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ТОП 10 ВЕБ ИЗМАМИ ЗА ЈУНИ 2007ТОП 10 ВЕБ ИЗМАМИ ЗА ЈУНИ 2007
"Sophos", еден од светските лидери во ИТ сигурноста, го 

објави списокот на најзастапените малверски закани за јуни 
2007 година, кои им предизвикуваа најмногу проблеми на 
корисниците на компјутери во цел свет.

Бројките добиени од "Sophos" укажуваат на зголемен 
пораст на веб базираните закани. Просечно, секојдневно се 
откриваат по 29.700 новоинфицирани веб-страници. Во 80 
отсто од случаите овој вид малвер се појавува на легитимни 
веб-страници, предупредуваат експертите од "Sophos". Toп 10 
веб базирани малвери за јуни 2007:

1. Mal/Iframe                  6. VBS/Redlof
2. Mal/ObfJS                  7. Mal/Packer
3. Troj/Psyme                8. Troj/Ifradv
4. Troj/Fujif                       9. VBS/Haptime
5. Troj/Decdec                10. Mal/Zlob

Iframe повторно се наоѓа на врвот на овој црн список. 
Неодамна бил извршен Iframe напад врз голем број 
италијански веб-сајтови и биле заразени повеќе од 10.000. 
Повеќето од нив биле легитимни веб-сајтови и нивната 
инфицираност влијаела на создавањето вистински 
сомневања и нивна компромитираност. Биле заразени веб-
страниците на заводот за вработување, на градското 
собрание и на туристичките сајтови од Италија. Повеќето од 
нив биле хостирани од страна на најголемиот Интернет 
провајдер во Италија.

GRESSOGRESSO
Политиката на 

компанијата "Gresso" е 
едноставна - додека другите 
производители речиси се кој-
дневно го затрупуваат 
пазарот со свои новитети, 
"Gresso" годишно прет ста-
вува еден до два производа, 
кои се со исклучително ви-
соки цени. По колекцијата 
мобилни телефони наре че на 
Black Aura и преносни аудио 
плеери Symphonia, "Gresso" 
го претстави своето најново 

остварување во областа на телекомуникациите - колекцијата 
на мобилни телефони Avantgarde. Најголемиот адут на 
колекцијата е дизајнот - мобилните се изработени од 
позлатени материјали и квалитетно африканско дрво (African 
Blackwood). Што се однесува до технологијата, мобил ните ги 
"движи" Windows Mobile 6, имаат TFT дисплеј со резо луција 
од 320х240 пиксели, камера од 2-мегапиксела, Bluetooth и 
плеер. Серијата ја сочинуваат два модели на мобил ни уреди - 
Luna, чија цена изнесува 5.000 и Sol со цена од 7.000 евра.


