www.mikropc.net

SOFTAPANKKI 2/10
KOONNUT:
MIKKO LINDHOLM

N
Nokia
Ovi Suiten modernista
aalkuikkunasta voi valita
kkäytettävän toiminnon.

Nokia Ovi Suite
Valmistaja: Nokia, www.nokia.ﬁ | Hinta:
ilmainen | Käyttöjärjestelmät: Windows
XP / Vista / 7

NOKIA OVI SUITE on hallintasovellus Nokian älypuhelimille. Se helpottaa älypuhelinkäyttäjän infoähkyä
keräämällä aiemmin erillisinä
sovelluksina tunnetut hallintatyökalut yhteen nippuun ja
selkeäksi kokonaisuudeksi. Tuttujen toimintojen kylkeen on
myös lätkäisty välineet Nokian
Ovi-palvelun käyttämiseksi.
Ohjelmalla voi esimerkiksi varmuuskopioida puhelimen
tietoja, hallita kalenterimerkintöjä ja digikuvia. Internetyhteyden voi muodostaa ohjatusti, ja
suosikkikirjanmerkkien synkronointi tietokoneen ja puhelimen välillä onnistuu. Lisäksi
Ovi Suitella voi päivittää puhelimen ohjelmiston ja lisätä
vaikka uusia karttoja.
Tekstiviestien lukeminen
ohjelman avulla on mukavaa,
sillä viestit ryhmittyvät loogisiksi keskusteluiksi.
Ovi Suite yllättää iloisesti
ensivilkaisulla. Edeltävän version epävakaus on tiessään ja
toiminnot ovat käytettävissä

ilman piinaavaa odottelua. Toisaalta voi kysyä, miksei käyttäjä
saa mahdollisuutta valita, mitä
ohjelman osia haluaa asentaa käyttöönsä. Uudenaikainen
käyttöliittymä on helppokäyttöinen, mutta aiempaan tottuneet joutunevat uhraamaan
hetken uuden opetteluun.

iQ Browser
Valmistaja: Koolanoo Group | Tiedosto: iqsetup.1.1.1.2522_1_1.exe (3,3 Mt)
| Hinta: ilmainen | Käyttöjärjestelmät:
Windows XP / Vista / 7

TUTTUIHIN nettiselaimiin
kyllästyneille on tarjolla runsaasti vaihtoehtoja. Yksi niistä
on iQ Browser, jonka kotimaa
on Kiina. Heti aluksi huomio
kiinnittyy selaimen vikkelyyteen. Nettisivut latautuvat
vauhdilla, eikä ohjelma kuluta
juuri tietokoneen resursseja.
IQ Browserissa on runsaasti
elementtejä tutummista selaimista, kuten hakukonekenttä ja mahdollisuus hyödyntää
hiirieleitä ohjelman komentamiseen. Lisänä kirjanmerkit voi
tallentaa internetiin luomalla
erillinen käyttäjätunnus MyiQ
-palveluun.
Käyttöliittymä on tyylikäs.

Firefox
Jos Firefox-selain kaatuu tai välilehti suljetaan vahingossa, osaa selain palautua aikaisempaan tilaan. ﬁrefoxsetup36eng.exe (7,9 Mt)

Kokeile
ja käytä
Arvioidut tiedostot
ovat rekisteröityneiden käyttäjien
imuroitavissa
MikroPC.netissä

doPDF
Ilmainen doPDF tulostaa tekstit ja kuvat pdf-tiedostoiksi. Kun ohjelma on
asennettu, valikkoon ilmestyy doPDFtulostin. dopdf71325.exe (3,7 Mt)
TweakUAC
Ohjelmalla voit kytkeä Windows Vistan
käyttäjätilien valvonnan päälle tai pois.
tweakuac.exe (84 kt)
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Vakioasetuksilla selaimen ulkoasu mukailee Mac-maailmasta tuttua hopeanharmaata
väriteemaa, mutta ulkokuorta
voi muokata mieltymystensä
mukaan.
Valikkoja selaamalla käyttäjä saa muistutuksen selaimen
kotimaasta, sillä siellä täällä
vilisee kiinakielisiä merkintöjä. Ohjelma on käännetty englanniksi, lisäksi sitä voi käyttää
kiinaksi ja jopa venäjäksi. Laajennuspalikat on tarkoitettu lähinnä kiinalaisille käyttäjille.

Meta-Ipod
Valmistaja: myPod Apps | Tiedosto:
meta-ipod_v17.zip (1,7 Mt) | Hinta: ilmainen | Käyttöjärjestelmät: Windows
XP / Vista / 7

META-IPOD on oiva apuväline iTunesin käyttäjille. Mu-

Postia ja palautetta MikroPC.netin
tiedostoista: files@mikropc.net

siikkikokoelman laajentuessa
käy yksittäisten kappaleiden
metatietojen ylläpito raskaaksi. Ohjelman avulla käyttäjä voi
siistiä musiikkikirjastonsa rasittumatta itse liikaa koska automatiikka hoitelee likaisen työn.
Aluksi ohjelma analysoi iTunesin musiikkikirjaston. Tutkittavaksi voi osoittaa erillisiä hakemistojakin. Analyysin jälkeen
käyttäjä valitsee haluamansa työkalun, jolla musiikkikirjastoa siistitään. Esimerkiksi kappaleiden tuplakopiot voi
merkitä poistettavaksi. Ohjelma
esittelee myös tiedostot, joiden
metatiedot ovat puutteelliset,
esimerkiksi kun kappaleen esittäjän nimi on vaillinainen.
Eri paikkaan siirretyt kappaleet, jotka iTunes ilmoittaa kadonneiksi, voidaan paikallistaa
Meta-Ipodin avulla. Ohjelma
osaa myös etsiä puuttuvia albumien kansikuvia eri lähteistä.
Ohjelma edellyttää toimiakseen
version 9 iTunesista.

iQ Browserin
käännös
englanniksi on
hyvä, muttei
täydellinen.

G
Glary
Utilities
G
Glary Utilities on ylläpitotyökalu, joka soveltuu kokemattomallekin
ttietokoneenkäyttäjälle. Tyylikäs ulkoasu miellyttää silmää, ja toiminnot on ryhmitelty luontevasti. gusetup_slim2190800.exe (5,3 Mt)
n

PeaZip
PeaZip on avoimen lähdekoodin pakkausohjelma, joka hallitsee niin vähemmän tunnetut kuin tututkin pakkaustekniikat.

hyvin kannettaviin tietokoneisiin, jotka
kulkevat matkassa ja ovat yhteydessä
useisiin eri verkkoihin.

peazip-29windows.exe (5,6 Mt)

Gizmo Drive
Maksuton Gizmo Drive muuntaa dvdlevyjen iso-, bin-, cue-, nrg- ja vhd
-imagetiedostot virtuaalisiksi levyasemiksi. gizmo-277-setup.exe (7,7 Mt)

NetSetMan
NetSetManin avulla voit vaihtaa vikkelästi verkkoasetuksista toisiin. Soveltuu

netsetman301.exe (2,1 Mt)
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