
TCVN          T I Ê U  C H U Ẩ N  Q U Ố C  G I A 

 

 

 

 

TCVN XXXX:2022 

ISO 19299:2020 

Xuất bản lần 1 

 

 

 

 

HỆ THỐNG THU PHÍ ĐIỆN TỬ  

–  KHUNG BẢO MẬT DỮ LIỆU THU PHÍ 

Electronic fee collection - Security framework 

 

 

 

 

 

 

 

HÀ NỘI - 2022

 

 





 

 
 

1 

Mục lục 

1 Phạm vi áp dụng ................................................................................................................................ 9 

2 Tài liệu viện dẫn ................................................................................................................................. 9 

3 Thuật ngữ và định nghĩa .................................................................................................................. 10 

4 Ký hiệu và thuật ngữ viết tắt ............................................................................................................. 11 

5 Mô hình tin cậy ................................................................................................................................. 13 

5.1 Tổng quan .................................................................................................................................. 13 

5.2 Mối quan hệ tin cậy của các bên liên quan ................................................................................. 13 

5.3 Mô hình kỹ thuật tin cậy ............................................................................................................. 14 

5.3.1 Yêu cầu chung .................................................................................................................... 14 

5.3.2 Mô hình tin cậy cho các mối quan hệ TC và TSP ................................................................ 14 

5.3.3 Mô hình tin cậy cho TSP và quan hệ người dùng dịch vụ .................................................... 15 

5.3.4 Mô hình tin cậy cho các quan hệ quản lý khả năng tương tác ............................................. 16 

5.4 Thực hiện mô hình tin cậy .......................................................................................................... 16 

5.4.1 Thiết lập quan hệ tin cậy ..................................................................................................... 16 

5.4.2 Gia hạn và thu hồi quan hệ ủy thác ..................................................................................... 17 

5.4.3 Cấp và thu hồi chứng chỉ CA phụ và tổ chức cuối ............................................................... 17 

5.4.4 Chứng nhận và xác nhận phần mềm và định dạng danh sách thu hồi ................................. 17 

5.4.5 Phần mở rộng chứng nhận .................................................................................................. 18 

6 Yêu cầu bảo mật .............................................................................................................................. 19 

6.1 Yêu cầu chung ........................................................................................................................... 19 

6.2 Hệ thống quản lý an toàn thông tin ............................................................................................. 20 

6.3 Giao diện truyền thông ............................................................................................................... 20 

6.4 Lưu trữ dữ liệu ........................................................................................................................... 21 

6.5 Bộ tính thu phí ............................................................................................................................ 22 

6.6 Nhà cung cấp dịch vụ thu phí ..................................................................................................... 25 

6.7 Quản lý khả năng tương tác ....................................................................................................... 28 

6.8 Giới hạn yêu cầu ........................................................................................................................ 29 

7 Các biện pháp bảo mật - Các biện pháp đối phó .............................................................................. 29 

7.1 Tổng quan .................................................................................................................................. 29 

7.2 Các biện pháp bảo mật chung .................................................................................................... 30 

7.3 Các biện pháp bảo mật giao diện truyền thông .......................................................................... 31 

7.3.1 Yêu cầu chung .................................................................................................................... 31 

7.3.2 Giao diện DSRC-EFC .......................................................................................................... 32 

7.3.3 Giao diện CCC .................................................................................................................... 33 

7.3.4 Giao diện LAC ..................................................................................................................... 34 



TCVN XXXX: 202x 

 

7.3.5 Giao diện kết thúc trước đến TSP ....................................................................................... 35 

7.3.6 Giao diện TC với TSP .......................................................................................................... 35 

7.3.7 Giao diện ICC ...................................................................................................................... 37 

7.4 Các biện pháp bảo mật end-to-end ............................................................................................ 38 

7.5 Các biện pháp bảo mật của nhà cung cấp dịch vụ thu phí .......................................................... 40 

7.5.1 Các biện pháp bảo mật giao diện người dùng ..................................................................... 40 

7.5.2 Các biện pháp bảo mật Back End ........................................................................................ 42 

7.6 Các biện pháp bảo mật bộ tính thu phí ....................................................................................... 42 

7.6.1 Các biện pháp bảo mật RSE ............................................................................................... 42 

7.6.2 Các biện pháp bảo mật Back End ........................................................................................ 43 

7.6.3 Các biện pháp bảo mật TC khác .......................................................................................... 44 

8 Thông số kỹ thuật bảo mật để triển khai giao diện tương thích ........................................................ 44 

8.1 Yêu cầu chung ........................................................................................................................... 44 

8.1.1 Chủ đề ................................................................................................................................. 44 

8.1.2 Chữ ký số và thuật toán băm ............................................................................................... 45 

8.2 Thông số kỹ thuật bảo mật cho DSRC-EFC ............................................................................... 45 

8.2.1 Chủ đề ................................................................................................................................. 45 

8.2.2 OBE ..................................................................................................................................... 45 

8.2.3 RSE ..................................................................................................................................... 45 

9 Quản lý khóa (key) ........................................................................................................................... 45 

9.1 Tổng quan .................................................................................................................................. 45 

9.2 Các khóa không đối xứng ........................................................................................................... 46 

9.2.1 Trao đổi khóa giữa các bên liên quan .................................................................................. 46 

9.2.2 Tạo và chứng nhận khóa ..................................................................................................... 46 

9.2.3 Bảo vệ khóa......................................................................................................................... 46 

9.2.4 Ứng dụng ............................................................................................................................ 46 

9.3 Các khóa đối xứng ..................................................................................................................... 46 

9.3.1 Yêu cầu chung ..................................................................................................................... 46 

9.3.2 Trao đổi khóa giữa các bên liên quan .................................................................................. 47 

9.3.3 Vòng đời khóa ..................................................................................................................... 47 

9.3.4 Lưu trữ và bảo vệ khóa ........................................................................................................ 49 

9.3.5 Các khóa phiên .................................................................................................................... 49 

Phụ lục A  (Quy chuẩn) Profiles bảo mật ............................................................................................. 51 

A.1 Yêu cầu chung ........................................................................................................................... 51 

A.2 Profile giao diện truyền thông ..................................................................................................... 51 

A.2.1 Các profile TC đến TSP ...................................................................................................... 51 



 

 
 

3 

A.2.2 Tập tin nhà cung cấp kênh truyền ....................................................................................... 52 

A.2.3 Profile giao diện ICC ........................................................................................................... 52 

A.3 Các profile lưu trữ dữ liệu .......................................................................................................... 53 

A.3.1 Profile lưu trữ dữ liệu OBE .................................................................................................. 53 

A.3.2 Profile lưu trữ dữ liệu ICC ................................................................................................... 53 

A.3.3 Profile lưu trữ dữ liệu RSE .................................................................................................. 54 

A.3.4 Profile lưu trữ dữ liệu Back End .......................................................................................... 54 

Phụ lục B ............................................................................................................................................ 55 

(Tham khảo) ....................................................................................................................................... 55 

Bản chiếu lệ tuyên bố tuân thủ thực hiện (ICS) ................................................................................... 55 

B.1 Hướng dẫn hoàn thành bản chiếu lệ ICS ................................................................................... 55 

B.1.1 Mục đích và cấu trúc ........................................................................................................... 55 

B.1.2 Các từ viết tắt và quy ước ................................................................................................... 55 

B.2 Xác định việc thực hiện .............................................................................................................. 57 

B.2.1 Yêu cầu chung .................................................................................................................... 57 

B.2.2 Ngày của bản tuyên bố ....................................................................................................... 57 

B.2.3 Xác định Thực hiện Kiểm tra Thử nghiệm (IUT) IUT tên:..................................................... 57 

B.2.4 Nhận dạng Hệ thống Đang Kiểm tra (SUT) ......................................................................... 57 

B.2.5 Nhà cung cấp ...................................................................................................................... 57 

B.2.6 Tác nhân (nếu khác với nhà cung cấp) ............................................................................... 57 

B.2.7 Người liên hệ ICS ............................................................................................................... 58 

B.3 Nhận diện tiêu chuẩn ................................................................................................................. 58 

B.4 Tuyên bố toàn cầu về sự tuân thủ.............................................................................................. 58 

B.5 Vai trò ........................................................................................................................................ 58 

B.6 Mô hình tin cậy .......................................................................................................................... 58 

B.7 Tập tin ....................................................................................................................................... 63 

B.8 Các yêu cầu ............................................................................................................................... 63 

B.9 Các biện pháp bảo mật .............................................................................................................. 67 

B.10 Đặc điểm kỹ thuật để bảo mật các giao diện có thể tương tác ................................................. 72 

B.11 Đặc điểm kỹ thuật để quản lý khóa .......................................................................................... 72 

Phụ lục C (Tham khảo)  Mục tiêu của các bên liên quan và yêu cầu chung ........................................ 74 

C.1 Yêu cầu chung........................................................................................................................... 74 

C.2 Bộ tính phí ................................................................................................................................. 75 

C.2.1 Bộ tính phí và lợi ích chính của chúng ................................................................................ 75 

C.2.2 Các yêu cầu về dịch vụ bảo mật đối với bộ tính thu phí ...................................................... 75 

C.3 Các nhà cung cấp dịch vụ thu phí .............................................................................................. 75 



TCVN XXXX: 202x 

 

C.3.1 Các nhà cung cấp dịch vụ thu phí và lợi ích chính của họ ................................................... 75 

C.3.2 Các yêu cầu về dịch vụ bảo mật đối với nhà cung cấp dịch vụ thu phí ................................ 76 

C.4 Người sử dụng dịch vụ .............................................................................................................. 76 

C.4.1 Người sử dụng dịch vụ và lợi ích chính của họ ................................................................... 76 

C.4.2 Yêu cầu của người sử dụng dịch vụ.................................................................................... 76 

C.5 Quản lý khả năng tương tác ...................................................................................................... 77 

C.5.1 Quản lý khả năng tương tác và các lợi ích chính của nó ..................................................... 77 

C.5.2 Các yêu cầu về dịch vụ bảo mật để quản lý khả năng tương tác ........................................ 77 

Phụ lục D (Tham khảo)  Phân tích các mối đe dọa .............................................................................. 78 

D.1 Yêu cầu chung ........................................................................................................................... 78 

D.1.1 Cách tiếp cận chung ........................................................................................................... 78 

D.1.2 Quy ước đặt tên .................................................................................................................. 78 

D.1.3 Tuyên bố về tính đầy đủ ...................................................................................................... 79 

D.2 Phân tích mối đe dọa dựa trên cây hình thức tấn công .............................................................. 79 

D.2.1 Tổng quan ........................................................................................................................... 79 

D.2.2 Mô hình hệ thống ................................................................................................................ 79 

D.2.3 Trình bày cây hình thức tấn công ........................................................................................ 81 

D.2.4 Kẻ tấn công loại 1: Người dùng dịch vụ .............................................................................. 81 

D.2.5 Kẻ tấn công loại 2: Nhà cung cấp dịch vụ thu phí ................................................................ 87 

D.2.6 Kẻ tấn công loại 3: Bộ tính thu phí ...................................................................................... 91 

D.2.7 Kẻ tấn công loại 4: Tin tặc ................................................................................................... 94 

D.2.8 Kẻ tấn công loại 5: Nhà hoạt động ...................................................................................... 98 

D.2.9 Kẻ tấn công loại 6: Nhà cung cấp kênh truyền .................................................................. 100 

D.2.10 Kẻ tấn công loại 7: Doanh nghiệp ................................................................................... 101 

D.2.11 Kẻ tấn công loại 8: Chính phủ ......................................................................................... 104 

D.2.12 Kẻ tấn công loại 9: Cơ quan nhà nước nước ngoài ........................................................ 107 

D.3 Phân tích mối đe dọa dựa trên tài sản ..................................................................................... 110 

D.3.1 Yêu cầu chung .................................................................................................................. 110 

D.3.2 Nội dung bị đe dọa ............................................................................................................ 110 

D.3.3 Ma trận tuân thủ ................................................................................................................ 111 

D.3.4 Trình bày về các mối đe dọa ............................................................................................. 113 

D.3.5 Các mối đe dọa chung ...................................................................................................... 114 

D.3.6 Tài sản loại 203: Chi tiết thanh toán .................................................................................. 117 

D.3.7 Tài sản loại 204: Báo cáo phí OBE ................................................................................... 119 

D.3.8 Tài sản loại 205: Thông tin tùy chỉnh ................................................................................. 120 

D.3.9 Tài sản loại 206: Thông tin hợp đồng người sử dụng dịch vụ............................................ 121 



 

 
 

5 

D.3.10 Tài sản loại 207: Danh sách ngoại lệ .............................................................................. 121 

D.3.11 Tài sản loại 208: Dịch vụ khách hàng ............................................................................. 122 

D.3.12 Tài sản loại 209: OBE ..................................................................................................... 123 

D.3.13 Tài sản loại 210: Quyền riêng tư của người dùng dịch vụ ............................................... 126 

D.3.14 Tài sản loại 211: RSE ..................................................................................................... 127 

D.3.15 Tài sản loại 212: Hình ảnh và danh tiếng của các bên liên quan EFC ............................. 129 

D.3.16 Tài sản loại 213: Hệ thống trung tâm TC và TSP ............................................................ 129 

D.3.18 Tài sản loại 215: Đối tượng tin cậy ................................................................................. 133 

D.3.19 Tài sản loại 216: Nhận dạng người dùng dịch vụ ............................................................ 135 

D.3.20 Tài sản loại 217: Dữ liệu ngữ cảnh thu phí ..................................................................... 137 

D.3.21 Tài sản loại 218: Phương tiện thanh toán ....................................................................... 138 

D.3.22 Tài sản loại 219: Quyền tự chủ hạn chế .......................................................................... 138 

D.3.23 Tài sản loại 220: Lược đồ EFC ....................................................................................... 139 

D.3.24 Tài sản loại 221: Điều kiện hợp đồng .............................................................................. 140 

D.3.25 Tài sản loại 222: Quy tắc hoạt động ................................................................................ 142 

D.3.26 Tài sản loại 223: Khiếu nại .............................................................................................. 143 

D.3.27 Tài sản loại 224: Chứng nhận ......................................................................................... 144 

D.3.28 Tài sản loại 225: Báo cáo tham số đảm bảo chất lượng ................................................. 145 

D.3.29 Tài sản loại 226: Dữ liệu thực thi .................................................................................... 146 

D.3.30 Tài sản loại 227: Hóa đơn ............................................................................................... 147 

D.3.31 Tài sản loại 228: ICC ...................................................................................................... 147 

Phụ lục E .......................................................................................................................................... 150 

(Tham khảo) ..................................................................................................................................... 150 

Chính sách bảo mật .......................................................................................................................... 150 

E.1 Yêu cầu chung ......................................................................................................................... 150 

E.1.1 Tổng quan về Phụ lục này................................................................................................. 150 

E.1.2 Động cơ thúc đẩy nhu cầu của các chính sách bảo mật ................................................... 150 

E.2 Ví dụ về chính sách bảo mật lược đồ EFC .............................................................................. 150 

E.2.1 Động lực để bảo mật thông tin .......................................................................................... 150 

E.2.2 Mục đích của chính sách bảo mật ..................................................................................... 151 

E.2.3 Phạm vi của chính sách bảo mật ...................................................................................... 151 

E.3 Phát triển các chính sách bảo mật của nhà khai thác .............................................................. 154 

E.3.1 Yêu cầu chung .................................................................................................................. 154 

E.3.2 Yêu cầu về giao diện......................................................................................................... 155 

E.3.3 Yêu cầu về lưu trữ dữ liệu ................................................................................................ 155 

Phụ lục F ........................................................................................................................................... 156 



TCVN XXXX: 202x 

 

(Tham khảo) ...................................................................................................................................... 156 

Ví dụ về chính sách bảo mật EETS ................................................................................................... 156 

F.1 Yêu cầu chung ......................................................................................................................... 156 

F.2 Các luật và quy định cơ bản ..................................................................................................... 156 

F.3 Tổ chức bảo mật thông tin EETS ............................................................................................. 156 

F.3.1 Yêu cầu chung .................................................................................................................. 156 

F.3.2 Ban chỉ đạo ....................................................................................................................... 156 

F.3.3 Mô hình tin cậy .................................................................................................................. 156 

Phụ lục G .......................................................................................................................................... 157 

(Tham khảo) ...................................................................................................................................... 157 

Đề xuất triển khai tập trung vào quyền riêng tư ................................................................................. 157 

G.1 Yêu cầu chung ......................................................................................................................... 157 

G.2 Cơ sở pháp lý ở EU ................................................................................................................. 157 

G.2.1 Quy định chung về bảo vệ dữ liệu của Châu Âu (Chỉ thị của EU 2016/679/EC) ................ 157 

G.2.2 Chỉ thị bảo vệ dữ liệu chung của Châu Âu (GDPR) ........................................................... 158 

G.3 Yêu cầu của người sử dụng dịch vụ ........................................................................................ 158 

Thư mục tài liệu tham khảo ............................................................................................................... 159 

 



 

 
 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lời nói đầu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TCVN ISO XXXX:202x hoàn toàn tương đương ISO 19299:2020. 

TCVN ISO/IEC XXXX:202x do do Tổng cục Đường bộ Việt Nam biên soạn, 

Bộ Giao thông vận tải đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 

thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. 

 



TCVN XXXX: 202x 

 

Lời giới thiệu 

Quá trình phát triển cho một khái niệm bảo mật và triển khai để bảo vệ mọi thiết bị điện tử hiện có của 

Hệ thống thu phí (EFC) thường bao gồm một số bước như sau (xem Hình 1):  

- Xác định các mục tiêu bảo mật và các tuyên bố chính sách trong bảo mật;  

- Phân tích mối đe dọa với đánh giá rủi ro để xác định các yêu cầu bảo mật;  

- Phát triển các biện pháp bảo mật theo sau là phát triển các thông số kỹ thuật kiểm tra bảo mật. 

Mỗi tác nhân trong hệ thống EFC hiện có thực hiện các biện pháp bảo mật đã xác định và giám sát hiệu 

quả. Khi một biện pháp bảo mật được phát hiện không hoạt động bình thường, quá trình cải tiến sẽ đã 

bắt đầu. Sự phát triển của khung bảo mật EFC tuân theo cách tiếp cận này, với những điều hạn chế 

sau: 

- Không có chính sách bảo mật tiêu chuẩn nào có sẵn, cũng như không thể xác định chính sách bảo 

mật: Chính sách bảo mật chỉ có thể được xác định bởi các bên liên quan chịu trách nhiệm và nó bị giới 

hạn bởi luật và quy định. Tuy nhiên, Tiêu chuẩn này cung cấp các ví dụ cơ bản về các chính sách bảo 

mật có thể có (trong Phụ lục E đến Phụ lục F).  

- Không thể thực hiện đánh giá rủi ro tiêu chuẩn: Đánh giá rủi ro so sánh các tổn thất có thể xảy ra đối 

với các bên liên quan với các nguồn lực cần thiết (ví dụ: thiết bị, kiến thức, thời gian) để thực hiện một 

cuộc tấn công, đánh giá rủi ro dựa trên việc đánh giá chi phí và lợi ích của mỗi biện pháp đối phó. 

- Không có thiết kế hoặc cấu hình hệ thống cụ thể nào được coi là có thể áp dụng chung. Chỉ có sẵn 

các tiêu chuẩn cơ sở của EFC được lấy làm tài liệu tham khảo. Chi tiết kỹ thuật cụ thể của một hệ thống 

cụ thể (ví dụ: máy chủ, trung tâm máy tính và các thành phần mạng phân tán như thiết bị bên đường) 

cần phải bổ sung vào nội dung cần được xem xét khi thực hiện các biện pháp bảo mật.  

Việc lựa chọn các yêu cầu và các biện pháp bảo mật tương ứng cho một hệ thống EFC hiện có dựa 

trên chính sách bảo mật và đánh giá rủi ro của một số hệ thống của các bên liên quan. Do không có 

chính sách bảo mật hợp lệ tổng thể, cũng như không có khả năng cung cấp đánh giá rủi ro hữu ích, 

khung bảo mật EFC cung cấp một hộp công cụ mở rộng (nhưng không đầy đủ) về các yêu cầu và đo 

kiểm bảo mật. Để hiểu nội dung của Tiêu chuẩn này, người đọc nên biết các giả định về phương pháp 

luận được sử dụng để phát triển nó. 
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Hệ thống thu phí điện tử – Khung bảo mật dữ liệu thu phí 

Electronic fee collection - Security framework 

1 Phạm vi áp dụng 

Tiêu chuẩn này xác định khung bảo mật thông tin cho tất cả các đơn vị tổ chức và kỹ thuật 

của một chương trình EFC và cho các giao diện liên quan, dựa trên kiến trúc hệ thống được 

xác định trong tiêu chuẩn ISO 17573-1. Khung bảo mật mô tả một tập hợp các yêu cầu bảo 

mật và các biện pháp bảo mật liên quan.  

Trong Phụ lục D bao gồm danh sách các mối đe dọa tiềm ẩn đối với hệ thống EFC và mối 

liên quan có thể có với các yêu cầu bảo mật đã xác định. Các mối đe dọa này có thể được 

sử dụng để phân tích mối đe dọa nhằm xác định các yêu cầu bảo mật liên quan đối với hệ 

thống EFC.  

Các biện pháp bảo mật liên quan để bảo mật hệ thống EFC sau đó có thể được rút ra từ các 

yêu cầu bảo mật được xác định.  

2 Tài liệu viện dẫn 

Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu 

viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn 

không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung 

(nếu có). 

- ISO 2859-1, Sampling procedures for inspection by attributes - Part 1: Sampling schemes 

indexed by acceptance quality limit (AQL) for lot-by-lot inspection (Quy trình lấy mẫu để kiểm 

tra theo các thuộc tính - Phần 1: Các kế hoạch lấy mẫu được lập chỉ mục theo giới hạn chất 

lượng chấp nhận (AQL) để kiểm tra từng lô). 

- ISO/IEC 7816-3, Identification cards - Integrated circuit cards - Part 3: Cards with contacts 

- Electrical interface and transmission protocols (Thẻ nhận dạng - Thẻ mạch tích hợp - Phần 

3: Thẻ có tiếp điểm - Giao diện điện và giao thức truyền dẫn). 

- ISO/IEC 8825-1, Information technology - ASN.1 encoding rules: Specification of Basic 

Encoding Rules (BER), Canonical Encoding Rules (CER) and Distinguished Encoding Rules 

(DER) - Part 1 (Công nghệ thông tin - Quy tắc mã hóa ASN.1: Quy tắc mã hóa cơ bản (BER), 

Quy tắc mã hóa hợp quy (CER) và Quy tắc mã hóa phân biệt (DER) - Phần 1). 

- ISO/IEC 9594-8: 2017, Information technology - Open Systems Interconnection - The 

Directory – Part 8: Public-key and attribute certificate frameworks (Công nghệ thông tin - Kết 

nối hệ thống mở - Thư mục - Phần 8: Khoá công khai và khuôn khổ xác thực thuộc tính). 

- ISO/IEC 9797-1: 2011, Information technology - Security techniques - Message 

Authentication Codes (MACs) - Part 1: Mechanisms using a block cipher (Công nghệ thông 

tin - Các kỹ thuật an toàn - Mã xác thực tin nhắn (MAC) - Phần 1: Cơ chế sử dụng mật mã 

khối).  

- ISO/IEC 11770-1: 2010, Information technology - Security techniques - Key management - 

Part 1: Framework (Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Quản lý khóa - Phần 1: 

Khuôn khổ).  
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- ISO/IEC 11770-3: 2015, Information technology - Security techniques - Key management - 

Part3: Mechanisms using asymmetric techniques (Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn 

- Quản lý khóa - Phần 3: Cơ chế sử dụng kỹ thuật bất đối xứng).  

- ISO 12813, Electronic fee collection - Compliance check communication for autonomous 

systems (Thu phí điện tử - Giao tiếp kiểm tra sự tuân thủ cho các hệ thống tự trị).  

- ISO 12855, Electronic fee collection - Information exchange between service provision and 

toll charging (Thu phí điện tử - Trao đổi thông tin giữa cung cấp dịch vụ và thu phí).  

- ISO 13141, Electronic fee collection - Localization augmentation communication for 

autonomous systems (Thu phí điện tử - Truyền thông nâng cao định vị hóa cho các hệ thống 

tự trị). 

- ISO 14906, Electronic fee collection - Application interface definition for dedicated short-

range communication (Thu phí điện tử - Cải tiến giao diện ứng dụng cho giao tiếp tầm ngắn 

chuyên dụng). 

- ISO 17575-1, Electronic fee collection - Application interface definition for autonomous 

systems-Part1: Charging (Thu phí điện tử - Xác định giao diện ứng dụng cho các hệ thống tự 

trị - Phần 1: Tính phí).  

- ISO/TS 17573-2, Electronic fee collection - System architecture for vehicle related tolling - 

Part2: Vocabulary (Thu phí điện tử - Kiến trúc hệ thống cho phương tiện liên quan đến tính 

phí- Phần 2: Từ vựng). 

- ISO/IEC 18031, Information technology - Security techniques – Random bit generation 

(Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Tạo bit ngẫu nhiên). 

- ISO/IEC 18033-2, Information technology - Security techniques - Encryption algorithms – 

Part 2: Asymmetric ciphers (Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Thuật toán mã hóa 

- Phần 2: Mật mã không đối xứng). 

- ISO/IEC 19790, Information technology - Security techniques - Security requirements for 

cryptographic modules (Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Yêu cầu bảo mật đối 

với mô-đun mật mã). 

- EN 15509: 2014, Electronic fee collection - Interoperability application profile for DSRC (Thu 

phí điện tử - Phần mềm ứng dụng khả năng tương tác cho DSRC). 

- CEN/TS 16702-1, Electronic fee collection - Secure monitoring for autonomous toll systems 

- Part1: Compliance checking (Thu phí điện tử - Giám sát an toàn đối với hệ thống thu phí tự 

động - Phần 1: Kiểm tra sự tuân thủ). 

- IETF RFC 4648: 2006-10, The Base16, Base32, and Base64 Data Encodings (Mã hóa dữ 

liệu Base16, Base32 và Base64). 

- IETF RFC 5280: 2008-05, Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate and Certificate 

Revocation List (CRL) Profile (Hồ sơ danh sách thu hồi chứng chỉ và chứng chỉ cơ sở hạ tầng 

khóa công khai Internet X.509). 

- Federal Information Processing Standards (FIPS) PUB 140-2, December 2002, Security 

requirements for cryptographic modules (Tiêu chuẩn xử lý thông tin liên bang (FIPS) PUB 

140-2, tháng 12 năm 2002, Yêu cầu bảo mật đối với mô-đun mật mã). 

3 Thuật ngữ và định nghĩa 

Tiêu chuẩn này sử dụng các thuật ngữ và định nghĩa sau: 

Đối với mục đích của Tiêu chuẩn này, các thuật ngữ và định nghĩa được đưa ra trong ISO/TS 
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17573-2 và những điều sau đây sẽ được áp dụng. 

3.1  

Tài sản (asset) 

là bất cứ thứ gì có giá trị đối với một bên liên quan. 

CHÚ THÍCH 1: Tài sản có thể hữu hình hoặc vô hình  

3.2 

Nhà cung cấp chứng thực số 

CA (Certification Authority) 

được một hoặc nhiều tổ chức tin cậy để chỉ định và thu hồi các chứng chỉ khóa công khai.  

3.3 

Sự đồng ý của chủ thể dữ liệu 

bất kỳ dấu hiệu bằng văn bản cụ thể và thông tin được cung cấp tự do nào về mong muốn 

của chủ thể dữ liệu mà chủ thể dữ liệu ký kết thỏa thuận đối với dữ liệu cá nhân liên quan 

đến việc thông tin đang được xử lý.  

3.4  

Các biện pháp 

thực thi hoặc các hành động được thực hiện để đạt được sự tuân thủ pháp luật, quy định 

hoặc quy tắc. 

CHÚ THÍCH 1: Trong bối cảnh này, quy trình bắt buộc tuân thủ chế độ thu phí.   

3.5  

Chia lô  

xác định số lượng danh mục, được phân phối cùng nhau.  

CHÚ THÍCH 1: Lô kiểm tra có thể bao gồm một số lô hoặc các phần của lô.   

3.6  

Chính sách  

Mục đích và định hướng của một tổ chức được thể hiện chính thức bởi ban quản lý cấp cao.   

3.7  

Mẫu vật  

tập hợp một hoặc nhiều danh mục được lấy từ một lô và nhằm cung cấp thông tin về lô  

3.8  

Người sử dụng dịch vụ  

SU (Service user) 

thuật ngữ chung được sử dụng cho khách hàng của nhà cung cấp dịch vụ thu phí, một người 

chịu trách nhiệm thu phí, chủ phương tiện, nhà điều hành đội tàu, tài xế/lái xe, tùy thuộc vào 

ngữ cảnh. 

4 Ký hiệu và thuật ngữ viết tắt  

Từ viết tắt Ý nghĩa 

C_CR - Access Credentials (ISO 14906) Thông tin xác thực truy cập  

ADU - Application Data Unit Đơn vị dữ liệu ứng dụng  

CA - Certification Authority (ISO 21188) Cơ quan chứng nhận  
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Từ viết tắt Ý nghĩa 

CCC - Compliance Check 

Communication (ISO 12813) 
Thông tin liên lạc kiểm tra tuân thủ  

CN - Cellular Network Mạng di động 

CRL - Certificate Revocation List Xác nhận danh sách thu hồi  

DSRC - Dedicated Short-Range 

Communication (ISO 14906) 
Giao tiếp tầm ngắn chuyên dụng  

EETS - European electronic toll service Dịch vụ thu phí điện tử châu Âu 

EFC - Electronic Fee Collection (ISO 

17573-1) 
Thu phí điện tử  

GNSS - Global Navigation And Satellit 

Te System (ISO 17573-1) 
Hệ thống vệ tinh và định vị toàn cầu  

HTTP - Hypertext Transfer Protocol Giao thức truyền siêu văn bản 

HTTPS - HTTP Over Secure Socket Http có lớp cổng bảo mật 

HW - Hardware Phần cứng 

ICC - Integrated Circuit(S) Card (Các) thẻ mạch tích hợp 

ICS - Implementation Conformance 

Statement (ISO 14907-2) 

NOTE Under preparation. Stage at the time of 

publication: ISO/DIS 14907-2:2020 

Tuyên bố tuân thủ thực hiện 

Lưu ý: đang chuẩn bị. Giai đoạn tại thời điểm 

xuất bản: ISO/DIS 14907-2: 2020. 

IETF - Internet Engineering Task Force Lực lượng đặc nhiệm kỹ thuật internet 

IM - Interoperability Management Quản lý khả năng tương tác 

Ipsec - Internet Protocol Giao thức internet bảo mật 

ISMS - Information Security 

Management System (e.g. ISO/IEC 

27001) 

Hệ thống quản lý bảo mật thông tin 

LAC - Localization Augmentation 

Communication (ISO 13141) 
Giao tiếp nâng cao định vị 

MAC - Message Authentication Code Mã xác thực tin nhắn  

MAC_TC DSRC - Message 

Authentication Code For Toll Charger 

Mã xác thực tin nhắn DSRC cho bộ tính thu 

phí 

MAC_TSP DSRC - Message 

Authentication Code For Toll Service 

Provider 

Mã xác thực tin nhắn DSRC cho nhà cung cấp 

dịch vụ thu phí 

OBE - On-Board Equipment (ISO 14906) Thiết bị gắn trên phương tiện 

OID - Object Identifier Bộ nhận dạng đối tượng 

PKI - Public Key Infrastructure Hạ tầng khóa công khai 
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Từ viết tắt Ý nghĩa 

RQ - Requirement Yêu cầu 

RSA - Rivest, Shamir and Adleman  

NOTE - RSA is an algorithm for public-key 

cryptography also referred to as asymmetrical 

cryptographic technique. 

Mã hóa RSA là thuật toán cho mật mã khóa 

công khai còn được gọi là mã hóa không đối 

xứng. 

RSE - Roadside Equipment (ISO 14906) Thiết bị bên đường 

SAM - Secure Application Module Mô-đun ứng dụng bảo mật 

SHA-1 - Secure Hash Algorith Thuật toán băm bảo mật SHA-1 

SM - Security Measure 

(countermeasure) 
Biện pháp bảo mật (biện pháp đối phó) 

SU - Service User Người sử dụng dịch vụ 

SW - Software Phần mềm 

TC - Toll Charger (ISO 17573-1) Bộ tính phí 

TLS - Transport Layer Security Bảo mật tầng giao vận 

TSP - Toll Service Provider Nhà cung cấp dịch vụ thu phí 

TTP - Trusted Third Party Bên thứ ba đáng tin cậy 

VPN - Virtual Private Network Mạng riêng ảo 

 

5 Mô hình tin cậy  

5.1 Tổng quan  

Mô hình tin cậy cung cấp độ tin cậy và chức năng cơ bản để triển khai các và các kênh liên lạc 

an toàn giữa nhà cung cấp dịch vụ thu phí (TSP), bộ tính thu phí (TC) và quản lý khả năng 

tương tác (IM). Mô hình ủy thác có hai cấp độ khác nhau, đó là khuôn khổ hợp đồng giữa các 

bên liên quan [TC, TSP và người dùng dịch vụ (SU)] và mô hình kỹ thuật tin cậy giữa cơ sở hạ 

tầng CNTT của TC và TSP. 

Mô hình tin cậy giả định rằng không tồn tại mối quan hệ kỹ thuật tin cậy ban đầu giữa bất kỳ 

bên liên quan nào hoặc được cung cấp bởi một bên thứ ba được xác định trước.  

5.2 Mối quan hệ tin cậy của các bên liên quan  

Ba loại quan hệ tin cậy ngang hàng dựa trên hợp đồng hai chiều có mặt trong Mô hình vai 

trò EFC:  

- giữa TC và TSP;  

- giữa TSP và SU;  

- giữa TC hoặc TSP và IM.  

Không có mối quan hệ tin cậy trực tiếp giữa TC và người sử dụng dịch vụ, như được minh 

họa trong Hình 7. 

Nghĩa vụ của người sử dụng dịch vụ là thanh toán cho dịch vụ vận tải (ví dụ: sử dụng đường 

bộ) theo luật và quy định của lĩnh vực thu phí tương ứng bằng cách sử dụng OBE do TSP 

cấp.  
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Hình 7 - Mối quan hệ tin cậy của các bên liên quan 

Việc quản lý khả năng tương tác có thể là một tổ chức đơn lẻ hoặc một tập hợp một số thực 

thể thực hiện các nhiệm vụ khác nhau. Việc ban hành các quy tắc, quy định và thông tin 

người dùng chung bởi quản lý khả năng tương tác (IM) được thực hiện bằng quan hệ đáng 

tin cậy nằm ngoài phạm vi của Tiêu chuẩn này (các mũi tên chấm trong Hình 7).  

Mối quan hệ tin cậy giữa IM và TC hoặc TSP là những mối quan hệ khác được sử dụng để 

chứng nhận tổ chức hoặc thiết bị và chức năng Bên thứ ba đáng tin trong trường hợp IM 

thực hiện điều này.  

Một mô hình được hỗ trợ là thỏa thuận giữa TC và TSP để sử dụng Bên thứ ba đáng tin cậy 

(TTP) (ví dụ: để cấp chứng chỉ gốc khóa công khai). Mối quan hệ như vậy có thể bao gồm 

mối quan hệ IM với TC và TSP. Bên thứ ba đáng tin có thể được thực hiện như một phần 

của IM hoặc (các) Bên thứ ba đáng tin bên ngoài có thể được sử dụng để cấp chứng chỉ gốc. 

Tiêu chuẩn này không yêu cầu TTP bắt buộc trong mô hình tin cậy phân cấp nhưng hỗ trợ 

việc sử dụng nó.  

Một mô hình được hỗ trợ khác dựa trên thỏa thuận giữa TC và TSP (ủy thác trực tiếp), được 

thực hiện bằng cách trao đổi chứng chỉ gốc tự ký. Mối quan hệ tin cậy ngang hàng như vậy 

cũng có thể bao gồm các mối quan hệ IM với TC và TSP. Tiêu chuẩn này không yêu cầu mô 

hình tin cậy ngang hàng bắt buộc nhưng hỗ trợ việc sử dụng nó. 

Mối quan hệ kỹ thuật tin cậy của bất kỳ mô hình tin cậy đã chọn nào giữa TSP và người sử 

dụng dịch vụ (SU) cũng như mối quan hệ tin cậy gián tiếp giữa TC và SU nằm ngoài phạm 

vi của Tiêu chuẩn này.  

5.3 Mô hình kỹ thuật tin cậy  

5.3.1 Yêu cầu chung  

Mô hình kỹ thuật tin cậy xác định mối quan hệ tin cậy giữa các bên liên quan khác nhau.  

5.3.2 Mô hình tin cậy cho các mối quan hệ TC và TSP  

Mô hình kỹ thuật tin cậy sử dụng Rec. ITU-T X.509 (10/2016) ISO/IEC 9594-8 phiên bản 3 

khuôn khổ chứng nhận thuộc tính và khóa công khai để thiết lập các kênh truyền thông an 

toàn. Các kênh liên lạc an toàn này đảm bảo tính bảo mật, tính toàn vẹn, tính xác thực và 

không từ chối (chỉ với bằng chứng xuất xứ) của các thông điệp được trao đổi giữa TC và TSP.  
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Việc sử dụng ISO/IEC 9594-8, tức là sử dụng khả năng nhập và sử dụng song song các 

chứng chỉ gốc (tự ký) khác nhau trong mô hình tin cậy, cho phép hỗ trợ cả phương pháp tiếp 

cận ngang hàng và phương pháp phân cấp bằng cách sử dụng bên thứ ba đáng tin cậy. 

Ngoài ra, nó cũng cho phép một cách tiếp cận hỗn hợp với quan hệ ngang hàng giữa TC và 

TSP một mặt, và mặt khác là cách tiếp cận của cơ quan chứng nhận TTP (CA). Hình 8 minh 

họa một ví dụ về cách tiếp cận mô hình tin cậy được hỗ trợ bởi Tiêu chuẩn này.  

 

Hình 8 - Ví dụ về môi trường mô hình tin cậy hỗn hợp 

Hình 8 chỉ ra khả năng của một mô hình tin cậy cho phép một thực thể tham gia vào một môi 

trường hỗn hợp sử dụng cả hai cách tiếp cận. Hộp có dấu chấm được đánh dấu là "tin cậy 

phân cấp" hiển thị các bên thứ ba đáng tin cậy với vai trò là cơ quan cấp chứng chỉ (CA1 và 

CA2), cấp chứng chỉ cho từng thực thể dựa trên chứng chỉ gốc tự ký được nhập bởi các thực 

thể. Cũng có thể Bên thứ ba đáng tin CA trực tiếp cấp chứng chỉ cho các thực thể kỹ thuật 

giao tiếp với nhau. Trong trường hợp này, không có chứng chỉ gốc nào tồn tại và việc bảo 

mật tất cả các giao diện sẽ được thiết lập bằng cách chấp nhận song phương các chứng chỉ 

tự ký. Mối quan hệ tin cậy cũng có thể được thiết lập trên các Bên thứ ba đáng tin CA khác 

nhau như được chỉ ra bởi các kết nối có dấu chấm TC1 tin cậy TTP CA1 và TSP3 tin cậy 

Bên thứ ba đáng tin CA2. Bên thứ ba đáng tin CA1 cũng tin cậy Bên thứ ba đáng tin CA2 và 

ngược lại. Do đó, cũng có mối quan hệ tin cậy giữa TC1 và TSP3.  

Hộp có dấu chấm được đánh dấu là “tin cậy ngang hàng” hiển thị các thực thể tạo chứng chỉ 

gốc tự ký. Các thực thể trong phần chồng chéo của hộp (tức là TC1, TSP2 và TSP3) nhập 

cả chứng chỉ do Bên thứ ba đáng tin CAs cấp và đối tác tin cậy ngang hàng được kết nối 

(tức là TC3, TSP1) tự ký chứng chỉ gốc.  

Việc sử dụng khuôn khổ và chứng chỉ ISO/IEC 9594-8 cũng cho phép cấu trúc CA phân cấp 

với CA gốc và CA cấp dưới. Để hạn chế sự phức tạp của việc triển khai và để hỗ trợ khả 

năng tương tác, tập hợp các mức chứng nhận được phép sẽ được giới hạn như được chỉ ra 

trong 5.4.3.  

Loại và cấu trúc được sử dụng của mô hình cho mối quan hệ tin cậy giữa các bên liên quan là 

một quyết định trong khuôn khổ hợp đồng của họ và phụ thuộc vào các yêu cầu kỹ thuật của 

họ, cũng như khuôn khổ pháp lý. IM trong một hệ thống EFC có thể tương tác phải phát triển 

và duy trì một mô hình tin cậy phù hợp. Ví dụ về EETS có thể được tìm thấy trong Phụ lục F.  

5.3.3 Mô hình tin cậy cho TSP và quan hệ người dùng dịch vụ  

Một cơ chế quan hệ tin cậy được chuẩn hóa cho sự tin cậy giữa TSP và người dùng dịch vụ 
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là không cần thiết cho khả năng tương tác. Giải pháp cho giao tiếp đáng tin cậy và bảo mật 

giữa TSP và người dùng dịch vụ là quyết định của TSP dựa trên các yêu cầu pháp lý đối với 

hợp đồng giữa TSP và người sử dụng dịch vụ.  

Theo ISO 17573-1, hoạt động của OBE và việc cung cấp các khai báo phí một cách an toàn 

là một phần của vai trò TSP. Do đó, các yêu cầu để đạt được bảo mật đầu cuối từ OBE đến 

giao diện với hệ thống TCs được coi là giao diện nội bộ của TSP.  

Nếu các yêu cầu bảo mật từ Điều khoản 6 đối với bảo mật đầu cuối được áp đặt bởi chính 

sách bảo mật, thì các biện pháp bảo mật liên quan từ Điều 7 cần phải được thực hiện.  

5.3.4 Mô hình tin cậy cho các quan hệ quản lý khả năng tương tác  

Việc quản lý khả năng tương tác có thể ban hành các quy tắc, quy định và tiêu chuẩn cho hệ 

thống EFC thông qua các kênh được công nhận phổ biến. Thông tin liên lạc giữa IM và TC 

hoặc TSP (ví dụ: chứng nhận tổ chức hoặc thiết bị) có thể được thực hiện bằng các phương 

pháp như thư vật lý và gặp mặt trực tiếp. Không yêu cầu mô hình kỹ thuật tin cậy cho một trong 

hai thông tin liên lạc này. Đối với tất cả các trường hợp yêu cầu các kênh trao đổi dữ liệu điện 

tử, mô hình kỹ thuật tin cậy tương tự như được định nghĩa trong 5.3.2 sẽ được sử dụng.  

5.4 Thực hiện mô hình tin cậy 

5.4.1 Thiết lập quan hệ tin cậy  

Sau khi TC và TSP đã đồng ý về mối quan hệ ủy thác được sử dụng và đã ký hợp đồng, họ 

sẽ thiết lập mối quan hệ ủy thác kỹ thuật. Bước đầu tiên để thiết lập quan hệ tin cậy là nhập 

một chứng chỉ gốc. Đây có thể là chứng chỉ gốc CA của một Bên thứ ba đáng tin đã thỏa 

thuận hoạt động như một CA gốc hoặc chứng chỉ gốc (tự ký) của TC hoặc TSP tương ứng, 

như được giải thích trong 5.3.2.  

Nếu sử dụng Bên thứ ba đáng tin, việc truy xuất chứng chỉ gốc CA phải được thực hiện theo 

cơ chế 3 của ISO/IEC 11770-3: 2015, Điều 12 hoặc tương đương. Một số quy trình có thể 

được sử dụng như sau:  

- tải xuống chứng chỉ từ một trang web được công nhận và an toàn; 

- lấy chứng chỉ trên mỗi bộ chuyển tin nhanh (courier), nếu được Bên thứ ba đáng tin hỗ trợ;  

- nhận nó qua e-mail đã ký.  

Trong trường hợp mô hình ủy thác ngang hàng, việc trao đổi chứng chỉ gốc CA giữa TC và 

TSP sẽ được thực hiện bằng cách sử dụng một kênh liên lạc an toàn đảm bảo tính xác thực 

của người phát hành và người gửi (bằng chứng xuất xứ). Việc trao đổi chứng chỉ gốc sẽ 

được thực hiện bằng một trong hai cơ chế vận chuyển khóa công khai sau:  

- Cơ chế 1: Cơ chế này sẽ thực hiện các biện pháp của cơ chế 1 của ISO/IEC11770-3: 2015, 

Điều 12, nhưng sử dụng chứng chỉ thay vì khóa công khai. Ví dụ, nó có thể được thực hiện 

bằng một cuộc họp thực tế khi cả hai bên liên quan (đại diện của TC và TSP, tương ứng) 

trao đổi mã thông báo nhận dạng hợp lệ (ví dụ: hộ chiếu) và các tài liệu chứng minh mối quan 

hệ với tổ chức của họ. ISO/IEC 11770-3 Cơ chế vận chuyển khóa công cộng 1 có thể được 

thực hiện như một phần của hợp đồng quy trình ký kết để đảm bảo tính xác thực của khóa 

công khai và xác thực.  

- Cơ chế 2: Cơ chế này sẽ thực hiện các biện pháp của cơ chế 2 của ISO/ IEC11770-3: 2015, 

Điều 12, nhưng sử dụng xác thực thay vì khóa công khai. Ví dụ, nó có thể được triển khai 

bởi gửi chứng chỉ gốc thông qua e-mail đã ký (sử dụng chứng chỉ xác thực khác, ví dụ như 

do TTP cấp) và sau đó kiểm tra dấu vân tay qua điện thoại hoặc gửi giấy xác nhận qua 

chuyển phát nhanh xác thực người gửi. Nếu ISO/IEC 11770-3 cơ chế vận chuyển khóa công 
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khai 2 được sử dụng, xác minh mã thông báo khóa phải được được thực hiện bằng cách sử 

dụng dấu truy vết của chứng chỉ gốc dựa trên các thuật toán được xác định trong ISO 12855.  

5.4.2 Gia hạn và thu hồi quan hệ ủy thác 

Chứng chỉ gốc phải có hiệu lực và độ dài khóa được khuyến nghị để sử dụng trong thời gian 

đã lên kế hoạch thời hạn hợp đồng giữa TC và TSP. Để biết độ dài và thời hạn hiệu lực của 

khóa được khuyến nghị, hãy xem, ví dụ:  

- các đề xuất của NIST từ năm 2016 theo https://www.keylength.com/en/4/ hoặc; 

- các khuyến nghị của ECRYPT-CSA từ năm 2018 theo https://www.keylength.com/en/3/.  

Mối quan hệ tin cậy sẽ tự động kết thúc khi chứng chỉ gốc không được thay thế vào ngày hết 

hạn. Việc thay thế chứng chỉ gốc phải được thực hiện như đã nêu trong 5.4.1. Tất cả các 

chứng chỉ thực thể cuối đã được cấp về chứng chỉ gốc này sẽ được gia hạn theo quy trình 

được định nghĩa trong 5.4.3.  

Tổ chức phát hành chứng chỉ có thể thu hồi chứng chỉ gốc trước khi hết hạn. Thu hồi gốc 

xác nhận sẽ được thực hiện theo một thủ tục tương tự như việc chấm dứt hợp đồng thương 

mại giữa TC và TSP và dẫn đến việc chấm dứt quan hệ ủy thác. Mối quan hệ tin cậy sẽ tự 

động kết thúc khi chứng chỉ gốc bị thu hồi.  

Thông tin về việc thu hồi chứng chỉ gốc sẽ được phân phối thông qua việc thu hồi chứng chỉ 

Danh sách (CRL) được định nghĩa trong ISO/IEC 9594-8, được ký bằng khóa riêng của 

chứng chỉ gốc. Kỹ thuật số chữ ký của thông báo sẽ được xác minh bằng khóa công khai 

của chứng chỉ gốc được nhập ban đầu. 

Các hoạt động khác cần thiết để xử lý các chứng chỉ gốc bị xâm phạm nằm ngoài phạm vi 

của Tiêu chuẩn này.  

5.4.3 Cấp và thu hồi chứng chỉ CA phụ và tổ chức cuối 

Khóa riêng tư của chứng chỉ gốc sẽ chỉ được sử dụng để ký chứng chỉ thực thể cuối hoặc 

CA phụ. Mục đích và việc sử dụng chứng chỉ thực thể cuối (ví dụ: giao tiếp từ TC với TSP) 

sẽ được xác định bởi bằng cách sử dụng tiện ích mở rộng sử dụng khóa mở rộng trong 

chứng chỉ ISO/IEC 9594-8.  

Việc thực hiện quy trình xác minh chứng nhận sẽ hỗ trợ chuỗi chứng nhận bắt đầu từ chứng 

chỉ gốc và có chứa tối đa bốn cấp độ xác thực (tức là Gốc> CA1> CA2> CA3> Đối tượng 

cuối) được ký bởi CA phụ hoặc khóa cá nhân của thực thể cuối.  

Mỗi pháp nhân phải có ít nhất ba chứng chỉ thực thể cuối khác nhau để được sử dụng cho:  

- các kênh liên lạc an toàn;  

- ký tin nhắn, và số; 

- mục đích mã hóa tin nhắn hoặc khóa.  

Các chứng chỉ thực thể cuối này phải có thời hạn hiệu lực dưới hai năm. Thông tin về việc thu 

hồi chứng chỉ thực thể cuối sẽ được phân phối bằng cách ban hành Danh sách thu hồi chứng 

chỉ (CRL) được xác định trong ISO/IEC 9594-8, được ký bằng khóa riêng của chứng chỉ gốc. 

Chữ ký điện tử của thông điệp sẽ được xác minh bằng khóa công khai của chứng chỉ gốc được 

nhập ban đầu. Trao đổi chứng chỉ và CRLs được định nghĩa trong Điều khoản 9.  

5.4.4 Chứng nhận và xác nhận phần mềm và định dạng danh sách thu hồi  

Các chứng chỉ được cấp theo chứng chỉ ISO/IEC 9594-8 phiên bản 3 và CRL theo ISO/IEC 

9594-8 phiên bản 2 phải phù hợp với quy trình được định nghĩa trong IETF RFC 5280 với 

bản cập nhật được chỉ định trong RFC 6818. Việc triển khai tuân thủ các tài liệu trên ít nhất 
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sẽ hỗ trợ tất cả các phần mở rộng chứng thực và CRL quan trọng có thể có như được định 

nghĩa trong phần IETF RFC 5280 với bản cập nhật được chỉ định trong RFC 6818. Tất cả 

các chứng chỉ gốc, CA phụ và thực thể cuối phải được mã hóa theo các quy tắc mã hóa phân 

biệt (DER) như được định nghĩa trong ISO/IEC 8825-1 và sau đó, được mã hóa Base64 như 

được định nghĩa trong IETF RFC 4648 và kèm theo “---BEGIN CERTIFICATE---" và “---END 

CERTIFICATE---" tức là như được định nghĩa trong định dạng xác thực PEM (thư nâng cao 

quyền riêng tư).  

Tất cả CRL sẽ được mã hóa DER theo định nghĩa trong ISO/IEC 8825-1 và sau đó, được 

mã hóa Base64 (như được định nghĩa trong IETF RFC 4648) và được bao bọc bởi “---BEGIN 

X.509 CRL---" và “---END X.509 CRL---", tức là như được định nghĩa ở định dạng PEM CRL. 

Tất cả các chứng chỉ và CRL phải có dấu vân tay ở định dạng thập lục phân dựa trên các 

thuật toán được định nghĩa trong ISO 12855.  

5.4.5 Phần mở rộng chứng nhận  

Xem xét IETF RFC 5280: 2008, 4.2 và các giải thích rõ trong Điều 7 của ISO/IEC 9594-8: 

2017, việc xử lý các phần mở rộng quan trọng là tinh vi và phải được thỏa thuận rõ ràng giữa 

các bên liên quan (TC và TSP) để tránh các vấn đề triển khai khi các bên liên quan Các công 

nghệ nền tảng PKI không hỗ trợ việc xử lý chứng chỉ với các phần mở rộng nhất định được 

đánh dấu là quan trọng.  

Mỗi phần mở rộng được sử dụng trong chứng nhận phải được chỉ định là quan trọng hoặc 

không quan trọng. Một hệ thống sẽ từ chối một chứng thực nếu nó gặp phải một phần mở 

rộng chứng nhận quan trọng mà nó không nhận ra hoặc một phần mở rộng chứng nhận quan 

trọng chứa thông tin mà nó không thể xử lý. Một phần mở rộng không quan trọng có thể bị 

bỏ qua nếu nó không được công nhận nhưng sẽ được xử lý nếu nó được công nhận. 

CHÚ THÍCH: Bất kỳ tiện ích mở rộng nào được gắn thẻ không quan trọng có thể gây ra hành vi không nhất quán giữa 

các hệ thống sử dụng chứng chỉ sẽ xử lý tiện ích mở rộng và các hệ thống sử dụng chứng nhận không nhận ra tiện ích 

mở rộng và sẽ bỏ qua nó. Chứng chỉ gốc sẽ chỉ sử dụng các phần mở rộng xác thực được liệt kê bên dưới được đánh 

dấu là quan trọng: 

a) cách sử dụng chính;  

b) các ràng buộc cơ bản.  

Chứng nhận thực thể cuối sẽ sử dụng các phần mở rộng chứng nhận được liệt kê bên dưới 

được đánh dấu là quan trọng: 

1) sử dụng khóa: các giá trị trong Bảng 1 sẽ được sử dụng.  

2) sử dụng khóa mở rộng với mã nhận dạng đối tượng (OID) cho các trường hợp sau:  

- Chứng nhận giao diện TC đến TSP;  

- giao diện kết thúc phía trước đến giao diện kết thúc Back End TSP xác nhận. 

Các phần mở rộng sau có thể có trong chứng chỉ gốc là không quan trọng:  

i) Các điểm phân phối CRL;  

ii) quyền truy cập thông tin.  

Các phần mở rộng sau đây có thể xuất hiện trong chứng chỉ của tổ chức cuối là không quan 

trọng:  

- các ràng buộc cơ bản;  

- điểm phân phối CRL;  

- quyền truy cập thông tin. 
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Bảng 1 - Giá trị sử dụng khóa 

Giá trị Ý nghĩa 

0 Chữ ký số 

1 Nội dung cam kết 

2 Khóa mật mã 

3 Quản lý dữ liệu 

4 Thỏa thuận khóa 

5 Ký xác nhận khóa 

6 Ký số chuẩn CRL 

7 Chỉ dành cho mã hóa 

8 Chỉ dành cho giải mã 

 

6 Yêu cầu bảo mật  

6.1 Yêu cầu chung  

Yêu cầu bảo mật là một yêu cầu chức năng hoặc phi chức năng cần được thỏa mãn theo 

thứ tự để bảo vệ chống lại hoặc giảm thiểu các mối đe dọa đối với hệ thống EFC hoặc để 

giảm hậu quả của nó. Các yêu cầu bảo mật có thể được thúc đẩy bởi các nguồn khác nhau. 

Danh sách sau đây trình bày một số các nguồn liên quan nhất cho hệ thống EFC: 

- các yêu cầu chung về bảo mật công nghệ thông tin có thể được tìm thấy trong bảo mật 

thông tin ISO hệ thống quản lý họ tiêu chuẩn (ví dụ trong ISO/IEC 27001);  

- có thể tìm thấy các yêu cầu bảo mật để bảo vệ dữ liệu thẻ thanh toán trong Thẻ thanh toán. 

Tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu ngành (PCI DSS) [8], nếu có;  

- các yêu cầu bảo mật cụ thể của hệ thống dựa trên phân tích mối đe dọa của hệ thống EFC 

như được trình bày trong Tiêu chuẩn này trong Phụ lục D. Được thúc đẩy chủ yếu bởi phân 

tích mối đe dọa trong Phụ lục D, điều khoản phụ sau đây mô tả một bộ cơ bản về yêu cầu 

bảo mật thông tin để bảo vệ các tài sản bị đe dọa trong hệ thống EFC.  

Chính sách bảo mật cho một chương trình EFC hoặc cho một hệ thống của nhà điều hành 

EFC có thể xem xét bảo mật bổ sung các yêu cầu do các tiêu chuẩn đã đề cập hoặc các 

nguồn có liên quan khác điều khiển.  

CHÚ THÍCH: Hướng dẫn chung và đầy đủ về bảo mật CNTT cho hệ thống quản lý an toàn thông tin là được cung 

cấp trong, ví dụ, họ ISO/IEC 27000. Để tuân thủ Tiêu chuẩn này, việc triển khai phải đáp ứng tất cả các yêu cầu đã 

chọn trong phù hợp với chính sách bảo mật hiện hành. Bất kỳ biện pháp bảo mật nào từ Điều khoản 7 có liên quan 

các yêu cầu an toàn được liệt kê trong điều này sẽ được thực hiện khi yêu cầu liên quan được lựa chọn để đáp ứng 

đầy đủ. Nếu một yêu cầu không được chọn, thì việc thực hiện biện pháp bảo mật liên quan là không bắt buộc. 

