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Nhóm Mục tiêu 
Tài liệu này được biên soạn dành cho các chuyên viên quản trị mạng. Thông tin trong tài liệu này có nhiều 

nội dung mang tính kỹ thuật và rất chi tiết. Dựa theo thông tin này, các chuyên viên CNTT sẽ có được bức 

tranh chi tiết về những tiêu chuẩn bảo mật với TeamViewer và sẽ giải quyết được tất cả mối lo ngại trước 

khi triển khai sử dụng phần mềm của chúng tôi. Vui lòng cung cấp tài liệu này cho khách hàng để giảm 

thiểu những lo ngại về bảo mật. 

 
Nếu bạn không có ý định tham gia vào nhóm mục tiêu, những kiến thức trong phần Công ty / Phần 

mềm vẫn sẽ giúp bạn hiểu rõ chúng tôi quan tâm nghiêm túc như thế nào đến vấn đề bảo mật. 

 
 

Công ty / Phần mềm 
 

Giới thiệu 
Công ty TNHH TeamViewer được thành lập vào năm 2005 và có trụ sở tại miền nam nước Đức, thành 

phố Göppingen (gần Stuttgart), với các chi nhánh tại Úc và Hoa Kỳ. Chúng tôi chuyên phát triển và bán 

các hệ thống an ninh phục vụ cho việc hợp tác trên nền tảng web. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, 

hoạt động cấp giấy phép Freemium của chúng tôi đã tạo ra sự tăng trưởng nhanh chóng, với hơn 200 

triệu người dùng phần mềm TeamViewer trên hơn 1,4 tỷ thiết bị, tại hơn 200 quốc gia trên thế giới. Phần 

mềm có sẵn với hơn 30 ngôn ngữ. 
 

Hiểu biết của Chúng tôi về Bảo mật 
Có hơn 30 triệu người sử dụng TeamViewer tại mọi thời điểm trong ngày. Số người dùng này đang cung 

cấp sự hỗ trợ tức thời qua internet, quyền truy cập vào các máy vi tính không giám sát (nghĩa là hỗ trợ từ 

xa cho máy chủ) và tổ chức các cuộc họp trực tuyến. Tùy theo cấu hình, TeamViewer có thể được sử 

dụng để điều khiển từ xa một máy vi tính khác, như thể bạn đang ngồi ngay trước máy vi tính đó. Nếu 

người dùng đăng nhập vào một máy vi tính từ xa là quản trị viên của Windows, Mac hoặc Linux, thì người 

này cũng sẽ được cấp quyền quản trị trên máy vi tính đó. 
 

Chức năng mạnh mẽ này hoạt động trên mạng Internet tiềm ẩn nhiều rủi ro về an toàn, nên rõ ràng cần 

phải được bảo vệ trước mọi sự tấn công bằng sự kiểm soát nghiêm ngặt. Trên thực tế, chủ đề bảo mật chi 

phối toàn bộ mục tiêu phát triển và đóng vai trò chủ đạo trong mọi hoạt động của chúng tôi. Chúng tôi 

muốn đảm bảo việc truy cập vào máy tính của bạn được an toàn và bảo vệ lợi ích riêng của chúng tôi: 

hàng triệu người dùng trên toàn thế giới chỉ tin tưởng vào một giải pháp bảo mật và chỉ có giải pháp bảo 

mật mới đảm bảo thành công lâu dài cho doanh nghiệp của chúng tôi. 
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Đánh giá của Chuyên gia Ngoài công ty 
Phần mềm TeamViewer của chúng tôi đã được đóng dấu chứng nhận chất lượng 

năm sao (giá trị cao nhất) bởi Hiệp hội các Nhà kiểm định và Chuyên gia CNTT 

Liên bang (Bundesverband der IT-Sachverständigen und Gutachter e.V., BISG e.V.). 

Các nhà kiểm định độc lập của BISG e.V. kiểm tra chất lượng, các đặc tính dịch vụ 

và bảo mật cho sản phẩm của các nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn.

Những lời giới thiệu 
Hiện tại, có hơn 200 triệu người đang sử dụng TeamViewer. Những công ty hàng đầu thế giới từ tất cả 

các ngành (bao gồm cả các lĩnh vực nhạy cảm cao như ngân hàng, tài chính, y tế và chính phủ) đều đang 

sử dụng TeamViewer rất thành công. 

