
Một "cuộc chiến tranh mạng toàn diện" xuất hiện 

ở Ukraine 

Người Nga đã không thực hiện một cuộc tấn công mạng thảm khốc nhưng 

đã giữ cho những người bảo vệ Ukraine bận rộn với một chiến dịch không 

ngừng nghỉ. 

Cuộc xâm lược Ukraine 

Một cuộc chiến tranh mạng toàn diện đang nổi lên ở Ukraine 

Cuộc xung đột Ukraine-Nga đã làm dấy lên lo ngại về một cuộc chiến tranh 

mạng, nhưng thế giới vẫn chưa thấy những dấu hiệu đầu tiên của cuộc 

chiến. Hoa Kỳ đang xây dựng an ninh mạng của Ukraine, nhưng tin tặc 

Nga đã làm cho các phương tiện truyền thông và công chúng hoài nghi 

hơn. Những người bảo vệ không gian mạng của Ukraine đang phải vật lộn 

để bảo vệ cơ sở hạ tầng dân sự của mình khỏi các cuộc tấn công mạng. 

Trong khi đó, Nga đang lan truyền thông tin sai lệch và hình ảnh để biện 

minh cho cuộc xâm lược Ukraine. 

Cuộc xung đột ở Ukraine đã thúc đẩy sự hợp tác quốc tế. Chính phủ Mỹ đã 

tăng viện trợ nhân đạo cho Ukraine, bao gồm các quỹ an ninh mạng và EU 

đã huy động các chuyên gia mạng để giúp bảo vệ cơ sở hạ tầng của 

Ukraine. Microsoft đã phát hiện một số cuộc tấn công mạng sớm và đã 

thẳng thắn về việc bảo mật cơ sở hạ tầng kỹ thuật số. Với cuộc chiến ở 

Ukraine leo thang, các cuộc tấn công mạng cũng vậy. Nhưng những nỗ lực 

này đã đủ chưa? 

Hoa Kỳ được kêu gọi điều tra các cuộc tấn công mạng của Nga chống lại 

cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine. Số lượng các cuộc tấn công từ 

chối dịch vụ phân tán nhắm vào các công ty Mỹ đã tăng lên kể từ tháng 2 

năm 2022. Khi chiến tranh mạng leo thang, các cơ quan tình báo phương 

Tây đang điều tra phạm vi và tần suất của các cuộc tấn công này. 

DNSFilter đã thành lập một liên minh với các nhà cung cấp công nghệ để 

gây quỹ cho Ukraine. Và Mandiant đã bắt đầu một trung tâm tài nguyên 

khủng hoảng. 



Vào mùa xuân năm 2014, các lực lượng vũ trang Nga đã vượt qua biên 

giới vật lý vào các khu vực phía đông của Ukraine và tấn công vào các hệ 

thống CNTT của Ukraine. Họ đã sử dụng các cuộc tấn công này như một 

sự phân tâm khi họ làm việc để gây ra sự bất ổn chính trị cho người dân 

Ukraine. Họ đã có quyền truy cập vào Ủy ban Bầu cử Trung ương chỉ vài 

ngày trước cuộc bỏ phiếu tổng thống và làm tê liệt các bộ phận của mạng 

bằng phần mềm tiên tiến. Họ cũng đã tấn công trang web bầu cử quốc hội 

Ukraine vào tháng 10. 

Chiến tranh mạng toàn diện 

Hacktivists liên kết với Anonymous gần đây đã tuyên bố chiến tranh mạng 

chống lại Nga. Khi chiến tranh leo thang, các hoạt động mặt tiền mạng 

khác có thể sẽ theo sau. Trong khi chính phủ Nga và các tổ chức do nhà 

nước bảo trợ khác có thể sẽ nhắm mục tiêu vào các nhân vật chính của 

cuộc xung đột, các nhóm tội phạm khác hoạt động trong chiến trường Nga 

cũng có thể tăng cường các cuộc tấn công vào các đồng minh của 

Ukraine. Ví dụ, nhóm Conti có cả thành viên thân Nga và thân Ukraine. 

