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CÁC KHÁI NIỆM TRONG DIGITAL FORENSICS

Digital Forensics là một nhánh của khoa học điều tra, với mục đích truy tìm

và phân tích các tài liệu chứa trong các thiết bị số, thường gọi là “tài liệu số”,

để tìm ra các bằng chứng số (Digital Evidence).



CÁC KHÁI NIỆM TRONG DIGITAL FORENSICS

Digital Evidence

• Digital Evidence (Bằng chứng số) hay còn gọi là

Electronic Evidence (Bằng chứng điện tử), là mọi thông tin

có giá trị pháp lý được lưu trữ, được truyền dẫn trong dạng

thức số và có giá trị pháp lý trước tòa

• Bằng chứng số là các bằng chứng ở dạng thức số, nó được

khôi phục, hay được tìm thấy, trong các thiết bị số – thường

là các thiết bị liên quan với máy tính, điện thoại, IoT….



MỤC TIÊU CỦA DIGITAL FORENSICS

Phát hiện, bảo quản, khai thác dữ liệu thu thập được

Tài liệu hóa và đưa ra kết luận về dữ liệu thu thập được

Cần lưu ý rằng dữ liệu phải đảm bảo tính xác thực, và được lấy

mà không bị hư hại, nếu không dữ liệu đấy sẽ không còn ý nghĩa.

Mục tiêu cốt lõi

Digital 

Forensics

Nguyên tắc: Khi bạn làm việc với máy tính hay một hệ thống thông tin, tất cả hành động của bạn đều bị

ghi vết lại hay từ chuyên môn gọi là Log



NHIỆM VỤ CỦA DIGITAL FORENSICS

• Nhiệm vụ của điều tra số là áp dụng sự hiểu biết về khoa học và

công nghệ để truy tìm, khôi phục, khảo sát và phân tích các bằng

chứng có nguồn gốc số.

• Bằng chứng tìm được phải có giá trị pháp lý trước tòa.



ĐẶC TÍNH CỦA BẰNG CHỨNG SỐ

1

Authentic (tính xác thực)2

Reliable (tính tin cậy) 3

Believable (tính đáng tin)4

Admissible (tính thừa nhận)



TRUY TÌM BẰNG CHỨNG SỐ

1
Để có được bằng chứng số, nhân viên điều tra phải:

1. Thực hiện quá trình khảo sát

2. Phân tích dữ liệu ban đầu.

3. Nếu tìm được dữ liệu, họ phải xâu chuỗi

chúng lại với nhau để đưa ra được bằng chứng

Chú ý: Dữ liệu số thu được từ các ổ đĩa trên máy tính hoặc từ các thiết bị lưu trữ khác chưa

thể là bằng chứng số



TRUY TÌM BẰNG CHỨNG SỐ

1. Trong các tập tin lịch sử truy cập Internet

2. Trong các tập tin tạm sinh ra từ truy cập Internet

3. Tại không gian đĩa chưa cấp phát

4. Nơi lưu trữ các thiết lập tập tin, cấu trúc thư mục, tên tập tin

5. Giá trị thời gian của tập tin

6. Ẩn/nhúng trong phần mềm/phần cứng bổ sung

7. Trong các tập tin chia sẻ

8. Ẩn trong các e-mail

9. …..

Ví trí có thể tìm thấy bằng chứng số



CÁC BƯỚC THỰC HIỆN ĐIỀU TRA SỐ

Chuẩn bị
Tiếp nhận

dữ liệu
Phân tích

Lập báo
cáo

Theo SANS (SysAdmin, Audit, Networking, and Security) - công ty chuyên đào tạo an toàn thông tin và an 

ninh mạng, một cuộc điều tra số thường bao gồm 4 gian đoạn: Chuẩn bị (Preparation), tiếp nhận dữ liệu hay 

còn gọi là ảnh hóa tang vật (Acquisition), phân tích (analysis) và lập báo cáo (Reporting)



CÁC BƯỚC THỰC HIỆN ĐIỀU TRA SỐ

Preparation: Bước này thực

hiện việc mô tả lại thông tin

hệ thống, những gì đã xảy

ra, các dấu hiệu, để xác định

phạm vi điều tra, mục đích

cũng như các tài nguyên cần

thiết sẽ sử dụng trong suốt

quá trình điều tra

Acquisition:

Đây là bước

tạo ra một bản

sao chính xác

các sector hay

còn gọi là

nhân bản điều

tra các

phương tiện

truyền thông,

xác định rõ

các nguồn

chứng cứ sau

đó thu thập và

bảo vệ tính

toàn vẹn của

chứng cứ

Analysis: Đây

là giai đoạn các

chuyên gia sử

dụng các

phương pháp

nghiệp vụ, các

kỹ thuật cũng

như công cụ

khác nhau để

trích xuất, thu

thập và phân

tích các bằng
chứng thu được

Reporting: Sau khi thu

thập được những chứng

cứ có giá trị và có tính

thuyết phục thì tất cả

phải được tài liệu hóa lại

rõ ràng, chi tiết và báo

cáo lại cho bộ phận có

trách nhiệm xử lý chứng

cứ thu được, các

chuyên gia phân tích

phải đưa ra các kỹ thuật

điều tra, các công nghệ,

phương thức được sử

dụng, cũng như các

chứng cứ thu được, tất

cả phải được giải thích

rõ ràng trong báo cáo
quá trình điều tra

2. Tiếp nhận dữ liệu1. Chuẩn bị 3. Phân tích 4. Lập báo cáo



CÁC LOẠI HÌNH ĐIỀU TRA SỐ

01 Điều tra máy tính (Computer Forensics)

