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Buletin informativ 

 

Social Media Summit 2017, Bucureşti  

Rețelele sociale au devenit locul unde brandurile, personalitățile și utilizatorii se întâlnesc, 

interacționează și schimbă lumea. Pe 1 martie 2017 va avea loc la Bucureşti (Hotel Radisson Blue) 

Social Media Summit. Evenimentul oferă acces la cei care gândesc, creează și implementează 

campaniile de impact din România. 

 

Din program: 

Tendințe și strategii pentru 2017 

2016 a fost anul în care primul canal românesc de YouTube a ajuns la un milion de abonați, iar 

conținutul video online a luat amploare. Ca de obicei, cele mai receptive branduri și cei mai curajoși 

marketeri s-au alăturat deja acestui fenomen. Care sunt cele mai potrivite asocieri și cum vor reuși 

vloggerii - noile staruri ale internetului - să atragă bugetele de marketing ale brandurilor? 

Teme: 

 Top canale de comunicare în 2017. Cum arată peisajul social media și ce canale vor deveni 

vedete în acest an? 

 Starea vlogosferei 

 Cum ajută brandurile conținutul video creat de internauți? 

 Crowdsourcing marketing 

 YouTubers&vloggers: strategie de conținut, optimizare, investiții, audiență, promovare, venituri, 

colaborări cu branduri. 

 

Influența online în offline 

De la like și share, la sute de mii de persoane în stradă! Oameni din afara sferei influencerilor, 

bloggerilor sau vloggerilor celebri, au reușit să aducă online-ul în offline cu mesaje coerente, bazate 

http://www.revistabiz.ro/smsbucuresti2017/
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pe date și informații concrete și bine sintetizate. 

Influența online devine o forță tot mai puternică în viața reală și creează microlideri și influenceri care vor 

juca un rol tot mai important în anii care vin.  

La Social Media Summit poţi afla cum se propagă mesajele în social media, care sunt capcanele, dar și 

avantajele “bulei de pe Facebook” și care este diferența dintre informare și manipulare! 

 

Lansare Digital Report 

Digital Report reunește informații despre cele mai importante agenții de digital din România, tendințe și 

evoluții ale pieței de digital, liste cu cele mai relevante nume din blogosfera românească, clasificate în 

funcție de domeniile pe care le acoperă, top cei mai urmăriți vloggeri, top conturi de Instagram, 

precum și  top bloggeri cu care au colaborat agențiile și top agenții cu care au colaborat bloggerii în 

2016. 

 

Alte secţiuni: 

Intro în universul competițiilor de debate 

Debate: online vs mass-media tradițională 

Lansarea campaniei meseriiledepe.net  
 

Din nou despre securitate:  

KasperskyLab lansează o nouă variantă a aplicației KasperskyPassword Manager 

 

KasperskyLab prezintă o nouă versiune a soluției freemiumKasperskyPassword Manager, care oferă 

acces de la distanță la parole, prin intermediul paginii personale de pe portalul MyKaspersky, 

verificarea automată a parolelor introduse, control vocal și alte caracteristici utile. 

Securitatea conturilor îi îngrijorează pe utilizatorii de Internet mai mult decât oricare alt domeniu al vieții 

lor virtuale. Conform unui studiu, 70% dintre respondenți sunt conștienți și preocupați de 

compromiterea contului - aceasta este cea mai mare temere, dintre toate amenințările cibernetice. 

Următoarele două motive de îngrijorare vizează tot conturile online: programe malware care fură 

parole (69%) și riscurile asociate conturilor care includ informații financiare (65%). Când sunt întrebați 

despre tipul de date care ar putea fi accesate de către infractorii cibernetici, utilizatorii spun că au cea 

mai mare temere tot în legătură cu parolele lor (50%). Chiar și pozele și video-urile personale sunt 

mai puțin importante: doar 24 % dintre respondenți s-au declarat îngrijorați din acest punct de vedere. 

Conform aceluiași studiu, 18% dintre utilizatori, aproape unul din cinci, s-au confruntat cu tentative de 

hacking din partea infractorilor cibernetici asupra conturilor lor, în decurs de un an. Foarte important 

de menționat, potrivit victimelor, conturile lor au fost compromise prin simpla ghicire a parolei (în 40% 

dintre cazuri). Nu este deloc surprinzător, dacă ne gândim cât de mulți utilizatori nu acordă suficientă 

importanță creării unor parole puternice și nu le păstrează în siguranță. 

“Comportamentul utilizatorilor este de înțeles – astăzi, mulți dintre noi au zeci de conturi: de e-mail, pe 

rețele de socializare, pentru conturile bancare, de jocuri, de mesagerie și multe altele. Este dificil să 

creezi și să memorezi câte o parolă complexă pentru fiecare cont. Există, însă, aplicații concepute 

special pentru aceste situații: acestea pot să genereze parole sigure pentru fiecare serviciu în parte, 

să le stocheze în siguranță, să le sincronizeze pe diferite dispozitive și să le introducă automat în 

formularele de autentificare de pe site-uri. Utilizatorul trebuie să-și amintească doar o parolă 

principală și nu zeci de parole diferite. Aceste aplicații securizează conturile și fac loc în memorie 

pentru alte lucruri”, spune Elena Kharchenko, Head of Consumer Product Management la 

KasperskyLab.    

