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Toimituksen tilaama tai sille tarjottu aineisto
julkaistaan ehdolla, että aineistoa voidaan
korvauksetta käyttää lehden kaikissa uudelleenjulkaisuissa tai muussa käytössä riippumatta
toteutus- ja jakelutavoista.
MikroPC-lehdellä on kansainvälinen yhteistyösopimus maailman suurimman tietotekniikkalehtien kustantajan International Data Groupin,
IDG:n, kanssa. IDG julkaisee noin 300 lehteä 80
maassa. MikroPC:llä on oikeus käyttää ryhmään
kuuluvien lehtien kansainvälistä aineistoa, ja
se voi välittää kansainvälisen verkon käyttöön
suomalaisia artikkeleitaan.
* Puhelun hinta (sis. alv 22 %):
Kiinteästä verkosta soitettaessa 8,21 snt/puh +
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Matkapuhelimesta soitettaessa 8,21 snt/puh
+ 16,90 snt/min
Ulkomailta soitettaessa ko. ulkomaanpuhelumaksu
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Tirkistelyä selaimella
ja älyä taskussa
SUOMIKIN SAI helmikuun alkupuolella oman Google Street View -palvelunsa.
Julkistus toimi hienosti ja lanseeraus sai maksimaalisen julkisuuden.
Innokkaat käyttäjät etsivät outouksia, tuttujaan ja mahdollisia yksityisyyden
loukkauksia. Iltapäivälehdetkin tekivät isoja juttuja siitä, kuinka sinunkin takapihasi voi näkyä palvelussa.
Monella Street View -palvelun käyttö jää ensitirkistelyn jälkeen vähemmälle.
Eikä kuvausautokaan ole käynyt aivan joka katua kiertämässä. Silti palvelulle
löytyy monia näppäriä käyttökohteita.
Esimerkiksi uuden asunnon ostoa harkitsevalle Street View tarjoaa helpon mahdollisuuden tutustua ympäristöön kohdetalon
lähistöllä. Lomamatkoja suunnitellessa palvelun avulla voi
Street View on
tarkastella paikan päältä,
mitä hotellin mainostama
hauska ja näppärä,
”keskeinen sijainti” todellimuttei maailmaa
suudessa tarkoittaa. Tietysti
palvelua voi käyttää
mullistava.
myös pelkkään virtuaalimatkailuun.
Yhdistettynä
Google
Earthiin
maapallon eri kolkat ovat hetkessä saavutettavissa.
Kiva palveluhan Street View on, mutta ei se
maailmaa mullista – ainakaan vielä.
Mullistuksen ovat sen sijaan tuoneet nykypäivän älypuhelimet. Jorma Ollilan vuoden 1999 visio
internetistä joka taskussa alkaa olla lähellä totuutta.
Iphone pisti älypuhelinmarkkinoilla pari vuotta
sitten myllerryksen käyntiin. Sosiaaliset verkkopalvelut – lähinnä Facebook ja Twitter – ovat jatkaneet
puhelimen käytön muutosta. Nyt älypuhelinten markkinoita jakavat useat eri käyttöjärjestelmät ja sitäkin
useammat valmistajat. Puhelinten sovelluskauppojen
menestys on tuonut valmistajille uutta kassavirtaa laitemyynnin rinnalle.
Älypuhelimet eivät ole kaikille. Kännyköillä on
edelleen käyttäjiä, jotka haluavat vain soittaa ja lähettää
tekstiviestejä. Mutta jatkuvasti verkossa olevia monenlaisia nettiyhteyttä vaativia ihmisiä on yhä enemmän.
Tässä lehdessä laitamme viivalle älypuhelinten
kovimmat pelurit: Androidin, Maemon, iPhonen ja
Symbianin. Käyttäjälle nykytilanne on erinomainen, tarjonta on monipuolista ja kilpailu on
vauhdittanut kehitystä.
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