
Internetin 
hyödyt ja 
vaarat
Miten nettiä käytetään 
tehokkaasti hyväksi?



Linkit
Chrome

https://www.google.com/intl/fi/chrome/browser/

Firefox

 http://www.mozilla.org/fi/

Opera

 http://www.opera.com/fi

Vertailu eri selaimista

 http://prezi.com/zxvu74ojo0if/selainvertailu/

http://www.mozilla.org/fi/
http://www.mozilla.org/fi/
http://www.opera.com/fi
http://prezi.com/zxvu74ojo0if/selainvertailu/


Yleistä selaimista
 On makuasia, mitä käyttää

 Jotkut sovellukset vaativat määrätyn selaimen (version)

 Internet Explorer yleisin => eniten hyökkäyksiä ja tietoturva-
aukkoja

 Yrityksille suunnattu

 Tulee Windowsin mukana

 Tuttu selain aina paras valinta!

 Päivitä selain aina uusimpaan versioon

 Tietoja päivityksistä tulee automaattisesti

 Toiminta hyväksyttävä

 Selaimen asetuksissa toiminto, jolla voi tarkastaa uudemman 
selainversion olemassaolon

 Opettele tehokas käyttö



Kolme selainta - Chrome
 Tällä hetkellä monipuolisin

 Sykronoituu kätevästi useampien koneiden selaimeksi

 Pitää salasanat, kirjanmerkit, ulkoasuasetukset yms. 
asetukset ajan tasalla verkon kautta

 Tietoturva voi olla kyseenalaisella tavalla vaarassa => ei 
kannata säilöä salasanoja, joilla voi olla merkitystä

 Nopea

 Selain on rakennettu nopeaksi

 Pullonkaulana yhteys, jos nopeus on sama kuin muilla



Kolme selainta - Firefox

 Lähes yhtä nopea kuin Chrome
 Ei sykronoidu kaikkiin toimintoihin samalla tavalla



Kolme selainta - Opera
 Ainakin Opera tarjoaa mahdollisuuden 

käyttää puhelimen selaimena
 Kätevä

 Tarpeeksi monipuolinen, olematta kuitenkaan 
turhan vaikeakäyttöinen

 Säästää tilaa
 Pieni muistin kulutus

 Nopea
 Kuten kaikki; tällä hetkellä kuitenkin kolmikon 

hitain



Chromen asennus

 Asennus tapahtuu lataamalla Googlen 
sivulta latausohjelman

 Ei vaadi, mutta suosittelee perustamaan 
tai ottamaan käyttöön tilin

 Auttaa sykronoimisessa ja sovellusten 
(kalenteri, s-posti yms.) käytössä

 Yhdellä kirjautumisella pääsee kaikkiin 
Googlen sovelluksiin



Chromen asennus



Chromen tuki

 Chromelle löytyy tuki osoitteesta 
support.google.com

 Suositus: lue ohjeet!



Selaimen käyttäminen

 Yleisin virhe on sekoittaa selain ja 
etsintäkone keskenään

 Osoitteet kirjoitetaan selaimen 
osoitekenttään (1)

 Hakusanat krjoitetaan etsintäkoneen 
tekstikenttään (2)



Selaimen käyttäminen
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Käyttövinkit - kirjanmerkit
 Kirjanmerkki lisätään valinnalla CTRL-D (CTRL –

näppäin koko ajan pohjassa, kun D –kirjainta 
painetaan)

 Paikaksi voi valita valikon tai kirjanmerkkipalkin

 Kirjanmerkkipalkin oltava näkyvissä (asetukset => 
Kirjanmerkit => Näytä kirjanmerkkipalkki)

 Kirjanmerkki poistetaan tai siirretään 
vetämällä se palkin tai valikon ulkopuolelle 
(poisto) tai uuteen kohtaan (viiva osoittaa 
kohdan)



Käyttövinkit - välilehdet
 Selainikkunassa voi olla useita välilehtiä

 Jokaisella välilehdellä on oma sivunsa
 Sivu voi olla jo yhdessä välilehdessä jo auki 

olevan palvelun eri sivu tai eri palvelun sivu

 Kirjanmerkki on käytettävissä kulloinkin 
aktiivisessa välilehdessä

 Uusi välilehti luodaan napauttamalla 
välilehtirivin oikeassa laidassa olevaa tyhjää 
välilehteä

 Välilehti poistetaan napauttamalla punaista 
rastia välilehtiosoittimen oikeassa laidassa



Käyttövinkit - Sovellukset
 Chromeen saa sovelluksia, joilla käyttöä 

voi monipuolistaa ja helpottaa

 Sovelluksia pääsee katselemaan 
kirjanmerkkipalkin vasemmassa laidassa 
olevalla Sovellukset -painikkeella

 Sovelluksia pääsee valitsemaan 
sovelluslistassa olevaa Myymälä –
paniketta klikkaamalla

 Sovellukset on ryhmitelty aihepiirettäin



Käyttövinkit - Sovellukset



Internetin vaarat
 Yleisin vaara ovat haittaohjelmat

 Vakoilu
 Näppäimen painallukset talteen (pankit, salasanat, luottokorttien 

numerot)

 Virukset
 Toimivat taustalla
 Hidastaa konetta, voivat tallentaa ei-toivottua materiaalia 

koneen massamuistiin

 Huijaukset
 Sivusto voi huijata lähettämään tietoa
 Sivusto voi näyttää oikealta; kuitenkin se on feikki, jolla kerätään 

tíetoa

 Tietojen kerääminen
 Käyttäjästä kerättyjä tietoja voidaan myydä roskapostittajille
 Tietoja voidaan käyttää kiristämiseen (arkaluontoiset 

kuvat/viedot, muut dokumentit)



Miten suojautua
 Pidä selamen ohjelmisto aina uusimmassa versiossa
 Pidä virusskanneri uusimmassa versiossa
 Älä anna tietoja kirjaamalla niitä huolimattomasti 

(esim. kilpailut, kyselyt)
 Sosiaalisessa mediassa (Facebook, Tvitter, …) käytä 

harkintaa kuvien ja tekstien kanssa. Muista, että 
kerran ladattu tiedosto on Internetissä ikuisesti!

 Estä asennukset käyttämällä selaukseen rajoitettua 
järjestelmän käyttäjätunnusta

 Skannaa verkosta lataamasi ohjelmat ja tiedostot 
viruskannerilla ennen niiden avaamista

 Poista tiedostot heti, jos niissä voi olla haittaohjelma
 Skannaa kone poiston jälkeen uudelleen




