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Azərbaycan 

Dövlət qurumlarının kibertəhlükəsizlik indeksinin hesablanması 
alqoritmi istifadəyə verilib 

Azərbaycanda dövlət qurumlarının informasiya ehtiyatlarının, o cümlədən, informasiya təhlükəsizliyi 
insidentlərinin operativ idarə edilməsi məqsədi ilə tərəfimizdən yaradılan Resurs İdarəetmə 
Sisteminə dövlət qurumlarının kibertəhlükəsizlik və insidentlərə reaksiya indeksi hesablayan yeni 
alqoritm inteqrasiya edilib. Bu barədə Kompüter İnsidentlərinə Qarşı Mübarizə Mərkəzindən (CERT) 
bildirilib. 

Mənbə: cert.gov.az, 2 sentyabr 2020 

Sahibkarlar üçün yeni maliyyə platforması istifadəyə verilib 

https://cert.gov.az/az/news-view/514
https://cert.gov.az/az/news-view/514
https://xeberler.az/new/details/sahibkarlar-ucun-yeni-maliyye-platformasi-istifadeye-verilib--25618.htm


Azərbaycanda pərakəndə ticarət, kiçik və orta biznes üçün nəzərdə tutulan "Bankoff" maliyyə 
platforması istifadəyə verilib. Platformanın əsas hissəsini təşkil edən "maliyyə bazarı" modulunun 
məzmun idarəetmə sistemi qismində "Botbox" platforması çıxış edir. "Botbox", maliyyə xidmətləri 
göstərən şirkətlərə və banklara "Telegram", "WhatsApp" və "Facebook messenger" üzərindən 
müxtəlif bank və maliyyə əməliyyatları aparmaq üçün həll təqdim edir. 

Mənbə: xeberler.az, 10 sentyabr 2020 

Daha üç ali təhsil müəssisəsində "Smart tələbə kartı"-nın 
tətbiqinə başlanılıb 

Azərbaycanda daha 3 universitet – Azərbaycan Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası, 
Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyası və M.V.Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin Bakı 
filialı smart funksiyalı “Smart tələbə kartı” layihəsinə qoşuldu. “Smart tələbə kartı” tələbələrə təhsil 
aldıqları dövrdə onların indentifikasiya sənədi rolunu oynamaqla yanaşı, ödəniş xidmətlərindən 
yararlanmağa, o cümlədən, təqaüdlərin alınmasına, ölkə daxilində və xaricində istənilən nağdsız 
ödənişlərin həyata keçirilməsinə imkan verəcək. 

Mənbə: xeberler.az, 10 sentyabr 2020 

“E-əmək birjası” platforması yaradılır 

Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyindəki Dövlət Məşğulluq Agentliyi tərəfindən 
“Elektron əmək birjası” platforması yaradılır. Mobil tətbiq və veb əsaslı portaldan ibarət olacaq 
platforma “Əmək münasibətləri və məşğulluq” altsistemi, digər dövlət qurumlarının informasiya 
sistemləri və işədüzəltmə vasitəçiliyi ilə məşğul olan e-platformalar ilə qarşılıqlı əlaqədə işləyəcək. 

Mənbə: xeberler.az, 12 sentyabr 2020 

Gənclər Azərbaycanda süni intellektin tətbiqinə kömək edirlər 

Azərbaycan Könüllü Təşkilatları İttifaqının tərəfdaş olduğu “eSAS” Könüllülük proqramı çərçivəsində 
“Azərbaycan dili üzrə nitqin tanınması üçün məlumat bazasının toplanması” layihəsi davam edir. 
Layihənin əsas məqsədi Azərbaycan dili üzrə nitqin tanınması üçün süni intellekt sahəsinin inkişafının 
dəstəklənməsi, müxtəlif növ böyük məlumat bazalarının hazırlanmasıdır. 

Mənbə: xeberler.az, 23 sentyabr 2020 

Azərbaycanlı hakerlər 90-dək erməni saytını dağıdıblar 

Azərbaycan hakerləri tərəfindən bir sıra erməni saytları sındırılaraq Prezident İlham Əliyevin 
beynəlxalq tribunada səsləndirdiyi “Qarabağ Azərbaycandır və nida işarəsi”, həmçinin “Əgər erməni 
əsgəri ölmək istəmirsə rədd olsun Azərbaycan torpağından” fikirləri yerləşdirilib. Erməni saytlarında 
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Mübariz İbrahimovun fotoları da yerləşdirilib. 

