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1. Aplicaţii informatice on-line şi criminalitatea informatică 
 
Aplicaţia informatică defineşte un produs software creat pentru 

automatizarea şi creşterea eficienţei activităţilor desfăşurate de om atât în 
mediul virtual, cât şi în mediul real. Domeniului de aplicare al produselor 
software porneşte de la procese simple precum încărcarea şi tipărirea de 
formulare şi continuă cu procese complexe ce fac parte din programe de 
tehnologizare precum etapele de fabricare a produselor electronice. 

Principalul rol al unei aplicaţii informatice este acela de a prelua şi uşura 
munca depusă de factorul uman. De asemenea, folosind aplicaţiile informatice 
se asigură accesul utilizatorilor la diverse produse şi servicii.  

În cadrul serviciilor on-line, aplicaţiile informatice preiau componenta de 
interacţiune cu utilizatorul, asigurându-i acestuia posibilitatea de documentare 
asupra produselor, de alegere a produselor dorite, de efectuare a plăţii, însă în 
cadrul operaţiei de comandă on-line trebuie interpus factorul uman, rolul 
acestuia fiind de a asigura transportul între magazinul on-line şi beneficiar. 
Aplicaţiile informatice au la bază un ansamblu de componente software şi 
hardware, componentele hardware asigurând echipamentul necesar funcţionării 
aplicaţiei, iar componentele software asigurând sistemele de programe ale 
aplicaţiei. Un sistem informatic este compus din: calculatoare, sisteme de 
transmisie a datelor, alte componente hardware, software, datele  prelucrate, 
personalul ce exploatează tehnica de calcul, teoriile ce stau la baza algoritmilor 
de prelucrare (Ivan, Ciurea, 2009). 

Internetul, ca o mare reţea de calculatoare, s-a dezvoltat an de an în ritm 
exploziv devenind baza tehnologiilor informatice. Internetul reprezintă o „reţea 
a reţelelor” informaţionale care reuneşte câteva mii de reţele de ranguri diferite 
ce provin din zeci de ţări ale lumii. Este o reţea virtuală formată dintr-un număr 
în continuă creştere de reţele locale (Local Area Network-LAN) – publice şi 
private, reţele pe arii extinse (Wide Area Network – WAN), reţele regionale şi 
naţionale interconectate (Ivan, Apostol, 2003, pp. 32-38). 

Volumul de informaţie stocată şi accesibilă pe Internet creşte rapid. 
Cercetări privind topologia Internet arată că în aparenta dezordine din Internet 
există astfel caracteristici independente de scară şi de autoorganizare. Astfel, 
Barabasi et al. demonstrează că diametrul www, definit ca distanţa medie cea 
mai scurtă dintre două site-uri, nu era în anul 2000 mai mare de 19 legături. Din 
cauza dependenţei logaritmice de volumul Internet, chiar la o creştere de 
1000% a www numărul de legături nu va creşte peste 21. 

Internetul, ca reţea, oferă în continuare suport pentru dezvoltare. 
Tehnologiile şi aplicaţiile furnizate prin intermediul World Wide Web evoluează 
într-un mod alert, oferind diversitate şi utilitate în acelaşi timp. La ora actuală, 
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majoritatea serviciilor din lumea reală îşi găsesc un echivalent virtual, accesibil 
prin intermediul Internetului, principalul avantaj oferit de Internet fiind 
economia de timp, datorită faptului că procesul de accesare a serviciilor se 
desfăşoară, în cea mai mare parte, în mod automat, nefiind necesară prezenţa 
fizică într-o anumită zonă geografică pentru accesarea serviciilor oferite prin 
Internet.  

Dar şi Internetul are anumite neajunsuri care sunt generate nu neapărat de 
tehnologie în sine cât mai ales de factorul uman. Neajunsurile sunt legate de 
păstrarea confidenţialităţii informaţiilor care se vehiculează prin intermediul 
Internetului. Din cauza   complexităţii şi eterogenităţii sistemelor care sunt 
interconectate prin intermediul Internetului, este destul de greu să se asigure în 
totalitate confidenţialitatea informaţiei, luând în considerare că este suficient ca 
la un moment dat în unul dintre sistemele considerate sigure să fie descoperită o 
vulnerabilitate care să permită accesul neautorizat la resursele sistemului 
respectiv. Primul incident care a avut la bază exploatarea unor vulnerabilităţi 
din sistemele de operare a fost înregistrat în 1988, odată cu apariţia  unei 
aplicaţii care a fost creată în scop ştiinţific, pentru determinarea dimensiunii 
Internetului, această aplicaţie fiind numită Morris Worm(1). Motivul pentru care 
aplicaţia a fost considerată periculoasă ţine de faptul că se răspândea în reţea şi 
se executa în mod automat, fără a cere permisiunea utilizatorului, exploatând 
anumite vulnerabilităţi ale sistemelor de operare, existând posibilitatea ca 
cineva să folosească această aplicaţie pentru colectarea de informaţii personale. 
A urmat o creştere exponenţială a incidentelor de acest tip şi ulterior a unei 
diversităţi de alte tipuri. Cu cât cantitatea de date personale prezentă pe Internet 
a crescut, cu atât atacurile informatice au luat o amploare mai mare.  

Furtul electronic a devenit o prezenţă permanentă în cazul stocării, 
procesării şi transmiterii datelor în mediul on-line. Astăzi, conceptul de 
criminalitate informatică reprezintă o formă de activitate infracţională care 
constă în obţinerea unor date cu caracter confidenţial, precum datele de acces 
pentru aplicaţii de tip bancar, aplicaţii de comerţ electronic sau informaţii 
referitoare la carduri de credit, folosind tehnici de manipulare a datelor 
identităţii unei persoane sau a unei instituţii. 