Chúng tôi mời bạn xem những lời giới thiệu dễ dàng tìm thấy trên Internet để có ấn tượng đầu tiên về sự 

tiếp nhận của mọi người đối với giải pháp của chúng tôi. Bạn sẽ thấy hầu hết các công ty khác đều có 

những yêu cầu về tính khả dụng và bảo mật giống nhau trước khi họ đưa ra quyết định sau cùng là sử 

dụng TeamViewer - sau khi đã kiểm tra chuyên sâu. Để có được sự nhìn nhận của riêng mình, bạn hãy 

tìm hiểu một số thông tin kỹ thuật trong phần còn lại của tài liệu này. 
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Các Phiên TeamViewer 
 

Tạo một Phiên và Kiểu Kết nối 
Khi tạo một phiên, TeamViewer sẽ xác định kiểu kết nối tối ưu. Sau khi kết nối thông qua máy chủ chính 

của chúng tôi, một kết nối trực tiếp qua UDP hoặc TCP sẽ được thiết lập 70% trong mọi trường hợp (ngay 

cả sau các cổng tiêu chuẩn, NAT và tường lửa). Phần còn lại của các kết nối được định tuyến qua mạng 

bộ định tuyến dự phòng qua đường hầm https hoặc TCP. Bạn không cần phải mở bất kỳ cổng nào để làm 

việc với TeamViewer 

 
Như mô tả sau đây trong đoạn Mã hóa và Xác thực, kể cả những nhà điều hành máy chủ định tuyến như 

chúng tôi cũng không thể đọc lưu lượng dữ liệu được mã hóa. 

 
Mã hóa và Xác thực 
Lưu lượng TeamViewer được bảo mật bằng cách sử dụng tính năng trao đổi khóa công khai/khóa riêng 

RSA (RSA public/private key) và mã hóa phiên AES (256 bit). Công nghệ này được sử dụng ở một dạng 

có thể so sánh đối với http/SSL và được xem là hoàn toàn an toàn theo các tiêu chuẩn hiện nay. Vì khóa 

riêng (private key) không bao giờ rời khỏi máy khách, nên quy trình này đảm bảo rằng các máy tính được 

kết nối với nhau - bao gồm cả các máy chủ định tuyến TeamViewer - không thể giải mã luồng dữ liệu 

được. 
 

Mỗi máy khách TeamViewer đều đã được cài đặt khóa công khai (public key) của cụm máy chủ (master 

cluster) và do đó có thể mã hóa tin nhắn đến cụm máy chủ và kiểm tra tin nhắn được ký (mã khóa) bởi 

chính nó. PKI (Public Key Infrastructure - Hạ tầng Khóa Công khai) ngăn chặn hiệu quả các cuộc tấn công 

man-in-the-middle (người đứng giữa). Kể cả khi đã mã hóa, tuyệt đối không được gửi mật khẩu trực tiếp, 

mà phải thông qua một quy trình phản hồi-thử thách và chỉ lưu mật khẩu trên máy tính cục bộ. 
 

Trong quá trình xác thực, mật khẩu không bao giờ được truyền đi trực tiếp do sử dụng giao thức Bảo 

an Mật khẩu Từ xa (Secure Remote Password - SRP). Chỉ một trình xác minh mật khẩu được lưu trong 

máy tính cục bộ. 
 
 

 
  

Tạo một bộ khóa riêng/khóa 
công khai (private-/public-key). 
Tất cả Máy khách TeamViewer 

đều biết Khóa Công khai 
(Public Key) của Máy chủ 
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Khóa công khai A
được mã hóa với Khóa công khai B

