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WannaCry đang hoành hành 
ở châu Á như thế nào?
WannaCry đang hoành hành 
ở châu Á như thế nào?
WannaCry đang hoành hành 
ở châu Á như thế nào?

VNPRO ĐỒNG LOẠT KHAI GIẢNG CÁC LỚP 
CCNAX, CCNP, VOICE TRONG THÁNG 5/2017

Trong tháng 5/2017 vừa qua, VnPro đã khai giảng 
thêm các lớp từ CCNAX đến CCNP nhằm phục vụ nhu 
cầu học tập của cộng đồng mạng. Với hơn 14 năm kinh 
nghiệm hoạt động trong lĩnh vực đào tạo quản trị 
mạng Cisco, VnPro đã và đang mang đến cho cộng 
đồng đội ngũ nhân sự chất lượng cao cung cấp cho 
các doanh nghiệp, tập đoàn trong và ngoài nước.

Cuộc tập kích trên diện rộng của ransomware WannaCry 
khiến nhiều doanh nghiệp và cơ quan chính phủ châu Á bị 
gián đoạn hoạt động.

[Trang 11]

Mã độc WannaCry chỉ mới phát tán từ ngày 12/5 
nhưng đã nhanh chóng ảnh hưởng nặng nề đến toàn 
bộ thế giới. Để phòng tránh mã độc Ransomware 
WannaCry đang lây lan trên toàn thế giới, chúng ta 
phải biết rõ mã độc Ransomware WannaCry là gì từ đó 
tìm cách tránh lây nhiễm từ nó.

Để hiểu rõ hơn về mã độc Ransomware WannaCry là gì, ta 
hãy cùng tìm hiểu riêng về Ransomware là gì? Lịch sự tấn 
công của nó ảnh hưởng như thế nào nhé.

Những điều cần biết về mã độc  
Ransomware WannaCry đang 
hoành hành trên toàn cầu
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WannaCryđang dần trở thành ransomware lây nhiễm 
lớn nhất lịch sử sau khi càn quét qua Châu Âu và Mỹ. 
Nhưng Microsoft cho biết, những người dùng Windows 10 
được cập nhật thường xuyên sẽ không phải lo trước cơn 
đại dịch này.

Vì sao Windows 10 Windows 10 
mã độc WannaCry?

hầu như "miễn nhiễm" 
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Hôm qua Microsoft tung ra bản vá mới nhất cho lỗ hổng các hệ điều hành Windows 
XP, Windows 7, Windows 8 nhằm chống lại mã độc tống tiền WannaCry. Một số bạn đọc 
có hỏi VnReview.vn vì sao không có bản vá cho Windows 10? Và dưới đây là nguyên 
nhân.

Microsoft cho biết, người dùng Windows 10 có thể yên tâm vì phiên bản này gần như 
miễn nhiễm trước WannaCry do đã được vá sẵn từ vài tháng trước, đó cũng là lý do mà 
danh sách bản vá của Microsoft tung ra hôm qua không có Windows 10. Ngoài ra, có 
thể một phần do việc cập nhật Windows 10 gần như tự động và diễn ra liên tục, nên có 
thể hệ điều này này ít gặp phải các nguy cơ "tổn thương" từ các mã độc mới như Wan-
naCry hơn.

Tương tự, Microsoft cũng cho biết, người dùng Windows (dù là phiên bản Windows 
nào, miễn là vẫn nằm trong diện được hỗ trợ như Windows 7, 8.1 hoặc Windows 10) nếu 
đã cập nhật các bản vá mới nhất (tháng 5/2017) và sử dụng bản cơ sở dữ liệu virus mới 
nhất cho Windows Defender mới nhất thì không dễ bị tổn thương bởi các loại hình mã 
độc tống tiền (ransomware) mới này.

WannaCry là mã độc tống tiền (ransomware) lợi dụng lỗ hổng của các hệ điều hành 
do Cơ quan tình báo NSA (Mỹ) khai thác để xem lén thông tin và đã bị rò rỉ trên mạng từ 
tháng trước do Shadow Brokers phát hiện. Sau khi lây nhiễm, mã độc này sẽ mã hóa dữ 
liệu của người dùng và đưa ra yêu sách với nạn nhân, thường là một khoản tiền chuộc 
lên đến 300 USD và phải trả bằng loại tiền tệ Bitcoin, vốn rất khó truy xuất nguồn gốc.

Trước đó, mã độc tống tiền WannaCry đã lây nhiễm phần lớn các trung tâm đầu não của Châu Âu, 
bao gồm cả Hệ thống Y tế Quốc gia Anh (NHS) và một loạt tổ chức khác ở Tây Ban nha.
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Cuộc tập kích trên diện rộng của ransomware WannaCry khiến nhiều doanh 
nghiệp và cơ quan chính phủ châu Á bị gián đoạn hoạt động.

Tại Việt Nam ngay trong sáng thứ 7 (13/5), Hệ thống giám sát virus của Bkav 
bước đầu ghi nhận, đã có những trường hợp lây nhiễm mã độc này tại Việt Nam. 
Các chuyên gia an ninh mạng Bkav cho rằng con số này có thể tiếp tục tăng vì 
hôm nay vẫn đang là ngày nghỉ, nhiều máy tính không bật. Virus có thể bùng 
phát vào đầu tuần tới, khi mọi người đi làm trở lại.

Còn theo Reuters, một số chính phủ châu Á và các doanh nghiệp đã thông 
báo về việc bị gián đoạn hoạt động do ảnh hưởng của ransomware WannaCry 
vào hôm nay (15/5). Các chuyên gia an minh mạng đã cảnh báo về một tác động 
lớn khi nhiều nhân viên bật máy tính (cơ quan, công ty) và kiểm tra email vào 
ngày đầu tiên của tuần làm việc.

Ransomware này đã khóa hàng trăm nghìn máy tính tại hơn 150 quốc gia và 
chủ yếu lây lan qua email. Mục tiêu của WannaCry khá đa dạng, từ các nhà máy 
đến bệnh viện, cửa hàng và trường học trên toàn thế giới.

