
WINDOWSIN ASETUKSET 



WINDOWSIN ASETUKSET 

 Asetuksilla pyritään 

siihen, että käyttö 

olisi turvallisempaa, 

helpompaa ja 

mukavampaa 

 Windowsin 

asetukset löytyvät 

Ohjauspaneelista 

 Osa asetuksista on 

lisäohjelmakohtaisia 

 



3 TAPAA KATSELLA OHJAUSPANEELIA - 1 

 Oletuksena Ryhmittely 

 Toiminnot ryhmitelty ominaisuuksien mukaan 

 Helppo löytää asetukset 



3 TAPAA KATSELLA OHJAUSPANEELIA - 2 

 Pieninä/suurina kuvakkeina 

 Tarkempi jaottelu 

 



3 TAPAA KATSELLA OHJAUSPANEELIA - 3 

 Valikon osana 

 Ei erillistä ikkunaa 

 Tehtäväpalkin sisällä oikean hiiren näppäimen 

klikkaus -> Ominaisuudet -> Mukauta -> Näytä 

valikkona -> OK 



ALOITUSOPAS - WINDOWS 7 

 Yksityiskohtaiset ohjeet eri toimintojen 

käyttämiseen 

 Kannattaa käydä läpi jo alussa 

 Tärkeimpien toimintojen kokoelma 



FONTIT 

 Fontti = kirjaimen tyyppi ja ominaisuudet 

 Fonttikokoa muuttamalla saa 

 Tekstit näkyvämmiksi (isompi fontti) 

 Lisää tilaa ruudulle (pienempi fontti) 

 Selvemmän tekstin (erivärinen ja -kokoinen fontti) 



HELPPOKÄYTTÖKESKUS 

 Erityistarpeisiin suunnitellut toiminnot 

 Osa toiminnoista samoja kaikille 

 Näytön, hiiren ja näppäimistön asetukset 



HIIRI 

 Kaksoisnäpäytyksen nopeus 

 Lukitus päälle/pois 

 Osoittimen tyyppi 

 Varjon käyttö helpottaa hiiren 

havaitsemista 

 Liikkumisnopeus suhteessa 

hiiren liikkeeseen 

 Kohdistaminen 

 Osoittimen jäljet helpottavat 

hiiren osoittimen seuraamista 

 Jos on kiekkohiiri: naksautuksen 

toimintanopeus ja 

monitoimisessa hiiressä kiekon 

kallistamisen vaikutus 



KANSION ASETUKSET 

 Asetuksilla vaikutetaan kansion (=hakemiston) 

sisällön näyttämiseen ja etsimiseen 



LAITTEET JA TULOSTIMET 

 Yleensä uudet laitteet asentuvat automaattisesti 

 USB liitäntäiset tulostimet, lisälevyasemat hiiret ja 

näppäimistöt 

 Asennus verkkolaitteille 

 Tuntemattomat laitteet  

asennettava itse 

 Lisää laite 

 Lisää tulostin 

 Usein CD mukana 

 Ajureita (Driver) voi etsiä 

myös Internetistä 



MUKAUTTAMINEN 

 Työpöydän asetuksien muuttamiseen 

 Kuvakkeet, värit, taustakuvat, äänet 

 



NÄPPÄIMISTÖ 

 Kirjoittamisen mukavuuteen vaikuttavista 

tekijöistä näppäimistön tyypin lisäksi tärkein 

 Voidaan säätää toistoviive, -nopeus ja 

kohdistimen vilkkumisnopeus 



NÄYTTÖ 

 Asetukset säätyvät yleensä automaattisesti 

 Yleensä oletusasetukset riittävät 

 Säädettävät ominaisuudet ovat fontin koko, 

näytön tarkkuus ja kirkkaus 

 Valitaan näyttöjen järjestys, jos käytössä on 

useita näyttöjä 

 Kannettavat voivat tukea kahta näyttöä 



OHJELMAT JA TOIMINNOT 

 Lista ohjelmista 

 Poista, jos ohjelma on tarpeeton 

 HUOM! POISTA OHJELMAT JA PÄIVITYKSET 

VAIN JOS OLET VARMA! 

