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Palvelinkeskus on laitos, jossa toimii 
paljon suurten tietomäärien 
tallentamiseen ja käsittelyyn 

tarkoitettuja tietokoneita.

 Palvelinkeskusten avulla pilven 
tuotteet ja palvelut pysyvät 

käytettävissä kellon ympäri paikasta 
riippumatta.

Kun käytät sähköpostia, muokkaat 
dokumentteja, tallennat kuvan tai 

haet tietoa, käytät jotakin 
palvelinkeskuksista. 

Supertietokoneen teho on kättesi 
ulottuvilla. 

Pilvitallennuspaikka on Internet 
pilven takana oleva palvelinkone, tai 
-konerypäs johon määritellyt 
tiedostosi kopioidaan talteen, ja 
tarvittaessa jaetaan nettiin 
määriteltyjen ihmisten nähtäviksi 
millä hyvänsä laitteella.
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Pilvitallennuspalveluita on useita, yleisimmät ovat:

OneDrive

Google Drive

DropBox
Box
Keepit (kotimikro lehden tilaajille)
Elisa Pilvilinna
Ym, ym

Pilvipalveluissa on eri määrä ilmaista tallennustilaa 0-15Gb, ja lisää voi ostaa, esim Google 
Driven 100Gb maksaa 1,99€/kk (19€/v).
Kaikissa on samat perustoiminnot, tiedon tallennus pilveen ja jakaminen sieltä.

Microsoftin ylläpitämä pilvi, jossa on maksutonta tilaa 5Gb. 
OneDriven käyttö edellyttää Microsoft-tilin luomista, jota uudet 
PC:t herkästi ehdottavatkin. 
OneDrive 1024Gb tallennustila on saavilla MS-Office 365 
paketin mukana.

Kaikilla joilla on gmail.com sähköpostiosoite on automaattisesti 
Google Drive pilvi käytettävissään, jos se halutaan ottaa 
käyttöön. Maksutonta tilaa on 15Gb, joka jakautuu vapaasti 
sähköpostin, pilvitallennuksen ja Google Kuvat osion kesken. 
Android puhelimissa on aina gmail.com tili, ja esim otetut kuvat 
tallentuvat kännykän lisäksi Google Kuvat pilveen.
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Photos.google.com         Gmail.com

Google pilvi koostuu kolmesta osasta, joiden yhteiskoko 
ilmaisversiona on 15Gb.

Lisätilaa on saatavana, esim 100Gb maksaa 19€/v

Pilvitila jakautuu käytön mukaan dynaamisesti
sähköpostiin (gmail.com), 

kuvat (photos.google.com), ja 
tallennustilaan (drive.google.com) 

Kaikki ovat omia itsenäisiä osioitaan.
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Google palvelinkeskuksia

Google Datacenter

https://www.youtube.com/watch?v=7pkNt3szF1A
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Google Pilvitallennus

Tiedostot voit tallentaa pilveen joko käsin 
lataamalla ne sinne tai asentamalla 
synkronointiohjelman, joka huolehtii PC 
tallennuksesta automaattisesti, eli synkronoi 
koneen ja pilven vastaamaan toisiaan.

Tiedostojen synkronointi pilveen tarkoittaa 
sitä että tietokoneessasi määritellyt kansiot, ja 
tiedostot kopioidaan Google Pilveen 
(GoogleDrive) automaattisesti aina kun niiden 
sisällössä tapahtuu muutos.

Joka kerta kun kirjoitat ”omaelämänkertaasi” 
ja tallennat sen, se kopioituu automaattisesti 
pilveen.

Siis koneessasi ja pilvessä on aina sama 
sisältö.
Jos poistat tiedoston koneestasi, se poistuu 
myös pilvestä!
Jos koneesi rikkoutuu tiedostosi ovat tallessa 
pilvessä, (koska et ole niitä itse poistanut)

Palvelinkeskus on laitos, jossa toimii paljon 
suurten tietomäärien tallentamiseen ja 
käsittelyyn tarkoitettuja tietokoneita. 

Palvelinkeskusten avulla Googlen tuotteet ja 
palvelut pysyvät käytettävissä kellon ympäri eri 

puolilla maailmaa. Kun käytät Gmailia, 
muokkaat dokumentteja, tallennat kuvan tai 

haet tietoa, käytät jotakin 
palvelinkeskuksistamme. Supertietokoneen 

teho on kättesi ulottuvilla. 

Pilvitallennuspaikka on Internet pilven takana 
oleva palvelinkone, tai -konerypäs johon 

määritellyt tiedostosi kopioidaan talteen, ja 
tarvittaessa jaetaan nettiin määriteltyjen 

ihmisten nähtäviksi millä hyvänsä laitteella.

