
Nga đang bị tấn công ở quy mô chưa từng có 

Từ các cuộc tấn công DDoS của “Đội quân CNTT” đến phần mềm độc 
hại tùy chỉnh, đất nước này đã trở thành mục tiêu hơn bao giờ hết. 

https://www.wired.com/story/russia-hacked-attacks/#intcid=_wired-bottom-

recirc_63793a71-7e39-47bb-9b6c-c4036e6d8229_text2vec1-reranked-by-

vidi 

Các đơn đặt hàng phát hành giống như kim đồng hồ. Mỗi ngày, thường vào 

khoảng 5 giờ sáng theo giờ địa phương, kênh Telegram là nơi chứa "Đội 

quân CNTT" chưa từng có của Ukraine về các tin tặc tung ra một danh 

sách các mục tiêu mới. Nhóm tình nguyện đã đánh sập các trang web của 

Nga ngoại tuyến bằng cách sử dụng liên tục hết làn sóng này đến làn sóng 

sau, các cuộc tấn công từ chối dịch vụ (distributed denial-of-service = 

DDoS) phân tán, khiến các trang web ngập tràn yêu cầu lưu lượng truy cập 

và khiến chúng không thể truy cập được, kể từ khi chiến tranh bắt đầu. 

Các dịch vụ thanh toán trực tuyến, các cơ quan chính phủ, các công ty 

hàng không và các công ty giao hàng thực phẩm của Nga đều là mục tiêu 

của Đội quân CNTT vì nó nhằm mục đích phá vỡ cuộc sống hàng ngày ở 

Nga. Các nhà điều hành kênh Telegram được chính phủ hậu thuẫn đã 

đăng tải sau một hoạt động được tuyên bố vào giữa tháng 4: “Người Nga 

đã nhận thấy những bước tiến thường xuyên trong công việc của các dịch 

vụ phát trực tuyến TV ngày nay. 

Hành động của Đội quân CNTT chỉ là bước khởi đầu. Kể từ khi Nga xâm lược 

Ukraine vào cuối tháng 2, quốc gia này đã phải đối mặt với hoạt động hack 

(truy cập trái phép vào dữ liệu trong hệ thống) chưa từng thấy. Tin tặc, lực 

lượng Ukraine và những người bên ngoài từ khắp nơi trên thế giới đang tham 

gia vào Đội quân CNTT đã hướng mục tiêu về phía Nga và doanh nghiệp của 

nước này. Các cuộc tấn công DDoS chiếm phần lớn hành động, nhưng các 

nhà nghiên cứu đã phát hiện ransomware được thiết kế để nhắm mục tiêu 

Nga và đang tìm kiếm lỗi trong các hệ thống của Nga, điều này có thể dẫn 

đến các cuộc tấn công tinh vi hơn.  

Các cuộc tấn công chống lại Nga trái ngược hẳn với lịch sử gần đây. Nhiều 

tội phạm mạng và nhóm ransomware có liên kết với Nga và không nhắm 
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mục tiêu vào quốc gia này. Bây giờ, nó đang được mở ra để chống lại 

Nga. Stefano De Blasi, một nhà phân tích tình báo về mối đe dọa mạng tại 

công ty bảo mật Digital Shadows, cho biết: “Nga thường được coi là một 

trong những quốc gia mà các cuộc tấn công mạng xuất phát chứ không 

phải hướng đến Nga (come from and not go to). 

Khi bắt đầu chiến tranh, DDoS không ngừng nghỉ. Theo phân tích từ công 

ty an ninh mạng Kaspersky của Nga, mức độ kỷ lục của các cuộc tấn công 

DDoS đã được ghi nhận trong ba tháng đầu năm 2022. Cả Nga và Ukraine 

đều sử dụng DDoS để cố gắng gây rối lẫn nhau, nhưng những nỗ lực 

chống lại Nga đã có nhiều đổi mới và kéo dài hơn. 

Các công ty công nghệ Ukraine đã biến trò chơi giải đố 2048 thành một 

cách đơn giản để khởi động các cuộc tấn công DDoS và đã phát triển các 

công cụ cho phép bất kỳ ai cũng có thể tham gia hành động, bất kể kiến 

thức kỹ thuật của họ. “Chúng tôi càng sử dụng nhiều công cụ tự động hóa 

tấn công, thì các cuộc tấn công của chúng tôi càng mạnh”, theo nội dung 

của một thông báo được gửi tới kênh IT Army Telegram vào ngày 24 tháng 

3. Các nhà điều hành kênh khuyến khích mọi người sử dụng VPN để ngụy 

trang vị trí của họ và giúp tránh các biện pháp bảo vệ DDoS của mục tiêu. 