Mənbə: xeberler.az, 27 sentyabr 2020 

Ermənilərin Azərbaycana qarşı etdiyi kiberhücumların əsas 
istiqamətləri açıqlanıb 

https://xeberler.az/new/details/daha-uc-ali-tehsil-muessisesinde-smart-telebe-kartinin-tetbiqine-baslanilib--25614.htm
https://xeberler.az/new/details/daha-uc-ali-tehsil-muessisesinde-smart-telebe-kartinin-tetbiqine-baslanilib--25614.htm
https://xeberler.az/new/details/e-emek-birjasi-platformasi-yaradilir--25626.htm
https://xeberler.az/new/details/gencler-azerbaycanda-suni-intellektin-tetbiqine-komek-edirler--25661.htm
https://xeberler.az/new/details/azerbaycanli-hakerler-90-dek-ermeni-saytini-dagidiblar--25687.htm
https://xeberler.az/new/details/ermenilerin-azerbaycana-qarsi-etdiyi-kiberhucumlarin-esas-istiqametleri-aciqlanib--25715.htm
https://xeberler.az/new/details/ermenilerin-azerbaycana-qarsi-etdiyi-kiberhucumlarin-esas-istiqametleri-aciqlanib--25715.htm


Kompüter İnsidentlərinə qarşı Mübarizə Mərkəzi (KİMM) Azərbaycana qarşı həyata keçirilən 
kiberhücumları nəzarətdə saxlayaraq, 24/7 rejimində monitorinq aparır və kiberhücum 
istiqamətlərini diqqətlə analiz edir. Mərkəzdən verilən məlumata görə aparılan monitorinq zamanı 
məlum olub ki, Ermənistanın kiberlamerləri Azərbaycana qarşı əsasən dörd istiqamətdə 
kiberhücumlar həyata keçirir. Belə ki, kiberlamerlər ən çox dövlət qurumlarının internet informasiya 
resurslarını, bank sektorunu, media saytlarını və fərdi istifadəçiləri (elektron poçt ünvanları, zənglər 
və s.) hədəfə alır. 

Mənbə: xeberler.az, 30 sentyabr 2020 

Azərbaycanın dövlət informasiya resurslarına qarşı DDoS 
hücumlarının qarşısı alınır 

Azərbaycanın dövlət informasiya resurslarına qarşı DDoS (Distributed Denial of Service) 
hücumlarının, o cümlədən, kiberhücum cəhdlərinin qarşısını almaq məqsədilə botnetə üzv olan 
"zombi" kompüterlərə aid İP seqmentlər, anonim "proxy" və VPN-lərdən dövlət informasiya 
sistemlərinə girişlər mütəmadi olaraq Kompüter İnsidentlərinə qarşı Mübarizə Mərkəzi (KİMM) 
tərəfindən bloklanır. 

Mənbə: xeberler.az, 30 sentyabr 2020 

 

MDB 

Rusiya 

 Məlumat mərkəzləri Roskomnadzor-a hesabat verəcəkdir 
 "Kommersant" yazır ki, Rusiya məlumat mərkəzlərinin operatorlarını “suveren İnternet" qanunu 
çərçivəsində yaradılmış tariflər, güclər və yük barədə məlumatları " Roskomnadzor Monitorinq 
Mərkəzinə ötürməyə məcbur etmək təklif olunur. 

Mənbə: securitylab.ru, 1 sentyabr 2020 

 Xarici onlayn mağazalar alıcılarının məlumatlarını qorumaq 
üçün hökumətə təklif edildi 
Rusiyanın "Business Russia" ictimai təşkilatı onlayn mağazaların rus alıcılarının məlumatlarını 
məlumat sızması risklərindən qorumaq üçün Rusiya Federasiyası qanunvericiliyinə dəyişiklik təklifi 
ilə hökumətə məktub göndərdi. 

