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Abstract

The goal of the thesis was to look into different technologies through which it is possible to show
ads in a large monitor. Different monitor technologies were studied and their strengths and
weaknesses were inspected in relation to the application. LCD and plasma monitors were chosen
as they are the most common types of monitors in the market at the time. In addition to this also
two kinds of technologies to transfer the ad to the monitor were studied. These were a basic
laptop computer and Texas Instruments OMAP system. Also different softwares to be used in the
work were tested.
The work was assigned by Dagen Efter Oy, whose services the application was to promote.
Already existing studies were used to compare the features of different monitors and the OMAP
system. The features of the software applications were tested in practice and also studied from
the developers Internet pages. The safety of programs relating to Internet security was verified by
the study of safety reports of AV-Test GmbH.
Through the studies it was decided that LCD monitor with a laptop was the best choice for the
application. The LCD monitors consume less power, they last longer and they do not burn images
to the screen. The laptop was chosen because they are easier to use than an OMAP -system.
Usability, safety and license terms were inspected when choosing the software for the application.
The freeware programs had to be free also in commercial use, not only in private. Programs were
needed in image processing, remote connection, image viewing, Internet security and construction
of slideshows.
The final product of the thesis was a design for a system that was easy to use even for a beginner
but at the same time safe so that it wasn't possible to do damage to it by accident or that private
information of the company won’t get in to the wrong hands.
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LCD, plasma, Internet security, remote connection, advertising, image processing, OMAP.
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LYHENTEET
LCD - Liquid Crystal Display. Nestekidenäyttö.
OMAP - Open Media Applications Platform. Texas Instrumentsin
valmistama mikropiirisarja.
HDMI - High Definition Multimedia Interface. Eri laitteiden välisen
tiedonsiirron standardi.
USB - Universal Serial Bus. Sarjaväyläarkkitehtuuri oheislaitteiden
liittämiseksi tietokoneeseen
WLAN - Wireless Local Area Network. Langaton lähiverkkotekniikka.
HD - High Definition. Teräväpiirto.
WUXGA - Widescreen Ultra Extended Graphics Array. Tietokoneen näyttöstandardi.
MMC - MultiMediaCard. Muistikorttityyppi.
JTAG - Joint Test Action Group. JTAG-portin määrittävä standardi.
GPIO - General Purpose I/O. Yleiskäyttöinen portti
mikrokontrollereissa ja mikroprosessoreissa.
UART - Universal Asynchronous Receiver Transmitter. Sarjaliikennepiiri.
LED - Light-Emitting Diode. Valoa säteilevä puolijohdekomponentti.
P2P - Peer to peer. Verkko, jossa ei ole kiinteitä palvelimia ja asiakkaita.
SSL - Secure Sockets Layer. Tietoverkkosalausprotokolla.
TLS - Transport Layer Security. Salausprotokolla.
PKI - Public Key Infrastructure. Julkisten avainten hallintajärjestelmä.
LAN - Local Area Network. Lähiverkko.
JPEG - Joint Photographic Experts Group. Kuvatiedostojen häviöllistä
pakkausmenelmää käyttävä tallennusformaatti.
DES - Data Encryption Standard. Symmetrinen lohkosalain.
HTML - Hypertext Markup Language. Standardoitu kuvauskieli, jolla
kuvataan hyperlinkkejä sisältävää tekstiä.
VNC - Virtual Network Computing. Protokolla tietokoneen graafisen
käyttöliittymän etäkäyttöön.
AJAX - Asynchronous JavaScript And XML. Joukko web-sovelluskehityksen
tekniikoita, joiden avulla web-sovelluksista voi tehdä
vuorovaikutteisempia.

4
JSON - JavaScript Object Notation. Tiedonsiirtomuoto, jota voi
käyttää JavaScript-ohjelmissa.
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1 OPINNÄYTETYÖN TAVOITTEET

Aiheidea opinnäytetyöhön tuli toimeksiantajan suunnalta heidän tarpeestaan saada
toimipisteeseen isokokoinen monitori mainostamaan yrityksen palveluita.
Opinnäytetyössä tutkitaan eri monitorityyppejä, niiden heikkouksia ja vahvuuksia ja
soveltuvuutta kyseiseen tehtävään. Lisäksi otettiin selvää vaihtoehdoista tämän
monitorin ohjaamiseen eli millä eri tavoin näytölle on mahdollista ajaa mainoksia.
Lopuksi valittiin työhön sopivat ohjelmistot.
Tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa yksinkertainen, mutta hyvin toimiva
järjestelmä, jonka toimintojen muokkaaminen on helppoa, mutta samalla turvallista.
Erilaisten mainosten luomisen tulee onnistua myös asiaan vähemmän perehtyneiden
toimesta. Laitteisto on myös etäohjattava, joten tietoturvaan tulee kiinnittää
erityisesti huomiota mahdollisten hyökkäysten varalta.
Pidettäessä laitteiston hinnan alhaisena, käytetään siinä mahdollisimman paljon
ilmaisohjelmia. Tällöin on pidettävä huoli siitä, ettei lisenssiehtoja tule vahingossa
rikottua, sillä usein ilmaisohjelmat ovat maksuttomia vain yksityiskäytössä, kun taas
niitä kaupalliseen tarkoitukseen käytettäessä vaaditaan maksullinen lisenssi.

2 PLASMA- JA LCD-MONITORIN VERTAILU

Markkinoilla on tällä hetkellä valittavana kaksi erilaista näyttötyyppiä sovelluksessa
käytettäväksi: plasma ja LCD. Näytöltä vaadittavia ominaisuuksia ovat muun muassa
laaja katselukulma, pitkäikäisyys, mahdollisimman vähäinen virrankulutus, kirkkaus ja
kuvan selkeys. Näytöllä näytetään enimmäkseen staattisia kuvia, jolloin myös kuvan
palaminen kiinni näyttöön tulee ottaa huomioon näyttötyyppiä valittaessa. Kokoa
näytöllä tulee olla vähintään 32”, että kuvat näkyvät kyllin hyvin myös kauempaa
katsottaessa.
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2.1 TEKNOLOGIA
Martin Agrfors ja Jari Tomminen kirjoittavat MicroPC:n artikkelissaan
nestekidepaneelin toimintaperiaatteesta. Nestekidepaneelissa on toisiinsa nähden
kohtisuorassa kaksi polarisaatiosuodatinta ja niiden välissä nestekidemateriaali.
Suotimien kohtisuoruuden vuoksi näytön taustavalo ei pääse paneelin läpi, jolloin
näyttö näyttäytyy mustana. Etummaisen polarisaattorin alla on värisuodinkerros,
millä saadaan tuotettua värit paneelin pikseleihin ja näiden kautta itse kuva.
Nestekidemateriaali kykenee muuttamaan valon polarisoitumisen suuntaa
nestekiteiden asennon mukaan. Näiden asentoon vaikutetaan niiden läpi kulkevan
virran avulla. (Agrfors & Tomminen 2008, 35).

