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TIETOTEKNIIKAN ARKKITEHTU U RIT 

Tuomas kbtovirta, T m  

Tietojenkäsittelyn organisointi ja johtaminen edellyttävät usein ratkaisuja, 
joiden vaikutukset ulottuvat kauas ja jotka epaonnistuessaan saattavat 
osoittautua pahasti yrityksen tai laitoksen toimintakykyä haittaaviksi. Kes- 
keisia paalinjoja on alettu tietotekniikan piirissä kutsua arkkitehtuureiksi, 
vaikka monen mielestä nimitys on hieman liian juhlava ja ehkä harhaanjoh- 
tavakin. 

Erään määrittelyn mukaan tärkeitä tieto- KO KO NAIS JÄR JE~TEL- 
tekniikan päälinjoja ovat seuraavat: MIEN VAIHTOEHTOJA 
- j&jestelmäarkkitehtuuri, joka selvittää 
laitteistojeIl, varusohjelmien ja tietoliiken- Tietokoneiden yleisvessä on käyttäjille 
teen muodostaman yhtenäisen koko- muodos~nu t  selvä k&itys siitä, että kX- 
naisuuden rinalaisuus tuotteiden hankinnassa ja hy- 

väksikäytössä on vält tämätöntä. Tavallista 
- tietOarfitehtuuri, jonka avulla pyn täb  on ollut, että kokonaisratkaisuksi on otet- 
määrittämään kokonaisvaltaisesti säilytet- tu päätös pysyttämä täysin yhden valmis- 
tavat tiedot, niiden esivs- ja talletustapa tajan tuotteissa. Linjanveto on koskenut 
sekä vastuulcysymykset sekä laitteita että ohjelmistoja ja viime ai- 

koina enenevästi myös tietoliikennerat- 
- sovellusarkkitehtuuri, jossa tarkemetaan kaisuja. A r ~ t e h t u u r i k e s ~ s t e l u  on h i -  
tiet0~ySteelTI.ieIl alueet ja rajaukset seka te&n saanut vauhtia että pe lkk  
systeemityön menetelmät ja välineet toimittajan lukkoon lyöminen ei olekaan 

ratkaissut ongelmia: 
Tässä esityksessä keskitytään tarkastele- 
maan nykyisiä näkemyksiä ja rjestelmäark- . kaikilla nykyisillä tietokonetoimittajil- 

kitehtuurin valintojen mahdollisuuksista. la on ta jolla useita keskenään epäyh- 
teensopivia tuotelinjoja, joiden sovitta- 
minen toisiinsa ei ole sen helpompaa 

asittelyn uvonta Oy 
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kuin kiIpailevien toimittajien tuot- Hewlett-Packard 3000, Unisys A-sarja, 
teidenkaan Data General Eclipse jne. Tähän ratkaisu- 

yhden toimittajan valikoimasta ei malliin liittyvään kuvaan on esimerkiksi 

yleensä löydy kaikkia laajenevan hyviik- valittu Digitalin VAX-konesarja, joka on 
viime vuosien aikana menestynyt hyvin sikäytön tarvitsemia palveluita 
juuri yhtenäisyytensä ja laajuutensa an- 

on jouduttu toteamaan, että useam- siosta. 
man toimittajan kilpailuttaminen saat- 
taa tuoda käyttäjälle merkittäviä etuja . eräissä tapauksissa on aikoinaan vali- 
tun järjestelmätoimittajan epäonnistu- 
minen johtanut käyttäjät lähes sietä- 
mättömiin vaikeuksiin 

