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Erilaisia pilviä 
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Pilvipalvelut – Minne olemme menossa?  

• ei-Microsoft pilvi: Apple iPad/iPhone iOS 5 ja Apple 
iCloud – mitä uutta Omenaisen pilven kautta? 

• Microsoft-pilvi: Windows Phone 7.5 (Mango) ja 
Windows 8 – mitä tulossa Microsoft-Nokia-pilveen 
liittyen? 

• erilaiset päätelaitteet - esimerkkejä elävästä elämästä, 
pilvien keskeltä ja niiden toimivuus 
– Huom! en ole Applen myyntimies, puhtaasti esimerkkeinä 

• 80 % Windows & Nokia-maailma, 15 % Apple, 5 % muut 
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Reaaliaikaisesti verkossa läsnäolo - 24/7 - ? 
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Sateista, tuulta, räntää ja yllämme muita Pilviä? 

• Miten otat huomioon asian? 

– jatkuvasti kehittyvä tekniikka  

– globalisaatio 

– Internetin yhteisöpalvelujen mahdollisuus jakaa ihmisten tietoja  
Suomessa henkilörekisterit ja niiden tietojen kerää + käsittely 

– Seuranta – lex Nokia 

• EU pystyy hoitamaan yksityisyyteen ja henkilötietojen suojaan 
liittyvät riskit? 

• voiko palvelimemme/tietoni olla Suomen 
rajojen ulkopuolella? 
 



6 

riippumatonta ja puolueetonta IT auditointia - SuoraanSuoneen™ - erityistoimeksiannot 

Apple iCloud? 
• Apple – kuinka monelle Apple tuttu muuta kuin lehdestä? 

– Apple iPod – onko sinulla/perheenjäsenellä sellainen? 

– Apple iPhone  – onko sinulla/perheenjäsenellä sellainen? 

– Apple iPad  – onko sinulla/perheenjäsenellä sellainen? 

• App Store – kuinka toimii? 

• Apple iTunes – kuinka toimii? 

• Apple iCloud – kuinka toimii? 

• Apple on suljettu järjestelmä 

– esim. Angry Birds Seasons 0,99 Euroa  30 % menee suoraan Applelle 

• voiko palvelimemme/tietoni olla Suomen rajojen 
ulkopuolella??? 
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Apple iOS 5.0 päivitys – pilven reunalla 

• Ilmoitukset 

– Ilmoituskeskuksen avulla voit katsoa ilmoituksesi yhdessä paikassa 
pyyhkäisemällä minkä tahansa näytön yläosasta. 

– Uudet ilmoitukset näkyvät lyhyen aikaa näytön yläosassa 

• iMessage 

– Lähetä ja vastaanota rajoittamaton määrä teksti-, kuva- ja 
videoviestejä muiden iOS 5 -käyttäjien kanssa 

• Lehtikioski 

– Järjestää automaattisesti aikakaus- ja sanomalehtitilaukset Koti-
valikossa  
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Apple iOS 5.0 päivitys – pilven reunalla 

• Muistutukset tehtävälistojen hallitsemiseksi 

– Synkronoidaan iCloudin, iCalin ja Outlookin kanssa 

– iPhone 4S:n ja iPhone 4:n käytössä ovat sijaintipohjaiset 
muistutukset, jotka muistuttavat lähdettäessä kohteesta tai 
saavuttaessa kohteeseen 

• Sisäinen Twitter-tuki 

– Kirjaudu sisään kerran Asetuksissa ja tviittaa suoraan Kamerasta, 
Kuvista, Kartoista, Safarista ja YouTubesta 

– Lisää sijainti kaikkiin tviitteihin 

– Näytä Twitter-profiilien kuvat ja käyttäjätunnukset Yhteystiedoissa 
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Apple iOS 5.0 päivitys – pilven reunalla 