Înşelăciunea electronică cea mai uzuală şi cea mai cunoscută metodă de 
înşelăciune prin intermediul mijloacelor electronice este operaţiunea de tip 
phishing, procedeu prin care un utilizator de servicii financiare electronice este 
indus în eroare pentru a comunica informaţii confidenţiale persoanelor 
neautorizate. Aceste informaţii sunt utilizate ulterior pentru a obţine acces la 
conturile bancare ale victimei, pentru a retrage bani din aceste conturi sau 
pentru a plăti pentru diferite servicii şi produse. Tehnicile şi metodele folosite 
de către infractori sunt dintre cele mai diverse. Spre exemplu, clienţii băncilor 
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sunt contactaţi telefonic în numele unei anumite bănci şi li se cer pur şi simplu 
datele de identificare pentru acces la conturile acestora, justificând cu 
necesitatea actualizării datelor din sistemul informatic al băncii. O altă 
modalitate răspândită şi folosită adesea prin intermediul internetului este 
transmiterea de e-mailuri cu aspect oficial prin care utilizatorii sunt îndrumaţi să 
acceseze anumite site-uri web cu ajutorul cărora sunt colectate mai apoi datele 
personale ale utilizatorilor. Aceste site-uri web sunt copiate, termenul tehnic 
este de site clonat, la nivel grafic, de obicei după site-uri oficiale ale instituţiilor 
financiare, păcălind foarte uşor utilizatorul obişnuit.   Operaţiunea de phishing a 
luat amploare odată cu răspândirea pe scară largă a serviciilor de online 
banking,  ca urmare a posibilităţilor apărute datorită deschiderii oferite de 
Internet, dar şi din cauza lipsei unei organizaţii care să reglementeze şi să 
controleze accesul, în cazul tranzacţiilor financiare. Un alt factor care a 
contribuit la succesul atacurilor de tip phishing este naivitatea utilizatorilor 
combinată cu lipsa unei instruiri adecvate referitoare la modul de utilizare şi 
protejare a informaţiilor personale.  

După cum se  observă în graficul din figura 1, realizat pe baza datelor 
statistice furnizate de RSA(2), numărul atacurilor de tip phishing este în continuă 
creştere pe măsură ce apar noi unelte care să faciliteze crearea şi dezvoltarea 
unor atacuri de tip phishing. Aceste unelte oferă infractorilor care nu au 
cunoştinţe foarte solide în domeniul calculatoarelor acces la tehnologii destul de 
avansate, şi de aceea este normală această creştere a numărului de atacuri din 
moment ce numărul de indivizi care lansează aceste atacuri creşte. 

 

 
 

Figura 1. Evoluţia atacurilor de tip phishing în anul 2011(3) 
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Aceste seturi de unelte, numite „phishing kits”, evoluează şi se transformă 
într-o industrie.  Dacă în urmă cu ceva timp cel care gândea şi implementa 
mecanismele de phishing era şi cel care lansa efectiv atacurile, în momentul de 
faţă soluţiile de phishing sunt implementate de grupuri bine organizate care 
vând mai departe aceste seturi de unelte către cei care sunt dispuşi să le 
folosească şi bineînţeles să plătească pentru ele.  

Un set de unelte specializat pentru atacurile de tip phishing conţine: 
 unul sau mai multe programe informatice specializate, utilizate pentru 

crearea unei baze de date cu adrese de e-mail, adrese care sunt utilizate 
ulterior pentru a ajunge la ţintele atacului; 

 unul sau mai multe programe informatice sau un plug-in pentru 
navigatoarele web, care să poată fi folosite într-o arhitectură Man-In-
The Middle pentru a verifica în timp real validitatea informaţiilor 
furnizate de utilizator; 

 script-uri care să fie folosite pentru a determina specificaţiile 
sistemului folosit de victimă, aceste specificaţii se rezumă în cele mai 
multe cazuri la: rezoluţia monitorului, versiunea navigatorului de 
internet, zona de timp în care se află utilizatorul etc. 

 unelte automate care scanează site-urile folosite ca ţintă a atacului, 
pentru extragerea automată de simboluri grafice, surse HTML şi alte 
elemente care să ajute mai departe la generarea unor pagini de 
autentificare care să fie identice din punct de vedere grafic, cu pagina 
originală. 

După cum se observă, tendinţa este dezvoltarea structurilor infracţionale  
pe mai multe niveluri, lucru care face din ce în ce mai dificilă identificarea şi 
eliminarea elementelor care stau la bază acestui tip de infracţiune. Totuşi, odată 
cu automatizarea şi folosirea unor şabloane de atacuri devine posibilă crearea de 
soluţii de securitate care să identifice atacurile de tip phishing înainte ca acestea 
să afecteze utilizatorul final. Majoritatea furnizorilor de soluţii de securitate au 
adăugat mecanisme suplimentare în modulele existente pentru detectarea 
accesului neautorizat (Intrusion Detection System) pentru monitorizare 
conţinutului care este afişat de către navigatoarele web, cât şi în modulele 
pentru filtrarea mesajelor electronice (Spam Filters) pentru a reduce riscul ca 
utilizatorul să primească mesaje electronice de la servere considerate ca având 
un risc ridicat.  Mergând mai departe, crearea unei arhitecturi viabile pentru 
detectarea rapidă şi stoparea acestui tip de atac necesită utilizarea unor 
mecanisme colaborative între soluţiile de securitate, în aşa fel încât în 
momentul în care o soluţie de securitate detectează un şablon de atac tip 
phishing acel şablon să fie distribuit în timp real către alte soluţii de securitate. 
În momentul de faţă acest lucru este realizat cel mai uşor pentru soluţiile 
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provenite de la acelaşi producător, principalul motiv pentru care este mai 
dificilă implementarea unei arhitecturi care să permită interoperarea soluţiilor 
provenite de la mai mulţi producători derivă din faptul ca nu există un protocol 
sau o modalitate de interoperare între soluţiile diferiţilor producători de soluţii 
de securitate, dar mai intervine, bineînţeles, şi factorul uman, prin prisma 
necesităţii de a forma un grup de lucru care să reunească mai multe companii 
producătoare de soluţii de securitate în vederea stabilirii unui standard de 
stocare a informaţiilor legate de atacurile de tip phishing.  

Opţiuni de arhitectură pentru intercomunicarea între două sau mai multe 
soluţii de securitate sunt opţiunea de conectare peer-to-peer, şi opţiunea de 
interconectare prin intermediul unor servere cu acoperire zonală. Cele două 
arhitecturi sunt prezentate în figura 2 şi în figura 3.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Reprezentare configuraţie peer-to-peer 
 
Pentru arhitectura peer-to-peer, în vederea evitării buclelor prin 

propagarea multiplă a aceluiaşi şablon de detecţie, este nevoie de identificarea 
unor metode la nivel de protocol, pentru a stabili când anume nu mai este 
necesară transmiterea unui anumit şablon. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Internet 
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Figura 3. Configuraţie cu sincronizarea şabloanelor prin servere zonale 
 
Avantajul soluţiei cu servere zonale este dat de faptul că se adaptează 

mult mai uşor la soluţiile actuale de securitate, comparativ cu soluţia care 
utilizează modelul peer-to-peer, în primul rând datorită faptului că nu generează 
o dependenţă între soluţiile de securitate deja existente, ci se bazează pe o 
structură fixă a informaţiilor de pe serverul de sincronizare. În acest fel fiecare 
producător este liber să implementeze şi să optimizeze după cum doreşte soluţia 
oferită utilizatorilor finali. 

