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Keskusyksikkö
Emolevyllä:

• prosessori eli suoritin

• keskusmuisti

• väylät

• laajennuspaikat

• näytönohjain

• äänikortti

• tuuletin

• Liitettävät:

• kiintolevy

• levykeasema

• CD-ROM/DVD-asema

• virtalähde



Prosessori

• toteuttaa tietokoneelle annettuja 
käskyjä

• ohjaa koko laitteiston toimintaa

• emolevy rakennettu yleensä jotakin 
prosessorityyppiä varten

• moniydinprosessori

• perustyyppi on 3400 MhZ nopeimmat 5 
GhZ



Kellopiiri eli kellotaajuus

• kertoo prosessorin tehon, esim. 3 600 MhZ

• värähtelee 3 600 000 000 kertaa sekunnissa eli tekee
3 600 miljoonaa laskutoimitusta sekunnissa

• mitä nopeampi prosessori, sitä tehokkaampi tuuletus ja 
jäähdytys tarvitaan

• turvallinen käyttölämpötila alle 60-80 ºC

• liian suuri lämpötila aiheuttaa jumiutumisia tai koko 
prosessori voi palaa



AMD / Intel

https://commons.wikimedia.org/wi
ki/File:Intel_CPU_Core_i7_6700K_
Skylake_top.jpg

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Intel_CPU_Core_i7_6700K_Skylake_top.jpg


https://www.youtube.com/watch?v=hl
QdR1JjJfI

https://www.youtube.com/watch?v=hlQdR1JjJfI


Kiintolevy (Kovalevy)

• Tunnus yleensä C:

• Tieto tallennetaan kiintolevyn kiekoille 
magneettisesti

• Koot 40–2000 Gt ((Gigatavua) 2 
Teratavua)=Tallennuskapasiteetti 

• isot levyt voidaan jakaa osiin: C:, D:, E:, 
F:, 

• SATA (80 pinniä, pyöreä kaapeli) 

• IDE-liitännäisiä (40-pinniä litteä kaapeli)

• SSD  - nopea, arvokas ja kuluva



b = bitti ja B/T/t = tavu 

• Tietokoneet toimivat 2-järjestelmässä ( 0 ja1 binäärijärjestelmässä)

• ihmisten ajatukset toimivat 10-järjestelmässä

• Me ymmärrämme, että kilo eli tuhat tulee luvusta 10^3 (=1000 bittiä), 

• Tietokoneen mukaan se tulee binäärijärjestelmän kantaluvun 2 potenssista 

kymmeneen, eli 2^10

(= 1024 bittiä).

Asiaa voi vielä havainnollistaa netistä löytyvällä Binary -> ASCII-text

muuntimella.

: http://nickciske.com/tools/binary.php

http://nickciske.com/tools/binary.php


RAM käyttömuisti

• (työmuisti)

(Random Access Memory)

• yleisin tyyppi DDR(1,2,3,4) ja (SDRAM)

• tieto säilyy niin kauan kuin koneessa on virta päällä

• ohjelmien toimintapaikka

• mitä enemmän muistia sitä nopeammin kone toimii ja sitä vähemmän 
käytetään kiintolevyä

• normaali määrä muistia 1 Gt – 4 Gt (32-bit Windows), > 4 Gt (64-bit 
Windows)



CD / DVD/ Bluray asema

• apumuisti

• 650 - 800 Mt

• multimedialaitteiston perusosa

• tieto 1:ssä kerroksessa 1:llä puolella

• tallentavat (CD-R tai CD-RW) asemat 
kalliimpia, koska niillä voi polttaa itse 
romppuja

• DVD:lla voi katsella elokuvia

• tilakoko 4,7 - 17 GT

• kerroksia 1-2 ja puolia 1-2

• Blu-ray 25 Gt – 100 GT



Tallennuslaitteet

• kiintolevy

• ulkoinen kiintolevy

• usb-muisti

• cd/dvd/blu-ray



Oheislaitteet (lisälaitteet)

• kuvanlukija

• modeemi

• digitaalikamera

• apuvälineet



USB (engl. Universal Serial Bus)

• Oheislaitteiden liittämiseksi
tietokoneeseen

• Väylä tukee kytke ja käytä -tekniikkaa 
(engl. Plug and Play)



USB -C

• Datan ja energian siirto

• USB-C eli USB Type-C 24-nastainen 

• Se sopii liitäntään kummin päin tahansa.



Thunderbolt

• Thunderbolt on Intelin kehittämä väylätekniikka, joka 
tunnetaan myös nimellä Light Peak. 

• Erityisesti käytössä Applella.  

• Thunderboltin uusin versio Thunderbolt 3 pohjautuu USB-C-
liitäntään.



Sovittimet/adapterit

TYPE-C USB 3.0 3-IN-1 COMBO 
HUB

https://www.kauppasatama.fi/tuote/USB-
421/DeLOCK-USB-sovitin-USB-A-uros-
Micro-A-uros-musta

https://www.kauppasatama.fi/tuote/USB-421/DeLOCK-USB-sovitin-USB-A-uros-Micro-A-uros-musta


WLAN=WIFI=Langaton verkko
• wireless local area network

• langaton lähiverkkotekniikka, jonka avulla erilaiset 
verkkolaitteet lähettävät ja vastaanottavat toisiltaan kuvallista 
tai äänellistä informaatiota tuottamansa ilmassa 
kulkevan mikroaaltosäteilyn avulla.

