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CROWDSOURCED
PENTRATION TESTING 101:
“HACK TO UNHACK”
Cách các doanh nghiệp dẫn đầu kỷ nguyên số hợp tác với
cộng đồng Hacker mũ trắng để chống lại tội phạm mạng và các
mối đe dọa internet.
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An toàn thông tin luôn là vấn đề nhạy cảm đối với mọi tổ chức, doanh nghiệp.
Chỉ với một chiếc máy tính cá nhân, một kẻ xấu ở bên kia địa cầu có thể xâm
nhập trái phép vào mạng máy tính của tổ chức. Chúng đánh cắp dữ liệu, tống
tiền, làm gián đoạn hoạt động kinh doanh và vận hành doanh nghiệp,... gây
thiệt hại nghiêm trọng cả về tiền bạc lẫn uy tín.
Đứng trước những thách thức đó, nhiều biện pháp phòng chống tấn công xâm
nhập đã được thực hiện, một trong số đó là kiểm tra xâm nhập Penetration
Testing. Bằng cách thử nghiệm các cuộc tấn công trong thế giới thực, Pentest giúp tổ chức xác định các điểm yếu trong hệ thống và khắc phục nó trước
khi tin tặc tìm ra.
Tuy nhiên, tội phạm mạng luôn tiến hóa. Với số lượng đông đảo và kỹ năng
đa dạng, chúng tạo ra áp lực ngày càng lớn lên đội ngũ pen-tester dù là
in-house hay thuê ngoài. Đó là tiền đề cho sự ra mắt của giải pháp kiểm thử
thâm nhập thế hệ mới: Pentest Cộng Đồng - Crowdsourced Penetration
Testing.
Việc hợp tác với Hacker Mũ Trắng để bảo mật cho ứng dụng và hệ thống đã
được nhiều tổ chức ứng dụng thành công trong nhiều năm nay. Điển hình như
Google, Facebook, Microsoft, Apple, Grab, Uber,... đã trao thưởng hàng triệu
đô la cho các hacker báo cáo lỗi bảo mật thông qua chương trình Bug Bounty.
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Ngày nay, dưới sự phát triển của các nền tảng Bug Bounty trung gian,
ngày càng có nhiều doanh nghiệp tại Việt Nam có thể tiếp cận giải pháp
này để nâng cao an ninh mạng cho hệ thống của họ, điển hình như VNtrip,
Giaohangtietkiem, Luxstay, Getfly, Finhay, Trustpay, VNDC, Tomochain hay
Fiin Credit.
Đội ngũ biên tập CyStack hân hạnh giới thiệu đến bạn tài liệu Crowdsourced
Penetration Testing 101: “Hack to Unhack”. Hy vọng những thông tin trong
tài liệu này sẽ hữu ích cho các doanh nghiệp và startup Việt Nam; giúp các
CTO, CISO, trưởng nhóm bảo mật trong việc hiểu rõ lợi ích - rủi ro của mô
hình Pentest với nguồn lực cộng đồng, nắm được quy trình triển khai chương
trình trao thưởng Bug Bounty; và hơn hết, có được chiến lược tối đa hóa hiệu
quả bảo mật cho tổ chức khỏi các mối đe dọa trên internet.

Nhóm biên tập CyStack

4

CROWDSOURCED PENETRATION TESTING 101

02

LỜI NÓI ĐẦU

05

TỪ VỰNG

06

GIỚI THIỆU

Công bố và thu hút cộng đồng

Từ quan niệm “Hack để bảo vệ”

Khắc phục và Tái kiểm tra

23

Chuẩn bị
Xử lý báo cáo và Trao thưởng

Đến vai trò của Pentest với doanh
nghiệp hiện đại
Xuất hiện những khó khăn
Và sự hình thành của giải pháp mới

13

CROWDSOURCED
PENETRATION TESTING
Giải pháp Pentest Cộng Đồng
Hacker-as-a-Service
Tại sao cần “cộng đồng hacker mũ
trắng” để bảo mật?
Rủi ro khi làm việc với hacker
Chất lượng của cộng đồng Bug Hunter

