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TIIVISTELMÄ
Tämä opinnäytetyö käsittelee nettikahvila Hurinan ATK-järjestelmää. Järjestelmä
sisältää yksitoista PC-tietokonetta, langattoman lähiverkon, Internet-yhteyden ja
koneiden kesken jaetun lasertulostimen. Lisäksi jokaiseen PC-tietokoneeseen on
asennettu SafetyCard-turvakortti, joka suojaa koneita palauttamalla järjestelmän
jokaisella käynnistyskerralla.
Teoriassa kerrotaan olennaiset asiat PC-koneissa käytetyistä komponenteista, selvitetään langattoman lähiverkon toimintaa ja käsitellään yleisiin tiloihin tarkoitetun SafetyCard-turvakortin toimintaa ja asetuksia. Lisäksi tutustutaan Hurinan
koneisiin asennettuun Windows 2000 Professional-käyttöjärjestelmään ja sen tärkeimpiin ominaisuuksiin nettikahvilan kannalta. Myös nettikahvilaan asennetuista
ohjelmista kerrotaan lyhyesti.
Opinnäytetyössä toteutettu ATK-järjestelmän 11 PC-konetta muodostavat langattoman lähiverkon ottamalla yhteyden langattomilla verkkosovittimilla WSG
5000-tukiasemaan, joka puolestaan hoitaa lähiverkon liikenteen. Tukiasemaan on
kytketty käyttäjätunnusgeneraattori ja HP LaserJet 2300N-lasertulostin, joka on
kaikkien koneiden käytettävissä. Yhteys Internetiin on toteutettu ADSLtekniikalla, Cisco 873 ADSL-reitittimen avulla, joka on kytketty WSG 5000tukiasemaan. ADSL-yhteyden nopeus ulospäin on yksi megabitti sekunnissa ja
sisään tulevan datan liikennöintinopeus on kahdeksan megabittiä sekunnissa.
Hurinaan asennettujen ohjelmien tärkeimpänä kriteerinä on ollut ohjelmien maksuttomuus. Tietokoneisiin on asennettu Windwos-käyttöjärjestelmän lisäksi muun
muassa F-Secure Anti-virus-virustorjuntaohjelma, OpenOffice.org-toimistoohjelmisto, Apple QuickTime ja -QuickTime Player, Macromedia Flash ja ShockWave Player, Mozilla Firefox ja MSN Messenger.
PC-koneille suoritetuista suorituskykytesteistä ilmeni, että tietokoneiden suorituskyky ei ollut huippuluokkaa. Käytännössä on kuitenkin todettu koneiden suorituskyvyn riittävän Hurinan tarpeisiin. Koneisiin asennetut ohjelmat ovat olleet täysin
riittäviä nettikahvilan asiakkaiden tarpeisiin. Myös SafetyCard-turvakortti on käytännössä osoittautunut erittäin toimivaksi ja koneiden uudelleenasennuksilta on
vältytty lähes täysin. Kokonaisuudessaan ATK-järjestelmä on osoittautunut toimivaksi.
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ABSTRACT
This study deals with creating and evaluating the ADP system of the Hurina
Internet Café. The system consists of eleven PC computers, a wireless local area
network, an Internet connection and a laser printer that is shared with the computers. In addition, each computer also has a SafetyCard safety card, which protects the computers by restoring the system in every boot.
The first part deals with the most important components which are used in the PC
computers of Hurina, key issues of a wireless local area network and the SecureCard, which is intended to be used in public premises. In addition the Windows
2000 Professional operating system and its most important features are presented.
There is also a short introduction of the programs which are used in Hurina.
TheADP system carried out in this thesis is formed by eleven computers in a wireless local area network. The computers are connected with wireless network
adapters to a WSG 5000 wireless access point that deals with the traffic in the
local area network. The account generator and HP LaserJet 2300N laser printer,
which are shared by all the computers, are connected to the access point. Connection to the Internet is carried out by using ADSL technology by a Cisco 873
ADSL router, which is connected to the WSG 5000 access point. The download
speed of the ADSL connection is eight megabits per second and the upload speed
is one megabit per second.
The most important criterion about the programs which are installed in Hurina is
that they are free of charge. Besides the Windows operating system there are the
following programs: F-Secure Anti-Virus-virus protection program, Apple
QuickTime and -QuickTime Player, Macromedia Flash and -ShockWave Player,
Mozilla Firefox and MSN Messenger.
The results of benchmarks revealed that the performance of the computers was not
very good. Nevertheless, in practise the performance has shown to be good
enough to meet the requirements of Hurina. The programs that are installed to the
computers have proved to be completely sufficient to the needs of Hurina’s customers. Also SafetyCard has proved to be a very good solution in practice and
there has been little need for re-installing. As a whole, the ADP system has been a
functional solution.
Keywords: WLAN, PC, SecureCard, Windows, local area network
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LYHENNELUETTELO
ADSL

Asymmetric Digital Subscriber Line, modeemitekniikka, jolla tavallisella puhelinlinjalla on mahdollista siirtää jopa 8 megabittiä
sekunnissa

AGP

Accelerated Graphics Port, Intelin kehittämä, emolevylle tarkoitettu oma liitäntä näytönohjainta varten.

ALU

Arithmetic and Logic Unit, suorittimen aritmeettis-looginen yksikkö

ATA

AT Attachment, ide-aseman liitäntätapa

ATK

automaattinen tietojenkäsittely, käsittää lähes kaiken tietotekniikkaan liittyvän

BIOS

Basic Input-Output System, tietokonekoodi, joka etsii ja lataa käyttöjärjestelmän keskusmuistiin tietokoneen käynnistyessä

CMOS

Complementary Metal Oxide Semiconductor, kanavatransistoreihin perustuva mikropiiritekniikka

CPU

Central Processing Unit, suoritin, tietokoneen sydän, joka suorittaa
tietokoneohjelman sisältämiä konekielisiä käskyjä.

CSMA/CA

Carrier Sense Multiple Access With Collision Avoidance, tietoliikenteen siirtotien varausmenetelmä, jolla useat lähettävät tietokoneet jakavat samaa siirtotietä

DIMM

Dual In-line Memory Modules, 64-bittinen muistimoduuli. Pentium-mikrossa tarvitaan tällaisia muisteja 32/36-bittisistä SIMMmuisteista poiketen vain yksi kappale kerrallaan.

DMA

Direct Memory Access, suora muistiosoitus. Oheislaite voi siirtää
tietoa suoraan muistiin ilman prosessoria parantaen suorituskykyä.

DVI

Digital Visual Interface, VGA-liittimen seuraajaksi kehitetty digitaalinen liitin

FAT

File Allocation Table, tiedostojärjestelmä, joka kehitettiin Microsoftin DOS-käyttöjärjestelmää varten

FAT32

File Allocation Table 32, paranneltu versio FATtiedostojärjestelmästä

FSB

Front Side Bus, väylätaajuus

IDE

Intelligent Drive Electronics, alkuperäinen ide-standardi, joka
mahdollisti kahden oheislaitteen lisäämiseen ide-liitäntään.

I/O

Input/Output, tulo/lähtö

POST

Power On Self Test, automaattinen toiminnantarkistus tehdään
tietokoneen käynnistyessä

NTFS

New Technology File System, Microsoftin Windows NT käyttöjärjestelmän käyttämä tiedostojärjestelmä

PC

Personal Computer, Intel-yhteensopivilla prosessoreilla varustettu
tietokone

PCI

Peripheral Component Interconnect, tietokoneväylä, jonka avulla
liitetään lisälaitteita tietokoneeseen

PS/2

Personal Series/2, IBM:n vuonna 1987 julkistama mikrokanavaarkkitehtuuria hyödyntänyt laitesarja

RIMM

Rambus In-Line Memory Module, Rambus-yhtiön kehittämä muistikampa

RJ-45

Registered Jack-45, parikaapelin liitintyyppi

SATA

Serial Advanced Technology Attachment, liitäntä kiintolevyn tai
CD/DVD-aseman kytkemiseksi tietokoneeseen

SCSI

Small Computer System Interface, väylä, joka mahdollistaa 7 tai
useampaa kanavaa tai ohjainta käytettäessä vielä useamman sisäisen tai ulkoisen oheislaitteen lisäämisen järjestelmään

SDRAM

Dynamic Random Access Memory, luku-ja kirjoitusmuistin tyyppi,
jossa jokainen bitti tallennetaan erilliseen kondensaattoriin, vaatii
säännöllistä virkistämistä

USB

Universal Serial Bus, sarjaväyläarkkitehtuuri oheislaitteiden liittämiseksi tietokoneeseen

VGA

Video Graphics Array, näytön analoginen liitäntätapa

1 JOHDANTO
Hurina on elokuussa 2004 avattu, nuorille suunnattu nettikahvila/monitoimitila.
Hurina sijaitsee Lahden ydinkeskustassa, Vapaudenkadulla vakuutusyhtiö Pohjolan vanhoissa tiloissa. Tilaa on yhteensä noin 300 m2, joka on jaettu oleskelutilaan
ja tietokonetilaan. Tietokoneet on sijoitettu tilan toiseen päätyyn, jossa niiden
käyttö sujuu rauhallisesti.

Hurinan ikäraja on 13 vuotta ja kävijöiden ikähaitari on 13–20 vuotta. Suurin osa
kävijöistä on kuitenkin 15–17-vuotiaita. Hurinassa on 11 Internet-yhteydellä varustettua tietokonetta nuorten käytettävissä. Internetin käytön lisäksi Hurinassa
voi myös muun muassa pelata biljardia ja erilaisia seurapelejä, lukea lehtiä, kuunnella musiikkia tai katsella televisiota. Nettikahvilan käyttäjissä onkin havaittu
kahta ryhmää, osa nuorista tulee nimenomaan nettiyhteyksien takia, osa viettämään muuten vain aikaa ja tapaamaan kavereitaan.

Tässä opinnäytetyössä toteutettiin nettikahvilan ATK-järjestelmä. Työn toteuttaminen alkoi kesäkuussa 2004, jolloin suoritin varsinaisen laitteiston- ja ohjelmiston asennustyön. Opinnäytetyössäni tutkin teoreettisesti ATK-järjestelmässä käytettyjä komponentteja ja ohjelmistoja. Pyrin myös perustelemaan ratkaisuja, joihin
Hurinassa on päädytty. Lopuksi suoritin laitteistolle joukon erilaisia testejä.

Opinnäytetyössäni olennaisena osana on myös SafetyCard-turvakortin tutkiminen,
joka on Hurinassa erittäin tärkeä, sillä sen ansiosta tietokoneiden ylläpito ei vaadi
täysipäiväistä mikrotukihenkilöä. Lisäksi käsittelen Hurinassa käytössä olevaa
langatonta lähiverkkoa.
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2 LÄHIVERKKO JA INTERNET
Hurinan lähiverkko on toteutettu langatonta teknologiaa, WLAN:ia (Wireless Local Area Network) hyödyntäen. Langattomuuden ansiosta nettikahvilan tilan kaapelointiin ei ole jouduttu investoimaan. Myös tilan järjestystä on helpompi muuttaa, kun ei tarvitse huolehtia lähiverkkokaapeloinnista. Lisäksi nettikahvilan asiakas saa käyttöönsä Internet-yhteyden omalla langattomalla verkkosovittimella
varustetulla kannettavalla tietokoneella.

Yhteys Internetiin on toteutettu Päijät-Hämeen Puhelimen 8/1 Mbit/s ADSLliittymällä. Yhteyden nopeus on siis ulospäin yksi megabitti sekunnissa ja sisään
tulevan datan liikennöintinopeus on kahdeksan megabittiä sekunnissa.

