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ԱԴՐ ԲԵ ՋԱ ՆԻ ՀՆԱ ՐԱ ՎՈՐ ՀԱ ՔԵ ՐԱՅԻՆ 
ՆԵ ՐՈՒ ԺԻ ՄԱ ՍԻՆ

 Սամ վել Մար տի րո սյան

Ադր բե ջա նա կան հա քե րային խմ բե րը Հա յաս տա նի դեմ գոր
ծում են ար դեն տաս նա մյակ ներ։ Ա ռա ջին լուրջ գոր ծո ղու թյու նը հայ
կա կան կի բեր տա րած քի դեմ ի րա կա նաց վել է դեռ 2000 թվա կա նի 
հուն վա րին։ Այդ ժա մա նակ հայ կա կան կայ քե րի վրա հար ձա կումն 
ի րա կա նաց րին եր կու ա դր բե ջա նա կան հա քե րային թի մեր՝ Green 
Revengeը և Hijack Team 187ը։ Տվյալ թի մե րի կա պը պե տա կան 
կա ռույց նե րի հետ ա պա ցուց ված չէ։ Սա կայն այն, որ Ա դր բե ջա նի 
ան վտան գու թյան կա ռույց նե րը կա րո ղա ցան կի բե րընդ հա րում նե րի 
ժա մա նակ հա քե րային խմ բե րի վրա լծակ ներ կի րա ռել և դա դա րեց
նել հար ձա կում նե րը, վկա յում է այն մա սին, որ հա քե րային խմ բե րի 
ու պե տա կան մար մին նե րի միջև կապ գո յու թյուն ու ներ ար դեն 2000 
թվա կա նին1։ Տվյալ դեպ քը փաս տում է նաև այն, որ պե տա կան մար
մին ներն ա ռն վազն տե ղյակ է ին հար ձա կում ի րա կա նաց նող ան ձանց 
մա սին կամ հնա րա վո րու թյուն են ու նե ցել ան մի ջա կան կապ հաս
տա տել նրանց հետ։ 

Մինչև 2012 թվա կա նը բա վա րար հիմ քեր չկային կաս կա ծե
լու պե տա կան մար մին նե րի և բազ մա թիվ հա քե րային խմ բե րի միջև 
հա մա գոր ծակ ցու թյան մա սին։ Սա կայն 2011 թվա կա նի նոյեմ բե րին 
ա դր բե ջա նա կան հա քե րային հա մայն քը կոն սո լի դաց վեց, հիմ նա
կան գոր ծող խմ բա վո րում նե րը և ան հատ նե րը մի ա վոր վե ցին մեկ մի
աս նա կան AntiArmenia թի մում2։ 

Ար դեն 2012 թվա կա նին՝ Ռա միլ Սա ֆա րո վի՝ Հուն գա րի այից ար
տա հանձն վե լուն հետ ևած դի վա նա գի տա կան և քա րոզ չա կան հա կա

1 Տես Мартиросян С., История армянского хакерства, часть I. Как все начиналось, 
Digital.Report, https://digital.report/armyanskoe-hakerskoe-soobshhestvo-kak-vse-
nachinalos/, հղվել է 04.11.2017 թ.։
2 Տես Мартиросян С., История армянского хакерства, часть IV. Герой или убийца: 
кибервойна вокруг одного преступления, Digital.Report, https://digital.report/

istoriyaarmyanskogohakerstvachastivgeroyiliubiytsakibervoynavokrugodnogo

prestupleniya/, հղվել է 04.11.2017 թ.։



166

մար տու թյան ժա մա նակ, հետ ևեց լայ նա մասշ տաբ հա քե րային գրոհ 
Հա յաս տա նի դեմ։ Գրո հի ըն թաց քում ի րա կա նաց վե ցին ոչ միայն 
ա վան դա կան հար ձա կում ներ կայ քե րի վրա, այլև կի րառ վե ցին DDoS 
տի պի հար ձա կում ներ3։ Այդ գրո հի, ի նչ պես նաև Հա յաս տա նի դեմ 
դրան հա ջոր դած մի շարք այլ DDoS հար ձա կում նե րի քա նա կա կան 
ո ւժգ նույ թու նը թույլ է տա լիս են թադ րել, որ հար ձա կում նե րը կա տար
վում է ին պե տա կան հո վա նա վո րու թյամբ, սա կայն օգ տա գործ վում 
էր կի բեր վարձ կան նե րի հզո րու թյու նը4։ Ա դր բե ջանն այդ պա հին չու
ներ բա վա րար տեխ նի կա կան հնա րա վո րու թյուն ներ, որ կա րո ղա
նար նման հզո րու թյան հար ձա կում ներ ի րա կա նաց նել Հա յաս տա նի 
կա պի հան գույց նե րի դեմ։ Ա դր բե ջա նա կան հա քե րային խմ բա վո
րում նե րը նույն պես նման մի ջոց ներ չու նե ին։ Մյուս կող մից՝ նմա նա
տիպ հզո րու թյան հար ձա կում նե րը կի բերկ րի մի նա լի կող մից ի րա կա
նաց վում են բա վա կան մեծ գու մար նե րի դի մաց։ Այ սինքն՝ կա րե լի է 
են թադ րել, որ պե տու թյու նը հան դես էր գա լիս որ պես պատ վի րա տու 
և հո վա նա վոր, ի սկ կա տա րող նե րը վարձ կան ներ է ին։ 

