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Buletin informativ 

 

Despre OAMENI şi despre ROBOŢI… 

Când vorbim despre inteligenţa artificială, oamenii îşi imaginează de obicei o lume SF dominată de 

roboţi. Cu toate acestea, inteligenţa artificială este deja o realitate şi îmbunătăţeşte în fiecare zi 

tehnologii din comerţul electronic, sisteme de supraveghere şi sectorul industrial. 

Cum se aplica inteligenţa artificială în securitate cibernetică? 

"În domeniul securităţii cibernetice, inteligenţa artificială este implementată prin tehnici de învăţare 

automată sau machine learning. Algoritmii de machine learning le oferă computerelor abilitatea de a 

învăţa şi de a face previziuni bazate pe informaţii deja cunoscute. Bitdefender, de exemplu, a început 

sa integreze tehnologii de machine learning în sistemele de detecţie în urmă cu şapte ani", spune 

Cristina Vatamanu, cercetător în ameninţări informatice în cadrul laboratoarelor Bitdefender. 

Aceasta tehnologie îşi demonstrează eficienţa în special când vine vorba de lupta cu milioane de 

fişiere periculoase în fiecare zi. Specialiştii în securitate cibernetică trebuie să studieze amănunţit 

zilnic peste 400.000 de programe periculoase, conform statisticilor institutului AV-Test. Metodelor 

tradiţionale de detecţie, bazate pe recunoaşterea de semnături ale diverşilor viruşi, le lipseşte însă 

abilitatea a fi cu adevărat proactive în multe cazuri. Mai mult, companiile din securitate se confruntă şi 

cu servicii specializate care oferă mecanisme complicate, menite sa păcălească sau să se ascundă 

de soluţiile antivirus tradiţionale. 

Deşi numărul răufăcătorilor îl depăşeşte pe cel al angajaţilor din securitate cibernetică, inteligenţa 

artificială egalizează raportul de forţe. 

"Un număr important de algoritmi de clasificare şi grupare sunt folosiţi pentru a răspunde corect şi 

rapid la întrebarea: Este sau nu periculos acest fişier? De exemplu, dacă un milion de fişiere trebuie 

analizate, acest set poate fi împărţit în grupuri mai mici, denumite clustere, unde fiecare fişier este 

similar celuilalt. Tot ce trebuie să facă un analist în securitate este să analizeze un fişier din fiecare 

cluster şi să aplice rezultatele asupra tuturor", spune Cristina Vatamanu. 

Mai important, folosind algoritmi de machine learning, soluţiile de securitate pot păstra o detecţie 

ridicată a ameninţărilor cibernetice care ajung pe internet. O soluţie de securitate eficientă ar trebui să 

poată proteja împotriva atacurilor de tip zero-day (ameninţări necunoscute şi exploatate de atacatori 

fără restricţii, până la descoperirea acestora). Orice tehnică de învăţare automată folosită pentru 

detecţia de viruşi trebuie să fie adaptată să genereze cat mai puţine alarme false (cât mai aproape de 

zero) şi o rată de detecţie cât mai bună (cât mai aproape de 100%). 

"Folosind aceşti algoritmi, soluţiile de securitate pot reacţiona la ameninţări noi, neîntâlnite, mult mai 

rapid decât mecanismele de detecţie automate folosite în prezent. Aceasta tehnologie este adaptată 

şi pentru a contracara atacuri avansate persistente, unde actorii sunt interesaţi să rămână nedetectaţi 

cât mai mult timp", explică cercetătorul Bitdefender.  

Articolul în extenso poate fi citit în secţiunea IT a HotNews. 

http://economie.hotnews.ro/stiri-it-21156680-oameni-roboti-specialist-bitdefender-explica-limitele-inteligentei-artificiale-angajatii-nu-vor-putea-inlocuiti-complet-algoritmi.htm
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Evenimente 

  International Conference on Mathematics and Computer Science – MACOS 2016  

Data: 8-10 septembrie 2016 

Locaţia: Universitatea Transilvania din Braşov, Facultatea de Matematică şi Informatică 

Conferinţa se desfăşoară în parteneriat cu Facultatea de Matematică şi Informatică a Universităţii 

Ovidius din Constanţa. Direcţiile conferinţei: Algebră şi Geometrie, Analiză matematică şi matematici 

aplicate, Informatică, Didactica matematicii şi informaticii. 