Các quan chức Ukraine đang cố gắng kiểm soát cuộc xung đột. Chính phủ 

đang tranh giành để thu thập các công cụ hack vì họ lo ngại cuộc tấn công 

có thể dẫn đến một cuộc tấn công mạng trả đũa. Nhưng bất chấp sự thiếu 

khả năng tấn công mạng rõ ràng, chính phủ Ukraine đã kêu gọi công khai 

tập hợp "quân đội CNTT" bằng cách công bố thông tin trên tài khoản 

Twitter và trang Facebook của mình. Trong khi đó, tin tặc Nga đã nhắm 

mục tiêu vào các ngân hàng Ukraine và Bộ Quốc phòng. 

Kết quả là, một số chương trình tiền thưởng lỗi đã hạn chế các khoản 

thanh toán cho những người tham gia Ukraine. CTO của HackerOne cho 

biết điều này là do các lệnh trừng phạt được áp dụng đối với các tỉnh ly 

khai của Ukraine. Nhưng không rõ liệu Nga có thực sự hành động trước 

mối đe dọa này hay không. Nó chắc chắn đáng xem khi tình hình tiếp tục 

phát triển. Nếu chính phủ Nga phát động một cuộc chiến tranh mạng toàn 

diện ở Ukraine, nó sẽ ảnh hưởng đến cả Mỹ và các đồng minh. 

Các quan chức tình báo Ukraine và phương Tây lo ngại quân đoàn tin tặc 

tinh nhuệ của Moscow sẽ tiến hành các cuộc tấn công mạng làm tê liệt để 



bổ sung cho cuộc xâm lược Ukraine. Thay vào đó, chiến tranh mạng đã là 

một cái gì đó gần gũi hơn với chiến tranh chiến hào Internet: một cuộc 

xung đột không ngừng, nếu đôi khi không phức tạp đã gây thương vong 

nhưng có tác động hạn chế đến quá trình chiến đấu. 

Một số cuộc tấn công đã gây khó chịu, làm chậm dịch vụ internet của một 

số người Ukraine hoặc đánh sập nó hoàn toàn, làm mất uy tín các trang 

web và phá hủy các tệp trên một số lượng nhỏ máy tính. Những người 

khác đã đạt được ít hơn là giữ cho những người bảo vệ không gian mạng 

của Ukraine bận rộn. Gần đây, khi các mục tiêu chiến lược của Nga dường 

như đang chuyển sang miền đông Ukraine, các cuộc tấn công mới và đáng 

báo động hơn vào ngành năng lượng của Ukraine đã được phát hiện, cho 

thấy giai đoạn tiếp theo của cuộc chiến có thể bao gồm một cuộc xung đột 

mạng tích cực hơn. 

Những gì Ukraine chưa từng thấy là một cuộc tấn công lớn, cấp chiến lược 

thành công vào cơ sở hạ tầng dân sự, với sự xâm lược và khả năng kỹ 

thuật mà các tin tặc ưu tú của Moscow đã thể hiện trong quá khứ. 

Tuy nhiên, cuộc chiến không gian mạng đã "không ngừng nghỉ", theo  Tom 

Burt,  phó chủ tịch bảo mật và tin tưởng khách hàng của Microsoft Corp. 

Microsoft đã chứng kiến "ít nhất một bậc tăng cường độ về tần suất và 

mức độ nghiêm trọng của các cuộc tấn công kể từ trước cuộc xâm lược", 

ông Burt nói. 

"Đây là một cuộc chiến tranh mạng toàn diện, toàn diện", ông nói. 

Moscow thường xuyên phủ nhận các cáo buộc về các cuộc tấn công mạng 

chống lại các quốc gia khác và cho biết gần đây các trang web của chính 

phủ nước này đang phải đối mặt với sự gián đoạn mạng chưa từng có. 

Trong khi các nhà phân tích an ninh mạng và các quan chức tình báo đang 

làm việc để hiểu tại sao quy mô của các tội phạm mạng của Nga đã bị hạn 

chế hơn nhiều so với lo ngại, một số giả thuyết đã xuất hiện. 

