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Big Brother pe sistemul
smartwatch

Turiștii străini au cheltuit,
în trimestrul I, 1130,1 mil. lei
Numărul total de nerezidenţi cazaţi în structurile de cazare turistică colective în
trimestrul I 2018 a fost de 480,3
mii, iar cheltuielile acestora sau ridicat în total la 1130,1 milioane lei. Principalul motiv al
sejurului petrecut de turiştii nerezidenţi în România în trimestrul I 2018 l-au reprezentat
afacerile, participarea la congrese, conferinţe, cursuri, târguri şi expoziţii (63,4% din
numărul total de turişti nerezidenţi), cheltuielile acestora reprezentând 63,1% din total.

Cel de al doilea motiv al sejurului petrecut de nerezidenţi
în România l-au reprezentat călătoriile în scop particular
(36,6% din numărul total de turişti nerezidenţi), dintre acestea
evidenţiindu-se călătoriile pentru va- 3 >>
canţe
(63,4%).
Călătoriile în scop particular includ călătoriile pentru vacanţe,
cumpărături, evenimente culturale şi sportive, vizitarea prietenilor şi a rudelor, tratament
medical, religie, tranzit şi alte
activităţi.
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O cercetare recentă arată că ceasurile
inteligente pot deveni instrumente de
spionaj, colectând silențios semnalele
accelerometrului și ale giroscopului care după o analiză atentă - ar putea fi
transformate în seturi de date unice despre
deținătorii ceasului.
Aceste date, dacă sunt folosite în mod rău
intenționat, permit monitorizarea
activităților utilizatorului, inclusiv
introducerea de informații sensibile.

Concluziile au rezultat în
urma unei analize Kaspersky
Lab despre impactul pe care proliferarea domeniului IT îl poate
avea asupra vieții de zi cu zi a
utilizatorilor și asupra securității informațiilor lor.
În ultimii ani, industria de
securitate cibernetică a arătat că
datele utilizatorilor individuali
devin foarte valoroase, din
cauză că pot fi folosite în nenumărate moduri de către infractorii cibernetici. Dar în timp ce
paranoia utilizatorilor în legătură cu folosirea informațiilor
personale crește, alte surse de
amenințare - mai puțin evidente
- rămân neobservate. De exemplu, pentru un stil de viață sănătos, multe persoane folosesc
trackere de fitness care să le monitorizeze mișcarea și activitățile sportive. Dar există și
efecte negative.
Accesoriile smart, printre
care ceasurile inteligente și trackerele de fitness, sunt foarte des
folosite în activități sportive,
pentru a ne monitoriza activitatea și a primi notificări etc. Majoritatea acestor dispozitive sunt
echipate cu senzori de accelerație integrați (accelerometru),
care vin deseori alături de senzori de rotație (giroscop), pentru
a număra pașii și a identifica poziția actuală a utilizatorului. Experții Kaspersky Lab au decis să
examineze ce informații despre
utilizator ar putea să ofere acești
senzori unor terțe părți neautorizate și au studiat câteva mărci
de smartwatch de la mai mulți
producători.
În acest scop, experții au dezvoltat o aplicație destul simplă
pentru smartwatch care înregistra semnalele accelerometrelor
și ale giroscoapelor integrate.
Datele înregistrate au fost apoi
salvate fie în memoria dispozitivului, fie încărcate prin Bluetooth pe telefonul mobil la care
este conectat ceasul.
Folosind algoritmi matematici disponibili în puterea de calcul a accesoriului
smart, a fost posibilă
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identificarea tiparelor de comportament, a perioadelor când utilizatorii se mișcau,
către ce și pentru cât timp.

