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1  JOHDANTO 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena on saada lukijalle parempi kuva, mistä kom-

ponenteista tietokonekokoonpanot muodostuvat, ja mitä ominaisuuksia ne pitävät 

sisällään. 

Tietokonekokoonpano muodostuu normaalissa skenaariossa emolevystä, proses-

sorista, keskusmuistista, näytönohjaimesta, virtalähteestä ja tallennuskapasiteetis-

ta. Lisäksi kokoonpanossa voi olla kuluttajan tarvitsemia lisäkortteja. 

Opinnäytetyön aihe on valittu oman kiinnostuksen ja oppimisenhalun takia. Har-

joittelujakson aikana työskentelin tietokonekomponenttien parissa. Idea opinnäy-

tetyöstä tuli harjoittelujakson aikana, kun työskentely tietokoneiden, ja niiden 

komponenttien kanssa oli mielenkiintoista. Asiakaskokemusten myötä kävi ilmi, 

että monien käsitys tietokonekokoonpanon komponenteista on varsin vähäistä. 

Tämän vuoksi pidän opinnäytetyöni aihetta merkittävänä. 

Opinnäytetyön toisessa osiossa tehdään vertailu kahden eri hintaluokan kokoon-

panon kanssa. Täten lukija saa hieman kuvaa siitä, minkälaisen suorituskyvyn voi 

saavuttaa erilaisilla komponenteilla. 

Tavoitteena on myös se, että lukija, joka ei ole perehtynyt tietokoneisiin ja sen 

komponentteihin, saisi peruskäsityksen tietokonekokoonpanon toiminnasta ja mitä 

tulee huomioida komponenttien valitsemisessa. 

Opinnäytetyön tutkimuskysymykset ovat, että mistä komponenteista tietokone-

kokoonpanot muodostuvat, ja mitä ominaisuuksia ne pitävät sisällään? Lisäksi 

tutkimuksessa pyritään selvittämään, minkälaisen suorituskyvyn voi saavuttaa eri-

laisilla komponenteilla. 
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2 KOMPONENTIT 

Tässä opinnäytetyön osassa käydään läpi tietokonekokoonpanoon kuuluvat kom-

ponentit. Komponenttien lisäksi käydään läpi monitorien yleisimmät paneelityypit 

ja resoluutiot. Useimmiten kuluttajatason tietokonekokoonpano muodostuu emo-

levystä, prosessorista, keskusmuistista, näytönohjaimesta, virtalähteestä ja tallen-

nuskapasiteetista. 

2.1 Prosessori 

Tässä osiossa käydään läpi prosessoria ja sen eri ominaisuuksia, muun muassa 

mitä eroa on ytimillä ja säikeillä ja mitä TDP tarkoittaa. Läpi käydään myös väli-

muisti ja sen tasot. Osiossa käsitellään myös kellotaajuutta ja sen vaikutusta suori-

tuskykyyn. 

2.1.1 TDP 

TDP eli Thermal Desing Profile/Power määrittää arvon, kuinka paljon lämpöä 

prosessori tuottaa. TDP ilmoitetaan watteina. Esimerkiksi Intel Core i7-8700k- 

prosessorille on ilmoitettu 95 watin TDP-luku. On hyvä kuitenkin huomioida, että 

prosessoria ylikellottaessa prosessorin TDP-arvo nousee huomattavasti ilmoitetus-

ta arvosta. Usein TDP-arvoa käytetään prosessorin jäähdyttimen valinnassa. (Saf-

ford 2019.) 

2.1.2 Prosessorin välimuisti 

Yksinkertaistettuna prosessorin välimuisti on erittäin nopea muistityyppi, joka si-

jaitsee prosessorissa itsessään. Prosessorin välimuisteja on kuluttajatasolla kolmea 

erilaista. L1, L2 ja L3. Hierarkia määräytyy välimuistin koon ja nopeuden mu-

kaan. (Volvoikar 2018.) 

Volvoikar (2018) kertoo artikkelissaan, kun tietokoneella käytetään sovellusta tai 

ohjelmaa, se lähettää prosessorille erilaisia käskyjä suoritettaviksi. Suoritettavien 

käskyjen pitää kulkea kiintolevyltä tai SSD-levyltä prosessorille. Ensin data lähe-

tetään keskusmuistille, eli RAM-muistille, jonka jälkeen se siirtyy prosessoriin. 
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Nykypäivän prosessorit voivat suorittaa suuren määrän käskyjä sekunnissa, joten 

prosessorilla täytyy olla erittäin nopeaa muistia. Tätä varten välimuisti on kehitet-

ty. 

Muistiohjain vie tietoa keskusmuistista välimuistiin. Muistiohjain sijaitsee emole-

vyn piirisarjan pohjoissillassa, tai prosessorissa itsessään, riippuen prosessorin 

mallista. Sen jälkeen välimuisti siirtelee tietoa prosessorin sisällä edestakaisin tar-

peen mukaan. (Volvoikar 2018.) 

 

 

Kuvio 1. Välimuistien eri tasot kuvattuna (Volvoikar 2018). 

L1 (Level 1) -välimuisti on tietokonekokoonpanon nopeinta muistia. L1-

välimuistissa on tietoa, jota prosessori todennäköisimmin tarvitsee suorittaakseen 

tietyn tehtävän. L1-välimuistin koko on yleisesti maksimissaan 256 kilotavua, 

mutta erittäin tehokkaiden prosessorien L1-välimuisti voi olla kooltaan lähellä yh-

tä megatavua. (Volvoikar 2018.) 

L1-välimuisti on yleensä jaettu kahteen osaan, ohjelma- ja datavälimuistiin. Oh-

jelmavälimuisti käsittelee tietoja tehtävästä, jonka prosessorin täytyy suorittaa 

seuraavana. Datavälimuistissa on tieto, jota prosessori tarvitsee meneillään ole-

vaan tehtävään. (Volvoikar 2018.) 



11 

L2 (Level 2) -välimuisti on hitaampaa muistia kuin L1-välimuisti, mutta tallen-

nuskapasiteetiltaan suurempi. Yleisesti tallennustilan kapasiteetti vaihtelee 256 

kilotavun ja 8 megatavun välillä, mutta tehokkaat prosessorit voivat omata isom-

man tallennustilan. L2-välimuistissa on tieto, jota prosessori todennäköisesti tar-

vitsee seuraavana. Moderneissa prosessoreissa L1- ja L2-välimuistit ovat proses-

sorin jokaisessa ytimessä itsessään. (Volvoikar 2018.) 

L3 (Level 3) -välimuisti on suurin ja hitain välimuisteista. Kapasiteetti vaihtelee 4 

megatavun ja 50 megatavun välillä. L3-välimuisti vie paljon tilaa, joten moder-

nien prosessoreiden piirilevyllä on oma paikka L3-välimuistille. (Volvoikar 

2018.) 

2.1.3 Kellotaajuus 

Prosessorin kellotaajuus on nopeus, joka määrittää kuinka monta sykliä sekunnis-

sa prosessori voi suorittaa. Nopeus ilmoitetaan gigahertseinä, jonka lyhenne on 

GHz. Kellotaajuudella osoitetaan prosessorin yleistä tehoa ja sitä, kuinka nopeasti 

prosessori voi käsitellä tietoa. Mitä suurempi kellotaajuus on, sitä enemmän tietoa 

prosessori käsittelee sekunnissa. (Harding 2019 e.) Useimmat modernit prosesso-

rit säätävät nopeutta automaattisesti kuormituksen ja lämmön mukaan, joten 

yleensä prosessorin teknisissä tiedoissa on listattu “Base clock” eli minimikello-

taajuus ja maksimikellotaajuus. (Safford 2019.) 

Kun puhutaan kellotaajuuden vaikutuksesta kokoonpanojen suorituskykyyn, voi-

daan ottaa tarkastelun kohteeksi Kurrin (2019) tekemä vertailu ylikellotettujen ja 

vakionopeudella toimivien Intelin ja AMD:n viimeisimpien prosessoreiden kans-

sa. 

Kurri (2019) selvitti, että Intel i7-9700k ja i9-9900k prosessorit olivat huomatta-

vasti parempia prosessoreita ylikellottaa kuin AMD:n prosessorit. 

• Intel i7-9700k -prosessori kellottui 5,1 gigahertsiin 1,35 voltin jännitteellä 

• Intel i9-9900k -prosessori kellottui 5 gigahertsiin 1,3 voltin jännitteellä 
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• AMD Ryzen 7 3700X -prosessori kellottui 4,3 gigahertsiin 1,45 voltin 

jännitteellä 

• AMD Ryzen 7 3900X -prosessori kellottui 4,35 gigahertsiin 1,4125 voltin 

jännitteellä. 

Tämä tulos tarkoittaa sitä, että AMD:n prosessorit ylikellottaessa jäävät alle ilmoi-

tetun boost-kellotaajuuden. 