KUVIO 1: LCD-paneelin rakenne

Plasmamonitoreissa kuva muodostetaan kuvasolujen avulla, kirjoittaa Vahlqvist.
Nämä kuvasolut ovat kahden lasilevyn välissä ja ne sisältävät neon ja ksenon
jalokaasuista muodostetun seoksen. Kaasu muutetaan plasmaksi solun läpi kulkevan
virran avulla. Fluoresoiva materiaali tuottaa vihreää, punaista tai sinistä valoa
plasmasta säteilevän ultraviolettivalon vaikutuksesta, jolloin näiden perusvärien
muodostamiseen ei tarvita värisuotimia LCD-tekniikan tapaan. (Vahlqvist 2008, 14 –
15.)
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KUVIO 2. Plasmapaneelin rakenne

2.2 KONTRASTI
Phil Connor kertoo artikkelissaan LCD TV vs. plasma , että plasmateknologian avulla
saavutetaan korkeampi kontrastisuhde. Kontrastilla tarkoitetaan eroa, joka on kuvan
tummimman ja vaaleimman pisteen välillä. Korkea kontrasti saavutetaan siten, että
mustiin kuvapisteisiin ei tuoda ollenkaan virtaa. Tällä kuitenkin on huonona puolena
se, että harmaansävyjen tuottaminen heikentyy. (Connor 2011.)
Nestekidenäytöt sen sijaan tuottavat mustan värin nestekidemateriaalia
manipuloimalla virran avulla. Tämä on vaikea prosessi, Connor kertoo, ja vain
parhaimmat LED LCD televisiot ovat saavuttaneet yhtä hyvän kontrastisuhteen kuin
plasmat. LCD-monitorin kontrasti heikkenee katsottaessa sitä eri kulmasta kuin
suorasta. Tällöin mustan eri tasot vaalenevat harmaaseen. (Connor 2011.)
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2.3 VÄRITARKKUUS
Plasmatelevisioissa jokainen kuvapiste pitää sisällään punaisen, vihreän ja sinisen
elementin, sanoo Connor. Näiden värien avulla on mahdollista tuottaa jokainen
värispektrin väri. Tämän ansiosta väritarkkuus on korkea. LCD-televisiossa taas värit
tuotetaan väriaaltoja muokkaamalla, mikä tekee väritarkkuuden pitämisen tasaisena
joissain tapauksissa hankalaa. Värien tarkkuuteen vaikuttaa myös huoneiston
kirkkaus. Tavallista pimeämmässä huoneessa plasmamonitorin värit näyttävät
luonnollisilta ja paremmilta, kun taas kirkkaammissa huoneissa LCD vie voiton. Tämä
johtuu Connorin mukaan siitä, että LCD-näytöt heijastavat vähemmän valoa
lasistaan. (Connor 2011.)

2.4 KATSELUKULMA
LCD-monitorin kuvan värit haalistuvat kun sitä katsotaan sivulta. Plasmanäytössä tätä
samaista ongelmaa ei kuitenkaan ole, vaan värit ja mustan sävyt pysyvät samana
katselukulmasta riippumatta. Plasman ylivoimaisuus katselukulmassa johtuu
Connorin mukaan siitä, että plasmatekniikassa jokainen kuvapiste tuottaa oman
valonsa, toisin kuin LCD:ssä jossa kaikille kuvapisteille on yksi yhteinen valonlähde.
(Connor 2011.)

2.5 VASTEAIKA
Vasteajalla tarkoitetaan television kykyä päivittää ja toistaa nopeasti liikkuvaa kuvaa,
kirjoittaa Vahlqvist. Liian pitkä vasteaika tuottaa televisioon niin sanottua
haamukuvaa nopeasti liikkuvissa kuvissa. Plasma vie tässäkin suhteessa voiton
nestekidenäytöstä, sillä tekniikkansa ansiosta vasteaikaa ei pystytä silmin
erottamaan. (Vahlqvist 2008, 37.)
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2.6 KÄYTTÖIKÄ
Connor kirjoittaa, että nykyisten LCD-televisioiden käyttöikä on noin 100 000 h.
Käytännössä käyttöikään vaikuttaa ainoastaan nestekidepaneelin taustavalon
toimivuus. Plasmanäytöissä puoliintumisajaksi arvioidaan 60 000 h. Tällöin näytön
fosforit hehkuvat puolella teholla uuteen näyttöön verrattuna. (Connor 2011.)

2.7 KUVAN PALAMINEN
Kuvan palamisella tarkoitetaan kuvapisteiden ennenaikaista vanhentumista. Kuva,
joka pysyy pitkiä aikoja paikoillaan jää kiinni näyttöön eikä sitä enää voi mitenkään
poistaa. Esimerkiksi televisiokanavien logot ja muut staattiset kuvat saattavat
aiheuttaa tätä. Plasmateknologiassa tämä on ongelma edelleen vaikka uusia
tekniikoita sen vähentämiseksi on kehitetty, kirjoittaa Connor. LCD –teknologiassa ei
tätä vaaraa ole. (Connor 2011.)

2.8 VIRRANKULUTUS
Vahlqvistin tutkimuksen mukaan LCD-monitorin virrankulutus on keskimäärin 168 W
ja plasman 240 W. (Vahlqvist 2008, 31.)

2.9 YHTEENVETO
Vaikka plasmamonitori voittaakin LCD:n useimmissa ominaisuuksissa, valitaan
sovellukseen kuitenkin LCD. Suurimmaksi ongelmaksi plasmamonitorin kanssa tulee
siinä oleva riski kuvanpalamisesta. Näyttöä pidetään päällä pitkiä aikoja kerrallaan,
noin kahdeksan tuntia, mikä kasvattaa vaaraa kuvan palamiselle, koska yrityksen logo
ja tietyt mainostekstit eivät näytöllä liiku. Lisäksi LCD:n pidempi käyttöikä vaikuttaa
puoltavasti asiaan. Katselukulma on tärkeä ominaisuus, missä LCD:llä on puutteita,
mutta tätä puutetta voidaan korjata valitsemalla korkealuokkainen näyttö.
Vasteajalla ei tässä sovelluksessa ole juurikaan merkitystä, sillä näytöllä ei pidetä
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nopeasti liikkuvaa videokuvaa. Myös virrankulutus on tärkeää ottaa huomioon, koska
näyttöä pidetään paljon päällä. Tässä suhteessa LCD vie voiton plasmasta.

