
Kasvun vuosia 1956-1964 

Tommi Kärkkäinen 

(Ceruzzi ss. 47-78) 



Johdanto 

• Nykypäivänä tietotekniikka mukana jokapäiväisessä 
toiminnassa (koti-koulu(t)-työ(t)-harrastukset-…) 

• tietotekniikan hyödyntämiskehitys alkoi todenteolla 
1950-luvun loppupuolella; siihen asti kaupallis-
hallinnollinen työ manuaalista, mekaanisia apuvälineitä 
käyttäen (vrt. ”data processing”) 

• Laskentakoneet alkoivat kehittyä kaupallis-
hallinnolliseen käyttöön (vaatimukset muistin määrälle 
sekä input-output-mekanismien skaalautuvuudelle) 

• Ohjelmat ja data keskusmuistissa (”Stored-program 
computer” a la von Neumann l. vNA) 

 



Rengasmuisti (”core memory”) 

• Muistin osalta rumpumuistista magneettirenkaita hyödyntävään 
rakenteeseen l. rengasmuistiin 
– Muistin (fyysisen) koon pieneneminen 
– Ei erillistä virtaa muistin tilan ylläpitämiseksi 
– RAM (Random Access Memory): minkä tahansa muistin osasen lukeminen 

yhtä nopeaa (”satunnaisuus” oikein ymmärrettynä eli ei aika joka hakemiseen 
menee tai paikka josta haetaan ;-); suom. Luku- ja kirjoitusmuisti tai 
hajasaantimuisti 

→  Merkittävä tekijä suoritusnopeudelle verrattuna siihen että pitää odottaa että 
muistista saadaan haluttua dataa 

→ Lisättiin tai vaihdettiin lähes kaikkiin 1950-luvun alusta myytyihin kaupallisiin 
ja tutkimuskäytössä oleviin koneisiin 

• USA ilmavoimien SAGE (Semi-Automatic Ground Environment) –
järjestelmä, joka yhdisti tietokoneita, tutkia, lentokoneita, puhelinlinjoja, 
radiolinkkejä ja laivoja, ja jolla pyrittiin havaitsemaan, tunnistamaan ja 
pysäyttämään vihollislentokoneet (haettiin luotettavaa ja aina 
toiminnassaolevaa järjestelmää) 
– IBM toimittajaksi, kahdennetut järjestelmät; tämän ansiosta IBM johtavaksi 

toimittajaksi sekä keskisuurissa että suurissa tietokoneissa (huolimatta 
UNIVACin teknisestä paremmuudesta, tämäkin toistuu…) 

 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Magnetic-core_memory
http://en.wikipedia.org/wiki/Magnetic-core_memory
http://en.wikipedia.org/wiki/Magnetic-core_memory
http://fi.wikipedia.org/wiki/Muisti_(tietokone)


Suurten tietokoneiden toimittajia 
• Honeywell: Datamatic 1000 (1957, tyhjiöputkilla; yleistietokone) 
• General Electric, GE: ERMA (Electronic Recording Machine 

Accounting, 1959; pankkisektori) 
• Radio Corporation of America, RCA: BIZMAC , 1955 (Biz&Data 

processing) 
– Ei von Neumann –arkkitehtuuri vaan nauha-asemilla erillisyksiköt 

tiedon hakua ja järjestämistä varten (jolloin näitä voitiin mountata eli 
liittää koneeseen useita satoja pysyvästi); rengasmuisti ajoi pian ohi… 

• UNIVAC File Computer: myös laajan tiedon hallintaan ilman 
kokonaisvaltaista keskusmuistikontrollia, ohjelmat tallennettuja 
käsky(kanto)ja ja ulkoisesti liitettäviä keskuspaneeleja (plugboard, 
vrt. sentraalisantra) hyödyntäviä; joustava I/O 

→ Huom: läpi tietotekniikan historian ilmestyy eri ajan teknologioihin 
perustuvia erikoiskoneita laajojen tietoaineistojen hallintaan 
(tallennus, haku, järjestäminen, raportointi), mutta yleensä ne 
jäävät yleiskoneiden ja muun teknologiakehityksen (tietokannat, 
hajautus) kehityksen jalkoihin 
→  Tämä(kin) erikoistuminen on siirtynyt sovellus/tietojärjestelmätasolle 

 



Tietokoneen rakenteen muutoksista 
• Useat vNA:n ominaisuudet säilyivät ja säilyvät tietokoneiden 

rakenteessa: ohjelmien tallennus keskusmuistiin, sen ja ALU:n 
erillisyys ym. 

