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NIEWIDOCZNI NIE OZNACZA NIEOBECNI. ROSYJSCY
HAKERZY INTENSYFIKUJĄ ZAANGAŻOWANIE W
DONBASIE
Rosja wykorzystuje zdolności hakerów do prowadzenia złośliwych operacji wymierzonych w ukraińskie
instytucje państwowe oraz podmioty wojskowe. Specjalna grupa cyberprzestępców ma za zadanie
podtrzymywać destrukcyjne działania prowadzone przez Moskwę w regionie Donbasu. Przykład
rosyjskich hakerów jest odzwierciedleniem ewoluującej doktryny konﬂiktu, która zmienia się wraz z
postępem technologicznym.
Według raportu „Pro-Russian CyberSpy Gamaredon Intensiﬁes Ukrainian Security Targeting”,
opracowanego przez Sentinel Labs, grupa rosyjskich hakerów znana jako APT Gamaredon w ciągu
ostatnich kilku miesięcy znacznie ewoluowała, wprowadzając nowe elementy do swoich działań.
Wszystko w celu podniesienia skuteczności prowadzonych operacji wymierzonych w ukraiński rząd.
Gamaredon rośnie w siłę – wynika z dokumentu.
Specjaliści Sentinel Labs wskazują, że grupa rosyjskich hakerów zwiększyła skalę swojej działalności,
atakując większą liczbę oﬁar oraz dostosowując narzędzia do konkretnych celów. Cyberprzestępcy
stosują również rozwiązania z zakresu inżynierii społecznej.
„Działania Gamaredon służą jako poligon doświadczalny dla rosyjskiego wojska, aby obserwować
rozwój cyberwojny w ramach współczesnych gwałtownych konﬂiktów lub konfrontacji politycznych” –
czytamy w raporcie. Eksperci podkreślają, że prowadząc skuteczne operacje cyberszpiegowskie,
wymierzone na przykład w ukraińskie podmioty wojskowe, Gamaredon realnie przyczynia się do
zwiększenia gotowości bojowej rosyjskich bojówek stacjonujących w okolicach Donbasu.
Działalność rosyjskiej grupy hakerskiej pokazuje, w jaki sposób cyberprzestrzeń umożliwia siłom
zbrojnym kontynuowanie walki nawet wówczas, gdy nie jest to możliwe w wymiarze
konwencjonalnym. „Cyberwojna jest idealnym substytutem, kiedy inne ofensywne środki są zbyt
kosztowne lub niebezpieczne” – stwierdzono w raporcie.
Specjaliści Sentinel Labs zauważyli, że grupa Gamaredon niedawno wdrożyła nowy zestaw narzędzi,
który ma sprawić, że hakerzy staną się jeszcze „silniejsi niż dotychczas”. W obliczu metamorfozy
niezmienny pozostał cel cyberprzestępców – ukraińskie instytucje państwowe oraz podmioty
wojskowe.
Patrząc z punktu widzenia Kremla, wykorzystanie grupy Gamaredon do złośliwych operacji daje swego
rodzaju równowagę efektywności kosztowej. Użycie zdolności hakerów daje przewagę na polu bitwy,
nie prowadząc jednak od razu do eskalacji napięcia i ewentualnego odwetu – wynika z dokumentu
Sentinel Labs.

Cyberataki oraz inne operacje prowadzone w cyberprzestrzeni umożliwiają Rosji zdobycie przewagi
ofensywnej nad wrogiem „przy równoczesnym braku utraty politycznych podstaw w procesie
pokojowym”. W związku z tym należy zaznaczyć, że grupy hakerskie podobne do Gamaredon staną
się nieodłącznym elementem współczesnej konfrontacji i mogą realnie wpłynąć na jej ostateczny
wynik.
Czytaj też: Rosyjscy „specjaliści” od phishingu wrócili z nową taktyką. Złośliwa kampania trwa