• Parannuksia kameratoimintoihin laitteissa, joissa on kamera 

– iPhone 4S:n, iPhone 4:n, iPhone 3GS:n ja iPod touchin (4. sukupolvi) 
kamera voidaan avata nopeasti, kun laite nukkuu. Paina Koti-
painiketta kahdesti ja kamerakuvake ilmestyy näytölle 

• Ota kuva äänenvoimakkuuden lisäyspainikkeella 

• Parannuksia kuvatoimintoihin laitteissa, joissa on kamera 

– Rajaa ja pyöritä 

– Punasilmäisyyden poisto 

– Kuvan korostus yhdellä napautuksella 

– Järjestä kuvat albumeihin 
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Apple iOS 5.0 päivitys – pilven reunalla 

• Parannuksia Mailiin 

– Muotoile tekstiä lihavoimalla, kursivoimalla tai alleviivaamalla 

– Voit sisentää tekstiä 

– Voit järjestellä osoitekenttien nimiä uudelleen vetämällä 

– Voit liputtaa viestejä 

– Voit kerralla merkitä useita viestejä liputetuiksi, luetuiksi tai 
lukemattomiksi 

– Voit muokata sähköpostien ilmoitusääniä 

– S/MIME 

• AirPlay-peilaus iPad 2:lle ja iPhone 4S:lle 
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Apple iOS 5.0 päivitys – pilven reunalla 

• Parannuksia Kalenteriin 

– Vuosinäkymä iPadissa ja uusi viikkonäkymä iPhonessa ja iPod 
touchissa 

– Luo tapahtuma napauttamalla 

– Katso ja lisää tapahtumaliitteitä 

• Parannuksia Game Centeriin 

– käytä omaa kuvaa Game Center -tililläsi 

– Vertaile omia tuloksiasi kavereiden tuloksiin 

– Etsi uusia Game Center -kavereita kaverien kavereista ja 
kaverisuosituksista 

– Löydä uusia pelejä muokattujen pelisuositusten avulla 
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Apple iOS 5.0 päivitys – pilven reunalla 

• Moniajon eleet iPadissa 

– Siirry Koti-valikkoon nipistämällä neljällä tai viidellä sormella 

– Tuo moniajopalkki näkyviin pyyhkäisemällä ylös 

– Vaihda ohjelmaa pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle 

• Suorita laitteen käyttöönotto ja aktivointi laitteen 
käyttöönottoapurin avulla 

• Langattomat ohjelmistopäivitykset ilman tietokoneeseen 
liittämistä 
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Apple iOS 5.0 päivitys – pilven reunalla 

• iCloud-tuki 

– iTunes-pilvi 

– Kuvavirta 

– Dokumentit-pilvi 

– Ohjelmien ja kirjojen automaattinen lataus ja ostohistoria 

– Varmuuskopiointi 

– Yhteystiedot, kalenteri ja sähköpostit 

– Etsi iPhoneni 

• iPadin Musiikki-ohjelma on suunniteltu uudelleen 

• Tunnittainen sääennuste 



14 

riippumatonta ja puolueetonta IT auditointia - SuoraanSuoneen™ - erityistoimeksiannot 

Apple iOS 5.0 päivitys – pilven reunalla 

• Reaaliaikaiset pörssikurssit 

• Langaton iTunes-synkronointi 

• Parannuksia näppäimistöön 

– iPadissa on jaettu näppäimistö 

– Automaattisen korjauksen tarkkuutta on parannettu 

– Parannettu kiinan- ja japaninkielinen syöte 

– Uusi emoji-näppäimistö 

– Oma sanakirja automaattisille korjauksille 

– Voit luoda näppäimistöoikopolkuja usein käytetyille sanonnoille 
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Apple iOS 5.0 päivitys – pilven reunalla 

• Parannuksia käyttöapuun 

– iPhone 4S:ssä ja iPhone 4:ssä on mahdollista asettaa LED-väläytys 
tuleville puheluille ja viesteille 

