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Въпросът и отговорът, които всички знаят, но никой не изрича гласно е: Последното
свободно

общество умря! Новият световен ред е на ход!

Да, вие вече нямате лична тайна и защита на личното пространство. Никаква защита и никакви л
Ние сме проучвани, разглеждани, изучавани, дисектирани, като буболечки в дисекционна зала!

И ако си мислите, че това е нещо ново... не, не е! Германският институт "Текстилфершафт" (http:

Те ще ви кажат и кой цвят ще предпочетете, какво точно ще предпочетете да смените в гардеро

И прогнозите им са съвършенно точни! Така е във всеки един отрасъл на индустрията. Защо е н
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Представете си едно голямо текстилно предприятие, което трябва да произведе, достави и регу

Лектор на "Текстилфершафт", един от нейните главни босове, също и съветник в министерствот

Тези семинари ги посочвам и с друга цел - някой политолози днес твърдят, че възхода и иконом

Тези проучвания се извършват с допитвания до клиентите, анкетни формуляри, паричните обор

Успоредно с тези безобидни на пръв поглед знания за обикновените хора, за никого вече не е т

Камерите, следящи и анализиращи всяко наше движение по улиците, магазините, офисите, учил

Тенденцията фейсбук както да складира всички наши лични данни (дори и настояването за теле

Когато facebook уж малко и маловажно нарушава правата ни
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В университетски проект на Масачузетския технологичен институт, привлякъл известно внимани
Двамата са били в състояние да предскажат със 78-процентна точност дали профилът е прина

Под маската на загрижеността "уж" за нашата безопасност и "уж" за просперитета на държават

Човечеството обаче (все още) не е готово да се раздели с идеала си за свобода. Божествената ч

Кой ще надделее? Дали ще се превърнем в животни, роби на ниски страсти, безвластни и безво

ИНТЕРВЮ С МАРИАН, МОМЧЕТО КОЕТО Е ЗАПАЗИЛО БОЖЕСТВЕНАТА ЧАСТИЦА НА ДОБРО

Преди време ми се наложи да потърся помощ. На статия, с която предупреждавахме хората от и

Нашият сайт не принадлежи на никоя политическа партия, не се издържа от никакви спонсори и

Така се запознах с Мариан (това е никнеймът на момчето)
До 3 часа през нощта сайтът ни беше вкаран в ред... а аз дори не знаех истинското име на момче
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На неколкократните ми настоявания за заплащане получих отговора:
"Здрасти,
Нали затова е форум, за да си помагаме!
Считай работата за уредена!"... и изчезна... а , аз дори не знаех името му!

Настръхнах... от ВЪЗХИЩЕНИЕ! Може би за България не всичко е изгубено! Когато в тези вълч

И така започна разговорът ни с Мариан, момчето, което обича да помага и момчето, на което не
- На колко години си? - кореспондираме си чрез мейла.
- В момента физиологически съм на 35 + , ментално на около 25 - пише ми Мариан.

- Какво образование имаш?
- Висше, специализирал съм в точните науки.
- Роден си в...?
- Предполагам, за града - в София.

- Какво правиш/работиш?
- Да кажем, че съм безработен, а ако кажем, че винаги съм бил такъв - това ще е най-доброто о
През „свободното” си време:
Се радвам на Живота, пътувам, разхождам се... често излизам, когато вали и чакам дъждът да
Се радвам на семейството и приятелите си;
Се радвам на Земята във всичките й аспекти.
- Мислиш ли, че България е добро място за постигане на мечтите ти?
- Не. Но се старая след години детето ми да каже: „Да”!

- Помагаш на много хора със съвети и знания, без да търсиш заплащане и дори без да очак
- В детството ми нямаше компютри, мобилни телефони и интернет, беше прекрасно...

- Какво мислиш за образованието в България?
- Стандартна необходимост. Във всички нива (основно, средно, полувисше и висше и т.н.) липсва

- Може ли да има поне някаква сигурна защита за личния живот на хората, които не са техн
Идва ли краят на тайната на личния живот и ние ли сме последното свободно поколение?
Колко далеч е обществото на Оруел?
- Последното свободно поколение вече е архив. В съвременния свят оставяме „следи” ежедневн
Ние вече сме част от това общество, без да искаме ежедневно можем да станем жертва на „хищ
Ето един прост пример (за около 3 минути):
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(данните са променени)
1. who is -> yd***.com -> намирам атрибутите на домейна
Стоянка Димитрова (stoqnka@yahoo.com)
+359.50800000
2. google -> “stoqnka[at]yahoo.com” -> Намирам град и телефон
Стоянка Димитрова (**************@yahoo.com)
+359.50300000
Fax: +359.50300000
Varna, Varna 1000, BG

3. google -> “Стоянка Димитрова varna” -> намирам и фейсбука https://www.facebook.com/stoqnka
Евентуално приятелство и да го разгледам (за дати, най-вече рождена дата)
4. google -> “Стоянка Димитрова varna” -> A, намирам адрес (не съм сигурен, дали е истински):
Address: Varna, ul. Varnenchik, bl. 4
Phone: 052/820 000
5. google -> “Стоянка Димитрова varna адрес” -> проверка за адреса, съвпадения за:
ul. Varnenchik, bl. 4
Phone: 052/820 0000
Май е истински!