Các tác động của cuộc tấn công với các cơ quan, xí nghiệp tại châu Á được 
cho là không lớn nhưng các chuyên gia cảnh báo những rủi ro tiềm ẩn sẽ cao 
hơn khi có nhiều hệ thống trong khu vực kết nối với internet vào hôm nay.

Tim Wellsmore, Giám đốc Threat Intelligence khu vực châu Á Thái Bình Dương 
cho biết: "Chúng tôi đang tìm kiếm hồ sơ của các nạn nhân và vẫn nhìn thấy rất 
nhiều nạn nhân ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Nhưng đó là một chiến 
dịch toàn cầu, châu Á không phải là mục tiêu duy nhất. Chúng tôi nghĩ ảnh 
hưởng của cuộc tấn công tại khu vực này không nghiêm trọng bằng một số khu 
vực khác trên thế giới".

Michael Gazeley, giám đốc điều hành của Network Box, một công ty an ninh 
mạng ở Hồng Kông, cho biết vẫn còn nhiều "quả bom đang chờ đợi trong hộp 
thư của mọi người" ở khu vực châu Á (vì hầu hết các cuộc tấn công được thực 
hiện qua email).

Tại Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, tập đoàn khổng lồ về năng 
lượng PetroChina cho biết các hệ thống thanh toán tại một số trạm xăng dầu đã 
bị ảnh hưởng (mặc dù họ đã có thể phục hồi được hầu hết hệ thống). Một số cơ 
quan thuộc chính phủ Trung Quốc, bao gồm cả cảnh sát và cơ quan giao thông 
tiết lộ họ đã bị ảnh hưởng bởi đợt tấn công.

Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản đã báo cáo hai vụ tấn công máy tính ở 
nước này hôm Chủ nhật – một xảy ra tại bệnh viện và trường hợp còn lại liên 
quan đến một cá nhân. May mắn là cả hai trường hợp này đã không mất tiền cho 
kẻ tấn công.

Tập đoàn Công nghiệp Hitachi cho biết cuộc tấn công đã ảnh hưởng đến hệ 
thống của họ vào cuối tuần, khiến công ty không thể gửi, nhận email hay mở tập 
tin đính kèm trong một số trường hợp. Công ty nói thêm cuộc tấn công vẫn 
đang tiếp diễn và họ chưa khắc phục được hoàn toàn.

Lo ngại về hậu quả của cuộc tấn công cũng bao trùm lên thị trường tài chính 
châu Á. Một phát ngôn viên của Sở Giao dịch Hồng Kong, một trong những sản 
giao dịch lớn nhất châu Á cho biết các hệ thống đều hoạt động lại bình thường. 
Anh nói: "Chúng tôi vẫn thận trọng".

Một nhà nghiên cứu về an ninh mạng ở châu Á, người đã từ chối cho biết tên, 
tiết lộ dù hầu hết các nhân hàng trên thế giới đã thoát khỏi thiệt hại nhưng 
không phải ngân hàng nào cũng cập nhật các bản vá kịp thời.

WannaCry đang hoành hành ở châu Á như thế nào?

Đốm đỏ trong bản đồ là sự hiện diện 
của mã độc WannaCry trên toàn cầu 

tính đến ngày 14/5. Nguồn: AFP
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Kết quả là một số email lừa đảo đã được kích hoạt bởi người dùng nhưng may mắn là các hệ thống an ninh của các ngăn 
hàng này đã phát hiện và ngăn chặn kịp thời.

Tại Dharmais, bệnh viện ung thư lớn nhất Indonesia ở Jakarta, có khoảng 100-200 người đã mắc kẹt ở phòng chờ vì cuộc 
tấn công mạng ảnh hưởng đến một số máy tính tại đây. Vào cuối buổi sáng, một số người vẫn phải tiếp tục điền đơn bằng 
tay nhưng bệnh viện cho biết 70% hệ thống đã trở lại hoạt động bình thường.

Các cảnh báo dành cho người dùng

Tại nhiều nơi trong khu vực, các công ty đã cảnh báo người dùng và nhân viên không nhấp vào tệp đính kèm hoặc liên 
kết. Một trường học ở Hàn Quốc cấm học sinh của mình sử dụng internet. Chính quyền Đài Loan dường như đã khắc phục 
được sự cố và yêu cầu tất cả các bộ phận văn phòng nhanh chóng cập nhật các phần mềm.

Văn phòng của Tổng thống Hàn Quốc cho biết 9 vụ tấn công bằng ransomware này đã được phát hiện trong nước 
nhưng người phát ngôn từ chối cung cấp các thông tin chi tiết.

Tại Úc, ông Dan Tehan, Bộ trưởng phụ trách vấn đề an ninh mạng cho biết chỉ có 3 doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi cuộc 
tấn công nhưng ông vẫn lo ngại tình trạng này có thể bị lan rộng. Trong khi đó, không có cuộc tấn công nào được báo cáo 
ở New Zealand.

Các chuyên gia an ninh mạng nói rằng sự lây lan của ransomware đã chậm lại kể từ khi nó xuất hiện hôm thứ 6 (nhưng 
điều này chỉ xảy ra trong thời gian ngắn, các cuộc tấn công sau đó bùng phát trở lại).

Những kẻ tấn công có thể phát triển các phiên bản mới của WannaCry. Tại Hồng Kông, Gazeley cho biết nhóm của ông 
đã tìm thấy một phiên bản mới của ransomware này nhưng nó không sử dụng email để gài bẫy nạn nhân.

Thay vào đó, nó nạp các đoạn scripts vào các trang web bị tấn công – nơi người dùng nhấn vào các liên kết độc hại và 
bị nhiễm trực tiếp ransomware này. Ông nói còn quá sớm để xác định có bao nhiêu trang web bị ảnh hưởng.

Gazeley nói thêm rằng một số công ty lớn ở Châu Á đã bị trúng biến thể ransomeware này nhưng vấn đề là họ chưa 
muốn công khai thừa nhận nó. Ông từ chối cung cấp tên của những doanh nghiệp này.

