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Azərbaycan 

“Psixoloji xidmət” layihəsi çərçivəsində e-psixoloq.az elektron 
portalı fəaliyyətə başlayıb 

Dövlət İmtahan Mərkəzinin “Psixoloji xidmət” layihəsi çərçivəsində e-psixoloq.az elektron portalı 

fəaliyyətə başlayıb. Elektron səhifənin yaradılmasında əsas məqsədlər: 

- təhsilin və imtahan prosesinin psixoloji cəhətləri haqda əhalini maarifləndirmək; 
- peşə seçimində abituriyentlərə kömək etmək; 
- imtahan iştirakçılarına, valideynlərə, müəllim və pedaqoji heyətə psixoloji dəstək göstərməkdir. 

Mənbə: xeberler.az, 1 fevral 2021 
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Azərbaycan alimləri informasiya təhlükəsizliyi sahəsində 
tədqiqatlar aparacaqlar 

Azərbaycanda cari ildə informasiya təhlükəsizliyi sahəsində bir sıra tədqiqatların aparılması 

planlaşdırılır. AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutundan verilən məlumata görə, informasiya 

təhlükəsizliyinin təmin edilməsi problemləri istiqamətində e-dövlət mühitində təhdidlərin 

çoxfaktorlu qiymətləndirilməsi metodları, zərərli proqram təminatının aşkarlanması və analizi üçün 

süni intellekt yanaşmaları, təşkilatlarda informasiya təhlükəsizliyinin menecmenti metodları və 

geoinformasiya sistemlərində informasiya təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üsullarının işlənməsi 

nəzərdə tutulur. 

Mənbə: xeberler.az, 1 fevral 2021 

Azərbaycanın elm kompüter şəbəkəsi Avropanın elektron elmi 
və təhsil şəbəkəsinin layihəsinə qoşulacaq 

Azərbaycanın “AzScienceNet” elm kompüter şəbəkəsi ümumavropa elektron elmi və təhsil 

şəbəkəsinin “GN4-3” layihəsinə qoşulacaq. AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutundan verilən 

məlumata görə, əsas məqsəd istifadəçilərin Avropadakı tədqiqat infrastrukturlarına və e-

infrastruktur mənbələrinə bərabər, yüksək performanslı şəbəkə imkanı ilə çıxışını təmin etməkdir. 

Mənbə: xeberler.az, 3 fevral 2021 

Azərbaycanda süni intellektin müxtəlif sahələrə təsiri 
araşdırılacaq 

AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu tərəfindən süni intellekt texnologiyalarının cəmiyyətin 

müxtəlif sahələrinə təsiri ilə bağlı tədqiqatlar aparılacaq. Bu il görüləcək işlər sırasına intellektual 

elektron hökumətin formalaşdırılması və inkişafı ilə bağlı problemlər üzrə araşdırmalar da daxildir. 

Mənbə: xeberler.az, 9 fevral 2021 

Azərbaycan və Türkiyə nəqliyyat, kibertəhlükəsizlik və rabitə 
sahəsində əməkdaşlığı müzakirə etdi  

Azərbaycanın nəqliyyat, rabitə və yüksək texnologiyalar naziri Rəşad Nəbiyev Türkiyəyə səfər edib. 

O, səfər çərçivəsində Türkiyənin nəqliyyat və infrastruktur naziri Adil Karaismailoğlu ilə görüş keçirib. 

Bu barədə R. Nəbiyev "Facebook" hesabında yazıb. Nazir bildirib ki, görüşdə tranzit və nəqliyyat, 

kibertəhlükəsizlik və rabitə sahələrində qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər müzakirə edilib. 

Mənbə: xeberler.az, 17 fevral 2021 

"Microsoft": Süni intellektə Azərbaycan dili öyrədiləcək 

"Süni intellektə Azərbaycan dili öyrətmək üçün bizə ingilis dilində paralel tərcüməsi olan təqribən 5 

milyon cümlə lazımdır". Bunu "Microsoft Azerbaijan” şirkətinin baş meneceri Qaçay Mirzəyev deyib. 

Onun sözlərinə görə, bu cümlələr Azərbaycan dilinin korpusunun süni intellekt tərəfindən dərk 

edilməsi üçün Maşın Öyrətməsi Alqoritmi (AI Machine Learning Algorithm) ilə emal ediləcək. 
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Mənbə: xeberler.az, 17 fevral 2021 

“WhatsApp” vasitəsilə bank kartlarına hücum edilir 

Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi yanında "Azərpoçt" MMC adından sui-istifadə 

etməklə  hədəflərinə Whatsapp vasitəsilə yazan və onları aldadaraq bank kartlarından oğurluq edən 

dələduzlar artıq Azərbaycan nömrələrindən istifadə edirlər. Bu barədə Xüsusi Rabitə və İnformasiya 

Təhlükəsizliyi Dövlət Xidmətindən məlumat verilib. 