Kaiken kaikkiaan on selkeästi todettu, et- 
tä sellainen yhtenäinen arkkitehtuuri, joka v 
kattaisi laajemman valmistajapohjan ja ta- 
kaisi paremmat valinnan mahdollisuudet 
voisi olla keskeinen menestystekija tule- 
vaisuudessa. Myös kansainvälisen standar- 
dointityön ripeä edistyminen etenkin tie- Yhden koneperheen hyvaksyminen järjes- 
toliikenteen alueella on herättänyt toiveita telmäarkkitehtuurin perustaksi tuo muka- 
valmistajasidonnaisuuden vähentämisen naan useita etuja, Parhaimmillaan voidaan 
mahdollisuuksista. saavuttaa lähes täydellinen yhteensopi- 

vuus pienten työasemien, muutaman käyt- 
Seuraavassa esitellään lyhyesti neljä tämän täjan osastokoneiden ja suurten kesLqstie- 
päivän tärkeintä vaihtoehtoa tietoteknii- tokoneiden valillä. Tuotteiden valinnan 
kan järjestelmäarWUtehtuuriksi. ongelmia ei ole ja henkilöstön osaaminen 

voidaan kohdistaa terävästi vain tiettyihin 
menetelmiin ja tekniikoihin. 

SUUREN VALMISTAJAN 
TIETOKONEPERHE Täydellistä sitoutumista yhteen toimitta- 

jaan ja yhteen konetyyppiin on kuitenkin 
alettu vierastaa yhä enemmän. Riippuvuu- 

Useimmilla tietokonevalmistajilla on tar- den aiheuttamien ongelmien lis*i on 
jolla yhtenäisiä tietokonesarjoja, joilla on nähty, etta mikä& yksittäinen konesarja ei 
oma erityinen rakenteensa, mutta jotka voi tarjota parhaita ratkaisuja kaikkiin tie- 
kattavat hyvinkin suuren tehoalueen. Hy- toje&&ittelyonpelmiin. Hyvänä esimerk- 
viä esimerkkejä ovat IBM Systeernif370, kinä tästä on juuri kvvan esittämä V a -  



perhe: lähes kaikki VAX- käyttäjät naytta- 
vät hankkivan myös henkilökohtaisia tie- 
tokoneita vastatakseen kysyntään, jota pe- 
rusarkkitehtuuri ei kunnolla kata. Sama 
ilmiöhän on äskettäin johtanut mielen- 
kiintoiseen yhteistyöhön Applen ja Digita- 
lin välillä, jossa tavoitteena on yhdistää 
saumattomasti Macintosh-työasemat ja 
VAX-osastokoneet. 

MIKROTIETOKONEET 

Maailman yleisin yhtenäinen tieto- 
konearkkitehtuuri muodostuu teollisuus- 
standardin mukaisista mikrotietokoneista, 
PC:ista, joiden rakenteen ovat määritta- 
neet Intel, Microsoft ja IBM. Tämän ark- 
kitehtuurin suosioa Lwvaa se, että PC-ko- 
neille on kuuden vuoden aikana kirjoitettu 
enemmän ohjelmia kuin kaikille muille 
tietokoneille yhteensä yli 30 vuoden aika- 
na. Menestys on saanut monet ajattele- 
maan, että mikrotietokoneet ja niiden 
mahdollistama työasema-arkkitehtuuri 

voisi korvata tavanomaiset tietokoneet 
kaikissa tehtävissä. 

Oheinen kuva pyrkii esittämään sen, mi- 
ten pelkkä PC ja henkilökohtaiseen kiiyt- 
töön tarkoitettu MS-DOS-käyttöjarjestel- 
mä Lwitenkin tarjoavat vain suhteellisen 
suppean ominaisuusjoukon. Kuva koros- 
taa, että vasta sitten, kun uusi rnoniajo- 
käyttöjärjestelmä ja lähiverkot saadaan 
käyttöön voi työasemien hyödyntäminen 
alkaa kilpailla täysimittaisesti yleistietoko- 
neiden vaihtoehtona. 