3 KANNETTAVAN TIETOKONEEN JA OMAP-LAITTEEN
VERTAILU

Näytön ohjaukseen valittiin kaksi eri vaihtoehtoa tarkasteluun: kannettava tietokone
ja Texas Instrumentsin OMAP -mikropiirisarjaan pohjautuva emolevyalusta. Näistä
kahdesta kannettava tietokone on helpompi käyttää, koska siihen voidaan asentaa
Windows -käyttöjärjestelmä, mikä on useammalle käyttäjälle tuttu. OMAP-laitteisiin
on asennettavissa Linux -käyttöjärjestelmä, mikä tekee sen käytöstä Windowsiin
tottuneelle aluksi hankalaa, mutta ei kuitenkaan mahdotonta graafisen
käyttöliittymän ansiosta. Myös itse laitteen toimintakuntoon saaminen on
ongelmallisempaa, sillä laiteajurien asentaminen vaatii käyttöjärjestelmän
asennustiedostojen muokkaamista, kun taas Windows –pohjainen kannettava
tietokone tunnistaa laitteiston automaattisesti (PandaBoard Ubuntu Minicom 2011).
Etuina kannettavaan tietokoneeseen nähden OMAP -laitteella on kuitenkin sen pieni
koko (PandaBoard 4430 on kooltaan vain 10,1 cm x 11,4 cm), edullisempi hinta sekä
käyttöturvallisuus.
OMAP -laitteista löytyy liitännät eri käyttötarkoituksiin. Nyt kyseessä olevaan
sovellukseen tarpeeseen tulevat HDMI -liitäntä kuvaa ja ääntä varten, USB-liitäntä
modeemiin, näppäimistöön ja hiireen sekä äänen ulostulo mikäli käytetään erillisiä
kaiuttimia, eikä esimerkiksi televisiomonitorin omia kaiuttimia. Koska monitori tulee
olemaan melko iso (32”-37”) HDMI -piirin tulee tukea 1080p näyttöresoluutiota.
Myös WLAN -tuki ja RJ-45 liitin on hyvä olla laitteessa mukana, mikäli Internetyhteys
luodaan muun kuin USB-modeemin välityksellä. Nämä vaaditut ominaisuudet
löytyvät OMAP 4 ja 5 -piirisarjan laitteista.
OMAP 4-piirisarjan ominaisuuksia:
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IVA 3 kiihdyttimen avulla saadaan aikaan Full HD –kuva 1080p resoluutiolla.
Tämä tukee monia kuvan pakkaus- ja purkustandardeja



Sisäänrakennettu kuvasignaaliprosessori sallii nopean, korkealaatuisen kuvanja videon tallennuksen



Sisäänrakennettu POWERVR™ SGX540 grafiikkakiihdytin ajaa kolmiulotteisia
käyttöliittymiä isoillakin näytöillä sekä kosketusnäytöillä



Tuplaydinprosessorit ARM Cortex-A0 MPCore SMP takaavat korkean
suorituskyvyn



Vähän virtaa kuluttava äänipiiri saadaan audio back end (ABE) prosessorin
avulla



Laite tukee muun muassa seuraavia liitäntöjä: komposiitti TV-ulostulo, HDMI
v1.3 ulostulo, WUXGA –näyttötuki, MMC/SD –korttituki, USB 2.0 liitin, UART
ja SPI



Optimoidut virran- ja äänenhallintapiirit TWL6030 ja TWL6040. (OMAP 4
Platform: OMAP4430/OMAP4460 2011.)

OMAP 5432 -piirisarjan ominaisuuksista


Moniydin ARM® Cortex™ prosessorit



Moniydin POWERVR™ SGX544-MPx grafiikkakiihdyttimet ajavat 3D-pelejä ja –
käyttöliittymiä



TI 2D BitBlt grafiikkakiihdytin



IVA-HD laitekiihdyttimien avulla tuki Full HD:lle 1080p60 resoluutiolla, monen
videostandardin purku ja pakkaus. Laite tukee myös 1080p30
stereoskooppista 3D kuvaa



Nopea ja korkealaatuinen kuvan- ja videonkaappaus korkeintaan 20
megapikselin tarkkuudella kuvissa ja 1080p60 videossa



Tuki kolmelle kameralle ja näytölle samanaikaisesti



HDMI 1.4a ulostulon kautta HD-laatuinen kuva näytölle



MMC/SD –muistikorttipaikat



USB 3.0 liittimet. (OMAP 5 Platform: OMAP5432 2011.)
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OMAP 5430 -piirisarjan ominaisuuksia:


Moniydin ARM® Cortex™ prosessorit



Moniydin POWERVR™ SGX544-MPx grafiikkakiihdyttimet ajavat 3D-pelejä ja –
käyttöliittymiä



TI 2D BitBlt grafiikkakiihdytin



IVA-HD laitekiihdyttimien avulla tuki Full HD:lle 1080p60 resoluutiolla, monen
videostandardin purku ja pakkaus. Laite tukee myös 1080p30
stereoskooppista 3D kuvaa



Nopea ja korkealaatuinen kuvan- ja videonkaappaus korkeintaan 20
megapikselin tarkkuudella kuvissa ja 1080p60 videossa



Tuki neljälle kameralle ja näytölle samanaikaisesti



HDMI 1.4a ulostulon kautta HD-laatuinen kuva näytölle



MMC/SD –muistikorttipaikat



USB 3.0 liittimet. (OMAP 5 Platform: OMAP5430 2011.)

OMAP4- tai OMAP5 -pohjaisista laitteista PandaBoard täyttää sovelluksen
vaatimukset.
PandaBoardin ominaisuuksia:


Prosessori: OMAP4430



POP muisti: Elpida 8Gb LPDDR2



Virranhallintapiiri: TW TWL6030



Debugi-tuki: 14-pinninen JTAG, GPIO pinnit, UART DB-9 liittimen kautta, LEDit



Piirilevy: 114,3 mm x 101,6 mm, kahdeksan kerrosta



Valo-osoittimet: kolme LEDiä, joista kahta voi itse hallinnoida. Kolmas on
ylijänniteosoitin



High-speed USB 2.0 on-the-go portti: mini-AB USB liitin
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High-Speed USB Host-portti: neljä USB HS porttia, joista saa korkeintaan 500
mA virran. Näistä kaksi menee levynsisäisiin liittimiin ja kaksi ulkoisiin lisäosiin



Ääniliittimet: 3,5 mm L+R ulostulo. 3,5 mm stereo sisääntulo



SD/MMC -liittimet: 6-in-1 SD/MMC/SDIO. 4/8 bit, kaksoisjännite



Käyttöpainikkeet: käyttäjän määrittelemä painike, reset-painike



Video: DVI-D tai HDMI, valinnainen plug-in -näyttö, vaihtoehtoinen
komposiittivideoulostulo



Virtaliittimet: USB-virta, tasavirta



Kamera liitettävissä laitteeseen. (OMAP 4 PandaBoard System Reference
Manual 2010, 12.)

