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Azərbaycan 

"Twitter" Azərbaycanın sosial media məkanında liderlik edir 

Bu ilin fevral ayında Azərbaycanda "Twitter" istifadəçilərinin fəallığı yanvar ayı ilə müqayisədə 0,7 

faiz azalıb. "Global Stats" statistika mərkəzinin hesabatına görə, martın 1-nə "Twitter"in 

Azərbaycanın sosial media bazarında payı 23% təşkil edib ki, bu da ötən ilin müvafiq göstəricisindən 

13,6 faiz çoxdur. Populyarlığına görə "Twitter" ölkənin sosial media bazarında birinci yeri tutur. 

Mənbə: xeberler.az, 2 mart 2021 

Marketlərdə mobil telefonla ödəniş layihələri işlənilir 

2021-ci ildə "MasterCard" Azərbaycanda QR ödənişləri inkişaf etdirəcək. Bunu şirkətin 

Azərbaycandakı nümayəndəsi Erdem Çakar onlayn tədbir zamanı deyib. 

https://xeberler.az/new/details/twitter-azerbaycanin-sosial-media-mekaninda-liderlik-edir--26346.htm
https://xeberler.az/new/details/marketlerde-mobil-telefonla-odenis-layiheleri-islenilir--26356.htm


Mənbə: xeberler.az, 3 mart 2021 

UNCTAD: Azərbaycan aparıcı texnologiyaların İKT-də tətbiqinə 
görə regionun lideridir 

Azərbaycan aparıcı texnologiyalarının İKT sahəsində tətbiq edilməsinə hazırlığa görə dünyanın 158 

ölkəsi arasında 70-ci yerdə, Qafqazda isə lider mövqedə qərarlaşıb. Bu barədə BMT-nin Ticarət və 

İnkişaf üzrə Konfransının (UNCTAD) "Technology and Innovation Report 2021" adlı hesabatına 

istinadən xəbər verir. Sözügedən hesabat süni zəka, robototexnika və gen düzəlişi kimi sərhəd 

texnologiyalarının mövcud bərabərsizliklərin genişləndirilməsi və yenilərinin yaradılması imkanlarını 

gərgin şəkildə araşdırmasının nəticələrini özündə birləşdirir. 

Mənbə: xeberler.az, 3 mart 2021 

“Microsoft Exchange Server” məhsullarında təhlükəsizlik 
boşluqları var 

Hakerlər tərəfindən Microsoft Exchange Server məhsullarında olan təhlükəsizlik boşluqlarından 

aktiv şəkildə istifadə olunduğu müəyyən edilib. Belə ki, hakerlər Microsoft Exchange Server 

məhsullarında olan dörd boşluqdan istifadə etməklə müxtəlif qurumlara məxsus e-poçt serverlərini 

ələ keçiriblər. Bu təhlükəsizlik boşluqlardan istifadə sistemə və serverdə olan fayl və poçt qutularına 

icazəsiz girişə, eləcə də həmin sistemdə saxlanılan giriş məlumatlarının ələ keçirilməsinə imkan 

verir. Boşluqlarından istifadə edilməklə korporativ şəbəkəyə nəzarətin ələ keçirilməsi mümkündür. 

Mənbə: cert.az, 11 mart 2021 

Azərbaycan "IDC Future of Infrastructure" tədbirində iştirak 
edir 

International Data Corporation (IDC) beynəlxalq analitik şirkəti ilk regional “IDC Future of 

Infrastructure” adlı onlayn tədbir təşkil edib. Forumda Orta Asiya, Ukrayna, Belarus, Azərbaycan, 

Gürcüstan və Monqolustan ölkələrinin nümayəndələri iştirak edirlər. 

Mənbə: xeberler.az, 18 mart 2021 

Azərbaycanda informasiya və rabitə xidmətləri 4 faizdən çox 
azalıb 

"Bu ilin yanvar-fevral aylarında Azərbaycanda informasiya və rabitə müəssisələri tərəfindən 

göstərilmiş 354,9 milyon manatlıq xidmətlərin 75 %-i əhali sektoruna aid olub. Xeberler.az bu 

barədə Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir. 

Mənbə: xeberler.az, 22 mart 2021 

 

https://xeberler.az/new/details/unctad:-azerbaycan-aparici-texnologiyalarin-ikt-de-tetbiqine-gore-regionun-lideridir--26357.htm
https://xeberler.az/new/details/unctad:-azerbaycan-aparici-texnologiyalarin-ikt-de-tetbiqine-gore-regionun-lideridir--26357.htm
https://cert.az/news/2021/xeberdarliq-microsoft-exchange-server-mehsullarinda-tehlukesizlik-bosluqlari-askar-edilib
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https://xeberler.az/new/details/azerbaycan-idc-future-of-infrastructure-tedbirinde-istirak-edir--26425.htm
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MDB 