– Voit luoda iPhonessa muokattuja värinäkuvioita tuleville puheluille 

– Uusi käyttöliittymä iOS-käyttöä varten motorisesti ja fyysisesti 
vajaakuntoisille tarkoitetuilla syöttölaitteilla 

– Laite voi puhua tekstivalinnan 

– Muokattu kohteen merkitseminen VoiceOverille 
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Apple iOS 5.0 päivitys – pilven reunalla 

• Parannuksia Exchange ActiveSynciin 

– Langaton tehtävien synkronointi 

– Merkitse viestejä liputetuiksi, luetuiksi tai lukemattomiksi 

– Parannettu offline-tuki 

– Tallenna uusi yhteystieto GAL-palvelusta 

• Yli 1 500 uutta kehittäjien API-rajapintaa 

• Virheenkorjauksia 

• voiko palvelimemme/tietoni olla Suomen 
rajojen ulkopuolella??? 
 



17 

riippumatonta ja puolueetonta IT auditointia - SuoraanSuoneen™ - erityistoimeksiannot 

Käytännön esimerkkejä 

• Suomen App Storesta: 

– 24.10.2011 App Storen 
suosituimmat ilmaiset sovellukset 

– vastaavasti 24.10.2011 
maksullisista sovelluksista sijalla 
11.  Junahaku, 0,79 Euroa – 
ensimmäinen ”hyötysovellus” 

– sijalla 21. ensimmäinen sovellus 
joka maksaa yli 5 Euroa  Apple 
Pages (Word MS-maailmassa) 
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Käytännön esimerkkejä 

 

 

 

 

 

 

 

• voiko palvelimemme/tietoni olla Suomen 
rajojen ulkopuolella??? 
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Mitä vastaavasti Microsoftilla? 

• Windows 8 

– käyttöliittymänä ”laatikot”  kirjaudut Microsoft Live-tunnuksillasi 
(live.fi, hotmail.com, hotmail.fi) ja perässäsi seuraa Suosikit, 
dokumentit, asetukset 

– suunniteltu kosketusnäytölle 

– Windows MarketPlace  aivan vastaava kuin App Store 

– apinoitu Androidista ja Applesta parhaat palat 

– voi kokeilla JOKAINEN vapaasti 
• käyttäjät ovat testikäyttäjiä, kuten nykyään kaikissa tuotteissa 

• ohjelmistot per kk per käyttäjä lisensiointiin 

– esim. Microsoft Office 365  5,25 Euroa/kk per käyttäjätunnus 

– esim. MS Office Professional  16 Euroa/kk per viidelle laitteelle 
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Nokian to-pe julkistettavan puhelimen osalta 

• Nokia PC Suite  Nokia Ovi Suite  Nokia Suite 
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Nokian puhelimista 

• Nokia N9: 

– voit tehdä useamman kuin yhden Exchange-profiilin (MfE) 

– Nokia N9 päivitys jo tulossa: puutteellinen Exchange-tuki 

• Elisa Kanssakäymispalvelu (takana Exchange 2007) 

• Sonera hostedMail (takana Exchange 2007) 

• Windows Phone 7.5 (Mango) 

– vakiona Exchange, ja Office 365 tuki 

– Microsoft Lync vakiona 

– integroitu Facebook, Twitter ja LinkedIn tuki 

– käyttää ”laatikoita”, samoin kuin Windows 8 esiversio 
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Suomessa ei vielä ole lyönyt läpi, mutta 

• Twitter tulee 
sisäänrakennettuna 

– oma käyttäjätunnus ja 
integrointi 

• paikka/sijainti-info 

• www.twitter.com/esatky/ 

• mm. F-Secure käyttää 
hienosti hyväksi Twitteriä 

• vastaavasti Spotify – 
Facebook integroitunut  

– max. 5 kertaa/kappale 

http://www.twitter.com/esatky/
http://www.twitter.com/esatky/
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Mitä @DoAudit osaltani tapahtuu seuraavan 24-
48 tunnin aikana Pilvessä? 
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Kysymyksiä ja kommentteja? 

 