Điều tra mạng (Network Forensics)02

03

04 Điều tra ứng dụng (Application Forensics)

Điều tra thiết bị di động (Mobile Device Forensics)05

Điều tra số Email (Email Forensics)

Điều tra số được chia thành một số loại hình chính sau:





EMAIL FORENSICS



NỘI DUNG CHÍNH

Các kỹ thuật Điều tra

Email

Kỹ thuật Header Analysis



ĐIỀU TRA SỐ EMAIL (EMAIL FORENSICS)

Trong điều tra số, email được coi là một loại bằng chứng có giá trị và công việc

phân tích tiêu đề email là một điều quan trọng vì từ đây điều tra viên có thể thu

thập bằng chứng, củng cố hồ sơ phạm tội. 



CÁC KỸ THUẬT ĐIỀU TRA EMAIL
4

Điều tra file đính kèm trong email, trong các file đínhh kèm sẽ có thể có các thông tin, tài

khoản tao file, tên máy và thời gian tạo file, từ đó có thể thu thập thông tin

Điều tra thông tin có trong header của email nhằm xác định các thông tin IP, địa chỉ

gửi mail hoặc xác định các thông tin giả mạo bị che dấu

Điều tra log gửi mail trên server mail trong trường hợp truy cập được vào server. Trên

server sẽ lưu log trong một thời gian nhất định, ta có thể sử dụng log này để điều tra các

thông tin IP, đia chỉ, thời gian gửi nhận thậm chí cả nội dung mail

3. Software Embedded Identifiers

1. Header Analysis

2. Server Investigation



KỸ THUẬT HEADER ANALYSIS

Truy Xuất Nguồn Gốc Email Bằng Header

• Truy xuất địa chỉ email bằng cách phân tích kỹ tiêu đề đầy đủ của email.

• Để xem tiêu đề email đầy đủ trong Gmail: Mở tài khoản Gmail của bạn, sau đó mở email

bạn muốn truy xuất nguồn gốc. Di chuyển đến thanh menu cuộn ở góc trên cùng bên phải,

sau đó chọn mục hiển thị bản gốc (Show original).



ĐIỀU TRA SỐ EMAIL (EMAIL FORENSICS)

• Xem tiêu đề email đầy đủ trong Outlook: Nhấp đúp vào email bạn muốn truy xuất nguồn

gốc, sau đó vào File chọn Properties. Thông tin xuất hiện trong tiêu đề internet (internet

headers).

• Xem tiêu đề email đầy đủ trong Apple Mail: Mở email bạn muốn theo dõi, sau đó di

chuyển chuyển đến View > Message > Raw Source.

• Có rất nhiều thông tin được hiển thị trong một tiêu đề email đầy đủ, nhưng cần chú ý: đọc

theo trình tự từ dưới lên trên, từ thông tin cũ đến thông tin mới (có nghĩa là thông tin cũ

nhất sẽ ở dưới cùng



ĐIỀU TRA SỐ EMAIL (EMAIL FORENSICS)

Ví dụ: một tiêu đề email mẫu lấy từ tài khoản Gmail 



ĐIỀU TRA SỐ EMAIL (EMAIL FORENSICS)

Các thành phần trong header

• Reply-To: Địa chỉ email bạn gửi phản hồi tới.

• From: Hiển thị người gửi tin nhắn, thông tin này rất dễ bị giả mạo.

• Subject: Chủ đề của nội dung email.

• To: Người dự định sẽ nhận email, có thể hiển thị thêm các địa chỉ người nhận khác nữa.

• Received: Dòng “Received” liệt kê từng máy chủ mà email di chuyển qua trước khi được

gửi tới hộp thư đến của bạn. Bạn đọc dòng “Received” từ dưới lên trên; dòng dưới cùng

là người khởi tạo email.

• Delivered-To: Người nhận cuối cùng của email này.



ĐIỀU TRA SỐ EMAIL (EMAIL FORENSICS)

Truy xuất Địa chỉ IP gốc nơi email được gửi đi

• Hãy chú ý đến “Received” đầu tiên trong tiêu đề email đầy đủ. Bên cạnh dòng

“Received” đầu tiên chính là địa chỉ IP của máy chủ đã gửi email. Đôi khi, nội

dung này hiển thị dưới dạng X-Originating-IP hoặc Original-IP.



ĐIỀU TRA SỐ EMAIL (EMAIL FORENSICS)

Truy xuất Địa chỉ IP gốc nơi email được gửi đi

• Tìm địa chỉ IP, sau đó di chuyển đến trang MX Toolbox. Nhập địa chỉ IP này vào trong hộp thoại,

thay đổi phương thức tìm kiếm thành Reverse Lookup, sau đó nhấn Enter. 