20

TRƯỚC KHI BẮT ĐẦU
Lĩnh vực hoạt động
Quy mô phù hợp
Thời điểm thích hợp

QUY TRÌNH TRIỂN KHAI
BUG BOUNTY

26

NHỮNG LƯU Ý CẦN THIẾT

27

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

28

LỜI KẾT

CROWDSOURCED PENETRATION TESTING 101

5

CÁC TỪ VỰNG TIẾNG ANH & THUẬT NGỮ SỬ DỤNG TRONG TÀI LIỆU:
Vulnerability/ Bug: lỗ hổng bảo mật, là các điểm yếu của hệ thống mạng, website,
mobile app, v.v.
Exploit: khai thác lỗ hổng bảo mật.
Hack: hành động bẻ khóa và xâm nhập vào một hệ thống máy tính, mạng nội bộ,
website, mobile app, IoT, v.v.
Black Hat Hacker: Hacker mũ đen, tin tặc, tội phạm mạng - những người hack trái
phép và gây thiệt hại cho tổ chức.
White Hat Hacker: Hacker mũ trắng, những người hack hợp pháp bằng cách tham
gia chương trình Bug Bounty.
Ethical Hacking: hack có đạo đức. Hacker sau khi xâm nhập thành công sẽ báo lại
cho tổ chức để khắc phục thay vì lợi dụng lỗ hổng để trục lợi hoặc bán trên chợ đen.
PoC (Proof of Concept): minh chứng sự tồn tại của lỗ hổng và tầm ảnh hưởng của
nó tới tổ chức.
Pentest (Penetration Testing): Kiểm thử bảo mật bằng cách mô phỏng cuộc tấn
công xâm nhập vào hệ thống (kỹ thuật tương tự Ethical Hacking).
Pentester: người làm nghề pentest, thực hiện công việc xâm nhập giả định để tìm lỗ
hổng bảo mật (tương tự Hacker Mũ Trắng)
Crowdsourced Security: phương pháp bảo mật bằng nguồn lực cộng đồng hacker
mũ trắng.
Traditional Pentest: phương pháp kiểm thử truyền thống.
Offensive security: bảo mật bằng hình thức tấn công thử nghiệm để khám phá và
khắc phục các điểm yếu của hệ thống, cả về mặt con người, máy móc, quy trình.
Bug Bounty: chương trình Săn Lỗi Nhận Thưởng, nơi hacker mũ trắng báo cáo lỗi bảo
mật của doanh nghiệp để nhận tiền thưởng tương xứng.
Bug Bounty Platform: nền tảng công nghệ để triển khai Bug Bounty.
Target: đối tượng kiểm thử.
Scope: phạm vi kiểm thử.
SDLC (software development life cycle): vòng đời phát triển sản phẩm.
Security ROI (Return On Investment): chỉ số đánh giá tính hiệu quả của khoản đầu
tư cho An toàn thông tin.
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Giữa những năm 1960s, chứng kiến sự gia tăng trong khả năng trao
đổi dữ liệu qua mạng máy tính, các chuyên gia đã cảnh báo về nguy
cơ chắc chắn sẽ có sự tấn công xâm nhập vào các mạng của chính
phủ và doanh nghiệp và giành quyền truy cập vào dữ liệu được trao
đổi. Tại Hội nghị Máy tính Chung Thường niên năm 1967 quy tụ hơn
15.000 chuyên gia bảo mật máy tính, các nhà phân tích đã thảo
luận và đặt ra thuật ngữ “penetration” (xâm nhập). Các chuyên gia
xác định đó là một trong những hiểm họa đối với trao đổi dữ liệu qua
mạng máy tính ngày nay.
Cuối năm 1967, tập đoàn RAND đã hợp tác với Cơ quan Dự án
Nghiên cứu Tiên tiến (dARPA) tại Hoa Kỳ để tạo ra một báo cáo
chuyên đề, được gọi là Willis Report (đặt tên theo người đứng đầu
dự án). Báo cáo đã thảo luận về các vấn đề an ninh của mạng
internet và đề xuất chính sách, đặt nền móng cho các biện pháp an
ninh ngày nay. Dựa trên báo cáo này, chính phủ Hoa Kỳ đã hợp tác
với doanh nghiệp và thành lập các nhóm với sứ mệnh “dò tìm các lỗ
hổng bảo mật trong hệ thống mạng máy tính để có biện pháp bảo
vệ các hệ thống đó khỏi sự xâm nhập và khai thác trái phép”.
Những nhóm pentest đầu tiên trên thế giới có tên Tiger Teams (đặt
tên theo lính đặc nhiệm Hoa Kỳ) được hình thành vào cuối những
năm 1960s với nhiệm vụ tấn công vào các mạng máy tính để đánh
giá khả năng chống chịu của các mạng đó trước các cuộc tấn công
thù địch. Kết quả thu được đã khiến các nhà lãnh đạo không khỏi
bất ngờ:
Hầu hết các hệ thống được kiểm tra khi đó đều “bị đánh gục một
cách dễ dàng và nhanh chóng”.
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Chiến dịch thử nghiệm thâm nhập này của RAND Corporation và
chính phủ đã chứng minh hai điều:
- thứ nhất, các hệ thống có thể bị xâm nhập; và
- thứ hai, sử dụng các kỹ thuật kiểm tra thâm nhập (penetration
testing) để xác định các lỗ hổng trong hệ thống, mạng, phần
cứng và phần mềm là một phương pháp hữu ích để đánh giá và
cải thiện tính bảo mật cho cả hệ thống.
Sau này, học giả Deborah Russell và G. T. Gangemi Sr. nhận xét
rằng, những năm 1960s đã “đánh dấu sự khởi đầu thực sự của thời
đại bảo mật máy tính”.

“THE 1960S

MARKED THE TRUE
BEGINNING OF THE AGE
OF COMPUTER SECURITY.