Ngoài chính sách bảo mật, cũng có một số tiểu phần bảo mật được xác định trong Phụ lục A 

để dễ dàng thực hiện một tập hợp các yêu cầu bảo mật chung. Nếu một thực thể tuyên bố 

tuân thủ một hoặc nhiều quy trình bảo mật đã xác định, thì tất cả các yêu cầu được đề cập 

là bắt buộc và các biện pháp bảo mật liên quan sẽ được thực hiện. Bảng 2 giải thích ký hiệu 

của các yêu cầu được xác định trong điều khoản này.  
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Bảng 2 - Ký hiệu các yêu cầu 

Tiêu đề bảng Ý nghĩa 

Số hiệu (No.) 
Số duy nhất cho mọi yêu cầu để cho phép khớp sau này với bảo mật 

đo kiểm. 

Yêu cầu Quyết định của yêu cầu và, nếu có, khuyến nghị liên quan. 

DSRC Được đánh dấu X nếu yêu cầu này phù hợp với hệ thống DSRC. 

GNSS Được đánh dấu X nếu yêu cầu này phù hợp với một hệ thống tự trị. 

Phụ lục D cung cấp tham chiếu đến các yêu cầu được thúc đẩy bởi một mối đe dọa nhất 

định.  

6.2 Hệ thống quản lý an toàn thông tin 

Tiêu chuẩn này cung cấp các biện pháp để giải quyết các rủi ro cụ thể tiềm ẩn của EFC bằng 

cách xác định các yêu cầu và các biện pháp bảo mật chi tiết có xem xét đến bản chất cụ thể 

của các hệ thống EFC, bao gồm các giao diện có thể tương tác và các tài sản cụ thể của 

chúng. Các biện pháp bảo mật đó đã được thiết kế dựa trên phân tích các mối đe dọa có thể 

áp dụng cụ thể cho các hệ thống EFC, mà không đánh giá các rủi ro liên quan khác, vốn là 

đặc trưng của hệ thống. 

Các TC và TSP phải phân tích và đánh giá các rủi ro liên quan đến các mối đe dọa đó và 

cũng phải xác định và phân tích các rủi ro công nghệ thông tin và truyền thông chung hơn áp 

dụng cho các tổ chức vận hành hệ thống EFC, bằng cách thực hiện phân tích rủi ro toàn 

diện. Ví dụ, khuyến nghị thực hiện phân tích rủi ro này theo ISO/IEC 27005. Để đảm bảo hiệu 

quả an toàn thông tin theo cách tiếp cận tổng thể, các TC và TSP phải thiết lập, triển khai, 

vận hành, giám sát, xem xét, duy trì và liên tục cải tiến hệ thống quản lý an toàn thông tin 

(ISMS). ISMS sẽ xem xét các quy trình kinh doanh của EFC được nêu trong ISO 17573-1 

trong phạm vi của nó và xem xét, trong số các quy trình khác, các rủi ro được xác định trong 

Tiêu chuẩn này. Các biện pháp bảo mật được xác định trong Tiêu chuẩn này sẽ được sử 

dụng trong khi xác định và thực hiện các biện pháp kiểm soát để giảm thiểu tác động của các 

rủi ro đã xác định. ISMS cũng nên coi các quy trình kinh doanh chung của các công ty là một 

phần trong phạm vi của nó (xem Bảng 3). 

Bảng 3 – Các yêu cầu ISMS 

Số hiệu Yêu cầu DSRC GNSS 

RQ.ISMS.01 

Một Hệ thống quản lý an toàn thông tin (ISMS) sẽ 

được thiết lập, được thực hiện, vận hành, duy trì 

và liên tục cải tiến. Nên sử dụng ISMS theo 

ISO/IEC 27001 hoặc tương đương. 

X X 

RQ.ISMS.02 

Các mối đe dọa cụ thể không phải EFC sẽ được 

bao phủ bởi một biện pháp bảo mật hoặc kiểm soát 

bảo mật. Nên sử dụng các biện pháp bảo mật hoặc 

kiểm soát bảo mật theo tiêu chuẩn TCVN ISO/IEC 

27002:2020 hoặc tương đương. 

X X 

6.3 Giao diện truyền thông 

Các giao diện truyền thông là một số liên kết bị đe dọa nhiều nhất trong chuỗi bảo mật của 

hệ thống EFC như được thể hiện trong phân tích mối đe dọa trong Phụ lục D. Bảo vệ các 
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giao diện chống lại tất cả các mối đe dọa mà không có rủi ro cơ bản phân tích dẫn đến chi 

phí thực hiện cao một cách bất hợp lý. Bảng 4 liệt kê tất cả các yêu cầu được xác định trong 

phân tích mối đe dọa.  

Bảng 4 - Yêu cầu chung về giao diện 

Số hiệu Yêu cầu DSRC GNSS 

RQ.IF. 02 
Trao đổi dữ liệu phải được thực hiện bằng cách sử 

dụng các kênh truyền với độ tin cậy  khả dụng. 
X X 

RQ.IF.10 Trao đổi dữ liệu phải đảm bảo tính bảo mật của dữ liệu.  X X 

RQ.IF.11 
Trao đổi dữ liệu phải đảm bảo tính toàn vẹn của dữ 

liệu.  
X X 

RQ.IF.12 
Trao đổi dữ liệu phải đảm bảo tính xác thực của người 

khởi tạo dữ liệu.  
X X 

RQ.IF.13 
Trao đổi dữ liệu sẽ đảm bảo không từ chối với bằng 

chứng xuất xứ.  
X X 

RQ.IF.14 
Trao đổi dữ liệu sẽ đảm bảo không từ chối với bằng 

chứng giao hàng.  
X X 

RQ.IF.20 
Trao đổi dữ liệu sẽ chỉ được thực hiện giữa các thực 

thể được xác thực cho trao đổi dữ liệu tương ứng.  
X X 

RQ.IF.30 
Trao đổi dữ liệu sẽ cho phép phát hiện các thông báo 

gửi lại (bảo vệ  chống lại các cuộc tấn công phát lại). 
X X 

RQ.IF.31 
Trao đổi dữ liệu sẽ cho phép phát hiện sự từ chối hàng 

loạt của phí khai báo (bảo vệ chống lại lỗi giao diện).  
X X 

RQ.IF.32 

Trao đổi dữ liệu sẽ cho phép phát hiện việc từ chối 

hàng loạt các chi tiết thanh toán  (bảo vệ chống lại lỗi 

giao diện). 

X X 

6.4 Lưu trữ dữ liệu  

Việc lưu trữ dữ liệu phải đáp ứng các yêu cầu trong Bảng 5 một cách độc lập với trạng thái 

xử lý dữ liệu.  

Bảng 5 - Yêu cầu lưu trữ dữ liệu 

Số hiệu Yêu cầu DSRC GNSS 

RQ.DS.01 
Truy cập vào dữ liệu được lưu trữ sẽ chỉ được cấp 

sau khi được cấp phép. 
X X 

RQ.DS.02 

Quyền truy cập vào dữ liệu được lưu trữ sẽ chỉ được 

cấp qua các giao diện xác định và các thủ tục xác 

định. 

X X 

RQ.DS.03 
Dữ liệu được lưu trữ phải có một bộ lưu trữ dự phòng 

độc lập. 
X X 

RQ.DS.04 
Lượng dữ liệu EFC nhạy cảm được lưu trữ trên ICC 

sẽ được giảm thiểu 
X X 
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Số hiệu Yêu cầu DSRC GNSS 

RQ.DS.05 
Lưu trữ dữ liệu phải đảm bảo tính toàn vẹn của dữ 

liệu. 
X X 

RQ.DS.06 
Quyền truy cập vào bộ lưu trữ dữ liệu sẽ đảm bảo tính 

bảo mật của dữ liệu. 
X X 

RQ.DS.07 
Lưu trữ dữ liệu sẽ đảm bảo không từ chối với bằng 

chứng xuất xứ cho dữ liệu áp dụng.  
X X 

RQ.DS.08 
Lưu trữ dữ liệu sẽ đảm bảo không từ chối với bằng 

chứng giao hàng cho dữ liệu áp dụng.  
X X 

6.5 Bộ tính thu phí  

Bảng 6 liệt kê các yêu cầu bảo vệ tài sản của các TC.  

Bảng 6 - Yêu cầu về bộ tính thu phí 

Số hiệu Yêu cầu DSRC GNSS 

RQ.TC.01 

Xác định xem việc sử dụng đường thực tế có được 

thể hiện bằng một tập hợp các tờ khai phí đúng và 

đầy đủ tương ứng hoặc có được hay không trực tiếp 

thông qua RSE của TCs hoặc thông qua TSP (được 

kích hoạt bởi RQ.TSP.51 cho hệ thống tự trị). 

X X 

RQ.TC.02 

Trong trường hợp TC thực hiện kiểm tra tại chỗ, TC 

sẽ có thể xác định OBE trạng thái làm việc (được kích 

hoạt bởi RQ.TSP.53 cho các hệ thống tự động). 

X X 

RQ.TC.03 
Trong trường hợp TC thực hiện kiểm tra tại chỗ, TC 

sẽ có thể xác định ICC trạng thái làm việc trong OBE. 
X X 

RQ.TC.04 
TC sẽ kiểm tra tính toàn vẹn và tính xác thực của dữ 

liệu nhận được như so với dữ liệu được gửi từ OBE. 
X X 

RQ.TC.05 

TC sẽ xác định xem các khai báo phí có dựa trên dữ 

liệu ban đầu hay không từ một kết thúc ngược OBE 

hoặc TSP hợp pháp (được kích hoạt bởi 

RQ.TSP.55). 

X X 

RQ.TC.06TC 

Sẽ đảm bảo rằng bất kỳ hóa đơn nào được tạo ra 

dưới tên của mình và thay mặt nó tuân thủ các quy 

tắc lập hóa đơn của quốc gia nó (được kích hoạt bởi 

RQ.TSP.56).  

X X 

RQ.TC.07TC 
Phải đảm bảo rằng OBE TSP phù hợp để sử dụng 

trong lĩnh vực thu phí của mình. 
X X 

RQ.TC.08TC 

Sẽ kiểm tra kiểu và cấu tạo của OBE trong quá trình 

kiểm tra xe (do RQ.TSP.58 cấp) để xác định việc sử 

dụng các phiên bản OBE không được TC chứng 

nhận. 

X X 
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Số hiệu Yêu cầu DSRC GNSS 

RQ.TC.10TC 

Sẽ thực hiện tất cả các kỹ thuật và tổ chức cần thiết 

các cơ chế để triển khai đúng một bộ khóa cho OBE 

thông tin liên lạc do TSP cung cấp.  

X X 

RQ.TC.11TC 

Sẽ thực hiện tất cả các kỹ thuật và tổ chức cần thiết 

các cơ chế để triển khai đúng một bộ khóa cho ICC 

thông tin liên lạc do tổ chức phát hành ICC cung cấp. 

X X 

RQ.TC.12TC 

Phải đảm bảo rằng hệ thống đầu cuối của mình có 

thể đối phó với sự cố đột ngột thay đổi thông tin tùy 

chỉnh của OBE (ví dụ: thay đổi giấy phép tấm trên 

không khí). 

X X 

RQ.TC.13TC 

Sẽ xác minh tính đúng đắn của các chi tiết thanh toán 

nhận được từ TSP.  

LƯU Ý yêu cầu này không áp dụng khi có chi tiết 

thanh toán do TC cung cấp (điều này được đề cập 

bởi RQ.TSP.12). 

n.a. X 

RQ.TC.20TC 
Sẽ phát hiện RSE làm hỏng và khôi phục chức năng 

của RSE trong một khung thời gian đã thỏa thuận. 
X X 

RQ.TC.21TC 

Sẽ phát hiện hành vi trộm cắp các bộ phận RSE và 

khôi phục chức năng RSE bằng cách thay thế bộ 

phận bị đánh cắp trong một khung thời gian đã thỏa 

thuận. 

X X 

RQ.TC.22TC 

Sẽ thực hiện các biện pháp xác thực RSE cho thông 

tin liên lạc DSRC dựa trên mức độ bảo mật 1 như 

được định nghĩa trong EN 15509 hoặc tương đương 

tiêu chuẩn/quy chuẩn quốc gia. 

X X 

RQ.TC.23TC 

Phải phát hiện RSE hoạt động sai hoặc hoạt động 

kém và sửa chữa nó trong một khung thời gian đã 

thỏa thuận.  

X X 

RQ.TC.24TC 
Không được phép truy cập trái phép vào phần mềm 

và dữ liệu RSE. RQ. 
X X 

TC.25TC 

Sẽ đảm bảo tính bảo mật, tính toàn vẹn và không từ 

chối với bằng chứng về nguồn gốc của một bộ khóa 

cho giao tiếp OBE trong quá trình chuyển đến RSE. 

X X 

RQ.TC.26TC 

Sẽ đảm bảo tính bảo mật, tính toàn vẹn và không từ 

chối với bằng chứng về nguồn gốc của một bộ khóa 

để giao tiếp ICC trong quá trình chuyển đến RSE. 

X X 

RQ.TC.30TC 

Sẽ thực hiện tất cả các đo lường kỹ thuật và tổ chức 

cần thiết để tránh trường hợp cưỡng chế khi một khai 

báo phí đúng là nhận.  

X X 
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Số hiệu Yêu cầu DSRC GNSS 

RQ.TC.31TC 
Phải đảm bảo rằng người dùng dịch vụ phù hợp được 

tính phí cho một trường hợp cưỡng chế. 
X X 

RQ.TC.32TC 
Phải đảm bảo rằng dữ liệu về trường hợp cưỡng chế 

là bằng chứng của tòa án. 
X X 

RQ.TC.50 

Bộ bảo vệ dữ liệu phải có khả năng kiểm tra hệ thống 

để tuân thủ các quy định về quyền riêng tư của dữ 

liệu. Các cuộc đánh giá như vậy sẽ được sử dụng để 

chứng minh khái niệm bảo vệ dữ liệu. 

X X 

RQ.TC.51TC 

Sẽ công bố các quy trình thu thập và xử lý cá nhân 

của mình dữ liệu hoặc đăng ký chúng với các cơ quan 

bảo vệ dữ liệu có trách nhiệm. 

X X 

RQ.TC.70TC 
Sẽ kiểm tra toàn bộ tất cả các tính năng của bản cập 

nhật RSE trước khi nó được thực hiện. 
X X 

RQ.TC.71TC 
Sẽ có sẵn một kịch bản khôi phục trước khi cập nhật 

RSE được thực hiện.  
X X 

RQ.TC.90 

Hệ thống TCs phải được thiết kế theo cách có thể 

truy cập vào các dữ liệu đã xử lý chỉ có thể thực hiện 

được trong bối cảnh pháp lý của quốc gia (ví dụ như 

đánh chặn hợp pháp). 

X X 

RQ.TC.91TC 
Sẽ cung cấp bằng chứng xuất xứ không từ chối cho 

dữ liệu bối cảnh thu phí.  
X X 

RQ.TC.92TC 

Sẽ chỉ chấp nhận một OBE sau khi phát hiện nếu một 

OBE thuộc về TSP đáng tin cậy và TSP đảm bảo 

thanh toán cho OBE cụ thể đó (được kích hoạt bởi 

RQ.TSP.62).  

X X 

RQ.TC.93TC 

Sẽ chỉ chấp nhận một OBE sau khi phát hiện nếu ICC 

trong OBE thuộc về TSP đáng tin cậy và TSP đảm 

bảo thanh toán cho ICC cụ thể.  

X X 

RQ.TC.94TC 
Sẽ chỉ chấp nhận một danh sách ngoại lệ sau khi xác 

minh không từ chối với bằng chứng xuất xứ. 
X X 

RQ.TC.95TC 
Sẽ chịu trách nhiệm về sự sẵn có của các giao diện 

sau của nó theo các mức dịch vụ đã thỏa thuận.  
X X 

RQ.TC.96TC 

Phải chịu trách nhiệm về tính khả dụng của các giao 

diện RSE của mình đối với OBE theo các mức dịch 

vụ đã thỏa thuận. 

X X 

RQ.TC.97TC 

Sẽ xác minh sự từ chối được cung cấp với bằng 

chứng về việc giao hàng trong TSP thừa nhận dữ liệu 

bối cảnh thu phí phân tán. 

X X 
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RQ.TC.98TC 

Sẽ thực hiện tất cả các đo lường kỹ thuật và tổ chức 

cần thiết để đảm bảo việc phân phối dữ liệu bối cảnh 

thu phí chính xác cho TSP. 

X X 

RQ.TC.99TC 

Sẽ thừa nhận một danh sách ngoại lệ đã nhận và 

cung cấp bằng chứng chuyển giao cho TSP không từ 

chối. 

X X 

6.6 Nhà cung cấp dịch vụ thu phí  

Bảng 7 liệt kê các yêu cầu đối với việc bảo vệ tài sản của TSP.  

Bảng 7 - Yêu cầu của nhà cung cấp dịch vụ thu phí  

Số hiệu Yêu cầu DSRC GNSS 

RQ.TSP.01 

TSP sẽ xác định xem việc sử dụng đường thực tế có 

được thể hiện bằng một tập hợp các tờ khai phí đúng 

và đầy đủ tương ứng. 

n.a. X 

RQ.TSP.03 
TSP sẽ kiểm tra tính toàn vẹn và tính xác thực của 

con đường đã nhận dữ liệu sử dụng được gửi từ OBE. 
n.a. X 

RQ.TSP.04 

TSP sẽ xác định xem các khai báo phí có dựa trên dữ 

liệu có nguồn gốc hay không từ một OBE hoặc ICC 

hợp pháp. 

X X 

RQ.TSP.05 

OBE phải ngăn chặn hoặc phát hiện việc sửa đổi bất 

hợp pháp các tham số thông qua các giao diện bên 

ngoài của nó. 

X X 

RQ.TSP.06  

ICC sẽ ngăn chặn hoặc phát hiện việc sửa đổi bất hợp 

pháp các thông số thông qua các giao diện bên ngoài 

của nó. 

X X 

RQ.TSP.07 
OBE sẽ không cho phép người sử dụng dịch vụ sửa 

đổi các thông số xe đã sửa.  
X X 

RQ.TSP.09 
TSP sẽ thông báo cho người sử dụng dịch vụ nếu 

OBE hoặc ICC không hoạt động một cách chính xác. 
X X 

RQ.TSP.10 
TSP sẽ xác định xem chi tiết thanh toán có dựa trên 

chính xác và na đầy đủ dữ liệu sử dụng đường bộ. 
n.a. X 

RQ.TSP.11 

TSP sẽ xác định xem việc sử dụng đường thực tế có 

được thể hiện bằng một tập hợp chi tiết thanh toán 

tương ứng.  

n.a. X 

RQ.TSP.12  

 

TSP sẽ xác minh tính đúng đắn của các chi tiết thanh 

toán nhận được từ TC.  

LƯU Ý yêu cầu này không áp dụng khi có chi tiết 

thanh toán được cung cấp bởi TSP (điều này được 

đề cập bởi RQ.TC.13). 

X n.a. 
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Số hiệu Yêu cầu DSRC GNSS 

RQ.TSP.13 

TSP sẽ chỉ chấp nhận dữ liệu ngữ cảnh thu phí đã 

nhận sau khi xác minh không thoái thác với bằng 

chứng về nguồn gốc. 

X X 

RQ.TSP.14 
TSP sẽ cung cấp danh sách ngoại lệ bao gồm cả việc 

không từ chối với bằng chứng có nguồn gốc từ TC. 
X X 

RQ.TSP.15 
ICC sẽ không cho phép người dùng dịch vụ sửa đổi 

dữ liệu tài khoản đã sửa. 
X X 

RQ.TSP.16 
OBE phải phát hiện sự mâu thuẫn đầu vào của tín 

hiệu. 
n.a. X 

RQ.TSP.17 

TSP sẽ xác nhận dữ liệu bối cảnh thu phí đã nhận và 

cung cấp bằng chứng giao hàng không từ chối cho 

TC. 

X X 

RQ.TSP.18 

TSP sẽ xác minh sự từ chối được cung cấp với bằng 

chứng về việc giao hàng trong các CTV thừa nhận 

danh sách ngoại lệ được phân phối. 

X X 

RQ.TSP.19 
TSP sẽ thông báo cho TC về OBE hoặc ICC bị đánh 

cắp hoặc nhân bản. 
X X 

RQ.TSP.20 
TSP sẽ chấp nhận các báo cáo về OBE hoặc ICC bị 

đánh cắp bởi người dùng dịch vụ. 
X X 

RQ.TSP.21 

TSP sẽ phát hiện OBE hoặc ICC trùng lặp hoặc sai và 

chặn chúng bằng cách đặt chúng vào danh sách 

ngoại lệ. 

X X 

RQ.TSP.40 

OBE sẽ không cho phép thay đổi dữ liệu nội bộ thông 

qua giao diện người dùng ngoại trừ dữ liệu được phép 

thay đổi. 

X X 

RQ.TSP.41 
OBE sẽ chỉ trình bày dữ liệu dự kiến bởi giao diện 

người dùng. 
X X 

RQ.TSP.42 

Việc triển khai TSP của giao diện người dùng và thu 

thập và xử lý dữ liệu phải tuân thủ các yêu cầu về 

quyền riêng tư của miền thu phí. 

X X 

RQ.TSP.43 

TSP sẽ lưu trữ dữ liệu bằng chứng nhập cảnh của 

một chiếc xe trong nhóm dữ liệu ReceiptEntryVehicle 

(xem ISO/TS 21193) bên trong ICC trong tình trạng 

đóng phí chế độ. 

X X 

RQ.TSP.44 

TSP sẽ xác minh dữ liệu bằng chứng nhập được lưu 

trữ trong nhóm dữ liệu ReceiptEntryVehicle (xem 

ISO/TS 21193) bên trong ICC với dòng điện thông 

tin xe về một giao dịch xuất cảnh trong chế độ thu phí 

kín. 

X X 
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RQ.TSP.50 

TSP phải đảm bảo rằng chỉ những người dùng dịch 

vụ đã được xác thực mới có quyền truy cập vào hệ 

thống quản lý dữ liệu cá nhân của họ. 

X X 

RQ.TSP.51 

TSP sẽ cho phép TC xác định xem việc sử dụng 

đường thực tế có được thể hiện bằng một tập hợp các 

tờ khai phí đúng và đầy đủ tương ứng được gửi hay 

không trực tiếp từ OBE đến RSE của các TC (trong 

hệ thống DSRC) hoặc thông qua trao đổi dữ liệu back 

office (bắt buộc để kích hoạt RQ.TC.01 để tự trị hệ 

thống). 

X X 

RQ.TSP.53 

TSP sẽ cho phép TC thực hiện kiểm tra tại chỗ thông 

qua CCC (bắt buộc để kích hoạt RQ.TC.02 cho các 

hệ thống tự trị). 

X X 

RQ.TSP.55 

TSP sẽ cho phép TC xác định xem các khai báo phí 

dựa trên dữ liệu bắt nguồn từ giao diện người dùng 

hợp pháp (bắt buộc để kích hoạt RQ.TC.05 đối với hệ 

thống tự trị) hoặc OBE (trong hệ thống DSRC).  

X X 

RQ.TSP.56 

TSP sẽ cho phép TC kiểm toán các hóa đơn gửi cho 

người sử dụng dịch vụ để thu phí miền thu phí (bắt 

buộc để bật RQ.TC.06).  

X X 

RQ.TSP.57 
TSP sẽ cho phép người sử dụng dịch vụ kiểm tra tính 

đúng đắn của hóa đơn. 
X X 

RQ.TSP.58 

phải cho phép TC kiểm tra mô hình và cấu tạo của 

OBE trong quá trình kiểm tra xe (bắt buộc để kích hoạt 

RQ.TC.08). 

CHÚ Ý Dữ liệu trong các trường liên quan được nhà sản 

xuất đặt trong quá trình sản xuất. Trách nhiệm của TSP là 

cung cấp cho TC các giá trị khác nhau có thể có cho các 

trường này để phân biệt giữa các trường khác nhau OBE 

mô hình và chế tạo. 

X X 

RQ.TSP.59 

TSP sẽ công bố các quy trình thu thập và xử lý cá 

nhân của mình dữ liệu hoặc đăng ký chúng với các cơ 

quan bảo vệ dữ liệu có trách nhiệm. 

X X 

RQ.TSP.60 
TSP sẽ chỉ sử dụng thiết bị đã được TC và cung cấp 

chất lượng dịch vụ đã thỏa thuận. 
X X 

RQ.TSP.62 
TSP sẽ cho phép TC phát hiện nếu một OBE thuộc 

TSP (bắt buộc để kích hoạt RQ.TC.92). 
X X 

RQ.TSP.70 

TSP phải kiểm tra toàn diện tất cả các tính năng của 

bản cập nhật OBE trước khi nó được thực hiện (ví dụ: 

phân phối qua không khí). 

X X 
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RQ.TSP.71 

TSP sẽ có sẵn một kịch bản khôi phục trước khi cập 

nhật OBE được thực hiện (ví dụ: phân phối qua không 

khí). 

X X 

RQ.TSP.80 

TSP sẽ thực hiện tất cả các kỹ thuật và tổ chức cần 

thiết cơ chế kiểm soát chất lượng cho tất cả OBE 

trước khi chúng được phân phối cho người sử dụng 

dịch vụ. 

X X 

RQ.TSP.81 

TSP sẽ thực hiện tất cả các kỹ thuật và tổ chức cần 

thiết cơ chế kiểm soát chất lượng để cung cấp bộ 

khóa cho OBE giao tiếp với TC. 

X X 

RQ.TSP.82 

TSP sẽ thực hiện tất cả các kỹ thuật và tổ chức cần 

thiết cơ chế kiểm soát chất lượng để duy trì hoặc trao 

đổi OBE với hiệu suất thấp. 

X X 

RQ.TSP.89 

TSP sẽ thực hiện các biện pháp bảo vệ chống lại việc 

từ chối hóa đơn và dữ liệu xác nhận cơ bản của nó 

bởi người dùng dịch vụ. 

X X 

RQ.TSP.90 

Hệ thống TSP phải được thiết kế theo cách có thể truy 

cập vào dữ liệu đã xử lý chỉ có thể thực hiện được 

trong bối cảnh pháp lý của các quốc gia (đánh chặn 

hợp pháp). 

X X 

RQ.TSP.91 

Giao tiếp dữ liệu giữa giao diện người dùng (OBE) và 

giao diện người dùng cuối (TSP) sẽ được bảo vệ 

chống lại sự đánh chặn theo cách mà quyền truy cập 

vào được lưu trữ hoặc dữ liệu đã xử lý chỉ có thể thực 

hiện được trong bối cảnh pháp lý của quốc gia (đánh 

chặn hợp pháp). 

n.a. X 

RQ.TSP.92 

Việc khởi tạo và tùy chỉnh OBE phải được thực hiện 

một cách an toàn để đảm bảo tính toàn vẹn của dữ 

liệu và không từ chối với bằng chứng xuất xứ. 

X X 

RQ.TSP.95 

TSP phải chịu trách nhiệm về tính khả dụng của các 

giao diện sau lưng của nó theo các mức dịch vụ đã 

thỏa thuận. 

X X 

RQ.TSP.96 
TSP phải đảm bảo tính khả dụng của mạng POS của 

mình theo các mức dịch vụ đã thỏa thuận. 
X X 

RQ.TSP.97 

TSP sẽ thực hiện tất cả các kỹ thuật và tổ chức cần 

thiết các biện pháp để đảm bảo rằng cập nhật thông 

tin tùy chỉnh là sửa được. 

X X 

6.7 Quản lý khả năng tương tác  

Yêu cầu bảo mật chính đối với quản lý khả năng tương tác là đảm bảo sự tin cậy của tất cả 

các bên liên quan trong sơ đồ khả năng tương tác (xem Bảng 8). 

Bảng 8 - Yêu cầu quản lý khả năng tương tác  



TCVN XXXX: 202x 

29 

Số hiệu Yêu cầu DSRC GNSS 

RQ.IM.01 

Quản lý khả năng tương tác sẽ ban hành chính sách 

bảo mật EFC.   

CHÚ THÍCH: Các ví dụ giải thích nội dung của chính 

sách bảo mật như vậy được đưa ra trong Phụ lục E 

và Phụ lục F. 

X X 

RQ.IM.02 

Việc quản lý khả năng tương tác phải có hoặc xác 

định một hoặc nhiều cơ quan phụ trách giám sát việc 

thực hiện bảo mật của TSP và TC tham gia vào lược 

đồ EFC có thể tương tác. 

X X 

6.8 Giới hạn yêu cầu 

Các yêu cầu trong Bảng 9 được bao gồm để ghi lại giới hạn của các biện pháp bảo mật đối 

với một số các mối đe dọa. Điều này có nghĩa là không có biện pháp bảo mật bắt buộc nào 

tồn tại để bảo vệ khỏi mối đe dọa hoặc biện pháp bảo mật không khả thi vì nó quá đắt. Các 

yêu cầu trong Bảng 9 không tiếp tục được xử lý trong Tiêu chuẩn này.  

Bảng 9 - Các mối đe dọa từ chối dịch vụ và tính toàn vẹn phần cứng  

Số hiệu Yêu cầu DSRC GNSS 

RQ.XX.01 

Chặn tấn công từ chối dịch vụ. Ngăn chặn độ trễ 

truyền tin nhắn.  

Yêu cầu này bao gồm các cuộc tấn công chống lại 

một giao diện truyền thông hoặc chống lại toàn bộ 

dịch vụ. Một biện pháp bảo mật đơn giản và/hoặc rẻ 

tiền không tồn tại do thực tế là các giao diện truyền 

thông đường dài không thể được được bảo vệ chống 

lại tất cả các loại tấn công có thể tưởng tượng được. 

X X 

RQ.XX.02 

Ngăn chặn thao tác thiết bị; đặc biệt là ngăn chặn OBE 

từ phần cứng (HW) thao tác.  

Yêu cầu như vậy có thể được đáp ứng đầy đủ bằng 

cách phát triển một OBE chống giả mạo, không được 

coi là khả thi từ quan điểm hiệu quả chi phí. 

X X 

 

7 Các biện pháp bảo mật - Các biện pháp đối phó  

7.1 Tổng quan  

Một biện pháp bảo mật mô tả các hành động được thực hiện bởi thực thể có địa chỉ để đáp 

ứng một hoặc nhiều yêu cầu bảo mật. Việc triển khai thực tế của hành động bảo vệ hệ thống 

sẽ tùy thuộc vào đối tượng bảo vệ cụ thể. Một biện pháp bảo mật sẽ mô tả một giải pháp khả 

thi để đáp ứng một hoặc nhiều yêu cầu bảo mật. Để tuân thủ Tiêu chuẩn này, việc triển khai 

phải đáp ứng tất cả các biện pháp bảo mật được liên kết với các yêu cầu bảo mật trong mục 

6 đã được lựa chọn phù hợp với chính sách bảo mật được áp dụng.  

Bảng 10 giải thích ký hiệu và mối quan hệ của các biện pháp bảo mật được xác định trong 

Điều khoản này.  
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Bảng 10 - Ký hiệu và mối quan hệ của các biện pháp bảo mật  

Tiêu đề bảng Ý nghĩa 

Số hiệu (No.) Số duy nhất cho mọi biện pháp bảo mật. 

Biện pháp bảo mật Mô tả biện pháp bảo mật (biện pháp đối phó) 

DSRC 
Được đánh dấu X nếu biện pháp bảo mật này phù hợp với hệ 

thống DSRC 

GNSS 
Được đánh dấu bằng X nếu biện pháp bảo mật này phù hợp với 

một hệ thống tự trị 

RQ đầy đủ Danh sách các yêu cầu mà biện pháp bảo mật đáp ứng. 

CHÚ THÍCH: Để biết thông tin chi tiết về việc thực hiện biện pháp bảo mật giao diện truyền thông, hãy xem Điều khoản 

8. 

7.2 Các biện pháp bảo mật chung 

Tiêu chuẩn này cung cấp các biện pháp để giải quyết các rủi ro cụ thể tiềm ẩn của EFC bằng 

cách xác định các yêu cầu và các biện pháp bảo mật chi tiết có xem xét đến bản chất cụ thể 

của các hệ thống EFC bao gồm các giao diện tương thích và nội dung cụ thể của chúng. Các 

biện pháp bảo mật này đã được thiết kế dựa trên về phân tích các mối đe dọa có thể áp dụng 

cụ thể cho các hệ thống EFC, mà không đánh giá thực rủi ro liên quan, mang tính đặc thù 

của hệ thống (xem Bảng 11).  

Bảng 11 - Các biện pháp bảo mật chung 

Số hiệu Biện pháp bảo mật 
DSRC GNSS 

RQ đầy đủ 

SM.101 

TC và TSP sẽ công bố quy trình thu thập và xử lý của 

họ dữ liệu cá nhân hoặc đăng ký ứng dụng xử lý dữ 

liệu của hệ thống EFC. 

X X 

RQ.TSP.42  

RQ.TSP.59  

RQ.TSP.91 

SM.102 

TC và TSP sẽ ký một thỏa thuận về việc bảo vệ cá 

nhân dữ liệu tuân thủ các quy định bảo vệ dữ liệu quốc 

gia của TC. Trong RQ.TSP.42 thỏa thuận này, các 

nhiệm vụ và quyền của TSP được nêu liên quan đến 

RQ.TSP.91 xử lí dữ liệu. 

X X 

RQ.TC.06 

RQ.TSP.56  

RQ.TSP.89 

SM.103 

Các bên ký kết của các nhà cung cấp kênh truyền sẽ 

ký một thỏa thuận về việc bảo vệ dữ liệu cá nhân tuân 

thủ các quy định về bảo vệ dữ liệu quốc gia. của TC. 

Trong thỏa thuận này, các nhiệm vụ và quyền của nhà 

cung cấp kênh truyền được nêu liên quan đến việc xử 

lý dữ liệu cá nhân. 

X X 

RQ.TSP.42 

RQ.TSP.91 

SM.104 

TC phải có khả năng thực hiện (các) đánh giá hệ 

thống TSP và các thủ tục để chứng minh sự tuân thủ 

ứng dụng xử lý dữ liệu đã đăng ký và thỏa thuận về 

bảo vệ dữ liệu cá nhân. 

X X 

RQ.TSP.42 

RQ.TSP.91 
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Số hiệu Biện pháp bảo mật 
DSRC GNSS 

RQ đầy đủ 

SM.105 

Các bên tham gia hợp đồng của các nhà cung cấp 

kênh truyền sẽ có khả năng để thực hiện (các) đánh 

giá các hệ thống và thủ tục của nhà cung cấp kênh 

truyền để chứng minh sự tuân thủ ứng dụng xử lý dữ 

liệu đã đăng ký và thỏa thuận về việc bảo vệ dữ liệu 

cá nhân. 

X X 

RQ.TSP.42 

RQ.TSP.91 

SM.106 

TSP phải thiết lập một quy trình kiểm soát chất lượng 

để bảo trì hoặc trao đổi OBE hoạt động kém trong một 

khung thời gian đã thỏa thuận. Quá trình này có thể 

được bắt đầu bằng cách TSP phát hiện một OBE có 

hiệu suất thấp hoặc bởi một báo cáo về một OBE như 

vậy của TC. 

X X 

RQ.TSP.82 

SM.107 

TSP sẽ cho phép TC kiểm tra các hóa đơn được tạo 

dưới tên của nó. TC sẽ kiểm toán định kỳ các hóa đơn 

cho người sử dụng dịch vụ để biết các khoản phí trong 

lĩnh vực thu phí của nó. 

X X 

RQ.TC.06 

RQ.TSP.56 

RQ.TSP.89 

 

7.3 Các biện pháp bảo mật giao diện truyền thông 

7.3.1 Yêu cầu chung  

Bảng 12 chứa các biện pháp bảo mật để bảo vệ dữ liệu được trao đổi giữa các thực thể sử 

dụng các giao diện khác nhau.  

Bảng 12 - Các biện pháp bảo mật giao diện chung 

Số hiệu Yêu cầu 
DSRC GNSS 

RQ đầy đủ 

SM.200 

Các bên ký kết của các nhà cung cấp kênh truyền phải 

có các mức dịch vụ đã được thỏa thuận và các thủ tục 

giám sát được áp dụng để có thể để phát hiện bất kỳ 

hành vi không tuân thủ nào của nhà cung cấp kênh 

truyền.   

X X 

RQ.IF.02 

RQ.TSP.60 

SM.201 

  TC và TSP sẽ đồng ý về các giao diện và thủ tục xác 

định để truy cập vào dữ liệu được lưu trữ. Các giao 

diện này phải dựa trên Tiêu chuẩn Châu Âu hoặc 

Quốc tế bất cứ khi nào có thể. 

X X 

RQ.DS.02 

RQ.DS.06 

RQ.IF.20 

RQ.IF.31 

RQ.IF.32 

RQ.TC.24 

RQ.TC.90 

RQ.TSP.90 
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Số hiệu Yêu cầu 
DSRC GNSS 

RQ đầy đủ 

SM.202 
TC và TSP sẽ chỉ cho phép truy cập vào dữ liệu được 

lưu trữ cho một thực thể được ủy quyền và xác thực. 

X X 

RQ.DS.01 

RQ.IF.20 

RQ.TC.24  

RQ.TC.90 

RQ.TSP.50 

RQ.TSP.90 

SM.203 

Các biện pháp bảo mật hoặc kiểm soát bảo mật phải 

được thực hiện. Các biện pháp bảo mật hoặc kiểm 

soát bảo mật được xác định theo tiêu chuẩn TCVN 

ISO/IEC 27002:2020 hoặc tương đương nên được sử 

dụng. 

X X 

RQ.DS.03 

RQ.DS.05 

RQ.ISMS.2 

SM.204 
TC và TSP sẽ đồng ý về một thỏa thuận mức dịch vụ 

xác định mục tiêu chất lượng và thời gian phản hồi. 

X X 

RQ.TC.07 

RQ.TC.20 

RQ.TC.21 

RQ.TC.23 

RQ.TC.95 

RQ.TC.96 

RQ.TSP.60 

RQ.TSP.95 

RQ.TSP.96 

SM.205 

Một hệ thống quản lý an toàn thông tin (ISMS) sẽ 

được thực hiện. Nên sử dụng ISMS theo TCVN 

ISO/IEC 27001:2009 (ISO/IEC 27001:2005) hoặc 

tương đương.  

X X 

RQ.ISMS.1 

SM.207 
Trình xác thực bằng chứng xuất xứ sẽ được lưu trữ 

cùng với dữ liệu nhận. 

X X 

RQ.DS.07 

SM.208  
Bằng chứng xác thực giao hàng sẽ được lưu trữ cùng 

với dữ liệu đã giao hàng. 

X X 

RQ.DS.08 

7.3.2 Giao diện DSRC-EFC  

Bảng 13 liệt kê các biện pháp bảo mật để bảo vệ giao diện DSRC-EFC.  

Bảng 13 - Các biện pháp bảo mật giao diện DSRC-EFC 

Số hiệu Yêu cầu 
DSRC GNSS 

RQ đầy đủ 

SM.210 X X 
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Số hiệu Yêu cầu 
DSRC GNSS 

RQ đầy đủ 

Nếu các khai báo phí được thu thập thông qua giao 

diện DSRC, RSE sẽ yêu cầu OBE tính toán và cung 

cấp mã xác thực thông báo DSRC cho TC (MAC_TC) 

qua ít nhất thuộc tính ISO 14906 Phương tiện thanh 

toán sử dụng một khóa chỉ được biết đến với CTV và 

TSP trong một giao dịch EFC. OBE sẽ phản hồi tương 

ứng. 

RQ.IF.11 

RQ.IF.12 

RQ.IF.13 

RQ.TC.01 

RQ.TSP.55 

RQ.TSP.89 

SM.211 

Nếu các khai báo phí được thu thập thông qua giao 

diện DSRC, RSE sẽ yêu cầu OBE tính toán và cung 

cấp mã xác thực bản tin DSRC cho TSP (MAC_TSP) 

qua ít nhất thuộc tính ISO 14906 Phương tiện thanh 

toán sử dụng một khóa chỉ được biết đến với TSP 

trong một Giao dịch EFC. OBE sẽ phản hồi tương 

ứng. 

X X 

RQ.IF.11 

RQ.IF.12 

RQ.IF.13 

RQ.TSP.04 
RQ.TSP.89 

SM.212 

OBE phải thực hiện một cơ chế kiểm soát truy cập 

cho một yêu cầu EFC định địa chỉ các thuộc tính dữ 

liệu EFC của nó. RSE sẽ thực hiện tính toán các mã 

truy cập tương ứng. 

X X 

RQ.IF.20 

RQ.TC.22 

RQ.TSP.05 

RQ.TSP.07 

RQ.TSP.40 

RQ.TSP.41 

SM.213 
RSE sẽ đọc, tăng và ghi bộ đếm giao dịch vào OBE. 

OBE sẽ hỗ trợ điều này.  

X X 

RQ.TC.04 

RQ.TC.05 

RQ.TSP.21 

SM.214 
TSP sẽ triển khai trình xác thực MAC_TSP trong OBE 

để chứng minh tính xác thực và tính toàn vẹn của nó.  

X X 

RQ.IF.11 

RQ.IF.12 

RQ.IF.13 

RQ.TSP.03  

RQ.TSP.04 

SM.215 

TSP sẽ triển khai trình xác thực MAC_TC trong OBE 

để chứng minh tính xác thực và tính toàn vẹn của nó. 

  

X X 

RQ.IF.11 

RQ.IF.12 

RQ.IF.13 

RQ.TSP.62  

 7.3.3 Giao diện CCC  

Bảng 14 liệt kê các biện pháp bảo mật để bảo vệ giao diện CCC.  
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Bảng 14 - Các biện pháp bảo mật giao diện CCC 

Số hiệu Yêu cầu 
DSRC GNSS 

RQ đầy đủ 

SM.220 

Nếu việc kiểm tra tuân thủ được thực hiện thông 

qua giao diện DSRC, RSE sẽ yêu cầu OBE tính 

toán và cung cấp Thông báo DSRC Mã xác thực 

cho TC (MAC_TC) trên ít nhất là thuộc tính ISO 

14906 Phương tiện Thanh toán bằng cách sử dụng 

một khóa chỉ được biết đến với CTV và TSP trong 

một giao dịch CCC. OBE sẽ phản hồi tương ứng.   

n.a. X 

RQ.IF.11 RQ.IF.12 

RQ.IF.13 

RQ.TSP.53 

SM.221 

Nếu việc kiểm tra tuân thủ được thực hiện thông 

qua giao diện DSRC, RSE sẽ yêu cầu OBE tính 

toán và cung cấp Thông báo DSRC Mã xác thực 

cho TSP (MAC_TSP) trên ít nhất thuộc tính 

Phương tiện thanh toán sử dụng khóa chỉ TSP mới 

biết trong quá trình chuyển đổi CCC. OBE sẽ phản 

hồi tương ứng. 

n.a. X 

RQ.IF.11 RQ.IF.12 
RQ.IF.13 

SM.222 

OBE phải thực hiện một cơ chế kiểm soát truy cập 

cho một EFC lệnh giải quyết các thuộc tính dữ liệu 

CCC của nó. RSE sẽ thực hiện việc tính toán các 

mã truy cập tương ứng. 

n.a. X 

RQ.IF.20 

RQ.TC.22 

RQ.TSP.05 

RQ.TSP.07 

RQ.TSP.40 

RQ.TSP.41 

RQ.TSP.53 

SM.223 

Nếu TSP có được các khai báo phí, OBE sẽ cung 

cấp bằng chứng không thể phủ nhận về việc đăng 

ký chính xác dữ liệu sử dụng đường bộ cho địa 

điểm và thời điểm nhất định trong thời gian giao 

dịch CCC.    

n.a. X 

RQ.TC.01  

RQ.TSP.51   

RQ.TSP.53   

RQ.TSP.89   

7.3.4 Giao diện LAC  

Bảng 15 liệt kê các biện pháp bảo mật để bảo vệ giao diện LAC.  

Bảng 15 - Các biện pháp bảo mật giao diện LAC 

Số hiệu Yêu cầu 
DSRC GNSS 

RQ đầy đủ 

SM.230 

Nếu giao tiếp nâng cao định vị được thực hiện 

thông qua giao diện DSRC, RSE sẽ cung cấp 

MAC_TC qua dữ liệu LAC được gửi tới OBE được 

tính bằng khóa chỉ TC và lacTime mới biết.  

n.a. X 

RQ.IF.11 RQ.IF.12 

RQ.IF.13 

SM.231 n.a. X 
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Số hiệu Yêu cầu 
DSRC GNSS 

RQ đầy đủ 

OBE sẽ thực hiện một cơ chế kiểm soát truy cập 

cho một ủy quyền EFC giải quyết các thuộc tính dữ 

liệu LAC. RSE sẽ thực hiện tính toán các mã truy 

cập tương ứng. 

RQ.IF.20 

RQ.TC.22 

 RQ.TSP.05  

RQ.TSP.07 
RQ.TSP.40 
RQ.TSP.41 

7.3.5 Giao diện kết thúc trước đến TSP  

Bảng 16 liệt kê các biện pháp bảo mật để bảo vệ giao diện Front end to TSP BackEnd.  

Bảng 16 - Các biện pháp bảo mật giao diện kết thúc phía trước đối với TSP 

Số hiệu Yêu cầu 
DSRC GNSS 

RQ đầy đủ 

SM.240 

TSP sẽ triển khai trình xác thực trong báo cáo phí 

mà  đảm bảo tính xác thực và tính toàn vẹn của 

nó. 

n.a. X 

RQ.TSP.03 

SM.241 
Giao tiếp hai chiều Front End đến TSP BackEnd sẽ 

là được triển khai bằng kết nối an toàn. 

n.a. X 

RQ.IF.10 RQ.IF.11 

7.3.6 Giao diện TC với TSP 

Bảng 17 liệt kê các biện pháp bảo mật để bảo vệ giao diện TC đến TSP.  

Bảng 17 - Các biện pháp bảo mật giao diện TC đến TSP 

Số hiệu Yêu cầu 
DSRC GNSS 

RQ đầy đủ 

SM.250 

Trao đổi dữ liệu back ofice office TC sang TSP hai 

chiều sẽ được thực hiện sử dụng kết nối an toàn với 

xác thực. 

X X 

RQ.IF.10 

RQ.IF.11 

RQ.IF.31 

RQ.IF.32 

SM.251 

TC sẽ liên kết các chi tiết thanh toán với một tập hợp 

các khai báo phí được cung cấp bởi TSP hoặc bao 

gồm dữ liệu sự kiện liên quan cho những khai báo phí 

có đã được mua lại bởi nó.   

X X 

RQ.TSP.10 
RQ.TSP.11  
RQ.TSP.12 

SM.252 

Nếu TSP nhận được chi tiết thanh toán từ TC, nó sẽ 

so sánh chúng với các tờ khai số phí đã gửi để phát 

hiện các sửa đổi và/hoặc số phí bị thiếu hoặc bổ sung 

khai báo không được gửi đến TC trong môi trường 

GNSS. 

n.a. X 

RQ.TSP.10 

RQ.TSP.11  

RQ.TSP.12  

RQ.TSP.89   

SM.253 X X 
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Số hiệu Yêu cầu 
DSRC GNSS 

RQ đầy đủ 

Không thể phủ nhận việc phân phối dữ liệu bối cảnh 

thu phí sẽ được TC ký và xác nhận bởi TSP trong một 

khung thời gian đã thỏa thuận với phản hồi đã được 

xác thực.  

 

RQ.IF.12 

RQ.IF.13 

RQ.IF.14  

RQ.TC.91 

RQ.TC.97  

RQ.TSP.13  

RQ.TSP.17   

SM.254 

Việc phân phối danh sách ngoại lệ sẽ được TSP ký 

và xác nhận bởi TC trong một khung thời gian đã thỏa 

thuận với phản hồi đã được xác thực.     

 

X X 

RQ.IF.12 

RQ.IF.13 

RQ.IF.14  

RQ.TC.94  

RQ.TC.99 

RQ.TSP.14  

RQ.TSP.18 

 SM.255 

Giao diện người dùng và/hoặc giao diện người dùng 

TSP không thể phủ nhận sẽ ký các báo cáo phí 

và/hoặc khai báo phí.   

   

n.a. X 

RQ.IF.12 

RQ.IF.13 

RQ.TSP.55  

RQ.TSP.89 

SM.256 
Người khởi tạo một đối tượng ủy thác không thể phủ 

nhận ký tên vào nó. 

X X 

RQ.IF.12 

RQ.IF.13 

RQ.TC.25 

RQ.TSP.81 

SM.257 

TSP sẽ cung cấp dữ liệu làm cơ sở cho một bản kê 

khai phí cụ thể có được thông qua hệ thống của nó 

theo yêu cầu của TC (báo cáo phí và/hoặc chi tiết hơn 

dữ liệu sử dụng đường bộ).    

n.a. X 

RQ.TSP.51 

SM.258 

TC sẽ cung cấp bảng biểu giá và tất cả dữ liệu bối 

cảnh thu phí liên quan cho TSP để cho phép nó tính 

toán số tiền được đưa ra trong chi tiết thanh toán.   

CHÚ Ý: các phương tiện khác ngoài giao diện được 

định nghĩa trong ISO 12855 có thể được sử dụng, 

chẳng hạn như dưới dạng xuất bản trên một trang 

web.   

X X 

RQ.TC.98 

RQ.TSP.12 

SM.259 X X 



TCVN XXXX: 202x 

37 

Số hiệu Yêu cầu 
DSRC GNSS 

RQ đầy đủ 

TSP phải thực hiện kiểm tra tính hợp lý và đầy đủ đối 

với chi tiết thanh toán.  

LƯU Ý những kiểm tra này có thể được thực hiện 

bằng cách xác minh vật lý tính khả thi của các chuyến 

đi trong lĩnh vực thu phí.  

RQ.TSP.10 

RQ.TSP.11   

RQ.TSP.12    

SM.260 
TSP phải thiết lập một cơ chế kiểm soát để đảm bảo 

cung cấp đúng bộ khóa để giao tiếp OBE với TC.   

X X 

RQ.TSP.81 

SM.261 

TC và TSP sẽ thiết lập một giao thức truyền dữ liệu 

cho phép loại bỏ các thông điệp trùng lặp như một 

biện pháp bảo vệ chống lại các cuộc tấn công phát lại.   

X X 

RQ.IF.30 

SM.262 
TSP sẽ cung cấp cho TC dữ liệu về tất cả các OBE 

hợp lệ do nó cấp.  

X X 

RQ.TSP.55  

RQ.TSP.58  

RQ.TSP.62 

SM.263 
TC sẽ xác minh rằng một OBE được liệt kê là hợp lệ 

bởi TSP, người đã ban hành nó.  

X X 

RQ.TC.92 

SM.264 

TC sẽ đảm bảo việc nhập thủ công chính xác hoặc xử 

lý tự động bộ khóa cho giao tiếp OBE do TSP cung 

cấp.  

X X 

RQ.TC.10 

SM.265 

TC sẽ so sánh các chi tiết thanh toán nhận được từ 

TSP với các khai báo phí để phát hiện các sửa đổi, 

khai báo phí bị thiếu hoặc bổ sung không được gửi 

đến TC trong môi trường GNSS.  

n.a. X 

RQ.TC.13 

RQ.TSP.89 

SM.266 

TC sẽ luôn có được thông tin chi tiết về người dùng 

dịch vụ chính xác và hiện tại trước khi bắt đầu một thủ 

tục thực thi.  

X X 

RQ.TC.31 

SM.267 

TC phải đảm bảo việc nhập thủ công chính xác hoặc 

xử lý tự động bộ khóa cho giao tiếp ICC do tổ chức 

phát hành ICC cung cấp.  

X X 

RQ.TC.11 

RQ.TC.26 

7.3.7 Giao diện ICC  

Bảng 18 liệt kê các biện pháp bảo mật để bảo vệ giao diện ICC.  

Bảng 18 - Các biện pháp bảo mật giao diện ICC 

Số hiệu Yêu cầu 
DSRC GNSS 

RQ đầy đủ 

SM.270 X X 
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Số hiệu Yêu cầu 
DSRC GNSS 

RQ đầy đủ 

ICC sẽ yêu cầu OBE tính toán và cung cấp mã xác 

thực tuân theo lện /phản hồi ISO/IEC 7816-3 bằng 

cách sử dụng một khóa chỉ được biết đến với tổ chức 

phát hành ICC, nếu dữ liệu EFC nhạy cảm được lưu 

trữ bên trong ICC. 

RQ.IF.11 

RQ.IF.12   

SM.271 

ICC sẽ sử dụng các biện pháp mật mã để mã hóa bất 

kỳ EFC nhạy cảm nào dữ liệu được lưu trữ trên ICC 

để đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu và không bị thoái 

thác với bằng chứng xuất xứ, nếu dữ liệu EFC nhạy 

cảm được lưu trữ bên trong ICC. 

X X 

RQ.IF.11 
RQ.DS.05  
RQ.DS.06   

SM.272 

Dữ liệu bằng chứng nhập cảnh của một chiếc xe sẽ 

được lưu trữ trong nhóm dữ liệu ReceiptEntryVehicle 

(xem ISO/TS 21193) bên trong ICC, nếu dữ liệu này 

nhóm được cung cấp bởi ICC. 

X X 

 RQ.TSP.43 

SM.273 

Lượng dữ liệu EFC nhạy cảm được lưu trữ trên ICC 

sẽ được giảm thiểu để cung cấp cho các quy định bảo 

vệ dữ liệu. 

X X 

RQ.DS.04   

RQ.TSP.59   

SM.274 

RSE sẽ xác minh dữ liệu bằng chứng xuất cảnh được 

ghi lại của một chiếc xe với dữ liệu bằng chứng đầu 

vào, nếu dữ liệu bằng chứng nhập được lưu trữ trong 

dữ liệu nhóm ReceiptEntryVehicle (xem ISO/TS 

21193) bên trong ICC. 

X X 

RQ.TSP.44 

SM.275 

TC sẽ kiểm tra tính hợp lệ của ICC để đảm bảo một 

khoản thanh toán hợp lệ đảm bảo TSP cho người sử 

dụng dịch vụ hiện tại. 

X X 

RQ.TC.93 

SM.276 

TC sẽ hỗ trợ việc trao đổi các khóa được lưu trữ bên 

trong RSE/OBE bởi nhà phát hành ICC, nếu dữ liệu 

EFC nhạy cảm được lưu trữ bên trong ICC.  

X n.a. 

RQ.TC 11 

RQ.TC.26 

7.4 Các biện pháp bảo mật end-to-end  

 Bảng 19 liệt kê các biện pháp bảo mật để bảo vệ các giao diện end-to-end. Bảo mật end-to-

end bao gồm giao diện từ giao diện người dùng đến TSP đến TC.  

Bảng 19 - Các biện pháp bảo mật đầu cuối 

Số hiệu Yêu cầu 
DSRC GNSS 

RQ đầy đủ 

SM.310 

OBE phải được thiết kế như một thực thể phân biệt rõ 

ràng với giao  diện xác định cho TC RSE. Chức năng 

của OBE sẽ được kiểm tra  để đảm bảo chức năng 

X n.a. 

RQ.TC.01 

RQ.TC.07 

RQ.TC.12 
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Số hiệu Yêu cầu 
DSRC GNSS 

RQ đầy đủ 

của nó và nó sẽ có thể kiểm tra được theo  sự phù 

hợp với quy trình sử dụng.   

RQ.TSP.51  

RQ.TSP.60  

RQ.TSP.70    

SM.311 

Chức năng OBE chính xác và đáng tin cậy sẽ được 

định kỳ được kiểm toán bởi TSP và tùy chọn bởi TC 

hoặc một tổ chức độc lập thay mặt họ. 

CHÚ Ý: Chẳng hạn, quy trình kiểm toán có thể so 

sánh dữ liệu phí của các phương tiện mẫu được trang 

bị OBE với chuyến đi độc lập đã biếtdữ liệu hoặc giám 

sát hiệu suất của tất cả OBE để xác định một OBE 

hoạt động kém hiệuquả trong một OBE đơn lẻ hoặc 

một loạt OBE. 

X X 

RQ.TC.01 

RQ.TC.07 
RQ.TSP.51 
RQ.TSP.60 

SM.312 

TC sẽ thực hiện kiểm tra tính hợp lý và đầy đủ đối với 

việc thu phí khai báo được TSP thu được trong môi 

trường GNSS. 

n.a. X 

RQ.TC.01 

RQ.TC.12 

SM.313 

TC sẽ so sánh các khai báo phí do TSP thu được với 

các quan sát riêng phù hợp với các quy định về quyền 

riêng tư. 

n.a. X 

RQ.TC.01  

SM. 314 

TC sẽ xác minh xem (các) khai báo phí mà TSP thu 

được có chính xác không (các) tương ứng với (các) 

báo cáo tính phí và/hoặc dữ liệu sử dụng đường bộ. 

n.a. X 

RQ.TC.01 

SM.315 

TSP phải chuẩn bị một kịch bản dự phòng trước bất 

kỳ bản cập nhật OBE nào và bắt đầu khôi phục bản 

cập nhật khi cần thiết. 