Cơ quan nhà nước bảo vệ mạng 

Nga và Ukraine đang ngày càng dựa vào sức mạnh của vũ khí mạng để đe 

dọa và gây bất ổn cho các đối thủ của họ. Những vũ khí này rất khó nhắm 
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mục tiêu và chúng có thể lây lan như một loại virus. Các cuộc tấn công 

mạng cũng chậm - một hacker có thể phải mất nhiều tháng để nghiên cứu 

cơ sở hạ tầng của kẻ thù trước khi phát động một cuộc tấn công. Tuy 

nhiên, nếu kẻ thù phát hiện ra sự xâm nhập, cuộc tấn công mạng có thể 

sụp đổ ngay lập tức. 

Khi Nga bắt đầu cuộc xâm nhập quân sự quy mô lớn vào Ukraine vào ngày 

24/2, hệ thống CNTT và thông tin liên lạc của Ukraine đã bị tấn công trên 

nhiều mặt trận. Trên thực tế, các cuộc tấn công mạng chống lại Ukraine đã 

bắt đầu từ lâu trước khi chiếc xe tăng đầu tiên vượt qua biên giới. Nhiều 

cuộc tấn công có chủ đích, các cuộc tấn công từ chối dịch vụ phân tán và 

phần mềm độc hại đã được tung ra chống lại các mạng ukraine. Quân đội 

không gian mạng Nga thậm chí đã tranh thủ sự trợ giúp của SpaceX. 

Mặc dù thực tế là các cuộc tấn công mạng đã tương đối vô hại cho đến 

nay, cuộc xung đột đã làm dấy lên lo ngại về một cuộc chiến tranh mạng 

toàn diện. Ukraine đã tự bảo vệ mình khỏi các cuộc tấn công mạng trong 

nhiều tháng, nhưng bây giờ có vẻ như Mỹ cũng đã bắt đầu xây dựng hệ 

thống phòng thủ mạng chống lại tin tặc Nga. Mặc dù thực tế là cuộc chiến 

ở Ukraine không rõ ràng như đối tác vật lý của nó, cuộc chiến tranh mạng 

đang leo thang với tốc độ đáng báo động. 

Tin tặc Nga ngày càng tinh vi. Họ đang phát động các cuộc tấn công vào 

các công ty điện lực ukraine và các văn phòng chính phủ với phần mềm 

độc hại tinh vi. Các cuộc tấn công năm 2017 là lớn nhất trong lịch sử các 

cuộc tấn công như vậy. Phần mềm độc hại "NotPetya" đã khai thác phần 

mềm của một công ty CNTT Ukraine, cho phép tin tặc truy cập vào lưới 

điện của nó. Ngoài các công ty điện lực, các mục tiêu khác bao gồm ngân 

hàng, sân bay và văn phòng chính phủ. 

Các chiến lược gia Nga cho rằng chiến dịch thông thường sẽ kết thúc 

trong vài ngày và dường như không triển khai vũ khí mạng cứng rắn nhất 

của họ, các quan chức Mỹ cho biết. Hệ thống phòng thủ không gian mạng 

của Ukraine đã được cải thiện trong những năm gần đây, dưới sự tấn công 

liên tục của tin tặc Nga. Một số cơ quan tình báo Của Nga có thể tham gia 

vào việc tiến hành các chiến dịch tuyên truyền và thông tin sai lệch thay vì 

tiến hành các cuộc tấn công tấn công, các nhà phân tích cho biết. Và, như 



trong cuộc chiến thông thường, Nga có thể đã đánh giá quá cao khả năng 

của chính mình và đánh giá thấp Kiev. 

"Chúng tôi đang thấy những người chơi nhóm B hoặc C ra khỏi Nga", 

Matthew Olney, giám đốc  bộ phận an ninh mạng Talos của Cisco Systems 

Inc. cho biết. "Thật dễ dàng để theo dõi những người này - họ không quá 

sáng tạo." 

Đối với Victor Zhora, phó giám đốc cơ quan bảo vệ mạng nhà nước, cuộc 

chiến tranh mạng hiện tại ở Ukraine bắt đầu vào ngày 14 tháng 1 - vài tuần 

trước khi những chiếc xe tăng đầu tiên của Nga lăn bánh qua biên giới. 

Vào ngày hôm đó, tin tặc đã lấy các trang web của chính phủ ngoại tuyến 

và cố gắng cài đặt phần mềm "gạt nước" phá hoại của họ được thiết kế để 

làm cho các hệ thống máy tính không thể hoạt động. 

