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CHƯƠNG 17: KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ INTERNET 

Hiện nay nhu cầu khai thác thông tin trên mạng Internet ngày càng tăng. Chương này sẽ giới thiệu những 
khái niệm cơ bản về Internet và các dịch vụ trên Internet. 

17.1 Giới thiệu Internet 

17.1.1 Internet đã bắt đầu như thế nào 

Năm 1969, Bộ quốc phòng Mỹ đã xây dựng một hệ thống mạng máy tính phục vụ cho việc nghiên cứu quân 
sự. Mạng này có tên là ARPAnet, hệ thống này được thiết kế với khả năng chịu đựng được những sự cố 
nghiêm trọng như thiên tai, chiến tranh,…mà vẫn hoạt động bình thường. Đây chính là tiền thân của mạng 
Internet sau này. Tại thời điểm này, chỉ có những nhà khoa học, cơ quan của chính phủ Mỹ mới có quyền 
truy cập vào hệ thống ARPAnet.  

Vào cuối những năm 1980, hiệp hội khoa học Mỹ đã có những nỗ lực để cho phép các nhà khoa học, các 
trường cao đẳng và các trường đại học có thể tham gia sử dụng hệ thống mạng ARPAnet để chia sẻ những 
thông tin, dữ liệu khoa học của họ. Tuy nhiên việc sử dụng Internet lúc đó rất khó khăn, đòi hỏi người dùng 
có kỹ năng máy tính cao.  

Mạng Internet có thể chỉ dừng lại ở đấy nếu như không có sự ra đời của World Wide Web, được phát minh 
bởi Tim Berners-Lee trong thời gian làm việc tại CERN (Tổ chức nghiên cứu nguyên tử của Châu Âu đặt tại 
Thụy Sĩ). Ông Tim đã tìm ra cách thức để máy tính ở các vị trí, địa điểm khác nhau có thể hiển thị những 
văn bản có liên kết đến các tập tin văn bản khác. Kết quả nghiên cứu của ông Tim đó là ngôn ngữ đánh dấu 
siêu văn bản HTML (Hyper Text Markup Language). 

17.1.2 Thông tin gì được cho phép đưa lên Internet 

Internet là một mạng diện rộng mà trong đó có nhiều cá nhân, tổ chức, quốc gia cùng tham gia. Thông tin 
đưa lên mạng Internet có xuất xứ từ nhiều nguồn khác nhau, và phục vụ cho nhiều mục đích khác nhau. Từ 
những thông tin phục vụ cho giáo dục, y tế, quốc phòng, du lịch cho đến những thông tin có thể có hại cho 
các tổ chức, các quốc gia, hoặc các nền văn hóa.  

Vì mỗi quốc gia có hệ thống pháp lý riêng của họ và những hệ thống pháp lý này đôi khi lại trái ngược nhau 
nên thông tin được đưa lên mạng Internet hầu như không thể kiểm soát được. Chẳng hạn tòa án Canada 
muốn kết tội một công dân nước họ vì tội tuyên truyền, ủng hộ chủ nghĩa phát xít mới nhưng họ không thể 
đưa anh ta ra tòa được vì thông tin anh ta đưa lên mạng được lưu trữ ở Mỹ. Mà theo luật pháp Mỹ thì điều 
này lại được cho phép. 

17.1.3 Nguyên lý hoạt động của Internet 

Để hiểu nguyên lý  hoạt động của Internet theo cách đơn giản nhất, ta có thể hình dung thông tin gởi và nhận 
từ các máy tính giống như việc gởi thư qua hệ thống bưu điện. Khi muốn gởi thư, người ta thường đến một 
trạm bưu điện gần nhất để bỏ thư vào thùng. Tại đây thư của chúng ta và của nhiều người khác nữa sẽ được 
phân loại theo địa chỉ rồi tiếp tục được gởi lên tuyến cao hơn. Qui trình cứ tiếp tục như thế cho đến khi thư 
của chúng ta tới được địa chỉ của người nhận.  