Kurri (2019) kertoi testin loppuyhteenvedossa, että Intelin i9-9900k -prosessorin 

suorituskyky ylikellottaessa nousi Cinebench-suorituskykytestissä noin 20 pro-

senttia ja pelinsisäisessä suorituskykytestissä tulos oli noin 11 prosenttia parempi. 

i7-9700k -prosessorilla suorituskyky nousi Cinebenchissä 13 prosenttia ja pelin-

sisäisessä suorituskykytestissä noin 12 prosenttia. 

Kuten aiemmin mainittiin, Kurri (2019) huomasi testeissään, että AMD:n 3. suku-

polven Ryzen -prosessorit jäivät manuaalisesti ylikellottaessa alle ilmoitetun 

Boost-kellotaajuuden. Tämä näkyi suorituskykytesteissä siten, että pelinsisäisessä 

suorituskykytestissä ja yhden säikeen Cinebench-suorituskykytestissä tulos huo-

noni marginaalisesti. Kaikkia ytimiä käyttäessä Cinebench-suorituskykytestissä 

tulos oli kuitenkin parempi kuin vakiokellotaajuudella. 

On hyvä huomata, että artikkelin julkaisuhetkellä 3. sukupolven Ryzen 7 -

prosessorit olivat vasta julkaistu, joten BIOS-versiot eivät välttämättä olleet silloin 

yhtä vakaita, kuin opinnäytetyön kirjoitushetkellä. 

2.1.4 Ytimet, säikeet 

Ennen jokaisessa prosessorissa oli vain yksi ydin, joka pystyi keskittymään vain 

yhteen tehtävään kerralla (Harding 2018 b). Nykyajan prosessoreissa ytimien 

määrä vaihtelee kahdesta ytimestä jopa 32 ytimeen saakka. Valtaosassa markki-

noilla olevissa prosessoreissa on kuitenkin neljästä kahdeksaan ydintä. (Safford 

2019.) 
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Hardingin artikkelissa (2018 a) mainitaan, että hyper-threading antaa yhdelle yti-

melle mahdollisuuden suorittaa kahta asiaa samanaikaisesti. 

Hardingin (2018 a) mukaan säikeet ovat virtuaalisia versioita prosessorin ytimistä. 

Intel luo säikeitä Hyper-threadingin avulla, ja AMD:n prosessorit käyttävät 

SMT:tä eli simultaneous multithreadingia. Hyper-threading ja SMT jakavat fyysi-

siä ytimiä virtuaalisiksi ytimiksi, eli säikeiksi. Tämä parantaa prosessorin suori-

tuskykyä. Esimerkkinä Intelin valmistama prosessori voi käyttää hyper-

threadingia kaksiytimisessä prosessorissa, joka siten tuottaa neljä säiettä. 

Walton (2019 b) testasi artikkelissaan Intelin seitsemännen ja kahdeksannen su-

kupolven i7-prosessoreita hyper-threadingilla ja ilman. Prosessorien suorituskyky-

testitulokset ilman hyper-threadingia olivat 25-35 prosenttia huonommat mo-

niytimisiä prosessoreita hyödyntävissä ohjelmissa. Walton testasi prosessorit Ci-

nebenchin, WinRARin, Coronan ja Blenderin avulla. Virrankulutus väheni i7-

8700k -prosessorilla vain noin 5 prosenttia ilman hyper-threadingia. i7-7700k -

prosessorilla virrankulutus väheni 11 prosenttia. 

Pelinsisäisissä suorituskykytesteissä suorituskykyeroa hyper-threadingilla ja ilman 

ei ollut juuri ollenkaan. Ainoa marginaalinen ero näkyi minimimääräisen ruudun-

päivityksen tuloksessa sekunnissa. (Walton 2019 b.) 

Intel Hyper-threading on saatavilla Intel Core, Core vPro, Core M ja Xeon proses-

soreilla. Hyper-threadingin käyttö vaatii myös BIOS:in ja käyttöjärjestelmän, joka 

tukee teknologiaa. (Harding 2018 a.) 

2.1.5 SIMD 

SIMD-lyhenne tulee sanoista “Singe Instruction Multiple Data”. SIMD-teknologia 

parantaa prosessorin suoritustehoa mahdollistamalla usean toiminnon suorittami-

sen yhtä käskyä käyttäen. Esimerkkinä voi käyttää SSE2-arkkitehtuurin laskutoi-

mitusta 128-bittisillä rekistereillä. (Intel 2014.) 
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Kuvio 2. SSE2-arkkitehtuurin laskutoimitus (Intel 2014). 

Kuvio 2 kuvaa kahden liukulaskutoimituksen suorittamisen yhden kellojakson 

aikana (Intel 2014). 

2.1.6 Intel Advanced Vector Extensions 

Intel Advanced Vector Extensions on käskyjoukko, jolla voi toteutetaan SIMD-

toimintoja Intelin prosessoreilla. Intel esitteli Advanced Vector Extensionin en-

simmäisen kerran vuonna 2008, ja ensimmäinen tuettu prosessorisukupolvi oli 

Sandy Bridge. (Lomont 2011.) 

Intel Advanced Vector Extensions tarjoaa seuraavat ominaisuudet: 

- 128-bittiset SIMD-rekisterit ovat laajentuneet 256-bittisiksi. 

- Kaksiosaisten operandien sijaan AVX tarjoaa rikkoutumattomat kolmi-

osaiset operandit. 

- Neljän rekisterin operandit, jotka vaativat vähemmän ohjeistusta. 

- Muistin kohdistusvaatimukset operandeille ovat vähäisemmät. (Lomont 

2011.) 

2.2 Keskusmuisti 

Keskusmuisti, eli RAM-muisti tulee sanasta “Random Access Memory”. Kes-

kusmuistia käytetään väliaikaisena, erittäin nopeana tallennustilana prosessoria 

varten. Kun ohjelma käynnistetään, kiintolevy lähettää tärkeät tiedot keskusmuis-

tiin, joten prosessorilla on pääsy edellä mainittuihin tietoihin nopeammin kuin 

kiintolevyltä. (Conroy 2019.) 
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Keskusmuisti on haihtuvaa muistityyppiä, joten se säilyttää tietoa vain silloin, kun 

piiri saa virtaa, joten tietokoneen virrankatkaisun yhteydessä keskusmuisti tyhje-

nee kokonaan. Keskusmuistin kapasiteetti ilmoitetaan gigatavuina. (Harding 2019 

b.) 

Yleiskielessä keskusmuistista puhuttaessa yleensä referoidaan SDRAM-muistiin 

(Double Data Rate Synchronous Dynamic RAM). Keskusmuisti on sijoitettu emo-

levyssä DIMM-muistipaikkaan. Keskusmuisteja on neljää eri sukupolvea, DDR, 

DDR2, DDR3 ja DDR4. Toimittajat Cadence ja Micro suunnittelevat DDR5-

muistin valmistuksen alkavan vuoden 2019 loppuun mennessä. (Harding 2019 b.) 

Taulukko 1. Keskusmuistin kehitys (Harding 2019 b). 

Muisti-

tyyppi 

Julkaisu-

vuosi 

Kaistanle-

veys 

Kosketuspin-

nat per piiri 

Jännite Arkkitehtuuri 

DDR 2000 3.2 GB/s 184 2.5/2.6 2n 

DDR2 2003 8.5 GB/s 240 1.8 4n 

DDR3 2007 17 GB/s 240 1.35/1.5 8n 

DDR4 2014 25.6 GB/s 380 1.2 8n 

DDR5 2019 32 GB/s 380 1.1 8/16n 

 

2.2.1 Muistin kellotaajuudet 

Keskusmuistin kellotaajuus toimii kellojaksoina. Jokainen kirjoitus ja luku teh-

dään kellojakson mukaan. Luku tulee siitä, kuinka monta kellojaksoa keskusmuis-

ti voi suorittaa sekunnissa. Esimerkiksi, jos keskusmuistin nopeus on ilmoitettu 

olevan 3200 megahertsiä, se suorittaa 3,2 miljardia kellojaksoa sekunnissa. (Con-

roy 2019.) 

Nykyaikainen keskusmuisti on DDR-muistia, joten tieto siirtyy jokaisen kellojak-

son alussa ja lopussa. Tämän takia tuotetiedoissa määritellyt kellotaajuudet ovat 
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tuplasti sen verran, kuin ne oikeasti ovat. Esimerkkinä BIOS:ssa kellotaajuuden 

määrittäminen 3200 megahertsiin tarkoittaa sitä, että tietokoneen monitorointioh-

jelma näyttää kellotaajuudeksi 1600 megahertsiä. (Lathan 2018.) 

Conroy (2019) myös mainitsee artikkelissaan, että mitä enemmän edellä mainittu-

ja kellojaksoja tapahtuu sekunnissa, sitä enemmän tietoa keskusmuisti voi tallen-

taa ja lukea. Tämä johtaa sulavampaan käyttökokemukseen. 

2.2.2 CAS-Viive 

Normaalisti muistikampojen viiveet on listattu seuraavasti: tCL-tRCD-tRP-tRAS 

(Lathan 2018). 

