cho là điều hành bởi nhóm tin tặc Iran (Izz ad-Din al-Qassam Cyber Fighters)
đã tấn công các trang web trên toàn thế giới và cài đặt mã độc để biến các trang web này
thành bot của mạng botnet bRobot. Việt Nam đã có 2309 website bị tấn công với mã độc
được cài trên 6978 trang và đã bị huy động vào nhiều cuộc tấn công DDoS nhằm vào các
mục tiêu khác nhau. Mạng botnet Razer ở Việt Nam xuất hiện gần đây được các hacker gây
dựng bằng cách cài mã độc vào các website, sau đó tấn công một số doanh nghiệp hosting.
Đã có rất nhiều website bị nhiễm mã độc Razer, trong đó có không ít các website thuộc cơ
quan nhà nước [5].

Trước thực trạng phức tạp của các cuộc tấn công DDoS có nhiều giải pháp ngăn chặn và
ứng phó đã được đề xuất, trong phần tiếp theo bài báo đi sâu vào phân tích các giải pháp
này.

3. Giải pháp chống DDoS

Có rất nhiều công ty bảo mật hàng đầu nghiên cứu và cung cấp các giải pháp chống lại
tấn công từ chối dịch vụ phân tán trên thị trường.

Trước hết, đa phần các giải pháp đòi hỏi chủ website phải có hệ thống máy chủ mạnh, có
server và tên miền (domain) dự phòng; có hệ thống thiết bị hạ tầng hiện đại. . . Cisco cung
cấp giải pháp phòng thủ “Cisco Cyber Threat Defense” bao gồm các vành đai bảo vệ mạng
nhiều lớp với các hệ thống firewall, các hệ thống phát hiện và cảnh báo IDS/IPS, đồng thời,
có bộ lọc các IP có dấu hiệu truy cập ảo hoặc giới hạn số lần kết nối cùng một thời điểm
vào website trên các thiết bị mạng của hãng.

Một xu hướng chống DDoS gần đây là các giải pháp ứng dụng mô hình điện toán đám mây.
Công ty công nghệ hàng đầu của Mỹ trong phòng chống tấn công từ chối dịch vụ Prolexic
đưa ra giải pháp chống tấn công “giảm nhẹ DDoS” cho các khách hàng của mình mà không
cần đầu tư vào nhiều vào thiết bị hạ tầng. Giải pháp của Prolexic là chuyển hướng các luồng
dữ liệu đến website của khách hàng tới những trung tâm dữ liệu của mình, chịu trách nhiệm
lọc tất cả dữ liệu và chỉ chuyển tới khách hàng những gói tin “sạch”. Với công nghệ này các
khách hàng của Prolexic luôn đảm bảo tránh được mọi cuộc tấn công dưới bất kỳ hình thức
nào. Để làm được như vậy, Prolexic xây dựng các trung tâm dữ liệu với hạ tầng rất hiện đại,
băng thông rất lớn ở nhiều khu vực trên thế giới. Các trung tâm này đảm bảo được việc xử
lý luồng dữ liệu lên tới hàng Tbps (Trung tâm tại Sydney và Tokyo dự kiến ra mắt trong quý
I/2014 sẽ xử lý được luồng dữ liệu 2.85 Tbps) [9]. Giải pháp này có chi phí khá cao và hiện
nay phục vụ chủ yếu những doanh nghiệp cần sự an toàn rất cao như ngân hàng, các tổ chức
tín dụng. . .

Tuy nhiên, các giải pháp đưa ra chỉ có thể hạn chế được một phần tác hại của các cuộc
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Hình 3. Mô hình hoạt động của dự án tiêu diệt máy tính ma tại Nhật Bản [10]

