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Räägitakse autoajakirjanikest, kellel polegi oma autot, sest kogu aeg on midagi
testida. Kuidas on lood IT-ajakirjanikega, on neil ikka arvuti? Kohe saame kogenud
tehnoloogiaajakirjaniku Veiko Tamme käest teada.
Esimene kokkupuude arvutiga?
Kui ma ülikoolis keemiat tudeerisin, siis saime 70-ndate lõpus progemise algeid
Nairi-2 peal. Aga kursuse- ja diplomitöö oli mul ilma kolbide ja ollusteta puhtalt
kvantkeemia vallast ja teostatud tollaste suurte masinate - Minsk 32 ja ECC-1022
peal.
Esimene oma arvuti ja oma mobiiltelefon?
Kui ma nõukaaja lõpus arvutiärisse sukeldusin, siis sai ka 1988. aastal isiklik arvuti, mis toona maksis
rohkem kui sõiduauto, soetatud. Esimene oli Amiga 500, järgnes neid riburada pidi veel kuni Amiga
2000-ni, millega paralleelselt sai kasutatud ka PC AT 286 värvilise VGA-ga. Ja edasi iga veidi aja
järel upgrade ning pea kõik CPU-põlvkonnad said läbitud. Esimese mobiiltelefoni sain paar kuud peale
GSM võrgu avamist ja see oli miski kummaline Inglise-Norra firma Simonseni oma.
Esimene kokkupuude internetiga?
Tegelikult algas mu kokkupuude Fidoneti ajastul ja eks sealt läbi lüüside sai ka interneti kraami. Pidasin
Tartu aegadel oma BBS-i - Lucifer BBS aadressiga 2:491.666. Kui ehtne internet meile
satelliiditaldrikutega saabus, Tallinna KBFI ja Tartu Tähetorni ja Biokeskusse, siis sai kohe samas kuus
ka endale account "ehtsasse internetimasinasse soetatud, siiani mäletan: vtamm@kask.ebc.ee :)
Milline on praegune tehniline varustatus?
Loomulikult korralik lauaarvuti: Intel i7-3770K @ 4GHz, 16 GB mälu, Radeon HD7970 3GGB GDDR5, 256
GB-ne SSD ketas, miski 17 TB tavalist kõvaketast, 30-tolline Delli monitor, Microlab Solo 6C kõllid normaalne tööks ja MMO-deks.
Kõige halvem ITga seotud kogemus?
IT on nagu elu - oma tõusude ja mõõnadega ning nagu päris elustki ei oska öelda, mis see halvim on, nii
ka IT-st.
Millise teenuse või netileheküljeta ei saa hakkama?
Google, Bing jm otsingumootorid; torrent; loomulikult head MMO-d. Kui meile saabuksid Netflix ja muud
taolised teenused, oleks kohe nende klient.
Milliseid sotsiaalvõrgustikke kasutate ja miks?
Skype, MSN ja IRC on 24/7 sisse lülitatud, ka Näoraamatu "tab" on lahti, aga satun sinna, kui keegi
mõne lingi saadab.
Kui suur osa päevast kulub arvuti taga istumisele?
Kui kuskil välismaal pole, siis nii 12-16 tundi. Sest arvuti - see on nii töö, info-ookean kui meelelahutus.
Ausalt – kas olete olnud kunagi tarkvarapiraat?
Kes poleks? Kui ma nõuka-aja lõpus itimaailma tulin, polnud meil mingit ausat võimalust.
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