Verkko toimii kuviossa 1 esitetyllä tavalla, tietokoneet kytkeytyvät langattoman
verkkosovittimen avulla WSG 5000 langattomaan tukiasemaan, joka puolestaan
on kytketty Cisco 873 ADSL-reitittimeen. WSG 5000 tukiasemassa on myös
käyttäjätunnusgeneraattori käyttäjätunnusten tulostamista varten. Lisäksi verkossa
on HP Laserjet 2300N–tulostin, joka on jaettu kaikille koneille.

Kuvio 1 verkon rakenne
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2.1 TCP/IP Protokolla
Verkkoprotokollat saavat verkon kautta paketteja vaihtavat koneet ymmärtämään
toisiaan. Protokolla määrittelee tarkkaan miten, siirrettävä tieto laitetaan pakettiin,
miten lähettäjän ja vastaanottajan yhteystiedot koodataan ja miten tiedetään, mistä
koneiden välisestä yhteydestä kussakin paketissa on kyse. Vain samaa protokollaa
käyttävät/ymmärtävät koneet voivat keskustella/nähdä toisensa verkon kautta.

TCP/IP-protokolla (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) on useammasta protokollasta muodostunut protokollaperhe. TCP/IP-protokolla mahdollistaa tietokoneessa esimerkiksi WWW:n selaamisen ja erilaisten pääteyhteysistuntojen ottamisen etäkoneeseen. Tietokoneeseen on siis asennettava TCP/IPprotokolla ja sen tarvitsemat määritykset ennen koneen liittämistä verkkoon.

TCP/IP-protokolla muodostuu kolmesta osasta ja se toimii pääpiirteissään seuraavalla tavalla. Tietokoneessa käytettävän ohjelman protokolla (esim. FTP) määrittelee varsinaisesti verkossa siirrettävän datan muodon. Kun halutaan siirtää tavaraa tietokoneelta toiselle, niin TCP-protokolla määrittelee, miten siirros on tehtävä
ja huolehtii tiedon luotettavasta siirrosta. Varsinainen tiedonsiirto tapahtuu kuitenkin IP-paketteina IP-protokollan mukaisesti. (Granlund 2000, 10.)

Sovellustasolla TCP/IP-protokollaperhe sisältää seuraavat protokollat:
•

HTTP (Hyper Text Transfer Protocol)

•

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)

•

FTP (File Transfer Protocol)

•

NEWS

•

TELNET

HTTP on protokolla WWW-sivujen siirtämiseen Internetin kautta. WWW:ssa
asiakasohjelma (selain) ja palvelinohjelma keskustelevat keskenään käyttämällä
HTTP-protokollaa. Internet-verkossa on sähköpostin siirtoon määritelty SMTPyhteyskäytäntö. Se on syntynyt Unix-tietokoneiden väliseen sähköpostin välitykseen aikana, jolloin oli käytössä vain seitsemän bittinen merkistö. Tämän vuoksi
siitä puuttuu muun muassa ääkköset.
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FTP on yhteyskäytäntö tiedostojen siirtämiseen. Se tarjoaa käyttäjän tunnistuksen
ja käyttöoikeuksien tarkistuksen. NEWS on protokolla, jota käytetään uutisryhmien artikkelien välittämiseen palvelinkoneelta asiakasohjelmaan. TELNET on virtuaalipäätteen yhteyskäytäntö. TCP/IP käyttäjä voi päätteeltään tai mikrotietokoneeltaan käyttää verkkoon liitettyjä tietokoneita ja näiden ohjelmia. Telnetin avulla voidaan ottaa yhteys mitä erilaisimpiin tietokoneisiin. (Puska 2000, 159.)

2.2 WLAN
WLAN:in tarkoituksena on tarjota verkkoyhteys, joka toimii kohtalaisen laajalla
alueella ilman hankalia johtoja. Hurinan langaton lähiverkko on IEEE802.11bstandardin mukainen, ja sen nimellinen maksimisiirtonopeus on 11 Mb/s. Todellinen siirtonopeus on kuitenkin vain 6-8 Mb/s, sillä käytännön suorituskykyä pienentävät asemien synkronointi, radioasemien hidas reagointi, mahdolliset taajuuden muutokset, lähiverkkokehysten pilkkominen ja uudelleen kokoaminen ja
CSMA/CA-vuoronvaraus. 802.11b-standardi määrittelee verkon taajuudeksi 2,4
GHz. (Puska 2000, 119.)

WLAN voidaan muodostaa joko pelkästään langattomia verkkoyhteyksiä käyttävien työasemien kesken tai sitten johdollisen verkon jatkeena. Pelkästään langattomia työasemia sisältävää WLAN:ia kutsutaan usein ad-hoc langattomaksi lähiverkoksi, koska siinä ei ole muita tiedonsiirtotapoja WLAN -laitteiden lisäksi. Adhoc WLANeja, joissa on langattomien tiedonsiirtotekniikoiden lisäksi myös muita
tiedonsiirtovälineitä, kutsutaan infrastruktuurin WLAN -nimellä. Hurinan verkko
on infrastruktuuri WLAN, sillä se sisältää myös tukiaseman, jonka kautta se on
liitetty langalliseen verkkoon. (Puska 2000, 120–121.)

2.3 WSG 5000-asetukset
WSG 5000:n asetuksia voi muokata Internet-selaimen avulla. Selaimen osoiteriville syötetään IP osoite, joka on oletuksena 10.59.1.1. Tämän jälkeen konfigurointi-ohjelma käynnistyy ja kysyy käyttäjätunnusta ja salasanaa, jonka jälkeen
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asetuksia pääsee muokkaamaan. Ohjelmassa on seuraavat valikot: Wizard setup,
Advanced setup, System status, System tools ja Help.

WSG 5000 mahdollistaa väliaikaisten tunnusten luomisen. Tämän asetuksen saa
käyttöön kytkemällä varmennuksen päälle. Asetuksen ollessa käytössä asiakas
tulostaa WSG 5000:n liitetyllä käyttäjätunnusgeneraattorilla itselleen määräaikaiset käyttäjätunnukset, joilla asiakas kirjautua Internetiin. Määräajan umpeuduttua
Internet-yhteys suljetaan. Hurinassa varmennusasetus ei yleensä ole päällä, joten
käyttäjien ei tarvitse erikseen kirjautua, eikä netin käytössä ole aikarajoitusta.

2.4 Langattomien verkkokorttien asetukset
Verkkokorttien asetuksiin tehdään tarvittavat muutokset verkkokortin ajuriohjelman Configuration-välilehdeltä. Wireless-mode asetuksen tulee olla infrastructure. Muihin asetuksiin ei tarvitse tehdä muutoksia, sillä oletuksena asetukset ovat
oikein. Lisäksi tukiasema on valittava, ennen kuin verkkoyhteys on käytettävissä,
tämä tapahtuu kuviossa 2 esitetyllä tavalla.

Kuvio 2. Tukiaseman valinta
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3 KÄYTTÖJÄRJESTELMÄ JA OHJELMAT
Hurinan koneiden ohjelmia valitessa on pyritty jättämään kaikki tarpeettomat ohjelmat pois. Pelejä koneisiin ei ole asennettu laisinkaan lukuun ottamatta Windowsin mukana toimitettavia neljää peliä. Asennettavia ohjelmia valitessa on
myös pyritty ottamaan huomioon nettikahvilan käyttäjien toiveet.

Ohjelmien maksuttomuus on ollut myös tärkeä kriteeri ohjelmia valitessa, ja ainoat maksulliset ohjelmat ovatkin Microsoft Windows 2000 Professionalkäyttöjärjestelmä ja F-Secure anti-virus-virustorjunta. Näihin ohjelmiin kuitenkin
Lahden kaupungin nuorisopalveluilla oli ennestään voimassa olevat lisenssit.
Muita asennettuja ohjelmia ovat: OpenOffice.org, QuickTime Player, Flash
Player, Shockwave Player, Mozilla Firefox ja MSN Messenger.

3.1 Windows 2000 Professional-käyttöjärjestelmä
Käyttöjärjestelmä luo perustan muille ohjelmille. Ilman käyttöjärjestelmää ei konetta voi käyttää mihinkään. Käyttöjärjestelmä huolehtii myös oheislaitteiden ja
ohjelmien yhteispelin sujuvuudesta. Tietokoneessa voi olla myös useita käyttöjärjestelmiä, jolloin käynnistäessä valitaan haluttu käyttöjärjestelmä.

Windows 2000 Professional-käyttöjärjestelmä perustuu Windows NTtekniikkaan, joten se on turvallisempi ja luetettavampi kuin esimerkiksi Windows
98. Windows 2000 on kuitenkin helppokäyttöisempi kuin Windows NT 4, sillä
siinä on muun muassa Plug and Play-tuki ja Windows 98:n kaltainen käyttöliittymä, joten se soveltuu myös tavallisille käyttäjille. (Microsoft 2006.)

Suorituskyvyltään Windows 2000 Professional on edeltäjiään parempi, sillä se
sisältää pehmeämmin toimivan moniajon sekä skaalaantuvan muistin- ja suoritintuen, joiden ansiosta tiedot saadaan nopeammin käyttöön. Suurin parannus tulee
kuitenkin tiedostojärjestelmästä. Windows 98 tukemien FAT-ja FAT32 tiedostojärjestelmien lisäksi Windows 2000 sisältää myös NTFS 5.0-tiedostojärjestelmän.
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Se sisältää turvaominaisuuksia, sisällön indeksoinnin, ominaisuuksien antamisen
ja paremman osioiden tilan hallinnan. (Honeycut 1999, 11.)

Microsoftin tavoitteena on ollut yhdistää kotikäyttöön ja yrityskäyttöön tarkoitettujen käyttöjärjestelmien ominaisuudet yhdeksi vakaaksi käyttöjärjestelmäksi.
Tästä tavoitetta ei kuitenkaan täysin saavutettu, ja Windows 2000 julkaistiin neljänä eri versiona. Windows Millennium on kuitenkin vain riisuttu versio Windows
2000 Professionalista ja rakentuu samalle koodille kuin Windows 98 eikä siis
pohjaudu Windows NT Workstationin perustalle. Windows Millennium on suunniteltu erityisesti vastaamaan pelaajien tarpeita. Näiden lisäksi Windows 2000perheeseen kuuluvat yritysten palvelinkäyttöön tarkoitettu Windows 2000 Server
ja suurten järjestelmien ylläpitoon, kuten palveluntarjoajien (ISP) keskuskoneiden
ylläpitoon tarkoitettu Windows 2000 Advanced Server. (Miettinen ja Perälä 2000,
6.)

3.2 Windows 2000 Professionalin apuohjelmat

Windows 2000:n mukana tulee joukko apuohjelmia eri käyttötarkoituksia varten.
Nämä pienet sovellukset voivat toimia apuna jokapäiväisessä työskentelyssä ja
ovat tarpeellisia nettikahvilassa, jossa ei vaadita ammattitason ohjelmia. Asennettuja apuohjelmia ovat muun muassa tekstinkäsittelyohjelmat muistio (Notepad) ja
WordPad, kuvankäsittelyohjelmat Paint ja Kodakin valmistama Imaging, laskin
(Calculator), komentorivi (Command Prompt) ja järjestelmätyökalut. Muistion
avulla voi kirjoittaa ASCII-muotoista tekstiä, jossa ei käytetä erityismuotoiluja.
Muistio soveltuu asetustiedostojen muokkaamiseen ja pienimuotoisten tekstitiedostojen kirjoittamiseen. WordPad on sekä ulkoasultaan että työtavoiltaan pelkistetty versio Microsoftin Word-tekstinkäsittelyohjelmasta. WordPadilla voidaan
kirjoittaa muotoiltua perustekstiä jokapäiväiseen käyttöön. Muistiosta poiketen
WordPadissa voidaan käyttää erilaisia tekstimuotoiluja.