“
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Ngày nay, dưới sự phát triển của công nghệ, kiểm tra thâm nhập đã
trở thành một mô-đun không thể thiếu trong hệ thống an toàn thông
tin của nhiều doanh nghiệp.
Penetration Testing (kiểm tra thâm nhập) là giải pháp hiệu quả để
bảo mật cho web, mobile app, network, IoT,... khỏi cuộc tấn công
của tin tặc. Thông qua các cuộc tấn công mô phỏng thực tế, các kỹ
sư kiểm thử có thể tìm ra những điểm yếu bảo mật của hệ thống.
Qua đó giúp doanh nghiệp vá lỗ hổng kịp thời, trước khi tin tặc khai
thác chúng và gây thiệt hại về tiền bạc, danh tiếng cho tổ chức.
Theo đơn vị nghiên cứu thị trường Market Watch, dung lượng thị
trường Pentest vào năm 2018 là 920 triệu USD, sẽ tăng lên 2420
triệu USD vào năm 2025 với tốc độ tăng trưởng 14,9% trong giai
đoạn 2019 - 2025. Nhu cầu dành cho việc kiểm tra sức chống chịu
của hệ thống trước tội phạm mạng là rất lớn. Lý do giải thích cho sự
tăng trưởng này đến từ ba yếu tố:
Đầu tiên, các mô hình kinh doanh trong nền kinh tế số đòi hỏi doanh
nghiệp phải sử dụng website, ứng dụng mobile để tiếp cận - kết nối
- giao tiếp - chăm sóc khách hàng. Điều này vừa là lợi thế, vừa là yêu
cầu bắt buộc đối với một số tổ chức. Bởi vì hành vi của người dùng
đã thay đổi, họ thích sự tiện lợi, thích làm mọi thứ “online”. Chính
vì vậy doanh nghiệp tuy hạn chế được rủi ro khi bán hàng offline
như hàng tồn, chi phí mặt bằng; nhưng đồng thời cũng phải gánh
thêm các rủi ro mạng: bị hack website, bị hack mobile app, đánh cắp
thông tin khách hàng, dữ liệu quan trọng, bị gián đoạn hoạt động, bị
nhiễm virus - mã độc, v.v…
Thứ hai, doanh nghiệp hiện đại bị buộc phải chạy theo xu hướng “số
hóa” hay “chuyển đổi số”. Việc ứng dụng công nghệ mới vào vận
hành doanh nghiệp giúp cắt giảm chi phí nhân lực, vận hành, nhưng
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cũng làm gia tăng các bề mặt tấn công dành cho tin tặc. Điển hình
là ERP dành cho quản trị, CRM giúp lưu trữ thông tin và chăm sóc
khách hàng, các thiết bị IoT trong vận hành, v.v. Tất cả những sản
phẩm kỹ thuật số này, nếu không được bảo mật đúng cách thì đều
có thể trở thành nạn nhân của tội phạm mạng.
Thứ ba, xu hướng sử dụng các phần mềm dịch vụ trả tiền theo nhu
cầu “as-a-service” gia tăng so với phần mềm mua bản quyền trọn
đời (on-premise). Điều này mang lại sự tiện lợi cho người dùng cuối,
nhưng cũng làm gia tăng các rủi ro bảo mật cho nhà cung cấp. Việc
phân phối các ứng dụng, phần mềm, hạ tầng, nền tảng dưới dạng
dịch vụ (SaaS, IaaS, PaaS, FaaS) đòi hỏi kết nối internet liên tục,
đồng nghĩa với rủi ro bị tấn công gián đoạn tăng cao, gây ảnh hưởng
tới trải nghiệm của người dùng.
Cuối cùng, phương pháp bảo mật bằng hình thức tấn công mô phỏng
mang lại cho doanh nghiệp những lợi ích mà các hệ thống phòng thủ
tự động không thể có được, dù cho chúng có tiên tiến tới đâu. Bởi các
pentester tấn công với tư duy như một tin tặc trong thế giới thực: rất
“con người” và đầy tính sáng tạo.
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KHI THỰC HIỆN PENTEST ĐỊNH KỲ VÀ ĐÚNG CÁCH, DOANH
NGHIỆP CÓ THỂ ĐẠT ĐƯỢC NHỮNG MỤC TIÊU BẢO MẬT:
- Tăng cường an ninh cho ứng dụng web, mobile, network, IoT, API,
hệ thống cloud, SaaS, phần cứng, v.v. Giảm thiểu tối đa khả năng bị
hacker xâm nhập trái phép và gây thiệt hại;
- Các nhà lãnh đạo có cài nhìn toàn cảnh về an ninh ứng dụng & sản
phẩm công nghệ của tổ chức;
- Ước tính thiệt hại mà một cuộc tấn công thực tế có thể gây ra;
- Bảo mật cơ sở dữ liệu, các thông tin quan trọng của doanh nghiệp
và thông tin người dùng;
- Giúp hệ thống hoạt động ổn định, giảm thiểu khả năng bị tấn công
gây gián đoạn;
- Tìm được các lỗ hổng nguy hiểm mà công cụ/phần mềm phòng thủ
tự động khó phát hiện ra;
- Đảm bảo tiêu chuẩn bảo mật của từng ngành cụ thể (PCI DSS,
HIPAA, ISO 27001,...);
- Củng cố niềm tin cho khách hàng, đối tác, nhà đầu tư.
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Theo khảo sát của PwC và Cybersecurity Ventures thực hiện, số lượng
các vụ tấn công mạng sẽ tăng hơn 50% trong 2 năm tới, trong khi số
lượng nhân sự bảo mật có trình độ cao chỉ tăng 6%. Với mức tăng trưởng
này, số lao động chất lượng cao trong ngành bảo mật sẽ không đủ để
đáp ứng nhu cầu về bảo mật của các doanh nghiệp hiện nay.

