
CÔNG TY TNHH AN NINH AN TOÀN THÔNG TIN CMC – CMC CYBER SECURITY 

Tầng 15 tòa nhà CMC, phố Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội | Tel: 84.4.3795 8282 | Fax: 84.4.3984 

5053 | www.cmccybersecurity.com  

15th Floor, CMC Tower, Duy Tan Street, Dich Vong Hau Ward, Cau Giay District, Hanoi | Tel: 84.4.3795 8282 | 

Fax: 84.4.3984 5053 | www.cmccybersecurity.com 

 

 

 

 

DATASHEET GIẢI PHÁP HỆ THỐNG ĐIỀU PHỐI 

PHẢN ỨNG BẢO ĐẢM ATTT TỰ ĐỘNG CMC 

(CMC SECURITY ORCHESTRATION, 

AUTOMATION & RESPONSE – SOAR) 

 

 

 

 

 

**Thành viên chính thức của AVAR và ICSA** 

 

 

 

 

Hà Nội, 03/10/2020 

http://www.cmccybersecurity.com/
http://www.cmccybersecurity.com/


 

2 

 

 

  

CÔNG TY TNHH AN NINH AN TOÀN THÔNG TIN CMC 

 
Report No V1.0 

Date 03/10/2020 

Document Type Datasheet  

Prepared By 
Tạ Đặng Sơn Tùng 

Lưu Thế Hiển 



 

3 

 

I. Mô tả giải pháp 
 

 

Hoạt động giám sát an ninh an toàn thông tin trong các hệ thống ngày càng được chú 

trọng và đầu tư lớn. Khi các mối đe dọa trên không gian mạng ngày một lớn đồng thời hệ 

thống của các tổ chức/ doanh nghiệp ngày càng được mở rộng theo xu hướng phát triển 

của thế giới dẫn đến những thách thức trong lĩnh vực đảm bảo an toàn thông tin cho hệ 

thống công nghệ thông tin, như: 

- Quá nhiều cảnh báo từ hệ thống dẫn đến việc không kịp thời xử lý các cảnh báo,  

- do đó có thể làm hệ thống bị lây nhiễm hay khai thác. 

- Quá nhiều quy trình làm việc giữa các phase nên khó phối hợp trong quá trình làm 

việc. 

- Khó quản lý trên quy mô lớn. 

Để giải quyết các vấn đề trên các Trung tâm SOC cần phân tích và điều phối tự động 

khi xảy ra các sự kiện/ sự cố an toàn thông tin. SOAR là giải pháp thu thập thông tin về 

các môi đe dọa an ninh từ nhiều nguồn khác nhau và thực hiện xử lý các sự cố cấp thấp mà 
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không cần con người. Giải pháp này giúp tăng tính hiệu quả trong việc vận hành an ninh 

của tổ chức với việc:  

- Hỗ trợ tích hợp với các sản phẩm an toàn thông tin và nguồn Threat Intelligence. 

- Hỗ trợ dạng ảo hóa virtual appliance để triển khai on premise 

- Tự động đưa ra cảnh báo sự kiện an ninh an toàn thông tin của hệ thống đồng thời 

đưa ra phương án xử lý đối với các sự kiện. 

- Xây dựng quy trình xử lý phù hợp với hệ thống của khách hàng, giúp khách hàng 

quản lý sự cố của hệ  thống một cách hiệu quả, dễ dàng mở rộng quy mô. 

- Tăng tốc độ Triage và giảm thời gian cũng như nguồn lực để thực hiện điều tra các 

mối đe dọa 

Đặc điểm: 

- Tự động hóa quá trình phân tích và đưa ra phản hồi qua đó làm giảm các tác vụ 

bảo mật thủ công lên hệ thống. 

- Quản lý ticket tập trung và hỗ trợ thu thập bằng chứng số. 