Trong một bài đăng blog vào Chủ nhật, Chủ tịch Microsoft Brad Smith dường như đã ngầm thừa nhận những gì các nhà 
nghiên cứu đã kết luận rộng rãi: cuộc tấn công của ransomware này dường như sử dụng một công cụ đã được đánh cắp 
của cơ quan An ninh Quốc gia Hoa Kỳ (được các tin tặc phát tán hồi tháng Tư).

Viện nghiên cứu phi lợi nhuận Unit Consequences Unit của Hoa Kỳ ước tính rằng tổng số thiệt hại sẽ ở mức hàng trăm 
triệu đô la (nhưng không vượt quá 1 tỷ USD).

Các chuyên gia cho biết hầu hết các nạn nhân đều có thể nhanh chóng phục hồi các hệ thống đã bị nhiễm WannaCry 
bằng các bản sao lưu. Họ cũng nói rằng phần lớn thiết bị bị nhiễm đã lỗi thời mà các tổ chức cho rằng không đáng giá để 
nâng cấp hoặc trong một số trường hợp nó gắn liền với các thiết bị của bệnh viện nên việc nâng cấp rất khó khăn (vì sẽ 
gây ảnh hưởng tới hoạt động chung của các tổ chức, cơ quan này).

Microsoft đã phát hành các bản sửa lỗi vào tháng trước (cho các bản Windows còn đang hỗ trợ) và vào thứ Sáu tuần 
trước (cho các bản Windows cũ hơn) để ngăn chặn cuộc tấn công của WannaCry.

Theo VNReview



Cam kết lợi ích khi học tại VnPro
• Giáo trình giảng dạy chuẩn quốc tế và LabPro tiếng Việt.

• Thực hành >70% thời lượng chương trình và trực tiếp 100% 
trên thiết bị chính hãng, hiện đại. (>100 giờ lab)

• Được thực hành miễn phí ngoài giờ.

• Chứng chỉ VnPro được công nhận trên toàn quốc.

• Thi đậu quốc tế sau khi hoàn tất khóa học.

Routing & Switching

Chương trình CCNA R&S

Chương trình CCNP ROUTE

Chương trình CCNP TSHOOT

Chương trình CCNP SWITCH

Chương trình CCIE

Security

CCNA Voice

Chương trình CCNA Security

Chương trình SECURE Chương trình FIREWALL
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ĐÀO TẠO MẠNG CISCO TẠI VNPRO

Lớp sáng, chiều:
* Tặng Áo Thun.
* Tặng Giáo Trình.

Chương trình ưu đãi các khóa học:

a. Ưu đãi 30% HP dành cho Sinh Viên
b. Ưu đãi lên đến 20% HP dành cho Học viên cũ.
c. Ưu đãi dành cho khách hàng doanh nghiệp.
d. Tặng Balo, giáo trình.

Lớp tối:
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SÁCH LABPRO

* Khi mua sách LabPro online. Link mua sách online:http://www.vnpro.vn/sach-labpro/
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CCNA Routing
& Switching

Giá: 150.000 VNĐ

CCDA 
Giá: 250.000 VNĐ

Hướng dẫn học CCNA
Routing & Switching

Giá: 180.000 VNĐ

CCNP LABPRO ROUTE
Giá: 120.000 VNĐ

CCNP LABPRO SWITCH 
Giá: 120.000 VNĐ

CCNP LABPRO TSHOOT
Giá: 120.000 VNĐ

Ôn thi Route
Giá: 90.000 VNĐ

Ôn thi Switch 
Giá: 100.000 VNĐ

Ôn thi Tshoot
Giá: 80.000 VNĐ

CCNP LABPRO BSCI
Giá: 95.000 VNĐ

CCNP LABPRO BCMSN
Giá: 70.000 VNĐ

CCNP LABPRO ISCW
Giá: 120.000 VNĐ

CCSP LABPRO
IPS & CSMARS
Giá: 90.000 VNĐ

CCSP LABPRO
SNRS

Giá: 140.000 VNĐ

CCNA SEC LABPRO
Giá: 150.000 VNĐ

CCIE R&S
Giá: 150.000 VNĐ

CWNA
Giá: 90.000 VNĐ

CCNP LABPRO ROUTECCNP LABPRO ROUTE
Giá: 120.000 VNĐGiá: 120.000 VNĐ

CCNP LABPRO SWITCH CCNP LABPRO SWITCH 
Giá: 120.000 VNĐGiá: 120.000 VNĐ

CCNP LABPRO ROUTECCNP LABPRO ROUTE
Giá: 120.000 VNĐGiá: 120.000 VNĐ

CCNP LABPRO SWITCH CCNP LABPRO SWITCH CCNP LABPRO SWITCH CCNP LABPRO SWITCH 
Giá: 120.000 VNĐGiá: 120.000 VNĐGiá: 120.000 VNĐGiá: 120.000 VNĐ

CCNP LABPRO TSHOOTCCNP LABPRO TSHOOT
Giá: 120.000 VNĐGiá: 120.000 VNĐ

CCNP LABPRO SWITCH CCNP LABPRO SWITCH 
Giá: 120.000 VNĐGiá: 120.000 VNĐ

CCNP LABPRO TSHOOTCCNP LABPRO TSHOOT
Giá: 120.000 VNĐGiá: 120.000 VNĐ

Ôn thi RouteÔn thi Route
Giá: 90.000 VNĐGiá: 90.000 VNĐGiá: 90.000 VNĐGiá: 90.000 VNĐ

CCNP LABPRO TSHOOTCCNP LABPRO TSHOOT
Giá: 120.000 VNĐGiá: 120.000 VNĐ Giá: 90.000 VNĐGiá: 90.000 VNĐ

Ôn thi Switch Ôn thi Switch 
Giá: 100.000 VNĐGiá: 100.000 VNĐGiá: 90.000 VNĐGiá: 90.000 VNĐ Giá: 100.000 VNĐGiá: 100.000 VNĐ

CCNA RoutingCCNA Routing
& Switching& Switching

CCDA CCDA 
Giá: 250.000 VNĐGiá: 250.000 VNĐGiá: 250.000 VNĐGiá: 250.000 VNĐ

Hướng dẫn học CCNAHướng dẫn học CCNA
Routing & SwitchingRouting & SwitchingGiá: 250.000 VNĐGiá: 250.000 VNĐ

