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Tóm tắt Nội dung
Châu Á Thái Bình Dương là một khu vực đầy hứng khởi, nơi đang có những bước 
tiến lớn trong chuyển đổi kỹ thuật số. Đây là nơi có nền kinh tế đa dạng cao và 
đang dẫn đầu khá xa trong việc phát triển các thành phố kết nối của tương lai - 
các thành phố thông minh. Nhiều nền kinh tế thấy được lợi ích của những phát triển 
nhanh chóng này và Internet of Things (IoT) trở nên phổ biến trong các tổ chức, 
người lao động tiếp tục làm việc linh hoạt và từ xa, nhiều thiết bị được kết nối với 
Internet hơn.
Đồng thời với việc mở ra con đường lớn hơn cho tăng trưởng 
và phát triển, điều đó cũng tạo ra mối đe dọa an ninh mạng 
và rủi ro nghiêm trọng cho các doanh nghiệp và cá nhân. 
Những kẻ tấn công trở nên ngày càng tinh vi và sử dụng các 
kỹ thuật tiên tiến để xâm phạm các tổ chức.

Năm 2017 đã chứng kiến một làn sóng tấn công mạng chưa 
từng có, tuy nhiên các biện pháp an toàn không gian mạng 
thường là những phản ứng thụ động, thay vì là nền tảng của 
một cơ sở hạ tầng số. Để có một cách nhìn khác, ở châu Á 
Thái Bình Dương các công ty phải nhận 6 mối đe dọa mỗi 
phút nhưng chỉ 50% cảnh báo được điều tra.

Nghiên cứu so sánh đánh giá khả năng bảo mật của Cisco 
2018 Châu Á Thái Bình Dương do các nhà nghiên cứu độc 
lập bên thứ ba thực hiện - cung cấp thông tin chi tiết về 
thực tiễn bảo mật từ hơn 2000 người trả lời trên 11 quốc 
gia. Các nước này bao gồm Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật 
Bản ở Bắc Á, Đông Nam Á là Singapore, Thái Lan, Malaysia, 
Việt Nam, Philippines và Indonesia, Úc ở phía Nam và Ấn 
Độ.*

Trong báo cáo này, chúng tôi nhấn mạnh vào tổn thất kinh tế 
tiềm ẩn trên toàn Châu Á Thái Bình Dương do sự cố  
an ninh mạng và một thực tế là những người phòng vệ còn 
có rất nhiều việc phải làm và nhiều thách thức phải vượt 
qua. Nghiên cứu và thông tin chi tiết của chúng tôi nhằm 
giúp các tổ chức phản hồi hiệu quả với các mối đe dọa tinh 
vi và nhanh chóng tiến hóa hiện nay.

Những phát hiện chính từ báo cáo này:

1. Vi phạm

Những kẻ tấn công đang trở nên rất tinh vi và  
hiếu chiến. Tại châu Á-Thái Bình Dương, các công ty 
nhận được tới 10.000 mối đe dọa mỗi ngày. Điều đó có 
nghĩa là 6 mối đe dọa được nhận mỗi phút. Gần 75% 
các công ty được khảo sát nhận được hơn 5.000 mối 
đe dọa mỗi ngày.

Tuy nhiên, chỉ có 50% cảnh báo được điều tra, ngay cả 
khi 51% tổng số cảnh báo là biến cố hợp lệ (có thực).

2. Thiếu chuẩn bị bảo mật 

Nghiên cứu của chúng tôi hỏi 2000 người về hạ tầng 
an ninh số của họ hiện nay. 9% số người được hỏi nói 
rằng họ không có bất cứ chuyên gia nào riêng cho an 
ninh mạng trong tổ chức, trong khi 13% không có lãnh 
đạo có trách nhiệm thực hiện và trách nhiệm giải trình 
trực tiếp  về an ninh mạng trong tổ chức của họ. 

Trong số những người trả lời, chỉ 42% nói rằng lãnh 
đạo cao cấp coi an ninh mạng là chủ đề có ưu tiên 
cao, và chỉ 44%  rất đồng ý rằng các vai trò và trách 
nhiệm an ninh trong tổ chức cần có chuỗi mệnh lệnh rõ 
rang.

3. Thiệt hại về kinh tế và uy tín

Các cuộc tấn công trên mạng đang có ảnh hưởng sâu 
rộng bao gồm tổn thất về tài chính và danh tiếng của 
các công ty. Tại Đông Nam Á, 51%  các cuộc tấn 
công trên mạng gây ra tổn thất hơn 1 triệu đô la. 
Gần 10% người trả lời nói rằng các cuộc tấn công khiến 
họ tốn hơn 5 triệu đô la. 33% số người được hỏi trong 
nghiên cứu cho biết một hành vi vi phạm có thể khiến 
họ mất khoảng từ 1 đến 5 triệu USD.  

4. Tấn công đa hướng

Hình thức tấn công mạng cũng đang thay đổi. Những  
kẻ tấn công hiện không chỉ nhắm vào cơ sở hạ tầng 
CNTT, mà còn nhắm vào các công nghệ vận hành (OT) 
tác động đến hoạt động và vận hành hàng ngày của 
một doanh nghiệp.  

30% các tổ chức đã gặp phải các cuộc tấn công 
mạng theo hướng này, trong khi 50% nói họ cho rằng 
sẽ gặp tình huống này trong tương lai. Ngoài ra, 41% 
người trả lời ở Châu Á Thái Bình Dương nói rằng 
doanh nghiệp của họ sẽ bị ảnh hưởng nếu cơ sở  
hạ tầng vận hành của họ bị xâm phạm.