X X 

RQ.TSP.71 

SM.316 

TC sẽ xác định xem các tờ khai phí đã được xuất trình 

hay chưa bởi một OBE đáng tin cậy bằng mã xác thực 

tin nhắn (MAC) hoặc chữ ký số. 

X X 

RQ.IF.12 

RQ.IF.13 

RQ.TC.01 

RQ.TC.04 

RQ.TC.05 

SM.317 

TSP không thể phủ nhận sẽ ký bất kỳ gói cập nhật 

nào trước khi nó được phân phối qua mạng để đảm 

bảo tính toàn vẹn của nó. OBE sẽ kiểm tra tính toàn 

vẹn của bản cập nhật đã nhận trước khi bắt đầu cập 

nhật.    

X X 

RQ.TSP.70 

SM.318 

Nếu TSP thu được các tờ khai phí, thì việc đăng ký 

đường dữ liệu sử dụng phải dựa trên một bộ chức 

năng tối thiểu trong OBE được cả TSP và TC tin cậy. 

Các chức năng này sẽ trực tiếp hoặc gián tiếp đảm 

n.a. X 

RQ.TC.01 

RQ.TC.04 

RQ.TC.05 

RQ.TSP.51   
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Số hiệu Yêu cầu 
DSRC GNSS 

RQ đầy đủ 

bảo tính toàn vẹn của các khai báo phí bao gồm không 

thoái thác với bằng chứng về nguồn gốc.       

RQ.TSP.55   

RQ.TSP.89 

SM.319 

TSP sẽ cung cấp bằng chứng không thể phủ nhận về 

việc đăng ký chính xác dữ liệu sử dụng đường bộ cho 

một vị trí và thời điểm xác định hoặc cho   một khoảng 

thời gian xác định và cho một tập hợp (các) OBE cụ 

thể theo yêu cầu cho TC. 

n.a. X 

RQ.TSP.51 

SM.320 

TC sẽ so sánh bằng chứng về việc đăng ký chính xác 

dữ liệu sử dụng đường bộ được TSP thu được bằng 

các quan sát riêng của mình phù hợp với quy định về 

quyền riêng tư. 

n.a. X 

RQ.TC.01 

SM.322 

   OBE phải được thiết kế như một thực thể phân biệt 

rõ ràng với giao diện xác định cho proxy hoặc TSPs 

BackEnd. Chức năng của OBE   sẽ được kiểm tra để 

đảm bảo chức năng của nó và nó sẽ có thể kiểm tra 

được theo một quy trình xác định.    

n.a. X 

RQ.TC.07 

RQ.TSP.01 

RQ.TSP.60   

RQ.TSP.70 

SM.323 

TSP sẽ thực hiện kiểm tra tính hợp lý và đầy đủ đối 

với việc thu phí các tuyên bố có được bởi nó. Những 

kiểm tra đó bao gồm việc xác minh tính khả thi thực 

tế của các chuyến đi trong lĩnh vực thu phí so với  kê 

khai phí thực tế. 

n.a. X 

RQ.TSP.01 

RQ.TSP.51 

SM.324 

TC sẽ chuẩn bị một kịch bản dự phòng trước bất kỳ 

bản cập nhật RSE nào và bắt đầu khôi phục bản cập 

nhật khi cần thiết.   

X X 

RQ.TC.71 

SM.330 
TSP sẽ cung cấp cho người dùng dịch vụ giao dịch 

chi tiết dữ liệu theo yêu cầu.  

X X 

RQ.TSP.57 

RQ.TSP.89 

7.5 Các biện pháp bảo mật của nhà cung cấp dịch vụ thu phí  

7.5.1 Các biện pháp bảo mật giao diện người dùng  

Bảng 20 liệt kê các biện pháp bảo mật để bảo vệ giao diện front end/OBE.  

Bảng 20 - Các biện pháp bảo mật giao diện front end/OBE   

Số hiệu Yêu cầu 
DSRC GNSS 

RQ đầy đủ 

SM.410 

Nếu việc kiểm tra tuân thủ được thực hiện thông qua 

giao diện DSRC, OBE phải hỗ trợ giao dịch Giao tiếp 

Kiểm tra Tuân thủ qua một giao diện có bảo mật như 

được định nghĩa trong ISO 12813 khi nó vượt qua một 

n.a. X 

RQ.TC.01 

RQ.TC.02 

RQ.TSP.51   

RQ.TSP.53 
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Số hiệu Yêu cầu 
DSRC GNSS 

RQ đầy đủ 

RSE như vậy hoặc sử dụng kiểm tra tuân thủ giám sát 

an toàn.    

SM.411 

TSP sẽ kiểm tra một mẫu có ý nghĩa thống kê trong 

số rất nhiều OBE được nhà sản xuất OBE giao cho 

nó để đạt được mức chất lượng được chấp nhận theo 

ISO 2859-1 hoặc tương đương.      

X X 

RQ.TSP.80 

SM.412 

Nếu giao tiếp nâng cao định vị được thực hiện thông 

qua giao diện DSRC, TSP sẽ lưu trữ giá trị của 

MAC_TC, KeyRef và lacTime như một phần của dữ 

liệu phí và cung cấp chúng dưới dạng một phần của 

báo cáo phí. 

n.a. X 

RQ.IF.12 

RQ.IF.13 

RQ.TSP.51 

SM.413 

OBE sẽ thực hiện một cơ chế kiểm soát truy cập dựa 

trên vai trò để giao diện DRSC của nó. Bất kỳ lệnh 

nào dành riêng cho TSP (tức là ngoài những thứ cho 

DSRC-EFC, CCC và LAC) sẽ chỉ được sử dụng bởi 

TSP. 

X X 

RQ.IF.20 

RQ.TSP.05   

RQ.TSP.07   

RQ.TSP.40   

RQ.TSP.41 

SM.414 
Người sử dụng dịch vụ sẽ được thông báo về trạng 

thái làm việc của OBE hoặc ICC.  

X X 

RQ.TC.02 

RQ.TC.03 

RQ.TSP.09 

SM.415 
Giao tiếp giữa OBE và proxy phải đảm bảo tính chính 

xác, tính toàn vẹn và tính xác thực. 

n.a. X 

RQ.IF.10 

RQ.IF.11 

SM.416 

OBE phải ngăn chặn bất kỳ sửa đổi bất hợp pháp nào 

của các tham số thông qua các giao diện bên ngoài 

của nó hoặc chuyển sang trạng thái “KHÔNG ĐƯỢC” 

nếu nó phát hiện ra.    

X X 

RQ.TSP.05   

RQ.TSP.07 

SM.417 

OBE sẽ chuyển sang trạng thái “KHÔNG ĐƯỢC” nếu 

nó phát hiện đầu vào tín hiệu sự mâu thuẫn và TSP 

sẽ được GNSS OBE thông báo.          

n.a. X 

RQ.TSP.16 

SM.418 

OBE sẽ không cho phép người sử dụng dịch vụ sửa 

đổi bất kỳ dữ liệu nào trong OBE ngoại trừ dữ liệu 

được phép thay đổi thông qua giao diện người dùng.    

X X 

RQ.TSP.05   

RQ.TSP.07   

RQ.TSP.40 

SM.419 

ICC sẽ không cho phép người dùng dịch vụ sửa đổi 

bất kỳ dữ liệu nào trong ICC ngoại trừ dữ liệu được 

phép thay đổi thông qua giao diện người dùng.    

X X 

RQ.TSP.06   

RQ.TSP.15 
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7.5.2 Các biện pháp bảo mật Back End  

 Bảng 21 liệt kê các biện pháp bảo mật để bảo vệ giao diện kết thúc Back End TSP. 

Bảng 21 - Các biện pháp bảo mật mặt sau TSP 

Số hiệu Yêu cầu 
DSRC GNSS 

RQ đầy đủ 

SM.420 

TSP sẽ xác minh xem (các) khai báo phí có tương 

ứng chính xác với (các) (các) báo cáo phí và/hoặc dữ 

liệu sử dụng đường bộ.    

n.a. X 

RQ.TSP.51 

SM.421 
TSP sẽ xác định xem báo cáo phí đã được tạo ra bởi 

một giao diện người dùng đáng tin cậy.       

n.a. X 

RQ.TSP.01   
RQ.TSP.04   
RQ.TSP.21 

SM.422 TSP phải xác minh tính toàn vẹn của báo cáo phí. 
n.a. X 

RQ.TSP.01 

SM.423 

TSP sẽ bao gồm OBE hoặc ICC bị đánh cắp hoặc 

nhân bản trong một danh sách ngoại lệ.    

 

X X 

RQ.TSP.19 

RQ.TSP.20   

RQ.TSP.21 

SM.424 

TSP sẽ phát hiện một OBE hoặc ICC nhân bản bằng 

cách sử dụng giao dịch bộ đếm hoặc bằng cách phát 

hiện nhiều vị trí cho cùng một OBE hoặc ICC tại cùng 

lúc.    

X X 

RQ.TSP.21 

SM.425 

TSP sẽ sử dụng các biện pháp mật mã để mã hóa 

việc gửi dữ liệu tùy chỉnh tới OBE để đảm bảo tính 

toàn vẹn của dữ liệu và không thoái thác với bằng 

chứng về nguồn gốc.    

X X 

RQ.TSP.92 

RQ.TSP.97    

SM.426 

Nhà sản xuất OBE phải sử dụng các biện pháp mật 

mã để mã hóa việc gửi dữ liệu khởi tạo tới OBE để 

đảm bảo dữ liệu tính toàn vẹn và không thoái thác với 

bằng chứng xuất xứ.    

X X 

RQ.TSP.92 

RQ.TSP.97 

SM.427 
TSP sẽ xác minh tính toàn vẹn của báo cáo phí dựa 

trên MAC_TSP hoặc chữ ký điện tử. 

n.a. X 

RQ.IF.11 

RQ.IF.12 

RQ.IF.13 

RQ.TSP.01 

RQ.TSP.03 

RQ.TSP.04 

7.6 Các biện pháp bảo mật bộ tính thu phí  

7.6.1 Các biện pháp bảo mật RSE  

Bảng 22 liệt kê các biện pháp bảo mật để bảo vệ giao diện RSE.  
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Bảng 22 - Các biện pháp bảo mật RSE 

Số hiệu Yêu cầu 
DSRC GNSS 

RQ đầy đủ 

SM.510 

Nếu các khai báo phí được thu thập thông qua giao 

diện DSRC, TC sẽ kiểm tra giá trị của MAC_TC bằng 

cách sử dụng khóa được địa chỉ bởi KeyRef và 

RndRSE.      

X n.a. 

RQ.IF.11 

RQ.IF.12  

RQ.IF.13 

RQ.TC.01  

RQ.TC.04   

RQ.TC.05 

SM.511 

Nếu các khai báo phí được thu thập thông qua giao 

diện DSRC, TC  sẽ lưu trữ giá trị của bộ đếm giao dịch 

được đọc ra từ OBE như một phần của chi tiết thanh 

toán. 

X n.a. 

RQ.TSP.21 

 SM.512 

Nếu các khai báo phí được thu thập thông qua giao 

diện DSRC, TC    sẽ lưu trữ giá trị của AttributeList đã 

xác thực, MAC_TSP, KeyRef và RndRSE như một 

phần của chi tiết thanh toán. 

X n.a. 

RQ.IF.12 

RQ.IF.13 

 

SM.513 

Nếu các khai báo phí được TSP thu thập, sự tuân thủ 

chuyên dụng kiểm tra RSE của TC phải thực hiện 

Kiểm tra sự phù hợp Giao dịch liên lạc qua một giao 

diện có bảo mật như được định nghĩa trong ISO 

12813 khi một OBE thông qua nó hoặc sử dụng kiểm 

tra tuân thủ trong màn hình an toàn. 

n.a. X 

RQ.TC.01 

RQ.TC.02 

RQ.TC.05 

RQ.TSP.53 

SM.514 

Nếu việc kiểm tra tuân thủ được thực hiện thông qua 

giao diện DSRC, TC sẽ kiểm tra giá trị của MAC_TC 

bằng cách sử dụng khóa được địa chỉ bởi KeyRef và 

RndRSE. 

n.a. X 

RQ.IF.11 

RQ.IF.12  

RQ.IF.13  

RQ.TC.01  

RQ.TC.04 

SM.515 

Nếu việc kiểm tra tuân thủ được thực hiện thông qua 

giao diện DSRC, TC sẽ lưu trữ giá trị của AttributeList 

đã xác thực, MAC_TC, MAC_TSP, KeyRef và 

RndRSE như một phần của hồ sơ kiểm tra tuân thủ.    

n.a. X 

RQ.IF.12 

RQ.IF.13    

SM.516 
Chức năng của RSE sẽ được kiểm tra để đảm bảo 

chức năng của nó.    

X X 

RQ.TC.70 

7.6.2 Các biện pháp bảo mật Back End  

Bảng 23 liệt kê các biện pháp bảo mật để bảo vệ giao diện Back End TC.  

Bảng 23 - Các biện pháp bảo mật đầu cuối TC  
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Số hiệu Yêu cầu 
DSRC GNSS 

RQ đầy đủ 

SM.520 

TC sẽ thực hiện kiểm tra tính hợp lý và đầy đủ đối với 

việc thu phí các khai báo được nó thu thập thông qua 

giao diện DSRC. 

X n.a. 

RQ.TC.12 

SM.521 

Nếu các khai báo phí được TSP thu thập và những 

khai báo này dựa trên Dữ liệu LAC, TC sẽ kiểm tra giá 

trị của MAC_TC bằng cách sử dụng khóa được giải 

quyết bởi KeyRef và RndRSE.   

n.a. X 

RQ.IF.11 
RQ.IF.12  
RQ.IF.13  
RQ.TC.04   
RQ.TC.05    

SM.522 

TC sẽ kiểm tra danh sách ngoại lệ để đảm bảo thanh 

toán hợp lệ đảm bảo TSP cho người sử dụng dịch vụ 

hiện tại.    

X X 

RQ.TC.92  

RQ.TC.93   

SM.523 

TC sẽ sử dụng các biện pháp mật mã để đảm bảo tính 

bảo mật, tính toàn vẹn của dữ liệu và không bị từ chối 

với bằng chứng về nguồn gốc của một bộ các khóa 

cho giao tiếp OBE trong quá trình truyền tới RSE. 

X X 

RQ.TC.25 

SM.524 

TC phải đảm bảo rằng tất cả các khai báo phí liên 

quan đều được xem xét trước khi bắt đầu các thủ tục 

bắt buộc đối với người dùng dịch vụ. 

X X 

RQ.TC.30 

SM.525 

TC sẽ sử dụng các biện pháp mật mã để đảm bảo tính 

toàn vẹn của dữ liệu và không từ chối với bằng chứng 

xuất xứ cho tất cả dữ liệu được ghi lại liên quan đến 

một trường hợp thực thi. 

X X 

RQ.TC.32 

7.6.3 Các biện pháp bảo mật TC khác 

Bảng 24 liệt kê các biện pháp bảo mật TC khác không được đề cập trong các bảng trước.  

Bảng 24 - Các biện pháp bảo mật TC khác  

Số hiệu Yêu cầu 
DSRC GNSS 

RQ đầy đủ 

SM.530 

Nếu các khai báo phí được thu thập thông qua giao 

diện DSRC, TC sẽ so sánh chúng với các quan sát 

của chính mình phù hợp với các quy định về quyền 

riêng tư. 

X n.a. 

RQ.TC.01 

8 Thông số kỹ thuật bảo mật để triển khai giao diện tương thích  

8.1 Yêu cầu chung  

8.1.1 Chủ đề  

Điều khoản này xác định các tài liệu chi tiết bổ sung cho các định nghĩa trong các tiêu chuẩn 

khác sẽ được triển khai để đáp ứng các biện pháp bảo mật được quy định trong Điều 7 có 

liên quan trực tiếp đến đặc tả của một đơn vị dữ liệu ứng dụng (ADU) của một giao diện 
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tương thích.  

8.1.2 Chữ ký số và thuật toán băm  

Thuật toán chữ ký số và mã băm để chứng minh tính xác thực, tính toàn vẹn và không từ 

chối của thông điệp sẽ được thực hiện theo các tiêu chuẩn sau:  

- thông số kỹ thuật bảo mật cho giao diện mặt sau của TC đến TSP: ISO 12855;  

- thông số kỹ thuật bảo mật cho giao diện kết thúc trước TSP: ISO 17575-1; 

- thuật toán MAC không phải DSRC: CEN/TS 16702-1;  

- thông số kỹ thuật bảo mật cho CCC: ISO 12813;  

- thông số kỹ thuật bảo mật cho LAC: ISO 13141.  

8.2 Thông số kỹ thuật bảo mật cho DSRC-EFC  

8.2.1 Chủ đề  

Điều khoản phụ này cung cấp việc triển khai các biện pháp bảo mật SM.210, SM.211, 

SM.212, SM.214 và SM215.  

8.2.2 OBE  

OBE phải tuân thủ các biện pháp bảo mật của EN 15509: 2014 mức độ bảo mật 1 hoặc tiêu 

chuẩn tương đương.  

8.2.3 RSE  

RSE phải tuân thủ các biện pháp bảo mật của EN 15509: 2014 bảo mật cấp độ 1 hoặc tiêu 

chuẩn tương đương. RSE có thể hỗ trợ thêm OBE tuân thủ EN 15509: 2014 mức bảo mật 0 

hoặc các tiêu chuẩn tương đương.  

LƯU Ý Mức bảo mật 0 sẽ cung cấp khả năng tương thích với OBE cũ không được Tiêu 

chuẩn này hỗ trợ.  

RSE sẽ yêu cầu MAC_TC và MAC_TSP bằng cách giải quyết ít nhất thuộc tính 

PaymentMeans.  

Các giá trị chính xác của KeyRef được sử dụng phải tùy thuộc vào thỏa thuận giữa TC và 

TSP.  

9 Quản lý khóa (key)  

9.1 Tổng quan  

Khóa là một phần quan trọng của bất kỳ hệ thống bảo mật nào dựa trên các kỹ thuật mật mã. 

Việc bảo vệ thích hợp các khóa phụ thuộc vào một số yếu tố như loại ứng dụng mà các khóa 

được sử dụng, các mối đe dọa mà chúng phải đối mặt, các trạng thái khác nhau mà các khóa 

có thể giả định, v.v. Trước hết, tùy thuộc vào kỹ thuật mật mã, chúng cần được bảo vệ chống 

lại việc tiết lộ, sửa đổi, phá hủy và phát lại. 

GHI CHÚ: ISO/IEC 11770-1: 2010, Phụ lục A cung cấp danh sách các mối đe dọa đối với quản lý chính.  

Mục tiêu của quản lý khóa là quản lý và sử dụng các dịch vụ quản lý khóa một cách an toàn 

và do đó, việc bảo vệ khóa là vô cùng quan trọng. Các thủ tục quản lý khóa phụ thuộc vào 

các cơ chế mật mã cơ bản, mục đích sử dụng khóa và chính sách bảo mật đang được sử 

dụng. Quản lý khóa cũng bao gồm các chức năng được thực thi trong các thiết bị mật mã. 

Quản lý chính là quản lý và sử dụng các dịch vụ tạo, đăng ký, chứng nhận, hủy đăng ký, 

phân phối, cài đặt, lưu trữ, lưu trữ, thu hồi, lấy lại và tiêu hủy tài liệu khóa.  
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9.2 Các khóa không đối xứng 

 9.2.1 Trao đổi khóa giữa các bên liên quan  

Việc trao đổi khóa công khai gốc, tức là chứng chỉ gốc CA, được định nghĩa trong 5.4.1. Việc 

trao đổi khóa công khai của thực thể, tức là chứng chỉ của thực thể cuối, phải tuân theo cơ 

chế vận chuyển khóa công khai 3 được định nghĩa trong ISO/IEC 11770-3. Trong trường 

hợp của cơ chế vận chuyển khóa công khai 3, thủ tục xác minh chứng nhận sẽ bao gồm việc 

kiểm tra thuộc tính xác nhận “Sử dụng khóa mở rộng” với OID cho những điều sau:  

- Chứng nhận giao diện TC đến TSP;  

- Chứng thực giao diện Front End đến TSP Back End.  

9.2.2 Tạo và chứng nhận khóa  

Việc tạo và chứng nhận khóa bao gồm quản lý vòng đời chứng nhận (bao gồm, trong số các 

quy trình tạo và chứng nhận khóa) phải được thực hiện ít nhất theo ISO/IEC 11770-1: 2010, 

Phụ lục D. Bộ tạo bit ngẫu nhiên (ví dụ để tạo khóa phiên) phải tuân theo các yêu cầu được 

xác định trong ISO/IEC 18031.  

CHÚ THÍCH: Thông tin bổ sung và hướng dẫn về quản lý khóa không đối xứng và PKI được cung cấp, ví dụ trong tài 

liệu tham khảo [30].  

 9.2.3 Bảo vệ khóa  

 Các khóa cá nhân để xác thực và/hoặc giải mã ADU sẽ được lưu trữ trong một mô-đun mật 

mã được thiết kế theo một trong các tiêu chuẩn bảo mật mẫu và sơ đồ bảo vệ sau:  

- ISO/IEC 19790 (mức tối thiểu 3);  

- FIPS PUB 140-2 (mức bảo mật tối thiểu 3);  

- chuẩn bảo vệ tiêu chí chung BSI-PP-0002 (EAL4 tối thiểu).  

 9.2.4 Ứng dụng  

Mỗi TSP phải có ít nhất các chứng chỉ sau cho các mục đích sử dụng khác nhau:  

- xác nhận ký bản tin ADU cho các bản tin ISO 12855;  

- chứng chỉ xác thực được sử dụng để thiết lập các kênh liên lạc an toàn (bảo mật chứng chỉ 

IPsec/TLS Thông tin liên lạc ISO 12855);  

- nếu có, một chứng nhận được sử dụng để thiết lập giao tiếp an toàn giữa giao diện người 

dùng với TSP kết thúc trong một hệ thống tự trị.  

Trong trường hợp xác thực báo cáo phí bằng chữ ký theo SM.240, mỗi OBE phải có xác 

nhận riêng. Mỗi TC phải có ít nhất các chứng chỉ sau cho các mục đích sử dụng khác nhau:  

- xác nhận ký bản tin ADU cho các bản tin ISO 12855;  

- mã hóa khóa xác nhận cho các mục đích mã hóa tin nhắn và/hoặc khóa từ TSP;  

- chứng chỉ xác thực được sử dụng để thiết lập các kênh liên lạc an toàn (bảo mật chứng chỉ 

IPsec/TLS tiêu chuẩn giao tiếp ISO 12855).  

9.3 Các khóa đối xứng  

9.3.1 Yêu cầu chung  

Sau đây là ba ứng dụng khác nhau cho các khóa đối xứng trong hệ thống EFC:  

- khóa giao tiếp DSRC với hai đặc điểm khác nhau, khóa chính DSRC và khóa OBE DSRC 

chuyển hóa (drived);  

- các khóa MAC với hai đặc điểm khác nhau, khóa chính MAC và khóa MAC OBE chuyển 

hóa;  
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- các khóa phiên giao tiếp để mã hóa dữ liệu của kênh liên lạc giữa hai thực thể.  

9.3.2 Trao đổi khóa giữa các bên liên quan  

9.3.2.1 Yêu cầu chung  

Các khóa đối xứng sẽ được trao đổi bằng cách sử dụng một kênh được bảo mật và xác thực. 

Một kênh như vậy là, ví dụ: kết nối VPN hoặc chuyển bằng chuyển phát nhanh hoặc thư bảo 

đảm, trong đó tin nhắn khóa được lưu trữ trên thiết bị nhớ. Các khóa bên trong tin nhắn sẽ 

được mã hóa bổ sung, trừ khi mô-đun mật mã với xác thực truy cập khóa hoạt động cho việc 

trao đổi được sử dụng.  

Thuật toán mã hóa khóa (bao gồm sự đồng chỉnh (padding)/phương pháp mã hóa) cho khóa 

phần tử dữ liệu bên dưới sẽ được thực hiện theo các định nghĩa sau.  

9.3.2.2 Thuật toán mã hóa khóa  

Thuật toán RSA với phương pháp mã hóa RSA (REM1) theo ISO/IEC 18033-2 sẽ được sử 

dụng để mã hóa khóa. RSA-2048 như được định nghĩa trong ISO/IEC 18033-2 sẽ được sử 

dụng để mã hóa khóa.  

CHÚ THÍCH: Thuật toán mã hóa khóa bắt buộc (REM1) theo ISO/IEC 18033-2 tương đương với RSAES-OAEP trong 

PKCS # 1 v2.2 khi KDF1 được áp dụng.  

9.3.2.3 Thuật toán đồng chỉnh/đệm  

Nếu không được định nghĩa khác, thuật toán đồng chỉnh được sử dụng trong Tiêu chuẩn này 

sẽ là phương pháp đồng chỉnh 2 được định nghĩa trong khoản 6.3.3 tại tiêu chuẩn ISO/IEC 

9797-1: 2011.  

CHÚ THÍCH: Phương pháp đồng chỉnh 2 đối với hàm băm được định nghĩa trong khoản A.2 ISO/IEC 10118-1: 2000 

về mặt kỹ thuật là cùng một phương pháp.  

9.3.2.4 Chuyển khóa  

Nếu sử dụng trao đổi dữ liệu hậu cần (back office) tương thích ISO 12855, các khóa phải 

được ký bởi người khởi tạo nó và được gửi trong TrustObjectADU.  

Mô-đun ASN.1 cụ thể TrustObjectCode đã được xác định trong ISO 12855 để xác minh việc 

giải mã của đã gửi dữ liệu được mã hóa (ví dụ: khóa chính DSRC).  

9.3.3 Vòng đời khóa  

9.3.3.1 Yêu cầu chung  

Bộ tạo bit ngẫu nhiên để tạo khóa đối xứng phải tuân theo các yêu cầu được định nghĩa trong 

ISO/IEC 18031. Khóa sẽ bị phá hủy bằng cách ghi đè lên khóa gốc và mọi bản sao của khóa 

trong bộ nhớ và các kho lưu trữ dữ liệu dự phòng khác.  

9.3.3.2 Các khóa DSRC  

Các khóa chính (key master) DSRC cho DSRC-EFC, CCC và LAC được TSP tạo và lưu trữ 

bất kỳ lúc nào TSP hoặc quản lý khả năng tương tác cho là cần thiết. Các khóa chính DSRC 

được liên kết thành một hoặc nhiều giá trị của Dấu ngữ cảnh EFC, Dấu ngữ cảnh CCC hoặc 

Dấu ngữ cảnh LAC tương ứng như cụ thể trong Bảng 25.  

Bảng 25 - Tổng quan về các khóa DSRC  
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DSRC 

AID 
Được xác định bởi 

Tiêu 
chuẩn 
ứng 
dụng 

Khóa sử dụng 
Loại 
khóa 

Mã 
nhận 

thực kết 
quả 

1 
EFC_ContextMark 

+ KeyRef 

EN 

15509 

Khóa xác thực1 ... 

Khóa xác thực8 
0 

MAC_T

C 

1 
EFC_ContextMark 

+ KeyRef 

EN 

15509 

Khóa xác thực1 

Khóa xác thực8 

 

0 

MAC_T

SP 

1 EFC_ContextMark 
EN 

15509 
Khóa truy cập 1 AC_CR 

20 
CCC_ContextMark 

+ KeyRef 

ISO 

12813 

Khoá Xác thực1 

Khóa xác thực8 
2 

MAC_T

C 

20 
CCC_ContextMark 

+ KeyRef 

ISO 

12813 

Khóa xác thực1 

Khóa xác thực8 
2 

MAC_T

SP 

20 CCC_ContextMark 
ISO 

12813 
Khóa truy 3 AC_CR 

21 LAC_ContextMark 
ISO 

13141 
Khóa truy 4 AC_CR 

21 

LAC_ContextMark 

+ 

keyRefMAC_TC_LA

C 

ISO 

13141 

LAC_AuthenticationK

ey_TC 
n.a. 

MAC_T

C 

Các giá trị chính xác của KeyRef được sử dụng phải tuân theo thỏa thuận song phương giữa 

TC và TSP.  

Các khóa DSRC chuyển hóa sẽ được truyền đến và lưu trữ trong OBE.  

OBE có thể lưu trữ các khóa DSRC bổ sung cho các mục đích ngoài các ứng dụng DSRC 

đã đề cập:  

- để ghi các thuộc tính EFC hoặc CCC được đánh dấu là chỉ đọc. Điều này thường cá nhân 

hóa;  

- đối với các ứng dụng DSRC khác do OBE lưu trữ, chẳng hạn như nhận dạng đăng ký điện 

tử và nhận dạng xe tự động (ERI/AVI) cho các phương tiện. 

Chỉ các khóa chính DSRC được yêu cầu để kiểm tra giá trị của MAC_TC và các khóa chính 

để tính toán AC_CR mà TC cần. Các khóa chính như vậy cho DSRC EFC, CCC và LAC phải 

được truyền tới TC theo 9.3.2.1. 

Các khóa chính DSRC chỉ có thể được lưu trữ nếu không còn OBE với dấu ngữ cảnh tương 

ứng đang hoạt động trong hệ thống EFC nữa.  

Các khóa chính của DSRC chỉ có thể bị hủy nếu tất cả dữ liệu liên quan đến OBE có dấu 

ngữ cảnh tương ứng đã bị xóa.  

9.3.3.3 Các khóa MAC  

Khóa chính MAC được TSP tạo và lưu trữ. Các khóa MAC có nguồn gốc được truyền đến 

và lưu trữ trong OBE.  
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Khóa chính MAC phải được truyền tới TC theo 9.3.2.1.  

Trong trường hợp MAC của ChargeReport phải cung cấp cùng một bằng chứng so với chữ 

ký dựa trên PKI (ví dụ: có thể được yêu cầu bởi khái niệm giám sát an toàn), các yêu cầu 

khác đối với quản lý khóa chính MAC sẽ được áp dụng. Ví dụ, trong trường hợp như vậy, 

khóa chính MAC phải được cung cấp trong mô-đun mật mã với các chức năng hạn chế (chỉ 

xác minh MAC với đầu ra OK/NOK, không có quyền truy cập vào chính khóa) cho TC.  

9.3.4 Lưu trữ và bảo vệ khóa  

9.3.4.1 Các khóa chính  

Khóa chính DSRC và khóa chính MAC được lưu trữ và sử dụng trong phần cuối TC và TSP 

và trong RSE sẽ được bảo vệ chống lại sự truy cập trái phép. Khóa chính DSRC và khóa 

chính MAC, khi được lưu trữ cho các mục đích phi hoạt động (ví dụ như sao lưu hoặc lưu 

trữ nội tuyến/offline) hoặc được chuyển nội bộ trong hệ thống, sẽ được mã hóa bằng một 

thuật toán được coi là đủ mạnh. Khóa mã hóa tương ứng sẽ được lưu trữ theo cách tương 

tự như được mô tả cho các khóa chính của DSRC và quyền truy cập vào nó sẽ được bảo vệ 

ít nhất bằng một cụm mật khẩu. Khi được lưu trữ trong môi trường rõ ràng và được sử dụng 

cho các hoạt động mật mã, khóa chính DSRC và khóa chính MAC sẽ được giữ trong môi 

trường an toàn được thực hiện bởi một trong các điều sau:  

- mô-đun HW mật mã chuyên dụng (ví dụ: SAM);  

- quy trình xác định, điều khoản phần cứng và chức năng bảo mật phần mềm để giải quyết 

các mối đe dọa trong môi trường cụ thể do TC đánh giá bằng các biện pháp hợp lý.  

Một trong hai giải pháp phải đáp ứng các yêu cầu và mục tiêu bảo mật sau: 

a) quản lý việc phân phối khóa bảo mật, tức là việc nhận các khóa được mã hóa và giải mã 

tiếp theo để lưu trữ hoạt động;  

b) bảo vệ các chức năng mật mã khỏi hoạt động hoặc sử dụng trái phép, bao gồm bảo vệ 

vật lý chống lại hoạt động trái phép và/hoặc hủy kích hoạt để ngăn chặn hoạt động trái phép;  

c) ngăn chặn tiết lộ trái phép các khóa, bao gồm bảo vệ vật lý chống lại việc tiết lộ và/hoặc 

xóa để ngăn tiết lộ (ví dụ: lưu trữ trong bộ nhớ khả biến);  

d) ngăn chặn việc sử dụng các khóa với các thuật toán bị cấm (ví dụ: ngăn chặn việc các 

khóa mã hóa được sử dụng để xác thực);  

e) ngăn chặn sửa đổi trái phép các thuật toán mật mã, bao gồm cả trái phép sửa đổi, thay 

thế, chèn và xóa khóa;  

f) cung cấp các chỉ dẫn về trạng thái hoạt động của môi trường;  

g) đảm bảo rằng giải pháp mô-đun đã triển khai hoạt động đúng cách khi hoạt động trong 

phương thức hoạt động;  

h) phát hiện các lỗi trong hoạt động của giải pháp mô-đun đã triển khai và để ngăn chặn sự 

xâm phạm trong số các khóa do những lỗi này.  

Nên sử dụng mô-đun phần cứng mật mã được chứng nhận để lưu trữ các khóa chính DSRC 

và thực thi các chức năng chính.  

9.3.4.2 Các khóa OBE  

OBE sẽ chỉ lưu trữ các khóa chuyển hóa.  

9.3.5 Các khóa phiên  

Các khóa phiên được sử dụng trong TC và TSP BackEnd và trong RSE sẽ được bảo vệ 
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chống lại sự truy cập trái phép trong suốt thời gian tồn tại của chúng. Các khóa phiên không 

còn được sử dụng sẽ bị hủy một cách an toàn (ví dụ như ghi đè lên bất kỳ bản sao nào của 

khóa trong bộ nhớ và bộ lưu trữ dữ liệu khác).  
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Phụ lục A  

(Quy chuẩn) 

Profiles bảo mật 

A.1 Yêu cầu chung  

Các tập tin được xác định bằng cách chỉ định:  

Đánh giá rủi ro:  Mô tả đánh giá rủi ro được đơn giản hóa.  

Quy trình yêu cầu:  Xác định các yêu cầu bắt buộc và khuyến nghị cần được đáp ứng để 

tuân thủ quy trình.  

Để yêu cầu sự phù hợp với một profile, tất cả các yêu cầu bắt buộc được liệt kê phải được 

đáp ứng đầy đủ.  

A.2 Profile giao diện truyền thông  

Profiles DSRC  

Profile DSRC bao gồm các yêu cầu về tính phí (EFC), giao tiếp kiểm tra tuân thủ (CCC) và 

giao dịch giao tiếp nâng cao định vị (LAC).  

Đánh giá rủi ro: Dữ liệu giao dịch tính phí OBE mà RSE nhận được chứa tất cả thông 

tin liên quan cho yêu cầu thanh toán. Có thể đọc hết dữ liệu OBE 

bằng RSE giả mạo mà không cần thông báo của người sử dụng dịch 

vụ. Điều này yêu cầu xác thực quyền truy cập OBE bằng RSE.  

Việc thao tác dữ liệu đó và/hoặc phát lại bởi một OBE giả về nguyên 

tắc là đơn giản ngay cả khi khó khăn về mặt kỹ thuật. Điều này yêu 

cầu cơ chế xác thực cho OBE và RSE. Bằng chứng về tính toàn vẹn 

của thư cũng được yêu cầu.  

Người sử dụng dịch vụ có thể từ chối việc sử dụng đường nhất định 

(thu phí hoặc sự kiện CCC). Sự kiện LAC giả có thể được sử dụng 

để chứng minh, từ chối hoặc yêu cầu sử dụng đường rẻ hơn. Việc 

giả mạo hoặc từ chối dữ liệu không được bảo vệ rất đơn giản. Không 

thoái thác với giấy tờ chứng minh nguồn gốc là bắt buộc.  

Nghe trộm liên lạc về mặt kỹ thuật là khó khăn và yêu cầu quyền truy 

cập hoặc vị trí gần với OBE hoặc RSE và không cung cấp cho kẻ tấn 

công dữ liệu mới đáng kể về người dùng dịch vụ, phương tiện hoặc 

RSE. Bảo mật là không bắt buộc. 

Profile yêu cầu: Bắt buộc: RQ.IF.11 + RQ.IF.12 + RQ.IF.13 + RQ.IF.20 + RQ.IF.30  

Khuyến nghị: Không có 

A.2.1 Các profile TC đến TSP  

Profile TC đến TSP bao gồm giao tiếp không được bảo mật giữa TC và TSP để trao đổi dữ 

liệu văn phòng (back office) theo tiêu chuẩn ISO 12855.  

Profile A 

Đánh giá rủi ro: Việc nghe trộm và đánh chặn thông tin liên lạc của các bên thứ ba 

trên một kênh liên lạc không được bảo vệ là rất dễ dàng và rất có thể 

xảy ra. 

Hiện đại hóa thông tin với tư cách là người đứng giữa và gửi tin nhắn 

giả mạo cũng là những mối đe dọa nghiêm trọng. Bảo vệ dữ liệu 
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người dùng dịch vụ nhạy cảm cũng là một vấn đề. Tính bảo mật, tính 

toàn vẹn và tính xác thực của thông điệp phải được đảm bảo.  

TSP hoặc người sử dụng dịch vụ của nó có thể từ chối khai báo phí 

hoặc chi tiết thanh toán.  

Vì vậy, cần phải có sự không thoái thác kèm theo giấy tờ chứng minh 

nguồn gốc xuất xứ. 

Profile yêu cầu: Bắt buộc: RQ.IF.02 + RQ.IF.10 + RQ.IF.11 + RQ.IF.13 + RQ.IF.30   

Khuyến nghị: RQ.IF.12 + RQ.IF.20. 

Profile B (phần mở rộng profile A)  

Đánh giá rủi ro: Đối với TSP, điều quan trọng là TC nhận được danh sách ngoại lệ. 

Đối với CTV, điều quan trọng là TSP sử dụng dữ liệu ngữ cảnh thu 

phí hợp lệ và cập nhật. Do đó, kênh giao tiếp này sẽ cung cấp bằng 

chứng giao hàng không từ chối.  

Profile yêu cầu: Bắt buộc: RQ.IF.02 + RQ.IF.10 + RQ.IF.11 + RQ.IF.13 + RQ.IF.14 + 

RQ.IF.30. 

Khuyến nghị: RQ.IF.12 + RQ.IF.20. 

A.2.2 Tập tin nhà cung cấp kênh truyền  

Profile nhà cung cấp truyền thông bao gồm các giao diện nội bộ của hệ thống TC hoặc TSP 

sử dụng các dịch vụ truyền thông của bên thứ ba. Điều này bao gồm, nhưng không giới hạn, 

việc sử dụng nhà cung cấp dịch vụ viễn thông cho những việc sau:  

- Giao tiếp Back End RSE đến TC;  

- Giao tiếp OBE tới proxy/TSP BackEnd;  

- Giao tiếp nội bộ TC hoặc TSP.  

Bảo vệ thông tin liên lạc theo quy trình này có thể được sử dụng làm bằng chứng cho việc 

xử lý dữ liệu đáng tin cậy bởi TSP hoặc TC. 

Đánh giá rủi ro: Các kênh truyền thông tiêu chuẩn do các nhà cung cấp kênh truyền 

cung cấp có thể có một số cơ chế bảo mật cung cấp tính bảo mật, 

tính toàn vẹn và tính xác thực chống lại các cuộc tấn công của bên 

thứ ba. Các biện pháp bảo mật có thể có này không bảo vệ chống 

lại việc nghe trộm và chặn thông tin liên lạc của những người trong 

cuộc, chẳng hạn như nhân viên của nhà cung cấp kênh truyền. Việc 

nghe trộm và đánh chặn thông tin liên lạc của các bên thứ ba là có 

thể xảy ra, nhưng trong hầu hết các trường hợp thì ít khả năng hơn. 

Bảo vệ dữ liệu người dùng dịch vụ nhạy cảm cũng là một vấn đề. 

Rủi ro đủ cao để yêu cầu từ nhà cung cấp kênh truyền độc lập, các 

biện pháp bổ sung về tính bảo mật, tính toàn vẹn và tính xác thực 

cho các thông điệp được trao đổi. 

Profile yêu cầu: Bắt buộc: RQ.IF.02 + RQ.IF.10 + RQ.IF.11.  

Khuyến nghị: Không có. 

A.2.3 Profile giao diện ICC  

Profile giao diện ICC bao gồm các yêu cầu đối với việc đọc dữ liệu tài khoản và tính phí.  
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Đánh giá rủi ro: ICC đọc dữ liệu tài khoản và dữ liệu giao dịch tính phí ICC nhận 

được bởi RSE thông qua OBE chứa tất cả thông tin liên quan cho 

yêu cầu thanh toán. Có thể đọc hết dữ liệu ICC bằng RSE và/hoặc 

OBE giả mà không cần thông báo của người sử dụng dịch vụ. Điều 

này yêu cầu xác thực RSE và/hoặc OBE. Điều này yêu cầu cơ chế 

xác thực cho ICC và RSE và/hoặc OBE.  

Bằng chứng về tính toàn vẹn của thư cũng được yêu cầu.  

Người dùng có thể từ chối việc sử dụng đường nhất định (tính phí). 

ICC giả có thể được sử dụng để từ chối sử dụng đường hoặc yêu 

cầu sử dụng đường rẻ hơn. Việc giả mạo hoặc từ chối dữ liệu không 

được bảo vệ rất đơn giản. Không thoái thác với giấy tờ chứng minh 

nguồn gốc là bắt buộc. Nghe trộm thông tin liên lạc về mặt kỹ thuật 

là khó khăn và yêu cầu truy cập hoặc vị trí gần ICC hoặc OBE và 

không cung cấp cho kẻ tấn công dữ liệu mới đáng kể của người dùng 

dịch vụ. Bảo mật là không bắt buộc. 

Profile yêu cầu: Bắt buộc: RQ.IF.11 + RQ.IF.12 + RQ.IF.13 + RQ.IF.20 + RQ.IF.30. 

Khuyến nghị: Không có. 

A.3 Các profile lưu trữ dữ liệu  

A.3.1 Profile lưu trữ dữ liệu OBE 

Profile lưu trữ dữ liệu OBE xem xét một OBE trong môi trường người dùng dịch vụ, tức là 

một OBE được cá nhân hóa gắn trên xe.  

Đánh giá rủi ro: Thao tác bất hợp pháp dữ liệu được lưu trữ trong OBE có thể dẫn 

đến việc người sử dụng dịch vụ bị tính phí thấp hơn và mất nguồn 

thu cho TC và TSP hoặc thậm chí là gián đoạn việc đăng ký sử dụng 

đường bộ. Việc đọc trái phép dữ liệu được lưu trữ trong OBE có thể 

dẫn đến vi phạm quyền riêng tư của người dùng dịch vụ. 

Profile yêu cầu: Bắt buộc: RQ.DS.01 + RQ.DS.02 + RQ.DS.05 + RQ.DS.07 + 

RQ.DS.06 nếu có (ví dụ: đối với khóa). 

Khuyến nghị: Không có. 

VÍ DỤ 1 Đối với OBE được gắn bên trong xe, RQ.DS.02 được trang bị đầy đủ cho HMI. Giao 

diện CN hoặc DSRC hiện có yêu cầu thông tin xác thực truy cập bổ sung được RQ.DS.01 

đề cập.  

VÍ DỤ 2 RQ.DS.02 + RQ.DS.05 + RQ.DS.06 + RQ.DS.07 có thể được đảm bảo bởi một OBE 

hiển nhiên giả mạo.  

A.3.2 Profile lưu trữ dữ liệu ICC  

Profile lưu trữ dữ liệu ICC coi ICC trong môi trường người dùng dịch vụ, tức là ICC đã cấp 

được chèn vào OBE.  

Đánh giá rủi ro: Việc không được phép thao tác dữ liệu được lưu trữ trong ICC có 

thể dẫn đến việc người dùng dịch vụ bị tính phí thấp hơn và mất 

nguồn thu cho TC hoặc làm tăng giá trị được lưu trữ mà không phải 

trả tiền. Việc không được phép đọc dữ liệu được lưu trữ trong ICC 

có thể dẫn đến vi phạm quyền riêng tư đối với người dùng dịch vụ. 
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Profile yêu cầu: Bắt buộc: RQ.DS.01 + RQ.DS.02 + RQ.DS.05 + RQ.DS.07 + 

RQ.DS.06 nếu có (ví dụ: đối với khóa). 

Khuyến nghị: Không có. 

A.3.3 Profile lưu trữ dữ liệu RSE  

Profile lưu trữ dữ liệu RSE bao phủ RSE tại một vị trí có sẵn công khai mà không cần bất kỳ biện 

pháp bảo vệ bên ngoài bổ sung nào (ví dụ: camera giám sát).  

Đánh giá rủi ro: Thao tác bất hợp pháp đối với dữ liệu được lưu trữ trong RSE (trước 

khi truyền đến TSPs BackEnd) có thể dẫn đến mất nguồn thu cho 

TC và TSP. Việc đọc trái phép dữ liệu được lưu trữ trong RSE (ví dụ 

như dữ liệu thực thi) có thể dẫn đến vi phạm sơ bộ cho người dùng 

dịch vụ và/hoặc làm mất uy tín của TC. Việc thay đổi danh tính của 

người khởi tạo dữ liệu (tức là nhận dạng OBE) có thể dẫn đến việc 

tính phí người dùng dịch vụ sai. Quyền truy cập vào các khóa giao 

tiếp có thể cho phép giả mạo OBE hoặc cá nhân hóa OBE mà không 

cần hợp đồng TSP. 

Profile yêu cầu: Bắt buộc: RQ.DS.01 + RQ.DS.02 + RQ.DS.05 + RQ.DS.07 + 

RQ.DS.06 nếu có (ví dụ: đối với khóa). 

Khuyến nghị: Không có. 

A.3.4 Profile lưu trữ dữ liệu Back End  

Profile lưu trữ dữ liệu Back End xác định các yêu cầu lưu trữ theo quy trình ở phần Back 

End. Ví dụ, một phương pháp chi tiết để đánh giá các yêu cầu bảo mật có thể được tìm thấy 

trong TCVN ISO/IEC 27001.  

Phần yêu cầu: 
Bắt buộc: RQ.DS.01 + RQ.DS.02 + RQ.DS.03 + RQ.DS.05 + 

RQ.DS.07 + RQ.DS.08 + RQ.DS.06 nếu có (ví dụ: cho các khóa). 

Khuyến nghị: Không có. 
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Phụ lục B 

(Tham khảo) 

Bản chiếu lệ tuyên bố tuân thủ thực hiện (ICS) 

B.1 Hướng dẫn hoàn thành bản chiếu lệ ICS  

B.1.1 Mục đích và cấu trúc  

Mục đích của bản chiếu lệ ICS này là cung cấp một cơ chế theo đó nhà cung cấp thực hiện 

hoặc một hành động đảm nhận một vai trò theo các yêu cầu được xác định trong Tiêu chuẩn 

này có thể cung cấp thông tin về việc thực hiện một cách tiêu chuẩn hóa. Bản chiếu lệ ICS 

được chia thành các điều khoản phụ cho các loại thông tin sau:  

- hướng dẫn để hoàn thành bản chiếu lệ ICS;  

- xác định việc thực hiện;  

- tuyên bố toàn cầu về sự phù hợp;  

- Bảng chiếu lệ ICS.  

B.1.2 Các từ viết tắt và quy ước  

Bản chiếu lệ ICS có trong Phụ lục này bao gồm thông tin ở dạng bảng phù hợp với các hướng 

dẫn được trình bày trong ISO/IEC 9646-7.  

- Cột danh mục: Cột danh mục chứa một số xác định danh mục trong bảng.  

- Cột mô tả danh mục: Cột mô tả danh mục mô tả bằng văn bản tự do cho từng danh mục 

tương ứng mục (ví dụ: tham số, bộ định thời, v.v.). Nó ngầm có nghĩa là “được <item 

description> hỗ trợ bởi thực hiện?".  

- Cột trạng thái: Các ký hiệu sau được định nghĩa trong ISO/IEC 9646-7 được sử dụng cho 

cột trạng thái.  

m Bắt buộc (mandatory) - Khả năng được yêu cầu để được hỗ trợ.  

o Tùy chọn (option) - Khả năng này có thể được hỗ trợ hoặc không.  

n/a 
Không áp dụng (not applicable) - Trong bối cảnh đã cho, không thể sử dụng khả 

năng.  

x 
Bị loại trừ (prohibited) - Có yêu cầu không sử dụng khả năng này trong bối cảnh cho 

trước.  

o.i 

Tùy chọn chất lượng (qualified optional) - Đối với các tùy chọn loại trừ lẫn nhau hoặc 

có thể chọn từ một tập hợp. "i" là một số nguyên xác định một nhóm duy nhất của 

các mục tùy chọn có liên quan và lôgic của lựa chọn của họ được xác định ngay sau 

bảng. 

c.i 

Điều kiện - Yêu cầu về khả năng (“m”, “o”, “x” hoặc “n/a”) phụ thuộc vào sự hỗ trợ 

của các mục tùy chọn hoặc có điều kiện khác. “i” là một số nguyên xác định một biểu 

thức trạng thái điều kiện duy nhất được định nghĩa ngay sau bảng. 

- Cột tham chiếu: Cột tham chiếu liên quan đến Tiêu chuẩn này ngoại trừ trường hợp rõ ràng 

khẳng định khác. 

- Cột hỗ trợ: Cột hỗ trợ sẽ do nhà cung cấp thực hiện điền vào. Các ký hiệu chung sau được 

định nghĩa trong ISO/IEC 9646-7 được sử dụng cho cột hỗ trợ:  

Y hay y được hỗ trợ bởi việc triển khai. 
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N hay n không được hỗ trợ bởi việc triển khai. 

N/A hay 

n/a 

không cần câu trả lời (chỉ được phép nếu trạng thái là n/a trực tiếp hoặc sau 

khi đánh giá tình trạng có điều kiện). 

CHÚ THÍCH: Như đã nêu trong ISO/IEC 9646-7, hỗ trợ cho một PDU nhận được yêu cầu khả năng phân tích cú pháp 

tất cả các giá trị hợp lệ các tham số của PDU đó. Hỗ trợ một PDU trong khi không có khả năng phân tích cú pháp một 

tham số hợp lệ là không phù hợp. Hỗ trợ cho một tham số trên PDU có nghĩa là ngữ nghĩa của tham số đó được hỗ 

trợ.  

- Cột giá trị được phép: Cột giá trị được phép chứa loại, danh sách, phạm vi hoặc độ dài của 

các giá trị cho phép. Các ký hiệu sau đây được sử dụng.  

Phạm vi giá trị: <giá trị tối thiểu>... <giá trị tối đa>  

VÍ DỤ 1  5 ... 20  

danh sách các giá trị: <giá trị 1>,<giá trị 2>, ..., <giá trị N>  

VÍ DỤ 1  2, 4, 6, 8, 9  

VÍ DỤ 2  '1101'B, '1011'B, '1111'B  

VÍ DỤ 3  '0A'H, '34'H, '2F'H  

 

danh sách các giá trị đã được đặt tên: <name1> (<val1>), <name2> (<val2>), ..., <nameN> 

(<valN>)  

VÍ DỤ 1 từ chối (1), chấp nhận (2) chiều dài: kích thước (<kích thước tối thiểu> ... <kích 

thước tối đa>)  

VÍ DỤ 1 kích thước (1 ... 8)  

- Cột giá trị được hỗ trợ: Cột giá trị được hỗ trợ sẽ do nhà cung cấp thực hiện.  

Trong cột này, các giá trị hoặc phạm vi giá trị được triển khai hỗ trợ sẽ được chỉ ra.  

- Tham chiếu đến các mục: Đối với mỗi câu trả lời có thể có (câu trả lời trong cột hỗ trợ) trong 

bản chiếu lệ ICS, một tham chiếu duy nhất tồn tại, ví dụ, được sử dụng trong các biểu thức 

điều kiện. Nó được định nghĩa là số nhận dạng bảng theo sau là ký tự dấu sổ “/” và theo sau 

là số mục trong bảng.  

Nếu có nhiều hơn một cột hỗ trợ trong một bảng, các cột được phân biệt bằng các chữ cái 

(a, b, v.v), tương ứng.  

VÍ DỤ 1: B.5/4 là tham chiếu đến câu trả lời của mục 4 trong Bảng B.5.  

VÍ DỤ 2: B.6/3b là tham chiếu đến câu trả lời thứ hai (tức là trong cột hỗ trợ thứ hai) của mục 

3 trong Bảng B.6.  

- Dòng tiên quyết.  

Dòng điều kiện tiên quyết có dạng Điều kiện tiên quyết: <thuộc tính>.  

Dòng điều kiện tiên quyết sau một Mệnh đề hoặc tiêu đề bảng cho biết rằng toàn bộ mệnh 

đề hoặc toàn bộ bảng là không bắt buộc phải hoàn thành nếu thuộc tính (predicate) FALSE.  

Hướng dẫn hoàn thành bản chiếu lệ ICS:  

- Nhà cung cấp việc triển khai hoặc một tác nhân đảm nhận vai trò phải hoàn thành quy trình 

ICS trong mỗi trong số các không gian được cung cấp. Một câu trả lời rõ ràng sẽ được nhập, 

trong mỗi hỗ trợ hoặc được hỗ trợ các hộp dạng cột được cung cấp bằng cách sử dụng ký 

hiệu được mô tả trước đây.  

- Nhận xét bổ sung có thể được cung cấp trong khoảng trống ở cuối bảng hoặc riêng biệt, 

nếu cần thiết.  
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B.2 Xác định việc thực hiện  

B.2.1 Yêu cầu chung  

Xác định việc Thực hiện Kiểm tra Thử nghiệm (IUT) và hệ thống mà nó nằm trong đó [Hệ 

thống Đang thử nghiệm (SUT)] sẽ phải cung cấp càng nhiều chi tiết càng tốt về số phiên bản 

và tùy chọn cấu hình.  

Cả thông tin nhà cung cấp và thông tin tác nhân đều phải được điền vào nếu chúng khác 

nhau. Một người có thể trả lời các câu hỏi liên quan đến thông tin được cung cấp trong ICS 

sẽ được đặt tên là người liên hệ.  

B.2.2 Ngày của bản tuyên bố  

…………………………………………………………………………………………………………  

B.2.3 Xác định Thực hiện Kiểm tra Thử nghiệm (IUT) IUT tên:  

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

Phiên bản IUT:  

…………………………………………………………………………………………………………  

B.2.4 Nhận dạng Hệ thống Đang Kiểm tra (SUT)  

Tên SUT:  

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………  

Cấu hình phần cứng:  

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

Hệ điều hành:  

………………………………………………………………………………………………………… 

B.2.5 Nhà cung cấp  

Tên: ………………………………………………………………………………………………… 

Địa chỉ:  

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

Số điện thoại:  

………………………………………………………………………………………………………… 

Địa chỉ thư điện tử/email:  

………………………………………………………………………………………………………… 

Thông tin thêm:  

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

B.2.6 Tác nhân (nếu khác với nhà cung cấp)  

Tên:…………………………………………………………………………………………………  

Địa chỉ:  
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…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

Số điện thoại:  

………………………………………………………………………………………………………… 

Địa chỉ thư điện tử/email:  

………………………………………………………………………………………………………… 

Thông tin thêm:  

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

B.2.7 Người liên hệ ICS  

(Một người để liên hệ nếu có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến nội dung của ICS)  

Tên: ………………………………………………………………………… 

Số điện thoại:  

………………………………………………………………………………………………………… 

Địa chỉ thư điện tử/email:  

………………………………………………………………………………………………………… 

Thông tin thêm:  

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

B.3 Nhận diện tiêu chuẩn  

Quy trình ICS này áp dụng cho tài liệu sau:  

- ISO 19299: 2020, Thu phí điện tử - Khung bảo mật (Electronic fee collection - Security 

framework).  

B.4 Tuyên bố toàn cầu về sự tuân thủ  

Tất cả các khả năng bắt buộc có được thực hiện không? (Có/không)  

Trả lời “Không” cho câu hỏi này cho thấy sự không phù hợp với Tiêu chuẩn này. Không được 

hỗ trợ các khả năng bắt buộc phải được xác định trong ICS, với giải thích lý do tại sao việc 

triển khai là không phù hợp trên các trang được đính kèm với bản chiếu lệ ICS.  

B.5 Vai trò  

Cho biết vai trò được hỗ trợ trong Bảng B.1.  

Bảng B.1 - Vai trò 

TT Vai trò được triển khai Tham chiếu Trạng thái Hỗ trợ (Y/N) 

1 Bộ tính phí 5.2 o.1-1  

2 Nhà cung cấp dịch vụ thu phí 5.2 o.1-1  

3 Quản lý khả năng tương tác 5.2 o.1-1  

Chú thích: o.1-1 - Bắt buộc phải hỗ trợ ít nhất một trong những vai trò này.  

