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INFORMATICA  Nr. 8  Decembrie 2016 

Buletin informativ 

 

PINmagazine.ro – Publicaţia industriei regionale de IT & Outsourcing  

Până la sfârşitul acestui an au apărut trei numere ale publicaţiei PIN Magazine: 

Primul număr al revistei PIN Magazine a fost lansat în luna mai 2016, cu ocazia galei Premiilor Industriei 

Regionale de IT & Outsourcing – PIN2016. Revista are un tiraj 1000 de exemplare tipărite (A4, 60 

pagini full color) distribuite gratuit în companii, universități și la conferințe de profil. PIN devine astfel o 

platformă de comunicare relevantă despre comunitatea de specialiști, evenimentele specifice și noile 

tehnologii. 

Revista industriei regionale de IT&Outsourcing a ieşit pe piaţă 

pe 14 septembrie, cu cel de-al doilea număr. 

PINmagazine.ro apare la Iaşi, trimestrial, şi se distribuie în 

toată ţară, fiind o publicaţie scrisă în întregime de 

personalităţi şi vectori de opinie din industria digitală. Este 

poziţionată ca o platformă de informare, analize de 

fenomen şi schimb de idei din miezul celei mai dinamice 

ramuri economice din istoria României. 

Lansarea ediției tipărite a avut loc pe 24 noiembrie 2016, în 

cadrul unei dezbateri cu lideri de opinie din domeniu, la 

Radio HIT Iaşi. 
 

 

Evenimente în anul 2017 

  MobilPRO – Inovare şi Mobilitate, Ediţia 2017 

BUCUREŞTI, 1 decembrie 2016 - 19 martie 2017 

Competiţia „MobilPRO – Inovare şi Mobilitate” Ediţia 2017 se va desfăşura în perioada 1 decembrie 2016 

– 19 martie 2017, urmând a fi organizată şi desfăşurată pe teritoriul României şi pe site-ul 

competiţiei http://mobilpro.lse.org.ro/. 

  Degustări de Software 

BUCUREŞTI, 02 februarie 2017 - 30 martie 2017 

Romsym Data continuă seria de workshop-uri - Degustări de software. În data de 02 februarie va avea loc 

cea de-a 2-a întâlnire în care subiectul principal vor soluțiile pentru controlul dispozitivelor și criptare. 

  Codette 4 Web 

 BUCUREŞTI, 21 februarie 2017 

http://www.pinmagazine.ro/
http://www.pinmagazine.ro/
https://www.softlead.ro/evenimente-it-c/mobilpro---inovare-si-mobilitate-editia-2017.html
https://www.softlead.ro/evenimente-it-c/degustari-de-software.html
https://www.softlead.ro/evenimente-it-c/codette-4-web.html
http://www.pinmagazine.ro/category/numarul-1/
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Împreună cu Adobe România, începem o serie nouă de evenimente, Codette 4 Web, în care vorbim 

despre subiecte din domeniul serviciilor web. De data asta, prezentarea va fi chiar hands on: luăm o 

problemă reală întâlnită de inginerii software de la Adobe și o rezolvăm live! 

  The Leading conference on decentralization 

 BUCUREŞTI, 21 februarie 2017 - 22 februarie 2017 

Descentralizarea este un factor de importanță majoră pentru confidențialitatea datelor și securitatea 

cibernetică. Este suficientă doar o privire atentă asupra bazelor de date centralizate care sunt accesate 

ilegal de la an la an. 

  Marketing 4 IT 

CLUJ-NAPOCA, 23 februarie 2017 

Marketing for IT (Mk 4 IT) este singura conferință de marketing dedicată companiilor de IT din România. 

Organizată sub forma unui eveniment de o zi, aceasta aduce laolaltă specialişti de marketing și HR din 

companii românești de IT, precum și antreprenori tineri, din domeniu. 

CODETTE - Comunitatea de fete și femei pasionate de IT din România…  

Ştiai despre CODETTE - Comunitatea de fete și femei pasionate de IT dn România? Dacă nu ai aflat 

până acum, citeşte mai multe aici. 

 

Trei teme pentru vacanţă… 

 Un film pentru cei pasionaţi de interdisciplinaritate: Where machine learning meets health informatics 

 Citiţi blogul Informatics’ Equality and Diversity Blog 

 Studiaţi platforma Swedish University Dissertations. 

https://www.softlead.ro/evenimente-it-c/d10e.html
https://www.softlead.ro/evenimente-it-c/marketing-4-it.html
https://www.softlead.ro/noutati-it-c/pasionata-de-it-hai-in-codette.html
https://www.youtube.com/watch?v=lc2hvuh0FwQ
https://blog.inf.ed.ac.uk/equalityanddiversity/2016/12/
http://www.dissertations.se/
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Articolul lunii:  

Din 2017, numărul obiectelor conectate la internet va depăși populația Pamântului 

De ceva ani ne tot amenință corporațiile americane cu noua tendință în IT, cu IoT – Internet of Things. Mie 

îmi place limba română, așa încât am încercat să traduc sintagma în limba maternă. Și nu am reușit. În 

principal pentru că nu poți traduce ”things” prin ”lucruri” sau prin ”chestii”. Internetul chestiilor… Nu 

prea sună bine în română. Probabil acesta este motivul pentru care IoT încă nu a prins în România la fel 

ca în alte țări. Sau poate că a prins? 