Ukrtelecom 

Khi cuộc xung đột ở Ukraine leo thang, mối đe dọa chiến tranh mạng cũng 

vậy. Cơ sở hạ tầng ICT của Ukraine hầu như vẫn còn nguyên vẹn. Chính 

phủ, dẫn đầu bởi Bộ Chuyển đổi Kỹ thuật số, đã tích cực xây dựng các hệ 

thống an ninh mạng của mình. Trong khi đó, cộng đồng mạng đang thể 

hiện sự ủng hộ đối với đất nước. Sự hỗ trợ của họ đối với Ukraine đã giúp 

ngăn chặn sự gia tăng của chiến tranh mạng và duy trì một xã hội mạng an 

toàn. 

Những dấu hiệu đầu tiên cho thấy một cuộc chiến tranh mạng đang nổi lên 

là sự sụp đổ của Ruski-Mir và việc thành lập một "đội quân CNTT" Ukraine 

để chiến đấu với các tác nhân đe dọa của Nga. Kết quả là chiến tranh 

mạng đã phơi bày các công cụ không gian mạng và cơ sở hạ tầng tấn 

công của Nga. Tương tự như vậy, một phản ứng thống nhất của các công 

ty Công nghệ lớn là một cảnh tượng đáng hoan nghênh. Google và 

Amazon đã lên tiếng bảo vệ Ukraine, đồng thời rút doanh nghiệp của họ ra 

khỏi nền kinh tế Nga. 

Nhưng còn mạng lưới điện của Ukraine thì sao? Nga đã bị cáo buộc về 

một số cuộc tấn công mạng vào nước này, bao gồm gây ra sự cố mất điện 

trong thời gian ngắn vào năm 2015 và 2016. Một cuộc biểu tình năm 2013 

ở Kiev đã dẫn đến cuộc tấn công mạng đầu tiên được ghi nhận. Trong khi 
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đó, mạng lưới điện của nước này đã bị gián đoạn vào năm 2015 như một 

phần của cuộc tấn công phối hợp của Nga và các nước láng giềng. Năm 

2017, Nga đã tung ra virus NotPetya ở Ukraine, lây lan trên toàn cầu. 

Khi chiến tranh leo thang, các nỗ lực hack có thể không dừng lại ở đó. Một 

nhóm tội phạm mạng có tên Cyber Partisans đã bị phát hiện đứng đằng 

sau vụ tấn công. Nhóm này đã sử dụng không gian mạng để phá hoại 

quân đội Nga và bước tiến của họ ở Ukraine. Họ cũng nhắm mục tiêu vào 

trạm kiểm soát biên giới Ukraine bằng một loại virus được gọi là gạt nước. 

Phần mềm độc hại này lây nhiễm cho hàng ngàn người chạy trốn khỏi đất 

nước. 

Kể từ đó, chính phủ Ukraine và các mạng lưới kinh doanh quan trọng đã 

phải đối mặt với một tiếng trống liên tục của các cuộc tấn công quy mô nhỏ 

hơn nhưng vẫn có ý nghĩa chiến thuật. 

Vào đầu tháng 2, các kỹ thuật viên của Cisco đã theo dõi khi một kẻ xâm 

nhập cố gắng cài đặt một chương trình truy cập từ xa trên mạng của một 

cơ quan chính phủ Ukraine. Họ đã chặn nó, bắt đầu một trò chơi kéo dài 

hàng tuần của whack-a-mole kỹ thuật số với những kẻ thù đã cố gắng 

nhiều lần để cài đặt nó. 

Vào ngày 24 tháng 2, ngày đầu tiên của cuộc chiến thông thường, một 

cuộc tấn công vào mạng KA-SAT của nhà cung cấp internet vệ tinh Viasat 

đã khiến hàng ngàn modem ở Ukraine không thể sử dụng được, làm suy 

yếu thông tin liên lạc giữa các lực lượng vũ trang Ukraine, ông Zhora nói. 

