
Android tablettien käyttöönotto kouluympäristössä 
 

 

Tabletin tekniset ominaisuudet 

 

ASUS Eee Pad Transformer TF101 - tablet 

 

 Prosessori: Nvidia Tegra 2 -piirisarja, 1 GHz Dual-Core -prosessori 

 Käyttöjärjestelmä: Google Android OS v3.2 (Honeycomb) 

 Näyttö: 10.1" LED LCD kapasitiivinen IPS kosketusnäyttö, WXGA (1280x800) resoluutio 

 Kamera: Takana 5.0 mpxl, automaattitarkennus ja HD-videokuvaus, edessä 1.2 mpxl  

 Muisti: 16 GB sisäinen FLASH-muisti, laajennettavissa MicroSD-kortilla 

 Yhteydet: WLAN (b/g/n), Bluetooth v2.1 + EDR 

 Muuta: Flash 10.2 -tuki, GPS, Android Market, Gyroskooppi, elektroninen kompassi, 

kiihtyvyysanturi, valoisuusanturi, Google-sovellukset, ASUS Webstorage 

 Akku: Li-Pol 

 Toiminta-ajat: 9.5 h ilman telakkaa ja 16 h telakan kanssa 

 Mitat: koko 271 x 171 x 12.98 mm, paino 680 g 

 

Käyttöjärjestelmä päivittyy automaattisesti uusimpaan versioon isompia kyselemättä. Laite kysyy 

vain, että koska se voi käynnistää itsensä uudelleen asentaakseen päivityksen. En myöskään näe 

mitään syytä miksi tämä päivittäminen pitäisi laitteelta estää. Myöhemmin alkuvuodesta 2012 

laitteelle julkaistaan suurempi käyttöjärjestelmä päivitys, kun siirrytään täysin uuteen 4.0 Android-

versioon. Siinä vaiheessa, kun tämä suurempi päivitys tulee saataville, täytynee päivityksen 

toimivuus varmistaa ennen kuin kaikki koneet päivitetään. 

 

Koneiden varsinainen täydellinen kloonaaminen on ilmeisesti toistaiseksi mahdotonta. 

Varmuuskopiointiohjelmia, joilla pystytään asennetut ohjelmat, asetuksia ja muuta 

varmuuskopioimaan löytyy, mutta ohjelmat ovat maksullisia ja/tai vaativat laitteiden ”roottauksen” 

eli laitteisiin murtautumisen. 

 

Koneen mukana tulevalla varmuuskopiointiohjelma pystytään luomaan tiedosto, jolla pystytään 

varmuuskopioimaan toiselle koneelle asennetut ohjelmat ja niiden asetukset. Ei siis järjestelmän 

asetuksia vaan vain jälkikäteen asennettujen ohjelmien asetukset. Jälkikäteen asennetuista 

ohjelmista tosin osa ei suostu asentumaan tällä tavalla vaan ne täytyy asentaa erikseen. Tällaisia 

ohjelmia ovat mm. F-Secure ja Firefox. Tällainen mahdollisuus kuitenkin nopeuttaa koneiden 

asentamista huomattavasti verrattuna siihen, että kaikki ohjelmat täytyisi ladata yksitellen Android 

Marketista tai asentaa yksitellen tikulta. 

 

Laitteiden mukana tulevalla Polaris Office -ohjelmalla tekstinkäsittely tuntuu pienellä testaamisella 

toimivan riittävän hyvin, kun käytössä on telakka ja sen näppäimistö. Kosketusnäytöllä 

kirjoittaminen on yksinkertaisesti hidasta, ellei laitetta pysty laskemaan pöydälle tai muulle alustalle 

jolloin käyttöön voi ottaa myös toisen käden kirjoittamista varten. Kun laite on pöydällä ja kirjoittaa 

kahdella kädellä kosketusnäytöllä oleva näppäimistö toimii ihan kiitettävästi, mutta ainakin 

allekirjoittaneella tahtoi alkuun olla nopeasti kirjoitettaessa ongelmia osua välilyöntinäppäimeen. 

Tämäkin ongelma tosin oli lähinnä alkukankeutta ja, kun kirjoittamiseen pääsi sisään, alkoi se 

onnistua paremmin. Vieläkään tosin katsetta ei juurikaan voi nostaa pois näppäimistöltä tai alkaa 



kirjoitusvirheitä tulemaan liikaa, kun on tottunut fyysisellä näppäimistöllä kirjoittamaan juurikaan 

näppäimiin katsomatta. Eli kosketusnäytöllä pystyy varmasti tekstiä jotenkuten tuottamaan jos 

laitteen pystyy laskemaan jollekin alustalle niin että voi käyttää kahta kättä, mutta ei kosketusnäyttö 

kuitenkaan mitenkään pysty päihittämään fyysistä näppäimistöä, jos tekstiä pitää tuottaa enemmän 

kuin muutama sana. 

