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Sissejuhatus

Enda loovtööks otsustasin võtta informaatika õppematerjali loomise. Loovtöö eesmärgiks on
luua õppematerjal, mille põhjal saab näha, millest arvutid koosnevad. Loovtöö tegemiseks
läheb mul vaja ühte arvutit, mida oleks võimalik tükkideks võtta, et nendest õppematerjal
luua. Õppematerjal hakkab välja nägema nii: kinnitan arvuti osad alusele ja lisan juurde
kirjeldused, mis osaga on tegemist ning milleks seda vaja on.
Valisin loovtööks informaatika õppematerjali loomise sellepärast, et arvutitega tegelemine ja
nende uurimine huvitab mind.
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1. Õppematerjali loomine

Selleks, et õppematerjali luua, sain juhendajalt ühe vana arvuti (vt Joonis 1), mis tuli
tükkideks võtta ja neid tükke ükshaaval uurima hakata. Peale seda, kui ma olin arvuti lahti
võtnud, jätkasin ma kirjaliku osaga, mis seisnes arvuti osade ja nende funktsiooni
tundmaõppimises. Selleks otsisin infot internetist ja kirjutasin iga osa kohta kirjelduse,
milleks neid osi vaja on ja mis on nende ülesanne. Samuti tegin igast detailist pildid, et need
siia töösse lisada.

Joonis 1. Vana arvuti

1.1 Toiteplokk

Toiteplokk (vt Joonis 2) on seade, mis muundab seinakontaktist tuleva elektrivoolu arvuti
komponentidele sobivaks. Toiteploki tagaküljelt võib leida C13 nimetusega pesa, kuhu
ühendatakse elektritoitekaabel. Toiteplokke on erineva suurusega, kõige väiksemad on
tavaliselt sülearvutitel. Toiteplokil on ka tavaliselt küljel silt, millel on kirjas tootja,
mudelinumber ja tugevus. Kõik arvutis olevad vajalikud komponendid on ühendatud
toiteplokiga, sest muidu ei saa need tööks vajalikku elektrivoolu. Toiteplokist väljuvatel
juhtmetel on otsas erinevad pistikud, mis ühendatakse arvutikomponentide pistikupesadesse.
Kõige laiem pistik ühendatakse emaplaadi külge. (Salumägi, 2021)
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Joonis 2. Toiteplokk

1.2 Emaplaat

Emaplaat (vt Joonis 3) on üks lauaarvuti suurimaid komponente. Selle külge on kinnitatud
ühel või teisel viisil kõik ülejäänud arvuti osad. Emaplaate on suuruselt mitut erinevat, nende
kõige tavalisemaks suuruseks on kujunenud ATX-lühendiga emaplaat. Emaplaadi küljes on
mitmeid väiksed mikrokiipe, nendel kõigil on oma ülesanne, näiteks heli edastamine,
videokaardikiip pildi edastamiseks ja võrgukiip interneti jaoks. Emaplaadi ühel küljel on
erinevad pistikupesad, kuhu ühenduvad välised arvuti osad nagu näiteks hiir, klaviatuur,
monitor, kõlarid jm. (Salumägi, 2021)

Joonis 3. Emaplaat
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1.3 Muutmälu

RAM ehk muutmälu (vt Joonis 4) on väga oluline, sest ilma selleta ei saa protsessor käsklusi
täita. Selleks, et protsessor käsklusi täidaks, on vaja need laadida RAM mällu. RAM mälu on
ka kordades kiirem kui näiteks mälupulk või kõvaketas. RAM mälu suurust mõõdetakse
gigabaitides (GB). RAM vajab andmete säilitamiseks elektrivoolu. Näiteks, kui oled
märgistanud ning kopeerinud ühe lõigu teksti ja soovid seda mujale kleepida, siis see kõik
hoiustatakse RAM mälus. (Salumägi, 2021)

Joonis 4. Muutmälu

1.4 Kõvaketas

Kõvaketas (vt Joonis 5) on seade, kus hoitakse arvutis olevaid faile. Ühele kõvakettale mahub
rohkem informatsiooni kui üks raamatukogu. Mahuühikuks on kõvakettal gigabait (GB).
Enamlevinud kõvaketta tüübid on SSD ja HDD.
HDD ehk hard disk drive on klassikaline kõvaketas. Seal sees on 1 või mitu pöörlevat ketast
ja mehhanism, mis nendele andmeid salvestab ja loeb. HDD kõvaketta kiirus oleneb sellest,
kui kiiresti ketas seal sees pöörleb.
SSD ehk solid state drive on uuema aja kõvaketas. SSD koosneb erinevatest kiipidest ja seal
mingeid kettaid sees ei liigu. Tänu sellele on andmete lugemine ja kirjutamine SSD kõvakettal
kordades kiirem/suurem kui HDD kõvakettal.
Nii HDD kui ka SSD ühendatakse emaplaadi külge SATA kaabli abil.(Salumägi, 2021)
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Joonis 5. Kõvaketas