Một phát ngôn viên của cơ quan của ông Zhora nói rằng trong khi việc phá 

vỡ thông tin liên lạc quân sự "rất có thể" là mục tiêu của cuộc tấn công, 

"không có thông tin nào cho thấy nó làm xấu đi thông tin liên lạc trong quân 

đội Ukraine". 

Vào cuối tháng 3, Ukrtelecom, nhà cung cấp điện thoại cố định lớn nhất 

của đất nước và là nhà cung cấp dịch vụ cho các hệ thống quân sự, chủ 

yếu bị đánh sập do một cuộc tấn công mạng. Cuộc tấn công không ảnh 

hưởng đến các hoạt động quân sự, theo cơ quan an ninh mạng nhà nước. 

Chỉ vài ngày sau đó, trung tâm cuộc gọi quốc gia của chính phủ Ukraine đã 
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bị đánh sập trong một cuộc tấn công mạng khác trong khoảng ba ngày, 

theo ông Zhora. 

Trong cuộc xung đột, các thử nghiệm dịch vụ internet ở Ukraine đã cho 

thấy sự giảm 16% kết nối, so với những tuần trước khi chiến tranh bắt đầu, 

theo các nhà nghiên cứu tại dự án Phát hiện và Phân tích Mất điện Internet 

của Viện Công nghệ Georgia, đo lường sự cố mất internet. 

Ngoài ra, Ukraine đã phải chịu đựng các cuộc tấn công mạng của chính 

phủ và công ty, các cuộc tấn công lừa đảo, các cuộc tấn công mạng vào 

các hệ thống camera trên toàn thành phố, những nỗ lực gần như hàng 

ngày để cài đặt phần mềm gạt nước và thậm chí các cuộc tấn công chiến 

thuật được phát động cùng với các cuộc tấn công quân sự, theo đại diện 

của Dịch vụ Truyền thông đặc biệt và Bảo vệ Thông tin của Nhà nước 

Ukraine và các công ty Mỹ đang giúp bảo vệ các hệ thống này. 

"Ngày càng rõ ràng rằng một trong những lý do khiến các cuộc tấn công ở 

Ukraine được kiểm duyệt là vì những người bảo vệ ở đó rất hung hăng và 

rất giỏi trong việc đối đầu với các diễn viên Nga." 

- John Hultquist của công ty an ninh mạng Mandiant 

Hôm thứ Ba, ESET, một công ty an ninh mạng có trụ sở tại Slovakia và 

nhóm phản ứng khẩn cấp an ninh mạng của Ukraine đã báo cáo rằng một 

chủng phần mềm độc hại mới đã được sử dụng trong một cuộc tấn công 

vào các trạm biến áp điện cao áp ở Ukraine dự kiến sẽ làm hỏng các hệ 

thống vào đầu tháng này. Phần mềm độc hại này tương tự như những gì 

đã được sử dụng trong một cuộc tấn công lưới điện trước đó vào năm 

2016 và được cho là công việc của một đơn vị hack khét tiếng trong cơ 

quan tình báo quân sự GRU của Nga được gọi là Sandworm, các nhà 

nghiên cứu cho biết. Các quan chức không nêu tên tiện ích được nhắm 

mục tiêu nhưng cho biết nó được điều hành tư nhân và khoảng hai triệu 

người sống trong khu vực có thể đã mất điện. Mặc dù nó đã không thành 

công trong việc gõ điện ngoại tuyến, các chuyên gia bày tỏ sự báo động. 

Sandworm  
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Sau khi đánh sập khoảng 70 trang web của chính phủ Ukraine, các tin tặc 

có liên quan đến Nga đã được tìm thấy hoạt động trong các hệ thống của 

nước này. Đây không phải là lần đầu tiên một cuộc tấn công như vậy được 

thực hiện, với chính phủ Mỹ và Anh trích dẫn sự tham gia của Nga trong 

các cuộc tấn công là nguyên nhân. Gần đây, phần mềm độc hại 

"HermeticWiper" đã được phát hiện hoạt động trên các hệ thống thương 

mại và chính phủ Ukraine. Trong khi khả năng tấn công mạng của Ukraine 

còn lâu mới trưởng thành, nước này đã kêu gọi công chúng giúp thống 

nhất một "đội quân" công dân CNTT để chống lại các cuộc tấn công mạng. 