Tương tự như vậy, khi nhận và gởi thông tin trên Internet, thông tin cần phải được xác định địa chỉ duy nhất. 
Địa chỉ Internet của các tư liệu được quản lý bằng bộ định vị tài nguyên đồng dạng URL (Uniform Resouce 
Locator). Mỗi trang Web khi được đưa lên Internet sẽ có ít nhất một địa chỉ URL tham chiếu đến nó. 

17.2 Một số khái niệm 

17.2.1 Địa chỉ Internet 

17.2.1.1 Địa chỉ IP (Internet Protocol Address) 

Khi tham gia vào Interntet, các máy tính gọi là các host, phải mang một địa chỉ IP dùng để nhận dạng. Địa 
chỉ IP được chia làm 4 số thập phân giới hạn từ 0 - 255, phân cách nhau bằng dấu chấm. Ví dụ: 172.16.19.5; 
172.16.0.3; … 

17.2.1.2 Hệ thống tên miền DNS (Domain Name System) 

Địa chỉ IP gồm các số rất khó nhớ và khó sử dụng, cần phải xây dựng một hệ thống địa chỉ Internet khác, đó 
chính là hệ thống tên miền DNS, để đặt tên cho các host trên Internet. Ví dụ: www.yahoo.com, 
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www.microsoft.com, www.ctu.edu.vn, www.mit.edu, ... Mỗi host trên Internet sẽ có hai địa chỉ: địa chỉ IP 
và địa chỉ tên miền được ánh xạ với nhau. Khi người sử dụng dùng tên miền, nó sẽ được chuyển đổi qua địa 
chỉ IP tương ứng. Các phần com, edu hay vn trong địa chỉ tên miền ở trên được gọi là tên miền cấp 1 (First-
level Domain hay Top-level Domain). Có hai loại Top-level Domain chính: 

 Domain mang tính tổ chức: (bảng 17.1) 
 Domain mang tính địa lý: gồm 2 ký tự tắt đại diện cho một quốc gia. (bảng 17.2) 

Domain Tổ chức 

com (Commercial)  Thương mại 
edu (Educational) Giáo dục 
gov (Governmental) Nhà nước 
int (International) Tổ chức quốc tế 
mil (Military) Quân đội 
net (Networking) Tài nguyên trên mạng 
org (Organizational) Các tổ chức khác 

Bảng 17.1: Domain tổ chức                                        

             

Bảng 17.2: Domain mang tính địa lý 

17.2.2 Một số thành phần trên Internet 

17.2.2.1 Nhà cung cấp truy cập Internet IAP (Internet Access Provider) 

Là nhà cung cấp dịch vụ đường truyền để kết nối với Internet, quản lý cổng (gateway) nối với quốc tế. 

IAP ở Việt Nam: Công ty dịch vụ truyền số liệu VDC thuộc tổng công ty bưu chính viễn thông, cơ quan 
thực hiện trực tiếp là VNN. 

17.2.2.2 Nhà cung cấp dịch vụ Internet ISP (Internet Service Provider) 

Là nhà cung cấp dịch vụ Internet cho các tổ chức và cá nhân, còn được gọi là các ISP thương mại. ISP phải 
thuê đường truyền và cổng của một IAP. ISP thương mại ở Việt Nam: Công ty dịch vụ truyền số liệu VDC 
thuộc tổng công ty bưu chính viễn thông, Công ty FPT thuộc Bộ khoa học công nghệ và môi trường, … 

17.2.2.3 ISP dùng riêng 

Là nhà cung cấp dịch vụ Internet không mang tính chất kinh doanh. Đây là loại hình dịch vụ Internet của các 
cơ quan hành chính, các trường đại học,viện nghiên cứu, … ISP dùng riêng ở Việt Nam: mạng của Trung 
tâm khoa học và kỹ thuật hạt nhân, mạng Khoa học giáo dục VARENet. 