Google datakeskus

https://www.youtube.com/watch?v=9Gc79KHnwiY
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Google pilveen pääset sivulla drive.google.com tai Google sivulla selaimessa 
oikealla olevasta 9-pisteen ruudukosta, ja edelleen Drive kuvakkeesta
(Kolmio viittaa pilveen)  

Avaa Driven pääikkuna, josta voit ladata synkronointiohjelman
Tai voit siirtyä omaan pilvesi nettisivulle.  

Halutessasi voit ladata ja asentaa synkronointiohjelman
Backup and Sync from Google.
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Google Drive  on käytössäsi aina jos sinulla on @gmail.com sähköpostiosoite. 
Kaikki sähköpostiviestisi tallentuvat pilvitilaasi, näkymättömiin siellä.
Mitään muuta ei välttämättä tallennu sinne.

Mikäli edellä mainittua synkronointiohjelmaa ei haluta ottaa käyttöön, voidaan 
pilveen kopioida tiedostoja käsin avaamalla selaimessa ikkuna pilveesi 
(drive.google.com) ja raahaamalla esim Resurssienhallinnasta tiedostoja 
pilven ikkunaan.
Tällöin tietokoneen ja pilven tiedostoilla ei ole yhteyttä toisiinsa. Voit nähdä 
tiedostot millä hyvänsä Internetiin kytketyllä laitteella, ja jakaa niitä muille.

Google Drive asennusvaihtoehto 0
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Kun lataat ja asennat 
synkronointiohjelman, 
se pyytää sinua 
kirjautumaan Google-
tilillesi (gmail), jotta 
tiedetään mitä pilveä 
käsitellään.

Synkronoinnin käyttöönotto.
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Rastita kansiot, 
jotka haluat 
peilata pilveen

Muita kansioita 
voit lisätä 
kohdassa 
Valitse kansio

Kuvien 
tallennuksessa 
voit valita 
Korkea laatu/
Alkuperäinen

Google Drive synkronoiva asennus

Tiedostot, Documents

Pictures

Työpöytä, Desktop
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Tietokoneeseen luodaan tyhjä 
Google Drive kansio, joka 
synkronoituu pilven kanssa.

Tänne ei vielä automaattisesti 
laiteta mitään tietoja.

Ilmaisinpalkkiin ilmestyy Google 
Drive synkronointiohjelman 
kuvake.
Pilvessä ei vielä ole mitään.

Työpöydällesi ilmestyy Google 
toimisto-ohjelmien kuvakkeita.

Google Drive synkronoiva asennus
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Google Drive synkronointiohjelman kuvake 
näyttää pilven omistajan, tallennustilan ja 
viimeisimmät tapahtumat.

Avaa Resurssienhallinnan Google Drive 
kansiosi oman koneesi levyllä

Avaa selaimessa Google Drive pilven, eli 
 näyttää pilven sisällön.

Avaa Google Kuvat osion pilvessäsi. 
Esim kännykällä otetut kuvat ovat täällä.

Avaa synkronoinnin asetukset.

Miten tiedoston tila ilmaistaan Windowsin 
Resurssien Hallinnassa

Vihreä nuoli kertoo että tämä
on tallennettu pilveen.

Nuolet kertovat että tätä 
tallennetaan pilveen juuri nyt

Ilmaisinpalkissa nähdään 
päivittynyt pilvi ja juuri nyt 
päivittyvä pilvi. (Kaksi pilveä käytössä)
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Google Drive synkronoiva asennus

Resurssienhallinnassa kopioi jotain 
Google Drive kansioon.
(tiedosto koe)
Avaa Google Drive kuvake 
ilmaisinpalkissa, ja valitse
Drive kolmio

avataksesi oman pilvesi, jossa näet Oma 
Drive kansiossa tämän koe tiedoston, se 
on siis kopioitunut pilveesi nyt.

Yhteenveto: Kaikki mitä itse kopioit 
Google Drive kansioosi, synkronoituu 
automaattisesti myös pilven  Oma Drive 
kansioon. Ja poistaminen hävittää 
tiedostot molemmista!
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Google Drive synkronoiva asennus

Avaa Google Drive kuvake 
ilmaisinpalkissa, ja valitse
Drive kolmio

avataksesi oman pilvesi, 
jossa näet nyt Tietokoneet 
kansion, ja sen takaa Oma 
Tietokone kansion, jonka 
takaa löytyvät äsken valitut  
Asiakirjat, Kuvat, Tietokone 
(Documents, Pictures, Desktop) 
kansiot, ja niiden sisältö.
Näin tietokoneen nämä 
kansiot synkronoituvat 
automaattisesti pilveen Oma 
Tietokone kansioon (erotuksena 
Oma Drive kansiosta)

  

Kun aiemmin määriteltiin pilveen tallennettavat kansiot, luotiin automaattisesti pilveen 
kansioTietokoneet ja sen alle Oma Tietokone kansio, jonne tallentuvat tämän tietokoneen 
asetuksissa määritellyt kansiot. Näin erotellaan saman omistajan eri tietokoneet toisistaan. 