CAS-Viive (tCL/tCAS) on luku, joka määrittää vastauksen saamisajan muistilta 

parhaassa skenaariossa. Tätä kutsutaan termillä “page hit”. CAS-Viive on yleisin 

käytetty luku, mitä käytetään muistikampojen markkinointiin ja vertailuun. (Lat-

han 2018.) 

RAS–CAS -Viive (tRCD) on kellojaksojen määrää kuvaava luku. Luku määrittää, 

kuinka monta kellojaksoa kestää avata muistidatan rivi ja päästä sarakkeelle. Jos 

pyyntö tiedon vastaanottoon on tehty, ja rivejä ei ole käytettävissä, tätä kutsutaan 

termillä “page miss”. Tällöin prosessorilta kuluu tRCD:n ja muistikamman latens-

sin (CL) vaatima aika siihen, että se vastaanottaa ensimmäiset tiedot vastauksena. 

(Lathan 2018.) 

Row Precharge Time eli tRP. Jos väärä muistidatan rivi on avoinna (“page 

miss”), joudutaan se sulkemaan ja lataamaan uudelleen. Tämän jälkeen seuraava 

rivi avataan, ja täten muistidatan sarakkeelle on pääsy. Tällöin prosessorilla kuluu 

tRCD:n, tRP:n ja muistikamman latenssin (CL) vaatima aika tiedon vastaanot-

toon. (Lathan 2018.) 

tRAS eli “Row Active Time” kuvaa aikaa rivin avaamiseen uudelleenlataamisen 

seurauksena ja sen sulkemisen välillä. Riviä ei voi sulkea, ennen tRAS-viiveen 

päättymistä. Mitä pienempi tRAS-viiveen luku on, sitä tehokkaammin keskus-
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muisti toimii. Jos kuitenkin luku on liian pieni, se voi johtaa tietojen korruptoitu-

miseen ja rivin sulkemiseen liian aikaisin. (TechPowerUp 2005.) 

2.2.3 Dual Channel, Single Channel 

Yksi muistikampa operoi yhdellä 64-bittisellä muistikanavalla, joka tarkoittaa sitä, 

että käytössä on vain yksi väylä, josta tieto kulkee. Kuvio 3 kuvaa Single-

Channel-arkkitehtuuria. (Mirchandani 2018.) 

 

Kuvio 3. Singe-Channel -arkkitehtuuri (Mirchandani 2018). 

Kun tietokone toimii Dual-Channel -arkkitehtuurilla, se käyttää kahta 64-bittistä 

muistikanavaa yhtäaikaisesti. Täten käytettävissä on 128-bittinen muistikanava, 

joka tuplaa kaistan leveyden. (Mirchandani 2018.) 

Kuvio 4 näyttää, että luvut D00-D63 edustaa yhtä kanavaa, ja luvut D64-D127 

toista kanavaa. Täten molemmat muistimoduulit prosessoivat tietoa kahdella 64-

bittisellä kanavalla, joten Dual-Channel -arkkitehtuurilla molemmat muistimoduu-

lit lukevat ja kirjoittavat tietoa yhtä aikaisesti. (Mirchandani 2018.) 
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Kuvio 4. Dual-Channel -arkkitehtuuri (Mirchandani 2018). 

2.3 Emolevy 

Tässä opinnäytetyön osiossa käydään läpi emolevyn ominaisuuksia, virransyöttö, 

liitännät ja BIOS/UEFI. 

Emolevy on tietokoneen osa, joka luo yhteyden tietokoneen komponenttien välil-

le. On olemassa usean kokoluokan emolevyjä, jotka sopivat tietyn kokoisiin kote-

loihin. Emolevy toimii myös virranjakajana prosessorille, keskusmuistille ja muil-

le komponenteille. (Computer Hope 2019 a.) 

Useimmat markkinoilla olevista emolevyistä ovat kokoluokaltaan ATX, Micro-

ATX ja Mini-ITX. On myös olemassa E-ATX -kokoluokka, joka on suurempi 

kuin ATX-kokoluokka. E-ATX -emolevyt ovat yleisimmin käytössä työasemako-

koonpanoissa. (Safford 2018). 

Kuvio 5 kuvaa emolevyjen yleisimmät eri kokoluokat. 
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Kuvio 5. Emolevyn kokoluokat (Soderstrom 2019). 

Saffordin (2018) mukaan ATX on emolevyn standardikoko, joka tarjoaa suurim-

man tilan emolevyn ominaisuuksille ja laajennuspaikoille. Mini-ITX puolestaan 

antaa mahdollisuuden rakentaa erittäin kompaktin tietokonekoonpanon, kuitenkin 

tarjoten tilaa näytönohjaimelle. Micro-ATX sijoittuu edellä mainittujen kokoluok-

kien välimaastoon. (ks. Kuvio 5) 

Kuviossa 6 luetellaan yleiset emolevyn ominaisuudet ja liitännät. Esimerkkinä 

toimii Asus Prime X470-Pro -emolevy. (Safford 2018.) 
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Kuvio 6. Emolevyn diagrammi (Safford 2018). 

1. Prosessorin kanta 

2. Piirisarja 

3. DIMM-paikka 

4. PCIe x16 -laajennuspaikka 

5. PCIe x1 -laajennuspaikka 

6. M.2-liitin 

7. SATA-portit 

8. Etupaneelin liittimet 

9. USB-liittimet 

10. USB 3.1 Gen1 -liitin 

11. USB 3.1 Gen2 -liitin 
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12. ATX-virtaliitin 

13. Prosessorin virtaliitin 

14. BIOS-piiri 

15. CMOS-patteri 

16. Tuuletinliittimet 

17. Etupaneelin liittimet 

18. Virransyötön jäähdytinsiili 

19. COM-liitin 

20. TPM-liitin 

21. RGB-liitin (Safford 2018.) 

2.3.1 Piirisarjat 

Emolevyn piirisarja hallinnoi yhteyksiä tietokoneen prosessorin, keskusmuistin, 

tallennustilan ja muiden oheislaitteiden välillä. Piirisarjat on kehittänyt Intel ja 

AMD. Piirisarja määrittää muun muassa myös sen, kuinka montaa laajennuskort-

tia ja USB-paikkaa emolevy pystyy tukemaan. (Harding 2019 c.) 

Tietyt piirisarjat tukevat vain niille tarkoitettuja prosessoreita (Harding 2019 c). 

Esimerkiksi Intel 300-sarjan emolevyn piirisarja ei tue seitsemännen sukupolven, 

tai sitä vanhemman sukupolven prosessoreita (Chacos 2018). 

Taulukkoon 2 on listattuna tämän hetkiset Intelin piirisarjat, ja niiden erot. Lisäksi 

Intel julkaisi vuosi Z370-piirisarjan jälkeen Z390-piirisarjan, jonka erona aikai-

sempaan Z370-piirisarjaan on langattoman verkkoyhteyden tuki, natiivi SDXC-

tuki, tuki kuuteen USB 3.1 Gen 2 -porttiin ja uudempi Intel Management Engine -

laiteohjelmisto. (Chacos 2018) On hyvä kuitenkin mainita, että useat emolevy-

valmistajat lisäsivät Z370-piirisarjan emolevyille langattoman verkkoyhteyden 

tuen erillisen ohjaimen kautta. 
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Taulukko 2. Intel 300-sarjan piirisarjojen erot (Chacos 2018). 

 Z370 H370 B360 H310 

Ylikellotusmahdollisuus Kyllä Ei Ei Ei 

PCIe 3.0-konfiguraatio 1x16 tai 2x8 

tai 1x8 + 2x4 

1x16 1x16 1x16 

Maks. PCIe 3.0 -linjat 24 20 12 6 (PCIe 2.0) 

Muistikanavat/DIMM-

paikat kanavaa kohti 

2/2 2/2 2/2 2/1 

Optane Memory -tuki Kyllä Kyllä Kyllä Ei 

USB-paikat 14 14 12 10 

Maks. USB 3.1 -portit 

Gen. 2/Gen. 1 

0/10 4/8 4/6 0/4 

Maks. SATA 3.0 -liitännät 6 6 6 4 

Langattoman verkkoyh-

teyden tuki 

Ei Kyllä Kyllä Kyllä 

 

Taulukossa 3 on listattu AMD:n AM4-prosessorikannan piirisarjan erot. On hyvä 

huomata, että X570-piirisarja omaa ainoana piirisarjana PCIe 4.0 -tuen, jota Inte-

lin piirisarjat eivät tarjoa. PCIe 4.0 -tuki mahdollistaa muun muassa NVMe-

pohjaisten Gen4 SSD- muistien hyödyntämisen, joiden luku- ja kirjoitusnopeus on 

4000-5000Mb/s välillä (Advanced Micro Devices, Inc 2019 c). 
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Taulukko 3. AMD AM4-prosessorikannan piirisarjan erot (Burke 2019). 