Են թադ րա բար հենց 2012 թվա կա նին՝ հայա դր բե ջա նա կան մեծ 
կի բե րընդ հա րու մից հե տո, Բաք վում սկ սե ցին մտա ծել սե փա կան՝ 
զուտ պե տա կան մա կար դա կով գոր ծող կի բեր մի ա վո րում ներ ստեղ
ծե լու մա սին։ 2015 թվա կա նի հու լի սին Wikileaks կազ մա կեր պու
թյու նը հրա պա րա կեց ի տա լա կան The Hacking Team հա քե րային 
կազ մա կեր պու թյան ներ քին նա մա կագ րու թյու նը, ո րը կորզ վել էր 
այլ հա քե րի կող մից5։ Տվյալ կազ մա կեր պու թյու նը ստեղ ծում և վա
ճա ռում է կի բերլր տե սա կան ծրագ րային ա պա հո վում, ո րը թույլ է 
տա լիս գաղտ նալ սում ներ և վե րահս կում ի րա կա նաց նել հա մա կար
գիչ նե րի և հե ռա խոս նե րի վրա։ Կազ մա կեր պու թյու նը վա ճա ռում է իր 
ար տադրան քը մի շարք ե րկ նե րի ի րա վա պահ մար մին նե րին։ Որ պես 
հետ ևանք՝ տվյալ ծրագ րե րը օգ տա գործ վում են ոչ մի այն հան ցա գոր
ծու թյուն ներ բա ցա հայ տե լու, այլ նաև ը նդ դի մա դիր նե րին վե րահսկե
լու հա մար։ The Hacking Team հիմ նա կան լր տե սա կան ծրագ րի՝ 
Remote Control Systemի կի րա ռումն Ա դր բե ջա նի իշ խա նու թյուն նե

3 Տես նույն տեղում։
4 Տես Մարտիրոսյան Ս., DDoS հարձակումները Հայաստանի վրա դառնում են 

մտահոգիչ, «Նորավանք» հիմնադրամ, http://www.noravank.am/arm/articles/detail.

php?ELEMENT_ID=12704, հղվել է 04.11.2017 թ.։
5 Տե՛ս Hacking Team, https://wikileaks.org/hackingteam/emails/, հղվել է 04.11.2017 թ.։
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րի կող մից ֆիքս վել է Citizen Lab կազ մա կեր պու թյան կող մից 2013 
թվա կա նի հու լիսնոյեմ բեր ա միս նե րի ըն թաց քում։ Հաշ վի առ նե լով, 
որ Ա դր բե ջա նում հոկ տեմ բե րին կա յա ցել է ին նա խա գա հա կան ը նտ
րու թյուն ներ, կա րե լի է են թադ րել, որ հա մա կար գի կի րա ռումն ու նե ցել 
է ներ քա ղա քա կան խն դիր ներ լու ծե լու նպա տակ6։ 

Wikileaksի կող մից բա ցա հայտ ված նա մա կագ րու թյուն նե րը 
ցույց են տա լիս, որ այդ տեխ նո լո գի այի հան դեպ հե տաքրք րու թյունն 
Ա դր բե ջա նում ա ռա ջա ցել է 2011 թվա կա նին, սա կայն մի այն 2012 
թվա կա նին են կող մե րը ե կել հա մա ձայ նու թյան7։ 

The Hacking Team-ի կող մից ար տադր վող լր տե սա կան ծրագ րի՝ 
Remote Control System-ի կի րա ռու մը ե րկր նե րի կա ռա վարու թյուն նե-

