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TIIVISTELMÄ 
 
Diplomityön tavoitteena oli analysoida ja vertailla GSM-, GPRS- ja UMTS- 
verkkojen hajautettujen mittausjärjestelmien arkkitehtuureita sekä pyrkiä 
selvittämään niihin liittyvät keskeiset tekijät ja mahdolliset ongelma-alueet. Lisäksi 
työn tavoitteena oli pilotin kehittäminen tehdyn arkkitehtuurianalyysin ja vertailun 
perusteella. Pilot-prototyypin ja sen oliopohjaisen suunnittelutyön perusteella 
pyrittiin tarkentamaan havaittuja ongelmia sekä todistamaan ongelmanasettelun 
ratkaisujen oikeellisuus. 

Tutkimustyössä on käytetty sekä laadullista, määrällistä että kokeellista 
tutkimusmenetelmää. Analysointi- ja vertailutyötä varten on kehitetty uusi 
tuotekehitysprosessi sekä analysointimenetelmä. 

Ensimmäiseksi tutkimustyössä on löydetty hajautettujen mittausjärjestelmien 
keskeisimmät osa-alueet sekä niihin liittyvät ongelmat. Toiseksi tutkimustyössä on 
kehitetty uusi arkkitehtuuri löydettyjen ongelmien ratkaisemiseksi. Kolmanneksi 
tutkimustyössä on kehitetty uusi resurssienhallintamenetelmä ja esimerkki siihen 
liittyvästä palvelusta ja tietorakenteesta perustuen uuteen arkkitehtuuriin.  

Suunnittelu- ja toteutusvaiheessa on todistettu ja ratkaistu hajautetun 
mittausjärjestelmän parametrisointiin ja konfigurointiin liittyvä ongelma-alue sekä 
suunniteltu, toteutettu ja testattu siihen liittyvä pilotti. 

Työn tuloksia on hyödynnetty matkapuhelinkeskuksen hajautettujen 
mittausjärjestelmien liiketoiminta-alueella. Tuloksia käytettiin hajautetun 
mittausyksikön suunnittelussa ja projektoinnissa Linux-laiteohjainarkkitehtuurien 
osalta. Tulokset kohdistuvat erityisesti GSM-, GPRS-, ja UMTS- verkkojen 
hajautettuihin mittausjärjestelmiin mutta ovat yleistettävissä myös muihin 
hajautettuihin mittausjärjestelmiin. 
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tietoliikennelaiteohjaimet, dynaaminen konfigurointi, verkonhallinta- ja 
verkonvalvontapalvelut. 
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ABSTRACT 
 
The goal of this Master’s thesis was to analyse and evaluate the distributed 
measurement systems of the GSM, GPRS, and UMTS networks. The aim was to 
clarify the most significant elements and problems associated with the distributed 
measurement system architectures. 

Another goal was to develop a ’pilot’ prototype based on the results of the analysis 
and evaluation of the distributed measurement system architectures. The pilot 
prototype and its object-oriented development process were used to examine the 
problems and verify the correctness of the solutions in the area of distributed 
measurement system architectures.  

Qualitative, quantitative and experimental methods were used in the study of the 
distributed measurement system architectures. A new development process and a 
new analysis method were developed for the analysis and evaluation. 

Firstly, the study outlined the most significant elements and problems of the 
distributed measurement system architectures. Secondly, a new measurement unit 
system architecture was developed for solving the architectural problems. Thirdly, a 
new resource management method was developed along with an example of a 
service and database structure based on the new architecture. 

In the design and implementation phase, the problem area related to the 
parameterisation and configuration of a distributed measurement system was defined 
and solved, and a pilot prototype was developed, implemented and tested. 

The findings of the study were utilized in the distributed measurement systems 
business area of a mobile phone central station. The results were used for the 
development and project planning of the driver architectures of the Linux operating 
system. The results of the study apply to the distributed measurement systems of the 
GSM, GPRS and UMTS networks in particular, but they can also be generalized to 
apply to other distributed measurement systems. 
 
Keywords: 
evaluation of distributed architectures, embedded measurement system, 
telecommunication device drivers of an operating system, dynamic configuration, 
network management and network supervision services. 
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diplomityötä on yrityksen puolesta ohjannut Tapio Taipale.  