được ký với Khóa công khai của Máy chủ
RSA 2048 Bit

Truyền khóa đối xứng 
được mã hóa với  Khóa công khai B

được ký với Khóa công khai A
RSA 2048 Bit

Xác thực  và
tạo

khóa đối xứng
AES 256 Bit

Đang yêu cầu  Khóa công khai A 
được mã hóa với  Khóa công khai của  Máy chủ

RSA 2048 Bit

Giao �ếp với mã hóa đối xứng
AES 256 Bit

TeamViewer A TeamViewer BMáy chủ TeamViewer

Máy �nh A muốn thiết 
lập kết nối với Máy �nh B

Truyền Khóa công khai A 
được mã hóa với  Khóa công khai của  Máy chủ

RSA 2048 Bit

Tạo một bộ 
khóa bí mật/khóa công 

khai

Tạo một bộ 
khóa bí mật/khóa công 

khai

Tạo một bộ 
khóa bí mật/khóa công khaiTất cả 
Máy khách TeamViewer đều biết 

Khóa công khai của Máy chủ

Khóa công khai B 
được mã hóa với  Khóa công khai A 

được ký với Khóa công khai của  Máy chủ
RSA 2048 Bit

Xác thực người gửi và 
giải mã khóa đối xứng 

Truyền Khóa công khai B 
được mã hóa với  Khóa công khai của  Máy chủ

RSA 2048 Bit

 
 

Mã hóa và xác thực TeamViewer 
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Xác minh ID TeamViewer 
Các ID TeamViewer dựa trên nhiều đặc tính khác nhau của phần cứng và phần mềm và được tạo tự động 

bởi TeamViewer. Các máy chủ TeamViewer kiểm tra hiệu lực của các ID này trước mỗi kết nối. 

 
 

Chống tấn công Brute-Force 
Những khách hàng tiềm năng quan tâm đến tính bảo mật của TeamViewer thường xuyên hỏi về vấn đề 

mã hóa. Điều này cũng dễ hiểu, nguy cơ về một bên thứ ba có thể theo dõi kết nối hoặc thâm nhập vào 

dữ liệu truy cập TeamViewer là vấn đề đáng lo nhất. Tuy nhiên, thực tế cho thấy những cuộc tấn công thô 

sơ mới thường nguy hiểm hơn cả. 
 

Trong ngữ cảnh bảo mật máy tính, tấn công brute-force là phương pháp loại trừ để đoán mật khẩu đang 

bảo vệ nguồn. Với công năng tính toán ngày càng tăng của các máy tính tiêu chuẩn, thời gian để đoán ra 

các mật khẩu dài ngày càng giảm. 

 
Để chống lại các cuộc tấn công brute-force, TeamViewer gia tăng độ trễ giữa các lần thử kết nối theo cấp 

lũy thừa. Do đó, có thể mất đến 17 giờ cho 24 lần thử kết nối. Độ trễ chỉ được đặt lại sau khi nhập mật 

khẩu chính xác. 

 
TeamViewer không chỉ có một cơ chế bảo vệ khách hàng khỏi các cuộc tấn công từ một máy tính cụ thể, 

mà còn từ nhiều máy tính cùng lúc cố gắng truy cập một ID TeamViewer cụ thể, đây được gọi là tấn công 

botnet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biểu đồ: Thời gian trôi qua sau n lần thử kết nối trong suốt một cuộc tấn công brute force 

TeamViewer Chống tấn công Brute-Force 
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Ký Mã khóa 
Là một tính năng bảo mật bổ sung, tất cả phần mềm của chúng tôi đều 

được mã khóa thông qua Ký Mã khóa VeriSign (VeriSign Code Signing). 

Bằng cách này, nhà xuất bản phần mềm luôn có thể được nhận diện dễ 

dàng. Nếu phần mềm bị thay đổi sau đó, thì chữ ký kỹ thuật số sẽ tự động 

trở nên mất hiệu lực. 

Các Trung tâm Dữ liệu & Đường truyền chính 
Để cung cấp khả năng bảo mật tốt nhất và đảm bảo tính khả dụng cho các dịch vụ của TeamViewer, tất 

cả máy chủ TeamViewer đều được đặt tại các trung tâm dữ liệu phù hợp với tiêu chuẩn ISO 27001 cũng 

như tận dụng nhiều kết nối mạng dự phòng và các nguồn điện dự phòng. Ngoài ra, chúng tôi chỉ sử dụng 

phần cứng của thương hiệu hiện đại nhất. Bên cạnh đó, tất cả máy chủ lưu trữ những dữ liệu nhạy cảm 

đều được đặt bên trong lãnh thổ nước Đức hoặc Áo. 