 

Tabletin mukana tulevan telakan fyysinen näppäimistö on ihan toimivaa luokkaa. Ehkä näppäimet 

ovat hieman pienehköt, mutta ne ovat sentään hyvin toisistaan erotellut joten kirjoittaminen sujuu 

melko sujuvasti, vaikkakin kosketuslevyä saa varoa ettei sitä hipaisemalla saa kohdistinta aivan 

muualle. Tosin tämän on huomannut myös laitteen valmistaja ja laitteeseen onkin lisätty oma 

näppäin sitä varten mistä kosketuslevyn näppäimineen saa helposti väliaikaisesti pois päältä. Ilman 

tätä ominaisuutta kirjoittaminen näppäimistöllä voisi olla ongelma varsinkin suurikätisille. 

 

Polaris Office toimii tekstinkäsittelyssä nopeasti testattuna tarpeeksi hyvin, mutta kun kyseessä on 

aivan uudenlainen käyttöliittymä, menee sen opetteluun aivan varmasti käyttäjille jonkin aikaa 

tottua. Taulukkolaskenta sovellus on hieman kankea ja varsinkin kaavojen tekeminen on alkuun 

aika tuskaista. Tosin kun sitäkin hieman harjoittelee ja tottuu siihen mitenkä asiat kyseisessä 

sovelluksessa toimivat alkaa tekeminen sujua paremmin. Lukiossa ei taulukkolaskennalle ole 

kovinkaan suurta tarvetta niin ongelmat ovat aika marginaalisia. 

 

Moodlen ja Stack-matematiikan tehtävien käyttö toimii tabletilla ihan yhtä hyvin kuin normaalilla 

tietokoneella. Tabletin selain vaikuttaa sen verran hyvältä että ei ole aiheuttanut ainakaan 

toistaiseksi ongelmia sivujen kanssa. Toki täytyy muistaa että kyseinen laite ja ylipäätään Android-

käyttöjärjestelmä ei tue kaikkea mitä Windowsilla varustetut koneet tukevat. Muun muassa Java-

tuki puuttuu Android laitteista kokonaan. 

 

Useampien (omalla tunnuksella kirjautuvien) käyttäjien käyttö ei tällä hetkellä ole mahdollista 

Android-käyttöjärjestelmässä. Tosin jotkin valmistajat ovat tehneet omiin laitteisiinsa muutoksia 

niin että ne tukevat useampaa käyttäjää, mutta sellaista tukea ei tälle laitteelle ole ainakaan tällä 

hetkellä tiedossa nyt eikä tulevaisuudessa. 

 

Langattomat verkot toimivat laitteessa sujuvasti niin, että laitteeseen tallennetaan kerran langaton 

verkko ja sen salasana ja tämän jälkeen laite muistaa verkon ja käyttää sitä automaattisesti, kun se 

on saatavilla, kunnes toisin sille käsketään eli toisin sanoen poistetaan verkon tiedot laitteesta. 

 

Tulostaminen suoraan tabletilta ei ole ainakaan kovin yksinkertainen asia toteuttaa 

koulumaailmassa. Googlen Cloud Print on tällä hetkellä yksi vaihtoehto mitä olemme miettineet, 

mutta sen toimivuuden testaaminen ja muu on vielä vaiheessa. Käytäntönä onkin että oppilaat 

tallentavat työnsä joko muistitikulle, sähköpostiin tai vastaavaan paikkaan nettiin ja käyvät 

tulostamassa tiedostonsa koulun ATK-luokasssa. 

 

Novell:ia ei ole mahdollista ottaa käyttöön Android-koneissa. 

 



Tabletin käyttökuntoon asentaminen  
 

1. Asennetaan yksi kone täysin käyttökuntoon lataamalla halutut ohjelmat Android Marketista 

tai/ja asentamalla ohjelmia USB-tikulta 

2. Määritellään haluttuihin ohjelmiin halutut asetukset, jos sellaisia on. Smart App Protectoriin 

voi mm. lisätä estetyt sovellukset ja halutut salasanat valmiiksi. 