Un alt aspect care este tratat diferenţiat pentru optimizarea resurselor şi 
eficienţa soluţiei, în cadrul unei arhitecturi bazate pe servere zonale, este legat 
de faptul că atacurile informatice diferă în intensitate şi complexitate de la zonă 
la zonă după cum se observă în graficul din figura 4, unde este reprezentată 
distribuţia atacurilor de tip phishing la nivel global, graficul fiind realizat pe 
acelaşi set de date ca şi cel folosit în graficul din figura 1.  

Un alt lucru ce se observă în figura 4 este faptul că majoritatea atacurilor 
sunt îndreptate către cetăţeni ai ţărilor cu economii dezvoltate şi în care 
sistemele bancare sunt destul de evoluate şi au atins un anumit grad de 
maturitate.  
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Figura 4. Distribuirea atacurilor de tip phishing la nivel global(2) 
 
Dintre metodele de fraudare cu ajutorul Internetului phishing-ul este una 

dintre metodele care presupune ca atacatorul să aibă cunoştinţe destul de solide 
în domeniul calculatoarelor şi scrierea de aplicaţii software în limbaje care 
permit accesul la orice zonă de memorie. O bună parte din fraudele realizate cu 
ajutorul Internetului se bazează mai degrabă pe inventivitatea şi creativitatea 
infractorilor în materie de înşelătorii decât pe abilităţile tehnice deosebite ale 
acestora. Aceste fraude, care depind de elemente tehnice numai într-o mică 
măsură, sunt destul de greu de controlat, folosind mijloace tehnice (soluţii de 
securitate), iar reuşita sau nereuşita acestor înşelătorii depinde în cea mai mare 
parte de factorul uman şi de abilitatea acestuia de a identifica încercările de 
fraudare. Sunt prezentate în continuare metode de fraudare care implică 
elemente tehnice la nivelul unui utilizator normal al serviciilor de internet. 

Frauda prin solicitarea de taxe, prin care persoanei vizate i se solicită să 
plătească în avans o serie de taxe, urmând să primească în schimb o sumă 
importantă de bani sau anumite premii în obiecte. Aceste taxe sunt prezentate, 
de obicei, ca taxe de procesare, taxe poştale sau onorarii pentru realizarea unor 
acte notariale. Victima plăteşte aceste taxe şi nu primeşte nimic. Cel mai bun 
exemplu pentru acest tip de fraudă sunt scrisorile nigeriene, prin care victimei i 
se promit procente importante în schimbul ajutorului dat pentru a transfera 
sume foarte mari de bani dintr-o ţară străină. Într-o altă schemă de fraudă, 
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victima este convinsă că a câştigat un premiu important la loterie, dar acesta nu 
există. 

Fraudele ce implică licitaţii online sunt realizate fie prin prezentarea pe 
site-urile de licitaţii a unui obiect fals, care nu aparţine infractorului sau nu 
întruneşte condiţiile prezentate în anunţ, fie prin faptul că, după încasarea 
banilor, infractorul nu trimite produsul care a făcut obiectul tranzacţiei. 

Frauda ce implică investiţii, prin care infractorul trimite o ofertă ce 
conţine propuneri de investiţii, solicitări de împrumuturi sau prezintă anumite 
servicii ce sunt obţinute ca rezultat al unei investiţii. Victimele care trimit bani 
in urma acestor e-mailuri nu vor obţine niciodată serviciile sau bunurile promise 
de infractor. 

Fraude de tip Business sau de tip Employment implică de regulă un furt 
de identitate, o schema de retrimitere a mărfii şi cecuri false. Cel care iniţiază 
frauda plasează un anunţ de angajare pe unul dintre site-urile cu oferte de lucru 
de pe Internet. Celor care răspund le sunt solicitate informaţii personale 
confidenţiale, ca de exemplu data de naştere şi numărul asigurării sociale. 
Ulterior, acestea vor fi utilizate de către iniţiatorul fraudei pentru a cumpăra 
produse pe credit. Acestea sunt trimise unei alte persoane care a răspuns la 
anunţ şi care a fost angajată de către infractor pentru a recepţiona marfa. Acesta 
retrimite produsele către ţara de origine a iniţiatorului fraudei. Infractorul, care 
de obicei se prezintă ca o companie străină, plăteşte persoana care a retrimis 
produsele cu un cec fals ce conţine de obicei o sumă mai mare decât cea 
necesară pentru taxele de transport. Diferenţa de bani este transferată de 
persoana care a făcut livrarea înapoi către infractor, înainte ca frauda să fie 
descoperită. 

 
2. Vulnerabilităţile aplicaţiilor informatice 
 
Vulnerabilitatea aplicaţiilor informatice este dată de faptul că informaţia 

este pierdută, furată, modificată, folosită necorespunzător şi decriptată ilegal, 
prima sursă de vulnerabilitate fiind dată chiar de echipamentele utilizate, de 
software implementat şi de sistemul de baze de date folosit. Vulnerabilitatea 
echipamentelor este strict legată de fiabilitatea acestora, echipamentele fiabile 
asigurând o funcţionare continuă şi în parametri a sistemelor găzduite, pe când 
echipamentele improprii concură la o funcţionare neadecvată. 

Vulnerabilitatea software este dată în special de viruşii informatici, în 
vreme ce vulnerabilitatea bazelor de date este în directă legătură cu accesarea 
neautorizată a datelor stocate, precum şi de distrugerea în mod intenţionat sau 
din greşeală a datelor. 
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Cele mai des întâlnite vulnerabilităţi ale aplicaţiilor informatice sunt date 
în figura 5: 

 

 
 

Figura 5. Tipuri de vulnerabilităţi pentru aplicaţii informatice 
 
 SQL Injection se bazează pe faptul că majoritatea proiectelor web 

folosesc baze de date pentru a-şi stoca şi ordona datele. Structured Query 
Language (SQL) este folosit pentru a accesa informaţiile dintr-o bază de date, 
sintaxa acesteia diferă puţin în cazul diferitelor servere de bazele de date, însă 
SQL este un limbaj universal potrivit pentru toate bazele de date. 