Được chứng nhận ISO 27001 có nghĩa là chức năng kiểm soát truy cập cá nhân, giám sát máy quay 

video, các máy dò chuyển động, giám sát 24x7 và nhân viên an ninh tại chỗ đảm bảo rằng quyền truy 

cập vào trung tâm dữ liệu chỉ được cấp cho những người có thẩm quyền và đảm bảo an toàn tốt nhất 

cho phần cứng và dữ liệu. Ngoài ra còn có một đợt kiểm tra nhận dạng chi tiết tại điểm nhập dữ liệu duy 

nhất vào trung tâm dữ liệu . 

Tài khoản TeamViewer 
Các tài khoản TeamViewer được lưu trên các máy chủ TeamViewer chuyên dụng. Để biết thông tin về 

kiểm soát truy cập, hãy tham khảo phần Các Trung tâm Dữ liệu & Đường truyền chính ở trên. Giao thức 

Bảo an Mật khẩu Từ xa (Secure Remote Password - SRP), một giao thức thỏa thuận khóa xác thực mật 

khẩu (PAKE) tăng cường sẽ được sử dụng để mã hóa mật khẩu và ủy quyền. Người thâm nhập hoặc 

người tấn công man-in-the-middle (người đứng giữa) sẽ không thể nhận được đầy đủ thông tin để có thể 

tấn công brute-force dự đoán mật khẩu. Điều này có nghĩa là cho dù sử dụng mật khẩu yếu, thì cấp độ 

bảo mật vẫn mạnh. Dữ liệu nhạy cảm trong tài khoản TeamViewer, ví dụ như thông tin đăng nhập không 

gian lưu trữ đám mây, được lưu trữ dưới dạng mã hóa AES/RSA 2048 bit. 

Bảng Quản lý 
Bảng Quản lý TeamViewer là nền tảng dựa trên web để quản lý người dùng, báo cáo kết nối và quản lý 

Máy tính & Liên hệ (Computers & Contacts). Bảng này được lưu trữ trong các trung tâm dữ liệu được 

chứng nhận đạt tiêu chuẩn ISO-27001, tuân thủ theo HIPAA. Tất cả lần truyền tải dữ liệu đều thông qua 

một kênh bảo mật sử dụng mã hóa TSL (Transport Security Layer - Lớp Bảo mật Truyền tải), tiêu chuẩn 

dành cho kết nối mạng Internet an toàn. Ngoài ra, dữ liệu nhạy cảm được lưu trữ dưới dạng mã hóa 

AES/RSA 2048 bit. Giao thức Bảo an Mật khẩu Từ xa (Secure Remote Password - SRP) được sử dụng 

để mã hóa mật khẩu và ủy quyền. SRP là phương pháp trao đổi khóa và xác thực được thiết lập tốt, mạnh 

mẽ, dựa trên mật khẩu bảo mật sử dụng mô đun 2048 bit. 
 

Cài đặt Theo Chính sách 
Từ Bảng Quản lý TeamViewer, người dùng có thể xác định, phân phối và thực thi các chính sách cài đặt 

để cài đặt phần mềm TeamViewer trên các thiết bị của riêng họ. Các chính sách cài đặt được mã khóa kỹ 

thuật số bởi tài khoản tạo ra chúng. Điều này đảm bảo rằng chỉ có tài khoản được phép gán chính sách 

cho thiết bị mới là tài khoản sở hữu thiết bị đó. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Password-authenticated_key_agreement
http://en.wikipedia.org/wiki/Password-authenticated_key_agreement
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Bảo mật Ứng dụng trong TeamViewer 
 

Danh sách Trắng và Danh sách Đen 
Cụ thể là nếu TeamViewer đang được sử dụng để bảo vệ các máy vi tính không giám sát (tức là 

TeamViewer được cài đặt như một dịch vụ của Windows), thì tùy chọn bảo mật bổ sung để hạn chế quyền 

truy cập vào các máy tính này đối với một số máy khách cụ thể có thể sẽ được quan tâm. 

 
Với chức năng danh sách trắng, bạn có thể chỉ định rõ các ID TeamViewer và/hoặc các tài khoản 

TeamViewer nào được phép truy cập vào máy tính. Với chức năng danh sách đen, bạn có thể chặn các ID 

TeamViewer và tài khoản TeamViewer cụ thể. Một danh sách trắng trung tâm có sẵn như một phần của 

"cài đặt theo chính sách" được mô tả ở trong "Bảng Quản lý". 