Mənbə: securitylab.ru, 1 sentyabr 2020 

Naməlum şəxslər Rusiyanın Avstriyadakı səfirliyinin elektron 
poçtunu sındırıblar 

Diplomatların sözlərinə görə, təcavüzkarların hesabı sındıra bildiklərini düşünməyə səbəb vardır,ona 
görə də istifadəçilərdən səfirliyin info.austria@mid.ru e-poçt adresindən göndərilən bağlantıları və 
əlavələri açmamaları xahiş olunur. 

https://xeberler.az/new/details/azerbaycanin-dovlet-informasiya-resurslarina-qarsi-ddos-hucumlarin-qarsisi-alinir--25716.htm
https://xeberler.az/new/details/azerbaycanin-dovlet-informasiya-resurslarina-qarsi-ddos-hucumlarin-qarsisi-alinir--25716.htm
https://www.securitylab.ru/news/511617.php
https://www.securitylab.ru/news/511617.php
https://www.securitylab.ru/news/511620.php
https://www.securitylab.ru/news/511620.php
https://www.securitylab.ru/news/511641.php
https://www.securitylab.ru/news/511641.php


Mənbə: securitylab.ru, 1 sentyabr 2020 

Rusiyada, Rusların ödəmə məlumatlarını fərdi məlumatlarla 
bərabərləşdirmək təklif edilir 

Delovaya Rossiya təşkilatının nümayəndələri rusların ödəmə məlumatlarını fərdi məlumatlarla 
bərabərləşdirməyi təklif etdilər. Onların fikrincə, bu, vətəndaşların hesablarının müxtəlif 
saxtakarlardan daha yaxşı qorunmasına imkan verəcəkdir. 

Mənbə: anti-malware.ru, 1 sentyabr 2020 

Çexiya, 2019-cu ildə hökumət strukturlarına edilən 
kiberhücumda Rusiyanın iştirakından şübhələnir 

Keçən il Çex Respublikasının strateji dövlət strukturlarından biri kiber casusluq məqsədi ilə Rusiyadan 
həyata keçirildiyi iddia edilən haker hücumlarına məruz qalmışdı. 

Mənbə: securitylab.ru, 2 sentyabr 2020 

Moskva metrosunda üz skanına əsaslanan biometrik ödəniş 
sistemi tətbiq olunur 

1 sentyabrdan etibarən Moskvanın bütün metro stansiyalarında video nəzarət sistemi işə salındı. 
Moskva şəhərinin Nəqliyyat və Avtomobil Nəqliyyatı İnfrastrukturunun İnkişafı Departamentinin 
(Moskva Nəqliyyat Departamenti) Telegram-a istinadən verdiyi məlumata görə, yaxın vaxtlarda 
metro sərnişinləri səfər haqqını üz skan vasitəsilə ödəyə biləcəklər. 

Mənbə: securitylab.ru, 3 sentyabr 2020 

Cinayətkarlar 300.000 WordPress saytına ciddi həssaslıq 
vasitəsi ilə hücum edirlər 

Kiber cinayətkarlar WordPress saytları üçün File Manager plaginindəki kritik həssaslıqdan istifadə 

edirlər. Bu zəiflik vasitəsi ilə skriptləri yükləmək və veb mənbələrdəki kodu uzaqdan icra etmək 

mümkündür. 

Mənbə: anti-malware.ru, 3 sentyabr 2020 

 Sankt-Peterburqda bank kartlarından pul oğurlayan bir qrup 
zərərsizləşdirildi   

Rusiya Daxili İşlər Nazirliyinin Sankt-Peterburq şəhəri və Leninqrad vilayəti üzrə Baş İdarəsinin 

əməkdaşları bankın təhlükəsizlik xidməti işçiləri adı altında vətəndaşların bank kartlarından pul 

oğurlamaqda ixtisaslaşmış fırıldaqçıların fəaliyyətini dayandırdılar. 

Mənbə: securitylab.ru, 3 sentyabr 2020 

https://www.anti-malware.ru/news/2020-09-01-1447/33551
https://www.anti-malware.ru/news/2020-09-01-1447/33551
https://www.securitylab.ru/news/511675.php
https://www.securitylab.ru/news/511675.php
https://www.securitylab.ru/news/511680.php
https://www.securitylab.ru/news/511680.php
https://www.anti-malware.ru/news/2020-09-03-111332/33582
https://www.anti-malware.ru/news/2020-09-03-111332/33582
https://www.securitylab.ru/news/511686.php
https://www.securitylab.ru/news/511686.php


Rusiya dövlət şirkətləri kritik məlumat infrastrukturunun 
subyektləri ilə eyniləşdiriləcək, yerli proqrama köçürüləcəkdir 

Federasiya Şurası dövlətə məxsus şirkətlər üçün proqram təminatı tələblərini sərtləşdirməyi 

planlaşdırır. Bunun səbəbi, onların banklar və dövlət qurumları kimi mühüm məlumat 

infrastrukturunun subyektləri olaraq  təsnifləşdirilməsi təklifidir. 