Hướng dẫn học CCNAHướng dẫn học CCNA
Routing & SwitchingRouting & Switching

Ôn thi TshootÔn thi Tshoot
Giá: 80.000 VNĐGiá: 80.000 VNĐ

CCNP LABPRO BSCICCNP LABPRO BSCI
Giá: 95.000 VNĐGiá: 95.000 VNĐGiá: 80.000 VNĐGiá: 80.000 VNĐ

CCNP LABPRO BSCICCNP LABPRO BSCICCNP LABPRO BSCICCNP LABPRO BSCI
Giá: 95.000 VNĐGiá: 95.000 VNĐGiá: 95.000 VNĐGiá: 95.000 VNĐ

CCNP LABPRO BCMSNCCNP LABPRO BCMSN
Giá: 70.000 VNĐGiá: 70.000 VNĐ

CCNP LABPRO BSCICCNP LABPRO BSCI
Giá: 95.000 VNĐGiá: 95.000 VNĐ

CCNP LABPRO BCMSNCCNP LABPRO BCMSN
Giá: 70.000 VNĐGiá: 70.000 VNĐ

CCNP LABPRO ISCWCCNP LABPRO ISCWCCNP LABPRO ISCWCCNP LABPRO ISCW
Giá: 120.000 VNĐGiá: 120.000 VNĐGiá: 120.000 VNĐGiá: 120.000 VNĐ

CCNP LABPRO BCMSNCCNP LABPRO BCMSN
Giá: 70.000 VNĐGiá: 70.000 VNĐ

CCNP LABPRO ISCWCCNP LABPRO ISCW
Giá: 120.000 VNĐGiá: 120.000 VNĐ

CCNP LABPRO ISCWCCNP LABPRO ISCW
Giá: 120.000 VNĐGiá: 120.000 VNĐ

CCSP LABPROCCSP LABPRO
IPS & CSMARSIPS & CSMARS

CCSP LABPROCCSP LABPRO
SNRSSNRS

CCNA SEC LABPROCCNA SEC LABPRO
Giá: 150.000 VNĐGiá: 150.000 VNĐ

CCNA SEC LABPROCCNA SEC LABPRO
Giá: 150.000 VNĐGiá: 150.000 VNĐ

CCIE R&SCCIE R&S
Giá: 150.000 VNĐGiá: 150.000 VNĐGiá: 150.000 VNĐGiá: 150.000 VNĐ

CCNA SEC LABPROCCNA SEC LABPRO
Giá: 150.000 VNĐGiá: 150.000 VNĐ Giá: 150.000 VNĐGiá: 150.000 VNĐ

CWNACWNA
Giá: 90.000 VNĐGiá: 90.000 VNĐGiá: 150.000 VNĐGiá: 150.000 VNĐ Giá: 90.000 VNĐGiá: 90.000 VNĐ

CCSP LABPRO
SNAF & SNAA

Giá: 120.000 VNĐ

Là trung tâm duy nhất trong cả nước phát hành hơn 20 quyển 
sách mạng LabPro tiếng Việt. Giáo trình VnPro được cập nhật, 
nâng cấp thường xuyên theo chuẩn giáo trình quốc tế

Chương trình ưu đãi sách: Áp dụng chính sách là giảm 10% khi đặt sách online 

Là trung tâm duy nhất trong cả nước phát hành hơn 20 quyển Là trung tâm duy nhất trong cả nước phát hành hơn 20 quyển 
sách mạng LabPro tiếng Việt. Giáo trình VnPro được cập nhật, sách mạng LabPro tiếng Việt. Giáo trình VnPro được cập nhật, 
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VNPRO ĐỒNG LOẠT KHAI GIẢNG 
CÁC LỚP CCNAX, CCNP, VOICE TRONG THÁNG 5/2017

Trong tháng 5/2017 vừa qua, VnPro đã khai giảng 
thêm các lớp từ CCNAX đến CCNP nhằm phục vụ 
nhu cầu học tập của cộng đồng mạng. Với hơn 14 
năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực đào tạo 
quản trị mạng Cisco, VnPro đã và đang mang đến 
cho cộng đồng đội ngũ nhân sự chất lượng cao 
cung cấp cho các doanh nghiệp, tập đoàn trong và 
ngoài nước.

Hệ thống đào tạo tại VnPro bao gồm các khóa đào 
tạo từ CCNAX đến CCIE, với thời gian và chi phí hợp 
lý phù hợp với nhiều đối tượng từ Sinh Viên đến 
người đi làm. Chứng nhận hoàn thành khóa học tại 
VnPro luôn được các doanh nghiệp đánh giá rất cao 
bởi chương trình đào tạo phù hợp với tình hình thực 
tế tại các doanh nghiệp Việt Nam. Chính vì thế các 
doanh nghiệp, học viên, sinh viên luôn ưu tiên lựa 
chọn VnPro để học tập và nghiên cứu về quản trị 
mạng.

Hình ảnh các lớp vừa khai giảng trong tháng 
5/2017 vừa qua tại VnPro:

Chứng chỉ CCNAX hiện tại được xem là yêu cầu 
bắt buộc của các nhà tuyển dụng đối với ứng viên 
của mình (đặc biệt là các công ty chuyên về ISP, 
ngân hàng, …). Các công ty tập đoàn lớn đánh giá 
rất cao những ứng viên có chứng chỉ CCNAX bởi 
chương trình học này được xem là nền tảng cốt lõi 
nhất của người Networker. Đồng thời cũng là tấm vé 
thông hành dành cho những ai đam mê quản trị 
mạng bắt đầu hành trình chinh phục đỉnh cao 
chuyên gia.

CCNP chính thức công nhận bạn là một chuyên 
gia thực sự trong lĩnh vực triển khai hạ tầng mạng, 
đáp ứng các yêu cầu khó khăn và khắt khe từ chủ 
doanh nghiệp để xây dựng một hạ tầng mạng hoàn 
chỉnh nhất cùng với các dịch vụ chuyên biệt phục 
vụ cho hoạt động kinh doanh rộng lớn.