Kuvankäsittelyä varten Windowsin mukana tulee kaksi alkeellista ohjelmaa: Paint
ja Imaging. Paint on pistegrafiikkaa hyödyntävä piirrosohjelma, jonka avulla voi
muokata valmiita bittikarttakuvia (.bmp) tai piirtää itse uusia kuvia. Imagingohjelman kuvankäsittelyominaisuudet ovat rajoitetut, mutta sen avulla voi skanna-

8

ta kuvia ja liittää niitä tekstidokumentteihin. Ohjelma on tarkoitettu pääasiassa
sähköisten asiakirjojen hallintaan.

Windowsin laskin sisältää kaksi tilaa: perinteisen nelilaskimen ja funktiolaskimen.
Funktiolaskintilassa on 2-, 8-, 10- ja 16-lukujärjestelmät sekä trigonometriset ja
potenssinäppäimet. Lukuja laskimeen voi syöttää joko näppäimistön tai hiiren
avulla.

Komentorivi-apuohjelma muistuttaa DOS-käyttöjärjestelmän käyttöliittymää.
Komentorivin avulla voi suorittaa tekstipohjaisia komentoja. Se on täysin merkkipohjainen tapa hallita ja muokata tiedostoja, joten hiirellä ei voi mitenkään hallita
komentorivin tapahtumia. Komentoriviä käytettäessä tulee ottaa huomioon, että
Windowsin suojaukset eivät päde siihen, joten esimerkiksi poistetut tiedostot eivät
siirry roskakoriin vaan poistuvat lopullisesti.

3.2.1 Järjestelmätyökalut
Järjestelmätyökaluja ovat Ajoitetut tehtävät (Scheduled Tasks), Järjestelmäntiedot
(System Information), Levyn Eheytys (Disk Defragmenter), Aloitus (Getting Started), Levyn uudelleenjärjestäminen (Disk Cleanup), Merkistö (Character Map) ja
Varmuuskopiointi (Backup).

Ajoitettujen tehtävien avulla voi suorittaa erilaisia tehtäviä automaattisesti tiettynä
ajankohtana. Järjestelmätietojen avulla voi puolestaan selvittää vikatilanteita ja
tarkistaa, mitkä oheislaitteet ovat asennettuna järjestelmään. Järjestelmätiedot onkin ylläpidon kannalta ajateltuna erittäin tarpeellinen työkalu.

Levyn eheytys-sovellus järjestelee kiintolevyn sisällön uudelleen niin, että olemassa oleva tieto on mahdollisimman tiiviisti levyllä. Kun tiedostot sijaitsevat
tiiviisti, jäljellä oleva käyttötila on yhtenäisempi ja silloin ohjelmatkin toimivat
nopeammin. Ohjelman voi myös asettaa tarkistamaan mahdollisia virheitä kiintolevyltä.
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Levyn uudelleenjärjestäminen auttaa poistamaan tarpeettomat tiedostot kiintolevyltä. Levyn uudelleenjärjestäminen-toiminto etsii asemasta väliaikaiset tiedostot,
Internet-välimuistitiedostot ja tarpeettomat ohjelmatiedostot, jotka voidaan turvallisesti poistaa. Käyttäjä voi valita poistetaanko kaikki nämä tiedostot vai vain osa
niistä.

Merkistö-ohjelman avulla saadaan erikoismerkkejä. Tätä tarvitaan silloin, kun
tekstinkäsittelyohjelmassa ei ole omaa erikoismerkkien lisäämistoimintoa. Merkkien kopiointi kohdeohjelmaan tapahtuu leikepöydän kautta. Varmuuskopiointisovellus mahdollistaa varmuuskopioiden ottamisen tiedostoista. Käyttäjä voi valita, otetaanko varmuuskopio vain tietyistä tiedostoista vai peräti koko kiintolevystä. Varmuuskopion voi tallentaa kiintolevylle, levykkeelle tai jollekin ulkoiselle
varmentimelle.

3.2.2 Multimedia-apuohjelmat
Windows 2000 sisältää myös joukon alkeellisia viihdeapuohjelmia. Näitä ovat
CD-soitin, Äänenvoimakkuus, Ääninauhuri ja Windows Media Player. Lisäksi
Windowsin mukana asentuu neljä peliä, jotka ovat Vapaakenttä, Miinaharava,
Pasianssi ja Pinball.

CD-soitin-apuohjelmalla voi nimensä mukaisesti kuunnella musiikkia CDlevyiltä. Ohjelmalla voi tehdä myös soittolistan, jonka mukaan kappaleita soitetaan. Äänenvoimakkuus-ohjelmalla voi säätää erikseen esimerkiksi CD-äänien,
WAV-äänien ja MIDI-äänien voimakkuutta. Ääninauhuri-apuohjelmalla voi nauhoittaa ääniä esimerkiksi mikrofonin avulla tai CD-levyltä ja tallettaa niitä WAVmuotoon. Ääninauhurilla voi myös kuunnella WAV-tiedostoja ja miksata niitä
yhteen uudeksi äänitiedostoksi. Windows Media Player –apuohjelma mahdollistaa
musiikin kuuntelun lisäksi videoiden katselun. Tuettuja formaatteja ovat muun
muassa MIDI-, MP3-, MPEG-, MOV-, ASF- ja AVI-tiedostot.
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3.2.3 Internet-apuohjelmat
Muista apuohjelmista poiketen, Internet-apuohjelmat vastaavat ominaisuuksiltaan
kaupallisia ohjelmia, ja ne ovat jatkuvassa käytössä niin koti- kuin yritysmaailmassakin. Nettikahvilassa Internet-apuohjelmat ovat välttämättömiä. Windows
2000:n mukana tulee lukuisia Internet-apuohjelmia, Hurinassa tärkein näistä on
Microsoft Internet Explorer WWW-selain (World Wide Web). Muita tarpeellisia
apuohjelmia ovat muun muassa Microsoft Outlook Express, HyperTerminal, Ohjatun Internet-yhteyden muodostaminen (Internet Connection Wizard) ja Verkkoja puhelinverkkoyhteydet (Network and Dial-up Connections).

Microsoft Outlook Expressin avulla voi lukea ja lähettää sähköposti- ja uutisryhmäviestejä ja liittää niihin liitetiedostoja. Sen ominaisuudet ovat täysin riittävät
peruskäyttöön, ja sillä voi muun muassa lajitella saapuneita sähköpostiviestejä
niiden lähettäjien perusteella ja ylläpitää omaa sähköpostiosoitteistoa. Outlook
Express tukee myös useita käyttäjätilejä.

Hyperterminal-ohjelman avulla voi ottaa merkkipohjaisia pääteyhteyksiä esimerkiksi Unix-palvelimiin. Sillä voi modeemin tai ISDN:n avulla soittaa palvelimen
soittosarjaan tai aktiivisen Internet-yhteyden avulla muodostaa yhteys TCP/IPprotokollaa käyttäen.

Ohjatun Internet-yhteyden muodostamisen avulla voi määrittää tietokoneen asetukset oikeiksi Internet-käyttöä varten. Ohjelma antaa käyttäjälle monivalintakysymyksiä, ja asetukset tehdään näihin monivalintakysymyksiin vastaten. Verkkoja puhelinverkkoyhteyksien avulla voi muodostaa yhteyden toisiin tietokoneisiin,
verkkoihin tai Internetiin.

3.2.4 Microsoft Internet Explorer-selain
WWW-selain on yksi monipuolisimmista ja tärkeimmistä nykyisistä sovellusohjelmista. Sen avulla luetaan uutisia, pelataan pelejä ja pidetään yhteyttä ystäviin
ympäri maailmaa. Hurinassa on käytössä Internet Explorer 6 Service Pack 1-
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päivityspaketilla. Internet Explorer on sulautettu saumattomasti muuhun Windows-käyttöjärjestelmään, eikä sen käyttämistä voi täysin välttää, vaikka WWW:n
selailuun käyttäisi jotain muuta WWW-selainta. IE:stä on tullut ylivoimaisesti
käytetyin selain sen jälkeen, kun se Windows 95 myötä pakattiin valmiina käyttöjärjestelmän mukaan, tätä ennen suosituin selain oli Netscape. Suosion myötä
myös viruskirjoittajat ovat olleet IE:stä kiinnostuneita, ja suuri osa nykyisistä viruksista leviääkin Internet Explorerissa olevien aukkojen kautta. (Tietokone
2006.)

3.2.5 Ohjauspaneeli
Ohjauspaneeli (Control Panel) on erittäin tärkeä erityisesti järjestelmän ylläpitäjälle, sillä ohjauspaneeliin on koottu laaja joukko ohjelmia, joiden avulla voi hallita
tietokoneeseen liitettyjä lisälaitteita, asentaa ja poistaa laitteita, lisätä ja poistaa
ohjelmistoja, muokata työpöydän ulkonäköä sekä hallita verkkoyhteyksien toimintaa. Ohjauspaneelin toimintoihin pääsee myös muita reittejä, mutta ohjauspaneelin pääasiallinen tarkoitus onkin selkeyttää järjestelmän hallintaa.

3.2.6 Service Pack 4
Vaikka Windows 2000 on huomattavasti turvallisempi kuin Windows 98, on siinä
silti lukuisia tietoturva-aukkoja. Näitä aukkoja on korjattu käyttöjärjestelmän päivityksillä. Service Packeihin on koottu runsaasti erilaisia päivityksiä. Service Pack
4 on viimeinen Windows 2000 Professionalille julkaistu päivityspaketti. Tietoturvaongelmien korjaamisen lisäksi se parantaa sovellusten yhteensopivuutta ja käyttöjärjestelmän luotettavuutta. (Microsoft 2006.)

3.3 F-Secure Anti-Virus
Virukset ovat tänä päivänä PC-maailmassa jatkuva riesa, ja uusia viruksia ilmestyy päivittäin, joten ajan tasalla oleva virustorjuntaohjelma on välttämätön. Hurinan koneita suojaa viruksilta F-Secure anti-virus-ohjelman lisäksi SafetyCardturvakortti. SafetyCard ei kuitenkaan yksinään riitä virussuojaksi, sillä järjestel-
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mänvalvojana kirjauduttaessa SafetyCardin suojaus ei toimi, jolloin koneet ovat
alttiita viruksille.

F-Secure Anti-Virus tarkkailee aktiivisesti konetta virusten varalta ja estää käyttäjää avaamasta saastuneita tai vaarallisia tiedostoja. Haluttaessa voidaan koneelle
suorittaa myös täydellinen virusskannaus, joka käy läpi koneen kovalevyn tai levykkeen sisällön. Kun F-Secure Anti-Virus on toiminnassa, käyttäjän ei tarvitse
erikseen suorittaa virustarkistuksia tiedostoille, koska virustorjuntaohjelma estää
haitallisten tiedostojen käynnistämisen ja kopioinnin.

3.4 OpenOffice.org 1.1-toimisto-ohjelmisto
OpenOffice.org -ohjelmisto on avoimeen lähdekoodiin ja avoimiin standardeihin
perustuva ilmainen toimisto-ohjelmistopaketti. OpenOffice.orgin perustyön teki
StarDivision-niminen yritys. Tuolloin ohjelmistopaketin nimi oli StarOffice. Sun
Microsystems osti StarDivisionin vuoden 1999 kesällä. StarOfficesta syntynyt
OpenOffice siirtyi avoimeen kehitykseen vuoden 2000 lokakuussa. (Wallenius,
2003, 1.)

OpenOffice.org sisältää vastineet Microsoftin Word-, Excel- ja PowerPointohjelmille. OpenOffice.org osaa avata ja tallentaa tiedostoja kaikissa Microsoft
Office-paketin käyttämissä tiedostomuodoissa. OpenOffice.org-ohjelmisto on
valittu Hurinaan Microsoft Office-ohjelmiston asemasta sen maksuttomuuden
vuoksi.