Viittaa Google Drive kansioosi
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Yhteenveto  1

Tietokoneen  Google Drive 
kansion sisältö, synkronoituu 
automaattisesti pilven  Oma Drive 
kansioon. Ja tiedoston 
poistaminen hävittää tiedostot 
molemmista!

Google Drive kansioon ei 
automaattisesti tallennu mitään, 
mutta kaikki sinne tallennettu 
synkronoituu pilveen.

Tämä voisi olla hyvä ratkaisu kun tehdään 
varmuuskopio joistain tärkeistä tiedoista, 
vaikkapa jonkun ohjelman tietokannan 
varmuuskopioista, jotka kopioidaan käsin 
Google Drive kansioon, ja päivittyvät sieltä 
automaattisesti pilveen.

Yhteenveto  2

Kaikki vaihtoehto 1 ominaisuudet, 
ja lisäksi:

Rastitetut kansiot (Asiakirjat, Kuvat, 

Tietokone, jne) synkronoituvat 
automaattisesti pilven 
Tietokone → Oma Tietokone 
kansioon.

Nämä kansiot synkronoituvat siis  
automaattisesti pilven Oma 
Tietokone kansioon (erotuksena Oma 
Drive kansiosta)

Yhteenveto vaihtoehto 0.  Kaikki pilveen tallentuva kopioidaan sinne käsin.
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10. heinäkuuta 2019 alkaen Google Kuvat ja Google Drive eivät enää synkronoidu 
automaattisesti. Muutoksen tarkoituksena on yksinkertaistaa palveluiden välisiä toimintoja. 
Voit lukea lisätietoja muutoksista blogipostauksestamme. 

Kun lataat tai poistat kuvia Google Drivessa tai Google Kuvissa, muutokset eivät vaikuta 
toiseen palveluun.

Osoitteessa photos.google.com voit käyttää uutta Lataa Drivesta ‑ominaisuutta, jonka 
avulla voit manuaalisesti valita Drivesta Kuviin kopioitavat kuvat ja videot. Tämä 
ominaisuus ei välttämättä ole kaikkien saatavilla ennen heinäkuun loppua 2019. 

Kun kohteet on kopioitu Kuviin, niitä ei synkronoida palvelujen (Kuvat/Drive) välillä.

Jos kopioit kohteita alkuperäisellä laadulla Drivesta Kuviin, ne lasketaan mukaan 
tallennuskiintiöösi molemmissa palveluissa. Lue lisää.

Muutokset koskevat kaikkia laitteita ja käyttöympäristöjä (esim. iOS ja Android). 

Nykyiset kuvasi ja videosi säilyvät edelleen Google Kuvissa ja Google Drivessa. Google 
Kuvien varmuuskopiointi toimii entiseen tapaan. 

https://support.google.com/photos/answer/9316089?
p=blogpost_transitionarticle&visit_id=636957989726780274-3529170745&rd=1
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Android kännykässä otetut valokuvat kopioituvat automaattisesti Google pilven Kuvat 
osioon. Mikäli tarvitset kuvia esim PC:ssä käytettäväksi, voit Android kännykässä  
kopioida kuvat Drive puolelle.
(Tai helpommin PC:n pilven Kuvat osiossa)

Valitse Kuvat, nojaa 
kopioitavaan kuvaan ja 
saat sinisen pukin 
kuvaan, nyt olet 
valintatilassa ja voit 
valita useita kuvia.
Lopuksi valitse  Jaa
Kuvake ylhäältä ja 
valitse kohteeksi 
Tallenna Driveen 
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Valitse Drivessä oleva kansio, 
jonne haluat kuvat kopioida.
Valitse alhaalla näyttää mitä olet 
kopioimassa ja minne.

Tallenna aloittaa kopioinnin.

Kun kuvat ovat kopioituneet, 
löydät ne Drive-pilvestäsi, ja 
jonkin ajan kuluttua ne ovat 
synkronoituneet tietokoneesi 
Google Drive kansioon, jos 
synkronointi on asennettu. 
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