B.6 Mô hình tin cậy  

Cho biết mức độ tin cậy được hỗ trợ trong Bảng B.2. 
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Bảng B.2 - Khái niệm cơ bản về mô hình tin cậy 

TT Chức năng được hỗ trợ Tham chiếu Trạng thái Hỗ trợ (Y/N) 

1 Hỗ trợ cho mô hình ủy thác 5.4.1 m  

2 
Sử dụng chứng chỉ như được 

định nghĩa trong ISO/IEC 9594-8 
5.3.2 c.2-1  

3 
Sử dụng mô hình tin cậy phân 

cấp (sử dụng TTP) 
5.2 o.2-1  

4 
Sử dụng mô hình tin cậy ngang 

hàng 
5.2 o.2-1  

5 
Root CA được thực hiện bởi 

quản lý khả năng tương tác 
5.2 c.2-2  

6 
Root CA được thực hiện bởi TTP 

bên ngoài 
5.2 c.2-3  

7 

Sử dụng mô hình tin cậy cho tất 

cả các kênh trao đổi dữ liệu điện 

tử5.3.4 c.2–4 giữa IM và TC/TSP 

5.3.4 c.2-4  

o.2-1: Bắt buộc phải hỗ trợ ít nhất một trong các tùy chọn này.  

c.2-1: IF Bảng B.2/1 THEN m ELSE n/a.  

c.2-2: IF Bảng B.1/3 và Bảng B.2/3 THEN o ELSE n/a. 

c.2-3: IF (Bảng B.1/1 hoặc Bảng B.1/2) và Bảng B.2/3 chứ không phải (Bảng B.2/4 và Bảng 

B.2/5) THEN m ELSE n /một.  

c.2-4: IF Bảng B.1/3 THEN m ELSE n/a.  

Cho biết các mối quan hệ tin cậy được hỗ trợ trong Bảng B.3.  

Bảng B.3 - Thiết lập quan hệ tin cậy  

TT Chức năng được hỗ trợ Tham chiếu Trạng thái Hỗ trợ (Y/N) 

1 

Nhập chứng chỉ gốc CA từ TTP 

theo phương pháp 3 của 

5.4.1c.3–1  ISO/IEC 11770-3: 

2015, Điều khoản 12 hoặc tương 

đương 

5.4.1 c.3-1  

2 
Tải xuống chứng chỉ từ một trang 

web được công nhận và an toàn. 
5.4.1 c.3-1  

3 

Truy xuất chứng chỉ theo đơn vị 

chuyển phát nhanh (courier), nếu 

nó được TTP. 

5.4.1 c.3-1  

4 
Hỗ trợ nhận chứng chỉ qua e-mail 

có chữ ký. 
5.4.1 c.3-1  

5 
Phương pháp khác, vui lòng mô 

tả. 
5.4.1 

c.3-1 

c.3-4 
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TT Chức năng được hỗ trợ Tham chiếu Trạng thái Hỗ trợ (Y/N) 

6 

Trao đổi chứng chỉ gốc theo 

phương pháp 1 hoặc 2 trong số 

ISO/IEC 11770-3: 2015, Điều 

khoản 12 hoặc tương đương. 

5.4.1 c.3-2  

7 

Sử dụng cơ chế 1 của ISO/IEC 

11770-3: 2015, Điều 12 hoặc một 

cơ chế tương đương.  

5.4.1 o.3-2  

8 

Sử dụng cơ chế 2 của ISO/IEC 

11770-3: 2015, Điều 12 hoặc một 

tương đương. 

5.4.1 o.3-2  

9 

Xác minh chính bằng cách sử 

dụng dấu vân tay dựa trên các 

thuật toán được định nghĩa trong 

ISO 12855. 

5.4.1 o.3-3  

o.3-1: IF Bảng B.2/3 THEN bắt buộc phải hỗ trợ ít nhất một trong các tùy chọn này.  

o.3-2: IF Bảng B.2/4 THEN bắt buộc phải hỗ trợ ít nhất một trong các phương án này.  

c.3-1: IF Bảng B.2/3 THEN m ELSE n/a.  

c.3-2: IF Bảng B.2/4 THEN m ELSE n/a.  

c.3-3: IF Bảng B.3/8 THEN m ELSE n/a.  

c.3-4: IF Bảng B.3/5 THEN cung cấp mô tả: Cho biết các tùy chọn gia hạn và thu hồi ủy thác 

được hỗ trợ trong Bảng B.4.  

Bảng B.4 - Gia hạn và hủy bỏ quan hệ tin cậy (ủy thác) 

TT Chức năng được hỗ trợ 
Tham 

chiếu 

Trạng 

thái 

Hỗ trợ  

(Y/N) 

1 
Độ dài của khóa riêng của chứng chỉ gốc đủ cho 

thời gian sử dụng 
5.4.2 m  

2 
Hiệu lực của chứng thực gốc theo độ dài của 

khóa riêng 
5.4.2 m  

3 
Tự động chấm dứt quan hệ ủy thác sau ngày hết 

hạn của xác nhận gốc    
5.4.2 m  

4 Thay thế chứng chỉ gốc theo Bảng B.3  5.4.2 m  

5 
Thay thế chứng chỉ CA phụ hoặc thực thể chuyển 

hóa (drived) cuối theo Bảng B.5   
5.4.2 m  

6 Hỗ trợ thu hồi chứng chỉ gốc 5.4.2 m  

7 
Tự động chấm dứt quan hệ tin cậy sau khi thu hồi 

quyền root xác nhận 
5.4.2 m  

8 
Sử dụng Danh sách Thu hồi Chứng nhận như 

được định nghĩa trong ISO/IEC 9594-8  
5.4.2 m  
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TT Chức năng được hỗ trợ 
Tham 

chiếu 

Trạng 

thái 

Hỗ trợ  

(Y/N) 

9 Ký thông báo thu hồi cho một chứng nhận gốc 5.4.2 m  

10 
Xác nhận chữ ký của thông báo thu hồi cho một 

gốc xác nhận    
5.4.2 m  

Cho biết các tùy chọn được hỗ trợ trong việc cấp và thu hồi chứng chỉ CA phụ và tổ chức 

cuối trong Bảng B.5. 

Bảng B.5 - Cấp và thu hồi chứng chỉ của tổ chức phụ và tổ chức cuối  

TT Chức năng được hỗ trợ 
Tham 

chiếu 

Trạng 

thái 

Hỗ trợ  

(Y/N) 

1 
Khóa cá nhân của chứng chỉ gốc chỉ được sử 

dụng để ký thực thể cuối hoặc chứng chỉ phụ CA 
5.4.3 m  

2 
Tiện ích mở rộng sử dụng khóa mở rộng theo 

ISO/IEC 9594-8 được sử dụng 
5.4.3 m  

3 
Quy trình xác thực chứng nhận có thể xử lý ít 

nhất bốn chứng nhận cấp độ    
5.4.3 m  

4 
Thực thể cuối xác nhận để đảm bảo các kênh liên 

lạc. 
5.4.3 m  

5 Thực thể cuối xác nhận cho việc ký thông báo 5.4.3 m  

6 Xác thực thực thể cuối cho mã hóa tin nhắn/khóa 5.4.3 m  

7 
Sử dụng Danh sách Thu hồi Chứng nhận như 

được định nghĩa trong ISO/IEC 9594-8 
5.4.3 m  

8 Ký thông báo thu hồi cho một chứng nhận gốc  5.4.3 m  

9 
Xác minh chữ ký của thông báo thu hồi cho một 

gốc xác nhận 
5.4.3 m  

Cho biết trình tự và định dạng danh sách thu hồi chứng nhận và xác nhận được hỗ trợ trong 

Bảng B.6.  

Bảng B.6 - Chứng thực và xác nhận trình tự và định dạng danh sách thu hồi 

TT Chức năng được hỗ trợ 
Tham 

chiếu 

Trạng 

thái 

Hỗ trợ  

(Y/N) 

1 

Chứng chỉ ISO/IEC 9594-8 phiên bản 3 được cấp 

theo ISO/IEC 9594-8 với bản cập nhật được chỉ 

định trong RFC 6818 

5.4.4 m  

2 

ISO/IEC 9594-8 CRL phiên bản 2 được ban hành 

theo ISO/IEC 9594-8 5.4.4m với bản cập nhật 

được chỉ định trong RFC 6818 

5.4.4 m  

3 
Tất cả các chứng chỉ được mã hóa DER và được 

mã hóa Base64 (chứng chỉ PEM) 
5.4.4 m  
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TT Chức năng được hỗ trợ 
Tham 

chiếu 

Trạng 

thái 

Hỗ trợ  

(Y/N) 

4 
Tất cả được mã hóa CRL DER và được mã hóa 

Base64 (PEM CRL) 
5.4.4 m  

5 

Xác minh chính bằng cách sử dụng dấu vân tay 

dựa trên các thuật toán đã xác định trong ISO 

12855 

5.4.4 m  

Chỉ ra các phần mở rộng xác thực được hỗ trợ trong Bảng B.7.  

Bảng B.7 - Phần mở rộng chứng nhận 

TT Chức năng được hỗ trợ 
Tham 

chiếu 

Trạng 

thái 

Hỗ trợ 

(Y/N) 

1 
Thỏa thuận về việc sử dụng các tiện ích mở rộng 

chứng thực quan trọng 
5.4.5 m  

2 
Tất cả các phần mở rộng xác thực được xác định 

là quan trọng hoặc không quan trọng 
5.4.5 m  

3 
Từ chối các tiện ích mở rộng chứng nhận quan 

trọng không được công nhận     
5.4.5 m  

4 
Từ chối các tiện ích mở rộng chứng nhận quan 

trọng với thông tin không thể   để xử lý 
5.4.5 m  

5 
Bỏ qua các phần mở rộng xác thực không quan 

trọng không được công nhận 
5.4.5 m  

6 
Quy trình mở rộng chứng nhận không quan trọng 

được công nhận 
5.4.5 m  

7 

Chỉ sử dụng cách sử dụng chính và các ràng buộc 

cơ bản là quan trọng chứng thực phần mở rộng 

trong chứng chỉ gốc 

5.4.5 m  

8 

Chỉ sử dụng cách sử dụng khóa với các giá trị 

được phép làm chứng nhận quan trọng phần mở 

rộng trong chứng chỉ thực thể cuối 

5.4.5 m  

9 
Chỉ sử dụng cách sử dụng khóa mở rộng với OID 

cho phần cuối TC đến TSP giao diện   
5.4.5 c.7-1  

10 
Chỉ sử dụng Sử dụng khóa mở rộng với OID cho 

Giao diện người dùng TSP để Giao diện BackEnd 

5.4.5 
c.7-2  

11 

Chỉ sử dụng các phần mở rộng xác thực không 

quan trọng được phép trong thư mục gốc xác 

nhận    

5.4.5 

m  

12 

Chỉ sử dụng các phần mở rộng xác thực không 

quan trọng được phép trong một thực thể cuối xác 

nhận 

5.4.5 

m  

Ghi chú: 
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c.7.1: Bảng IF Bảng B.1/1 hoặc Bảng B.1/2 THÌ m ELSE na  

c.7.1: IF Bảng B.1/2 THEN m ELSE na  

B.7 Tập tin  

Cho biết các phần mềm được hỗ trợ trong Bảng B.8.  

Bảng B.8 - Phần sơ đồ  

TT Yêu cầu 
Tham 

chiếu 

Trạng 

thái 

Hỗ trợ 

(Y/N) 

1 Profile DSRC A.2.1 o  

2 TC sang TSP profile A A.2.2 o  

3 TC sang TSP profile B A.2.2 o  

4 Profile giao tiếp nhà cung cấp dịch vụ A.2.3 o  

5 Profile giao diện ICC A.2.4 o  

6 Profile lưu trữ dữ liệu OBE A.3.1 o  

7 Profile lưu trữ dữ liệu ICC A.3.2 o  

8 Profile lưu trữ dữ liệu RSE A.3.3 o  

9 Profile lưu trữ dữ liệu Back End A.3.4 o  

B.8 Các yêu cầu  

Nêu các yêu cầu bảo mật áp dụng trong Bảng B.9 đến B.14.  

Bảng B.9 - Yêu cầu bảo mật hệ thống thông tin  

TT Yêu cầu Tham chiếu Trạng thái Hỗ trợ (Y/N) 

1 RQ.ISMS.01 6.2 m  

2 RQ.ISMS.02 6.2 o  

Bảng B.10 - Yêu cầu chung về giao diện  

TT Yêu cầu Tham chiếu Trạng thái 
Hỗ trợ 

(Y/N) 

1 RQ.IF.02 6.3 c.10-1  

2 RQ.IF.10 6.3 c.10-1  

3 RQ.IF.11 6.3 c.10-1  

4 RQ.IF.12 6.3 c.10-1  

5 RQ.IF.13 6.3 c.10-1  

6 RQ.IF.14 6.3 c.10-1  

7 RQ.IF.20 6.3 c.10-1  

8 RQ.IF.30 6.3 c.10-1  

9 RQ.IF.31 6.3 o  

10 RQ.IF.32 6.3 0  
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c.10-1: IF Bảng B.8/2 hoặc Bảng B.8/3 hoặc Bảng B.8/4 THEN m ELSE o.  

c.10-2: IF Bảng B.8/1 hoặc Bảng B.8/2 hoặc Bảng B.8/3 hoặc Bảng B.8/4 THEN m ELSE o.  

c.10-3: IF Bảng B.8/1 THEN m ELSE o.  

c.10-4: IF Bảng B.8/2 hoặc Bảng B.8/3 THEN m ELSE o.  

c.10-5: IF Bảng B.8/3 THEN m ELSE o.  

Bảng B.11 - Yêu cầu về lưu trữ dữ liệu  

TT Yêu cầu Tham chiếu Trạng thái Hỗ trợ (Y/N) 

1 RQ.DS.01 6.4 c.11-1  

2 RQ.DS.02 6.4 c.11-1  

3 RQ.DS.03 6.4 c.11-1  

4 RQ.DS.04 6.4 c.11-1  

5 RQ.DS.05 6.4 c.11-1  

6 RQ.DS.06 6.4 c.11-1  

7 RQ.DS.07 6.4 c.11-1  

8 RQ.DS.08 6.4 c.11-1  

c.11-1: IF Bảng B.8/5 hoặc Bảng B.8/6 hoặc Bảng B.8/7 THEN m ELSE o.  

c.11-2: IF Bảng B.8/5 hoặc Bảng B.8/6 THEN m ELSE o.  

c.11-3: Bảng B.8/7 THEN m ELSE o.  

Bảng B.12 - Yêu cầu về bộ tính thu phí  

TT Yêu cầu Tham chiếu Trạng thái Hỗ trợ (Y/N) 

1  RQ.TC.01 6.5 c.12-1  

2  RQ.TC.02 6.5 c.12-1  

3  RQ.TC.03 6.5 c.12-1  

4  RQ.TC.04 6.5 c.12-1  

5  RQ.TC.05 6.5 c.12-1  

6  RQ.TC.06 6.5 c.12-1  

7  RQ.TC.07 6.5 c.12-1  

8  RQ.TC.08 6.5 c.12-1  

9  RQ.TC.10 6.5 c.12-1  

10  RQ.TC.11 6.5 c.12-1  

11  RQ .TC.12 6.5 c.12-1  

12  RQ.TC.13 6.5 c.12-1  

13  RQ.TC.20 6.5 c.12-1  

14  RQ.TC.21 6.5 c.12-1  
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TT Yêu cầu Tham chiếu Trạng thái Hỗ trợ (Y/N) 

15  RQ.TC.22 6.5 c.12-1  

16  RQ.TC.23 6.5 c.12-1  

17  RQ.TC.24 6.5 c.12-1  

18  RQ.TC.25 6.5 c.12-1  

19  RQ.TC.26 6.5 c.12-1  

20  RQ.TC.30 6.5 c.12-1  

21  RQ.TC.31 6.5 c.12-1  

22  RQ.TC.32 6.5 c.12-1  

23  RQ.TC.50 6.5 c.12-1  

24  RQ.TC.51 6.5 c.12-1  

25  RQ .TC.70 6.5 c.12-1  

26  RQ.TC.71 6.5 c.12-1  

27  RQ.TC.90 6.5 c.12-1  

28  RQ.TC.91 6.5 c.12-1  

29  RQ.TC.92 6.5 c.12-1  

30  RQ.TC.93 6.5 c.12-1  

31  RQ.TC.94 6.5 c.12-1  

32  RQ.TC.95 6.5 c.12-1  

33  RQ.TC.96 6.5 c.12-1  

34  RQ.TC.97 6.5 c.12-1  

35  RQ.TC.98 6.5 c.12-1  

36  RQ.TC.99 6.5 c.12-1  

c.12-1: IF Bảng B.1/1 THEN o ELSE n/a.  

Bảng B.13 - Yêu cầu của nhà cung cấp dịch vụ thu phí  

TT Yêu cầu Tham chiếu Trạng thái Hỗ trợ (Y/N) 

1  RQ.TSP.01 6.6 c.13-1  

2  RQ.TSP.03 6.6 c.13-1  

3  RQ.TSP.04 6.6 c.13-1  

4  RQ.TSP.05 6.6 c.13-1  

5  RQ.TSP.06 6.6 c.13-1  

6  RQ.TSP.07 6.6 c.13-1  

7  RQ.TSP.08 6.6 c.13-1  
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TT Yêu cầu Tham chiếu Trạng thái Hỗ trợ (Y/N) 

8  RQ.TSP.09 6.6 c.13-1  

9  RQ .TSP.10 6.6 c.13-1  

10  RQ.TSP.11 6.6 c.13-1  

11  RQ.TSP.12 6.6 c.13-1  

12  RQ.TSP.13 6.6 c.13-1  

13  RQ.TSP.14 6.6 c.13-1  

14  RQ.TSP.15 6.6 c.13-1  

15  RQ.TSP.16 6.6 c.13-1  

16  RQ.TSP.17 6.6 c.13-1  

17  RQ.TSP .18 6.6 c.13-1  

18  RQ.TSP.19 6.6 c.13-1  

19  RQ.TSP.20 6.6 c.13-1  

20  RQ.TSP.21 6.6 c.13-1  

21  RQ.TSP.40 6.6 c.13-1  

22  RQ.TSP.41 6.6 c.13-1  

23  RQ.TSP.42 6.6 c.13-1  

24  RQ.TSP.43 6.6 c.13-1  

25  RQ.TSP.44 6.6 c.13-1  

26  RQ.TSP.50 6.6 c.13-1  

27  RQ .TSP.51 6.6 c.13-1  

28  RQ.TSP.53 6.6 c.13-1  

29  RQ.TSP.55 6.6 c.13-1  

30  RQ.TSP.56 6.6 c.13-1  

31  RQ.TSP.57 6.6 c.13-1  

32  RQ.TSP.58 6.6 c.13-1  

33  RQ.TSP.59 6.6 c.13-1  

34  RQ.TSP.60 6.6 c.13-1  

35  RQ.TSP.62 6.6 c.13-1  

36  RQ.TSP.70 6.6 c.13-1  

37  RQ.TSP.71 6.6 c.13-1  

38  RQ.TSP.80 6.6 c.13-1  

39  RQ.TSP.81 6.6 c.13-1  
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TT Yêu cầu Tham chiếu Trạng thái Hỗ trợ (Y/N) 

40  RQ.TSP.82 6.6 c.13-1  

41  RQ.TSP.89 6.6 c.13-1  

42  RQ.TSP.90 6.6 c.13-1  

43  RQ.TSP.91 6.6 c.13-1  

44  RQ.TSP.92 6.6 c.13-1  

45  RQ.TSP.95 6.6 c.13-1  

46  RQ.TSP.96 6.6 c.13-1  

47  RQ.TSP.97 6.6 c.13-1  

c.13-1: IF Bảng B.1/2 THEN o ELSE n/a.  

Bảng B.14 - Yêu cầu quản lý khả năng tương tác  

TT Yêu cầu Tham chiếu Trạng thái Hỗ trợ (Y/N) 

1 RQ.IM.01 6.8 c.14-1  

2 RQ.IM.02 6.8 c.14-1  

c.14-1: IF Bảng B.1/3 THEN o ELSE n/a.  

B.9 Các biện pháp bảo mật  

Nêu các biện pháp bảo mật áp dụng được áp dụng trong Bảng B.15 đến B.28. 

Bảng B.15 - Các biện pháp bảo mật chung  

TT Yêu cầu Tham chiếu Trạng thái Hỗ trợ (Y/N) 

1 SM.101 7.2 c.15-1  

2 SM.102 7.2 c.15-1  

3 SM.103 7.2 c.15-1  

4 SM.104 7.2 c.15-1  

5 SM.105 7.2 c.15-1  

6 SM.106 7.2 c.15-1  

7 SM.107 7.2 c.15-1  

 c.15-1: IF bất kỳ yêu cầu nào liệt kê trong Bảng 11 đối với biện pháp bảo mật này được chọn 

trong Bảng B.9, Bảng B.10, Bảng B.11, Bảng B.12, Bảng B.13 hoặc Bảng B.14, THEN m 

ELSE n/a.  

Bảng B.16 - Các biện pháp bảo mật giao diện chung  

TT Biện pháp Tham chiếu Trạng thái Hỗ trợ (Y/N) 

1 SM200 7.3.1 c.16-1  

2 SM201 7.3.1 c.16-1  

3 SM202 7.3.1 c.16-1  
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TT Biện pháp Tham chiếu Trạng thái Hỗ trợ (Y/N) 

4 SM203 7.3.1 c.16-1  

5 SM204 7.3.1 c.16-1  

6 SM205 7.3.1 c.16-1  

7 SM207 7.3.1 c.16-1  

8 SM208 7.3.1 c.16-1  

c.16-1: IF bất kỳ yêu cầu nào được liệt kê trong Bảng 12 đối với biện pháp bảo mật này được 

chọn trong Bảng B.9, 

Bảng B.10, Bảng B.11, Bảng B.12, Bảng B.13 hoặc Bảng B.14, THEN m ELSE n/a.  

Bảng B.17 - Các biện pháp bảo mật giao diện DSRC-EFC  

TT Biện pháp Tham chiếu Trạng thái Hỗ trợ (Y/N) 

1 SM210 7.3.2 c.17-1  

2 SM211 7.3.2 c.17-1  

3 SM212 7.3.2 c.17-1  

4 SM213 7.3.2 c.17-1  

5 SM214 7.3.2 c.17-1  

6 SM215 7.3.2 c.17-1  

c.17-1: IF bất kỳ yêu cầu nào được liệt kê trong Bảng 13 đối với biện pháp bảo mật này được 

chọn trong Bảng B.9, Bảng B.10, Bảng B.11, Bảng B.12, Bảng B.13 hoặc Bảng B.14 , THEN 

m ELSE n/a.  

Bảng B.18 - Các biện pháp bảo mật giao diện CCC  

TT Yêu cầu Tham chiếu Trạng thái Hỗ trợ (Y/N) 

1 SM220 7.3.3 c.18-1  

2 SM221 7.3.3 c.18-1  

3 SM222 7.3.3 c.18-1  

4 SM223 7.3.3 c.18-1  

c.18-1: IF bất kỳ yêu cầu nào được liệt kê trong Bảng 14 đối với biện pháp bảo mật này được 

chọn trong Bảng B.9, Bảng B.10, Bảng B.11, Bảng B.12, Bảng B.13 hoặc Bảng B.14 , THEN 

m ELSE n/a.  

Bảng B.19 - Các biện pháp bảo mật giao diện LAC  

TT Biện pháp Tham chiếu Trạng thái Hỗ trợ (Y/N) 

1 SM230 7.3.4 c.19-1  

2 SM231 7.3.4 c.19-1  

c.19-1: IF bất kỳ yêu cầu nào được liệt kê trong Bảng 15 đối với biện pháp bảo mật này được 

chọn trong Bảng B.9, Bảng B.10, Bảng B.11, Bảng B.12, Bảng B.13 hoặc Bảng B.14, THEN 

m ELSE n/a. 
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Bảng B.20 - Giao diện giữa Front end và TSP Back End  

TT Biện pháp Tham chiếu Trạng thái Hỗ trợ (Y/N) 

1 SM240 5.4.3 c.20-1  

2 SM241 5.4.3 c.20-1  

c.20-1: IF bất kỳ yêu cầu nào liệt kê trong Bảng 16 đối với biện pháp bảo mật này được chọn 

trong Bảng B.9, Bảng B.10, Bảng B.11, Bảng B.12, Bảng B.13 hoặc Bảng B.14 , THEN m 

ELSE n/a.  

Bảng B.21 - Các biện pháp bảo mật giao diện TC đến TSP  

TT Biện pháp Tham chiếu Trạng thái Hỗ trợ (Y/N) 

1 SM250 7.3.6 c.21-1  

2 SM251 7.3.6 c.21-1  

3 SM252 7.3.6 c.21-1  

4 SM253 7.3.6 c.21-1  

5 SM254 7.3.6 c.21-1  

6 SM255 7.3.6 c.21-1  

7 SM256 7.3.6 c.21-1  

8 SM257 7.3.6 c.21-1  

9 SM258 7.3.6 c.21-1  

10 SM259 7.3.6 c.21-1  

11 SM260 7.3.6 c.21-1  

12 SM261 7.3.6 c.21-1  

13 SM262 7.3.6 c.21-1  

14 SM263 7.3.6 c.21-1  

15 SM264 7.3.6 c.21-1  

16 SM265 7.3.6 c.21-1  

17 SM266 7.3.6 c.21-1  

18 SM267 7.3.6 c.21-1  

c.21-1: IF bất kỳ yêu cầu nào được liệt kê trong Bảng 17 đối với biện pháp bảo mật này được 

chọn trong Bảng B.9, Bảng B.10, Bảng B.11, Bảng B.12, Bảng B.13 hoặc Bảng B.14 , THEN 

m ELSE n/a.  

Bảng B.22 - Các biện pháp bảo mật ICC 

TT Biện pháp Tham chiếu Trạng thái Hỗ trợ (Y/N) 

1 SM.270 7.3.7 c.22-1  

2 SM.271 7.3.7 c.22-1  

3 SM.272 7.3.7 c.22-1  
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4 SM.273 7.3.7 c.22-1  

5 SM.274 7.3.7 c.22-1  

6 SM.275 7.3.7 c.22-1  

7 SM.276 7.3.7 c.22-1  

c.22-1: IF Bảng B.8/5 THEN m ELSE n/a.  

Bảng B.23 - Các biện pháp bảo mật đầu cuối  

TT Biện pháp Tham chiếu Trạng thái Hỗ trợ (Y/N) 

1 SM.310 7.4 c.23-1  

2 SM.311 7.4 c.23-1  

3 SM.312 7.4 c.23-1  

4 SM.313 7.4 c.23-1  

5 SM.314 7.4 c.23-1  

6 SM.315 7.4 c.23-1  

7 SM.316 7.4 c.23-1  

8 SM.317 7.4 c.23-1  

9 SM.318 7.4 c.23-1  

10 SM.319 7.4 c.23-1  

11 SM.320 7.4 c.23-1  

12 SM.322 7.4 c.23-1  

13 SM.323 7.4 c.23-1  

14 SM.324 7.4 c.23-1  

15 SM.330 7.4 c.23-1  

c.23-1: IF bất kỳ yêu cầu nào được liệt kê trong Bảng 19 đối với biện pháp bảo mật này được 

chọn trong Bảng B.9, Bảng B.10, Bảng B.11, Bảng B.12, Bảng B.13 hoặc Bảng B.14, THEN 

m ELSE n/a.  

Bảng B.24 - Các biện pháp bảo mật giao diện Front end/OBE  

TT Biện pháp Tham chiếu Trạng thái Hỗ trợ (Y/N) 

1 SM.410 7.5.1 c.24-1  

2 SM.411 7.5.1 c.24-1  

3 SM.412 7.5.1 c.24-1  

4 SM.413 7.5.1 c.24-1  

5 SM.414 7.5.1 c.24-1  

6 SM.415 7.5.1 c.24-1  

7 SM.416 7.5.1 c.24-1  
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8 SM.417 7.5.1 c.24-1  

9 SM.418 7.5.1 c.24-1  

10 SM.419 7.5.1 c.24-1  

 c.24-1: IF bất kỳ yêu cầu nào liệt kê trong Bảng 20 đối với biện pháp bảo mật này được chọn 

trong Bảng B.9, Bảng B.10, Bảng B.11, Bảng B.12, Bảng B.13 hoặc Bảng B.14, THEN m 

ELSE n/a.  

Bảng B.25 - Các biện pháp bảo mật mặt sau TSP  

TT Biện pháp Tham chiếu Trạng thái Hỗ trợ (Y/N) 

1 SM.420 7.5.2 c.25-1  

2 SM.421 7.5.2 c.25-1  

3 SM.422 7.5.2 c.25-1  

4 SM.423 7.5.2 c.25-1  

5 SM.424 7.5.2 c.25-1  

6 SM.425 7.5.2 c.25-1  

7 SM.426 7.5.2 c.25-1  

8 SM.427 7.5.2 c.25-1  

 c.25-1: IF bất kỳ yêu cầu nào được liệt kê trong Bảng 21 đối với biện pháp bảo mật này 

được chọn trong Bảng B.9, Bảng B.10, Bảng B.11, Bảng B.12, Bảng B.13 hoặc Bảng B.14, 

THEN m ELSE n/a.  

Bảng B.26 - Các biện pháp bảo mật RSE  

TT Biện pháp Tham chiếu Trạng thái Hỗ trợ (Y/N) 

1 SM.510 7.6.1 c.26-1  

2 SM.511 7.6.1 c.26-1  

3 SM.512 7.6.1 c.26-1  

4 SM.513 7.6.1 c.26-1  

5 SM.514 7.6.1 c.26-1  

6 SM.515 7.6.1 c.26-1  

7 SM.516 7.6.1 c.26-1  

 c.26-1: IF bất kỳ yêu cầu nào được liệt kê trong Bảng 22 đối với biện pháp bảo mật này 

được chọn trong Bảng B.9, Bảng B.10, Bảng B.11, Bảng B.12, Bảng B.13 hoặc Bảng B.14 , 

THEN m ELSE n/a.  

Bảng B.27 - Các biện pháp bảo mật TC BackEnd  

TT Biện pháp Tham chiếu Trạng thái Hỗ trợ (Y/N) 

1 SM.520 7.6.2 c.27-1  

2 SM.521 7.6.2 c.27-1  
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3 SM.522 7.6.2 c.27-1  

4 SM.523 7.6.2 c.27-1  

5 SM.524 7.6.2 c.27-1  

6 SM.525 7.6.2 c.27-1  

c.27-1: IF bất kỳ yêu cầu nào được liệt kê trong Bảng 23 đối với biện pháp bảo mật này được 

chọn trong Bảng B.9, Bảng B.10, Bảng B.11, Bảng B.12, Bảng B.13 hoặc Bảng B.14, THEN 

m ELSE n/a.  

Bảng B.28 - Các biện pháp bảo mật TC khác  

TT Biện pháp Tham chiếu Trạng thái Hỗ trợ (Y/N) 

1 SM530 7.6.1 c.27-1  

c.28-1: IF bất kỳ yêu cầu nào liệt kê trong Bảng 24 đối với biện pháp bảo mật này được chọn 

trong Bảng B.9, Bảng B.10, Bảng B.11, Bảng B.12, Bảng B.13 hoặc Bảng B.14, THEN m 

ELSE n/a.  

B.10 Đặc điểm kỹ thuật để bảo mật các giao diện có thể tương tác  

Chỉ ra các thông số kỹ thuật bảo mật được hỗ trợ cho DSRC-EFC trong Bảng B.29.  

Bảng B.29 - Thông số kỹ thuật bảo mật cho DSRC-EFC  

TT Đặc tính kỹ thuật Tham chiếu Trạng thái Hỗ trợ (Y/N) 

1 OBE cấp độ bảo mật 1 cho EFC 8.2.2 c.29-1  

2 RSE cấp độ bảo mật 1 cho EFC 8.2.3 c.29-2  

3 Yêu cầu RSE MAC_TC 8.2.3 c.29-2  

4 Yêu cầu RSE MAC_TSP 8.2.3 c.29-2  

5 Thỏa thuận với TC/TSP về KeyRef 8.2.3 c.29-3  

c.29-1: IF Bảng B.1/2 THEN m ELSE n/a.  

c.29-2: IF Bảng B.1/1 THEN m ELSE n/a.  

c.29-3: IF Bảng B.1/1 hoặc Bảng B.1/2 THEN m ELSE n/a.  

B.11 Đặc điểm kỹ thuật để quản lý khóa  

Chỉ ra các thông số kỹ thuật bảo mật cho DSRC-EFC để triển khai, như được xác định trong 

B.2, trong Bảng B.30.  

Bảng B.30 - Thông số kỹ thuật để quản lý khóa 

TT Chức năng được hỗ trợ 
Tham 
chiếu 

Trạng 
thái 

Hỗ trợ  
(Y/N) 

1 Hỗ trợ quản lý khóa 9.1 o  

2 
Trao đổi khóa công khai của thực thể theo 

ISO/IEC 11770-3 
9.2.1 c.30-1  

3 
Kiểm tra thuộc tính chứng nhận “Sử dụng khóa 

mở rộng với OID 4 
9.2.1 c.30-2  
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TT Chức năng được hỗ trợ 
Tham 
chiếu 

Trạng 
thái 

Hỗ trợ  
(Y/N) 

4 
Tạo khóa theo Phụ lục D của ISO/IEC 11770-1: 

2010. 
9.2.2 c.30-3  

5 
Bộ tạo bit ngẫu nhiên như được định nghĩa trong 

ISO/IEC 18031 
9.2.2 c.30-4  

6 Lưu trữ khóa cá nhân trong mô-đun mật mã  9.2.3 c.30-1  

7 
Tính khả dụng của chứng chỉ ký thông báo ADU 

cho tin nhắn  ISO 12855   
9.2.4 c.30-6  

8 
Tính khả dụng của chứng chỉ để thiết lập giao tiếp 

an toàn kênh truyền hình    
9.2.4 c.30-6  

9 Chứng chỉ khác nhau cho mỗi OBE 9.2.4 c.30-7  

10 Tính khả dụng của xác thực mã hóa khóa 9.2.4 c.30-8  

11 Cách sử dụng các khóa đối xứng 9.3.1 O  

12 
Khóa đối xứng trao đổi bằng kênh bảo mật và xác 

thực 

9.3.2.1 c.30-9 
 

13 Thuật toán mã hóa khóa 9.3.2.2 c.30-9  

14 Thuật toán đồng chỉnh/đệm 9.3.2.3 c.30-9  

15 Tạo bit ngẫu nhiên theo ISO/IEC 18031 9.3.3.1 c.30-9  

16 Bảo vệ các khóa DSRC 9.3.4.1 c.30-10  

17 Bảo vệ khóa phiên 9.3.5 c.30-11  

c.30-1: IF Bảng B.30/1 THEN m ELSE n/a.  

c.30-2: IF Bảng B.30/1 VÀ (Giao diện TC với TSP xác nhận trao đổi HOẶC Giao diện người 

dùng đến Giao diện người dùng cuối TSP giao diện xác nhận trao đổi) THEN m ELSE n/a.  

c.30-3: IF Bảng B.30/1 VÀ (chức năng tạo khóa) THEN m ELSE n/a.  

c.30-4: IF Bảng B.30/1 VÀ Bảng B.30/4 THEN m ELSE n/a.  

c.30-5: IF Bảng B.30/7 THEN m ELSE n/a.  

c.30-6: IF Bảng B.1/1 HOẶC Bảng B.1/2 THEN m ELSE n/a.  

c.30-7: IF Bảng B.13/2 THEN m ELSE n/a. c.30-8: IF Bảng B.1/1 THEN m ELSE n/a.  

c.30-9: IF Bảng B.30/12 THEN m ELSE n/a.  

c.30-10: IF (sử dụng các khóa DSRC) THEN m ELSE n/a.  

c.30-11: IF (các khóa phiên được sử dụng) THEN m ELSE n/a. 
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Phụ lục C 

(Tham khảo)  

Mục tiêu của các bên liên quan và yêu cầu chung  

 

C.1 Yêu cầu chung  

Để xác định đúng các tài sản cần được bảo vệ và các mối đe dọa có thể có liên quan, cần 

phải xác định các mục tiêu bảo mật và các yêu cầu chung của các bên liên quan khác nhau 

trong một sơ đồ khả năng tương tác.  

Các bên liên quan gồm:  

- bộ tính thu phí (TC);  

- các nhà cung cấp dịch vụ thu phí (TSP);  

- người sử dụng dịch vụ (Sus);  

- các thực thể quản lý khả năng tương tác (IM) như các quốc gia thành viên EETS hoặc các 

bên thứ ba khác.  

LƯU Ý Một trong hai bên có thể sử dụng nhà thầu phụ và/hoặc ủy thác các phần nhiệm vụ/trách nhiệm của họ 

cho bên thứ ba.  

Tuy nhiên, về mối quan hệ với bên kia, toàn bộ trách nhiệm và nghĩa vụ được coi là hoàn 

toàn thuộc về bên ký kết phụ. Cụ thể hơn, Tiêu chuẩn này giả định, về mặt này, đối với cả 

TSP và TC rằng:  

1) hợp đồng phụ/ủy quyền của một bên không có hậu quả đối với các biện pháp bảo mật cần 

thiết cho bên khác bữa tiệc, và  

2) tuy nhiên, một bên (hợp đồng phụ/ủy quyền) có thể yêu cầu một bên khác sử dụng địa chỉ 

và/hoặc khóa cho các mục đích cụ thể (tin nhắn).  

VÍ DỤ 1 Một TSP sử dụng một nhà thầu phụ cho tất cả các nhiệm vụ của mình cho đến khi 

phát hành các khai báo cho các CTV. Trong trường hợp như vậy, TSP có thể yêu cầu TC sử 

dụng các địa chỉ và khóa khác nhau để liên lạc liên quan đến khai báo và liên lạc liên quan 

đến tính phí (hóa đơn).  

VÍ DỤ 2 Một TC có thể ủy thác việc kiểm tra việc thực thi/tuân thủ cho bên thứ ba. Trong 

trường hợp như vậy, TC có thể yêu cầu TSP xử lý các địa chỉ chuyên dụng và khóa dành 

riêng cho bất kỳ thông tin liên lạc nào liên quan đến các bên này.  

Bảo mật có thể không chỉ được yêu cầu bởi bên liên quan mà còn được áp đặt bởi các quy 

định. Điều khoản này trình bày các ví dụ về các yêu cầu bảo mật trong một hoặc nhiều môi 

trường thu phí.  

Khung bảo mật nêu trong Tiêu chuẩn này phù hợp để tuân thủ các yêu cầu sau trong môi 

trường thu phí:  

a) dịch vụ thu phí cung cấp các tính năng bảo mật liên quan đến việc bảo vệ dữ liệu 

được lưu trữ, xử lý và chuyển giao giữa các bên liên quan trong môi trường dịch vụ thu phí. 

Các tính năng bảo mật bảo vệ lợi ích của các bên liên quan đến dịch vụ thu phí khỏi bị tổn 

hại hoặc thiệt hại do thiếu tính khả dụng, bảo mật, tính toàn vẹn, xác thực, không từ chối và 

bảo vệ quyền truy cập của dữ liệu người dùng nhạy cảm phù hợp với môi trường dịch vụ thu 

phí nhiều người dùng;  

VÍ DỤ 3 Đối với Châu Âu, xem [25], Đạo luật được ủy quyền, Phụ lục II, điều 1.3.1 [35].  

b) dịch vụ thu phí cung cấp các phương tiện để các CTV có thể dễ dàng và rõ ràng phát hiện 

liệu một phương tiện đang lưu thông trên phạm vi thu phí của họ và được cho là đang sử 
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dụng dịch vụ thu phí có thực sự được trang bị OBE đã được xác thực và hoạt động đúng 

cách cung cấp thông tin trung thực hay không; 

VÍ DỤ 4 Đối với Châu Âu, xem [25], Đạo luật được ủy quyền, Phụ lục II, điều 2.1 [35].  

c) dịch vụ thu phí cung cấp các phương tiện để bảo vệ các CTV, TSP và người sử dụng dịch 

vụ thu phí khỏi gian lận/lạm dụng;  

VÍ DỤ 5 Đối với Châu Âu, xem [25], Đạo luật được ủy quyền, Phụ lục II, điều 1.5.1 [35].  

d) dịch vụ thu phí đáp ứng các yêu cầu pháp lý về bảo vệ các cá nhân liên quan đến xử lý 

dữ liệu cá nhân và di chuyển tự do của dữ liệu đó.  

VÍ DỤ 6 Đối với Châu Âu, xem ISO/TS 17573-2: 2020, 2.7 và trong [25], Đạo luật được ủy 

quyền, Phụ lục II, điều 1.3.2 [35] và [24].  

Danh sách các yêu cầu quy định này đối với EETS có thể được bổ sung, nếu có, cùng với 

các yêu cầu quy định bổ sung đối với các môi trường thu phí khác. Tuy nhiên, khuôn khổ bảo 

mật này cũng phù hợp với các quốc gia có yêu cầu pháp lý ít nghiêm ngặt hơn.  

C.2 Bộ tính phí  

C.2.1 Bộ tính phí và lợi ích chính của chúng  

TC là một pháp nhân thu phí cho các phương tiện trong lĩnh vực thu phí. Xem ISO 17573-1 

để biết thêm chi tiết. Tài sản chính của một TC cần được bảo vệ là thu nhập của họ.  

Các yêu cầu bảo mật chính đối với TC để bảo vệ tài sản của mình là:  

- phòng ngừa thất thoát thu nhập do kê khai phí không chính xác, chi phí thu phí cao, và/hoặc 

các khoản nợ không có khả năng thu hồi;  

- tính bảo mật của các chi tiết thương mại;  

- tuân thủ các yêu cầu bảo mật quy định trong môi trường thu phí đang hoạt động.  

TC có thể hoạt động trong nhiều môi trường thu phí. VÍ DỤ Ở Scandinavia, TC điều hành 

một hệ thống cục bộ, EasyGo và EETS.  

C.2.2 Các yêu cầu về dịch vụ bảo mật đối với bộ tính thu phí  

Các yêu cầu bảo mật đối với CTV có thể được đáp ứng đầy đủ với các dịch vụ bảo mật sau:  

a) các dịch vụ không từ chối đối với dữ liệu nhận được từ các thực thể bên ngoài, đặc biệt là 

từ các TSP (bao gồm cả các xác nhận);  

CHÚ THÍCH: Các dịch vụ này là cần thiết để ngăn ngừa tổn thất do việc từ chối gửi dữ liệu liên quan đến tính phí.  

VÍ DỤ: Khai báo phí, dữ liệu kiểm tra tuân thủ, danh sách đen.  

b) trách nhiệm giải trình của các kê khai thu phí (đối với môi trường thu phí tự động).  

Trong môi trường thu phí tự động, CTV có thể kiểm tra bất kỳ phương tiện nào được quan 

sát trong miền CTV  

1) xe có được trang bị OBE hợp lệ hay không,  

2) danh tính của TSP chịu trách nhiệm về OBE này, và  

3) OBE của xe có hoạt động chính xác hay không,  

4) sự hiện diện của chiếc xe này có được tính đúng vào phí TSP hay không  

 tuyên ngôn.  

C.3 Các nhà cung cấp dịch vụ thu phí  

C.3.1 Các nhà cung cấp dịch vụ thu phí và lợi ích chính của họ  

TSP là một pháp nhân cung cấp (các) dịch vụ thu phí cho người dùng của mình trên một 

hoặc nhiều miền thu phí cho một hoặc nhiều các loại phương tiện. Xem ISO 17573-1 để biết 
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thêm chi tiết.  

Tài sản chính để TSP bảo vệ là hoạt động kinh doanh của nó với tư cách là trung gian giữa 

các SU và các CTV.  

Các yêu cầu bảo mật chính đối với TSP để bảo vệ tài sản của nó là:  

- cung cấp dịch vụ thu phí an toàn và các khai báo phí đáng tin cậy cho các SU của nó;  

CHÚ THÍCH 1: Vì lợi ích của TSP mà một SU có thể dễ dàng kiểm tra tính đúng đắn của các khai báo phí: thay mặt 

cho nó.  

- cung cấp cho các CTV các khai báo phí đáng tin cậy;  

CHÚ THÍCH 2: Vì lợi ích của TSP mà TC có thể dễ dàng kiểm tra tính đúng đắn của các khai báo phí do TSP cấp.  

- tính bảo mật của các chi tiết thương mại;  

- tuân thủ các yêu cầu bảo mật quy định trong môi trường thu phí của các thiết bị được cung 

cấp bởi TSP đang hoạt động;  

- có thể kiểm tra tính đúng đắn của các hoạt động tính phí và hoạt động của các thiết bị TSP 

tham gia vào đó và cung cấp bằng chứng về điều đó cho các bên liên quan khác;  

- có thể bảo vệ doanh nghiệp của mình khỏi gian lận và các tuyên bố vô cớ.  

C.3.2 Các yêu cầu về dịch vụ bảo mật đối với nhà cung cấp dịch vụ thu phí  

Các yêu cầu bảo mật đối với TSP có thể được đáp ứng đầy đủ với các dịch vụ bảo mật sau:  

a) các dịch vụ không từ chối đối với dữ liệu nhận được từ các thực thể bên ngoài, đặc biệt là 

từ các CTV (bao gồm Sự nhìn nhận);  

LƯU Ý Các dịch vụ này là cần thiết để ngăn ngừa tổn thất do từ chối gửi phí dữ liệu liên 

quan.  

b) trách nhiệm giải trình đối với các khai báo thu phí (đối với môi trường thu phí tự động) đối 

với các SU của nó. Một SU có thể kiểm tra bất kỳ tờ khai phí nào đã được TSP gửi cho 

phương tiện của mình đến một TC;  

c) các dịch vụ bảo mật cho:  

1) thông tin liên lạc giữa thiết bị trung tâm của TSP và thiết bị trung tâm của TC, và  

2) thông tin liên lạc giữa thiết bị trung tâm của TSP và thiết bị trung tâm của SU.  

C.4 Người sử dụng dịch vụ  

C.4.1 Người sử dụng dịch vụ và lợi ích chính của họ  

Các lợi ích chính của SU là:  

- bảo vệ khỏi tính phí không công bằng và  

- bảo vệ sự riêng tư của SU.  

C.4.2 Yêu cầu của người sử dụng dịch vụ  

Các mục tiêu chính và các yêu cầu liên quan đến bảo mật của một SU là:  

a) khả năng kiểm tra và kiểm soát rằng TSP đang tính phí một cách công bằng;  

VÍ DỤ Đối với Châu Âu, xem [8], điều 4.8. 

b) đảm bảo rằng không ai (cả TC và TSP) thu thập dữ liệu không cần thiết (dữ liệu không bắt 

buộc đối với  thu phí và không yêu cầu của pháp luật);  

c) bảo vệ dữ liệu SU do các TC và TSP nắm giữ khỏi bị lạm dụng;  

d) bảo vệ quyền riêng tư của SU bởi các TC và TSP;  

e) dễ dàng thực hiện nghĩa vụ trả tiền cho việc sử dụng mạng lưới đường bộ. 
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C.5 Quản lý khả năng tương tác  

C.5.1 Quản lý khả năng tương tác và các lợi ích chính của nó  

Quản lý khả năng tương tác bao gồm tất cả các tác nhân chịu trách nhiệm đảm bảo khả năng 

tương tác, đặc biệt đối với các yêu cầu về khả năng tương tác của thiết bị được sử dụng bởi 

các TC và TSP.  

Các yêu cầu bảo mật chính đối với tác nhân quản lý khả năng tương tác để bảo vệ tài sản 

của nó là:  

- để đảm bảo sự tin tưởng của tất cả các bên liên quan vào sơ đồ khả năng tương tác, và 

VÍ DỤ: Để đảm bảo rằng gian lận hoặc vi phạm bất kỳ biện pháp bảo mật nào có tác động 

tối thiểu đến toàn bộ lược đồ.  

- để tránh tranh chấp giữa các bên liên quan và đảm bảo khả năng tương tác.  

C.5.2 Các yêu cầu về dịch vụ bảo mật để quản lý khả năng tương tác  

Không có dịch vụ bảo mật cụ thể nào được xác định để trao đổi thông tin với các bên quản 

lý khả năng tương tác. Giao tiếp với một tác nhân có khả năng tương tác có thể dựa trên trao 

đổi thông tin thông thường như thư đã đăng ký, thư đã ghi có ký tên, thư được ghi với bằng 

chứng giao hàng có chữ ký của người nhận và/hoặc thông báo về thừa phát lại.  
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Phụ lục D 

(Tham khảo)  

Phân tích các mối đe dọa  

D.1 Yêu cầu chung  

D.1.1 Cách tiếp cận chung  

Phần thông tin này của Tiêu chuẩn này với mục đích cơ bản cho các yêu cầu bảo mật vốn là 

quy phạm. Việc phân tích mối đe dọa được thực hiện bằng hai cách tiếp cận khác nhau. 

Cách tiếp cận đầu tiên dựa trên phương pháp luận cây hình thức tấn công (xem D.2) trong 

đó trình điều khiển tấn công là ý định và lợi ích của kẻ tấn công. Phân tích mối đe dọa này 

có một điểm yếu: đó là các mối đe dọa không mong muốn do người dùng và thiết bị gây ra 

tai nạn hoặc do nguyên nhân tự nhiên (ví dụ như hiện tượng khí hậu) không được bảo hiểm. 

Do đó, cách tiếp cận thứ hai, cần có phân tích mối đe dọa dựa trên tài sản (xem D.2, D.3) 

song song. Một mối đe dọa song song phân tích cũng sẽ dẫn đến một danh sách đầy đủ hơn 

các mối đe dọa hiện có.  

D.1.2 Quy ước đặt tên  

Sơ đồ đánh số mối đe dọa dựa trên định dạng TH.X.MG.NU trong đó  

- TH mô tả rằng con số đang đề cập đến một mối đe dọa;  

- X là lớp kẻ tấn công hoặc thực thể gây ra sự kiện hoặc lớp đối tượng. Lớp cho phép tấn 

công các mối đe dọa trên cây và các mối đe dọa dựa trên tài sản để có cùng một sơ đồ đánh 

số. Mã hóa bao gồm các định nghĩa sau:  

- SU (Service user) - Người sử dụng dịch vụ; 

- TSP (Toll service provider) - Nhà cung cấp dịch vụ thu phí;  

- TC (Toll charger) - Bộ tính thu phí;  

- HA (Hacker) - Tin tặc;  

- ACT (Activist) - Nhà hoạt động;  

- CP (Communication provider) - Nhà cung cấp kênh truyền;  

- EN (Enterprise) - Doanh nghiệp;  

- GOV (Government) - Chính phủ;  

- FSA (Foreign state agency) - Cơ quan nhà nước nước ngoài;  

- IM (Interoperability management) - Quản lý khả năng tương tác;  

- OUT (Outsider) - Người ngoài cuộc;  

- DT (Data Transmission equipment) - Thiết bị truyền dữ liệu;  

- IT (IT equipment): Thiết bị CNTT;  

- MG là số tương đương với mục tiêu chính của kẻ tấn công hoặc tài sản đang gặp rủi ro, ví 

dụ: tránh phải trả phí, đoạn đường SU (mục tiêu cây hình thức tấn công được đánh số 1xx) 

và chi tiết thanh toán, hợp đồng SU thông tin và OBE (tài sản có rủi ro được đánh số 2xx). 

Tổng số mục tiêu và tài sản có rủi ro của kẻ tấn công được cho là nhỏ hơn 999 mỗi mục tiêu. 

Khi đó, mỗi lớp kẻ tấn công hoặc tài sản gặp rủi ro có thể đã phân bổ một chuỗi số cho phép 

mỗi lớp hoặc tài sản có nguy cơ tấn công có tới 999 mục tiêu hoặc sự kiện khác nhau;  

- NU là số mối đe dọa trong mỗi mục tiêu chính của kẻ tấn công hoặc tài sản có nguy cơ bị 

tấn công.  
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D.1.3 Tuyên bố về tính đầy đủ  

Danh sách các mối đe dọa trong Phụ lục này không phải là một danh sách toàn diện bao 

gồm tất cả các mối đe dọa có thể xảy ra đối với hệ thống EFC. Một danh sách như vậy không 

bao giờ có thể đầy đủ vì sẽ luôn có các mối đe dọa đối với một triển khai cụ thể không được 

bao gồm ở đây và sẽ luôn chứa các mối đe dọa không áp dụng cho một triển khai cụ thể. 

Danh sách này chỉ nên bao gồm các mối đe dọa phổ biến nhất đối với hệ thống EFC. Người 

triển khai Tiêu chuẩn này sẽ có trách nhiệm lựa chọn các mối đe dọa áp dụng cho việc triển 

khai cụ thể của nó. 

D.2 Phân tích mối đe dọa dựa trên cây hình thức tấn công  

D.2.1 Tổng quan  

Những cây hình thức tấn công này dựa trên cách tiếp cận được đề xuất trên phương pháp 

luận cây hình thức tấn công được giới thiệu bởi Bruce Schneier (để biết thông tin chi tiết, 

xem [34]). Cây hình thức tấn công cung cấp một cách chính thức, có phương pháp để mô tả 

tính bảo mật của hệ thống dựa trên các cuộc tấn công khác nhau. Về cơ bản, các cuộc tấn 

công được thể hiện chống lại một hệ thống trong cấu trúc cây với mục tiêu là nút gốc và các 

cách khác nhau để đạt được mục tiêu đó là các nút lá.  

Mối đe dọa chỉ tồn tại nếu kẻ tấn công có lợi từ cuộc tấn công. Các mối đe dọa mà không có 

bất kỳ lợi ích nào cho kẻ tấn công không được coi là mối đe dọa trong cách tiếp cận hiện tại. 

Có thể các cuộc tấn công được thực hiện chỉ để giải trí, nhưng sau đó niềm vui chính là lợi 

ích của kẻ tấn công. Động lực chính của phân tích mối đe dọa là lợi ích của cuộc tấn công. 

Mối quan hệ chặt chẽ giữa mối đe dọa, kẻ tấn công và mục tiêu của cuộc tấn công tồn tại. 

Nếu không có lợi ích nào, sẽ không có cuộc tấn công nào được thực hiện và không tồn tại 

mối đe dọa nào đòi hỏi các biện pháp bảo mật.  

Khái niệm về cây hình thức tấn công là nó bắt nguồn từ lớp người dùng cố gắng tấn công. 

Kẻ tấn công được đặc trưng bởi một động cơ chính xác định các kiểu tấn công mà chúng 

thực hiện và việc khai thác kết quả của các cuộc tấn công đó. Người ta hoàn toàn có thể 

mong đợi rằng các cuộc tấn công mà các lớp kẻ tấn công khác nhau sẽ thực hiện sẽ trùng 

lặp và một cuộc tấn công duy nhất có thể được thực hiện bởi một số lớp kẻ tấn công với 

động cơ khác nhau. Mục đích của cây hình thức tấn công chỉ đơn giản là để tối đa hóa phạm 

vi bao phủ của không gian tấn công bằng cách tiếp cận có cấu trúc, không hạn chế hoặc bắt 

buộc các giải pháp cụ thể cho các cuộc tấn công này dựa trên cộng đồng gốc.  

D.2.2 Mô hình hệ thống  

Mô hình hệ thống thể hiện trong Hình D.1 được sử dụng để phân tích mối đe dọa dựa trên 

cây hình thức tấn công và phân tích mối đe dọa dựa trên tài sản.  
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Hình D.1 - Cây hình thức tấn công - Mô hình hệ thống giả định  

Việc sắp xếp các thành phần trong hệ thống phần lớn không liên quan đến cách tiếp cận cây 

hình thức tấn công vì nó tập trung vào các yếu tố bên ngoài của một cuộc tấn công. Tuy 

nhiên, nó cung cấp một thuật ngữ chung cho các Thành phần trong hệ thống và liệt kê các 

bề mặt tấn công có thể nhìn thấy bên ngoài (một số trong số đó hiển thị với một số kẻ tấn 

công nhất định chứ không phải đối với những người khác). Các giao diện và do đó, các điểm 

có khả năng bị tấn công cao nhất là:  

1) Giao diện người dùng OBE;  

2) Các giao diện dữ liệu OBE cho các dịch vụ giá trị gia tăng (ngoài phạm vi của Tiêu chuẩn 

này);  

3) Giao diện xe OBE: Các kết nối với xe, chẳng hạn như nguồn điện, xe buýt CAN, tín hiệu 

máy đo tốc độ;  

4) Giao diện GNSS;  

5) Giả mạo OBE;  

6) Giao diện DSRC;  

7) Giao diện bảo trì và tùy chỉnh OBE;  
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8) Giao diện mạng di động OBE;  

9) OBE proxy tới giao diện TSP (tùy chọn);  

10) Kết nối WAN TSP đến TC BackEnd;  

11) Giao diện RSE với TC BackEnd;  

12) Giao diện kiểm tra tuân thủ RSE để nhận dạng giấy phép/biển số (ANPR);  

13) HMI của nhân viên TC và quyền truy cập vào thiết bị;  

14) HMI nhân sự TSP và quyền truy cập vào thiết bị;  

15) Phân phối OBE tới giao tiếp TSP BackEnd;  

16) giao thiết bị (ví dụ: OBE) và cung cấp dịch vụ (ví dụ: dịch vụ thông tin liên lạc) bởi các 

nhà cung cấp và nhà thầu phụ. Đây không phải là một giao diện thực, nhưng các cuộc tấn 

công được xem xét có thể được thực hiện trong quá trình phát triển thiết bị, sản xuất thiết bị, 

thực hiện dịch vụ hoặc vận hành dịch vụ;  

17) SU công bố tất cả các thông số hợp đồng từ chiếc xe và để lập hóa đơn, được sử dụng 

để tùy chỉnh OBE;  

18) giao diện vật lý hoặc không tiếp xúc từ OBE đến ICC;  

19) giao diện vật lý hoặc không tiếp xúc để tùy chỉnh và tải ICC (ngoài phạm vi của Tiêu 

chuẩn này);  

20) giao diện vật lý hoặc không tiếp xúc để tùy chỉnh và tải ICC (ngoài phạm vi của Tiêu 

chuẩn này);  

21) TSP đến nhà cung cấp quyền dịch vụ chung Kết nối WAN BackEnd;  

22) SU công bố tất cả các thông số hợp đồng từ chiếc xe và để lập hóa đơn, được sử dụng 

để tùy chỉnh ICC;  

23) nhà cung cấp quyền dịch vụ thông thường Quay lại giao diện phân phối và tải lại ICC;  

24) nhân viên của nhà cung cấp quyền dịch vụ thông thường HMI và quyền truy cập vào thiết 

bị.  