OpenOffice kokonaisuus sisältää seuraavat toimistosovellukset:
•

OpenOffice.org Writer-tekstinkäsittelyohjelma

•

OpenOffice.org Calc-taulukkolaskentaohjelma

•

OpenOffice.org Impress-esitysgrafiikkaohjelma

•

OpenOffice.org Draw-piirto-ohjelma
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OpenOfficen heikkoutena voidaan pitää suomen kielen tavutuksen ja oikoluvun
puuttumista, sillä Sun Microsystems on lisensoinut tavutus- ja oikolukuohjelman
Lernout & Hauspie Speech Product N.V:ltä. Se sisältyy maksulliseen StarOffice
6.0-ohjelmaan. OpenOfficelle on kuitenkin saatavilla Pasi Ryhäsen tekemä Soikko-oikolukukomponentti. Se ei sisälly OpenOffice.orgiin, sillä se on suljettua lähdekoodia. Sitä saa kuitenkin jakaa vapaasti. (OpenOffice.org 2006.)

3.5 Apple QuickTime ja -QuickTime Player 6.5
QuickTime on Apple Computerin kehittämä Windows ja Mac OS käyttöjärjestelmissä toimiva multimedian toistamiseen tarkoitettu tietokoneohjelma.

QuickTime asentuu plug-iniksi selaimeen ja mahdollistaa kuvien katselun, liikkuvan kuvan toistamisen ja musiikin kuuntelun internetistä suoraan selainikkunassa.
Sen ensimmäinen versio julkistettiin vuonna 1991 Macintosh-tietokoneille. Myöhemmin ohjelmasta julkaistiin Windows versio, josta tulikin erittäin suosittu, koska ohjelma oli ensimmäisiä kunnollisia ohjelmia, joilla voitiin katsella videokuvaa. Myöhemmin varsinkin web-käytössä QuickTime-videosta on muodostunut
standardi. QuickTime Player puolestaan mahdollistaa äänen ja liikkuvan kuvan
toistamisen kiintolevyltä. QuickTime Player tukee lukuisia eri ääni- ja kuvaformaatteja. (Apple 2006.)

3.6 Macromedia Flash ja -Shockwave Player
Flash Player on selainlaajennus, joka mahdollistaa Macromedian Flash-ohjelmalla
toteutettujen sisältöjen katselun ja selaamisen. Flash on multimediaformaatti, jolla
voidaan toteuttaa esimerkiksi animaatiota, erilaisia visuaalisia efektejä, pelejä ja
www-sivustojen käyttöliittymiä. Flash soveltuu erinomaisesti perusmultimedian ja
yksinkertaisempien pelien esittämiseen WWW:ssä. Hurinassa on käytössä Flash
Playerin versio 7.0.19.0.
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Shocwave Player puolestaan mahdollistaa Macromedia Director-ohjelmalla toteutettujen sisältöjen katselun ja selaamisen. Directorin Shockwave-toteutuksilla pystytään esittämään erittäin monipuolista, vuorovaikutteista WWW-multimediaa.

3.7 Mozilla Firefox
Internet Explorerin lisäksi Hurinan koneisiin on asennettu englanninkielinen Mozilla Firefox-selain. Firefox on maailman suosituin avoimeen lähdekoodiin pohjautuva WWW-selain, siinä on useita Internet Explorerista puuttuvia ominaisuuksia, joista tärkeimpiä ovat ponnahdusikkunoiden eli popuppien esto, mahdollisuus
näyttää useampi WWW-sivu samassa ikkunassa, älykkäämpi hakukoneisto, uudet
tietoturvaominaisuudet ja uudentyyppinen verkosta ladattujen tiedostojen käsittely. (Mozilla.org 2006.)

3.8 MSN Messenger 7.0
MSN Messenger on Microsoftin kehittämä ja julkaisema pikaviestintäohjelma.
Viestien lähettämisen lisäksi Messengerillä voi lähettää nettikameran avulla liikkuvaa kuvaa. Mikrofonin ja kaiuttimien avulla myös kaverin kanssa puhuminen
on mahdollista. Hurinaan Messenger on asennettu asiakkaiden toiveesta.
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4 LAITTEISTO
Hurinan laitteistoa valittaessa on pyritty edulliseen mutta toimivaan kokonaisuuteen. Itse PC-koneet olivat kesällä 2004 niin hinnaltaan kuin suorituskyvyltään
alle senhetkisen keskitason. Koneiden suorituskyky on kuitenkin nettikahvilan
tarpeisiin riittävä, sillä koneisiin ei ole asennettu raskaita sovelluksia, kuten pelejä.

Nettikahvilan koneet koostuvat Asus P4S533-MX-emolevystä, Intel Celeron 4A
2,4 GHz-suorittimesta, 512MB keskusmuistista, Maxtorin 40 gigatavun kiintolevystä ja BenQ 17” LCD-näytöstä. Lisäksi kaikissa koneissa on D-Link DWL120+ tai Belkin Wireless G USB langaton verkkosovitin. PC-koneiden tekniset
tiedot on listattu liitteessä 1. Lisäksi Hurinassa on Cisco 837 ADSL reititin, WSG
5000 langaton tukiasema ja HP Laserjet 2300N-tulostin.

4.1 Asus P4S533-MX-emolevy
Emolevy on PC-laitteiston tukiranka, jota pitkin kaikki koneessa liikkuva tieto
kulkee. Tietovirtoja ohjailevana ytimenä toimii emolevypiirisarja. Piirisarja sisältää tavallisesti etelä- ja pohjoisosan. Eteläosa hoitaa emolevylle integroitujen laajennuskorttien toimintaa. Lisäksi eteläosa hoitaa hitaammat datavirrat, kuten kiintolevyohjaimen, sarja- ja rinnakkaisportin sekä PCI-väylän. Pohjoisosa puolestaan
hoitaa suorittimen, muistin ja näytönohjaimen välisestä kommunikoinnista.

P4S533-MX on SiS:n piirisarjaan perustuva emolevy. Eteläosa on malliltaan 962L
ja pohjoisosa 651. Emolevyn prosessorikanta on tyypiltään Socket 478, joten se
sopii Intelin Pentium 4 ja Celeron prosessoreille. Muistipaikkoja emolevyllä on
neljä, joista kaksi on 184 pinnisiä DDR DIMM paikkoja ja kaksi 168 pinnisiä
SDRAM DIMM paikkoja. Laajennuskortti paikkoja emolevyllä on neljä, joista
yksi on AGP-väylä ja kolme PCI-väylää. IDE väyliä emolevyllä on kaksi, jotka
molemmat ovat tyypiltään UltraDMA. Ulkoisia I/O liitäntöjä emolevyllä on seuraavasti: sarjaportti, VGA portti, PS/2 näppäimistöportti, PS/2 hiiriportti, neljä
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USB 2.0 porttia, RJ-45 portti, S/PDIF liitäntä, sekä äänen tulo- ja lähtöliitäntä.
(AsusTek Computer 2006.)

Asus P4S533-MX on hyvä valinta Hurinan koneiden emolevyksi, sillä se siihen
on integroitu runsaasti ominaisuuksia, joiden ansiosta PC-koneiden kokonaishinta
ei nouse liian korkeaksi. Tärkeimpiä integroituja ominaisuuksia ovat äänikortti ja
näytönohjain. Vaikka erityisesti näytönohjain on suorituskyvyltään vaatimaton, on
se silti nettikahvilan tarpeisiin riittävä.

4.2 BIOS
BIOS on tietokonekoodi, joka etsii ja lataa käyttöjärjestelmän keskusmuistiin tietokoneen käynnistyessä. Se hoitaa myös matalan tason kommunikoinnin ja tietokonelaitteiston hallinnan, joka vähimmillään on tuki näppäimistölle ja alkeellinen
tuki näytölle ja levylle, jolta BIOS ladataan.

BIOS sisältää Setup-ohjelman, jossa määritetään laitteiston kokoonpanoasetuksia
ja joista suurta osaa voidaan muuttaa ja säätää. Setup-ohjelma käyttää mikron kokoonpanotietojen säilytykseen CMOS-nimellä tunnettua piiriä. Näiden tietojen
avulla tietokoneen käyttöjärjestelmän käynnistys pystytään aloittamaan. Hurinan
koneissa ei ole jouduttu tekemään suuria muutoksi BIOS:n asetuksiin, sillä Setupohjelma osaa automaattisesti valita sopivat asetukset. Asetusten muokkaamisesta
manuaalisesti voi kuitenkin olla hyötyä, ja parhaassa tapauksessa sillä voidaan
saavuttaa tietokoneen suorituskyvyn paranemista. BIOS:n Setup-ohjelmasta voidaan myös tarkkailla muun muassa emolevyn ja prosessorin lämpötilaa sekä jännitetasoja.

Kun tietokone käynnistetään, suoritetaan BIOS-piiriltä ensimmäisenä laiteosien
tarkistus eli POST (Power On Self Test). käynnistysohjelma. POST tekee lukuisia
systeemin toimintojen tarkastuksia, kuten esimerkiksi seuraavat osat: muisti, näppäimistö, levyasemat ja näytönohjain. Virhetilanteen ilmaantuessa POST ilmoittaa
siitä merkkiäänillä ja virhekoodeilla. Näiden avulla voidaan etsiä, missä kyseinen
vika on. Kun tietokoneen laitteisto on tutkittu, aloitetaan käyttöjärjestelmän la-
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taaminen levyasemalta. BIOS on tallennettu tietokoneen emolevyllä olevalle
flash-muistille ja se on mahdollista päivittää tarvittaessa. P4S533-MX emolevy
käyttää AwardBIOS v.6.0:aa.

4.3 Intel Celeron 4 A 2,4 GHz-suoritin
Suoritin, eli mikroprosessori, on PC-koneen sydän, ja se vaikuttaa eniten tietokoneen suorituskykyyn. Mikroprosessorit sisältävät miljoonia transistoreita. Transistorien muodostama mikroprosessorin sisäinen toiminta voidaan karkeasti jakaa
kahteen ryhmään: ohjausyksikköön sekä aritmeettisloogiseen yksikköön eli laskentaan ja vertailuun. Prosessori on siis oikeastaan vain nopea laskukone, joka
muokkaa syötettyä dataa halutuksi. Mikroprosessori eli suoritin on siis integroitu
piiri, jonka elektroniikka kykenee suorittamaan muistiin talletettuja konekäskyjä
askel (käsky) kerrallaan. Suorittimen suorittamat käskyt ovat toiminnaltaan hyvin
yksinkertaisia. Näitä käskyjä ovat yhteenlasku, lukujen vertailu ja luvun muistista
hakeminen ja muistiin vieminen. Suoritin on yhdistetty muistiin väylällä, jonka
kautta se voi käsitellä tietoja muistissa. Suorittimen toiminnan nopeutta säätelee
väylän nopeudet, jotka piirin sisällä ovat huomattavasti suurempia kuin piirin ulkopuolella. Suorittimelle tyypillinen kellotaajuus tarkoittaa suorittimen sisäisen
väylän nopeutta.

Hurinan tietokoneissa käytössä olevissa Celeron suorittimissa sisäinen kellotaajuus on 2,4 GHz ja ulkoisen väylän kellotaajuus, eli FSB (Front Side Bus) 400
MHz (4*100 MHz) muistiväylän kellotaajuuden ollessa vain 100 MHz. Kellotaajuus on määritelty BIOS:sta asettamalla muistiväylän kellotaajuudeksi 100 MHz
ja asettamalla kertoimeksi 24, jolloin kellotaajuudeksi saadaan 24*100 MHz = 2,4
GHz. Suorittimen tekniset tiedot on esitetty liitteessä 2. (Lähteinen, Pietikäinen ja
Kosonen 2001, 19-21.)

Suorittimen perusosat ovat ohjausyksikkö ja ALU (Arithmetic and Logic Unit).
Ohjausyksikkö noutaa konekäskyjä muistista ja vastaa niiden suorittamisesta.
ALU taas toimii ohjausyksikön käskyjen alaisena ja suorittaa yksinkertaisia laskuja vertailutoimenpiteitä. Normaalisti suoritin hakee muistin muistipaikoista kone-
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käskyjä numeroinnin mukaisessa järjestyksessä ja suorittaa ne vuorollaan. (Lähteinen, Pietikäinen ja Kosonen 2001, 20.)

