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(Ceruzzi ss. 109-141, ss. 177-206) 



Taustaa 

• Käsitellään luku 4 (From Mainframe to 
Minicomputer, 1959–1969, ss. 109-141) yhdessä 
luvun 6 (The Chip and Its Impact, 1965–1975, ss. 
177-206) melko nopeasti 

ja 

• hypätään yksi luku, 5 (The ‘‘Go-Go’’ Years and the 
System/360, 1961–1975, ss. 143-176), kokonaan 
yli aikataulupaineiden takia jotta… 

• …päästään lukuun nimeltä The Personal 
Computer, 1972–1977 (ss. 207-242) 
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Lähtökohtia ja järjestelmiä 
• Keskuskoneiden merkitys eri toiminnoissa ja toimialoilla kasvoi 1950-luvun 

loppupuolella 
• Ajureina teknologiakehitys (transistorit) ja ohjelmistokehityksen (Fortran, COBOL) 

kehitys 
• J. F. Kennedy (1961): ”An american man safely on the moon and back before the end 

of the 1960s”: Apollo-ohjelma 
• 1960-luku muutenkin investointien ja talouskasvun vuosikymmen 
• IBM (70% markkinaosuudella) loi T&K-keskusten verkoston niin USAan kuin 

Eurooppaan; IT-alasta kehitysintensiivinen toimiala 
• Terveysalan tietoteknistyminen, esim. usean tietokoneen hoitama punaisen ristin 

operoima vakuutuspohjainen terveydenhoito 
• National Aeronautics and Space Administration (NASA; NASA-Ames tutkimuskeskus) 

1960-luvun alussa: tuulitunnelit, lentosimulaattorit ym.; reaaliaikaista datan 
prosessointia sekä käyttäjäinteraktiota 

• Verotuksen ja veronpalautusten laskennan tietokoneistus 
– HETUn käyttö henkilöiden identifioinnissa (vrt. relaatiotietokanta ja ensisijainen avain) 
– Reikäkortti Input-välineenä historiaan 1967 
– TAS (Tax Administration System) loi tietokonekeskukset, hajautetun tiedonhallinnan sekä 

tietoturvallisuuden alkuaskeleet (fyysinen tietoturva, pääsynvalvonta, inhimilliset virheet); tosin 
Watergate ja yksityisyyden suojattomuus kaatoivat lopulta hankkeen); 8000 pääteyhteyttä 

• AT&T (1960): ensimmäinen kaupallinen modeemi (Dataphone, D2A-konversio) 
• 1962: virtuaalinen muisti, jonka avulla voidaan ajaa useita ohjelman samanaikaisesti 
• IBM (1962): ensimmäinen vaihdettava levyke 



NASAn tarpeiden pohjalta… 
• Pyrkimys muuttaa eräajomoodia (batch processing, luetaan-

prosessoidaan-tallennetaan peräkkäin, tehtävä kerrallaan) 
– Avaruuslennon alkuminuuttien aikana suurin tarve mittausten 

prosessoinnille eli vaikkapa reitin ennustamiselle ja aluksen suunnan 
(eli säätöjen) muuttamiselle 

– Reaaliaikaisen mittausten käsittelyn harjoittelua sateliittilentojen 
avulla (joissa USSR kovasti edellä, Sputnik 1957) 

– Nopeus 1960-luvun alussa 1000 bittiä sekunnissa 

• Järjestelmän toiminnan monitorointi ja kriittisten syötteiden 
käsittely (priorisoitujen) keskeytysten avulla 
– Ensimmäinen RTOS (Real-Time Operating System) IBM 360:n 

laajennuksena 
• Tavoitteena osittaa (siis tietokoneen) aikaa (time-sharing) useille 

samanaikaisille prosesseille 
– Suunnitteluongelmat l. järjestelmän rakenne 
– Töiden jakamisen mallit 
– Reaaliaikaisuuden takaaminen isoille mittausaineistoille (tuulitunneli) 

