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Smart mobil ser bättre än vit käpp Hackade dejtingsajt, fann den rätta

Var är bussen?
Movit är för kollektivtrafi kresenä-

ren vad Waze är för bilisten. Förut-
om att appen kan guida dig i kollek-
tivtrafi ken i ett fl ertal stora städer 
(däribland vår egen huvudstad) på 
samma vis som exempelvis SL:s 
app ”Res i Stockholm” så crowd-
sourcar den även information om 
läget. Nästa gång bussen borde ha 
varit framme kan du med andra ord 
hala upp luren ur fi ckan och kolla var 
den faktiskt befi nner sig just nu på 
en kartbild. Förutsatt att någon med 
Movit fi nns ombord, då. 

Hojkoll
Oumbärlig för 

cyklisten? Ja, nu börjar 
det ta sig lite för appen 
Cykelrapporten som 
faktiskt släpptes redan 
i maj förra året. Som alla 
crowdsourcingappar behövde den 
lite tid på sig för att jobba upp en till-
räcklig användarbas. Det är Folk-
sam, Cykelfrämjandet och Svensk 
Cykling som ligger bakom appen där 
du kan anmäla problem och få var-
ningar rörande läget på cykelbanan 
där just du befi nner dig. 

Online 
snarare 
än offpist

Nej, Skistar äger 
inte alla skidanlägg-
ningar i Sverige och 
Norge, men onekligen 
rätt många av dem. Att 
hålla koll på snöförhållanden, öppet-
tider och annat smått och gott blir 
en barnlek med skidföretagets egen 
app. Den som registrerar sig och sitt 
liftkort får dessutom statistik om 
åkningen.

Doing the 
omoralisk 
Airplaytankning

Man kan förstås diskutera den 
moraliska aspekten av den här 
appen, men det är ju för himla trist 
så det skippar vi.  Med Double 
Twists Airplay Recorder kan man 
enkelt spela in musik som ström-
mas över Appleprotokollet Airplay. 
Inspelningen sker i realtid. Som upp-
lagt för att sno 
musik trådlöst 
från IOS/
OSX-enhe-
ter, med 
andra ord. 
Den som 
lever får se 
huruvida 
appen överlever. 

NSA-fritt moln
Det fi nns många molnlagringstjäns-
ter för konsumenter, men bara en 
som viruskollar dina fi ler. Inte nog 
med det, förresten, eftersom det är 
antivirusföretaget F-Secure som lig-
ger bakom Younited står servrarna 
i Finland också. Jaha? Så vadå? Jo, 
enligt fi nsk lagstiftning får inte myn-
digheter snoka 
i tjänsten, 
till skillnad 
från om 
den hade 
funnits i 
USA eller 
Sverige. 

 Namn: Cykel-
rapporten.
Vad: Crowd sourcat 
läge på cykelvägen.
OS: IOS/Android/
webb.
     Pris: Gratis.

Namn: Movit.
Vad: Crowdsourcad 
trafi kinformation.
OS: IOS/Android.
Pris: Gratis.

Namn: Skistar.
Vad: Koll på läget 
i backarna.
OS: IOS/Android.
Pris: Gratis.

Namn: Airplay 
Recorder.
Vad: Verktyg för 
musikstöld.
OS: Android.
Pris: Gratis.

Namn: Younited.
Vad: Molnlagring 
med viruskoll.
Pris: 5 GB gratis, 
200 GB 75 euro/år,
500 GB 120 euro/
        år. 

Hur spännande kan en kalender-
app bli, egentligen? Ja, ungefär så 
här spännande. Sunrise har funnits i 
ett år för Iphone men har nu äntligen 
landat även på Ipad vilket gör den 
ännu lite mer intressant för den som 
syltat in sig i IOS-världen totalt.  

Kortfattat synkar Sunrise inte bara 
med din kalender i datorn utan även 
med tjänster som Facebook, Linked-
in och Foursquare. Allt du ska göra, 
allt du måste komma ihåg och allt du 
gjort sammanfattat i en och samma 
kalender, kort och gott. 

Allt i ett-kalender
Namn: Sunrise.
Vad: Social kalen-
der.
OS: IOS.
Pris: Gratis.

Hit går din skatt
Det står ett belopp på löne-

specifi kationen, men det trillar in ett 
avsevärt mindre belopp på bankkon-
tot varje månad. Vad gör de med skat-
tepengarna, egentligen? Ja, vad gäller 
kommunalskatten är det enkelt att 
kolla upp. Surfa in på Skattekollen.se, 
fyll i vad du tjänar, välj kommun och 
voilà… där har du facit på vilka verk-
samheter dina kronor går till. 

Namn: 
Skattekollen.
Vad: Javars… 
skattekoll.
OS: Webb.
Pris: Gratis.

Infektionskarta
Myndigheten för samhällsskydd 

och beredskap, MSB, har tagit fram 
en mycket intressant sajt som visar 
var i landet det fi nns datorer som 
dragit på sig 
virus. Situa-
tionen 
samman-
fattas 
med hjälp 
av en kar-
ta som 
man kan 
zooma in i. Ju 
större röd prick, desto fl er smittade 
datorer i området. Klickar man på 
prickarna får man fram de ip-adres-
ser som är drabbade samt vilken 
infektionstyp det rör sig om.  Surfa 
in på www.cert.se/megamap.

Namn: Cert 
Megamap.
Vad: Digital 
smittstatistik.
OS: Webb.
Pris: Gratis.

En app som hjälper blinda att hitta har utvecklats av italienska 
forskare. Den virtuella vita käppen demonstrerades på ett seminari-
um i Boston i december och fungerar bra, skriver MIT Technology 
Review. Appen Ariadne använder telefonens kamera för att följa ett 
spår på golvet eller marken. Om användaren avviker från den rätta 
kursen vibrerar telefonen. Haken är förstås att det behövs ett spår 
att följa – och det fungerar inte utomhus.

Chris McKinlay och Tien Wang ska gifta sig. 
De skulle inte ha träff ats om inte matemati-
kern McKinlay hade ägnat månader åt att 
söka igenom dejtingsajten Okcupid, skriver 
Wired. Och det var inte för att hitta någon som 
passade honom, utan för att räkna ut vilka frå-
gor i profi len som kvinnorna fäste störst vikt 

vid. Han plockade ut 5 000 profi ler från sajten 
och började söka efter mönster med kraftfulla 
datasystem. Metoden används vanligen för att 
analysera sånt som skörden av sojabönor.

– Jag tyckte det var mörkt och cyniskt, 
säger hon om McKinlays metod.

– Jag gillade det.
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