O vulnerabilitate numită injecţie cu cod sursă SQL, pe scurt injecţie SQL, 
apare atunci când un atacator introduce orice date într-o interogare SQL sau 
când, prin injectarea sintaxei, logica declaraţiei este modificată în asemenea fel 
încât să execute o acţiune diferită. Cea mai bună metodă de apărare împotriva 
injecţiilor SQL se bazează pe rutine puternice de validare a datelor de intrare. 

 Logic Flaw porneşte de la premisa că până şi pentru dezvoltarea celor 
mai simple aplicaţii web este nevoie de o cantitate mare de logică pentru fiecare 
etapă. Această logică prezintă oportunitatea pentru erori logice, iar erorile 
logice oferă o bază foarte mare şi variată de atac, de multe ori, însă, sunt trecute 
cu vederea deoarece sunt scanate cu programe specializate în identificare 
vulnerabilităţilor. 

Erorile logice apar atunci când programatorul sau dezvoltatorul aplicaţiei 
web nu ia în calcul toate efectele pe care le are asupra aplicaţiei codul scris de el. 

 Authorization Bypass este bazată pe procesul prin care se stabileşte 
dacă un utilizator, care foloseşte o anumită identitate, are permisiunea de a 
accesa o resursă sau nu, şi după verificare acordându-i-se accesul la acea 

Authorization Bypass Session Handling Flaw 

Cross-site Scripting 
(XSS) Source Code Disclosure 

Logic Flaw Verbose Errors 

Vulnerable Third Party Software 

SQL Injection 

Vulnerabilităţi 

Remote Code Execution 
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resursă, în concordanţă cu politicile sistemului, indiferent de identitatea lui reală 
poartă numele de autorizaţie. 

Vulnerabilităţile ce ţin de autorizaţii şi acces apar oriunde în aplicaţia 
web, şi se referă la ce se întâmplă atunci când un atacator are acces la o resursă 
la care, în mod normal, au acces doar utilizatorii autentificați sau care deţin 
anumite privilegii în acele aplicaţii. 

 Cross-site Scripting (XSS) XSS este o tehnică de atac folosită pentru a 
forţa o pagină web să afişeze un cod maliţios (scris, de obicei, în HTML 
(Hypertext Markup Language)/ JavaScript (numit malware)), pe care îl execută 
ulterior în browserul unui utilizator. Acest tip de atac nu are ca ţintă serverul 
siteului web (acesta este doar o gazdă), ci codul malware este executat direct în 
browser, deoarece adevărata ţintă a atacului este utilizatorul.  

Pentru a infecta un browser, trebuie vizitată o pagină care conţine 
malware JavaScript. 

 Vulnerable Third Party Software implică presupunerea că aplicaţiile 
preluate de la alte companii sau de la alţi useri sunt considerate implicit sigure. 
Multe aplicaţii web provenite din terţe părţi sunt nesigure. Pentru asigurarea 
protecţiei în aceste cazuri se recomandă verificarea şi testarea aplicaţiilor 
preluate.  

 Session Handling Flaw include aspecte ce ţin de manipularea datelor 
de autentificare ale utilizatorului şi managementul sesiunilor active ale acestuia. 
Autentificarea este un proces critic al acestui aspect, dar până şi cele mai solide 
procese de autentificare sunt subminate de erori ale funcţiilor de management 
pentru verificarea credențialelor, incluzând: schimbarea parolelor, funcţia de 
recuperare a parolelor uitate, funcţia de amintire a parolelor de către aplicaţia 
web, update-uri ale conturilor şi alte funcţii legate de acestea. Pentru a evita 
astfel de probleme, pentru orice fel de funcţii legate de managementul 
conturilor, trebuie reautentificat utilizatorul, chiar dacă acesta are un id de 
sesiune valid. 

Autentificarea utilizatorilor pe Internet necesită cel puţin un nume de 
utilizator şi o parolă. Există metode mai sigure de autentificare pe piaţa de tip 
hardware şi software bazate pe token-uri criptate şi biometrie, însă acestea nu 
sunt foarte răspândite datorită costurilor mari de achiziţionare. O gamă largă de 
erori legate de conturi şi managementul sesiunilor rezultă în urma 
compromiterii conturilor utilizatorilor sau celor de administrare a sistemului. 

 Verbose Errors nu sunt un tip de atac în sine, însă mesajele de eroare 
cu scop informativ conţin adresele complete şi numele fişierelor, descrieri ale 
tabelelor SQL, erori ale bazei de date sau alte erori legate de aplicaţie şi mediul 
în care rulează. 
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Un formular tipic de autentificare îi cere utilizatorului să introducă două 
informaţii (nume de utilizator şi parolă), alte aplicaţii cer mai multe informaţii 
(data naşterii, un cod PIN). Când un proces de autentificare dă greş, aplicaţia 
detaliază cauza eşecului, fapt care expune securitatea codului. În cel mai simplu 
caz, unde autentificarea cere nume de utilizator şi parolă, aplicaţia răspunde la o 
autentificare nereuşită prin identificarea motivului (nu a recunoscut numele de 
utilizator sau parola este greşită).  

 Source Code Disclosure este o eroare de codare foarte des întâlnită în 
aplicaţiile web, care este exploatată de către un atacator pentru a obţine codul 
sursă şi configurarea fişierelor prin intermediul HTTP, acest lucru oferindu-i 
atacatorului o înţelegere mai profundă a logicii aplicaţiei web. Multe pagini 
web oferă utilizatorilor fişiere pentru download folosind pagini dinamice 
specializate. Când browserul cere pagina dinamică, mai întâi serverul execută 
fişierul şi apoi returnează rezultatul în browser, deci paginile dinamice sunt 
coduri executate pe serverul web. Dacă această pagină nu este codată suficient 
de securizat, un atacator o exploatează pentru a descărca codul sursă şi chiar 
fişierele de configurare. Folosind un atac de tip divulgarea codului sursă, 
atacatorul obţine codurile sursă pentru aplicaţiile de pe server cum ar fi: ASP, 
PHP şi JSP. Obţinerea codului sursă al aplicaţiilor de pe server îi oferă 
atacatorului o imagine mai bună asupra logicii aplicaţiei, modul în care aplicaţia 
gestionează cererile şi parametrii lor, structură bazei de date, vulnerabilităţile 
codului şi comentariile introduse în el. Odată ce are codul sursă, atacatorul se 
pregăteşte pentru un atac asupra aplicaţiei. 