րի կող մից՝ ը ստ Citizen Lab կազ մա կեր պու թյան8։

6 Տես Marczak B., Guarnieri C., Marquis-Boire M., Scott-Railton J., Mapping 
Hacking Team’s “Untraceable” Spyware, The Citizen Lab, 17.02.2014, https://citizenlab.
ca/2014/02/mapping-hacking-teams-untraceable-spyware/, հղվել է 04.11.2017 թ.։
7 Տե՛ս Hacking Team-ի նամակագրությունը Ադրբեջանի վերաբերյալ, WikiLeaks, 
https://wikileaks.org/hackingteam/emails/?q=Azerbaijan&mfrom=&mto=&title=&notitle
=&date=&nofrom=&noto=&count=50&sort=1#searchresult, հղվել է 04.11.2017 թ.։
8 Տես Marczak B., Guarnieri C. Marquis-Boire M., Scott-Railton J.,  …, նույն 
տեղում։
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 Հե տա գա բա ցա հայ տում նե րը կապ ված են ար դեն 2015 թվա կա
նին տե ղի ու նե ցած ի րա դար ձու թյուն նե րի հետ։ Amnesty International 
և մի շարք այլ կազ մա կեր պու թյուն նե րի ու սում նա սի րու թյուն նե րը 
թույլ են տվել գտ նել ա պա ցույց ներ, որ 2015 թվա կա նի նոյեմ բե րից 
ա դր բե ջան ցի ը նդ դի մա դիր նե րի դեմ հա տուկ ծա ռա յու թյուն նե րը կի
րա ռել են ար դեն ի սկ սե փա կան ար տադ րու թյան վի րու սային ծրագ
րեր9։ Ը ստ մաս նա գետ նե րի՝ ը նդ դի մա դիր նե րին ու ղարկ վող վի րու
սային ծրա գի րը թույլ է տա լիս գո ղա նալ գաղտ նա բա ռե րը, նկա րել 
օ գտ վո ղի մո նի տո րը, սա կայն ծրագ րային ա պա հո վու մը բարդ ու ար
հես տա վարժ չէ10։ 

Կեղծ նա մակ, որ ու ղարկ վել է մի շարք ա դր բե ջան ցի ակ տի վիստ նե-
րի և ո րը պա րու նա կում է վա րակ ված ֆայլ։ 

Աղ բյու րը՝ Amnesty International 11։

9 Տես Guarnieri C., Franco J., Anderson C., False Friends: How Fake Accounts and 

Crude Malware Targeted Dissidents in Azerbaijan, 10.03.2017, https://www.amnesty.

org/en/latest/research/2017/03/FalseFriendsSpearphishingofDissidentsinAzerbaijan/, 

հղվել է 04.11.2017 թ.։.
10 Տես նույն տեղում։
11 Տես նույն տեղում:
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2017 թվա կա նին ար ձա նագր վել են DDoS հար ձա կում ներ ը նդ
դեմ ա դր բե ջա նա կան ը նդ դի մա դիր լրատ վա կան կայ քե րի` abzas.net, 
cumhuriyyet.net, azadliq.info12։ Տվյալ հար ձա կում նե րի ժա մա նակ ար
դեն օգ տա գործ վել են ա դր բե ջա նա կան սեր վեր ներ, ո րոնք կա պակց
ված են կա ռա վա րու թյան հետ, ին չը նշա նա կում է, որ Ա դր բե ջա նի 
հա տուկ ծա ռա յու թյուն նե րը ձևա վո րում են սե փա կան հա մա կարգ՝ 
DDoS տի պի հար ձա կում ներ ի րա կա նաց նե լու հա մար։ 

Այս տվյալ նե րը վկա յում են, որ Ա դր բե ջա նի հա տուկ ծա ռա յու
թյուն ներն ակ տիվ ձևա վո րում են կի բեր մի ա վո րում ներ, ո րոնք ար դեն 
կա րո ղա նում են ի րա կա նաց նել բա վա կա նին բարդ գոր ծո ղու թյուն
ներ։ Հաս կա նա լի է, որ նման կի բեր հար ձա կում նե րի թի րախ կա րող 
են դառ նալ ոչ մի այն ա դր բե ջան ցի ը նդ դի մա դիր ակ տի վիստ նե րը, այլ 
նաև Հա յաս տա նի և հայ կա կան Սփյուռ քի կա ռույց նե րը և ան հատ
նե րը։ 

 Բա նա լի բա ռեր  Ա դր բե ջան, տե ղե կատ վա կան ան վտան գու թյուն, կի-

բեր հար ձա կում, հա քեր

САМВЕЛ МАРТИРОСЯН - О ВОЗМОЖНОМ ХАКЕРСКОМ ПО-
ТЕНЦИАЛЕ АЗЕРБАЙДЖАНА 

 В статье приводится обзор истории становления азербайджанских ха-
керских групп и методы их оперирования. На основе эмпирических данных 
выявляется прослеживаемая связь между данными группами и соответ-
ствующими госорганами Азербайджана. Предполагается, что механизмы 
подавления местных оппозиционных сайтов могут быть также применены 
против армянского киберпространства.

Ключевые слова: Азербайджан, информационная безопасность, 
кибератак, хакер

12 Տե՛ս News media websites attacked from governmental infrastructure in Azerbaijan,  
https://www.qurium.org/news-media-websites-attacked-from-governmental-
infrastructure-in-azerbaijan/, հղվել է 04.11.2017 թ.։
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SAMVEL MARTIROSYAN - THE POSSIBLE HACKING POTENTIAL 
OF AZERBAIJAN

The article reflects on the brief history of Azerbaijani hacking teams and 
the operational methods thereof. Based on the empiric data the author indicates 
the visible connection between those groups and respective state bodies. It is 
supposed that the same methods of cyber-attacks being directed against the local 
oppositional websites can also be implied to attack the Armenian cyber-territory.

Key words: Azerbaijan, information security, cyber attack, hacker
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