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Tilaajille

Hus sai pyyhkeitä tietoturvasta – sairaanhoitopiiri

sanoo tarkastuksen johtaneen useisiin

parannuksiin 12:48

Uusimmat

Asenna tietokone usb-tikulle, niin läppäriä ei

tarvitse kantaa mukana – kätevä myös

haittaohjelmien etsintään 14:32

Luetuimmat

WhatsApp muutti käyttöehtojaan: tätä se

tarkoittaa suomalaiselle 7.1.2021

Softa-arvio

Etsitkö hyvää sovellusta videokokouksiin? Jitsi Meet on
avoimen koodin vaihtoehto
19.4.2020 21:10 | päivitetty 22.4.2020 17:04

Siirtyminen videokokouksiin on aiheuttanut huolta järjestelmien tietoturvasta.

Varsinkin, kun suositusta Zoomista paljastui erikoisia puutteita ja kytköksiä

Kiinaan. Jos luottamus kaupallisiin ratkaisuihin on alhainen, vaihtoehtona on

avoin lähdekoodi.
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suosiman somepalvelun

poisto nosti yllättävän

sovelluksen

ladatuimpien kärkeen
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LUE MYÖS

Kokeilussa avoimen koodin videoneuvottelualusta Jitsi –Kokeilussa avoimen koodin videoneuvottelualusta Jitsi –Kokeilussa avoimen koodin videoneuvottelualusta Jitsi –Kokeilussa avoimen koodin videoneuvottelualusta Jitsi –Kokeilussa avoimen koodin videoneuvottelualusta Jitsi –

yksityisyys ja ominaisuudet kunnossayksityisyys ja ominaisuudet kunnossayksityisyys ja ominaisuudet kunnossayksityisyys ja ominaisuudet kunnossayksityisyys ja ominaisuudet kunnossa

Jitsi Meet on aidosti avoimen lähdekoodin ratkaisu. Kuka vaan voi ladata Jitsi

Meetin lähdekoodin tarkasteltavaksi tai muokattavaksi. Jitsistä voi myös

ladata palvelinversion ja asentaa ilmaiseksi omalle Linux-palvelimelleen.

Mutta mikä parasta, Jitsi Meetiä voi käyttää täysin ilmaiseksi ja hyvin helposti.

Tietokoneessa Jitsi Meet toimii suoraan selaimella. Google Chromelle ja

Microsoft Edgelle on tarjolla kalenterilaajennus Google-kalenterin tai Office

365:n integrointiin.
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Videokokous käynnistetään yksinkertaisesti kirjoittamalla haluttu nimi, josta

muodostuu kokoushuoneen osoite. Rekisteröitymistä ei tarvita lainkaan.

Käyttöliittymä on selkeä ja myös suomenkielinen. Slackiin on tarjolla

integrointi.

Mobiilisovelluksilla voidaan osallistua kokouksiin ja hyödyntää ääni- ja

puheyhteyksiä, pyytää puheenvuoroa ja kirjoittaa viestejä sekä lähettää

kutsuja videokokouksesta eteenpäin.

Työpöydän ja YouTube-videon jakaminen onnistuu vain tietokoneesta. Mutta

myös mobiililaitteesta voi aloittaa YouTube livelähetyksen.
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WhatsApp muutti
käyttöehtojaan: tätä se
tarkoittaa
suomalaiselle
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Asenna tietokone usb-
tikulle, niin läppäriä ei
tarvitse kantaa mukana
– kätevä myös
haittaohjelmien
etsintään
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4
Bitcoin
syöksykierteessä –
romahti viikonloppuna
liki viidenneksen,
epäilyt uudesta
kuplasta heräävät
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Kustomoitua PS5-
konsolia kaupitellut
yhtiö perui kaikki
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pelkäävät rahojensa
puolesta
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Videokuvan ja äänen laatu on hyvä, ja videokuvan taustan voi tietokoneella

halutessa sumentaa. Hitaalla yhteydellä kuvanlaatua voi säätää. Yhteys on

täysin salattu ja kutsumattomat vieraat saa pysymään poissa suojaamalla

kokoushuone salasanalla.
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vaihtoehtoja?vaihtoehtoja?vaihtoehtoja?vaihtoehtoja?vaihtoehtoja?