Mənbə: anti-malware.ru, 4 sentyabr 2020 

Kiber təhlükəsizlik hesabatlarının yalnız 13% -i vətəndaşlar 
üçün təhlükələri əks etdirir 

Tədqiqatçılar kiber təhlükəsizlik hesabatlarının böyük əksəriyyətinin hökumət hakerləri, sənaye 

casusluğu və hədəfli hücumlara fokuslandığını düşünürlər. Hesabatın yalnız kiçik bir hissəsi adi 

vətəndaşlarla bağlı kiber təhdidləri əhatə edir. 

Mənbə: anti-malware.ru, 7 sentyabr 2020 

Winnti Rusiyadan maliyyə qurumları üçün proqram inkişaf 
tərtibatçılarına hücum edir 

Winnti kiber cinayət qrupu hücumlara yeni alətlər və infrastruktur qoşaraq eyni zamanda Rusiya və 

Almaniyadan maliyyə təşkilatları üçün proqram tərtibatçılarına hücuma keçdi. 

Mənbə: anti-malware.ru, 8 sentyabr 2020 

ABŞ kiberhücumlara görə üç rusiyalıya qarşı sanksiya tətbiq 
etdi 

Bir neçə rusun əlavə olunduğu "qara siyahı" nın yenilənməsi ABŞ-da keçiriləcək prezident seçkilərini 

xarici müdaxilələrdən qorumaq və bu cəhdlərin mühakimə olunacağına dair "Moskvaya bir siqnal 

göndərmək" məqsədi daşıyır. 

Mənbə: securitylab.ru, 11 sentyabr 2020 

8 dekabr 2020-ci ildə Microsoft Windows 10 1903 versiyası 
üçün texniki dəstəyi dayandıracaq 

Microsoft, istifadəçilərə Windows 10-nun 1903 (Windows 10 May 2019 Update) versiyasının 

istifadə müddətinin bitmək üzrə olduğunu xatırlatdı. 8 dekabr 2020-ci il tarixində texnoloji nəhəng 

May 2019-dakı yenilənmə üzrə texniki dəstəyi dayandıracaq. 

Mənbə: anti-malware.ru, 11 sentyabr 2020 

Microsoft Rusiya hakerlərini 200 ABŞ təşkilatına hücumda 
ittiham edib 

Microsoft Rusiya, Çin və İrandan ABŞ seçkilərinə müdaxilə cəhdlərini qeydə almışdır. Bu barədə 10 

sentyabrda şirkətin bloqunda məlumat verilib. 

https://www.anti-malware.ru/news/2020-09-04-111332/33587
https://www.anti-malware.ru/news/2020-09-04-111332/33587
https://www.anti-malware.ru/news/2020-09-07-111332/33626
https://www.anti-malware.ru/news/2020-09-07-111332/33626
https://www.anti-malware.ru/news/2020-09-08-111332/33635
https://www.anti-malware.ru/news/2020-09-08-111332/33635
https://www.securitylab.ru/news/511975.php
https://www.securitylab.ru/news/511975.php
https://www.anti-malware.ru/news/2020-09-11-111332/33659
https://www.anti-malware.ru/news/2020-09-11-111332/33659
https://www.securitylab.ru/news/512043.php
https://www.securitylab.ru/news/512043.php


Mənbə: securitylab.ru, 11 sentyabr 2020 

Rusiyada təhsil sektoruna edilən DDoS hücumlarının sayı 350% 
artdı 

2020-ci ilin birinci yarısı Rusiyanın təhsil mənbələrinə DDoS hücumlarının sayında artım ilə yadda 

qaldı. Bu kəskin artımı Kaspersky Lab antivirus şirkətinin mütəxəssisləri qeydə almışdır. 