Vào cuối tháng 4, Quân đội CNTT đã ra mắt trang web của riêng mình liệt 

kê các mục tiêu của họ có trực tuyến hay đã bị hạ gục và bao gồm các 

hướng dẫn kỹ thuật. (Đội quân CNTT đã không trả lời yêu cầu bình luận.)  

Dmytro Budorin, Giám đốc điều hành của công ty khởi nghiệp an ninh 

mạng Hacken của Ukraine cho biết: “Chúng tôi đã tạo ra những cú đánh 

mạnh và rất nhiều trang web không còn hoạt động. Khi cuộc chiến bắt đầu, 

Budorin và các đồng nghiệp đã thay đổi một trong những công cụ chống 

DDoS của công ty, được gọi là disBalancer, để nó có thể được sử dụng để 

khởi động các cuộc tấn công DDoS. 

Trong khi phân tích của Kaspersky cho biết số lượng DDoS trên khắp thế 

giới đã trở lại mức bình thường khi cuộc chiến đang diễn ra, các cuộc tấn 

công còn kéo dài hơn - hàng giờ chứ không phải vài phút. Các nhà nghiên 

cứu đã tìm thấy thời gian dài nhất kéo dài hơn 177 giờ, hơn một tuần. “Các 

cuộc tấn công vẫn tiếp diễn bất kể hiệu quả của chúng như thế nào,” phân 

tích của Kaspersky cho biết. (Vào ngày 25 tháng 3, chính phủ Hoa Kỳ đã 



thêm Kaspersky vào danh sách các mối đe dọa an ninh quốc gia; công ty 

cho biết họ "thất vọng" với quyết định này. Cơ quan an ninh mạng của Đức 

cũng cảnh báo không nên sử dụng phần mềm của Kaspersky vào ngày 15 

tháng 3, mặc dù không đi xa hơn như cấm sử dụng phần mềm này. Công 

ty cho biết họ tin rằng quyết định không được đưa ra trên cơ sở kỹ thuật.) 

Budorin nói DDoS rất hữu ích trong việc giúp người Ukraine đóng góp vào 

nỗ lực chiến tranh theo những cách khác ngoài chiến đấu và nói rằng cả 

hai bên đã cải thiện các cuộc tấn công và phòng thủ của mình. Tuy nhiên, 

ông thừa nhận DDoS có thể không có tác động lớn đến chiến tranh. 

Budorin nói: “Nó không có nhiều tác dụng đối với mục tiêu cuối cùng, và 

mục tiêu cuối cùng là ngăn chặn chiến tranh. 

Kể từ khi Nga bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện, các tin tặc của nước này đã 

bị bắt quả tang đang cố gắng phá vỡ hệ thống điện ở Ukraine, triển khai 

phần mềm độc hại và phát động các cuộc tấn công gây rối có thể đoán trước 

nhằm vào chính phủ Ukraine. Tuy nhiên, các quan chức Ukraine hiện nói 

rằng họ đã thấy sự sụt giảm hoạt động. Yurii Shchyhol, người đứng đầu cơ 

quan an ninh mạng của Ukraine, Cục Bảo vệ Thông tin và Truyền thông Đặc 

biệt của Ukraine, cho biết: “Chất lượng giảm gần đây do kẻ thù không thể 

chuẩn bị nhiều nhất có thể. Kẻ thù hiện chủ yếu dành thời gian để bảo vệ 

bản thân, vì hóa ra hệ thống của chúng cũng dễ bị tấn công,” Shchyhol nói. 

Budorin nói rằng, ngoài việc xoay trục công nghệ của công ty mình để giúp 

khởi động các cuộc tấn công DDoS, họ còn tạo ra một chương trình tiền 

thưởng lỗi để mọi người tìm và báo cáo các lỗi bảo mật trong các hệ thống 

của Nga. Ông nói, hơn 3.000 báo cáo đã được thực hiện. Anh ta tuyên bố 

điều này bao gồm các chi tiết về cơ sở dữ liệu bị rò rỉ, thông tin đăng nhập 

và các trường hợp nghiêm trọng hơn mà mã có thể được chạy từ xa trên 

các hệ thống của Nga. Budorin cho biết công ty xác nhận các lỗ hổng bảo 

mật và chuyển chúng cho chính quyền Ukraine. “Bạn không đi qua cửa 

chính,” anh ta nói. “Bạn đi qua các văn phòng khu vực. Có rất nhiều lỗi, rất 

nhiều cửa sổ đang mở”. 