17.2.2.4 Người sử dụng Internet 

Là người sử dụng các dịch vụ Internet. Những người này phải đăng ký với một ISP, có một tài khoản 
(Account) để quản lý truy cập và tính toán chi phí phải trả cho ISP. Khi đăng ký với ISP, người sử dụng cần 
phải biết: 

- ISP có cung cấp đầy đủ các dịch vụ của Internet không? 
- ISP được truy nhập thông qua đường điện thoại cục bộ hay đường dài. 
- Tốc độ đường truyền của ISP, phương thức và chi phí phải thanh toán. 

17.2.2.5 Tài khoản người dùng trên Internet 

Khi đăng ký với một ISP, người dùng được cung cấp một tài khoản. Mỗi tài khoản bao gồm tên (User name) 
và mật khẩu đăng nhập (Password). Ngoài việc sử dụng tài khoản do ISP cấp để quản lý truy cập và tính 
toán chi phí, khi sử dụng Internet có thể có nhiều trang Web yêu cầu bạn phải có một tài khoản đăng nhập 
vào mới sử dụng được một số dịch vụ khác, đó là tài khoản của người dùng Internet.  

17.2.3 Các dịch vụ thông dụng trên internet 

17.2.3.1 Dịch vụ Telnet (Telephone Internet) 

Telnet là chương trình của máy tính nối kết chương trình nguồn với một máy tính khác ở xa. Ví dụ, bạn có 
thể sử dụng Telnet để kết nối với một máy chủ ở một nơi khác rất xa. Trong trường hợp này bạn cần phải có 

Domain Quốc gia 

at Áo 
au Úc 
ca Canada 
de Đức 
Fr Pháp 
Jp Nhật 
uk Anh 
us Mỹ 
vn  Việt Nam 
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tên người sử dụng (User name) và mật mã (Password) cũng như tên của máy đó, bạn cũng phải cần biết mở 
hệ thống máy sử dụng - hệ thống tổng quát ở đây là UNIX. 

17.2.3.2 Dịch vụ thư điện tử (Mail Service) 

Bạn có thể gửi hoặc nhận các thư điện tử (Electronic Mail- Email) từ bất cứ một nơi nào với điều kiện là 
người nhận và người gửi phải có một địa chỉ Email và máy tính sử dụng có nối mạng Internet. Bạn chỉ ra 
lệnh nhận Mail đã được lưu trữ trong mạng phục vụ, thế là thư đã nằm trong máy tính của bạn. 

17.2.3.3 Dịch vụ tin điện tử (News) 

Cho phép trao đổi các bài báo và bản tin điện tử (bulletin) xuyên suốt Internet. Các bài báo được đặt tại trung 
tâm cơ sở dữ liệu trên suốt không gian Internet. Người dùng truy cập vào cơ sở dữ liệu đó để lấy về các bài 
báo họ cần. Điều này làm giảm tắc nghẽn trên mạng và loại trừ việc lưu trữ nhiều bản sao không cần thiết 
của mỗi bài báo trên từng hệ thống của người dùng. 

17.2.3.4 Dịch vụ truyền tập tin (FTP: File Transfer Protocol) 

FTP là một hệ thống chính yếu để chuyển tải File giữa các máy vi tính vào Internet. File được chuyển tải có 
dung lượng rất lớn. FTP hầu hết được sử dụng cho việc chuyển tải những dữ liệu mang tính cá nhân.  

Thông thường, bạn sẽ dùng FPT để chép File trên một máy chủ từ xa vào máy của bạn, việc xử lý này gọi là 
nạp xuống (downloading). Tuy nhiên, bạn cũng có thể chuyển File từ máy của bạn vào máy chủ từ xa, điều 
này gọi là nạp lên (uploading). Thêm vào đó, nếu cần thiết, FTP sẽ cho phép bạn chép File từ một máy chủ 
từ xa tới một máy khác. 

17.2.3.5 Dịch vụ Web (World Wide Web – WWW) 

Đây là khái niệm mà người dùng Internet quan tâm nhiều nhất hiện nay. Người ta viết tắt là WWW hay gọi 
ngắn gọn là Web. Web là một công cụ, hay đúng hơn là dịch vụ của Internet.  

