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Suvi Korhonen, 10.12.2014, 14:03

Dokumenttielokuva Snowdenista pakomatkalla
Hongkongissa esitetään Suomessa - katso traileri

Seuraa

KIRJAUTUMINEN

Sähköpostiosoite
Salasana
Kirjaudu sisään
Rekisteröidy helposti ja maksutta täällä»
Unohtuiko salasana? »
Miksi en pääse haluamalleni sivulle? »

Helsingin elokuvafestivaalin DocPointin odotetuimpiin elokuviin kuuluu
Edward Snowdenin haastattelu. Dokumentti on kuvattu Snow denin
paettua Yhdysvalloista Hongkongiin.

--> JUTTU JATKUU
Hyvä vierailija!
Arkistomme on vain rekisteröityneiden käytettävissä.

LUETUIMMAT

Päivä

Jos sinulla on jo käyttäjätunnus Tietoviikkoon,
kirjaudu sisään.

Viikko

Kuukausi

Yksityisessä tilassa surffaajaa voidaan kytätä
superkekseillä »

Sähköpostiosoite

Yle: Haukkasiko Elisa liian ison palan? – lisäselvitys
tarpeen »

Salasana

Nopeat verkkoyhteydet koteihin entistä halvemmalla
»

Kirjaudu sisään

Rekisteröidy helposti ja maksutta täällä»
Unohtuiko salasana? »
Miksi en pääse haluamalleni sivulle? »

Korttifirman työntekijä mokasi: S-kauppojen
ostoksista tuplamaksu »
Google pahoitti Microsoftin mielen - "Kaikki ottavat
takkiin" »
UUSIMMAT

Aiemmin verkkopalvelussa

Snow den paljastaa: NSA on urkkinut tietoja 70 prosentista maailman
mobiiliverkkoja 9.12.2014 »
Edw ard Snow denin syytä tämäkin: toimistoissa kuuluu yhä enemmän
menneisyyden nakutusta 13.11.2014 »
Snow denin paljastusten vaikutus: ihmisten käyttäytyminen verkossa
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muuttui 29.10.2014 »

14:55 Tutkija: "Apple on osoittamassa tieteelliset

teoriat vääriksi"
14:16 Säpo-pomo: "Kaksi terrori-iskua estetty

signaalitiedustelulla"
Hyvä

Lähetä

Tulosta

13:53 Korttifirman työntekijä mokasi: S-kauppojen

ostoksista tuplamaksu
Suosittele Rekisteröidy ja näe, mitä kaverisi suosittelevat.

13:34 Karkaussekunnista ei it-kaaosta - Torvalds:

"Juokaa mieluummin känni ja juhlistakaa"
13:18 Limnéll vastaa oikeusoppineille: kyberturvan

kehittäminen ei ole pois ihmisoikeuksista
SUMMASSA

Kehittäkää suomalainen turvaälypuhelin
Teollisuusvakoojien ja tiedustelupalvelujen
tärkeimpiä tavoitteita on pääsy kiinnostavien
henkilöiden älypuhelimiin, kirjoittaa Petteri
Järvinen.
Lue juttu »
IT-GLÖ GIT

KO MMENTO I ARTIKKELIA

Kirjoita
kommentti Hongkongissa esitetään Suomessa - katso traileri
Re: Dokumenttielokuva Snowdenista
pakomatkalla
It-glögit 2014 - katso kuvat
Nimi / nimimerkki
Sähköposti (ei pakollinen)

Lähetä

Tivin IT-Glögit 2014 -tapahtuma keräsi joulukuun
puolivälissä Suomen it-maailman silmäätekevät
saman katon alle. Näin arvioitiin kulunutta vuotta ja
katsottiin tulevaan.