 X570 X470 ja 

X370 

B350 A320 

PCIe -laajennuspaikan 

yleinen käyttö 

PCIe x8 

Gen4 

PCIe x8 

Gen3 

PCIe x6 

Gen2 

PCIe x4 

Gen2 

USB 3.2 Gen2- paikat 8 0 0 0 

USB 3.1 Gen2- paikat 0 2 2 1 

USB 3.1 Gen1- paikat 0 6 2 2 

USB 2.0- paikat 4 6 6 6 

SATA-liitännät 4 8 6 6 

 

2.3.2 Laajennuspaikat 

Nykypäivänä useimmat emolevyt käyttävät vain kahta laajennuspaikkatyyppiä, 

jotka ovat PCIe x16 -laajennuspaikka ja PCIe x1 -laajennuspaikka (ks. Kuvio 7). 

Jotkut emolevyt sisältävät PCIe x4 -laajennuspaikan, joka on nykyisissä emole-

vyissä harvinaisia. (Safford 2018.) 

PCIe-laajennuspaikkoja käytetään tietokonekokoonpanoissa pääosin näytönoh-

jaimen paikkana. Lisäksi PCIe-laajennuspaikkoihin on saatavilla muun muassa 

verkkokortteja ja USB-hubeja. 

On hyvä myös mainita, että esimerkiksi emolevyyn asennettava NVMe-pohjainen 

SSD-levy käyttää PCIe-kaistaa. Usein emolevy poistaa käytöstä SATA-liittimiä, 

jos M.2-liitin on käytössä. 
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Kuvio 7. PCIe x16- ja PCIe x1 -laajennuspaikat Asus Prime X470-Pro -

emolevyssä (Safford 2018). 

 

2.3.3 BIOS, UEFI 

Tietokoneen BIOS eli “Basic input/output System” on emolevyyn sulautettu oh-

jelmisto, joka toimii matalammalla asteella kuin tietokoneen käyttöjärjestelmä. Se 
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kertoo tietokonekokoonpanolle muun muassa miltä kovalevyltä käyttöjärjestelmä 

käynnistetään ja kuinka paljon kokoonpanossa on keskusmuistia. BIOS myös oh-

jaa kokoonpanon olennaisia toimintoja kuten prosessorin kellotaajuutta. (Harding 

2018 c.) 

Ennen käyttöjärjestelmän käynnistystä, BIOS tarkistaa, että tietokonekokoonpa-

non komponentit toimivat oikein. Tätä toimintoa kutsutaan termillä “POST” (Po-

wer-On Self Test). Testin jälkeen BIOS käynnistää käyttöjärjestelmän siihen vali-

tulta kovalevyltä tai SSD-levyltä. (Harding 2018 c.) 

Useimmat mieltävät jokaisen emolevyyn sulautetun ohjelmiston termillä BIOS. 

Nykyaikaiset emolevyt kuitenkin käyttävät BIOS:n sijata UEFI:a. Lyhenne UEFI 

tulee sanoista “Universal Extensible Firmware Interface”. UEFI:n etu BIOSsiin on 

sen modernimpi ja käyttäjäystävällisempi käyttöliittymä. UEFI myös tukee suu-

rempia tallennustiloja kokoonpanossa, BIOS:in tuen rajoittuessa 2,2 teratavuun. 

(Harding 2018 c.) 

CMOS eli ”complementary metal-oxide semiconductor” on paristosta virtaa saava 

piiri, joka säilyttää tiedon kokoonpanon kellonajasta, päivämäärästä ja laitteiston 

asetuksista virrankatkaisun jälkeen. (Computer Hope 2019 b.) 

2.3.4 Virransyöttö 

VRM-lyhenne tulee sanoista “Voltage Regulator Module”. Virransyötön tehtävä-

nä on muuntaa virtalähteestä tuleva jännite sopivaan volttimäärään. Yleisesti pro-

sessorin tarvitsema jännite vaihtelee 1,1 voltin ja 1,3 voltin välillä. Virransyötön 

tarkkuus on tärkeä tekijä prosessorin virransyötössä. (Fox 2018.) 

Virransyöttö käyttää tehtäväänsä kolmea eri komponenttia, jotka ovat metallioksi-

di-puolijohdekanavatransistori (MOFSET), kela (induktori), ja kondensaattori. 

Kuvio 8 kuvaa yksivaiheista virransyöttöä. (Fox 2018.) 
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Kuvio 8. Yksivaiheinen virransyöttö (Fox 2018). 

Nykypäivän tietokonekokoonpanot omaavat monivaiheisen virransyötön, joka le-

vittää virran tuottaman kuormituksen fyysisesti leveämmälle alueelle (ks. Kuvio 

9). Tämä vähentää lämmöntuottoa ja kuormitusta komponenteilla, samalla lisäten 

tehokkuutta virransyötössä. Kuvio 9 kuvaa monivaiheista virransyöttöä. (Fox 

2018.) 

 

Kuvio 9. Monivaiheinen virransyöttö (Fox 2018). 
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Jokainen vaihe monivaiheisessa virransyötössä tarjoaa osan tarvittavasta virrasta 

prosessorille vaihdellen vuoroa jatkuvasti. Kuvio 10 kuvaa monivaiheisen virran-

syötön vuorottelun. (Fox 2018.) 

 

Kuvio 10. Monivaiheisen virransyötön vaiheet (Fox 2018). 

Monivaiheisen virransyötön vaiheet porrastetaan siten, että jännitteen määrä pro-

sessorille pysyy täysin samana (ks. Kuvio 10). Tämä johtaa varmaan ja sulavaan 

virransyöttöön, joka takaa prosessorin optimaalisen toiminnan. (Fox 2018.) 

2.4 Näytönohjain 

Näytönohjain, eli “graphics processing unit, GPU” on tietokonekokoonpanon osa, 

joka renderöi kuvia, videoita ja 2D- ja 3D-animaatioita tietokoneen monitorille. 

On olemassa kahdenlaisia näytönohjaimia. Erillinen näytönohjain ja integroitu 

näytönohjain. (Harding 2019 d.) 

Prosessorin yhteydessä olevaa näytönohjainta kutsutaan integroiduksi näytönoh-

jaimeksi. Integroitu näytönohjain jakaa keskusmuistin prosessorin kanssa. (Har-

ding 2019 d.) 
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AMD käyttää integroidusta näytönohjaimesta Zen 3 -sukupolven prosessoreissa 

nimitystä “Radeon Vega Graphics” (Advanced Micro Devices, Inc 2019 a). Intel 

käyttää 9. sukupolven prosessoreissaan integroidusta näytönohjaimesta nimitystä 

“Intel UHD Graphics” (Intel 2019). 

Erillinen näytönohjain on omalla laajennuskortilla sijaitseva ohjain, ja on varustet-

tu omalla videomuistilla. Täten tietokoneen ei tarvitse käyttää omaa keskusmuisti-

aan grafiikan renderöintiin. (Harding 2019 d.) 

2.4.1 Näytönohjaimen muisti 

Tässä osiossa käydään läpi GDDR ja HBM-muistityypit.  

Nykyisen Nvidian näytönohjainsukupolven muisti koostuu GDDR5- ja GDDR6-

muisteista. Vain muutamat näytönohjaimet käyttävät HBM2-muistia huonon saa-

tavuuden ja kalliin valmistusprosessin takia (Verma 2019). 

GDDR5-muisti on varustettu korkealla kaistanleveydellä ja on vähävirtaisempi 

verrattuna edellisiin GDDR-muisteihin. Tiedonsiirtonopeus GDDR5-muistilla voi 

nousta 8 gigabittiin sekunnissa. GDDR5-muistien valmistajina toimivat Samsung, 

Hynix, ELPIDA ja Micron. Muistipiirien kapasiteetit ovat GDDR5-muistilla 512 

megatavua, 1 gigatavu, 2 gigatavua, 4 gigatavua ja 8 gigatavua. Jokaisella muisti-

piirillä on käytettävissä 32-bittinen muistiväylä. (Verma 2019.) 

GDDR5X-muisti on GDDR5-muistin seuraaja, joka on GDDR5-muistin tapaan 

SGRAM-muistityyppiä. SGRAM-lyhenne tulee sanoista ”synchronous graphics 

random access memory”. GDDR5X-muisti on vähävirtaisempaa ja 50 prosenttia 

nopeampaa, kuin edeltäjänsä GDDR5-muisti. Tiedonsiirtonopeus on GDDR5X-

muistilla 10-14 gigabittiä sekunnissa. Muistipiirien kapasiteetit ovat GDDR5X-

muistilla 4 gigatavua, 6 gigatavua, 8 gigatavua ja 16 gigatavua. (Verma 2019.) 

GDDR6-muisti on viimeisin GDDR-muisteista, ja sitä käytetään Nvidian viimei-

simmissä näytönohjainmalleissa GDDR5:n lisäksi. Muistin toimii 1,35 voltin jän-

nitteellä ja tiedonsiirtonopeus voi nousta 16 gigabittiin sekunnissa. GDDR6:n 
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muistipiirit käyttävät arkkitehtuurina 10 nanometrin teknologiaa ja muistipiirin 

maksimikapasiteetti on 32 gigatavua. (Verma 2019.) 