Lớp CCNAX (tối 3-5-7) do thầy Minh Trí phụ trách

Lớp CCNAX (sáng 3-5-7) Thầy Thanh Phong phụ trách

Lớp CCNP Switch (Tối 2-4-6) do thầy Hoàng Long phụ trách

Lớp CCNP Route (tối 3-5-7) thầy Đức Phương phụ trách



08

Website: http://www.vnpro.vn; Forum: http://www.vnpro.org; Network channel: http://www.dancisco.com

GÓC GIẢNG VIÊN & HỌC VIÊN VNPRO

Lớp Dự Án Đào Tạo Chuyên Đề CCNA Voice do thầy Quốc Kỳ phụ trách

Liên Hệ: 
TRUNG TÂM TIN HỌC VNPRO
-  149/1D Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, 
    Thành phố Hồ Chí Minh
-  Điện Thoại: (84.28) 35 124 257 | Email: vnpro@vnpro.org
-  Website: www.vnpro.vn
-  Forum Support: www.vnpro.org
-  Facebook Fanpage: www.facebook.com/VnPro
-  Video Channel: www.youtube.com/c/TrungTamTinHocVnPro
-  Twitter: www.vnpro.vn/VnVnPro
-  LinkedIn: www.Linkedin.com/in/VnPro
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Thiết lập SRST trên CUCM

hostname DN
interface f0/0
  ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
  no shutdown
  exit
interface f0/1
  ip address 10.215.15.100 255.255.255.0
  no shutdown
  exit
no cdp run
no ip domain-lookup
no service timestamps debug
no service timestamps log

C2811(con�g-cm-fallback)# system message ?
   primary for IP phones supporting static text messages 

(e.g. 7960 and 7940)
   secondary for IP phones with limited display space (e.g. 

7910)
C2811(con�g-cm-fallback)# system message primary SRST 
Fallback Active
C2811(con�g-cm-fallback)# system message secondary SRST 
Fallback Active System 
   secondary message too long; max length = 19
C2811(con�g-cm-fallback)# system message secondary SRST 
Fallback

interface f0/0
  ip nat outside
  exit
interface f0/1
  ip nat inside
  exit
ip nat inside source list 1 int f0/0 overload
access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255

call-manager-fallback
  ip source-address 192.168.1.1
  max-ephones 10
  max-dn 20 
  system message primary SRST Fallback Active
  exit

Cisco SRST (Survivable Remote Site Telephony) được 
thiết kế để cung cấp vị trí register tạm thời cho các IP 
Phone ở remote site nếu đường liên kết WAN gặp sự 
cố, bằng cách cho phép Remote Gateway xử lý cuộc 
gọi (call processing) khi không thể kết nối được tới 
CUCM.

Cấu hình cơ bản trên SRST Router (Router DN).

Câu lệnh “system message primary SRST Fallback Active” 
để thiết lập thông báo hiển thị trên màn hình LCD của IP 
Phone khi đường liên kết WAN bị đứt (cổng f0/0 trên 
router DN bị “down”), IP Phone x4001 & x4002 sẽ đăng 
ký tạm thời tới SRST Router (Router DN).

Thiết lập thông tin SRST Reference cho các Remote 
Phone.
Cisco Uni�ed CM Administrator page, System > SRST > 
Add New.
-  Name: SRST_DN
-  Port: 2000
-  IP Address: 192.168.1.1
-  SIP Network/IP Address: Ta không cấu hình tính năng 

SRST cho các SIP Phone nên trường SIP Network/IP 
Address sẽ để trống.

Thiết lập SRST trên CUCM. 
Cisco Uni�ed CM Administrator page, System > Device 
Pool > Device Pool 2.
- SRST Reference:
o  Use Default Gateway: Các IP Phone sẽ tạm thời đăng 

ký với Gateway (SRST Router) của chúng thông tin số 
điện thoại để có thể tạm thời gọi được lẫn nhau. 
Chẳng hạn, các IP Phone x4001 & x4002 sẽ tiến hành 
“register” tới SRST Router (Router DN).

Cấu hình tính năng SRST trên Router DN. 
-  call-manager-fallback: enables SRST support.
-  ip source-address 192.168.1.1: Cho phép SRST 

Router tiếp nhận các thông điệp đăng ký register 
message từ các Phone thông qua IP 192.168.1.1.

-  max-ephones: max number of IP phones to be 
supported by the SRST router.

-  max-dn: max directory numbers that will be 
supported by the SRST router.

-  system message secondary: “secondary” option 
for phones with smaller displays.

Cấu hình NAT Overload trên SRST Router (Router DN).
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Router(con�g)# interface f0/0
Router(con�g-if )# shutdown

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed 
state to administratively down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface 
FastEthernet0/0, changed state to down

Router(con�g-if )#
% I P P H O N E - 6 - R E G I S T E R _ N E W : 
ephone-1:SEP0000AAAA4002 IP:192.168.1.2 Socket:1 
DeviceType:Phone has registered.
% I P P H O N E - 6 - R E G I S T E R _ N E W : 
ephone-2:SEP0000AAAA4001 IP:192.168.1.2 Socket:2 
DeviceType:Phone has registered.

Router# show ephone registered 

ephone-1 Mac:0000.AAAA.4002 TCP socket:[1] activeLine:0 
REGISTERED in SCCP ver 20 and Server in ver 5
mediaActive:0 o�hook:0 ringing:0 reset:0 reset_sent:0 
paging 0 debug:0
IP:192.168.1.2 49817 CIPC   keepalive 18 max_line 8
button 1: dn 1  number 4002  CM Fallback CH1   IDLE  

ephone-2 Mac:0000.AAAA.4001 TCP socket:[2] activeLine:0 
REGISTERED in SCCP ver 20 and Server in ver 5
mediaActive:0 o�hook:0 ringing:0 reset:0 reset_sent:0 paging 0 
debug:0
IP:192.168.1.2 49823 CIPC   keepalive 18 max_line 8
button 1: dn 2  number 4001  CM Fallback CH1   IDLE         

Router#

call-manager-fallback
  system message primary SRST Fallback Active
  exit

Router# show call-manager-fallback ephone-dn

Kiểm tra các IP Phone đã đăng ký thành công tới SRST 
Router (Router DN).