Khác với các dịch vụ trước đây của Internet, Web chứa thông tin bao gồm văn bản, hình ảnh, âm thanh và 
thậm chí cả video được kết hợp với nhau. Nhờ có Web, nên dù không phải là một chuyên gia, bạn vẫn có 
thể sử dụng Internet.  

Phần mềm sử dụng để định hướng Web gọi là trình duyệt Web (Web browser). Hiện nay, trình duyệt thông 
dụng nhất là Netscape của Sun, tiếp đó là Internet Explorer của Microsoft, ngoài ra còn có Chrome, Mozilla 
Firefox, … 

17.2.4 Một số khái niệm 

17.2.4.1 URL - Uniform Resource Locator 

URL là một chuỗi kí tự được sử dụng như là tên một nguồn tài nguyên trên Internet. Một địa chỉ Internet 
bao gồm kiểu giao thức (như http, fpt, gopher …), tên của máy chủ giao tiếp và phần tùy chọn. URL dùng 
để tham chiếu tới tài nguyên trên Internet. Ví dụ: một URL đơn giản: 

                 http://www.ctu.edu.vn/colleges/sciences/index.php 
                 \__/   \____________/ \_____________________/ 
                    |                    |                                  |              
             Giao thức    máy phục vụ              đường dẫn       

Trong đó:   
 http: là giao thức;   
 //: dấu tách các phần;  
 www.ctu.edu.vn: tên miền 
 colleges, sciences: tên thư mục con;  
 index.php: tên tập tin (trang Web) 

 
17.2.4.2 Trình duyệt web (Web browser) 

Trình duyệt web là phần mềm giúp bạn có thể xem được thông tin từ các website trên Internet. Ngày nay có 
rất nhiều trình duyệt web khác nhau như Internet Explorer (IE), Netscape Navigator/Communicator 
(Netscape), Opera, MyIE2, Mozilla Firefox, Chrome, ... Ở Việt nam hai trình duyệt được sử dụng phổ biến 
là phần mềm trình duyệt IE, Chrome, Firefox. 
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17.2.4.3 Hyperlink  

Hyperlink có nghĩa là một siêu liên kết. Một hyperlink là một từ, cụm từ hoặc hình ảnh mà bạn có thể bấm 
vào để chuyển đến một tài liệu mới hoặc một phần mới trong tài liệu hiện hành. Hyperlink được tìm thấy 
gần như tất cả các trang Web, cho phép người dùng bấm vào để chuyển từ trang này sang trang khác hoặc 
một vị trí nào đó trên trang web. Hyperlink văn bản (text hyperlink) thường là màu xanh và gạch dưới, nhưng 
không phải tất cả đều giống như vậy. Khi bạn di chuyển con trỏ trên một hyperlink, cho dù đó là văn bản 
hay một hình ảnh, mũi tên chuột thay đổi thành một bàn tay nhỏ chỉ vào liên kết. Khi bạn nhấp vào nó, nó 
sẽ tự động thực hiện một trong các thao tác sau đây: 

+ Đưa bạn đến phần khác của trang hoặc đến một trang web khác trong cùng một website hay trang 
web khác trong website khác 

+ Cho phép bạn tải về (download) một tệp tin 
+ Chạy một ứng dụng, trình chiếu một đoạn video hoặc âm thanh. 

17.2.4.4 Trang Web (Webpage) 

Trang web là một văn bản thường được viết bằng ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản (HyperText Markup 
Language - HTML), có thể truy cập thông qua Internet hoặc mạng khác sử dụng một trình duyệt Internet. 
Một trang web được truy cập bằng cách nhập địa chỉ URL và một trang web có thể chứa văn bản, đồ họa,  
và siêu liên kết đến các trang web khác và các tập tin 
17.2.4.5 Trang chủ (Homepage) 

Trang chủ là tên của trang chính của một trang web, nơi người sử dụng có thể tìm thấy các liên kết đến các 
trang khác trên Website.  

