
Google Pack - Nu kommer tjenesterne i pakker
Denne artikel behandler den nyeste tjeneste fra Google. Her har man samlet
tjenester og software i en pakke der udgives gratis. Artiklen er kortere end andre i
serien. Hvis du vil spare 5 point så se på http://pack.google.com hvor du finder de
fleste oply
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Som de fleste af ekspertens artikel læsere allerede ved, så har google travlt med at udbyde nye tjenester
af ofte meget forskellig art, således er Google Sitemap, Google Base, Google video, Google Books og
Google Analytics nogle af de nye tiltag der er fremkommet inden for de seneste måneder og jeg har
allerede beskrevet flere af tjenesterne i artikler her på eksperten.

Google Sitemap - En ny tjeneste til søgemaskineoptimering
http://exp.dk/artikler/836
Google Base - Endnu en ny tjeneste fra Google
http://exp.dk/artikler/842
Google Analytics - Igen en ny tjeneste fra Google
http://exp.dk/artikler/862

På det nyligt afholdte Consumer Electronics Show (CES) i Las Vegas afslørede Google co-founder Larry
Page, at google er på vej med endnu en ny service til samlingen, eller snare en samling af gamle tjenester
og software fra egne rækker samt udefra.

Google Pack.

Google Pack er en kombination af mange forskellige ting bl.a.
- Adobe Reader 7
- Ad-Aware SE Personal
- GalleryPlayer HD Images
- Google Desktop
- Google Earth
- Google Pack Screensaver
- Google Talk
- Google Toolbar for Internet Explorer
- Mozilla Firefox with Google Toolbar
- Norton AntiVirus 2005 Special Edition
- Picasa
- RealPlayer
- Trillian

Google planlægger at samle alle disse enheden i et brugervenligt interface og ligesom de andre tjenester
bliver også denne ganske gratis (dog undtaget herfra Norton der indtil videre kun er en 6 måneders
prøveversion). Udover dette har google lavet aftaler med forskellige spillere i markedet om at undlade
reklamer og popups. Med i pakken følger også en google update funktion, der giver google mulighed for at
tilføje mere funktionalitet senere hvils det måtte komme.

Denne guide er oprindeligt
udgivet på Eksperten.dk

http://pack.google.com
http://exp.dk/artikler/836
http://exp.dk/artikler/842
http://exp.dk/artikler/862


Google pack kan downloades i beta version på http://pack.google.com/

Google's world dominance
I mange år har Microsoft været alles favorit hade firma på nettet, alle har haft travlt med at skyde på MS
monopol og beskyldt dem for alt muligt, en del af det sikkert ganske velberettiget. Den seneste tid har
flere og flere kritiske røster rejst sig omkring Googles unikke position på nettet.

Google er nærmest dominerende som  brugernes foretrukne søgemaskine, og dermed firmaernes førende
markedsføringsslagmark.
Google Analytics vil hvis den opnår succes, og der er intet der tyder på at den ikke slukke det, give
google unik og meget præcis indsigt i alle mulige markedsførings forhold, oplysninger om brugernes
søgevaner og andre muligheder som vi endnu kun vagt kan forestille os.
Google Talk kan overtage markedet for instant messageing og sikkert kombineres med de andre
tjenester i markedsføringsøjemed.
Google Base kan overtage Blog markeder .......

Google udvider mere endnu
Med Google Pack er google også på vej ind på media markede. Google har lavet aftaler med flere af de
store spillere i markedet, således f.eks. CBS og NBS basketball og det er planen at gogle skal virke som
distributør for disse firmaers udsendelser og serier. Med til billedet høre at google har udviklet sin egen 
DRM (digital rights management)teknologi og derfor også vil blive en spiller på markedetfor kopi
beskyttelse m.m.

I det hele taget kan man sagtens se googles tiltag som en langsigtet strategi fra googles side, der skal føre
frem i mod en dominerende og kontrollerende rolle på nettet.

Om det går sådan, har vi brugere jo langt hen af vejen det afgørende ord for. Jeg personligt er
indledningsvis ikke så bange for det senarie. Det er min erfaring at der altid har opstået alternativer når
firmaer eller organisationer bliver meget dominerende og at der altid er brugere der er parate til at bruge
disse alternativer, om ikke andet som i protest mod en magt faktor.

Hvis du har spørgsmål, bemærkninger eller tilføjelser så hører jeg gerne fra dig på kim@bufferzone.dk eller
på eksperten hvor jeg ofte er til at finde. Jeg beder om at du ikke stiller spørgsmål i artiklens kommentarer
da jeg her ikke kan svare på dem. Hvis du bidrager med en tilføjelse, vil du naturligvis blive nævnt
sammen med din tilføjelse.

Kommentar af nanoq d. 12. Jan 2006 | 1

Ses dette som en lille artikel om Googles nuværende og måske fremtidige position, er den ganske
udmærket.

Kommentar af eric-pedersen d. 09. Jan 2006 | 2

Generelt ligger dine artikler på 75-100%
Men denne var altså ikke de 5 point værd

Kommentar af oxygen d. 19. Jan 2006 | 3

Havde håber på lidt (meget) mere info om, hvordan disse services kunne udnyttes..

Kommentar af shirt-pusher_com d. 09. Jan 2006 | 4

http://pack.google.com/


vil hellere end gerne give 5 point for denne artikel ... tak

Kommentar af himself13 d. 14. Jun 2006 | 5

Kommentar af htmlkongen d. 12. Jan 2006 | 6

Synes jeg fik meget ud af den. Den fylder dog ikke så meget, men det er ikke ensbetydende med at den
ikke er go :) /Htmlkongen

Kommentar af plazm d. 08. Jan 2006 | 7

Det her har jo intet med en artikkel at gøre. Højst et tip og så noget tekst som er irelevant for resten af
artiklen. Slet ikke 5 point værd

Kommentar af mobius6 d. 20. Jan 2006 | 8

ok "artikel" eller info er det måske rettere, jeg savner dog grelt en beskrivelse af alternativer, hvilke
muligheder har man som bruger hvis man ikke vil med på google vognen?  (det sidste var et retorisk
spørgsmål)

Kommentar af wicez (nedlagt brugerprofil) d. 17. Jan 2006 | 9

Jeg synes artiklen er utrolig god, dog mener jeg ikke at den omhandler google pack i nær så høj grad som
den omhandler din subjektive vurdering af google - hvilken jeg egentlig også er mere interesseret i at
høre. :)

Kommentar af psycosoft-funware d. 13. Jan 2006 | 10

meget fin artikel, og god information... :D