Helppous menee tietoturvan edelle – Zoom saa luvan kelvataHelppous menee tietoturvan edelle – Zoom saa luvan kelvataHelppous menee tietoturvan edelle – Zoom saa luvan kelvataHelppous menee tietoturvan edelle – Zoom saa luvan kelvataHelppous menee tietoturvan edelle – Zoom saa luvan kelvata

levyraatiinlevyraatiinlevyraatiinlevyraatiinlevyraatiin

Kokeilimme Discordia veneseuran hallituksen etäkokouksessa – mitenKokeilimme Discordia veneseuran hallituksen etäkokouksessa – mitenKokeilimme Discordia veneseuran hallituksen etäkokouksessa – mitenKokeilimme Discordia veneseuran hallituksen etäkokouksessa – mitenKokeilimme Discordia veneseuran hallituksen etäkokouksessa – miten
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kokoukset ja pikapalaverit etänäkokoukset ja pikapalaverit etänäkokoukset ja pikapalaverit etänäkokoukset ja pikapalaverit etänäkokoukset ja pikapalaverit etänä

Videokokouksen voi myös tallentaa Dropbox-integroinnin ansiosta suoraan

Dropboxiin.

Jitsi Meets on näppärä vaihtoehto videokokouksiin niin pienille kuin vähän

isommillekin porukoille. Kokous käynnistetään osoitteesta https://meet.jit.sihttps://meet.jit.sihttps://meet.jit.sihttps://meet.jit.sihttps://meet.jit.si,

Android-sovellus ladataan Google PlaystaGoogle PlaystaGoogle PlaystaGoogle PlaystaGoogle Playsta ja iOS-versio App StorestaApp StorestaApp StorestaApp StorestaApp Storesta.

TEEMU MASALIN

Ota yhteyttä
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Hus sai pyyhkeitä
tietoturvasta –
sairaanhoitopiiri sanoo
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LG vilautti rullattavaa
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5
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Twitchin katsojaennätykset uusiksi – Fortnite-
megatähti ”TheGrefg” keräsi miljoonia silmäpareja

11:20 VIDEOPALVELUT

Äärikonservatiivien suosiman somepalvelun poisto nosti
yllättävän sovelluksen ladatuimpien kärkeen
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Näppituntumassa
Kingston HyperX
Savage EXO – pieni ja
kevyt ulkoinen ssd-
kiintolevy
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3
Esittelyssä Streamcom
DB1 -kotelo, Phantom
Wolverine V2 -ohjain ja
DeSalvo Systemsin
Raspberry Pi -jäähdytin
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Kone mukana taskussa
– Opas: näin asennat
koko tietokoneen usb-
tikulle
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Brexit-sopimuksen laatijat jämähtivät 1990-luvulle –
tekstissä mukana mainintoja ”moderneista
teknologioista”, joiden kehitys loppui v. 1997

10.1.2021 BREXIT

Mikrobitti, vko 1: kuinka paljon näytönohjaimien hinta
nousee? + bluetooth-kuulokkeet, Flight Simulator
virtuaalitodellisuudessa...

10.1.2021 NÄYTÖNOHJAIMET

Kapitalismin kehdossa kuohuu: Googlen työntekijät
perustivat ammattiliiton

10.1.2021 DIGITALISAATIO

12-vuotiaan tytön dataa käsitellään väärin: TikTokia
haastetaan oikeuteen
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Testissä HP Envy x360 15 ja HP
Omen 15: taittorunkoinen
kompromissi ja pätevä pelikone

5.1.2021 LÄPPÄRIT

TILAAJILLE

Kokeilussa Microsost Surface Earbuds – hyvät täyslangattomat

kuulokkeet, mutta niissä on merkittävä puute

9.1.2021 KUULOKKEET

TILAAJILLE

Näppituntumassa Deepin 20.1: kaunis ja viimeisen päälle

epäilyttävä kiinalainen

8.1.2021 LINUX

TILAAJILLE

Testissä ThinkPad X1 Fold - Mullistavaa tekniikkaa kompaktissa

koossa

31 12 2020 KANNETTAVAT TIETOKONEET

TILAAJILLE
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SIIRRY OSIOON

DIGI JA AUTO

Vältä yleisimmät virheet – Näin käytät auton moottorilämmitintä oikein!

Täyttääkö salasanasi jonkin näistä hälyttävistä merkeistä? Vaihda se heti

Lopeta puhelu oudosta numerosta välittömästi – varomattoman tililtä voi
kadota tuhansia euroja

Onko salasanasi tällä listalla? Jos on, vaihda se heti!

Whatsappin uudet ehdot saivat ihmiset vaihtamaan palvelua – tällainen on
Signal

31.12.2020 KANNETTAVAT TIETOKONEET
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