Trước tình hình đó, các doanh nghiệp đang phải đối diện bài toán khó
khăn: làm thế nào để tiếp cận các chuyên gia bảo mật có năng lực
chuyên môn cao với chi phí hợp lý, để nâng cao bảo mật cho hệ thống
và sản phẩm công nghệ của doanh nghiệp?

Trong bối cảnh thiếu nguồn nhân lực có trình độ chuyên sâu, Crowdsourced
Pentest ra đời nhằm giải quyết bài toán hóc búa về cung - cầu trong an
toàn thông tin mà các doanh nghiệp hiện nay đang phải đối mặt.
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GIẢI PHÁP PENTEST CỘNG ĐỒNG
Pentest Cộng Đồng (Crowdsourced Pentest, hoặc Crowdsourced
Penetration Testing), là giải pháp sử dụng nguồn lực đám đông (crowd)
- hay còn gọi là cộng đồng chuyên gia - để kiểm thử thâm nhập cho sản
phẩm công nghệ, nhằm tăng cường tính bảo mật cho sản phẩm.
Tương tự với Pentest truyền thống, mục tiêu của Pentest Cộng Đồng là
tìm ra các lỗi bảo mật của ứng dụng web, mobile để khắc phục trước khi
tin tặc lợi dụng chúng để tấn công gây gián đoạn, xâm nhập, vi phạm dữ
liệu vào các sản phẩm của tổ chức.
Điểm khác biệt giữa giải pháp Pentest Cộng Đồng và dịch vụ Pentest
thông thường nằm ở yếu tố “cộng đồng”. Bản chất của Crowdsourced
Pentest là chiêu mộ nguồn lực dồi dào từ cộng đồng chuyên gia bảo mật
tại nhiều nơi trên thế giới. Những người này không trực tiếp tới công ty
để kiểm thử, thay vào đó họ làm việc online bằng cách cùng tham gia
vào một chương trình Bug Bounty để tìm lỗi cho sản phẩm web, mobile
app, network, IoT…
Bug Bounty, hay Tìm Lỗi Săn Tiền Thưởng, là chương trình bảo mật do
doanh nghiệp công bố để nâng cao bảo mật cho website, mobile app.
Trong đó, các hacker mũ trắng sẽ tìm lỗi bảo mật và báo cáo cho doanh
nghiệp để nhận những khoản tiền thưởng tương ứng với mức độ nguy
hiểm của lỗi.
Tùy thuộc vào quy mô và sức hấp dẫn của chương trình Bug Bounty
mà doanh nghiệp có thể thu hút từ hàng chục, hàng trăm, thậm chí lên
tới hàng nghìn chuyên gia tham gia pentest cho sản phẩm, ứng dụng,
mạng của mình. Điều này khiến cho giải pháp Pentest với cộng đồng
chuyên gia tỏ ra vượt trội hơn Pentest truyền thống trong việc tìm kiếm
lỗ hổng bảo mật nhanh chóng và hiệu quả.

CROWDSOURCED PENETRATION TESTING 101

HACKER-AS-A-SERVICE
Hacker-as-a-Service (HaaS) là thuật ngữ được sử dụng để mô tả dịch vụ
hợp tác với Hacker mũ trắng, cụ thể là giải pháp Crowdsourced Pentest.
Tương tự như khái niệm SaaS đã quen thuộc với giới công nghệ, HaaS
giải quyết bài toán về cung cầu trong an ninh mạng - an toàn thông tin.
Doanh nghiệp không cần thiết phải có một đội ngũ bảo mật cồng kềnh
trong công ty, mà vẫn có thể đạt được hiệu quả bảo mật cao nhất khi
hợp tác với các Hacker Mũ Trắng với thành tích xuất sắc trong giới ATTT.
Hơn nữa, doanh nghiệp không phải trả tiền theo thời gian làm việc hay
ngày công, mà chỉ cần trả tiền cho kết quả thực nhận.

TẠI SAO CẦN “CỘNG ĐỒNG HACKER MŨ TRẮNG” ĐỂ BẢO MẬT?
Hình thức triển khai pentest theo cách truyền thống vẫn là một cách hiệu
quả để giảm thiểu lỗ hổng bảo mật cho website hay mobile app. Tuy
nhiên bằng việc hợp tác với “cộng đồng hacker mũ trắng”, hiệu quả của
Pentest sẽ được cải thiện đáng kể, trong khi chi phí được tối ưu.