   CNIV – Conferinţa Naţională de Învăţământ Virtual 

În anul 2016, Universitatea din Bucureşti organizează două evenimente dedicate lui Spiru Haret, 

reformatorul învăţământului românesc: CNIV şi C3VIP: Consecvenţă-Competenţă-Claritate-Viziune-

Inovare-Performanţă.  

Data: 29 octombrie 2016 

Locaţia: Universitatea din Craiova, Facultatea de Ştiinţe 

Proiectul CNIV (aflat în 2016 la a XIV-a ediţie) urmăreşte să propună inovaţie în educaţie, în contextul 

Societăţii bazate pe cunoaştere. Obiective: Realizarea cadrului de manifestare a iniţiativelor 

profesionale şi de management ale comunităţii universitare şi preuniversitare; Intensificarea 

colaborării între elevi, studenţi, profesori, pedagogi, psihologi şi specialişti IT în activităţile de 

concepere, proiectare, elaborare şi testare a aplicaţiilor de software educaţional; Promovarea şi 

implementarea ideilor moderne în educaţia iniţială şi în formarea continuă, promovarea spiritului de 

lucru/cercetare în echipă, atragerea şi includerea tinerilor în programele de cercetare şi dezvoltare; 

Realizarea de activităţi concrete privind colaborarea cu firmele de profil pentru o pregătire adecvată a 

resurselor umane pentru piaţa muncii; Promovarea şi dezvoltarea cercetării ştiinţifice în domeniile    

e-Learning, Software Educaţional şi Virtual Reality. 

Şcoli de vară de Informatică  

  #WeSpeakCode – Școala de vară de programare 2016 

Școala de vară de programare #WeSpeakCode este un proiect inițiat în anul 2015 de Centrul de 

Informare EuropeDirect Timișoara – Fundația Student Plus. Acest proiect şi-a propus să 

conștientizeze comunitatea locală cu privire la nevoia de instruire a tuturor categoriilor de cetățeni, 

pentru a face față cerințelor unei societăți din ce în ce mai informatizate, precum și să promoveze 

colaborarea între organizațiile locale în scopul sprijinirii educației digitale pentru tineri, în mod special. 

#WeSpeakCode – Școala de vară de programare 2016 va avea loc în perioada 11-18 iulie și este 

deschisă elevilor din clasele I-XII, care doresc să se apropie de un nou limbaj de programare, 

indiferent de nivelul de cunoștințe în domeniu. 

În programul Școlii de vară sunt incluse ateliere diverse – Scratch, Java, tehnologii web, C# și C++, 

editare video şi imagini, algoritmică, gaming & mobile, robotică etc., precum și vizite la companii de 

profil din Timișoara. 

La confluența artei comunicării cu tehnologia se află atelierul de ”tech-blogging”, deschis atât elevilor, 

cât și studenților care doresc să învețe să comunice pe tematica IT. 

Atelierele se vor derula în trei locații: Liceul de Informatică Grigore Moisil, Continental Automotive și 

Universitatea Tibiscus, iar evenimentul de încheiere va avea loc la Sala Multifuncțională a Consiliului 

Județean Timiș. Metodele folosite sunt cele ale educației non-formale, iar participarea este gratuită. 

Dacă eşti student, poţi participa la şcoala de vară ca voluntar! 

#WeSpeakCode:    #curioşi    #isteţi    #rebeli    #apreciaţi    #îndrăzneţi    #creativi    #timişoara 

http://www.unitbv.ro/mi/CercetareStiintifica/Manifestari/Macos_2016.aspx
http://www.unitbv.ro/mi/CercetareStiintifica/Manifestari/Macos_2016.aspx
http://www.unitbv.ro/Default.aspx?alias=www.unitbv.ro/mi&
http://math.univ-ovidius.ro/
http://www.univ-ovidius.ro/
http://www.univ-ovidius.ro/
http://c3.cniv.ro/?q=2016
http://www.unibuc.ro/
https://ro.wikipedia.org/wiki/Spiru_Haret
http://www.ucv.ro/
http://stiinte.ucv.ro/
http://www.europedirect-tm.ro/scoala-de-vara
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   CoderDojo 

CoderDojo, comunitatea globală de cluburi de programare non-profit, a apărut din dorința de a le oferi 
copiilor și tinerilor acces la magia din spatele tehnologiei care este tot mai prezentă în aproape tot 
ceea ce ne înconjoară. 

