Vantaan ammattiopisto Varia

Tietotekniikka ( 1 ov)

1.10.2013

Internet-tehtäviä:
Etsi seuraaviin tehtäviin vastaukset Internetistä:

1. Mitä palveluja Googlella on olemassa (listaa ainakin 10 eri palvelua)?
2. Tutki eduskunnan sivuja osoitteessa: www.eduskunta.fi .
a. Selvitä millaiseen osoitteeseen voisit lähettää sähköpostia Suomen pääministerille
b. Milloin on eduskunnan seuraava täysistunto?
3. Tutustu osoitteeseen: www.whitehouse.gov . Selvitä kuka oli Yhdysvaltain presidenttinä tasan 100
vuotta sitten.
4. Selvitä seuraavien maiden Internet-osoitteiden lopputunnisteet (esim. Suomella .fi)
a. Ruotsi
b. Norja
c. Saksa
d. Venäjä
e. Vatikaanivaltio
f. Kroatia
g. Makedonia
h. Valko-Venäjä
5. Mitä tarkoittavat seuraavat tunnukset, jotka eivät viittaa maihin?
a. .com
b. .edu
c. .gov
d. .net
e. .org
6. Tutustu Iltasanomien Internet-sivuihin. Mikä oli Iltasanomien pääuutinen tänään?
7. Tutustu www.suomi.fi-portaaliin ja etenkin liikenne- ja matkailu osioon. Listaa 5 lomaketta, jota
tarvitaan logistiikan alalla.
8. Tutustu osoitteeseen www.antipiracy.fi. Etsi sivuilta pdf-tiedosto, jonka nimi on ”Miten tunnistaa
piraatti CD/DVD” . Listaa 5 varmaa merkkiä siitä, että DVD on piraatti. Oletko itse käyttänyt/tehnyt
piraattituotteita?
9. Elokuvia ja TV-sarjoja voi nykyään katsella laillisesti Internetin kautta. Esimerkiksi Netflix, Viaplay,
HBONordic ja Filmnet tarjoavat pientä kuukausimaksua vastaan laajan elokuva- ja sarjakirjaston.
Selvitä kaikkien kyseisten palveluiden kuukausimaksu. Oletko itse käyttänyt oheisia palveluita?
10. Internet-operaattorien (mm. Sonera, Saunalahti ja DNA) Internet-sivuilta voi selvittää millaisen
Internet-yhteyden kotiin voi saada. Selvitä yhden operaattorin sivuilta millaisia Internet-yhteyksiä
on tarjolla omaan kotiosoitteeseesi. Listaa hinta ja yhteyden nopeus.
11. Etsi seuraaviin tietotekniikan kysymyksiin vastaus:
a. Mitä tekee prosessori tietokoneessa?
b. Mitkä ovat näytönohjaimen tehtävät?
c. Mitä tekee keskusmuisti?
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d. Miksi tarvitaan välimuistia?
e. Mitä voi tehdä scannerilla?
f. Mitä eroa on http ja https:llä?
g. Mitä on käyttöjärjestelmä ja mihin sitä tarvitaan?
h. Mitä eri käyttöjärjestelmiä on tarjolla.
i. Paljonko ne maksavat?
j. USB:n toiminta?
12. Etsi Internetistä oman alasi TES. Kuinka paljon on aloittavan kuorma-auton kuljettajan tuntipalkka?
13. Ajat henkilöautolla reitin Vantaa-Tampere-Jyväskylä-Lahti-Porvoo-Vantaa. Laske:
a. Reitin pituus
b. Matkan kokonaiskesto
c. Matkan keskituntinopeus
d. Matkan kokonaiskulutus (ajoneuvosi kuluttaa 8 l/100 km)
e. Matkan hinta (polttoaineena bensiini)
14. Listaa tähän alle 5 käyttämääsi Internet-sivua, joita voisit suositella.