ĐIỀU TRA SỐ EMAIL (EMAIL FORENSICS)

Truy xuất Địa chỉ IP gốc nơi email được gửi đi

• Trừ khi địa chỉ IP gốc là một địa chỉ IP riêng tư, còn không, bạn sẽ nhận được thông báo sau:

• Miền IP 10.0.0.0-10.255.255.255, 172.16.00-172.31.255.255, 192.168.0.0-

192.168.255.255 và 224.0.0.0-239.255.255.255 là các miền IP riêng tư. Sẽ không có bất

kỳ kết quả nào được trả về khi bạn tra cứu các địa chỉ IP này.



ĐIỀU TRA SỐ EMAIL (EMAIL FORENSICS)

Các công cụ hữu ích trong phân tích header email và truy xuất địa chỉ IP: Bạn có thể

sử dụng một số công cụ sau để phân tích tiêu đề email:

– GSuite Toolbox Messageheader

– MX Toolbox Email Header Analyzer

– IP-Address Email Header Trace (phân tích được cả tiêu đề email lẫn truy xuất địa chỉ

IP gửi email)

https://toolbox.googleapps.com/apps/messageheader/analyzeheader
https://mxtoolbox.com/EmailHeaders.aspx
https://www.ip-adress.com/trace-email-address


ĐIỀU TRA SỐ EMAIL (EMAIL FORENSICS)

Tuy nhiên đôi khi kết quả trả về không phải lúc nào cũng phù hợp. Trong ví dụ dưới đây, 

người gửi không ở gần vị trí được trả về là Ashburn, Virginia





LINUX LOGS



Các ví dụ về log trong Linux03

Các distro phổ biến trong Linux01

Các file log quan trọng trong Linux02

NỘI DUNG CHÍNH



LINUX LOG

Các distro phổ biến trong Linux

• CentOS (Version mới nhất cho kiến trúc x86_64 là phiên bản Centos 8.0-1905, phát

hành ngày 24-09-2019)

• Ubuntu (Version mới nhất Ubuntu 21.10 – Impish Indri, phát hành ngày 14-10-2021)

• RedHat (Version mới nhất RHEL 8.4 – phát hành ngày 18-05-2021)



LINUX LOG

• File log là 1 tập hợp các bản ghi mà hệ thống duy trì để kiểm tra các thông tin, sự kiện theo

thời gian của hệ điều hành, ứng dụng phục vụ công tác điều tra khi xảy ra sự cố.

• Trên hệ thống Linux, các file log thông thường được lưu tại đường dẫn /var/log

• Để kiểm tra log, có thể sử dụng các công cụ sau:

✓ Vi or vim

✓ Tail

✓ Grep

✓ cat



CÁC FILE LOG QUAN TRỌNG

File log chứa nhật kí hoạt động của hệ thống, được sử dụng để lưu trữ các thông tin liên quan

đến hệ thống như: mail, cron, daemon, kern, auth…

• Centos, Redhat: /var/log/messages

• Ubuntu: /var/log/syslog



CÁC FILE LOG QUAN TRỌNG

File log chứa thông tin thông tin xác thực trên hệ thống, ghi nhận các vấn đề liên quan đến cơ

chế ủy quyền của người dùng. File này giúp xác định:

• Các lần thử đăng nhập thất bại

• Điều tra các cuộc tấn công và các lỗ hổng liên quan đến cơ chế ủy quyền

Các file này nằm tại: 

• Centos, Redhat: /var/log/audit/audit.log

• Ubuntu: /var/log/auth.log



CÁC FILE LOG QUAN TRỌNG

Các file log quan trọng khác:

• /var/log/secure: Chứa các thông tin xác thực trên hệ thống. Giúp xác định thông tin đăng nhập sudo, đăng

nhập SSH

• /var/log/boot.log: Chứa các thông tin liên quan đến quá trình khởi động của hệ thống. Giúp xác định thời

gian ngừng hoạt động đột ngột của hệ thống

• /var/log/dmesg: Chứa các thông tin về bộ kernel của hệ thống. Giúp xác định các lỗi liên quan đến phần

cứng và trình điều khiển.

• /var/log/daemon.log: Chứa thông tin các tiến trình nền khác nhau chạy trên hệ thống

• /var/log/lastlog: Chứa thông tin đăng nhập gần đây của tất cả người dùng

• /var/log/yum.log - /var/log/dpkg.log: Chứa các thông tin cài đặt từ gói yum hay gói dpkg trên OS Centos và

Ubuntu



CÁC VÍ DỤ VỀ LOG LINUX

Đường dẫn lưu trữ log: /var/log



CÁC VÍ DỤ VỀ LOG LINUX

Kiểm tra việc Login: kiểm tra việc login thành công hay thất bại tại đường dẫn

/var/log/secure. 

• Ví dụ: Account dangbh với quyền root uid=0 login failed lúc 11:36:32 và

thành công lúc 11:36:39 từ IP 10.0.4.51



CÁC VÍ DỤ VỀ LOG LINUX

Kiểm tra các công việc chạy theo lịch trình: tại đường dẫn /var/log/cron

• Ví dụ: Script ntpcheck.sh chạy 5 phút/lần. Đây là script để đồng bộ về mặt date/time đến

ntpserver. Script này chạy với quyền root



CÁC VÍ DỤ VỀ LOG LINUX

Kiểm tra các gói cài đặt: tại đường dẫn /var/log/yum.log

• Các gói được update và cài đặt vào hệ thống từ thời gian nào



CÁC VÍ DỤ VỀ LOG LINUX

Kiểm tra quá trình khởi động của hệ

thống tại đường dẫn /var/log/boot.log

• Kiểm tra các vấn đề liên quan đến tắt máy

không đúng cách, khởi động lại hoặc lỗi

khởi động

• Xác định thời gian ngừng hoạt động của

hệ thống do tắt máy đột xuất



LOGO



MOBILE DEVICE FORENSICS



NỘI DUNG CHÍNH

Khái niệm, mục đích Mobile Device 

Forensics

Trích xuất dữ liệu



KHÁI NIỆM MOBILE DEVICE FORENSICS

Điều tra thiết bị di động (Mobile device Forensics): Là một nhánh của khoa

học điều tra số liên quan đến việc thu hồi bằng chứng kỹ thuật số hoặc dữ liệu từ

các thiết bị di động.