Työn tavoitteena oli analysoida ja vertailla GSM-, GPRS- ja UMTS-verkkojen 
hajautettujen mittausjärjestelmien arkkitehtuureja sekä pyrkiä selvittämään niihin 
liittyvät keskeiset tekijät ja mahdolliset ongelma-alueet. Lisäksi työn tavoitteena oli 
pilotin kehittäminen tehdyn arkkitehtuurianalyysin ja vertailun perusteella. Työ 
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kirjallisuustutkimus, jonka tuloksia verrattiin analyysivaiheen tuloksiin. Tulosten 
perusteella määriteltiin arviointikriteerit arkkitehtuureille sekä selvitettiin 
ristiriitaisuudet kirjallisuustutkimuksen ja analyysin välillä. Neljännessä vaiheessa 
arviointikriteereitä hyväksi käyttäen vertailtiin eri hajautusarkkitehtuureja sekä 
pyrittiin ratkaisemaan analyysivaiheessa havaitut niihin liittyvät ristiriitaisuudet. 
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LYHENTEET 
 
3GPP 3rd Generation Partnership Project. 
ABIS GSM puhelinverkon E1/T1-standardin mukainen tiedonsiirtoverkko, 

josta käytetään nimitystä ”Abis-rajapinta”. Tämä rajapinta sijaitsee 
GSM-verkossa tukiasemaohjaimen (BSC) ja tukiaseman välissä 
(BST). 

ASN.1 Formaali kuvauskieli toteutusriippumattomille tietorakenteille. 
ASN.1-kuvauskieltä kehitetään nykyään ITU-T:ssä. 

CARDBUS PCMCIA/CARDBUS-standardin mukainen, aikoinaan muisti-
korteille kehitetty tietokoneen laajennusväylä. Käytetään esim. 
verkkokorttien yhteydessä. 

CMIP Common Management Information Protocol, verkonhallinta- ja 
valvontaprotokolla. 

COM Ohjelmistoarkkitehtuuri, joka sallii sovellusten rakentamisen 
erillisistä binäärisistä ohjelmistokomponenteista, jotka 
kommunikoivat toistensa kanssa. COM-komponentteja voidaan 
valmistaa useilla eri ohjelmointikielillä. 

Compact-PCI PCI-standardin laajennus. Sähköisesti yhteensopiva PCI-väylän 
kanssa mutta mekaanisesti poikkeava PCI-standardista sekä sisältää 
joitakin lisäsignaaleja mm. HotSwap toiminnallisuutta varten. 

CORBA Common Object Request Broker Architecture, OMG:n määrittelemä 
standardi hajautettujen ohjelmistokomponenttien yhteistoimin-
nallisuuden toteuttamiseksi. 

CSS Cascading Style Sheets. 
DCOM Microsoftin standardi hajautettujen olioiden toteuttamiseen, 

”Distributed COM” on hajautettuihin ympäristöihin laajennettu 
versio COM:sta. OMG on jatkanut tämän kehitystyötä vuoden 1996 
jälkeen. 

DLL Dynamic Link Library, dynaamisesti ladattava ohjelmakirjasto. 
DTD Document type definition, käytetään apuna XML-dokumenttien 

syötetiedon tarkistamisessa. 
GDMO GDMO on olionkuvauskieli, mikä on määritelty CCITT:n  

suosituksessa X.722. 
GIOP CORBA interoperability protocols. 
GPL General Public License. 
GPRS General Packet Radio Service, pakettipohjainen tiedonsiirtopalvelu. 
GSM Global system for mobile communication, digitaalinen 

matkapuhelinjärjestelmä. 
HotSwap Laitteistoarkkitehtuuri ja tekniikka, joka mahdollistaa väylälle 

kytkettyjen laitteiden kytkemisen ja irrottamisen sähköt päällä. 
HTTP Hypertext Transfer Protocol. 
IANA Internet Assaigned Numbers Authority, ylläpitää protokolliin liittyviä 

numerointeja. 
IDL Interface Definition Language on määrittelykieli jolla, olioiden 

liitynnät voidaan kuvata ohjelmointikielestä riippumatta. 
IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers. 
IIOP Inter-ORB communication protocol. Tämä mahdollistaa eri ORB:den 

yhteistoiminnallisuuden. 



IRP Integration Reference Point, protokollien integrointipisteet,  
spesifikaatiot protokollien integroinnin toteuttamiseksi. 

ISO Kansainvälinen standardointiorganisaatio (International 
standardisation organisation). 

ITU-T Kansainvälinen telekommunikaatioalan liitto, joka on erikoistunut 
tietoliikennealueelle (International Telecommunication Union 
telecommunication Standardisation Sector). 

JIT-Compiled Just In Time Compiled, IDL-Java määrittelee standardirajapinnan 
sidontaolioille ja tynkäolioille, mikä takaa binääriyhteensopivuuden 
eri toimittajien ORB:lle. 

Kerneltila Käyttöjärjestelmäkoodia ajetaan etuoikeutetussa prosessoritilassa, 
jolloin sillä on oikeudet järjestelmän dataan ja laitteistoon. 
Aikakriittiset, suurta suorituskykyä vaativat laiteohjaimet, ohjelmat 
yms. toimivat kernel-tilassa. 

