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1 JOHDANTO 
 

Tässä osiossa esitetään työn taustat, rajaukset ja rakenne. 

 

1.1 Tausta 
 

Peruskuluttajan näkökulmasta usean näytön hankkimisen mahdollisuudet ovat parantuneet 

huomattavasti niin taloudelliselta kuin käytännönkin kannalta. 2000-luvulla tapahtui  

LCD (Liquid Crystal Display) nestekidenäyttöpaneelien yleistyminen ja CRT (Cathode 

Ray Tube) teknologiaa hyödyntävien kuvaputkinäyttöjen väistyminen. 
1
 LCD teknologia 

toi mukanaan pienemmän virrankulutuksen ja sitä myötä myös pienemmän sähkölaskun ja 

pienemmän lämmöntuoton. Lämmöntuoton pieneneminen vähentää palovaaran riskiä ja 

parantaa näin mahdollisuuksia sijoittaa useita näyttöjä samaan tilaan lähelle toisiaan. LCD 

näyttöjen fyysinen tilantarve on myös huomattavasti pienempi verrattuna CRT näyttöjen 

vastaavaan, keskeinen syy tähän on se että LCD näytöt eivät tarvitse paljon tilaa vievää 

kuvaputkea toisin kuin CRT näytöt, LCD teknologia mahdollistaa siten pienemmät fyysiset 

mitat näyttöpinta-alan kuitenkin kasvaessa, minkä vuoksi usean näytön kokoonpanojen 

pöytätilan tarve on pienentynyt ja näyttöjen sijoittelu helpottunut. LCD näyttöjen 

kokonaispaino on myös huomattavasti pienempi verrattuna vastaavan kuvapinta-alan CRT 

näyttöihin, tämä yhdessä pienemmän fyysisen tilantarpeen kanssa on tarjonnut parempia 

mahdollisuuksia näyttöjen sijoitteluun muun muassa näyttöjen seinäripustusten muodossa. 

 

Vuosien 2005 - 2013 välillä LCD paneelien kuluttajahinnat ovat myös laskeneet rajusti. 

Vuonna 2005 32-tuumaisen LCD television keskihinta on ollut 1566 dollaria ja vuoteen 

2010 keskihinta on laskenut 374 dollariin. 
2
 Hintojen lasku on jatkunut edelleen ja vuoden 

2011 lopussa keskihinta tippui ensimmäistä kertaa alle 300 dollarin. 
3
 Vuonna 2012 LCD 

television neliötuumakohtainen hinta oli noin 1 $ ja vuodelle 2014 neliötuumakohtaisen 

hinnan on arveltu laskevan alle dollarin. 
4
  

 

                                                 
1
 Paul Gagnon Ultra High Definition TV Market. Saatavissa: http://www.ceweekny.com/wp-

content/uploads/2013/05/2-UHD-27-June-2013-DisplaySearch-Gagnon.pdf 
2
 Flat-screen TV prices to plunge for holiday season. CNN Money verkkoartikkeli 25.9.2010 [viitattu 

16.3.2014]. Saatavissa: http://money.cnn.com/2010/09/23/technology/lcd_tv_prices/. 
3
 LCD TV prices to hit all-time lows on Black Fridy. CNN Money verkkoartikkeli 22.11.2010 [viitattu 

31.3.2014]. Saatavissa: http://money.cnn.com/2011/11/22/technology/lcd_tv_prices/ 
4
 Dr. Thomas Kietzke LCDs - A high hurdle for new large display technologies. Saatavissa: 

http://www.merck.de/company.merck.de/de/images/LC_OLED_Day_2013_Kietzke_tcm1613_108817.pdf 

http://www.ceweekny.com/wp-content/uploads/2013/05/2-UHD-27-June-2013-DisplaySearch-Gagnon.pdf
http://www.ceweekny.com/wp-content/uploads/2013/05/2-UHD-27-June-2013-DisplaySearch-Gagnon.pdf
http://money.cnn.com/2010/09/23/technology/lcd_tv_prices/
http://money.cnn.com/2011/11/22/technology/lcd_tv_prices/index.htm
http://www.merck.de/company.merck.de/de/images/LC_OLED_Day_2013_Kietzke_tcm1613_108817.pdf
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Tulevaisuudessa mahdollisesti yleistyvä OLED (Organic Light-Emitting Diode) teknologia 

toisi tullessaan näytöissä yhä pienemmän virrankulutuksen, pienemmän tilantarpeen ja 

monipuolisemmat ratkaisut näyttöjen sijoittelulle. OLED teknologia mahdollistaa 

kaarevien tai jopa taitettavien näyttöjen valmistamisen
5
.
 

 

On olemassa tutkimuksia, jotka osoittavat kahden tai kolmen näytön kokoonpanojen 

lisäävän työtehokkuutta verrattuna yhden näytön kokoonpanoihin. Utahin yliopistossa 

suoritetussa tutkimuksessa "Productivity and Multi-Screen Displays" testattiin 

koehenkilöiden suoriutumista erinäisistä tehtävistä yhden, kahden ja kolmen näytön 

kokoonpanoilla. Kyseisessä tutkimuksessa usean näytön kokoonpanot päihittivät yhden 

näytön kokoonpanon kaikissa suorituskykyä mittaavissa osa-alueissa yhtä lukuun 

ottamatta. Voidaan olettaa, että näyttöjen tai näyttöpinta-alan lisääminen lisää tuottavuutta 

entisestään, asian paikkaansa pitävyyden toteamiseksi ei ole kuitenkaan saatavilla kattavia 

tutkimuksia, joissa hyödynnettäisiin enemmän kuin kolmea näyttöä. [1] 

 

Nykyaikaiset Windows-käyttöjärjestelmät tukevat sisäänrakennetusti usean näytön 

kokoonpanoja, useamman kuin kymmenen näytön hyödyntäminen voi kuitenkin vaatia 

kolmannen osapuolen näyttöjenhallintasovelluksen käyttämistä. 
6
 Lisäksi 

kuvaulostuloliitäntöjen lukumäärä näytönohjaimissa on kasvanut. 

Näytönohjainvalmistajista AMD (Advanced Micro Devices) tarjoaa näytönohjaimia, jotka 

tukevat kuutta samanaikaista näyttöä ja Matroxin valikoimasta löytyy puolestaan 

näytönohjain kahdeksalla kuvaulostuloliitännällä. 
7
 
8
 Näin ollen kahdella näytönohjaimella 

on mahdollista ylläpitää jo 16 näytön kokoonpanoa. 

  

                                                 
5
 Homer Antoniadis, Overview of OLED Display Technology. Saatavissa: 

http://www.ewh.ieee.org/soc/cpmt/presentations/cpmt0401a.pdf 
6
 http://social.technet.microsoft.com/Forums/windows/en-US/f4f7cbd8-2369-43d7-9a7e-

a655543c0267/multiple-monitors-how-many-are-supported 
7
 http://www.club-3d.com/index.php/products/reader.en/product/radeon-hd-7870-eyefinity-6.html 

8
 http://www.matrox.com/graphics/en/products/graphics_cards/m_series/m9188pciex16/ 

http://www.ewh.ieee.org/soc/cpmt/presentations/cpmt0401a.pdf
http://social.technet.microsoft.com/Forums/windows/en-US/f4f7cbd8-2369-43d7-9a7e-a655543c0267/multiple-monitors-how-many-are-supported
http://social.technet.microsoft.com/Forums/windows/en-US/f4f7cbd8-2369-43d7-9a7e-a655543c0267/multiple-monitors-how-many-are-supported
http://www.club-3d.com/index.php/products/reader.en/product/radeon-hd-7870-eyefinity-6.html
http://www.matrox.com/graphics/en/products/graphics_cards/m_series/m9188pciex16/
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1.2 Tavoitteet ja rajaukset   
 

Työn tavoitteena on tutkia mikä on usean näytön hyödyntämisen tilanne Windows PC:issä. 

Erityisesti tavoitteena on selvittää, minkälaisia mahdollisuuksia on hyödyntää neljän ja 

useamman monitorin kokoonpanoja, niin rauta kuin käyttöjärjestelmätasolla. Työssä 

tehdään myös historiakatsaus vanhoista Windows-ympäristöistä nykyisiin ja tuodaan esille 

kuinka usean näytön hyödyntämisen tilanne on muuttunut aikojen saatossa. Mielenkiintona 

ovat etenkin eri hyödyntämistapojen yhtäläisyydet, eroavaisuudet ja ominaispiirteet. Työ 

suoritetaan kirjallisuuskatsauksena, lisäksi asioita testataan myös käytännössä usean 

näytön ympäristöissä. Lappeenrannan teknillinen yliopisto on järjestänyt työtä varten 

erityisen usean monitorin työpisteen, jossa on mahdollista hyödyntää jopa yli kymmentä 

näyttöä samanaikaisesti. 

 

Työssä tutkitaan millä eri tavoin peruskuluttaja PC:t (Personal Computer) mahdollistavat 

usean näytön hyödyntämisen rautapuolella ja minkälaisia erilaisia ratkaisuja on olemassa 

useiden näyttöjen liittämiseen tai hyödyntämiseen muilla tavoilla. Löydettyjä ratkaisuja 

analysoidaan verraten niiden keskinäisiä etuja ja haittoja sekä arvioidaan sopivuutta 

erilaisiin käyttötarkoituksiin. Työssä luodaan myös katsaus siihen millä eri tavoin ja miten 

PC-pelit ovat hyödyntäneet useaa näyttöä aikojen saatossa. Lisäksi työssä selvitetään mikä 

on usean näytön hyödyntämisen nykytilanne peleissä. Työssä vertaillaan eri Windows 

käyttöjärjestelmien mahdollisuuksia ja teknisiä rajoitteita useamman näytön 

hyödyntämiselle sekä luodaan kokonaiskuva siitä miten usean näytön tuki on kehittynyt 

Windowsissa aikojen saatossa.   

 

Työssä pidättäydytään PC-alustoissa ja Windows käyttöjärjestelmissä painottuen 

uusimpiin Windows 7 ja Windows 8/8.1 versioihin. Windows käyttöjärjestelmien 

alkupäässä rajoitutaan Windows 98 käyttöjärjestelmään, koska se on ensimmäinen 

Windows, joka tukee sisäänrakennetusti usean näytön hyödyntämistä [2]. Palvelinversiot ja 

Windows RT jätetään tarkastelun ulkopuolelle. Näytönohjainvalmistajissa painotutaan 

Inteliin, Nvidiaan ja AMD:hen, mutta muidenkaan valmistajien mielenkiintoisia ratkaisuja 

ei suljeta tarkastelun ulkopuolelle, etenkin vanhempien käyttöjärjestelmien ja PC-pelien 

tarkastelun yhteydessä voidaan tuoda myös esille muidenkin valmistajien tarjonnassa 

olleita ratkaisuja.  
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1.3 Työn rakenne 
 

Luvussa 1 on tämä johdanto. Luvussa 2 esitetään mitä kirjallisuudessa on kerrottu usean 

näytön hyödyntämisestä. Luvussa 3 luetellaan ratkaisumenetelmät aliluvussa 1.2 

esitettyihin tavoitteisiin. Luvussa 4 käsitellään usean näytön käyttöönottoa. Luvussa 5 

käydään läpi usean näytön tukea Windows käyttöjärjestelmissä. Luvussa 6 pureudutaan 

usean näytön hyödyntämiseen peleissä. Luvussa 7 esitetään yhteenveto ja johtopäätökset. 
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2 KIRJALLISUUS 

 

Tässä osiossa käydään läpi mitä kirjallisuudessa on esitetty usean näytön hyödyntämisestä. 

2.1 Usean näytön hyödyntämistavat 

 

MSJ:n (Microsoft systems journal) vuonna 1997 julkaisemassa artikkelissa "How to 

Exploit Multiple Monitor Support in Memphis and Windows NT 5.0" ja Andrew Garrardin 

julkaisussa "Multi-Display Desktops and the Case for More Pixels" vuodelta 2012 

määritellään erilaisia usean näytön hyödyntämistapoja [2] [3]. Hyödyntämistavalla 

tarkoitetaan sitä millä tavalla näytöt liitetään osaksi käyttöjärjestelmän 

työpöytäympäristöä.  

 

Yhteenveto teosten esittämistä usean näytön hyödyntämistavoista: 

1. Työpöydän levittäminen useammalle näytölle (spanning) [3] 

 Näytönohjain muodostaa useista näytöistä yhden yhtenäisen kokonaisuden, 

joka näyttäytyy sovelluksille ja käyttöjärjestelmälle yhtenä loogisena 

näyttönä. 

 Tällä tavoin useampaa fyysistä näyttöä on mahdollista hyödyntää 

sovelluksissa, joita ei alun perin ole suunniteltu usean näytön käyttöä 

varten. 

 MSJ:n mukaan Windowsin virtuaalinen työpöytä käsitellään suorakulmion 

muotoisena kokonaisuutena. Tästä voidaan päätellä että että levittämistä 

käytettäessä joko näyttöjen korkeuden tai leveyden pikselimäärien on 

täsmättävä keskenään tai niiden on ainakin yhdessä tuettava 

kuvaresoluutioita joissa kyseiset arvot täsmäävät jotta on mahdollista 

muodostaa yhtenäinen suorakulmion muotoinen pinta.  

 Levittämistä käytettäessä sovellukset näkevät usean näytön kokonaisuuden 

yhtenä isona näyttönä näin voidaan olettaa, että kokonaisuuden 

muodostavat erilliset näytöt toimivat samalla ruudunpäivitysnopeudella. 

 

 

 



 

 

 

 

14 

 

Kuva 1. Windowsin työpöytä levitettynä kolmelle näytölle. 

(Huomaa Windowsin tehtäväpalkin levittäytyminen jokaiselle näytölle) 

 

 

Kuva 2. Windows näkee kolme näyttöä yhtenä isona näyttönä. 

 

2. Näytön peilaus / kloonaus [2][3] 

 Kuvasignaali kopioidaan sellaisenaan ja viedään useampaan näyttöön. 

Tällöin näyttöjen toistama kuvasignaali on identtinen. 

 Jotta peilaus olisi mahdollinen, täytyy peilattavien näyttöjen käyttää samaa 

kuvaresoluutiota ja virkistystaajuutta. 

 

 

Kuva 3. Peilaus kolmen näytön kesken. 
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Kuva 4. Kolme näyttöä identtisellä kuvasisällöllä. 
9
 

 

3.  Työpöydästä irralliset itsenäiset näytöt [2] 

 Näyttö ei kuulu osaksi käyttöjärjestelmän työpöytäympäristöä, mutta se on 

kuitenkin sovellusten käytettävissä. 

 Hyödynnetään sovelluksissa joiden täytyy olla jatkuvasti näkyvissä ilman 

vaaraa työpöytäikkunan alle jäämisestä. 

 

 

Kuva 5. Kolme näyttöä joista yksi ei ole osa työpöytäympäristöä 

 

4. Työpöytään kuuluvat itsenäiset näytöt [2] 

 Näyttö liitetään itsenäiseksi osaksi työpöytää ilman rajoituksia sijainnissa, 

kuvaresoluutiossa tai ruudunpäivitysnopeuksissa. 

 Oleellisin ero levittämiseen verrattuna on se, että käyttöjärjestelmä ja 

sovellukset näkevät useat näytöt erillisinä itsenäisinä kokonaisuuksina. 

Käytännössä ero ilmenee käyttöjärjestelmän kykynä pystyä maksimoimaan 

sovellusikkunat näyttökohtaisesti, mikä tarkoittaa että maksimoitu 

sovellusikkuna ei levity useiden näyttöjen ylitse, sovellusikkunan käsin 

levittäminen näyttöjen yli on silti yhä mahdollista. 

 

 

 

                                                 
9
 http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/understanding-multiple-monitors (alkuperäistä kuvaa 

muokattu 14.4.2014) 

http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/understanding-multiple-monitors
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Kuva 6. Kolme itsenäistä näyttöä osana Windows työpöytää 

(Huomaa ikkunoiden maksimointi ja Windowsin tehtäväpalkin pysyminen päänäytöllä) 

 

 

Kuva 7. Windows näkee fyysiset näytöt itsenäisinä kokonaisuuksina 
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2.2 Usean näytön edut ja haitat  

 

Andrew Garrard esittää teoksessaan myös usean näytön hyödyntämiseen liittyviä etuja ja 

haittoja verrattuna saman kokoluokan yhden näytön ratkaisuun. Etuja ja haittoja voidaan 

katsoa eri näkökulmista. 

 

Taloudelliselta kannalta katsottuna vastaavan näyttöpinta-alan hankkiminen useilla 

näytöillä tulee hankintakustannuksiltaan halvemmaksi, lisäksi usean näytön 

kokoonpanossa kyseisellä hetkellä tarpeettomat näytöt voidaan kytkeä pois päältä ja näin 

säästää sähköä. [3] Energyusecalculator verkkosivusto on tehnyt Taulukon 1 mukaiset 

laskelmat eri näyttöteknologiaa hyödyntävien näyttöjen tehonkulutuksesta (watteina) 

suhteessa näytön kuvapaneelin halkaisijan kokoon (tuumina):   

 

Taulukko 1. Näyttöjen halkaisijan vaikutus tehonkulutukseen eri teknologioilla. 
10

 

Screen Size LED LCD CRT Plasma 

     

15" 15 18 65  

17" 18 20 75  

19" 20  22 80  

20" 24 26 90  

21" 26 30 100  

22" 30 40 110  

24" 40 50 120  

30" 50 60  150 

32" 55 70  160 

37" 60 80  180 

42" 80 120  220 

50" 100 150  300 

 

Taulukosta 1 voidaan päätellä, että on hyvin tapauskohtaista kuluttaako sama näyttöpinta-

ala enemmän vai vähemmän virtaa riippuen onko kyseinen näyttöpinta-ala hankittu yhdellä 

vai useammalla näytöllä. Edellä mainittua voidaan tarkastella esimerkkien kautta. 

Oletetaan näyttöjen kuvasuhteiden (paneelin leveys / paneelin korkeus) olevan yleisimmin 

käytössä oleva 16:9 ja käytetyn teknologian olevan LED (Light-Emitting Diode). Tällöin 

saadaan seuraavanlainen taulukko eri näyttökokoonpanojen tehonkulutuksille. 

 

                                                 
10

 http://energyusecalculator.com/electricity_lcdleddisplay.htm 

http://energyusecalculator.com/electricity_lcdleddisplay.htm
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Taulukko 2. Näyttöjen lukumäärän vaikutus tehonkulutukseen. 

Kuvapinta-ala (m2) Kokoonpano Tehonkulutus (W) Näyttöjä yhteensä (kpl) 

0,16 2 kpl 17" 36 2 

0,16 1 kpl 24" 40 1 

0,18 3 kpl 15" 45 3 

    

0,24 2 kpl 21" 52 2 

0,24 1 kpl 20" 1 kpl 22" 54 2 

0,24 3 kpl 17" 54 3 

0,24 2 kpl 15" 1 kpl 21" 56 3 

0,24 1 kpl 17" 1 kpl 24" 58 2 

0,24 4 kpl 15" 60 4 

    

0,48 1 kpl 37" 1 kpl 19" 80 2 

0,48 4 kpl 19" 1 kpl 17" 98 5 

0,48 4 kpl 21" 104 4 

0,48 2 kpl 20"  2 kpl 22" 108 4 

0,48 6 kpl 17" 108 6 

0,48 4 kpl 15" 3 kpl 17" 114 7 

0,48 3 kpl 24" 120 3 

0,48 8 kpl 15" 120 8 

 

Taulukon 2 perusteella vaikuttaisi siltä että vähempi näyttöjen lukumäärä korreloi 

edullisemman tehonkulutuksen kanssa, tuloksissa on kuitenkin hajontaa. Lisäksi täytyy 

muistaa, että energycalculator sivuston tulokset ovat suuntaa antavia ja eri valmistajien 

tuotteiden tehonkulutuksessa hajonta on suurta. 
11

 Mitenkään yleispätevästi ei siis voida 

sanoa minkälainen näyttökokoonpano tulisi tehonkulutukseltaan edullisimmaksi. 

 

Muokattavuuden kannalta useat näytöt voidaan sijoitella usealla eri tavalla ja näin saada 

aikaiseksi esimerkiksi haluttu kuvasuhde. Teoksessaan Garrard ottaa myös esille usean 

näytön kaarevan sijoittelun mahdollisuuden. Kaareva sijoittelu pitää näyttöjen pinnat lähes 

samalla etäisyydellä käyttäjästä, mikä on käyttömukavuuden kannalta tärkeää. Yhden 

yksittäisen ison näytön tapauksessa näytön kulmat ovat huomattavasti kauempana 

käyttäjästä verrattuna kyseisen näytön keskipisteeseen. Garrard huomauttaa, että kaareva 

asettelu muodostaa myös paremman näkösuojan ja parantaa siten yksityisyyttä. [3] 

Kaarevien näyttöjen markkinoille tulo mahdollistanee kuitenkin kaarevan asettelun tuomat 

edut myös yksittäisen näytön konfiguraatioissa.
12

 

 

                                                 
11

 http://www.pcgameshardware.com/aid,679385/Power-consumption-30-LCDs-tested/Reviews/ 
12

 http://www.hardwarezone.com.sg/tech-news-samsung-reveals-worlds-first-curved-monitor 

http://www.pcgameshardware.com/aid,679385/Power-consumption-30-LCDs-tested/Reviews/
http://www.hardwarezone.com.sg/tech-news-samsung-reveals-worlds-first-curved-monitor
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Garrardin mukaan ihmiset käyttävät luontaisesti työpöydän ikkunointiympäristöä siten, että 

työpöydällä on avoinna useampi pienempi ikkuna samanaikaisesti. Näin ollen Garrard 

pitää usean näytön kokoonpanoja luontevana, koska tällöin avoinna olevat sovellusikkunat 

voidaan eritellä usealle näytölle vaikkapa sovelluksen tyypin tai käyttötarkoituksen 

mukaisesti, tällöin käyttäjä säilyttää paremmin mielessään sovellusten sijainnin 

työpöydällä ja täten siirtyminen eri sovellusten välillä helpottuu. [3] 

 

Tekniseltä kannalta työpöydän piirtäminen voidaan jakaa usean näytön kokoonpanoissa eri 

näytönohjaimille. Yhden näytön tapauksessa kuormitus kohdistuu sitä vastoin yhdelle 

näytönohjaimelle. Tämä herättää kysymyksen miten ikkunassa toimiva sovellus, jonka 

piirtäminen riippuu jostain tietystä näytönohjaimesta, käyttäytyy kun se siirretään 

työpöydällä toisen näytön hallussa olevaan näyttöön. Garrard huomauttaa myös siitä, että 

yhden näytön tapauksessa kuvainformaation siirrossa näytönohjaimelta näytölle käytetty 

liitäntätyyppi voi rajoittaa kuinka suurta kuvaresoluutiota yksittäisessä näytössä voidaan 

käyttää. [3] 

 

Selkeinä haittapuolina usean näytön kokoonpanoissa ovat Garrardin mukaan mahdolliset 

välit fyysisten näyttöjen välillä. Välien suuruuteen vaikuttavat näyttöjen keskinäisten 

etäisyyksien lisäksi kuvapaneelin ympäröivien kehysten paksuus. Lisäksi useaa näyttöä 

käytettäessä näyttöjen väliset väri- ja kirkkauserot voivat olla häiritseviä, jos näyttöjä ei ole 

erikseen kalibroitu. Useaa näyttöä käytettäessä näyttöjen virkistystaajuudet eivät 

välttämättä ole täydellisesti synkronoituja ja eri näyttöjen ruudunpäivitykset saattavat näin 

kulkea hieman eri vaiheessa etenkin jos usean näytön kokoonpano muodostetaan 

käyttämällä useampia eri näytönohjaimia. [3] Garrardin esittämät haittapuolet ovat 

esteettisiä ja niiden häiritsevyys riippunee pitkälti käyttötarkoituksesta, lisäksi osaan 

Garrardin esittämistä haittapuolista on saatavilla ratkaisuja, joilla haittapuolien aiheuttamaa 

negatiivista vaikutusta voidaan pienentää merkittävästikin; Esimerkiksi näyttöjen 

värierojen tasoittaminen kalibroinnin avulla kuten Garrard myös itse teoksessaan mainitsee 

tai välierojen tasoittaminen hankkimalla näyttöjä, joissa on mahdollisimman ohuet 

kehykset.  
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2.3 Syitä työtehokkuuden kasvuun usealla näytöllä. 