Inițiată în iulie 2011, în Irlanda, de către James Whelton, un licean pasionat de programare, și de 
către Bill Liao, un antreprenor, filantrop și investitor vizionar, mișcarea CoderDojo creeză spații și 
contexte în care tinerii învăță gratuit programare, într-un mod informal și deschis. 

La CoderDojo sunt urmărite  dezvoltarea creativității tehnice, deprinderea de abilități de lucru în 
echipă, creșterea dorinței de auto-perfecționare, asumarea și practicarea mentoratului și 
voluntariatului. Cele peste 600 de dojo-uri active în peste 50 de țări sunt comunități care promovează 
programarea și tehnologia ca forțe de schimbare pozitivă.  

În România, CoderDojo numără 13 locații unde organizatorii asigură condițiile propice pentru ca, 
săptămânal, aproape 500 de copii să învețe programare, într-un mod eficient și prietenos și cu costuri 
cvasi-nule. 

Campania #powerfulplay este centrată pe convingerea că acei tineri care știu să programeze dețin 
adevărate super-puteri. Campania #powerfulplay accentuează ideea că transmiterea de către 
mentori de cunoștințe de programare generează aptitudini și atitudini puternice, indispensabile pentru 
viitorul noii generații de creatori digitali. 

Este nevoie să oferim cât mai multor copii și tineri oportunitatea de a învăța programare într-un mod 
informal, gratuit și prietenos. Iar pentru a putea face asta, este nevoie de mentori. Este nevoie de 
tine!  

Înregistrează-te! 

Primul pas în cariera ta de mentor CoderDojo este să te înregistrezi. Organizatorii unui dojo-ului din 
orașul tău sau din apropiere te vor contacta în cel mai scurt timp și îți vor spune care sunt pașii 
următori. 

 

  Tabăra de Vară CoderDojo România și Moldova 2016  

Tabăra se desfăşoară în perioada 24-31 iulie la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba-Iulia.  

Programul taberei va include - pe lângă  câte două sesiuni zilnice de coding - activități recreative și 
culturale în Cetatea Alba Carolina, drumeții în Țara Moților sau la Muzeul Dinozaurilor din Orăștie și 
Castelul Corvinilor de la Hunedoara, activități sportive pe terenurile Universității și demonstrații ale 
activităților CoderDojo, activități de socializare și mini-training-uri din sfera soft-skills. 

http://www.coderdojo.ro/
http://coderdojo.ro/locatii.html
http://coderdojo.ro/_blog/Noutati/post/tabara-de-vara-coderdojo-RO-MD-2016/
http://uab.ro/
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Platforme pentru job-uri în Informatică  

  Platforma menţinută de Informatics Europe 

Această platformă listează poziţii vacante în domeniile Calculatoare şi Ştiinţele Informaţiei, 
Tehnologia Informaţiei şi domenii conexe. Include: 

- poziţii care presupun din partea aplicantului un doctorat sau calificări superioare (cercetător 
ştiinţific, post-doc, profesor, etc.) 

- poziţii de student doctorand în universităţi şi instituţii de învăţământ superior din Europa. 

Imaginea lunii 

 

Computer generated 3-D complex DNA shapes 

Apel la reflecţie… 

„Programatorul este un creator de universuri pentru care doar el este responsabil.  

Universuri de complexitate practic nelimitată pot fi create sub forma programelor de calculator.” 

Joseph Weizenbaum 

 

Contact: 

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău 

Facultatea de Ştiinţe 

Departamentul de Matematică, Informatică şi Ştiinţele Educaţiei 

Calea Mărăşeşti 157, Corp D, etaj II 

e-mail: stiinte@ub.ro, tel: 0234-542411 

http://www.informatics-europe.org/services/informatics-job-platform.html
http://news.mit.edu/2014/computer-model-for-complex-dna-shapes-1203
https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Weizenbaum
http://www.ub.ro/
http://www.ub.ro/stiinte/
mailto:stiinte@ub.ro