KUVIO 3. PandaBoard

Sovellukseen valitaan kannettava tietokone Windows -käyttöjärjestelmällä. Laite on
helppokäyttöisempi satunnaiselle käyttäjälle verrattuna PandaBoard -järjestelmään.
Tällöin on kuitenkin pidettävä huolta siitä, etteivät käyttäjät pääse vahingossa
muokkaamaan laitteiston tai ohjelmistojen asetuksia siten, että laitteen toiminta
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häiriintyy. Tähän voidaan vaikuttaa tekemällä eri käyttäjille omat käyttötunnukset,
joissa määritellään mitä toimintoja on mahdollista käyttää ja mitä ei, käyttäjän
osaamistason mukaisesti.
PandaBoard voidaan tarvittaessa määrittää toimimaan ainoastaan etäyhteyden
avulla, mikä tekee siitä turvallisemman käyttää, koska satunnainen käyttäjä ei pääse
siihen käsiksi. Toisaalta laitteen asetusten muuttamisen hankaluutta lisää se, että
mikäli laitetta ei käytetä etäyhteyden takaa, on asetuksia muutettava ison näytön
kautta hiirellä ja näppäimistöllä, kun taas kannettavan tietokoneen asetuksia voidaan
muokata se omalla näytöllä ison monitorin sijaan.

4 OHJELMAT
4.1 TIETOTURVA
Virustorjunta- ja palomuuriohjelmilta vaaditaan korkeaa turvatasoa ja
mahdollisimman pitkälle vietyä automatisointia, ettei virustietokannat pääse
vanhenemaan käyttäjän laiminlyöntien vuoksi. Ohjelmien ei tule synnyttää
tarpeettomia ikkunoita, jotka häiritsisivät mainoksien näkyvyyttä.
Ohjelmien ominaisuuksista otettiin selvää sovellusten Internetsivustoilta ja
turvallisuudesta AV-Test GmbH:n raporttien pohjalta.
AV-Test GmbH toimii maailmanlaajuisesti tuottaen IT-alan tietoturvatestaus- ja
konsultointipalveluita. Yrityksellä on yli 15 vuoden kokemus virustorjunnan ja
tietoturvan alalta. Yritys suorittaa vuosittain yli 2500 testausta erilaisille
tietoturvaohjelmistoille. Asiakkaina yrityksellä on muun muassa
ohjelmistovalmistajat, yritykset ja IT-alan lehdet. (The Institute 2011.)
Tarkasteluun otettiin seuraavat virustorjuntaohjelmistot:


Avast! Internet Security 6.0
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AVG Internet Security 2012



Bitdefender Internet Security 2011



Comodo Internet Security.

Avast! Internet Security 6.0
Ominaisuuksia:


Suojaus viruksia ja haittaohjelmia vastaan



Palomuuri estää luvattomien käyttäjien pääsyn tietokoneelle



Ohjelma suojaa roskapostia vastaan



Varoittaa mahdollisesti haitallisista Internetsivuista



Tarkistaa käyttöjärjestelmän viruksista ennen sen latautumista



Ohjelma ei tuota häiritseviä ikkunoita ollessaan hiljaisessa tai pelitilassa



Avattavien tiedostojen reaaliaikainen tarkistus



Tarkastaan P2P:n, pikaviestimien ja niin edelleen kautta ladatut tiedostot



Käsittelee saastuneet tiedostot automaattisesti. (Avast! Internet Security 6
2011.)

AV-Test:n tutkimusten perusteella Avast pärjää hyvin uusien, toistaisesksi
tunnistamattomien haittaohjelmien torjunnassa. Ohjelma tunnistaa 96 % tällaisista
hyökkäyksistä. Ohjelma tunnistaa 100% kahdesta kolmeen kuukauteen vanhoista
haittaohjelmista. Yleisesti tunnetuista haittaohjelmista tunnistettiin myös 100 %. AVTest antaa 4/6 pistettä ohjelman suojausominaisuuksista. (AV-Test Product Review
and Certification Report - Sep-Oct/2011, Avast: Free Antivirus 2011.)
Aktiivisista rootkit- ja muista vastaavista haittaohjelmista tunnistettiin 100 % ja
poistettiin onnistuneesti 95 %. Korjausominaisuuksistaa ohjelma saa 4.5/6 pistettä.
(AV-Test Product Review and Certification Report - Sep-Oct/2011, Avast: Free
Antivirus 2011.)
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Yleisestä käytettävyydestään ohjelma saa kiitosta. Avast hidastaa tietokonetta
päivittäisessä käytössä 7 sekuntia, se ei aiheuta turhia hälytyksiä eikä estä
turvallisten ohjelmien käyttöä tai asennusta. Tästä osiosta ohjelma saa 5.5/6 pistettä.
(AV-Test Product Review and Certification Report - Sep-Oct/2011, Avast: Free
Antivirus 2011.)
Ohjelmalle on myönnetty AV-Test –sertifikaatti.

AVG Internet Security 2012
Ominaisuuksia:


Ohjelma varoittaa potentiaalisesti vaaralliselle internetsivulle siirtymisestä



Anti-virus toiminto päivittyy automaattisesti tarjoten suojaa uusimpia uhkia
vastaan



Ohjelman palomuuri tunnistaa ja estää kaikki hyökkäysyritykset



Identity Protection pitää henkilökohtaiset tiedot, kuten salasanat ja
luottokorttinumerot, salassa



Suoja vakoilu- ja mainosohjelmia vastaan



Roskasähköpostin suodatus



Ohjelma tarkistaa ladatut ja lähetetyt tiedostot virusten varalta. Ohjelma
tarkistaa myös pikaviestinten kautta lähetetyt ja ladatut tiedostot. (AVG
Internet Security 2012 2011.)

Ohjelma pärjäsi hyvin AV-Test:n suorittamissa testauksissa. Se tunnisti 98 % uusista,
2 - 3 kuukauden ikäisistä haittaohjelmista 99 % ja 100 % yleisesti tunnetuista.
Suojausominaisuuksistaan AVG Internet Security sai 5/6 pistettä. (AV-Test Product
Review and Certification Report - Sep-Oct/2011, AVG: Internet Security 2012 2011.)
Tunnetuista haittaohjelmista tunnistettiin 100 %. Haittaohjelmien kaikkien aktiivisten
komponenttien poisto onnistui 95 %:sesti. Saastuneista järjestelmätiedostoista
saatiin pelastettua 57 %. Tästä osiosta ohjelma sai pisteitä 5/6. (AV-Test Product
Review and Certification Report - Sep-Oct/2011, AVG: Internet Security 2012 2011.)
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AVG Internet Security hidasti testikonetta keskimäärin 4 sekunnin verran päivässä.
Vääriä positiivisia tunnistuksia turvallisista ohjelmista se antoi yhdeksän yli 450 000
testitapauksen aikana. Turvallisten ohjelmistojen käytön tai asennuksen aikana
ohjelma ei antanut yhtään väärää hälytystä. Käytettävyydestään ohjelma sai 5/6
pistettä. (AV-Test Product Review and Certification Report - Sep-Oct/2011, AVG:
Internet Security 2012 2011.)
Ohjelmalle on myönnetty AV-Test –sertifikaatti.