  

Utahin yliopistossa suoritettu tutkimus "Productivity and Multi-Screen Displays" esittää 

teoreettisen pohjan työtehokkuuden kasvun syistä usealla näytöllä. Syyt voidaan jakaa 

kahteen eri kategoriaan: Fyysisiin tehokkuusetuihin, jotka johtuvat suoraan näyttöjen 

lisäämisestä koituvista fyysisistä vaikutuksista ja kognitiivisiin etuihin, jotka johtuvat 

näyttöjen lisäämisen vaikutuksesta ihmisen tajunnalliseen tietojen käsittelyyn. [1] 

 

Fyysiset tehokkuusedut [1] 

 Tehtävät joissa tarvitaan samanaikaisesti eri sovellusikkunoissa olevaa tietoa. 

Usean näytön kokoonpanoissa eri ikkunat on mahdollista jakaa useammalle 

näytölle ja täten saada tarvittava tieto sekä näkyväksi että käytettäväksi 

samanaikaisesti ilman tarvetta aikaa kuluttaviin edes takaisin siirtymisiin 

sovellusikkunoiden välillä. 

 Ikkunoiden asetteluun kuluva aika: Usean näytön kokoonpanoissa 

sovellusikkunoiden asettelu siten, että jokainen sovellusikkuna on samanaikaisesti 

näkyvissä, on helpompaa ja nopeampaa verrattuna yhden näytön kokoonpanoon. 

Tähän huomautettakoon, että tutkimus on tehty Windows XP käyttöjärjestelmällä, 

jossa ei ole saatavilla esimerkiksi uudemmasta Windows 7 käyttöjärjestelmästä 

löytyviä kehittyneempiä ikkunan asettelutoimintoja, joilla on mahdollista muun 

muassa asettaa sovellusikkuna viemään puolet näytön tilasta näppäinoikopolkujen 

avulla ja jotka näin osaltaan helpottaisivat ikkunoiden hallintaa yhdellä näytöllä. 

 

Kognitiiviset tehokkuusedut [1] 

 Ihmisen tärkeimmät kyvyt useiden asioiden samanaikaisessa käsittelyssä on kyky 

pystyä erottamaan asiat toisistaan ja kyky hahmottaa asioiden sijainti itsensä ja 

toistensa suhteen.  

 Yhden näytön kokoonpanossa ihmisellä on riski sekoittaa samanaikaisesti 

työstämänsä sovellusikkunat keskenään tai kadottaa käsittelyssä olevan 

sovellusikkunan sijainti hetkellisesti etenkin jos käsittelyssä on paljon 

sovellusikkunoita, jotka muistuttavat toisiaan, esimerkiksi useampi työstettävä 

dokumentti tekstieditorissa. 
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 Usean näytön kokoonpanossa erilliset näytöt tarjoavat konkreettisen ankkurointi 

paikan dokumenttien yksilöinnille ja sijainnille. Lisäksi useat näytöt auttavat 

tilanteissa jossa sovelluksen tarjoaman tiedon perusteella etsitään jotain toisesta 

sovelluksesta, koska tällöin molemmat sovellusikkunat ovat selkeästi näkyvillä ja 

tällöin tarvitaan vähemmän ajatustyötä sijaintien hahmottamiseen ja asioiden 

muistamiseen. 

 

Tutkimuksen esittämien syiden perusteella vaikuttaisi siltä, että näyttöjen lisäämisestä 

koituva tuottavuuden kasvu riippuu siitä, moneenko sovellusikkunaan suoritettava tehtävä 

on mahdollista jakaa.  
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3 TUTKIMUSONGELMAT JA RATKAISUTAVAT 

 

3.1 Usean näytön käyttöönotto kuluttaja PC:issä 

 

Kuluttaja PC:llä tarkoitetaan joko kannettavaa tietokonetta joka voidaan hankkia 

verkkokaupoista tai kivijalkaliikkeistä tai pöytätietokonetta joka hankitaan valmiina tai 

kootaan yleisesti saatavilla olevista osista.   

 

Tavoitteena on tutkia minkälaisia eri menetelmiä on olemassa joilla kuluttaja PC:ihin  on 

mahdollista liittää useampia näyttöjä ja minkälaiseen käyttötarkoitukseen kyseiset 

menetelmät sopivat. Tarkoituksena on siis selvittää rajat usean näytön hyödyntämiselle. 

Mahdollisia menetelmiä selvitetään kirjallisuuden kautta. Menetelmien sopivuutta eri 

käyttötarkoituksiin ja niiden välisiä etuja ja haittoja arvioidaan kirjallisen materiaalin ja 

tarvittaessa sekä mahdollisuuksien mukaan myös käytännön testien perusteella.  

 

Löydetyt menetelmät selostetaan erikseen ja niistä muodostetaan myös taulukko, jonka 

avulla eri menetelmien erot, yhtäläisyydet ja ominaispiirteet käyvät helposti ilmi. Taulukon 

lopullinen muoto tulee määräytymään työn edetessä, mutta siinä tulee olemaan ainakin 

hintaluokka, näyttöjen maksimimäärä joka menetelmällä pystytään saavuttamaan. 

 

3.2  Usean näytön hyödyntäminen peleissä 

 

Tässä työn osa-alueessa katsastetaan millä tavoin PC-pelit ovat hyödyntäneet useaa näyttöä 

ja mikä on nykytilanne. Hyödyntämistapoja verrataan kirjallisuuskatsauksessa esiin 

tulleisiin hyödyntämistapoihin. Osa-alueessa käsitellään myös eri näytönohjainvalmistajien 

ratkaisuja usean monitorin hyödyntämiseen.  
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3.3 Usean näytön tuen kehittyminen eri Windows versioiden välillä 

 

Osa-alueessa tarkastellaan usean näytön tuen kehittymistä Windows versioiden välillä. 

Mielenkiinnon kohteina ovat mitä ominaisuuksia on milloinkin lisätty ja mitä mahdollisesti 

poistettu ja muutettu. Selvitetään eri Windows versioiden asettamat rajat fyysiselle 

laitteistolle, jos niitä on ja minkä tyyppisiä ne ovat. Mahdollisia rajoitteita ovat esimerkiksi 

erillisten näytönohjaimien määrä, hallittavien fyysisten näyttöjen lukumäärä tai rajoitteet 

näyttöjen yhteenlasketuissa pikselimäärissä. Tiedonhaussa hyödynnetään etupäässä 

kirjallisia lähteitä sekä Microsoftin teknisen tuen foorumeita ja mahdollisesti käytännön 

testejä, jos niille nähdään tarvetta.  
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4 USEAN NÄYTÖN KÄYTTÖÖNOTTO 

 

Kuvaulostulolla tarkoitetaan sitä fyysistä liitäntää johon näyttö kytketään ja jota kautta 

kuvainformaatio siirtyy tietokoneelta näytölle. Tyypillisesti on ollut, että näytöillä ja 

kuvaulostuloilla on yksi suhteen yksi yhteys eli yksi näyttö vie yhden kuvaulostulon. Tässä 

luvussa katsotaan millä eri tavoin tätä perinteistä mallia voidaan kiertää ja millä eri tavoin 

tietokoneeseen voidaan lisätä kuvaulostuloja näyttöjen lisäämistä varten. 

Taulukko 3. Nykyään yleisesti käytössä olevat kuvaulostuloliitännät. [4] [5] 
13

 
14

 
15

 
16

 

Liitin Kuva 

VGA (Video Graphics Array) 

 

DVI (Digital Video Interface) 

 

DMS-59 (Dual Monitor Solution, 59 pins) 

 Kaksi DVI liitintä yhdistetty 

yhdeksi liittimeksi 
 

HDMI (High Definition Multimedia 

Interface)  

DisplayPort 

 

 

                                                 
13

 http://www.makeuseof.com/tag/video-cables-explained-difference-vga-dvi-hdmi-ports/ 
14

 http://fi.wikipedia.org/wiki/DMS-59 
15

 http://www.gutefrage.net/frage/hdmi-eingang-fernseher 
16

 http://ctcolumbia.technology-solved.com/blog/2011/03/09/do-you-know-your-computer-ports/displayport-

2/ 

http://www.makeuseof.com/tag/video-cables-explained-difference-vga-dvi-hdmi-ports/
http://fi.wikipedia.org/wiki/DMS-59
http://www.gutefrage.net/frage/hdmi-eingang-fernseher
http://ctcolumbia.technology-solved.com/blog/2011/03/09/do-you-know-your-computer-ports/displayport-2/
http://ctcolumbia.technology-solved.com/blog/2011/03/09/do-you-know-your-computer-ports/displayport-2/
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Näytönohjaimia ja prosessoreita valmistavat yritykset AMD ja Intel ovat ilmoittaneet 

lakkauttavansa tukensa vanhentuneille VGA ja DVI liittimille ja siirtyvänsä käyttämään 

yksinomaan HDMI ja DisplayPort liittimiä piirisarjoissaan. Intel ja AMD lakkauttavat 

VGA tukensa vuoteen 2015 mennessä. AMD lakkauttaa samalla myös DVI tukensa. 

Piirisarjatuen lakkauttaminen tarkoittaisi PC valmistajien kannalta, että vanhojen liittimien 

lisääminen vaatisi tulevaisuudessa erillisen piirisarjan käyttämistä, mikä lisäisi 

valmistuskustannuksia ja kannustaisi täten hylkäämään vanhat liittimet. 
17

 
18

 

VGA liitin on jo lähes 30 vuotta vanha analoginen liitin, jonka merkitys digitaalisten LCD 

näyttöjen yleistymisen myötä on vähentynyt jatkuvasti. Vielä yleisesti käytössä oleva 

vuonna 1999 julkaistu digitaalinen DVI liitin on puolestaan jäämässä nykyaikaisemman ja 

ominaisuuksiltaan edistyksellisemmän DisplayPort liittimen varjoon. Valmistajien mukaan 

vanhemmat liittimet eivät ole pysyneet teknologian kehityksen perässä, muun muassa 

usean näytön käytön yleistyminen, 3D-teknologia ja kuvaresoluutioiden kasvaminen ovat 

vaikuttaneet tähän. 
17

  

Valmistajat näkevät jatkuvasti kehittyvät DisplayPort ja HDMI liittimet tulevaisuuden 

liittiminä, DisplayPortin ollessa pääasiallinen liitin PC-puolella ja HDMI ollessa enemmän 

televisio- ja kotiteatterikäytössä oleva liitin. 
17

 DisplayPort sisältää tuen VGA ja DVI 

signaaleiden lähettämiselle ja HDMI on yhteensopiva DVI:n kanssa joten vanhempia VGA 

ja DVI laitteita voidaan käyttää yhä tulevaisuudessakin passiivisten adaptereiden avulla. 

HDMI:sta julkaistiin uusi 2.0 versio vuoden 2013 syksyllä ja VESA (Video Electronics 

Standards Association) päivitti DisplayPort-standardin versioon 1.3 syyskuussa 2014. 
19

 

  

                                                 
17

 http://newsroom.intel.com/community/intel_newsroom/blog/2010/12/08/leading-pc-companies-move-to-

all-digital-display-technology-phasing-out-analog 
18

 http://www.pcworld.com/article/248421/vga_dvi_display_interfaces_to_bow_out_in_five_years.html 
19

 http://muropaketti.com/vesa-paivitti-displayport-standardin-versioon-13 

http://newsroom.intel.com/community/intel_newsroom/blog/2010/12/08/leading-pc-companies-move-to-all-digital-display-technology-phasing-out-analog
http://newsroom.intel.com/community/intel_newsroom/blog/2010/12/08/leading-pc-companies-move-to-all-digital-display-technology-phasing-out-analog
http://www.pcworld.com/article/248421/vga_dvi_display_interfaces_to_bow_out_in_five_years.html
http://muropaketti.com/vesa-paivitti-displayport-standardin-versioon-13
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Taulukko 4. DisplayPort 1.3 ja HDMI 2.0 
20

 
21

 
22

 
23

 
24

 
25

 

Liitäntä Kaistanleveys GB/s Maksimiresoluutio Erityisominaisuudet (lähtien versiosta) 

DisplayPort 1.3 4,05 5120 x 2880 RGB 

60Hz (5K) 

7680 x 4320 4:2:0 

Chroma Subsampling 

60Hz (8K)* 

HDCP 2.2 tuki (1.3) 

Adaptive sync (1.2a) 

Usean eri kuvasignaalin lähettämisen tuki (1.2) 

VGA-DVI/HDMI signaalien lähettämisen tuki (1.0) 

Lisenssimaksuton (1.0) 

Pakettipohjainen tiedonsiirto (1.0) 

HDMI 2.0 2,25  4096 x 2160 RGB 

60Hz (4K) 

Kahden eri kuvasignaalin lähettämisen tuki (2.0) 

Ethernet (1.4) 

Lisenssimaksullinen (1.0) 

DVI yhteensopivuus (1.0) 

Äänisignaalien kuljettaminen (1.0) 

 

* TV-käyttöön tarkoitettu resoluutio 

  

                                                 
20

 http://www.displayport.org/ 
21

 http://www.hdmi.org/manufacturer/hdmi_2_0/index.aspx 
22

 http://en.wikipedia.org/wiki/DisplayPort#1.3 
23

 http://en.wikipedia.org/wiki/HDMI 
24

 http://www.vesa.org/uncategorized/vesa-releases-displayport-1-3-standard/ 
25

 http://www.anandtech.com/show/8533/vesa-releases-displayport-13-standard-50-more-bandwidth-new-

features 

http://www.displayport.org/
http://www.hdmi.org/manufacturer/hdmi_2_0/index.aspx
http://en.wikipedia.org/wiki/DisplayPort%231.3
http://en.wikipedia.org/wiki/HDMI
http://www.vesa.org/uncategorized/vesa-releases-displayport-1-3-standard/
http://www.anandtech.com/show/8533/vesa-releases-displayport-13-standard-50-more-bandwidth-new-features
http://www.anandtech.com/show/8533/vesa-releases-displayport-13-standard-50-more-bandwidth-new-features


 

 

 

 

27 

4.1 Sisäiset näytönohjaimet 

 

Sisäiset näytönohjaimet ovat tietokoneen kotelon sisällä olevia näytönohjaimia, joihin ei 

pääse käsiksi kuin avaamalla tietokoneen kotelon. 

Sisäiset näytönohjaimet voidaan jakaa erillisnäytönohjaimiin ja integroituihin 

näytönohjaimiin. Erillisnäytönohjaimet ovat kytketty emolevyltä löytyviin 

lisäkorttiliitäntöihin ja ovat irrotettavia. Erillisnäytönohjaimet on siten mahdollista 

fyysisesti poistaa kokoonpanosta tai korvata toisella mallilla. Integroidut näytönohjaimet 

sitä vastoin ovat kiinteä osa jotain komponenttia ja niiden irrottaminen tai vaihtaminen ei 

onnistu ellei sitten samalla vaihdeta koko komponenttia johon ne ovat sisällytettyinä. 

Integroidut näytönohjaimet voidaan vielä jakaa sen perusteella mihin ja miten ne ovat 

integroituja. Integroitu näytönohjain voi olla sisällytetty osaksi prosessoria, piirisarjaa tai 

emolevyä. Emolevyyn ja piirisarjaan integroidun näytönohjaimen keskeinen ero on se, että 

emolevyyn integroidulla näytönohjaimella on käytössään omat grafiikkamuistipiirinsä, kun 

taas piirisarjanäytönohjain käyttää grafiikkamuistinaan järjestelmästä löytyvää RAM-

muistia (Random-Access Memory). 
26

 
27

 

Pöytätietokoneeseen kuvaulostuloja voidaan lisätä asentamalla lisää erillisnäytönohjaimia 

tai korvaamalla nykyinen erillisnäytönohjain mallilla, joka sisältää enemmän 

kuvaulostuloja. Joissain pöytätietokoneiden emolevyissä ei ole mahdollista käyttää 

integroitua näytönohjainta yhdessä erillisnäytönohjaimen kanssa samanaikaisesti. Tämä 

tarkoittaa sitä, että ainoastaan osa tietokoneen kuvaulostuloista voi olla kerrallaan 

aktiivisena, mikä vähentää samanaikaisesti hyödynnettävissä olevien näyttöjen 

lukumäärää. 
28

 

Useissa kannettavissa tietokoneissa näytönohjain on taas integroitua mallia joten 

näytönohjaimen vaihtaminen ei useimmiten ole mahdollista. Kannettavien tietokoneiden 

erillisnäytönohjaimet eivät myöskään itsessään sisällä kuvaulostuloja samaan tapaan kuin 

pöytätietokoneiden näytönohjaimet vaan ne käyttävät emolevyyn kiinteästi asennettuja 

kuvaulostuloliitäntöjä. Näin ollen niissäkin tapauksissa joissa näytönohjaimen vaihtaminen 

                                                 
26

 http://computers.toptenreviews.com/gaming-laptops/graphics-cards-integrated-vs.-dedicated.html 
27

 https://answers.yahoo.com/question/index?qid=20120520110524AAawx6l 
28

 http://superuser.com/questions/241157/how-can-i-enable-onboard-graphics-and-dedicated-card-

simultaneously/241166#241166 

http://computers.toptenreviews.com/gaming-laptops/graphics-cards-integrated-vs.-dedicated.html
https://answers.yahoo.com/question/index?qid=20120520110524AAawx6l
http://superuser.com/questions/241157/how-can-i-enable-onboard-graphics-and-dedicated-card-simultaneously/241166%23241166
http://superuser.com/questions/241157/how-can-i-enable-onboard-graphics-and-dedicated-card-simultaneously/241166%23241166
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on mahdollista, ei sillä saavuteta mahdollisen suorituskykyparannuksen lisäksi parannusta 

usean näytön käyttöönottomahdollisuuksiin lisäkuvaulostuloliitäntöjen muodossa. Näin 

ollen usean näytön kapasiteetin lisääminen sisäisen näytönohjaimen 

lisäämisellä/vaihtamisella on mahdollista vain pöytätietokoneessa.  
29

 
30

 

 

Kuva 8. Pöytätietokoneiden erillisnäytönohjaimia. 
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Kuva 9. Kannettavan tietokoneen erillisnäytönohjaimia. 
33

 
34
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 http://askbobrankin.com/graphics_card_for_laptop.html 
30

 http://www.extremetech.com/computing/187402-the-case-of-the-vanishing-mobile-gpu-and-what-budget-

gamers-should-do-about-it 
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4.2 DisplayPort ketjutus (daisy chaining) 

 

Näyttöjen ketjutus on DisplayPort 1.2 kuvaulostuloliitännän tarjoama ominaisuus. Ketjutus 

mahdollistaa usean itsenäisen näytön hyödyntämisen yhden DisplayPort liitännän kautta. 

Ketjutus on mahdollista kahdella tavalla, jotka ovat näyttöjen sarjaan kytkentä ja 

ketjuttaminen erillisen MST (Multi Stream Transport) keskittimen välityksellä. 
35

 
36

 

 

Kuva 10. DisplayPort näyttöjen ketjutus näyttöjen sarjaan kytkennällä ja MST keskittimen 

kautta. 
36

 

Sarjaan kytkennässä useat näytöt kytketään sarjaan toisiinsa nähden. Sarjaan ketjutettujen 

näyttöjen täytyy olla DisplayPort 1.2 yhteensopivia ja ne täytyy olla varustettuina sekä 

DisplayPort ulostulo- että sisäänmeno liitännöillä. Pois lukien kuitenkin ketjun viimeinen 

näyttö, jolle riittää yksi DisplayPort sisäänmenoliitäntä, joka voi myös olla vanhemman 

DisplayPort standardin mukainen. 
35

  

Sarjaan kytkennässä näytönohjain toimittaa grafiikkamuististaan (frame buffer) kaikille 

näytöille tarkoitetun kuvainformaation ketjun ensimmäiselle näytölle. Ensimmäinen näyttö 

näyttää näyttöpaneelissaan sille kuuluvan kuvainformaationsa ja toimittaa loput 

kuvainformaatiosta ketjun toiselle näytölle. Ketjun toinen näyttö näyttää 

näyttöpaneelissaan sille kuuluvan kuvainformaation ja toimittaa loput ketjun seuraavalle 

näytölle jne.. Tätä jatkuu kunnes saavutetaan ketjun viimeinen näyttö, joka piirtää 
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viimeisen kuvainformaatiopaketin näyttöpaneelissaan. Käyttöjärjestelmä saa tiedon ketjun 

näyttöjen lukumäärästä ja niiden ominaisuuksistaan näytönohjainajureiden kautta. 

Näytönohjainajurit taas saavat kyseisen tiedon seuraavasti: Ketjun viimeinen näyttö 

ilmoittaa ominaisuutensa toiseksi viimeiselle näytölle, joka lisää tähän informaatioon tiedot 

omista ominaisuuksistaan ja toimittaa tiedot taaksepäin edelliselle näytölle jne.. Tätä jatkuu 

kunnes saavutetaan ketjun ensimmäinen näyttö, joka toimittaa kaikkien näyttöjen tiedot 

näytönohjaimelle. [6] 

Näyttöjen sarjaan kytkemisen sijaan DisplayPortin ketjutus ominaisuutta voidaan 

hyödyntää myös erillisen MST keskittimen kautta (Multi Stream Transport). MST 

keskittimessä on yksi DisplayPort sisäänmeno näytönohjaimelta tulevaa signaalia varten ja 

useampi DisplayPort ulostulo näyttöjä varten. Keskittimen etuna sarjaan kytkemiseen 

nähden on, että kytkettyjen näyttöjen ei tarvitse olla DisplayPort 1.2 mukaisia. Kytkettyjen 

näyttöjen ei edes tarvitse sisältää DisplayPort sisäänmenoja vaan näytöt voivat olla aivan 

muun tyyppisiä, tällöin näytön ja MST keskittimen välissä on kuitenkin käytettävä 

adapteria. Ei ole väliä onko käytetty adapteri tyypiltään aktiivinen vai passiivinen. 
37

 
36

 

Taulukko 5. Ketjutettujen näyttöjen maksimilukumäärät perustuen kuvaresoluutioon ja 

käytettyyn DisplayPort versioon.
35 38

 

Display Resolution (standard 60 frames per 

second refresh rate) 

Maximum Number of Monitors based on 

DisplayPort 1.2 Bandwidth (2,16 GB/s) 

1680 x 1050 (WSXGA) 5 

1920 x 1080 (1080p) or 1920 x 1200 4 

2560 x 1600 (WQXGA) 2 

3840 x 2160 (UltraHD, 4k) or 4096 x 2160 1 

 

Vaikka taulukossa luetellut näyttöjen lukumäärät koskevatkin tilanteita joissa jokainen 

näyttö käyttää samaa resoluutiota, täytyy kuitenkin muistaa, että ketjutuksessa näyttöjä 

hyödynnetään itsenäisinä näyttöinä jolloin niiden käyttämät kuvaresoluutiot, 
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virkistystaajuudet ja väriavaruudet ovat yksilöllisesti valittavissa. Nämä kuva ominaisuudet 

vaikuttavat suoraan käytetyn kaistan määrään. Poikkeavat kuvaominaisuudet muodostavat 

lukemattomia kombinaatioita ja niiden jokaisen käyttämän kaistan määrää ei ole 

mielekästä tai ylipäätään mahdollista taulukoida. Sen arvioimiselle riittääkö DisplayPort 

liitännän kaista jollekin tietylle näyttökokoonpanolle on saatavilla internetin kautta 

laskimia, joiden perusteella voidaan laskea kokoonpanon tarvitsema kaista ja verrata sitä 

kuvaulostulon mahdollistamaan kaistan määrään. 