D.2.3 Trình bày cây hình thức tấn công  

Bảng D.1 giải thích mẫu được sử dụng để phân tích mối đe dọa dựa trên cây hình thức tấn 

công.  

Bảng D.1 - Ký hiệu và mối quan hệ của các mối đe dọa  

Tiêu đề bảng Ý nghĩa 

Số hiệu 
Số duy nhất cho mọi mối đe dọa theo sơ đồ đánh số được mô tả 

trong D.1.2. 

Nguy cơ     Mô tả về mối đe dọa.         

DSRC 
Được đánh dấu bằng X nếu yêu cầu này phù hợp với hệ thống dựa 

trên DSRC. 

GNSS Được đánh dấu X nếu yêu cầu này phù hợp với một hệ thống tự trị. 

RQ liên quan Tham chiếu đến (các) yêu cầu do mối đe dọa thúc đẩy. 

D.2.4 Kẻ tấn công loại 1: Người dùng dịch vụ  

D.2.4.1 Yêu cầu chung  

SU được định nghĩa là người chịu trách nhiệm thanh toán phí trong hệ thống EFC và như 
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vậy, có thể là một cá nhân, một công ty hoặc một pháp nhân khác. Hạng SU cũng bao gồm 

người lái xe ngay cả khi người khác trả phí. Công khai không phải là mục tiêu của SU (việc 

này được giải quyết dưới quyền của nhà hoạt động kẻ tấn công).  

D.2.4.2 Mục tiêu 101: Tránh trả phí  

Mục tiêu chính của SU là tránh phải trả phí. Hiệu quả của một cuộc tấn công thành công là 

hai lần.  

- Thứ nhất, nó thể hiện một khoản lỗ thu nhập của đơn vị thu phí (tức là TC). 

- Thứ hai, nếu nó trở thành một thông lệ rộng rãi, nó sẽ làm giảm uy tín của hệ thống EFC, 

đáng chú ý là về độ tin cậy và tính công bằng của nó.  

D.2.4.2.1 Mục tiêu phụ: Thao tác hệ thống để không đăng ký việc sử dụng đường bộ  

Bảng D.2 chứa các mối đe dọa liên quan đến mục tiêu 101/mục tiêu phụ: Thao tác để hệ 

thống không đăng ký sử dụng đường bộ. 

Bảng D.2 - Mục tiêu SU: Tránh trả phí -  

Thao tác hệ thống để không đăng ký sử dụng đường bộ  

Số hiệu Mối đe dọa 
DSRC GNSS 

RQ đầy đủ 

TH.SU.101.11 

Làm mù cảm biến sử dụng đường 

Cảm biến sử dụng đường trong GNSS hoặc DSRC 

OBE có thể bị mù, ví dụ, bằng cách che ăng-ten 

khi có thể áp dụng điều này. 

X X 

RQ.TC.01  

RQ.TC.02  

RQ.TSP.01 

RQ.TSP.09 

RQ.TSP.51 

TH.SU.101.12 

Tắt OBE  

Trong trường hợp kênh giao tiếp OBE tách biệt với 

bản thân cảm biến sử dụng đường (tức là chỉ dành 

cho hệ thống tự động), tín hiệu giao tiếp có thể bị 

chặn tạm thời hoặc vĩnh viễn, do đó tránh được 

việc báo cáo dữ liệu sử dụng đường làm cho OBE 

bị “tắt tiếng”. 

n.a. X 

RQ.TC.01 
RQ.TC.02 

RQ.TSP.01 
RQ.TSP.51 
RQ.TSP.09 

TH.SU.101.13 

Xóa hoặc hủy OBE 

Một trong những cách tấn công đơn giản nhất 

nhưng hiệu quả nhất là phá hủy hoặc loại 

bỏRQ.TC.02   OBE. Việc loại bỏ có thể là vĩnh viễn 

hoặc tạm thời. Trừ khi một số truy cập   được thiết 

kế, điều này sẽ làm cho chiếc xe "vô hình" đối với 

hệ thống.   

X X 

RQ.TC.02 

TH.SU.101.14 

Ngắt kết nối nguồn điện OBE tạm thời hoặc vĩnh 

viễn    

Cách tấn công đơn giản nhất là loại bỏ bộ cấp 

nguồn OBE. Đó có thể là được thực hiện vĩnh viễn 

hoặc chỉ tạm thời, ví dụ: bằng cách chèn một công 

tắc vào nguồn cấp. 

X X 

RQ.TC.01 
RQ.TC.02 

RQ.TSP.01 
RQ.TSP.09 
RQ.TSP.51 

n.a. X 
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Số hiệu Mối đe dọa 
DSRC GNSS 

RQ đầy đủ 

TH.SU.101.15 
Kẹt cảm biến sử dụng đường GNSS ví dụ với một 

thiết bị gây nhiễu di động. 

RQ.TC.01  

RQ.TC.02  

RQ.TSP.01 

RQ.TSP.09 

RQ.TSP.51 

TH.SU.101.16 

Kẹt cảm biến sử dụng đường DSRC 

ví dụ với thiết bị gây nhiễu di động hoặc hệ thống 

ITS. 

X n.a. 

RQ.TC.01  

RQ.TC.02  

RQ.TSP.01 

RQ.TSP.09 

RQ.TSP.51 

TH.SU.101.17 

Phá hủy ICC  

Một trong những cách tấn công đơn giản nhưng 

hiệu quả nhất là phá hủy ICC và từ chối trách 

nhiệm về sự cố. 

X X 

RQ.TC.02 

TH.SU.101.18 

Kẹt giao diện ICC    

ví dụ: với một thiết bị gây nhiễu di động kẹt giao 

diện ICC trong khi tính phí các giao dịch sẽ giống 

như một sự cố. 

X X 

RQ.TC.01  

RQ.TC.02  

RQ.TSP.01 

RQ.TSP.09 

RQ.TSP.51 

D.2.4.2.2 Mục tiêu phụ: Thao tác hệ thống đăng ký việc sử dụng đường sai  

Bảng D.3 chứa các mối đe dọa liên quan đến mục tiêu 101/mục tiêu phụ: Thao tác hệ thống 

đăng ký việc sử dụng đường sai.  

Bảng D.3 - Mục tiêu SU: Tránh trả phí - Thao tác hệ thống đăng ký việc sử dụng đường sai  

Số hiệu Mối đe dọa 
DSRC GNSS 

RQ đầy đủ 

TH.SU.101.21 

Thao tác đầu vào cho cảm biến sử dụng đường 

Cuộc tấn công này thường liên quan đến các hệ 

thống mà việc sử dụng đường liên tục được ghi lại 

(chẳng hạn như trong các hệ thống dựa trên 

GNSS) và liên quan đến việc kích hoạt tín hiệu đi 

vào cảm biến. Nó không yêu cầu bất kỳ sửa đổi 

nào đối với OBE vì nó được hướng vào tín hiệu sử 

dụng đường bộ trước khi nó đi vào OBE.  

n.a X 

RQ.TC.01 
RQ.TSP.01 
RQ.TSP.16 
RQ.TSP.51 

TH.SU.101.22 

Thao tác với các cảm biến sử dụng đường Cuộc 

tấn công này liên quan đến việc sửa đổi các cảm 

biến sử dụng đường, chẳng hạn, bằng cách thay 

thế chúng hoặc lọc đầu ra của chúng để tạo ra dữ 

liệu dẫn đến mức phí thấp hơn. Nó được thực hiện 

trong thời gian thực và điều chỉnh dữ liệu sử dụng 

đường khi nó được thu thập.   

n.a. X 

RQ.TC.01  

RQ.TSP.01 

RQ.TSP.51 
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Số hiệu Mối đe dọa 
DSRC GNSS 

RQ đầy đủ 

TH.SU.101.23 

Thao tác phần mềm thu thập dữ liệu sử dụng 

đường bộ Phần mềm tính toán việc sử dụng 

đường dựa trên các đầu vào cảm biến được thay 

đổi theo cách mà việc sử dụng đường thấp hơn sẽ 

được ghi lại, lưu trữ và truyền đến đầu cuối (chỉ có 

thể thực hiện được trong các hệ thống tự động). 

n.a. X 

RQ.TC.01  

RQ.TSP.01 

RQ.TSP.51 

TH.SU.101.24 

Thao tác dữ liệu sử dụng đường bộ sau khi thu 

thập trong OBE hoặc ICC   

Trong trường hợp một số mục dữ liệu sử dụng 

đường bộ vẫn thuộc quyền kiểm soát của người 

sử dụng dịch vụ, trước khi được báo cáo cho một 

bên khác, người sử dụng dịch vụ có khả năng sửa 

đổi dữ liệu sử dụng đường bộ có tính đến toàn bộ 

tập dữ liệu.    

n.a. X 

RQ.TC.01 
RQ.TC.04 

RQ.TSP.01 
RQ.TSP.03 
RQ.TSP.07 
RQ.TSP.40 
RQ.TSP.51 

TH.SU.101.25 

Thao tác dữ liệu sử dụng đường khi chuyển tiếp từ 

OBE hoặc ICC Dữ liệu sử dụng đường bộ có thể 

được xử lý khi nó được truyền thông từ OBE hoặc 

ICC.    

n.a. X 

RQ.TC.01  

RQ.TC.04 

RQ.TSP.01 

RQ.TSP.03 

RQ.TSP.51 

TH.SU.101.26 

Sử dụng trình mô phỏng OBE để tạo ra “khai báo 

phí sử dụng đường” cần thiết Ngăn OBE gửi việc 

sử dụng đường đến cuối đường và sản xuất tập 

dữ liệu giả với thiết bị mô phỏng OBE được gửi 

thay thế. 

n.a. X 

RQ.TC.01  

RQ.TC.05  

RQ.TSP.01 

RQ.TSP.04 

RQ.TSP.51 

RQ.TSP.55 

TH.SU.101.27 

Thay đổi thông tin đầu vào của người dùng theo 

các kiểm tra đánh giá bên ngoài được cảm nhận 

hoặc đã biết  Cập nhật các cài đặt liên quan đến 

thuế quan của một OBE trước khi kiểm tra đánh 

giá đã biết sự kiện (CCC hoặc thiết bị camera) diễn 

ra. 

X X 

RQ.TC.02 
RQ.TSP.05 
RQ.TSP.40 
RQ.TSP.53 

TH.SU.101.28 

Sử dụng trình mô phỏng ICC để tạo dữ liệu cần 

thiết cho OBE tại thời điểm đó sử dụng đường bộ 

Sử dụng thiết bị mô phỏng ICC thay vì ICC thực. 

X X 

RQ.TC.01  

RQ.TC.05  

RQ.TSP.01 

RQ.TSP.04 

RQ.TSP.51 

RQ.TSP.55 

TH.SU.101.29 Hoán đổi phương tiện thanh toán  

X X 

RQ.TC.03  

RQ.TSP.01 
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Số hiệu Mối đe dọa 
DSRC GNSS 

RQ đầy đủ 

Người dùng dịch vụ trao đổi phương tiện thanh 

toán chung với người khác người sử dụng dịch vụ 

bên trong chế độ thu phí kín (ví dụ: tại khu vực đậu 

xe hoặc trên đường vai) để chỉ ra một vị trí nhập 

cảnh khác.  

RQ.TSP.04 

RQ.TSP.05 

RQ.TSP.43 

D.2.4.2.3 Mục tiêu phụ: Giả mạo các thông số thu phí  

Bảng D.4 bao gồm các mối đe dọa liên quan đến mục tiêu 101/mục tiêu phụ: Làm giả các 

thông số thu phí.  

Bảng D.4 - Mục tiêu SU: Tránh trả phí - Làm giả các thông số thu phí  

Số hiệu Mối đe dọa 
DSRC GNSS 

RQ đầy đủ 

TH.SU.101.31 

Làm giả thông số xe  

Người sử dụng dịch vụ đặt các thông số của xe 

thành một giá trị không phản ánh thực tế, nhưng 

điều đó làm giảm số phí. 

X X 

RQ.TC.02 

RQ.TSP.05 
RQ.TSP.40 
RQ.TSP.53 

TH.SU.101.32 

Giả mạo danh tính 

Người dùng dịch vụ đặt các thông số OBE, ICC 

hoặc thông số nhận dạng người dùng thành một 

giá trị không phản ánh thực tế và điều đó làm giảm 

mức phí (ví dụ như giảm mức phí cho người mất 

tích) hoặc tính phí cho người dùng khác (hoặc một 

người giả mạo).  

 

X X 

RQ.TC.02 

RQ.TSP.05 

RQ.TSP.06 

RQ.TSP.21 

RQ.TSP.40 

RQ.TSP.53 

TH.SU.101.33 

Thao tác dữ liệu tài khoản trên ICC 

Người sử dụng dịch vụ sửa đổi dữ liệu tài khoản 

được lưu trữ trên ICC thông qua một thiết bị đọc 

phương tiện thanh toán tổng thể giúp giảm phí (ví 

dụ: giảm giá cho người khuyết tật) hoặc tính phí 

cho một người dùng khác (hoặc một người giả 

mạo). 

X X 

RQ.TSP.06 

RQ.TSP.15 

D.2.4.2.4 Mục tiêu phụ: Thao túng hệ thống để làm mất dữ liệu sử dụng đường bộ  

Bảng D.5 chứa các mối đe dọa liên quan đến mục tiêu 101/mục tiêu phụ: Thao túng 

hệ thống để làm mất dữ liệu sử dụng đường bộ.  

Bảng D.5 - Mục tiêu SU: Tránh trả phí  

- Thao tác hệ thống để làm mất dữ liệu sử dụng đường bộ 

Số hiệu Mối đe dọa 
DSRC GNSS 

RQ đầy đủ 

TH.SU.101.41 

Buộc bộ đệm dữ liệu OBE không đủ. 

Ngăn OBE gửi dữ liệu đến đầu cuối càng lâu càng 

tốt để tạo ra bộ nhớ không đủ dẫn đến việc sử dụng 

n.a. X 

RQ.TC.01 
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đường không còn được thu thập hoặc ghi đè việc sử 

dụng đường cũ không được tính đến ở đường sau. 

 

RQ.TC.02 

RQ.TSP.01 

RQ.TSP.09 

RQ.TSP.51 

RQ.TSP.53 

TH.SU.101.42 

Hối lộ nhân viên TC hoặc TSP để thao túng tài khoản 

người dùng dịch vụ. 

Người sử dụng dịch vụ nhờ nhân viên (ví dụ hối lộ, 

như gia đình hoặc bạn bè) để thao túng tài khoản của 

họ để trả phí thấp hơn, để tránh bị phạt, v.v. 

X X 

RQ.ISMS.2 

TH.SU.101.43 

Từ chối sự hiện diện trong miền thu phí.  Người sử 

dụng dịch vụ từ chối sự hiện diện trong miền thu phí 

tại một thời điểm nhất định và do đó từ chối thanh 

toán hóa đơn. 

X X 

RQ.TSP.89 

TH.SU.101.44 

Sử dụng OBE mà không có hợp đồng hợp lệ với TSP  

Người dùng dịch vụ sử dụng OBE mà không có hợp 

đồng hợp lệ với TSP để tránh thanh toán cho TSP. 

X X 

RQ.TC.92 

TH.SU.101.45 

Sử dụng ICC mà không có hợp đồng hợp lệ với TSP  

Người dùng dịch vụ sử dụng ICC mà không có hợp 

đồng hợp lệ với TSP để  tránh thanh toán cho TSP. 

X X 

RQ.TC.93 

D.2.4.3 Mục tiêu 102: Phá hoại hệ thống  

Mục tiêu thứ yếu là phá hoại hệ thống do không hài lòng với thiết kế hoặc sự tồn tại đơn giản 

của nó. Mối đe dọa thứ cấp này có thể khiến SU thực hiện các cuộc tấn công mà do chi phí 

của chúng là không chính đáng từ góc độ kinh tế. 

Hiệu quả của cuộc tấn công gấp hai lần:  

- Thứ nhất, nó thể hiện một khoản lỗ thu nhập của đơn vị đang thu phí (tức là TC).  

- Thứ hai, nếu nó trở thành một thực tiễn phổ biến rộng rãi, nó sẽ làm xói mòn niềm tin rằng 

hệ thống EFC là chính xác và công bằng.  

Tất cả các cuộc tấn công được mô tả trong Mục tiêu 102 cũng có thể được thực hiện mà 

không có động cơ kinh tế nhưng được thúc đẩy bất chấp.  

D.2.4.4 Mục tiêu 103: Bảo vệ quyền riêng tư của người dùng dịch vụ  

Các SU có thể không hài lòng với các tính năng bảo vệ quyền riêng tư của hệ thống EFC bắt 

buộc xúi giục họ không tiết lộ dữ liệu quan trọng đối với hoạt động của hệ thống. Hiệu quả 

của một cuộc tấn công thành công là hai lần.  

- Thứ nhất, nó thể hiện một khoản lỗ thu nhập của đơn vị đang thu phí (tức là TC).  

- Thứ hai, nếu nó trở thành một thực tiễn phổ biến rộng rãi, nó sẽ làm xói mòn niềm tin rằng 

hệ thống EFC là chính xác và công bằng.  

Tất cả các cuộc tấn công được mô tả trong Mục tiêu 103 cũng có thể được thực hiện mà 

không có động cơ kinh tế nhưng được thúc đẩy bởi mối quan tâm đến quyền riêng tư của 

SU.  
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D.2.5 Kẻ tấn công loại 2: Nhà cung cấp dịch vụ thu phí  

D.2.5.1 Yêu cầu chung  

TSP là pháp nhân cung cấp dịch vụ thu phí cho các SU của mình trong một hoặc nhiều lĩnh 

vực thu phí cho một hoặc nhiều loại phương tiện.  

D.2.5.2 Mục tiêu 104: Tăng doanh thu từ người sử dụng dịch vụ/người sử dụng dịch vụ quá 

tải  

Đối với điều này được coi là một cuộc tấn công, cách để tăng doanh thu từ người dùng liên 

quan đến việc tính phí quá mức (tức là tính phí cao hơn mức được thúc đẩy bởi việc sử dụng 

đường thực tế). Động lực là lợi nhuận tài chính ngắn hạn.  

Bảng D.6 bao gồm các mối đe dọa liên quan đến mục tiêu 104.  

Bảng D.6 - Mục tiêu TSP: Tăng doanh thu từ người sử dụng dịch vụ/người sử dụng dịch vụ 

quá tải  

Số hiệu Mối đe dọa 
DSRC GNSS 

RQ đầy đủ 

TH.TSP.104.01 

Giả mạo sử dụng đường bộ   TSP có thể tính phí 

người sử dụng dịch vụ đối với việc sử dụng đường 

chưa bao giờ diễn ra. Nó tính toán phí giả dựa trên 

dữ liệu bối cảnh thu phí và biểu phí  của một TC 

mà không liên quan đến chúng. 

X X 

RQ.TC.13 

RQ.TSP.57 

TH.TSP.104.02 

Sử dụng dữ liệu ngữ cảnh thu phí không chính xác    

TSP có thể sử dụng dữ liệu bối cảnh thu phí bị lỗi 

để tích hợp số phí được tính cho người sử dụng 

dịch vụ đồng thời sử dụng dữ liệu chính xác dẫn 

đến mức phí thấp hơn được khai báo cho TC và 

do đó có thể giữ chênh lệch. 

n.a. X 

RQ.TSP.17 
RQ.TSP.57 

TH.TSP.104.03 

Tính phí quá mức cho người dùng dịch vụ TSP tính 

phí người dùng dịch vụ số tiền cao hơn do chính 

họ hoặc bởi (các) CTV tính toán dựa trên chi tiết 

thanh toán. TSP thay đổi dữ liệu hóa đơn nhận 

được từ TC để tăng phí. 

X X 

RQ.TSP.57 

TH.TSP.104.04 

Sửa đổi khai báo phí   TSP sửa đổi các khai báo 

phí được nó thu thập và báo cáo để tăng thù lao 

của nó. 

n.a. X 

RQ.TC.13 

RQ.TSP.12 

D.2.5.3 Mục tiêu 105: Thu tiền của (các) người dùng dịch vụ  

TSP có thể thực hiện việc đòi tiền vì lợi ích của riêng mình hoặc có thể bị áp lực bởi một bên 

thứ ba (ví dụ như một chính phủ đàn áp hoặc một tổ chức tội phạm) để thu thập và cung cấp 

các hồ sơ SU. Cuộc tấn công có thể hướng tới toàn bộ SU tập thể hoặc một SU cá nhân. Khi 

toàn bộ tập thể được mời chào, nó có thể được sử dụng để nhắm mục tiêu các dịch vụ 

thương mại [của riêng mình hoặc của những người khác; trong trường hợp thứ hai, có thể 

kết hợp với việc bán lại dữ liệu về các SU đã tính phí (xem Mục tiêu 106) cho một SU phù 

hợp. Tuy nhiên, động cơ chính trị hoặc tội phạm cũng có thể xảy ra.  

Nếu một SU đơn lẻ được mời, ngoài ra, động cơ cũng có thể mang tính chất cá nhân (ví dụ 



TCVN XXXX: 202x 

 

như rình rập người nổi tiếng, vợ hoặc chồng ghen tuông).  

Bảng D.7 bao gồm các mối đe dọa liên quan đến mục tiêu 105.  

Bảng D.7 - Mục tiêu TSP: Thu tiền của (các) người dùng dịch vụ  

Số hiệu Mối đe dọa 
DSRC GNSS 

RQ đầy đủ 

TH.TSP.105.01 

Truy cập và biên dịch thông tin về người dùng 

dịch vụ  TSP thu thập và biên dịch các hồ sơ 

người dùng dịch vụ, dựa trên dữ liệu vị trí xe đã 

thu thập và/hoặc quãng đường đi được của xe, 

theo cách không được phép theo luật hoặc hợp 

đồng. 

X X 

RQ.TSP.59 

D.2.5.4 Mục tiêu 106: Bán lại dữ liệu về (các) người dùng dịch vụ 

TSP có thể thu được lợi nhuận về mặt tài chính từ việc bán lại dữ liệu bí mật và nhạy cảm 

về (các) SU cho người khác các bên thương mại vận hành hệ thống khai thác dữ liệu, chẳng 

hạn như, cho một công ty bảo hiểm, quảng cáo ngành công nghiệp hoặc các cơ quan chính 

phủ hoạt động chống khủng bố.  

Bảng D.8 bao gồm các mối đe dọa đối với TSP liên quan đến mục tiêu 106.  

Bảng D.8 - Mục tiêu TSP: Việc bán lại dữ liệu của TSP về (các) người dùng dịch vụ  

Số hiệu Mối đe dọa 

DSR
C 

GNS
S 

RQ đầy đủ 

TH.TSP.106.01 

Bán lại dữ liệu người dùng dịch vụ cho bên thứ ba. 

Dữ liệu vị trí xe và người dùng dịch vụ đã thu thập 

được bán và được truyền cho một bên bên ngoài 

mà SU không biết. 

X X 

RQ.TSP.59 

TH.TSP.106.02 

Cho phép bên thứ ba theo dõi người dùng dịch vụ. 

Dữ liệu vị trí xe và người dùng dịch vụ đã thu thập, 

có thể nhiều dữ liệu hơn so với yêu cầu cho mục 

đích tính phí, được bán và truyền tải "trong thực tế 

thời gian” cho các bên thứ ba mà không có sự cho 

phép của người sử dụng dịch vụ cho người sử dụng 

dịch vụ và theo dõi phương tiện. Cuộc tấn công 

được thực hiện bởi TSP hoặc bởi nhân viên của nó 

mà không có kiến thức về TSP. 

X X 

RQ.ISMS.1 
RQ.ISMS.2 
RQ.TSP.59 

TH.TSP.106.03 

Cung cấp khai thác dữ liệu cụ thể dựa trên dữ liệu 

sử dụng đường bộ. 

 Thực hiện khai thác và thống kê dữ liệu cụ thể theo 

yêu cầu và phân phối kết quả (thậm chí ẩn danh) 

cho các bên quan tâm về mặt thương mại.  

X X 

RQ.TSP.59 

D.2.5.5 Mục tiêu 107: Giảm thanh toán cho bộ tính thu phí  

Mục đích là trả cho TC ít hơn mức được hưởng do việc sử dụng đường của SU. Động lực là 

lợi nhuận tài chính ngắn hạn.  
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Bảng D.9 bao gồm các mối đe dọa liên quan đến mục tiêu 107.  

Bảng D.9 - Mục tiêu TSP: Bán lại dữ liệu về (các) người dùng dịch vụ  

Số hiệu Mối đe dọa 

DSR
C 

GNS
S 

RQ đầy đủ 

TH.TSP.107.0

1 

Sửa đổi dữ liệu sử dụng đường được báo cáo từ 

OBE. 

TSP có thể sửa đổi dữ liệu sử dụng đường được gửi 

đến CTV để số phí được giải thích, ví dụ, thay đổi một 

chút các giá trị thời gian để đặt chuyến đi khác, rẻ hơn, 

hạng thời gian, trong khi sử dụng dữ liệu chính xác để 

tính phí người sử dụng dịch vụ.  

n.a. X 

RQ.TC.01 
RQ.TSP.51 

TH.TSP.107.0

2 

Ngăn chặn báo cáo sử dụng đường bộ    

TSP có thể không báo cáo việc sử dụng đường cho 

TC khi sử dụngdữ liệu chính xác để tính phí người 

dùng dịch vụ. 

n.a. X 

RQ.TC.01 
RQ.TSP.51 

TH.TSP.107.0

3 

Giải thích sai về dữ liệu sử dụng đường bộ     

Trong một số thiết lập nhất định, TSP sẽ có khả năng 

diễn giải việc sử dụng đường dữ liệu theo cách tích 

hợp số phí do CTV trong khi sử dụng dữ liệu chính 

xác để tính phí sử dụng. Một ví dụ có thể là nếu đối 

sánh bản đồ là dưới sự kiểm soát của TSP và dữ liệu 

cảm biến sử dụng đường là có chủ đích bị hiểu sai có 

nghĩa là một tuyến đường bị lỗi, ít tốn kém hơn.    

n.a. X 

RQ.TC.01 
RQ.TSP.51 

TH.TSP.107.0

4 

Sử dụng dữ liệu ngữ cảnh thu phí không chính xác 

Nếu TSP kiểm soát việc tính toán số tiền cuối cùng 

hoặc một số dữ liệu trên đó số phí cuối cùng được 

tính toán, nó có thể sử dụng dữ liệu ngữ cảnh thu phí 

bị lỗi để giảm bớt số tiền phải trả cho CTV trong khi 

sử dụng dữ liệu chính xác dẫn đến yêu cầu phí cao 

hơn từ người sử dụng dịch vụ và do đó có thể giữ sự 

khác biệt.   

n.a. X 

RQ.TC.01 
RQ.TC.17 

RQ.TSP.51 

TH.TSP.107.0

5 

Thao tác tính phí dữ liệu trong quá trình làm giàu 

TSP đã được TC yêu cầu để làm phong phú thêm 

khoản tính phí đã xác định dữ liệu có thể thao túng 

chúng để giảm số phí cuối cùng trong khi sử dụng 

đúng dữ liệu để tính phí người sử dụng dịch vụ.    

n.a. X 

RQ.TC.01 
RQ.TSP.51 

TH.TSP.107.0

6 

Phát hành OBE mà không có hợp đồng hợp lệ. 

TSP cấp OBE cho SU mà không có hợp đồng hợp lệ 

giữa TC và TSP để được SU thanh toán mà không 

phải trả cho TC.   

n.a. X 

RQ.TC.92 

n.a. X 
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Số hiệu Mối đe dọa 

DSR
C 

GNS
S 

RQ đầy đủ 

TH.TSP.107.0

7 

Phát hành ICC mà không có hợp đồng hợp lệ 

TSP cấp ICC cho SU mà không có hợp đồng hợp lệ 

giữa TC và TSP để được SU thanh toán mà không 

phải trả cho TC.   

RQ.TC.93 

D.2.5.6 Mục tiêu 108: Sử dụng thiết bị rẻ hơn (không đạt tiêu chuẩn) 

 TSP có thể có lợi thế hơn nếu nó có thể giảm chi phí đầu tư cho thiết bị (chủ yếu là OBE). 

Bảng D.10 bao gồm các mối đe dọa liên quan đến mục tiêu 108.  

Bảng D.10 - Mục tiêu TSP: Sử dụng thiết bị rẻ hơn (không đạt tiêu chuẩn)  

Số hiệu Mối đe dọa 

DSR
C 

GNS
S 

RQ đầy đủ 

TH.SU.101.3

1 

Sử dụng thiết bị không đạt tiêu chuẩn. 

TSP có thể sử dụng thiết bị không đáp ứng các chứng 

nhận đã thỏa thuận hoặc điều đó không thể cung cấp 

chất lượng dịch vụ đã thỏa thuận. 

X X 

RQ.TC.07 

RQ.TC.08 

RQ.TSP.58 

RQ.TSP.60 

D.2.5.7 Mục tiêu 109: Bỏ qua việc bảo trì thiết bị  

TSP có thể có lợi thế hơn nếu nó có thể giảm chi phí hoạt động của mình bằng cách bỏ qua 

việc duy trì thiết bị (chủ yếu là OBE).  

LƯU Ý Ví dụ: sử dụng OBE lâu hơn tuổi thọ pin dự kiến của nó hoặc không thay thế OBE hoạt động kém.  

Bảng D.11 chứa các mối đe dọa liên quan đến mục tiêu 109.  

Bảng D.11 - Mục tiêu TSP: Bỏ qua việc bảo trì thiết bị  

Số hiệu Mối đe dọa 
DSRC GNSS 

RQ đầy đủ 

TH.TSP.109.01 

Sử dụng OBE lâu hơn thời lượng pin được đảm 

bảo của nó. 

   TSP có thể sử dụng OBE lâu hơn thời lượng 

pin được đảm bảo của nó, dẫn đến chất lượng 

dịch vụ thấp hơn và chi phí/mất thêm thu nhập 

cho TC. 

X X 

RQ.TSP.82 

TH.TSP.109.02 

Không trao đổi OBE với hiệu suất thấp TSP tránh 

trao đổi OBE ngay cả khi biết về hiệu suất thấp 

của nó, kéo dài chất lượng dịch vụ thấp hơn và 

tăng thêm chi phí/mất nguồn thu cho TC. 

X X 

RQ.TSP.82 

D.2.5.8 Mục tiêu 110: Trì hoãn thanh toán cho CTV  

TSP có thể có lợi thế hơn nếu nó có thể trì hoãn việc thanh toán cho TC. Đặc biệt khi TSP bị 

phá sản, điều này có thể dẫn đến thiệt hại cho TC nếu số tiền chưa thanh toán cao hơn mức 

bảo đảm thanh toán được cung cấp.  
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D.2.6 Kẻ tấn công loại 3: Bộ tính thu phí  

D.2.6.1 Yêu cầu chung  

TC là một pháp nhân hợp pháp thu phí các phương tiện trong lĩnh vực thu phí. Động cơ của 

TC có thể là giảm mức độ phức tạp của hoạt động hoặc buộc tội TSP hoặc SU không phù 

hợp và do đó, để tăng doanh thu. TC cũng có thể cố gắng bán lại hoặc theo cách khác, thu 

lợi từ dữ liệu được thu thập từ TSP hoặc SU. 

D.2.6.2 Mục tiêu 111: Tăng doanh thu  

Mục đích xấu của CTV nhằm tăng doanh thu nhận được từ TSP và/hoặc SU để sử dụng 

miền thu phí.  

Bảng D.12 chứa các mối đe dọa liên quan đến mục tiêu 111. 

Bảng D.12 - Mục tiêu TC: Tăng doanh thu  

Số hiệu Mối đe dọa 
DSRC GNSS 

RQ đầy đủ 

TH.TC.111.01.01 

Sửa đổi các khai báo phí do TC thu được. 

   TC sửa đổi các khai báo phí mà họ đã tự mua 

được (ví dụ: với thiết bị bên đường) và báo cáo 

nó dưới dạng chi tiết thanh toán.  

X X 

RQ.TSP.10 

RQ.TSP.11    

TH.TC.111.01.02 

Chèn tờ khai phí do TC thu được. 

  TC thêm các tờ khai phí giả mạo vào các tờ khai 

phí thật mà họ đã tự muavà báo cáo chúng dưới 

dạng chi tiết thanh toán.  

X X 

RQ.TSP.10 

RQ.TSP.11    

TH.TC.111.01.03 

Phát lại các khai báo phí. 

  TC phát lại các khai báo phí thực mà họ đã tự 

nhận được và báo cáolại chúng dưới dạng chi 

tiết thanh toán. 

X X 

RQ.TSP.10  

RQ.TSP.11 

TH.TC.111.01.04 

Sửa đổi các khai báo phí do TSP báo cáo TC sửa 

đổi các khai báo phí được TSP thu thập và báo 

cáo và báo cáo chúng dưới dạng chi tiết thanh 

toán trở lại TSP.   

n.a. X 

RQ.TSP.12   

TH.TC.111.01.05 

Chèn tờ khai phí do TSP báo cáo. 

  TC chèn tờ khai thu phí giả vào danh sách kê 

khai thu phí được TSP thu thập và báo cáo và 

báo cáo chúng dưới dạng chi tiết thanh toán trở 

lại TSP.   

n.a. X 

RQ.TSP.12 

TH.TC.111.01.06 

Từ chối nguồn gốc của dữ liệu bối cảnh thu phí. 

   TC từ chối nguồn gốc (hoặc cập nhật phiên bản 

mới) của dữ liệu bối cảnh thu phí và yêu cầu 

thanh toán cho người dùng dịch vụ theo dữ liệu 

bối cảnh thu phí cũ.   

X X 

RQ.TC.91  

RQ.TC.97 

RQ.TSP.13 

RQ.TSP.17  

TH.TC.111.01.07 Từ chối việc tiếp nhận danh sách ngoại lệ. X X 
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Số hiệu Mối đe dọa 
DSRC GNSS 

RQ đầy đủ 

 TC từ chối hoặc từ chối việc tiếp nhận một danh 

sách ngoại lệ và yêu cầu thanh toán cho những 

người sử dụng dịch vụ nằm trong danh sách bị 

từ chối hoặc từ chối tại thời điểm họ mua (các) 

tờ khai phí.  

RQ.TC.94 

RQ.TC.99 

RQ.TSP.14 

RQ.TSP.18 

D.2.6.3 Mục tiêu 106: Bán lại dữ liệu về người dùng dịch vụ  

TC có thể thu được lợi nhuận về mặt tài chính từ việc bán lại dữ liệu bí mật và nhạy cảm về 

các SU cho các bên thương mại khác vận hành hệ thống khai thác dữ liệu, ví dụ: cho công 

ty bảo hiểm, ngành quảng cáo hoặc các cơ quan chính phủ hoạt động chống khủng bố, v.v.  

Bảng D.13 bao gồm các mối đe dọa đối với TC liên quan đến mục tiêu 106.  

Bảng D.13 - Mục tiêu của TC: Việc bán lại dữ liệu của TC về người dùng dịch vụ  

Số hiệu Mối đe dọa 
DSRC GNSS 

RQ đầy đủ 

TH.TC.106.01 

Bán lại dữ liệu người dùng dịch vụ cho bên thứ ba. 

Dữ liệu vị trí xe và người sử dụng dịch vụ đã thu 

thập được bán và truyền cho một bên bên ngoài 

mà SU không hề hay biết. 

X X 

RQ.TC.51 

TH.TC.106.02 

Cho phép bên thứ ba theo dõi người dùng dịch vụ. 

 Dữ liệu vị trí phương tiện và người sử dụng dịch 

vụ đã thu thập, có thể nhiều dữ liệu hơn yêu cầu 

cho mục đích tính phí, được bán và truyền “trong 

thời gian thực” cho bên thứ ba mà không có sự cho 

phép của người sử dụng dịch vụ để theo dõi 

phương tiện và người sử dụng dịch vụ. Cuộc tấn 

công do TC hoặc nhân viên của TC thực hiện mà 

TC không hề hay biết. 

X X 

RQ.ISMS.1 

RQ.ISMS.2 

RQ.TC.51 

TH.TC.106.03 

Cung cấp khai thác dữ liệu cụ thể dựa trên dữ liệu 

sử dụng đường bộ. 

Thực hiện khai thác và thống kê dữ liệu cụ thể theo 

yêu cầu và phân phối kết quả (thậm chí ẩn danh) 

cho các bên quan tâm về mặt thương mại.  

X X 

RQ.TC.51 

D.2.6.4 Mục tiêu 112: Bỏ qua việc bảo trì thiết bị  

TC có thể có lợi thế nếu có thể giảm chi phí hoạt động của mình bằng cách bỏ qua việc bảo 

trì thiết bị (chủ yếu là RSE).  

CHÚ THÍCH: Ví dụ, sử dụng RSE lâu hơn tuổi thọ dự kiến của nó không thay thế RSE hoạt động kém.  

Bảng D.14 - Mục tiêu TC: Bỏ qua việc bảo trì thiết bị  

Số hiệu Mối đe dọa 

DSR
C 

GNS
S 

RQ đầy đủ 

TH.TC.112.01 X n.a. 
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Số hiệu Mối đe dọa 

DSR
C 

GNS
S 

RQ đầy đủ 

Tránh bảo trì thường xuyên thiết bị RSE 

trong các hệ thống chạy chậm TC có thể 

tránh được việc bảo trì thiết bị RSE thường 

xuyên dẫn đến chất lượng dịch vụ thấp hơn 

và có thể có các khiếu nại về hiệu suất OBE 

thấp đối với TSP. 

RQ.TC.20 

RQ.TC.96 

TH.TC.112.02 

Không trao đổi đèn hiệu DSRC có hiệu suất 

thấp trong hệ thống chạy chậm TC không 

trao đổi đèn hiệu DSRC ngay cả khi họ biết 

về hiệu suất thấp của chúng kéo dài chất 

lượng dịch vụ thấp hơn và có thể có khiếu 

nại về hiệu   suất OBE thấp với TSP. 

X n.a. 

RQ.TC.20 

RQ.TC.96 

TH.TC.112.03 

Tránh bảo trì thường xuyên thiết bị RSE 

trong hệ thống DSRC dựa trên rào cản TC 

có thể tránh việc bảo trì thường xuyên thiết 

bị RSE dẫn đến việc sử dụng thanh toán thủ 

công thay vì xử lý thông qua TSP gây hại cho 

trường hợp kinh doanh của TSP. 

X n.a. 

RQ.TC.20 

RQ.TC.96 

TH.TC.112.04 

Không trao đổi đèn hiệu DSRC có hiệu suất 

thấp trong hệ thống DSRC dựa trên rào cản 

TC không trao đổi đèn hiệu DSRC ngay cả 

khi họ biết về hiệu suất thấp của chúng khi 

kéo dài việc sử dụng thanh toán thủ công 

thay vì xử lý thông qua TSP gây hại cho 

trường hợp kinh doanh của TSP. 

X n.a. 

RQ.TC.20 

RQ.TC.96 

D.2.6.5 Mục tiêu 113: Quản lý kém dữ liệu bối cảnh thu phí  

TC có thể có lợi thế hơn nếu có thể giảm chi phí hoạt động bằng cách bỏ qua việc quản lý 

dữ liệu bối cảnh thu phí.  

VÍ DỤ: Sử dụng sai tên trong mô tả trạm thu phí và sử dụng sai giá cho các điểm thu phí.  

Bảng D.15 chứa các mối đe dọa liên quan đến mục tiêu 113.  

Bảng D.15 - Mục tiêu TC: Quản lý kém dữ liệu bối cảnh thu phí  

Số hiệu Mối đe dọa 
DSRC GNSS 

RQ đầy đủ 

TH.TC.113.01 

Chất lượng kém của dữ liệu bối cảnh thu 

phí. 

TC có thể cung cấp dữ liệu bối cảnh thu phí 

với chất lượng kém, gây ra chi phí bổ sung 

cho TSP để xử lý khiếu nại của người dùng 

dịch vụ. 

X X 

RQ.TC.98 

TH.TC.113.02 X X 
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Số hiệu Mối đe dọa 
DSRC GNSS 

RQ đầy đủ 

Sử dụng dữ liệu ngữ cảnh thu phí không 

chính xác. 

TC có thể cung cấp dữ liệu bối cảnh thu phí 

bị lỗi để bổ sung số phí được tính cho người 

sử dụng dịch vụ. 

RQ.TC.98 

 D.2.6.6 Mục tiêu 114: Trì hoãn trả thù lao TSP  

TC có thể có lợi thế bằng cách trì hoãn thanh toán cho TSP.  

CHÚ THÍCH: Điều này được coi là nằm ngoài phạm vi và chỉ được lưu giữ để ghi lại ranh giới của khuôn khổ bảo mật 

EFC hiện tại.  

D.2.7 Kẻ tấn công loại 4: Tin tặc  

D.2.7.1 Yêu cầu chung  

Một tin tặc (hacker) được định nghĩa là một kẻ tấn công đang cố gắng xâm nhập vào hệ 

thống mà không có động cơ tài chính trực tiếp. Tin tặc được đặc trưng bởi trí tuệ có năng 

lực, tính kiên trì cao và mong muốn thể hiện tương đối công khai kết quả nỗ lực của họ. Loại 

kẻ tấn công này có thể chỉ ra kết quả của các hành động của họ bị lợi dụng vì lợi ích thương 

mại hoặc tội phạm bởi những kẻ tấn công ở các lớp khác. Tác dụng của chúng không thể coi 

là lành tính mà có thể đòi hỏi kỹ thuật phức tạp và tốn thời gian thực hiện.  

D.2.7.2 Mục tiêu 115: Chứng minh lỗ hổng hệ thống 

Loại tấn công này cho thấy rằng hệ thống dễ bị tấn công nhưng không nhất thiết phải đạt 

được lợi ích có thể hiểu được cho kẻ tấn công.  

Bảng D.16 bao gồm các mối đe dọa liên quan đến mục tiêu 115. 

Bảng D.16 - Mục tiêu của tin tặc: Thể hiện lỗ hổng hệ thống  

Số hiệu Mối đe dọa 
DSRC GNSS 

RQ đầy đủ 

TH.HA.115.01 

Giả mạo tín hiệu đầu vào từ xe và đã được 

chấp nhận là hợp lệ Trong cuộc tấn công 

này, một tín hiệu cần thiết cho hoạt động 

của hệ thống được mô phỏng hoặc điều 

chỉnh để thay đổi ngữ nghĩa của nó. Các 

nguồn tín hiệu điển hình là xe buýt CAN, 

máy đo tốc độ hoặc đồng hồ đo quãng 

đường. 

X X 

RQ.TSP.16 

TH.HA.115.02 

Gây ồn trên đường dây cung cấp điện để 

gây ra sự cố  

Nguồn cung cấp nhiễu quá mức có thể gây 

ra sự cố hệ thống và/hoặc hệ   thống khởi 

động lại với việc mất dữ liệu tương ứng. 

X X 

RQ.TC.01 

RQ.TC.02 

RQ.TSP.01 

RQ.TSP.53 

TH.HA.115.04 Tín hiệu đầu vào giả mạo từ GNSS. 
n.a. X 

RQ.TC.01 
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Số hiệu Mối đe dọa 
DSRC GNSS 

RQ đầy đủ 

Tạo một tín hiệu GNSS 'giả' đè lên tín hiệu 

'thật' và tạo ra một vị trí khác cho OBE. 

RQ.TC.02 

RQ.TSP.01 

RQ.TSP.16 

RQ.TSP.53 

TH.HA.115.05 

Cung cấp dữ liệu cấu hình sai cho 

OBE/proxy Điều chỉnh OBE để nó được 

đặt không phù hợp (ví dụ: cho biết rằng nó 

đang ở trong ô tô chở khách chứ không 

phải xe tải). 

X X 

RQ.TSP.05 

RQ.TSP.07 

RQ.TSP.97 

TH.HA.115.06 

Người dùng nhập giả mạo theo các kiểm tra 

đánh giá bên ngoài được cảm nhận hoặc 

đã biết Ví dụ: để tự động cập nhật loại xe 

trước khi sự kiện kiểm tra đánh giá diễn ra 

nhằm tạo ra sự cố cho người sử dụng dịch 

vụ. 

X X 

RQ.TC.01 

RQ.TSP.01 

RQ.TSP.05 

RQ.TSP.07 

D.2.7.3 Mục tiêu 116: Đạt được sự tôn trọng giữa các đồng nghiệp của 

họ  

Kiểu tấn công này được đặc trưng bởi sự "thông minh" hoặc phức tạp bẩm sinh. Một lần nữa, 

nó không nhất thiết phải có ý định hoặc kết quả xấu nhưng có thể bị người khác lợi dụng để thu 

lợi thương mại.  

CHÚ THÍCH: Không có yêu cầu bảo vệ nào được xác định cho những mối đe dọa này vì không có khả năng gây thiệt 

hại cho hệ thống, ngoại trừ trường hợp có thể là “mất khả năng thoái thác”. Những mối đe dọa này được coi là nằm 

ngoài phạm vi và chỉ được lưu giữ để ghi lại ranh giới của khuôn khổ bảo mật EFC hiện tại.  

Bảng D.17 bao gồm các mối đe dọa liên quan đến mục tiêu 116.  

Bảng D.17 - Mục tiêu của hacker: Đạt được sự tôn trọng giữa các đồng nghiệp của họ 

Số hiệu Mối đe dọa 
DSRC GNSS 

RQ đầy đủ 

TH.HA.116.01 

Thay thế phần tử bảo mật bằng phần tử bảo mật 

giả mạo. 

Cho phép sửa đổi dữ liệu được ghi bởi bảo mật 

phần tử (lưu trữ an toàn trong OBE, ví dụ: HSM).    

X X 

- 

TH.HA.116.02 
Trích xuất khóa cá nhân từ OBE.  

Cho phép giả mạo OBE nhằm mục đích xử lý phí. 

X X 

- 

TH.HA.116.03 

Trích xuất khóa bí mật từ RSE. Cho phép một RSE 

giả mạo hoạt động như RSE cho mục đích tính phí 

thao tác.   

X n.a. 

- 

TH.HA.116.04 
Hoạt động như một đồng đẳng giao tiếp OBE để 

trích xuất thông tin từ nó.  

n.a. X 

- 

TH.HA.116.05 
Cung cấp một dịch vụ bổ sung can thiệp vào việc 

thu phí ứng dụng.   

X X 

- 
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Số hiệu Mối đe dọa 
DSRC GNSS 

RQ đầy đủ 

Một ứng dụng bổ sung có thể được cài đặt trên một 

OBE hỗ trợ các ứng dụng thứ cấp để ngăn OBE 

hoạt động chính xác bằng cách sử dụng tài nguyên 

hệ thống (bộ nhớ, CPU, v.v.); ảnh hưởng đến tín 

hiệu đầu vào;  thỏa hiệp đăng ký trạng thái đầu ra. 

TH.HA.116.06 

Hoạt động như chức năng bảo trì và tùy chỉnh. 

Cho phép quyền truy cập nâng cao vào hệ thống 

nhằm mục đích sửa đổi cấu hình.   

X X 

- 

TH.HA.116.07 

Mở OBE và quan sát giao tiếp giữa hai thành phần 

trên bảng mạch in. 

Để có kiến thức về giao tiếp và có thể vận dụng nó. 

X X 

- 

TH.HA.116.08 

Thay thế thành phần trên bảng mạch in. 

Loại bỏ một thành phần (ROM, FPGA, v.v.) và thay 

thế bằng một thành phần tương tự thành phần cung 

cấp chức năng mới/khác.   

X X 

- 

TH.HA.116.09 

Làm mất hiệu lực/vô hiệu hóa một thành phần trên 

bảng mạch in. 

Ví dụ: bằng cách sử dụng giao diện JTAG để 

chuyển một thành phần sang thử nghiệm chế độ 

hoặc phá hủy ăng-ten mà không can thiệp vào phần 

còn lại của chức năng. 

X X 

- 

TH.HA.116.10 
Hoạt động như một RSE cho mục đích trích xuất 

dữ liệu từ OBE. 

X n.a. 

- 

TH.HA.116.11 

Nhận quyền truy cập vào hệ thống trung tâm của 

TC hoặc TSP.  

Cho phép thao tác quy mô lớn đối với dữ liệu người 

dùng dịch vụ và việc sử dụng đường bộ dữ liệu. 

X X 

- 

TH.HA.116.12 

Truy cập vào OBE qua cửa sau.  

Có được quyền truy cập vào dữ liệu OBE cho mục 

đích thao tác, dữ liệu thu thập và/hoặc điều tra 

thêm. 

X X 

- 

TH.HA.116.13 

Truy cập vào OBE để thao tác với dữ liệu cảm biến.  

Sửa đổi tín hiệu đầu vào mà ứng dụng tính phí 

nhận được bằng ý định làm cho nó tính toán sai kết 

quả. 

X X 

- 

TH.HA.116.14 

Quyền truy cập vào OBE để thao tác với trạng thái 

đầu ra Sửa đổi thông tin được ghi trong OBE như 

một sự kiện tính phí (đường mòn). 

n.a. X 

- 

X X 
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Số hiệu Mối đe dọa 
DSRC GNSS 

RQ đầy đủ 

TH.HA.116.15 
Trích xuất khóa cá nhân từ ICC  Cho phép giả mạo 

ICC nhằm mục đích thao túng phí. 
- 

D.2.7.4 Mục tiêu 117: Nâng cao hiểu biết về hệ thống hoặc nghiên cứu hoạt động của nó  

Loại tấn công này dẫn đến rò rỉ thông tin từ hệ thống hoặc nâng cao mức độ kiến thức bên 

ngoài cộng đồng người thực hiện mà không bao giờ được dự định.  

Bảng D.18 chứa các mối đe dọa liên quan đến mục tiêu 117.  

Bảng D.18 - Mục tiêu của hacker: Nâng cao hiểu biết về hệ thống hoặc để nghiên cứu hoạt 

động của nó 

Số hiệu Mối đe dọa 
DSRC GNSS 

RQ đầy đủ 

TH.HA.117.01 
Chặn giao tiếp giữa OBE (giao diện người dùng) và 

TSP kết thúc sau. 

n.a. X 

RQ.IF.10 

RQ.IF.11 

RQ.TSP.90 

RQ.TSP.91 

TH.HA.117.02 Chặn liên lạc nội bộ giữa OBE và Proxy. 

n.a. X 

RQ.IF.10 

RQ.IF.11 

RQ.TSP.90 

TH.HA.117.03 
Chặn liên lạc nội bộ giữa bất kỳ hai phần tử nào 

trong OBE. 

X X 

RQ.XX.02 

TH.HA.117.04 Chặn giao tiếp giữa OBE và RSE. 

X n.a. 

RQ.IF.10 

RQ.IF.11 

RQ.TC.90 

D.2.7.5 Mục tiêu 118: Cung cấp OBE hoặc ICC giả  

Loại tấn công này thể hiện sự khôn khéo và khả năng kỹ thuật của hacker và cũng có thể dẫn 

đến lợi nhuận tài chính bằng cách bán OBE hoặc ICC giả hoặc kiến thức về cách làm giả 

chúng.  

Bảng D.19 - Mục tiêu của tin tặc: Giả mạo OBE hoặc ICC  

Số hiệu Mối đe dọa 

DSR
C 

GNS
S 

RQ đầy đủ 

TH.HA.118.01 

Sao chép một OBE.  

Sao chép một OBE hiện có và khóa riêng của nó trên 

một OBE gốc hoặc một phần cứng cũng được sao 

chép. 

X X 

RQ.TSP.10 

RQ.TSP.19 

RQ.TSP.21 

X X 
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Số hiệu Mối đe dọa 

DSR
C 

GNS
S 

RQ đầy đủ 

TH.HA.118.02 

Xây dựng OBE giả   Thiết kế và xây dựng một OBE 

giả mà RSE và thiết bị thực thi không (dễ dàng) phát 

hiện được. 

RQ.TSP.10 

RQ.TSP.21 

TH.HA.118.03 

Sao chép một ICC. 

Sao chép ICC hiện có và khóa riêng của nó trên ICC 

gốc hoặc một phần cứng cũng được sao chép.   

X X 

RQ.TSP.10 

RQ.TSP.19 

RQ.TSP.21 

TH.HA.118.04 

Xây dựng ICC giả  Thiết kế và xây dựng ICC giả mà 

RSE và thiết bị thực thi không (dễ dàng) phát hiện 

được. 

X X 

RQ.TSP.10 

RQ.TSP.21 

D.2.8 Kẻ tấn công loại 5: Nhà hoạt động  

D.2.8.1 Yêu cầu chung 

Các nhà hoạt động có thể sử dụng bạo lực, bất tuân dân sự hoặc các hoạt động tội phạm để 

đạt được mục tiêu của họ. Những kẻ khủng bố được bao gồm trong lớp kẻ tấn công này. 

Các nhà hoạt động có thể quan tâm đến việc lạm dụng hoặc thao túng hệ thống để làm nổi 

bật hoặc hiện thực hóa mục tiêu chính trị của họ mặc dù mục tiêu đó có thể không có bất kỳ 

mối liên hệ nào với hệ thống như vậy. Công khai là một trong những mục tiêu chính của các 

nhà hoạt động; do đó, họ quan tâm đến sự gián đoạn quy mô lớn của hệ thống mà chính 

quyền không thể dễ dàng điều chỉnh hoặc che giấu. Các nhà hoạt động có thể không quan 

tâm đến việc che giấu danh tính của họ.  

CHÚ THÍCH: Hầu hết các mối đe dọa được đề cập bởi các yêu cầu và biện pháp bảo mật khác. Một nhà hoạt động có 

thể có nhiều tài nguyên hơn những kẻ tấn công khác và có thể phá vỡ các biện pháp bảo mật được xác định bởi khuôn 

khổ bảo mật EFC. Tuy nhiên, các mối đe dọa cụ thể như vậy và ý định tương ứng của một nhà hoạt động (ví dụ như 

khủng bố) nằm ngoài phạm vi của Tiêu chuẩn này. Điều khoản phụ này được giữ lại để làm rõ các giới hạn của Tiêu 

chuẩn này.  

D.2.8.2 Mục tiêu 119: Ổn định xã hội  

Thao túng hệ thống thu phí có thể gây mất ổn định xã hội. Đây có thể là ý định của các nhà 

hoạt động được thúc đẩy bởi sự tức giận hoặc bất bình đối với chế độ chính trị hoặc cách 

sống ở một hoặc nhiều quốc gia. Việc điều khiển hệ thống thu phí có thể có những tác động 

sau:  

- làm giảm sự tin tưởng của các SU vào hoạt động chính xác của hệ thống thu phí và, theo 

phần mở rộng, bất kỳ mức cao nào hệ thống công nghệ;  

- giảm sự tin tưởng của SU vào các CTV, TSP hoặc quản lý môi trường thu phí, và mở rộng, 

trong bất kỳ cơ quan nào; 

- gây nguy hiểm cho sự ổn định tài chính của các TC hoặc chính quyền địa phương hoặc 

quốc gia bằng cách giảm doanh thu từ hoạt động thu phí;  

- làm gián đoạn việc bảo trì cơ sở hạ tầng do thiếu vốn.  

Bảng D.20 - Mục tiêu của nhà hoạt động: Bất ổn xã hội  
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Số hiệu Mối đe dọa 
DSRC GNSS 

RQ đầy đủ 

TH.ACT.119.01 

Sự gián đoạn trên quy mô lớn của tín hiệu 

GNSS. 

Bằng cách gây nhiễu hoặc làm gián đoạn tín hiệu 

GNSS trong các khu vực rộng lớn, OBE của một 

số lượng lớn người dùng dịch vụ của các hệ 

thống EFC tự trị sẽ ngừng hoạt động chính xác.   

n.a. X 

- 

TH.ACT.119.02 

Vi phạm tính toàn vẹn/không từ chối của dữ liệu.  

Đột nhập vào hệ thống hoặc vào giao tiếp dữ liệu 

giữa các bộ phận của hệ thống và thay đổi nội 

dung của tin nhắn và có thể là trình xác thực tin 

nhắn.  