17.2.4.6 Website 

Một bộ sưu tập của các trang web có liên quan được nhóm lại với nhau và thường được kết nối với nhau 
theo những cách khác nhau. Website thường được gọi đơn gản là Site 

17.2.4.7 Máy tìm kiếm search engine 

Các thông tin trên Internet không được sắp xếp để người dùng có thể thấy dễ dàng. Việc tìm kiếm thông tin 
đôi khi mất nhiều thời gian bởi vì tìm kiếm thông tin giống như bạn đi trên con đường xa lộ mà thông tin 
cần tìm lại ở trong một con đường nhỏ nào đó. Máy tìm kiếm là một hệ thống cho phép tìm kiếm các thông 
tin trên Internet theo yêu cầu. Người dùng muốn tìm thông tin trên Internet chỉ cần truy xuất vào địa chỉ của 
máy tìm kiếm, gõ từ khóa hoặc nội dung cần tìm và đợi máy tìm kiếm trả về kết quả. Các máy tìm kiếm nổi 
tiếng trên thế giới như www.google.com, www.bing.com/, www.altavista.com,  www.Yahoo.com, ... 

17.2.4.8 Giao thức http 

HTTP là viết tắt của HyperText Transfer Protocol, giao thức truyền thông cho phép duyệt web.  HTTP là 
một tập hợp các tiêu chuẩn cho phép người dùng World Wide Web trao đổi thông tin được tìm thấy trên các 
trang web. HTTP định nghĩa cách thông điệp được định dạng và truyền đi. Trình duyệt web sử dụng giao 
thức này để truy xuất và tải về các trang thông tin và các hình ảnh từ máy chủ. Ví dụ, khi nhập vào một địa 
chỉ website (Uniform Resource Locator -URL) trong trình duyệt, điều này thực sự gởi một lệnh HTTP đến 
máy chủ web yêu cầu nó lấy và truyền các trang web yêu cầu.  

Dữ liệu gởi và nhận sử dụng giao thức http không được mã hóa, do đó dữ liệu có thể bị lấy cắp bởi hacker. 
Do đó nếu thấy trang web có địa chỉ bắt đầu bằng http:// thì nó có nghĩa rằng trang web không an toàn. 

17.2.4.9 Giao thức https 

HTTPS là viết tắt của “Hypertext Transfer Protocol Secure”, Nó là một sự kết hợp giữa giao thức HTTP và 
giao thức bảo mật SSL (Secure Sockets Layer) hay TLS (Transport Layer Security) cho phép trao đổi thông 
tin một cách bảo mật trên Internet. Giao thức HTTPS thường được dùng trong các giao dịch nhạy cảm cần 
tính bảo mật cao. khi thông tin truyền đi bằng HTTPS sẽ được mã hóa, vì vậy hacker sẽ không thể dễ dàng 
lấy được các thông tin của bạn. Nếu địa chỉ của trang web bắt đầu bằng chữ https:// thì điều này có nghĩa là 
bạn đang liên lạc với server của trang web có thể được an toàn.  

17.2.4.10 Cookie và Internet cache  

Khi truy cập vào một Website, thường Website này sẽ lưu vào máy của bạn các thông tin về quá trình truy 
xuất cũng như các thông tin cá nhân mà bạn đã khai báo vào Website trước đó. Các thông tin này được lưu 
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trên máy trong các tập tin văn bản và được gọi là cookie. Ưu điểm của cookie là giúp truy xuất nhanh cho 
các lần truy cập sau vào một trang Web mà không cần khai báo các yêu cầu đăng nhập hay truy cập ngay 
trang mà bạn truy cập dang dở ở các lần trước. Tuy nhiên, cookie cũng có những bất lợi là dễ bị các chương 
trình virus hoặc các chương trình lấy trộm thông tin dựa vào cookie.  