Intel Celeron 4 suoritin on edullisempi versio Intelin Pentium 4 suorittimesta. Celeron ei yllä samalla kellotaajuudella toimivan Pentium 4 suorittimen suorituskykyyn, sillä siinä on vain 128 kilotavua L2 tason välimuistia, jota Pentium 4
(Northwood) suorittimessa on nelinkertainen määrä eli 512 kilotavua. (Intel
2006.)

4.4 Keskusmuisti
Kaikki prosessorin käsiteltävänä olevan tiedon on sijaittava emolevyllä sijaitsevassa keskusmuistissa. Keskusmuistia kutsutaan usein myös RAM-muistiksi,
vaikka RAM tarkoittaa vain keskusmuistin muistipiirien tekniikkaa. Keskusmuistista katoavat kaikki tiedot aina, kun virta katkaistaan mikrotietokoneesta. Siten
käyttöjärjestelmäkin ladataan aina tietokoneen käynnistyksen yhteydessä levymuistista keskusmuistiin. Keskusmuisti rakennetaan nykyisin muistipiireistä koostuvilla DIMM- tai RIMM-muistimoduuleilla. DIMM-moduuleja on erilaisia, ja
siten ne sisältävät erilaisin tekniikoin toimivia muistipiirejä, joten emolevyt toimivat vain tietyillä malleilla. (Lähteinen, Pietikäinen ja Kosonen 2001, 24, 294.)

Hurinan koneissa on kaksi kappaletta 256 megatavun Kingstonin valmistamaa
184-pinnistä DDR-SDRAM DIMM-muistikampaa. Muistista 32 megatavua on
emolevylle integroidun näytönohjaimen käytössä. Muistit on spesifioitu 333 MHz
(DDR) nopeudelle asti (2*166 MHz), mutta Hurinan koneiden muistiväylä on
nopeudeltaan vain 100 MHz (200 MHz DDR), joten muistien nopeus on riittävä.
DDR-SDRAM (Double Data Rate) muistin siirtonopeus on tavalliseen SDRAMmuistiin verrattuna kaksinkertainen, sillä DDR-muisti liikuttaa tietoa datasiirrossa
kellosignaalin molemmilla reunoilla. (Lähteinen, Pietikäinen ja Kosonen 2001,
313.)
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4.5 Kiintolevy
Kiintolevy on tietokoneen pitkäaikainen massamuisti. Kiintolevyt käyttävät magneettista tallennusmenetelmää ja ovat edelleen eniten käytetty massamuistitekniikka.

Kiintolevyjä on erilaisilla liitännöillä varustettuina. Yleisimmät levyjen liitäntätavat ovat IDE/ATA, SCSI sekä SATA. Kuluttajakäytössä on myös ulkoisia USBja FireWire-väylään kytkettäviä kiintolevyjä, jotka ovat näppäriä tietojen siirrossa
koneelta toiselle sekä varmuuskopioinnissa. Näiden lisäksi on olemassa myös
ensisijaisesti palvelinkäyttöön tarkoitettuja Fibre Channel-kiintolevyjä. (Lähteinen, Pietikäinen ja Kosonen 2001, 393.)

Hurinan kiintolevyt ovat kapasiteetiltaan 40 gigatavua. Ne ovat Maxtorin valmistamia Ultra-ATA/133 kiintolevyjä ja niiden pyörimisnopeus on 5400 kierrosta
minuutissa. Ultra-ATA/133:lla tarkoitetaan IDE-liitännäistä laitetta, jonka siirtonopeus on 133 megatavua sekunnissa. Vaikka 40 gigatavua on nykymittapuun
mukaan varsin vaatimaton kiintolevyn kapasiteetti, niin riittää se silti, sillä SafetyCard poistaa nettikahvilan käyttäjien tallentamat tiedostot jokaisen käynnistyksen yhteydessä, eikä näin ollen kiintolevy pääse täyttymään turhista tiedostoista.

4.6 Näyttö
Näyttö on tärkeä mikrotietokoneen laiteosa, jonka avulla tietokonetta käytetään.
Näytöt ovat parantuneet kaikin osin PC-mikrojen historian ajan. Vanhat CRT:t
(Cathode Ray Tube) eli kuvaputkinäytöt menettävät jatkuvasti suosiotaan, kun
nestekidenäytöt yleistyvät niiden tekniikan kehittyessä ja hintojen tippuessa.

Nestekidenäyttö (LCD-näyttö, Liquid Crystal Display) on rakenteeltaan aivan
erilainen kuin tavallinen kuvaputkinäyttö. Ulkomuodoltaan näyttö on litteä ja hyvin ohut. Se on kevyt ja helppo sijoittaa, koska se ei vie pöytätilaa paljoakaan.
Lisäksi virrankulutus on alle puolet kuvaputkinäytön virrankulutuksesta.
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Nestekidenäytön kuvan terävyys ja kontrasti ovat huomattavasti parempia kuin
kuvaputkinäytössä. Lisäksi nestekidenäytön kuva ei välky. Virkistystaajuus on
yleensä 60 Hz, jolla kuvaa päivitetään. Itse pisteet voivat olla joko päällä tai pois,
joten samanlaista virkistystä ei tarvita kuten kuvaputkinäytöissä.

Nestekidenäytön paneeli koostuu pienistä soluista, joita ohjataan sähkövirralla.
Näytön valaistuksen hoitaa paneelin takaa löytyvä taustavalo. Pöytäkoneisiin tarkoitetut nestekidenäytöt on toteutettu uudemmalla TFT-aktiivimatriisitekniikalla,
jossa jokaista ruudun nestekidesolua ohjataan itsenäisesti. Vanhemmassa passiivimatriisitekniikassa soluja ohjataan riveittäin. Aktiivimatriisin etuja ovat nopeus
ja parempi kuvanlaatu. (Lähteinen, Pietikäinen ja Kosonen 2001, 264.)

Nestekidenäyttöjen huonoja puolia ovat rajoittunut katselukulma sekä tarkkuus.
Kuvaputkinäytön katselukulma on laaja, eikä kuva huonone katsottaessa ruutua
sivusta. Nestekidenäytön kuva heikkenee siirryttäessä pois näytön edestä tai muutettaessa katselukulmaa pystysuunnassa. Eri näyttöjen välillä on jonkin verran
eroja katselukulman laajuuden suhteen, mutta kaikissa malleissa ominaisuus tulee
kuitenkin selvästi esille. Nestekidenäyttö on suunniteltu käytettäväksi tietyllä kuvatarkkuudella. Suurempaa tarkkuutta ei ole mahdollista käyttää. Jos matalampaa
tarkkuutta halutaan käyttää koko näytöllä, kuvasta tulee sumea ja joskus myös
palikkamainen.

TFT näytön kuva muodostetaan kolmen paneelin avulla. TFT näyttöjen paneeleja
on neljää eri tyyppiä, jotka eroavat toisistaan vasteajoiltaan, kontrastiltaan, katselukulmaltaan ja värimääriltään. TN+Film (Twisted Nematic) on yleisin ja edullisin paneelityyppi. Vasteajaltaan se on nopea, mutta TN paneelit ovat vain 6 bittisiä, joten sillä ei saavuteta aitoa 24-bittistä kuvaa. Lisäksi TN paneelien katselukulma on rajoittunut. Muita paneelityyppejä ovat IPS (In-Plane Switching), S-IPS
(Super-IPS), MVA (Multi-domain Vertical Alignment) ja PVA (Patterned Vertical Alignment). (Lähteinen, Pietikäinen ja Kosonen 2001, 497.)

Hurinan BenQ FP767 näytöt ovat 17-tuumaisia, ja ne on toteutettu TN paneeleilla.
Näyttöjen vasteaika on 16 millisekuntia ja niiden resoluutio on 1280*1024. Näytöissä ei ole lainkaan digitaalista DVI-liitäntää, vaan ainoastaan analoginen VGA-
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liitäntä. Tästä ei kuitenkaan ole haittaa, sillä emolevylle integroidussa näytönohjaimessa on myös ainoastaan VGA-liitäntä. Nettikahvilan käyttöön näyttöjen kuvanlaatu ja ominaisuudet ovat riittäviä.

4.7 Langaton verkkosovitin
Hurinassa oli alun perin jokaisessa koneessa D-linkin verkkosovitin, mutta kolmesta koneesta ne varastettiin. Varastetut verkkosovittimet korvattiin Belkinin
valmistamilla verkkosovittimia, sillä D-linkin verkkosovittimia ei ollut tuolloin
saatavilla. Varkausongelmasta on päästy eroon sijoittamalla verkkosovittimet tietokonekoteloiden sisälle kuvion 3 mukaisesti.

Kuvio 3 D-Link verkkosovitin kotelon sisällä.

4.8 WSG 5000 langaton tukiasema ja Cisco 837 ADSL reititin
WSG 5000 on yleisiin tiloihin tarkoitettu 802.11b–standardin mukainen langaton
tukiasema. Se toimii vapaalla 2,4 gigahertsin taajuudella ja sen teoreettinen maksimisiirtonopeus on 11 megabittiä sekunnissa. WSG 5000:ssa on myös neljä RJ45 liitäntää, joihin on verkkokaapelilla mahdollista kytkeä oheislaitteita tai tietokoneita. WSG 5000 tukee myös IP-protokollaan laajennusta, jonka avulla voidaan
ottaa käyttöön virtuaalilähiverkot (Virtual LAN, VLAN). Tämän laajennuksen
avulla yhden reitittimelle tulevan kaapelin yli saadaan kulkemaan dataa useam-

22

masta eri aliverkosta. Tämä laajennus vaatii tukea myös siltä kytkimeltä joka on
kyseisen kaapelin toisessa päässä.WSG 5000:n tekniset tiedot on esitetty liitteessä
3. (Puska 2000 Satku, 107-108.)

Cisco 837 on tehokas ja monipuolinen ADSL reititin. Siinä on muun muassa 4
porttinen 10/100 Ethernet-kytkin ja kehittyneet tietoturvaominaisuudet.
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5 WINSCHOOL SAFETYCARD-TURVAKORTTI
WinSchool SafetyCard on erityisesti koulujen, kirjastojen tai muussa yhteis- ja
yleisökäytössä oleviin PC-tietokoneisiin suunniteltu turvakortti. SafetyCardin
(kuviossa 4) tehtävänä on suojata asetuksia ja ohjelmia kaikilta tavallisen käyttäjän tekemiltä tahallisilta ja tahattomilta muutoksilta ja näin ollen vähentää mikrotuen työtaakkaa. Tarvittavat asetusmuutokset ja ohjelmien asennukset voi tehdä,
kun SafetyCardin käynnistysvalikosta kirjaudutaan järjestelmänvalvojana koneelle.

Kuvio 4 SafetyCard -turvakortti

5.1 SafetyCardin laitteistovaatimukset
WinSchool SafetyCard vaatii vähintään 486-tason suorittimen ja yhden PCI korttipaikan. Kiintolevy tilaa SafetyCard tarvitsee vain noin 3 % kiintolevystä. SafetyCard tukee kiintolevyä 200 gigatavuun asti. Suositeltavaa on tehdä yli 100 Mb
osioita. SafetyCard ottaa viimeisestä osiosta osan itselleen käyttöön, joten viimeisen osion tulisi olla suurempi kuin 3 % kiintolevyn koosta. Asennettaessa MSDOS käyttöjärjestelmää käynnistys osio ei saa ylittää 8.4 gigatavua. SafetyCard
mahdollistaa kahdeksan eri osiota. Viimeinen osio ei saa olla NTFS-osio. Jos kiin-
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tolevyllä on pelkkä NTFS-osio, niin silloin on tehtävä myös pieni FAT32 osio tai
jätettävä osioimatta osa levystä. Levyneheytysohjelmaa (Defrag.exe) ei saa käyttää Käyttäjätilassa (User Mode), koska tällöin kone saattaa jumiutua. Jos tietokone
on asennettu ”Recovery” levyltä, niin SafetyCard ei välttämättä toimi oikein. SafetyCard voidaan asentaa MS-DOS, Windows 3.x, 95, 98, ME, 2000, NT tai XP
käyttöjärjestelmiin. (Renet Oy 2006.)