Kuva https://pixabay.com/vectors/wi-fi-wifi-
symbol-wireless-2119225/

https://en.wikipedia.org/wiki/Wi-
Fi#/media/File:WiFi_Logo.svg

https://pixabay.com/vectors/wi-fi-wifi-symbol-wireless-2119225/
https://en.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi#/media/File:WiFi_Logo.svg


Bluetooth 

Bluetooth on lyhyen 
kantaman radiotekniikkaan perustuva langaton 
tiedonsiirtotekniikka, jonka tarkoituksena on 
ollut korvata kaapelit 
matkapuhelinten, PC:n, tulostinten ja muiden 
oheislaitteiden välillä. 

Kyseessä on avoin standardi laitteiden 
langattomaan kommunikointiin lähietäisyydellä.

Jokainen yksittäinen laite voi vapaasti tulla 
verkkoon tai poistua siitä.



Näyttö

• koko 15” - 21” tai suurempi

• näyttö katseen korkeudella tai 
alempana

• mitä suurempi näyttö sitä parempi

• 1024x768, 1280x960 resoluutio eli 
kuvatarkkuus

• mitä lyhyempi vasteaika, sitä parempi 
kuvan laatu (4 millisekuntia= 4 ms)

• ei esiinny haamuefektiä



VGA (Video Graphics Array)

on IBM:n vuonna 1987 IBM
PS/2-koneissa 
esittelemä näytönohjainpiiri, jonka 
suurin dokumentoitu resoluutio 
on 640x480



DVI-liitäntä (Digital Visual Interface)

• Alle 4,5 m kaapeli 1920 × 1200

• Yli 

• 1280 × 1024 pikseliä



HDMI 
(High Definition Multimedia Interface)

• on kuvan ja monikanavaäänen siirtämiseen 
suunniteltu digitaalinen näyttölaitteiden
liitäntästandardi, joka julkaistiin 2002. 

• Siihen sisältyy fyysinen liitin ja kaapeli sekä 
määritykset, joiden mukaan dataa siirretään 
laitteiden välillä. 

• Standardi tukee yleisimpiä resoluutioita: 
480i, 576i, 720p, 1080i ja 1080p.



Full HD

• Full HD on merkintä tai markkinointitermi, 
jolla teräväpiirtotelevisiot määritellään 
kuuluvaksi niihin näyttöihin, jotka yltävät 1920 x 
1080 pikselin tarkkuuteen (1080i ja 1080p).

• Merkinnästä käytetään myös vastaavaa 
suomenkielistä nimitystä täysteräväpiirto.



Ultra HD

• näyttötarkkuus, jonka pikselimäärä on 
3 840 × 2 160 pikseliä



4K-resoluutio

• näyttötarkkuus, pikselimäärä on 4 096 × 2 160



USB-MUISTITIKKU /FLASH-muisti

• nopea tiedonsiirto

• koot 256 Mt  – 32 Gt 

• asentuu automaattisesti 
poisto hallitusti!



Hiiri

• optinen hiiri

• laserohjattu

• langaton hiiri

• 2 - 4 näppäintä

• yleensä käytetään vasenta näppäintä

• liitäntä: sp2, usb

• oikea näppäin erikoistoimintoja varten



Näppäimistö

• perusnäppäimistö, WIN-näppäimistö, erikoisnäppäimistöt

• langaton

• kokeile mikä on hyvä: 

• sormituntuma, ääni, muoto ja malli



Tulostin (=Kirjoitin=Printteri)

• mustesuihku

• laser

• musta tai väritulostus

• kiinnitys: USB

• 600 - 4800 dpi

• dpi (pistettä per tuuma)

• Mitä suurempi = tarkempi tulostusjälki



ADSL
Modeemi

• nopea ja turvallinen

• langallinen tai langaton

• laajakaistaliittymä  (nopeus on yli 256 kbit/s)

• vaatii verkkokortin 

• nopeus 1 Mt kbit/s – 100 Mbit/s

• mobiilitikku



SKANNERIT

• luetaan kuvaa tai tekstiä tietokoneelle 
digitaalisessa muodossa

• pöytä- eli tasoskanneri

• pyyhkäisyskanneri

• kynäskanneri

• 600 - 4800 dpi:tä lukutarkkuus

• mitä suurempi aina parempi tulos



Muita laitteita

• joystick, rattipoljin-systeemi

• piirtopöytä

• Web-kamera

• näyttötykki



Mobiililaitteiden tarvikkeet

• Panssarilasi

• Kotelo

• Pidike 

• Powerbank – virtapankki

• Kuulokkeet

• Stylus-kynä kosketusnäytöille

• Langaton näppäimistö?

34



Ohjelmistot
• Käyttöjärjestelmä

• XP , Vista. Win7, Win8, Win10, ChromeOS, Mac

• LINUX

• Toimistoohjelmat

• LibreOffice (ilmainen)

• Office 97, 2000, 2003, 2007, 2010, 2013, 2016, Office 365

• Word, Excel, Access, PowerPoint, OneNote

• Virustorjunta:
• maksulliset F-Secure, Norton 

• ilmaiset: Avast, AVG, AntiVir

• Kuvankäsittely: Paint Shop Pro, Photoshop, Gimp, Pixlr