UNIX u dc - 
ó h, t n q -  a d C J 4  Li- -$ d W ~ t i * L < - b , r n 0 +  

USA:n teleyhtiön AT&T:n 1970-luvulla 
kehittämä osittain konemerkkiriippuma- 
ton Unix-käyttöjärjestelmä on monesti 
otettu esille vaihtoehtona valmistajakoh- 
taisille kayttöjarjestelmille ja arkkitehtuu- 
reille. Unixin menestys on ollutkin kohta- 
lainen ja yleensä lasketaan, että Unix on 
toiseksi suosituin ohjelmistojen toteu- 
tusyrnpäristö, vain PC on sen edellä. Unix- 
pohjaisista järjestelmista ei kuitenkaan 
toistaiseksi ole kehittynyt kilpailuky~sia 
tuoteita keskisuuria ja suuria tietokoneita 
hyödyntavien yritysten piirissä. Tilanne 
saattaa olla muuttumassa seuraavan sivun 
kuvan esittämän yli kymmenen tieto- 
konevalmistajan perustaman WOPEN-yh- 
teistyön kautta. 

Tietojenkäsittelyneuvonta Oy 



IBM SAA Gk , t qytdJti ~ ~ i a ~  t d  

7 I LL( 

IBM julkaisi keväällä 1987 uuden Systerns 
Application Architecture (SAA) -suunni- 
telmansa. Kyseessä on mittava ponnistus 

U määrittiia sovellusten toimintaympäristö 
kokonaan uudella tavalla siten, että tar- 
peettomat epayhteensopivuudet saadaan 
karsittua pois. Seurauksena saavutetaan 
myös riippumattomuus IBM:n erilaisten 

WOPEN-standardit perustuvat Unix Sys- tietokoneperheiden eroista, ja sovelluksia 
tern V-käyttöjärjestelmätasoon seka use- voidaan siirtää pienten ja suurten tietoko- 
aan muuhun laajan suosion saavuttanee- neiden välillä. Kuten Lwva osoittaa, on 
seen ohjelmatuotteeseen. Ideana on luoda SAA:han otettu mukaan kolme tärkeintä 
täysin sama ohjelmointi- ja kayttöympäris- konesarjaa IBM:n laajasta tuotevalikoi- 
tö keskenään hyvin erityyppisiin ja -kokoi- masta. 
siin tietokoneisiin. Mikäii tässä tavoittees- 
sa todella onnistutaan, voi käyttäjäkunta 
päästii ensi kertaa hyötymään koneriippu- 
mattomuudesta sanan koko merkityksessä. 

WOPEN-hanke ei kuitenkaan ole saavut- 
tanut kaikkien varauksetonta kannatusta. 
Unix on melko vanha tuote, jota ei ole 
alunperin suunniteltu yleiskäyttöiseksi jär- 
jestelmäksi. Hankaluuksia on lisiksi aihe- 
uttanut se, etta korkeakoulut ja tieto- 
konevalmistajat ovat voineet vapaasti 
toteuttaa omia versioitaan ja laajennuksi- 
aan käyttöjajestelmasta. Täydellisen ko- 
neriippumattomuuden toteutuminen kes- SAA määrittää neljä pääkohtaa pyrittäessä 
kenaan kilpailevien WOPEN-valmistajien yhdenrnukaisuuteen sovelluksissa. Osat 
tuotteissa herättää myös epäilyjä kunnes ovat yhtenainen 
tilanne toiseksi todistetaan. . ohjelmointiliittymä, . yhtenainen käyttöliittymä, 



1 yleiset tietoliikenteen menettelyt sekä 

1 koneriippumattomat sovellukset. 

Suurimman huomion on toistaiseksi saa- 
nut osakseen SAA-arkkitehtuuriin kuulu- 
van yhtenäisen kayttöliittyman maaritys. 
Koskaan aikaisemmin ei näin laajamittai- 
sesti ole lqetty lyömään lukkoon sitä, mi- 
ten tietokoneohjelma ja kayttaja keskuste- 
levat keskenään. Ensiarvoisen tärkeää on, 
ettii IBM SAA:n myötä antaa hyväksymi- 
sensa tutkimusten mukaan parhaimmalle 
tietokoneen kayttötavalle, joka perustuu 
grafiikkaan, ikkunoihin, hiiren kayttöön ja 
moniajoon. --valinta ---- pitää 
sisällään myös sen suuntajulkistuksen, että 
tulevaisuudessa kayttaja työskentelee työ- 
aseman ääressä, ei paatteella. 