5.2 SafetyCard-kortin asentaminen
WinSchool SafetyCard asentaminen ei vaadi uudelleen osioimista tai kiintolevyn
alustusta. Kortti voidaan asentaa tietokoneeseen, jossa on jo käyttöjärjestelmä.
Suojaus alkaa välittömästi SafetyCard-kortin ja -ohjelmiston asennusten jälkeen.
SafetyCard-kortin asentaminen paikoilleen on helppoa, ja se tapahtuu seuraavan
ohjeen mukaisesti:

1. Tietokoneen virta sammutetaan ja kansi poistetaan.
2. SafetyCard kiinnitetään vapaaseen PCI-korttipaikkaan.
3. Tietokoneen kansi asetetaan takaisin paikoilleen.
4. Virta kytketään tietokoneeseen.

Korttia asennettaessa on varmistettava, että kortti on täysin paikoillaan PCIkorttipaikassa, muussa tapauksessa kortti voi vaurioitua. Kortin asennuksen jälkeen on asennettava ohjelmisto WinSchool PCI SafetyCard-asennuslevykkeeltä.
Asennusohjelma näyttää levyn tiedot kuvion 5 mukaisesti.

Kuvio 5 levyn tiedot
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5.3 SafetyCardin asetukset
SafetyCardin asetuksia voi muokata setup-valikosta, johon pääsee pääikkunasta
F10-näppäimellä. Setup valikossa on seuraavat valikot: Options, Toolbox, Disk
Copy, FDISK, About ja Quit. Hurinan SafetyCard asetukset on esitetty liitteessä
4.

5.3.1 Options-valikko
Options-valikosta voidaan asettaa kaikki salasanat, joita ovat Admin password
(järjestelmänvalvojan salasana), Teacher password (opettajan salasana) ja Restore
password (palautus salasana). Salasanojen enimmäispituus on kahdeksan merkkiä.
Järjestelmänvalvojan salasanaa tarvitaan, kun tehdään muutoksia SafetyCardin
asetuksiin. Opettajana kirjauduttaessa voidaan tehdä muutoksia ohjelmiin sekä
Windowsin asetuksiin, mutta ei SafetyCardin asetuksiin. Palautussalasanaa tarvitaan järjestelmän palautukseen.

Options-valikosta asetetaan myös Boot Sequence (käynnistysjärjestys), I/O Protection Level (kiintolevyn I/O suojauksen taso), CMOS Protection Level (CMOS
suojauksen taso), CMOS Recovery Check (CMOS palautuksen tarkistus), CMOS
Polling Time (BIOSin tarkistus aika), Driver Level ja Buffer Size.

Boot Sequency määrää, miltä osiolta kone käynnistetään, Hurinassa arvoksi on
asetettu BIOS, joten kone käynnistetään, kuten biosissa on määritelty. Muita vaihtoehtoja ovat A:, eli levykeasema, ja C: eli C-asema.

I/O protection level ennalta ehkäisee kiintolevyn vioittumista. SafetyCard keskeyttää automaattisesti koneen toiminnan, jos jotain epänormaalia toimintaa havaitaan. Hurinassa tämä asetus on None, eli suojaus ei ole käytössä. Muita suojaustasoja ovat Basic (perus) ja Full (täysi).

CMOS suojaus ilmoittaa, jos BIOSin tietoja on muutettu. Lisäksi SafetyCard
varmistaa, tallennetaanko muutetut tiedot vai palautetaanko vanhat. Suojauksen
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tasot ovat None (ei suojausta), Basic (perus) ja Full (täysi). Hurinassa tämä suojaus ei ole käytössä. CMOS palautuksen tarkistus palauttaa BIOSin asetukset, jos
niitä on muutettu. Vaihtoehtoja ovat Automatic (automaattinen), Every (aina),
Daily (päivittäin), Weekly (viikottain) ja Monthly (kuukausittain). Tämä toiminto
on kuitenkin käytössä vain, jos CMOS suojauksen taso on Full, eli tämäkään toiminto ei ole Hurinan koneissa käytössä. Myöskään BIOSin tarkistus aika-asetus ei
ole käytössä, sillä myös se edellyttää, että CMOS suojauksen taso on täysi.

Driver Level-asetuksen tarkoituksena on parantaa SafetyCardin ja Intel Ultra ATA
Storage-ajureiden yhteensopivuutta. Tasoja voi valita yhden ja viiden väliltä. Hurinassa tämä on jätetty oletusasetukseen, joka on taso neljä. Buffer Sizeasetuksella määritellään, kuinka suuren osuuden SafetyCard ottaa käyttöönsä.
Hurinassa tämä asetus on 1223 Mt. (Renet Oy 2006.)

5.3.2 Toolbox-valikko
Toolbox-valkikosta (kuvio 6) voidaan tehdä kiintolevyn osioiden asetukset, muokata käynnistysvalikkoa, vaihtaa SafetyCardin otsikointia ja päivittää sekä poistaa
SafetyCard ohjelmisto.

Kuvio 6 Toolbox-valikko

Partition Setting, eli osioiden asetukset-valikossa voidaan vaihtaa osioiden nimet,
asettaa käyttäjän salasana, määritellä osion tyyppi ja voidaan asettaa palautuksen
ja tyhjennyksen aikaväli. Hurinan koneissa on vain NTFS-osio, joten kiintolevystä
on täytynyt jättää noin 3 % osioimatta. Osion tyyppiasetuksia ovat seuraavat:
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– System
Käynnistyspartitio mahdollistaa tietokoneen käynnistyksen ja Restore/Protection
(palautus/suojaus) toiminnot.

– Boot
Käynnistyspartitio mahdollistaa vain tietokoneen käynnistyksen. Restore/Protection (palautus/suojaus) toiminnot eivät ole käytössä.

– Data
Datapartitio, jossa tietokoneen käynnistys ei ole mahdollista eivätkä Restore/Protection (palautus/suojaus) toiminnot ole käytössä.

– None
Partitio on käyttäjälle piilossa.

Hurinassa osion tyyppinä on System. Schedule (aikaväli) määrittää palautuksen
(restore) ja tyhjennyksen (clear) halutun aikavälin. Aikaväli voi olla Daily (päivittäin), Every (aina käynnistettäessä), Weekly (viikottain), Monthly (kuukausittain)
tai Manual (manuaalisesti). Hurinassa järjestelmä palautetaan jokaisen käynnistyksen yhteydessä.

Käynnistysvalikon muokkaus sisältää neljä eri asetusta, jotka ovat Hot Key Help
(pikanäppäimet), Save Pervious (tallenna), Restore Previous (palauta) ja Startup
Delay (käynnistys viive). Hot Key Help-asetus mahdollistaa pikanäppäinten käytön. Hurinassa pikanäppäimet on sallittu (Enable). Save Pervious-asetus sallii
käyttäjätilassa (User Mode) tehtyjen muutosten tallentamisen. Vaikka tämä asetus
on sallittu, niin se ei toimi, sillä palautus-asetus on tilassa ”aina”. Restore Previous-asetus on sallittu, ja sen avulla voidaan palauttaa tallennetut asetukset. Startup
Delay-asetus määrittelee käynnistyksen viiveen. Järjestelmän lataaminen alkaa
viiveen kuluttua. Valittavat ajat ovat kaksi (2), viisi (5), kymmenen (10) tai 20
sekuntia sekä Immediate (välittömästi). Jos valitaan Immediate. niin järjestelmä
ladataan ilman käynnistysvalikon näyttämistä. Lisäksi voidaan valita Always (aina), joka on Hurinassa käytössä. Tällöin käynnistysvalikko tulee aina näkyviin ja
järjestelmän saa käynnistettyä vain ENTER- tai Ctrl-Enter -näppäimillä.
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SafetyCardin käynnistysvalikon voi otsikoida uudelleen Set Header Title – valikosta. Otsikon enimmäispituus on 60 merkkiä. Hurinassa otsikoksi on asetettu
”paina ENTER”, jonka tarkoituksena on ohjeistaa nettikahvilan käyttäjää kirjautumaan koneelle käyttäjä tilassa. (Renet Oy 2006.)

SafetyCardin päivitys tapahtuu Software Upgrade – toiminnon avulla. Unistall –
toiminto puolastaan poistaa SafetyCard – ohjelmiston, jonka jälkeen myös kortin
voi poistaa koneesta.

5.3.3 muut valikot
SafetyCadin muita valikoita ovat Disk Copy, FDISK, About ja Quit. Disk Copy –
toiminnolla voidaan kopioida koko kiintolevyn sisältö toiselle kiintolevylle. Ohjelmisto mahdollistaa kopioinnin kolmelle levylle kerrallaan. FDISK – ohjelmalla
voidaan osioida kiintolevy uudelleen. About kertoo ohjelman versionumeron sekä
valmistajan. Quit – toiminnolla puolestaan pääsee pois asetuksista ja valitaan tallennetaanko asetuksiin tehdyt muutokset.
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6 LAITTEISTON JA LÄHIVERKON TESTAUS
PC-koneitten suorituskyvyn testaukseen on käytetty SiSoftwaren Sandra Lite
2005 SR3-testiohjelmaa. Sandrasta on Liten lisäksi olemassa Professional, Engineer ja Enterprise versiot. Litessä on vähiten ominaisuuksia, mutta se on ilmainen, ja jo sillä saa hyvän käsityksen koneen ominaisuuksista ja suorituskyvystä.
Ohjelmalla on testattu suoritin, muistit ja kiintolevy. Sandran testit ovat synteettisiä eli keinotekoisia, mutta ne antavat varsin vertailukelpoisia tuloksia. Testien
tarkoituksena on ollut kartoittaa pääpiirteittäin koneiden suorituskykyä ja selvittää
koneiden mahdolliset heikkoudet.

Langattoman lähiverkon toimivuutta on puolestaan testattu verkkokorttien omalla
ohjelmistolla. Lähiverkon testauksen tarkoituksena on ollut varmistaa, että jokaisella koneella on riittävän hyvä yhteys tukiasemaan.

6.1 Prosessorin suorituskyvyn mittaus Dhrystone- ja Whetstone-testeillä.
Whetstone on yksi ensimmäisistä synteettisistä suorituskyvyn mittausohjelmista.
Whetstone tehtiin alun perin mittaamalla erään yliopiston tieteellistä laskentakuormaa ja etsimällä ne paikat ohjelmista, joissa kului suurin osa ajasta. Testiohjelma tehtiin näiden eniten CPU-aikaa vievien kohtien perusteella. Ohjelmassa
lasketaan silmukassa neliöjuuren, trigonometristen funktioiden ja normaalien liukuluoperaatioiden avulla matemaattisia lausekkeita. Ajoajan ja suoritettujen operaatioiden määrän perusteella ohjelma laskee MFLOPS-luvun (millions floating
point operations per second) eli miljoonaa liukulukuoperaatiota sekunnissa. (Patterson ja Hennesy 1990, 594.)

Dhrystone-testi tehtiin, kuten Whetstone, synteettisenä ohjelmana kuvaamaan
ohjelmankehitysympäristön kuormitusta. Suurin osa Dhrystonen CPU-ajasta kuluu tosin vakiomerkkijonojen kopioinnissa. Lisäksi toteutustavasta johtuen ovat
jotkut toimittajat optimoineet kääntäjiään kopioimaan vakiomerkkijonoja sana
(yleensä neljä tavua) kerrallaan, jolloin saavutetaan suurempi suorituskyky.