- Ghi lại các mỗ thời gian phản hồi đối với sự cố 

- Case Playbook được chuẩn hóa theo quy trình tiêu chuẩn của SOC và có hỗ trợ 

sửa đổi để thích hợp với hệ thống của khách hàng. 
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II. Cơ chế vận hành 
 

 

1. Ingest Alert  
Các sự kiện an toàn thông tin được thu thập và phân tích từ trong hệ thống bao gồm 

thông tin từ các Sensor, thiết bị bảo mật, endpoint sẽ được chuyển về SIEM. Tại đây, 

các dữ liệu sẽ được hệ thống phân tích và đưa ra những sự kiện/ cảnh báo liên quan tới 

an ninh an toàn thông tin mà hệ thống gặp phải. Các cảnh báo sẽ được đánh giá mức độ 

phụ thuộc vào khả năng ảnh hưởng tới hệ thống và mức độ ưu tiên xử lý của thiết bị.  

2. Prepare and Enrich  
Đối với các email nghi ngờ là phishing , SOAR sẽ tiến hành thu thập nôi dung các email 

này (content fetching), sau đó upload nội dung này lên platform của VirusTotal để phân 

tích và lên Sandbox Platform của FireEye để kiểm tra đồng thòi đối chiếu với Active 

Directory của Windows để check vai trò của User 

Là một Platform do CMC phát triển và xây dựng để thực hiện hỗ trợ cho SOC SOAR 

bao gồm: 

o Hệ thống Threat Intelligence luôn luôn thu thập các mối đe dọa trên thế 

giới qua đó dữ liệu cho hệ thống phân tích giúp đưa ra các cảnh báo một 

cách kịp thời đối với các mối đe dọa mới. 
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o Hệ thống Sandbox giúp phân tích nhanh chóng đối với các mối đe dọa được 

phát hiện trong hệ thống qua đó người quản trị có thể nhanh chóng xử lý 

đối với sự cố gặp phải. 

o Threat Hunting, luôn luôn chủ động săn tìm những mối đe dọa, những nguy 

cơ mất an ninh an toàn thông tin từ trong hệ thống cũng như môi trường 

bên ngoài internet (Ví dụ: Data lake, Lỗ hổng zero-day, …) 

o Case Playbook thường xuyên được cập nhật và làm mới để phù hợp với 

từng trường hợp cụ thể gặp phải trong quá trình giám sát và triển khai. 

3. Contain 
Một cảnh báo của hệ thống SOC đưa ra sẽ bao gồm các thông tin cơ bản như: 

o Thông tin thiết bị cảnh báo, thông tin thiết bị bị ảnh hưởng 

o Thông tin Payload (Nếu có) 

o Thông tin cảnh báo 

4. Investigation 
Là quá trình điều tra phân tích đối với sự kiện được hệ thống SOC đưa ra cảnh báo. 

Quy trình thực hiện Investigation sẽ được thực hiện theo quy trình thông bao sự cố và 

quy trình xử lý sự cố. Tại đây, hệ thống SOC tạo một ticket để gửi đến khách hàng 

trong đó bao gồm: 

o Thông tin mô tả sự cố 

o Thống kê thiết bị ảnh hưởng và mức độ ảnh hưởng 

o Nhân sự chịu trách nhiệm sử lý và nhân sự support 

o Thông tin khuyến nghị khắc phục 

5. Eradicate 
Dựa vào thông tin sự cố và khuyến nghị, sẽ thực hiện điều phối việc xử lý sự cố bao 

gồm một số công việc như: 

o Thực hiện block IP, domain trên Firewall 

o Cập nhật danh sách IOC trên các thiết bị bảo mật 

o Thực hiện xử lý gỡ bỏ mã độc trên thiết bị bị nhiễm mã độc 

III. Tính năng: 

1. Quản trị - cấu hình 

• Hỗ trợ xác thực tối thiểu qua: LDAP, SAML. 

