Hàng triệu máy tính vẫn nguy hiểm do không bao giờ cập nhật
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Hiện nay, hàng triệu máy tính vẫn có ít nhất một ứng dụng đã quá lỗi thời được cài đặt hoặc
máy đang được cài các hệ điều hành cũ khiến chúng dễ bị khai thác lỗi bảo mật khi sử dụng
internet.

Trong danh sách các ứng dụng phổ biến gặp lỗi bảo mật cao, ứng dụng Adobe Shockwave
đứng đầu danh sách các phần mềm phổ biến đã lỗi thời mà hầu hết người dùng cài trên máy họ.
Tiếp theo là VLC Media Player, Skype, Java Runtime Environment, 7-Zip và Foxit Reader.

Các ứng dụng phần mềm lỗi thời thường vô tình cung cấp một “cánh cổng” cho tin tặc và tội
phạm mạng tận dụng, khiến chúng trở thành mục tiêu tiềm năng của các cuộc tấn công mạng.

Trong khi đó, cũng có nhiều triệu máy tính cài các hệ điều hành đã lỗi thời. Gần 15% máy tính
cài Windows 7 và 9% máy tính cài Windows 10 đang chạy phiên bản chưa được cập nhật các
bản vá bảo mật.

Vẫn còn rất nhiều người dùng Windows 7 nhưng không cập nhật các bản vá lỗi, hay thậm chí
còn sử dụng Windows XP.

Để hiểu được rủi ro, không có ví dụ nào tốt hơn mối đe dọa đến từ WannaCry mà phần lớn các
hệ điều hành lỗi thời, như Windows XP mắc phải mà Microsoft đã ngừng hỗ trợ. WannaCry thực
sự là nỗi lo của nhiều người khi chúng mã hóa toàn bộ dữ liệu trên máy tính kèm theo một yêu
cầu tiền chuộc để được cung cấp “thuốc giải”. Với nhiều công ty thì đôi khi vài tài liệu Word hay
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Excel có giá trị rất lớn nhưng máy tính lại không được bảo vệ đúng mức.

Mặc dù ngay nay hầu hết mọi người đều thậm chí sử dụng điện thoại thông minh thường xuyên
hơn, nhưng máy tính vẫn là công cụ làm việc chủ yếu. Các công ty cần phải làm nhiều hơn để
đảm bảo các thiết bị như máy tính không gặp rủi ro. Bạn luôn lưu ý giữ cho hệ điều hành và các
ứng dụng phần mềm của bạn được cập nhật để tránh khỏi các cuộc tấn công mạng và ngăn
chặn tin tặc lợi dụng máy dễ bị tấn công của bạn để đánh cắp dữ liệu cá nhân và nhạy cảm của
bạn.
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