Mənbə: anti-malware.ru, 11 sentyabr 2020 

Rusiya Bankı, təcavüzkarlara başqa şəxslərə məxsus kartlardakı 
vəsaitlərin qalıqları barədə məlumat almağa imkan verirdi 

Mərkəzi Bank kiber cinayətkarların kredit təşkilatlarından birinin müştəriləri haqqında əlavə 

məlumat almasına və sonradan sosial mühəndislik metodlarından istifadə edərək fırıldaqçılıqda 

istifadə etməsinə imkan verən bir sxem barədə bankları xəbərdar etdi. 

Mənbə: securitylab.ru, 12 sentyabr 2020 

Rusiya Mərkəzi Seçki Komissiyası seçki günü kütləvi haker 
hücumlarından şikayətləndi 

Mərkəzi Seçki Komissiyası rəhbərinin müavini Nikolay Bulaev cari seçkilər zamanı agentliyin saytında 

sutka ərzində haker hücumlarının həyata keçirildiyini söylədi. 

Mənbə: securitylab.ru, 14 sentyabr 2020 

Pentaqon Rusiya və Çinin süni intellektdən istifadə edə 
bilməsindən narahatlığını ifadə edir 
Pentaqon Rusiya və Çinin süni intellektdən (AI) müstəqil hücum sistemlərini idarə etmək üçün 
istifadə edə biləcəyindən narahat olduğunu bildirib,  bu barədə American National Interest jurnalı 
yazır. 

Mənbə: securitylab.ru, 14 sentyabr 2020 

Dələduzlar bank loqotipləri ilə saxta məktubları ruslara 
göndərirlər 

Vətəndaşların sadəlöhvlüyündən yararlanan fırıldaqçılar metodlarını bir qədər təkmilləşdirmişlər. 

İndi Rusiya banklarının müştərilərindən pul çəkməyə yönəlmiş sosial mühəndislik metoduna  

qurbanları daha çox aldatmağa yönəlmiş yeni bir element əlavə edildi. 

Mənbə: anti-malware.ru, 14 sentyabr 2020 

Kovrov təşkilatlarından 10.8 milyon oğurlayan kiber cinayətkar 
tutuldu 

https://www.anti-malware.ru/news/2020-09-11-1447/33664
https://www.anti-malware.ru/news/2020-09-11-1447/33664
https://www.securitylab.ru/news/512047.php
https://www.securitylab.ru/news/512047.php
https://www.securitylab.ru/news/512051.php
https://www.securitylab.ru/news/512051.php
https://www.securitylab.ru/news/512052.php
https://www.securitylab.ru/news/512052.php
https://www.anti-malware.ru/news/2020-09-14-1447/33667
https://www.anti-malware.ru/news/2020-09-14-1447/33667
https://www.anti-malware.ru/news/2020-09-15-1447/33692
https://www.anti-malware.ru/news/2020-09-15-1447/33692


Kovrov Şəhər Məhkəməsi kiber cinayətlərdə ittiham olunan yerli sakinə qarşı açılan 28 cildlik cinayət 

işinə baxacaq. İstintaqa görə təqsirləndirilən şəxs və yoldaşları iş adamlarından 10,8 milyon rubl 

oğurlayıblar. 

Mənbə: anti-malware.ru, 15 sentyabr 2020 

Rus haker, 5000 dollar qarşılığında onlayn mağazaların 
sındırılması üzrə təlimatını açıqlayacaq  

Bu yaxınlarda Magento platformasından istifadə edən minlərlə onlayn mağaza kiberhücumun 

qurbanına çevrildi - təcavüzkarlar alıcıların bank kart məlumatlarını oğurlayan zərərli kodu tətbiq 

ediblər. Kiber cinayətkarların əməliyyatı “z3r0day” təxəllüslü rusdilli haker tərəfindən satılan 0-day 

zəiflik sayəsində uğurlu oldu. 5000 dollar müqabilində z3r0day veb proqramdakı zəiflikdən necə 

istifadə ediləcəyini və zərərli kodu onlayn mağazanın sənədlərinə necə daxil ediləcəyini göstərir.  