 Windowsin ominaisuuksien poisto ja lisäys 

vaativat pääkäyttäjän oikeudet 



OLETUSOHJELMAT 

 Tarkoituksena kytkeä tiedosto ja sitä vastaava 

ohjelma toisiinsa 

 Tiedettävä mitä tiedostonimen tarkenne tarkoittaa 

 Täydelliset tiedostonimet saa valinnalla 

ohjauspaneeli -> kansion asetukset, välilehti Näytä, 

ota valinta pois kohdasta ”Piilota tunnettujen 

tiedostotyyppien tunnisteet 

 Tietoa tarkenteista saatavilla mm. täällä 

http://personal.inet.fi/koti/kauko.huotari/tiedosto.htm


PÄIVÄMÄÄRÄ JA AIKA 

 Kellonaika ja päiväys voidaan muuttaa 

 Aikavyöhyke kertoo sijaintimme maapallolla 
 Suomessa käytetään UTC+2 

 Voidaan ottaa kesäaika käyttöön 

 Voidaan ottaa käyttöön useita kelloja eri aikavyöhykkeille 

 Enintään 2 lisäkelloa 



TEHTÄVÄPALKKI JA KÄYNNISTÄ -VALIKKO 

 Toiminnolla voidaan mukauttaa windowsin käyttäytymistä 

 Tehtäväpalkki 

 Käynnistä -valikko 

 Työkalurivit 

 



TOIMINTOKESKUS 

 Toimintokeskuksessa voi muuttaa asetuksia ja etsiä ratkaisuja 

ongelmiin 

 Jos ongelmaan ei löydy ratkaisua, kysymyksen voi lähettää 

Microsoftille 

 Linkit vianmääritykseen ja palauttamiseen 

 Tarkasteltavia toimintoja ovat Suojaus ja Ylläpito 



TUNNISTETIEDOT 

 Tunnistetiedoilla voi hallita ulkopuolisten 

laitteiden kirjausasetuksia 

 Verkkokiintolevy, muut tietokoneet 



PIENOISOHJELMAT 

 Voit valita käytettävät pienoisohjelmat 

pääsivulle 

 Vedä valittu pienoisohjelma paikalleen 

 Klikkaamalla kuvakkeen kontrolleja saa muokattua 

asetuksia ja poistettua pienoisohjelman 



VERKKO JA JAKAMISKESKUS 

 Sivulla voi 

 Todeta katkospaikka 

 Todeta mihin verkkoon on 

liittynyt 

 Määrittää uusi yhteys tai 

verkko 
 Automaattinen yhdistäminen toimii 

yleensä parhaiten 

 Yhdistää uuteen verkkoon 
 Verkkoilmaisin on yleensä ruudun 

oikeassa alalaidassa 

 Jos ei ole, niin sen saa näkyviin 

tehtäväpalkin asetuksia muuttamalla 

 Tehdä asetuksia 

 Tehdä vianmääritystä 



WINDOWS DEFENDER 

 Windowsin suojaustyökalu 

(ns. malwareskanneri) 

 Skannaa koneen virusten ja 

muiden haittaohjelmien 

varalta 

 



WINDOWSIN PALOMUURI 

 Toimii kuten muutkin palomuurit eli estää ei-

toivotut yhteydet 

 Erinomainen, voi käyttää maksullisien sijasta 

 Mustat ja valkoiset listat 

 Asetusten muuttaminen 

vaatii pääkäyttäjän  

tunnukset 



WINDOWS UPDATE 

 Pitää huolen siitä, että Windows on aina ajan 

tasalla 

 Hyväksy aina päivitysehdotukset 

 Valinnaisia päivityksiä ei ole pakko asentaa 



VIRRANHALLINTA-ASETUKSET 

 Kannettavan virta-asetuksilla voi vaikuttaa 

akun kestoon 

 Asetukset voi säätää erikseen akku- ja 

verkkovirtakäytölle 



ÄÄNET 

 Äänen tasojen tarkkailu 

 Eri tapahtumille eri äänet 