SAA on vielä pitkään pelkkä arkkitehtuu- 
ri. Varsinaisia tuotteita saadaan odottaa 
kauan, sillä ensimmäinen toteutus on 
OS/2 Extended Edition 1.1, joka tullee 
kayttöön vuoden 1989 alussa. Osastokone- 
ja keskcuskonetoteutukset antavat odottaa 
itseään kauemmin. Amokasta on kxiten- 
kin jo tällä hetkellä se, miten SAA ohjaa 
järjestelmien toteuttajia yhtenaisempään 
suuntaan. 

TULEVAISUUDEN ARK- 
KITEHTUURI 

Kysymys ainoasta oikeasta arkkitehtuuris- 
ta on järjetön; tietotekniikan soveltaminen 
on niin laajaa, että vaihtoehtoisille ratkai- 

sen suuntaa pitaa arvioida, niin kaksi seik- 
kaa on nostettava esiin. 

1) Standardit tulevat olemaan entistä tär- 
keampia. Vain yleisesti hyvaksytylla taval- 
la toimivat laitteistot ja ohjelmistot voivat 
muodostaa rungon, jonka varaan pitkaai- 
kainen tietotekniikkastrategia voidaan ra- 
kentaa. Selviii merkkejä naiqy siitä, että 
omalaatuisten valmistajakohtaisten arkki- 
tehtuurien aika alkaa oIla ohi. 

2) Tulevaisuuden tietotekniikan palvelut 
toimitetaan käyttäjälle TYOASEMAN va- 
lityksella. Pelkkään keskitettyyn tietovoi- 
maan ja päiitteiden kayttöön perustuvat 
järjestelmät ovat liian tehottomia ja jous- 
tamattornia kestaakseen pitkälle tulevai- 
suuteen. Ratkaisuna on TYOASEMA- 
ARKKITEHTUURI jossa suuri osa 
käsittelystä on hajautettuna, mutta yhteis- 
kayttöiset tiedot tarpeen mukaan keskitet- 
tyina. Parhaiten tulee menestymään se 
valmistaja, joka nopeiten sovittaa hajaute- 
tun tietojenkäsittelyvoiman omaan arkki- 
tehtuuriinsa. 

TIETOKONEARKKITEHTUURIT 
Sukupolvien vaihtuminen 

suille on aina tilaa. Jos kuitenkin kehityk- 
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Lähiverkkojen historia on melko pitkä. Alan pioneereja ovat olleet 
Xerox ja Datapoint, edellinen tehokkaan yleiskayttöisen Ethernetin 
kehittäjänä ja jiilkimmainen ensimmäisen jonkinasteiseen kaupalli- 
seen menestykseen yltäneen verkkotuotteen, Arcnetin valmistajana. 
Lähiverkkojen valjastaminen yleiskayttöiseiisi ja kustannuksiltaan 
sopivaksi tuotteeksi ei kuitenkaan ole ollut helppoa. Nopean verkon 
hallitseminen ei ole ollut laiteteknisesti yksinkertaista ja ohjelmisto- 
jen hidas kehittyminen on vaikeuttanut verkkojen kayttöönottoa. 