X X 

- 

TH.ACT.119.03 
Thao tác với danh sách ngoại lệ bằng cách xóa 

các mục nhập hoặc chèn các mục mới 

X X 

- 

TH.ACT.119.04 

Vi phạm tính bảo mật/quyền riêng tư của dữ liệu. 

Đột nhập vào hệ thống và truy cập vào dữ liệu cá 

nhân của người sử dụng dịch vụ. Bằng cách 

công bố cuộc tấn công và dữ liệu, một sự mất tin 

tưởng lớn vào hệ thống có thể đạt được trong 

công chúng.  

X X 

- 

TH.ACT.119.05 

Từ chối dịch vụ.  

Toàn bộ hoặc các bộ phận của hệ thống tính phí 

bị ngăn cản hoạt động.   

X X 

- 

TH.ACT.119.06 

Thao túng trạng thái của một nhóm lớn OBE. 

Gây ra sự cố OBE dẫn đến không thể truy cập 

vào hệ thống hoặc việc thực thi vô cớ đối với 

người sử dụng dịch vụ. 

X X 

- 

D.2.8.3 Mục tiêu 120: Thúc đẩy sự nghiệp của các nhà hoạt động  

Các nhà hoạt động có thể cố gắng thao túng hệ thống với mục đích duy nhất là thu hút sự 

chú ý của công chúng nói chung là vì sự nghiệp của các nhà hoạt động. Điều này thường 

đạt được bằng cách tuyên bố chịu trách nhiệm về một tấn công sau đó.  

Nói chung, sẽ không có nhiều sự khác biệt trong các phương pháp tấn công được sử dụng 

so với các cuộc tấn công được mô tả trong D.2.8.2.  

D.2.8.4 Mục tiêu 121: Trực tiếp thúc đẩy sự nghiệp của các nhà hoạt động  

Các nhà hoạt động có thể cố gắng thao túng hệ thống để trực tiếp tiếp cận mục đích của họ. 

Điều này có thể, cho ví dụ, giảm tổng số km đã lái xe trong trường hợp một nhà hoạt động 

được thúc đẩy bởi vấn đề xanh. Yếu tố quan trọng ở đây là hợp nhất hành vi của bất kỳ bên 

nào trong hệ thống, nhưng đặc biệt của SU. Một trong những cách để đạt được điều này là 

giảm sự tin tưởng của các SU vào hệ thống, để họ sẽ ít có xu hướng sử dụng nó hơn. Nói 

chung, sẽ không có nhiều sự khác biệt trong các phương pháp tấn công được sử dụng so 

với  
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các cuộc tấn công được mô tả trong D.2.8.2.  

D.2.8.5 Mục tiêu 122: Giảm uy tín của hệ thống  

Chẳng hạn, nguyên nhân của các nhà hoạt động có thể là do chính môi trường thu phí, nếu 

họ phản đối ý tưởng thu phí như vậy. Bằng cách cố gắng làm mất uy tín của hệ thống trong 

mắt người dùng hoặc các chính trị gia, họ có thể cố gắng chấm dứt việc sử dụng các hệ 

thống thu phí hiện có hoặc ngăn chặn việc thiết lập các hệ thống mới.  

Nói chung, sẽ không có nhiều sự khác biệt trong các phương pháp tấn công được sử dụng 

so với các cuộc tấn công được mô tả trong D.2.8.2.  

D.2.9 Kẻ tấn công loại 6: Nhà cung cấp kênh truyền  

D.2.9.1 Yêu cầu chung  

Nhà cung cấp kênh truyền là đơn vị cung cấp cơ sở hạ tầng truyền thông cho hoạt động của 

hệ thống EFC. Các dịch vụ truyền thông khác nhau của hệ thống được cung cấp bởi một số 

nhà cung cấp, chẳng hạn như dịch vụ CN, internet. Việc sử dụng một dịch vụ cụ thể có thể 

liên quan đến nhiều TSP cùng một lúc (ví dụ: internet).  

D.2.9.2 Mục tiêu 123: Tăng mức sử dụng mạng  

Nhà cung cấp truyền thông đang cố gắng tối ưu hóa việc sử dụng mạng nhằm mục đích đạt 

được thù lao cao hơn từ TSP hoặc CTV.  

Bảng D.21 chứa các mối đe dọa liên quan đến mục tiêu 123.  

Bảng D.21 - Mục tiêu của nhà cung cấp kênh truyền: Tăng cường sử dụng mạng  

Số hiệu Mối đe dọa 
DSRC GNSS 

RQ đầy đủ 

TH.CP.123.01 

Lỗi dữ liệu. 

Cố ý làm hỏng luồng dữ liệu dẫn đến việc truyền lại 

các gói và do đó làm tăng tốc độ dữ liệu tổng hợp. 

X X 

RQ.IF.02 

D.2.9.3 Mục tiêu 124: Giảm mức sử dụng mạng  

Nhà cung cấp dịch vụ truyền thông đang cố gắng giảm việc sử dụng mạng bởi người dùng 

truyền thông tốc độ cao (giả định rằng hệ thống EFC có hợp đồng tốc độ cao cho tất cả OBE) 

để tăng thu nhập từ người dùng truyền thông được đo lường theo thời gian hoặc khối lượng.  

Bảng D.22 bao gồm các mối đe dọa liên quan đến mục tiêu 124.  

Bảng D.22 - Mục tiêu của nhà cung cấp kênh truyền: Giảm mức sử dụng mạng  

Số hiệu Mối đe dọa 
DSRC GNSS 

RQ đầy đủ 

TH.CP.124.01 

Ngăn truyền dữ liệu 

Bằng cách ngăn chặn truyền dữ liệu từ OBE 

trong một khoảng thời gian dài, có thể làm cho 

bộ đệm dữ liệu OBE quá chậm và dữ liệu bị mất, 

do đó không truyền được. 

X X 

RQ.IF.02 

D.2.9.4 Mục tiêu 125: Thu thập hành vi du lịch  

Nhà cung cấp kênh truyền thiết lập các hồ sơ theo dõi người dùng cá nhân và bán chúng 
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cho các bên thứ ba quan tâm.  

Bảng D.23 bao gồm các mối đe dọa liên quan đến mục tiêu 125.  

Số hiệu Mối đe dọa 
DSRC GNSS 

RQ đầy đủ 

TH.CP.124.01 

Ngăn truyền dữ liệu 

Bằng cách ngăn chặn truyền dữ liệu từ OBE trong 

một khoảng thời gian dài, có thể làm cho bộ đệm dữ 

liệu OBE quá chậm và dữ liệu bị mất, do đó không 

được. 

X X 

RQ.IF.02 

RQ.IF.10 

RQ.TC.90 

RQ.TSP.90 

RQ.TSP.91 

TH.CP.124.01 

Phân tích truyền dữ liệu 

Cuộc tấn công phân tích đường truyền dữ liệu, tức 

là kết nối, vị trí, thời lượng và tần suất của thông tin 

liên lạc để tạo ra gói theo dõi người dùng dịch vụ. 

X X 

RQ.IF.10 

D.2.10 Kẻ tấn công loại 7: Doanh nghiệp  

D.2.10.1 Yêu cầu chung 

Doanh nghiệp thuộc lớp kẻ tấn công chứa tất cả các loại tổ chức có tài chính, kỹ thuật, và 

nguồn nhân sự. Nhóm này gồm các doanh nghiệp thương mại có tổ chức chung của một 

bản chất hợp pháp hoặc bất hợp pháp sử dụng các nguồn lực của họ để kiếm tiền thực hiện 

cuộc tấn công chống lại hệ thống thu phí. 

D.2.10.2 Mục tiêu 126: Theo dõi chuyển động 

Mục đích của theo dõi chuyển động là để biết phương tiện ở một thời điểm nhất định hoặc 

phương tiện di chuyển nào thực hiện trong một thời gian nhất định. Điều này có thể có một 

số lý do, ví dụ: 

- biết vị trí của một chiếc xe hoặc hàng hóa của nó có giá trị đặc biệt (ví dụ như ăn cắp chiếc 

xe); 

- theo dõi một cá nhân (người lái xe); 

- theo dõi xe để phát hiện hành vi kinh doanh của đối thủ cạnh tranh. 

Bảng D.24 bao gồm các mối đe dọa liên quan đến mục tiêu 126. 

Bảng D.24 - Mục tiêu doanh nghiệp: Theo dõi chuyển động 

Số hiệu Mối đe dọa 
DSRC GNSS 

RQ đầy đủ 

TH.EN.126.01 

 

Hối lộ TSP hoặc nhân viên TC để lấy dữ liệu 

Một cách tấn công chính có thể là để có được quyền 

truy cập vào dữ liệu bằng cách hối lộ một nhân viên 

để hoạt động như một 'gián điệp'. Nhân viên bị hối lộ 

có thể cài đặt dữ liệu bỏ qua kết nối để cho phép truy 

cập trực tuyến cho doanh nghiệp (tội phạm) hoặc 

theo cách thủ công tải dữ liệu từ hệ thống. Về nguyên 

tắc, tất cả các loại dữ liệu có thể được thu thập chẳng 

X X 

RQ.ISMS.2 
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Số hiệu Mối đe dọa 
DSRC GNSS 

RQ đầy đủ 

hạn như dữ liệu chuyển động và quãng đường của 

các phương tiện được nhắm mục tiêu và dữ liệu cá 

nhân của người dùng dịch vụ. 

TH.EN.126.02 

 

Chặn giao tiếp dữ liệu trên nhà cung cấp giao tiếp tới 

TSP giao diện 

Để chặn tất cả dữ liệu được gửi từ nhà cung cấp 

kênh truyền tới TSP và sử dụng nó cho các mục đích 

riêng. 

X X 

RQ.IF.10 

RQ.TC.90 

RQ.TSP.90 

RQ.TSP.91 

TH.EN.126.03 

 

Chặn giao tiếp dữ liệu trên giao diện TSP đến TC 

Để chặn tất cả dữ liệu được gửi giữa TC và TSP và 

sử dụng dữ liệu đó cho mục đích riêng mình. 

X X 

RQ.TC.90 

RQ.TSP.90 

TH.EN.126.04 

Chặn giao tiếp dữ liệu trên giao diện không dây (ví 

dụ: giao diện OBE CN) 

Để chặn tất cả dữ liệu được gửi từ một OBE cụ thể 

đến TSP qua giao diện không dây và sử dụng nó cho 

các mục đích riêng. 

n.a. X 

RQ.IF.10 

RQ.TSP.90 

RQ.TSP.91 

D.2.10.3 Mục tiêu 127: Tạo và phân phối thiết bị nhân bản 

Một doanh nghiệp (tội phạm) sao chép OBE hoặc ICC và bán chúng cho các SU. 

Bảng D.25 chứa các mối đe dọa liên quan đến mục tiêu 127. 

Bảng D.25 - Mục tiêu doanh nghiệp: Tạo và phân phối thiết bị nhân bản 

Số hiệu Mối đe dọa 

DSR
C 

GNSS 

RQ liên quan 

TH.EN.127.01 

Nhân bản hoặc làm giả OBE và bán nó cho người dùng 

dịch vụ khác 

Nhân bản hoặc giả mạo một OBE hiện có và thông tin 

xác thực hoặc tài khoản của OBE cho người dùng dịch 

vụ để họ tránh phải trả phí. 

X X 

RQ.TSP.10 

RQ.TSP.19 

RQ.TSP.21 

TH.EN.127.02 

Nhân bản hoặc giả mạo ICC và bán nó cho những 

người dùng dịch vụ khác 

Nhân bản hoặc giả mạo ICC hiện có và thông tin đăng 

nhập hoặc tài khoản của nó (đối tượng đáng tin cậy), 

trên ICC gốc hoặc phần cứng được sao chép và bán 

ICC cho người dùng dịch vụ để họ tránh phải trả phí. 

X X 

RQ.TSP.10 

RQ.TSP.19 

RQ.TSP.21 

D.2.10.4 Mục tiêu 128: Vô hiệu hóa/xâm phạm mã hóa hệ thống 

Một doanh nghiệp chứng minh lỗ hổng của mã hóa hệ thống để làm mất uy tín việc triển khai 

của đối thủ cạnh tranh. 

LƯU Ý Một doanh nghiệp có thể có nhiều tài nguyên hơn những kẻ tấn công khác và có thể phá vỡ các thuật 

toán mật mã. Tuy nhiên, điều này nằm ngoài phạm vi của khuôn khổ bảo mật EFC. Điều khoản phụ này được lưu 
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giữ để ghi lại các ranh giới của khuôn khổ bảo mật EFC hiện tại. 

Bảng D.26 chứa các mối đe dọa liên quan đến mục tiêu 128. 

Bảng D.26 - Mục tiêu doanh nghiệp: Vô hiệu hóa/xâm phạm mã hóa hệ thống 

Số hiệu Mối đe dọa 
DSRC GNSS 

RQ đầy đủ 

TH.EN.128.01  

Thỏa hiệp hệ thống bằng cách khai thác các 

điểm yếu trong mã hóa thuật toán khôi phục các 

khóa đa dạng. 

X X 

- 

TH.EN.128.02  

Tắt nhận thông tin 

Chặn giao tiếp dữ liệu và thay thế dữ liệu, xác 

nhận, phân nhỏ hoặc thông tin quan trọng khác 

để vô hiệu hóa việc giải mã dữ liệu hoặc xác 

minh chữ ký. 

X X 

- 

TH.EN.128.03 

Tắt mã hóa chính xác và/hoặc ký dữ liệu 

Người nhận trao đổi xác nhận và/hoặc khóa 

phiên mã hóa bằng khóa giả mạo hoặc sai 

(không phải từ người nhận được chỉ định). 

X X 

- 

D.2.10.5 Mục tiêu 129: Đánh cắp thiết bị 

Một doanh nghiệp (tội phạm) đánh cắp OBE, bên đường hoặc thiết bị khác để phân tích và 

nhân bản hoặc để bán lại thiết bị. 

Bảng D.27 chứa các mối đe dọa liên quan đến mục tiêu 129. 

Bảng D.27 - Mục tiêu doanh nghiệp: Đánh cắp thiết bị 

Số hiệu Mối đe dọa 
DSRC GNSS 

RQ đầy đủ 

TH.EN.129.01  

Đánh cắp OBE (phân tích, nhân bản hoặc bán lại) 

Đánh cắp một hoặc nhiều OBE từ xe của người sử 

dụng dịch vụ hoặc từ kho TSP. 

X X 

RQ.TSP.19 

RQ.TSP.20 

TH.EN.129.02  

Đánh cắp ICC (phân tích, nhân bản hoặc bán lại) 

Ăn cắp một hoặc nhiều ICC từ xe của người sử dụng 

dịch vụ hoặc từ kho TSP. 

X X 

RQ.TSP.19 

RQ.TSP.20 

TH.EN.129.03 

Ăn cắp thiết bị bên đường 

Ăn cắp thiết bị hoặc thiết bị đã lắp đặt bên đường từ 

kho hoặc cơ sở của TC. 

X X 

RQ.TC.21 

D.2.10.6 Mục tiêu 130: Tống tiền 

Một doanh nghiệp (tội phạm) có thể cố gắng đột nhập vào một số phần của hệ thống 

EFC để lấy dữ liệu nhạy cảm. Nó có thể sử dụng dữ liệu này để tống tiền từ các cá nhân 

được nhắm mục tiêu hoặc để tống tiền từ TSP hoặc TC có liên quan bằng cách đe dọa tiết 

lộ thông tin này về khách hàng của họ. Bảng D.28 bao gồm các mối đe dọa liên quan đến 

mục tiêu 130.  

Bảng D.28 - Mục tiêu doanh nghiệp: Tống tiền 
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Số hiệu Mối đe dọa 

DSR
C 

GNS
S 

RQ đầy đủ 

TH.EN.130.0

1 

Hối lộ TSP hoặc nhân viên TC để lấy dữ liệu 

Cách thức tấn công chính có thể là truy cập vào dữ liệu 

bằng cách hối lộ một nhân viên để hoạt động như một 

'gián điệp'. Nhân viên bị hối lộ có thể cài đặt một kết nối 

dữ liệu bỏ qua để cho phép doanh nghiệp (tội phạm) truy 

cập trực tuyến hoặc tải xuống dữ liệu từ hệ thống theo 

cách thủ công. Về nguyên tắc, tất cả các loại dữ liệu có 

thể được thu thập, chẳng hạn như dữ liệu di chuyển và 

quãng đường của các phương tiện được nhắm mục tiêu 

và dữ liệu cá nhân của người dùng dịch vụ. 

X X 

RQ.ISMS.2 

TH.EN.130.0

2 

Chặn giao tiếp dữ liệu trên nhà cung cấp giao tiếp đến 

giao diện TSP 

Để chặn tất cả dữ liệu được gửi từ nhà cung cấp kênh 

truyền đến TSP và sử dụng nó cho các mục đích riêng. 

X X 

RQ.IF.10 

RQ.TC.90 

RQ.TSP.90 

RQ.TSP.91 

TH.EN.130.0

3 

Chặn giao tiếp dữ liệu trên giao diện TSP đến TC 

Để chặn tất cả dữ liệu được gửi giữa TC và TSP và sử 

dụng nó cho các mục đích riêng. 

X X 

RQ.TC.90 

RQ.TSP.90 

TH.EN.130.0

4 

Chặn giao tiếp dữ liệu trên giao diện không dây (ví dụ: 

giao diện OBE CN) 

Để chặn tất cả dữ liệu được gửi từ một OBE cụ thể đến 

TSP qua giao diện không dây và sử dụng nó cho các 

mục đích riêng. 

n.a. X 

RQ.IF.10 

RQ.TSP.90 

RQ.TSP.91 

D.2.11 Kẻ tấn công loại 8: Chính phủ 

D.2.11.1 Yêu cầu chung 

Tổ chức có chủ quyền trong miền mà TC hoạt động. Điều đó bao gồm tất cả các cơ quan 

chính phủ và các tổ chức chính phủ, chẳng hạn như lực lượng cảnh sát và quân đội, dịch vụ 

tình báo. Chính phủ được đặc trưng bởi các nguồn lực đáng kể và khả năng tài chính và kỹ 

thuật đáng kể. 

D.2.11.2 Mục tiêu 131: Lợi thế thương mại của doanh nghiệp nhà nước 

Loại tấn công này mang lại lợi thế thương mại cho các công ty thuộc chương trình thu phí (ví 

dụ: các nhà sản xuất TSP và OBE) hoặc các doanh nghiệp khác trong phạm vi của chính 

phủ. Mục tiêu chính là thu thập thông tin bên ngoài khuôn khổ pháp lý mang lại lợi thế cho 

các công ty địa phương. Nếu điều này được thực hiện trong khuôn khổ pháp luật, nó không 

phải là một mối đe dọa. 

Ví dụ như sau: 

- thu thập thông tin về việc sử dụng OBE có thể thú vị đối với các nhà sản xuất OBE và TSP; 

- theo dõi các phương tiện thương mại để khám phá hành vi kinh doanh và các mối quan hệ 

có thể mang lại cho địa phương 
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SU là một lợi thế; 

- theo dõi các phương tiện cá nhân để phát hiện hành vi thương mại và nơi ở của họ, điều 

này có thể mang lại lợi thế cho các công ty địa phương. 

CHÚ THÍCH: Các cuộc tấn công không liên quan đến dữ liệu được thu thập và trao đổi trong hệ thống EFC nằm ngoài 

phạm vi phân tích mối đe dọa hiện tại. 

Bảng D.29 bao gồm các mối đe dọa liên quan đến mục tiêu 131. 

Bảng D.29 - Mục tiêu của chính phủ: Lợi thế thương mại của doanh nghiệp nhà nước 

Số hiệu Mối đe dọa 
DSRC GNSS 

RQ đầy đủ 

TH.GOV.131.01 

Truy cập thông tin được nhắm mục tiêu tại hệ 

thống của TC. 

Thông tin mục tiêu có được thông qua liên hệ trực 

tiếp với TC (thuộc sở hữu nhà nước), nơi cung 

cấp dữ liệu theo yêu cầu của chính phủ sau khi 

khai thác dữ liệu thích hợp. 

X X 

RQ.TC.90 

TH.GOV.131.02 

Truy cập dữ liệu chi tiết phí/vị trí tại hệ thống TSP 

Thông tin mục tiêu có được thông qua liên hệ trực 

tiếp với TSP (thuộc sở hữu nhà nước) cung cấp 

dữ liệu theo yêu cầu của chính phủ sau khi khai 

thác dữ liệu thích hợp. 

X X 

RQ.TSP.90 

D.2.11.3 Mục tiêu 132: Mục tiêu chính trị của các cá nhân và tổ chức 

Các tổ chức chính phủ có thể kiểm soát các chuyển động và/hoặc làm mất uy tín của các cá 

nhân hoặc tổ chức dựa trên hành vi du lịch của họ. Điều này sẽ được thực hiện bằng cách 

thu thập dữ liệu hành trình của các địa điểm đã ghé thăm hoặc quãng đường đã đi của các 

cá nhân hoặc thành viên của các tổ chức bên ngoài khuôn khổ pháp lý bằng cách thu thập 

dữ liệu hành trình của phương tiện giao thông của họ. Nếu điều này được thực hiện trong 

khuôn khổ pháp luật, nó không phải là một mối đe dọa. 

Bảng D.30 - Mục tiêu của chính phủ: Mục tiêu chính trị của các cá nhân và tổ chức 

Số hiệu Mối đe dọa 
DSRC GNSS 

RQ đầy đủ 

TH.GOV.132.01 

 

Chặn giao tiếp dữ liệu trên nhà cung cấp giao tiếp tới 

giao diện TSP. 

Đòn tấn công tương tự như TH.GOV.133.01. 

X X 

RQ.IF.10 

RQ.TC.90 

RQ.TSP.90 

RQ.TSP.91 

TH.GOV.132.02 

 

Chặn giao tiếp dữ liệu trên giao diện TSP đến TC. 

Đòn tấn công tương tự như TH.GOV.133.02. 

X X 

RQ.TC.90 

RQ.TSP.90 

TH.GOV.132.03 
Chặn giao tiếp dữ liệu trên giao diện không dây. (ví dụ: 

giao diện OBE CN). 

n.a. X 

RQ.IF.10 
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Số hiệu Mối đe dọa 
DSRC GNSS 

RQ đầy đủ 

 Đòn tấn công tương tự như TH.GOV.133.03. RQ.TSP.90 

RQ.TSP.91 

TH.GOV.132.04 

Xác định phương tiện/OBE tại các vị trí liên quan. 

Sử dụng một cài đặt thích hợp để có được số nhận dạng 

của xe hoặc của OBE. 

X X 

RQ.TSP.90 

D.2.11.4 Mục tiêu 133: Theo dõi các cá nhân bằng cách ngăn chặn truyền thông dữ liệu 

Loại tấn công này cho phép các cơ quan chính phủ theo dõi các cá nhân bằng cách đánh 

chặn dữ liệu giao tiếp bên ngoài khuôn khổ pháp lý vì một số lý do. 

LƯU Ý: Ví dụ, để bắt tội phạm, giám sát các cá nhân khả nghi, thu thập thông tin truyền thống. 

Việc theo dõi người dùng và phương tiện được thực hiện bằng dữ liệu được thu thập bằng 

phương pháp đánh chặn liên lạc dữ liệu. Nếu điều này được thực hiện trong khuôn khổ pháp 

luật, nó không phải là một mối đe dọa. 

Bảng D.31 bao gồm các mối đe dọa liên quan đến mục tiêu 133. 

Bảng D.31 - Mục tiêu của chính phủ:  

Theo dõi các cá nhân bằng cách ngăn chặn truyền thông dữ liệu 

Số hiệu Mối đe dọa 
DSRC GNSS 

RQ đầy đủ 

TH.GOV.133.01 

Chặn giao tiếp dữ liệu trên nhà cung cấp giao tiếp 

tới TSP giao diện. 

Để chặn tất cả dữ liệu được gửi từ nhà cung cấp 

kênh truyền đến TSP và sử dụng nó cho các mục 

đích riêng. 

X X 

RQ.IF.10 

RQ.TC.90 

RQ.TSP.90 

RQ.TSP.91 

TH.GOV.133.02 

Chặn giao tiếp dữ liệu trên giao diện TSP đến TC 

Để chặn tất cả dữ liệu được gửi giữa TC và TSP 

và sử dụng dữ liệu đó cho riêng mình mục đích. 

X X 

RQ.TC.90 

RQ.TSP.90 

TH.GOV.133.03 

Chặn giao tiếp dữ liệu trên giao diện không dây (ví 

dụ: OBE CN giao diện) 

Để chặn tất cả dữ liệu được gửi từ một OBE cụ thể 

đến TSP qua mạng giao diện và sử dụng nó cho 

các mục đích riêng. 

n.a. X 

RQ.IF.10 

RQ.TSP.90 

RQ.TSP.91 

D.2.11.5 Mục tiêu 134: Theo dõi các cá nhân bằng cách truy cập trực tiếp vào dữ liệu thông 

qua quyền hạn của cơ quan quyền lực 

Loại tấn công này cho phép các cơ quan chính phủ theo dõi các cá nhân bằng cách truy cập 

trực tiếp vào dữ liệu thông qua quyền lực của cơ quan ngoài khuôn khổ pháp luật vì một số 

lý do. 

LƯU Ý Ví dụ, để bắt tội phạm, giám sát các cá nhân khả nghi, thu thập thông tin truyền thống. Nếu điều này được 
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thực hiện trong khuôn khổ pháp luật, nó không phải là một mối đe dọa. 

Bảng D.32 chứa các mối đe dọa liên quan đến mục tiêu 134. 

Bảng D.32 - Mục tiêu của chính phủ: Theo dõi các cá nhân bằng  

cách truy cập trực tiếp vào dữ liệu thông qua quyền hạn của cơ quan quyền lực 

Số hiệu Mối đe dọa 
DSRC GNSS 

RQ đầy đủ 

TH.GOV.134.01 

 

Truy cập dữ liệu chi tiết phí/vị trí tại hệ thống TC 

Dữ liệu vị trí/phí được nhắm mục tiêu được thu 
thập thông qua liên hệ trực tiếp với TC (thuộc sở 
hữu nhà nước) cung cấp dữ liệu theo yêu cầu của 
chính quyền. 

X X 

RQ.TC.90 

TH.GOV.134.02 

 

Chặn giao tiếp dữ liệu trên giao diện TSP đến TC. 

Để chặn tất cả dữ liệu được gửi giữa TC và TSP 
và sử dụng dữ liệu đó cho riêng mình mục đích. 

X X 

RQ.TSP.90 

D.2.12 Kẻ tấn công loại 9: Cơ quan nhà nước nước ngoài 

D.2.12.1 Yêu cầu chung 

Cơ quan nhà nước nước ngoài được định nghĩa là bất kỳ cơ quan nào của bất kỳ nhà nước 

nào ngoại trừ nhà nước có thẩm quyền một chương trình thu phí cụ thể được vận hành. Cơ 

quan nhà nước nước ngoài được đặc trưng bởi các nguồn lực quan trọng cả kỹ thuật và tài 

chính. 

CHÚ THÍCH: Hầu hết các mối đe dọa được đề cập bởi các yêu cầu và biện pháp an ninh khác. Một cơ quan nhà nước 

nước ngoài có thể có nhiều tài nguyên hơn những kẻ tấn công khác và có thể phá vỡ các biện pháp bảo mật được xác 

định bởi điều này tài liệu. Tuy nhiên, các mối đe dọa cụ thể như vậy và ý định tương ứng của một cơ quan nhà nước 

nước ngoài (ví dụ: khủng bố) là ngoài phạm vi của Tiêu chuẩn này. Điều khoản phụ này được lưu giữ để ghi lại ranh 

giới của EFC hiện tại khung bảo mật. 

D.2.12.2 Mục tiêu 119: Bất ổn xã hội 

Thao túng hệ thống thu phí có thể gây mất ổn định xã hội. Đây có thể là ý định của các nhà 

hoạt động được thúc đẩy bởi sự tức giận hoặc bất bình chống lại chế độ chính trị hoặc cách 

sống của một hoặc nhiều quốc gia hơn. Việc điều khiển hệ thống thu phí có thể có những tác 

động sau: 

- làm giảm sự tin tưởng của các SU vào hoạt động chính xác của hệ thống thu phí và, theo 

phần mở rộng, bất kỳ mức cao nào hệ thống công nghệ; 

- giảm sự tin tưởng của SU vào các CTV, TSP hoặc quản lý môi trường thu phí, và mở rộng, 

trong bất kỳ cơ quan nào; 

- gây nguy hiểm cho sự ổn định tài chính của các TC hoặc chính quyền địa phương hoặc 

quốc gia bằng cách giảm doanh thu từ hoạt động thu phí; 

- làm gián đoạn việc bảo trì cơ sở hạ tầng do thiếu vốn. 

Bảng D.33 bao gồm các mối đe dọa liên quan đến mục tiêu 119. 

Bảng D.33 - Mục tiêu của hacker: Bất ổn xã hội 

Số hiệu Mối đe dọa 
DSRC GNSS 

RQ đầy đủ 

n.a. X 
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Số hiệu Mối đe dọa 
DSRC GNSS 

RQ đầy đủ 

TH.FSA.119.01 

 

Sự gián đoạn trên quy mô lớn của tín hiệu GNSS 

Bằng cách gây nhiễu hoặc làm gián đoạn tín hiệu 

GNSS trong các khu vực rộng lớn, OBE của một số 

lượng lớn người dùng dịch vụ của các hệ thống 

EFC tự trị sẽ ngừng chức năng hoạt động đúng. 

- 

TH.FSA.119.02 

Vi phạm tính toàn vẹn/không từ chối của dữ liệu 

Đột nhập vào hệ thống hoặc vào giao tiếp dữ liệu 

giữa các bộ phận của hệ thống và thay đổi nội dung 

của tin nhắn và có thể là trình xác thực tin nhắn. 

X X 

- 

TH.FSA.119.03 
Thao tác với danh sách ngoại lệ bằng cách, ví dụ: 

xóa các mục nhập hoặc chèn mới mục. 

X X 

- 

TH.FSA.119.04 

Vi phạm tính bảo mật/quyền riêng tư của dữ liệu 

Đột nhập vào hệ thống và truy cập vào dữ liệu cá 

nhân của người sử dụng dịch vụ. Qua xuất bản 

cuộc tấn công và dữ liệu, sự mất tin tưởng lớn vào 

hệ thống có thể đạt được trong công chúng. 

X X 

- 

TH.FSA.119.05 

Từ chối dịch vụ 

Toàn bộ hoặc các bộ phận của hệ thống tính phí có 

thể bị ngăn cản hoạt động. 

X X 

 

TH.FSA.119.06 

Thao túng trạng thái của một lượng lớn OBE 

OBE sẽ bị trục trặc dẫn đến không thể truy cập vào 

hệ thống hoặc việc thực thi vô cớ đối với người sử 

dụng dịch vụ. 

X X 

- 

D.2.12.3 Mục tiêu 135: Theo dõi chuyển động 

Cơ quan nhà nước nước ngoài có thể quan tâm đến việc theo dõi một số người nhất định (ví 

dụ: các nhà hoạt động chính trị hoặc chính phủ của các cơ quan tư pháp) trong lĩnh vực thu 

phí. Bảng D.34 bao gồm các mối đe dọa liên quan đến mục tiêu 135. 

Bảng D.34 - Mục tiêu của hacker: Theo dõi chuyển động 

Số hiệu Mối đe dọa 
DSRC GNSS 

RQ đầy đủ 

TH.FSA.135.01 

Hối lộ TSP hoặc nhân viên TC để lấy dữ liệu 

Các cuộc tấn công tương tự như 

TH.EN.126.01. Một con đường tấn công chính 

cho nhà nước nước ngoài các cơ quan có thể 

có được quyền truy cập vào dữ liệu bằng cách 

hối lộ một nhân viên để hành động như một 

'gián điệp'. Nhân viên bị hối lộ có thể cài đặt một 

X X 

RQ.ISMS.2 
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Số hiệu Mối đe dọa 
DSRC GNSS 

RQ đầy đủ 

kết nối dữ liệu bỏ qua để cho phép truy cập trực 

tuyến cho các cơ quan nhà nước nước ngoài 

hoặc tải dữ liệu theo cách thủ công từ hệ thống. 

Về nguyên tắc, tất cả các loại dữ liệu có thể 

được thu thập, chẳng hạn như dữ liệu chuyển 

động và quãng đường của các phương tiện 

được nhắm mục tiêu và người sử dụng dịch vụ 

dữ liệu cá nhân. 

Một lý do chính khiến cơ quan nhà nước nước 

ngoài có thể sử dụng cuộc tấn công này (ví dụ: 

các nhà hoạt động không thể) là nó có khả năng 

có một khoản tiền lớn ở theo ý mình. 

TH.FSA.135.02 

Thuê tin tặc 

Một cách khác để tấn công hệ thống để có được 

dữ liệu mong muốn là thuê tin tặc sử dụng tiền 

để sở hữu một nhà nước nước ngoài. Mặc dù 

những tin tặc này sau đó không còn là tin tặc 

“có đạo đức”, nhiều của các cuộc tấn công 

được liệt kê trong D.2.7, đặc biệt là những cuộc 

tấn công liên quan đến việc đánh chặn giao tiếp, 

sẽ vẫn có thể sử dụng được. 

X X 

- 

D.2.12.4 Mục tiêu 136: Tống tiền 

Một cơ quan nhà nước nước ngoài có thể cố gắng đột nhập vào một số bộ phận của hệ 

thống EFC để lấy dữ liệu nhạy cảm hoặc giành quyền kiểm soát hệ thống. Nó có thể sử dụng 

dữ liệu này để tống tiền các cá nhân được nhắm mục tiêu hoặc tống tiền chính phủ có liên 

quan bằng cách đe dọa tiết lộ thông tin về công dân của họ trên quy mô lớn. Điều này rất 

gần với ý định theo dõi chuyển động được mô tả ở trên. 

Ngoài ra, cơ quan nhà nước nước ngoài có thể tống tiền chính phủ, TSP hoặc TC bằng cách 

thể hiện quyền kiểm soát của mình đối với một số phần của hệ thống EFC và đe dọa sử dụng 

quyền lực này theo cách bất lợi cho bên liên quan. Ngược lại với hành vi tống tiền của một 

doanh nghiệp (tội phạm), đối tượng của nó thường không phải là tiền, mà là một số hình thức 

phối hợp với mục tiêu của cơ quan nhà nước nước ngoài. Tuy nhiên, điều này không làm 

thay đổi các phương pháp được sử dụng bởi cơ quan nhà nước nước ngoài. 

Bảng D.35 bao gồm các mối đe dọa liên quan đến mục tiêu 136. 

Bảng D.35 - Mục tiêu của hacker: Tống tiền 

Số hiệu Mối đe dọa 
DSRC GNSS 

RQ đầy đủ 

TH.FSA.136.01 Tắt hệ thống vệ tinh n.a. X 
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Số hiệu Mối đe dọa 
DSRC GNSS 

RQ đầy đủ 

 Nếu cơ quan nhà nước nước ngoài được đề cập 

kiểm soát hệ thống vệ tinh được sử dụng bởi hệ 

thống EFC được đề cập, thì cơ quan đó có thể đe 

dọa vô hiệu hóa việc sử dụng hệ thống đối với hệ 

thống EFC cụ thể đó (nếu có thể). 

- 

TH.FSA.136.02 

Làm nhiễu tín hiệu vệ tinh 

Cơ quan nhà nước nước ngoài có thể đe dọa làm 

nhiễu tín hiệu vệ tinh mà EFC đang đề cập trên 

quy mô lớn. 

n.a. X 

- 

TH.FSA.136.03 
Hối lộ TSP hoặc nhân viên TC để lấy dữ liệu 

Cuộc tấn công tương tự như TH.FSA.135.01. 

X X 

RQ.ISMS.2 

TH.FSA.136.04 
Thuê tin tặc 

Cuộc tấn công tương tự như TH.FSA.135.02. 

X X 

- 

D.2.12.5 Mục tiêu 137: Uy tín quốc tế 

Một cơ quan nhà nước nước ngoài có thể tìm cách nâng cao uy tín nội bộ của mình bằng 

cách cho thấy họ có khả năng làm gián đoạn hoạt động của các hệ thống EFC quy mô lớn 

của các chính phủ khác. Ngoài ra, nó có thể tìm cách làm giảm uy tín của các chính phủ khác 

bằng cách phá vỡ hệ thống EFC của họ. Về mặt này, cơ quan nhà nước nước ngoài rất gần 

với động cơ của một tin tặc được mô tả trong các mục tiêu từ 115 đến 118 (xem D.2.7.2 đến 

D.2.7.5). 

D.3 Phân tích mối đe dọa dựa trên tài sản 

D.3.1 Yêu cầu chung 

Đối với mọi tài sản được nhận dạng, các mối đe dọa có thể xảy ra sẽ được liệt kê cùng với 

mô tả về các thiệt hại có thể xảy ra. 

Phân tích mối đe dọa không giả định bất kỳ biện pháp an ninh hiện có nào. Do đó, một cuộc 

tấn công có thể khai thác bất kỳ lỗ hổng có thể tưởng tượng được. 

Một trong những mục tiêu chính là xác định các mối đe dọa thực tế mà không mang lại lợi 

ích cho tác nhân đe dọa, đặc biệt nếu tác nhân đe dọa không phải là một cá nhân hoặc tổ 

chức. Tuy nhiên, phân tích mối đe dọa hiện tại không bao gồm các mối đe dọa do phần cứng, 

phần mềm hoặc các lỗi triển khai khác. Điều này bao gồm sự cố của thiết bị do dữ liệu nhận 

được qua một giao diện không nhất quán. 

D.3.2 Nội dung bị đe dọa 

Phần này xác định các đối tượng bị tấn công trong hệ thống EFC được gọi là 'tài sản bị đe 

dọa'. Bị đe dọa tài sản cần được bảo vệ bằng các biện pháp an ninh nhất định. Các loại tài 

sản bị đe dọa chính trong phân tích hiện tại như sau: 

- các đối tượng thông tin quan trọng như được mô tả trong ISO 17573-1; 
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- phần mềm như OBE, ICC và phần mềm máy tính; 

- các thực thể vật lý, chẳng hạn như OBE, ICC, RSE và thiết bị đầu cuối; 

- quyền riêng tư của các SU; 

- tài sản vô hình như danh tiếng và hình ảnh của TC và TSP. 

Không phải tất cả các đối tượng thông tin được định nghĩa trong ISO 17573-1 đều nằm trong 

phạm vi của Tiêu chuẩn này, tức là thông tin các đối tượng trong lớp quy tắc EFC nằm ngoài 

phạm vi. 

Trong khi kiến trúc bảo mật này bao gồm tất cả các đối tượng và giao diện thông tin, nó phải 

được đề cập đến rằng không phải tất cả các giao diện đều hoàn toàn dựa vào việc triển khai 

kỹ thuật. Hơn nữa, các tiêu chuẩn kỹ thuật là không có sẵn cho mọi giao diện. 

D.3.3 Ma trận tuân thủ 

Hầu hết các nội dung liên quan đến giao diện đều bắt nguồn từ tiêu chuẩn kiến trúc EFC ISO 

17573-1 trong đó mô tả các đối tượng thông tin. Ma trận trong Bảng D.36 khớp với các giao 

diện và nội dung từ mô hình hệ thống (xem Hình D.1) đối với các tài sản được phân tích 

trong phân tích mối đe dọa dựa trên tài sản. 

Bảng D.36 - Ma trận tuân thủ của phân tích mối đe dọa dựa trên tài sản 

Giao diện Được bảo hiểm trong 

(1) Giao diện người dùng OBE - Tài sản loại 209: OBE 

(2) (Các) giao diện dữ liệu OBE cho 

các dịch vụ giá trị gia tăng 
- Ngoài phạm vi của Tiêu chuẩn này 

(3) Giao diện xe OBE: Kết nối với 

phương tiện, ví dụ: nguồn điện, xe 

buýt CAN, máy đo tốc độ tín hiệu, 

v.v. 

- Tài sản loại 209: OBE 

(4) Giao diện GNSS - Tài sản loại 209: OBE 

(5) Giả mạo OBE 

- Tài sản loại 209: OBE 

- Tài sản loại 213: Hệ thống trung tâm TC và TSP 

- Tài sản loại 219: Quyền tự chủ có giới hạn 

(6) Giao diện DSRC 

- Tài sản loại 201: Nội dung thông tin 

- Tài sản loại 202: Nội dung cơ sở hạ tầng 

- Tài sản loại 205: Thông tin tùy chỉnh 

- Tài sản loại 209: OBE 

- Tài sản loại 211: RSE 

- Tài sản loại 214: Dữ liệu sử dụng đường bộ 

- Tài sản loại 216: Nhận dạng người dùng dịch vụ 

(7) Giao diện bảo trì và tùy chỉnh 

OBE 

- Tài sản loại 205: Thông tin tùy chỉnh 

- Tài sản loại 206: Thông tin hợp đồng người dùng dịch vụ 

- Tài sản loại 213: Hệ thống trung tâm TC và TSP 

- Tài sản loại 216: Nhận dạng người dùng dịch vụ 
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Giao diện Được bảo hiểm trong 

(8) Giao diện mạng di động OBE 

- Tài sản loại 201: Nội dung thông tin 

- Tài sản loại 202: Nội dung cơ sở hạ tầng 

- Tài sản loại 204: Báo cáo phí OBE 

- Tài sản loại 205: Thông tin tùy chỉnh 

- Tài sản loại 209: OBE 

- Tài sản loại 213: Hệ thống trung tâm TC và TSP 

- Tài sản loại 214: Dữ liệu sử dụng đường bộ 

- Tài sản loại 217: Dữ liệu ngữ cảnh thu phí 

(9) OBE proxy tới giao diện nhà cung 

cấp dịch vụ thu phí (không bắt buộc) 

- Tài sản loại 201: Nội dung thông tin 

- Tài sản loại 202: Nội dung cơ sở hạ tầng 

- Tài sản loại 204: Báo cáo phí OBE 

- Tài sản loại 205: Thông tin tùy chỉnh 

- Tài sản loại 209: OBE 

- Tài sản loại 213: Hệ thống trung tâm TC và TSP 

- Tài sản loại 214: Dữ liệu sử dụng đường bộ 

- Tài sản loại 217: Dữ liệu ngữ cảnh thu phí 

- Tài sản loại 219: Quyền tự chủ có giới hạn 

(10) Nhà cung cấp dịch vụ thu phí 

đến bộ tính thu phí kết nối WAN Back 

End 

- Tài sản loại 201: Nội dung thông tin 

- Tài sản loại 203: Chi tiết thanh toán 

- Tài sản loại 207: Danh sách ngoại lệ 

- Tài sản loại 213: Hệ thống trung tâm TC và TSP 

- Tài sản loại 215: Đối tượng ủy thác 

- Tài sản loại 217: Dữ liệu ngữ cảnh thu phí 

- Tài sản loại 221: Điều kiện hợp đồng 

- Tài sản loại 222: Quy tắc hoạt động 

(11) Giao diện RSE với đầu sau của 

bộ tính thu phí 

- Tài sản loại 207: Danh sách ngoại lệ 

- Tài sản loại 213: Hệ thống trung tâm TC và TSP 

- Tài sản loại 214: Dữ liệu sử dụng đường bộ 

(12) Giao diện kiểm tra tuân thủ RSE 

để nhận dạng giấy phép/biển số 

(ANPR) 

- Tài sản loại 211: RSE 

- Tài sản loại 226: Dữ liệu thực thi 

(13) HMI của nhân viên TC và quyền 

truy cập vào thiết bị 

- Tài sản loại 213: Hệ thống trung tâm TC và TSP 

- Tài sản loại 226: Dữ liệu thực thi 

(14) HMI của nhân viên TSP và 

quyền truy cập vào thiết bị 
- Tài sản loại 213: Hệ thống trung tâm TC và TSP 

(15) Phân phối OBE đến TSP Back 

End liên lạc 
- Tài sản loại 213: Hệ thống trung tâm TC và TSP 
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Giao diện Được bảo hiểm trong 

(16) Cung cấp thiết bị (ví dụ: OBE) và 

 cung cấp dịch vụ (ví dụ: thông tin 

liên lạc dịch vụ) của các nhà cung 

cấp và nhà thầu phụ. 

Đây không phải là một giao diện 

thực, nhưng các cuộc tấn công được 

xem xét có thể được thực hiện trong 

phát triển thiết bị, thiết bị sản xuất, 

thực hiện dịch vụ hoặc vận hành dịch 

vụ. 

- Tài sản loại 209: OBE 

- Tài sản loại 213: Hệ thống trung tâm TC và TSP 

(17) Người sử dụng dịch vụ khai báo 

tất cả theo hợp đồng thông số từ xe 

và cho lập hóa đơn được sử dụng để 

tùy chỉnh OBE. 

- Tài sản loại 206: Thông tin hợp đồng người dùng dịch vụ 

-  Tài sản loại 208: Dịch vụ khách hàng 

- Tài sản loại 210: Quyền riêng tư của người dùng dịch vụ 

- Tài sản loại 213: Hệ thống trung tâm TC và TSP 

- Tài sản loại 223: Khiếu nại 

(18) Giao diện vật lý hoặc không tiếp 

xúc giữa OBE và ICC 
- Tài sản loại 228: ICC 

(19) Giao diện vật lý hoặc không tiếp 

xúc cho tùy chỉnh và tải ICC 
- Ngoài phạm vi của Tiêu chuẩn này 

(20) Giao diện vật lý hoặc không tiếp 

xúc cho tùy chỉnh và tải ICC 
- Tài sản loại 228: ICC 

(21) Nhà cung cấp dịch vụ thu phí đối 

với dịch vụ thông thường nhà cung 

cấp quyền Kết nối WAN Back End 

 

 

(22) người sử dụng dịch vụ khai báo 

tất cả theo hợp đồng thông số từ xe 

và cho lập hóa đơn, được sử dụng 

để tùy chỉnh ICC 

- Tài sản loại 206: Thông tin hợp đồng người dùng dịch vụ 

- Tài sản loại 208: Dịch vụ khách hàng 

- Tài sản loại 210: Quyền riêng tư của người dùng dịch vụ 

- Tài sản loại 223: Khiếu nại 

(23) Nhà cung cấp quyền dịch vụ 

chung Quay lại phân phối ICC và tải 

lại giao diện 

- Tài sản loại 205: Thông tin tùy chỉnh 

- Tài sản loại 206: Thông tin hợp đồng người dùng dịch vụ 

- Tài sản loại 216: Nhận dạng người dùng dịch vụ 

(24) Nhà cung cấp quyền dịch vụ 

chung nhân sự HMI và quyền truy 

cập vào thiết bị. 

 

D.3.4 Trình bày về các mối đe dọa 

Bảng D.37 giải thích mẫu được sử dụng để phân tích mối đe dọa dựa trên tài sản. 

Bảng D.37 - Ký hiệu và mối quan hệ của các mối đe dọa 
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Tiêu đề bảng Ý nghĩa 

Số hiệu 
Số duy nhất cho mọi mối đe dọa theo sơ đồ đánh số được mô tả trong 

D.1.2. 

Mối đe dọa 
Mô tả về mối đe dọa thực tế (không cần quan tâm đến lỗ hổng cụ thể). 

Mô tả về nguyên nhân có thể xảy ra và thiệt hại khi thực hiện mối đe dọa. 

DSRC Được đánh dấu X nếu yêu cầu này phù hợp với hệ thống DSRC. 

GNSS Được đánh dấu X nếu yêu cầu này phù hợp với một hệ thống tự trị. 

RQ liên quan Tham chiếu đến (các) yêu cầu do mối đe dọa thúc đẩy. 

D.3.5 Các mối đe dọa chung 

D.3.5.1 Tài sản loại 201: Nội dung thông tin 

Nói chung, tài sản thông tin là các đối tượng thông tin đại diện cho một số giá trị (có 

thể đại diện cho tiền) cho một tổ chức hoặc cá nhân. Các đối tượng thông tin này có một quá 

trình tạo được lưu trữ trong và được trao đổi giữa các thiết bị (ví dụ: OBE, RSE và Back 

End). Bảng D.38 chứa các mối đe dọa đối với tài sản thông tin. 

Bảng D.38 - Các mối đe dọa chung đối với tài sản thông tin 

Số hiệu Mối đe dọa 
DSRC GNSS 

RQ liên quan 

TH.DT.201.01 

TH.OUT.201.01 

TH.SU.201.01 

Sửa đổi dữ liệu trong quá trình truyền. 

Thiệt hại có thể xảy ra: vi phạm tính toàn vẹn của 

dữ liệu (mất nguồn thu). 

X X 

RQ.IF.11 

TH.OUT.201.02 

TH.SU.201.02 

TH.TC.201.02 

TH.TSP.201.02 

Sửa đổi dữ liệu được lưu trữ trong bất kỳ thiết bị 

nào hoặc Back End bao gồm cả trung tâm thiết bị 

cụm. 

Thiệt hại có thể xảy ra: vi phạm tính toàn vẹn của 

dữ liệu (mất nguồn thu). 

X X 

RQ.DS.01 

RQ.DS.02 

RQ.DS.05 

TH.OUT.201.03 

TH.SU.201.03 

Xóa tin nhắn trong khi truyền. 

Thiệt hại có thể xảy ra: không có sẵn dữ liệu (mất 

nguồn thu). 

X X 

RQ.XX.01 

TH.OUT.201.04 

TH.SU.201.04 

Ngăn chặn truyền thông dữ liệu (tấn công từ chối 

dịch vụ). 

Thiệt hại có thể xảy ra: không có sẵn dữ liệu (mất 

nguồn thu). 

X X 

RQ.XX.01 

TH.DT.201.05 

TH.IT.201.05 

Mất dữ liệu do tai nạn, sự cố môi trường hoặc thiết 

bị thất bại. 

Thiệt hại có thể xảy ra: không có sẵn dữ liệu (mất 

nguồn thu). 

X X 

RQ.XX.01 

TH.OUT.201.06 X X 
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Số hiệu Mối đe dọa 
DSRC GNSS 

RQ liên quan 

TH.SU.201.06 Sửa đổi nhận dạng của người khởi tạo dữ liệu. 

Thiệt hại có thể xảy ra: vi phạm tính xác thực (mất 

nguồn thu). 

RQ.DS.07 

RQ.IF.12 

TH.OUT.201.07 

TH.SU.201.07 

Người khởi tạo dữ liệu không phải là cá nhân hoặc 

tổ chức được ủy quyền. 

Thiệt hại có thể xảy ra: vi phạm tính xác thực (mất 

nguồn thu). 

X X 

RQ.DS.07 

RQ.IF.20 

TH.OUT.201.08 

TH.TC.201.08 

TH.TSP.201.08 

Phát lại một thông điệp liên lạc dữ liệu. 

Thiệt hại có thể xảy ra: vi phạm tính xác thực (mất 

nguồn thu). 

X X 

RQ.IF.30 

TH.OUT.201.09 

Nghe lén truyền dữ liệu 

Thiệt hại có thể xảy ra:  

- vi phạm bí mật (tiết lộ thông tin cho các cá nhân 

hoặc hệ thống trái phép, vi phạm quyền riêng tư của 

người dùng dịch vụ). 

X X 

RQ.IF.10 

TH.OUT.201.10 

TH.SU.201.10 

TH.TC.201.10 

TH.TSP.201.10 

Đọc quyền truy cập vào dữ liệu được lưu trữ trong 

bất kỳ thiết bị hoặc thiết bị nào 

Thiệt hại có thể xảy ra: - vi phạm bí mật (tiết lộ thông 

tin cho các cá nhân hoặc hệ thống trái phép, vi 

phạm quyền riêng tư của người dùng dịch vụ). 

X X 

RQ.DS.01 

RQ.IM.01 

RQ.IM.02 

TH.OUT.201.11 

Chặn giao tiếp với nhận dạng người nhận giả mạo 

Dữ liệu được gửi đến người nhận trái phép 

Thiệt hại có thể xảy ra:  

- vi phạm tính xác thực; 

- không có sẵn dữ liệu (mất nguồn thu); 

- vi phạm tính bảo mật (tiết lộ thông tin cho trái phép 

cá nhân hoặc hệ thống, vi phạm quyền riêng tư của 

người dùng dịch vụ). 

X X 

RQ.IF.20 

TH.SU.201.12 

TH.TC.201.12 

TH.TSP.201.12 

Từ chối là người khởi tạo thông tin hoặc tin nhắn 

Thiệt hại có thể xảy ra:  

- không thoái thác (mất nguồn thu). 

X X 

  

RQ.IF.13 

TH.SU.201.13 

TH.TC.201.13 

TH.TSP.201.13 

Từ chối đã nhận được một thông tin hoặc tin nhắn 

Thiệt hại có thể xảy ra:  

X X 

  RQ.IF.14 
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Số hiệu Mối đe dọa 
DSRC GNSS 

RQ liên quan 

- không thoái thác (mất nguồn thu) 

TH.IM.201.14 

TH.TC.201.14 

TH.TSP.201.14 

Thiếu các quy tắc bảo mật toàn cầu. 

Các CTV và TSP không có bộ quy tắc bảo mật 

hợp lệ trên toàn cầu (có thể được xác định bởi 

quản lý khả năng tương tác). Điều này dẫn đến 

triển khai bảo mật không được chỉ định với các 

cấp độ bảo mật khác nhau tại các TC và TSP khác 

nhau và các lỗ hổng bảo mật có thể có. 

Thiệt hại có thể xảy ra:  

- giảm niềm tin vào môi trường thu phí; 

- không hoặc thu phí không chính xác; 

- mất nguồn thu;  

- vi phạm bí mật (tiết lộ thông tin trái phép 

cá nhân hoặc hệ thống, vi phạm quyền riêng tư 

của người dùng dịch vụ);  

- vi phạm tính toàn vẹn của dữ liệu (mất nguồn 

thu);  

- vi phạm tính xác thực (mất nguồn thu);  

- không có dữ liệu (mất nguồn thu). 

X X 

  

RQ.IM.01 

RQ.IM.02 

D.3.5.2 Tài sản loại 202: Tài sản cơ sở hạ tầng 

Nội dung cơ sở hạ tầng là bất kỳ loại thiết bị nào được sử dụng cho hệ thống EFC (ví 

dụ: OBE, RSE hoặc thiết bị Back End) không được coi là tài sản cụ thể. Loại tài sản này bao 

gồm hai phần cụ thể là tài sản vật chất phần cứng và phần mềm của thiết bị. 

Bảng D.39 chứa các mối đe dọa đối với các tài sản cơ sở hạ tầng. 

Số hiệu Mối đe dọa 
DSRC GNSS 

RQ liên quan 

TH.DT.202.01 

TH.IT.202.01 

Sự cố môi trường 

Thiệt hại có thể xảy ra:  

- hư hỏng thiết bị;  

- lỗi xử lý dữ liệu;  

- lỏng dữ liệu (không có dữ liệu, mất nguồn thu). 

X X 

RQ.TC.20 

RQ.TC.23 

TH.OUT.202.02 

TH.SU.202.02 

Phá hoại 

Thiệt hại có thể xảy ra:  

- hư hỏng thiết bị;  

- lỗi xử lý dữ liệu;  

- lỏng dữ liệu (không có dữ liệu, mất nguồn thu). 

X X 

RQ.TC.20 

RQ.TC.23 

RQ.TSP.09 

TH.OUT.202.03 Tai nạn thương tâm (chỉ OBE và RSE) X X 
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Số hiệu Mối đe dọa 
DSRC GNSS 

RQ liên quan 

TH.SU.202.03 Trong GNSS chỉ liên quan đến CCC và LAC. 

Thiệt hại có thể xảy ra:  

- hư hỏng thiết bị;  

- lỗi xử lý dữ liệu -lỏng dữ liệu 

(không có dữ liệu, mất nguồn thu). 

RQ.TC.20 

RQ.TC.23 

RQ.TSP.09 

TH.OUT.202.04 

TH.SU.202.04 

Trộm cắp thiết bị 

Thiệt hại có thể xảy ra:  

- chất lượng thiết bị; 

- lỗ dữ liệu (không có dữ liệu, mất nguồn thu) và 

có thể;  

- vi phạm bí mật (tiết lộ thông tin cho trái phép cá 

nhân hoặc hệ thống, vi phạm quyền riêng tư của 

người dùng dịch vụ). 

X X 

  

RQ.TC.21 

RQ.TSP.20 

  

TH.OUT.202.05 

TH.SU.202.05 

Sửa đổi phần mềm 

Thiệt hại có thể xảy ra:  

- vi phạm tính toàn vẹn của dữ liệu (mất nguồn 

thu);  

-chất lượng dữ liệu (không có dữ liệu, mất nguồn 

thu) và có thể;  

- vi phạm tính bảo mật (tiết lộ thông tin cho trái 

phép cá nhân hoặc hệ thống, vi phạm quyền riêng 

tư của người dùng dịch vụ). 

X X 

RQ.TC.24 

RQ.TSP.05 

RQ.TSP.40 

TH.OUT.202.06 

TH.SU.202.06 

Tấn công từ chối dịch vụ chống lại các giao diện 

truyền thông dữ liệu hoặc các quy trình hoặc dịch 

vụ phần mềm nội bộ 

Thiệt hại có thể xảy ra:  

- lượng dữ liệu (không có dữ liệu, mất nguồn thu). 