• Hỗ trợ tạo người dùng và nhóm người dùng 

• Cung cấp hệ quản trị tập trung thông qua giao diện Web UI với hệ thống 

Dashboard Portal 

• Có khả năng định nghĩa quyền truy cập theo vai trò xử lý sự cố 
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• Có khả năng chia nhỏ license sử dụng theo tính năng, module hóa bao gồm 

module xử lý thất thoát dữ liệu (data privacy breach) và các module Privacy để 

hướng dẫn xử lý thất thoát dữ liệu (ví dụ: GDPR…) 

• Hỗ trợ quản trị viên trong việc định nghĩa vai trò truy cập theo tính năng và phân 

vùng quản lý một cách dễ dàng bao gồm việc giới hạn quyền truy cập tới các chức 

năng cụ thể, phạm vi xử lý sự cố 

• Hỗ trợ tự động cập nhật và cập nhật thông qua gói cài đặt trực tiếp 

• Hỗ trợ giao diện quản trị Web UI với hệ thóng Dashboard Portal bảo đảm các 

chức năng quản lý, phân tích, xuất báo cáo…Portal này đồng thời mang nhiệm vụ 

cung cấp nguồn tin tức (news feed) phục vụ việc quản lý và theo dõi tiến trình xử 

lý sự cố, chi tiết tiến độ xử lý theo từng hành động của người quản trị 

• Tích hợp với CMC Dashboard Portal hiển thị đa dạng các thành phần phục vụ việc 

quản trị, theo dõi thông tin và có thể được tùy biến theo mục đích sử dụng 

• Cung cấp kho ứng dụng tập trung cho phép tải về các ứng dụng bên thứ 3 cài đặt 

trực tiếp trên SOAR; hỗ trợ các ứng dụng phổ biến như: McAfee, Cisco, Code42, 

Carbon black, Redhat Ansible, Crowdstrike… 

• Có khả năng duy trì cơ sở dữ liệu và lịch sử xử lý các sự cố, cho phép người quản 

trị tìm kiếm thông tin đã xử lý theo từng sự cố 

• Có khả năng import và export cấu hình 

2. Xử lý - phản ứng sự cố 

• Có khả năng hướng dẫn xử lý thất thoát dữ liệu theo luật bảo vệ dữ liệu của từng 

vùng địa lý, quốc gia 

• Có khả năng tích hợp 2 chiều với SIEM giúp linh hoạt và hiệu quả trong xử lý 

SOC 

• Cho phép tạo lập sự cố bằng cách nhận email, tự động lọc thông tin trong email 

• Có khả năng tự động trích xuất thông tin trong tệp tin đính kèm của email và gắn 

vào sự cố đang xử lý 

• Cung cấp giao diện tạo sự cố thủ công cũng như tạo sự cố thông qua API, Web 

URL, SIEM, hệ thống ticket và  giao diện tạo, tùy chỉnh workflow đồ họa, kéo thả 

dễ dàng, dựa trên BPMN - Business Process Model Notation với việc tích hợp hệ 

thống Dashboard Portal 

• Cho phép tổ chức giả lập sự cố, kiểm thử kế hoạch phản ứng, ứng phó, cho phép 

tổ chức phát hiện ra sai sót để điều chỉnh trước khi sự cố thực sự xảy ra 

• Cho phép viết scripts trên giao diện để hỗ trợ viết các module tự động hóa và các 

module  

• Có khả năng kiểm thử các scripts và debug phát hiện lỗi trước khi thực thi thực tế 

• Có khả năng kết hợp các playbooks bao gồm các bước xử lý, giai đoạn xử lý để 

hướng dẫn người dùng ứng phó với các tình huống tấn công 
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3. Tương quan thông tin – phân tích 

• Hỗ trợ sẵn tính năng tạo chứng cứ cho sự cố 

• Hỗ trợ phân quyền, giao quyền trên từng bước xử lý sự cố 

• Hỗ trợ tạo trang Wiki, cho phép tổ chức thêm thông tin quan trọng, hướng dẫn sử 

dụng, thông tin tham chiếu. 

• Hỗ trợ sẵn engine phân tích tương quan để hiển thị mối liên hệ giữa các sự cố có 

cùng chứng cứ 

• Hỗ trợ hiển thị xu hướng sự cố, mối đe dọa 

• Hỗ trợ cập nhật định kỳ các thông tin tình báo từ nhiều nguồn cho các chứng cứ sự 

cố 

• Hỗ trợ khả năng kích hoạt hành động cho các hệ thống bên thứ ba, liên quan đến 

sự cố đang xử lý 

• Hỗ trợ khả năng tương quan thông tin tình báo từ nhiều nguồn bao gồm các hãng 

thứ 3. Các thông tin tình báo này được tự động cập nhật định kỳ 

• Hỗ trợ tự động điều hướng việc xử lý sự cố theo các thông tin được đưa vào, các 