 Remote Code Execution acest tip de vulnerabilităţi permit executarea 
unui set de instrucţiuni arbitrare, în contextul aplicaţiei vulnerabile. 
Considerând că setul de instrucţiuni este controlat de atacator, aceste 
vulnerabilităţi devin destul de periculoase în special atunci când aplicaţiile 
vulnerabile au acces la operaţii executate la nivelul sistemului de operare.  

Diminuarea vulnerabilităţilor la nivelul aplicaţiilor informatice se 
realizează prin măsuri de control al accesului şi creşterea robusteţii 
programelor. Toate acestea sunt realizate cu un anumit cost care este cu atât mai 
mic cu cât măsurile sunt luate în fazele de proiectare şi realizare a sistemului. 

Se consideră: 
S – mulţimea utilizatorilor formată din elementele s1, s2, ..., si, ..., sNU; 
NU – numărul utilizatorilor; 
A – mulţimea articolelor din baza de date a unei aplicaţii informatice, 

formată din elementele a1, a2, ..., ai, ..., aNA; 
NA – numărul de articole din baza de date ce conţine articole din 

mulţimea A; 
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H – mulţimea instrucţiunilor executabile ale produsului software pentru 
care se analizează non-securitateate, formată din h1, h2, ..., hi, ..., hNH; 

NH – numărul de instrucţiuni executabile ale produsului software; 
F(X,Y) – funcţia de analiză a diferenţei dintre mulţimile X şi Y, având 

codomeniul [0;1], dacă F(X,Y) = 1 înseamnă că mulţimile X şi Y sunt identice; 
dacă F(X,Y) = 0 înseamnă că cele două mulţimi nu au niciun element comun; 
cu cât F(X,Y) tinde către 1, cu atât mai multe elemente din cele două mulţimi 
sunt identice; cu cât F(X,Y) tinde către 0 rezultă că sunt cu atât mai multe 
elemente diferite; 

G(si) – funcţie definită pe S cu valori în S, ce corespunde modificării 
comportamentului utilizatorilor; 

D(ai) – funcţie definită pe A, cu valori în A, ce corespunde modificărilor 
de conţinut ale articolelor în baza de date; 

C(hi) – funcţie definită pe H, cu valori în H, ce corespunde modificărilor 
din textul sursă care este construit pentru aplicaţia informatică a cărei 
nonsecuritate este analizată. 

 
Uzual, funcţiile G(), D(), C() au o definire bazată pe resursele ce sunt 

antrenate în vederea efectuării de modificări, unele controlate de către 
administratorul de aplicaţie, altele controlate de cei care introduc elemente de 
nonsecuritate. Fiecărei dintre funcţii (mai corect aplicaţii) i se asociază un graf.   

A identifica vulnerabilităţi înseamnă a găsi pe graful asociat fiecărei 
aplicaţii acele arce care produc modificări asupra mulţimilor S, A, respectiv H, 
modificări apreciate atât de utilizatori, cât şi de administratori ca având efecte 
nefavorabile asupra obiectivului pentru care a fost construită aplicaţia. 

Se consideră o mulţime T = {t1, t2, ..., ti, ti+1, ..., tNT}, unde NT este 
numărul de momente de timp şi se asociază mulţimilor S, A şi H momente de 
timp, astfel încât S(ti) reprezintă mulţimea utilizatorilor la momentul ti, A(ti) 
reprezintă mulţimea articolelor din baza de date la momentul ti şi H(ti) 
reprezintă mulţimea instrucţiunilor ce formează programul la momentul ti. 

Funcţia F(X,Y) stabileşte, în acest context, dacă există diferenţe între 
aceleaşi mulţimi pentru momente de timp diferite, ceea ce impune să se 
efectueze calculele:  

F(S(ti),S(ti+1)) = k1 
F(A(ti),A(ti+1)) = k2 
F(H(ti),H(ti+1)) = k3 
Funcţie de nivelurile calculate k1, k2, k3 şi funcţie de arcele grafurilor care 

au condus la aceste valori se concluzionează dacă transformările sunt rezultatul 
unor tranzacţii efectuate în aplicaţie sau sunt efectul nonsecurităţii. 
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3. Căi de reducere a insecurităţii 
 
Reducerea insecurităţii se rezumă de cele mai multe ori la acoperirea 

vulnerabilităţilor fie prin actualizarea aplicaţiilor vulnerabile, fie prin folosirea 
unor aplicaţii de securitate specializate care să ofere protecţie asupra atacurilor 
de tip zero-day. Cele mai răspândite atacuri de tip zero-day sunt atacurile care 
folosesc injectarea de cod SQL, şi care de cele mai multe ori exploatează 
vulnerabilităţi datorate neglijenţei din timpul procesului de dezvoltare şi testare 
software, aşadar o primă măsură pentru a reduce acest gen de vulnerabilităţi 
implică direct conştientizarea dezvoltatorilor software asupra necesităţii de a 
evita situaţiile în care sunt permise construcţii de interogări SQL, folosind 
datele introduse de utilizator fără niciun fel de verificare. Aşadar o primă 
modalitate de reducere a insecurităţii legate de injectarea de cod este 
conştientizarea pericolelor încă din etapa dezvoltării şi abordarea unor 
metodologii de dezvoltare şi testare care să ia în calcul şi securitatea 
informaţiei. În etapa dezvoltării se  folosesc următoarele tehnici pentru 
eliminarea sau reducerea pericolelor referitoare la injectarea de cod SQL: 

 folosirea interogărilor precompilate (prepared statement); 
 folosirea procedurilor stocate; 
 validarea intrărilor de la utilizator, înainte de folosirea efectivă în 

construcţia de interogări SQL; 
 folosirea cadrelor de lucru de tip ORM (Object – Relational Mapping 

Frameworks), gen Hibernate, Entity Framework etc. 
Aceste tehnici adăugă timpi suplimentari în etapa de început a dezvoltării, 

din cauza necesităţii de analiză şi structurare corespunzătoare a codului, dar pe 
termen lung folosirea de la bun început a unor astfel de tehnici duce la 
reducerea costurilor de dezvoltare, întreţinere şi actualizare a aplicaţiilor. 

 Folosirea aplicaţiilor de securitate capabile să prevină atacurile de tip 
injectare de cod SQL introduce de cele mai multe ori procesări suplimentare, 
fapt ce afectează performanţa aplicaţiei în cazul unei utilizări intense.  