5. Tăng cường giám sát từ các bên liên quan

Ngoài các khoản lỗ tài chính, sự cố bảo mật mạngcũng 
phá hoại khả năng gây sự tự tin với người tiêu dùng và 

* Các đối tượng Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ, Úc đã được phỏng vấn vào năm 2017. Singapore, Indonesia, Thái Lan đã được phỏng vấn trong giai đoạn sau của 
nghiên cứu vào tháng 6 năm 2018.
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các bên liên quan khác của các tổ chức Châu Á Thái 
Bình Dương, với 72% nhận xét rằng sự lo lắng cao 
hơn về quyền riêng tư từ phía khách hàng của họ 
đang kéo dài thêm chu kỳ bán hàng của họ. Gần một 
nửa nói rằng chu kỳ bán hàng của họ bị trì hoãn hơn 
một tháng.

Trong năm tới, các giám đốc điều hành cũng tin rằng sự 
giám sát từ các bên liên quan như nhà đầu tư,  
công ty bảo hiểm, nhà quản lý, đối tác kinh doanh,  
lãnh đạo điều hành, nhóm giám sát/quan tâm, truyền 
thông và nhân viên sẽ bắt đầu tăng. 

Khuyến nghị cho những người phòng vệ

Khi kẻ thù chắc chắn sẽ tấn công các tổ chức, những người 
bảo vệ đã sẵn sàng hay chưa và họ có thể khôi phục nhanh 
chóng đến mức nào? Kết quả từ Nghiên cứu so sánh Bảo 
mật Châu Á Thái Bình Dương Cisco 2018 — cung cấp 
thông tin chi tiết về thực hành an ninh từ hơn 2.000 người 
trả lời trên 11 quốc gia - cho thấy rằng những người bảo vệ 
có rất nhiều thách thức phải vượt qua.

Mặc dù vậy, những người bảo vệ sẽ thấy rằng việc cải thiện 
an ninh chiến lược và tôn trọng các thực tiễn phổ biến nhất 
có thể giảm tiếp xúc với rủi ro mới xuất hiện, làm chậm tiến 
trình của kẻ tấn công và cung cấp khả năng quan sát tốt 
hơn cho cảnh quan các mối đe dọa. Họ nên cân nhắc::

 • Triển khai các công cụ phòng thủ hàng phòng ngự đầu 
tiên có thể mở rộng, chẳng hạn như nền tảng bảo mật 
đám mây.

 • Xác nhận rằng họ tuân thủ các chính sách và thực tiễn 
của công ty đối với bản vá ứng dụng, hệ thống và  
thiết bị.

 • Sử dụng phân đoạn mạng để giúp giảm tiếp xúc với 
bùng phát.. 

 • Áp dụng các công cụ giám sát quy trình điểm cuối thế 
hệ tiếp theo.

 • Truy cập dữ liệu và các quy trình cảnh báo mối đe dọa 
kịp thời, chính xác cho phép dữ liệu đó được tích hợp 
vào giám sát và tạo sự kiện bảo mật.

 • Thực hiện phân tích sâu và tiên tiến hơn. 

 • Rà soát và thực hành các thủ tục phản hồi bảo mật.

 • Sao lưu dữ liệu thường xuyên và thử nghiệm các quy 
trình phục hồi — các quy trình quan trọng trong thế giới 
của phần mềm tống tiền  và các loại vũ khí phá hoại 
mạng đang di chuyển nhanh chóng trên mạng.

 • Xem xét thử nghiệm hiệu quả của các công nghệ bảo 
mật bên thứ ba để giúp giảm nguy cơ các cuộc tấn 
công chuỗi cung ứng.

 • Tiến hành quét bảo mật các vi dịch vụ, dịch vụ đám 
mây và các hệ thống quản trị ứng dụng.

 • Xem xét các hệ thống bảo mật và tìm hiểu việc sử dụng 
phân tích SSL — và nếu có thể, giải mã SSL.

Những người bảo vệ cũng nên cân nhắc việc áp dụng các 
công nghệ bảo mật nâng cao bao gồm khả năng học máy 
và khả năng trí tuệ nhân tạo. Với phần mềm độc hại ẩn 
thông tin liên lạc bên trong lưu lượng web được mã hóa và 
những kẻ nội gián gửi dữ liệu nhạy cảm qua hệ thống đám 
mây của công ty, các nhóm bảo mật cần các công cụ hiệu 
quả để ngăn chặn hoặc phát hiện việc sử dụng mã hóa để 
che giấu hoạt động độc hại..

Giới thiệu về báo cáo

Nghiên cứu so sánh khả năng bảo mật Châu Á Thái Bình Dương của Cisco 2018 trình bày những tiến bộ mới 
nhất của ngành công nghiệp bảo mật, được thiết kế để giúp các tổ chức và người dùng chống lại các cuộc tấn 
công. Chúng tôi cũng xem xét các kỹ thuật và chiến lược mà kẻ thù sử dụng để vượt qua các biện pháp phòng thủ 
đó và tránh bị phát hiện. Báo cáo cũng nêu bật những phát hiện chính từ Nghiên cứu so sánh khả năng bảo mật 
của Cisco 2018, kiểm tra vị thế bảo mật của doanh nghiệp và nhận thức của họ về sự sẵn sàng của họ trong việc 
bảo vệ chống lại các cuộc tấn công.