BitDefender Internet Security 2012
Ominaisuuksia:


Ennakoiva virustentorjunta huomaa uusimmatkin virukset ja haittaohjelmat



Käyttäjien pääsyä tietyille Internetsivuille voidaan rajoittaa, myös Internetin
käyttöaikaa voidaan rajoittaa



Käyttäjien Internetselailua on mahdollista monitoroida



Ohjelma suojaa yksityisiä tietoja, kuten luottokorttinumeroita, varastavilta
sivustoilta



Ohjelma varoittaa potentiaalisesti vahingollisista Internetsivustoista



Palomuuri estää luvattomien käyttäjien pääsyn tietokoneelle



Roskapostisuodin vie turhan sähköpostin suoraan roskakoriin



Ohjelman saa tilaan, jossa se aiheuttaa mahdollisimman vähän häiriötä
ponnahdusikkunoiden tai muiden vastaavien muodossa. (BitDefender
Internet Security 2012 2011.)

Uusia viruksia vastaan ohjelma suojaa 100 % (syyskuun testi, lokakuun testissä 94 %).
2 - 3 kuukautta vanhoista sekä yleisesti tunnistetuista viruksista 100 % AV-Test:n
raportin mukaan. BitDefender sai 5.5/6 pistettä suojausominaisuuksistaan. (AV-Test
Product Review and Certification Report - Sep-Oct/2011, BitDefender: Internet
Security 2011.)
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Liikkeellä olevista haittaohjelmista tunnistettiin 100 %. Haittaohjelmien aktiivisista
komponenteista BitDefender onnistui poistamaan 97 %. Saastuneista
järjestelmätiedostoista ohjelma sai pelastettua myös 89 %. Tästä osuudesta
BitDefender sai 5.5/6 pistettä. (AV-Test Product Review and Certification Report Sep-Oct/2011, BitDefender: Internet Security 2011.)
BitDefender pärjäsi hyvin myös sen käytettävyystesteissä. Ohjelma hidasti
tietokonetta keskimäärin 11 sekuntia, aiheutti yhden väärän hälytyksen tunnetuista
ohjelmista yli 450 000 testitapauksessa eikä se estänyt tai varoittanut turvallisten
ohjelmien käytöstä tai asennuksesta kertaakaan. Pisteitä tuli 5/6. (AV-Test Product
Review and Certification Report - Sep-Oct/2011, BitDefender: Internet Security
2011.)
Ohjelmalle on myönnetty AV-Test –sertifikaatti.

Comodo Internet Security
Ominaisuuksia:


Virustorjusta etsii ja poistaa jo olemassa olevat haittaohjelmat. Comodo
löytää myös vakoiluohjelmat ja rootkitit



Defence+ suojaa tärkeitä käyttöjärjestelmän tiedostoja ja estää
haittaohjelmia asentumasta



Palomuuri estää virusten ja haittaohjelmien tunkeutumisen PC:lle



Vakoiluohjelmatutka tutkii järjestelmän rekisterit



Virustutka tunnistaa myös uusimmat haittaohjelmat



Ohjelma tunnistaa luotettujen ohjelmistotuottajien tiedostot



Ohjelma varoittaa mahdollisesti vahingollisista Internetsivuista



Mahdollisuus asettaa varoitukset ja muut ponnahdusikkunat pois päältä



PC on mahdollista asettaa tilaan, jossa vain luotettuja sovelluksia voidaan
avata



Tietoturvatason helppo asetus liukusäätimen avulla. (Comodo Advanced
Internet Security 2010.)
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AV-Test:n raportin mukaan ohjelma tunnistaa 90 % uusista haittaohjelmista. 2 - 3
kuukautta vanhoista haittohjelmista tunnistetaan 97 % ja vanhemmista 100 %.
Käynnistystiedoston avaamisesta aktivoituvista haittaohjelmista ohjelma tunnistaa
100 %. Suojauksesta ohjelma saa pisteitä 4/6. (AV-Test Product Review and
Certification Report - Q4/2010, Comodo: Internet Security Premium 2010.)
Tunnetuista haittaohjelmista Comodo poistaa 81 % ja korjaa saastuneista
järjestelmätiedostoista vain 24 %. Piilotetuista haittaohjelmista tunnistetaan 71 % ja
poistetaan 57 %. Pisteitä korjausominaisuuksista ohjelma saa 3/6. (AV-Test Product
Review and Certification Report - Q4/2010, Comodo: Internet Security Premium
2010.)
Ohjelma hidastaa tietokonetta keskimäärin 107 sekunnin verran. Comodo tunnisti
turvallisia ohjelmia haittaohjelmiksi 25 kertaa yli 800 000:ssa testitapauksessa.
Turvallisten sovellusten käytöstä ja asennuksesta se antoi yhden varoituksen ja esti
käytön kolme kertaa kahdessakymmenessä testitapauksessa.
Käyttöominaisuuksistaan Comodo sai 3.5/6 pistettä. (AV-Test Product Review and
Certification Report - Q4/2010, Comodo: Internet Security Premium 2010.)
AV-Test ei myöntänyt ohjelmalle sertifikaattia.
Laitteistossa käytettäväksi valitaan BitDefender 2012 sen saamien testitulosten
perusteella. Myös mahdollisuus rajoittaa käyttäjien pääsyä määritellyille
Internetsivuille on käyttöön hyvin soveltuva ominaisuus, jolla saadaan estettyä
tietokoneen väärä käyttö.

4.2 ETÄYHTEYS
Etäyhteysohjelmalta vaadituista ominaisuuksista tärkein on tietoturva. Näyttöä
ohjaavalla PC:llä saattaa olla yritykselle tärkeää tietoa, minkä ei pidä päästä
ulkopuolisten käsiin. Tästä syystä yhteyden salauksen tulee olla huippuluokkaa,
samoin yhteyden muodostamisen tulee olla hyvin suojattua etteivät ulkopuoliset saa
PC:tä hallintaansa. Muita tärkeitä ominaisuuksia ovat tiedostonsiirto, tuki eri
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käyttöjärjestelmiä käyttävien tietokoneiden yhteen liittämiselle sekä käytettävyys
myös hitaalla Internetyhteydellä. Ohjelmien ominaisuuksista otettiin selvää
sovellusten Internetsivuilta.
Tarkasteluun otettiin seuraavat etäyhteyssovellukset:


LogMeIn



TightVNC



TeamViewer



UltraVNC



ThinVNC.