Mobile Forensics 

là gì?

Thiết bị di động ở đây không chỉ đề cập đến điện thoại di động mà còn là bất kỳ thiết bị kỹ thuật số

nào có bộ nhớ trong và khả năng giao tiếp, bao gồm các thiết bị PDA, GPS và máy tính bảng.



MỤC ĐÍCH CỦA MOBILE FORENSICS

- Số thiết bị di động ở 

Việt Nam đứng top 10 

thế giới ~ 61,3 triệu

- Thiết bị di động là nơi 

lưu trữ dữ liệu và trao 

đổi hàng ngày



TRÍCH XUẤT DỮ LIỆU

1. Loại thiết bị

2. Hãng sản xuất

3. Hệ điều hành

4. Nơi lưu trữ

5. Liên lạc

6. File lưu trữ, photo, video

7. Mail



LOẠI THIẾT BỊ

Loại thiết bị gồm:

1. Mobile

2. Ipad/Tab

3. Mp3-Player

4. eReader



HÃNG SẢN XUẤT

Hãng sản xuất gồm:

1. Apple

2. Samsung

3. Nokia

4. HTC

5. Blackberry

6. GL

7. Motorola

8. Một số nhà sản xuất khác



HỆ ĐIỀU HÀNH

Hệ điều hành gồm:

1. Android

2. BlackBerry OS

3. iOS

4. Windows Phone

5. Một số loại hệ điều hành

khác



LƯU TRỮ DỮ LIỆU TRÊN THIẾT BỊ CẦM TAY

Dữ liệu có thể được lưu trữ ở các nơi khác nhau

1. Bộ nhớ điện thoại

2. Trên SIM

3. Trên thẻ nhớ

4. Trên cloud

5. Nhà cung cấp dịch vụ di động



CÁC LOẠI SIM

Dữ liệu có thể được lưu trữ ở các nơi khác nhau

1. SIM thường

2. Mirco SIM

3. Nano SIM



CÁC LOẠI THẺ NHỚ



DỮ LIỆU TRÊN CLOUD

1. iCloud account

2. Google account

…



DỮ LIỆU THIẾT BỊ

Tìm kiếm thông tin thiết bị trong cài đặt

bao gồm:

1. EMEI

2. Sê ri

3. Kiểu máy

4. Địa chỉ Wi-Fi

5. Bluetooth



DỮ LIỆU LIÊN LẠC

1. Danh bạ

2. Các cuộc gọi gần đây

3. Cuộc gọi nhỡ



TIN NHẮN

Tin nhắn SMS, MMS, iMessage



ỨNG DỤNG MẠNG XÃ HỘI

Nội dung tin nhắn, video, photo trong các ứng dụng 

mạng xã hội trên device

1. Zalo,

2. Facebook,

3. Telegram,

4. WhatsApp,

5. Viber

6. ...



FILE VIDEOS, ẢNH

1. Hình ảnh

2. Video

3. File dữ liệu

4. File download



EMAIL

- Các file dữ liệu, hình ảnh,

videos có trong thiết bị

- Thông tin mail mailbox đăng

nhập trong thiết bị





NETWORK FORENSICS
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ĐIỀU TRA MẠNG (NETWORK FORENSICS)

Điều tra mạng (Network forensics)

• Là một nhánh của khoa học điều tra số liên

quan đến việc giám sát và phân tích lưu

lượng mạng máy tính nhằm phục vụ cho việc

thu thập thông tin, chứng cứ pháp lý hay phát

hiện các xâm nhập vào hệ thống máy tính

này.



ĐIỀU TRA MẠNG (NETWORK FORENSICS)

• Điều tra mạng có thể được thực hiện như một cuộc điều tra độc lập hoặc kết hợp với việc

điều tra máy tính (Computer Forensics) – thường được sử dụng để phát hiện mối liên kết

giữa các thiết bị kỹ thuật số hay tái tạo lại quy trình phạm tội.

• Điều tra mạng bao gồm việc chặn bắt, ghi âm và phân tích các sự kiện mạng để khám phá

nguồn gốc của các cuộc tấn công hoặc sự cố của một vấn đề nào đó. Không giống các loại

hình điều tra số khác, điều tra mạng xử lý những thông tin dễ thay đổi và biến động. Lưu

lượng mạng được truyền đi và không được lưu lại, do đó việc điều tra mạng thường phải rất

linh hoạt, chủ động.