HIỆU QUẢ
Với pentest truyền thống, các CISO/CTO cần phải đau đầu lựa chọn đơn
vị triển khai. Bởi nếu chọn không cẩn thận, có thể gặp phải đơn vị pentest
không hiệu quả gây tốn kém chi phí doanh nghiệp. Ngay cả khi lựa chọn
được những đội ngũ pentester tốt nhất, thì kết quả ra

CHI PHÍ
Mô hình trả thưởng của Bug Bounty mang lại 2 lợi ích:
- Tối ưu chi phí bảo mật: Tiền thưởng cho nhà nghiên cứu nhiều hay ít
phụ thuộc vào mức độ nguy hiểm/ảnh hưởng của lỗ hổng lên hệ thống và
công việc kinh doanh. Do đó, doanh nghiệp sẽ không rơi vào tình trạng
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chi một khoản tiền lớn cho team pentest truyền thống, kỳ vọng tìm được
nhiều lỗ hổng quan trọng, rồi thất vọng.
- Chi phí linh hoạt: Khác với suy nghĩ của nhiều người, Bug Bounty phù
hợp với cả startup và doanh nghiệp nhỏ chứ không chỉ các tập đoàn lớn.
Thực tế, chi phí thưởng cho mỗi lỗ hổng là do chính doanh nghiệp quy
định. Các SME hoàn toàn có thể tiếp cận giải pháp Pentest cộng đồng
với chi phí phù hợp hơn mô hình pentest truyền thống.
- Trả tiền sau khi nhận kết quả: Không giống hình thức mua bán phần
mềm hay dịch vụ an ninh mạng khác, Crowdsourced Pentest cho phép
người sử dụng dịch vụ (DN) trả tiền sau khi nhận được hàng hóa (các
báo cáo lỗ hổng) từ bên cung cấp dịch vụ (các hacker mũ trắng/chuyên
gia bảo mật). Do mô hình tính phí như trên, tỉ lệ khách hàng hài lòng khi
triển khai Bug Bounty trên WhiteHub là 100%.

RỦI RO KHI LÀM VIỆC VỚI HACKER
Những người mới bắt đầu với Crowdsourced Pentest thường có lo ngại
là “Liệu có an toàn khi phơi bày hệ thống của mình ra cho hacker tìm lỗi
không?”
Đây là một nỗi lo chính đáng khi an toàn thông tin là một lĩnh vực
nhạy cảm, việc khai thác lỗ hổng ứng dụng có thể gây ra hậu quả
nghiêm trọng cho tổ chức. Để giải đáp thắc
mắc về vấn đề này, ông Nguyễn Hữu Trung chuyên gia an ninh mạng đã có nhiều thành
tích tìm lỗ hổng được công nhận rộng rãi trên
thế giới và được vinh danh bởi các tập đoàn
lớn như Microsoft, Dell, Deloitte, cho biết:
“Đối với các sản phẩm public ra công chúng
như ứng dụng web, mobile thì bản thân nó đã
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được phơi bày công khai từ trước khi triển
khai Bug Bounty rồi. Tức là cả hacker
mũ đen và mũ trắng đều có thể đã tiếp
cận và khai thác lỗ hổng của ứng dụng
đó. Việc triển khai Bug Bounty không hề
gia tăng rủi ro, mà nó giúp tăng cơ hội
nhận được những báo cáo lỗ hổng, dưới
các điều khoản chặt chẽ mà hacker mũ
trắng phải tuân theo.”
Hơn nữa, đối với các sản phẩm nội
bộ hoặc đang trong giai đoạn phát
triển chưa public, những nền tảng Bug
Bounty như WhiteHub hỗ trợ triển khai
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BUG BOUNTY
KHÔNG TẠO RA
THÊM RỦI RO. BẢN
THÂN RỦI RO LUÔN
TỒN TẠI CHO DÙ
CÓ BUG BOUNTY
HAY KHÔNG. VÀ
NHỮNG NỀN TẢNG
BUG BOUNTY MANG
LẠI CƠ HỘI ĐỂ BẢO
MẬT TỐT HƠN CHO
DOANH NGHIỆP.

các chương trình Bug Bounty bí mật.
Doanh nghiệp sẽ được toàn quyền lựa
chọn các chuyên gia tin cậy nhất trên
WhiteHub
và

được

bảo

vệ

bởi

các

điều

khoản

Ông Nguyễn Hữu Trung
trong

hợp đồng NDA mà
WhiteHub đã ký với
chuyên gia.

Nhà sáng lập WhiteHub
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CHẤT LƯỢNG CỦA CỘNG ĐỒNG BUG HUNTER
Vậy, “cộng đồng tham gia Crowdsourced Pentest bao gồm những ai? Có
chất lượng không?”
Bất kỳ ai cũng có thể tham gia vào một chương trình Bug Bounty và bắt
đầu tìm lỗ hổng trong các sản phẩm thuộc phạm vi chương trình, những
người này được gọi chung là Bug Hunter (những thợ săn lỗi nhận tiền
thưởng), trên WhiteHub họ được gọi là Researcher.
Cộng đồng này bao gồm một số thành phần chính sau:
- Pentester và Hacker Mũ Trắng: những người “ăn ngủ” với công việc
tìm lỗi bảo mật, họ có kỹ năng chuyên môn và tay nghề cao, ngoài ra
còn sở hữu các chứng chỉ về ATTT. Họ có thể có công việc full-time là
thành viên của Red Team trong các công ty, tập đoàn. Họ tham gia các
nền tảng Bug Bounty để rèn luyện kỹ năng và tay nghề, đồng thời xây
dựng portfolio cho bản thân. Tiền bạc cũng là một yếu tố quan trọng
nhưng thường không phải ưu tiên hàng đầu với nhóm này.
- Bug Hunter chuyên nghiệp: họ sống bằng nghề săn bug và thường
không đi làm full-time. Bug Hunter tôn thờ sự tự do, phóng khoáng. Họ
có thể không có bằng cấp chuyên môn, nhưng sở hữu kỹ năng và kinh
nghiệm tìm lỗi bảo mật trên
nhiều nền tảng khác nhau.
Việc tăng mức thưởng sẽ gia
tăng động lực tìm kiếm lỗi
bảo mật của các Bug Hunter.
- Những kỹ sư mạng, kỹ sư
hệ thống, phần mềm: mặc dù
không chuyên về bảo mật,
nhưng họ có lợi thế am hiểu
về đối tượng kiểm thử (web
app, mobile app, network,...).