O altă clasă de vulnerabilităţi cu impact destul de serios la nivelul unui 
sistem compromis este reprezentată de execuţia de cod la distanţă. Acest tip de 
vulnerabilitate apare de cele mai multe ori datorită modului în care a fost scris 
codul din diferite aplicaţii informatice, problemele de tip „buffer overflow” 
fiind cele care permit în multe cazuri executarea de cod arbitrar care să  iniţieze 
atacurile la distanţă. Codul de iniţiere al atacului este de obicei un client TCP/IP 
care se conectează la un server, de unde primeşte comenzi pe care mai apoi le 
execută pe sistemul gazdă, aşadar atacatorul  ajunge să dispună de acces 
nelimitat la resursele sistemul compromis. Atacurile folosind tehnici de tip 
„buffer overflow” se bazează pe execuţia de cod binar din segmentul de 
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program destinat datelor. Acest lucru a permis dezvoltarea unor tehnologii 
hardware care să împiedice execuţia de cod din segmentul destinat datelor, 
acestea fiind denumite generic tehnologii pentru prevenirea execuţiei datelor 
Data Execution Prevention – DEP şi sunt implementate la nivelul 
microprocesoarelor, prin folosirea unor tehnici care presupun marcarea zonelor 
de memorie executabile, orice încercare de a executa instrucţiuni din alte zone 
decât cele marcate pentru execuţie fiind blocată. O altă tehnică folosită pentru 
executarea codului la distanţă are la baza exploatarea vulnerabilităţilor de 
configurare pentru serverele web, astfel încât se generează probleme de tip 
Denial Of Service, compromiterea informaţiilor utilizatorilor şi funcţionării 
aplicaţiilor web găzduite de  serverele în cauză. Având în vedere că posibilitatea 
executării de cod la distanţă are ca principal vector de acţiune existenţa unei 
legături la o reţea de calculatoare, fie că este reţea internă sau Internet,  
principala modalitate de prevenire a atacurilor de acest fel fiind folosirea 
sistemelor de monitorizare a traficului, sistemelor de tip firewall şi sistemelor 
pentru detectarea accesului neautorizat (IDS – Intrusion Detection Systems).  

Vulnerabilităţile de la nivelul sistemelor de operare au cea mai mare 
acoperire ca şi posibile victime, în primul rând datorită faptului că orice 
dispozitiv modern capabil să ruleze un sistem informatic are la bază un sistem 
de operare, aşadar impactul unei vulnerabilităţi la nivelul unui sistem de operare 
este direct proporţional cu numărul de dispozitive hardware care rulează 
respectivul sistem de operare şi prin urmare efectele unei vulnerabilităţi la acest 
nivelul sunt mult mai problematice decât efectele unei vulnerabilităţi la nivelul 
oricărei aplicaţii software. Producătorii importanţi ai sistemelor de operare 
furnizează actualizări ale sistemelor aflate în utilizare cel puţin o dată pe lună, 
în vederea acoperirii problemelor de securitate descoperite în diferitele scenarii 
de utilizare ca urmare a observării continue a modului în care sistemele 
respective sunt folosite. Compania Microsoft, spre exemplu, producătorul 
sistemului de operare Windows, pune la dispoziţia utilizatorilor săi pachetele de 
actualizare în ultima zi de marţi a fiecărei luni calendaristice, această zi fiind 
denumită de profesioniştii din domeniul IT Patch Tuesday. Pe lângă pachetele 
de actualizare a software compania mai publică şi buletine de informare în care 
explică detaliile tehnice şi motivele pentru care au fost făcute respectivele 
actualizări. 

Actualizările sunt distribuite către utilizatorii sistemelor de operare prin 
intermediul Internetului şi se aplică sistemelor în mod automat sau la cererea 
utilizatorului, recomandabilă fiind configurarea sistemului pentru verificarea 
automată a pachetelor de actualizare cel puţin o data pe zi.  Aşadar, pentru 
creşterea securităţii şi reducerea posibilelor vulnerabilităţi este foarte important 
ca sistemul de operare să fie cu actualizările la zi. Într-o organizaţie în care 
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numărul de sisteme informatice este ridicat trebuie să existe o strategie şi o 
organizare pentru preluarea acestor actualizări.  

Acest lucru este necesar în primul rând pentru a evita supraîncărcarea 
conexiunii externe şi a serverelor de actualizare, lucru care ar aduce sistemele în 
imposibilitatea de a prelua informaţia necesară de la server, şi expunerea pe 
perioadă nedeterminată în faţa potenţialelor pericole acoperite de pachetele de 
actualizare. Cea mai eficientă metodă pentru a evita supraîncărcarea conexiunii 
externe a organizaţiei este aceea de a utiliza un server intern pentru actualizări, 
scopul acestui server fiind de a prelua actualizările de la producătorul sistemului 
de operare şi a asigura distribuirea acestora în interiorul organizaţiei. Figura 6 
ilustrează structura de organizare discutată. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 6. Structură arborescentă pentru reducerea  

încărcării serverelor de actualizare 
 
Utilizarea unui server intern eficientizează modul de lucru cu sistemele 

informatice, actualizările fiind preluate de acesta şi distribuite ulterior către 
toate sistemele de calcul. 
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4. Factori favorizanţi ai criminalităţii informatice 
 
Criminalitatea informatică este de cele mai multe ori justificată de 

câştigurile financiare imense obţinute cu eforturi reduse, într-o perioadă  de 
timp relativ scurtă. Acest tip de criminalitate se bazează pe diferite 
vulnerabilităţi, descoperite în aplicaţiile informatice create pentru a facilita şi 
îmbunătăţi activităţile specifice oamenilor, dar şi pe neatenţia celor care le 
folosesc. Aceste aplicaţii informatice sunt de obicei destul de complexe, atât din 
punct de vedere al logicii implementate, cât şi din punct de vedere al 
funcţionalităţii, lucru care duce în cele mai multe cazuri la situaţii în care nu 
sunt luate în considerare toate variabilele care afectează funcţionalitatea, şi în 
acest fel apar vulnerabilităţile şi problemele legate de siguranţa cu care sunt 
gestionate datele. Aşadar, unul dintre factorii care contribuie la crearea breşelor 
de securitate şi favorizarea criminalităţii este chiar complexitatea aplicaţiilor şi 
numărul mare de funcţionalităţi implementate în acestea, cu cât o aplicaţie este 
mai complexă cu atât şansele de a descoperi probleme de securitate sunt mai 
mari. 