30

Dhrystone-ohjelman ongelmana on myös ohjelman pieni muistivaatimus ja se,
että se on liian yksinkertainen verrattuna todellisiin ohjelmankehitysympäristön
ohjelmiin. Lisäksi aikaisemman version suoritusta saattoi nopeuttaa moninkertaiseksi optimoimalla sisäkkäisiä tyhjiä aliohjelmakutsuja pois. Tuloksen Dhrystonetesti antaa MIPS-lukuna (Millions Instructions Per Second) eli miljoonaa operaatiota sekunnissa. (Patterson ja Hennesy 1990, 594.)

Testeissä tulee ottaa huomioon, että Whetstone-testi on optimoitu Intelin SSE2käskykannalle. Tuloksien vertailusta nähdään (kuvio 7), että Hurinan 2,4 GHz
Celeron-suoritin häviää molemmissa testeissä 2 GHz Pentium 4-suorittimelle,
joka on vertailuun valituista suorittimista hitain. Testien tarkat tulokset on esitetty
liitteessä 5.

Kuvio 7 laskentatehon vertailu

6.2 Multimediatesti
Tämä testi mittaa suorituskykyä käyttämällä suorittimen multimedialaajennuksia,
kuten MMX, 3DNow! ja SSE(2/3). Testi käyttää hyväkseen Mandelbrotin joukon
fraktaaleja, joiden avulla voidaan luoda luonnollisia objekteja, kuten vuoria ja
pilviä.

Ohjelma testaa suorituskykyä kokonaisluvuilla ja liukuluvuilla. Kuviosta 8 nähdään, että tässäkin testissä Hurinan Celeron-suoritin häviää kaikille vertailusuorittimille. Tarkat testitulokset on esitetty liitteessä 6.
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Kuvio 8 multimediatestin vertailu

6.3 Tiedostojärjestelmän nopeus
Tässä testissä mitataan kiintolevyn nopeutta. Tulokseen vaikuttaa myös tiedostojärjestelmä, käytössä oleva väylä ja levyohjain. Ohjelma testaa kiintolevyn puskuroitua, jaksottaista ja satunnaista luku- ja kirjoitusnopeutta, sekä hakuaikaa. Kiintolevyn kokonaissuorituskyky on esitetty kuviossa 9 ja yksityiskohtaiset testitulokset liitteessä 7. Testin tulos oli yllättävä, sillä kiintolevyn suorituskyky oli odotettua parempi. Hyvä tulos herättää epäilyksiä testin luotettavuudesta.

Kuvio 9 kiintolevyn kokonaissuorituskyky

6.4 Muistiväylän nopeus
Sandran testi perustuu suosittuun STREAM muistiväylän nopeustestiin. Väylänleveyttä on testattu kokonaisluvuilla ja liukuluvuilla. Tulokset on esitetty kuviossa
10 ja yksityiskohtaiset tulokset liitteessä 8. Tuloksista havaitaan, että teoreettisesta
maksiminopeudesta (3200 MB/s) jäädään huomattavasti.
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Hurinan muistiväylän nopeutta heikentää integroidun näytönohjaimen kanssa jaettu muisti. Tätä ongelmaa ei voi kiertää ja ainoa ratkaisu on erillinen näytönohjain,
jonka ostaminen ei kustannussyistä tule kyseeseen. Suorituskykyä on kuitenkin
mahdollista parantaa hieman säätämällä muistin ajoitusta BIOS:sta.

Kuvio 10 muistiväylän nopeus

6.5 Yhdistetty suorituskyky
Tässä testissä on yhdistetty aikaisempien testien tulokset (kuvio 11). Lisäksi tässä
testissä on myös testattu verkon nopeutta. Tarkemmat tulokset on esitetty liitteessä 9.

Vertailukoneeksi on valittu 2 GHz Pentium 4 ja Intel 855PM piirisarja, PC2100U
DDR-muistilla. Vertailukone on kiintolevyn suorituskykyä lukuun ottamatta parempi jokaisella osa-alueella. Tulos oli odotettavasti, sillä Celeron-suorittimen
pienempi L2 välimuisti vaikuttaa huomattavasti suorituskykyyn. Lisäksi integroidun näytönohjaimen vaikutus suorituskykyyn heikentävästi on suuri.

Kuvio 11 yhdistetty suorituskyky
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6.6 Lähiverkon testaus
Hurinan langaton lähiverkko toimii 2,4 GHz radiotaajuudella. Verkkosovittimien
antennit ovat ympärisäteileviä, ja niiden valmistajan ilmoittama maksimikantama
avoimessa tilassa on 100 metriä. Hurinan tila on kuitenkin puoliavoin, ja tällaisessa tilassa maksimikantama on noin 30 metriä. Hurinassa kaikki koneet ovat 15
metrin säteellä tukiasemasta. Signaalin voimakkuuteen vaikuttaa koneiden etäisyys lisäksi mahdolliset esteet. Koneiden sijoittelu on esitetty kuviossa 12.

TA

9

2
6

4
11

1

7
8
5
10
3

Kuvio 12 tietokoneiden sijoittelu (TA = tukiasema)

Lähiverkkoa on testattu verkkosovittimien omilla ohjelmistoilla, eikä Belkinin ja
D-Linkin tulokset näin ollen ole vertailukelpoisia. Tulokset on esitetty taulukossa
1. Tuloksia vertailemalla havaitaan, että paras yhteys saavutetaan lähellä tukiasemaa sijaitsevissa koneissa.
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Verkkokortti

Yhteyden

Signaalin

Kone

D-Link

laatu

voimakkuus

1

X

94 %

95 %

2

X

100 %

74 %

3

Belkin

X

47 %

4

X

100 %

90 %

5

X

100 %

49 %

6

X

92 %

62 %

7

X

59 %

8

X

100 %

79 %

9

X

100 %

100 %

10
11

X
X

56 %
100 %

75 %

Taulukko 1 mittaustulokset

Signaalia vaimentavat myös tietokoneiden kotelot, sillä verkkosovittimet on jouduttu sijoittamaan koteloiden sisälle. Belkinin verkkosovittimella ei signaalin heikentymistä havaittu, mutta D-Linkin verkkosovittimella signaali heikkeni 18 %
(taulukko 2).

Kone

Verkkokortti

ulkopuolella

kotelossa

Verkkokortti

Yhteyden

Signaalin

Yhteyden

Signaalin

D-Link

laatu

voimakkuus

laatu

voimakkuus

3
8

Verkkokortti kotelon

Belkin
X

X

64 %
98 %

81 %

Taulukko 2 kotelon vaikutus signaalin voimakkuuteen

64 %
98 %

63 %
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7 YHTEENVETO
Hurina on ollut toiminnassa nyt yli puolitoista vuotta ja ATK-järjestelmä on osoittautunut erittäin toimivaksi. Asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä ja vaikka koneet
eivät suorituskyvyltään olekaan huippuluokkaa, ovat ne siitäkin huolimatta palvelleet käyttötarkoituksessaan hyvin. Myös SafetyCard on hoitanut tehtävänsä hyvin
ja uudelleen asennuksia olen joutunut tekemään vain muutaman kerran. Hurinaan
valitut ohjelmat ovat osoittautuneet riittäviksi, eikä uusia ohjelmia ole tarvinnut
MSN Messengeriä lukuun ottamatta asentaa laisinkaan.

Suuriin ongelmiin en törmännyt missään työn vaiheissa. SafetyCard kuitenkin
aiheutti pieniä ongelmia ohjelmiston asennusvaiheessa, sillä koneen kaatuessa
saattoi Windows-käyttöjärjestelmä korruptoitua. Tästä ongelmasta selvisin Windowsin uudelleenasennuksella.

Jälkikäteen ajateltuna USB-verkkosovittimien asemasta olisi kannattanut hankkia
PCI-väyläinen verkkosovitin. Tähän en kuitenkaan itse voinut vaikuttaa, sillä
verkkosovittimet oli jo hankittu Hurinaan, kun aloitin työn toteuttamisen. Kiintolevyt olisi ollut viisaampaa osioida kahteen osaan ja jättää toinen osio suojaamatta. Suojaamattomalle osiolle olisi voinut asentaa F-Secure Anti-virus-ohjelmiston,
jolloin automaattinen virustietokannan päivitys olisi toiminut myös nettikahvilan
asiakkaan ollessa kirjautuneena koneelle. Jälkikäteen tämän muutoksen tekeminen
on kuitenkin liian aikaa vievää.

Itse olen tyytyväinen Hurinan ATK-järjestelmän toimivuuteen. Tavoite luoda
toimiva ja luotettava ATK-järjestelmä täyttyi. Tietokoneissa on myös tulevaisuutta ajatellen päivitysvaraa ja koneiden tehon loppuessa on mahdollista investoida
erillisiin näytönohjaimiin tai jopa tehokkaampiin suorittimiin.
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Liite 1 tietokoneiden tekniset tiedot
Liite 2 suorittimen tekniset tiedot
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Liite 9 yhdistetyn suorituskykytestin tulokset

LIITE 1
Processor
Model : Intel(R) Celeron(R) CPU 2.40GHz
Speed : 2.40GHz
Performance Rating : PR2640 (estimated)
Cores per Processor : 1 Unit(s)
Threads per Core : 1 Unit(s)
Internal Data Cache : 8kB Synchronous, Write-Thru, 4-way set, 64 byte line size
L2 On-board Cache : 128kB ECC Synchronous, ATC, 2-way set, 64 byte line size, 2 lines per sector
Mainboard
Bus(es) : AGP PCI IMB USB
MP Support : No
MP APIC : Yes
System BIOS : Award Software, Inc. ASUS P4S533-MX ACPI BIOS Revision 1006
System : System Manufacturer System Name
Mainboard : ASUSTeK Computer INC. P4S533MX
Total Memory : 480MB DDR-SDRAM
Chipset 1
Model : ASUSTeK Computer Inc SiS651 CPU to PCI Bridge
Front Side Bus Speed : 4x 100MHz (400MHz data rate)
Total Memory : 512MB DDR-SDRAM
Shared Memory : 32MB
Video System
Monitor/Panel : BenQ FP767 ver.2
Adapter : SiS 650_651_M650_M652_740
Physical Storage Devices
Removable Drive : Levykeasema
Hard Disk : Maxtor 2F040L0 (38GB)
Hard Disk : USB MP3 USB Device
CD-ROM/DVD : HL-DT-ST CD-ROM GCR-8523B (CD 52X Rd)
Logical Storage Devices
1.44MB 3.5" (A:) : N/A
Hard Disk (C:) : 37GB (34GB, 92% Free Space) (NTFS)
Peripherals
Serial/Parallel Port(s) : 1 COM / 1 LPT
USB Controller/Hub : SiS 7001 PCI to USB Open Host Controller
USB Controller/Hub : SiS 7001 PCI to USB Open Host Controller
USB Controller/Hub : SiS 7002 USB 2.0 Enhanced Host Controller
USB Controller/Hub : USB Root Hub
USB Controller/Hub : USB Root Hub
USB Controller/Hub : USB 2.0 Root Hub
USB Controller/Hub : USB-massamuistilaite

LIITE 1
Keyboard : Standardi 101/102-näppäiminen tai Microsoft Natural PS/2 Keyboard
Mouse : PS/2 -yhteensopiva hiiri
MultiMedia Device(s)
Device : MPU-401-yhteensopiva MIDI-laite
Device : Standardi peliportti
Device : SoundMAX Integrated Digital Audio
Printers and Faxes
Model : HP LaserJet 2300 Series PCL 6
Power Management
AC Line Status : On-Line
Operating System(s)
Windows System : Microsoft Windows 2000 Professional (Win32 x86) 5.00.2195 (Service Pack 4)