 

Vaikka DisplayPortin kaista riittäisikin tietylle näyttökokoonpanolle, ei se vielä takaa 

kyseisen näyttökokoonpanon toimivuutta ketjutuksessa. Näytönohjaimissa voi olla 

erinäisiä rajoitteita, jotka rajoittavat ketjutuksen kautta kytkettyjen näyttöjen lukumäärää, 

käytettäviä kuvaresoluutioita ja eri kombinaatiomahdollisuuksia. 
36 

Samoja rajoitteita voi 

olla myös
 

MST keskittimien käytännön toteutuksissa. Esimerkiksi eräs StarTechin 

valmistama keskitin, joka tukee maksimissaan kolmea näyttöä rajoittaa yhden näytön 

maksimikuvaresoluution 2560x1600 pikseliin. Lisäksi näyttöjen lukumäärää rajoitetaan 

vielä siten, että kolmea näyttöä on mahdollista hyödyntää vain, jos kaikkien näyttöjen 

käyttämät kuvaresoluutiot ovat maksimissaan 1920x1200 pikseliä. 
39

 

 

 

Kuva 11. StarTechin MST keskitin. 
39
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4.3 eGPU (external Graphics Processing Unit) 

 

eGPU tarkoittaa pöytätietokoneille tarkoitetun näytönohjaimen hyödyntämistä ulkoisena 

näytönohjaimena kannettavissa tietokoneissa. 
40

 Tämä mahdollistaa pöytätietokoneen 

näytönohjaimen kuvaulostulojen hyödyntämisen ja siten myös lisääntyneet mahdollisuudet 

usean näytön liittämiselle kannettavissa tietokoneissa. Näytönohjainmallista riippuen 

pöytätietokoneen näytönohjaimen käyttäminen voi tuoda suorituskykyparannusta peleissä 

tai muissa näytönohjainkeskeisissä sovelluksissa verrattuna kannettavan tietokoneen 

sisäiseen näytönohjaimeen.  

Kytkentäväylävaihtoehtoina ovat kannettavissa tietokoneissa käytetyt mPCIe (mini 

Peripheral Component Interconnect express) ja ExpressCard liitännät. 
41

 mPCIe pohjautuu 

samaan PCIe (PCI express) lisäkorttiväylään, jota pääasiassa kaikki nykyaikaiset 

pöytätietokoneiden näytönohjaimet käyttävät tiedonsiirrossa. 
42

 eGPU käyttö vaatii 

näytönohjaimelle kyseiseen käyttötarkoitukseen valmistetun adapteripiirilevyn 

hankkimisen. Lisäksi tarvitaan tiedonsiirrossa käytetyt asianmukaiset johdot ja adapterit. 

Näytönohjaimet vaativat myös yleensä ulkoisen virtalähteen tiedonsiirtoväylästä tulevan 

virran lisäksi.  

mPCIe tarjoaa PCIe x1 väylää vastaavan tiedonsiirtonopeuden, mikä uusimmalla PCIe 3.0 

versiolla tarkoittaisi nopeutta 985 MB/s. 
42

 ExpressCard on myös PCIe yhteensopiva 

lisäkorttiliitäntä. ExpressCard versio 2.0 tarjoaa korkeintaan PCIe 2.0 x1 (PCIe 1.0 x2) 

väylää vastaavan tiedonsiirtonopeuden, joka on 500 MB/s. 
43

 mPCIe ja ExpressCard 

liitäntöjä ei ole suunniteltu käytettäviksi näytönohjaimien kanssa ja niiden 

tiedonsiirtonopeudet jäävätkin kauaksi näytönohjaimien käyttämästä täysikokoisesta PCIe 

x16 liitännästä. 
42

  

Hitaammat tiedonsiirtonopeudet johtavat väistämättä näytönohjaimen suorituskyvyn 

laskuun kannettavissa tietokoneissa, kun sitä vertaa tilanteeseen jossa samainen 

näytönohjain olisi kytkettynä pöytätietokoneeseen. Tämä suorituskyvyn lasku ei ole 
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kuitenkaan suoraan verrannollinen eroon käytettävissä olevaan kaistanleveyteen. eGPU 

harrastajien tekemien testien perusteella suorituskykyhävikki peleissä on 50 % PCIe 1.0 x1 

nopeudella ja 20 % PCIe 1.0 x2 nopeudella. 
41

 Jos kannettavasta tietokoneesta löytyy 

Intelin prosessori integroidulla HD-sarjan näytönohjaimella, suositellaan eGPU 

näytönohjaimeksi käytettävän Nvidian näytönohjaimia, koska tällöin päästään käsiksi 

Nvidian Optimus tekniikkaan. Optimus pakkaa tiedonsiirrossa käytettyä tietoa, mikä 

kompensoi hitaampia tiedonsiirtonopeuksia ja lisää siten suorituskykyä. Optimus 

mahdollistaa myös eGPU näytönohjaimen kuvan viemisen kannettavan tietokoneen omalle 

näytölle suoraan käytettyä tiedonsiirtoväylää pitkin, mikä tosin syö suorituskykyä 

verrattuna ulkoisen näytön käyttöön.
 40 

 

Kuva 11. Valmis koteloitu eGPU kokoonpano. 
44

 

Tällä hetkellä eGPU on enemmän harrastajille kuin peruskuluttajille suunnattu vaihtoehto 

usean näytön liittämiselle. Siinä joutuu itse kokoamaan kokoonpanon itse valitsemistaan 

osista. Lisäksi siinä haetaan rajoja liitäntäväylistä, joita ei ole aivan tarkoitettu tällaiseen 

käyttöön.  
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Apple ja Intel ovat suunnitelleet Thunderbolt tiedonsiirtotekniikan, joka yhdistää PCIe ja 

DisplayPort liitännät yhden piuhan kautta. Thunderbolt versio 2 tarjoaa PCIe 2.0 4x 

vastaavan tiedonsiirtonopeuden. 
45

 
46

 Thunderboltin sopivuudesta eGPU käyttöön on ollut 

keskustelua jo sen ensimmäisen version julkaisusta lähtien vuonna 2011. Thunderboltia 

voitaisiin käyttää tiedonsiirtoväylänä eGPU kokoonpanossa hitaampien mPCIe ja 

ExpressCard liitäntöjen sijasta. Thunderboltin potentiaalista huolimatta sen yleistyminen 

Applen laitteiden ulkopuolella on ollut vaisua. Myös näytönohjaimille tarkoitettujen 

thunderbolt-adapterikehikkojen saatavuus on heikkoa. 
47
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4.4 Miracast 

 

Miracast on langaton tekniikka, jonka avulla tietokone voi siirtää näytön kuvan 

televisioihin, projektoreihin ja suoratoistomedian toistolaitteisiin, jotka myös tukevat 

Miracastia. 
48

 Miracastin taustalla toimivan Wi-Fi Direct (Wireless-Fidelity) tekniikan 

ansiosta tiedonsiirtoon ei tarvita paikallista WLAN-verkkoa (Wireless Local Area 

Network), vaan laitteet hoitavat tiedonsiirron keskenään. 
49

 Miracast siirtää kuvan 

pakattuna videokuvana käyttäen H.264/AVC (Advanced Video Coding) 

pakkauksenhallintaa. 
50

 Miracast sopii korkeintaan Full-HD tasoisen videokuvan 

siirtämiseen. 
51

 

Miracast on tarkoitettu pääasiassa näytön peilaamiselle. Esimerkiksi mobiililaitteen pienen 

kuvaruudun näyttäminen isommassa televisioruudussa. Windows 8 käyttöjärjestelmä 

päivitettynä 8.1 versioon tukee Miracastia ja mahdollistaa näytön peilaamisen lisäksi myös 

miracast näytön liittämisen itsenäisenä osana työpöytään. 
48

   

Miracastin käyttöönotto vaatii lähettävältä osapuolelta langattoman verkkosovittimen, joka 

tukee Virtual Wi-Fi ja Wi-Fi Direct tekniikoita. 
52

 Tietoturvanaan Miracast käyttää WPA2-

AES (Wi-Fi Protected Access, Advanced Encryption Standard) salausta. 
53

 Tyypillisesti 

vastaanottava näyttöpääte sisältää sisäänrakennetun tuen Miracastille. On kuitenkin 

olemassa myös ulkoisia Miracast-sovittimia, jotka toimivat vastaanottimina ja joilla on 

mahdollista saada Miracast tuki näytöille ilman sisäänrakennettua tukea. Miracast-sovitin 

kytketään näyttöpäätteeseen sen kuvasisääntuloliitännän kautta, joka television tapauksessa 

on usein HDMI-liitäntä. 
54

 Langattomuutensa vuoksi Miracast toimii sitä luotettavammin 

mitä lähempänä lähetin ja vastaanotin sijaitsevat toisiaan. Etäisyyden lisäksi myös 
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mahdolliset fyysiset esteet vaikuttavat signaalin laatuun. Belkin ilmoittaa Miracast-

sovittimensa maksimikantamaksi noin 15 metriä avoimessa ympäristössä [7].    

 

Kuva 12. Belkinin valmistama Miracast-sovitin kytkettynä television HDMI- ja USB 

liittimeen. 
55
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4.5 Telakka-asemat 

 

Telakka-asemat ovat kannettaville tietokoneille tarkoitettuja laitteita, jotka on tarkoitettu 

helpottamaan ja nopeuttamaan kannettavien tietokoneiden liittämistä muihin laitteisiin. 

Telakka asema sisältää valmistajasta ja mallista riippuen erilaisen kirjon lisälaiteliittimiä 

kuten hiiri-, näppäimistö-, tai kaiutinliittimiä yms. Kannettava tietokone itse kytketään 

telakka-asemaan yhden liittimen kautta. Ideana on, että lisälaitteet voidaan jättää telakkaan 

kiinni ja kannettava tietokone voidaan poistaa telakasta ilman tarvetta irtikytkeä 

lisälaitteita. 
56

 
57

 
58

 

Usean näytön käyttöönoton kannalta mielenkiintoisin ominaisuus on, että telakka-asemista 

löytyy myös yleensä kuvaulostuloliitäntöjä lisänäyttöjä varten. Lisäksi jotkin valmistajat 

tarjoavat telakka-asemissaan pöytätietokoneista löytyviä lisäkorttiliitäntöjä kuten PCI tai 

PCIe paikkoja, joita voidaan hyödyntää pöytätietokoneille tarkoitettujen näytönohjainten 

asentamisessa. 
59 60

  

Telakka-asemien lisäkorttipaikat voivat kuitenkin olla fyysisiltä mitoiltaan rajoitetumpia 

kuin pöytäkoneiden vastaavat ja siten kaikki pöytätietokoneille tarkoitetut näytönohjaimet 

eivät mahdu telakkaan vaikka ne liitäntätapansa puolesta sinne kävisivätkin. 

Tehokkaimmat PCIe näytönohjaimet vaativat yleensä myös lisäkorttiliitännästä tulevan 

virran lisäksi lisävirtaa pöytätietokoneiden ATX-virtalähteistä (Advanced Technology 

eXtended) löytyvistä PCIe lisävirtaliittimistä, mikä rajoittaa myös telakoissa 

hyödynnettävien näytönohjainten valikoimaa etenkin suorituskykyisimpien 

näytönohjainten osalta. 3D-suorituskyvyn kannalta rajoittava tekijä on myös se, että 

telakoissa käytetyt PCIe liittimet ovat yleensä vain 1x liittimiä. Vaikka linjamääriltään 

poikkeavat PCIe liittimet ovat keskenään yhteensopivia, rajoittaa se silti suorituskykyä 

pöytätietokoneiden näytönohjaimilla, jotka tyypillisesti pystyvät hyödyntämään 16x PCIe 

liittimiä.  
59

 
60
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Telakka-asemia on kahta eri tyyppiä: On valmistajakohtaisia telakoita, jotka on tarkoitettu 

jollekin tietylle kannettavalle tietokoneelle ja yleisiä telakoita, jotka kytketään USB:n 

(Universal Serial Bus) välityksellä ja jotka toimivat kaikissa kannettavissa tietokoneissa. 

Valmistajakohtaisen telakan käyttäminen vaatii kannettavalta tietokoneelta 

oikeantyyppisen erityisen telakkakäyttöön tarkoitetun liittimen löytymisen. USB-telakat 

käyttävät DisplayLink teknologiaa kuvainformaation siirrossa samaan tapaan kuin USB-

näytöt ja USB-näytönohjaimet.  
58 

 

 
  

Kuva 13. HP 2012 90W telakka-asema etu- ja takapuolelta. 
63
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4.6 Kuvaulostulon jakajat 

 

Kuvaulostulon jakaja on ulkoinen laite, joka kytketään näytönohjaimen kuvaulostuloon. 

Jakaja jakaa kuvaulostulolta tulevan kuvasignaalin useammalle näytölle. Jakajia on 

pääasiassa kahta tyyppiä: sellaisia, jotka vievät kuvaulostulolta tulevan signaalin 

sellaisenaan usealle näytölle ja täten mahdollistavat näyttöjen peilaamisen ja sellaisia, jotka 

muodostavat useasta näytöstä käyttöjärjestelmälle näkyvän virtuaalisen yhden näytön 

kokonaisuuden ja levittävät näytönohjaimelta tulevan yhdelle näytölle tarkoitetun 

kuvasignaalin näille usealle näytölle. 
64

  

 

Kuva 14. Kuvasignaalin levittäminen Matroxin TripleHead2Go jakajalla. 
64

 

Koska kuvaulostulon jakajan kautta näkyvä usean näytön kokoonpano näyttäytyy 

käyttöjärjestelmälle yhtenä näyttönä, voidaan useita näyttöjä hyödyntää myös sellaisissa 

käyttöjärjestelmissä, jotka eivät sisällä sisäänrakennettua usean näytön tukea. Tästä 

hyötyvät myös pelit ja muut 3D-sovellukset, jotka eivät sisällä tukea usealle näytölle, 

koska kuvaulostulon jakajan avulla nämä pystytään avaamaan kokonäytön tilassa usealle 
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näytölle. 
64

 Ainoa vaatimus on, että nämä sovellukset sisältävät tuen isoille ja/tai leveän 

kuvasuhteen kuvaresoluutioille. 

 

Kuva 15. Kuvaulostulon jakaja käytännössä. 
65

 

Muina kuvaulostulon jakajien etuina voidaan pitää sen käytön helppoutta ja 

suorituskykyvaikutusta. Jakajan kytkentä ei vaadi tietokoneen purkamista tai kotelon 

avaamista vaan jakaja kytketään ulkoisesti näytönohjaimen kuvaulostuloon samalla tavalla 

kuin näyttökin. Jakaja on ulkoinen laite, joka ei näy millään tavalla käyttöjärjestelmille tai 

sovelluksille ja täten se ei kuluta myöskään resursseja ja pääse vaikuttamaan siten 

suorituskykyyn. Ensimmäinen versio Matroxin kolmen näytön kokoonpanoille 

tarkoitetusta TripleHead2Go jakajasta oli juuri tämän tyyppinen. Se sai virtansa ulkoisesta 

virtalähteestä, eikä se ollut kuvaulostulon lisäksi muussa datayhteydessä tietokoneen 

kanssa, minkä vuoksi se ei vaatinut edes ajureita. Nykyisin jakajat vaativat yleensä 

datayhteyden tietokoneeseen myös USB:n kautta, mikä vaatii ajureiden asentamisen 

tietokoneeseen. USB-yhteyttä hyödynnetään pääasiassa jakajan asetusten muokkaamisessa 

ja sen ohjelmistoversion päivityksessä joten se ei aiheuta negatiivista vaikutusta 

suorituskykyyn. 
66

 
64

 
67

 
68

 

Kuvaulostulon jakajia on saataville kaikille yleisesti käytetyille 

kuvaulostuloliitäntätyypeille. Se moneenko erilliseen näyttöön jakajat pystyvät levittämään 

kuvan riippuu jakajasta itsestään, saatavilla on useita eri näyttömääriä tukevia malleja. 

Kuvaulostulon kaistarajoitukset kuitenkin asettavat lopulta rajat sille kuinka suuren 

resoluution kokonaisuuksia on mahdollista saavuttaa kuvaulostulon jakamisella.  
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Matroxin USB liitännällä varustetut kuvaulostulonjakajat tukevat maksimissaan kahden 

laitteen samanaikaista käyttöä yhdessä tietokoneessa. Näin ollen Matroxin TripleHead2Go 

jakajilla on mahdollista saavuttaa korkeintaan kuuden näytön kokoonpano kahta 

tietokoneen kuvaulostuloliitäntää käyttäen. Usean kuvaulostulojakajan toisiinsa 

ketjuttamisella eli jo jaetun kuvasignaalin elelleenjakamisella käyttäen useampaa 

kuvaulostulonjakajaa voitaisiin saada teoriassa suurempi määrä näyttöjä käyttöön yhden 

kuvaulostuloliitännän kautta kuin mitä yksittäinen kuvaulostulonjakaja mahdollistaisi. 

Matrox on kuitenkin maininnut jo ensimmäisen ajurittoman kuvaulostulonjakajansa 

yhteydessä, ettei laitteiden ketjuttaminen ole mahdollista. On mahdollista, että jotkin 

muiden valmistajien valmistamat kuvaulostulonjakajat saattaisivat tukea ketjuttamista, 

joskin käytännön näyttöä tästä ei ole saatavilla.  
66

 
69

 

Tällä hetkellä tilanne vaikuttaisi olevan, että suurimmassa osassa jakajia niiden 

mahdollistamat maksimiresoluutiot ja virkistystaajuudet eivät ole aivan sitä maksimia, 

jonka nykyiset kuvaulostuloliitännät kaistansa puolesta mahdollistaisivat. Matroxin 

TripleHead2Go jakajan DisplayPort liitäntää käyttävän mallin korkein mahdollistama 

virkistystaajuus on 85 Hz, mikä tosin on mahdollista vain muutamilla tietyillä 

kuvaresoluutioilla. Suurimmassa osassa tuetuissa kuvaresoluutioissa korkein tuettu 

virkistystaajuus on vain 60 Hz. Matroxin mahdollistama virallisesti ilmoitettu suurin 

resoluutio kolmen näytön kokoonpanolle on 5760 x 1080 (3 x 1920 x 1080) ja kahden 

näytön kokoonpanolle 4096 x 1152 (2 x 2048 x 1152). Full-HD näytöt ovat siis tuettuina 

kolmen näytön kokoonpanossa, mutta niitä voidaan käyttää vain 50 Hz 

ruudunpäivitysnopeudella yleisesti LCD näytöissä käytetyn 60 Hz:n sijasta. DisplayPort 

1.2 liitäntä sallisi kyllä kaistansa puolesta 60 Hz kuvasignaalin käytön kolmella Full-HD 

näytöllä. Kyseessä on todennäköisesti TripleHead2Go:n laitteistorajoite sillä alun perin sen 

tukema kolmen näytön maksimiresoluutio oli 5040 x 1050 (3 x 1680 x 1050). Tuki Full-

HD resoluutiolle on lisätty myöhemmin ohjelmistopäivityksellä. 
70

 
71

 Startech valmistaa 

myös kolmelle näytölle tarkoitettua kuvaulostulon jakajaa DisplayPort liitännälle, mutta 

tämän maksimiresoluutio jää vaatimattomaksi ollen vain 3850 x 1024 (3 x 1280 x 1024). 
72
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Poikkeuksiakin on kuitenkin olemassa. Muun muassa Datapath valmistaa neljälle näytölle 

tarkoitettua Datapath x4 kuvaulostulon jakajaa, joka käyttää Dual-link DVI 

kuvaulostuloliitäntää. Datapathin mukaan kyseinen jakaja pystyy hallitsemaan 

mielivaltaisia resoluutioita ja virkistystaajuuksia kunhan ne vain pysyvät 330 MHz Dual-

link DVI signaalin mahdollistamissa rajoissa. Datapath ilmoittaa jakajan käsittelemän 

kuvasignaalin maksimiresoluutioksi kuitenkin 16384 x 4096 pikseliä. Jakajalla pitäisi siis 

olla mahdollista käsitellä yli 4k resoluution kuvasignaaleja, kunhan virkistystaajuus vain 

pudotetaan tarpeeksi pieneksi. Datapath x4 kytketään PC:hen kuvaulostuloliitännän lisäksi 

myös USB-liitännän kautta. USB-liitäntää tarvitaan jakajan asetusten muuttamiseen 

hallintasovelluksen välityksellä. Hallintasovelluksella käyttäjän on mahdollista määrittää 

yksikäsitteisesti mitä osaa mikäkin näyttö näyttää käyttöjärjestelmälle näkyvästä 

virtualisoidusta yhden näytön kokonaisuudesta. 
73

 [8] 

 

 

Kuva 16. Esimerkkejä Datapath x4 tarjoamista kuvasignaalin jakamismahdollisuuksista. 

[8] 
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4.7 USB-näytönohjaimet 

 

USB-näytönohjaimella tarkoitetaan ulkoista näytönohjainta, joka kytketään tietokoneen 

USB-liitäntään. Näytönohjain voi ottaa virtansa joko USB-liitännästä tai ulkoisesta 

virtalähteestä. USB-näytönohjaimet ovat yleensä pienikokoisia ja niitä on helppo kuljettaa 

mukana. 

 

Kuva 17. USB-näytönohjaimen kytkentäperiaate. 
74

 

Useimmat USB-näytönohjaimet pohjautuvat DisplayLink teknologiaan. DisplayLink 

teknologiassa USB paketteja lähetetään näytönohjaimelle USB kaapelia pitkin vain silloin 

kun näytöllä tapahtuu muutoksia, näin säästetään laiteresursseja. DisplayLink käyttää 

kuvainformaation pakkaamisessa mukautuvaa pakkausmenetelmää, joka säätyy perustuen 

kuvamateriaaliin, prosessorin käyttöasteeseen ja käytettyyn USB kapasiteettiin. 
75

 

Ihanteellisessa tilanteessa kuvainformaatio saadaan vietyä näytölle häviöttömässä laadussa, 

mutta tarvittaessa kuvainformaatiota voidaan myös pakata häviöllisesti, esimerkiksi silloin 

kun kaista ei riitä häviöttömään kuvanlaatuun. Jos häviöllinen pakkaus ei riitä, seuraava 

askel on tehostaa häviöllistä pakkausta kaventamalla väriavaruuden syvyyttä. Viimeisenä 

keinona on yksittäisten kuvakehysten hylkääminen siten että niitä ei toimiteta lainkaan 
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USB piuhaa pitkin näytönohjaimelle. 
76

 Pakkaaminen tulee tarpeeseen etenkin käytettäessä 

vanhaa USB 2.0 liitäntää, koska se on tiedonsiirtokapasiteetiltaan erittäin rajoitettu 

verrattuna nykyaikaisiin USB versioihin sisäisten näytönohjainten käyttämistä PCIe 

väylistä puhumattakaan.  

Taulukko 6. Yhteenveto USB:n tiedonsiirtonopeuksista. 
77

 
78

 

Versio Teoreettinen siirtonopeus (MB/s) Käytännön siirtonopeus (MB/s) Julkaisu 

2.0 60 35 Q2 2000 

3.0 625 500 Q4 2008 

3.1 1250 Ei tiedossa* Q3 2013  

* Speksin julkaisusta huolimatta ensimmäisiä USB 3.1 laitteita odotetaan yhä markkinoille. 