Mənbə: xeberler.az, 18 fevral 2021 

Bank troyanlarının Azərbaycan istifadəçilərinə hücumları artıb 

Kaspersky-nin məlumatına görə 2020-ci ildə Azərbaycandakı ev istifadəçilərinin 44%-i, korporativ 

istifadəçilərin isə 35%-i lokal təhdidlərlə (yəni kompüterlərdə və ya onlara qoşulub çıxarıla bilən 

daşıyıcılarda – USB fleş və yaddaş kartlarında, xarici sərt disklərdə və s. aşkarlanan təhdidlərlə) 

qarşılaşıblar. Ev istifadəçilərinin 11%-i və korporativ istifadəçilərin 7%-i internetdə yoluxma riskinə 

məruz qalıb. 2020-ci ildə  bank troyanları Azərbaycan istifadəçilərinə nisbətən daha tez-tez 

hücumlar etməyə başlayıb. 

Mənbə: xeberler.az, 26 fevral 2021 

 

MDB 

Rusiya 

Mütəxəssislər fırıldaqçıların dövlət qurumu və ya bank telefon 
nömrələrindən necə zəng etməyi bacardıqlarını izah edirlər 

İzvestiya yazır ki, telekommunikasiya sistemlərindəki inkişaf lazımi bacarıqlara və texniki qabiliyyətə 

sahib olan təcavüzkarların dövlət qurumu və bank telefon nömrələrindən zəng etdiklərini zənn 

etməyə imkan verir. İnformasiya təhlükəsizliyi mütəxəssisi Taras Tatarinovun sözlərinə görə, 

Rusiyada fərdi məlumatların sızması çox geniş vüsət almışdır və təcavüzkarlar qara bazarda 

məlumatları əldə etmək və ondan saxtakarlıq üçün istifadə etmək imkanına malikdirlər. 

Mənbə: banki.ru, 2 fevral 2021 

Kiber cinayətkarlar qurbanlarının xüsusiyyətlərinə uyğun saxta 
saytlar qururlar  

Kommersant yazır ki, saxta sayt inzibatçıları qurbanları meyarlara uyğun seçərək saxtakarlıq etmək 

üçün daha mürəkkəb vasitələrdən istifadə etməyə başlayıb. 2020-ci ilin noyabr ayından bəri Softline 

şirkəti bu mexanizmdən istifadə edən və böyük Rusiya banklarının müştərilərini hədəfləmiş 20-dən 

çox sayt aşkar edib. Qurbanı seçərkən nəzərə alınan əsas meyarlar coğrafi yer, brauzer növü və saxta 

mənbəyə daxil olduqları cihazdır, deyə Softline Şirkətinin xüsusi xidmətlər bloku Infosecurity-in 

rəhbəri Sergey Truxaçev açıqlama verib. 
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Mənbə: banki.ru, 3 fevral 2021 

Şəxsi məlumatların sızmasının demək olar ki, 80% -i daxili 
pozuntularla əlaqədardır  

“2020-ci ilin yanvar-sentyabr aylarında Rusiyada 96,5 milyon fərdi məlumat və ödəmə məlumat 

qeydləri sızdırılıb. Maraqlıdır ki, əldə olunan məlumata görə fərdi məlumatların sızmasının 79 %-i 

haker hücumları nəticəsində deyil, daxili pozuntular səbəbindən baş verib. İşçilərin saxtakarlıq 

əməlləri sızmaların 72 %-ni təşkil edir”, deyə Konstitusiya Qanunvericiliyi və Dövlət Tikinti Komitəsi 

sədrinin birinci müavini İrina Rukavişnikova, cəmiyyətə inteqrasiya edilmiş rəqəmsal etimad 

mühitinin formalaşdırılmasına həsr olunmuş konfransda bildirib. O, korporativ sektorda informasiya 

təhlükəsizliyi sahəsində ixtisaslaşmış Rusiya şirkəti olan InfoWatch tərəfindən aparılan araşdırmaya 

istinad edib. 