playbooks tự động áp dụng cho các loại hình tấn công khác nhau 

• Cung cấp khả năng liên kết các sự cố có dùng bằng chứng, chứng cứ tấn công 

• Hỗ trợ sẵn ít nhất 5 nguồn thông tin tình báo để hỗ trợ làm giàu thông tin 

• Hỗ trợ sẵn giao diện tương quan các sự cố thông qua IOC 

• Cho phép người dùng thực hiện các bước khắc phục sự cố ngay lập tức trên giao 

diện quản trị 

4. Xuất báo cáo 

• Cung cấp mẫu báo cáo sẵn có, cho phép báo cáo thông tin sự cố, cho nhiều đối 

tượng nhận với mức độ thông tin chi tiết khác nhau 

• Cho phép tạo mới và tùy chỉnh báo cáo 

• Cung cấp giao diện Dashboard cho phân loại sự cố, nhân sự xử lý, đo lường hiệu 

năng của tổ chức trong xử lý sự cố 

IV. Playbook Sample 
Sample playbook SOC đã thực hiện trước đây: 

EXPLOIT [PTsecurity] DoublePulsar Backdoor installation communication 

1. Nhận diện 

a. Trên giao diện giám sát SOC 

 

b. Trên giao diện Kibana 
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2. Mô tả 

DoublePulsar là một mã độc Backdoor được rò rỉ từ vụ The Shadow Brokers. Sau 

khi lây nhiễm vào máy nạn nhân, mã độc sẽ tạo ra một kết nối tới máy chủ điều khiển từ 

xa sử dụng một hoặc các giao thức sau: 

• RDP 

• SMB 

 

3. Các thông tin cần thu thập 

• Xác định IP nguồn và IP đích của cảnh báo 

 

• Xác định nội dung payload được gửi đi trên giao diện Kibana bằng cú pháp 

lệnh 

agent.name: [tên sensor] AND srcip: [IP nguồn] AND dstip: [IP đích] AND ips.msg: "ET 

EXPLOIT [PTsecurity] DoublePulsar Backdoor installation communication" 

Ví dụ: 

agent.name: sensor-xxx AND srcip: x.x.x.x AND dstip: x.x.x.x AND ips.msg: " ET 

EXPLOIT [PTsecurity] DoublePulsar Backdoor installation communication " 

• Lấy nội dung trường payload (ips.payload) trong thông tin cảnh báo 

  

• Giải mã nội dung mã hóa bằng decode base64 thông qua việc sử dụng website 

decode online (https://www.base64decode.org) hoặc tool decode base64 

 

4. Kiểm tra và xử lý 

a. Kiểm tra 

Sau khi xác định được các địa chỉ IP bị nghi nhiễm mã độc backdoor DoublePulsar, 

tiến hành kiểm tra máy tính có đang chạy backdoor DoublePulsar SMB không bằng công 

cụ Nmap với câu lệnh như sau: 

https://www.base64decode.org/
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nmap -p 445 <target> --script=smb-double-pulsar-backdoor 

Trong đó: 

 <target>: là IP của máy bị nghi nhiễm mã độc backdoor DoublePulsar 

Lưu ý: cần tải payload hỗ trợ kiểm tra của Nmap từ link:  

https://nmap.org/nsedoc/scripts/smb-double-pulsar-backdoor.html  

Nếu máy tính mục tiêu đang chạy backdoor DoublePulsar SMB, kết quả trả về sẽ 

như  hình dưới đây: 

 

b. Xử lý 

Sau khi phát hiện chính xác IP bị nhiễm mã độc backdoor DoublePulsar, tiến hành 

xử lý theo các bước như sau: 

Bước 1: Kiểm tra các tiến trình độc hại trên máy 

- Sử dụng công cụ Process Explorer chạy dưới quyền admin để kiểm tra các tiến 

trình trong máy.  

