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154. číslo

Vybíráme zajímavé aktuality:
 
Nový trojský kůň odcizí citlivé údaje přímo z bankovní aplikace. 
Nejčastějším škodlivým kódem pro platformu Android v Česku byl v březnu dropper
Agent.IEG. Více...
 
Upozornění na stále trvající kampaň podvodných vishingových telefonátů.
V uplynulých týdnech byly detekovány vysoké počty těchto pokusů a neočekáváme, že by se míra
volání měla snižovat. Více... 
 
Více aktualit naleznete na www.AntiviroveCentrum.cz   nebo na Facebooku .

Tipy a triky

https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=235891477645536
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=82791194163433
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=186668295620260
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=97042772972780


Které mapy Vám ukáží detailnější informace našeho hlavního
města?
Před časem společnost Google oznámila, že chce ve svých mapách zdokonalit plány větších
měst. Přepracování dat se bohužel netýkalo zdaleka všech velkých měst, ale jen několika
metropolí, z čehož normální cestovatel moc prospěchu neměl. Situace se ale konečně trochu
změnila a na pořad dne se v Google dostala Praha. 
 
Při běžném pohledu na mapu "z výšky" moc rozdílu nepoznáte, pokud ale mapu přiblížíte
do nejvyššího detailu, rozdíl bude ihned patrný. Do map bylo přidáno třeba znázornění chodníků
a přechodů a celé zobrazení ulic je podstatně realističtější. Tyto detaily v tuto chvíli v domácích
Mapy.cz od Seznamu nenajdete. 
 
Pravdou je, že díky výraznějším barvám mohou Mapy.cz působit přehledněji, oproti nim Google
používá docela "plochý" design, který není příliš výrazný. Mapa od Google ale poskytne lepší
představu o tom, kde jsou přechody, kde končí asfalt a realističtěji zobrazí prostor
křižovatky. Na blogu Google tvrdí, že tyto detaily do mapy dodává umělá inteligence, která čerpá
informace ze StreetView a pomocí strojového zpracování leteckých snímků.

Mapy.cz a zobrazená horní část Václavského náměstí kolem sochy sv. Václava

https://rozesli.amenit.cz/WebMail/[object%20Object]


Mapy od Google a stejná část Václaváku - jsou patrné přechody přes magistrálu i "u koně", stejně
jako schody do metra

Nahráváte si v mobilním zařízení se systémem Android hovory? 
 
Nahrávání telefonních hovorů pro soukromé účely v Česku naráží na platnou legislativu, takže
výchozí aplikace pro telefonování v Androidu u nás tuto volbu nenabízí. Řešení bylo prozatím
jednoduché - nainstalovat z obchodu Play aplikaci třetí strany, která tuto funkci nabízela. Podle
nových vývojářských pravidel Developer Program Policy ale Google od 11. května zruší
možnost nahrávání hovorů přes tzv. API pro Usnadnění. Aplikace, které po tomto datu budou
API pro Usnadnění stále používat, budou "vyloučeny" a budou z Obchodu Play jednoduše
odstraněny.

Pokud budete chtít nahrávání používat i nadále, moc možností nemáte. Lze uvažovat o instalaci
aplikace mimo Obchod Play, tedy například z Galaxy Store nebo Huawei AppGallery . Tato volba
by měla být relativně bezpečná. Druhou možností je stáhnutí instalačního souboru APK
z nějakého dalšího zdroje - což ale může znamenat poměrně značné bezpečnostní riziko,
do kterého bychom rozhodně nešli. 
 
Poslední možností, která je ale určena pouze pro zkušené uživatele, je přesvědčit telefon pomocí
změny tzv. CSC kódu, že se nachází v zemi, ve které není nahrávání hovorů legislativně
problematické (Izrael, Thajsko...). Tím se nahrávání hovorů zpřístupní přímo ve výchozí aplikaci
pro telefonování.

Soutěž

https://rozesli.amenit.cz/WebMail/[object%20Object]
https://rozesli.amenit.cz/WebMail/[object%20Object]
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=136773963802771
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=53284513553914


Vyhodnocení minulé soutěže: 
 
Na otázku z minulého vydání elektronického magazínu IT Kompas odpověděl správně
a ze správných odpovědí byl vylosován pan  J. M., kterému tímto gratulujeme k výhře
softwaru Sticky Password Premium pro 1 uživatele na rok zdarma. 
 
Otázka zněla: 
 
Co je "Hash Buster"? 
 
Správná odpověď měla být:

Hash Buster je způsob jak se rozesílatelé spamu vyhýbají tomu, aby byly jejich spamovací e-maily
zachyceny spam filtry. Řeší to vkládáním náhodně vygenerovaných obsahů do každého e-mailu,
často ve formě částí slov v kolonce předmět nebo obsahu, což mate spam-detekující software,
který hledá identické zprávy (což bývá společným znakem masivních vln spamů). 
 
Více informací naleznete zde . 
 
Nová otázka: 
 
Čemu se říká "Joe job"? 
 
Ze správných odpovědí vylosujeme výherce, který od nás získá AVG Internet Security  pro 1 PC
na rok zdarma. 
 
Odpovědi pište do 20. 5. 2022 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

Hardwarově jsem si navýšil jas na monitorech.

Utřel jsem prach!

Vydání IT Kompasu od 1. čísla naleznete zde.

https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=79762602094373
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=181267779257306
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=106140857642406
mailto:amenit@amenit.cz
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=155544131631390
https://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=184623940957320



