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— Hva skal du med det?
Det er ikke første 

gang jeg har fått det 
spørsmålet etter 
at jeg har kommet 
hjem med en pakke. 
Som regel har det vært 
mulig å forklare.

Pakken var bestilt fra Kina 
og overlevert til meg på job-
ben. Den inneholdt en stikkon-
takt som kan styres fra mobilen.

Tussmørke
Stikkontakten ligner mest på et 
av de gamle tidsurene som kom 
på 80-tallet og som gjorde at du 
ble sittende i tussmørke til auto-
matikken slo på lyset. Denne kan 
gjøre akkurat det samme, men 
også � ere andre morsomme ting. 

Ved hjelp av en app på mobilen 
kan du styre stikkontakten. Stik-
kontakten kobler seg til det tråd-
løse nettet hjemme, og du kan sit-
te på jobben og blunke med lyset i 

Framover

Følg oss på Facebook og Twitter

Kjekt å bruke
Torgny
Hasås

torgny@
lom

edia.no 

Neste LO-Aktuelt trykkes 5. november.
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Tingenes internett
stua eller programmere den 
til å slå av lyset på julaften, 
hvis du vil.

Min kinesiske stikkon-
takt er bare begynnelsen 

på det som kalles «tin-
genes internett». 

Flere og � ere gjen-
stander kan et-
ter hvert kobles til 

nettet. Hvis gjen-
standen er utstyrt 

med en føler, kan 
føleren rappor-

tere tilbake. 
Hvis den også 
har en eller 
annen bryter-

funksjon, kan 
en prosess startes 

gjerne ved hjelp av 
en app på mobi-

len.

I drivhuset
Er du så 

heldig 
å ha 

et 

drivhus, kan du ved hjelp 
av fuktighetsfølere i jorda 
og et termometer (tempe-
raturføler) få rapport om to-
matplantene dine trives el-
ler tørker i hjel. Hvis du har 
et vanningssystem, er det 
ikke vanskelig å styre krana 
ved hjelp av en app på tele-
fonen. Med et webkamera i 
drivhuset kan du med egne 
øyne se om plantene har det 
bra. 

Flere og � ere gjenstander 
vil komme med innebygde 
«følere» og «brytere».

Elektronisk tannbørste
Det er ikke teknologisk 
umulig å lage en tannbørste 
som sender melding til tele-
fonen din om at den ikke har 
vært i bruk mellom klokka 
seks og ni i dag. For hjem-
mesykepleien kan det være 
til hjelp å vite om en beboer 
har vært på badet og stelt seg 
eller ikke. a

5. november
Nordområdekonferansen 2014 
ser på forventningene til olje- og 
gassutvinning i nord; Harstad.

Årets Virke-konferanse ser på 
utfordringene ved et samfunn 
hvor vi som kunder og forbru-
kere bestemmer; Oslo.

24. oktober
Norsk fengsel- og friomsorgs-
forbunds landsmøte åpner i 
Tromsø.

FN-dagen.

Musikernes Fellesorganisasjon 
og Industri Energi avslutter 
sine landsmøter.

27. oktober
LOs konferanse for forebyggen-
de barne- og ungdomsarbeid; 
Oslo.

28. oktober
Yrkes-NM starter; Trondheim.

4. november
Nasjonal dag for hjemmehjelpere.

Norsk sokkels konkurran-
sekraft er hovedtema på 
en todagers konferanse 
om framtida til norsk olje- 
og gassvirksomhet; Oslo.

29. oktober
Kulturrikets tilstand, kon-
feranse om status for kul-
turpolitikken; Oslo.

2. november
FNs klimapanel presente-
rer sin femte og siste ho-
vedrapport som oppsum-
merer hovedfunnene; Kø-
benhavn.

Snart kan du styre alt 
fra mobilen.

Som regel har det vært 

Pakken var bestilt fra Kina 
og overlevert til meg på job-
ben. Den inneholdt en stikkon-
takt som kan styres fra mobilen.

Stikkontakten ligner mest på et 
av de gamle tidsurene som kom 
på 80-tallet og som gjorde at du 
ble sittende i tussmørke til auto-
matikken slo på lyset. Denne kan 
gjøre akkurat det samme, men 
også � ere andre morsomme ting. 

Ved hjelp av en app på mobilen 
kan du styre stikkontakten. Stik-
kontakten kobler seg til det tråd-
løse nettet hjemme, og du kan sit-
te på jobben og blunke med lyset i 

takt er bare begynnelsen 
på det som kalles «tin-

genes internett». 
Flere og � ere gjen-
stander kan et-
ter hvert kobles til 

nettet. Hvis gjen-
standen er utstyrt 

med en føler, kan 
føleren rappor-

tere tilbake. 
Hvis den også 
har en eller 
annen bryter-

funksjon, kan 
en prosess startes 

gjerne ved hjelp av 
en app på mobi-

len.

I drivhuset
Er du så 

heldig 
å ha 

et 