Mənbə: anti-malware.ru, 16 sentyabr 2020 

Hakerlər Rusiyanın rəqəmsal kodunu yaratmağa kömək 
edəcəklər 

İnsan hüquqları Şurası yerli hakerləri Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir Putinə şəbəkələrdə 

təqibdən başlayaraq müşahidə kameralarından istifadə etməklə kiber casusluq və bank 

məlumatlarının sızmasına qədər kompüter texnologiyaları ilə bağlı problemlər barədə hesabat 

hazırlamaq üçün cəlb edəcəkdir. Məruzədən sonra Şura "rəqəmsal kod" yaratmaq və Rus 

istifadəçilərini sosial şəbəkələrdəki təzyiqlərdən və nəzarətdən qorumaq üçün hazırlanmış qanun 

layihəsini başlatmaq niyyətindədir. 

Mənbə: securitylab.ru, 18 sentyabr 2020 

Rusiyalı hakerlər ölümlə nəticələnən bir kiber hücumun 
arxasında ola bilər 

Alman xəstəxanasında xəstəni öldürən kiberhücumu araşdıran hüquq-mühafizə orqanlarının 

əməkdaşları hadisənin arxasında Rusiyalı hakerlərin ola biləcəyinə inanırlar. 

Mənbə: securitylab.ru, 23 sentyabr 2020 

Qazaxıstan 

Qazaxıstanlılara 2021-ci ildən etibarən iş kitabları lazım 
olmayacaq 

Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi nazirinin müavini Yerbol Ospanov antikorrupsiya xidmətinin 
yayımı zamanı elektron əmək müqaviləsinin nə olduğunu və bunun nə üçün lazım olduğunu izah 
etdi. Onun sözlərinə görə, yeni format bir çox əmək münasibətləri prosesini asanlaşdırmağa kömək 
edəcək. 

Mənbə: profit.kz, 1 sentyabr 2020 
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Damumed-də fərdi məlumatların sızması aşkarlanıb 
Qazaxıstanlılar Damumed sistemindəki fərdi məlumatların sızmasından şikayət edirlər - məlum oldu 
ki, üçüncü tərəflər yalnız istifadəçilərin sağlamlıq vəziyyəti barədə məlumatları deyil, həm də əlaqə 
məlumatlarını, VÖEN-i, fəaliyyət növünü, habelə ödədiyi vergi miqdarını öyrənə bilərlər. 

Mənbə: profit.kz, 1 sentyabr 2020 

Prezident IT sektoruna 500 milyard təngə cəlb etmək 
niyyətindədir 
Qazaxıstan Respublikasının Prezidenti Kasım-Jomart Tokayev xalqa müraciətində bildirib ki, beş il 
ərzində İT sektoruna qoyulan investisiyaların həcmini 500 milyard təngəyə çatdırmaq lazımdır. 

Mənbə: profit.kz, 2 sentyabr 2020 

Qazaxıstanlıların pasportları və diplomları ilin sonuna qədər 
rəqəmsallaşdırılacaqdır 
Qazaxıstanda ilin sonuna qədər bir sıra sənədlər rəqəmsallaşdırılacaqdır. Bu barədə Rəqəmsal 
İnkişaf, İnnovasiya və Aerokosmik Sənayesi naziri Bağdat Musin hökumət iclasında məlumat verib. 
Onun sözlərinə görə, hazırda biometriya üzrə dövlət xidmətlərinin alınmasını sadələşdirən tədbirlər 
hazırlanıb. 

Mənbə: profit.kz, 3 sentyabr 2020 

Qazaxıstan fərdi məlumatların açıqlanması faktlarını 
araşdıracaq 
Qazaxıstan Respublikasının Rəqəmsal İnkişaf, İnnovasiya və Aerokosmik Sənayesi Nazirliyi 
vətəndaşların fərdi məlumatları ilə əlaqəli hüquqlarının pozulması faktları üzrə əlaqədar yoxlamalar 
aparacaqdır. Fərdi məlumatların qanunsuz toplanması və sızması faktları aşkar edilərsə, vətəndaşlar 
xüsusi yoxlamanın aparılması üçün nazirliyə müraciət edə bilərlər. 

Mənbə: profit.kz, 7 sentyabr 2020 

Hakerlər qazax məktəblilərinə hücum etdilər 
Bir neçə gündür ki, Qazaxıstanın məsafədən təhsil platforması olan OnlineMektep.org ardıcıl olaraq 
Qazaxıstan xaricindəki mənbələrdən kütləvi kiber hücuma məruz qalır. Bu məlumatı platformanın 
təribarçıları bildirilmişdir. Onlar bu hücumun mütəşəkkil olduğunu və istifadəçi inamına xələl 
gətirməyə yönəldiyini qeyd edirlər. 