Khi truy cập vào một trang Web, thông tin từ trang Web sẽ được lưu trữ tạm thời trong vùng ổ cứng máy 
tính của bạn, sau đó mới hiển thị lên màn hình.  Vùng nhớ này gọi là vùng nhớ đệm thông tin trên Internet 
(Internet cache). Do dó, khi truy cập vào trang Web lần thứ hai thì các thông tin được tải ngay từ vùng nhớ 
đệm này và chỉ cập nhật những phần thay đổi. Ưu điểm là làm cho tốc độ truy cập nhanh nhất là các trang 
chứa thông tin hình ảnh hoặc video vì không phải tải toàn bộ thông tin. Tuy nhiên, cũng có nhiều khuyết 
điểm vì là nơi thường trú cho các chương trình virus lây lan từ con đường Internet. 

17.2.4.11 Một số dấu hiệu để nhận ra một website an toàn 

 -  URL bắt đầu với https:// : tối thiểu, địa chỉ URL trên thanh địa chỉ của trình duyệt phải được bắt đầu bởi 
cụm https:// và có một biểu tượng ổ khóa trên thanh địa chỉ (Lưu ý rằng ổ khóa phải xuất hiện ở thanh địa 
chỉ trình duyệt chứ không phải trong nội dung của website). (hình 17.1) 

 

 

 

Hình 17.1: giao thức https 

- Thanh địa chỉ trình duyệt chuyển sang màu xanh lá cây có hiển thị tên công ty quản lý website: Khi 
truy cập vào các website được trang bị chứng chỉ số Extended Validation (EV). Đây là mức xác thực chặt 
chẽ nhất, đảm bảo công ty hiển thị trên thanh địa chỉ chính là công ty đang sở hữu và vận hành website. Dấu 
hiệu này là dấu hiệu dễ nhận ra nhất. (hình 17.2) 

 

 

 

Hình 17.2: Hiển thị công ty quản lý Website 

- Luôn luôn kiểm tra địa chỉ URL trên trình duyệt: Thoạt nhìn vào địa chỉ trên trình duyệt, chúng ta cứ 
ngỡ đó chính là website cần tìm. Nhưng trong trường hợp này (hình 17.3), website bên phải là một ví dụ 
điển hình cho việc đánh lừa người dùng bằng cách thêm vào một đoạn ký tự phía sau. Những website như 
thế này hoàn toàn có thể đánh lừa các hãng nhà cung cấp chứng thực số (CA - Certificate Authority) để mua 
một chứng chỉ số SSL giá rẻ, có mức xác minh tên miền, vốn xử lý quy trình xác thực rất đơn giản và hoàn 
toàn tự động. 

 

 

Hình 17.3: Hiển thị Website giả 

- Để ý cụm từ https:// và biểu tượng ổ khóa trên thanh địa chỉ có bị đánh dấu chéo và hiện màu đỏ 
không: khi truy cập vào một website sử dụng chứng chỉ số SSL đã hết hạn, chứng chỉ số tự cấp phát hoặc 
được cấp phát bởi một hãng không đáng tin cậy, trình duyệt sẽ hiển thị một cảnh báo bảo mật. Khi đó thanh 
địa chỉ trình duyệt sẽ chuyển sang màu đỏ, và cụm từ https:// và biểu tượng ổ khóa sẽ bị đánh dấu chéo đỏ. 
(hình 17.4). Trong trường hợp này, dữ liệu trao đổi tại website vẫn sẽ được mã hóa, tuy nhiên bạn sẽ không 
thể biết liệu công ty hiển thị trên chứng chỉ số SSL có phải thật sự là công ty sở hữu và vận hành website đó 
hay không 

 

 

 

Hình 17.4: Hiển thị công ty quản lý Website 
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17.2.4.12 Những kiểu lừa đảo qua mạng phổ biến ở Việt Nam 

Lừa đảo qua mạng (thuật ngữ phổ biến trong tiếng Anh là Social Engineering) là tên gọi của một hình thức 
tấn công người dùng thông qua Internet. Khác với các hình thức tấn công bằng mã độc, các vụ tấn công 
"social engineering" sẽ không tập trung vào khai thác điểm yếu của phần cứng hay phần mềm. Thay vào đó, 
chúng sẽ tập trung khai thác tâm lý của nạn nhân. 