LogMeIn


Ohjelmalla voidaan siirtää joko yksittäisiä tiedostoja tai synkronoida kansiot
tietokoneiden välillä. Tiedostoja voidaan siirtää myös siten, että jaettavaan
tiedostoon luodaan linkki jonka kautta muut käyttäjät voivat sen ladata
suoraan jakajan kovalevyltä



Ohjelma mahdollistaa etäyhteyden takana olevalla tietokoneella olevien
tiedostojen tulostamisen paikallisella tulostimella



Käyttäjät voivat jakaa oman työpöytänsä muiden käyttäjien kanssa esitelmiin
tai muihin vastaaviin töihin liittyen



Etätietokoneen äänet saa kuuluville paikallisella tietokoneella



Etäyhteyden kautta voidaan palvelinkone käynnistää wake-on-LAN toiminnon
avulla



Sovellus käyttää SSL/TLS protokollaa yhteydenpidossaa. Tämä takaa ohjelman
turvallisen käytön. LogMeIn palvelin varmennetaan käyttämällä PKI
sertifikaattia ja yhteydenottaja sähköpostiosoitteen ja salasanan avulla.
Tämän lisäksi käyttäjältä voidaan vaatia kertakäyttöistä koodia, joka saadaan
joko esitulostetusta listasta tai sähköpostiviestistä. (LogMeIn Pro Features
2011.)
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TightVNC


Tiedostonsiirto onnistuu kumpaankin suuntaan yhteydenottajan ja palvelimen
välillä



Etätyöpöydän skaalauksella voidaan näyttää palvelimen työpöytä joko
kokoruututilassa tai pienemmässä ikkunassa



Tehokas JPEG-pakkaus mahdollistaa sulavan ruudunpäivityksen myös
hitaammilla Internetyhteyksillä. Pakkauksen tehokkuutta säätämällä yhteyttä
voidaan nopeuttaa kuvanlaadun kustannuksella



Ohjelmaa on mahdollistaa käyttää myös Internetselaimen välityksellä Java sovelluksen kautta



Etätietokoneeseen on mahdollista ottaa yhteys joko täysin oikeuksin tai vain
luku -oikeuksin. Yhteystapa määritetään palvelimelle syötetyn salasanan
avulla



TightVNC salaa salasananlähetykset DES-algoritmin avulla, mutta muu
tiedonsiirto tapahtuu salaamattomana. Tämän vuoksi yhteyden
turvallisuuden kannalta on hyvin tärkeää, että muu tietokoneissa käytettävä
tietosuojaus on korkealla tasolla. (Introduction to TightVNC.)

TeamViewer


Ohjelmalla on mahdollista ottaa yhteys tietokoneeseen, jota ei sillä hetkellä
käytetä jolloin myös sammutetun tietokoneen etäkäynnistys onnistuu
ohjelman avulla



Yksittäisten tiedostojen tai kokonaisten kansioiden siirto on mahdollista myös
palomuurin takaa



Ohjelma näyttää työryhmän jäsenten online-tila. Tämä helpottaa
etäkokousten ja –esitelmien pitämistä



Oman työpöydän jakaminen muille työryhmän jäsenille



Ohjelmalla on mahdollista ottaa yhteys etätietokoneeseen Internetselaimen
välityksellä. Ohjelma käyttää tähän tarkoitukseen HTML- ja Adobe Flash –
tekniikkaa



Internetyhteyden nopeudesta riippuen ohjelma optimoi etätyöpöydän
kuvanlaadun. (TeamViewer brochure 2011.)
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Saksalainen “Bundesverband der IT-Sachverständigen und Gutachter e.V.” on
myöntänyt tietoturvasertifikaatin ohjelmalle. TeamViewerillä on myös ISO9001
laatujärjestelmäsertifikaatti. Saksalainen tiedonkäsittelyoperaattori, joka keskittyy
noin 800 saksalaisen pankkiin, FIDUCIA IT AG tarkisti ohjelman tietoturvatason ja
tämän perusteella sen käyttö on sallittu pankkien työasemilla. Myös toinen
saksalainen tiedonkäsittelyoperaattori on hyväksynyt TeamViewerin käytön pankkien
työasemilla. GAD eG toimii noin 450 saksalaisen pankin kanssa. (Security and privacy
2011.)
TeamViewer pitää sisällään RSA- ja AES algoritmeihin perustuvan salauksen. Tämän
lisäksi ohjelma luo sessiosalasanat erikseen jokaiselle ohjelman käynnistyskerralle.
Kummankin yhteysosapuolen on hyväksyttävä tiedostonsiirto ja muut tietoturvaan
liittyvät toiminnat. (Security and privacy 2011.)
UltraVNC


Ohjelmassa on kolme erilaista tapaa autentikointiin:
o VNC -autentikointi säilyttää salasanaa etätietokoneella. Tämä salasana
on syötettävä yhteyttä ottaessa
o MS-Logon I vaatii käyttäjänimen ja salasanan. Tämä autentikointi
vaatii, että yhteydenottaja ja etätietokone ovat saman
verkkotunnuksen alaisia ja se toimii vain Windows 9x
käyttöjärjestelmissä
o MS-Logon II myös vaatii käyttäjänimen ja salasanan, mutta
yhteydenottajan ja etätietokoneen ei tarvitse olla samassa
verkkotunnuksessa. Tämä autentikointi toimii Winsowsin NT, 2000 ja
2003 versioissa



DES -salauksen avulla on mahdollista salata kaikki tietokoneiden välinen
verkkoliikenne



Ohjelmaan sisältyy käyttäjienvälinen keskustelutoiminto, tiedostonsiirto ja
sisäänrakennettu Java-katselija, jonka avulla ohjelmaa on mahdollista käyttää
Internetselaimen välityksellä. (Advanced Features 2011.)
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ThinVNC


Käyttö pelkästään HTML5 –yhteensopivan Internetselaimen kautta



Ohjelma käyttää uusimpia Internetteknologioita, kuten AJAX, JSON ja HTML5



Esittelytoiminnon avulla oman työpöydän jakaminen onnistuu useiden
käyttäjien välille



Salaus SSL –protokollan avulla



Wake-on-LAN –toiminnolla etätietokoneen käynnistys Internetin kautta.
(ThinVNC 2011.)