CROWDSOURCED PENETRATION TESTING 101

Những người này chỉ cần yêu thích và tìm hiểu thêm về security, thì sẽ có
cơ hội tìm ra những lỗi nguy hiểm ảnh hưởng tới hệ thống IT.
- Sinh viên tài năng trong lĩnh vực ATTT của các trường đại học hàng
đầu trong khu vực: ĐH Bách Khoa, ĐH Công nghệ, ĐHQG Hà Nội, ĐH
Quốc gia TP.HCM, Học viện Kỹ thuật Quân sự, Học viện An ninh, v.v. Với
tinh thần khát khao học hỏi và trải nghiệm, những sinh viên này có tiềm
năng giành được những giải thưởng lớn từ các chương trình Bug Bounty.
Tuy nhiên, việc ghi điểm trong chương trình Bug Bounty thì không hề đơn
giản. Đó là một cuộc đua căng não mà chiến thắng sẽ chỉ dành cho những
“thợ săn bug” có đủ tài năng, tốc độ và sự sáng tạo để tìm ra lỗi nhanh nhất.
Một chương trình Bug Bounty thành công là chương trình huy động được
nguồn lực của cộng đồng chuyên gia kể trên. Mỗi nhóm đối tượng khác
nhau mang tới một thế mạnh khác nhau khiến cho chương trình Bug
Bounty đạt được hiệu quả cao nhất.
Nền tảng WhiteHub Bug Bounty quy tụ những anh tài trong ngành an
toàn thông tin tại Việt Nam và trong khu vực. Với hơn 1000 nhà nghiên
cứu khác nhau đến từ các quốc gia: Việt Nam, Ấn Độ, Indonesia, Pháp,
Bỉ,... đảm bảo cho doanh nghiệp sự đa dạng trong kĩ năng, kiến thức
chuyên môn để tìm ra nhiều lỗi nhất, trong thời gian nhanh nhất.
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TRƯỚC KHI
BẮT ĐẦU
Một trong những việc cần làm trước khi bắt đầu là xác định nhu cầu của tổ
chức và đánh giá mức độ phù hợp với giải pháp này dựa trên ba yếu tố: lĩnh
vực hoạt động, quy mô tổ chức, và giai đoạn phát triển.

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG
Crowdsourced Pentest phù hợp với tất cả các lĩnh vực cần bảo vệ các tài
sản số trên internet khỏi sự dòm ngó của tin tặc. Phổ biến nhất trong số đó
là doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực công nghệ cao như: thương mại điện tử,
giải pháp phần mềm, công nghệ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, y tế, giáo
dục trực tuyến, du lịch, mạng xã hội, ứng dụng điện thoại thông minh, IoT, v.v.
Ngoài ra, Crowdsourced Pentest cũng mang lại lợi ích cho một số lĩnh vực
kinh doanh truyền thống cần thực hiện chuyển đổi số như chuỗi bán lẻ, chuỗi
nhà hàng, cơ sở sản xuất,... Những doanh nghiệp này thường triển khai Bug
Bounty bí mật để tăng cường tính bảo mật cho hệ thống IT nội bộ và cơ sở
hạ tầng mạng.