Lähettämällä viestin hyväksyn keskustelun ehdot.
Palaute toimitukselle
PARHAAT TYÖPAIKAT ▶ ▶

SO VELLUSMARKKINAT

Myyntipäällikkö /
ratkaisumyyjä

O ssian Hartig, 14:55

Tutkija: "Apple on osoittamassa tieteelliset teoriat
vääriksi"

KLAUKKALA

Tuotepäällikkö / prosessiinsinööri

Aiempi tieteellinen käsitys oli, että kuluttaja-ict:ssä
voi voittaa vain mahdollisimman avoimen
ekosysteemin avulla. Käsitys pohjautui aikaan, jolloin
Microsoft ja W indow s olivat ajaneet Applen
marginaaliseksi vaihtoehdoksi. »
TIEDUSTELU

O ssian Hartig, 14:16

Säpo-pomo: "Kaksi terrori-iskua estetty
signaalitiedustelulla"
Ruotsissa on viimeisen puolentoista vuoden aikana
onnistuttu estämään kaksi terrori-iskua
signaalitiedustelun avulla, Säpo-pomo Anders
Thornberg kommentoi Dagens Nyheterille. »
KO RTTIMAKSUT

VARKAUS

Ohjelmistoammattilaisia
TAMPERE
Avoimet
Tietohallinto ▶ ▶

Avoimet
tekniset ▶ ▶

Kaikki avoimet
työpaikat ▶ ▶

VIIKO N SO FTA: IFTTT

Automatisoi mobiililaitteen
käyttöä
IFTTT-sovellus automatisoi
rutiineja resepteillä, joilla
voidaan ohjata automaattisesti
sovelluksia, palveluja ja myös joitakin laitteita. »

Ari Kark im o, 13:53

Korttifirman työntekijä mokasi: S-kauppojen
ostoksista tuplamaksu

VAIKUTTAJAT

Kuumin trendi?

Viime viikon lopulla kävi ilmi, että S-ryhmän kaupoista
tehtyjä ostoksia on laskutettu asiakkailta tuplana.
Ongelma saattaa olla kerrottua laajempi. »

1. big data
2. teollinen
internet
3. docker
4. devops
5. robotit
6. Venäjä
7. palveluväylä

Karkaussekunnista ei it-kaaosta - Torvalds: "Juokaa mieluummin känni
ja juhlistakaa" 13:34 »
Limnéll vastaa oikeusoppineille: kyberturvan kehittäminen ei ole pois
ihmisoikeuksista 13:18 »

KERRO MEILLE

Sata it-vaikuttajaa
2014

Onko iPhone aikuisten tutti? "Ero puhelimesta tekee olon tukalaksi"
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13:08 »
Yle: Haukkasiko Elisa liian ison palan? – lisäselvitys tarpeen 12:29 »
Helsingin yliopisto harkitsee salattua sähköpostijärjestelmää 11:28 »
Nopeat verkkoyhteydet koteihin entistä halvemmalla 11:15 »
Pilven tietoturvahuolet levisivät hallitustasolle 10:55 »
Valepukuinen Samsung-tabletti ei pelastanut flopilta 10:49 »
Suosittu torrent-sivusto kaadettiin – taustalla kosto? 10:35 »
Tullin uusi it-järjestelmä käräyttää huijareita ja helpottaa auton tuontia
9:57 »
Suomen puolustusvoimilta 750 000 it-diili Belgiaan – ei kilpailutusta
9:49 »
HS: Puolustusvoimille halutaan verkkovalvontaoikeudet 9:20 »
Google pahoitti Microsoftin mielen - "Kaikki ottavat takkiin" 8:51 »
2014 oli synkkä vuosi Internet Explorerille 7:49 »
Video: Tältä näytti CES-tekniikkamessuilla - tulevaisuuden teknologioita
11.1.2015 20:00 »
Yksityisessä tilassa surffaajaa voidaan kytätä superkekseillä 11.1.2015
14:11 »
Video: Nämä ohjukset mahdollistavat tietoliikenteen 10.1.2015 20:00 »
Google lahjoittaa Charlie Hebdolle 250 000 – seuraavasta numerosta
miljoonapainos 10.1.2015 19:11 »
Tivi 25 vuotta sitten: Neuvostoliitossa avattiin ensimmäinen BBS
10.1.2015 13:11 »
Automaattikääntämisestä voisi tehdä menestyvää bisnestä 10.1.2015
0:14 »
160 000 kävijän CES-messut ovat jo liian suuret - Las Vegas pulassa
9.1.2015 23:51 »
Maailmassa tänä vuonna jo miljardi tabletinkäyttäjää 9.1.2015 23:19 »
Sivu: 1 / 80