Optimitilanteessa sovellukseen valittaisiin TeamViewer, mutta sen yrityslisenssin
ollessa kallis (499 €) joudutaan se hylkäämään. Erityisesti ohjelman
tietoturvaominaisuudet nostavat sen muiden yläpuolelle. Myös tiedostonsiirtoominaisuudet vakuuttavat. Resurssien ollessa rajalliset, valitaan etäyhteyden
muodostamiseen LogMeIn. Myös tämä ohjelma vakuuttaa ominaisuuksillaan ja sen
tietoturvataso on korkealuokkainen. Hinnaltaan LogMeIn on huomattavasti
huokeampi, 69,95 $ vuodessa.

4.3 MUUT OHJELMAT
Muut ohjelmat haettiin ilmaisohjelmiin keskittyneiltä sivustoilta, kuten Tucows,
CNET, Brothersoft, SourceForge ja Freeware Files. Käsittelyyn otettiin kuvankäsittely-,
kuvankatselu- ja diaesitysohjelmat. Niistä valittiin testattavaksi hyvät pisteet saaneet
ja eniten ladatut ohjelmat.
Ohjelmissa helppokäyttöisyys ja keveys ovat avainasemassa monipuolisten
ominaisuuksien sijaan. Ohjelmien lisenssiehdot tulee lukea tarkkaan, ettei niitä tule
rikottua ohjelmia käytettäessä kaupalliseen tarkoitukseen. Lisenssiehdot tuottivatkin
usean ohjelman kanssa ongelmia, sillä monissa käyttö on ilmaista vain
yksityishenkilöillä, kun taas yritysten on ostettava erillinen lisenssi.
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4.3.1 KUVANKÄSITTELY
Kuvankäsittelyohjelmalta vaaditaan vain yksinkertaisia perustoimintoja kuten kuvien
rajaus, kuvien koon muutos, väritasapainon muokkaus ja niin edelleen.

GIMP 2.0
Ohjelmasta löytyvät kaikki vaaditut toiminnot. Lisäksi ohjelmalla on mahdollista
muokata kuvia erilaisten suotimien avulla, jolloin kuviin saadaan lisättyä erilaisia
erikoisefektejä. Sovelluksen käyttö on helppoa. Erilaiset värisäädöt ja muut
kuvanmuokkaustoiminnot löytyvät sovelluksen yläreunasta omista
alasvetovalikoistaan.
Ohjelman Internetsivuilta löytyy suuri määrä erilaisia liitännäisiä moniin eri
käyttötarkoituksiin.
Ohjelman käyttömukavuutta lisää sen suomenkielisyys. Ohjelmaan ei kuitenkaan ole
saatavilla ohjekirjoja suomeksi.

Paint.NET 3.5.8
Käyttöliittymältään ohjelma on selkeä ja muistuttaa paljon Adoben Photoshop –
ohjelmaa, asia johon ohjelman tekijät pyrkivätkin (Overview/Features 2010.) Erilaiset
säädöt ja muokkaustyökalut löytyvät ryhmiteltyinä omista alasvetovalikoistaan.
Kaikki kuvaan tehdyt muutokset säilyvät ohjelman Historia –valikossa, minkä kautta
muutoksia on helppo perua pitkänkin ajan jälkeen.
Myös tässä ohjelmassa on valittavana erilaisia erikoisefektejä, joskaan ei niin paljoa
kuin GIMPissä. Ohjelmaan on kuitenkin saatavilla erillisiä liitännäisiä, joilla efektien
kirjoa saadaan kasvatettua.
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Avatut kuvatiedostot näkyvät ohjelman oikeassa ylänurkassa pieninä
esikatselukuvina, mikä tekee usean kuvan muokkaamisesta kerralla helppoa niiden
ollessa poissa tieltä, mutta kuitenkin helposti valittavissa.
Ohjelma asentuu oletusarvoisesti englanninkielisenä, mutta ohjelmaan on
ladattavissa suomalainen kielipaketti. Myös ohjekirja on saatavilla suomeksi.

4.3.2 KUVANKATSELU
FuturixImager 5.8.1
Ohjelma pitää sisällään monia kuvien katseluun tarvittavia ominaisuuksia. Kuvasta
toiseen voi siirtyä joko manuaalisesti tai automaattisesti dianäytöksenä. Ohjelma
pitää sisällään myös yksinkertaisen kuvaeditorin, jolla voi esimerkiksi kääntää kuvan
värit, muuttaa kuvan harmaasävyiseksi, poistaa punasilmäisyyttä, säätää
väritasapainoa ja kontrastia ja niin edelleen. Säätöjen esikatselu helpottaa kuvien
muokkaamista. Ohjelman käyttöliittymä on yksinkertainen ja nopeasti omaksuttava.
Työkalupalkin pikanäppäimiä voi muokata siten, että eniten käytettävien toimintojen
kuvakkeet ovat parhaiten esillä ja vähemmän käytettävien joko taka-alalla tai poissa
kokonaan. Ohjelmassa on mahdollista valita näytetäänkö kuvat alkuperäisessä
koossa vai pienennetäänkö ne ruutuun sopivaksi. Ohjelma avaa yli 40
tiedostomuotoa.

JPEGView
Kyseessä on kevyt ja hyvin yksinkertainen avoimeen lähdekoodiin pohjautuva
kuvankatseluohjelma. Tuettuja tiedostomuotoja ovat JPEG, BMP, PNG, GIF ja TIFF.
Ohjelman ominaisuuksiin kuuluu muun muassa mahdollisuus kääntää kuvia
haluttuun kulmaan, diaesitys ja automaattinen väritasojen korjaus. Ohjelmassa on
myös hyvät mahdollisuudet väritasojen, kontrastin, kirkkauden, varjotasojen ynnä
muiden sellaisten muokkaamiseen. Muokkauksen tulokset näkyvät heti kuvassa,
mikä tekee käytöstä helppoa. Ohjelman käyttöliittymä vaatii hieman totuttelua, sillä
pääikkunassa ei ole lainkaan valikoita tai pikanäppäimiä. Viemällä hiiren kuvan
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alareunaan, avautuu sinne valikot kuvan muokkausta varten. Myös näppäimet kuvan
kääntämiseen ja kuvasta toiseen siirtymiseen tulevat näkyviin vasta hiirtä
liikuttamalla. Muut toiminnot, kuten zoom ja diaesitys, löytyvät valikosta joka tulee
esiin hiiren toista näppäintä painamalla. Ohjelman yleisten asetusten muuttaminen
on hieman hankalaa, sillä asetuksia ei voi muuttaa valikosta, vaan .INI –muotoista
tekstitiedostoa muokkaamalla. Ohjelmasta jää kaipaamaan parempaa siirtymistä
kansiosta toiseen. Windows Resurssinhallinnan tapainen hakemistopuurakenne toisi
nopeutta kuvakansiosta toiseen siirtymiseen.