Mənbə: profit.kz, 10 sentyabr 2020 

Qazaxıstanda kriptovalyuta mübadiləsi açılacaq 
Qazaxıstanda Yapon texnologiyalarına əsaslanan kriptovalyuta birjasının istifadəyə verilməsi 
planlaşdırılır. Bu, Qazaxıstanın Yaponiyadakı səfirliyində baş tutan onlayn görüş zamanı məlum oldu. 
Mübadilə Astana Beynəlxalq Maliyyə Mərkəzinin platformasında fəaliyyət göstərəcək. Qazaxıstanın 
Yaponiyadakı səfiri Yerlan Baudarbek-Kozhatayev qeyd etdi ki, koronavirusun yayılması nəticəsində 
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yaranan iqtisadi çətinliklərə baxmayaraq, yapon investorlar ölkədə yaradılan əlverişli investisiya 
şərtləri ilə maraqlanırlar. 

Mənbə: profit.kz, 18 sentyabr 2020 

Qazaxıstanda qazax dilinin avtomatik tanınması üçün 
texnologiya yaradıldı 
Nazarbayev Universitetinin Ağıllı Sistemlər və Süni Zəka İnstitutu (ISSAI) Qazaxıstan dilinin avtomatik 
tanınması layihəsini həyata keçirir. Onun köməyi ilə qazax dili qlobal rəqəmsal məkana fəal şəkildə 
daxil edilə bilər. 

Mənbə: profit.kz, 24 sentyabr 2020 

Qırğızıstan 

"SMART Salym" - Qırğızıstan Respublikasının hökuməti  
vergitutmanı necə şəffaf etmək istəyirlər 

Dövlət Vergi Xidmətinin məlumatında bildirilir ki, Qırğızıstanda vergi prosedurları üçün fiskalizasiya 
layihələrinin icrası SMART Salym markası altında davam edəcək. Baş nazir Kubatbek Boronovun 
rəhbərliyi ilə keçirilən Vergi və Gömrük İdarəsinin rəqəmsallaşdırılması üzrə Koordinasiya Şurasının 
iclasında "SMART Salym" vahid maliyyələşdirmə konsepsiyası təqdim olundu. 

Mənbə: profit.kz, 2 sentyabr 2020  

Qırğızıstanda elektron ticarət parkı yaradılacaq 

Qlobal rəqəmsal iqtisadiyyat texnoloji, qanunvericilik və infrastruktur hazırlığının tələb olunduğu e-
ticarət kimi mühüm bir strateji istiqaməti vurğulayır. İqtisadiyyat naziri Sancar Mukanbetov bunu 
Qırğızıstandakı Elektron Ticarət Birliyinin prezidenti Ayqanış Saparalieva ilə görüşü zamanı bildirib. 
Görüş zamanı, Qırğızıstan Respublikasında elektron ticarətin genişləndirilməsi üçün hüquqi bazanın 
təmin edilməsi, o cümlədən, elektron ticarət bazarı iştirakçılarının vergiyə cəlb edilməsi, sahibkarlar 
və investorlar üçün daha əlverişli şəraitin yaradılması ilə bağlı məsələlər müzakirə edildi. 

Mənbə: profit.kz, 10 sentyabr 2020  

Özbəkistan 

Özbəkistanda pasport əvəzinə İD-kartlar tətbiq olunur 

Özbəkistan Prezidenti ölkədə 1 yanvar 2021-ci ildən etibarən mülki biometrik pasportların elektron 
məlumat daşıyıcısı olan ID-kartla əvəz edilməsini təmin edən vahid fərdi identifikasiya sisteminin 
tətbiqi barədə fərman imzalayıb. 