Käyttäjätila Käyttäjätilan sovellukset ajetaan ns. ei etuoikeutetussa 
prosessoritilassa, jolloin niillä on rajoitetut oikeudet järjestelmän 
dataan ja laitteistoon tarkasti kontrolloidun API-rajapinnan kautta. 
Yleensä laiteohjaimia käyttävät ohjelmat toimivat user-tilassa. 

Laiteohjain Laiteohjain voi olla sekä user-tilassa tai kernel-tilassa ajettava 
ohjelmamoduuli tai itsenäinen ohjelma, joka sisältää sekä user-tilan, 
että kernel-tilan ohjelmamoduuleita. Unix-järjestelmässä laiteohjain 
näkyy  tiedostona johon voidaan kirjoittaa ja josta voidaan lukea 
tietoa. Laiteohjaimia voi olla usean tyyppisiä, niiden 
käyttötarkoituksesta riippuen. 

LGPL Lesser General Public License. 
Linux Linus Torvaldsin kehittämä unix-pohjainen käyttöjärjestelmä. 
LiS Linux-käyttöjärjestelmälle kehitetty ’layered’-tyyppinen 

laiteohjainarkkitehtuuri vrt. ’Streams Framework’. 
MIB Management Information Base, hierarkkisen osoiteavaruuden 

omaava tietokanta. 
MIDL Microsoft Interface Definition Language on IDL:n kaltainen 

määrittelykieli, joka on Microsoftin valmistama omia tuotteitaan 
varten. 

NE Network Element, verkkoelementti (esim. verkkopääte). 
Objekti Objekti voi olla mikä tahansa reaalimaailman käsite tai asia. 

Synonyymi instanssille (object). 
ODL Object Description Language eli olion kuvauskieli, joka sisältämiä 

ominaisuuksia on sisällytetty muihin kuvauskieliin, kuten MIDL. 
ODP Open Distributed Processing. 
OEM Valmistajakohtainen totetutus. 
OMG Object Management Group. 
ORB Object Request Broker mekanismi- ja arkkitehtuuri. 
OSI OSI-malli määrittelee standardiprotokollat joita käytetään 

laitteistojen ja ohjelmistojen välillä. OSI-mallilla on kerroksellinen 
arkkitehtuuri (layered architecture).  

Ping RPC-tekniikkaan perustuva testausprotokolla jolla voidaan testata 
pakettiverkkoon (IP) liitettyjen tietokoneiden välisen tiedonsiirron 
onnistuminen ja nopeus. 

 



Platform Platform muodostuu tietylle laitteistoalustalle suunnitellusta 
käyttöjärjestelmästä, OEM adaptointikerroksesta ja laiteohjaimesta. 

Protokollaolio Tarjoaa tiedonsiirtoyhteyden toiseen protokollaolioon. Kaikki 
kommunikointi kanavalle tapahtuu protokollaolion kautta. Kanavaan 
kuuluvat protokollaoliot ovat yhteydessä suoraan sidontaolioihin. 

PXI PXI-standardin mukainen laajennusväylä PC-tietokoneelle. 
Reverse  
Engineering 

Käänteisen suunnittelun menetelmä. Käytetään yleisesti olio-
ohjelmoinnin apuna kuvattaessa ohjelman rakennetta. 

RMI Remote Method Invocation,  Java-hajautusarkkitehtuuri. 
RPC Remote Procedure call on etäkutsutekniikka, jonka avulla verkossa 

toimivat tietokoneet voivat käynnistää prosesseja toisella 
tietokoneella. 

SA/SD Structured analysis, structured design. 
SDK Software Development Kit, ohjelmankehitysympäristö. 
SDL Specification and Description Language, arkkitehtuurien 

mallintamiseen, yksityiskohtaiseen suunnitteluun, käyttäytymisen 
kuvaamiseen, simulointiin ja määrittelyyn soveltuva kieli. 

SGML Standard Generalized Mark-up Language. 
Sidontaolio  
(skeleton) 

Sidontaolion tehtävänä on huolehtia kanavaan liittyneiden olio- 
ryhmien yhteyden ylläpidosta ja eheydestä läpinäkyvästi. 

SNMP Simple Network Management Protocol, verkonhallintaprotokolla. 
SOAP Simple Object Access Protocol, HTTP-protokollaan sisällytetty pala 

XML:ää. Mahdollistaa monimutkaisten hajautettujen Internetissä 
ajettavien tietokoneympäristöjen luomisen. SOAP toimii kuten 
sovellus, jonka kautta tietokoneympäristöt kommunikoivat. 

Streams Unix-käyttöjärjestelmälle Bellin laboratoriossa 70-luvulla K&R:n 
kehittämä streams kommunikointimenetelmä. 