X X 

RQ.XX.01 

D.3.6 Tài sản loại 203: Chi tiết thanh toán 

Chi tiết thanh toán chứa (các) báo cáo khoản phí được tinh chỉnh lại của OBE cho đến mức 

chi tiết được yêu cầu ở người dùng hóa đơn bao gồm cả yêu cầu thanh toán. Bảng D.40 

chứa các mối đe dọa đối với nội dung chi tiết thanh toán. 

Bảng D.40 - Các mối đe dọa đối với chi tiết thanh toán 

Số hiệu Mối đe dọa 
DSRC GNSS 

RQ liên quan 

TH.DT.203.01 

Chi tiết thanh toán có thể được thay đổi trong quá 

trình truyền giữa TSP và TC kết thúc sau: 

Thiệt hại có thể xảy ra:  

X X 

RQ.IF.11 
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Số hiệu Mối đe dọa 
DSRC GNSS 

RQ liên quan 

- dữ liệu chi tiết thanh toán không còn sử dụng 

được để thanh toán cho người dùng dịch vụ hoặc 

cho yêu cầu chính xác từ CTV cho TSP; 

- dữ liệu sai có thể dẫn đến sai hóa đơn và xác 

nhận quyền sở hữu của CTV. 

TH.IT.203.02 

TH.OUT.203.02 

TH.TSP.203.02 

Chi tiết thanh toán có thể được chuyển đến một 

bên trái phép 

Thiệt hại có thể xảy ra:  

- giảm niềm tin vào môi trường thu phí; 

- vi phạm quyền riêng tư của người dùng dịch vụ; 

- thiếu chi tiết thanh toán để xử lý và thanh toán 

thêm. 

X X 

RQ.IF.20 

TH.IT.203.03 

TH.OUT.203.03 

Chi tiết thanh toán có thể được gửi từ một bên trái 

phép 

Thiệt hại có thể xảy ra:  

- giảm niềm tin vào môi trường thu phí;  

- tính phí cho người dùng dịch vụ đối với việc sử 

dụng không tồn tại miền thu phí. 

X X 

RQ.IF.20 

TH.IT.203.04 

TH.OUT.203.04 

TH.TC.203.04 

TH.TSP.203.04 

Nội dung của chi tiết thanh toán có thể được tiết 

lộ cho một bên trái phép 

Thiệt hại có thể xảy ra:  

- giảm niềm tin vào môi trường thu phí;  

- vi phạm quyền riêng tư của người dùng dịch vụ. 

X X 

RQ.ISMS.2 

RQ.TC.90 

TH.DT.203.05 

TH.IT.203.05 

TH.OUT.203.05 

TH.TSP.203.05 

Việc truyền thông tin chi tiết thanh toán có thể bị 

xáo trộn và chậm trễ 

Thiệt hại có thể xảy ra:  

- giảm niềm tin vào môi trường thu phí; 

- từ chối dịch vụ; 

- Có ảnh hưởng tương đối đến quy trình thanh 

toán;  

- làm vi phạm các mức dịch vụ đã thoả thuận với 

CTV. 

X X 

RQ.ISMS.2 

RQ.TC.95 

RQ.TSP.95 

TH.OUT.203.06 

TH.TSP.203.06 

Không thể chứng minh tính xác thực của các chi 

tiết thanh toán đã gửi và/hoặc nguồn gốc của nó 

bị từ chối 

Thiệt hại có thể xảy ra:  

- không có bảo mật đầu cuối và do đó không chấp 

nhận thanh toán chi tiết để xử lý thêm và thanh 

toán. 

X X 

RQ.IF.13 

RQ.IF.14 
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D.3.7 Tài sản loại 204: Báo cáo phí OBE 

Bảng D.41 chứa các mối đe dọa đối với nội dung báo cáo phí OBE. 

Bảng D.41 - Các mối đe dọa đối với báo cáo phí OBE 

Số hiệu Mối đe dọa 
DSRC GNSS 

RQ liên quan 

TH.DT.204.01 

Một báo cáo phí có thể được thay đổi trong quá 

trình truyền giữa mặt trước end và TSP Back End 

Thiệt hại có thể xảy ra:  

- Dữ liệu báo cáo nạp không còn sử dụng được 

để thanh toán cho người dùng dịch vụ;  

- Dữ liệu sai có thể dẫn đến sai hóa đơn và xác 

nhận quyền sở hữu của CTV. 

na X 

RQ.IF.11 

TH.IT.204.02 

TH.OUT.204.02 

TH.SU.204.02 

Báo cáo khoản phí có thể được chuyển đến một 

bên không được ủy quyền 

Thiệt hại có thể xảy ra:  

- giảm niềm tin vào môi trường thu phí;  

- vi phạm quyền riêng tư của người dùng dịch vụ; 

- bộ phận báo cáo phí để xử lý và thanh toán thêm. 

na X 

RQ.IF.20 

TH.IT.204.03 

TH.OUT.204.03 

Một báo cáo khoản phí có thể được gửi từ một 

bên không được ủy quyền 

Thiệt hại có thể xảy ra:  

- giảm niềm tin vào môi trường thu phí;  

- tính phí cho người dùng dịch vụ đối với việc sử 

dụng không tồn tại miền thu phí. 

na X 

  

RQ.IF.20 

TH.IT.204.04 

TH.OUT.204.04 

TH.SU.204.04 

Nội dung của một báo cáo phí có thể được tiết lộ 

cho một người không được phép bên trong quá 

trình truyền 

Thiệt hại có thể xảy ra:  

- giảm niềm tin vào môi trường thu phí;  

- vi phạm quyền riêng tư của người dùng dịch vụ. 

na X 

RQIF10 

TH.DT.204.05 

TH.IT.204.05 

TH.OUT.204.05 

TH.SU.204.05 

Việc truyền báo cáo phí có thể bị xáo trộn và chậm 

trễ. 

Thiệt hại có thể xảy ra:  

- giảm niềm tin vào môi trường thu phí; 

- từ chối dịch vụ;  

- có ảnh hưởng tương đối đến quy trình thanh 

toán; 

- làm vi phạm các mức dịch vụ đã thoả thuận với 

CTV. 

na X 

RQ.TSP.01 

TH.OUT.204.06 na X 
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Số hiệu Mối đe dọa 
DSRC GNSS 

RQ liên quan 

TH.SU.204.06 Tính xác thực của các báo cáo phí đã gửi không 

thể được chứng minh và/hoặc nguồn gốc bị từ 

chối 

Thiệt hại có thể xảy ra:  

- không có bảo mật đầu cuối và do đó không chấp 

nhận khoản phí báo cáo để xử lý thêm và thanh 

toán. 

RQ.IF.13 

RQ.IF.14 

D.3.8 Tài sản loại 205: Thông tin tùy chỉnh 

Bảng D.42 chứa các mối đe dọa đối với nội dung thông tin tùy chỉnh. 

Bảng D.42 - Các mối đe dọa đối với thông tin tùy chỉnh 

Số hiệu Mối đe dọa 
DSRC GNSS 

RQ liên quan 

TH.DT.205.01 

TH.SU.205.01 

Thay đổi tất cả hoặc các phần của thông tin tùy 

chỉnh (ví dụ: dịch vụ hợp đồng người dùng, các loại 

thuế quan, v.v.) trong quá trình truyền tới OBE. 

Thiệt hại có thể xảy ra:  

- dùng hoặc không có người sử dụng dịch vụ nào 

được lập hóa đơn cho việc sử dụng đường;  

- thu nhập cho TSP vì không người sử dụng dịch 

vụ nào có thể được lập hóa đơn; 

(đảm bảo thanh toán cho CTV cho đến khi người 

dùng/OBE nằm trong danh sách ngoại lệ);  

- bộ phận thu nhập do sai loại thuế. 

X X 

RQ.IF.10 

RQ.IF.11 

RQ.TSP.92 

TH.IT.205.02 

TH.SU.205.02 

Thay đổi hoặc xóa tất cả hoặc các phần của thông 

tin tùy chỉnh được lưu trữ trong OBE. 

Thiệt hại có thể xảy ra:  

- vi phạm tính toàn vẹn của dữ liệu (mất nguồn thu). 

X X 

RQ.DS.01 

RQ.DS.02 

RQ.DS.05 

TH.DT.205.03 

TH.IT.205.03 

TH.SU.205.03 

Thay đổi tất cả hoặc các phần của thông tin tùy 

chỉnh do OBE gửi. 

X X 

RQ.IF.10 

RQ.IF.11 

TH.DT.205.04 

TH.IT.205.04 

TH.SU.205.04 

Ngăn OBE cập nhật thông tin tùy chỉnh. 

X X 

RQ.XX.01 

TH.TSP.205.05 

TH.TC.205.05 

Thay đổi thông tin tùy chỉnh liên quan đến phí qua 

mạng. Dữ liệu cá nhân hóa trong GNSS OBE có thể 

được thay đổi qua mạng gây ra sự thay đổi đột ngột 

dữ liệu được truyền tới RSE từ một điểm tính phí 

tiếp theo. 

Thiệt hại có thể xảy ra:  

X X 

RQ.TC.12 

RQ.TSP.97 
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Số hiệu Mối đe dọa 
DSRC GNSS 

RQ liên quan 

- điều này có thể dẫn đến các tác động tiêu cực 

trong hoạt động bình thường (ví dụ: thực thi, phát 

hiện gian lận, v.v.) nếu không được thỏa thuận và 

kiểm tra thích hợp giữa TSP và TC (ví dụ: thay đổi 

đột ngột nhóm xe hoặc Euro cài đặt danh mục phát 

thải) - trong điều kiện hỏng hóc, điều này có thể gây 

nguy hiểm cho việc thu phí nếu TSP truyền dữ liệu 

sai đến (các) OBE. 

D.3.9 Tài sản loại 206: Thông tin hợp đồng người sử dụng dịch vụ 

Bảng D.43 chứa các mối đe dọa đối với tài sản thông tin hợp đồng SU. 

Bảng D.43 - Các mối đe dọa đối với thông tin hợp đồng của người sử dụng dịch vụ 

Số hiệu Mối đe dọa 
DSRC GNSS 

RQ liên quan 

TH.DT.206.02 

TH.IT.206.02 

TH.OUT.206.02 

TH.SU.206.02 

Thay đổi thông tin hợp đồng trong quá trình 

truyền (đại lý hợp đồng vào TSP) hoặc lưu trữ 

trong TSP Back End 

Thiệt hại có thể xảy ra:  

- dùng hoặc không có người sử dụng dịch vụ nào 

được lập hóa đơn cho việc sử dụng đường;  

- thu nhập cho TSP vì không người sử dụng dịch 

vụ nào có thể được lập hóa đơn (đảm bảo thanh 

toán cho CTV cho đến khi người dùng/OBE nằm 

trong danh sách ngoại lệ) -bộ phận thu nhập do 

sai loại thuế. 

X X 

RQ.DS.01 

RQ.DS.02 

RQ.DS.05 

RQ.DS.07 

RQ.IF.10 

RQ.IF.11 

TH.DT.206.03 

TH.OUT.206.03 

Mất thông tin hợp đồng trong quá trình lưu trữ 

trong TSP Back End 

Thiệt hại có thể xảy ra: 

-TSP mất nguồn thu và có thể không hoạt động 

được dịch vụ nữa. 

X X 

  

RQ.DS.03 

RQ.DS.05 

TH.DT.206.04 

TH.IT.206.04 

TH.TSP.206.04 

Chi tiết hợp đồng được tiết lộ cho các bên thứ 

ba trái phép 

Thiệt hại có thể xảy ra:  

- vi phạm quyền riêng tư của người dùng 

dịch vụ;  

- người dùng dịch vụ mất tiền do hành vi không 

chính hãng và trái phép ghi nợ dựa trên thông tin 

tài khoản hợp đồng của họ. 

X X 

RQ.DS.01 

RQ.DS.02 

RQ.DS.06 

RQ.IF.10 

RQ.IF.11 

D.3.10 Tài sản loại 207: Danh sách ngoại lệ 

Bất kỳ vấn đề nào liên quan đến việc trao đổi danh sách ngoại lệ đều có ảnh hưởng trực tiếp đến 

sự chuyển dịch rủi ro giữa TC và TSP và do đó có thể gây ra những hậu quả kinh tế đáng kể. 
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Các mối đe dọa sau đây có thể gây ra các loại thiệt hại khác nhau cho các bên liên quan 

khác nhau trong EFC hệ thống. Những thiệt hại này có thể được tập hợp thành bốn nhóm 

chính, đó là: 

- mất danh tiếng và tính toàn vẹn cá nhân cho người dùng; 

- tổn thất kinh tế đối với SU; 

- mất danh tiếng và uy tín đối với các nhà điều hành; và 

- tổn thất kinh tế cho các nhà khai thác. 

Bảng D.44 chứa các mối đe dọa đối với các tài sản danh sách ngoại lệ. 

Bảng D.44 - Các mối đe dọa đối với danh sách ngoại lệ 

Số hiệu Mối đe dọa 
DSRC GNSS 

RQ liên quan 

TH.DT.207.01 

TH.IT.207.01 

TH.TSP.207.01 

TH.TC.207.01 

Mất/thay đổi danh sách ngoại lệ trong quá 
trình truyền từ TSP đến TC 

Thiệt hại có thể xảy ra:  

- các yêu cầu khóa không có hiệu lực;  

- OBE sai bị khóa; 

- hậu quả hợp đồng. 

X X 

  
RQ.DS.07 

RQ.IF.11 

RQ.IF.14 

RQ.TC.99 

TH.DT.207.02 

TH.IT.207.02 

TH.OUT.207.02 

TH.TC.207.02 

Mất/thay đổi danh sách ngoại lệ trong quá 
trình truyền từ TC CS sang RSE 

Thiệt hại có thể xảy ra:  

- các yêu cầu khóa không có hiệu lực;  

- OBE sai bị khóa; 

- hậu quả hợp đồng. 

X X 

  

RQ.IF.11 

RQ.IF.14 

TH.OUT.207.03 

TH.TSP.207.03 

TH.TC.207.03 

Truyền danh sách ngoại lệ cho bên trái phép 

Thiệt hại có thể xảy ra: mất quyền riêng tư. 

X X 

  RQ.DS.08 

RQ.IF.20 

RQ.TC.99 

RQ.TSP.18 

TH.OUT.207.04 

TH.TSP.207.04 

TH.TC.207.04 

Vị trí của OBE vào danh sách ngoại lệ bởi bên 
trái phép 

Thiệt hại có thể xảy ra: OBE sai bị khóa. 

X X 

  RQ.IF.20 

TH.DT.207.05 

TH.IT.207.05 

TH.TSP.207.05 

TH.TC.207.05 

Trì hoãn truyền danh sách ngoại lệ 

Thiệt hại có thể xảy ra:  

- chậm trễ trong việc khóa được yêu cầu; 

- hậu quả hợp đồng. 

X X 

RQ.TC.99 

RQ.TSP.18 

RQ.XX.01 

D.3.11 Tài sản loại 208: Dịch vụ khách hàng 

Dữ liệu dịch vụ khách hàng có thể là thông tin về dữ liệu cá nhân SUs hoặc thông tin về OBE 

được sử dụng bởi SU có thể là hợp đồng, thanh toán và phương tiện hoặc dữ liệu sử dụng. 

Thông tin được trao đổi giữa SU và TSP. 

Bảng D.45 chứa các mối đe dọa đối với tài sản dữ liệu dịch vụ khách hàng. 

Bảng D.45 - Các mối đe dọa đối với dịch vụ khách hàng 

Số hiệu Mối đe dọa DSRC GNSS 
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RQ liên quan 

TH.OUT.208.01 

Người sử dụng dịch vụ có thể bị mạo danh bởi một 

kẻ gian lận nhận được truy cập vào dữ liệu cá nhân 

của người dùng dịch vụ 

Thiệt hại có thể xảy ra:  

- vi phạm quyền riêng tư; 

- giảm niềm tin vào hoạt động TSP của việc thu phí 

môi trường. 

VÍ DỤ: Một kẻ tấn công có thể tạo ấn tượng rằng 

đó là người dùng dịch vụ và yêu cầu bản in tất cả 

thông tin người dùng được lưu trữ, ví dụ dữ liệu cá 

nhân, phương tiện thanh toán và các giao dịch thu 

phí. 

X X 

RQ.TSP.50 

TH.OUT.208.02 

Người sử dụng dịch vụ có thể bị mạo danh bởi một 

kẻ lừa đảo đưa ra thông tin sai thông tin hoặc khiếu 

nại. 

Thiệt hại có thể xảy ra:  

- vi phạm quyền riêng tư, ví dụ như thực thi không 

chính xác; 

- làm suy giảm sự tin tưởng vào hoạt động TSP của 

việc thu phí môi trường. 

VÍ DỤ: Một kẻ tấn công có thể tạo ấn tượng rằng 

đó là người dùng dịch vụ và báo cáo một OBE bị 

đánh cắp yêu cầu chặn nó. 

X X 

RQ.TSP.50 

D.3.12 Tài sản loại 209: OBE 

Bảng D.46 chứa các mối đe dọa đối với các tài sản OBE. 

Bảng D.46 - Các mối đe dọa đối với OBE 

Số hiệu Mối đe dọa 
DSRC GNSS 

RQ liên quan 

TH.IT.209.01 

TH.OUT.209.01 

TH.SU.209.01 

Thao tác với dữ liệu được lưu trữ 

Do thao tác, chức năng chính xác của OBE không 

còn đảm bảo. 

Thiệt hại có thể xảy ra:  

- tạo ra hồ sơ tính phí hoặc thực thi sai với mục đích 

trả phí ít hơn; 

- khả năng phục hồi của OBE do dữ liệu không có 

thật; 

- làm giảm niềm tin vào môi trường thu phí. 

X X 

RQ.DS.01 

RQ.DS.02 

RQ.DS.05 

TH.TSP.209.02 

Vi phạm các yêu cầu về quyền riêng tư của dữ liệu 

Thiệt hại có thể xảy ra:  

- vi phạm luật bảo mật; 

X X 

RQ.TSP.42 
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Số hiệu Mối đe dọa 
DSRC GNSS 

RQ liên quan 

- thu thập và lưu trữ nhiều dữ liệu hơn mức cần 

thiết; 

- vi phạm quyền riêng tư của người dùng dịch vụ; 

- làm suy giảm lòng tin vào môi trường thu phí. 

TH.DT.209.03 

TH.IT.209.03 

TH.OUT.209.03 

TH.SU.209.03 

Nghe trộm kết nối giao tiếp OBE (CN hoặc DSRC) 

Thiệt hại có thể xảy ra:  

- cung cấp dữ liệu bí mật cho các bên trái phép; 

- có kiến thức về truyền dữ liệu nội bộ; 

- làm suy giảm lòng tin vào môi trường thu phí. 

X X 

RQ.IF.10 

RQ.IF.11 

TH.DT.209.04 

TH.OUT.209.04 

TH.SU.209.04 

Ngăn chặn giao tiếp 

Kẻ tấn công cố gắng ngăn chặn hoạt động của các 

kênh liên lạc (CN, DSRC), ví dụ bằng cách che các 

ăng-ten. 

Thiệt hại có thể xảy ra: 

- ngăn ngừa phát hiện sự kiện thu phí chính xác; 

- không có sự ổn định của các hoạt động OBE. 

X X 

RQ.TC.01 

RQ.TC.02 

RQ.TSP.01 

RQ.TSP.09 

RQ.TSP.51 

TH.OUT.209.05 

TH.SU.209.05 

TH.TC.209.05 

Thay đổi dữ liệu cấu hình 

Kẻ tấn công cố gắng thao túng bất kỳ dữ liệu cấu 

hình nào trên OBE (ví dụ: điểm kết thúc giao tiếp, 

giới hạn thử lại). 

Thiệt hại có thể xảy ra: - chất ổn định của các hoạt 

động OBE; 

- tạo ra hồ sơ tính phí hoặc thực thi sai với mục tiêu 

trả phí ít hơn; 

- ngăn chặn phát hiện sự kiện thu phí chính xác; 

- làm giảm niềm tin vào môi trường thu phí. 

X X 

RQ.TSP.40 

TH.OUT.209.06 

TH.SU.209.06 

TH.TC.209.06 

Kiểm tra dữ liệu cấu hình 

Kẻ tấn công có thể đạt được lợi thế từ việc kiểm tra 

dữ liệu cấu hình trên OBE. 

Thiệt hại có thể xảy ra: 

- giảm niềm tin vào môi trường thu phí; 

- dự phòng trước các cuộc tấn công đủ mạnh vào 

hệ thống bằng cách sử dụng kiến thức cụ thể này. 

X X 

RQ.TSP.41 

 

TH.OUT.209.07 

TH.SU.209.07 

Kẻ tấn công cố gắng thay đổi các thuộc tính kiểm 

tra tuân thủ bên trong OBE đến một giá trị thích hợp 

cho cơ quan thực thi 

Thiệt hại có thể xảy ra:  

- giảm niềm tin vào môi trường thu phí;  

na X 

RQ.TSP.40 
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Số hiệu Mối đe dọa 
DSRC GNSS 

RQ liên quan 

- tạo ra hồ sơ tính phí và thực thi không chính xác 

để trả phí ít hơn. 

TH.OUT.209.08 

TH.SU.209.08 

Kiến thức nội bộ về thiết kế OBE 

Kẻ tấn công cố gắng sử dụng các biện pháp kỹ 

thuật và tổ chức (chẳng hạn như kỹ thuật xã hội), 

để có được kiến thức nội bộ hoặc bí mật về OBE. 

Thiệt hại có thể xảy ra:  

- khả năng phục hồi của OBE; 

- ngăn chặn phát hiện sự kiện thu phí chính xác; 

- tạo ra hồ sơ tính phí và thực thi sai theo thứ tự để 

trả ít phí hơn; 

- củng cố niềm tin vào môi trường thu phí. 

X X 

RQ.ISMS.2 

TH.OUT.209.09 

TH.SU.209.09 

Kẻ tấn công cố gắng thao túng hoặc trao đổi các 

thành phần phần cứng để trả phí thấp hơn 

Thiệt hại có thể xảy ra: ngăn ngừa phát hiện sự kiện 

thu phí chính xác. 

X X 

RQ.XX.02 

TH.DT.209.11 

TH.IT.209.11 

TH.TSP.209.11 

Lỗi hàng loạt của OBE sau khi cập nhật qua mạng 

Lỗi hàng loạt của một số lượng đáng kể OBE sau 

khi cập nhật qua mạng. 

Điều này có thể được gây ra bởi: 

- TSP kiểm tra không đầy đủ; 

- trục trặc do sự cố CNTT; 

- thay đổi phần mềm (SW) trong quá trình truyền tới 

OBE qua mạng. 

Thiệt hại có thể xảy ra: 

- giảm niềm tin vào môi trường thu phí; 

- không hoặc thu phí không chính xác;  

- mất nguồn thu; 

- chi phí bổ sung cho TC bằng cách cung cấp OBE 

địa phương. 

X X 

RQ.TSP.70 

RQ.TSP.71 
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Số hiệu Mối đe dọa 
DSRC GNSS 

RQ liên quan 

TH.DT.209.12 

TH.IT.209.12 

TH.TSP.209.12 

Hiệu suất kém của toàn bộ phí sản xuất hoặc loại 

OBE 

Hiệu suất giao tiếp kém của toàn bộ phí sản xuất 

hoặc OBE loại hình. Điều này có thể ảnh hưởng 

đến một DSRC OBE thuần túy hoặc một phần 

DSRC của một GNSS OBE trong khi giao tiếp với 

RSE. 

Điều này có thể do: 

- kiểm tra mức phí không đủ của TSP; 

- các Thành phần sống ngắn hạn trong OBE; -chất 

lượng vượt trội của ăng-ten bên trong 

Thiệt hại có thể xảy ra:  

- giảm niềm tin vào môi trường thu phí; 

- không hoặc thu phí không chính xác;  

- mất nguồn thu; 

- chi phí bổ sung cho TC bằng cách cung cấp OBE 

địa phương. 

X X 

RQ.TSP.80 

D.3.13 Tài sản loại 210: Quyền riêng tư của người dùng dịch vụ 

Bảng D.47 chứa các mối đe dọa đối với tài sản quyền riêng tư của SU. 

Bảng D.47 - Các mối đe dọa đối với quyền riêng tư của người dùng dịch vụ 

Số hiệu Mối đe dọa 
DSRC GNSS 

RQ liên quan 

TH.TSP.210.01 

TH.TC.210.01 

Thu thập dữ liệu cá nhân 

Điều này có thể do:  

-Thu thập dữ liệu cá nhân không cần thiết để thu 

phí; 

-Thu thập dữ liệu khác ngoài sự đồng ý của người 

dùng dịch vụ (dữ liệu chủ đề); 

- sử dụng dữ liệu cá nhân đã thu thập cho mục đích 

khác. 

Thiệt hại có thể xảy ra:  

- vi phạm quyền riêng tư;  

- Giảm niềm tin vào môi trường thu phí. 

X X 

  

RQ.TC.50 

RQ.TC.51 

RQ.TSP.59 

TH.TSP.210.02 X X 
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Số hiệu Mối đe dọa 
DSRC GNSS 

RQ liên quan 

TH.TC.210.02 Dữ liệu cá nhân đã thu thập không được xử lý theo 

luật bảo vệ dữ liệu và các quy định 

Điều này có thể do: 

- thay đổi, mất mát hoặc lưu trữ dữ liệu quá lâu;  

- dẫn đến không có quyền truy cập vào dữ liệu 

người dùng dịch vụ đã thu thập; 

- không có thỏa thuận giữa bộ điều khiển dữ liệu và 

bộ xử lý/trợ lý dữ liệu. 

Thiệt hại có thể xảy ra:  

- vi phạm quyền riêng tư;  

- làm suy giảm niềm tin vào môi trường thu phí. 

RQ.TC.50 

RQ.TC.51 

RQ.TSP.59 

TH.TC.210.03 

Một tổ chức xác định người dùng dịch vụ trong 

trường hợp không có vi phạm hệ thống EFC. 

Thiệt hại có thể xảy ra: vi phạm quyền riêng tư. 

X X 

RQ.TSP.59 

RQ.TC.50 

RQ.TC.51 

RQ.TSP.59 

TH.TSP.210.04 

TH.TC.210.04 

Người dùng dịch vụ phải chịu sự cưỡng chế do 

thiếu dữ liệu quan trọng tính khả dụng hoặc xử lý 

dữ liệu không phù hợp (ví dụ: không có danh sách 

ngoại lệ được cập nhật trong một điểm tính phí). 

Thiệt hại có thể xảy ra: giảm niềm tin vào môi 

trường thu phí. 

X X 

RQ.TC.51 

RQ.TSP.59 

D.3.14 Tài sản loại 211: RSE 

Bảng D.48 chứa các mối đe dọa đối với tài sản RSE. 

Bảng D.48 - Các mối đe dọa đối với RSE 

Số hiệu Mối đe dọa 
DSRC GNSS 

RQ liên quan 

TH.OUT.211.01  

Phá hoại trên RSE, ví dụ: bắn bằng súng trên 

ăng-ten, sử dụng chất nổ trên tủ RSE hoặc cắt 

cáp. 

Thiệt hại có thể xảy ra: 

- không hoặc thu phí không chính xác; 

 - khả năng phục hồi của RSE; 

- ngăn ngừa phát hiện sự kiện thu phí chính xác. 

X X 

RQ.TC.20 

TH.SU.211.02 
Tai nạn thương tâm làm hỏng điểm tính phí 

Thiệt hại có thể xảy ra: mất nguồn thu. 

X X 

RQ.TC.20 

TH.OUT.211.03 Trộm RSE X X 
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Số hiệu Mối đe dọa 
DSRC GNSS 

RQ liên quan 

Thiệt hại có thể xảy ra: 

- không thu phí; 

- tiết lộ thông tin nhạy cảm như khóa bảo mật. 

RQ.TC.21 

  

TH.OUT.211.04 

Giả mạo RSE 

Thiệt hại có thể xảy ra:  

- đọc dữ liệu từ tất cả OBE chuyển RSE giả mạo 

để sử dụng sau này, ví dụ: mạo danh OBE hoặc 

vi phạm quyền riêng tư; 

- làm suy giảm lòng tin vào môi trường thu phí. 

X X 

RQ.TC.22 

TH.OUT.211.05 

Ngăn chặn giao tiếp 

Kẻ tấn công cố gắng ngăn chặn hoạt động của 

các kênh liên lạc, 

ví dụ bằng cách che các ăng-ten hoặc bằng cách 

gây nhiễu liên kết DSRC. 

Thiệt hại có thể xảy ra: không hoặc thu phí không 

chính xác. 

X X 

RQ.TC.23 

TH.OUT.211.06  
Sửa đổi hoặc thay đổi phần mềm RSE 

Thiệt hại có thể xảy ra: tính phí không chính xác. 

X X 

RQ.TC.24 

TH.OUT.211.07 

Kiến thức nội bộ về thiết kế RSE 

Kẻ tấn công cố gắng sử dụng các biện pháp kỹ 

thuật và tổ chức (chẳng hạn như 

 kỹ thuật xã hội) để có được kiến thức nội bộ 

hoặc bí mật về RSE. 

Thiệt hại có thể xảy ra: giảm niềm tin vào môi 

trường thu phí. 

X X 

RQ.ISMS.2 

TH.DT.211.08 

TH.IT.211.08 

TH.OUT.211.08 

Giao diện thực thi tại RSE không khả dụng OBE 

không thể giao tiếp với thiết bị thực thi của TC. 

Điều này có thể do: 

 - ăng-ten bị đứt; 

- ăng ten điều hướng sai; 

- không cung cấp điện cho RSE; 

-Sự lỗi IT trong trạm RSE. 

Thiệt hại có thể xảy ra:  

- giảm niềm tin vào môi trường thu phí; 

- không hoặc không thực thi sai đối với (các) 

người sử dụng dịch vụ;  

- mất nguồn thu;  

X X 

RQ.TC.96 
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Số hiệu Mối đe dọa 
DSRC GNSS 

RQ liên quan 

- chi phí bổ sung cho TSP cho dịch vụ khách 

hàng. 

D.3.15 Tài sản loại 212: Hình ảnh và danh tiếng của các bên liên quan EFC 

Bảng D.49 bao gồm các mối đe dọa đối với hình ảnh các bên liên quan và tài sản danh tiếng 

của EFC. 

Bảng D.49 - Các mối đe dọa đối với hình ảnh và danh tiếng của các bên liên quan EFC 

Số hiệu Mối đe dọa 
DSRC GNSS 

RQ liên quan 

TH.TSP.212.01 

TH.TC.212.01 

Một tổ chức không cung cấp các biện pháp cần 
thiết để đảm bảo tính bảo mật, tính toàn vẹn và 
khả năng truy cập của dữ liệu cá nhân. 

Thiệt hại có thể xảy ra:  

- mất niềm tin của người dùng dịch vụ (vi phạm 
quyền riêng tư);  

- mất uy tín và danh tiếng của tổ chức – làm suy 
giảm lòng tin trong môi trường thu phí. 

X X 

RQ.TC.50 

RQ.TC.51 

RQ.TSP.59 

TH.TSP.212.02 

TH.TC.212.02 

Một tổ chức cung cấp cho bên thứ ba dữ liệu cá 
nhân được thu thập hoặc kết quả của việc quản lý 
dữ liệu được thu thập trong những trường hợp dữ 
liệu cá nhân là một phần của việc quản lý như vậy. 

Thiệt hại có thể xảy ra: 

- mất uy tín và danh tiếng của tổ chức; 

- làm suy giảm lòng tin trong môi trường thu phí; 

- vi phạm quyền riêng tư của người dùng dịch vụ. 

X X 

RQ.TC.20 

D.3.16 Tài sản loại 213: Hệ thống trung tâm TC và TSP 

Bảng D.50 chứa các mối đe dọa đối với tài sản của hệ thống trung tâm TC và TSP. 

LƯU Ý Nếu một nhóm TC hợp tác, họ có thể sử dụng thiết bị cụm TC trung tâm (ví dụ: 

EasyGo). Trung tâm TC thiết bị cụm có chức năng như một điểm liên lạc trung tâm (tức là 

HUB trao đổi dữ liệu) cho các CTV hợp tác về phía TSP. Đây được coi là một phần trách 

nhiệm của hệ thống trung tâm TCs. 

Bảng D.50 - Các mối đe dọa đối với hệ thống trung tâm TC và TSP 

Số hiệu Mối đe dọa 
DSRC GNSS 

RQ liên quan 

TH.OUT.213.01 

TH.SU.213.01 

Kiến thức về quy trình thu phí nội bộ của hệ thống trung 
tâm TSP hoặc TC được sử dụng để giảm phí mà người 
dùng dịch vụ phải trả. 

Thiệt hại có thể xảy ra:  

- Kẻ tấn công có thể đạt được lợi thế trong việc tối ưu 
hóa các cuộc tấn công khác; 

- tiết lộ kiến thức kinh doanh 

X X 

RQ.ISMS.2 

RQ.TC.50 
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Số hiệu Mối đe dọa 
DSRC GNSS 

RQ liên quan 

TH.TSP.213.02 

TH.TC.213.02 

Sử dụng sai dữ liệu 

Dữ liệu sử dụng đường và người sử dụng dịch vụ không 
được xử lý theo quy định về quyền riêng tư. 

Thiệt hại có thể xảy ra:  

- giảm niềm tin vào hệ thống; 

- vi phạm luật, hợp đồng và quyền riêng tư của người 
dùng dịch vụ. 

X X 

RQ.TC.50 

RQ.TC.51 

RQ.TSP.59 

TH.OUT.213.03 

TH.SU.213.03 

Truy cập vật lý trái phép vào trung tâm dữ liệu hệ thống 
trung tâm hoặc thành phần giao tiếp. 

Thiệt hại có thể xảy ra:  

- thiệt hại vật lý; 

- ăn cắp các thành phần; 

 - thao tác dữ liệu, sử dụng sai hoặc xóa;  

- vi phạm quyền riêng tư của người dùng dịch vụ. 

X X 

RQ.ISMS.2 

TH.OUT.213.04 

TH.SU.213.04 

Truy cập logic trái phép vào hệ thống trung tâm hoặc 
các giao diện truyền thông 

Thiệt hại có thể xảy ra:  

- thao tác hoặc cài đặt phần mềm;  

- thao túng dữ liệu, sử dụng sai hoặc xóa;  

- vi phạm quyền riêng tư của người dùng dịch vụ. 

X X 

RQ.ISMS.2 

TH.IT.213.05 

Từ chối hàng loạt các khai báo phí hoặc chi tiết thanh 
toán 

Khai báo phí hoặc chi tiết thanh toán được chuyển giữa 
TC và TSP 

bị từ chối hàng loạt. 

Điều này có thể do:  

- dữ liệu được gửi sai do lỗi trong hệ thống trung tâm 
của TC; 

- dữ liệu bị từ chối do lỗi trong hệ thống trung tâm TSP; 

- dữ liệu bị xâm phạm trong quá trình truyền. 

Thiệt hại có thể xảy ra:  

-giảm niềm tin vào môi trường thu phí; 

- không hoặc không chính xác tính phí;  

- mất nguồn thu; 

- chi phí bổ sung cho TC và TSP cho các thủ tục xử lý 
lỗi. 

X X 

RQ.IF.31 

RQ.IF.32 

TH.IT.213.06 

Hệ thống dịch vụ khách hàng không khả dụng 

Người dùng dịch vụ không có quyền truy cập vào hệ 
thống dịch vụ khách hàng và/hoặc nhân viên TSP. 

Điều này có thể do:  

- mạng không khả dụng; 

- Lỗi SW; 

- máy chủ không khả dụng. 

X X 

RQ.ISMS.2 
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Số hiệu Mối đe dọa 
DSRC GNSS 

RQ liên quan 

 

Thiệt hại có thể xảy ra:  

- làm suy giảm niềm tin vào môi trường thu phí;  

- chi phí bổ sung cho TSP để xử lý người dùng dịch vụ 
theo cách thủ công. 

TH.DT.213.07 

TH.IT.213.07 

Hệ thống trung tâm TC hoặc thiết bị cụm trung tâm 
không thể gửi/nhận dữ liệu đến/từ TSP. 

Không phụ thuộc vào việc gửi trực tiếp đến TSP hoặc 
thông qua một TC trung tâm thiết bị cụm. 

Điều này có thể được gây ra bởi: 

- Hư hỏng hóc ở hệ thống trung tâm của CTV; 

- hỏng hóc trong thiết bị truyền dữ liệu của CTV. 

Thiệt hại có thểxảy ra:  

- giảm niềm tin vào môi trường thu phí; 

- mất nguồn thu; 

- không hoặc không thực thi sai đối với (các) người sử 
dụng dịch vụ. 

X X 

RQ.TC.95 

RQ.TSP.95 

TH.IT.213.08 

Dịch vụ PoS không khả dụng cho OBE cụ thể 

OBE cụ thể không được phục vụ tại mạng POS do sự 
cố với loại OBE này. 

Điều này có thể do: 

- triển khai sai giao diện cá nhân hoá trong OBE; 

- tập hợp khoá sai trong POS; 

- Lỗi W trong máy POS. 

Thiệt hại có thể xảy ra:  

- giảm niềm tin vào môi trường thu phí; 

- không hoặc thu phí không chính xác;  

- mất nguồn thu;  

- chi phí bổ sung cho TC bằng cách cung cấp OBE địa 
phương. 

X na 

RQ.TSP.96 

TH.DT.213.09 

TH.IT.213.09 

Dịch vụ PoS không khả dụng trên toàn cầu 

Không có OBE nào được bảo dưỡng tại mạng POS do 
không có sẵn trên toàn cầu 

mạng POS. 

Điều này có thể do:  

- triển khai sai giao diện cá nhân hoá trong OBE;  

- tập hợp khoá sai trong POS;  

- SW error in the POS;  

- network không khả dụng. 

Thiệt hại có thể xảy ra:  

- giảm niềm tin vào môi trường thu phí; 

- không hoặc thu phí không chính xác - mất nguồn thu. 

X na 

  

RQ.ISMS.2 

TH.DT.213.11 Lỗi hàng loạt RSE sau khi cập nhật SW X X 
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Số hiệu Mối đe dọa 
DSRC GNSS 

RQ liên quan 

TH.IT.213.11 

TH.TC.213.11 

Lỗi hàng loạt của một số lượng đáng kể OBE sau khi cập 

nhật RSE. 

Điều này có thể được gây ra bởi:  

- TC kiểm tra không đầy đủ;  

- trục trặc do sự cố CNTT;  

- thay đổi SW trong quá trình truyền tới RSE. 

Thiệt hại có thể xảy ra:  

- giảm niềm tin vào môi trường thu phí; 

- không có hoặc tính phí không chính xác;  

- mất nguồn thu;  

- chi phí bổ sung cho TSP bằng cách hỗ trợ nhiều hơn 

cho người sử dụng dịch vụ. 

RQ.TC.70 

RQ.TC.71 

 

D.3.17 Tài sản loại 214: Dữ liệu sử dụng đường bộ 

Dữ liệu sử dụng đường bộ được tạo trong OBE bằng thông tin được thu thập bên ngoài, như 

trong trường hợp hệ thống tự trị, hoặc giao dịch DRSC, như trong trường hợp của hệ thống 

DSRC. 

Bảng D.51 chứa các mối đe dọa đối với tài sản dữ liệu sử dụng đường bộ. 

Bảng D.51 - Các mối đe dọa đối với dữ liệu sử dụng đường bộ 

Số hiệu Mối đe dọa 
DSRC GNSS 

RQ liên quan 

TH.DT.214.01 

TH.IT.214.01 

TH.OUT.214.01 

TH.SU.214.01 

Thay đổi dữ liệu được lưu trữ trong trạm thu phí 

trong hệ thống dựa trên DSRC hoặc trong quá 

trình truyền đến đầu sau. 

Thiệt hại có thể xảy ra: 

- mất nguồn thu; 

- thực thi sai người dùng dịch vụ. 

X na 

RQ.DS.01 

RQ.DS.02 

RQ.DS.05 

TH.DT.214.02 

TH.IT.214.02 

TH.OUT.214.02 

TH.SU.214.02 

Thay đổi các báo cáo phí trong một hệ thống tự 

trị. 

Thiệt hại có thể xảy ra: mất nguồn thu. 

na X 

RQ.DS.01 

RQ.DS.02 

RQ.IF.11 

TH.DT.214.03 

TH.IT.214.03 

TH.TSP.214.03 

TH.SU.214.03 

Chỉ báo vị trí không chính xác trong một hệ thống 

tự trị gây ra bởi thay đổi dữ liệu cơ bản (ví dụ dữ 

liệu bản đồ). 

Thiệt hại có thể xảy ra:  

- có thu nhập hoặc tính phí quá cao; 

- thực thi sai người dùng dịch vụ. 

na X 

RQ.DS.01 

RQ.DS.02 

RQ.IF.11 

TH.DT.214.04 na X 
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Số hiệu Mối đe dọa 
DSRC GNSS 

RQ liên quan 

TH.OUT.214.04 Chuyển dữ liệu tham nhũng trong một hệ thống 

tự trị. 

Thiệt hại có thể xảy ra:  

- có thu nhập hoặc tính phí quá cao; 

- thực thi sai người dùng dịch vụ. 

RQ.IF.11 

TH.DT.214.05 

TH.OUT.214.05 

TH.SU.214.05 

Thay đổi dữ liệu trong giao tiếp DSRC 

Thiệt hại có thể xảy ra: mất nguồn thu. 

X na 

RQ.IF.11 

D.3.18 Tài sản loại 215: Đối tượng tin cậy 

Đối tượng tin cậy có thể là khóa mật mã, chứng chỉ, danh sách thu hồi và điểm truy cập cho 

dịch vụ mật mã. Chúng được trao đổi giữa TSP và TC. 

Bảng D.52 chứa các mối đe dọa đối với tài sản của đối tượng tin cậy. 

Bảng D.52 - Các mối đe dọa đối với các đối tượng tin cậy 

Số hiệu Mối đe dọa 
DSRC GNSS 

RQ liên quan 

TH.DT.215.01 

TH.OUT.215.01 

Đối tượng tin cậy có thể bị thay đổi trong quá trình 

truyền giữa TC và TSP. 

Thiệt hại có thể xảy ra:  

- giảm niềm tin trong môi trường thu phí;  

- thay đổi theo lịch trình của các khóa mật mã và khóa 

được kết nối với 

nó chi phí vận hành; 

- sản xuất dữ liệu không thể sao chép lại trước tòa 

hoặc không thể được sử dụng cho các yêu cầu thanh 

toán. 

X X 

  

RQ.IF.11 

TH.IT.215.02 

TH.OUT.215.02 

Đối tượng Trust có thể được truyền cho một bên trái 

phép. 

Thiệt hại có thể xảy ra:  

- giảm niềm tin vào môi trường thu phí; 

- Tiết lộ thông tin nhạy cảm như khóa bảo mật; 

- Vi phạm quyền riêng tư; 

- Một số dữ liệu bí mật cho các bên trái phép. 

X X 

RQ.IF.20 

TH.IT.215.03 

TH.OUT.215.03 

Một đối tượng tin cậy có thể được gửi từ một bên trái 

phép. 

Thiệt hại có thể xảy ra: 

- giảm niềm tin trong môi trường thu phí;  

- thay đổi theo lịch trình của các khóa mật mã và khóa 

được kết nối với nó chi phí hoạt động;  

X X 

  

RQ.IF.20 
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Số hiệu Mối đe dọa 
DSRC GNSS 

RQ liên quan 

- sản xuất dữ liệu không thể sao chép lại, bằng chứng 

trước tòa, hoặc không thể được sử dụng cho các yêu 

cầu thanh toán. 

TH.IT.215.04 

TH.OUT.215.04 

Nội dung của một đối tượng ủy thác có thể bị tiết lộ 

cho một bên trái phép trong quá trình truyền hoặc từ 

bộ lưu trữ dữ liệu. 

Thiệt hại có thể xảy ra:  

- giảm niềm tin trong môi trường thu phí;  

- thay đổi theo lịch trình của các khóa mật mã và khóa 

được kết nối với nó chi phí vận hành; 

- sản xuất dữ liệu không thể sao chép lại trước tòa 

hoặc không thể được sử dụng cho các yêu cầu thanh 

toán. 

X X 

RQ.DS.01 

RQ.DS.02 

RQ.DS.06 

RQ.IF.10 

RQ.IF.11 

TH.DT.215.05 

TH.IT.215.05 

TH.OUT.215.05 

Việc truyền các Đối tượng tin cậy có thể bị xáo trộn 

và trì hoãn. 

Thiệt hại có thể xảy ra:  

-giảm niềm tin vào môi trường thu phí;  

- từ chối dịch vụ. 

X X 

  

RQ.XX.01 

TH.IT.215.06 

TH.TSP.215.06 

TH.TC.215.06 

Việc tạo ra các đối tượng tin cậy không được thực 

hiện một cách đáng tin cậy và an toàn môi trường. 

Thiệt hại có thể xảy ra:  

- giảm niềm tin vào môi trường thu phí; 

- tiết lộ thông tin nhạy cảm như khóa bảo mật; 

- vi phạm quyền riêng tư; 

- một số dữ liệu bí mật cho các bên trái phép; 

- sản xuất dữ liệu không thể sao chép lại trước tòa 

hoặc không thể được sử dụng cho các yêu cầu thanh 

toán. 

X X 

RQ.ISMS.2 

TH.IT.215.07 

TH.TSP.215.07 

TH.TC.215.07 

Cập nhật sai bộ khóa cho giao tiếp OBE xử lý sai 

thông tin chính. 

Điều này có thể do: 

- TSP tạo sai thông tin chính;  

- TC nhập sai thông tin quan trọng;  

- xử lý sai thông tin quan trọng. 

Thiệt hại có thể xảy ra: 

- không hoặc thu phí không chính xác;  

- mất nguồn thu; 

- không có bảo mật đầu cuối;  

X X 

RQ.TC.10 

RQ.TC.25 

RQ.TSP.81 
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Số hiệu Mối đe dọa 
DSRC GNSS 

RQ liên quan 

- chi phí bổ sung cho CTV bằng cách cung cấp OBE 

địa phương. 

TH.IT.215.08 

TH.TSP.215.08 

TH.TC.215.08 

Cập nhật sai bộ khóa cho giao tiếp ICC xử lý sai 

thông tin chính. 

Điều này có thể do:  

- TSP tạo sai thông tin chính;  

- TC nhập sai thông tin quan trọng;  

- xử lý sai thông tin quan trọng. 

Thiệt hại có thể xảy ra: 

- không hoặc thu phí không chính xác;  

- mất nguồn thu;  

- không có bảo mật đầu cuối;  

- chi phí bổ sung cho TC bằng cách cung cấp OBE 

địa phương. 

X X 

RQ.TC.11 

RQ.TC.25 

RQ.TSP.81 

D.3.19 Tài sản loại 216: Nhận dạng người dùng dịch vụ 

Nhận dạng người dùng dịch vụ có thể là phương tiện thanh toán, biển số xe, thuộc tính xe 

và trình xác thực, hoặc ID OBE, chi tiết biên nhận và trình xác thực. Chúng được trao đổi 

giữa TSP (OBE) và TC (RSE), tức là từ OBE -> RSE. 

Bảng D.53 chứa các mối đe dọa đối với tài sản nhận dạng người dùng dịch vụ. 

Bảng D.53 - Các mối đe dọa đối với nhận dạng người dùng dịch vụ 

Số hiệu Mối đe dọa 
DSRC GNSS 

RQ liên quan 

TH.DT.216.01 

TH.IT.216.01 

TH.OUT.216.01 

Định danh người dùng có thể bị thay đổi trong quá 

trình truyền giữa OBE và RSE. 

Thiệt hại có thể xảy ra: 

- không có hoặc thu phí không chính xác;  

- làm suy giảm niềm tin vào môi trường thu phí. 

X X 

RQ.IF.11 

TH.IT.216.02 

TH.OUT.216.02 

Thông tin nhận dạng người dùng có thể được 

truyền cho một bên trái phép. 

Thiệt hại có thể xảy ra:  

- giảm niềm tin vào môi trường thu phí;  

- vi phạm quyền riêng tư;  

X X 

RQ.IF.20 



TCVN XXXX: 202x 

 

Số hiệu Mối đe dọa 
DSRC GNSS 

RQ liên quan 

- dự phòng trước các cuộc tấn công đủ mạnh vào 

hệ thống bằng cách sử dụng đặc điểm này kiến 

thức;  

- đọc dữ liệu từ tất cả OBE chuyển RSE giả để sử 

dụng sau này, ví dụ: mạo danh OBE hoặc vi phạm 

quyền riêng tư. 

TH.OUT.216.03 

Một nhận dạng người dùng có thể được gửi từ một 

bên trái phép, ví dụ: kẻ tấn công giả mạo OBE và 

gửi thông tin nhận dạng người dùng sai đến RSE. 

Thiệt hại có thể xảy ra: giảm niềm tin vào môi 

trường thu phí. 

X X 

RQ.IF.12 

TH.IT.216.04 

TH.OUT.216.04 

Nội dung của thông tin nhận dạng người dùng có 

thể bị tiết lộ cho người không được phép bữa tiệc 

(nghe trộm). 

Thiệt hại có thể xảy ra:  

- giảm niềm tin vào môi trường thu phí;  

- vi phạm quyền riêng tư;  

- dự phòng các cuộc tấn công đủ mạnh vào hệ 

thống bằng cách sử dụng kiến thức cụ thể này. 

X X 

RQ.IF.10 

TH.DT.216.05 

TH.IT.216.05 

TH.OUT.216.05 

Việc truyền nhận dạng người dùng có thể bị xáo 

trộn, ví dụ như gây nhiễu của liên kết DSRC hoặc 

bị trì hoãn. 

Thiệt hại có thể xảy ra:  

- giảm niềm tin vào môi trường thu phí; 

- không hoặc thu phí không chính xác;  

- thực thi không chính xác. 

X X 

RQ.XX.01 

TH.TSP.216.06 

TH.TC.216.06 

Thay đổi nhận dạng người dùng qua mạng. 

Thông tin người dùng trong GNSS OBE có thể bị 

thay đổi qua mạng, gây ra sự thay đổi đột ngột của 

dữ liệu được truyền tới RSE từ một điểm tính phí 

tiếp theo. 

Thiệt hại có thể xảy ra:  

- điều này có thể dẫn đến các tác động tiêu cực 

trong hoạt động bình thường (ví dụ: thực thi, phát 

hiện gian lận) nếu không được thỏa thuận và kiểm 

tra một cách thích hợp giữa TSP và TC (ví dụ: thay 

đổi đột ngột biển số hoặc quốc tịch); 

- trong điều kiện hỏng hóc, điều này có thể gây nguy 

hiểm cho việc thu phí, nếu TSP truyền dữ liệu sai 

đến (các) OBE. 

X X 

RQ.TC.12 

RQ.TSP.97 



TCVN XXXX: 202x 

137 

D.3.20 Tài sản loại 217: Dữ liệu ngữ cảnh thu phí 

Dữ liệu ngữ cảnh thu phí đang được TC cung cấp cho TSP. 

Bảng D.54 chứa các mối đe dọa đối với tài sản dữ liệu bối cảnh thu phí. 

Bảng D.54 - Các mối đe dọa đối với dữ liệu bối cảnh thu phí 

Số hiệu Mối đe dọa 
DSRC GNSS 

RQ liên quan 

TH.DT.217.01 

Dữ liệu ngữ cảnh thu phí có thể bị thay đổi trong 

quá trình truyền. 

Thiệt hại có thể xảy ra:  

- tất cả dữ liệu ngữ cảnh không còn sử dụng 

được để phát hiện sự kiện thu phí;  

- dữ liệu sai có thể dẫn đến sai hóa đơn và khiếu 

nại của CTV. 

X X 

RQ.IF.11 

TH.IT.217.02 

TH.OUT.217.02 

TH.TSP.217.02 

Dữ liệu ngữ cảnh thu phí có thể được truyền cho 

một bên trái phép 

Thiệt hại có thể xảy ra:  

- giảm niềm tin vào môi trường thu phí;  

- dung lượng dữ liệu ngữ cảnh thu phí để xử lý 

và thanh toán thêm. 

X X 

RQ.DS.08 

RQ.IF.20 

RQ.TC.97 

RQ.TSP.17 

TH.IT.217.03 

TH.OUT.217.03 

Dữ liệu ngữ cảnh thu phí có thể được gửi từ một 

bên trái phép. 

Thiệt hại có thể xảy ra:  

- giảm niềm tin vào môi trường thu phí;  

- tính phí cho người dùng đối với việc sử dụng 

miền thu phí không tồn tại. 

X X 

RQ.DS.07 

RQ.IF.20 

RQ.TC.91 

RQ.TSP.13 

TH.DT.217.04 

TH.IT.217.04 

TH.OUT.217.04 

TH.TSP.217.04 

Việc truyền dữ liệu bối cảnh thu phí có thể bị xáo 

trộn và trì hoãn. 

Thiệt hại có thể xảy ra:  

- giảm niềm tin vào môi trường thu phí;  

- từ chối dịch vụ; 

- có ảnh hưởng tương đối đến quy trình thanh 

toán;  

- làm vi phạm các mức dịch vụ đã thoả thuận với 

CTV. 

X X 

RQ.IF.02 

TH.OUT.217.05 

TH.TSP.217.05 

Tính xác thực của dữ liệu ngữ cảnh thu phí đã 

gửi không thể được chứng minh và/hoặc nguồn 

gốc bị từ chối. 

Thiệt hại có thể xảy ra: không có bảo mật đầu 

cuối và do đó không chấp nhận số phí dữ liệu 

ngữ cảnh để xử lý thêm. 

X X 

RQ.IF.13 
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TH.TC.217.06 

TC cung cấp dữ liệu ngữ cảnh thu phí sai hoặc 

không đầy đủ; TC cung cấp dữ liệu sai hoặc 

không đầy đủ (ví dụ: ID VAT, dữ liệu địa chỉ, 

thông tin liên hệ, bố trí miền thu phí, thông tin 

giá cả) cho TSP. 

Thiệt hại có thể xảy ra:  

- giảm niềm tin vào môi trường thu phí;  

- thiếu thu nhập hoặc tính phí quá cao; 

- lập hóa đơn sai cho (những) người dùng dịch 

vụ;  

- chi phí bổ sung vào TSP cho dịch vụ khách 

hàng. 

X X 

RQ.DS.0 

RQ.DS.07 

RQ.TC.98 

D.3.21 Tài sản loại 218: Phương tiện thanh toán 

Phương tiện thanh toán là một phần của thông tin hợp đồng của SU. Tuy nhiên, một số mối 

đe dọa đặc biệt phát sinh đối với phương tiện thanh toán. 

Bảng D.55 bao gồm các mối đe dọa đối với tài sản phương tiện thanh toán. 

Bảng D.55 - Các mối đe dọa đối với phương tiện thanh toán 

Số hiệu Mối đe dọa 
DSRC GNSS 

RQ liên quan 

TH.DT.218.02 

TH.IT.218.02 

TH.OUT.218.02 

Thanh toán có nghĩa là quá trình xác thực 
có thể bị chặn bởi một bên không được ủy 
quyền. 

Thiệt hại có thể xảy ra: 

- mất nguồn thu;  

- người sử dụng dịch vụ trả tiền sai. 

X X 

RQ.IF.11 

RQ.IF.12 

RQ.IF.13 

RQ.IF.14 

TH.IT.218.03 

TH.OUT.218.03 

TH.TSP.218.03 

TH.TC.218.03 

Nội dung của các phương tiện thanh toán 
được lưu trữ/trong quá trình truyền có thể 
tiết lộ cho một bên trái phép. 

Thiệt hại có thể xảy ra:  

- giảm niềm tin vào môi trường thu phí;  

- người dùng dịch vụ trả tiền sai. 

X X 

RQ.DS.01 

RQ.DS.02 

RQ.DS.06 

RQ.IF.10 

TH.OUT.218.05 

TH.TSP.218.05 

TH.SU.218.05 

Các phương tiện thanh toán được lưu 
trữ/trong quá trình truyền có thể được giả 
mạo bởi một bên trái phép. 

Thiệt hại có thể xảy ra: 

- giảm niềm tin vào môi trường thu phí; 

- mất nguồn thu;  

- người sử dụng dịch vụ trả tiền sai. 

X X 

RQ.DS.01 

RQ.DS.02 

RQ.DS.05 

RQ.IF.10 

RQ.IF.11 

RQ.IF.12 

RQ.IF.13 

RQ.IF.14 

D.3.22 Tài sản loại 219: Quyền tự chủ hạn chế 

Số tiền OBE được phép sử dụng độc lập trước khi kết nối với proxy hoặc TSP hệ thống Back 
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End. 

Bảng D.56 bao gồm các mối đe dọa đối với các tài sản tự chủ hạn chế. 

Bảng D.56 - Các mối đe dọa đối với quyền tự chủ hạn chế 

Số hiệu Mối đe dọa 
DSRC GNSS 

RQ liên quan 

TH.DT.219.01 

TH.IT.219.01 

TH.OUT.219.01 

TH.TSP.219.01 

Số tiền được ghi sai vào OBE trong quá trình tùy 

chỉnh. 

