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02/08/13 - Spotify! Henger dere med i utviklingen?
Vi har hørt det lenge: Fremtiden er i «skyen». I «skyen» ja, tenker du i ditt stille
sinn... Hva betyr nå det, egentlig?
IT-bransjen har dessverre klart å rote det litt til når det gjelder denne «skyen», eller
cloud computing som det heter på IT-språket. Men for den vanlige forbruker vil
skyen være det samme som webben. Og en «skytjeneste» det samme som en
webtjeneste, eller nettjeneste om du vil. Med andre ord; tjenester du når gjennom en
moderne nettleser. Jeg understreker ordet moderne, fordi skal man ta i bruk mange
av de etterhvert gode nettjenestene som er kommet bare det siste året, så krever
det at du har en nettleser som støtter de nyeste web-standardene, og helst også
noen av de kommende web-standardene (som f.eks. WebGL). Har du siste versjon
av din favorittleser, støttes trolig mange av standardene.
Google lever av sine nettjenester (Google Maps, YouTube, Google Drive/Docs/Apps
osv), så de er helt avhengige av å støtte alle standardene. Og støtte dem på en
korrekt måte. For å være sikker på at deres nettjenester fungerer optimalt, så har de
utviklet sin egen nettleser; Chrome. I denne har de i tillegg implementert en rekke
nye teknologier også, som er ventet å bli en del av web-standardene, som f.eks. det
nevnte WebGL.
Ok, du kjenner sikkert til en del nettjenester, som f.eks. Googles egne verktøy,
særlig kontorstøtteverktøyene i Google Drive/Docs. Og selvfølgelig YouTube (visste
du forresten at du også kan redigere videoer på YouTube?) Sosiale medier som
Facebook og Google+ kjenner du i hvert fall til! NRK TV er blitt bra, de streamer nå
også i henhold til en av HTML 5-standardene (du går inn hit og velger HTML 5).
Du kan altså gjøre det meste gjennom nettleseren. Men hva når du skal lytte til
musikk? Du kan jo ikke installere Spotify! Det må Spotify gjøre noe med. Hvis ikke
vil brukere forlate Spotify (og Wimp) og gå over til musikktjenester som kjører
direkte i nettleseren. Som f.eks. Grooveshark.com.
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Grooveshark ? et godt alternativ til Spotify og Wimp, men kanskje ikke riktig så
mange norske/nordiske artister? Surf innom og sjekk!Men stopp en halv! Hvis du nå
kan gjøre alt du ønsker kun gjennom en nettleser, hva skal du da med et «tungt» og
komplisert operativsystem? Hadde det ikke da vært bedre med et «lett» og enkelt
operativsystem, et operativsystem som starter på 15-20 sekunder, uten irrirterende
popups som sier at prøveperioden på viurusprogrammet ditt er utløpt, vil du kjøpe?
Og for ikke å snakke om de utrolige tunge og tidkrevende oppdateringene du til
statighet blir tvunget til å gjøre (og som selvfølgelig alltid kommer når det minst
passer...). Jeg har hivd ut den vanlige PC-en for lenge siden, og benytter privat kun
Googles Chromebooks: Små, lette, rimelige maskiner som dekker mitt private
behov. Alt jeg trenger til daglig kan jeg gjøre gjennom den innebygde nettleseren
Chrome. Og den nyeste av dem, produsert av Samsung, er siden lanseringen i
november i fjor blitt utrolig populær i USA. De topper for tiden salgsstatistikken på
Amazon. Foreløbig er de ikke i salg i Norge, men produktet er blitt såpass bra nå, at
jeg kan ikke skjønne at ikke Google snart vil lanserte dem i Norge. Jeg ser ingen
grunn til at de ikke skal bli populære også i Norge, blant vanlige folk. (Er du veldig
utålmodig, så se artikkelen under hvordan du kan kjøpe dem fra Amazon. Levert
Norge, inkl. frakt og mva: ca 1.880 kroner. Ja du leste riktig: Ett
tusenåttehundreogåtti kroner:)
Og er du nysgjerrig på ny musikk, som du trolig må lete lenge etter i den lokale
platesjappa, så surf deg inn på somafm.com (finnes også som app til Android og
IOS).
Ha en fin musikkhelg!