De multe ori utilizatorii sunt cei care favorizează şi înlesnesc operarea 
infractorilor, dând dovadă de naivitate şi neatenţie în momentul în care se 
angajează în tranzacţii financiare cu persoane sau companii care nu le sunt 
cunoscute şi care nu prezintă siguranţă. Din categoria factorilor favorizanţi ai 
criminalităţii informatice care depind în mare măsură de factorul uman 
enumerăm: 

 utilizarea măsurilor de plată on-line în medii de lucru nesecurizate;  
 furnizarea datelor cu caracter secret la accesarea unor site-uri de 

origine dubioasă; 
 neutilizarea de site-uri dedicate unor anumite activităţi şi care au un 

grad ridicat de certificare; 
 neverificarea informaţiilor furnizate de vânzătorii on-line: numere de 

telefon, adrese de email; 
 efectuarea de plăţi în avans, fără a exista o confirmare a trimiterii 

produselor; 
 furnizarea de informaţii suplimentare de către cumpărător, în condiţiile 

în care acestea nu sunt necesare pentru validarea tranzacţiei. 
Acordarea unui plus de atenţie informaţiilor solicitate la efectuarea 

tranzacţiei, citirea tuturor condiţiilor implicate, verificarea site-urilor prin 
intermediul cărora se efectuează diversele comercializării on-line contribuie la 
scăderea numărului de persoane care sunt fraudate în mediul electronic.  

Principala cauză a infracţionalităţii on-line ţine de latura umană. Cu 
privire la aceasta se impune creşterea nivelului de prezentare şi conştientizare a 
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pericolului reprezentat de furtul electronic. O persoană care cunoaşte acest tip 
de fraude este o persoană care va naviga cu mai multă atenţie pe Internet. 
Educarea utilizatorului în vederea prevenirii acestor modalităţi de fraudare este 
un prim pas spre diminuarea efectelor. Cunoscând mai bine pericolele la care se 
expune, utilizatorul va analiza opţiunile care i se oferă la momentul accesării 
unui site. Este cunoscut faptul că foarte multe persoane au fost fraudate prin 
promoţii false prin care le era cerut să transmită un anumit mesaj pentru a putea 
beneficia de câştiguri, în fapt ele încărcând cu credit cartele deţinute de 
infractori. 

Înţelegerea şi conştientizarea pericolului de a fi furat electronic contribuie 
la evitarea situaţiilor în care un utilizator neştiutor dezvăluie unor persoane 
necunoscute datele de identificare şi codurile de acces. 

Din punct de vedere tehnic, factorii care contribuie la crearea breşelor de 
securitate sunt  generaţi de faptul că în timpul procesului de producţie a 
aplicaţiilor software nu este acordată suficientă atenţie posibilelor probleme de 
securitate, atenţia concentrându-se în cea mai mare parte asupra implementării 
corecte a aplicaţiei din puncte de vedere logic, relativ la cerinţele de 
funcţionalitate. Punerea pe piaţă a produselor software fără a împacheta codul 
binar rezultat în urma compilării codului sursă este un alt factor care contribuie 
semnificativ la reducerea efortului pe care infractorii informatici îl depun pentru 
compromiterea unei aplicaţii software. Împachetarea codului binar presupune 
criptarea textului binar executabil în aşa fel încât în momentul în care cineva 
încearcă dezasamblarea/decompilarea aplicaţiei să nu înţeleagă logica aplicaţiei 
şi mai ales să nu identifice diversele probleme de securitate în cazul în care 
acestea există. Pe lângă împachetarea aplicaţiilor este recomandată de asemenea 
şi semnarea folosind certificate digitale a aplicaţiilor, acest lucru permițând 
utilizatorilor să identifice situaţiile în care, în urma infectării cu programe virus, 
diverse componente ale aplicaţiei legitime au fost înlocuite de componente ale 
virusului, permiţând astfel execuţia codului virus cu privilegiile unui 
administrator al sistemului şi mărind în acelaşi timp abilitatea de răspândire şi 
de atac a virusului informatic, deci nesemnarea digitală a aplicaţiilor 
informatice este un alt factor care creşte expunerea la elemente infracţionale. 

În cazul în care pentru o organizaţie de dimensiuni medii şi mari nu există 
politici de securitate bine definite şi nu există o organizare care să permită 
identificarea din timp şi remedierea rapidă a vulnerabilităţilor la care este 
expusă organizaţia, este favorizată în mod direct reuşita atacurilor informatice. 

Cunoaşterea factorilor care favorizează insecuritatea permite dezvoltarea 
de tehnici şi metode care să combată efectele şi să prevină apariţia atacurilor 
informatice. 
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5. Carenţe ale sistemelor de securitate 
 
Sistemele de securitate folosite pentru protejarea sistemelor informatice 

sunt la rândul lor tot aplicaţii informatice, fiind expuse în aceeaşi măsură la 
atacuri informatice, diferenţa constând în faptul că de cele mai multe ori aceste 
aplicaţii au mecanisme proprii de protecţie împotriva încercărilor de modificare 
neautorizată a comportamentului soluţiei, cum ar fi prevenirea închiderii forţate 
a soluţiei de securitate, prevenirea injectării de cod. De cele mai multe ori 
sistemele de securitate sunt sisteme complexe, care necesită cunoştinţe tehnice 
deosebite pentru implementare, de aceea este posibilă tot timpul apariţia unor 
probleme de securitate chiar în interiorul soluţiilor de securitate, şi exemple 
există chiar şi pentru marii producători de soluţii de securitate cum ar fi 
McAfee, Symantec. 