Tiếp theo, chúng ta có thể tiến hành cấu hình Call 
Forward Unregistered (CFUN) cho các Phone ở Main 
Site trong trường hợp đường liên kết WAN gặp sự cố, 
đường liên kết PSTN sẽ được sử dụng để kết nối tới 
Remote destination. Lúc này, trạng thái (status) của 
remote phone rơi vào trạng thái Unregistered vì 
CUCM không còn kết nối được tới các thiết bị phía 
đầu xa remote device. Chúng ta cần phải cấu hình 
tính năng Call Forwarding cho các phone ở trạng thái 
"Unregistered". Translations rule có thể được sử dụng 
để biến đổi các số internal DNs numbers thành định 
E.164 format.

Tại Router DN (SRST Router) tiến hành shutdown 
cổng f0/0 để giả lập tình huống liên kết WAN gặp sự 
cố. Trong vòng 30 cho tới 60 giây, ta quan sát thấy các 
IP Phong x4001 & x4002 bắt đầu tiến hành “re-regis-
ter” thông tin của chúng với local call gateway SRST 
Router (Router DN). Theo mặc định thì CIPC sẽ gửi đi 
các thông điệp keepalive message cứ mỗi 30 giây một 
lần. Nếu sau 3 lần không nhận được thông điệp keep-
alive message, phone sẽ thử liên lạc với second CUCM 
trong group, rồi sau đó là thử kết nối đến CUCM thứ 3 
(trong ví dụ thì cluster chỉ có 2 server). Nếu không thể 
kết nối tới bất kỳ CUCM nào, phone sẽ tiến hành đăng 
ký với SRST Router để lấy thông tin cấu hình. 

Màn hình LCP của các IP Phone sẽ xuất hiện thông báo 
“SRST Fallback Active” như thiết lập trong cấu hình SRST.

Các IP Phone x4001 & x4002 vẫn tạm thời có thể thực 
hiện được cuộc gọi lẫn nhau nhưng không thể gọi tới 
các số ở phía đầu xa như x3001 & x3002.

Sau khi khôi phục kết nối tới CUCM, tiến hành khởi động 
lại CIPC. Primary Server bắt đầu gửi tới CIPC TCP keep-
alive message cứ mỗi 30 giây một lần. Khi thông điệp 
keepalive nhận được trở lại, CIPC sẽ trì hoãn khoảng 120 
giây (khoảng thời gian Switchback), CIPC sẽ tiến hành 
đăng ký lại tới Cisco Uni�ed Communications Manager.

o  SRST_DN: Các Remote Phone sẽ đăng ký tạm thời 
tới SRST Router 192.168.1.1 như cấu hình ở phần 
trên.
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Những điều cần biết về mã độc Ransomware 
WannaCry đang hoành hành trên toàn cầu

BÀI VIẾT CHUYÊN ĐỀ

Mã độc WannaCry chỉ mới phát tán từ ngày 12/5 nhưng đã 
nhanh chóng ảnh hưởng nặng nề đến toàn bộ thế giới. Để 
phòng tránh mã độc Ransomware WannaCry đang lây lan trên 
toàn thế giới, chúng ta phải biết rõ mã độc Ransomware 
WannaCry là gì từ đó tìm cách tránh lây nhiễm từ nó.

Để hiểu rõ hơn về mã độc Ransomware WannaCry là gì, ta 
hãy cùng tìm hiểu riêng về Ransomware là gì? Lịch sự tấn công 
của nó ảnh hưởng như thế nào nhé.

Đến năm 2011, chúng ta bắt đầu nghe về SMS ransomware. 
Con ransomware với số hiệu TROJ_RANSOM.QOWA liên tục 
hiển thị một thông báo đòi tiền khiến cho người dùng bực 
mình, để rồi cuối cùng họ phải trả "tiền chuộc" bằng cách nhắn 
tin đến một số SMS đặc biệt có tính phí.

Ransomware là một loại malware (phần mềm mã độc) ngăn 
chặn hoặc giới hạn người dùng sử dụng thiết bị, hệ thống 
hoặc dữ liệu của mình. Có nhiều dạng ransomeware khác 
nhau, một số thì đi mã hóa �le khiến bạn không thể mở được 
tài liệu quan trọng, một số khác thì dùng cơ chế khóa máy để 
không cho nạn nhân tiếp tục sử dụng. Nó sẽ buộc nạn nhân 
phải trả tiền để lại có quyền sử dụng tiếp hệ thống của họ, thế 
nên mới có chữ ransom - nghĩa là tiền chuộc. Khoảng tiền này 
có khi chỉ vài đô la, có khi lên đến vài chục, thậm chí là cả trăm 
USD (từng có trường hợp phải trả 600$). Một số tin tặc khác thì 
dùng bitcoin cho an toàn và tránh bị bắt. Nhưng có một điều 
không được đảm bảo là khi bạn đã trả tiền rồi thì tin tặc sẽ 
chưa chắc đã cấp quyền hay mã hóa �le trở lại cho bạn hay còn 
làm thêm điều gì tệ hại hơn.

Cách hoạt động của Ransomware
Thông thường do sự chủ quan của người dùng khi sử dụng 

máy tính sẽ dẫn đến lây nhiễm Ransomware lúc nào bạn 
không hề biết. Ransomware có thể bị download xuống máy 
người dùng bằng nhiều cách khác nhau, phổ biến nhất đó là 
lừa người dùng vào một website giả mạo hoặc website đã bị 
chèn mã độc và một cách rất cổ điển là đính kèm trong mail.

Bên cạnh việc lợi dụng email, website để phát tán, ransom-
ware còn tận dụng các lỗ hổng bảo mật của hệ điều hành 
hoặc các phần mềm để lây nhiễm và chạy. Chỉ mới hồi giữa 
năm nay McAfee cho hay họ phát hiện ra một họ ransomware 
chuyên khai thác lỗi của Adobe Flash để xâm chiếm vào máy 
tính.