QUY MÔ PHÙ HỢP
Hạn chế của giải pháp Pentest truyền thống là giá thành cao, chỉ phù hợp với
các tập đoàn lớn hoặc doanh nghiệp công nghệ. Tuy nhiên, Crowdsourced
Pentest khắc phục được vấn đề ngân sách bảo mật giúp các doanh nghiệp
vừa và nhỏ cũng có thể tiếp cận được giải pháp hiệu quả này.
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Khi nói tới Crowdsourced Pentest hay bất kỳ giải pháp bảo mật nào khác,
thường khó có thể đánh giá tính cần thiết của nó nếu chỉ dựa vào quy mô
nhân sự. Thay vào đó, các CTO thường dựa vào mức độ cần thiết và quy mô
hệ thống IT trong tổ chức. Dưới đây là một vài gợi ý giúp bạn đánh giá tính
phù hợp của Crowdsourced Pentest với doanh nghiệp của mình ở thời điểm
hiện tại:
• Công ty có sản phẩm công nghệ (website, web app, mobile app, phần
mềm,...) không?
• Những sản phẩm công nghệ đó nếu bị hack có ảnh hưởng tới doanh thu
không?
• Công ty có hệ thống mạng nội bộ và hạ tầng IT không?
• Nếu bị kẻ xấu tấn công gây gián đoạn, năng suất làm việc sẽ bị ảnh
hưởng ra sao? Từ đó ảnh hưởng như thế nào tới tốc độ phát triển của tổ
chức?
• Công ty có những dữ liệu khách hàng quan trọng không? Hoặc một lượng
lớn thông tin khách hàng cần bảo vệ?
Khi câu trả lời cho các câu hỏi trên là “có”, thì giải pháp Crowdsourced Pentest
là dành cho bạn.
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THỜI ĐIỂM THÍCH HỢP
Đối với sản phẩm công nghệ (website, mobile app) có vòng đời phát triển
ngắn, thường xuyên cải tiến, thay đổi thì doanh nghiệp có thể cần nhắc kế
hoạch triển khai Bug Bounty dài hạn. Chừng nào ứng dụng còn hoạt động và
mang lại lợi nhuận cho tổ chức thì chương trình Bug Bounty còn có hiệu lực.
Với các trường hợp yêu cầu thấp hơn, dưới đây là những thời điểm thích hợp
để triển khai giải pháp Pentest cộng đồng:
• Trước khi triển khai hệ thống, mạng hoặc ứng dụng.
• Khi hệ thống/ứng dụng không còn trong trạng thái thay đổi liên tục.
• Trước khi launching hệ thống/ứng dụng ra thị trường.
• Định kỳ hàng quý/năm với một số sản phẩm web app, mobile app có tần
suất thay đổi cao. Hoặc với các hệ thống thông tin nhạy cảm trong các
doanh nghiệp thuộc lĩnh vực tài chính, ngân hàng, y tế, bảo hiểm…
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QUY TRÌNH
TRIỂN KHAI
BUG BOUNTY
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Các chương trình Bug Bounty với quy mô khác nhau sẽ có những kế hoạch triển
khai khác nhau. Dưới đây là gợi ý về khung triển khai chung gồm 4 bước cho
một chương trình Bug Bounty cơ bản:

01. CHUẨN BỊ
Ở bước này, bạn chuẩn bị các tài nguyên cần thiết để thực hiện chương trình
Bug Bounty, bao gồm:
• Bộ tài liệu bug bounty: nội dung và chính sách chương trình, phạm vi kiểm
thử, khung tiền thưởng cho từng loại lỗ hổng, những lỗi ưu tiên mà tổ chức
của bạn đặc biệt quan tâm. Liên hệ với WhiteHub để nhận những tài liệu
này hoàn toàn miễn phí.
• Nhân sự chuyên môn: cần 1-5 người để tiếp nhận báo cáo lỗ hổng từ hacker
mũ trắng, kiểm tra và xác nhận lỗi, kết hợp với đội ngũ dev/IT để vá lỗi.
• Các mối quan hệ: bạn sẽ ít nhiều cần thiết lập mối quan hệ với cộng đồng
hacker mũ trắng để đảm bảo rằng chương trình khi ra mắt sẽ thu hút được
nhiều thành viên tham gia.

02. CÔNG BỐ VÀ THU HÚT CỘNG ĐỒNG
Khi đã có đủ các tài nguyên trong bước 1, bạn đã sẵn sàng để bắt đầu. Bước
tiếp theo là công bố chương trình và thu hút cộng đồng Hacker mũ trắng tham
gia tìm lỗi.
Bí quyết thành công ở bước này là thu hút nhiều chuyên gia chất lượng tham gia
vào chương trình Bug Bounty của bạn. Hãy xem xét các gợi ý của WhiteHub:
• KOL: nếu bạn quen một người nổi tiếng trong ngành thì hãy nhờ họ truyền
tải thông điệp về chương trình tới những thành viên khác trong cộng đồng.
• Báo chí, truyền thông: Để lan tỏa thông điệp tới nhiều người nhất có thể,
hãy xem xét sử dụng các dịch vụ viết bài của các tờ báo lớn về an toàn thông
tin. Lưu ý cách này chỉ áp dụng với chương trình bug bounty công khai.
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03. XỬ LÝ BÁO CÁO VÀ TRAO THƯỞNG
Khi đã thành công thu hút nhiều thành viên tham gia tìm lỗi, bước tiếp theo là
xử lý các báo cáo lỗ hổng nhận được từ các Hacker mũ trắng và trao thưởng.
Những lưu ý khi xử lý báo cáo:
• Nên cam kết với cộng đồng rằng bạn sẽ cố gắng xử lý báo cáo nhanh nhất
có thể, và hãy cho họ một con số nhất định (VD: tối đa 10 ngày làm việc).
Điều này giúp tăng tính hấp dẫn của chương trình;
• Trong thời gian đầu, có thể lượng báo cáo gửi về sẽ quá tải. Bạn hoàn toàn
có thể tạm thời đóng chương trình để xử lý xong những lỗ hổng đã nhận
được rồi mở lại chương trình trong tương lai.
• Chủ động liên hệ với người gửi báo cáo để thẳng thắn trao đổi thêm về chi
tiết lỗ hổng, yêu cầu cung cấp PoC nếu chưa rõ ràng.
• Kiên nhẫn với các báo cáo trùng lặp.
Những lưu ý khi trao thưởng:
• Bám sát vào khung tiền thưởng đã quy định ban đầu. Những lỗi nằm ngoài
phạm vi quan tâm (out of scope) thì không cần trao thưởng. Bạn cũng có thể
trao một phần thưởng nhỏ để trân trọng nỗ lực của đối phương.
• Không nên cố gắng hạ thấp mức độ nguy hiểm của các lỗi với mục đích giảm
số tiền thưởng phải trả. Điều này không những không mang lại nhiều lợi ích,
mà còn phản tác dụng, tạo ra hình ảnh doanh nghiệp không đẹp trong mắt
cộng đồng.