Sistemele de securitate sunt de obicei specializate pe anumite tipuri de 
atacuri şi vulnerabilităţi şi nu oferă întotdeauna protecţie 100% împotriva 
atacurilor informatice, de aceea este de multe ori necesară folosirea soluţiilor de 
securitate combinate pentru a obţine un grad de acoperire a protecţiei cât mai 
ridicat. Sistemele de securitate cele mai răspândite sunt cele folosite pentru 
detectarea aplicaţiilor de tip malware, acestea bazându-se în cea mai mare parte 
pe recunoaşterea aplicaţiilor având potenţial de distrugere cu ajutorul unor baze 
de date actualizate zilnic de către laboratoarele companiilor de securitate, iar 
actualizările realizate la nivel central sunt distribuite ulterior utilizatorilor prin 
intermediul Internetului.  Numărul de aplicaţii tip malware, create în fiecare zi, 
a ajuns la 73000 în martie 2011, conform Panda Security(3), ceea ce face această 
modalitate de protecţie să îşi piardă din eficienţă datorită volumului mare de 
informaţie ce trebuie actualizată şi distribuită utilizatorilor, iar dacă se mai ia în 
considerare şi faptul că la un moment dat utilizatorii, datorită unor configuraţii 
eronate, nu mai primesc actualizările de la server, deja problemele devin 
evidente. Chiar dacă se presupune că la un moment dat se asigură sincronizarea 
semnăturilor de pe serverul companiei de securitate cu semnăturile de la 
utilizator, este puţin probabil ca aceste semnături să acopere în totalitate 
aplicaţiile malware lansate, aşadar această abordare conduce inevitabil la 
situaţia în care infractorii sunt mereu cu un pas înainte. Din acest motiv o parte 
din producătorii de soluţii antivirus au început să implementeze soluţii bazate 
pe detectarea comportamentului aplicaţiilor Behavior-Based Malware 
Detection, lucru care permite detectarea aplicaţiilor malware prin metode 
euristice. Această tehnologie este încă în fază incipientă şi este de obicei 
folosită în combinaţie cu metodele clasice bazate pe semnături. Una dintre 
problemele des întâlnite în implementările bazate pe comportament sunt alertele 
false False Positives, din cauza faptului că este oricând posibil ca o aplicaţie 
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informatică normală să reproducă parţial sau integral acţiunile unei aplicaţii 
malware. Aşadar, în momentul de faţă eficienţa E a unui sistem anti-malware 
este determinată pe baza a cel puţin doi factori: procentul de alerte corecte şi 
procentul de ameninţări nedetectate, folosind formula: 

     
          [PAC + (100 – PAN)] / 2, PAN <> 100 
E =         
          0, PAN=0 
 
PAC – procent alerte corecte din numărul total de alerte; 
PAN – procent ameninţări nedetectate; 
nd – numărul total de detectări. 
 
Pornind de la aceste modalităţi de măsurare a eficienţei unui sistem de 

securitate se stabileşte în ce măsură un sistem de securitate este potrivit sau nu 
pentru scopul impus. 

Carenţele sistemelor de securitate depind de natura sistemelor informatice 
unde sunt încorporate elementele de securitate. În cazul sistemelor bancare 
carenţele apar şi din cauza comportamentului neglijent al operatorului, din 
cauza modului defectuos de a gestiona datele cu caracter personal sau a celor cu 
caracter confidenţial şi mai ales din cauza implementării unor proceduri de 
siguranţă care nu răspund în timp real provocărilor externe primite de către un 
sistem informatic. 

Existenţa unei viziuni care să preîntâmpine problemele de securitate şi 
implementarea de proceduri de siguranţă care să ruleze în situaţii noi, în care 
sistemul informatic este atacat, sunt condiţii care reduc breşele de siguranţă.  

În cadrul sistemelor informatice trebuie avută în vedere implementarea de 
proceduri privitoare la timpii de răspuns care să ajute la identificarea 
adevăratului titular al datelor de acces. Depăşirea unor timp presetaţi duce la 
rularea unor programe de siguranţă diferite, care să conducă inclusiv la 
informarea unui operator uman care să execute o validare a problemei. 
Implementarea procedurilor bazate pe timpii de răspuns asigură un timp minim 
de manipulare a datelor de acces la sistemul informatic, întârzierea ducând la 
situaţia în care o persoană străină încearcă să acceseze sistemul informatic în 
mod neautorizat. De asemenea, coroborarea de proceduri bazate pe timpi de 
acces cu proceduri bazate pe introducerea în mod unic a unei chei de acces 
conduce la o securizare superioară a sistemelor informatice. 
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6. Concluzii 
 
Conform unui studiu recent al companiei Symantec(4), din punct de vedere 

financiar, pierderile anuale directe la nivel global cauzate de criminalitatea 
informatică s-au ridicat la valoarea de 114 miliarde de dolari, la acestea 
adăugându-se şi pierderile indirecte generate în urma incidentelor de securitate, 
aproximate la 274 miliarde de dolari. Aşadar, după cum se observă, 
nonsecuritatea generează o serie de probleme care, în cele din urmă, în cazul 
companiilor se transformă direct în pierderi financiare. Nu există sisteme de 
securitate perfecte, care să asigure în acelaşi timp protecţie totală pentru toate 
clasele de utilizatori, dar folosirea sistemelor de securitate adecvate reduce în 
mod semnificativ posibilitatea ca informaţiile sensibile să fie compromise. Este 
foarte important ca fiecare utilizator de sisteme informatice să înţeleagă 
riscurile la care se expune şi să aleagă un sistem de securitate adecvat situaţiei 
în care se află. 

Trebuie ca cercetarea ştiinţifică să producă noi tehnici, metode şi 
instrumente care să contracareze efecte de insecuritate, dar şi să prevadă 
provocări şi să fie cu un pas înainte în prevenirea lor. 

Aşa cum se observă, criminalitatea informatică a parcurs diverse etape 
evolutive, pornind de la simplul atac asupra unui calculator, folosind un virus, 
malware, troian, ajungând la atacul asupra unei întregi ramuri economice a unui 
stat. Pericolul criminalităţii informatice este cu atât mai mare cu cât implică 
preluarea unor date considerate cu caracter personal şi confidenţial care asigură 
accesul la resursele personale ale unei părţi componente a populaţiei ce face 
obiectul atacurilor; ca urmare sporirea protecţie împotriva acestor atacuri 
trebuie realizată încă din primele etape ale creării sistemelor informatice, 
înlăturându-se astfel pericolul propagării efectelor asupra utilizatorilor implicaţi 
în lucrul cu resursele de calcul. 

 
 

 Note 
 

(1) Carnegie Melon Software Engineering Institute, Security of the Internet, 
Froehlich/Kent Encyclopedia of Telecommunications, vol. 15. 
 (2) Vezi RSA Fraud Report, Noiembrie 2011,  http://www.rsa.com/    
(3) Vezi http://press.pandasecurity.com/usa/news/creation-of-new-malware-increases-by-26-

percent-reaching-more-than-73000-samples-every-day-according-to-pandalabs/ 
 (4) Vezi http://www.symantec.com/about/news/release/article.jsp?prid=20110907_02, accesat 

Ianuarie 2012. 
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