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UUS
Liiga hea, et olla tõsi Microsoft esitles 30. novembril uut operatsioonisüsteemi Windows Vista ärikasutajale, mis
olevat nõnda turvaline, et viirusetõrjet pole vajagi
Metroo vahetas omanikku Norby Telecom ostis MicroLinkilt äriklientidele suunatud andmesidevõrgu
vPRO platvorm läheb hästi kaubaks See on Inteli arendatud ja äriklientidele suunatud riistvaraplatvorm, mille
märksõnadeks parem hallatavus, ennetavad turvameetmed ja energiasäästlik jõudlus
Levira WiMAX-i leviala Eesti suurim 28 000 ruutkilomeetrit ehk 60% Eesti maismaa pindalast
Mitmekülgne kontoriskanner HP Scanjet N6010 sobib kasutamiseks neile, kellel vaja sageli skaneerida suures
koguses dokumente
Skype avab Tšehhis arenduskeskuse Skype Eesti juhi Sten Tamkivi sõnul jääb ettevõtte peamine, ligikaudu 300
töötajaga arenduskeskus endiselt Eestisse, nagu ka kogu Skype’i arendustöö juhtimine
Oskando juhiks Ülle Kivirähk Uueks juhatuse esimeheks saab uuest aastast endine Ordi tegevjuht Ülle Kivirähk
Webmedia Eesti juhiks Taavi Kotka Eesti suurima tarkvaraarendusettevõtte uueks juhatuse esimeheks sai Taavi Kotka, kes varem
töötas ettevõtte arendusjuhina
HansaWorld võitis tarkvaraauhinna Londonis toimunud Accountancy Age’i auhindamisel saadi esikoht keskmise suurusega
ettevõtetele suunatud majandustarkvara kategoorias
Arvutimaailm 10 aastat tagasi RAM on tõesti odavaks läinud – vaid 100 krooni 1 MB eest! –, ja muid vapustavaid uudiseid
Arvutimaailma numbrist 10/96.
FOOKUSES
IT-tehnika rentimise poolt ja poolt Rendifirmad räägivad, miks arvutite rentimine hea on. Kui ettevõtte raha toob põhitegevusega
rohkem tulu, pole mõtet seda arvutite ostmise alla kinni panna
KOLUMN
Norby Telecomi juht Oleg Shvaikovsky "IP-põhine lõhnatransport pole enam mägede taga" Võin julgelt väita, et lähitulevikus
toimub telekommunikatsioonimaailmas kaks kontseptuaalset muudatust. Üks seisneb selles, et mobiilse WiMAX-i ja IP-telefoninduse
vahel toimub selge konvergents
INIMESED
Jan Willemson Tartu Ülikooli õppejõud ja Cybernetica vanemteadur räägib oma tööst ja elust, milles on tähtsal kohal ka muusika ning
mure järeltulevate põlvkondade pärast
"Minu esimene" Siim Teller meenutab oma esimesi kokkupuuteid arvutiga. Ei, ta ei hakanud kohe arvutit nähes blogima
FIRMA
Playtech pole põnnama löönud Tartu tarkvarafirma ei kurda seadusemuudatuse üle, mis nende ärile USA-s takistuseks sai ja suundub
uutele turgudele
Eesti Web 2.0: blog.tr.ee Arvutimaailm tutvustab lähikuudel uusi kodumaiseid veebiteenuseid
LABOR
Pihuarvutite võrdlustest Ehkki iga aasta korratakse hoiatust, et kõiki asju tegev seade ei tee midagi hästi, on pihuarvutitel aina enam
ameteid. Kuidas selle laadungi all säilivad nende põhiomadused: töökiirus, välimus ja kasutusmugavus?