Link tải: 

(https://docs.microsoft.com/en-us/sysinternals/downloads/process-explorer)  

https://nmap.org/nsedoc/scripts/smb-double-pulsar-backdoor.html
https://docs.microsoft.com/en-us/sysinternals/downloads/process-explorer
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- Bật các tính năng sau: 

• Options → Verify Image Signatures 

• Options → VirusTotal.com → Check VirusTotal.com 

- Kiểm tra các trường Verified Signer, và Virus Total ở bên phải. Nếu cột Verified 

Signer có thông báo “No Signature was …” và ở cột virus Total có thông báo 

mức độ không tin cậy từ 10 trở lên thì xác định đó có thể là tiến trình bị nhiễm 

mã độc 
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- Kích chuột phải vào tiến trình bị nhiễm mã độc, chọn Properties. Kiểm tra và 

ghi nhận toàn bộ thông tin các trường Path, Command line, Current directory, 

Autostart Location. 

Bước 2: Gỡ bỏ tiến trình độc hại 

- Sau khi đã xác định, thực hiện kill các tiến trình độc hại bằng cách: 

• Click chuột phải vào tên tiến trình đang chạy, chọn Kill Process Tree. 

• Đợi khoảng 5-10s để đảm bảo tiến trình đã bị kill và không hoạt động trở 

lại. 

• Thực hiện việc này với tất cả các tiến trình độc được tìm thấy 

 

- Nhấn tổ hợp phím Windows+R → gõ services.msc. Tiến hành stop hoặc disabled 

toàn bộ các service liên quan đến tiến trình độc hại 

- Cũng có thể chạy cmd dưới quyền administrator chạy lệnh sc delete <tên 

service> để xóa service 

 

- Trong trường hợp tiến trình độc hại hoặc các service độc hại tự động khởi động 

lại, tiến hành restart máy tính, chạy máy tính ở chế độ Safe Mode và thực hiện 

lại các bước từ Bước 1 
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Bước 3: Xóa bỏ các tệp tin độc hại 

- Để hiện toàn bộ các tệp tin và thư mục trong máy tính 

 

 

- Thực hiện xóa bỏ toàn bộ các tệp tin mã độc đã xác định ở Bước 2. 

- Trong trường hợp cần phân tích và điều tra thêm, thực hiện cô lập các file mã 

độc này trước → copy lấy mẫu → tiến hành xóa các tệp tin độc hại 

- Kiểm tra và xóa bỏ toàn bộ các add-ons độc hại đính kèm vào trình duyệt 
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- Nhấn tổ hợp phím Windows+R → gõ regedit. Kiểm tra và gỡ bỏ toàn bộ các 

tham số registry liên quan đến mã độc 

 

Bước 4: Cập nhật bản vá 

- Thực hiện download bản vá MS17-010 cho HĐH đang dùng tại link: 

https://support.microsoft.com/vi-vn/help/4023262/how-to-verify-that-ms17-

010-is-installed  

- Sau khi bấm vào nút “Download” một cửa sổ mới xuất hiện, ta click vào để tải 

bản vá về máy 

https://support.microsoft.com/vi-vn/help/4023262/how-to-verify-that-ms17-010-is-installed
https://support.microsoft.com/vi-vn/help/4023262/how-to-verify-that-ms17-010-is-installed


 

15 

 

 

- Tiến hành chạy file cài đặt vừa tải về và đợi sau khi cài đặt thành công máy sẽ 

yêu cầu restart lại để bản vá được cập nhật trên HĐH 

 

- Sau đó truy cập vào Control Panel > Programs > Programs and Features > 

Installed Updates: Ta kiểm tra đã có bản vá được cài đặt. 

 

*Các phiên bản Hệ điều hành khác ta tiến hành cài đặt vá lỗi tương tự  

5. Sơ đồ xử lý 
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V. Một số hình ảnh về các chức năng của CMC SOAR 

1. Phân cấp độ sự cố 
CMC SOAR tích hợp AI Platform gán nhãn lên các sự cố: 

 

2. Tạo các Investigation và gán nhãn 
Hệ thống có thể tạo các cuộc điều tra và gán nhãn cho nhân sự xử lý: 
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3. Xây dựng và cập nhật dữ liệu Playbook 

 