Taulukko 7. PCIe väylän tiedonsiirtonopeudet eri versioilla ja väyläsuuruuksilla. 
42

 

Versio 

Tiedonsiirtonopeus (MB/s) 

Julkaisu 

1x 4x 16x 

1.0 250 1000 4000 2003 

2.0 500 2000 8000 Q1 2007 

3.0 985 3940 15754 Q4 2010 

Tiedonsiirtokapasiteetin täyttyminen näkyy käyttäjälle viiveinä kuvanpäivityksessä, 

selvimmin tämän huomaa tilanteissa joissa käyttäjän syötteeseen odotetaan välitöntä 

reaktiota kuten hiiren kursorin liikkeessä tai peleissä. 
74

  

USB näytönohjaimia ei muutenkaan suositella käytettävän peleissä tai muissa raskaissa 

3D-sovelluksissa. USB näytönohjaimissa ei ole grafiikkarajapinnoille kuten DirectX:lle 

tarjolla samanlaista suoraa pääsyä rautapuolelle kuin sisäisissä näytönohjaimissa. Koska 

grafiikkarajapinnat odottavat suoraa sisäänpääsyä, joudutaan tämä USB näytönohjaimissa 
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tarjoamaan emulaatiolla virtuaalisen näytönohjainajurin kautta. Emulaatiossa ovat aina 

haasteena yhteensopivuus ja suorituskyky. Windows XP käyttöjärjestelmässä DisplayLink 

toimii virtuaalisena näytönohjaimena ja on riippumaton käyttöjärjestelmän käyttämästä 

päänäytönohjaimesta. Näin ollen XP:ssä DisplayLink ei pääse hyödyntämään 

päänäytönohjainta vaan kaikki piirretään tietokoneen prosessorin avulla, siten todellinen 

laitteistokiihdytys ei ole mahdollista. Vistassa ja myöhemmissä Windows 

käyttöjärjestelmissä DisplayLink toimii läheisemmässä yhteistyössä käyttöjärjestelmän 

päänäytönohjaimen kanssa virtuaalisen näytönohjainajurin kautta. DisplayLink 

näytönohjaimen piirisarja ei siis itse osallistu kuvainformaation tuottamiseen vaan siihen 

käytetään aina tietokoneen prosessoria tai sisäistä näytönohjainta. DisplayLink 

näytönohjain vastaa vain USB:n kautta tulevan virtuaalisen näytönohjainajurin pakkaaman 

kuvainformaation purkamisesta ja sen piirtämisestä näytölle. DisplayLink näytönohjaimen 

suorituskyky on täten suoraan riippuvainen tietokoneen sisäisen näytönohjaimen ja 

prosessorin tehokkuudesta.   
74

 
79

 
80

 [9] 

 

Kuva 18. Yleiskuva DisplayLink arkkitehtuurista. [9] 
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Korkein DisplayLink teknologiaan perustuvien USB-näytönohjaimien mahdollistama 

resoluutio oli pitkään 2560x1600 pikseliä. 
75

 Heinäkuussa 2014 Club 3D julkaisi kuitenkin 

ensimmäisen 4K resoluutioon kykenevän DisplayLink USB-näytönohjaimen. Kyseinen 

näytönohjain perustuu DisplayLinkin DL-5500 piirisarjaan. Se kykenee piirtämään 

3840x2160 resoluution 30 Hz ruudunpäivitysnopeudella. 
81

  

Ennen DisplayLink ajurit rajoittivat USB:n kautta kytkettyjen näyttöjen lukumäärän 

kuuteen kappaleeseen. Kyseinen rajoite poistettiin kuitenkin 7.5 M1 ajurin myötä ja tällä 

hetkellä USB näytönohjaimien kautta voidaan kytkeä mielivaltainen määrä näyttöjä, 

tietenkin rautapuolen rajoitteet huomioiden. 
82

 

USB näytönohjaimet ovat helppo ja suoraviivainen tapa lisätä tietokoneen usean näytön 

kapasiteettia. USB liitännän etuna on se, että näytönohjaimia voidaan lisätä sekä pöytä- 

että kannettaviin tietokoneisiin samalla tavalla. USB näytönohjaimissa rajoittavia tekijöitä 

ovat tietokoneen USB porttien määrä ja tietokoneen prosessoriteho. Virtuaalisen 

näytönohjainajurin ja sen suorittaman kuvainformaation pakkaamisen vuoksi USB 

näytönohjaimet aiheuttavat paljon työtä tietokoneen prosessorille ja tämä korostuu 

entisestään kun näytönohjaimia liitetään useampi kappale. 
82 83

 

USB porttien määrän rajoitus voidaan kiertää käyttämällä USB jakajia tai isompia USB 

keskittimiä, jotka lisäävät USB porttien määrää. Tällöin täytyy muistaa, että lisättyjen 

porttien tiedonsiirtonopeus on riippuvainen siitä portista johon jakaja/keskitin, on liitetty. 

USB 2.0 tapauksessa jakajan käyttäminen ei ole välttämättä viisasta johtuen sen alhaisesta 

tiedonsiirtokapasiteetista. Kahden seitsemän porttisen USB 3.0 keskittimen avulla on 

onnistuneesti liitetty 14 näyttöä yhteen tietokoneeseen, keskittimien tuomissa lisäporteissa 

oli käytetty USB 2.0 näytönohjaimia jolloin yhden USB 3.0 liitännän kaista oli enemmän 

kuin riittävä seitsemälle näytönohjaimelle. 
82

    

On myös olemassa usealla kuvaulostulolla varustettuja USB näytönohjaimia, jotka 

mahdollistavat usean näytön liittämisen yhteen näytönohjaimeen samaan tapaan kuin 

sisäisissä näytönohjaimissa. Tästä esimerkkinä seuraavassa kuvassa oleva Targuksen 

valmistama USB näytönohjain. 
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Kuva 19. Targuksen valmistama kahden kuvaulostulon USB 3.0 näytönohjain. 
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4.8 USB-näytöt 

 

USB-näytöt ovat näyttöjä, jotka ottavat virtansa ja joihin kuvasignaali kuljetetaan USB 

väylää pitkin. USB näyttöjä on saatavilla kaikissa eri kokoluokissa. Pienimmät näytöt ovat 

4 tuuman kokoluokassa ja suurimmat jopa 22 tuuman kokoisia. 
84

 
85

 

USB-näytöt hyödyntävät DisplayLink teknologiaa tiedonsiirrossa samaan tapaan kuin USB 

näytönohjaimet. 
86

 USB näytöt sisältävät DisplayLink piirisarjan sisäänrakennetusti eivätkä 

ne siis tarvitse ulkoista näytönohjainta vaan USB kytkentä suoritetaan suoraan tietokoneen 

ja näytön välillä. 
87

 USB kytkennän vuoksi laitevalmistajilla on myös mahdollisuus tuoda 

lisäominaisuuksia näyttöihin omien ajureidensa kautta, tällaisia ominaisuuksia ovat 

esimerkiksi kosketusnäyttötuki ja työpöydän suunnan kääntäminen näyttöä kääntämällä. 

Koska USB-näytöt pohjautuvat DisplayLink teknologiaan, ne ovat käytännössä näyttöjä 

sisäänrakennetulla USB näytönohjaimella ja niille pätevät samat rajoitteet kuin USB-

näytönohjaimillekin. Esimerkiksi lisääntynyt CPU (Central Processing Unit) kuorma, kun 

näyttöjä on useita ja grafiikkarajapinta emulaation aiheuttamat mahdolliset ongelmat. 

USB-näyttöjen etuina verrattuna USB-näytönohjaimen käyttöön tavallisessa näytössä 

voidaan pitää muun muassa helppoa liitettävyyttä, koska kaikki näytön toimintaa 

tarvittavat osa-alueet (kuvasignaali, virta ja mahdolliset laitevalmistajien tarjoamat 

lisäominaisuudet) saadaan vietyä yhden piuhan kautta. 

 

Kuva 20. Kaksi 7-tuuman USB näyttöä.
84
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4.9 Erillisten tietokoneiden näyttöjen hyödyntäminen 

 

Erillisten tietokoneiden näyttöjen hyödyntämisellä tarkoitetaan tilannetta, jossa 

hyödynnettävät näytöt ovat kytkettyinä yhden tietokoneen sijasta useampaan erilliseen 

tietokoneeseen. Jotta näyttöjä voitaisiin hallita yhden tietokoneen kautta, tarvitaan erillisten 

tietokoneiden välille kommunikointiyhteys, joka saavutetaan muodostamalla verkkoyhteys 

ja käyttämällä käyttötarkoitukseen sopivaa kommunikointisovellusta. 
88

 

Erillisten tietokoneiden näyttöjä voidaan hyödyntää pääasiassa kahdella eri tavalla, jotka 

ovat näyttöjen jakaminen ja hallinnan keskittäminen.  

Näyttöjen jakamisessa yksi tietokone saa verkon välityksellä käyttöönsä toisten 

tietokoneiden näytöt jolloin näitä näyttöjä voidaan hyödyntää samalla tavalla kuin ne 

olisivat fyysisesti kytkettyinä kyseiseen tietokoneeseen. 
88 

Verkkoyhteys tietokoneiden 

välillä perustuu asiakas-palvelin malliin.
 
Tietokone, jonka käyttöön näytöt tulevat, toimii 

palvelimena. Asiakkaina puolestaan toimivat ne tietokoneet, jotka luovuttavat näyttönsä 

palvelimen käyttöön. 

Palvelimena toimivaan tietokoneeseen asennetaan virtuaalinen näytönohjainajuri, joka 

näyttäytyy Windowsille normaalina näytönohjaimena johon on kiinnitetty näyttölaite. 

Tälle virtuaaliselle näyttölaitteelle varataan työpöytäalue Windowsin virtuaalisesta 

näytöstä samaan tapaan kuin oikeallekin näytölle. Erona on kuitenkin se, että nyt 

kommunikointisovellus kaappaa tämän työpöytäalueen sisällön ja vie sen verkon 

välityksellä asiakastietokoneeseen, jossa sijaitsee tätä virtuaalista näyttölaitetta vastaava 

oikea fyysinen näyttö. Asiakastietokone hoitaa kuvan piirtämisen tähän fyysiseen näyttöön 

kommunikointisovellukselta saadun tiedon perusteella. 
89

 
90
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 http://www.answers.com/topic/multi-monitor 
89

 http://www.zoneos.com/zonescreen.htm 
90

 http://spacedesk.ph/features/ 

http://www.answers.com/topic/multi-monitor
http://www.zoneos.com/zonescreen.htm
http://spacedesk.ph/features/


 

 

 

 

50 

  

Kuva 21. Toimintaperiaate näyttöjen jakamiseen eri tietokoneiden välillä.
91

 

Näyttöjen jakamisessa lisänäyttöinä voidaan hyödyntää myös tietokoneiden sisäisiä 

näyttöjä, joita ei normaaliolosuhteissa pysty käyttämään kuin sen tietokoneen kautta johon 

ne kuuluvat. Näyttöjen jakamisella on erimerkiksi mahdollista hyödyntää kannettavan 

tietokoneen näyttöä lisänäyttönä pöytätietokoneessa. Jotkin kommunikointisovellukset 

mahdollistavat myös tablettien ja älypuhelimien hyödyntämisen lisänäyttöinä. 
89

 
92

 

Virtuaalisilla näytönohjainajureilla ei pystytä luonnollisesti suorittamaan 

laitteistokiihdytystä ja täten niiden ominaisuudet ja suorituskyky eivät ole verrattavissa 

fyysiseen näytönohjaimeen. Laitteistokiihdytyksen puuttuminen aiheuttaa uusimmissa 

Windowseissa sen, että muun muassa visuaalisia työpöytätehosteita ei voida käyttää. Muita 

mahdollisia ongelmia ovat esimerkiksi se, että elokuvia ei voida katsoa verkon kautta 

kytkettyjen näyttöjen kautta. 
93

 Tästä voidaan päätellä, että 3D-sovellukset ja pelit eivät 

luultavasti myöskään toimi verkon kautta lisätyissä näytöissä.  

Kommunikointisovelluksissa on kuitenkin olemassa myös poikkeustapauksia. Esimerkiksi 

kehitteillä oleva Spacedesk kommunikointisovellus käyttää virtuaalisen näytönohjainajurin 

sijasta oikeaa fyysisen näytönohjaimen ajuria, joka määräytyy sen mukaan mikä on 

tietokoneen nykyinen ensisijainen näytönohjain. Spacedesk lisää virtuaalisen 

näyttölaitteen, joka näkyy tietokoneelle päänäytönohjaimeen kytkettynä näyttölaitteena. 

Spacedeskin ilmoitetaan tukevan työpöytätehosteita ja Microsoftin DirectX 9, 10 ja 11 

grafikkarajapintoja. 
90
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Toisessa tavassa lisätä näyttöpinta-alaa yhden tietokoneen käyttöön tietokoneet pitävät 

omat näyttönsä, mutta tietokoneiden hallinta on keskitetty yhdelle tietokoneelle. Hallinnan 

keskittäminen tarkoittaa sitä, että useita tietokoneita pystytään hallitsemaan yhdeltä 

tietokoneelta käsin käyttäen samaa näppäimistöä ja hiirtä, jotka ovat kytkettyinä tähän 

tietokoneeseen. 
88 

Hallinnan keskittämistä on mahdollista hyödyntää käytetystä 

kommunikointisovelluksesta riippuen myös tietokoneissa, joissa on eri käyttöjärjestelmät. 

94
 

 

Kuva 22. Hallinan keskittäminen Synergy sovelluksen kautta eri käyttöjärjestelmillä. 
94
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4.10 Yhteenveto 

 

Tässä luvussa käytiin läpi erilaisia käyttöönottomenetelmiä, joilla pystyy laajentamaan 

tietokoneen usean näytön kapasiteettia joko lisäämällä tietokoneen kuvaulostuloja tai 

viemällä kuvasignaali muilla tavoin kiertoteitse lisänäytöille. Menetelmiä on useita ja ne 

poikkeavat toisistaan ominaisuuksiltaan kuten käyttöönoton helppoudella ja niiden 

vaikutukseltaan järjestelmän suorituskykyyn.  

Menetelmää valitessa tärkeintä on tiedostaa millaiseen käyttöön useat näytöt ovat tulossa ja 

valita käytetty menetelmä sen mukaisesti. Yhteenveto eri menetelmistä löytyy taulukoituna 

tämän työn liitteistä. Taulukosta löytyvät myös eri menetelmien hintatietoja. Hintatiedot on 

saatu suomalaisista hintaseurantapalveluista: hinta.fi, vertaa.fi ja hintaseuranta.fi. Niiden 

tuotteiden osalta, joita ei ole Suomesta käsin saatavilla, hintatietojen perusteena on käytetty 

ebay.com verkkohuutokauppaa sekä muita ulkomaalaisia verkkokauppoja.  
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5 USEAN NÄYTÖN TUKI WINDOWS KÄYTTÖJÄRJESTELMISSÄ 

 

Tässä luvussa käydään läpi kuinka usean näytön tuki on kehittynyt Windows versiosta 

toiseen ja luodaan kattava kokonaiskuva eri Windows versioiden välisistä erovaisuuksista 

ja yhtäläisyyksistä tämän suhteen. Mielenkiinnon kohteina ovat erityisesti uuden Windows 

version tuomat uudistukset ja parannukset verrattuna sitä edeltäneeseen versioon. Lisäksi 

esille tuodaan myös usean näytön tuessa olevia rajoitteita. 

Microsoft lisäsi sisäänrakennetun usean näytön tuen Windows käyttöjärjestelmiinsä 

suhteellisen myöhään. Microsoftin kilpailija Apple oli tuonut usean näytön tuen jo vuonna 

1987 julkaistussa Macintosh II tietokoneessa. 
95

 Macintosh II emolevy sisälsi kuusi 

kappaletta NuBus laajennuspaikkoja joihin oli mahdollista kytkeä näytönohjaimet ja siten 

hyödyntää myös kuutta näyttöä samanaikaisesti. 
95

 Käyttöjärjestelmätasolla Macintosh 

II:ssa usean näytön hallinnasta vastasi QuickDraw API. 
96

 Microsoft lisäsi virallisen 

sisäänrakennetun usean näytön tuen vasta yli kymmenen vuotta myöhemmin Windows 98 

käyttöjärjestelmässä. 

Sisäänrakennetulla usean näytön tuella tarkoitetaan käyttöjärjestelmän kykyä tunnistaa 

useampi kuin yksi näyttö samanaikaisesti. Lisäksi käyttöjärjestelmän täytyy tarjota 

rajapinnat näytönohjainvalmistajille tai muille sovelluskehittäjille siihen tietoon millä 

tavalla käyttöjärjestelmä hahmottaa useat näytöt. Tällöin näytönohjainvalmistajat voivat 

kehittää näytönohjaimilleen ajurit, jotka välittävät käyttöjärjestelmälle oikeaa tietoa 

kytkettyjen näyttöjen lukumäärästä ja sovelluskehittäjät saavat mahdollisuuden ottaa useat 

näytöt huomioon sovelluksensa käyttäytymisessä. 
97

 

Vaikka vuonna 1996 julkaistu Windows NT 4.0 (New Technology) ei sisältänytkään 

sisäänrakennettua usean näytön tukea, pystyivät näytönohjainvalmistajat kuitenkin 

saamaan aikaiseksi jonkinlaista tukea omien näytönohjainajureidensa ja apuohjelmiensa 

kautta. 
98

 Esimerkiksi silloin näytönohjainvalmistajana toimineen Diamondin Viper V330 
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näytönohjain pystyi hyödyntämään useaa näyttöä NT 4.0 käyttöjärjestelmällä. 
99

 

Yksittäinen Viper V330 sisälsi siihen aikaan yleisesti vain yhden VGA kuvaulostulon 

näyttöä varten. Näin ollen usean näytön tuki vaati useamman kappaleen kyseisen 

näytönohjaimen hankkimista. Diamondin ajurit tukivat korkeintaan neljän näytönohjaimen 

ja siten neljän näytön yhtaikaista käyttöä. 
100

  Myös näytönohjainvalmistaja Matroxin 

Millennium ja Mystigue sarjojen näytönohjaimet sisälsivät usean näytön tuen NT 4.0:lle 

ajureiden välityksellä. 
99

 

Myös Windows 95 ja jopa Windows 3.X käyttöjärjestelmillä oli mahdollista saada 

hyödynnettyä useaa näyttöä kyseiseen käyttötarkoitukseen räätälöityjen näytönohjaimien 

avulla.  

 

Kuva 23. Mainos usean näytön käytön mahdollistaneesta näytönohjaimesta.[10] 

Pelkästään näytönohjaimen ajureiden varassa olevalla usean näytön tuella on kuitenkin 

omat rajoitteensa. Koska käyttöjärjestelmä ei pysty tunnistamaan tai hallitsemaan kuin yhtä 

näyttöä kerrallaan mahdollistaa pelkkä ajurin varainen tuki lähes poikkeuksetta vain 

näyttöjen levityksen ainoana hyödyntämistapana, jolloin näytönohjaimet esittävät useat 

                                                 
99
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näytöt yhtenä isona näyttönä käyttöjärjestelmälle. 
99

 Myös peilaus/kloonaus tilan käyttö on 

mahdollista käyttöjärjestelmille joissa ei ole sisäänrakennettua tukea, koska tällöinkään ei 

ole välttämätöntä, että käyttöjärjestelmän pitäisi tietää totuus näyttöjen lukumäärästä. 
97
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5.1 Windows 98/ Windows 98 SE (Second Edition) 

 

Vuonna 1998 julkaistu Windows 98 oli ensimmäinen Windows käyttöjärjestelmä, joka 

tukee sisäänrakennetusti useaa monitoria. 
101

 Jokaiselle monitorille vaaditaan oma 

näytönohjaimensa, jonka on oltava joko PCI (Peripheral Component Interconnect) tai AGP 

(Accelerated Graphics Port) väyläinen. 
102

 1990-luvun lopulla jo vanhentunutta ISA 

(Industry Standard Architecture) väylää käyttäviä näytönohjaimia ei tueta usean näytön 

käyttötarkoituksessa. [11] 

Windows 98 mahdollistaa yhdeksän näytön samanaikaisen hyödyntämisen. [11] Windows 

98:ssa näytöt pystyy liittämään itsenäisiksi kokonaisuuksiksi työpöydälle jolloin niiden 

kuvaresoluutiot, virkistystaajuudet ja väriavaruudet on mahdollista asettaa 

näyttökohtaisesti. [11] Kaikki näytönohjaimet eivät toimi osana usean näytön 

kokoonpanoa, Microsoft ylläpiti listaa yhteensopivista näytönohjaimista, jos 

näytönohjainta ei löytynyt listalta, ainoa tapa varmistaa toimivuus oli kokeileminen. [11] 

Windows 98:n aikaan näytönohjaimet käyttivät emolevyjen IRQ (Interrupt ReQuest) 

resursseja ahnaammin verrattuna nykyaikaisiin PCI-Express näytönohjaimiin, jotka eivät 

käytä IRQ:ta, 
103

 eikä Windows 98 vielä sisältänyt samanlaista mahdollisuutta IRQ:den 

jakamiseen useammalle laitteille kuin myöhemmissä Microsoftin käyttöjärjestelmissä. 
104

 

Sen lisäksi, että emolevyistä täytyi löytyä sopiva lisäkorttiliitäntä jokaiselle 

näytönohjaimelle, piti käyttäjän myös huolehtia siitä, että näytönohjaimille oli riittävästi 

IRQ-resursseja käytössä. Jos IRQ-resursseja ei ollut riittävästi, täytyi käyttäjän vapauttaa 

resursseja poistamalla muita järjestelmän komponentteja käytöstä. 
105

  

Windows 98:ssa ei ole mahdollista valita päänäyttöä ohjelmallisesti vaan päänäyttö 

määräytyy sen mukaan onko näyttö kytketty päänäytönohjaimeen vai ei. Päänäytönohjain 

puolestaan määräytyy sen perusteella mihin emolevyllä olevista PCI- tai AGP-

lisäkorttiliitännöistä näytönohjain on kytketty. [11] Windowsin käynnistyttyä työpöytä 

piirretään päänäytölle. Toissijaisiin näyttöihin lähetetään tekstiä sisältävä kuvasignaali, 

jossa kerrotaan, että näyttö on tunnistettu ja sen pystyy aktivoimaan ohjauspaneelin 
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hallintasovelluksen kautta. [11] Windows 98:ssa on mahdollista siirtää oletuksena 

päänäytöllä sijaitseva tehtäväpalkki myös mihin tahansa toissijaiseen näyttöön. 
106

 

Toissijaisille näytöille lähetetty viesti.
 106

 

"If you can read this message, Windows has successfully initialized this display adapter.   

To use this adapter as part of your Windows desktop, open the display option in the 

Control Panel and adjust the settings on the Settings tab." 

 
Kuva 24. Näyttöjen hallintasovellus Windows 98:ssa.