Copaci conectați la internet. În primul rând, conceptul presupune o hiper-conectare, cât mai multe echipamente și 

lucruri să fie conectate la marea rețea globală, la Internet. Telefonul (ca să nu uităm de unde am pornit) se 

conectează la Internet. Ceasul (ca să ne amintim unde am ajuns) se conectează la Internet ori direct, ori prin 

telefon – de fapt, ar trebui să scriem internet cu i mic, tehnologia a devenit una comună, deci s-a transformat 

din substantiv comun în substantiv propriu. Mașina se conectează la internet. POS-ul unde faci plăți se 

conectează la internet. Există (prin Australia, parcă) și copaci conectați la internet: au propria adresă de email. 

Există vaci conectate la internet, în special în Japonia. Nu mai vorbim de frigidere, mașini de spălat și cam 

orice. Asta e în zona de consumer, pentru acasă, dar banii nu de aici vin, chiar dacă aici este puterea celor 

mulți. În zonele comerciale sau guvernamentale avem o densitate de neimaginat de senzori. 

Pentru 2016 s-au estimat 6.4 miliarde de lucruri non-IT conectate la internet, cu o rată de creștere pentru 

2017 de peste 5 milioane de echipamente noi pe zi. Da, pe zi! Deci, în 2017, numărul de echipamente 

non-tradițional-IT conectate la internet va depăși populația planetei. Și atunci, dacă nu mai suntem mai 

mulți, mai suntem majoritari? Deocamdată, da… 

Nu mă înțelege greșit, nu sunt împotriva ”conectivizării”, dar probabil cea mai mare parte a oamenilor nu realizează 

cât de mult este acest ”mult”. 

Un volum uriaș de date care trebuie interpretate. Tot acest tumult de interconectivitate dusă la extrem (extremul 

de azi este normalul de mâine și minimul de poimâine) atrage după sine dezvoltarea multor tehnologii. 

De exemplu, 4G este suficient pentru traficul normal de pe telefonul tău inteligent. Dar există și 4G+. Și, de fapt, 

există și 5G, dar nu încă în zona comercială (probabil în 5-6 ani telefonul tău – dacă se va mai numi telefon – 

va beneficia de conexiune 5G). De ce am avea nevoie de 5G? Păi, pe o infrastructură de date mobile 5G am 

putea conduce de la distanță o mașină, în timp real. Sau un avion. Sau am putea face o mulțime de lucruri de la 

distanță. Am putea angaja un roboțel să se plimbe în locul nostru printre rafturile unui supermarket și noi să ne 

uităm în timp real la produse de oriunde din lume.Cea mai mare parte a lucrurilor interconectate sunt senzori 

care transmit la nesfârșit citiri din teren. Cititul contoarelor deja este un lucru inutil. Și ce facem cu toate aceste 

date? Aici intervine ideea de Big Data (încă un lucru intraductibil în limba română) – un volum uriaș de date 

care trebuie cumva interpretate. 

Și de aici Big Data Analytics. Niște tehnologii care nu ne trebuiau până să avem acest volum mare de date peste 

5G-ul care nu ne trebuia de la niște senzori care nu neapărat ne trebuiau. Dar am avansat, și acum le (se 

referă la tehnologii, nu?) avem și asta este, trebuie să facem ceva cu toate aceste lucruri și să analizăm toate 

aceste informații. 

La nivel global volumul de informații crește cam cu 30% de la an la an. Toate aceste informații trebuie să stea 

pe ceva, să fie analizate automat de ceva și apoi vizualizate de cineva.Odată cu nu foarte îndepărtatul viitor în 

care toate lucrurile (de la papuci la sateliți) vor fi conectate la internet vor apărea și la fel de multe amenințări. 

Despre lucrurile bune care vor apărea vei tot auzi, așa încât îți voi vorbi puțin despre amenințările ce vor exista, 

ca să știi să te păzești. IoT poate veni și de la Internet of Threats… Scenariul optimist este cel în care vor fi 

doar floricele și totul va merge strună, iar scenariul pesimist îl poți întâlni în toate scenariile post-apocaliptice ale 

Hollywoodului (de la Terminator încoace nu s-au mai oprit). Adevărul va fi, probabil, undeva la mijloc. Există 

spitale paralizate datorită atacurilor cibernetice, cel puțin o mașină de ultimă generație a fost deturnată și 

controlată de la distanță, și să nu uităm de instalațiile atomice din Iran sau de oțelăria din Germania. Cred că, în 

acest scenariu al viitorului, ar trebui mai degrabă să tinzi puțin spre partea paranoică decât spre cea optimistă. 

Mai bine să fii prevăzător decât să fii pățit. Deocamdată nu s-a reușit preluarea controlului unui peace-maker. 

Deocamdată. Toată această evoluție/revoluție informațională va avea loc, așa încât hai să punem mână de la 

mână, să ne aducem fiecare contribuția pentru un plus de cunoștințe și să avem grijă ce și cum facem. Restul 

vine de la sine! 

Vezi tu, de asta îmi place mie IT-ul: în fiecare zi am ceva nou de învățat! 
 

După articolul lui Tudor Colţ, din PIN Magazine, nr. 3, decembrie 2016 

http://www.pinmagazine.ro/2016/12/19/internet-of-things-sau-internet-of-threats/
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Imaginea lunii 

 

Christmas WordArt  

Apel la reflecţie… 

“Write it on your heart that every day is the best day in the year.” 

Raplh Waldo Emerson  

 

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 
 

Proiect co-finanțat printr-un grant din partea Elveției  

prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă. 
 

Acest material nu reflectă neapărat poziția oficială a guvernului elvețian.  

Responsabilitatea pentru conținutul acestuia este asumată în întregime de echipa proiectului. 

https://www.brainyquote.com/quotes/quotes/r/ralphwaldo104452.html?src=t_newyears
http://www.ub.ro/
http://www.ub.ro/stiinte/
mailto:stiinte@ub.ro