HBM-lyhenne tulee sanoista “High Bandwidth Memory”. HBM:ssä muistipiirit 

on asetettu päällekkäin luoden kuution mallisen struktuurin (ks. Kuvio 11). Tämä 

johtaa tilansäästöön piirilevyllä ja muistit voidaan asettaa lähemmäs näytönohjai-

men prosessoria (ks. Kuvio 12). HBM:n valmistajina toimii Hynix ja Samsung. 

(Verma 2019.) 

Vaikka jokainen muistiyksikkö HBM-muistissa on eroteltu toisistaan, ne työsken-

televät silti keskenään. HBM-muistia kutsutaan usein ”compact memory” tai 

”stacked memory” -termeillä pienen kokoluokkansa takia. (Verma 2019.) 

Tyypillinen HBM-muistiyksikkö perustuu rakenteeseen, jossa pohjaytimen päälle 

on kasattu perinteisiä DRAM-ytimiä (ks. Kuvio 11). Pinossa on kaksi 128-bittistä 

muistiväylää jokaista DRAM-ydintä kohden, joten jokaisessa pinossa on yhteensä 

kahdeksan muistiväylää. Muistiväylät laskettuna yhteen muodostavat 1024-

bittisen väylän pinoa kohden. Esimerkiksi jos näytönohjaimessa on neljä pinoa 

HBM-muistia, muodostaa se 4096-bittiä leveän muistiväylän. (Verma 2019.) 

HBM-muistin tiedonsiirtonopeus on vain 1 gigabittiä sekunnissa, mutta muistin 

kaistanleveys on huomattavasti suurempi GDDR5-muistiin verrattuna. Tämä joh-

tuu HBM-muistin leveämmästä muistiväylästä. HBM-muistin kaistanleveys voi 

nousta jopa 128 gigabittiin sekunnissa muistipinoa kohden. (Verma 2019.)  



30 

 

Kuvio 11. GDDR5- ja HBM-muistin erot (Verma 2019). 

HBM-muisti on GDDR5- ja GDDR5X- muistiin verrattuna vähävirtaisempaa. 

AMD:n valmistama Radeon R9 Fury X oli ensimmäinen näytönohjain, joka on 

varustettu HBM-muistilla. (Verma 2019.) 

Verma (2019) listaa HBM-muistin eduiksi paremman suorituskyvyn, vähäisem-

män virrankäytön, pienen kokoluokan, suuremman kaistanleveyden ja vähäisem-

män lämmöntuoton. 

 

Kuvio 12. GDDR5- ja HBM-muistin arkkitehtuuri (Verma 2019). 

 

Toinen sukupolvi HBM-muistista on nimeltään HBM 2. HBM 2 -muisti on arkki-

tehtuuriltaan sama kuin edeltäjänsä, kuitenkin varustettuna nopeammalla muistilla 

ja suuremmalla kaistanleveydellä. HBM 2 -muistilla muistiyksikköjen pinot voi-
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vat koostua kahdeksasta DRAM-ytimestä 2 gigabitin toimintanopeudella. Tämä 

tarkoittaa sitä, että HBM 2 -muisti tuplaa kaistanleveyden edellisestä sukupolvesta 

256 gigabittiin sekunnissa. HBM 2 -muisti voi myös sisällyttää yhteen muistipi-

noon 8 gigatavua videomuistia, kun edellinen sukupolvi sisällytti vain 4 gigata-

vua. (Verma 2019.) 

Esimerkkinä GDDR-muistin kehityksestä voi ottaa tarkastelun kohteeksi Nvidian 

kehittämät GTX 1660- ja GTX 1660 SUPER -näytönohjaimet. 

Edellä mainituissa näytönohjaimissa on identtiset tuoteominaisuudet, lukuun ot-

tamatta muistityyppiä ja viiden watin eroa TDP-luvuissa. GTX 1660 -

näytönohjain käyttää muistina GDDR5-muistia, ja GTX 1660 SUPER käyttää 

GDDR6-muistia. (Walton 2019 a.) 

GDDR5-muistilla muistiväylän kaistanleveydeksi ilmoitetaan 192 gigatavua se-

kunnissa, kun taas GDDR6-muistilla muistiväylän kaistanleveys on 336 gigatavua 

sekunnissa. Tämä tarkoittaa sitä, että muistiväylän kaistanleveys on kasvanut 75 

prosenttia GDDR6-muistilla. (Walton 2019 a.) 

Waltonin (2019 a) testit osoittavat, että suorituskykytestien tulokset olivat 

GDDR6-muistilla varustetulla GTX 1660 SUPER- näytönohjaimella 10 prosenttia 

paremmat kuin GDDR5-muistilla varustetulla GTX 1660 -näytönohjaimella. Vir-

rankulutus oli GDDR6-muistilla varustetulla näytönohjaimella 9 prosenttia suu-

rempaa. 

2.4.2 Liitännät 

Tarkastelemalla Nvidian (Nvidia 2019 c) ja AMD:n (Advanced Micro Devices, 

Inc 2019 b) näytönohjainmalleja, molempien valmistajien näytönohjainmallit 

omaavat DisplayPort 1.4 - ja HDMI 2.0b -liitännät. 

Nvidian referenssinäytönohjaimet sisältävät myös USB Type-C -liitännän, (Nvi-

dia 2019 c). AMD:n referenssinäytönohjaimissa tätä porttia ei löydy. (Advanced 

Micro Devices, Inc 2019 b). 
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Näytönohjainmalli RTX 2070, ja sitä alaspäin menevien mallien piirilevyt sisältä-

vät oletuksena DVI-DL ulostulon (ks. Kuvio 13), joita Nvidian tehokkaimmissa 

malleissa ei ole (Nvidia 2019 d). 

On hyvä huomata, että useat kolmannen osapuolen näytönohjainvalmistajat 

muokkaavat näytönohjaimien liitäntäkonfiguraatiota, joten yllämainittuja liitäntö-

jä saattaa olla poistettu tai lisätty. 

Erityisesti DVI-liittimen puute nykyajan näytönohjaimissa herättää kysymyksiä. 

DVI-liitäntää käyttäviä monitoreita on markkinoilla vielä erittäin laajasti. Esi-

merkkinä vanhempia HDMI-standardeja käyttävät monitorit eivät kykene 144 

hertsin virkistystaajuuden vaatimaan bittivirtaan HDMI-liitännän kautta. DL-DVI 

-liitännällä vaadittavaan kaistanleveyteen kuitenkin päästään. Tämä syy tekee 

DVI-liitännästä suositun vaihtoehdon pelaajien keskuudessa. 

 

Kuvio 13. Näytönohjaimen yleisimmät liitännät DVI, HDMI ja DP (Kurri 2017). 

2.5 Tietokoneen näyttö ja näytön ominaisuudet 

Tässä osiossa kerrotaan mitä eri ominaisuuksia tietokoneen näytöt pitävät sisäl-

lään. Käydään läpi resoluutiot, yleisimmät paneelityypit ja niihin liittyvät eri asiat. 
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2.5.1 Näytön resoluutio 

Näytön resoluutiolla tarkoitetaan sitä, kuinka monta pikseliä monitori tuottaa. Re-

soluutio ilmoitetaan luvulla, joka kertoo pikseleiden määrän sivuttais- ja pysty-

suunnassa. (Computer Hope 2018.) Taulukko 4 listaa yleiset näytön resoluutiot. 

Taulukko 4. Yleiset näytön resoluutiot (Harding 2018 f). 

5K 5120 x 2880 

4K 3840 x 2160 (Tyypillinen monitorin re-

soluutio) 4096 x 2160 (Virallinen elo-

kuvaresoluutio) 

Ultra HD (UHD) 3840 x 2160 

Quad HD (QHD) eli Wide Quad HD 

(WQHD) 

2560 x 1440 

2K 2560 x 1440 (Tyypillinen monitorin re-

soluutio) 2048 x 1080 (Virallinen elo-

kuvaresoluutio) 

WUXGA 1920 x 1200 

Full HD (FHD) eli 1080p 1920 x 1080 

HD eli 720p 1280 x 720 

 

2.5.2 Paneelityypit 

TN-Paneeli eli “twisted nematic” on yksi yleisimmistä paneelityypeistä markki-

noilla. Ne toimivat siten, että nemaatiset nestekiteet on asetettu kahden polaroidun 

lasipaneelin väliin. TN-Paneelit ovat markkinoiden halvimpia paneeleita. (Hale 

2019.) 
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TN-paneelit takaavat yleensä hyvin nopeat vasteajat (Roivas 2014). TN-

paneeleissa on myös paljon huonoja puolia. Väritarkkuus ja katselukulmat ovat 

paneeleissa huonoja verrattuna VA- ja IPS-paneeleihin. (Hale 2019.) TN-paneelit 

ovat erittäin suosittuja paneeleita pelikäytössä nopeiden vasteaikojen ja edullisen 

hintojen takia. 