Mənbə: profit.kz, 24 sentyabr 2020  

Monqolustan 
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Pandemiya Monqolustan hökumətinə rəqəmsal idarəetmənin 
tətbiqində üstünlük verdi 

Monqolustanın elektron hökuməti – bu, böyük qonşu ölkələr olan Rusiya və Çinin kiber fəaliyyətinin 
tez-tez kölgədə qoyduğu mövzulardandır. Buna baxmayaraq koronavirus pandemiyası 
Monqolustanun elektron hökumətinə çoxdan vaxtı çatmış rəqəmsal idarəetmə təcrübələrini tətbiq 
etməkdə fürsət yaratdı. Monqolustanda E-Monqolustan kimi tanınan elektron hökumət 
xidmətlərinin tətbiqi dövlət xidmətlərini yaxşılaşdıracaq, səmərəliliyi maksimum dərəcədə artıracaq 
və ən əsası, uzunmüddət dövlət xidmətlərinə əngəl olan dərindən kök salmış bürokratiya və 
qohumbazlığı azaldacaq. 

Mənbə: profit.kz, 23 sentyabr 2020 

Azerbaijan 

A new algorithm for calculating the cyber security index of 
government agencies  

A new algorithm for calculating the cyber security and incident response index of government 
agencies has been integrated into the Resource Management System, which was created for the 
operational management of information resources of government agencies, including information 
security incidents in Azerbaijan. This was reported by the Center for Combating Computer Incidents 
(CERT). 

Source: cert.gov.az, September 2, 2020 

A new financial platform for entrepreneurs established 

The Bankoff financial platform for retail and SMEs has been launched in Azerbaijan. Botbox, the 
content management system of the Financial Market module, is the main part of the platform. 
Botbox provides a solution to financial services companies and banks to conduct various banking and 
financial transactions via Telegram, WhatsApp and Facebook Messenger. 

Source: xeberler.az, September 10, 2020 

The Smart Student Card introduced at three more universities 

Three more universities in Azerbaijan - the Academy of Public Administration under the President of 
the Republic of Azerbaijan, the Azerbaijan State Marine Academy and Branch of the Lomonosov 
Moscow State University in Baku - have joined the Smart Student Card project. The Smart Student 
Card is not only an identification document for students, but can also be used to make payments, 
including scholarships, and make any non-cash payments inside and outside the country. 
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Source: xeberler.az, September 10, 2020 

An E-labor exchange platform to be created 

The State Employment Agency under the Ministry of Labor and Social Protection of Population is 
creating an "Electronic Labor Exchange" platform. The platform, which will consist of a mobile 
application and a web-based portal, will interact with the Labor Relations and Employment 
subsystem, information systems of other government agencies and e-platforms dealing with 
employment mediation. 

Source: xeberler.az, September 12, 2020 

Young people support the application of artificial intelligence in 
Azerbaijan 

The project "Collection of a database for speech recognition in the Azerbaijani language" continues 
within the "eSAS" Volunteer Program, in partnership with the Union of Volunteer Organizations of 
Azerbaijan. The main purpose of the project is to support the development of artificial intelligence 
for the recognition of speech in the Azerbaijani language, the development of various large 
databases. 

Source: xeberler.az, September 23, 2020 

Azerbaijani hackers attack about 90 Armenian websites 

A number of Armenian websites have been broken down by Azerbaijani hackers and “Karabakh is 
Azerbaijan and an exclamation mark” voiced by President Ilham Aliyev in the international tribune, 
as well as “If an Armenian soldier does not want to die, let him leave the land of Azerbaijan” quote 
added. Photos of Azerbaijan’s national hero Mubariz Ibrahimov have been posted on Armenian 
websites. 

Source: xeberler.az, September 27, 2020 

The main targets of the cyber attacks by Armenians against 
Azerbaijan identified 
The Center for Combating Computer Incidents monitors and carefully analyzes cyber attacks against 
Azerbaijan on a 24/7 basis. According to the center, Armenian hackers carry out cyber attacks against 
four main targets: the Internet information resources of government agencies, the banking sector, 
media sites and individual users (e-mail addresses, calls, etc.). 

Source: xeberler.az, September 30, 2020 

DDoS attacks on Azerbaijan's state information resources are 
prevented 

In order to prevent DDoS (Distributed Denial of service) attacks on Azerbaijan's state information 
resources, including cyber-attack attempts, IP segments belonging to “zombie” computers that are 
members of the botnet, anonymous "proxy" and VPN access to state information systems are 
regularly blocked by the Center for Combating Computer Incidents. 
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Source: xeberler.az, September 30, 2020 
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