Lahiverkkotyypit 

Tiukka kilpailu on tuonut markkinoille kirjavan joukon hyvin eri- 
tyyppisiä liihiverkkoratkaisuja. Keskenään vaihtoehtoisia pemstek- 
niikoitakin on useita: 

kilpailuperiaate vs. vuorottelu 

väylä vs. rengas 

kantataajuus vs. laajakaista . koaksiaalikaapeli vs. valokaapeli 

Standardointityö lähinnä USA:n 1EEE:n piirissä on selkiyttanyt ti- 
lametta ja myös ISOIOSI-mallin tasolla hyvaksytyiksi lahiverkkojen 
toimintatavoiksi on otettu seuraavat: 



ISO 8802/2 Logical Link Control 

ISO 880213 Carrier Sense Multiple Access with Collisi- 
on Detection ( C S W C D )  eli "Ethernet" 

ISO 8802/4 Token Passing Bus eli vuorovayla 

ISO 880215 Token Ring eli vuororengas 

Näistä standardeista 880212 mäarittiia kaikille alemman tason fjysi- 
sille ratkaisuille yhteisen siirtokerroksen, josta seuraa, että ohjelmis- 
ton kannalta on periaatteessa yhdentekevää, mikä verkkotyyppi on 
kiiytössä. 

Mi kroverkot 

Henkilökohtaisten tietokoneiden räjähdyksenomainen yleistyminen 
toi nopeasti esiin tarpeen kytkeä näitä halpoja työasemia verkoiksi. 
Syntyi jälleen useita eri ratkaisuja samasta aiheesta, joskin mark- 
kinat hyvin nopeasti seuloivat jyvät akanoista. Mikroverkkojen kehi- 
tys on kulkenut seuraavasti: 

yksinkertaiset oheislaitteiden yhteiskäytön mahdollista- 
vat verkot 

levymuistilaitteen osittamisen mahdollistavat verkot 

tiedostojen hallitun yhteiskaytön sallivat verkot 

jaetun tietokannan mahdollistavat verkot 

Mikroverkkojen ongelmana on koko ajan ollut ohjelmisto. Yhden 
käyttäjän tarpeisiin suunniteltu MS-DOS- käyttöjärjestelmä ei sovel- 
lu ammattimaiseen verkkokäyttöön. Toisaalta varsin puutteelliset 
verkkokäyttöjärjestelmät ovat olleet pullonkaulana. Mikroverkko- 
jen ja niiden ohjelmiston kehitys on vielä muotoutumassa ja alueen 
perustuotetta odotetaan käyttöön vuoden 1988 lopulla IBM OS/2 
Extended Editionin muodossa. 
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Y leisverkot 

Eräät tietokonevalmistajat, etunenässä DEC, HP ja Intel ryhtyivät 
jo melko aikaisessa vaiheessa käyttämään lähiverkkotekniikkaa tie- 
tokoneiden yhteenliittämisen ja pääteliitäntöjen väylänä ja asettui- 
vat yhteisesti Erthernet-standardin pohjalle. Etenkin DEC on pysty- 
nyt hyödyntämään verkkotekniikkaa määrätietoisesti ja seuraus on, 
ett2 lähes kaikki uudet VAX- tietokoneasennukset sisältävät Ether- 
netin. 

Suuntaus tänään on melko selvä. Erillisratkaisut etenkin mikropuo- 
lella ovat jäämässä pois ja mielenkiinto kohdistuu yleisverkkoihin, 
joilla voidaan hoitaa sekä isompien tietokoneiden että mikrojen tie- 
toliikenne. Yleisverkkojen tekniikka on myös polarisoitumassa kah- 
teen vaihtoehtoon: IBM:n Token Ring ja useimpien muiden valmis- 
tajien Ethernet. 

Ehkä mielenkiintoisin yleisverkkojen kehitys on nakynyt parin vii- 
me vuoden aikana, kun valokuitutekniikan avulla on aloitettu entis- 
tä laajempialaisten verkkojen rakentaminen. Ollaan luopumassa kä- 
sitteen LAN (Local Area Network) tarkoittamasta rakennuskohtai- 
suudesta ja pääsem&sa tasolle MAN (Metropolitan Area Network). 
Suomessa on jo käytössä useita kaupunkien sisäisiä laajoja lähiverk- 
koja ja myös joitakin eri kaupunkeja toisiinsa kytkeviä siltoja. Kor- 
keakoulujen piirissä aiotaan vielä vuoden 1988 kuluessa toteuttaa 
yhteydet pohjoismaisten korkeakoulujen Ethernetien välille. Nayt- 
tää olevan jo periaatteessa mahdollista sitoa yrityksen eri puolilla 
Suomea olevat toimipisteet tehokkaasti toisiinsa yhtenäisellä "lähi- 
verkoila". 