Hale (2019) kertoo artikkelissaan, että IPS eli In-Plane Switching on LCD-

paneeli, joka suunniteltiin parantamaan TN-paneelin huonoa väritarkkuutta. IPS-

Paneelissa on erittäin tarkka väritarkkuus ja laaja katselukulma, joten IPS-paneelit 

ovat erittäin suosittuja kuva- ja videoeditointityössä.  

IPS-Paneelissa on TN-Paneeliin verrattuna hieman suuremmat vasteajat, ja jois-

sain paneeleissa saattaa esiintyä valovuotoa (Hale 2019). 

VA eli “Vertical Alignment” paneeli on TN-Paneelin tapaan nestekidepaneeli. 

Näissä paneeleissa on kuitenkin päästy parempaan tulokseen väritarkkuuden ja 

katselukulmien kanssa. (Hale 2019) Isona vahvuutena VA-Paneeleissa TN-

Paneeliin verrattuna on syvemmät mustat värit (Roivas 2014). 

2.6 Virtalähde 

Tässä opinnäytetyön osiossa käydään läpi yleisimmät virtalähteen kokoluokat ja 

niiden ominaisuudet. 

PS/2 kokoluokka (ks. Kuvio 14) on yleisin tietokonekokoonpanoissa käytetty vir-

talähteiden kokoluokka, Standardikoko PS/2-kokoluokalle on 150mm * 86mm * 

140mm. Tehokkaammat virtalähteet voivat olla syvyydeltään suurempia kuin 

140mm, mutta luokitellaan kuitenkin PS/2-kokoluokkaan. (Silverstone 2019.) 

SFX-kokoluokka (ks. Kuvio 14), jota usein referoidaan väärin “Micro ATX” -

virtalähteeksi, on mittasuhteiltaan 125mm * 63,5mm * 100mm. Tätä virtalähdettä 

voidaan käyttää normaalia ATX PS/2 -standardia tukeviin koteloihin adapteria 

käyttäen. (Silverstone 2019.) Esimerkiksi kun käyttää SFX-kokoluokan virtaläh-

dettä Micro-ATX -kokoluokan kotelossa adapterilla, tuo se lisätilaa ahtaaseen ko-

teloon muille komponenteille. 
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Kuvio 14. PS/2- ja SFX-kokoluokan virtalähteiden mitat (Soderstrom 2019). 

2.6.1 80+ Sertifiointi 

80 Plus -luokitusta käytetään virtalähteiden arviointiin. Siinä katsotaan virtaläh-

teiden hyötysuhdetta. 80 Plus -luokitus takaa sen, että virtalähteellä on vähintään 

80 prosentin hyötysuhde 20, 50 ja 100 prosentin kuormituksessa. 80 Plus -

luokituksessa on 6 eri tasoa: 80 Plus Standard, 80 Plus Bronze, 80 Plus Silver, 80 

Plus Gold, 80 Plus Platinium ja 80 Plus Titanium. (Fox 2019.) 

2.6.2 Hyötysuhteet 

Virtalähteiden hyötysuhteet jakautuvat 80 plus -luokituksen mukaan, ja ne on jaet-

tu seuraavanlaisesti. 
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Taulukko 5. Virtalähteiden hyötysuhteet (Fox 2019). 

Virtalähde 

115V 

10% 

kuormitus 

20% 

kuormitus 

50% 

kuormitus 

100% 

kuormitus 

80 Plus 

Standard 

- 80% 80% / 0,90 tehokertoimella 80% 

80 Plus 

Bronze 

- 82% 85% / 0,90 tehokertoimella 82% 

80 Plus 

Silver 

- 85% 88% / 0,90 tehokertoimella 85% 

80 Plus 

Gold 

- 87% 90% / 0,90 tehokertoimella 87% 

80 Plus 

Platinium 

- 90% 92% / 0,95 tehokertoimella 89% 

80 Plus 

Titanium 

90% 92% / 0,95 

tehoker-

toimella 

94% 90% 

 

Fox (2019) kirjoittaa artikkelissaan, vaikka erot vaikuttavat paperilla pieneltä, vir-

talähteiden komponenttien laatu ja suunnittelu vaikuttavat erittäin paljon 80 Plus -

luokitukseen. 

Virtalähde on erittäin tärkeä komponentti tietokonekokoonpanossa, joten virtaläh-

teen valitsemisessa kannattaa kiinnittää huomiota virtalähteen laatuun. Yleensä 

jos virtalähteeseen tulee toimintahäiriö, se voi helposti rikkoa tietokonekokoonpa-

non muitakin komponentteja. 



37 

2.7 Kotelo 

Tässä osiossa kerrotaan yleisimmistä kuluttajatason kotelovaihtoehdoista. Kote-

loissa ei ole laajennuspaikoille ja muille ominaisuuksille asetettu standardeja, 

mutta kotelojen teknisissä tiedoissa kotelovalmistajat luettelevat koteloiden omi-

naisuudet perusteellisesti. Esimerkiksi kotelon kokoluokka, laite- ja laajennuspai-

kat, tuuletinpaikat ja jäähdytintuki on hyvä ottaa huomioon kotelon valinnassa. 

Tietokonekoteloita on kuluttajatasolla yleensä kolmea eri tyyppiä. Täystornikote-

lot, miditornikotelot ja mATX-kotelot. Suurin ero edellä mainituissa kotelotyy-

peissä on niiden kokoluokat. mATX-kotelo on näistä kotelovaihtoehdoista pienin, 

ja tukee MicroATX- ja Mini-ITX -kokoluokkien emolevyjä. Miditornikotelo on 

kokoluokaltaan keskitasoa, ja tukee MicroATX- ja Mini-ITX -kokoluokkien li-

säksi myös ATX-kokoluokan emolevyä. Täystornikotelo tulee edellä mainittujen 

kokoluokkien lisäksi myös EATX-kokoluokkien emolevyjä. 

2.8 Tallennustila 

Kuluttajatason tietokonekokoonpanoihin on saatavilla useita vaihtoehtoja käyttö-

järjestelmän ja muiden tietojen tallennustilaksi. On olemassa HDD- ja SSD-

asemia. SSD-asemien erot ja eri muistityypit käydään läpi tässä opinnäytetyön 

osiossa. 

SSD-lyhenne tulee sanoista “Solid State Drive”. Kuluttajatasolla on olemassa 

kahdenlaisia SSD-asemia, NVMe- ja SATA-pohjaiset SSD-asemat (Harding 2019 

d). NVMe on lyhenne sanoista ”Non-Volatile Memory Express” (Congleton 

2019). 

Harding (2019 d) mainitsee artikkelissaan, että jopa huonoin SSD-asema on 

HDD-asemaan verrattuna kolme kertaa nopeampi. Tämän huomaa parhaiten tieto-

koneen käynnistysajassa ja sovellusten käynnistysajoissa. 

SATA-pohjaiset SSD-levyt ovat yleisesti 2,5 tuuman kokoisia asemia, jotka yh-

distetään emolevyyn käyttäen SATA-kaapelia. SATA SSD:t käyttävät SATA 3.0 -

rajapintaa, jonka suurin mahdollinen kirjoitusnopeus on 600 megabittiä sekunnis-
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sa. (McKane 2017.) SATA-pohjaiset SSD-levyt ottavat virran virtalähteestä SA-

TA-virtakaapelilla. NVMe-pohjainen SSD-levy on pitkä ja ohut piirilevy (ks. Ku-

vio 14), joka sijoitetaan M.2-liittimellä suoraan emolevyyn (McKane 2017). Kir-

joitusnopeudessa NVMe-pohjaiset SSD-levyt pääsevät 3500 megabittiin sekun-

nissa (Covington 2019). 

Kuten aiemmin opinnäytetyössä mainittiin (ks. Luku 2.3.1), AMD esitteli PCIe 

4.0 -tuen X570-emolevyille. Tämä mahdollistaa NVMe-pohjaisten Gen4 SSD- 

muistien hyödyntämisen, joiden luku- ja kirjoitusnopeus on 4000-5000Mb/s välil-

lä (Advanced Micro Devices, Inc 2019 c). 

 

Kuvio 15. Corsairin valmistama M.2 SSD-asema emolevyyn asennettuna 

(McKane 2017). 

NVMe on tiedonsiirtoprotokolla, joka on suunniteltu erityisesti SSD-asemia var-

ten. Suunnittelussa on ollut osallisena 90 IT-alan toimittajaa, mukaan lukien San-

Disk, Dell, Seagate ja Samsung. Suunnittelun tarkoituksena oli luoda alan stan-

dardi, jota kaikki IT-alan toimittajat voivat seurata ja tukea. (Simms 2019.) 