KasperskyPassword Manager este o astfel de soluție. În afara caracteristicilor standard, versiunea sa 

actualizată poate să importe parole de la alte soluții similare, să genereze parole complexe pentru 

PC-uri și Mac-uri și să verifice, automat, siguranța parolelor folosite. De asemenea, utilizatorii 

http://meseriiledepe.net/
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KasperskyPassword Manager au acces de la distanță la parolele lor, prin intermediul paginii lor de pe 

portalul MyKaspersky, în cazul în care aplicația nu poate fi instalată sau e nevoie să introducă parola 

de pe dispozitivul altcuiva. Găsirea parolei de care au nevoie utilizatorii este acum și mai simplă, cu 

opțiunea de control vocal pentru Google Chrome. 

Toate caracteristicile noi sunt acum disponibile pentru PC-uri și Mac-uri. În plus, utilizatorii noului 

MacBook Pro pot să înlocuiască parola principală cu o amprentă digitală. 

 

Articol preluat de pe pagina softlead.ro 

Cele 7 motive pentru care Javascript este limbajul ideal pentru Internet of Things 

 

Ușurința de a-l învăța 

A nu fi confundat cu Java, Javascript este unul din limbajele de scriptare care este ușor de învățat și 

greu de stăpânit. Nu oricui îi vine o idee grozavă peste noapte: îi arde să se apuce să învețe C, sau 

să își construiască propriile aplicații în Linux, sau să afle cum funcționează o linie de comandă în 

bash, lucruri pe care le tot vezi în filmele cu hackeri. Dar mulți oameni știu Javascript sau îl pot învăţa 

cu ușurință. 

All in one 

Faptul că pentru a folosi acest limbaj nu ai nevoie decât de un browser și un editor de text, lucruri care 

se găsesc în ziua de astăzi pe fiecare calculator, permite oricărui om - fie el în liceu, fie de vârsta a 

treia - să poată să-și creeze un site, o aplicație sau un program cu minimum de resurse. Încă un 

avantaj îl prezintă și feedback-ul instant care se primește când lucrezi cu Javascript. În loc să aștepți 

să se compileze codul, să te duci să-ți faci o cafea, să fumezi o țigară și, când te întorci, codul încă 

nu e gata pentru tine, cu Js dai save la cod &refresh la browser și codul e servit instant. 

Actualizare anuală 

În ciuda faptului că au trecut 2 decenii de când a fost creat, Javascript este actualizat aproape anual. 

Dacă înainte venea cu modificări mari odată la câțiva ani, acum se urmărește să se adopte stilul de 

programare mai modern și se vrea să se iasă cu modificări mai mici și mai dese. Iar în ultimii ani se 

dezvoltă din ce în ce mai multe caracteristici ideale pentru Internet of Things. Ecmascript 6 aduce 

promises și garbagecollection mai eficient, lucru care devine destul de folositor când vorbim de 

plăcuțe și procesoare de tip hobby, cu resurse mai limitate față de calculatoarele care ocupă un birou 

întreg. 

Flexibilitate 

Este unul din puținele limbaje cu care poți lucra atât în Front End cât și în Back End. Poți manipula 

elemente dintr-o pagină web și crea o rețea scalabilă pentru aplicații. Majoritatea dintre noi suntem 

obișnuiți să folosim un limbaj pentru client și alt limbaj pentru server, dar Javascript ne permite să 

renunțăm la aceste limitații prin Node.js, o platformă construită pentru transmiteri imense de informații 

în timp real. 

Puterea stă la dispoziţia unui singur utilizator 

Unul din cele mai bune aspecte ale folosirii Javascript-ului pentru Internet of Things este că oferă 

stăpânirea aplicației utilizatorului versus a companiilor. Acesta va avea puterea de a modifica 

produsul el singur fără a fi nevoie să apeleze la ajutor extern. Prevăd un viitor unde, dacă nu îți va 

https://www.softlead.ro/noutati-it-c/kaspersky-lab-lanseaza-o-noua-varianta-a-aplicatiei-kaspersky-password-manager.html
https://www.softlead.ro/pictures/original/3638058aae1d9085c8-kaspersky-lab-lanseaza-o-noua-varianta-a-aplicatiei-kaspersky-password-manager.png
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plăcea aplicația de alarmă cu care a venit telefonul, sau ai dori să ai un calendar virtual croșetat 

pentru nevoile tale specifice, să poți să modifici sau să scrii de la zero propriul tău script pentru 

dispozitiv. 

Comunitatea mare de programatori 

Sunt efectiv sute, chiar mii de comunități de javascript în toată lumea, fiecare aducând contribuția ei la 

limbaj, cât și la o multitudine de proiecte, majoritatea fiind de tip open source, de unde se pot folosi 

părți de aplicații sau aplicații întregi fără a fi nevoie să reinventezi roata de fiecare data când vrei să 

începi un proiect nou, șansele sunt ca cineva să fi dezvoltat deja soluția de care ai nevoie. 

Deja a inceput 

În momentul de față oamenii deja au început, au creat și au optimizat dispozitive pe care să ruleze 

javascript în folosul Internet of Things, o scurtă căutare pe google aduce zeci de astfel de dispozitive 

la doar un click distanță.  Așa că nu mai aștepta, dacă ești pasionat de Internet of Things și ai o idee 

pe care trebuie neapărat să o aduci la viață, Javascript este limbajul pentru tine. 

Articol preluat din PINmagazine, autor Bogdan Chebac 

Imaginea lunii 

 

Digital artby Jean Bérard, fotograf din Mexico City 

Apel la reflecţie… 

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

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 
 

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. 
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