106
 

Windows 98:n näyttöjenhallintasovellus sisältää mahdollisuuden näyttöjen sijainnin 

muokkaamiselle työpöydällä. Kyseinen ominaisuus on tärkeä, koska ilman sitä Windowsin 

työpöydän järjestäminen siten, että siinä olevat näytöt vastaavat näyttöjen muodostamaa 

fyysistä konfiguraatiota olisi hankalaa. Näyttöjenhallintasovellus osaa myös lähettää 

näytöille niihin liittyvän yksilöllisen tunnistenumeron, jonka käyttäjä näkee näytön 

ruudulla. Tunnistenumeron avulla käyttäjä pystyy hahmottamaan fyysisen kokoonpanon ja 

sitä vastaavan virtuaalisen asettelun suhteen ja tarvittaessa tekemään muutoksia. 
106
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5.2 Windows 2000 (Windows NT 5.0) 

 

Vuosituhannen taitteessa Microsoft julkaisi Windows käyttöjärjestelmien NT  tuoteperheen 

viidennen käyttöjärjestelmän Windows 2000. NT oli Microsoftin yrityskäyttöön suunnattu 

käyttöjärjestelmätuoteperhe. Edellisistä Windows NT-käyttöjärjestelmien 

nimeämiskäytännöstä poiketen käyttöjärjestelmää myytiin ja markkinoitiin Windows 2000 

nimellä. 
107

 Windows 2000 on myös ensimmäinen NT-tuoteperheen käyttöjärjestelmä 

varustettuna sisäänrakennetulla usean näytön tuella. 

Windows 98:sta poiketen Windows 2000 mahdollistaa kymmenen näytön samanaikaisen 

hyödyntämisen, mikä on yhden näytön verran enemmän.  NT-tuoteperheen 

käyttöjärjestelmänä Windows 2000 arkkitehtuuri poikkeaa oleellisesti Windows 98:n 

arkkitehtuurista, minkä vuoksi Windows 2000 vaati erilaiset näytönohjainajurit. Näin ollen 

jos omisti toimivan usean näytön kokoonpanon Windows 98 käyttöjärjestelmässä, ei sen 

toiminta ollut taattuna siirryttäessä käyttämään Windows 2000 käyttöjärjestelmää. [12] 

Uutena ominaisuutena Windows 2000:ssa on mahdollisuus valita päänäyttö ohjelmallisesti 

Windowsin käynnistyttyä. 
108

 Näin ollen päänäytön valinnassa ei tarvitse välttämättä 

asettaa näytönohjainta tiettyyn lisäkorttiliitäntään tai muuttaa näytönohjaimien 

prioriteettiasetuksia tietokoneen emolevyn BIOS:sta (Basic Input-Output System) käsin. 

Windows 2000 säilytti Windows 98:sta peräisin olevan näyttöjen hallintatavan. Näyttöjen 

keskinäistä sijoittumista virtuaalisella työpöydällä hallittiin edelleenkin hallintasovelluksen 

kautta näyttöjä kuvastavia ikoneita raahaamalla. 
108

 Näyttöjenhallintasovellus pysyi myös 

ulkoasultaan yhtenäisenä Windows 98 vastaavan kanssa. Ainoat muutokset olivat 

valintaruudun lisääminen päänäytön valintaa varten ja graafinen muutos sovelluksen 

näyttöjä kuvastavissa ikoneissa. Uutuutena näyttöjenhallintasovellus näytti näyttöjen 

sijaintia työpöydällä muokatessa niiden koordinaatit. 
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Kuva 25. Näyttöjen hallintasovellus Windows 2000:ssa. 
109

 

Windows 2000 sisältää myös tuen näytönohjaimille, joissa on kaksi kuvaulostuloa. 

Oletuksena kahden ulostulon näytönohjaimissa Windows 2000 näkee ulostuloihin kytketyt 

näytöt loogisesti yhtenä näyttönä, ellei kyseessä ole sitten kahdesta eri grafiikkapiiristä 

koostuva näytönohjain, jossa kummallekin grafiikkapiirille on oma kuvaulostulonsa. 
117

 

Näin ollen näytöt käyttäytyvät oletuksena kahden kuvaulostulon näytönohjaimissa 

samantapaisesti kuin työpöydän levityksessä (spanning). Itsenäisten näyttöjen tuki kahden 

ulostulon näytönohjaimissa vaatii erityistä ajuritukea näytönohjaimen valmistajalta. 
117
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5.3 Windows ME (Millennium Edition)  

 

Windows ME julkaistiin 14.9.2000 ja se oli viimeinen 9x sarjan kotikäyttöön suunnatuista 

käyttöjärjestelmistä, jotka perustuivat Windows 95:stä peräisin olevaan käyttöjärjestelmän 

ytimeen eli kerneliin. Samalla Microsoftin erottelu käyttöjärjestelmissään yritys- ja 

kotikäyttöön tarkoitettujen versioiden välillä päättyi ME:hen. Windows ME pitää myös 

hallussaan ennätystä lyhyimmästä Windows käyttöjärjestelmän elinkaaresta. ME:n ja sitä 

seuraavan XP:n julkaisujen välillä oli ainoastaan 406 päivää, minkä vuoksi ME:n 

käyttäjäkunta jäi pieneksi. 
110

 

Koska Windows ME perustuu samaan arkkitehtuuriin kuin sitä kuluttajapuolella edeltänyt 

Windows 98 käyttöjärjestelmä, ei näiden kahden välillä ollut suuria eroja usean näytön 

tuessa. 
111

 Samaan tapaan kuin Windows 98 myös Windows ME tukee virallisesti 

maksimissaan yhdeksän näytön samanaikaista hyödyntämistä. [12] 

Kuten seuraavasta kuvasta näkyy, on Windows ME:n näyttöjenhallintasovellus identtinen 

Windows 98 näyttöjenhallintasovelluksen kanssa. Windows 2000:sta peräisin olevia 

parannuksia kuten päänäytön valitsemista ohjelmallisesti ei ollut tuotu ME:hen. 
112
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Kuva 26. Näyttöjenhallintasovellus Windows ME:ssä. 
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5.4 Windows XP  

 

Windows XP julkaistiin syksyllä 2001. XP perustui NT-käyttöjärjestelmäytimeen. 

Windows XP:n myötä Microsoft ryhtyi tarjoamaan samaa käyttöjärjestelmäperhettä sekä 

kuluttajille että yrityskäyttöön
113

. Vaikka Windows XP onkin jo 12 vuotta vanha 

käyttöjärjestelmä, on silti yhä kirjoitushetkellä toiseksi suosituin Windows 

käyttöjärjestelmä. 
133

 

Windows XP:n kotikäyttöön suunnatun ”Home Edition” julkaisuversion ensimmäiset 

beetaversiot eivät sisältäneet lainkaan usean näytön tukea. Usean näytön tuki oli kuitenkin 

saatavilla käyttöjärjestelmän ”professional” ja ”server” kehitysversioissa. Microsoft lopulta 

kuitenkin lisäsi usean näytön tuen myös ”Home Editioniin” sen ensimmäisessä 

julkaisukandidaattiversiossa. 
114

 Windows XP tukee virallisesti kymmenen erillisen näytön 

samanaikaista käyttöä. 
115

 

Windows XP hienosääti usean näytön tukea Dualview ominaisuudella, joka on eräänlainen 

muunnelma perinteisestä usean näytön tuesta. Dualview paransi jo Windows 2000:sta 

löytynyttä tukea kahden kuvaulostulon näytönohjaimille ja mahdollisti kuvan jakamisen 

itsenäisesti erillisille näytöille pelkän näyttöjen yli levittämisen sijaan. 
116

 
117

  

Dualview on tarkoitettu kahden näytön konfiguraatioita varten. Se on suunniteltu 

käytettäväksi sisäänrakennetulla näytöllä varustetuissa kannettavissa tietokoneissa ja kaksi 

kuvaulostuloa sisältävän näytönohjaimen sisältävissä pöytätietokoneissa. Dualview eroaa 

perinteisestä usean näytön tuesta siten että käyttäjällä ei ole mahdollisuutta valita 

päänäyttöä vaan päänäytön määrää näytönohjaimen kuvaulostuloliitäntä, johon näyttö on 

kytketty. Esimerkiksi kannettavassa tietokoneessa päänäyttö on aina sisäänrakennettu 

näyttö ja pöytäkoneessa päänäyttönä toimii se näyttö, joka on kytketty näytönohjaimen 

ensisijaiseen kuvaulostuloliitäntään. [13] 
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Uutena ominaisuutena Windows XP:stä löytyi sovellus etätyöpöytäyhteyden 

muodostamiselle. Etätyöpöytäyhteydellä tarkoitetaan kykyä muodostaa 

asiakastietokoneella yhteys eri paikassa sijaitsevaan etätietokoneena toimivaan 

isäntätietokoneeseen. Etätyöpöytäyhteys mahdollistaa isäntätietokoneen hallinnan 

asiakastietokoneella samaan tapaan kuin paikan päällä isäntätietokoneella itsellään. 
118

 

Alun perin Windows XP:n etätyöpöytäsovellus ei tukenut kuin yhtä näyttöä kerrallaan, 

mikä tarkoitti että isäntätietokoneen työpöytää ei voinut käyttää kuin yhdellä 

asiakastietokoneen näytöllä. XP:n seuraajan Windows Vistan julkaisun jälkeen 

etätyöpöytäsovellukseen kuitenkin julkaistiin päivitys, joka mahdollisti usean monitorin 

hyödyntämisen etäyhteyttä käytettäessä. 
119

 Päivityksen myötä etätyöpöytäyhteyteen tullut 

usean näytön tuki oli kuitenkin hyvin rajoitettu verrattuna usean näytön tukeen Windows 

XP:n normaaleissa työpöytäolosuhteissa. Etätyöpöytäyhteyden usean näytön tuki piti 

aktivoida erikseen komentoriviltä käsin ja ainoana näyttöjen hyödyntämistapana oli 

näyttöjen levittäminen työpöydän ylitse, itsenäisiä toisistaan riippumattomia näyttötiloja ei 

tuettu. Näyttöjen täytyi myös toimia samalla kuvaresoluutiolla eikä yhteenlaskettu 

näyttöjen kuvaresoluutio saanut ylittää 4096 x 2048 pikselin resoluutiota. Lisäksi 

työpöydän levitys oli tuettuna ainoastaan sivusuunnassa, pystysuunnassa tehty levitys ei 

ollut mahdollinen. 
119

 

 

Kuva 27. Windows XP kahden näytön etätyöpöytäyhteydellä. 
120
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Kuva 28. Näyttöjen hallintasovellus Windows XP:ssä. 
121
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5.5 Windows Vista 

 

Windows Vista siirtyi käyttämään työpöydän piirtämisessään uutta WDDM (Windows 

Display Driver Model) arkkitehtuuria, joka poikkesi aiemmin Windows XP:n käyttämästä 

XPDM arkkitehtuurista. Usean näytön käytön kannalta WDDM oli rajoittava tekijä, koska 

WDDM ei tukenut usean näytönohjainajurin samanaikaista käyttöä. Näin ollen jos 

Windows Vistassa halusi käyttää useaa erillistä näytönohjainta, täytyi kaikkien 

näytönohjainten toimia samalla ajurilla. 
122

 WDDM:n rajoite johti käytännössä siihen, että 

usean näytön kokoonpanossa erillisten näytönohjaimien oli vähintäänkin oltava saman 

näytönohjainvalmistajan suunnittelemia, jotta niitä pystyi hyödyntämään samanaikaisesti. 

Näin ollen esimerkiksi AMD:n ja Nvidian näytönohjaimia sekaisin käyttävä usean näytön 

kokoonpano ei ollut Vistassa mahdollinen. Rajoitteen pystyi kuitenkin kiertämään 

käyttämällä XPDM ajureita, mutta silloin menetettiin tuki työpöydän grafiikkapiirin 

rautakiihdytystä hyödyntävälle Aero ulkoasulle. XPDM ajurit eivät toimineet myöskään 

erityisen vakaasti Vistassa. 

Windows Vistassa uutena ominaisuutena tuli DPI:n (Dots Per Inch) säätäminen. 
137

 DPI 

asetuksen säätämisellä on mahdollista suurentaa työpöydän elementtejä siten, että niiden 

piirtämiseen käytetään enemmän kuvapikseleitä. DPI siis kuvaa montako kuvapikseliä on 

tuuman pituudella näytön pintaa. Ilman DPI:n säätömahdollisuutta työpöydän elementtien 

fyysinen koko pienenisi aina sitä mukaan kun näyttöjen DPI arvot kasvavat 

kuvaresoluutioiden kasvun myötä, näin ollen esimerkiksi tekstin lukeminen voi olla 

pienentyneen koon vuoksi hankalaa vaikka sen piirtämiseen käytettäisiin saman verran 

pikseleitä kuin ennen. Windows Vistan DPI asetuksen säätäminen toimii usean monitorin 

kanssa, mutta DPI-asetus vaikuttaa koko työpöytäympäristöön kerralla, eikä DPI:tä voi 

säätää jokaiselle näytölle yksilöllisesti. 
123

 Tämä rajoitus aiheuttaa sen, että useista 

heterogeenisistä näytöistä koostuvan kokoonpanon työpöytäelementtejä on vaikea saada 

fyysisiltä mitoiltaan samankokoisiksi eri näyttöjen kesken ilman kuvanlaatuun vaikuttavaa 

kuvaresoluution säätöä. 
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Nvidian keskustelupalstalle postittaneen teknisen tuen henkilön viestistä käy ilmi, että 

Windows Vistan myötä Windowsiin on tullut paranneltu tuki näyttöjen hot swappaukselle. 

124
 Hot swappauksella tarkoitetaan mahdollisuutta lisätä tai poistaa komponentti laitteen 

ollessa päällä. 
125

 Windows Vistassa ei siis enää tarvinnut käynnistää tietokonetta 

uudelleen uuden näytön lisäämisen jälkeen. Hot swap tuki Vistaan on WDDM:n tarjoama 

ominaisuus. 
126

 

Kannettaville tietokoneille Vistassa oli oma pienoissovellus usean näytön hallintaa varten. 

Pienoissovellus kulki nimellä TMM (Transient Multi-Monitor Manager) ja se ilmestyi aina 

kuvaruudulle näytön lisäämisen yhteydessä. 
127

 Pienoissovelluksella oli mahdollista valita 

lisänäytön hyödyntämistapa. Vaihtoehtoina olivat näytön lisääminen itsenäiseksi osaksi 

työpöydälle, näyttöjen peilaaminen ja työpöydän näyttäminen pelkästään ulkoisilla 

näytöillä. 
128

 TMM ei ollut käytössä pöytätietokoneilla. Kannettaville tietokoneille 

mahdollistettu näyttöjen peilaaminen ei ollut myöskään mahdollista pöytätietokoneilla 

suoraan Vistan kautta vaan näytönohjainvalmistajien täytyi toimittaa omat 

valmistajakohtaiset menetelmänsä ajureidensa kautta peilaustilan mahdollistamiseksi 

pöytätietokoneilla. 
127

  

 

Kuva 29. TMM Vistassa 
128

 
129

 
130
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Kuva 30. Näyttöjen hallintasovellus Windows Vistassa. 
131
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5.6 Windows 7  

 

Windows 7 on Windows Vistan seuraaja ja se julkaistiin vuonna 2009. 
132

 Tällä hetkellä 

Windows 7 pitää hallussaan yli 50 % osuuden käyttöjärjestelmämarkkinoista. 
133

 Se on siis 

yleisimmin käytössä oleva PC-käyttöjärjestelmä. 

Windows 7 merkittävin parannus usean näytön kokoonpanon kannalta oli Vistasta tutun 

WDDM 1.0 mallin päivittäminen uudempaan WDDM 1.1 versioon. Uuteen versioon 

siirtymisen myötä näytönohjaimien ei enää tarvinnut toimia samalla ajurilla jotta niitä 

pystyisi käyttämään samanaikaisesti. Windowsissa pystyi jälleen käyttämään eri 

valmistajien näytönohjaimia usean näytön kokoonpanoissa. Ainoa vaatimus oli että kaikki 

käytetyt ajurit olivat WDDM 1.1 mukaisia. 
134

 

Windows 7 sisältää tuen näytön reunojentunnistukselle Windows työpöydällä. Näytön 

reunojentunnistusta hyödynnetään etenkin ikkunoiden nopeassa asettelussa työpöydälle. 

Esimerkiksi yhden näytön kokoonpanossa sovellusikkunan raahaaminen näytön 

sivureunoille ankkuroi sovellusikkunan kyseiseen sivureunaan ja maksimoi ikkunan siten, 

että se vie puolet näytön sivuttaissuuntaisesta pinta-alasta. Sovellusikkunan raahaaminen 

näytön yläreunaan puolestaan maksimoi sen kokonäytölle. Usean näytön kokoonpanossa 

reunojen tunnistus on rajattu kuva-alueen ulkoreunoille. Näin ollen reunojentunnistus ei 

toimi niissä näyttöjen reunoissa, jotka muodostavat jatkuvan yhteyden toiseen näyttöön. 
135

 

Microsoftin käyttämä virallinen termi tälle ominaisuudelle on ’Aero Snap’. 

 

Kuva 31. Kuvasarja Aero Snapin toiminnasta. 
136
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Windows 7 sisältää sisäänrakennetun sovelluksen näyttöjen kuva-asetusten kalibrointiin. 

Sovelluksen avulla on mahdollista pienentää näyttöjen keskinäisiä värieroja usean näytön 

kokoonpanossa. 
137

 Kalibrointisovellus mahdollistaa jokaisen näytön kalibroinnin 

yksilöllisesti, eikä se vaadi toisten näyttöjen kytkemistä pois kalibroinnin ajaksi joten 

sovellus mahdollistaa silmämääräisen vertailun näyttöjen kuvanlaadussa 

kalibrointiprosessin aikana. Kalibrointisovelluksessa kalibroitavaksi näytöksi määräytyy 

aina se näyttö, johon kyseisen sovelluksen työpöydän sovellusikkuna on avattu, 

kalibroitavan näytön vaihtaminen käy yksinkertaisesti raahaamalla sovellusikkuna siihen 

näyttöön, joka halutaan kalibroida.   

Windows 7 hylkäsi Vistasta peräisin olevan TMM:n. Ominaisuudelle ei ollut enää käyttöä 

parantuneen näyttöjenhallintasovelluksen myötä. Windows osasi nyt valita näytöille 

automaattisesti asetukset perustuen joko näytön optimaaliseen kuvaresoluutioon tai 

käyttäjän valitsemaan asetukseen, jota hän on viimeksi käyttänyt kyseisen näytön tai 

näyttöjen yhdistelmän kanssa. Näin ollen käyttäjältä asetusten kysymiseen ei enää nähty 

tarvetta. Windows 7 sisälsi kuitenkin näyttöjenhallintaan tarkoitetun erillisen 

pienoissovelluksen, joka voidaan nähdä jonkin asteisena TMM:n korvaajana [14]. 

Pienoissovellus aktivoituu ainoastaan käyttäjän syötteestä, eikä se tule esiin automaattisesti 

toisin kuin TMM, joka aktivoitui aina näyttölaitteen kytkennän yhteydessä. Pienoissovellus 

aktivoituu näppäimistön pikanäppäinyhdistelmällä ”windows+p”. Pienoissovellus 

mahdollistaa näyttöjen hyödyntämistavan vaihtamisen pikaisesti lennosta. 
137

 

Pienoissovellus on suunniteltu kannettavia tietokoneita silmälläpitäen. Tämä suunnittelu 

näkyy eritoten pienoissovelluksen hyödyntämismenetelmiä kuvaavien ikonien graafisessa 

suunnittelussa, joka kuvaa kannettavan tietokoneen ja projektorin välistä kuvayhteyttä. 

Lisäksi valittavat hyödyntämismenetelmävaihtoehdot on valittu kahta näyttöä silmällä 

pitäen, mikä viittaa aikoihin jolloin kannettavat tietokoneet olivat varustettuja vain yhdellä 

VGA kuvaulostulolla. Mikään ei kuitenkaan estä hyödyntämästä pienoissovellusta myös 

pöytätietokoneilla ja useammalla kuin kahdella näytöllä jolloin pienoissovellus tekee 

saman toiminnon kaikille toissijaisille näytöille kuin se kahden näytön kokoonpanossa 

tekisi siinä olevalle ainoalle toissijaiselle näytölle. 
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Kuva 32. Windows 7 pienoissovellus usean näytön hallintaan. [14] 

Windows 7 toi parannusta Cleartype fontin käsittelyyn. Nyt Cleartypen pystyi säätämään 

jokaiselle näytölle myös yksilöllisesti.
138

 

 

Kuva 33. Näytön valitseminen Cleartype säätösovelluksessa. 
139

 

Windows 7:n päivitetty WDDM 1.1 arkkitehtuuri optimoi myös työpöydän 

sovellusikkunoiden muistin käyttöä. Optimointiratkaisussa sovellusikkunat pidetään 

yksinomaan näytönohjaimen grafiikkamuistissa, eikä niistä luoda paikallista työkopiota 

tietokoneen RAM muistiin. Tämän mahdollisti se, että Microsoft palautti WDDM 1.1:ssä 

mahdollisuuden näytönohjaimen 2D kiihdytykselle, jonka se oli jostain syystä poistanut 

Vistassa WDDM 1.0:een siirtymisen myötä. Järjestelmämuistin säästö verrattuna Vistan 
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WDDM 1.0:aan on sitä suurempi, mitä enemmän yhtaikaisia sovellusikkunoita työpöydällä 

on avoinna, mikä käy ilmi oheisesta taulukosta.
 140

  

 

Kuva 34. Sovellusikkunoiden määrän vaikutus muistin kulutukseen. 
141

 

Taulukon perusteella WDDM 1.1:n tuoma muistin säästö on suhteellisesti hyvin suuri. 

Suurimpaan muistin säästöön käytännön tilanteissa päässevät useilla näytöillä varustetut 

kokoonpanot, joissa on tilaa hyödyntää useita sovellusikkunoita kerrallaan. 

Optimointiratkaisun varjopuolena on se, että se ei ole käytettävissä kokoonpanoissa, jotka 

sisältävät erillisiä näytönohjaimia. Erillisissä näytönohjaimissa kullakin 

grafiikkaprosessorilla eli GPU:lla (Graphics processing unit) on käytössään erilliset 

grafiikkamuistiavaruudet, jotka eivät ole toisiinsa yhteydessä ja optimointia ei voida tällöin 

suorittaa. Optimointi toiminee kuitenkin usean piirin näytönohjaimissa, joissa erilliset 

GPU:t on sijoiteltu samalle piirilevylle ja ne ovat kytkettyinä samaan 

grafiikkamuistiavaruuteen. Sama pätee erillisiin näytönohjaimiin, jotka on mahdollista 

linkittää fyysisesti toisiinsa. 
140

  

Windows 7 toi parannusta DPI:n säätämiseen. DPI asetusten vaihtaminen ei enää vaatinut 

järjestelmän uudelleen käynnistämistä vaan siihen riitti pelkkä uloskirjautuminen. 
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Jokaiselle näytölle yksilöllisesti tehtävää DPI:n säätöä Windows 7 ei kuitenkaan 

edelleenkään mahdollistanut. 
142

 

Windows 7 toi parannuksia etätyöpöytäyhteyden usean näytön tukeen. Se mahdollisti 

edelleen etätyöpöytäyhteyden muodostamisen isäntätietokoneeseen yhden näytön avulla, 

sekä Vistasta tuttuun tapaan levittämällä työpöytä usealle näytölle. Levitystilassa päti 

edelleen sama resoluutiorajoitus kuin Vistassa eli 4096x2048 pikselin kokonaisresoluutiota 

ei voinut ylittää. Nyt levitys tilassa käytetyille näytöille pystyi kuitenkin asettamaan 

kuvaresoluution vapaammin. Enää näyttöjen ei ollut välttämätöntä käyttää täsmälleen 

samaa resoluutiota vaan nyt riitti että näyttöjen kuvaresoluutioista muodostettu virtuaalinen 

työpöytä oli suorakulmion muotoinen, näin ollen näyttöjen kuvasuhteet saivat vaihdella. 