SATA-pohjaisen SSD-levyn ja NVMe-pohjaisen SSD-levyn suorituskykyerosta 

puhuttaessa voi ottaa esiin Kurrin (2018 a) testin. Testissä huomattiin, että 67,6 
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gigatavun kansion kopioiminen vei SATA-pohjaiselta levyltä melkein kolme mi-

nuuttia. NVMe-pohjainen SSD-levy suoriutui samasta työstä vain 30 sekunnissa. 

 

Kuvio 16. SATA-pohjainen 2,5” SSD-levy (Kurri 2018 b). 

SSD-asemat ovat olleet ennen todella hintavia, joten useat kuluttajat ovat käyttä-

neet kokoonpanoissa pelkkää HDD-asemaa. Nykyään kuitenkin hinnat ovat las-

keneet sille tasolle, että SSD-aseman asentaminen kokoonpanoon on enemmän 

sääntö, kuin poikkeus. Tarkastelemalla hintavertailupalvelua voidaan huomata, 

että esimerkiksi 500 gigatavun SSD-aseman voi saada hieman yli 50 euron hin-

taan (Hinta.fi 2019). 
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3 VERTAILU 

Tässä osassa tehdään vertailu kahden tietokonekokoonpanon välillä. Vertailun ta-

voitteena on saada lukijalle kuva siitä, mitkä komponentit vaikuttavat mihinkin 

suorituskykyyn. 

Vertailussa käytetään kahta eri hintatason tietokonekokoonpanoa. Kokoonpano #1 

on rakennettu pelikäyttöä, videoeditointia ja työkäyttöä varten. Kokoonpano #2 on 

puolestaan rakennettu kevyttä pelaamista ja jokapäiväistä käyttöä varten. 

3.1 Vertailun kokoonpanot 

Suorituskykytestit mitataan seuraavanlaisilla kokoonpanoilla. 

Kokoonpano #1 

• Intel i7-8700k 6c/12t 

• 16GB DDR4 2666Mhz Dual-Channel 

• Nvidia GeForce GTX 1080 8GB GDDR5X 

• Windows 10 Pro 64bit Versio 1903 

• Käyttöjärjestelmä ja ohjelmat asennettuna M.2 NVMe SSD-levylle 

Kokoonpano #2 

• Intel i3-8350k 4c/4t 

• 8GB DDR4 2400Mhz Dual-Channel 

• Nvidia GeForce GTX 1050ti 4GB GDDR5 

• Windows 10 Pro 64bit Versio 1903 

• Käyttöjärjestelmä ja ohjelmat asennettuna SATA-pohjaiselle SSD-levylle 

3.2 PCMark, 3DMark 

PCMark ja 3DMark ovat suorituskykytestiohjelmia, jotka on kehittänyt suomalai-

nen yritys UL. UL on perustettu vuonna 1997, ja on tällä hetkellä maailman joh-

tava suorituskykytestiohjelmien kehittäjä (UL Benchmarks 2019 a) 
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UL:n suorituskykytestit auttavat käyttäjiä arvioimaan, ymmärtämään ja ohjaa-

maan tietokonekokoonpanonsa suorituskykyä. UL on myös kehittänyt suoritusky-

kytestejä VR-ohjelmistolle ja Android-puhelimille. (UL Benchmarks 2019 a.) 

UL tekee yhteistyötä usean maailman johtavien teknologiakehittäjien kanssa. Tä-

män seurauksena UL:n testiohjelmia käytetään laajasti uusien julkaisujen vertai-

lemiseksi. Myös alan harrastajat ovat ottaneet UL:n suorituskykytestit yhdeksi 

vertailukohteistaan. (UL Benchmarks 2019 a.) 

PCMark on alan standardoitu suorituskykytesti, joka testaa kaikki osa-alueet, jota 

nykyaikainen toimistotietokone käyttää. Testi on jaettu kolmeen osaan: Essentials, 

joka testaa jokapäiväisen käytön. Esimerkiksi internetselaamisen, videokonferes-

sin toimivuuden ja sovellusten käynnistysajan. Productivity, joka testaa suoritus-

kyvyn jokapäiväisessä toimistokäytössä, esimerkiksi taulukko- ja tekstinkäsitte-

luohjelmien kuormituksen. Digital Content Creation, joka testaa digitaalisen sisäl-

löntuottamisen kuormituksen. Esimerkiksi video- ja kuvaeditoinnin, renderöinnin 

ja visualisoinnin. (UL Benchmarks 2019 b.) 

3DMark Time Spy on DirectX 12 -grafiikkamoottoria käyttävä suorituskykytesti, 

joka mittaa näytönohjaimen ja prosessorin renderöintisuorituskyvyn. (UL 

Benchmarks 2019 c.) 

3.3 Cinebench 

Maxon Computer on alan johtava sovelluskehittäjä, joka tunnetaan parhaiten Ci-

nema 4D:n luojana. Maxon on listannut verkkosivuillaan asiakkaita, jotka koostu-

vat isoista firmoista. Muun muassa ABC, Blizzard Entertainment, BMW, Sky, 

CNN, Fox, ITV Creative, MPC, NBC, NFL Network, VDO, Sony Pictures Ima-

geworks, The Walt Disney Company, Turner Broadcasting ja Vitra kuuluvat Ma-

xonin asiakaskuntaan. Maxonin on perustanut Harald Egel, Harald Schneider ja 

Uwe Bärtels vuonna 1986. Maxonin pääkonttori sijaitsee Saksassa. (Maxon 2019 

a.) 

Cinebench on realistinen, järjestelmäriippumaton suorituskykytesti, joka arvioi 

tietokoneen komponenttien suorituskykyä. Cinebench sisällyttää testiin viimei-
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simmät renderöintiarkkitehtuurit, muun muassa Intelin kehittämän Embree-

säteenseurantateknologian. Cinebench ei ota testeissään huomioon näytönohjai-

men suorituskykyä. (Maxon 2019 b.) 

3.4 Testitulokset 

Kuten aiemmin työssä on mainittu, PCMarkin testit ovat jaettu kolmeen osaan: 

Essentials, joka testaa jokapäiväisen käytön, esimerkiksi internetselaamisen, vi-

deokonferessin toimivuuden ja sovellusten käynnistysajan. Productivity, joka tes-

taa suorituskyvyn jokapäiväisessä toimistokäytössä, esimerkiksi taulukko- ja teks-

tinkäsittelyohjelmien kuormituksen. Digital Content Creation, joka testaa digitaa-

lisen sisällöntuottamisen kuormituksen. Esimerkiksi video- ja kuvaeditoinnin, 

renderöinnin ja visualisoinnin. (UL Benchmarks 2019 b.) 

 

Kuvio 17. PCMark 10 Essentials -tulos. 

Kuvio 17 näyttää Essentials-testiosion tulokset. Kokoonpano #1:n yhteistulos tes-

tissä on 7063 pistettä, ja Kokoonpano #2:n yhteistulos on 4897 pistettä.  
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Sovellusten käynnistys -osiossa Kokoonpano #1:n tulos on 15160 pistettä ja Ko-

koonpano #2:n 9716 pistettä. 

Videokonferenssi-osiossa Kokoonpano #1:n tulos on 8794 pistettä ja Kokoonpano 

#2:n 6863 pistettä. 

Internetselaaminen-osiossa Kokoonpano #1:n tulos on 9613 pistettä ja Kokoonpa-

no #2:n 8592 pistettä. 

 

Kuvio 18. PCMark 10 Productivity -tulos. 

Kuvio 18 näyttää PCMark 10 Productivity -testiosion tulokset. Kokoonpano #1:n 

yhteistulos on tässä osiossa 9340 pistettä. Kokoonpano #2:n yhteistulos on 7409 

pistettä. 

Productivity-testiosio testaa taulukkolaskenta- ja tekstinkäsittelyohjelmien kuor-

mituksen. Kokoonpano #1:n tulokset testeissä ovat 10703 ja 8151 pistettä. Ko-

koonpano #2:n testitulokset ovat 8465 ja 6486 pistettä. 
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Kuvio 19. PCMark 10 Content Creation -tulos. 

Kuvio 19 kuvaa Content Creation -testiosion tuloksia. Yhteistuloksissa Kokoon-

pano #1:n tulos on 9427 pistettä ja Kokoonpano #2:n 5182 pistettä. 

Kokoonpano #2:n tulokset testin eri osa-alueissa ovat noin 5000 pisteen luokkaa. 

Kokoonpano #1:n tulos Videoeditointi-osiossa on 6482 pistettä ja Kuvaeditointi-

osiossa tulos on 10507 pistettä. Renderöinti ja visualisointi -osiossa tulos on 

12303 pistettä. 
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Yhteistulos 3DMark Time Spy-testissä Case #1 kokoonpanolla on 7409 pistettä ja 

Case #2 kokoonpanolla 2633. Kuvioissa 20 ja 21 on merkattuna keskiarvoinen 

ruudunpäivitys sekunnissa kahdella eri resoluutiolla. 