Do người dùng thường xuyên sử dụng cùng một tên tài khoản và mật khẩu trên nhiều dịch vụ trực tuyến 
khác nhau, việc để lộ tên tài khoản và mật khẩu trên một dịch vụ có thể khiến bạn mất quyền kiểm soát đối 
với tất cả các tài khoản số của mình, ví dụ như tài khoản ngân hàng trực tuyến, tài khoản Facebook, Yahoo, 
Gmail, Apple ID hoặc Dropbox. Việc để lộ số thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng trực tuyến sẽ gây thiệt 
hại tài chính trực tiếp, trong khi để lộ các tài khoản dịch vụ cá nhân có thể gây ra nhiều tổn hại khó lường 
trước. Sau đây là một số kỹ thuật lừa đảo qua mạng điển hình ở Việt Nam 

- Giả danh làm quản trị của game, dịch vụ, ngân hàng, … 

Là dạng lừa đảo phổ biến nhất trên các dịch vụ trực tuyến và game online. Kẻ xấu sẽ tạo các tài khoản/địa 
chỉ email lừa đảo có những từ khóa dễ lừa người dùng như "admin", "mod", "quantri" hoặc tên của công ty 
cung cấp dịch vụ. Chúng sẽ gửi cho khách hàng các thông báo có tựa đề dạng như cảnh báo hay liên quan 
đến viêc̣ gửi séc hoăc̣ phiếu gửi tiền lừa đảo, từ đó khách hàng sẽ nhập vào username, mật khẩu theo yêu cầu 
của website. Một số câu thông báo thường được các website lừa đảo dùng là: 
“Có người đã hack vào tài khoản của bạn", "Theo quy trình kiểm tra định kỳ, chúng tôi cần bạn xác nhận lại 
thông tin cá nhân trên hệ thống. Xin vui lòng nhập vào username và mật khẩu để tiếp tục", "Gần đây cơ hệ 
thống của chúng tôi gặp sự cố và có một số thông tin tài khoản của bạn bị sai lệch. Xin vui lòng nhập vào 
username và mật khẩu để tiếp tục", "Bạn đã được hệ thống chúng tôi lựa chọn ngẫu nhiên cho giải thưởng 
trị giá 100.000.000VND. Xin vui lòng nhập vào username và mật khẩu, thông tin thẻ tín dụng để chúng tôi 
chuyển tiền cho bạn" 
- Tạo các trang web giả thương hiệu 

Với hình thức lừa đảo này, kẻ xấu sẽ tạo ra trang web giả dạng làm một dịch vụ mà bạn đang sử dụng. Mục 
tiêu của chúng cũng là để lấy cắp thông tin cá nhân (bao gồm cả tài khoản ngân hàng và số thẻ) và lừa bạn 
nạp tiền qua thẻ điện thoại.  

 

Hình 17.5: Trang web giả thương hiệu 

Ví dụ, trang web trong hình (hình 17.5) trên mạo danh làm một nhà cung cấp game online lớn tại Việt Nam. 
Trên trang web này, kẻ gian sẽ yêu cầu bạn đăng nhập bằng tài khoản game online của mình. Hiển nhiên, 
bước xác thực này hoàn toàn là lừa đảo: với bất kì tên tài khoản và mật khẩu nào mà bạn nghĩ ra, trang web 
này cũng sẽ xác nhận đăng nhập thành công.  
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- Các câu bình luận lừa đảo nạp thẻ trên Facebook, diễn đàn mạng… 

Hình thức lừa đảo này khá phổ biến trên Facebook và các diễn đàn bắt đầu rộ lên vào khoảng giữa năm 2013. 
Kẻ xấu sẽ nói về một "lỗi" hệ thống trên máy chủ của các nhà mạng, sau đó khuyến cáo người dùng nạp thẻ 
vào một dãy số lạ, được gọi là "số server bị hack" nhưng thực chất lại là số điện thoại của kẻ lừa đảo. 