Täten esimerkiksi leveiden ja kapeiden näyttöjen muodostama sivusuuntainen levitys oli 

mahdollinen, jos näytöt käyttivät samaa pystyresoluutiota. Lisäksi pystysuuntainen levitys, 

joka ei ollut Vistassa mahdollista tuli tämän parannuksen myötä mahdolliseksi Windows 

7:ssa. 
143

  

 

 

 

                  

      

 

 

 

 

Kuva 35. Kuvanlevittäminen Windows 7 etätyöpöytäyhteydessä. 
143

 (mukaillen)
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http://www.istartedsomething.com/20081029/windows-7-dpi-scaling-my-7-is-bigger-than-your-7/
http://blogs.msdn.com/b/rds/archive/2009/07/01/using-multiple-monitors-in-remote-desktop-session.aspx?PageIndex=5
http://blogs.msdn.com/b/rds/archive/2009/07/01/using-multiple-monitors-in-remote-desktop-session.aspx?PageIndex=5
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Täysin uutena ominaisuutena Windows 7 tarjosi etätyöpöytäyhteydessä myös 

mahdollisuuden hyödyntää useita näyttöjä itsenäisinä näyttöinä samaan tapaan kuin 

normaaleissa työpöytäolosuhteissa ilman etäyhteyttä. 
144

 Tällöin näytöt voivat käyttää mitä 

tahansa resoluutiota ja niiden sijaintia toisiinsa nähden voi muuttaa vapaasti. 

Windows 7 uudisti käyttöjärjestelmän näyttöjen hallintasovellusta, joka oli tähän asti 

kulkenut aina Windows 98:sta Vistaan asti hyvin samanlaisena käyttöliittymältään 

sisältäen muutoksia lähinnä ulkoasussa ja vain vähän toiminnallisia muutoksia. Windows 7 

sisältää sisäänrakennetun tuen näyttöjen suunnan kääntämiselle. Tämä tarkoitti sitä, että 

nyt työpöydän pystyi piirtämän oikein näytöille, joissa on mahdollisuus kääntää 

kuvapaneeli pystyasentoon. Hallintasovelluksen uudistuksiin kuului myös sisäänrakennettu 

näyttöjen peilaus/kloonaus mahdollisuus. Usean näytön kokoonpanossa käyttäjä pystyi nyt 

valitsemaan mitkä työpöydän näytöistä hän halusi peilata keskenään, valittuihin näyttöihin 

sitten syötettiin samaa kuvasignaalia. Sekä peilaus että näyttöjen kääntäminen on ollut 

mahdollista myös edellisissä Windows versioissa, mutta ei sisäänrakennettuna, tällöin 

toimenpide on ollut yksinomaan näytönohjainvalmistajan tuottama ja se on pitänyt tehdä 

näytönohjainvalmistajan sovelluksen kautta. Nyt nämä kyseiset ominaisuudet tulivat 

Windowsiin ensimmäistä kertaan sisäänrakennettuina. [14] 

Muita hallintasovelluksen uudistuksia olivat näytölle optimaalisimman kuvaresoluution 

tunnistaminen ja sen käytön suositteleminen käyttäjälle resoluution vaihtamisessa 

käytetyssä liukuvalikossa. Tämä on kätevä ominaisuus useista näytöistä koostuville 

kokoonpanoille, koska nyt optimaalista resoluutiota ei tarvinnut muistella ulkoa tai hakea 

jokaiselle näytölle erikseen eri valintoja kokeilemalla. Näyttöjenhallintasovellus reagoi nyt 

myös aiempaa nopeammin uusien näyttöjen kytkemistilanteissa. Uutta näyttölaitetta 

liitettäessä käyttöjärjestelmä vie tiedon kytketystä laitteesta saman tien 

hallintasovellukselle, jolloin hallintasovellus on käytännössä aina ajan tasalla nykyisestä 

kokoonpanosta. Aiemmista hallintasovelluksista poiketen Windows 7 hallintasovellus 

nimeää jokaisen näytön valmistajan/mallin mukaan. Aiemmissa Windows versioissa näytöt 

nimettiin sen mukaan mihin näytönohjaimeen ne olivat kytkettyinä. Uusi nimeämismalli 

lienee kätevä usean näytön kokoonpanoissa, jotka sisältävät eri näytönvalmistajilta peräisin 

olevia näyttöjä. [14] 
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 http://www.techrepublic.com/blog/windows-and-office/use-multiple-monitors-with-windows-7s-remote-

desktop-connection/ 

http://www.techrepublic.com/blog/windows-and-office/use-multiple-monitors-with-windows-7s-remote-desktop-connection/
http://www.techrepublic.com/blog/windows-and-office/use-multiple-monitors-with-windows-7s-remote-desktop-connection/
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Kuva 36. Windows 7 näyttöjen hallintasovellus. 
145

 

Windows 7:stä löytyy myös tuki niin kutsutuille multi-touch kosketusnäytöille. Multi-

touch näytöt kykenevät tunnistamaan useamman kuin yhden kosketuspisteen kerrallaan. 
146

 

Microsoftin teknisen tuen foorumeille vastanneen Microsoftin työntekijän mukaan 

Windows 7 ei sisällä esteitä myöskään useamman kuin yhden multi-touch näytön 

hyödyntämiselle kerrallaan. 
147

 

  

                                                 
145

 http://www.hanselman.com/blog/GetThosePixelsWorkingForYou.aspx 
146

 http://blogs.msdn.com/b/jennifer/archive/2010/12/13/multitouch-part-1-getting-started-with-multitouch-

in-windows-7.aspx 
147

 http://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/windows_7-hardware/does-windows-7-support-dual-

touchscreen-monitors/e86ac4fa-5321-45c1-a1d8-0ca95fdcfc17 
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5.7 Windows 8/8.1 

 

Windows 8 julkaistiin syksyllä 2012 ja se on tällä hetkellä uusin Windows 

käyttöjärjestelmä. Windows 8 näkyvin uudistus edellisiin Windows versioihin nähden on 

sen uudistettu käyttöliittymä, joka on eräänlainen hybridi Windowsin perinteisestä 

työpöytäkäyttöliittymästä ja mobiililaitteille suunnatusta käyttöliittymästä (New User 

Interface, Metro). 
148

 
149

 Syksyllä 2013 Windows 8:iin julkaistiin maksuton isompi päivitys 

Windows 8.1. 
150

 Yleisesti puhuttaessa Windows 8/8.1 käyttöjärjestelmästä käytetään 

termiä Windows 8.  

Microsoftin Windowsin palauteohjelman kautta kerätyn tiedon mukaan arviolta 14% 

pöytätietokoneista ja arviolta 5% kannettavista tietokoneista joissa on Windows 

käyttöjärjestelmä on ollut osana usean näytön kokoonpanoa. 
152

 

Taulukko 8. Näyttöjen määrän yleisyys Windows PC:issä.
 152

  

Number of monitors Desktop PC Laptop PC 

1 85.32 % 95.64 % 

2 13.48 % 4.36 % 

3 0.85 % 0.00 % 

4 0.34 % 0.00 % 

 

Microsoft pitää usean näytön kokoonpanojen tärkeimpänä hyötynä usean samanaikaisen 

tehtävän hallinnan helpottamista. 
152

 Palauteohjelman tulosten perusteella Microsoft on 

nähnyt usean monitorin käytön yleistyvän ja siitä johtuen se on tuonut Window 8:aan 

enemmän uusia ominaisuuksia usean näytön käyttöä varten kuin missään muussa 

ennestään julkaisussa Windows versiossa. 

                                                 
148

 http://en.wikipedia.org/wiki/Windows_8 
149

 http://www.theverge.com/2012/8/9/3231483/microsoft-windows-8-replacing-metro-name 
150

 http://en.wikipedia.org/wiki/Windows_8.1 

http://en.wikipedia.org/wiki/Windows_8
http://www.theverge.com/2012/8/9/3231483/microsoft-windows-8-replacing-metro-name
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Windows 8 jatkoi Vistasta ja 7:sta tutun WDDM arkkitehtuurin käyttöä. WDDM 

arkkitehtuuria oli jälleen päivitetty samaan tapaan kuin Vistan ja 7:n välisessä siirtymässä. 

Windows 8:n käyttämä WDDM versionumero oli 1.2. Version 1.2 myötä Microsoft hylkäsi 

tuen vanhoille XDDM ja XPDM arkkitehtuureille. Nyt kaikkien näytönohjaimien täytyi 

käyttää WDDM mukaisia ajureita jotta ne toimisivat Windows 8 käyttöjärjestelmän 

kanssa. Näin ollen vanhemmat näytönohjaimet joille ei ole saatavilla WDDM mukaisia 

ajureita, mutta jotka kuitenkin toimivat Vista/7 käyttöjärjestelmissä XDDM/XPDM 

mukaisilla ajureilla eivät toimi Windows 8 käyttöjärjestelmissä eikä niitä siten voi käyttää 

enää osana usean näytön kokoonpanoa. Microsoft ilmoittaa kuitenkin toimittavansa 

yleispätevän WDDM mukaisen ajurin, joka toimisi kaikkien näytönohjainten kanssa. 

Tämän ajurin myötä perustason toiminnallisuus olisi taattu, mutta ei ole täysin selvää 

kuuluuko usean näytön kokoonpanossa osana oleminen tähän. [15]  

WDDM 1.2 sisältää etupäässä suorituskyky- ja luotettavuus parannuksia. Usean näytön 

käyttöön liittyviä parannuksiakin on ja niitä ovat muun muassa laitteistotunniste (Container 

ID) tuen lisäys myös näytöille. Laitteistotunnisteet esiteltiin alun perin Windows 7:ssa ja 

ne ryhmittelevät samaan fyysiseen laitteeseen kuuluvat oheislaitteet saman tunnisteen alle. 

[15] Esimerkiksi jos näppäimistö sisältää sisäänrakennetun USB-keskittimen, ryhmittelee 

Windows sekä näppäimistökomponentin että USB-keskitin komponentin saman tunnisteen 

alle. Näyttöjen kannalta tämä tarkoittaisi sitä, että kaikki tiettyyn näyttöön kuuluvat 

toiminnalliset osat ryhmitellään saman laitteistotunnisteen alle. [15] Näytöissä 

näyttöpaneelin lisäksi toiminnallisia osia voivat olla esimerkiksi: webkamerat, USB-

keskittimet, kaiuttimet yms. Usean näytön kokoonpanossa tämä ryhmittely helpottanee eri 

laitekomponenttien hallintaa. Jos esimerkiksi käyttäjän täytyy muuttaa jonkin tietyn näytön 

webkameran asetuksia, tarvitsee hänen etsiä laitehallinnasta vain oikea näyttö, jonka luota 

hän löytää sitten siihen liittyvän oikean webkameran. Näin ollen käyttäjän ei enää tarvitse 

selata läpi useita webkameroita ja arvuutella mikä niistä kuuluu millekin näytölle.  

Muita WDDM 1.2 tuomia uudistuksia ovat parannukset visuaalisessa siirtymässä, kun 

työpöydän suuntaa vaihdetaan näytöllä. Windows 7:ssä kuvasignaali katkeaa hetkeksi 

siirtymän ajaksi, jonka käyttäjä näkee kuvan välähtämisenä. Kun Windows 8:ssa 

työpöydän suuntaa käännetään, näytönohjaimen ulostulo pidetään siirtymän ajan 

aktiivisena ja tällöin voidaan piirtää animaatio, joka luo käyttäjälle vaikutelman sulavasta 
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siirtymästä työpöydän suunnanvaihdosten välillä. Ominaisuus on suunniteltu eritoten 

mobiililaitteita silmällä pitäen, mutta se toimii myös perinteisissä työpöytänäytöissä ja 

kenties tuo myös jotain lisäarvoa usean näytön kokoonpanoillekin. [15] 
151

 

 

Kuva 37. Siirtymäprosessi näytön kääntämisessä.
151

 

Windows 8 parantaa Windows 7:n lanseeraamaa työpöydän näytön reunojentunnistusta. 

Windows 8:ssa reunojen tunnistus toimii kaikilla näytöillä riippumatta siitä miten ne on 

aseteltu Windowsin työpöydälle. Näin ollen reunojentunnistus toimii myös työpöydän 

kuva-alueen sisäpuolella olevien näyttöjen reunoilla. 
135

  

Windows 8 mahdollistaa yksilöllisen tehtäväpalkin olemassa olon kaikissa erillisissä 

näytöissä. Aiemmissa Windowseissa tehtäväpalkki oli osa ainoastaan päänäyttöä eikä sitä 

voinut sijoittaa muille näytöille.
 135

 

Windows 8:n myötä yksilöllisen taustakuvan asettaminen jokaiselle näytölle on tullut 

mahdolliseksi. 
135

 Aiemmissa Windowseissa työpöydälle on ollut mahdollista asettaa 

ainoastaan yksi taustakuva, mikä on rajoittanut työpöydän muokkaamismahdollisuuksia ja 

mikä on voinut olla muutenkin ongelmallista. Esimerkiksi useista eri kuvaresoluutioisista 

ja kuvasuhteisista näytöistä koostuvassa usean näytön kokoonpanoissa yhden taustakuvan 

rajoitus aiheuttanee todennäköisesti esteettisiä skaalausongelmia. Windows 8 sisältää myös 

älykkään diaesitys mahdollisuuden taustakuville usean näytön kokoonpanoissa. 
135

 

Älykkäässä diaesityksessä Windows vaihtelee näyttöjen taustakuvia tietyin aikavälein ja 

pyrkii aina valitsemaan jokaiselle näytölle sellaisen taustakuvan, joka olisi 

mahdollisimman lähellä kyseisen näytön kuvaresoluutiota tai kuvasuhdetta, minimoiden 

näin esteettiset skaalausongelmat. 
135
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 http://blogs.msdn.com/b/b8/archive/2011/10/20/optimizing-for-both-landscape-and-portrait.aspx 
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Toinen Windows 8:n tuoma merkittävä uudistus taustakuvan asettamiseen usean näytön 

kokoonpanossa on taustakuvan panorointi usean näytön yli. 
152

 Taustakuvan panoroinnissa 

eli levittämisessä yksi taustakuva levitetään näyttöjen yli siten että se täyttää yksinään koko 

näyttöpinta-alan. Panorointi mahdollistaa esimerkiksi leveän kuvasuhteen taustakuvien 

asettamisen yhdessä leveän kuvasuhteen muodostavalle useasta näytöstä koostuvalle 

näyttörivistölle. 
152

 

 

Kuva 38. Taustakuvan panoroiminen Windows 8:ssa. 
152

 

Tarve näyttökohtaiselle yksilölliselle DPI:n säädölle on kasvanut jatkuvasti 4k näyttöjen 

yleistymisen myötä. Microsoft toi tähän hieman parannusta Windowsin 8.1 päivityksessä. 

Nyt Windows 8:ssa usean näytön kokoonpanossa näyttöjen DPI asetukset säätyvät 

oletuksena automaattisesti siten, että työpöydän elementit näyttävät mahdollisimman 

samankokoisilta eri kuvaresoluution omaavissa näytöissä. Käyttäjän on edelleenkin 

mahdollista käyttää perinteistä asetustapaa, jossa hän asettaa yhden yhteisen DPI asetuksen 

kaikille näytöille. Käyttäjä ei silti edelleenkään pysty säätämään DPI:tä yksilöllisesti 

jokaiselle näytölle mieltymystensä mukaan. Käyttäjän on siis tyydyttävä joko Windowsin 

automaattiseen säätöön tai valittava vapaavalintainen, mutta yhteinen DPI asetus kaikille 

näytöille. 
153

 
154
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 http://blogs.msdn.com/b/b8/archive/2012/05/21/enhancing-windows-8-for-multiple-monitors.aspx 
153

 http://blogs.windows.com/windows/b/extremewindows/archive/2013/07/15/windows-8-1-dpi-scaling-
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Windows 8.1 päivityksessä päivitettiin myös WDDM arkkitehtuuri uuteen versioon 1.3. 

Versiopäivitys sisälsi lukuisia pieniä parannuksia ja uusia ominaisuuksia. Usean näytön 

käytön kannalta mielenkiintoisin uudistus on tuki langattomille näytöille Miracast 

tekniikan avulla. 
155

 

Windows 8 kosketuskäyttöliittymän mobiilisovelluksia pystyy myös käyttämään 

rinnakkain perinteisen työpöydän kanssa. mobiilisovellukset avautuvat aina kokonäytölle 

ja niiden käytämän näytön saa valita vapaasti. Mobiilisovelluksia voi kuitenkin olla 

kerrallaan avoinna kokonäytöllä vain yksi kappale. 
135 152

 8.1 päivitys toi kuitenkin tähän 

muutoksen. Päivityksen jälkeen mobiilisovelluksia pystyy olemaan avoinna useampia 

kappaleita eri näytöillä. Lisäksi päivitys mahdollisti näyttöjen jakamisen erillisiin osiin 

joihin käyttäjä voi vapaavalintaisesti valita käytettävän mobiilisovelluksen, käyttäjä voi 

myös pitää osan varattuna perinteiselle työpöydälle. Se kuinka moneen osaan näytön 

pystyy jakamaan, riippuu näytön resoluutiosta. Full-HD näytön pystyy jakamaan 

korkeintaan kolmeen osaan. Näytön resoluution ollessa 2560x1440 pikseliä, sen pystyy 

jakamaan jo neljään osaan. 
156

  Rajoituksena oli enää se, että samasta mobiilisovelluksesta 

voi olla avoinna vain yksi kappale kerrallaan. 
157

  

 

Kuva 39. Näyttöjen osiointi ja jako perinteisen- ja mobiilikäyttöliittymän kesken kahdella 

Full-HD näytöllä. 
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 http://msdn.microsoft.com/en-us/Library/Windows/Hardware/dn265512%28v=vs.85%29.aspx 
156

 http://www.extremetech.com/computing/159803-windows-8-1-a-complete-list-of-changes-and-new-
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Windows 8 työpöytäpuolen näyttöjenhallintasovellus on lähes identtinen Windows 7 

näyttöjenhallintasovelluksen kanssa. Ainoat erot ovat pienet muutokset visuaalisessa 

ulkoasussa. Windows 8 sisältää myös uuden näyttöjenhallintasovelluksen mobiililaite 

käyttöliittymänsä puolella. Se eroaa työpöytäpuolen sovelluksesta käyttöliittymältään ja 

ulkoasultaan. Esimerkiksi näytön resoluutiota muutetaan sivuttaissuuntaisella liukupalkilla. 

Ominaisuuksiltaan näytönhallintasovellukset ovat vastaavanlaisia. 

 

 
 

Kuva 40. Windows 8 perinteisen työpöydän näyttöjenhallintasovellus.
158
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 http://support.plugable.com/plugable/topics/disappearing_cursor-1gd0yi 
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 Kuva 41. Windows 8 mobiilikäyttöliittymän näyttöjenhallintasovellus. 
159
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 http://www.windows8core.com/how-windows-8-1-has-improved-the-multi-monitor-support-with-apps-

and-snap-video/ 
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5.8 Virtuaalinen näyttö 

 

Windowsin näyttöjen hallinnan perusperiaatteet ovat pysyneet samoina Windows versiosta 

toiseen. Nämä yhteiset perusperiaatteet pohjautuvat virtuaalisen näytön malliin. 

Virtuaalinen näyttö käsittää Windowsin koko työpöydän ja se on aina suorakulmion 

muotoinen riippumatta siitä miten näytöt on sijoitettu toisiinsa nähden usean näytön 

kokoonpanossa. Jokaiselle tietokoneessa käyttöönotetulle näytölle varataan oma alue tästä 

virtuaalisesta näytöstä. 
160

 

 

Kuva 42. Virtuaalinen näyttö. 
160

 

Päänäytölle varatun alueen vasemmassa yläkulmassa olevat koordinaatit saavat 

virtuaalisella näytöllä aina arvot (0,0) riippumatta sen sijainnista virtuaalisella näytöllä tai 

sijainnista muihin näyttöihin nähden. Virtuaalisen näytön koordinaattipisteet kuvaavat 

näytön pikseleitä ja jokaista näytön pikseliä vastaa yksilöllinen (x,y) koordinaattipistepari. 

Koordinaattiarvot kasvavat positiiviseen suuntaan x-akselilla oikealle päin mentäessä ja y-

akselilla alaspäin mentäessä. Koska päänäytön paikkaa pystytään muuttamaan muihin 

näyttöihin nähden, on koordinaattipisteille käytössä myös negatiiviset lukuarvot jotta (0,0) 

koordinaattipiste voidaan pitää päänäytöllä sen sijainnista riippumatta. Tämä järjestely on 

pysynyt samana Windows 98:sta lähtien. Kyseinen järjestely on pidetty yllä 

yhteensopivuuden vuoksi sillä on olemassa sovelluksia, jotka olettavat koordinaattipisteen 

(0,0) olevan varattu näytölle. 
160 161 
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 http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/dd145136%28v=vs.85%29.aspx 
161

 http://www.flounder.com/virtual_screen_coordinates.htm 
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Virtuaalisen näytön koordinaattipisteiden esittämiseen käytetään etumerkillisiä 16-bittisiä 

kokonaislukuja (16-bit signed integer). 
160

 Tämä tarkoittaa sitä, että virtuaalisen näytön 

pinta-ala on rajattu ja täten myös tietokoneen näytöille varatun pikselialueen pinta-ala on 

rajoitettu. Vaikka näyttöjen maksimaalista lukumäärää ole suoranaisesti rajoitettu, tulee 

raja kuitenkin ennen pitkään vastaan. Rajan vastaan tulon nopeus riippuu käytettyjen 

näyttöjen sijoittelusta toisiinsa nähden ja niiden käyttämien kuvaresoluutioiden 

suuruudesta. 

Taulukko 9. Virtuaalisen näytön koordinaatiston rajat. 
160

 

 

 

16-bittisillä luvuilla tämä tarkoittaisi, että virtuaalisen näytön maksimaalinen 

kuvaresoluutio on 65536x65536 pikseliä. Jos nykyään kuluttajakäytössä yleistyviä 4k 

näyttöjä (3840x2160 pikseliä) kytkettäisiin samaan kokoonpanoon siten, että näytöt 

sijoittuisivat vieritysten toisiinsa nähden, tulisi virtuaalisen näytön koordinaatistossa raja 

vastaan 16. näytön jälkeen. Tämä sillä oletuksella, että päänäyttönä toimii kokoonpanon 

keskimmäinen näyttö. Jos päänäyttö taas olisi jommassakummassa laidassa, tulee raja 

vastaan jo 8. tai 9. näytön jälkeen riippuen onko päänäyttö vasemmassa vai oikeassa 

laidassa. 

  

SHORT_MIN    <= rcVirtualScreen.left   <= SHORT_MAX - 1 

SHORT_MIN +1 <= rcVirtualScreen.right  <= SHORT_MAX 

SHORT_MIN    <= rcVirtualScreen.top    <= SHORT_MAX - 1 

SHORT_MIN +1 <= rcVirtualScreen.bottom <= SHORT_MAX 
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65536 px 

65536 px 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 43. Virtuaalisen näytön rajojen havainnollistaminen pysty- ja sivusuunnassa. 

 

  

Maksimaalinen virtuaalinen näyttö 

          =  Päänäyttö 
            

            =  4k-näyttö 
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5.9 Rajoitukset näyttöjen lukumäärässä 

 

Microsoft on ilmoittanut näyttöjen maksimilukumääräksi yhdeksän 98 ja ME 

käyttöjärjestelmille. 2000, XP käyttöjärjestelmien ilmoitettu näyttöjen maksimilukumäärä 

on kymmenen kappaletta. Vista, 7 ja 8 käyttöjärjestelmissä Microsoft ei ole ilmoittanut 

näyttöjen maksimilukumäärää. 