Mặc dù chiến tranh mạng trong suốt cuộc xung đột có thể không rõ ràng 

hoặc có tác động như một số dự đoán, nhiều sự cố có thể xảy ra mà công 

chúng hoặc người ngoài không biết. De Blasi nói: “Tôi nghĩ rằng các hoạt 



động phức tạp nhất đang diễn ra lúc này là hoạt động gián điệp - để tìm 

hiểu xem đối thủ đang cố gắng làm gì, muốn làm gì và sẽ làm gì tiếp theo. 

"Chúng tôi có thể phải đợi nhiều năm trước khi chúng tôi khám phá ra bất 

cứ điều gì về điều đó." 

Có thể thấy, những kẻ tấn công hacktivist (một người có quyền truy cập trái 

phép vào các tệp hoặc mạng máy tính để tiếp tục các mục đích xã hội hoặc 

chính trị) và những kẻ khác tấn công Nga đã lấy và xuất bản hàng trăm 

gigabyte dữ liệu Nga và hàng triệu email — các tệp tin này có thể giúp làm 

sáng tỏ các phần của nhà nước Nga. Nhưng các cuộc tấn công khác đang 

xảy ra, Lotem Finkelstein, giám đốc nghiên cứu và tình báo về mối đe dọa 

tại công ty an ninh mạng Check Point của Israel cho biết. 

Vào đầu tháng 3, một loại ransomware mới đã được phát hiện. Trong khi 

hầu hết các nhóm ransomware đều có liên kết với Nga - một thứ đã tỏ ra 

tốn kém đối với nhóm Conti ransomware (the Conti ransomware group) khi 

nó hậu thuẫn cho Putin - thì ransomware mới được thiết kế để theo đuổi 

các tổ chức của Nga. "Tôi, người tạo ra RU_Ransom, đã tạo ra phần mềm 

độc hại này để gây hại cho Nga", ghi chú đòi tiền chuộc của mã cho biết, 

theo một phân tích của hãng bảo mật Trend Micro. Phần mềm độc hại này 

có thể lây lan như một con sâu và có thể xóa sạch hệ thống dữ liệu, mặc 

dù vào đầu tháng 3, các nhà nghiên cứu vẫn chưa phát hiện ra việc sử 

dụng nó trong thế giới thực. “Điều này rất hiếm khi thấy phần mềm tống 

tiền nhắm mục tiêu cụ thể vào Nga,” Finkelstein nói thêm rằng Check Point 

đang thực hiện nghiên cứu mới cho thấy Nga đã bị nhắm mục tiêu như thế 

nào trong suốt cuộc chiến. Finkelstein nói: “Nga hiện đang trải qua các 

cuộc tấn công mà họ không quen nhìn thấy. 

Trong khi các cuộc tấn công mạng nhằm vào Nga ngày càng gia tăng, có 

những gợi ý rằng điều này có thể đẩy nước này đi sâu hơn vào con đường 

cô lập internet. Trong vài năm qua, các quan chức Nga đã nói về việc tạo 

ra mạng internet có chủ quyền của riêng mình và tách khỏi hệ thống toàn 

cầu. Khi các cuộc tấn công DDoS bắt đầu, có vẻ Nga geofence (tạo ra một 

ranh giới địa lý ảo xung quanh (một khu vực) bằng công nghệ GPS hoặc 

RFID, cho phép phần mềm kích hoạt phản hồi khi thiết bị di động xâm 

nhập hoặc rời khỏi khu vực) trên các trang web của chính phủ và vào đầu 



tháng 3, theo báo cáo của các phương tiện truyền thông quốc gia, Bộ Phát 

triển Kỹ thuật số của nước này đã yêu cầu các trang web cải thiện các biện 

pháp an ninh mạng và giữ quyền kiểm soát tên miền của riêng họ. 

Lukasz Olejnik, một nhà tư vấn và nhà nghiên cứu an ninh mạng độc lập 

cho biết: “Tôi tin rằng việc ngắt kết nối hoàn toàn khỏi internet vẫn sẽ là 

một cách tiếp cận cực đoan, ngay cả bây giờ. “Hơn nữa, chính phủ dường 

như vẫn đang ở trong tình trạng tự phủ nhận, hành động như thể không có 

gì đáng kể xảy ra do các cuộc tấn công mạng hoặc thậm chí do các lệnh 

trừng phạt của phương Tây.” Mặc dù phủ nhận điều này, Olejnik cho biết, 

Nga vẫn đang “tăng gấp đôi” và hướng tới mục tiêu dài hạn là một mạng 

internet có chủ quyền. 

 

 

 