tấn công DDoS. Với các cuộc tấn công quy mô lớn và phức tạp, các website hầu như không
có khả năng chống đỡ. Chính vì vậy, để hạn chế các cuộc tấn công DDoS, một hướng đi
đã được nhiều tổ chức và các nước sử dụng là tìm cách hạn chế việc lây lan mã độc trong
quá trình gây dựng botnet của hacker, cũng như tiêu diệt các máy tính ma bị nhiễm mã độc.
Các sản phẩm antivirus của các hãng bảo mật hàng đầu như Kaspersky, Symantec, Norton,
McAfee.. đều có khả năng cảnh báo và ngăn chặn đáng kể sự lây lan của các mã độc trên các
máy cá nhân. Trong khi đó, để bóc dỡ một mạng botnet cần sự phối hợp của rất nhiều các
tổ chức, các chuyên gia bảo mật, các nhà cung cấp dịch vụ Internet của nhiều nước trên thế
giới. Để tiêu diệt một phần mạng máy tính ma ZeroAccess nổi tiếng (là mạng botnet rất lớn
– 1.9 triệu máy tính ma và được tổ chức rất tinh vi), tập đoàn Symantec đã cần đến sự phối
hợp, giúp đỡ của rất nhiều các tổ chức, doanh nghiệp đến từ nhiều quốc gia khác nhau như
Mỹ, Anh, Đức, Thổ Nhĩ Kỳ... Để tiêu diệt các máy tính ma nằm trong các hệ thống botnet
khác nhau, Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Nhật Bản – JPCERT cũng đã thực hiện
dự án Cyber Clean Center (CCC) với sự tham gia của chính phủ, hơn 80 ISP, 7 công ty cung
cấp dịch vụ antivirus, nhiều hãng bảo mật và nhiều cơ quan, tổ chức khác. Sử dụng công
nghệ Honeyport để giả lập các hệ thống nhằm bẫy các máy tính ma tấn công, JPCERT đã
thu thập được rất nhiều các mẫu mã độc cài vào các máy tính ma. Qua phân tích, xử lý, các
chuyên gia bảo mật sẽ viết ra các công cụ quét sạch mã độc (CCC Malware Cleaner) và gửi
nó đến cho người dùng bị nhiễm. Sau 5 năm thực hiện, dự án đã giúp nâng cao được nhận
thức của người dùng và số lượng máy tính tại Nhật Bản giảm từ 450.000 năm 2006 xuống
còn 190.000 năm 2010. Các dự án tương tự cũng đã được thực hiện ở nhiều nước trên thế
giới như Australia, Trung Quốc, Indonesia, Hàn Quốc, Đức. . . [10]
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4. Kết luận

Để thực hiện các dự án liên quan đến an toàn thông tin, ngoài việc cần có sự thống nhất
chỉ đạo ở cấp chính phủ, ngoài sự phối hợp giữa các ban ngành, các đơn vị, tổ chức, doanh
nghiệp, việc chuẩn bị nhân lực có trình độ cao là rất cần thiết. Theo kết quả khảo sát của
Trung tâm ứng cứu khẩn cấp sự cố máy tính Việt Nam, hiện có hơn 50% các tổ chức, doanh
nghiệp tại Việt Nam đang thiếu nhân viên an toàn thông tin. Có 24% cơ quan, tổ chức phải
thuê các đơn vị chuyên nghiệp bảo vệ an ninh thông tin. Với sự cho phép của bộ giáo dục,
hiện nay đã có ĐH FPT và Học viện Bưu chính viễn thông được phép đào tạo thí điểm kỹ
sư ngành “An ninh an toàn thông tin”. Ngoài ra còn một số trường đại học khác đào tạo kỹ
sư chuyên ngành an toàn thông tin như Học viện Kỹ thuật mật mã, ĐH Quốc gia Hà Nội,
Học viện Kỹ thuật quân sự. . . Các chương trình đào tạo kỹ sư an ninh thông tin ngoài việc
chú trọng đào tạo về thuật toán, kỹ năng lập trình, kiến thức về Hệ điều hành, Cấu trúc máy
tính, kiến trúc mạng cũng chú trọng đến các những kiến thức chuyên môn cập nhật liên quan
đến tấn công và phòng thủ mạng. Hi vọng với sự quan tâm, đầu tư của chính phủ và của bộ
giáo dục, đào tạo chuyên ngành AN-ATTT của Việt Nam tuy hơi chậm nhưng sẽ đáp ứng
được nhu cầu phát triển của đất nước, đặc biệt các vấn đề về bảo vệ an ninh quốc phòng
trong thời đại số.
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