ĐIỀU TRA MẠNG (NETWORK FORENSICS)

Các bước điều tra mạng:

1. Xác
định
nguồn
lây

2. Thu
thập các
sự kiện
trên
mạng

3. Dò tìm
4.Cách ly
và duy trì

5. Kiểm
tra và
Phân tích

6. Kết
luận

7. Ứng
phó xử lý
sự cố

Tại bước 3 sau khi đã phát hiện được các sự kiện bất thường có thể gây hậu quả

nghiêm trọng cho hệ thống, tổ chức có thể thực hiện ngay bước 7 để có thể xử lý

sự cố ngay lập tức. Đồng thời thực hiện các bước còn lại song song.



ĐIỀU TRA MẠNG (NETWORK FORENSICS)

Các bước điều tra mạng:

01
Xác định

nguồn lây

02
Thu thập

các sự kiện

03
Dò tìm

Xác định nguồn tấn công có ảnh hưởng rất lớn đến các bước tiếp theo.

Nhận biết và xác định sự cố dựa trên các thông số trên mạng như địa chỉ IP, địa chỉ

MAC...

Lấy toàn bộ các Log liên quan đến network, các log từ các hệ thống như firewall, 

IDS/IPS, hệ thống VPN, hệ thống netflow… trong khoảng thời gian tổ chức bị tấn

công mạng.

Thực hiện việc dò tìm và xác định các sự kiện bất thường trong phần Log đã thu

thập được từ bước 2



ĐIỀU TRA MẠNG (NETWORK FORENSICS)

04
Cách ly và

duy trì

05
Kiểm tra và

Phân tích

06
Kết luận

Duy trì hoạt động của hệ thống mạng, đồng thời đảm bảo cách ly các dữ liệu của tổ

chức không bị tấn công cũng như lưu trữ lại các bằng chứng số phục vụ việc điều tra

Dựa vào các bằng chứng số và các dữ liệu log thu thập được, tổng hợp và phân

tích các sự kiện này bằng các công cụ quản lý sự kiện và thông tin bảo mật (SIEM)

Dựa trên quá trình phân tích điều tra viên đưa ra kết luận về cuộc tấn công mạng

trong tổ chức

07
Ứng phó xử

lý sự cố

Tổ chức thực hiện các biện pháp cần thiết để xử lý sự cố



ĐIỀU TRA MẠNG (NETWORK FORENSICS)

Ví dụ cụ thể tại Vùng mạng nội bộ:

1 máy tính của người dùng hoặc 1 server nằm trong mạng nội bộ của tổ chức bị nhiễm

mã độc và được điều khiển bởi attacker, từ máy tính hoặc server này attacker lấy làm

bàn đạp để tấn công các hệ thống khác trong mạng nội bộ gây ra các ảnh hưởng

nghiêm trọng cho tổ chức



ĐIỀU TRA MẠNG (NETWORK FORENSICS)

Sau đây là cách thức lấy thông tin tại các vùng mạng trọng yếu hay bị attacker khai

thác:

Cách 1: Kiểm tra log kết nối đến server bị tấn công, trên chính server bị tấn công ta

có thể sử dụng câu lệnh trên cửa sổ cmd như sau “netstat -a”

Ở đây, server đang bị máy tính tên

DESKTOP-HQVAMA3:0 quét port 

dịch vụ và tấn công SMB thông

qua port 445 để lấy cắp, mã hóa 

các dữ liệu quan trọng của tổ

chức. 



ĐIỀU TRA MẠNG (NETWORK FORENSICS)

Có thể kiểm tra Log trên Event Viewer Log của server



ĐIỀU TRA MẠNG (NETWORK FORENSICS)

• Sau khi phát hiện ra máy tính trong mạng nội

bộ tấn công vào máy chủ, ta block máy tính này

thông qua hệ thống firewall hoặc chặn trên

firewall local của máy chủ như sau:

• Start > Control Panel > Windows Firewall >

Advanced settings

https://www.ubackup.com/anti-ransomware/images/how-to-block-port-445-3889/advanced-settings.gif


ĐIỀU TRA MẠNG (NETWORK FORENSICS)

• Inbound Rules > New rule. Port > Next >TCP > Specific local ports and

type 445 and go Next.

https://www.ubackup.com/anti-ransomware/images/how-to-block-port-445-3889/specific-local-ports.gif


ĐIỀU TRA MẠNG (NETWORK FORENSICS)

• Block the connection > Next >Finish.

https://www.ubackup.com/anti-ransomware/images/how-to-block-port-445-3889/block-the-connection.gif


ĐIỀU TRA MẠNG (NETWORK FORENSICS)

• Properties > Protocols and Ports > Local Port

https://www.ubackup.com/anti-ransomware/images/how-to-block-port-445-3889/block-port-445.gif


ĐIỀU TRA MẠNG (NETWORK FORENSICS)

• Cách 2: Kiểm tra log trên hệ thống IDS/IPS, trong trường hợp người quản trị mạng

không có quyền truy cập vào server bị tấn công để kiểm tra.

Tại dây ta có thể thấy máy chủ

trong mạng đang bị tấn công

qua giao thức SMB từ máy tính

có IP 172.168.210.10 được hệ

thống IPS phát hiện ra và ngăn

chặn kịp thời.



ĐIỀU TRA MẠNG (NETWORK FORENSICS)

• Cách 3: Kiểm tra log trên hệ thống Firewall, ta có thể xác định các gói tin truyền qua

mạng đến server bị tấn công và đưa ra cách thực xử lý.