04. KHẮC PHỤC VÀ TÁI KIỂM TRA
Sau khi xác minh lỗ hổng, quản lý chương trình sẽ cần làm việc với đội ngũ dev/
IT để khắc phục lỗ hổng. Bước tiếp theo là làm việc với người gửi báo cáo để tái
kiểm tra lỗ hổng, đảm bảo rằng lỗ hổng đã được sửa chữa 100% và không thể
bị khai thác.
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NHỮNG LƯU Ý
Ngân sách cho Bug Bounty cao hay thấp phụ thuộc vào
chiến lược bảo mật của từng doanh nghiệp, thường dao
động từ 30-70% tổng chi cho an toàn thông tin của tổ chức.
Số tiền thưởng cho từng lỗ hổng phụ thuộc vào hai yếu tố
chính: ảnh hưởng kỹ thuật và ảnh hưởng kinh doanh. Tham
khảo khung tiền thưởng gợi ý của WhiteHub để có cái nhìn
tổng quan về các mức thưởng phù hợp.
Với các sản phẩm cần tính bí mật, hãy xem xét chỉ mời những
bug hunter mà bạn quen biết và tin tưởng. Ngoài ra nếu sử
dụng nền tảng bên thứ ba, hãy đảm bảo nền tảng có hỗ trợ
loại chương trình Bug Bounty bí mật.
Thái độ chuyên nghiệp là cần thiết khi quản lý một chương
trình bug bounty. Hãy đảm bảo bạn có đủ nguồn lực nhân
sự chuyên môn để xử lý báo cáo không quá lâu, quan trọng
hơn là giao tiếp hiệu quả với chuyên gia báo cáo lỗi.
Các nền tảng Bug Bounty giúp bạn tiết kiệm công sức, thời
gian, và nhân sự quản lý chương trình thông qua dịch vụ
Managed bug bounty.
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CÂU HỎI
THƯỜNG GẶP
1. ĐANG TRIỂN KHAI PENTEST RỒI, CÓ LÝ DO GÌ CHUYỂN SANG
CROWDSOURCED PENTEST KHÔNG?
Mô hình Crowdsourced Pentest mang lại lợi ích bảo mật cao hơn, với chi phí thấp hơn:
• Doanh nghiệp có cơ hội tối đa hóa hiệu quả bảo mật bằng cách tiếp cận cộng
đồng chuyên gia đông đảo hơn, đa dạng về chuyên môn và kỹ năng hơn so với
pentest truyền thống.
• Với Pentest truyền thống, cho dù pentester không tìm ra lỗi nào, doanh nghiệp
vẫn phải trả phí. Crowdsourced Pentest cho phép trả phí theo nhu cầu: nhận bao
nhiêu báo cáo, trả bấy nhiêu tiền thưởng.

2. LÀM THẾ NÀO ĐỂ THU HÚT NHIỀU BUG HUNTER CHẤT LƯỢNG THAM
GIA?
Có ba cách tiếp cận:
• Có quan hệ tốt với cộng đồng: nếu bạn có rất nhiều quan hệ trong giới an toàn
thông tin, bạn có thể thu hút nhiều hacker mũ trắng có trình độ cao tham gia.
• Phần thưởng đủ hấp dẫn: khi tiền thưởng đủ lớn, bản thân chương trình sẽ tự
động lan truyền mạnh mẽ giúp bạn thu hút nhiều nhân lực chất lượng cao, tương
tự như Google, Facebook, Microsoft.
• Tham gia vào nền tảng Bug Bounty: những nền tảng Bug Bounty như HackerOne,
BugCrowd hay WhiteHub cung cấp trải nghiệm và dịch vụ chuyên nghiệp, vì vậy
thường sở hữu một lượng hacker mũ trắng thường trực sẵn sàng tham gia vào các
chương trình Bug Bounty trên nền tảng đó.
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LỜI KẾT

Dưới thời đại công nghệ phát triển không ngừng, các phương thức tấn công cũng
liên tục biến đổi. Vì vậy, chiến lược an ninh mạng của doanh nghiệp cũng cần phát
triển để thích nghi với những rủi ro này. Crowdsourced Pentest là câu trả lời hoàn
hảo. Tận dụng nguồn lực cộng đồng trong nền kinh tế chia sẻ là một chiến lược
thông minh, giúp các nhà lãnh đạo tối đa hóa hiệu suất bảo mật, kiểm soát chi phí
trong việc đương đầu với các rủi ro an ninh của tổ chức.
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