 

Kuvio 20. 3DMark-suorituskykytestin tulos 2560x1440-resoluutiolla 

Kuvio 20 kuvaa 3DMark Time Spy -suorituskykytestin tuloksia 2560x1440-

resoluutiolla. Kokoonpano #1:n keskimääräinen ruudunpäivitys grafiikkatesteissä 

on noin 44 kuvaa sekunnissa, kun Kokoonpano #2:n keskimääräinen ruudunpäivi-

tys on noin 15 kuvaa sekunnissa. 

Prosessorin suorituskykytestissä Kokoonpano #1:n keskimääräinen ruudunpäivi-

tys on 27 kuvaa sekunnissa, ja Kokoonpano #2:n noin 13 kuvaa sekunnissa. 
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Kuvio 21. 3DMark-suorituskykytestin tulos 1920x1080-resoluutiolla 

Kuvio 21 kuvaa 3DMark Time Spy -suorituskykytestin tuloksia 1920x1080-

resoluutiolla. Kokoonpano #1:n keskimääräinen ruudunpäivitys grafiikkatesteissä 

on noin 69 kuvaa sekunnissa, kun Kokoonpano #2:n keskimääräinen ruudunpäivi-

tys on noin 24 kuvaa sekunnissa. 

Prosessorin suorituskykytestissä Kokoonpano #1:n keskimääräinen ruudunpäivi-

tys on 27 kuvaa sekunnissa, ja Kokoonpano #2:n noin 13 kuvaa sekunnissa. On 

hyvä huomioida, että resoluution muutos testissä ei muuta prosessorin suoritusky-

kytestin tulosta millään tavalla. 
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Kuvio 22. Pelinsisäisen suorituskykytestin tulos kahdella eri resoluutiolla 

Taulukossa 22 on mitattu ruudunpäivityksen keskiarvo sekunnissa pelinsisäisessä 

suorituskykytestissä. Kokoonpano #1:n keskiarvo testeissä on noin 128 kuvaa se-

kunnissa, ja Kokoonpano #2:n keskiarvo on noin 53 kuvaa sekunnissa. 
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Kuvio 23. Cinebench-suorituskykytestin tulos 

Kuvio 23 kuvaa Cinebench-suorituskykytestin tulosta, joka mitataan renderöin-

tiajan mukaan. Testissä käytetään moniytimistä renderöintivaihtoehtoa. Kokoon-

pano #1:n tulos testissä on 3689 pistettä, ja Kokoonpano #2:n tulos testissä on 

1457 pistettä. 

3.5 Testituloksien yhteenveto 

Kokoonpano #1 suoriutui odotetusti testeistä paljon paremmin. Kokoonpano #1:n 

tulokset olivat keskiarvoltaan kaikkien testien osalta noin 46 prosenttia paremmat.  

Pienimmät erot nähtiin PCMark Essentials- ja PCMark Productivity -testeissä (ks. 

Kuviot 17 ja 18), joissa kokoonpano #1 sai Essentials-testiosiossa 30 prosenttia ja 

Productivity-testiosiossa 20 prosenttia paremmat pisteet yhteistuloksia katsomalla. 

Content Creation -testiosiossa ero alkoi näkyä jo enemmän, jossa kokoonpano #1 

sai yhteistuloksessa jopa 45 prosenttia paremman tuloksen. 
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Pelinsisäisessä suorituskykytestissä (ks. Kuvio 22) kokoonpano #1 sai 58 prosent-

tia paremman tuloksen ja 3DMark TimeSpy -suorituskykytestissä (ks. Kuviot 20 

ja 21) tulos oli jopa 64 prosenttia parempi. Cinebench-suorituskykytestissä (ks. 

Kuvio 23) kokoonpano #1 oli myös ylivoimainen 60 prosenttia paremmalla tulok-

sella. 

PCMarkin testeissä ei ollut huomattavia eroja Essentials ja Productivity-testeissä 

(ks. Kuvio 17 ja 18), paitsi sovellusten käynnistys keräsi huomattavasti paremmat 

pisteet kokoonpano #1:n tuloksissa. Tämä johtuu oletettavasti siitä, että tämä ko-

koonpano käyttää muistina NVMe-pohjaista SSD-levyä, jonka kirjoitusnopeus on 

3500 megabittiä sekunnissa, ja lukunopeus on 3200 megabittiä sekunnissa. Ko-

koonpano #2:n muistina on käytössä SATA-pohjainen SSD-levy, jonka vaiheit-

tainen kirjoitusnopeus ja lukunopeus on noin 545 megabittiä sekunnissa. 

Content Creation-kohdassa (ks. Kuvio 19) kuusiytiminen ja Hyper-threadingilla 

varustettu prosessori suoriutui huomattavasti paremmin neliytimistä prosessoria 

vastaan. Renderöinti- ja kuvankäsittelytyössä sovellukset käyttävät moniytimisiä 

prosessoreita paljon paremmin hyödyksi, kuin esimerkiksi pelikäytössä. 

Myös Cinebenchin tuloksia (ks. Kuvio 23) katsomalla voi suoraan sanoa, että Ci-

nebench käytti paljon paremmin hyödyksi renderöinnissä hyper-threadingilla va-

rustettua kuusiytimistä prosessoria, kuin neliytimistä prosessoria. 

3DMarkin Time Spy-testi (ks. Kuvio 20 ja 21) ja pelinsisäinen suorituskykytesti 

osoitti odotetusti, että kokoonpano #1 suoriutui testistä huomattavasti paremmin. 

Tähän vaikutti grafiikkamuistin kapasiteetti, joka on puolet suurempi kuin ko-

koonpano #2:lla. Myös muistin nopeus, kellotaajuus ja CUDA-ytimien määrä on 

suurempi kokoonpano #1:lla. On myös hyvä huomata, että kokoonpano #1:n näy-

tönohjaimen muistiväylä on 256-bittinen (Nvidia 2019 b), kun taas kokoonpano 

#2:n vain 128-bittinen (Nvidia 2019 a). 

Tuloksia katsomalla voi päätellä, että Kokoonpano #1 suoriutuu huomattavasti 

paremmin vaativammasta työkuormasta, mutta eroa ei näe niin vahvasti jokapäi-

väisessä käytössä. Tämän takia komponenttien valinnassa kannattaa ottaa huomi-
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oon omat käyttötarpeet. Liian tehokkaiden komponenttien hankinta ei ole järke-

vää, jos niille ei ole käyttöä. Kokoonpano #2, joka on rakennettu kevyempään pe-

laamiseen ja käyttöön, suoriutui vertailukohdettaan vastaan omassa luokassaan 

mainiosti, mutta jäi Kokoonpano #1:n jalkoihin raskaammissa suorituskykytes-

teissä. 
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4 YHTEENVETO 

Opinnäytetyön tavoitteena oli saada lukijalle parempi kuva siitä, mistä komponen-

teista tietokonekokoonpanot muodostuvat, ja mitä ominaisuuksia ne pitävät sisäl-

lään. Tavoitteeseen pyrittiin siten, että komponenttien avainominaisuuksia selvi-

tettiin lukijalle mahdollisimman selkeästi. Toisena tavoitteena oli se, että lukija 

saa hieman käsitystä siitä, minkälaisen suorituskyvyn voi saavuttaa erilaisilla 

komponenteilla. Tähän tavoitteeseen päästiin tekemällä vertailu kahden eri hinta-

luokan tietokonekokoonpanojen välillä. 

Vertailussa olisi voinut olla ihanteellisemmat kokoonpanot. Vielä merkitykselli-

semmän tuloksen vertailussa olisi saanut eri valmistajien saman hintaluokan kom-

ponenteilla, tai viimeisimmän sukupolven komponenteilla. Opinnäytetyötä varten 

ei kuitenkaan ollut saatavilla muita tietokonekokoonpanoja, mutta lukijalle saatiin 

kuitenkin hyödyllistä tietoa eri hintaluokkien yleisestä suorituskyvystä. 

Tulokset vertailussa vastasivat suurin piirtein omia ennakko-odotuksia, mutta 

esimerkiksi Essentials-testiosiossa ero oli yllättävän pieni, vaikka vertailukohtei-

den komponenttien tehossa oli huomattava ero. Odotettavista tutkimustuloksista 

huolimatta, opinnäytetyö tuo lisätietoa asiaan perehtymättömälle yksinkertaisessa 

muodossa. 

Aiheessa on opinnäytetyön kirjoittajalla vielä paljon perehdyttävää, ja opinnäyte-

työn työstäminen toi erittäin paljon uutta tietoa. Tällöin opinnäytetyö oli kirjoitta-

jalle hyödyllinen ja mielekäs tutkimisen kohde. 

Opinnäytetyö oli usean aihealueen hieman syvempi pintaraapaisu, mutta kirjoitta-

essa kävi ilmi, että esimerkiksi Advanced Vector Extensions -aihealueeseen olisi 

voinut perehtyä huomattavasti syvemmin. Tästä aiheesta olisi mielenkiintoista 

saada syvempää tutkimustietoa tulevaisuudessa. 
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