
 

TỌA ĐÀM CHIA SẺ CÔNG NGHỆ 

“MÔ HÌNH CYBER KILL CHAIN & CUỘC THI CTF CHO 

HACKER MŨ TRẮNG” 

 

 

Tọa đàm chia sẻ công nghệ do Netpoleon- nhà phân phối về mạng và bảo mật hàng đầu tại Việt Nam với 

chủ đề “Mô hình Cyber Kill Chain & cuộc thi CTF cho hackers”. Đến với buổi chia sẻ công nghệ, các chuyên 

gia IT sẽ chia sẻ về tình hình tấn công an ninh mạng tại Việt Nam và mô hình Cyber Kill Chain nổi tiếng 

trên thế giới về xác định và ngăn chặn hoạt động xâm nhập trên mạng. 

Ngoài ra, cuộc thi CTF cũng được tổ chức dành riêng cho sinh viên của Khoa ATTT khi tham gia bảo vệ 

mạng máy tính bị lây nhiễm với những phần thưởng & học bổng hấp dẫn dành cho người chơi 

 Thời gian: 13:00pm, ngày 06/11/2019 

 Địa điểm: Phòng 101, nhà G2, Đại học Công nghệ- ĐH Quốc Gia HN 

Diễn giả: Ông Sota Shinogi, Chuyên gia nghiên cứu bảo mật, Netpoleon 

 

Shota Shinogi tốt nghiệp Đại học Tohoku, Nhật Bản & hiện là chuyên gia nghiên 
cứu bảo mật tại Netpoleon 

Shinogi là tác giả của bộ ShinoBOT, bộ mô phỏng về malware và cách thức tấn 
công của các malware. Anh cũng là diễn giả của nhiều hội thảo trong nước và 
quốc tế về bảo mật; như hội thảo Black Hat USA Arsenal từ 2013- 2016 



 

Về Netpoleon 

Netpoleon là công ty đa quốc gia, có trụ sở tại Nhật Bản. Netpoleon hiện tại có nhiều văn phòng tại các 

quốc gia khác nhau tại thị trường APJ như Malaysia, Thái Lan, Philippines, Indonesia, Việt Nam, Úc, Ấn 

Độ,… Netpoleon chuyên phân phối các sản phẩm về mạng & bảo mật (network & security) tiên tiến trên 

thế giới cùng đội ngũ chuyên gia IT hàng đầu 

 

AGENDA 

13:00     Check in, ổn định chỗ ngồi 

13:15     

Giới thiệu về Netpoleon & các giải pháp mạng & bảo mật Netpoleon đang phân phối 

Chia sẻ tình hình tấn công an ninh mạng của Việt Nam & Vai trò của bảo mật với hệ thống 

IT của các tổ chức & doanh nghiệp 

13:30     Cyber Security Talk. Topic: Cyber Kill Chain 

14:00 Cuộc thi CTF dành cho hackers 

15:30 Giải thích đáp án | Trao học bổng | Funny quizzes 

15:45 Kết thúc chương trình | Nhận CV online 

 

Phần thưởng  

 Giải thưởng CTF dành cho người thắng cuộc: 03 suất học bổng trị giá 2,000,000 VND/ giải 

 01 suất thực tập có lương tại VP. Netpoleon cho người được giải nhất CTF 

 Funny quizzes: Tai nghe Bluetooth, vòng đeo tay thông minh & rất nhiều phần quà hấp dẫn khác 

 

 

Liên hệ chương trình: Ms. Thùy Dương | 09032 96099 | duong.nguyen@netpoleons.com 

*Note: sinh viên tự chuẩn bị laptop cá nhân khi tham gia cuộc thi CTF 
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