Thiệt hại có thể xảy ra:  

- số lượng sử dụng tự động quá cao; 

- hoạt động của OBE; 

- mất nguồn thu. 

X X 

RQ.TSP.92 

TH.OUT.219.02 

TH.SU.219.02 

TH.TC.219.02 

Thay đổi trái phép số lượng được lưu trữ trong OBE. 

Thiệt hại có thể xảy ra:  

- số lượng sử dụng tự chủ quá cao;  

- phá vỡ giới hạn; 

- mất nguồn thu. 

X X 

RQ.DS.05 

RQ.TSP.40 

D.3.23 Tài sản loại 220: Lược đồ EFC 

Lược đồ EFC mới hoặc được sửa đổi (tuyên bố miền thu phí). 

Bảng D.57 chứa các mối đe dọa đối với các tài sản lược đồ EFC. 

Bảng D.57 - Các mối đe dọa đối với lược đồ EFC 

Số hiệu Mối đe dọa 
DSRC  GNSS 

  RQ liên quan 

TH.DT.220.01 

TH.OUT.220.01 

Một lược đồ EFC có thể bị thay đổi trong quá trình 

truyền giữa quản lý khả năng tương tác và TSP. 

Thiệt hại có thể xảy ra:  

- chất định giữa TSP và TC;  

- làm suy giảm lòng tin vào môi trường thu phí. 

X X 

RQ.IF.11 

TH.OUT.220.02 

Một lược đồ EFC có thể được gửi từ một bên 

không được phép tới TSP hoặc TC, hoặc cả hai. 

Thiệt hại có thể xảy ra:  

- giảm niềm tin vào môi trường thu phí;  

- dữ liệu sai có thể dẫn đến sai hoá đơn và khiếu 

nại của CTV 

X X 

RQ.IF.20 

TH.DT.220.03 

TH.IT.220.03 

TH.OUT.220.03 

Việc truyền giản đồ EFC có thể bị xáo trộn, do đó 

gây ra sự chậm trễ trong sự chấp nhận giữa TSP 

và TC. 

Thiệt hại có thể xảy ra:  

- giảm niềm tin vào môi trường thu phí;  

- xử lý thanh toán chính xác khó khăn. 

X X 

RQ.IF.02 
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Số hiệu Mối đe dọa 
DSRC  GNSS 

  RQ liên quan 

TH.OUT.220.04 

Không thể chứng minh tính xác thực của lược đồ 

EFC đã gửi và/hoặc nguồn gốc bị từ chối. 

Thiệt hại có thể xảy ra:  

- không có bảo mật đầu cuối và không chấp nhận 

lược đồ EFC cho tiếp tục xử lý và lập hóa đơn;  

- sai lệch có thể giải quyết được giữa TSP và TC. 

X X 

RQ.IF.13 

D.3.24 Tài sản loại 221: Điều kiện hợp đồng 

Các điều kiện hợp đồng có thể được TC áp đặt đối với TSP hoặc có thể được TSP áp đặt 

đối với SU của mình. 

Bảng D.58 bao gồm các mối đe dọa đối với tài sản của các điều kiện hợp đồng. 

Bảng D.58 - Các mối đe dọa đối với các điều kiện hợp đồng 

Số hiệu Mối đe dọa 
DSRC GNSS 

RQ liên quan 

TH.DT.221.01 

TH.IT.221.01 

TH.OUT.221.01 

Các điều kiện hợp đồng có thể được thay đổi 

trong quá trình truyền tới TSP 

Thiệt hại có thể xảy ra: 

-TSP có thể kinh doanh dựa trên các điều kiện 

hợp đồng sai;  

- làm suy giảm niềm tin vào môi trường thu phí. 

X X 

RQ.IF.11 

TH.DT.221.02 

TH.IT.221.02 

TH.OUT.221.02 

Các điều kiện hợp đồng có thể được thay đổi 

trong quá trình truyền đến (tiềm năng) người 

dùng dịch vụ. 

Thiệt hại có thể xảy ra:  

- SU có thể đặt hoạt động kinh doanh của mình 

dựa trên các điều kiện hợp đồng sai;  

- làm suy giảm niềm tin vào môi trường thu phí. 

X X 

RQ.IF.11 

TH.DT.221.01 

TH.IT.221.01 

TH.OUT.221.01 

Các điều kiện hợp đồng có thể được thay đổi 

trong quá trình truyền tới TSP 

Thiệt hại có thể xảy ra: 

-TSP có thể kinh doanh dựa trên các điều kiện 

hợp đồng sai;  

- làm suy giảm niềm tin vào môi trường thu phí. 

X X 

RQ.IF.11 
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Số hiệu Mối đe dọa 
DSRC GNSS 

RQ liên quan 

TH.DT.221.02 

TH.IT.221.02 

TH.OUT.221.02 

Các điều kiện hợp đồng có thể được thay đổi 

trong quá trình truyền đến (tiềm năng) người 

dùng dịch vụ. 

Thiệt hại có thể xảy ra:  

- SU có thể đặt hoạt động kinh doanh của mình 

dựa trên các điều kiện hợp đồng sai;  

- làm suy giảm niềm tin vào môi trường thu phí. 

X X 

RQ.IF.11 

TH.OUT.221.03  

Các điều kiện hợp đồng có thể được gửi từ một 

bên không được ủy quyền. 

Thiệt hại có thể xảy ra: 

- TSP hoặc SU có thể đặt hoạt động kinh doanh 

của họ dựa trên các điều kiện hợpđồng sai;  

- làm suy giảm niềm tin vào môi trường thu phí. 

X X 

RQ.IF.20 

TH.DT.221.04 

TH.IT.221.04 

TH.OUT.221.04 

TH.TC.221.04 

Các điều kiện hợp đồng (đã xuất bản) không có 

sẵn cho TSP hoặc người sử dụng dịch vụ theo 

yêu cầu (từ chối dịch vụ). 

Thiệt hại có thể xảy ra:  

- kinh doanh thất bại vì SU có thể chọn TSP 

khác;  

- làm suy giảm niềm tin vào môi trường thu phí. 

X X 

RQ.XX.01 

TH.DT.221.05 

TH.IT.221.05 

TH.OUT.221.05 

Việc truyền tải các điều kiện hợp đồng có thể bị 

xáo trộn hoặc bị trì hoãn (từ chối dịch vụ). 

Thiệt hại có thể xảy ra:  

- kinh doanh thất bại vì SU có thể chọn TSP 

khác; – làm suy giảm niềm tin vào môi trường 

thu phí. 

X X 

RQ.XX.01 

TH.TSP.221.06 

TH.TC.221.06 

TSP hoặc người sử dụng dịch vụ không thể xác 

định người khởi tạo phải chịu trách nhiệm của 

các điều kiện hợp đồng không thể nghi ngờ. 

Thiệt hại có thể xảy ra: 

-TSP hoặc SU không thể bắt ai đó chịu trách 

nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào gây ra bằng cách 

nhận sai các điều kiện hợp đồng;  

- làm suy giảm niềm tin vào môi trường thu phí. 

X X 

RQ.IF.13 
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TH.TSP.221.07 

TH.TC.221.07 

TSP hoặc người dùng dịch vụ không thể xác định 

thời hạn hiệu lực cho các điều kiện hợp đồng 

không thể nghi ngờ. 

Thiệt hại có thể xảy ra: 

-TSP hoặc SU không thể yêu cầu người khởi tạo 

chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào gây ra 

bởi việc sử dụng các điều kiện hợp đồng không 

hợp lệ;  

- làm suy giảm niềm tin vào môi trường thu phí. 

X X 

RQ.IF.11 

D.3.25 Tài sản loại 222: Quy tắc hoạt động 

Các quy tắc hoạt động có thể được áp đặt bởi quản lý khả năng tương tác trên các CTV và 

TSP hoặc có thể do TC áp đặt lên TSP (ví dụ: quyết định EETS). 

Bảng D.59 bao gồm các mối đe dọa đối với các tài sản quy tắc hoạt động. 

Bảng D.59 - Các mối đe dọa đối với các quy tắc hoạt động 

Số hiệu Mối đe dọa 
DSRC GNSS 

RQ liên quan 

TH.DT.222.01 

TH.IT.222.01 

TH.OUT.222.01 

Các quy tắc hoạt động có thể được thay đổi trong quá 

trình truyền tới TC. 

Thiệt hại có thể xảy ra: 

-TC có thể đặt hoạt động kinh doanh của mình dựa trên 

các quy tắc hoạt động sai; 

- làm suy giảm niềm tin vào môi trường thu phí. 

X X 

RQ.IF.11 

TH.DT.222.02 

TH.IT.222.02 

TH.OUT.222.02 

Các quy tắc hoạt động có thể được thay đổi trong quá 

trình truyền tới TSP. 

Thiệt hại có thể xảy ra: 

- TSP có thể đặt hoạt động kinh doanh của mình dựa 

trên các quy tắc hoạt động sai;  

- làm suy giảm niềm tin vào môi trường thu phí. 

X X 

RQ.IF.11 

TH.OUT.222.03 

Các quy tắc hoạt động có thể được gửi từ một bên trái 

phép. 

Thiệt hại có thể xảy ra: 

- TC hoặc TSP có thể đặt hoạt động kinh doanh của 

mình dựa trên các quy tắc hoạt động sai;  

- làm suy giảm niềm tin vào môi trường thu phí. 

X X 

RQ.IF.20 

TH.DT.222.04 

TH.IT.222.04 

TH.OUT.222.04 

Việc truyền tải các quy tắc hoạt động có thể bị xáo trộn 

hoặc trì hoãn (từ chối dịch vụ). 

Thiệt hại có thể xảy ra:  

- làm việc kinh doanh vì TC hoặc TSP có thể không hoạt 

động được theo các quy tắc trong thời gian thích hợp;  

X X 

RQ.XX.01 
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Số hiệu Mối đe dọa 
DSRC GNSS 

RQ liên quan 

- làm giảm niềm tin vào môi trường thu phí. 

TH.DT.222.05 

TH.IT.222.05 

TH.IM.222.05 

TH.OUT.222.05 

TH.TC.222.05 

Các quy tắc hoạt động (đã xuất bản) không có sẵn cho 

CTV hoặc TSP khi nhu cầu (từ chối dịch vụ). 

Thiệt hại có thể xảy ra: 

- TC hoặc TSP có thể không thể hoạt động theo các quy 

tắc này do thời gian; 

- củng cố niềm tin vào môi trường thu phí. 

X X 

RQ.XX.01 

TH.TSP.222.06 

TH.TC.222.06 

TC hoặc TSP không thể xác định người khởi tạo hoạt 

động các quy tắc ngoài sự nghi ngờ. 

Thiệt hại có thể xảy ra: 

-TC hoặc TSP không thể bắt ai đó chịu trách nhiệm về 

bất kỳ thiệt hại nào vì nhận sai các quy tắc vận hành;  

- làm giảm niềm tin vào môi trường thu phí. 

X X 

RQ.IF.13 

TH.TSP.222.07 

TH.TC.222.07 

TSP hoặc người dùng dịch vụ không thể xác định thời 

hạn hiệu lực cho quy tắc hoạt động không thể nghi ngờ. 

Thiệt hại có thể xảy ra: 

- TSP hoặc SU không thể yêu cầu người khởi tạo chịu 

trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào vì các quy tắc vận 

hành sai;  

- làm giảm niềm tin vào môi trường thu phí. 

X X 

RQ.IF.11 

D.3.26 Tài sản loại 223: Khiếu nại 

Đơn khiếu nại có thể được gửi từ CTV hoặc TSP đến bộ phận quản lý khả năng tương tác 

từ TSP đến CTV, từ TC thành TSP hoặc từ SU sang TC hoặc TSP. 

Bảng D.60 bao gồm các mối đe dọa đối với tài sản của người khiếu nại. 

Bảng D.60 - Đe dọa khiếu nại 

Số hiệu Mối đe dọa 
DSRC GNSS 

RQ liên quan 

TH.DT.223.01 

TH.IM.223.01 

TH.OUT.223.01 

Khiếu nại có thể được thay đổi trong quá trình 
truyền đến quản lý khả năng tương tác, TC hoặc 
TSP hoặc cho người dùng dịch vụ. 

Thiệt hại có thể xảy ra:  

- IM, TC hoặc TSP chịu tổn thất khi xử lý/sửa chữa 
sai khiếu nại; 

- làm suy giảm niềm tin vào môi trường thu phí. 

X X 
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Số hiệu Mối đe dọa 
DSRC GNSS 

RQ liên quan 

TH.OUT.223.02 

Khiếu nại có thể được gửi từ một bên trái phép. 

Thiệt hại có thể xảy ra:  

- bộ thu phát bị tổn thất khi xử lý/sửa chữa một 
khiếu nại sai;  

- làm suy giảm niềm tin vào môi trường thu phí. 

X X 

RQ.IF.20 

TH.IT.223.03 

TH.TSP.223.03 

TH.SU.223.03 

TH.TC.223.03 

Khiếu nại có thể được gửi đến một bên trái phép. 

Thiệt hại có thể xảy ra:  

- vi phạm tính bảo mật kinh doanh;  

- mất khả năng gửi lại cho đúng bên và do sự 
chậm trễ;  

- làm suy giảm long tin vào môi trường thu phí. 

X X 

  

RQ.IF.20 

TH.DT.223.04 

TH.IT.223.04 

TH.OUT.223.04 

Việc truyền đơn khiếu nại có thể bị xáo trộn hoặc 
chậm trễ (từ chối dịch vụ). 

Thiệt hại có thể xảy ra:  

- khả năng khiếu nại không được đáp ứng vì 
không đạt thời hạn;  

- thất bại vì cần sửa chữa và xử lý chậm trễ lời 
phàn nàn;  

- làm suy giảm niềm tin vào môi trường thu phí. 

X X 

RQ.XX.01 

TH.DT.223.05 

TH.IT.223.05 

TH.OUT.223.05 

TH.TSP.223.05 

Nội dung của đơn khiếu nại có thể được tiết lộ cho 
một bên không được phép 

 Thiệt hại có thể xảy ra:  

- vi phạm bí mật kinh doanh;  

- làm suy giảm lòng tin vào môi trường thu phí. 

X X 

RQ.DS.01 

RQ.DS.02 

RQ.DS.06 

RQ.IF.10 

D.3.27 Tài sản loại 224: Chứng nhận 

Các trách nhiệm của cơ quan chứng nhận bao gồm chứng nhận các thành phần EFC cũng 

như xác định yêu cầu chứng nhận đối với các tác nhân liên quan và thiết bị được sử dụng 

trong hệ thống EFC. Vai trò của các tổ chức chứng nhận phải chứng nhận các đối tượng 

(vai trò và thiết bị) trong môi trường thu phí. Bảng D.61 chứa các mối đe dọa đối với các tài 

sản chứng nhận. 

Bảng D.61 - Các mối đe dọa đối với chứng nhận 

Số hiệu Mối đe dọa 
DSRC  GNSS 

RQ liên quan 

TH.DT.224.01 

TH.IT.224.01 

TH.OUT.224.01 

Đơn xin chứng nhận (TC, TSP) có thể được thay đổi 

trong chuyển đến cơ quan chứng nhận 

Thiệt hại có thể xảy ra:  

- cơ quan thẩm định phải chịu tổn thất cho việc xử 

lý/sửa chữa sai ứng dụng;  

- làm giảm niềm tin vào môi trường thu phí. 

X X 

RQIF11 

RQ.IF.12 

TH.DT.224.02 X X 
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Số hiệu Mối đe dọa 
DSRC  GNSS 

RQ liên quan 

TH.IT.224.02 

TH.OUT.224.02 
Chứng nhận đã cấp có thể được thay đổi trong quá 

trình truyền tới người nộp đơn (TC, TSP) 

Thiệt hại có thể xảy ra:  

- người đăng ký (TC, TSP) và cơ quan chứng nhận bị 

mất thời gian và sửa chữa một chứng nhận sai;  

- làm giảm niềm tin vào môi trường thu phí. 

RQIF11 

RQ.IF.12 

TH.OUT.224.03 

Ứng dụng có thể được gửi từ một bên trái phép. 

Thiệt hại có thể xảy ra:  

- cơ quan xác nhận bị thiệt hại vì xử lý trái phép ứng 

dụng;  

- làm giảm niềm tin vào môi trường thu phí. 

X X 

RQ.IF.20 

TH.OUT.224.04 

TH.TSP.224.04 

TH.TC.224.04 

Ứng viên nộp đơn (TC, TSP) có thể giả mạo chứng 

nhận. 

Thiệt hại có thể xảy ra: giảm niềm tin vào môi trường 

thu phí. 

X X 

  
RQ.IF.11 

RQ.IF.12 

TH.OUT.224.05 

Chứng nhận có thể được tạo và cấp bởi một cơ quan 

không được chứng nhận. 

Thiệt hại có thể xảy ra:  

- lợi nhuận không công bằng và không chính đáng; 

- không thể chấp nhận được;  

- làm giảm niềm tin vào môi trường thu phí. 

X X 

RQ.IF.12 

TH.IM.224.06 

TH.TSP.224.06 

TH.TC.224.06 

Khoảng thời gian hợp lệ của chứng nhận có thể đã trôi 

qua hoặc không thể quyết tâm vượt qua mọi nghi ngờ. 

Thiệt hại có thể xảy ra:  

- lợi nhuận không công bằng và không chính đáng;  

- làm suy giảm lòng tin vào môi trường thu phí. 

X X 

RQIF11 

TH.TSP.224.07 

TH.TC.224.07 

TC hoặc TSP có thể sử dụng thiết bị không được bảo 

đảm. 

Thiệt hại có thể xảy ra: 

- lợi nhuận không công bằng và không chính đáng. 

- Làm việc kinh doanh cho các bên khác do sự kiện sai 

có thể xảy ra 

phát hiện và kiểm tra tuân thủ;  

- củng cố niềm tin vào môi trường thu phí. 

X X 

- 

D.3.28 Tài sản loại 225: Báo cáo tham số đảm bảo chất lượng 

Báo cáo tham số đảm bảo chất lượng KPI mô tả hiệu suất của các tham số đã thỏa thuận 

giữa TSP và TC. 

Bảng D.62 chứa các mối đe dọa đối với các tài sản báo cáo tham số đảm bảo chất lượng. 
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Bảng D.62 - Các mối đe dọa đối với báo cáo tham số đảm bảo chất lượng 

Số hiệu Mối đe dọa 
DSRC GNSS 

RQ liên quan 

TH.TSP.225.01 

TH.TC.225.01 

Các mối đe dọa như được mô tả trong Tài sản loại 
201. 

Thiệt hại có thể xảy ra: thông tin sai hoặc thiếu để 
kiểm tra mức dịch vụ các thỏa thuận giữa TSP và 
CTV 

X X 

RQ.ISMS.2 

RQ.TC.22 

RQ.TC.95 

RQ.TC.96 

RQ.TSP.95 

RQ.TSP.96 

D.3.29 Tài sản loại 226: Dữ liệu thực thi 

Việc thực thi dựa trên nội dung của RSE và hệ thống trung tâm của CTV. Việc xử lý quá trình 

cưỡng chế được đảm bảo bởi tài sản này. Bảng D.63 chứa các mối đe dọa đối với tài sản 

dữ liệu thực thi. 

Bảng D.63 - Các mối đe dọa đối với dữ liệu thực thi 

Số hiệu Mối đe dọa 
DSRC GNSS 

 - RQ liên quan 

TH.DT.226.01 

TH.IT.226.01 

Thủ tục thực thi bắt đầu mặc dù OBE đã tuyên bố sự 

hiện diện trong một miền thu phí một cách chính xác 

Việc thực thi nhằm vào người dùng dịch vụ mặc dù OBE 

của họ đã xác định chính xác sự hiện diện trong miền 

thu phí và tuyên bố thu phí là được sản xuất. 

Thiệt hại có thể xảy ra:  

- giảm niềm tin vào môi trường thu phí; 

- thực thi sai đối với (các) người dùng dịch vụ;  

- chi phí bổ sung cho TSP cho dịch vụ khách hàng. 

X X 

RQ.TC.01 

RQ.TC.30 

RQ.TSP.51 

TH.IT.226.02 

TH.TSP.226.0
2 

TH.TC.226.02 

Người dùng sai dịch vụ được thực thi 

Việc thực thi nhằm vào người sử dụng dịch vụ sai. 

Điều này có thể do:  

- lỗi trong LPR của TC;  

- lỗi trong việc khớp dữ liệu bằng chứng với dữ liệu SU 

trong hệ thống CNTT;  

- do TSP phân phối sai dữ liệu SU. 

Thiệt hại có thể xảy ra:  

- giảm niềm tin vào môi trường thu phí; 

- thực thi sai đối với (các) người dùng dịch vụ;  

- chi phí bổ sung cho TSP cho dịch vụ khách hàng. 

X X 

  

RQ.TC.31 

TH.DT.226.03 X X 
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Số hiệu Mối đe dọa 
DSRC GNSS 

 - RQ liên quan 

TH.IT.226.03 

TH.TC.226.03 
Dữ liệu bằng chứng không phải bằng chứng của tòa án. 

Thông tin mật mã bị xâm phạm trong quá trình ghi, 

truyền hoặc lưu trữ dữ liệu bằng chứng. 

Thiệt hại có thể xảy ra:  

- giảm niềm tin vào môi trường thu phí;  

- sản xuất dữ liệu không thể sao chép lại trước toà; 

- mất nguồn thu. 

RQ.TC.32 

D.3.30 Tài sản loại 227: Hóa đơn 

Hóa đơn do TSP phát hành luôn phải đúng trong khuôn khổ pháp lý của TC hoặc TSP tùy 

thuộc vào bản chất của khoản phí (phí, thuế, tùy chỉnh) và pháp nhân mà hóa đơn được lập 

(hoặcTC hoặc TSP). Bảng D.64 chứa các mối đe dọa đối với các tài sản hóa đơn. 

Bảng D.64 - Các mối đe dọa đối với hóa đơn 

Số hiệu Mối đe dọa DSRC  GNSS 

RQ liên quan 

TH.TC.227.01 

TH.TSP.227.01 

Hóa đơn không được lập theo các quy tắc lập hóa đơn 

của đất nước của TC. 

Thiệt hại có thể xảy ra:  

-khả năng đòi lại VAT cho người dùng dịch vụ;  

- người dùng dịch vụ khiếu nại quá mức;  

- làm suy giảm lòng tin vào môi trường thu phí. 

X X 

RQ.TC.06 

RQ.TSP.56 

TH.TSP.227.02 

Hóa đơn không được lập theo các quy tắc lập hóa đơn 

của quốc gia của TSP 

Thiệt hại có thể xảy ra:  

- khả năng đòi lại VAT cho người dùng dịch vụ;  

- người dùng dịch vụ khiếu nại quá mức;  

- làm suy giảm lòng tin vào môi trường thu phí. 

X X 

RQ.TC.06 

RQ.TSP.56 

D.3.31 Tài sản loại 228: ICC 

ICC được cấp bởi TSP hoặc một trong những vai trò phụ của nó (ví dụ: PSP). Các mối đe 

dọa đối với ICC là một phần tương tự như các mối đe dọa đối với OBE. Bảng D.65 chứa các 

mối đe dọa đối với tài sản ICC. 

Bảng D.65 - Các mối đe dọa đối với ICC 

Số hiệu Mối đe dọa 
DSRC GNSS 

RQ liên quan 

TH.IT.228.01 

TH.OUT.228.01 

TH.SU.228.01 

Thao tác với dữ liệu được lưu trữ. 

Do thao tác, chức năng chính xác của ICC/OBE 

không còn nữa đảm bảo. 

Thiệt hại có thể xảy ra:  

- tạo ra hồ sơ tính phí sai với mục tiêu trả ít phí hơn;  

X X 

RQ.DS.01 

RQ.DS.02 

RQ.DS.05 
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Số hiệu Mối đe dọa 
DSRC GNSS 

RQ liên quan 

- khả năng phục hồi của ICC/OBE do dữ liệu không 

có thật;  

- làm suy giảm niềm tin vào môi trường thu phí. 

RQ.TSP.15 

RQ.TSP.43 

RQ.TSP.44 

TH.TSP.228.02 

Vi phạm các yêu cầu về quyền riêng tư của dữ liệu. 

Thiệt hại có thể xảy ra:  

- vi phạm luật bảo mật; 

- thu thập và lưu trữ nhiều dữ liệu hơn mức cần thiết;  

- vi phạm quyền riêng tư của người dùng dịch vụ; 

- làm suy giảm lòng tin vào môi trường thu phí. 

X X 

RQ.DS.04 

RQ.TSP.42 

TH.DT.228.03 

TH.IT.228.03 

TH.OUT.228.03 

TH.SU.228.03 

Nghe trộm kết nối giao tiếp OBE với ICC. Một kết nối 

như vậy có thể là vật lý hoặc không tiếp xúc. 

Thiệt hại có thể xảy ra:  

- cung cấp dữ liệu bí mật cho các bên trái phép; 

- có kiến thức về truyền dữ liệu nội bộ;  

- làm suy giảmn lòng tin vào môi trường thu phí. 

X X 

RQ.IF.10 

RQ.IF.11 

TH.DT.228.04 

TH.OUT.228.04 

TH.SU.228.04 

Ngăn chặn giao tiếp. 

Kẻ tấn công cố gắng ngăn chặn hoạt động của vật 

lý hoặc không tiếp xúc kênh thông tin liên lạc. 

Thiệt hại có thể xảy ra: 

- ngăn ngừa phát hiện sự kiện thu phí chính xác; 

- không có sự ổn định của các hoạt động ICC/OBE. 

X X 

RQ.TC.01 

RQ.TC.02 

RQ.TSP.01 

RQ.TSP.09 

RQ.TSP.51 

TH.OUT.228.05 

TH.SU.228.05 

TH.TC.228.05 

Thay đổi dữ liệu cấu hình. 

Kẻ tấn công cố gắng thao túng bất kỳ dữ liệu cấu 

hình nào trên ICC (ví dụ: điểm cuối giao tiếp, giới 

hạn thử lại). 

Thiệt hại có thể xảy ra:  

- các hoạt động ICC/OBE không ổn định; 

- tạo ra hồ sơ tính phí sai với mục tiêu trả ít phí hơn; 

- ngăn chặn phát hiện sự kiện thu phí chính xác; 

- làm giảm niềm tin vào môi trường thu phí. 

X X 

RQ.TSP.15 

RQ.TSP.40 

TH.OUT.228.06 

TH.SU.228.06 

TH.TC.228.06 

Kiểm tra dữ liệu cấu hình. 

Kẻ tấn công có thể đạt được lợi thế từ việc kiểm tra 

dữ liệu cấu hình trên ICC. 

Thiệt hại có thể xảy ra:  

- giảm niềm tin vào môi trường thu phí;  

- dự phòng trước các cuộc tấn công đủ mạnh vào hệ 

thống bằng cách sử dụng kiến thức cụ thể này. 

X X 

  

RQ.TSP.41 
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Số hiệu Mối đe dọa 
DSRC GNSS 

RQ liên quan 

TH.OUT.228.08 

TH.SU.228.08 

Kiến thức nội bộ về thiết kế OBE. 

Kẻ tấn công cố gắng sử dụng các biện pháp kỹ thuật 

và tổ chức (chẳng hạn như kỹ thuật xã hội) để có 

được kiến thức nội bộ hoặc bí mật về ICC. 

Thiệt hại có thể xảy ra: 

- hoạt động ICC/OBE không ổn định; 

- ngăn chặn phát hiện sự kiện thu phí chính xác; 

- tạo ra hồ sơ tính phí không chính xác để trả ít phí 

hơn; 

 - làm giảm niềm tin vào môi trường thu phí. 

X X 
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Phụ lục E 

(Tham khảo) 

Chính sách bảo mật 

E.1 Yêu cầu chung 

E.1.1 Tổng quan về Phụ lục này 

Phạm vi của Phụ lục này là cung cấp một ví dụ về chính sách bảo mật cho một cụm hệ thống 

EFC có tương tác. Phụ lục này cũng giải thích cấu trúc phân cấp dựa trên chính sách bảo 

mật cấp cao nhất này được bổ sung bởi các chính sách bảo mật cấp hai của mỗi thực thể 

tham gia vào cụm EFC này. 

E.1.2 Động cơ thúc đẩy nhu cầu của các chính sách bảo mật 

Theo Điều 5 của TCVN ISO/IEC 27002:2020, mục tiêu của chính sách bảo mật là cung cấp 

hướng quản lý (của bên liên quan, tức là TC, TSP và IM) và hỗ trợ cho việc bảo mật thông 

tin phù hợp với các yêu cầu kinh doanh và luật có liên quan và các quy định. 

Ban lãnh đạo cần thiết lập một định hướng chính sách rõ ràng phù hợp với các mục tiêu kinh 

doanh và thể hiện sự ủng hộ và cam kết đối với bảo mật thông tin thông qua việc ban hành và 

duy trì chính sách an toàn thông tin trong toàn tổ chức. 

Chính sách bảo mật thông tin tổng thể của một chương trình EFC nên được ban hành bởi 

chủ sở hữu của chương trình (ví dụ: chính phủ tài trợ cho một chương trình có thể tương tác 

trên toàn quốc) hoặc nếu không có chủ sở hữu bởi quản lý khả năng tương tác (ví dụ như 

đại diện bởi một ban chỉ đạo được thành lập bởi các nhà khai thác liên quan). 

Chính sách bảo mật của chương trình EFC xác định các ranh giới như một hướng dẫn cho 

các chính sách bảo mật của các nhà khai thác (ví dụ: TC và TSP). Chính sách bảo mật 

chương trình EFC không chứa phân tích rủi ro vì cả chủ sở hữu hệ thống và IM đều không 

biết các lỗ hổng chi tiết của hệ thống hoặc chi phí của các biện pháp bảo mật được yêu cầu. 

Mỗi TC và TSP phải có chính sách bảo mật của riêng mình (do chính sách chương trình EFC 

điều khiển) mô tả cách tiếp cận chung về bảo mật bao gồm hệ thống quản lý bảo mật, tài liệu 

cơ bản, tài sản cần được bảo vệ và phân tích rủi ro. Điều này tạo cơ sở cho bất kỳ triển khai 

bảo mật nào. 

E.2 Ví dụ về chính sách bảo mật lược đồ EFC 

E.2.1 Động lực để bảo mật thông tin 

Thông tin và các quy trình, hệ thống và mạng hỗ trợ là những tài sản kinh doanh rất quan trọng 

trong hệ thống EFC. Toàn bộ mô hình kinh doanh dựa trên việc thu thập thông tin, xử lý thông 

tin thu thập được và thu tiền thanh toán từ các SU dựa trên thông tin thu thập đã xử lý. 

Bảo mật thông tin là điều cần thiết cho tính chính xác, độ tin cậy cũng như độ tin cậy và tính 

khả dụng của hệ thống EFC. 

Ví dụ, nếu một hệ thống EFC là một mạng của một số hệ thống EFC độc lập trước đó, thì rõ 

ràng là các mối đe dọa bảo mật đối với toàn bộ hệ thống EFC tích hợp và tương tác sẽ tăng 

lên mỗi khi một hệ thống mới được thêm vào. Các mối đe dọa có thể là cả bên trong (bên trong 

tổ chức) và bên ngoài. Ví dụ về các mối đe dọa như vậy là gian lận được máy tính hỗ trợ, phá 

hoại và từ chối dịch vụ (ví dụ: “Tôi không có ở đó”) được kích hoạt bởi truy cập trái phép, hack 

máy tính và mã độc hại. Hỏa hoạn và lũ lụt cũng là những ví dụ về các mối đe dọa có thể gây 

ra thiệt hại và tổn thất nghiêm trọng cho người vận hành và các SU của hệ thống. 
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Những thiệt hại này có thể được nhóm lại thành bốn nhóm chính sau (được liệt kê theo thứ 

tự ưu tiên): 

- mất danh tiếng và tính toàn vẹn cá nhân đối với người dùng; 

- tổn thất kinh tế đối với SU; 

- mất danh tiếng và uy tín đối với các nhà khai thác; 

- tổn thất kinh tế cho các nhà khai thác. 

E.2.2 Mục đích của chính sách bảo mật 

Chính sách an toàn thông tin thể hiện cam kết của ban chỉ đạo hệ thống EFC (SC) đối với 

việc triển khai, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý an toàn thông tin của mình. 

Chính sách bảo mật bao gồm các tuyên bố về cách SC dự định bảo vệ thông tin. Mỗi tuyên 

bố yêu cầu thực hiện các thủ tục và thông lệ chi tiết hơn để góp phần giảm thiểu rủi ro tổng 

thể. Chính sách bảo mật là một cách đảm bảo tính bí mật, tính toàn vẹn và tính sẵn có của 

các tài sản trong (các) tổ chức hệ thống EFC cũng như kiến trúc và cơ sở hạ tầng thông tin 

và truyền thông của nó cho lợi ích của hệ thống EFC SUs, TSP và TC. 

Chính sách bảo mật phải đóng góp vào các mục tiêu và chiến lược của tổ chức hệ thống 

EFC. Nó cũng phải hỗ trợ và bảo vệ hoạt động, khả năng cạnh tranh, niềm tin chung và danh 

tiếng của tổ chức. 

E.2.3 Phạm vi của chính sách bảo mật 

Chính sách bảo mật áp dụng cho tất cả nhân viên bao gồm cả nhân viên thường trực và tạm 

thời và bất kỳ người nào khác yêu cầu quyền truy cập thông tin và/hoặc quản lý thông tin 

như một phần của cung cấp dịch vụ hệ thống EFC đóng toàn bộ hoặc các phần của bất kỳ 

vai trò nào của hệ thống EFC được thể hiện trong Hình E.1. Nó cũng áp dụng cho bất kỳ tài 

nguyên quản lý cơ sở vật chất nào thực hiện dịch vụ thay mặt cho hệ thống EFC. 

Hơn nữa, Tiêu chuẩn này xác định các phương pháp tiếp cận sẽ được thực hiện để đảm bảo 

rằng mức độ bảo mật được triển khai trong dịch vụ EFC phù hợp với các rủi ro liên quan. 

 

Hình E.1 - Phạm vi chính sách bảo mật - Nhân sự của các vai trò được đề cập 

Chính sách bảo mật cũng áp dụng cho cơ sở hạ tầng thông tin và truyền thông của hệ thống 

EFC bao gồm những điều sau: 

- tài sản vật chất, chẳng hạn như OBE, RSE, thiết bị máy tính được thể hiện như các thực 

thể trong Hình E.2; tài sản phần mềm được lưu trữ và sử dụng bởi tài sản vật lý; 

- tài sản giữa thông tin, chẳng hạn như thông tin được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu, thông tin 

được trao đổi trên các giao diện các tài sản vật chất, hướng dẫn sử dụng, quy trình; 
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- giao diện giữa các tài sản vật lý được thể hiện như giao diện trong Hình E.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình E.2 - Nội dung và giao diện được đề cập trong chính sách bảo mật của EFC 

E.2.4.1 Tổng quan 

Các tuyên bố chính sách xác định các nguyên tắc bảo mật tổng thể mà người điều hành hệ 

thống EFC tuân theo.  

E.2.4.2 Tuyên bố chính sách chung 

EFC-PS-1: Bảo mật thông tin là bảo vệ thông được xử lý bởi nhân sự và tài sản liên quan tin 

đến được lưu trữ, trao đổi trên các giao diện và việc cung cấp các dịch vụ EFC. 

EFC-PS-2: Mục tiêu của bảo mật thông tin là 

- đảm bảo tính bí mật, tính toàn vẹn và tính sẵn có của tất cả thông tin trong hoạt động và 

quản lý dịch vụ; EFC theo các yêu cầu bảo mật đã chọn, 

- đóng góp vào các mục tiêu và chiến lược của tổ chức hệ thống EFC, đồng thời hỗ trợ và 

bảo vệ hoạt động của tổ chức, khả năng cạnh tranh, niềm tin chung và danh tiếng,  

- ngăn ngừa và hạn chế hậu quả của các sự cố an toàn thông tin không mong muốn hoặc 

không mong muốn, và 

- xây dựng lòng tin cần thiết và sự tin cậy giữa các nhà điều hành. 

EFC-PS-3: Cách tiếp cận được thực hiện để quản lý an toàn thông tin phải dựa trên các khía 

cạnh sau: 

a) Thiết lập các yêu cầu bảo mật bằng cách: 

1) đánh giá rủi ro đối với tổ chức, 
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2) bao gồm các yêu cầu pháp lý, luật định, quy định và hợp đồng mà dịch vụ EFC phải 

cố gắng, và 

3) bao gồm tập hợp các nguyên tắc, mục tiêu và yêu cầu kinh doanh cụ thể đối với 

thông tin xử lý trong hệ thống EFC. 

b) Lựa chọn và thực hiện các biện pháp kiểm soát để đảm bảo rằng rủi ro được giảm xuống 

mức có thể chấp nhận được. 

EFC-PS-4: Ban chỉ đạo/quản lý khả năng tương tác giám sát, điều phối và hỗ trợ việc thực 

hiện, duy trì và cải tiến tất cả các hệ thống quản lý an toàn thông tin bao gồm dịch vụ EFC 

và cung cấp các nguồn lực cần thiết cho cam kết này. 

EFC-PS-5: Hệ thống EFC sẽ sử dụng các tiêu chuẩn an ninh quốc tế và châu Âu cũng như 

luật pháp quốc gia và châu Âu về tính liêm chính của cá nhân. 

E.2.4.3 Tổ chức bảo mật thông tin 

EFC-PS-6: Ban chỉ đạo/quản lý khả năng tương tác nên phê duyệt tất cả các chính sách bảo 

mật thông tin và phân công vai trò bảo mật trong các tổ chức hệ thống EFC. 

EFC-PS-7: Mỗi nhà điều hành hệ thống EFC phải có chính sách bảo mật thông tin riêng được 

phê duyệt bởi ban chỉ đạo/quản lý khả năng tương tác. 

EFC-PS-8: Các yêu cầu bảo mật thông tin cơ bản chung cho hệ thống EFC dựa trên khung 

bảo mật EFC và TCVN ISO/IEC 27001, hoặc tương đương, sẽ được thiết lập và duy trì cho 

tất cả các thực thể. 

EFC-PS-9: Cần có các yêu cầu đối với các thỏa thuận về bảo mật hoặc không tiết lộ phản 

ánh lại nhu cầu của tổ chức đối với việc bảo vệ thông tin. 

EFC-PS-10: Việc quản lý an toàn thông tin phải được xem xét theo các khoảng thời gian đã 

định hoặc khi xảy ra các thay đổi quan trọng liên quan đến an toàn thông tin. 

EFC-PS-11: Cần có quy trình phê duyệt và cấp phép cho các phương tiện xử lý thông tin 

mới. 

EFC-PS-12: Các biện pháp bảo mật cho các hệ thống mới hoặc đã thay đổi nên được lựa 

chọn dựa trên đánh giá rủi ro và lỗ hổng bảo mật. Việc lựa chọn các biện pháp phải dựa trên 

các yêu cầu bảo vệ của hệ thống. 

EFC-PS-13: Sự an toàn của thông tin và cơ sở thông tin của tổ chức cũng như việc xử lý và 

truyền đạt thông tin không được giảm đi khi giới thiệu các sản phẩm hoặc dịch vụ bên ngoài. 

EFC-PS-14: Bất kỳ ai được cấp quyền truy cập vào một trong các phương tiện xử lý thông 

tin hệ thống EFC phải tuân theo các nguyên tắc nội bộ để sử dụng an toàn. 

EFC-PS-15: Dữ liệu cá nhân nhạy cảm cần được bảo vệ bằng các biện pháp bảo mật hợp 

lý chống lại các rủi ro như mất mát hoặc truy cập trái phép, phá hủy, sử dụng, sửa đổi hoặc 

tiết lộ dữ liệu. 

EFC-PS-16: Cần có các quy trình để chống lại sự gián đoạn hoạt động kinh doanh và mất 

thông tin trong những trường hợp sự cố an toàn thông tin có ảnh hưởng lớn đến hoạt động 

hàng ngày của dịch vụ EFC. 

E.2.4.4 Quản lý tài sản 

EFC-PS-17: Tất cả các tài sản của hệ thống EFC phải được hạch toán và phải có một chủ 

sở hữu được chỉ định. 

EFC-PS-18: Tất cả người dùng tài sản hệ thống EFC phải được ủy quyền để truy cập vào 

hệ thống thích hợp, tài nguyên và thông tin của họ. 
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EFC-PS-19: Các biện pháp bảo mật có hệ thống nên được thực hiện để ngăn chặn, phát 

hiện, theo dõi và xử lý các sự kiện không mong muốn. 

EFC-PS-20: Tất cả thông tin phải được phân loại để chỉ ra nhu cầu, mức độ ưu tiên và mức 

độ bảo vệ dự kiến khi xử lý thông tin. 

EFC-PS-21: Các phương tiện xử lý thông tin quan trọng hoặc nhạy cảm phải được đặt trong 

các khu vực an toàn và nếu được coi là cần thiết, được bảo vệ bằng các biện pháp kiểm soát 

ra vào/truy cập. 

EFC-PS-22: Phần mềm cần được bảo vệ khỏi mã độc. 

EFC-PS-23: Truy xuất nguồn gốc đầy đủ phải là một nguyên tắc cầm quyền. 

E.2.4.5 Vi phạm và trừng phạt 

EFC-PS-24: Bất kỳ nhân viên nào nằm trong phạm vi của chính sách bảo mật này đều phải 

có nghĩa vụ báo cáo bất kỳ sự cố hoặc vi phạm an toàn thông tin. 

EFC-PS-25: Các hậu quả đối với nhân viên gây ra vi phạm các quy định bảo mật nên được đánh 

giá riêng lẻ. Cố ý vi phạm các quy định về bảo mật nên được coi là hành vi bỏ bê nhiệm vụ. 

E.2.4.6 Xem xét và đánh giá 

EFC-PS-26: Đánh giá rủi ro thường xuyên nên được thực hiện như một bản sửa đổi của các 

biện pháp an ninh hệ thống EFC và thực tiễn hoạt động. Ngoài ra, đánh giá rủi ro nên được 

thực hiện khi có những thay đổi đáng kể đối với tình huống đe dọa. 

EFC-PS-27: Trong trường hợp không tuân thủ hoặc vi phạm bảo mật liên quan đến các sự 

kiện, sửa đổi bảo mật và kiểm tra nội bộ khác hoặc khi yêu cầu thay đổi mức độ đe dọa, một 

quá trình cải tiến và học tập có hệ thống phải được thực hiện theo thứ tự để giảm thiểu rủi 

ro xảy ra các sự kiện và sự không phù hợp tương tự. 

E.2.4.7 Kiểm toán 

EFC-PS-28: Đánh giá kỹ thuật phải được thực hiện theo quyết định của ban giám đốc. 

Suchauditsmaybao gồm thử nghiệm thâm nhập. Mọi công việc đánh giá kỹ thuật phải được 

thực hiện dưới sự giám sát của cá nhân được ủy quyền, có năng lực về mặt kỹ thuật. 

EFC-PS-29: Bất kỳ hoạt động kiểm tra hệ thống vận hành nào cũng phải được lập kế hoạch 

cẩn thận để giảm thiểu gián đoạn việc vận hành hệ thống. Tất cả các công việc đánh giá cần 

được sự chấp thuận của ban quản lý hệ thống. 

Kiểm tra kiểm toán nên được giới hạn để chỉ đọc kiểm tra dữ liệu trực tiếp. Bất kỳ loại kiểm 

tra nào khác sẽ được thực hiện trên các bản sao dữ liệu sẽ bị hủy sau khi không còn cần 

thiết nữa. 

E.3 Phát triển các chính sách bảo mật của nhà khai thác 

E.3.1 Yêu cầu chung 

Tuyên bố EFC-PS-7 yêu cầu mỗi nhà khai thác, tức là TC và TSP, phải có chính sách bảo 

mật thông tin riêng của mình dựa trên chính sách bảo mật chương trình EFC đã được SC 

phê duyệt. Chính sách bảo mật này phải chứa các chi tiết bổ sung cho các tuyên bố chính 

sách sơ đồ liên quan đến các yêu cầu và biện pháp bảo mật do phân tích rủi ro nội bộ của 

nhà khai thác. 

Ở cấp độ cao nhất, chính sách bảo mật của nhà điều hành sẽ rất giống với chính sách bảo 

mật của chương trình EFC. Đối với phần chi tiết hơn, TCVN 10541:2014 (ISO/IEC 

27003:2010) bao gồm hướng dẫn cho người vận hành xác định phạm vi ISMS, ranh giới và 
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phát triển chính sách bảo mật, phân tích các yêu cầu bảo mật thông tin, và thực hiện đánh 

giá rủi ro và lập kế hoạch xử lý rủi ro, nghĩa là các biện pháp an ninh. 

E.3.2 Yêu cầu về giao diện 

Điều 6.3 của tài liệu này cung cấp một đánh giá rủi ro được đơn giản hóa cho ba loại giao 

diện truyền thông thường được sử dụng trong hệ thống EFC. Các yêu cầu kết quả và các 

biện pháp bảo mật phải là đặc điểm kỹ thuật tối thiểu bắt buộc trong chính sách bảo mật để 

bảo vệ giao diện truyền thông của mọi người vận hành chương trình EFC. 

E.3.3 Yêu cầu về lưu trữ dữ liệu 

Điều khoản 6.4 của tài liệu này cung cấp một đánh giá rủi ro được đơn giản hóa cho các kho 

dữ liệu trong OBE, RSE và trong TC hoặc TSP Back End. Tập hợp các yêu cầu kết quả phải 

là đặc điểm kỹ thuật tối thiểu bắt buộc trong chính sách bảo mật để bảo vệ lưu trữ dữ liệu 

của mọi người vận hành chương trình EFC. 
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Phụ lục F 

(Tham khảo) 

Ví dụ về chính sách bảo mật EETS 

F.1 Yêu cầu chung 

Như đã đề cập trong phần Giới thiệu của Tiêu chuẩn này, giải pháp bảo mật được cung cấp 

cũng nên áp dụng cho dịch vụ thu phí điện tử của Châu Âu (EETS). Về nguyên tắc, chính 

sách bảo mật EETS tổng thể có thể dựa trên chính sách bảo mật EFC. Ví dụ trong E.2. Chính 

sách bảo mật EETS có thể được mở rộng theo các phần được xác định trong các Điều khoản 

bên dưới. 

F.2 Các luật và quy định cơ bản 

Cơ sở cho chính sách bảo mật EETS là các luật và quy định của Châu Âu. Hệ thống EETS 

phải tuân thủ những điều sau: 

- EETS-PS-1: Chỉ thị (EU) 2019/520 hoặc bất kỳ bản cập nhật nào của chỉ thị này; 

- EETS-PS-2: Hành động được ủy quyền và hành động triển khai cho Chỉ thị 2019/520 hoặc 

bất kỳ bản cập nhật nào trong số này; 

- EETS-PS-3: Chỉ thị của EU 2016/679/EC hoặc bất kỳ bản cập nhật nào của chỉ thị này. 

Sự cải tiến sau đây của luật Châu Âu hiện hành trong chính sách EETS này có hiệu lực đối 

với các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông điện tử công khai. 

- EETS-PS-4: Quyết định của Ủy ban EU 2008/597/EC hoặc bất kỳ cập nhật nào của quyết 

định này. 

F.3 Tổ chức bảo mật thông tin EETS 

F.3.1 Yêu cầu chung 

Tổ chức thông tin được xác định trong E.2.4.3 được cập nhật cho EETS với các tuyên bố 

chính sách được xác định trong các điều khoản phụ bên dưới. 

F.3.2 Ban chỉ đạo 

EETS-PS-5: Ban chỉ đạo (SC) ban hành và duy trì chính sách bảo mật EETS nên được thành 

lập bởi các bên liên quan quan tâm đến hệ thống EETS. Ít nhất các quốc gia thành viên quan 

tâm và các TC (hoặc hiệp hội TC) nên có đại biểu trong Ban chỉ đạo (ví dụ: các quốc gia 

thành viên quan tâm đang tham gia vào công việc của Nhóm Stockholm, các TC hiện có). 

F.3.3 Mô hình tin cậy 

EETS-PS-6: Mô hình tin cậy phải theo Điều 5 dựa trên mô hình ngang hàng dựa trên các cơ 

quan cấp chứng chỉ của các TC và TSP. Không nên sử dụng một cơ quan chứng nhận cấp 

cao nhất cho tất cả TSP và TC trong ngữ cảnh EETS. Rủi ro và trách nhiệm pháp lý liên quan 

đến việc cung cấp một dịch vụ TTP trung tâm như vậy là quá cao để có thể được quản lý bởi 

một đơn vị duy nhất. Tuy nhiên, một số TSP và CTV có thể tin tưởng cùng một bên thứ ba 

đáng tin cậy cấp chứng chỉ gốc của EETS-PS-8: TTP nên phát triển và phê duyệt chính sách 

bảo mật cụ thể EETS của mình theo cách tương tự như Chính sách gốc của Châu Âu dành 

cho hệ thống máy đo tốc độ kỹ thuật số (xem [26]). 
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Phụ lục G 

(Tham khảo) 

Đề xuất triển khai tập trung vào quyền riêng tư 

G.1 Yêu cầu chung 

Quyền riêng tư là một vấn đề quan trọng khi thiết lập hệ thống EFC. Phụ lục này cung cấp 

các khuyến nghị triển khai hỗ trợ các giải pháp tập trung vào quyền riêng tư dựa trên việc chỉ 

cung cấp dữ liểu ở mức tối thiểu. 

Các hệ thống EFC về bản chất được liên kết với việc di chuyển và trao đổi dữ liệu. Mặc dù 

sự tiến hóa và phát triển của công nghệ tạo ra nhiều cơ hội cho việc cung cấp các dịch vụ 

ITS ngày càng phức tạp hơn hầu hết được thiết kế vì lợi ích của người dùng, nhưng điều bắt 

buộc là như một phần của thiết kế cơ bản của hệ thống, các yêu cầu pháp lý và đạo đức đối 

với quyền riêng tư và việc bảo vệ dữ liệu cá nhân được tính đến ở giai đoạn thiết kế hệ thống 

ban đầu. Điều này không chỉ mong muốn từ quan điểm đạo đức mà về cơ bản là bắt buộc 

để một hệ thống tuân thủ pháp luật. Điều này có nghĩa là không chỉ xem xét việc sử dụng 

tiềm năng mà còn cả việc bảo vệ chống lại việc sử dụng sai dữ liệu trong hệ thống. 

Luật bảo vệ quyền riêng tư dữ liệu cụ thể thường được thực hiện bởi luật pháp quốc gia và 

cho nhiều nền tảng xã hội, văn hóa, kinh tế và pháp lý khác nhau giữa các quốc gia. Tuy 

nhiên, các nguyên tắc chung là phổ biến về mặt địa lý trong nhiều trường hợp. Mặc dù có thể 

có các khía cạnh quốc gia cụ thể đối với quyền riêng tư dữ liệu và bảo vệ dữ liệu, nhưng vẫn 

có những khía cạnh chung mang tính toàn cầu. Bảo vệ quyền riêng tư là quan trọng theo 

quan điểm chấp nhận của người dùng cũng như để đáp ứng đầy đủ các yêu cầu pháp lý 

được thể hiện trong các luật và chỉ thị khác nhau về quyền riêng tư dữ liệu và bảo vệ dữ liệu 

cá nhân. 

Việc xử lý dữ liệu cá nhân cho các mục đích khác (ví dụ: thanh toán khi bạn mua bảo hiểm 

hoặc tiếp thị dựa trên hành vi) chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý rõ ràng và rõ ràng từ sự 

đồng ý của chủ thể dữ liệu (người dùng). 

G.2 Cơ sở pháp lý ở EU 

G.2.1 Quy định chung về bảo vệ dữ liệu của Châu Âu (Chỉ thị của EU 2016/679/EC) 

Tất cả dữ liệu liên quan đến một thể nhân được nhận dạng trực tiếp hoặc gián tiếp phải được 

coi là dữ liệu cá nhân. 

Việc bảo vệ dữ liệu cá nhân của người dùng phải tuân theo Chỉ thị của EU 2016/679/EC và 

dựa trên các nguyên tắc sau được nêu trong Điều 5: 

- dữ liệu vị trí của người dùng do hệ thống EFC thu thập sẽ không được sử dụng cho bất kỳ 

mục đích nào khác ngoài mục đích việc tính toán và thu phí (“nguyên tắc giới hạn mục đích”); 

- mọi dữ liệu cá nhân được lưu trữ của người dùng được hệ thống EFC thu thập phải chính 

xác và ở đâu cần thiết, được cập nhật (“nguyên tắc chính xác”); 

- bất kỳ dữ liệu nào không liên quan đến việc tính toán và thu phí sẽ không được thu thập, 

và nếu chúng đã được thu thập, chúng sẽ bị loại bỏ ngay khi sự không liên quan của chúng 

trở nên rõ ràng (“nguyên tắc giảm thiểu dữ liệu”); 

- ngay khi dữ liệu cá nhân không còn được yêu cầu cho việc tính toán và thu phí, họ sẽ bị 

loại bỏ (“nguyên tắc giới hạn lưu trữ”); 

- tất cả dữ liệu cá nhân phải được xử lý theo cách đảm bảo tính bảo mật thích hợp (“tính toàn 

vẹn và nguyên tắc bảo mật ”); 
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- người kiểm soát dữ liệu phải luôn chịu trách nhiệm (“nguyên tắc trách nhiệm”). Các luật 

khác ngoài châu Âu đang áp dụng các nguyên tắc tương tự. 

G.2.2 Chỉ thị bảo vệ dữ liệu chung của Châu Âu (GDPR) 

Chỉ thị bảo vệ dữ liệu chung của Châu Âu (GDPR) yêu cầu cách tiếp cận "bảo mật theo thiết 

kế" được thông qua từ khi bắt đầu thiết kế EFC để xác định kiến trúc, hoạt động và quản lý 

của các ứng dụng và hệ thống. Ngoài ra, GDPR còn yêu cầu tác động đến quyền riêng tư và 

bảo vệ dữ liệu đánh giá được thực hiện để xác định các biện pháp an ninh thích hợp và tốt 

nhất hiện có các kỹ thuật về quyền riêng tư, bảo vệ dữ liệu và bảo mật được phát triển. 

G.3 Yêu cầu của người sử dụng dịch vụ 

Trong một hệ thống EFC, có ba bên (TC, TSP và SU) quan tâm đến độ tin cậy, bảo mật, tính 

toàn vẹn, tính xác thực, tính khả dụng, tính bảo mật, tính không từ chối và quyền riêng tư (ít 

nhất là đối với ô tô cá nhân) của dữ liệu liên quan đến EFC. Do đó, các yêu cầu của người 

dùng sau đây về bảo mật và quyền riêng tư được khuyến khích. 

- Phương pháp tiếp cận “bảo mật theo thiết kế” nên được áp dụng ngay từ đầu thiết kế và “tốt 

nhất hiện có các kỹ thuật” về quyền riêng tư, bảo vệ dữ liệu và bảo mật cần được thực hiện. 

- Sự ẩn danh của người dùng dịch vụ nên được bảo vệ bằng cách sử dụng một cách thuận 

lợi các giải pháp đó chỉ thu thập dữ liệu sử dụng đường bộ của phương tiện cho EFC và chỉ 

sử dụng dữ liệu cho mục đích đó. 

- Một hệ thống phải được thiết kế với đầy đủ khả năng để kiểm tra tính đúng đắn của các hoạt 

động của SU bao gồm cả việc lưu trữ dữ liệu thô trong trường hợp có tranh chấp tại tòa án. 

- Một hệ thống nên được thiết kế để dữ liệu chi tiết về chuyến đi được xóa sạch và vĩnh viễn 

khỏi hệ thống hoặc không được cá nhân hóa sau khi các khoản phí đã được thanh toán. 

- Để bảo vệ các người dùng (SU) chống lại việc xâm phạm quyền riêng tư của họ, pháp nhân 

chịu trách nhiệm thẩm vấn và kiểm soát nên tránh lưu giữ hồ sơ sử dụng đường bộ của các 

giao dịch đã kiểm tra khi không dấu hiệu của sự không tuân thủ được phát hiện. Danh tính 

của SU sẽ không được xác định rõ ràng nếu có bằng chứng cho thấy chiếc xe đã qua sử 

dụng đã phạm một điều gì đó được xác định rõ ràng về hệ thống định giá đường bộ. Danh 

tính của SU sẽ không được xác định trừ khi có bằng chứng cho thấy chiếc xe đã qua sử dụng 

đã vi phạm điều gì đó được coi là vi phạm chỉ thu thập dữ liệu sử dụng đường bộ của phương 

tiện cho EFC và chỉ sử dụng dữ liệu cho mục đích đó. 

- Chỉ có thể thực hiện việc xử lý đối với các hoạt động tiếp thị (ví dụ thanh toán khi bạn mua 

bảo hiểm hoặc tiếp thị dựa trên hành vi) khi có sự đồng ý rõ ràng và rõ ràng từ SU. 
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