- Thông báo "giả" trên trang web 

Hình thức lừa đảo này có từ những ngày đầu của Internet. Trước đây, các trang web xấu sẽ hiển thị các ô 
thông báo giả dạng làm cửa sổ Windows. Các ô thông báo giả này sẽ tuyên bố rằng Windows của bạn bị 
nhiễm virus, bị lỗi… Khi bạn click vào các ô thông báo giả này, bạn sẽ được dẫn tới một trang web có chứa 
phần mềm "quét virus" hoặc "sửa lỗi". Chính các phần mềm này mới là mã độc có thể làm tê liệt Windows 
của bạn và đánh cắp các thông tin cá nhân (keylog). 

- Giả dạng Facebook 

Một tình trạng tương đối phổ biến trên Facebook tại Việt Nam là ca sĩ, người nổi tiếng sẽ có rất nhiều trang 
Facebook bị giả, dưới cả 2 hình thức tài khoản Facebook người dùng thông thường và fanpage (trang hâm 
mộ). Những kẻ giả mạo trang cá nhân/fanpage của người nổi tiếng sẽ sử dụng kênh này để quảng cáo miễn 
phí. Nguy hiểm hơn, chúng có thể mạo danh người nổi tiếng để thực hiện các hành vi lừa đảo hoặc thậm chí 
là hẹn gặp ngoài đời thực và tấn công nạn nhân. 

17.2.4.13 Cách phòng tránh lừa đảo qua mạng 

Kỹ thuật lừa đảo qua mạng (social engineering) là một hình thức tấn công hoàn toàn nhằm vào sơ hở của 
người dùng. Do đó, bạn sẽ đóng vai trò trung tâm trong việc chống lại các hình thức tấn công này. Một số 
nguyên tắc căn bản để tránh bị lừa đảo qua mạng là như sau: 

- Tuyệt đối không bao giờ gửi tên tài khoản, mật khẩu, số thẻ tín dụng, số tài khoản ngân hàng và các thông 
tin cá nhân qua email, Skype, Facebook Messenger, tin nhắn hay các dịch vụ chat trong bất kì một trường 
hợp nào 

- Lưu ý tới các địa chỉ web, email chính thức và số điện thoại xác thực của ngân hàng, dịch vụ mà bạn đang 
sử dụng. Ví dụ, tại trụ sở của ngân hàng mà bạn đang sử dụng, hãy cầm về một tờ rơi có ghi địa chỉ web, số 
điện thoại và email chính thức của ngân hàng này. 

- Để ý tới đường dẫn trong email, trên các diễn đàn, trang web. Các trang web lừa đảo có thể có tên rất giống 
với trang web xác thực, do đó bạn phải chú ý rất kĩ tới địa chỉ đường dẫn trên các trang web hoặc email từ 
địa chỉ lạ. Khi bạn di chuột lên phía trên các đường dẫn web (chưa click), Firefox và Chrome cũng sẽ hiển 
thị địa chỉ thực của đường dẫn ở góc dưới màn hình. Đây là cách xác thực đường dẫn chính xác nhất. 

- Nhìn chung, cách xử lý cẩn thận nhất là tuyệt đối không click vào các đường dẫn quan trọng được gửi qua 
email hoặc qua Skype, Yahoo, nhất là khi nội dung của email và tin nhắn có liên quan tới thông tin tài khoản 
của bạn. Nếu bạn cần đặt lại mật khẩu cho tài khoản ngân hàng, hãy truy cập vào địa chỉ chính thức của ngân 
hàng đó và thực hiện các bước xác thực thông thường, thay vì click vào đường dẫn đáng ngờ trong email. 

- Luôn cập nhật trình duyệt và ứng dụng chống virus lên bản mới nhất. Các trình duyệt và phần mềm chống 
virus thường có tính năng "bộ lọc" ngăn người dùng truy cập vào các trang web đã bị xác nhận là web độc 
hoặc không xác thực. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


