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Arhiva internetului, un fel de masina a timpului

INFORMATII NOI Zece petabytes, zece milioane de GB sau 10.000.000.000.000.000 bytes este
valoarea spatiului de stocare depasit de arhiva internetului, zilele trecute. The Internet Archive este
o institutie insarcinata cu stocarea continutului de pe internet in anumite momente in timp.
Responsabila cu salvarea internetului pentru posteritate, Internet Archive mai stocheaza, printre
altele, 1,5 milioane de clipuri audio si peste un milion de clipuri video. Tot arhiva internetului este
gazda unui site gen masina timpului pentru pagini de internet, intitulat Wayback Machine. Cu toate
ca scopul acestui website este interesant si util, cei 10 PB de date sunt infimi in comparatie cu
volumul de date pe care il gazduiesc, de exemplu, serverele Facebook. Doar pentru imagini si clipuri
video, Facebook are dedicati 100 peta bytes de date.

	Facebook este, fara indoiala, cea mai populara retea sociala, iar faptul ca este un mediu informal
unde ne simtim ca intre prieteni ne determina uneori sa lasam garda jos. Pentru ca aici postam date
personale despre noi, trebuie sa fim constienti ca informatiile publicate pot ajunge oricand pe maini
nedorite. Multe dintre programele malware imita foarte bine aplicatiile Facebook autentice,
notificarile sau postarile de pe wall si, pentru ca suntem mereu curiosi sa vedem fotografiile sau
post-urile in care am fost tag-uiti, exista riscul de a accesa unele link-uri potential periculoase, au
explicat specialistii Kaspersky. Ne feresc de potentiale probleme bunul simt de a posta doar lucruri
care nu ne pot dauna. 

CELE MAI MARI AMENINTÃRI Stuxnet, Duqu si Zeus sunt numele celor mai periculoase amenintari
din mediul online, despre care s-a vorbit chiar si in afara presei de specialitate. Totusi, se pare ca
multi utilizatori sunt, in continuare, nestiutori. Un studiu recent, realizat de O+K Research pentru
Kaspersky Lab, releva faptul ca aproape doua treimi dintre respondenti nu au auzit niciodata de
aceste amenintari, in timp ce 28% dintre cei intrebati stiu de existenta lor la modul general.
Participantii la studiu, care au reprezentat 25 de tari, au fost, de asemenea, intrebati despre
amenintarile de tip zero-day si despre botnet-uri, rezultatele fiind aproape aceleasi, utilizatorii stiau
la fel de putine lucruri despre aceste amenintari ca despre programele malware mentionate anterior.
Totusi, aceste rezultate nu sunt in totalitate negative, avand in vedere faptul ca solutiile antivirus
integrate protejeaza dispozitivele de cele mai recente amenintari, indiferent de cunostintele
proprietarilor computerelor. De asemenea, utilizatorii care nu inteleg foarte bine nivelul de risc al
peisajului malware s-ar putea sa nu inteleaga complet nici nevoia pentru o solutie de securitate.
Potrivit studiului, aceasta este sursa celor mai multe probleme. Aproape jumatate dintre utilizatorii
de computere si proprietarii de laptop-uri, exceptand produsele Apple, considera ca datele lor sunt
relativ in siguranta. 8,5% dintre respondenti sunt convinsi ca laptopul sau computerul lor nu are
nevoie de protectie suplimentara.

	In ceea ce priveste dispozitivele mobile, situatia este si mai complicata: 16% dintre posesorii de
tablete si 15% dintre utilizatorii de smartphone-uri sunt convinsi ca dispozitivele lor sunt in afara
oricarui pericol. Aproape jumatate dintre toti utilizatorii de dispozitive mobile pot fi clasificati drept
sceptici si considera ca dispozitivele lor sunt mai mult sau mai putin protejate, desi recunosc ca
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utilizarea unui software specializat ar asigura un nivel mai ridicat de securitate. Majoritatea
utilizatorilor au tendinta sa subestimeze consecintele negative pe care le poate avea un program
malware pentru dispozitivele si datele lor. Acest lucru se datoreaza faptului ca utilizatorii pur si
simplu nu stiu cum le pot patrunde programele daunatoare in computer, cum se manifesta si ce
daune pot provoca.
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