6. А, ето го и блока: https://maps.google.bg/maps?q=google+street+view&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozi
7. Ако знам за рождeна дата, ще опитам да нaмеря ЕГН и т.н.
...
8. Пробив на имейл
9. Ако пробия, претърсвам за важна информация и т.н.
А, аз съм само едно „бяло зайче, обикалящо наоколо”!
Представи си какво могат хиените!

- Да, освен това и паролата можела да бъде "разбита" за три минути и "троянски кон", внед

Политиката на Гугъл и тяхната "Новата дигитална епоха" с автори Ерик Шмит и Джарет Кое

Бъдещето, което се очертава, е ужасяващо и стряскащо, то надхвърля дори предсказание
Ще им се противопостави ли някой на кибер "хищниците", както ги наричаш ти
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- Google инвестират милиони долари в технологии, това не може да се отрече.
Но всяко знание или технология може да бъде оръжие (за съжаление), попаднала в ръцете на
Такъв е бил нашият свят, такъв и ще си остане!
Факт е, че личното ни пространство все повече се стеснява, опасявам се, че скоро ще се превър

- Напредъкът на човечеството неминуемо е свързано с интернет технологиите и развитието

- Ако изхвърлим компютрите,
.
значи да се върнем в средновековието
Благодарение на тях в момента се извършват сериозни научни открития, правят се физични мо
Без компютрите тези изчисления биха били немислими и абсурдни.
За извънземните предполагам, че може би съществуват подобни на човека видове, но така или
Пътуването с големи скорости във време-пространството е много сложен процес (за живата мат
Може би ни наблюдават, може би ...

- Големите компании могат да наемат кибер техници за защита на данните си, какво обаче д
Означава ли това, че каквито и съвети да дадем на децата или непълнолетните големи деца
Това за което може би идва време, е „Интернет хигиена”.
Група от правила, които всеки може да спазва, за да не позволява вмешателство и свиване

- Да, каквото и да направим в Интернет, все някой може да проследи историята на нашето дейст
Интернет е „интелектуално оръжие”, с всяко оръжие стои въпросът за какво ще се използва - з
Така че твърдо „За”, но „спазвайки лична Интернет хигиена”.
Напълно естествено е някой, притежаващ повече знания от другите, да се опита да ги манипули
Нещо като „В царството на слепите едноокият е цар” *
* Прекрасен разказ на Хърбърт Уелс
http://chitanka.info/text/17650-stranata-na-slepite
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за www.ydara.com

ДОПЪЛНЕНИЕ

Според разкритията следенето на дейността на потребителите на 9-те интернет гиганта е става

Пейдж и неговият главен юридически съветник увериха, че "Гугъл" предоставя данни за комуни

Директорът на NSA Джеймс Клапър обаче призна в понеделник, че PRISM наистина съществув
По-рано и президентът Барак Обама подкрепи практиката на NSA, като увери, че никой не подс
http://www.capital.bg

А ето и няколко коментара от форума на www.dnevnk.bg по повод на скандални разкрития на Ед
venci4

Глупакът е работел за 200хлд.$ годишно, да пита човек за какво му е било да зареже питомното
marquis

Ето един човек, който е достоен за възхищение, защото поставя пред Човечеството основния въ

luda_krava

"Онези, които са готови да се откажат от основна свобода, за да си купят малко преходна сигур
Неприкосновеността на личния живот е такава основна свобода/право.

Ето и една смразяваща новина
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27-годишен руснак стои зад 40% от зловредния софтуер в света

http://www.kaldata.com/

В началото на октомври руски хакер бе арестуван и обвинен в създаването на зловредния софт

Paunch изглежда е печелел около $50 хиляди месечно само от продажба на абонаменти за Black

За всеки случай Paunch е печелел огромни суми пари и само едно от доказателствата за това е б

От компанията вярват, че руснакът е доставил кода използван в около 40% от заразяванията съ
Според руските власти, само използването на Blackhole е нанесло щети в размер на 70 милиона

Какви искате да бъдете, в какъв свят искате да растат децата ви - изборът е ЛИЧНО ваш... засе
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