Mənbə: banki.ru, 4 fevral 2021 

Yandex, təxminən 5 min e-poçt qutusunu əhatə edən daxili 
məlumat sızmasını açıqlayıb 

“Yandex-in təhlükəsizlik xidmətinin müntəzəm yoxlaması ilə bir işçinin istifadəçi e-poçt qutularına 

icazəsiz giriş təmin etdiyi aşkar edilib. Qeyd olunan işçi texniki dəstək xidmətləri göstərmək üçün  

zəruri giriş hüquqlarına sahib olan üç sistem inzibatçısından biri olmuşdur. Onun bu fəaliyyəti 

nəticəsində 4.887 e-poçt qutusu yararsız hala gəlib ”deyə Yandex məlumat verib. 

Mənbə: banki.ru, 26 fevral 2021 

Qazaxıstan 

İnternet quldurları ilə mübarizədə AİB ölkələri necə birlikdə 
çalışa bilərlər 

Sputnik xəbər verir ki, Avrasiya İqtisadi Komissiyasının naziri Timur Zhaksylykovun sözlərinə görə, 

qeyri-qanuni tərkibli məlumatların bloklanması AİB-də İnternet quldurları ilə mübarizənin əsas həll 

yolu ola bilər. Sputnikin verdiyi məlumata əsasən Nazir internetdə əqli mülkiyyət obyektləri ilə bağlı 

hüquqların qorunması probleminin daha da aktuallaşdığını və komissiyanın bu sahədə qlobal 

təcrübəni araşdıraraq hökumətə tövsiyələr işləyib hazırladığını bildirir.    

Mənbə: profit.kz, 1 fevral 2021 

2020-ci ildə Qazaxıstanda 24 min məlumat təhlükəsizliyi 
insidenti işlənilmişdir 

Bu yaxınlarda Almatıda keçirilən “Rəqəmsal Almatı 2021 - Rəqəmsal Sıfırlama: yeni bir gerçəkliyə 

sıçrayış” adlı beynəlxalq forum çərçivəsində “Pandemiya zamanı informasiya təhlükəsizliyi 

problemləri”nə həsr olunmuş panel iclasında İnformasiya Təhlükəsizliyi üzrə Milli Koordinasiya 

Mərkəzinin direktor müavini Alexander Kosenkov çıxış etmişdir. 
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Mənbə: profit.kz, 8 fevral 2021 

2020-ci ildə Nur-Sultanda internet saxtakarlığı 59% artıb 

Pandemiya səbəbindən onlayn ticarətin populyarlıq qazanması nəticəsində fırıldaqçılar tibbi 

maskalar, antiseptiklər, dərmanlar, xəz paltarları, cib telefonları və mebel satmaq bəhanəsi ilə 

yüzlərlə saxta hesab və sosial şəbəkə elanları yaratmaqla saxtakarlığın yeni yollarını tapıb. Belə 

onlayn mənbələr müəyyənləşdirilir və bloklanır. 

Mənbə: profit.kz, 15 fevral 2021 

Daxili İşlər Nazirliyinə görə ümumi İnternet fırıldaqçı 
mexanizmləri 

Cinayətkarlıqla Mübarizə üzrə Baş Polis İdarəsinin rəis-müavini Kanat Nurmagambetov, ən çox 

yayılmış İnternet fırıldaqçılıq mexanizmlərinin onlayn ticarət platformalarında mal və ya xidmətlərin 

satışı üçün yerləşdirilən reklamlar olduğunu izah etdi. Fırıldaqçılar qurbanlarını aşağı qiymətlərlə və 

ya sürətli çatdırılma ilə cəlb edirlər və bundan sonra alıcılardan, ümumiyyətlə, üçüncü bir şəxsə 

məxsus olan bir hesaba qismən və ya əvvəlcədən ödəmə etmələri tələb olunur.  

Mənbə: profit.kz, 17 fevral 2021 

Qırğızıstan 

Qırğızıstanın "Təhlükəsiz Şəhər" layihəsi 1,527 milyard Som 
qazanıb 

Daxili İşlər Nazirinin müavini Oktyabr Urmambetovun verdiyi məlumata görə, 4 mart 2019-cu il 

tarixindən “Təhlükəsiz şəhər” layihəsi başlayandan bəri yerli sürücülərə 2.163.576 cərimə tətbiq 

edilib. Sputnik xəbər verir ki, 1.403.467 cərimə ödənilmişdir ki bu, da ümumi cərimələrin 64.9 %-ni 

təşkil edir və pul ekvivalentində 1.527 milyard soma bərabərdir.  

Mənbə: profit.kz, 26 fevral 2021 
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