Kaks läbematut graafikakaarti Microsoft pole ametlikult DirectX 10-t veel maailmale jaganud, kuid graafikahiiu nVidia kahel uuel
kaardil on see tugi juba olemas. Ja mitte niisama kaartidel – GeForce 8800GTX ja 8800GTS on tõelised Ferrarid omasuguste seas
Logitech Cordless Desktop MX3200 Laser Nutikas klaviatuur laisale hiirekasutajale
Adobe Acrobat jõudis uue versioonini Tuntuim PDF-failide loomise ja töötlemise vahend läks paremaks
Skype lasti pika rihma otsas kõndima Skype’i pääsemiseks arvutist eemale on mitmeid võimalusi. Ühe lisab ka klaviatuuride, hiirte ja
muude lisaseadmetega tuntust kogunud Logitech – Skype’i juhtmevaba telefon
Gmail kolis otsapidi mobiiltelefoni Tegelikult oli Gmail mobiilis juba varem – teda tuli vaadata veebi kaudu. Kuid see oli tüütu ja
aeglane. Nüüd saab telefoni laadida programmi, mis näitab ka lisandeid
Kiire andmeside õhukeses kestas Liugklapiga telefonid on tavaliselt olnud hea toitumusega – nende paks kere peab välja kannatama
kasutajate väänamised ja mahutama ekraani taha sahtlisse klaviatuuri. Samsung SGH-Z720 on aga üliõhukeses 13,8-millimeetrises
kestas, mis väidetavalt ka väga vastupidav
LAHENDUSED
Keskkonnasõbralik hübriidmootoriga andmebaas Nagu automaailmas tulevad traditsioonilise bensiinimootori kõrvale tasahilju uued
ökonoomsed hübriidmootorid, nii on ka traditsiooniliste relatsiooniliste andmebaaside mootorite kõrvale tekkimas XML-sõbralikke
hübriide. XML aga on see elekter, mis erinevaid infosüsteeme koos tööle paneb
Skype 3 avas uksed ärikasutajale Adminnide palveid võeti kuulda
Tootearendustarkvara tagab kvaliteedi Kui kunagi tuli tööstusettevõtetel toodangu projekteerimiseks-tootmiseks kasutada peamiselt
pliiatsit, joonlauda ja paberit, on see täna asendunud tarkvaraga, mis võimaldavad luua tunduvalt kvaliteetsemat, aga ka keerukamat

toodangut
Wablet loob suhtuskanali Tihti on veebilehel kuskil nurgas teade: hetkel asub siin nii ja nii mitu külalist. Kes nad on? Kust tulevad?
Mida mõtlevad? Kõik see info läheb kaduvikku, kui nad kodulehelt lahkuvad. Wablet on aga mugav vidin, mis aitab veebikülalistega
lobiseda ja vestluse hiljem talletada
RSS-voog sealt, kus seda pole Mida teha, kui lehekülg, mille uuendamisega tahame olla kindlalt kursis, ei paku meie RSS-lugejale
uudistevoogu? Aga sel juhul teeme sellele lehele RSS-voo ise
TURVA
Miks veebirakendused katki lähevad, V Tõnu Samueli tagurpidi turvaõpik jätkub. Netinõrkusi tutvustavate lugude viimane osa.
Tulekul uued teemad!
REPORTAAŽ
Suur Vend peidab end kommivabrikus Oletame, et astute Balti jaamas rongilt maha ning jalutate läbi vanalinna Pro Kapitali hooneni
Narva maantee ja Jõe tänava ristmikul. Seda tehes satute umbes kaheksal korral kaamerate vaatevälja, mille abil jälgivad tänavatel
toimuvat Põhja Politseiprefektuuri juhtimiskeskuse töötajad
VÄLISMAA
Apple teel uude ajastusse Ajal, mil digitaalne maailm aina kiiremas tempos nii uksest kui aknast sisse murrab, haarates üha suurema osa
meie igapäevaelust, on kõige selle loojateks olevad tehnoloogiaettevõtted märksa sagedamini valiku ees – muutu või sure! Kalle Kose
analüüsib arvutimaailma teerajaja käekäiku läbi aastate
TEOORIA
Operatsioonisüsteemi valik, IV Solaris on operatsioonisüsteem, mida teavad vähesed. Antud juhul on kasutatud x86 arhitektuurile
mõeldud versiooni. Lisaks on olemas SPARCi arhitektuurile mõeldud versioon.
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