 
Mã hóa Trò chuyện và Video 
Lịch sử trò chuyện được liên kết với tài khoản TeamViewer của bạn và do đó được mã hóa và lưu trữ 

bằng cách sử dụng cùng một dạng bảo mật mã hóa AES/RSA 2048 bit như mô tả trong mục "Tài khoản 

TeamViewer". Tất cả tin nhắn trò chuyện và lưu lượng video đều được mã hóa hai đầu (end-to-end) bằng 

cách sử dụng mã hóa phiên AES (256 bit). 

 
Không có Chế độ Tàng hình (Stealth Mode) 
Không có chức năng cho phép bạn chạy TeamViewer hoàn toàn ở chế độ nền. Ngay cả khi ứng dụng 

đang chạy dưới dạng một dịch vụ của Windows ở chế độ nền, TeamViewer vẫn luôn hiển thị bằng biểu 

tượng trong khay hệ thống. 

 
Sau khi thiết lập kết nối, luôn có một bảng điều khiển nhỏ hiển thị phía trên khay hệ thống. Do đó, 

TeamViewer không phù hợp cho việc bí mật giám sát máy tính hoặc nhân viên. 
 

Bảo vệ Mật khẩu 
Để hỗ trợ khách hàng tức thời, TeamViewer (TeamViewer QuickSupport) tạo một mật khẩu phiên (mật 

khẩu dùng một lần). Nếu khách hàng cho bạn biết mật khẩu, bạn có thể kết nối với máy tính của họ bằng 

cách nhập ID và mật khẩu của họ. Sau khi khởi động lại TeamViewer ở máy của khách hàng, một mật 

khẩu phiên mới sẽ được tạo và bạn chỉ có thể kết nối với máy tính của khách hàng nếu bạn được mời. 
 

Khi triển khai TeamViewer để hỗ trợ từ xa đối với máy tính không giám sát (ví dụ: của máy chủ), bạn đặt 

một mật khẩu cố định, riêng lẻ, giữ an toàn cho việc truy cập vào máy tính. 
 

Kiểm soát Truy cập Vào và Ra 
Bạn có thể định cấu hình riêng lẻ cho các chế độ kết nối của TeamViewer. Ví dụ: bạn có thể định cấu hình 

cho máy tính hội họp hoặc hỗ trợ từ xa của mình để không cho phép các kết nối vào. 
 

Hạn chế một chức năng thực sự cần các tính năng hỗ trợ luôn đồng nghĩa với việc hạn chế các điểm yếu 

khả dĩ cho các cuộc tấn công có thể xảy ra. 
 

Xác thực Hai Yếu tố 
TeamViewer hỗ trợ các công ty đáp ứng những yêu cầu tuân thủ HIPAA và PCI của họ. Xác thực hai yếu 

tố thêm một lớp bảo mật bổ sung để bảo vệ các tài khoản TeamViewer khỏi bị truy cập trái phép. 
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Ngoài tên người dùng và mật khẩu, người dùng còn phải nhập mã để xác thực. Mã này được tạo thông 

qua thuật toán mật khẩu một lần theo thời gian (TOTP). Do đó, mã chỉ có hiệu lực trong một khoảng thời 

gian ngắn. 

 
Thông qua xác thực hai yếu tố và chặn truy cập bằng cách lập danh sách trắng, TeamViewer hỗ trợ đáp 

ứng tất cả tiêu chí cần thiết để được chứng nhận HIPAA và PCI. 

 
 

Thử nghiệm Bảo mật 
Cả cơ sở hạ tầng TeamViewer và Phần mềm TeamViewer đều phải được thử nghiệm thâm nhập 

thường xuyên. Các thử nghiệm được tiến hành bởi các công ty độc lập, chuyên về thử nghiệm bảo mật. 

 
 
 

Câu hỏi khác? 
Để đặt thêm câu hỏi hoặc để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số 

(Úc) +61 (0) 8 7325 6900 hoặc gửi email đến support@teamviewer.com. 

 
 

Liên hệ 
TeamViewer GmbH 

Jahnstr. 30 

D-73037 Göppingen 

Germany 

service@teamviewer.com 
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