ĐIỀU TRA MẠNG (NETWORK FORENSICS)

• Cách 4: Ta có thể bắt các gói tin thông qua mạng bằng cách sử dụng phần mềm

Wireshark và tìm lọc các gói tin bất thường trong mạng, đây là 1 cách khó cần người

quản trị có am hiểu về các giao thức mạng và cách thức tấn công của attacker



ĐIỀU TRA MẠNG (NETWORK FORENSICS)

• Mở phần mềm Wireshark chọn card mạng cần theo dõi gói tin



ĐIỀU TRA MẠNG (NETWORK FORENSICS)

• Filter giao thức cần theo dõi, trong ví dụ cụ thể này ta cần theo dõi giao thức SMB

• Sau khi filter ta có thể xác

định được máy tính tấn

công đến máy chủ từ đó

tiến hành quy trình xử lý

và lưu thông tin các gói tin

tấn công làm bằng chứng.



ĐIỀU TRA MẠNG (NETWORK FORENSICS)

Ví dụ tại Vùng mạng VPN:

• Vùng mạng VPN là vùng mạng rất nhạy cảm khi mở kết nối từ bên ngoài có thể kết nối được

đến các hệ thống nội bộ của tổ chức. Attacker lợi dụng việc này và tấn công vào mạng lấy

cắp thông tin của chức hoặc gây ra các ảnh hưởng khác.

• 1 máy tính của người dùng được cấp quyền VPN bị

nhiễm mã độc và bị điều khiển bởi attacker, máy tính này

VPN vào mạng nội bộ và bắt đầu rà quét các ứng dụng,

dịch vụ nội bộ để tìm đối tượng tấn công trong hệ thống.



ĐIỀU TRA MẠNG (NETWORK FORENSICS)

• Ta có thể dựa vào Log trên hệ thống VPN để xác định máy tính này

Ta có thể thấy máy tính

VPN có ip 10.4.27.50

đang có hành vi dò quét

các port dịch vụ trong

dải mạng nội bộ



ĐIỀU TRA MẠNG (NETWORK FORENSICS)

Phân tích sâu hơn trong từng

mảnh log ta có thể thấy User

có tên là BICHNT đang kết nối

vào VPN và đang cố thử SSH

và server 10.38.100.2.

Sau khi phân tích xong ta có thể lưu trữ lại đoạn log này làm bằng chứng đồng thời

xử lý sự cố.





WEBSERVER LOGS



Các công cụ, các tool điều tra Webserver03
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Các ví dụ về log Webserver04



CÁC WEBSEVER PHỔ BIẾN

Các Webserver phổ biến như:

• IIS

• Apache

• Apache Tomcat

• Nginx



KIẾN TRÚC WEBSEVER



PHÂN LOẠI LOG WEBSERVER

Đường dẫn lưu trữ log được quy định ở

các file cấu hình

• Ở IIS: Vào Site → Chọn Logging → Open

(File log thường được cấu hình sang Disk

khác Disk C)

• Ở Nginx, Apache: Truy cập vào file conf

thường nằm trong thư mục

/etc/nginx/conf.d và /etc/httpd/conf.d

để kiểm tra nơi lưu trữ log (File log

thường được lưu trữ tại đường dẫn

/var/log/nginx hoặc /var/log/httpd)



PHÂN LOẠI LOG WEBSERVER

Log webserver thông thường phân thành 2 loại log chính:

1. Access log: Ghi nhận các thông tin truy cập đến Webserver và phản hồi từ Webserver đối với

các truy cập đó

2. Error log: Ghi nhận các thông tin lỗi liên quan đến cấu hình, hoạt động không đúng từ bản

thân Webserver



ĐỊNH DẠNG LOG WEBSERVER

Access log

• log_format main '$remote_addr - $remote_user [$time_local] "$request" ' '$status $body_bytes_sent

"$http_referer" ' '"$http_user_agent" "$http_x_forwarded_for"';

• Main: tên gọi của log format, có thể tạo nhiều định dạng log khác nhau và gán với tên log format để đưa vào

file cấu hình

• $remote_addr: địa chỉ IP gửi request

• $remote_user: tài khoản truy cập nếu có xác thực người dùng

• $time_local: Thời gian gửi request đến

• $request: Info của request bao gồm các thông tin như Method (GET, POST, PUT…), URI truy cập, HTTP

version,…

• $status: trạng thái của response

• $body_bytes_sent: kích thước body mà server response

• $http_user_agent: thông tin trình duyệt, hệ điều hành mà người dùng truy cập

• $http_x_forwarded_for: Xác định người dùng truy cập qua proxy

Error log

• Error_log log_file log_level

• Các mức log_level bao gồm: emerg, alert, crit, error, warn, notice, info, debug



CÔNG CỤ KIỂM TRA LOG WEBSERVER

Một số công cụ kiểm tra Log Webserver:

• Đối với IIS: Sử dụng Notepad, noted++, wordpad….