Windows XP:n tapauksessa käyttöjärjestelmä itsessään pystyy havaitsemaan enemmän 

kuin kymmenen näyttöä vaikka Microsoft onkin ilmoittanut toisin. Microsoftin 

keskustelupalstalla Microsoftin työntekijän Ronnie Vernonin vastauksesta käy ilmi, että 

ilmoitettu kymmenen näytön rajoitus on itse asiassa rajoitus ainoastaan siinä näyttöjen 

lukumäärässä, jota XP:n näyttöjenhallintasovellus pystyy hallitsemaan. Jos XP:ssä haluaa 

käyttää enemmän kuin kymmenen näyttöä se onnistuu, mutta tällöin on käytettävä 

kolmannen osapuolen näytönhallintasovelluksia, jotka pystyvät hyödyntämään useampaa 

kuin kymmentä näyttöä. 
162

 

 

Kuva 44. Windows XP kolmannen osapuolen näyttöjenhallintasovelluksella. 
163
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 http://social.technet.microsoft.com/Forums/windows/en-US/f4f7cbd8-2369-43d7-9a7e-
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Myös Windows 7 käyttöjärjestelmä itsessään pystyy havaitsemaan enemmän kuin 

kymmenen samanaikaista näyttöä kerrallaan. Myös näyttöjenhallintasovellus kykenee 

hallitsemaan enemmän kuin kymmenen näyttöä kerrallaan. Näyttöjenhallintasovellus ei 

kuitenkaan toimi normaalisti kun näyttöjä lisätään tietyn määrän yli. Kymmenen lisätyn 

näytön jälkeen näyttöjenhallintasovellus ei enää lisää tunnistenumeroa tämän jälkeen 

lisätyille näytöille. Tunnistenumeron saavat siis vain kymmenen ensimmäistä näyttöä. 

Yhdeksännen lisätyn näytön jälkeen Windows 7 näytönsäästäjä lakkaa toimimasta ja 

kaatuu. 
164

 

 

Kuva 45. Windows 7 näyttöjenhallintasovellus yhdellätoista näytöllä (huom. puuttuva 

tunniste). 
164

 

Windows 7 grafiikkaoppaassa mainitaan, että Windows 7 käsittelee kaikki tietokoneeseen 

kytketyt näytönohjaimet ja niihin kytketyt näyttölaitteet. Oppaassa ei mainita rajoituksista 

näyttöjen lukumäärässä. [14] 
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 http://www.displayfusion.com/news/2012/07/how-many-monitors-does-displayfusion-support/ 
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Windows 8 havaitsee myös luonnollisesti yli kymmenen näyttöä. Erona Windows 7 on se, 

että näyttöjenhallintasovellus toimii nyt kunnolla myös yli kymmenen lisätyn näytön 

jälkeen. 
165

 

 

Kuva 46. Windows 8 näyttöjenhallintasovellus 14 näytöllä. 
165 

Windows Vistan tai XP:tä vanhempien Windowsien näyttöjen lukumäärän rajoituksista ei 

ole saatavilla riittävästi kokemusperäistä tietoa joten niiden suhteen näyttöjen 

maksimilukumäärät jäävät arvuuttelun varaan. Vaikka Vista on suhteellisen tuore 

Windows käyttöjärjestelmä, johtuu kokemusperäisen tiedon puute todennäköisesti sen 

lukumäärältään alhaisesta käyttäjäkunnasta ja siitä että Vistassa useaa näytönohjainta 

käytettäessä vaadittiin niiden kaikkien toimivan yhden yhteisen WDDM ajurin alla. Koska 

Vistan näyttöjennhallinta perustuu samaan WDDM arkkitehtuuriin kuin Windows 7 ja 8, 

jotka pystyvät näkemään yli kymmenen näyttöä, voidaan olettaa myös Vistan pystyvän 

tähän. Windows 98, ME ja 2000 käyttöjärjestelmien aikaan useimmissa näytönohjaimissa 

oli vain yksi kuvaulostuloliitäntä ja näytöt olivat suurimmaksi osaksi vielä isohkoja 

kuvaputkinäyttöjä joten usean näytön hyödyntämismahdollisuudet olivat silloin 

heikommat.   
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 http://plugable.com/2014/03/10/attaching-14-monitors-on-windows-8-1-with-usb-2-0 
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5.10 Yhteenveto 

 

Ensimmäinen Windows sisäänrakennetulla usean näytön tuella oli Windows 98 

käyttöjärjestelmä. Tämän jälkeen uudet Windowsit lisäsivät aina tasaisesti pieniä 

uudistuksia ja parannuksia usean näytön tukeen aina Windows XP käyttöjärjestelmään 

saakka, pois lukien kuitenkin Windows ME, jonka usean näytön tuki oli täysin vastaava 

Windows 98:n kanssa. Seuraavaksi julkaistiin Windows Vista käyttöjärjestelmä, jota 

voidaan pitää jopa takapakkina usean näytön tuen saralta sen yhden näytönohjainajurin 

rajoituksen takia. Tästä huolimatta Vista on kuitenkin merkittävä kehitysaskel Windowsin 

usean näytön tuessa kun katsotaan kokonaiskuvaa. Vista esitteli WDDM arkkitehtuurin, 

jota Microsoft on tämän jälkeen kehittänyt ja päivittänyt Windows versiosta toiseen. Vistan 

luoman pohjan päälle Microsoft on rakentanut suurimmat kehitysaskeleet usean näytön 

tukeen Windows 7 ja Windows 8 käyttöjärjestelmien muodossa. 

Windowsit XP, 7 ja 8 pystyvät havaitsemaan yli kymmenen näyttöä samanaikaisesti, myös 

Vista pystyy tähän todennäköisesti, koska sen näyttöjenhallinta perustuu samaan WDDM 

arkkitehtuuriin, joka löytyy Windows 7 ja 8 käyttöjärjestelmistä. Edellä mainittujen 

käyttöjärjestelmien havaitsemien näyttöjen maksimilukumäärästä ei ole tietoa. Vistan, 7:n 

ja 8:n käyttämän WDDM arkkitehtuurin osalta Windows 7 graphics guide toteaa 

ylimalkaisesti, että Windows havaitsee kaikki tietokoneeseen kytketyt näytöt. XP:n osalta 

Microsoft on ilmoittanut tuettujen näyttöjen lukumääräksi kymmenen, mutta tämäkin on 

vain näyttöjenhallintasovelluksen rajoite ja käyttämällä kolmannen osapuolen 

näyttöjenhallintasovellusta myös XP mahdollistaa yli kymmenen näytön hyödyntämisen. 

Windows 2000 ilmoitettu näyttöjen maksimilukumäärä on kymmenen. Windows ME ja 98 

tukevat Microsoftin mukaan yhdeksää näyttöä. Ei ole varmaa tietoa siitä mitä 98, ME ja 

2000 käyttöjärjestelmille ilmoitetut näyttöjen maksimilukumäärät tarkoittavat. Ovatko 

nämä rajoituksia kyseisten käyttöjärjestelmien kyvyssä havaita näyttöjä vai vain niiden 

näyttöjenhallintasovellusten kyvyssä hallita näyttöjä kuten Windows XP:n tapauksessa. 

Rajoituksia sen sijaan aiheuttaa 16-bittinen virtuaalisen näytön koordinaatisto, jonka rajat 

tulevat tulevaisuudessa ennen pitkään vastaan näyttöjen resoluutioiden kasvaessa. 

Virtuaalisen näytön koordinaatisto ei suoraan rajoita liitettävien näyttöjen lukumäärää vaan 

se toimii eräänlaisena alustana, josta näytöille varataan kuvapinta-alaa. Virtuaaliselta 
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näytöltä varatun kuvapinta-alan suuruus on suoraan verrannollinen näytön käyttämään 

resoluutioon ja resoluutioiden kasvaessa tämä varattavissa oleva virtuaalisen näytön alue 

käy yhä ahtaammaksi. 4K-näytöillä näitä rajoja pystyy jo nyt hivuttelemaan. 
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6 USEAN NÄYTÖN HYÖDYNTÄMINEN PELEISSÄ 

 

Jouluna 1993 Id Software julkaisi nykyään FPS (First-Person Shooter) peligenren 

uranuurtajana tunnetun Doom-pelisarjan ensimmäisen osan. Pelin versiot 1.0 ja 1.1 

sisälsivät kokeellisen tuen kolmen näytön hyödyntämiselle. Näyttöjen 

hyödyntämismenetelmää Doomissa voidaan verrata nykyäänkin käytössä olevaan erillisten 

tietokoneiden hyödyntämiseen kommunikointisovelluksen välityksellä. 

Kommunikointisovelluksen virkaa Doomissa toimitti sen moninpelitila. Kolmen näytön 

hyödyntämiseen tarvittiin kolme tietokonetta, joista yksi toimi palvelimena ja kaksi 

asiakkaina. Asiakastietokoneet muodostivat yhteyden palvelintietokoneeseen 

moninpelitoiminnolla toisen käyttäessä komentoriviparametria –left ja toisen –right. 

Komentoriviparametrit vaikuttivat siten, että uutena pelaajana esiintymisen sijasta 

asiakastietokone näyttikin kuvaa palvelintietokoneen pelihahmon silmin katsottuna joko 

vasemmalta tai oikealta puolelta suhteessa keskellä sijaitsevaan palvelintietokoneen 

näyttöön. 
166

 
167

 
168

 

    

Kuva 47. Doom kolmella näytöllä. 
166
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 http://www.chocolate-doom.org/wiki/index.php/Three_screen_mode 
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Huomattavaa Doomin tapauksessa on se, että epäkäytännöllisyydestään huolimatta 

kyseessä oli pelintekijöiden täysin oma ratkaisu, eikä se vaatinut minkäänlaista tukea 

käyttöjärjestelmältä tai näytönohjaimelta mitä ei pelin julkaisuaikaan ollut edes saatavilla.  

Nykyäänkin PC pelit voidaan jaotella karkeasti kahteen ryhmään sen perusteella tukevatko 

ne useaa näyttöä sisäänrakennetusti vai vaativatko ne tuen aikaansaamiseksi ulkopuolisia 

avustuksia. Tässä luvussa käydään tilannetta tarkemmin läpi ja katsotaan myös millä 

tavalla pelit ovat hyödyntäneet useaa näyttöä Windowsin usean näytön tuen alkutaipaleella 

ja nykyään.  
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6.1 Historia ja perusperiaatteet 

 

Sisäänrakennetun usean näytön tuen tuleminen Windows käyttöjärjestelmiin edesauttoi 

tuen aikaansaamista myös peleihin. Pelintekijöiden täytyi yhä toteuttaa usean näytön tuki 

peleihin itse, mutta käyttöjärjestelmätuen myötä erillisten näyttöjen havaitseminen 

muodossa tämän toteuttaminen tuli helpommaksi. Doomin kaltaisille virityksille ei enää 

ollut tarvetta vaan pelien sisäänrakennettu usean näytön tuki pystyttiin toteuttamaan 

paikallisesti. 

Vain harva 2000-luvun alun peli kuitenkin sisälsi sisäänrakennetun usean näytön tuen. 
169

 

Syynä tähän voidaan pitää vähäistä kysyntää suhteessa ominaisuuden aikaansaamiseksi 

kuluvaan työmäärään. Tuohon aikaan oli vielä harvinaista, että PC:issä oli käytössä 

enemmän kuin yksi näyttö. Useat kuvaulostulot pelikäyttöön tarkoitetuissa 

näytönohjaimissakin alkoivat yleistyä vasta vuosituhannen vaihteen jälkeen. Ennen tätä oli 

hyvin yleistä, että näytönohjaimet sisälsivät vain yhden kuvaulostulon. Muun muassa 

Nvidian näytönohjaimissa ensimmäiset usean kuvaulostulon näytönohjaimet tulivat 

saataville osassa Geforce 2 MX tuoteperheen näytönohjaimissa, jotka julkaistiin vuonna 

2000. 
170

 Grafiikkarajapintojen tuessa usean näytön käytölle oli myös rajoitteita riippuen 

käytetystä käyttöjärjestelmästä. Esimerkiksi OpenGl rajapinta ei toiminut Windows 9x 

käyttöjärjestelmissä (95,98 ja Me), jos niiden usean näytön tila oli aktivoituna. 
171

 
172

  

Ongelmista ja tuen puutteesta huolimatta harrastelijat, jotka olivat hankkineet usean 

näytön, halusivat hyödyntää niitä myös peleissä. Yksi tapa hyödyntää useita näyttöjä 

peleissä, jotka eivät sisältäneet sisäistä usean näytön tukea, oli asettaa peli käyttämään 

ohjelmistokiihdytystä näytönohjaimen laitteistokiihdytyksen sijasta, mikä laski 

suorituskykyä, mutta mahdollisti pelin piirtämisen myös toissijaisia näyttöjä ohjaavilla 

näytönohjaimilla. Tämän jälkeen peli asetettiin toimimaan ikkunatilassa työpöydän päällä 

ja sen resoluutio asetettiin joko hallintavalikosta tai asetustiedostosta käsin kattamaan 

käytettyjen näyttöjen muodostama yhtenäinen kuvapinta-ala. Näin pelikuva pystyttiin 

levittämään usealle näytölle peleissä, jotka eivät sitä sisäänrakennetusti tukeneet 
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 http://forums.extremeoverclocking.com/showthread.php?t=132863 
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 http://www.techimo.com/forum/graphics-cards-displays/77792-nvidia-geforce2-mx-mx-400-dual-

head.html 
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 http://www.mastertronic.com/supportfaq/serious-sam-gold-edition-first-edition 
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hyväksikäyttäen niiden kykyä asettaa kuvaresoluutio vapaavalintaisesti. Tämä menetelmä 

toimi etenkin Id Softwaren Id tech pelimoottoria käyttävissä peleissä. 
173

 

 

Kuva 48. Quake 3 viidellä monitorilla, edellä kuvattua menetelmää käyttäen. 

Yhteenlaskettu kuvaresoluutio 1600 x 240 pikseliä (5 x 320 x 240) 
173

 

Esimerkkinä sisäänrakennetun usean näytön tuesta ovat Serious Sam pelisarjan kaksi 

ensimmäistä osaa, jotka julkaistiin vuosina 2001 ja 2002. Peleissä oli mahdollista 

hyödyntää kahta näyttöä samanaikaisesti. Kahden näytön tuki toimi siten, että 

yksinpelitilassa toinen näyttö esitti pelikuvaa normaalisti, mutta toinen näyttö taas toimi 

informaationäyttönä, joka näytti tilatietoja pelitapahtumista.    

 

Kuva 49. Serious Sam Second Encounter yksinpelissä kahdella näytöllä. 
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 http://www.quakewiki.net/archives/mhg/ 
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Serious Sam sisälsi nykyäänkin harvinaisen jaetun ruudun moninpelin, jossa useampi 

pelaaja pystyi pelaamaan peliä yhdessä samalla tietokoneella. Yhden näytön 

kokoonpanossa kuvaruutu jaettiin osiin siten, että jokaisella pelaajalla oli käytössään oma 

näkymä. Kahden näytön tuen ansiosta pelitapahtumat jaettiin moninpelissä kahdelle 

näytölle, mikä tarkoitti kahdella pelaajalla sitä, että kumpikin pelaajista sai käyttöönsä 

omat näyttönsä.  

 

Kuva 50. Serious Sam Second Encounter paikallisessa moninpelissä kahdella näytöllä. 

Näytönohjainvalmistajat toivat myös omia ratkaisujaan helpottaakseen usean näytön 

käyttöönottoa peleissä. Nvidia mahdollisti Geforce 2 MX näytönohjainperheen julkaisun 

myötä ajureidensa kautta näytönohjaimella suoritettavan kuvanlevityksen. Kuvanlevitys 

kytkettiin päälle nView hallintasovelluksen kautta ja se tuki maksimissaan kahta näyttöä 

kerrallaan. Kuvanlevitys toimi ainoastaan Windows 2000 ja Windows XP 

käyttöjärjestelmissä. Windows 9x sarjan käyttöjärjestelmille tätä ominaisuutta ei ollut 

tarjolla. nView kuvanlevityksen myötä pelit ilman sisäänrakennettua usean näytön tukea 

oli nyt mahdollista levittää kokonäytöntilassa kahdelle näytölle ilman tarvetta poistaa 

rautakiihdytystä käytöstä tai asettaa peliä ikkunatilaan kuten Quake 3:n tapauksessa oli 

jouduttu aiemmin tekemään. [16] 
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Kuva 51. nView sivuttaissuuntainen kuvanlevitys Windows XP käyttöjärjestelmässä. [16] 

Vuonna 2002 Matrox julkaisi Parhelia mallin näytönohjaimen, joka sisälsi kaksi DVI-

kuvaulostuloliitäntää. 
174

 Tuolloin Parhelia oli uusi näytönohjain Matroxilta pitkään aikaan 

sillä edellinen julkaisu oli G400 malli vuodelta 1999. Parhelia ei pystynyt aivan 

kilpailemaan suorituskyvyllään Nvidian ja ATI:n vastaavia näytönohjaimia vastaan, mutta 

pelikäytössä usean näytön hyödyntämisen kannalta se oli näitä edellä kolmen näytön 

surround tukensa ansiosta. Kahdesta kuvaulostuloliittimestään huolimatta Parhelialla 

pystyi käyttämään samanaikaisesti kolmea näyttöä. Kolmas näyttö saatiin käyttöön 

jakamalla toinen DVI-liittimistä kahdeksi näytönohjaimen mukana toimitetulla 

haaroitinkaapelilla, jolloin kytketyt kaksi näyttöä näkyivät käyttöjärjestelmälle yhtenä 

näyttönä samaan tapaan kuin kuvaulostulon jakajien suorittamassa kuvanlevittämisessä. 

Haaroittimen kautta kytkettyjä näyttöjä ei siis ollut mahdollista käyttää itsenäisten näytön 

tilassa. Matroxin PowerDesk hallintasovelluksen kautta oli mahdollista laajentaa 

kuvanlevitys kaikille kolmelle näytölle, jolloin kolmen näytön hyödyntäminen oli 

mahdollista peleissä ilman sisäänrakennettua usean näytön tukea, pelien täytyi vain tukea 

kolmen näytön mahdollistamia leveän kuvasuhteen kuvaresoluutioita. Kolmen näytön 
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tilassa suurin Parhelian tukema kuvaresoluutio oli 3840 x 1024 (3 x 1280 x 1024) pikseliä. 

175
 [17] 

176
 
177

 

 

Kuva 52. Parhelia näytönohjain ja sen DVI-liittimen haaroitinkaapeli. 
178

 

ATI:n valmistamat näytönohjaimet sisälsivät myös useampia kuvaulostuloja ja tarjosivat 

siten mahdollisuuden usean näytön käyttöönottamiseen. ATI:n näytönohjaimet tukivat 

kuitenkin ainoastaan näyttöjen peilausta ja itsenäisten näyttöjen tilaa, eivätkä sisältäneet 

tukea kuvanlevitykselle. Näin ollen ATI:n näytönohjaimissa pelien usean näytön tuki oli 

mahdollista ainoastaan niissä peleissä, jotka sisälsivät sen sisäänrakennetusti. 
179

 

Parhelian jälkeen Matrox ei enää pystynyt kilpailemaan Nvidian ja ATI:n kanssa 

suorituskyvyssä joten se vetäytyi pelinäytönohjainmarkkinoilta. 
180

 Vuoden 2007 alussa 

saataville tullut Windows Vista siirtyi käyttämään WDDM arkkitehtuuria 

näytönohjainajureissaan, minkä vuoksi Nvidian ajuripohjainen kuvanlevitys ei 

toiminutkaan enää Vista käyttöjärjestelmässä. Nvidia toteaa 2007 helmikuussa julkaistussa 

uutisessaan, että Vistan arkkitehtuurimuutosten myötä kuvanlevitystilaa ei pystytä 

tukemaan Nvidia-ajureiden kautta ja kehottaa käyttämään sen sijaan käyttöjärjestelmän 

sisäänrakennettuja usean näytön hyödyntämistiloja. 
181

 Vistassa itsessään ei kuitenkaan 

ollut sisäänrakennettua näytön levittämisen tukea. Tämä yhdessä Matroxin vetäytymisen 

kanssa tarkoitti sitä että usean näytön tuen aikaansaaminen peleihin palasi takaisin 
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pelintekijöiden harteille. Tilanne oli siis se, että millään näytönohjainvalmistajalla ei ollut 

tarjota keinoja levittää kuvaa usealle näytölle näytönohjaimellaan. Matrox pystyi 

hyödyntämään tämän tilanteen vaikka se ei enää ollutkaan mukana kilpailemassa 

pelinäytönohjainmarkkinoilla. Matrox oli jo aiemmin vuonna 2006 julkaissut ensimmäisen 

version ulkoisesta TripleHead2Go kuvaulostulon jakajastaan, jolla pystyi levittämään 

käytännössä minkä tahansa näytönohjaimen kuvasignaalin kolmelle näytölle samaan 

tapaan kuin se oli aiemmin tehnyt Parhelia näytönohjaimessaan. Matroxin kuvaulostulon 

jakaja oli pitkään ainoa tapa saada kolmen näytön tuki peleissä, jotka eivät sitä 

sisäänrakennetusti mahdollistaneet. 
182
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6.2 Nykyiset hyödyntämismenetelmät 

 

Nykyisin Matroxin kuvaulostulon jakaja on vieläkin toimiva menetelmä usean näytön tuen 

aikaan saamiseksi peleissä, mutta sen merkitys on vähentynyt pelinäytönohjainvalmistajien 

tuodessa omat nykyaikaisilla Windowseilla toimivat ratkaisunsa markkinoille. Matroxin 

ratkaisu alkaa myös olla tekniikkansa puolesta vanhentunutta. Se tukee korkeintaan 

1920x1080 resoluution Full-HD näyttöjen hyödyntämistä 50 Hz päivitystaajuudella, mikä 

tarkoittaa että pelikäytössä yleisesti suositut 60 Hz ja sitä korkeammat 

ruudunpäivitysnopeudet eivät ole mahdollisia. 4K käyttöön Matroxin nykyiset jakajat eivät 

luonnollisestikaan sovi. 

Näyttöjen kehykset voivat olla häiritsevä tekijä, etenkin käytettäessä useaa näyttöä 

pelikäytössä. Kehykset aiheuttavat kuvan sirpaloitumisen näyttöjen välillä siten, että 

jatkuvaksi tarkoitetut kuvan osat eivät sijoitu luonnollisesti vaan niiden väliin jää tyhjiä 

epäjatkuvuuskohtia, jotka luovat vaikutelman alun perin yhtenäisestä kuvasta, joka on 

revitty erilleen. Tämän kehysvaikutuksen tasaamiseen (eng, ”bezel 

compensation/correction”) on olemassa tekniikka, jossa kuvainformaatiota jätetään 

piirtämättä näytölle siltä osin kuin se jatkuvuutensa puitteissa ylittää näyttöjen kehykset. 

Näin osa kuvainformaatiosta jää ikään kuin kehysten alle, mutta näin luodaan vaikutelma 

yhtenäisestä ja jatkuvasta kuvasta ilman sirpaloitumista.  

 

Kuva 53. Kehysvaikutuksen osalta tasattu ja tasaamaton usean näytön kokoonpano. 
183

 

Kehysvaikutuksen tasaamisen voimakkuudella tarkoitetaan kuvainformaation määrä, joka 

joudutaan piilottamaan kuvan saattamiseksi yhtenäiseksi ja jatkuvaksi. Tähän 

voimakkuuteen vaikuttavat yksinomaan näyttöjen kuvapaneelien keskinäiset etäisyydet, 

joihin vaikuttavat myös näyttöjen kehysten paksuuden ohella näyttöjen väliset fyysiset 
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etäisyydet. Yleensä näytöt kuitenkin pyritään pelikäytössä pitämään mahdollisimman 

lähellä toisiaan joten kuvapaneelien etäisyyksiin vaikuttavat pääasiassa näytön kehysten 

paksuus. 
184
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6.2.1 Software TripleHead 

 

Software TripleHead eli SoftTH on internetissä Kegetys nimimerkillä esiintyvän 

suomalaisen Keijo Ruotsalaisen kehittämä ohjelmistopohjainen keino saada aikaiseksi 

kuvan levittämisen tuki usealle näytölle. Projekti sai alkunsa vuonna 2006 ja sen 

innoittajana toimivat Matroxin TripleHead2Go kuvaulostulonjakaja sekä tyytymättömyys 

näytönohjainvalmistajien usean näytön tukeen kuvan levittämisen puutteen saralta. 