Như đã nói về khái niệm phần trên, một khi Ransomware 
xâm nhập vào máy tính của bạn nó sẽ lập tức:

-   Khóa thiết bị của bạn lại.
-   Mã hóa toàn bộ dữ liệu trong ổ cứng.
Cả 2 cách hoạt động trên, Ransomware đều để lại một lời 

nhắn đòi tiện chuộc kiểu như "Nếu anh không trả tiền cho tôi, 
dữ liệu của anh sẽ mất hết trong 7 ngày", hoặc "Hãy trả tiền 
ngay hoặc không bao giờ được xài chiếc điện thoại đó nữa". 
Và đến hiện tại vẫn chưa có cách nào mã khóa hay mã hóa 
ngược lại nếu máy bạn bị dính ransomware, nếu trong máy có 
dữ liệu quan trọng mà bạn chưa sao lưu thì đó đúng là thảm 
họa.

Lịch sử tấn công của Ransomware
Những trường hợp đầu tiên bị dính ransomware mà được 

ghi nhận là tại Nga vào năm 2005 - 2006. Khi đó, một ranso-
ware mang số hiệu TROJ_CRYZIP.A đã nén các tập tin quan 
trọng của người dùng lại thành một �le zip rồi xóa đi các tập 
tin gốc. Để mở �le zip này thì cần có password. TROJ_CRY-
ZIP.A còn tạo một �le văn bản để làm "thư tống tiền", trong đó 
nói rằng người dùng muốn có password để mở �le zip thì 
phải trả 300$.

Ransomware là gì?



12

Website: http://www.vnpro.vn; Forum: http://www.vnpro.org; Network channel: http://www.dancisco.com

1.  Update bản vá lỗi mới nhất cho Windows. 
2.  Disable tính năng SMB: Vào Start > gõ Windows Features > 

xong bỏ dấu check chỗ SMB 1.0/CIFS File Sharing Support.
3.  Cập nhật trình diệt virus: Hiện Windows Defender, McAfee, 

Symantec, ESET, Bitdefender … tức đều đã cập nhật mẫu 
ransomware WannaCry. Sau khi cập nhật AV bạn bật tính 
năng bảo vệ Realtime Protection để ngăn việc máy tính bị 
nhiễm.

4.  Sao lưu dữ liệu: Ngay bây giờ bạn hãy copy những dữ liệu 
quan trọng vào USB hay ổ cứng rời. Hoặc có thể sao lưu 
trên các Cloud Drive.

5.  Tải phần mêm kiểm tra Ransomware WannaCry: BKAV đã 
đău ra ứng dụng giúp bạn kiểm tra máy có bị nhiễm 
Ransomware WannaCry hay không? 

Cách giải quyết khi máy bị virus WannaCry 

Nếu đã bị virus WannaCry, đầu tiên bạn phải tắt máy ngay 
để tránh nó mã hóa hết dữ liệu. Sau đó tốt nhất bạn hãy format 
tất cả dữ liệu trên ổ cứng. Và nếu may mắn bạn có thể sử dụng 
phân mềm cứu dữ liệu lấy lại được vài dữ liệu chưa bị mã hóa.

Tuyệt đối không được trả tiền cho tin tặc, vì không có gì 
đảm bảo rằng nó sẽ trả lại dữ liệu cho bạn. Điều tốt nhất bạn 
nên nghĩ khi bị dính WannaCry là chỉ có cách khóc mà thôi, 
mọi dữ liệu sẽ biến mất.

Hãy cẩn thận trước những �le lạ và những ứng dụng không 
rõ nguồn gốc đặc biệt là những �le crack trên mạng hiện nay.

Về kỹ thuật, WannaCry đang phát tán qua các mạng lưới 
phát tán malware và các Exploit Kit. Đặc biệt nó không chỉ phát 
tán theo cách truyền thống, mà còn lây lan qua mạng LAN. 
Nếu một máy trong mạng LAN bị nhiễm WannaCry thì toàn bộ 
các máy trong mạng cũng có thể bị nhiễm nếu như không 
được vá lỗi trước đó.

Khi đã bị nhiễm WannaCry máy của bạn sẽ âm thầm bị mã 
hóa tất cả các dữ liệu trong máy và sau đó là một thông báo 
hiện lên màn hình với nội dung phải gửi Bitcoin cho chúng nếu 
muốn lấy lại dữ liệu.

Cách phòng tránh mã độc WannaCry

Ransomware WannaCry hoạt động như thế nào?

Virus Ransomware WannaCry được phát tán qua phương 
thức thông thường là nhúng vô các bản ‘crack’ của phần mềm 
rồi chia sẻ lên mạng, nhúng vô các website có nhiều người truy 
cập (website khiêu dâm, chia sẻ phần mềm lậu – không bản 
quyền). Mục đích là dụ người dùng tải về và kích hoạt, hoặc 
truy cập vào các trang web xấu thì dính.

Năm 2012, ransomware TROJ_RANSOM.BOV từng bị 
"nhúng" vào một trang web bán hàng của Pháp, từ đó lây 
nhiễm xuống máy tính người dùng tại Pháp và Nhật (nơi hãng 
có một lượng lớn người dùng). Con malware này cũng hiển thị 
một thông báo giả từ cơ quan cảnh sát của Pháp để đe dọa 
người ta.

Khoảng cuối năm 2013, người ta ghi nhận một loại ransom-
ware mới. Những biến thể này giờ đây mã hóa �le thay vì khóa 
máy tính như lúc trước, vì vậy mà chúng được gọi bằng cái tên 
"CryptoLocker" (chữ crypto có nghĩa gốc là bí mật, còn trong 
thế giới máy tính thì nó là mã hóa). Bằng cách này, tin tặc có 
thể đảm bảo rằng người dùng vẫn phải trả tiền ngay cả khi họ 
đã dùng các công cụ bảo mật để xóa malware.

Năm 2014 có một loại malware gọi là Critroni, còn gọi là 
Curve-Tor-Bitcoin (CTB) Locker. Nó sử dụng mạng lưới Tor để 
che giấu việc liên lạc với nạn nhân, một số khác cũng đòi 
bitcoin để làm tiền chuộc. Đến năm 2015, CTB Locker còn có 
them dịch vụ giải mã từng �le một miễn phí, còn để giải mã 
một lượng lớn �le thì vẫn phải trả tiền.