• Đối với Nginx, Apache, Apache Tomcat sử dụng:

✓Vi or vim

✓Tail

✓Cat

✓Nano



CÁC TOOL ĐIỀU TRA WEBSERVER



CÁC TOOL ĐIỀU TRA WEBSERVER



CÁC TOOL ĐIỀU TRA WEBSERVER



VÍ DỤ VỀ WEBSEVER LOG

Kiểm tra log access Nginx: Log Access Nginx thường được cấu hình tại đường dẫn

/var/log/nginx/access.log

• Các thông tin có thể xem gồm: IP nào truy cập? Thời gian truy cập? Method truy cập?

Truy cập vào URI nào? Truy cập bằng trình duyệt nào? Mã server trả về là thành công

hay không?...



VÍ DỤ VỀ WEBSEVER LOG

Kiểm tra log Error Nginx: Log Error Nginx thường được cấu hình tại đường dẫn

/var/log/nginx/error.log

• Ta có thể biết đường thông tin lỗi từ thời gian nào? IP nào truy cập bị lỗi? Method truy

cập? Lý do lỗi. 

• Ví dụ bên dưới là từ IP 10.4.32.202 truy cập đến upstream 10.1.11.51 port 80 tại thời

điểm 11:16:37 ngày 11/12/2020 bị lỗi. Lí do không có kết nối tới host.

• Với các thông tin trên ta sẽ kiểm tra kết nối về mặt network, kiểm tra cấu hình upstream





COMPUTER FORENSICS
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ĐIỀU TRA MÁY TÍNH (COMPUTER FORENSICS)

Computer Forensics là: một nhánh của khoa học điều tra số liên quan đến công việc phát hiện,

bảo vệ và phân tích thông tin, bằng chứng pháp lý được lưu trữ, truyền tải hoặc được tạo ra bởi

một máy tính hoặc mạng máy tính, nhằm đưa ra các suy luận hợp lý để tìm nguyên nhân, giải

thích các hiện tượng trong quá trình điều tra.



ĐIỀU TRA MÁY TÍNH (COMPUTER FORENSICS)

1 2 3

Điều tra bản ghi (Registry Forensics) là

việc trích xuất thông tin và ngữ cảnh từ

một nguồn dữ liệu chưa được khai thác

qua đó biết được những thay đổi (chỉnh

sửa, thêm bớt…) dữ liệu trong bản ghi

(Register).

Điều tra bộ nhớ (Memory Forensics) là việc

ghi lại bộ nhớ khả biến (bộ nhớ RAM) của hệ

thống sau đó tiến hành phân tích làm rõ các

hành vi đã xảy ra trên hệ thống. Để xác định

các hành vi đã xảy ra trong hệ thống, người

ta thường sử dụng kiến trúc quản lý bộ nhớ

trong máy tính để ánh xạ, trích xuất các tập

tin đang thực thi và cư trú trong bộ nhớ.

Điều tra phương tiện lưu trữ (Disk

Forensics) là việc thu thập, phân tích

dữ liệu được lưu trữ trên phương tiện

lưu trữ vật lý, nhằm trích xuất dữ liệu

ẩn, khôi phục các tập tin bị xóa, qua

đó xác định người đã tạo ra những

thay đổi dữ liệu trên thiết bị được

phân tích.

Các bằng chứng có thể tìm thấy trong Computer Forensic như sau: 



ĐIỀU TRA MÁY TÍNH (COMPUTER FORENSICS)

Một số ví dụ các loại điều tra trong điều tra máy tính:

1. Window log

2. Hard Driver Data Recovery

3. Linux log

4. Webserver log, Nginx log

…..



WINDOW LOG

Hệ thống logs của hệ điều hành Window cơ bản có 04

thành phần:

• Application: Các sự kiện của các ứng dụng

• Security: Các sự kiện đăng nhập/ đăng xuất thành công hay thất

bại vào hệ thống. Phần logs này kết hợp với các policy audit giám

sát cũng sẽ cung cấp đầy đủ về các sự kiện thêm, sửa, xóa file…

• Setup: Các sự kiện khi cài đặt ứng dụng

• System: Sự kiện của hệ thống, tắt, bật , enable, disable services



WINDOW LOG

Cấu trúc 1 file log

• Event Log của Windows được lưu trữ ở thư mục mặc định tại đường dẫn

%systemRoot%\System32\winevt\logs, truy cập vào đây để mở file log hoặc mở Event 

viewer để xem

• Vào Run → eventvwr



WINDOW LOG

Ví dụ: 1 Event log về xóa file

# Tên Diễn giải

1 Log Name
Tên của log mà sự kiến được lưu trữ, ví dụ như liên quan đến 

Security thì là Security, nếu là Application thì là Application

2 Source
Là hệ thống/ứng dụng sinh ra log, ví dụ sinh ra bởi McAfee thì là 

McAfee

3 Event ID
Là mã được gán cho mỗi loại sự kiện (lưu ý trường này để tra

cứu)

4 Level Mức độ của sự kiện, các mức độ Informantion, Error, Warning…

5 User Là  user thực thi liên quan đến sự kiện đang ghi nhận

6 Logged Thời gian sự kiện được sinh ra

7
Task 

Category

Là loại danh mục được gán khi log sinh ra, ví dụ: Logon, Audit 

Policy Change

8 Keywords Được gán bởi nguồn sự kiện, ví dụ Classic, Audit Success…

9 Computer Tên máy tính

10 Description Mô tả chi tiết



WINDOW LOG

• Kích thước tối đa của mỗi file log là 20MB.