• 1971 yhteys uuteen ARPANETtiin 
• Laitteistoja ja käyttötarpeita piisasi: Ceruzzi, s. 118 (Koppa) 
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Pientietokone (Minicomputer) 
• Luonnontieteen, tekniikan ja käyttötarpeiden yhteiskehitys synnytti 

uudentyyppisen koneen, pientietokoneen, keskuskoneiden 
täydennykseksi (tietokoneiden 2. sukupolvi keskuskoneiden jälkeen) 
– Pienempi koko (alle huone, jääkaappi-pakastin luokkaa) ja kotelointi 
– Pienempi käyttäjäryhmä (alle KS-yritys) 
– Henkilökohtaisempi interaktio koneen kanssa (ei operaattoria) 
– Uudentyyppinen rakenne l. erityisesti lyhyt sananpituus (short word, vrt. 

RISC; esim. 16 bittiä Whirlwind) 
• Lyhyet osoitteet, arvot ja käskyt 
• Monimutkaisempi käskykanta l. käskyn koodin ja muistiosoituksen lisäksi 

lisäbittejä muistiavaruuden laajentamiseksi (operation ”modes”); ketjutetut 
muistiosoitukset ja sitä kautta mm. riittävä laskentatarkkuus 

• uuden transistoritekniikan ansiosta prosessorit edullisia, halpoja ja nopeita 

– Kolmansien osapuolten sovellukset, esim. teatterin valo-ohjaus (PDP-8) 
– Hinta (halvempi, luonnollisesti) 
– Uudet sovellusalueet, esim. pörssikurssien reaaliaikaisen seurannan tuki 

• Seymour Cray/ControlDataCorporation (CDC): eka kaupallinen 
minikone 
– CDC 1604 (1960), erillinen malli 160 I/O:ta varten 
– Sanan pituus 12 bittiä 
– 8000 sanan muisti 
– Nopea kello (6,4 mikrosekuntia per muistihaku) 

 



Digital Equipment Corp (DEC/Digital) 
• PDP-1 (1959) 

– 100 000 yhteenlaskua/s; 4 000-64 000 18-bitin sanaa keskusmuistissa 
– Ei erillisiä I/O-kanavia vaan suora yhteys keskusmuistiin (DMA, Direct 

Memory Access), siis ilman CPU:n välitystä (vrt. vNA) 
– Jopa kuudentoista (16) tason keskeytykset 
– N. 50 myytyä  

• PDP-8 (1965) 
– 50 000 myytyä (halpa hinta) 
– Sananpituus 12-bittiä 
– Transistorit germaniumista (nopeus) 
– 35 000 yhteenlaskua/sek 
– Epäsuora muistiosoitus (7-bittinen muistiosoite l. 27 = 128 osoitetta), 

keskusmuistin sivutus (paging) 
• Työläs ohjelmoitava, osin paluuta konekieliseen koodaukseen 

– DECtape, ulkoinen muisti: kevyt ja siirrettävä levy(ke), kaksisuuntainen 
luku/kirjoitus 

– Ohjelmien lataamista ja editointia varten 33 ASR -syöttölaite 
(Automatic Send-Receive) 
• ASCII-merkistö, CTRL- ja ESC-näppäimet 

– Minicomputer-termi 
• Asiakkaiden muokkaukset mahdollisia, esim. Ceruzzi, s. 136 (Koppa) 
• Käyttöohjeet l. manuaalit (halpoja tai ilmaisia) 
• Oleellista erottuminen IBM:stä ja spartalaiset työolot (tehdaskiinteistö) 



Siru 
• Groschen laki: “Suuri (tietokone)järjestelmä joka maksaa kaksi 

kertaa enemmän tarjoaa neljä kertaa enemmän laskentatehoa” 
– rengasmuistin ja transistorien/mikropiirien kustannusrakenne: kustannus/bitti 

suurempi pienille muisteille l. koneille 
– Pienten koneiden yhdistäminen tehokkaasti toisiinsa avoin ongelma 
– Päti 1960-luvun ajan 

• Mikropiiri/integroitu piiri, siru (Integrated circuit, IC; chip) korvasi erilliset 
transistorit, resistorit, johtimet ja rengasmuistin 1959 alkaen 
laitteistoelektroniikan keskeisenä komponenttina 
– Jack Kilby, nobelisti, Texas Instruments: ” Kilby's idea was to make all the components and the 

chip out of the same block (monolith) of semiconductor material.” 