Và mới đây nhất là mã độc WannaCrypt đang lan truyền 
khắp thế giới với tốc độ kinh khủng. Các nhà bảo mật và Micro-
soft đang đau đầu để ngăn chặn tình trang tiếp tục gia tăng.
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CÁCH DÙNG ĐẠI TỪ TRONG 
TIẾNG ANH
1. Định nghĩa đại từ

–  Đại từ là từ thay thế cho danh từ, tránh sự lặp lại danh từ.

2. Phân loại đại từ 

Có 7 loại đại từ như sau:

2.1. Đại từ nhân xưng (personal pronouns)

Chú ý: ourselves, yourselves, themselves là hình thức số nhiều.

• Chức năng:
–  Làm tân ngữ của động từ khi chủ ngữ và tân ngữ là cùng một người:
 I cut myself.
 Tom and Ann blamed themselves for the accident.  
–  Được sử dụng như trường hợp trên sau động từ + giới từ:
 He spoke to himself.
 Look after yourself.
 I’m annoyed with myself.
–  Được sử dụng như các đại từ nhấn mạnh danh từ hoặc đại từ:
 The King himself gave her the medal.
 Chúng thường nhấn mạnh chủ ngữ của câu và được đặt sau nó:
 Ann herself opened the door.
 Tom himself went.
 Khi chúng nhấn mạnh các danh từ khác, chúng được đặt ngay sau 

danh từ đó:
 I saw Tom himself.
 I spoke to the President himself.
–  Được sử dụng như các tân ngữ sau giới từ:
 I did it by myself.
 He did that to himself.

2.5. Đại từ quan hệ (relative pronouns)
•  Ví dụ: who, whom, which, that, whose,…
•  Chức năng:  
–  Who, that, which làm chủ ngữ:
 The man who robbed you has been arrested.
 Everyone that/who knew him liked him.
 This is the picture that/which caused such a sensation.
–  Làm tân ngữ của động từ:  
 The man whom I saw told me to come back today.
 The car which/that I hired broke down.  
–  Theo sau giới từ:
 The ladder on which I was standing began to slip.
 Tuy nhiên, giới từ cũng có thể chuyển xuống cuối mệnh đề:
 The ladder which I was standing on began to slip.  
–  Hình thức sở hữu (whose + danh từ):
 The �lm is about a spy whose wife betrays him.

• Chú ý: when =in/on which  
Where = in/at which 
Why = for which  
Ví dụ:
The year in which he was born
The day on which they arrived 
The hotel at which they are staying
The reason for which he refused is…

2.6. Đại từ chỉ định (demonstrative pronouns)
•  Ví dụ: this, that, these, those…
•  Tính từ chỉ định (demonstrative adjectives) this, that và số nhiều của 

chúng là these, those được dùng trước danh từ nhằm xác định vị trí 
của danh từ ấy đối với người nói. 

 Khi những tính từ này được dùng độc lập, không có danh từ theo sau, 
nó trở thành đại từ chỉ định (demonstrative pronouns). 

•  Ngoài việc thay thế cho một danh từ, đại từ chỉ định còn cho người 
nghe khái niệm gần hơn hay xa hơn về thời gian hoặc khoảng cách.  

Ví dụ:
 There is this seat here, near me.
 There is that one in the last row. Which will you have, this or that? 
 That is what I thought last year, this is what I think now.

2.7. Đại từ nghi vấn (interrogative pronouns)
•   Ví dụ: who, whom, whose, what, which 
•   Chức năng:  
–  Làm chủ ngữ:
    Who keeps the keys?
    Whose car broke down?
    Which pigeon arrived �rst?
    What kind of tree is that?
–  Làm tân ngữ của động từ:
    Who did you see?
    Whose umbrella did you borrow?
    Which hand do you use?
    What paper do you read?

 

• Chức năng:  
–  I, he, she, we, they có thể là chủ ngữ của động từ:
 He has lived here for 3 years.
–  Me, him, her, us, them có thể là tân ngữ trực tiếp của động từ.
 I saw her at the party last night.
–  Me, him, her, us, them có thể là tân ngữ gián tiếp của động từ.
 Ann gave him a book.
Hoặc tân ngữ của giới từ:
We couldn’t do it without them.
2.2. Đại từ bất định (inde�nite pronouns)
•  Ví dụ:  
Nhóm kết hợp với some: something, someone, somebody. 
Nhóm kết hợp với any: anything, anyone, anybody. 
Nhóm kết hợp với every: everything, everyone, everybody. 
Nhóm kết hợp với no: nothing, no one, nobody. 
Nhóm độc lập gồm các từ: all, one, none, other, another, much, less, (a) 
few, (a) little, enough, each, either, neither.
• Một số trong các đại từ trên đây cũng có thể được dùng như tính từ 
(tính từ bất định -indefinite adjectives): any, some, every, no, all, one, 
none, other, another, much, less, (a) few, (a) little, enough, each, either, 
neither.
2.3. Đại từ sở hữu (possessive pronouns)
•  Gồm: mine, yours, hers, his, ours, yours, theirs, its
•  Đại từ sở hữu = tính từ sở hữu + danh từ
Ví dụ: That is Ann’s room. This is our room = This is ours.
You’ve got my pen. Where’s yours?
2.4. Đại từ phản thân (re�exive pronouns)
• Gồm: myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves, 
themselves 



14

Website: http://www.vnpro.vn; Forum: http://www.vnpro.org; Network channel: http://www.dancisco.com

THƯ GIÃN



Bản tin Dân Cisco -  Được phát hành bởi Công Ty TNHH Tư Vấn & Dịch Vụ Chuyên Việt 
Chịu trách nhiệm xuất bản: Nguyễn Cảnh Hoàng
Giấy phép xuất bản số: 69/QĐ - STTTT  Ngày ĐK: 26/10/2011 
Công ty in: Sao Băng Design
Số lượng in: 2.000 cuốn/kỳ
Kỳ hạn xuất bản: 1 kỳ/tháng

Điện thoại: (84.28) 35124257Điện thoại: (84.28) 35124257