3. Otetaan Asuksen varmuuskopiointiohjelmalla varmuuskopio asennetuista ohjelmista pois 

lukien varmuuskopion kanssa toimimattomat sovellukset kuten F-Secure. Smart App 

Protector jätetään myös varmuuskopion ulkopuolelle ja otetaan siitä erikseen varmuuskopio, 

koska se ei oikein tahdo asentua muiden mukana ja on parasta asentaa lopuksi kun ohjelmat 

joita se yrittää rajoittaa on asennettu. 

4. Siirretään varmuuskopiot USB-tikuille, joista niitä asennetaan muille koneille. 

5. Asennetaan muihin koneisiin mahdolliset järjestelmäpäivitykset 

6. Asennetaan varmuuskopion avulla kaikkiin koneisiin ohjelmat 

7. Lisätään muut ohjelmat joiden asennus ei toimi suoraan varmuuskopiosta kuten F-Secure 

8. Muutetaan järjestelmän asetukset halutuiksi ja lisätään halutut WLAN:it koneisiin  

9. Päivitetään muut ohjelmat kuten Google Maps Android Marketista 

10. Poistetaan gmail-tili. Löytyy asetuksista kohdasta Tilit ja synkronointi, valitaan poistettava 

tili ja sen jälkeen Poista Tili oikeasta yläkulmasta. 

11. Asennetaan lopuksi Smart App Protector varmuuskopiosta, käynnistetään se ja varmistetaan 

että se toimii. Jos ohjelmaa ei ollenkaan käynnistä, estot eivät mene päälle. 

 

Asennusjärjestystä kohdissa 6-11 voi muuttaa haluamakseen, mutta hyvä olisi kuitenkin muistaa 

asentaa Smart App Protector vasta kun muut ohjelmat on asennettu. Lopuksi täytyy aina muistaa 

poistaa gmail-tili laitteesta, jos halutaan välttyä siltä, että käyttäjät pääsevät muun muassa 

lähettämään sähköpostia tilillä. Android-laite ei siis kysele tilin salasanaa uudestaan sen jälkeen, 

kun se on laitteeseen lisätty. 

 

 



Tällä hetkellä koneisiin varmuuskopiosta asennettavat ohjelmat: 

 

c:geo – Geokätkentäohjelma 

Cloud Print – Mahdollistaa tulostamisen verkon yli, jos ominaisuus otetaan käyttöön myöhemmin 

koulussa 

Endomondo Sports Tracker – Ohjelma joka paikantaa kuljetun reitin, nopeuden, energiankulutuksen 

ja muuta. Tarkoitettu lähinnä lenkkeilyyn. 

FireFox – Internet selain 

Flash Player – Mahdollistaa mm. videoinen katselun internetselaimella 

Google Earth 

Google Goggles – Ohjelma jolla voi skannata koneen kameralla erilaisia tekstejä ja ohjelma 

ehdottaa sen perusteella skannattuun asiaan liittyviä sivuja. Hyvä viivakoodin lukija. 

Google Layer – Mahdollistaa tietynlaisten palveluiden näyttämisen Google Maps kartoilla 

Google Sky Map –Tähtikarttaohjelma 

Google kääntäjä – Käännösohjelma 

GPS-Simple – Paikannus- ja kompassiohjelma. Ilmoittaa sijainnin pituus ja leveysasteina. 

GPS Coordinates and Address – Kartalta voidaan hakea tietyn pisteen koordinaatit, paikantaa myös 

oman sijainnin. 

Hubble Space Telescope – Avaruusaiheisia kuvia 

Math Formulary – Matemaattisia kaavoja englanniksi 

Merriam-Webster - Dictionary – englanninkielinen sivistyssanakirja 

NASA app – NASA:n tiedotusohjelma, sisältää myös kuvia ja videoita 

New Scientist – Uutisohjelma 

Paint Pro – Piirrustusohjelma 

Periodic Table – Alkuainetaulukko ja runsaasti tietoja alkuaineista 

Photoshop Express – Kuvankäsittelyohjelma 

PicsArt – Piirustus- ja kuvankäsittelyohjelma 

RealCalc – Funktiolaskin 

 

Omasta varmuuskopiosta asennettava: 

 

Smart App Protector – Ohjelmien käytön esto-ohjelma. Pystytään mm. Android Market ja 

järjestelmän asetukset -valikko estämään helposti oppilailta. 

 

Asennettava erikseen, eivät toimi varmuuskopiosta asennettuna: 

 

F-Secure – Virustentorjuntaohjelma 

F-Secure Browser – Internet selain joka tulee F-Securen mukana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