– Robert Noyce, Fairchild Semiconducter, Kalifornia: piikiekko sirun alustaksi 
– Jean Hoerni: tasoprosessi, jonka avulla elektroniset yhteydet ja komponentit 

pystyttiin valmistamaan samassa prosessissa 
– Patentointiin sekä yritys- ja liiketoimintaan liittyvät (juridiset) prosessit… 
– Militaaritarpeet: lentokoneet, raketit; koko, suorituskyky, virran tarve 

(Minuteman-ohjus 20 eri sirua, Apollon ohjausjärjestelmä 5000 samaa sirua) 
– Siviilitarpeet: hinta, luotettavuus 
– Puhdastila (Cleanroom) valmistukseen: JY/NSC, Cleanroom ohjelmistokehitys 

• Ja tässä, vasta, on oikea paikka Moore’n lain alkuperäislukemistolle!  
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Minitietokoneiden 2. sukupolvi 
• Sirut kaupallisiin tietokoneisiin: Koppa/Ceruzzi_taydennysta 

–  n. 100 eri valmistajaa 
–  DEC merkittävin 

• Suorituskyvyn kasvu, kustannustason lasku 
– Sirujen halpuus puolijohdefirmojen toimesta (komponenttimarkkinat) 
– Standardi 1970: Joukko siruja jotka toteuttavat tarvittavan logiikan transistorien avulla 

(Transistor-Transistor Logic, TTL) 
– Painettavat piirilevyt 

• perusrakenteen kehittyminen 
– Suora muistiosoitus ohi keskusyksikön (Direct Memory Access, DMA) 
– 16 bittinen sananpituus, 8 bittinen tavu (IBM/360 1964; 256 variaatiota, 2:n potenssi) 
– ASCII-merkistö 
– RAM siruista/puolijohteista (Data General: ”Super Nova”) 
– Väylä (bus) tiedon (tai virran) siirtämiseksi tietokoneen sisällä tai eri koneiden välillä 

standardien johdotusten avulla 

• Fortran ym. korkeamman tason kielet + ohjelmien editointi- ja debuggaus-työkaluja 
• Osituskäyttöjärjestelmien (time-sharing) kehittyminen monen käyttäjän yhtäaikaista 

käyttöä tukemaan 
• BASIC-kieli 
 → Darthmouth BASIC (1964): ohjelmoinnin perusopetus 
 → DEC/PDP-11 BASIC+laajennukset: pieni muistintarve, kieleen integroidut 

konekielikutsut (SYS, PEEK, POKE) 
 → tietokonepelit, esim. BASIC Computer Games (1973 alk., David Ahl) 
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ARPA/ARPANET 
• DoD (Dpt of Defence) – Advanced Research Projects Agency 

(ARPA) 
• 1967 alkaen sarja kokoontumisia jossa pohdittiin eri puolilla 

USAaa olevien (ARPAn rahoittamien) tietokoneiden 
liittämistä toisiinsa 
– Laskentaresurssien saatavuus vs. 
– Heterogeeninen konekanta 

• Eka ratkaisu: erillinen minikone (Honeywell DDP- 516) jokaisen 
koneen ja tietoverkon väliin rajapintaviestien reitittämiseen (IMP,  
Interface Message Processor) 
– 12/1969: 4 solmua lähellä toisiaan 
– 1970: 10 solmua eri puolilla maata 
– 1971: 15 solmua ja 23 isäntäkonetta 
– 10/1972: 30 solmua 

• ARPANET 1969-1988 
– Erilliset IMPeet korvautuivat erikoislaitteistoilla 
– Erilliset sotilas- (MILNET) ja siviiliverkot 
– Pakettivälitteisyys 
– Protokollien kehittyminen (1822:sta TCP/IP:hen) 
– INTERNETIin edeltäjä 
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