Joulukuussa 2012 Kegetys julkaisi SoftTH:n lähdekoodin yleiseen jakoon GNU GPL v3 

lisenssillä ja sitä kehitetään nyt yhteisön voimin. 
185

 
186

 

SoftTH:n toiminta perustuu siihen, että usealle näytölle tarkoitettu näkymä piirretään 

yhdellä näytönohjaimella. Tämän jälkeen näkymä pilkotaan osiin ja osat viedään erillisille 

näytönohjaimille näytöille kuvasignaalin lähettämistä varten. Näkymän piirtämisestä 

vastannut näytönohjain vastaa keskimmäiselle näytölle tarkoitetun osan signaloinnista. 

 

Kuva 54. SoftTH:n toimintaperiaate. 
185
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SoftTH:ta käytettäessä kuvanpiirtämisestä vastaavan päänäytönohjaimen on syytä olla 

suorituskykyisin, koska piirtäminen on prosessin raskain operaatio. Muiden 

näytönohjaimen suorituskyvyllä ei ole niin paljon merkitystä, koska ne vastaavat vain 

valmiin kuvainformaation viemisestä näytöille. Nykyisin SoftTH toimii myös käyttäen 

yhtä usean kuvaulostulon näytönohjainta joten kuvainformaation kierrättäminen 

lisänäytönohjainten kautta ei ole enää välttämätöntä.  

SoftTH mahdollistaa pelien usean näytön kuvanlevittämisen tuen Microsoftin WDDM 

arkkitehtuuria käyttävissä käyttöjärjestelmissä (Vista, 7, 8/8.1). Sen viimeisin yhteisön 

voimin kehitetty versio tukee Microsoftin DirectX grafiikkarajapinnan versioita 9, 10 ja 

11. Viimeisin versio tukee myös mielivaltaisen lukumäärän näyttöjä. Kytketyt näytöt 

voivat käyttää myös toisistaan poikkeavia kuvaresoluutioita, mikä ei ole ennen ollut 

pääsääntöisesti mahdollista kuvanlevitystilassa. Tämä on toteutettu siten, että 

päänäytönohjaimella piirretty yhtenäinen suorakulmion muotoinen näkymä jaetaan osiin 

perustuen näyttöjen resoluutioihin ja nämä osat piirretään itsenäisesti kullekin näytölle. Jos 

eri resoluutioiset näytöt eivät muodosta yhtenäistä suorakulmion muotoista pinta-alaa, 

menee tällöin osa piirretystä kuvainformaatiosta ”hukkaan”, koska sitä ei koskaan saada 

vietyä näytölle saakka. 
187

 
188
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Kuva 55. SoftTH eri resoluutioisilla näytöillä. 
187

 

 

SoftTH ei sisällä sisäänrakennettua työkalua kehysvaikutuksen tasaamiseen. Käyttäjän on 

kuitenkin mahdollista omien mittaustensa perusteella muokata asetustiedostoista käsin 

kuvan piirtäminen omalle näyttökokoonpanolle sopivaksi. 
189

 

  

                                                 
189

 http://www.kegetys.fi/forum/index.php?topic=2966.0 
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6.2.2 ATI Eyefinity  

 

Lokakuussa 2006 prosessorivalmistaja AMD osti näytönohjainvalmistajan ATI:n. Nyt 

AMD valmisti siis sekä prosessoreita, että näytönohjaimia. ATI tuotemerkkiä AMD 

käyttää yhä näytönohjaimissa ja näytönohjaimiin liittyvissä teknologioissaan. 
180

 

Syyskuussa 2009 AMD julkisti ATI Eyefinity teknologian, joka mahdollisti 

kuvanlevityksen kuuteen näyttöön asti. Eyefinity tuli saatavilla Radeon HD 5000 sarjan 

näytönohjaimissa, joissa teoreettinen maksimiraja Eyefinityn tukemille resoluutioille on 

8192x8192 pikseliä. 
190

 4K näytöillä kyseinen rajoitus tarkoittaisi, että sivusuunnassa 

näyttöjä olisi mahdollista hyödyntää ainoastaan kaksi kappaletta. Microsoftin bloggaaja 

Gavin Geard tosin esitteli vuonna 2013 kolmen näytön Eyefinity kokoonpanon 

pelikäytössä 11,520 x 2,160 pikselin resoluutiolla joten AMD:n uusimmissa 

näytönohjaimissa tätä maksimirajaa on mitä todennäköisimmin kasvatettu. Kyseisessä 

demonstraatiossa oli käytetty AMD:n Radeon HD 7970 näytönohjainta. 
191

 AMD:n 

julkaisema raportti vahvistaa, että HD 5000 sarjan seuraajissa 8192x8192 pikselin 

maksimiresoluutio on nelinkertaistettu lukemaan 16384x16384 pikseliä. Edellinen 

8192x8192 pikselin rajoite on liittynyt DirectX 10 grafiikkarajapinnan rajoitteeseen ja se 

on edelleenkin rajoite niissä peleissä, jotka eivät tue uudempaa DirectX 11:ta. [18] 

 

Kuva 56. Kolmen 4K näytön Eyefinity kokoonpanon näkyminen Windows 8:n 

näyttöjenhallintasovelluksessa. 
191
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Eyefinity tukee näyttöjen asettamista kuvanlevitystilassa usein eri tavoin. Alun perin 

Eyefinity tuki sivuttaissuunnassa ainoastaan maksimissaan kolmea näyttöä, mikä tarkoitti 

että kuuden näytön kokoonpanossa loput kolme näyttöä täytyi asettaa päällekkäisesti 3x2 

kokoonpanoon seuraavan kuvan mukaisesti: 
192

 

 

Kuva 57. Näyttöjen 3x2 asettelu. 
193

 

Radeon HD 6990 näytönohjaimen julkaisun yhteydessä vuonna 2011 AMD päivitti 

Catalyst näyttöjenhallintatyökaluaan ja mahdollisti nyt sivuttaissuuntaisen levityksen 

viidelle näytölle asti. Näytöt voivat olla joko portrait tai landscape tilassa.  

 

Kuva 58. Näyttöjen 5x1 asettelu (portrait). 
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Eyefinity tukee toki myös pienempiä näyttökokoonpanoja, esimerkiksi kahdella näytöllä 

kuvanlevitystä sekä pysty että sivuttaissuunnassa. Peleissä kolmea näyttöä pidetään 

kuitenkin yleensä parempana ratkaisuna, koska tällöin kuvan keskikohta ei sijoitu 

näyttöjen kehysten väliin, mikä voi olla ongelma etenkin FPS-peleissä joissa kuvan 

keskellä tähtäimen virkaa toimittava ristikko jäisi näin näyttöjen kehysten väliin. 
184

 
194

  

Eyefinity tukee kehysvaikutuksen tasaamista. Eyefinity sisältää työkalun, jolla käyttäjä voi 

säätää käsikäyttöisesti tasaamisen voimakkuuden juuri omaan kokoonpanoonsa sopivaksi 

työkalun testikuvaa apuna käyttäen.  

Keväällä 2014 AMD julkaisi isomman 3.0 päivityksen Eyefinityyn. Päivityksen 

merkittävin uudistus oli kyky käyttää erisuuruisia resoluutioita niissä näytöissä joihin 

kuvanlevitys kohdistettiin. Ennen tätä kaikkien näyttöjen täytyi käyttää samaa resoluutiota. 

Siten mahdolliseksi tuli muun muassa kuvanlevittäminen näyttöihin, joissa on eri 

kuvasuhde. 
195

 

. 

Kuva 59. Eri kuvasuhteiset näytöt Eyefinity kokoonpanossa. 
195

 

Kuvasuhteiden lisäksi näyttöjen käyttämät resoluutiot voivat nyt myös poiketa siten 

toisistaan, että ne eivät muodostakaan yhtenäistä suorakulmion muotoista kuvapinta-alaa. 

Eyefinity tarjoaa tämänlaisille näyttökokoonpanoille kolme erilaista vaihtoehtoa 

kuvanäkymän piirtämiseen. Nämä vaihtoehdot ovat laajentaminen, sovittaminen ja 

täyttäminen. 
195
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195
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Laajentamisessa virtuaalinen työpöytä piirretään siten, että se kattaa kaikki näytöt. Tämän 

jälkeen kussakin näytössä piirretään se kuva, johonka ne sijaintinsa ja resoluutionsa 

perusteella virtuaaliselle työpöydälle asettuvat. Tällöin kaikki näyttöjen kuvapinta-alasta 

saadaan hyödynnettyä, mutta kaikkea kuvainformaatiota ei saada piirrettyä. 

 

Kuva 60. Eri resoluutioisten näyttöjen laajentaminen Eyefinityssä. 
196

 

Sovittamisessa virtuaalinen työpöytä piirretään sen kokoisena, että se mahtuu eri 

resoluutioisten näyttöjen muodostaman yhtenäisen suorakulmion muotoisen kuvapinta-alan 

sisään. Tällöin osa näyttöjen kuvapinta-alasta jää hyödyntämättä, koska suorakulmion 

ylittäviin osiin ei piirretä lainkaan kuvaa, mutta kaikki kuvainformaatio saadaan kuitenkin 

piirrettyä. 
196

 

 

Kuva 61. Eri resoluutioisten näyttöjen sovittaminen Eyefinityssä. 
196

 

Täyttämisessä jokaisen näytön resoluutio hyödynnetään täysimääräisesti siten, että yhtään 

kuvainformaatiota ei jätetä piirtämättä näytölle. Ei ole aivan selvää kuinka Eyefinity tämän 

tekee, koska tällöin jouduttaisiin piirtämään kuvapinta-aloja, jotka eivät ole suorakulmion 
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muotoisia ja eivät siten mahdollisia. On mahdollista, että Eyefinity piirtää suorakulmaisen 

virtuaalisen työpöydän siten, että se kattaa kaikki näytöt ja piirtämisen yhteydessä se siten 

skaalaa alaspäin näytölle sopivaksi ne kuvan osat, jotka piirretään pienemmän resoluution 

omaaville näytöille. Tämän kaltainen järjestely kuitenkin aiheuttaa jatkuvuusongelmia 

kuvaan, jos käytössä on erikokoisia näyttöjä kuten seuraavasta kuvasta käy ilmi. 
196

 

 

Kuva 62. Eri resoluutioisten näyttöjen täyttäminen Eyefinityssä. 
196 
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6.2.3 Nvidia Surround 

Nvidia esitteli Surround teknologiansa vuonna 2010 vastavetona AMD:n Eyefinitylle. 

Surround mahdollistaa kuvan levittämisen kolmelle näytölle. Julkaisun yhteydessä elettiin 

vielä 3D buumia ja Nvidia markkinoi Surroundia 3D Vision etuliitteellä, koska sitä 

pystyttiin hyödyntämään Nvidian 3D Vision tekniikan kanssa, joka mahdollistaa 3D 

pelikuvan muodostamisen 120 Hz näytöillä. Puhuttaessa pelkästään kolmen näytön 

hyödyntämisestä, voidaan 3D Vision etuliite jättää pois ja käyttää termiä Surround. 
197

 

Surround tuli saataville Geforce 400 sarjan näytönohjaimissa ja sen aikaan saamiseksi 

vaadittiin kaksi identtistä näytönohjainta, jotka olivat linkitetty yhteen Nvidian SLI 

tekniikalla. Mahdollisuus käyttää Surroundia yhdellä näytönohjaimilla tuli mahdolliseksi 

Geforce 600 sarjassa vuonna 2012.  
198

 
199

 
200

 

Surround toimii siis ainoastaan kolmella näytöllä, muunlaiset kokoonpanot eivät ole 

tuettuina. Pelkästään kahden näytön käyttäminen ei ole mahdollista, vaikka tämä oli 

pääsääntöinen menetelmä Nvidian aikaisemmassa ratkaisussa XP ja 2000 

käyttöjärjestelmissä. Kolmellakin näytöllä näyttöjen täytyy olla sivusuunnassa toisiinsa 

nähden. Pystysuuntainen levitys ei ole mahdollista. Surround vaatii myös, että kaikki 

käytetyt näytöt toimivat identtisillä resoluutioilla, siten eri kuvasuhteiden käyttäminen ei 

ole mahdollista vaikka käytetyt resoluutiot muodostaisivatkin suorakulmion muotoisen 

kuvapinnan. Myös 4K näyttöjen käyttäminen on mahdollista Surround kokoonpanossa. 
201

 

Nvidian Surround sisältää Eyefinityn tapaan työkalun näyttöjen kehysvaikutuksen 

tasaamiseen. Tämän lisäksi Surroundissa on mahdollisuus kytkeä tasaaminen erikseen 

päälle tai pois käyttäen pikanäppäintä. Tämä ”kehyskurkistus” (eng, ”Bezel Peaking”) 

ominaisuus toimii myös kesken 3D-sovelluksen ajon. Pelikäytössä ominaisuudesta on se 

hyöty, että esimerkiksi tasaamisen myötä piiloon jääneet kuvanosat saadaan tuotua 

hetkellisesti esiin. 
202
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Kuva 63. Tasaamisen myötä piiloon jääneiden kuvanosien esiintuominen. 
203
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6.3 Yhteenveto 

 

Useaa näyttöä tukevat pelit voidaan jakaa kahteen eri ryhmään sen perusteella tukevatko ne 

useaa näyttöä sisäänrakennetusti vai vaativatko ne tuen aikaansaamiseksi ulkopuolista apua 

kuvanlevittämisen muodossa.  

Windowsin sisäänrakennettu usean näytön tuki on helpottanut tuen aikaansaamista 

sisäänrakennetusti myös peleihin, koska ne voivat hyödyntää tuen aikaansaamisessa 

käyttöjärjestelmän kykyä tunnistaa useita näyttöjä. Ennen tätä usean näytön tuki oli 

harvinaista ja se vaati pelintekijöiltä omintakeisia ratkaisuja kuten vuonna 1993 julkaistun 

Doomin tapauksessa, jossa usean näytön tuki oli toteutettu verkotettujen tietokoneiden 

avulla, jotka kommunikoivat keskenään Doomin moninpelitilan kautta. 

Niissä peleissä, joihin ei ole ohjelmoitu sisäänrakennettua usean näytön tukea, on tuki 

mahdollista saada aikaiseksi ulkoisen avustuksen kautta kuvanlevittämisen muodossa. 

Kuvanlevittämisessä yhdelle näytölle tarkoitettu kuvapinta-ala pilkotaan osiin ja nämä osat 

piirretään erillisille näytöille joten pelintekijöiden täytyy vähintään toteuttaa pelinsä siten, 

että ne tukevat mahdollisimman monipuolisesti eri resoluutioita ja kuvasuhteita. 

Vaihtoehtoisesti pelintekijät voivat ottaa useat näytöt huomioon myös pelin 

käyttöliittymässään eri tavoin esimerkiksi sallimalla pelaajan muokata käyttöliittymä 

elementtien sijaintia ruudulla. 

Kuvanlevittäminen on mahdollista suorittaa näytönohjaimella ajuripohjaisesti, käyttäen 

ulkoista kuvaulostulon jakajaa tai sitten puhtaasti ohjelmistopohjaisella menetelmällä. 

Menetelmien keskeinen ero on niiden yleispätevyys käyttöjärjestelmiin, näytönohjaimiin ja 

grafiikkarajapintoihin nähden. Nykyisin yleisesti käytössä olevat menetelmät ovat 

ohjelmistopohjainen Software TripleHead ratkaisu, joka toimii DirectX grafiikkarajapintaa 

käyttävissä peleissä sekä näytönohjainvalmistajien AMD:n Eyefinity ja Nvidian Surround 

ajuripohjaiset ratkaisut.  

Matroxin ulkoinen TripleHead2Go kuvaulostulonjakaja oli ennen suosittu tapa korkeintaan 

kolmen näytön hyödyntämiseen peleissä etenkin vuosina 2006 – 2009 jolloin 

nykyaikaisille Windows-käyttöjärjestelmille ei ollut saatavilla näytönohjaimen ajureihin 

perustuvia ratkaisuja. Nykyään sen tuki nykyaikaisille resoluutioille ja 
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ruudunpäivitysnopeuksille on kuitenkin jälkeenjäänyttä. Tilanne voi kuitenkin muuttua, jos 

Matrox päättää julkaista uuden version jakajastaan. Matroxin kuvaulostulonjakajan 

perustavanlaatuinen ongelma on kuitenkin se, että jakaja on ulkoinen laite, joka maksaa. 

Miksi kuluttaja olisi siis valmis maksamaan siitä, jos hän voi saada samat ominaisuudet 

suoraan näytönohjaimen kautta? 
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7 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tässä kandidaatintyössä tutkittiin usean näytön hyödyntämistä Windows-kuluttaja-PC:issä. 

Työ jakautui kolmeen osa-alueeseen: usean näytön käyttöönottoon,  usean näytön tukeen 

Windows-käyttöjärjestelmissä ja usean näytön hyödyntämiseen peleissä. 

Usean näytön käyttöönotto osiossa tutkittiin millä eri tavoin tietokoneeseen on mahdollista 

lisätä fyysisiä kuvaulostuloja ja siten lisätä tietokoneen näyttökapasiteettia. Tutkimuksissa 

kävi ilmi, että usean näytön kapasiteetin kasvattamiseen on olemassa keinoja, jotka eivät 

kasvata tätä kapasiteettia lisäämällä kuvaulostulojen määrää vaan saavuttavat tämän 

kiertoteitse. Esimerkkeinä tämän tyyppisistä keinoista ovat langaton Miracast tekniikka, 

joka lähettää kuvasignaalin pakattuna videokuvana tai DisplayPort liitännän 1.2 version 

ominaisuus usean kuvasignaalin lähettämiselle yhden fyysisen liitännän kautta. Erilaisia 

menetelmiä löytyi lukuisia ja ne erosivat toisistaan monella eri tapaa kuten hinnaltaan tai 

käyttöönoton helppoudeltaan. Hintahaarukka oli käytännössä ilmaisista menetelmistä aina 

kahdensadan euron kieppeillä lähtöhinnoiltaan oleviin menetelmiin. Käyttöönoton 

helppous eri menetelmissä taas vaihteli yhden piuhan kiinnittämisestä tietokoneeseen ja 

isomman kokonaisuuden itse osista kokoamisen väliltä. Tarkka yhteenvetotaulukko eri 

menetelmistä on tämän työn liitteenä heti tämän yhteenveto-osion jälkeen. 

Windowsissa usean näytön tuki on ollut Windows 98 käyttöjärjestelmästä lähtien. 

Microsoft päivitti usean näytön tukea aina pienin askelin XP käyttöjärjestelmään saakka. 

XP:n jälkeen Vistassa Microsoft uusi Windowsin näytönohjain ajurimalliarkkitehtuurin. 

Tämä uusi arkkitehtuuri on nimeltään WDDM ja se on ollut osana jokaisessa Vistan 

jälkeenkin julkaistussa Windows käyttöjärjestelmässä. Vistassa WDDM oli rajoittava 

tekijä sikäli, että se ei sallinut käyttää usean näytön tilassa samanaikaisesti eri 

näytönohjainvalmistajien näytönohjaimia edellisten Windowsien tapaan. Tämä ongelma 

korjattiin kuitenkin Windows 7 käyttöjärjestelmän käyttämässä WDDM versiossa. 

WDDM:n päälle Microsoft on rakentanut suurimmat parannukset usean näytön tukeen. 

Microsoft on myös päivittänyt arkkitehtuuria ahkerasti aina jokaisen Windows version 

välillä. Windows 8:n aikaan arkkitehtuuria on päivitetty jo kahdesti ja viimeisin muutos 

tulli Windows 8.1 päivityksen mukana. Vaikuttaa, että Microsoft on suunnitellut 

WDDM:stä hyvinkin pitkäikäistä ratkaisua ja tässä valossa onkin hyvin todennäköistä, että 
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WDDM on osana myös tulevaa Windows 10 käyttöjärjestelmää. 

Kirjallisuuskatsauksessa esiin tulleita usean näytön hyödyntämistapoja on Windowseissa 

hyödynnetty vaihtelevasti. Kaikki Windowsit käyttävät oletuksenaan usean näytön tilassa 

itsenäisten näyttöjen tilaa. Sisäänrakennettu peilaustila esiintyi ensimmäistä kertaa Vistan 

kannettaville tietokoneille tarkoitetussa TMM pienoissovelluksessa. Tätä ennen peilaustila 

on vaatinut aina näytönohjainvalmistajilta oman ajuripohjaisen ratkaisunsa. 

Kokonaisvaltainen sekä kannettavissa tietokoneissa että pöytätietokoneissa toimiva 

sisäänrakennettu näyttöjenhallintasovelluksen kautta kytkettävä näyttöjen peilaaminen tuli 

mahdolliseksi Windows 7 käyttöjärjestelmästä alkaen. Kuvanlevittäminen 

sisäänrakennettuna hyödyntämistapana on toistaiseksi esiintynyt ainoastaan Windows 2000 

käyttöjärjestelmässä. Kyseinen hyödyntämistapa esiintyi usean kuvaulostulon 

näytönohjainten yhteydessä siten, että kuva levittyi automaattisesti näytöille, kun ne 

kytkettiin saman näytönohjaimen erillisiin kuvaulostuloihin. Ei ole aivan varmaa oliko 

kyseessä kokeellinen ominaisuus vai bugi. Tämä ominaisuus kuitenkin poistettiin 

Windows XP:ssä, jossa saman näytönohjaimen erilliset kuvaulostulot toimivat itsenäisten 

näyttöjen tilassa. Erillisnäytönohjaimia valmistavilla näytönohjainvalmistajilla Nvidialla ja 

AMD:llä on omat toimivat ajuripohjaiset menetelmänsä kuvanlevittämistilan 

käyttöönottoon Windowsissa joten ei ole todennäköistä, että Microsoft panostaisi omaan 

sisäänrakennettuun ratkaisuun Windows 8 käyttöjärjestelmän seuraajassa.  

Useaa näyttöä tukevat pelit voidaan jakaa kahteen ryhmään sen perusteella onko tuki 

ohjelmoitu niihin sisäänrakennetusti vai saavuttavatko ne tämän tuen ulkopuolisen toimijan 

suorittaman usean näytön kuvanlevittämisen kautta. Ulkopuolisena toimijana voi toimia 

näytönohjaimen ajuripohjainen ratkaisu, fyysinen kuvaulostulonjakaja tai puhtaasti 

ohjelmistopohjainen ratkaisu. Sisäänrakennetussa usean näytön tuessa pelit pystyvät 

itsessään tunnistamaan ja hyödyntämään useita näyttöjä ilman ulkoista apua. 

Sisäänrakennettu usean näytön tuki vaatii pelintekijöiltä enemmän vaivaa verrattuna 

ulkopuolisavusteiseen tukeen, mutta se myös mahdollistaa laajemmat ja innovatiivisemmat 

mahdollisuudet hyödyntää näyttöjä, koska pelit voivat hallita näyttöjä erikseen. Näyttöjä 

voidaan käyttää myös eri resoluutioilla samaan tapaan kuin Windowsin itsenäisten 

näyttöjen tilassa. Tämä ei ole mahdollista ulkopuolisavusteisessa usean näytön tuessa 

ilman, että osa piirretystä kuvainformaatiosta jää viemättä näytöille.  
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