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Dennis Groh untersucht in seinem Rechtsvergleich die Frage, warum Australien bei der Spam-Bekämpfung erfolgreicher ist als
Deutschland. Die Ursachen hierfür sieht er nicht im materiellen Recht, sondern in einer zentralen behördlichen
Rechtsdurchsetzung und einer Kompetenzbündelung bei der für die Spam-Bekämpfung zuständigen Behörde, der ACMA. Er
schlägt daher vor, in Deutschland neben den bestehenden Möglichkeiten der privaten Rechtsdurchsetzung zusätzliche staatliche
Befugnisse zu etablieren und diese bei einer zentralen Behörde zu bündeln.
Internationaal expert ontsluiert de wereld van de cybermisdaad Online shoppen, tickets bestellen, je stem uitbrengen... Hoe veilig
is dat? De tijd dat we onbezorgd konden surfen en mailen, behoort inmiddels definitief tot het verleden. Computers van ministers
worden gehackt, afluisterschandalen volgen elkaar op en banken krijgen te maken met massale cyberaanvallen. Telkens opnieuw
worden we met onze neus op de feiten gedrukt: de cyberruimte krioelt van de gevaren. Cybergevaar geeft een overzicht van al die
bedreigingen. Wat is malware? Hoe werkt de ondergrondse cybereconomie? Wat is cyberspionage? En - last but not least - wat
staat ons morgen allemaal te wachten en hoe kunnen burgers en bedrijven zich tegen deze cybergevaren wapenen? Een thriller
waarin niets verzonnen is.
This complete field guide, authorized by Juniper Networks, is the perfect hands-on reference for deploying, configuring, and operating
Juniper’s SRX Series networking device. Authors Brad Woodberg and Rob Cameron provide field-tested best practices for getting the most
out of SRX deployments, based on their extensive field experience. While their earlier book, Junos Security, covered the SRX platform, this
book focuses on the SRX Series devices themselves. You'll learn how to use SRX gateways to address an array of network
requirements—including IP routing, intrusion detection, attack mitigation, unified threat management, and WAN acceleration. Along with case
studies and troubleshooting tips, each chapter provides study questions and lots of useful illustrations. Explore SRX components, platforms,
and various deployment scenarios Learn best practices for configuring SRX’s core networking features Leverage SRX system services to
attain the best operational state Deploy SRX in transparent mode to act as a Layer 2 bridge Configure, troubleshoot, and deploy SRX in a
highly available manner Design and configure an effective security policy in your network Implement and configure network address
translation (NAT) types Provide security against deep threats with AppSecure, intrusion protection services, and unified threat management
tools
We ervaren dagelijks hoe we dankzij slimme zoektermen op Google een bijna oneindig geheugen hebben. Uit onderzoek blijkt dat intensieve
gebruikers van Twitter en Facebook voor bepaalde onderwerpen een vorm van intuïtie, ook wel ‘ambient awareness’, ontwikkelen die tien
jaar geleden nog onbekend was. Wetenschappers gebruiken software om denkstappen te maken die met alleen hun hersenen onmogelijk
zouden zijn. En miljoenen mensen blijken het schrijven van een e-mail te gebruiken om hun gedachten te ordenen. In We worden steeds
slimmer laat Clive Thompson zien dat onze denkwerelden rijker en complexer worden naarmate we meer op techniek vertrouwen. We leren
en onthouden meer, nemen de wereld om ons heen anders waar en hebben zelfs totaal nieuwe gedachten. Thompson vertelt hoe we
smartphones, social media, zoekmachines, tekstverwerkers en nog talloze andere technologieën kunnen gebruiken om de capaciteit van
onze hersenen te vergroten. Zo kunnen we een samenwerkingsverband aangaan met de schaakcomputer, of een soort extern geheugen
aanleggen – net als een 76-jarige miljonair die digitaal letterlijk alles opneemt wat er in zijn leven gebeurt. Volgens Thompson zijn we bij elke
technologische innovatie bang dat ons leven nooit meer hetzelfde zal zijn. Maar net als in het verleden leren we hoe we het nieuwe kunnen
gebruiken en houden we vast aan wat goed is van het oude. We worden steeds slimmer presenteert in heldere taal een vernieuwend
perspectief op het heden en de toekomst. Want ook onze huidige wereld is ooit sciencefiction geweest.

Verslag van een onderzoek naar het slachtofferschap onder burgers in Nederland van delicten waarin ICT een
belangrijke rol speelt.
This book examines technological and social events during 2011 and 2012, a period that saw the rise of the hacktivist,
the move to mobile platforms, and the ubiquity of social networks. It covers key technological issues such as hacking,
cyber-crime, cyber-security and cyber-warfare, the internet, smart phones, electronic security, and information privacy.
This book traces the rise into prominence of these issues while also exploring the resulting cultural reaction. The
authors’ analysis forms the basis of a discussion on future technological directions and their potential impact on society.
The book includes forewords by Professor Margaret Gardner AO, Vice-Chancellor and President of RMIT University, and
by Professor Robyn Owens, Deputy Vice-Chancellor (Research) at the University of Western Australia. Security and the
Networked Society provides a reference for professionals and industry analysts studying digital technologies. Advancedlevel students in computer science and electrical engineering will also find this book useful as a thought-provoking
resource.
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