IMGV 3.1.5
Käyttöliittymältään ohjelma on melko kömpelö. Ohjelmassa ei ole pikanäppäimiä,
vaan valinnat tehdään toisella hiirennäppäimellä esiin tulevasta valikosta. Siitä
voidaan valita mm. zoomaukset, kuvankierrot, hakemistosta toiseen siirtyminen ja
diaesitys. Oletusarvoisesti kuvat näytetään oikeassa koossaan, jolloin isot kuvat eivät
näy kokonaisuudessaan. Kuvat on helppo zoomata sopivaan kokoon, mutta zoomasetukset eivät pysy samoina kuvasta toiseen siirryttäessä, mikä tekee isojen kuvien
selailusta vaivalloista. Diaesitystoimintoa käytettäessä ei tätä ongelmaa ole.
Hakemistoselaus ei ole kovinkaan käytännöllinen, sillä siinä ei ole mahdollisuutta
esikatsella kansion sisältäviä kuvia.

4.3.3 DIAESITYS
Ohjelmassa tulee olla mahdollisuus valita jokaiselle dialle sama tausta, jossa
kerrotaan esimerkiksi tarjouksista, jolloin vain kuva vaihtuu diojen välillä. Kuvien
automaattisesta suurentamisesta tai pienentämisestä tietylle alueelle sopivaksi on
myös hyötyä. Tällöin ei ole tarpeen muokata kuvien kokoa erikseen kuvaeditorilla.
Kuvien lisääminen diaesitykseen tulee olla mahdollisimman yksinkertaista. Myös
yksinkertaisista kuvanmuokkausominaisuuksista on hyötyä.

PictureGo! 6.4
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Diaesityksen luominen on ohjelmassa hyvin vaivatonta. Kuvat valitaan Windowsin
Resurssienhallintaa muistuttavan käyttöliittymän avulla. Viemällä hiiren kursorin
kuvatiedoston päälle avautuu se ohjelman pääikkunan esikatseluosaan ja kuvaa
klikkaamalla se valitaan osaksi diaesitystä. Diakuvien päälle on mahdollista lisätä
tekstiä ja ääntä. Tekstin näytölle ilmestymisen viivettä on mahdollista muokata.
Ohjelmassa ei ole mahdollista valita dioille erillistä taustakuvaa, joten sovellus ei ole
käyttötarkoitukseen täysin soveltuva.

LibreOffice Impress
Ohjelmassa on mahdollista valita kaikille dioille sama tausta, mikä on yksi
tärkeimmistä vaatimuksista. Kuvien koko säätyy automaattisesti sille varatun tilan
mukaan pienemmäksi, asia joka helpottaa niiden lisäämistä esitykseen. Kuvia pystyy
lisäämään vain yhden kerrallaan, mikä tekee useiden kuvien lisäämisestä hidasta.
Diaesitys ei näy 16:9 kuvaformaatissa, jolloin näytön reunoihin jää hukkatilaa
käytettäessä tv-monitoria. Diojen esiintymistiheyttä on mahdollista muokata,
siirtymäefektejä löytyy paljon erilaisia ja kuvioiden ja tekstien lisääminen on helppoa.
Ohjelmassa on tuki usealle näytölle, jolloin isolla näytöllä pyörivä diaesitys ei
häiriinny jos PC:llä tekee muuta työtä.

4.3.4 VALINNAT
Kuvankäsittely: Paint.NET. Valinta GIMPin ja Paint.NETin välillä oli hankala, koska
molemmista ohjelmista löytyi vaaditut toiminnot ja niiden käyttökin on nopeasti
opittavissa. Valitaan sovellukseen kuitenkin Pain.NETin sen käyttöliittymän tuttuuden
vuoksi. Myös jo avattujen kuvien näkyminen pienessä koossa on valintaa puoltava
tekijä.
Kuvankatselu: FuturixImager. Testatuista ohjelmista paras ominaisuuksiltaan ja
käytettävyydeltään. Yksinkertaisten kuvanmuokkausominaisuuksien ansiosta useiden
kuvien muokkaus onnistuu nopeasti. Valintaan vaikutti myös ohjelman usean
kuvaformaatin tuki.
Diaesitys: LibreOffice Impress. Ohjelmasta löytyy hyvin vaadittuja ominaisuuksia,
mutta puutteitakin on. Esimerkiksi useamman kuvan lisääminen kerralla olisi hyvä
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ominaisuus. Myös tuki 16:9 näyttöformaatille olisi tarpeen. Puutteistaan huolimatta
ohjelma on käyttötarkoitukseen hyvin sopiva.

5 POHDINTA

Työn tavoitteeksi asetettu järjestelmä onnistuttiin suunnittelemaan toimeksiantajan
asettamien määräyksien mukaisesti. Monitorityypiksi valittiin LCD-näyttö lähinnä sen
kestävyyden vuoksi. Näytön ohjaamiseen valittiin käyttäjille entuudestaan tuttu
Windows -pohjainen kannettava tietokone. Tietoturva- ja etäyhteyssovellukset
valittiin niiden ominaisuuksien ja turvallisuuden pohjalta ja muut ohjelmat niiden
käytettävyyden ja lisenssiehtojen puitteissa.
Suurimmaksi ongelmaksi työssä kehkeytyi sopivien rajojen asettaminen, mitä erilaisia
monitorityyppejä otetaan tarkasteluun, laajuus millä niitä ja näytön ajamiseen
tarkoitettuja järjestelmiä käsitellään, sekä mitä ohjelmia valitaan testattavaksi ja
jälleen, millä laajuudella niitä käsitellään.
Käytettävissä olevan ajan puitteissa päädyttiin käsittelemään yleisimpiä vaihtoehtoja
kustakin kategoriasta, valinta mikä osoittautui hyvin toimivaksi. Olisi ollut melko
turhaa käsitellä esimerkiksi kaikkia mahdollisia teknologioita, koska osa niistä olisi
joko vanhentuneita tai toistaiseksi liian kalliita (esimmerkkinä orgaanisiin ledeihin
pohjautuvat monitorit) tai suurempia määriä eri sovelluksia samaan
käyttötarkoitukseen, sillä useimmista löytyvät samat ominaisuudet, vaikkakin
erilaisin toteuttamistavoin.
Käytännön testausta ei järjestelmälle toistaiseksi ole toteutettu, joten voi olla että se
kokee vielä muutoksia käyttöönoton jälkeen. Muutosten tekeminen on kuitenkin
helppoa, sillä järjestelmällä on vakaa pohja, jonka päälle voidaan rakentaa yksilöllisiä
tarpeita vastaavia kokonaisuuksia.
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