Seuraava sivu »

UUTISIA SUMMASSA

Voiko fi-tunnukseen kohta enää luottaa? "Miksi
rikollinen kunnioittaisi lakia nykyäänkään" »
Tullin uusi it-järjestelmä käräyttää huijareita ja
helpottaa auton tuontia »
Piileekö tässä kasvun siemen? Santa Monica
Networks osti virtualisointiosaamista »
"Yksi parhaista projekteista" – Proactin työläs urakka
valmistui »
Blogi: Kyberturva tarvitsee mangon - ei
kookospähkinää »
ILMO ITUS: ACCENTUREN KUMPPANIBLO GI

Niina Drachman, Accenture

Suomalainen
tulevaisuuden koulu –
millainen se voisikaan
olla?
Kaksi tuntia Instagramsuunnistusta, englanninkielen suullisen lausumisen
koe WhatsAppin kautta, matikkatalkoot netissä,
italiankielen tunti verkko-opettajan johdolla ja
uuden käsityön aloitus Youtubessa olevan ohjeen
avustuksella. »

SUMMASSA

Apotti itsessään ei ole kallis, nykyiset
järjestelmät ovat
Niiden kustannukset hajautuvat kuitenkin pieniksi
puroiksi, joiden laskeminen on vaikeaa, eikä media
siksi osaa kiinnostua asiasta, kirjoittaa Petteri
Järvinen kolumnissaan.
Lue juttu »
SUMMASSA

Kukaan ei ole diginatiivi
Suomessa elää väärä uskomus, että 1990-luvulla ja
2000-luvulla syntyneet osaavat käyttää
tietotekniikkaa luonnostaan, kirjoittaa Otso Kivekäs.
Lue juttu »
SUMMASSA
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Ddr4 ei nopeuta arkikäyttöä
Useimmissa käyttötilanteissa ddr3-muistitkaan eivät
tule tietokoneen pullonkaulaksi.
Lue juttu »
SUMMASSA

Tökkiikö kirjoittaminen? Kokeile näitä
näppäimistöjä
Oletusnäppäimistön voi vaihtaa sopivampaan sekä
Android-laitteissa että iPhonessa ja iPadissä.
Lue juttu »
SUMMASSA

Näin suojaat sähköpostisi
Sähköpostiviestit kulkevat pääsääntöisesti
salaamattomina ja selkokielisinä.
Lue juttu »
SUMMASSA

Tietotekniikkaa pitää hehkuttaa
Vaikeisiin paikkoihin kannattaa hakeutua. Niissä
syntyy timantteja, kirjoittaa Turkka Keskinen.
Lue juttu »
KO LUMNI

Älykello sopii parhaiten vilkaisuun
Jos kellon valikoissa pitää räplätä syvälle, on
helpompi ottaa kännykkä taskusta ja käyttää sitä,
kirjoittaa Kenneth Falck.
Lue juttu »
ILMO ITUS: ACCENTUREN KUMPPANIBLO GI
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Frank Korsström, Accenture

Tyssääkö tulevaisuutemme
asenteeseen?
Suomi voi huonosti. Syitä on
monia, ja sopivista lääkkeistä
käydään vilkasta keskustelua.
Yhteen asiaan voimme kuitenkin
kaikki vaikuttaa itse: asenteeseemme. Suunnataan
katse eteenpäin ja palautetaan ylpeys omaan
ammattitaitoon. »

TÄLTÄ NÄYTTÄÄ UUSIN TIVI

Internetin sheriffi
Valitsimme vuoden Tivivaikuttajan. Hän on Mikko
Hyppönen.
Lue Summassa »
Tilaa Tivi »

KO LUMNI

Käyttöliittymä on viimeinen maili
Viimeinen kilometri tai viimeinen maili on termi,
jota käytetään operaattorimaailmassa kuvaamaan
sitä pätkää, jolla piuha tulee kuluttajalla porstuaan
asti, kirjoittaa Kim Väisänen.
Lue juttu »
YKKÖ SIÄ JA NO LLIA