Và trong khi chính phủ Ukraine chưa sẵn sàng phát động một cuộc chiến 

tranh mạng, họ đã chia sẻ các mục tiêu của họ trên Twitter. 

Khi cuộc xung đột ở Ukraine leo thang, chiến tranh mạng cũng vậy. Khi 

Nga cố gắng biện minh cho cuộc xâm lược Ukraine của mình, họ đang sử 

dụng thông tin sai lệch và các nỗ lực tấn công mạng để làm suy yếu hệ 

thống phòng thủ của Ukraine. Họ cũng đang làm mất uy tín của chính tổng 

thống của mình, cáo buộc sai rằng chính phủ Ukraine là một chính phủ 

phát xít, điều này cực kỳ sai lệch và không hiệu quả. Trong khi đó, chiến 

thuật không gian mạng của họ đang phá vỡ các nỗ lực phòng thủ của 

Ukraine, đe dọa thông tin liên lạc và cơ sở hạ tầng dân sự. 

Khi cuộc chiến ở Ukraine leo thang, các cuộc tấn công lừa đảo chống lại 

các trang web của chính phủ Ukraine đã tăng mạnh. Một nhóm tin tặc do 

nhà nước Belarus tài trợ có tên UNC1151 đã tấn công các tài khoản email 

của quân đội Ukraine và tận dụng sổ địa chỉ để gửi email độc hại cho 

người dùng. Ngoài ra, nhóm này bị nghi ngờ có liên quan đến một chiến 

dịch lừa đảo nhắm vào nhân viên chính phủ châu Âu. Một nhân tố đe dọa 

của Nga có tên APT28 cũng đã phát động một chiến dịch không gian mạng 

phối hợp chống lại các công ty Mỹ cung cấp khí đốt tự nhiên cho Ukraine. 

Google gần đây đã phát hiện ra chiến dịch và đã đình chỉ nó cho đến khi có 

thông báo mới. 

"Giun cát là một loài săn mồi đỉnh cao, có khả năng hoạt động nghiêm 

trọng, nhưng chúng không phải là không thể sai lầm", John Hultquist, phó 

chủ tịch phân tích tình báo của công ty an ninh mạng Mandiant có trụ sở tại 

Hoa Kỳ, cho biết về cuộc tấn công mới được phát hiện. "Ngày càng rõ ràng 
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rằng một trong những lý do khiến các cuộc tấn công ở Ukraine được kiểm 

duyệt là vì những người bảo vệ ở đó rất hung hăng và rất giỏi trong việc 

đối đầu với các tác nhân Nga." 

Ukraine đã phải chịu một số cuộc tấn công mạng tồi tệ nhất trong lịch sử, 

và xem xét sức mạnh được thiết lập của Moscow trong các cuộc tấn công 

mạng tấn công, các quan chức tình báo lo ngại một chiến dịch tấn công 

gây sốc vào lưới điện, văn phòng chính phủ hoặc mạng lưới truyền thông 

quốc gia. 

Vào tháng 12 năm 2015, một cuộc tấn công mạng được cho là do 

Sandworm đã làm mất điện ở một số khu vực của Kiev cho hàng trăm 

ngàn người trong cái chết của mùa đông. Một cuộc tấn công mạng tương 

tự một năm sau đó đã khiến kiev chìm trong bóng tối một lần nữa và được 

coi là một thử nghiệm của Nga về phần mềm độc hại mạnh mẽ được tùy 

chỉnh để phá vỡ lưới điện. 

Sâu máy tính NotPetya 

Sâu máy tính NotPetya được ra mắt vào tháng 6 năm 2017. Nó được cho 

là có liên quan đến một hệ thống cập nhật phần mềm Medoc bị xâm nhập, 

cho phép sâu lây nhiễm vào các máy tính nối mạng ngay sau khi khách 

hàng cập nhật. Phó Thủ tướng Ukraine đã tuyên bố thành lập một đội quân 

CNTT vào tháng 3 năm 2022 để ngăn chặn tuyên truyền của Nga và phá 

vỡ cơ sở hạ tầng kỹ thuật số của nó. Sự xuất hiện của loài sâu này ở 

Ukraine đã tạo ra một cuộc chiến tranh lai giữa Ukraine và Nga. Trong 

cuộc tấn công, tin tặc từ Anonymous đã tham gia cùng chính phủ Ukraine 

để bảo vệ cơ sở hạ tầng kỹ thuật số của đất nước họ, mà họ cáo buộc đã 

bị tấn công bởi tin tặc Nga. 