Rusiya 

Populyar VPN xidmətləri istifadəçi məlumatları açıq istifadədə 

CyberNews kiber təhlükəsizlik mütəxəssislərinin əldə etdikləri məlumata əsasən Android əməliyyat 

sistemlərindəki 21 milyon pulsuz VPN tətbiqi istifadəçisinin məlumat bazası sızdırılıb. Sözü gedən 

tətbiqlərə GeckoVPN, SuperVPN ve ChatVPN daxildir. Kommersant tərəfindən nəzərdən keçirilmiş 

verilənlər bazası, 24 fevral 2021-ci ildə qurulmuşdur və Rusiyadan daxil olmaqla istifadəçi e-poçt 

ünvanlarını, şifrələrini və istifadəçi adlarını, həmçinin ölkə və premium hesab məlumatlarını ehtiva 

edir. Satışa qoyulan arxivdəki nümunələr seriya nömrələri, telefon növləri və markaları daxil olmaqla 

VPN istifadəçi cihazları haqqında məlumatları əhatə edir. 

Mənbə: banki.ru, 1 mart 2021 

Hakerlər naməlum bir şifrə yazıçısının köməyi ilə Rusiya 
maliyyə və nəqliyyat şirkətlərinə hücum edirlər  

Kaspersky Lab, 2020-ci ilin dekabrından bu yana Rusiyanın 10 maliyyə və nəqliyyat şirkətinə qarşı 

bir sıra hədəflənmiş hücumları qeyd edib. Rusdilli RTM qrupu tərəfindən dəstəklənən hücumlarda, 

əvvəlcədən bilinməyən “Quoter” adlı şifrə yazıçısından istifadə edib. 

Mənbə: banki.ru, 3 mart 2021 

Mütəxəssislər müasir kompüterlərdəki zərərli proqramlardan 
xəbərdarlıq edirlər  

İzvestiya müstəqil informasiya təhlükəsizliyi tədqiqatçısı Julien Voisinə istinad edərək yazır, ən 

müasir kompüterlərə təsir edən Specter zəifliyindən istifadə edə bilən ilk zərərli proqram ortaya 

çıxıb. 

Mənbə: banki.ru, 12 mart 2021 

Tədqiqat: İT şirkətlər analitiklərin həmkarları ilə kiber təhdidlər 
barədə məlumat paylaşmasını qadağan edirlər 

Kaspersky Lab tərəfindən aparılan bir araşdırmaya görə, Rusiyada, kiber təhdid analitiklərinin 69 %-

in tədqiqat nəticələrini peşəkar mühitdə həmkarları ilə bölüşməsi qadağandır. 

Mənbə: banki.ru, 24 mart 2021 

Mart ayında saxta hava yolu biletləri olan 700-dən çox fişinq 
saytı qeydiyyata alınıb 
İzvestiya yazır ki, mart ayında 700-dən çox fişinq saytı saxta aviabilet satıb. 

Mənbə: banki.ru, 31 mart 2021 

https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10942242
https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10942412
https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10942412
https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10942895
https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10942895
https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10942895
https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10942895
https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10943978
https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10943978


Qazaxıstan 

Dövlət Texniki Xidməti: 2020-ci ildə hücumların sayı təxminən 
dörd dəfə artıb 

2020-ci ildə zərərli proqramların payında, fişinq və DDoS hücumların əksəriyyətini təşkil edib. 

Bununla birlikdə, səlahiyyətli şəxslərin vaxtında müdaxiləsi səbəbindən Botnet tipli hadisələrin sayı 

59,7 % azalmışdır.   

Mənbə: profit.kz, 9 mart 2021 

Kaznetdə olan potensial həssas Microsoft Exchange poçt 
serverlərinin IP ünvanları 

KZ-CERT Kompüter İnsidentlərinə Cavab Xidməti, potensial həssas sayılan Microsoft Exchange poçt 

serverinin IP adresləri üçün Qazaxıstan İnternet seqmentini izləyib və anlama memorandumu 

vasitəsilə Nitro Team təsbit etdiyi oxşar Microsoft Exchange zəifliklərinə dair detalları təqdim edib. 

İki təşkilatın səyi sayəsində bu günə qədər Kaznetdə 170-dən çox potensial həssas Microsoft 

Exchange IP ünvanı aşkar edilmişdir. 

Mənbə: profit.kz, 16 mart 2021 

Qazaxıstanda İnternet cinayətlərinin sayı 139% artıb 
İnternet fırıldaqçıları, pandemiya zamanı onlayn ticarətin artmasından istifadə edərək tibbi 

maskalar, antiseptiklər, dərmanlar, xəz paltarları, mobil telefon və mebel alıcılarını saxta hesablar 

və sosial şəbəkə elanları vasitəsi ilə aldadıb. Belə hesablar daha sonra müəyyənləşdirilib və 

bloklanıb. 

Mənbə: profit.kz, 30 mart 2021 
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