
Chính phủ Ukraine nói chiến trường kỹ thuật 
số là chìa khóa cho chiến tranh với Nga 

Thứ trưởng Bộ Chuyển đổi kỹ thuật số cho biết các chiến dịch tiếp cận với 

người Nga thông qua internet đã thành công. 

Ukraine đang làm việc để giữ cho cơ sở hạ tầng kỹ thuật số của mình hoạt 

động giữa cuộc chiến với Nga trong khi chống lại thông tin sai lệch và tấn 

công mạng, Oleksandr Bornyakov, Thứ trưởng Bộ Chuyển đổi kỹ thuật số 

của Ukraine cho biết. 

Ông Bornyakov đã xuất hiện tại một sự kiện ảo hôm thứ Tư do công ty trí 

tuệ nhân tạo Collective tổ chức để nói về vai trò của công nghệ và thông tin 

trong chiến tranh. "Đã có hai năm xảy ra các sự kiện Covid, và chúng tôi 

đã học được cách làm việc từ xa và di chuyển rất nhiều cơ sở hạ tầng lên 

đám mây, vì vậy chúng tôi đã sẵn sàng nếu điều gì đó như vậy xảy ra", 

ông Bornyakov nói. "Sau đó, một lần nữa, tôi không nghĩ rằng bạn có thể 

sẵn sàng cho những sự kiện như vậy khi quê hương của bạn và hầu hết 

đất nước đang bị tấn công." 

Sau đây là những điểm nổi bật trong các bình luận của ông: 

Dẫn đến cuộc xâm lược của Nga 

[Trước chiến tranh,] chúng tôi đã xây dựng một nhà nước kỹ thuật số, 

chúng tôi đã xây dựng các dịch vụ chính phủ thuận tiện nhất trên thế giới 

và chúng tôi đã tập trung vào các nhiệm vụ khác nhau. Chúng tôi đang xây 

dựng một trong những trung tâm lớn nhất - thực sự là lớn nhất - [công 

nghệ thông tin] ở Đông Âu. Hồi đó, chúng tôi tập trung vào việc tạo ra một 

cái gì đó. 

Khả năng phục hồi của cơ sở hạ tầng CNTT của Ukraine 

Hầu hết các cơ sở hạ tầng ở Ukraine đang hoạt động. Ý tôi là, truyền 

thông đang hoạt động, TV hoạt động, các dịch vụ của chính phủ đang hoạt 

động. Bạn có thể tiến hành kinh doanh, bạn có thể trả thuế, bạn có thể đi 



đến ngân hàng. Hệ thống thanh toán đang hoạt động. Vì vậy, Nga không 

thể phá vỡ mãnh liệt bất cứ điều gì. 

Elon Musk đã đáp lời kêu gọi của chúng tôi và kích hoạt Starlink ở Ukraine. 

Cho đến nay, chúng tôi đã nhận được khoảng 1.500 máy thu vệ tinh và 

được cho là sẽ có thêm khoảng 5.000 máy nữa. Vì vậy, một khi chúng tôi 

có những thiết bị này chúng tôi sẽ đưa chúng đi khắp đất nước để đảm 

bảo rằng ngay cả khi Nga phá vỡ các tháp di động hoặc bằng cách nào đó 

cắt điện thoại cố định, chúng tôi vẫn có thể liên lạc. 

Chống lại thông tin sai lệch của Nga 

Chúng tôi quyết định tiếp cận với [người Nga] thông qua internet với các 

thông điệp thực sự cụ thể. Trước hết, chính phủ Nga đã phủ nhận rằng 

đây là một cuộc chiến tranh. Họ nói rằng đây là một chiến dịch đặc biệt. Vì 

vậy, chúng tôi đã nhắm mục tiêu vào một chiến dịch và chúng tôi đã thực 

hiện một chiến dịch để nói với người dân Nga rằng đây là chiến tranh. 

Thứ hai, họ phủ nhận rằng có thương vong, có những người lính đã chết ở 

Ukraine. Vì vậy, chúng tôi quyết định hiển thị hình ảnh và tên của những 

người lính đã chết trên các phương tiện truyền thông Nga. Ý tôi là, qua 

internet, tất nhiên. Chúng tôi không thể liên lạc với TV của họ. Điều đó là 

không thể. 

Và những chiến dịch đó đã thành công bởi vì, trước hết, một số nhóm đối 

lập Nga bắt đầu nói về điều này như một cuộc chiến tranh. Thứ hai, cuối 

cùng họ nói rằng có thương vong và có người chết. 

"Quân đội Công Nghệ Thông tin - CNTT" của Ukraine 

Chúng tôi đã tạo ra một đội quân CNTT, với sự tham gia của 200.000 

người và những cá nhân muốn giúp Ukraine chiến đấu chống lại Nga. Vì 

vậy, vào ngày đầu tiên, chúng tôi đã hoàn toàn gỡ bỏ trang web của 

Kremlin, các dịch vụ web giao dịch chứng khoán của họ, cổng dịch vụ 

chính phủ của họ đã bị sập và vẫn còn rất nhiều thứ nữa. Hóa ra, họ chưa 

sẵn sàng. 



Chúng tôi đã bị tấn công trong 8 năm. Và tôi có thể so sánh điều này với 

Microsoft Windows, bởi vì rất nhiều tin tặc muốn phá vỡ Microsoft Windows 

trong nhiều năm, vì vậy cuối cùng Microsoft đã xây dựng hệ điều hành 

được bảo vệ nhất - bạn không thể chỉ xâm nhập vào nó vì Microsoft có rất 

nhiều kinh nghiệm trong việc bảo vệ hệ thống của họ. Vì vậy, tôi nghĩ rằng 

một điều rất tương tự đã xảy ra với cơ sở hạ tầng mạng của Ukraine. 

Cắt đứt Nga khỏi nền kinh tế kỹ thuật số 

Hàng trăm công ty đã rời khỏi Nga, và mục tiêu cuối cùng của chúng tôi - 

chúng tôi đã yêu cầu Visa và Mastercard và sau đó họ rời đi - nhưng bây 

giờ chúng tôi nghĩ rằng ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là chặn hoàn toàn 

App Store và Google Play từ Nga. 

Rất nhiều công dân Nga nghĩ rằng điều này là ok để gửi quân đội vào một 

quốc gia khác. Vì vậy, chúng tôi muốn cho họ thấy rằng nó sẽ không xảy ra 

mà không có hậu quả. 

 