Sâu máy tính NotPetya đã xâm nhập vào một số mạng của Ukraine. Con 

sâu này đã được liên kết với nhiều cuộc tấn công mạng vào cơ sở hạ tầng 

của các quốc gia khác, bao gồm cả Mỹ và NATO. Các cuộc tấn công vào 

các mạng lưới của Ukraine không chỉ nhằm vào các hệ thống chính phủ, 

mà còn nhắm vào các tổ chức hỗ trợ quân sự. Chúng có khả năng nhầm 

lẫn giữa chỉ huy và kiểm soát, và không thể phát hiện được, cho phép 

chúng trượt vào nền và không gây ra tác động đáng kể. 



Con sâu này là một biến thể của một loại virus khét tiếng khác, cũng tấn 

công cơ sở hạ tầng mạng của Ukraine. Ban đầu nó được tạo ra như một 

vũ khí cấp quân sự, nhưng các nhà phát triển của loài sâu này cũng đặt nó 

vào tay các quốc gia và tội phạm đối thủ. Các chuyên gia nói rằng trò chơi 

chỉ trở nên nguy hiểm hơn. Không có trò chơi kết thúc được biết đến cho 

sâu máy tính NotPetya. 

Có lẽ đáng chú ý nhất, Nga đã bị phương Tây đổ lỗi cho sâu máy tính 

NotPetya tàn phá bắt đầu ở Ukraine vào năm 2017 bằng cách lén lút làm 

hỏng cơ chế cập nhật cho một phần mềm thuế được sử dụng rộng rãi ở 

nước này. Con sâu này nhanh chóng mở ra trên toàn cầu, phá hủy các hệ 

thống máy tính và gây thiệt hại hàng tỷ đô la, trong những gì một số nhà 

phân tích đã nói là cuộc tấn công mạng tốn kém nhất được ghi nhận. 

Tuy nhiên, kể từ khi cuộc chiến Ukraine bắt đầu, điều tồi tệ nhất đã không 

xảy ra. Người Nga đã không đánh sập mạng lưới điện của Ukraine và họ 

đã không gây ra một thảm họa mạng toàn cầu như NotPetya. 

Hỗ trợ phòng thủ từ Mỹ đã giúp ích, các quan chức cho biết. Hoa Kỳ đã gửi 

cái gọi là các đội săn lùng đến Đông Âu để phát hiện các lỗ hổng mạng 

nghiêm trọng trước khi Người Nga có thể khai thác chúng. Tuần trước, Bộ 

Tư pháp Mỹ tuyên bố đã lấy một botnet - một mạng lưới các máy tính bị 

nhiễm được sử dụng để thực hiện hoạt động mạng độc hại - liên kết với 

GRU ngoại tuyến trước khi nó có thể đi vào hoạt động. 

Zhora và Olney cho biết họ tin rằng các tin tặc hàng đầu do chính phủ Nga 

tài trợ có thể bị chiếm đóng, bảo vệ Nga khỏi các cuộc tấn công vào mạng 

của chính họ bởi các nhà hoạt động hoặc tin tặc khác hoặc tiến hành gián 

điệp. 

Tất cả những điều đó có thể sắp thay đổi, các nhà phân tích cho biết. 

"Đây là kết quả của sự thất bại quân sự của những người lính của Putin, 

những người đã thất bại tại cổng Kiev", ông Zhora nói thông qua một phiên 

dịch viên hôm thứ Ba tại một cuộc họp ngắn về nỗ lực mới được khai quật 

để phá vỡ lưới điện. "Ông ấy đã tập hợp lại quân đội của mình để tái chiếm 

miền đông Ukraine, và rất có thể hoạt động như vậy của các trung úy của 



ông ấy trong lĩnh vực không gian mạng là để củng cố và tiếp thêm sinh lực 

cho binh lính của mình". 

 