LIITE 2
Processor
Model : Intel(R) Celeron(R) CPU 2.40GHz
Speed : 2.40GHz
Performance Rating : PR2640 (estimated)
Cores per Processor : 1 Unit(s)
Threads per Core : 1 Unit(s)
Package : FC µPGA478
Rated Speed/FSB : 2400MHz / 4x 100MHz
Multiplier : 24/1x
Minimum/Maximum Multiplier : 0/1x / 24/1x
Generation : G8
Name : P4C (Northwood) Celeron 130nm 2GHz+ 1.525V
Revision/Stepping : 2 / 9 (A)
Stepping Mask : D1
Microcode : MU0F2911
Core Voltage Rating : 1.525V
Maximum Physical / Virtual Addressing : 36-bit / 32-bit
Native Page Size : 4kB
Co-Processor (FPU)
Type : Built-in
Revision/Stepping : 2 / 9 (A)
Processor Cache(s)
Internal Data Cache : 8kB Synchronous, Write-Thru, 4-way set, 64 byte line size
Internal Trace Cache : 12kB Synchronous, Write-Thru, 8-way set, 64 byte line size
L2 On-board Cache : 128kB ECC Synchronous, ATC, 2-way set, 64 byte line size, 2 lines per sector
L2 Cache Multiplier : 1/1x (2400MHz)
Upgradeability
Socket/Slot : PGA 478
Upgrade Interface : ZIF Socket
Supported Speed(s) : 3.20GHz+
Processor Power Management
Processor Throttling Enabled : Yes
Throttle Range : 3% - 8%
Environment Monitor 1
Model : ITE IT8705F LPC
Version : 2.00
Mainboard Specific Support : No
Power Rating(s)
CPU Core Power : 58W (estimated)
Sensors
CPU Voltage : 1.52V

LIITE 2
Features
FPU - Co-Processor Built-in : Yes
VME - Virtual Mode Extensions : Yes
DE - Debugging Extension : Yes
PSE - Page Size Extension : Yes
TSC - Time Stamp Counter : Yes
MSR - Model Specific Registers : Yes
PAE - Physical Address Extension : Yes
MCE - Machine Check Exception : Yes
CX8 - Compare & Exchange 8-bytes Instruction : Yes
APIC - Local APIC Built-in : Yes
SEP - Fast System Call : Yes
MTRR - Memory Type Range Registers : Yes
PGE - Page Global Enable : Yes
MCA - Machine Check Architecture : Yes
PAT - Page Attribute Table : Yes
PSE36 - 36-bit Page Size Extension : Yes
PSN - Unique Serial Number : No
CLF - Cache Line Flush Support : Yes
DS - Debug Trace & EMON Store : Yes
ACPI - Software Clock Control : Yes
(W)MMX Technology : Yes
FXSR - Fast Float Save & Restore : Yes
SSE Technology : Yes
SSE2 Technology : Yes
SS - Self Snoop : Yes
HTT - Hyper-Threading Technology : No
TM - Thermal Monitor : Yes
PBE - Pending Break Enable : Yes
IA64 Technology : No
SSE3 Technology : No
MON - Monitor/MWait : No
DSCPL - CPL qualified Debug Store : No
VMX - Virtual Machine eXtensions : No
EST - Enhanced SpeedStep Technology : No
TM2 - Thermal Monitor 2 : No
SSE4 Technology : No
CID - Context ID : Yes
CX16 - Compare & Exchange 16-bytes Instruction : No
xTPR - Send Task Priority Messages : Yes
DAZ - Denormals Are Zero : Yes
Advanced Settings
Data Error Checking : No
Fast Strings : Yes
x86 FPU Compatibility Mode : No
Prefetch Queue : Yes
Branch Trace Storage : Yes
Data Cache Active Mode : Yes

LIITE 2
IO Queue Depth : 12 request(s)
TM - Thermal Monitor : Yes
Machine Check Architecture Settings
Number of Reporting Banks : 4 bank(s)
Extended Machine Check Support : Yes
Number of Extended Reporting Banks : 12 bank(s)

LIITE 3
Network Specification
IEE802.3 10BaseT Ethernet
IEE802.3u 100BaseTX Fast Ethernet
IEEE 802.11b Wireless LAN
ANSI/IEEE 802.3 NWay auto-negotiation
Wi-Fi Compatible
Compatibility
Communicate with all Wi-Fi
certificated wireless adapters
Interface
Four LAN ports (10BaseT/100BaseTX)
One WAN port (10BaseT/100BaseTX)
One Serial Port (1 DB9 Female RS232 for external
device application)
Power Requirement
Exdternal Power Adapter
Input: 100-240 VAC, 50/60 Hz, 1.0A
Output: 5V, 2.5A
Frequency Band
2400 - 2497 MHz ISM band
Wireless Operation Range in free space
150M@22Mbps
195M@11Mbps
325M@5.5Mbps
390M@2Mbps
455M@1Mbps
Wireless Data
22/11/5/2/1 Mbps with fallback
Range LED Indicators
One Power LED
One WAN Link/Activity LED
Four LAN Link/Activity LED
One Wireless Link/Activity LED
One Status LED
Encryption
64/128/256-bit RC4
External Antenna
2 dBi (max) dual diversity antenna with diversity
Type Modulation
PBCC/BPSK/QPSK/CCK
Emission

LIITE 3
Direct Squence Spread Spectrum (DSSS)
Wireless Media Access Control
CSMA/CA (Collission Avoidance) with ACK Protocol
Dimension
Size: 200(W) x 130(L) x 44(H) mm
Weight: About 400g (Net)
Weight Environment Conditions
Operating Temperature: -10 to 50° C
Storage Temperature: -20 to 70° C
Humidity: Max. 95% non-condensing
EMC Conformance
FCC part 15 Class B
VCCI Class B
CE
UL
Mounting
Desktop
Wall mounting

LIITE 4
SafetyCardin asetukset
Asetus
Options-valikko:
BOOT Sequence
I/O protection level
CMOS protection level
CMOS recovery check
CMOS polling time
Driver level
Backup mode
Buffer size (MB)
Toolbox-valikko:
Partition settings:
Type
System
Schedule
Configure startup menu:
Hotkey help
Save previous
Restore previous
Startup delay

Arvo
BIOS
None
None
Automatic
5 seconds
Level 4
file
1223

System
HPFS/NTFS
Restore
every
Enable
Enable
Enable
Always

LIITE 5
Benchmark Results
Dhrystone ALU : 4777 MIPS
Whetstone iSSE2 : 2015 MFLOPS
Results Interpretation : Higher index values are better.
Performance Test Status
Run ID : KONE8 on 20. maaliskuuta 2006 at 16:27:29
NUMA Support : No
SMP Test : No
Total Test Threads : 1
Multi-Core Test : No
SMT Test : No
Dynamic MP/MT Load Balance : No
Processor Affinity : P0C0T0
Number of Runs : 64000 / 640
Processor
Model : Intel(R) Celeron(R) CPU 2.40GHz
Speed : 2.40GHz
Performance Rating : PR2640 (estimated)
Cores per Processor : 1 Unit(s)
L2 On-board Cache : 128kB ECC Synchronous, ATC, 2-way set, 64 byte line size, 2 lines per sector
Chipset 1
Model : ASUSTeK Computer Inc SiS651 CPU to PCI Bridge
Front Side Bus Speed : 4x 100MHz (400MHz data rate)
Features
SSE2 Technology : Yes
SSE3 Technology : No
SSE4 Technology : No
HTT - Hyper-Threading Technology : No

LIITE 6
Benchmark Results
Integer x8 iSSE2 : 11638 it/s
Float x4 iSSE2 : 10916 it/s
Results Interpretation : Higher index values are better.
Performance Test Status
Run ID : KONE8 on 20. maaliskuuta 2006 at 16:36:28
NUMA Support : No
SMP Test : No
Total Test Threads : 1
Multi-Core Test : No
SMT Test : No
Dynamic MP/MT Load Balance : No
Processor Affinity : P0C0T0
Rendered Image Size : 640x480
Processor
Model : Intel(R) Celeron(R) CPU 2.40GHz
Speed : 2.40GHz
Performance Rating : PR2640 (estimated)
Cores per Processor : 1 Unit(s)
L2 On-board Cache : 128kB ECC Synchronous, ATC, 2-way set, 64 byte line size, 2 lines per sector
Chipset 1
Model : ASUSTeK Computer Inc SiS651 CPU to PCI Bridge
Front Side Bus Speed : 4x 100MHz (400MHz data rate)
Features
(W)MMX Technology : Yes
SSE Technology : Yes
SSE2 Technology : Yes
SSE3 Technology : No
SSE4 Technology : No
HTT - Hyper-Threading Technology : No

LIITE 7
Benchmark Results
Drive Index : 36 MB/s
Results Interpretation : Higher index values are better.
Performance Test Status
Run ID : KONE8 on 20. maaliskuuta 2006 at 16:44:12
SMP Test : No
Total Test Threads : 1
SMT Test : No
Dynamic MP/MT Load Balance : No
Processor Affinity : No
Operating System Disk Cache Used : No
Use Overlapped I/O : Yes
IO Queue Depth : 4 request(s)
Test File Size : 480MB
File Fragments : 6
Block Size : 1MB
File Server Optimised : No
Benchmark Breakdown
Buffered Read : 30 MB/s
Sequential Read : 43 MB/s
Random Read : 27 MB/s
Buffered Write : 56 MB/s
Sequential Write : 43 MB/s
Random Write : 26 MB/s
Average Access Time : 14 ms (estimated)
Drive
Drive Type : Hard Disk
Total Size : 37GB
Free Space : 34GB, 92%

LIITE 8
Benchmark Results
RAM Bandwidth Int Buff'd iSSE2 : 1410 MB/s
RAM Bandwidth Float Buff'd iSSE2 : 1768 MB/s
Results Interpretation : Higher index values are better.
Int Buff'd iSSE2 (Integer STREAM) Results Breakdown
Assignment : 1581MB/s
Scaling : 1538MB/s
Addition : 1268MB/s
Triad : 1254MB/s
Data Item Size : 16 byte(s)
Buffering Used : Yes
Offset Displacement Used : Yes
Bandwidth Efficiency : 44% (estimated)
Float Buff'd iSSE2 (Float STREAM) Results Breakdown
Assignment : 1764MB/s
Scaling : 1768MB/s
Addition : 1771MB/s
Triad : 1770MB/s
Data Item Size : 16 byte(s)
Buffering Used : Yes
Offset Displacement Used : Yes
Bandwidth Efficiency : 55% (estimated)
Performance Test Status
Run ID : KONE8 on 20. maaliskuuta 2006 at 16:49:55
Memory Used by Test : 240MB
NUMA Support : No
SMP Test : No
Total Test Threads : 1
Multi-Core Test : No
SMT Test : No
Dynamic MP/MT Load Balance : No
Processor Affinity : P0C0T0
Page Size : 4kB
Use Large Memory Pages : No
Chipset 1
Model : ASUSTeK Computer Inc SiS651 CPU to PCI Bridge
Front Side Bus Speed : 4x 100MHz (400MHz data rate)
Width : 64-bit
Maximum Bus Bandwidth : 3200MB/s (estimated)

LIITE 8
Logical/Chipset 1 Memory Banks
Bank 0 : 256MB DDR-SDRAM 2.5-3-3-7 2CMD
Bank 1 : 256MB DDR-SDRAM 2.5-3-3-7 2CMD
Shared Memory : 32MB
Channels : 1
Width : 64-bit
Features
(W)MMX Technology : Yes
SSE Technology : Yes
SSE2 Technology : Yes
HTT - Hyper-Threading Technology : No

LIITE 9
Display on Screen
Connection : Local Computer
Device Type : Desktop
CPU Arithmetic Benchmark
Combined Index : 6481 (total)
CPU Multi-Media Benchmark
Combined Index : 18012 (total)
Memory Bandwidth Benchmark
Combined Index : 2602 (total)
File System Benchmark
Combined Index : 40000 (total)
Network/LAN Bandwidth Benchmark
Combined Performance Index Wizard
Combined Index : 1539 (total)