Tähtäin muualle kuin
omaan jalkaan, Hollywood!
Netflixistä levisi viikko sitten
maailmalle huhu, jonka mukaan
sen käyttöä vpn-palveluiden
kautta oltaisiin rajoittamassa.
Yhtiöstä kiirehdittiin kiistämään
huhun todenperäisyys, mutta
todettiin samaan hengenvetoon
vpn-palvelun käytön tai
maarajoitusten kiertäminen muilla tavoin olevan
palvelun käyttöehtojen vastaista. »
TEKNINEN ANALYYSI

Kybervarautuminen on
kyberturvallisuutta
Tietoturva, kyberturvallisuus ja
erilaiset hyökkäykset olivat viime
vuoden kuumimpia
puheenaiheita. Miten sinä voisit
varautua ongelmiin? »
SUMMASSA

Ict-maailmassa sinä testaat
Vanhan Kummeli-sketsin mukaan se on artisti, joka
maksaa. Ict-maailmassa loppukäyttäjä testaa –
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eikä tämä valitettavasti ole sketsi, kirjoittaa Ari
Karkimo.
Lue juttu »
SUMMASSA

Mobiili unohtui työpaikoilta
Harvalla työpaikalla on tarjota sähköpostin lisäksi
käyttäjilleen muita mobiilipalveluita, kirjoittaa Aki
Antman.
Lue juttu »
KO LUMNI

Mitä seksuaalisuustilastot kertovat
digitalisaatiosta?
Jos ei usko, että kaikki mikä voidaan digitalisoida,
tullaan digitalisoimaan, kannattaa viettää tovi
viimeisempien seksuaalisuustilastojen parissa,
kirjoittaa Kim Väisänen.
Lue juttu »
SUMMASSA

Some-kaaokseen järjestystä
Sosiaalinen media voi olla yritykselle taakka tai
voimavara. Työkalun avulla läsnäolosta voi tehdä
järjestelmällisempää.
Lue juttu »
SUMMASSA

Suomesta maailman datavarasto?
Google, Microsoft ja venäläinen Yandex ovat jo
lyöneet korttinsa pöytään ja rakentaneet omat
keskuksensa, kirjoittaa Petteri Järvinen.
Lue juttu »
SUMMASSA
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Tieto luo turskaa
"Tosiasioiden tunnustaminen on viisauden alku",
lukee paasikivesten jalustassa, kirjoittaa Kauko
Ollila.
Lue juttu »

SO ME

Tivi Facebookissa
Seuraa Tietoviikon uutisia ja keskustele
Facebookissa.
facebook.com/tietoviikko »

SUO SITUKSET

Rekisteröidy

Luo käyttäjätili tai Kirjaudu sisään
jotta näet, mitä kaverisi tekevät.

Taas uusi suomitabletti: Eve T1 vain 159 euroa
2 henkilöä suosittelee tätä.
Androidista löytyi yleisavain - &quot;ilmeinen
kohde haittaohjelmille&quot;
11 henkilöä suosittelee tätä.
Automatisoi mobiililaitteen käyttöä
2 henkilöä suosittelee tätä.

Facebookin yhteisöliitännäinen

AFTERDAW N

The Pirate Bayn salaviesti
ratkesi – YouTube-video
vihjaa tulevasta »
Netflixin House of C ards
jatkuu helmikuussa katso traileri »
Spotify-käyttäjät suosivat
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nyt mobiilia »
Samsung valmistautuu
Galaxy S6:n julkaisuun »
Samsung haastaa iPhonet
uudella designia
korostavalla
älypuhelimalla »

ILMO ITUS: TREND MICRO N KUMPPANIBLO GI

Kimmo Vesajoki

Tietoturvan palikkaleikki
Konesali on murroksessa.
Perinteisen tietoturvan
soveltaminen ympäristöön on
neliskulmaisen palikan takomista
pyöreään reikään. »

UUSI SUO MI

Amerikkalaispappi
hämmentää: Löi lasta
"niin kovaa kuin pystyin"
»
Nigerian iskut
tyrmistyttävät: ”Yli 200
kaapattua tyttöä edelleen
kadoksissa” »
Subarulta uudet
urheilulliset
konseptiautot »
Harvinainen varoitus
Suomeen: ”Nousee
paikoin korkealle” »
Työsuhdeautoissa
keskimääräistä
pienemmät päästöt »
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