1.5 Videokaart

Videokaart (vt Joonis 6) on seadeldis, mis aitab kuvada pilti monitorile. Videokaardil on oma
mälu, mida ta kasutab andmete töötlemiseks ja säilitamiseks. Videokaardi mälu mõõdetakse
gigabaitides täpselt nagu kõvakettal ja RAM mälul. Videokaart eemaldab ka soojust, seega on
sellele kindlasti vaja jahutust. Videokaarte on kahte tüüpi: eraldiseisev ja integreeritud.
Integreeritud videokaart tähendab, et videokaart on juba emaplaadi kiibistiku külge ühendatud
ja seda nii lihtsalt vahetada ei saa. Eraldiseisev videokaart on aga eraldi elektronplaadil, mille
saab emaplaadi küljes olevasse pessa lisada või ära võtta. (Salumägi, 2021)
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Joonis 6. Videokaart

1.6 Plaadilugeja

Plaadilugejat (optilise ketta ajam) (vt Joonis 7) ehk plaadimängijat kasutatakse plaatidelt info
lugemiseks ja kirjutamiseks. Plaadilugeja kasutab andmete lugemiseks ja kirjutamiseks
optilistelt ketastelt ehk plaatidelt laserit ja elektromagnetlaineid. Tänapäeval kasutatakse
optiliste ketaste asemel pigem mälupulka, mis on plaadilugejast mugavam ja kiirem. (Cole,
2020)
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Joonis 7. Plaadilugeja
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2. Õppematerjali kokkupanek

Õppematerjali kokkupanek algas sellega, et juhendaja tõi mulle puidust plaadi, kuhu oli vaja
kinnitada arvuti osad ja neid kirjeldavad tekstid. Kõik arvuti osad kinnitasin puidust plaadile
kruvidega. Suuremate osade kinnitamisel puurisin kruvide jaoks augud ette, et neid lihtsam
kinnitada oleks ja plaati ära ei rikuks. Väiksemaid osi, nagu näiteks RAM- mälu, ei lasknud
ma mitte kruvidega kinni, vaid panin need kolme või nelja kruvi peale toetuma nii, et nad alla
ei kukuks.
Enne, kui hakkasin midagi kinnitama, paigutasin tekstid ja arvuti osad niimoodi puidust
plaadile, et need üksteisele ette ei jääks (vt Joonis 8). Kui olin tekstid ja osad ära paigutanud,
käisime juhendajaga õpetajate toas paberile prinditud tekste lamineerimas. Seejärel alustasin
osade kinnitamist alusele. Esimene osa, mille puidust plaadile kinnitasin, oli toiteplokk.
Selleks, et toiteplokk plaadil hästi püsiks, oli vaja eelnevalt augud ette puurida. Alguses ei
tahtnud kruvid toiteploki plekist läbi minna, aga pärast mitmeid katsetusi saime koos
juhendajaga toiteploki plaadile kinnitatud. Järgmiseks kinnitasime alusele emaplaadi.
Emaplaadi kinnitamine oli kõige kergem, sest selle sees olid juba kruviaugud ees nii, et selle
sai lihtsalt ja kohe kinnitatud. Kõik kruvid tuli aluse külge rahulikult sisse kruvida, et ükski
arvuti osa katki ei läheks. Järgmine arvuti osa oli RAM-mälu. RAM-mälu oli raskem
paigutada kui emaplaati või toiteplokki sellepärast, et RAM-mälu plaadid olid väga väikesed
ja kruvide jaoks eraldi kinnitamiseks auke ei olnud. Peale RAM-mälu kinnitasin alusele
plaadilugeja. Plaadilugeja panin toetuma nelja kruvi peale nii, et see alla ei kukuks. Selleks oli
vaja ette puurida väikesed augud, kuhu kruvid saaks kinnitada. Järgmine arvuti osa oli
videokaart, mille paigutamine oli võib olla kõikidest arvuti osadest kõige keerulisem selle
kuju tõttu. Videokaarti oli väga raske kinni kruvida nii, et see ei loksuks ja et see plaadi peal
ilusti püsiks. Viimane osa, mille alusele paigutasin, oli kõvaketas. Kõvaketta kinnitamine läks
ilma raskusteta: puurisin alusele neli auku ette, kuhu kinnitasin neli kruvi, mille peale
kõvaketas toetuma jäi. Peale seda, kui kõik arvuti osad olid plaadi külge kinnitatud, paigutasin
lamineeritud tekstid õige osa alla. Tekstid kinnitasin plaadile tahvlinätsuga. Kui tekstid olid
lõpuks kinnitatud, oligi õppematerjali kokkupanek lõpetatud (vt Joonis 9).
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Joonis 8. Praktilise töö tegemine,  arvuti osade paigutamine puidust plaadile

Joonis 9. Valmis töö
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Kokkuvõte

Töö eesmärk oli luua õppematerjal, millelt näidata, millistest osadest arvuti koosneb ja
milleks need osad vajalikud on. Arvuti lahti võtmise käigus ja neid osi uurides sain ma teada
väga palju uusi asju, nagu näiteks, kuidas ühendatakse erinevaid juhtmeid erinevate arvuti
osadega. Õppisin ka palju uut emaplaadi kohta, mis juhtmed sinna ühendatakse ja kuidas
emaplaat üldse töötab. Oli ka palju teisi arvuti osi, mille kohta õppisin palju uut, mida varem
ei teadnud. Ise arvan, et arvuti osade kohta oli väga hea loovtööd teha, sest seda tehes õppisin
väga palju uut. Probleeme selle tööga seoses otseselt ei esinenud, kuigi mõnede osade
paigutamine puidust plaadile tekitas raskusi.
Tulevikus tahaksin kindlasti veel arvuteid paremini tundma õppida ja nendega tegeleda.
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