Lähitulevaisuuden tärkein kehityssuunta on uuden valokuitupohjai- 
sen verkkostandardin, FDD1:n (Fibre Distributed Data Interface) 
saaminen hyväksytyksi ja kaupallisiin tuotteisiin. FDDI toimii 100 
milj. bit/s nimellisnopeudella ja pystyy suurten tietomäärien lisäksi 
siirtämään jatkossa myös puheliikennettä. Valokuitutekniikka ja 
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FDDI tekvat kaupunkiverkoista jokapäiväistä todellisuutta jo 1990- 
luvulla. 

Lahiverkon valinta 

Useille yrityksille ja laitoksille on parhaillaan keskeisenä ongelma- 
na ratkaista tietokoneiden ja paatteiden kaapelointi ja verkottami- 
nen. Näytta2 siltä, että lähiverkko on erittäin varteenotettava vaih- 
toehto lahes jokaisessa tapauksessa. Aikaisemmin käytetyt ja suosi- 
tut ratkaisut, suora paätekaapelointi, keskittimet, datavaihteet ja di- 
gitaalisen puhelinvaihteen käyttö ovat jäämässä auttamattomasti ta- 
ka-alalle. 

Yrityksen tietoliikenneverkko on useimmissa tapauksissa jarkevinta 
toteuttaa yhtenäisellä yleisverkolla sen sijaan, että rakennettaisiin 
useita erillisia mikro- ja lahiverkkoja seka päätekaapelointeja. Alus- 
ta alkaen rakennuksiin hyvin suunniteltu verkko palvelee l+iikkia 
käyttötarpeita pitkälle tulevaisuuteen ja maksaa investoinnit nopeas- 
ti takaisin. 

Yleisverkon tyypin ja toimittajan valinta saattaa olla pulmallista. Pe- 
rusohjeena voisi kuitenkin pitää sitä, että puhtaassa IBM-yrnpäris- 
tössä, jossa on joko IBM- keskustietokoneita tai osastotietokoneita 
lienee IBM- kaapelointijärjestelmän tai vastaavan varaan rakennet- 
tu Token Ring-verkko suositeltavin. Useita erimerkkisiä tietokonei- 
ta sisältävässä ympäristössä taas näyttäisivät Ethernet-pohjaiset rat- 
kaisut olevan ylivoimaisia. Ethemet on ollut markkinoilla jo siksi 
kauan, että tämän tekniikan varaan rakennettuja mitä erilaisimpia 
liitäntöjä, siltoja, toistimia jne on saatavana hyvin monelta eri toimit- 
tajalta. 

Tietokonevalmistajat tarjoavat usein omaa yleisverkkoaan osana 
hankittavaa tietokonejärjestelmää. Kuitenkin yleissuositus voisi ol- 
la, että monenlaisia tietokoneita toisiinsa liitettaessa ja jatkuvaan 
muutokseen varauduttaessa olisi jarkevinta hankkia yleisverkko nii- 
hin erikoistuneelta toimittajalta. Yleisverkon tehtävänä on muodos- 



taa yrityksen tietoliikenteen runko, jonka rakenteen tulee mahdolli- 
simman vähiin sitoa jatkossa tehtäviä j2rjestelmavalintoja. Tästä 
syystä suurin mahdollinen avoimuus osoittautuu tulevaisuudessa 
parhaaksi politiikaksi. Täysi varmuus tulee alusta asti olla myös sii- 
tä, että uusin tekniikka, etenkin valokuidut ja etäisyhteydet ovat tar- 
vittaessa otettavissa helposti käyttöön. 