• 1960 mennessä joitakin muutoksia 
– Sanan pituus: 12-50 bittiä, vähän kaupallisissa ja paljon tieteellisissä 

koneissa, saattoi muuttua eri tehtäviä ratkottaessa 
– Keskusyksikön rakenne: akkumulaattori yhteenlaskua varten, 

ohjelmalaskuri pitämään yllä suorituksen tilan ja muistin välistä 
suhdetta (missä ollaan, minne mennään; vrt. Turing ja perussykli), 
indeksirekisteri nopeita muistiosoituksia varten 

– (muisti)osoitteiden määrä: käskyjen kaksi osaa (operaatio (lisää, 
vähennä, vertaa) + operoitavan datan osoite; ns. yhden osoitteen 
skeema) tai käskyn operandit sopivissa rekistereissä 

– I/O kanavat: välimuisti (puskuri) keskusyksikön ja hitaiden I/O-
laitteiden välille, keskeytykset, erilliset I/O-kanavat (oma tietokone, 
vrt. tietokantapalvelimet) 

– Liukulukuaritmetiikkaa rautatasolla (Fortran!)  
– Ceruzzi, s. 60 

• N. 1959 transistorista suorittimen (prosessori, joka siis suorittaa 
ohjausyksikössä ohjelmia l. konekielisiä käskyjonoja; CPU) 
peruskomponentti (luotettavuus ja kustannustaso paranivat) 
 

http://fi.wikipedia.org/wiki/Liukuluku
http://fi.wikipedia.org/wiki/Transistori
http://fi.wikipedia.org/wiki/Suoritin


IBM:n nousu 
• 1960 IBM dominoi tietokoneteollisuutta 
• Vahva yritysimagon hallinta 
• Agressiivinen, proviisiopalkkapohjainen myyntiorganisaatio  
• Jatkuva juridinen taistelu mm. valtiota vastaan 
• Suuren yhtiön malliin pääosin etsi, osti pois, tuotteisti ja markkinoi+myi 

pienempien toimijoiden innovaatioita (vrt. Rational Software, 2003) 
• Silti, IBM 704 (1957): liukulukuaritmetiikka, Fortran-kieli, rengasmuisti 
• Hajasaantimuistirakenteena pino pyöriviä (magneetti)levyjä (RAMAC, random 

access memory accounting machine, 1956) 
• Tyhjiöputkikoneen (709) porttaus transistorikoneeksi (7090) arkkitehtuurisen 

jäädytyksen ja emuloinnin (vanha emuloi uutta ohjelmistokehityksen ja –
testauksen suorittamiseksi ennen varsinaista uutta HW:ta); nykyisin porttaus(l. 
siirto)tarpeita tai integrointia kaikilla tietojenkäsittelyn tasoilla 
(tietokone,käyttöjärjestelmä,ohjelmat,ohjelmistokehitysvälineet,tietojärjestelmät,li
iketoimintaprosessit) 

• Keskuskoneita (engl. mainframe) eli (jäähdytetty) huoneellinen toisiinsa johdoilla 
kytkettyjä vilkkuvia pönttöjä (jotka esittivät koneen sisäistä tilaa ei toiminnan 
tuloksia) ja muistiyksiköitä 
– Ohjelmien kehitys ja tallennus reikäkorteille joista ne siirrettiin nauhoille ajamista varten 

(ohjelmoijilla erikoistuneita koodauslomakkeita, vrt. ohjelmaeditorit) 
– Ohjelmakeloja kerättiin yhteen ja suoritettiin peräkkäisajoja (engl. batch) 

• Myös ”pienempiä” transistorikoneita (IBM 1401) ”pienemmille” asiakkaille 
(muuttuva sana pituus → vaihteleva suoritusnopeus; uusia oheislaitteita mm. 
tulostimia, 600 riviä minuutissa) 



Yhteenveto 

• Kaupallisen tietojenkäsittelyn rakenne vakiintui 1960 hujakoille 
– Suuret asiakkaat ostivat (suuret) koneet itselleen 

• Rengasmuisti täydennettynä levy- ja rumpumuisteilla; aineistot, kirjastot, 
varmistukset magneettinauhoilla (peräkkäissaanti) 

• Ohjelmat suoritettavaksi (ikkunan kautta ojennettavan, konehuoneen 
ilmastointi ;-) reikäkorttipinojen kautta, suorittavien ohjelmien kerääminen 
ja ajaminen esim. kerran viikossa 

• Tuloksena (julmettu määrä) yhtenäistä paperitulostetta 
• Siis: käyttäjien ja ohjelmistokehittäjien interaktio (I/O) tietokoneen kanssa 

ikkunoiden, operaattoreiden ja paperitulosteiden kautta (nämä 
konkreettiset jutut eivät muuten esiinny artikkelikokoelmassamme eli 
pientä käppiä ”teorian” ja ”käytännön” välillä) 

• Peräkkäisprosessointi muutaman päivän viiveellä ei haitannut kaupallis-
hallinnollista peruskäyttöä mutta esim. sääennusteet, lentoliikenteen 
seuranta, ohjelmoinnin opiskelu ym. olivat sovellusalueita jotka 
edellyttivät/edellyttävät reaaliaikaista interaktiota tietokoneen ja sen 
käyttäjien (kehittäjä, hyödyntäjä) kesken 
 


