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Kaikki tiet johtavat metaversumiin

Lähivuosina Web 2.0 laajenee
Web 3.0:een. Tärkeään asemaan
nouseekin kolmiulotteinen virtuaali
maailma, joka tulee mullistamaan
koko yhteiskuntaa. Näemme pian
hämmästyttäviä mahdollisuuksia.
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Omniverse -esittelyvideo
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Lähivuosina Web 2.0 laajenee Web
3.0:een. Tärkeään asemaan nousee
kolmiulotteinen virtuaalimaailma,
joka tulee mullistamaan koko yhteiskuntaa. Näemme pian hämmästyttäviä mahdollisuuksia. Selvitimme,
mistä metaversumi-hypetyksessä
on kyse.

Metaelämykset tulevat myös tapahtumateollisuuteen, jossa virtuaalimaailman mahdollisuudet ovat
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Asiaa avaa Juho Pussinen Jensen
Hughesin Oulun toimipisteestä.
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37–41
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ECHO eli European network of
Cybersecurity centres and competence Hub for innovation and Operations tarkoittaa eurooppalaista
kyberturvallisuuskeskusten verkostoa ja osaamiskeskusta innovaatioille ja operaatioille. Selvitimme Laurea-ammattikorkeakoululta,
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Mikaeli Langinvainio on toiminut pitkään CMI-organisaatiossa
rauhanvälitystehtävissä, sekä myös
turvallisuusteknologiayritys Inclus
oy:n toimitusjohtajana. Langinvainio
kertoo kokemuksistaan. Sivut 42–45

Empowering a Pan-European Network to Counter Hybrid Threats eli
niin kutsuttu EU-HYBNET-projekti
on viisivuotinen projekti, joka päättyy vuonna 2025. Kerromme tiiviisti,
millaisesta hankkeesta on kyse.
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