V internetovém prohlížeči si IT Kompas můžete zobrazit zde.
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… bezpečně mořem informací
… s námi se neztratíte

V 71. čísle IT Kompasu jsme pro Vás připravili:
Vybrané aktuality ze světa IT
Tipy – Triky
Soutěž
Vtip pro dobrou náladu

Vybíráme zajímavé aktuality:
Na Facebooku koluje falešná zpráva o teroristickém útoku v Praze
Cílem podvodné zprávy je, jak jinak, získat přihlašovací údaje důvěřivých a nepolepšitelných uživatelů.
Více...
Malware Keydnap se snaží krást hesla uživatelům MAC OS X
Malware OSX/Keydnap dokáže zařízení Apple s operačním systémem OS X nejen proměnit pomocí své
backdoor komponenty v součást botnetové sítě, ale především odcizit hesla a klíče uživatele. Více...
Více aktualit naleznete na www.AntiviroveCentrum.cz nebo na Facebooku.

Tipy a triky
Tip pro užitečné informace
Prázdniny pro mnoho z nás znamenají možnost konečně vytáhnout paty a navštívit místa
vzdálená i vzdálenější. Někteří z nás dají přednost válení se u moře, někdo si rád
vyšlápne na kopec, jiní zase fandí bicyklům všeho druhu či rádi jezdí na některé
z českých toků. Možností aktivního odpočinku je zkrátka dost a všechny mohou mít jednu
věc společnou - hodí se slušné turistické či cyklistické mapy.
Webovou mapovou aplikaci Mapy.cz zná asi každý a mnoho cestovatelů ji používá pro
plánování výletů předem. Zdaleka ne tolik z nás ale umí využít všech výhod map
od Seznamu ve svém mobilním zařízení. Mapy.cz jsou jako mobilní aplikace dostupné pro
operační systémy Android, Windows Phone (Mobile) i iOS. Ve všech verzích jsou
od letošního roku k dispozici i offline mapy 45 evropských států, stahovat je lze přímo
v mobilní aplikaci v sekci Offline mapy. Mapy jsou velice slušné, obsahují mnoho detailů
a bodů zájmu. Jedinou nevýhodou offline map je, alespoň prozatím, možnost offline
vyhledávání bodů zájmu pouze v rámci mapy ČR.
Seznam do svých mobilních map postupně přidává nové funkce. Vzpomeňme například
plánky jezů českých řek (plánovač pro vodáky) či aktuální ceny benzínu a nafty
na českých čerpacích stanicích, informace jsou dostupné v detailu příslušného bodu
zájmu. Samozřejmostí je také plánovač tras (autem, pěšky, na kole, na lodi
či na běžkách), jehož funkčnost je ale zatím omezena pouze na itinerář bez možností

hlasové navigace, kterou ale Seznam připravuje a dočkáme se jí snad ještě letos. Nový
je například i přehled parkovacích zón ve větších městech ČR.
Velkou výhodou proti jiným mapám a navigacím je možnost synchronizace mezi mobilní
a webovou aplikací pomocí tzv. Batůžku. Batůžek je k dispozici všem, kteří mají
na Seznamu vytvořený účet, pro synchronizaci mezi mapami v počítači a mobilem
je potřeba se přihlásit. Typickým využitím Batůžku je například naplánování trasy hezky
v klidu doma a následné otevření trasy v mobilu, přičemž po synchronizaci Batůžku
je trasa k dispozici i v offline režimu. Naplánujete-li například výlet po Paříži, stačí
v mobilu otevřít Batůžek a "zavolat" naplánovanou trasu, která se zobrazí i bez datového
či wifi připojení.
Z dalších mobilních funkcí stojí za zmínku i panoramatické snímky a 3D pohled na různá
města ČR, možnost nahrát fotky nějakého místa nebo plánování trasy po lesních
či polních cestách.
Mobilní aplikaci si můžete nainstalovat v příslušném obchodě podle operačního systému
svého telefonu:
Android
Windows Mobile (Phone)
Apple iOS
Můžete si také nechat poslat SMS s odkazem ke stažení ze stránek Mapy.cz.
Kam v létě k vodě?
A když už jsme u léta a prázdninových radovánek, hodí se zmínit také koupání ve volné
přírodě v rybnících, jezerech či přehradách. S koupáním ve volné přírodě se ale vážou
jistá rizika - ne každá vodní nádrž je totiž ke koupání vhodná. Kvalitu vody sledují krajské
hygienické stanice, které na svých webových stránkách také poskytují čerstvé informace
o kvalitě vody. Seznam všech vodních ploch, které jsou Ministerstvem zdravotnictví
považována za "přírodní koupaliště" naleznete v tomto dokumentu.
Kvalitu vody pak doporučujeme sledovat na webech krajských hygienických stanic (např.
KHS Moravskoslezského kraje zde, HS Hlavního města Prahy zde). Pro rychlý přehled
dobře poslouží také web koupacivody.cz, kde na mapě naleznete informace (ve formě
smajlíků) kvalitě vody včetně historie měření a v některých případech i o provozovateli
daného koupaliště.

Soutěž
Vyhodnocení minulé soutěže:
Na otázku z minulého vydání elektronického magazínu IT Kompas odpověděl správně a z mnoha
správných odpovědí byl vylosován pan Zábranský z Chomutova, kterému tímto gratulujeme k výhře
softwaru Sticky Password Premium pro 1 uživatele na rok zdarma.
Otázka zněla:
Co znamená v počítačové terminologii "Kybergrooming"?
Správná odpověď měla být:
Termín kybergrooming (child grooming, cyber grooming) je druhem psychické manipulace realizované
prostřednictvím internetu, mobilních telefonů a dalších souvisejících technologií (Kopecký, Krejčí 2010,
Berson). Tímto termínem se označuje takové chování uživatelů internetu, které má v dětské oběti
vyvolat falešnou důvěru a přimět ji k osobní schůzce. Výsledkem této schůzky může být sexuální zneužití
oběti, fyzické násilí na oběti, zneužití oběti pro dětskou prostituci, k výrobě dětské pornografie apod. Více
informací naleznete zde .
Nová otázka:
Co znamená v počítačové terminologii "Cybersquatting"?
Ze správných odpovědí vylosujeme výherce, který od nás získá software McAfee Internet Security pro
1 PC na rok zdarma.
Odpovědi pište do 10. 8. 2016 na e-mail amenit@amenit.cz.
Správnou odpověď a výherce uveřejníme v příštím čísle. Pokud se chcete co nejdříve dozvědět,
zda jste vyhráli, staňte se našimi přáteli na Facebooku. Tam se informace o výherci objeví jako první.

Vtip pro dobrou náladu
Je soused na návštěvě u druhého.

Oba bydlí ve stejných garsonkách a tomu prvnímu se líbí,
jak má ten druhý vytapetováno.
Tak se ho ptá:
"Kolik jsi na to kupoval rolí tapet?"
"Osmnáct."
Po týdnu se opět zastaví na pokec a říká:
"Člověče, jak jsi to dělal, mně zbylo osm rolí!"
"To souhlasí, mně taky."
Vydání IT Kompasu od 1. čísla naleznete zde.

Tým Antivirového Centra
Amenit s.r.o.

Nechcete-li již nikdy dostávat e-maily tohoto typu, klikněte na odkaz pro odhlášení ze seznamu příjemců.