• Khi file log quá giới hạn các bản ghi cũ sẽ bị xóa bỏ. Tùy thuộc vào mục đích chúng ta

có thể cấu hình tăng kích thước này lên.



WINDOW LOG

Cách tra cứu window log

• Sử dụng công cụ filter log để lọc các event nghi ngờ liên quan đến việc tấn công

• Vào event log → Filter Current Log… và nhập các thông tin cần tra cứu



WINDOW LOG

Cấu hình thời gian lưu trữ log: 

• Phần log cần được cấu hình đủ lâu để các thông tin được lưu

trữ đầy đủ. Chuột phải vào phần Security log → Properties

✓ Log path: Chuyển sang ổ lưu trữ khác ổ E, hoặc ổ D. Không

lưu ở ổ C

✓ Maximum log size (KB): Dung lượng 1 file log tối đa là 20MB -

20248KB

✓ Archive the log when full, do not overwrite events: Không

xóa log mà tách log ra thành từng file và không xóa file này



WINDOW LOG

Một số loại log cần phải tra cứu

1. Lịch sử Remote Desktop (Event ID = 1149)

2. Lịch sử đăng nhập, đăng xuất (EventID = 4624, 4634, 4676)

3. Lịch sử cài đặt service (Event ID = 7045)



WINDOW LOG

Lịch sử Remote Desktop

(Event ID = 1149)

• Tìm các event mã 1149 để xem lịch sử remote

desktop, từ đây chúng ta có thể thấy được rất

nhiều thông tin hưu ích như: Địa chỉ IP, User,

Domain, thời điểm remote vào server.

• Ví dụ sau thấy được: Máy tính bị remote thông

qua Administrator bằng máy có tên Gaara-PC,

IP 30.x.x.174 vào lúc 10:08:14 PM ngày

11/01/2020.



WINDOW LOG

Lịch sử Remote Desktop

(EventID = 4624, 4634, 4676)

• Tìm mã 4024 (logon), 4034 (logoff), 4676

(xác thực) để xem lịch sử đăng nhập, đăng

xuất.

• Ví dụ sau thấy được: Thời điểm đăng nhập,

đăng xuất, thành công hay thất bại, IP…



WINDOW LOG

Lịch sử cài đặt service 

(Event ID = 7045)

• Tìm mã 4024 (logon), 4034 (logoff), 4676

(xác thực) để xem lịch sử đăng nhập, đăng

xuất.

• Ví dụ sau thấy được: Thời điểm đăng nhập,

đăng xuất, thành công hay thất bại, IP…



HARD DRIVE DATA RECOVERY

Trong quá trình điều tra bằng chứng số, một số trường hợp phải thực hiện khôi phục

lại dữ liệu trong các thiết bị lưu trữ, HDD, SSD, USB



HARD DRIVE DATA RECOVERY

Khi xác định cần lấy dữ liệu của 1 ổ cứng, cần thực hiện ngay:

• Dừng các hành động copy, restart thao tác trên máy có ổ cần lấy dữ liêu

• Shutdown máy tính hiện đang sử dụng ổ cứng cần lấy dữ liệu

• Tháo ổ cứng cần lấy dữ liệu lắp sang 1 máy tính khác và cài phần mềm recover trên ổ cứng

của máy tính mới này



HARD DRIVE DATA RECOVERY

• Các phần mềm khôi phục dữ liệu cơ bản (mất phí)

✓ EaseUS Data Recovery Wizard 

https://www.easeus.com/datarecoverywizardpro/?x-

clickref=1011lhuPH7dG

✓ OnTrack EasyRecovery https://www.ontrack.com/en-us/data-

recovery/software

✓ Active@Undelete http://www.active-undelete.com/lite.htm

• Phần mềm khôi phục dữ liệu chuyên dụng

✓ PC300 là một trong những phần mềm hàng đầu được nhiều cơ quan

an ninh trên thế giới sử dụng: PC-3000 Portable III Systems || 

Professional Hardware-Software Solutions for Data Recovery & Digital 

Forensics. ACE Lab, the Czech Republic (acelaboratory.com)

https://www.easeus.com/datarecoverywizardpro/?x-clickref=1011lhuPH7dG
https://www.ontrack.com/en-us/data-recovery/software
http://www.active-undelete.com/lite.htm
https://www.acelaboratory.com/pc-3000-portable-iii-systems.php


HARD DRIVE DATA RECOVERY

• Khi sử dụng các phần mềm cơ bản sẽ có 2 chế độ:

Logical Scan (Volume) và Hardisk scan (Advanced 

scan)

• Logical Scan (Volume): Scan những file, thư mục bị

xóa mà chưa bị ghi đè, đang còn MFT

✓ Ưu điểm: Scan nhanh, view được cấu trúc file, thư

mục, tỉ lệ file bị lỗi thấp

✓ Nhược điểm: Không lấy được các file nếu bị mất

MFT



HARD DRIVE DATA RECOVERY

• Hardisk scan (Advanced scan)

▪ Ưu điểm: Scan ở mức block nên sẽ tìm được

những file đã bị xóa cả MFT hoặc 1 phần của file

bị ghi đè

▪ Nhược điểm: Scan lâu, không hệ thống lại thành

thư mục nên kết quả trả ra sẽ khó để tìm kiếm

hoăc phân loại, dữ liệu khôi phục có thể không

toàn vẹn
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