SVG Scalable Vector Graphics. 
TCP/IP Yhteydelliseen varmennettuun pakettipohjaiseen liikennöintiin 

perustuva protokollaperhe. 
TMN Telecommunication Management Networks, televerkon 

hallintajärjestelmä (TMN), mikä tukee tietoliikenneverkkojen 
aktiviteettien hallintaa. 

Trap SNMP-tapahtumalle aseteltava mittaustoiminto. 
Tynkäolio   
(stub) 

Huolehtii kanavaa käyttävän rakenneolion ja sidontaolion yhteen 
liittämisestä sekä lähetettävien parametrien pakkaamisesta ja 
purkamisesta. Tynkäolio on hajautetun sovelluksen ja kanavan 
välisen siirrettävyysrajapinnan osa, jonka hajautettu sovellus 
havaitsee. 

UMTS Universal Mobile Telecommunication System, kolmannen 
sukupolven eurooppalainen matkaviestinjärjestelmä. 

VXI Avoimen VXI-standardin mukainen laajennusväylä PC-tietokoneelle, 
jota käytetään yleisesti teollisuudessa mittalaitteissa. 

XML Extensible Markup Language, rakenteisen dokumentoinnin 
kuvaukseen kehitetty kieli. 

XML-Script XML-dokumentin ohjelmointirajapintalaajennus. Vaatii toimiakseen 
jäsentimen, mikä pystyy ajamaan XML-script komentoja. 

XSL Extensible Stylesheet Language, XML-dokumenttien muotoilukieli. 
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1. JOHDANTO 
 
Yrityksen tavoitteena oli integroida yksittäisiä mittalaitteita osaksi suurempaa 
hajautettua mittausjärjestelmää. Integroinnissa joudutaan kehittämään uuden 
mittausjärjestelmän arkkitehtuureja. Tutkimuksen alkuvaiheessa ei ollut vielä selvillä 
onko yrityksen rooli tällä uudella toimialueella komponenttitoimittaja, 
järjestelmätoimittaja, vaiko mahdollisesti molempia edellisistä. Yhteistyö 
alihankkijan kanssa oli tuottanut yritykselle jo yhden hajautetun valmistaja- ja 
käyttöjärjestelmäriippuvaisen hajautusarkkitehtuurin, jonka ensimmäistä sovellusta 
oltiin testaamassa tutkimusta aloitettaessa. Tätä kehitystyötä tehtiin kahdessa eri 
yrityksessä, jotka esitutkimuksen aikana yhdistyivät Nethawk Osakeyhtiöksi. 

Diplomityön aihealue rajattiin hajautettujen arkkitehtuurien tutkimuksen alueelta 
siten, että tutkimuksessa käsiteltäisiin hajautetun mittausjärjestelmän ja sen 
yksittäisen hajautetun mittauslaitteen arkkitehtuureja erityisesti matkapuhelin-
keskuksen mittausjärjestelmien osalta [LIITE 1]. Arkkitehtuuritutkimukseen 
perustuen tulisi toteuttaa pilotti jolla työn tuloksia voitaisiin tarkastella.  

Tutkimustyö aloitettiin tuotekehitysnäkökulmasta lähtöisin olevalla analyysillä, 
jossa hajautetun mittausjärjestelmän arkkitehtuureja analysoitiin eri 
arkkitehtuurillisten näkökulmien mukaisesti noin kahden vuoden 
tuotekehitysnäkymällä. Tämän työn tavoitteena oli selvittää arkkitehtuureihin 
liittyvät keskeisimmät tekijät sekä mahdolliset ristiriidat kirjallisuustutkimuksen ja 
analyysin tulosten välillä.  

Analyysivaiheen tulosten määrittelemien arkkitehtuurien kriteerien perusteella 
pyritään tarkentamaan ja varmentamaan tulosten oikeellisuus vertailemalla ja 
mittaamalla hajautetun mittausjärjestelmän arkkitehtuurien keskeisimpiä osa-alueita. 
Tulosten perusteella voidaan tarkastella niitä tekijöitä, jotka yrityksen 
tuotekehitysprosessissa vaikuttavat potentiaalisesti uuden arkkitehtuurin 
suunnitteluun, toteutukseen ja testaamiseen. Pilotin avulla todistetaan yhden 
potentiaalisen ongelma-alueen ratkaisu sekä sitä tullaan käyttämään apuna tulosten 
havainnollistamisessa ja testaamisessa.  
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2. ESISELVITYS 
 
Esiselvitysvaiheessa selvitettiin työn tavoitteet sekä työhön liittyvien sidosryhmien 
tietovuokaavio SA/SD-kuvauksena tuotekehitysprosessista [1]. Työn tarkoituksena 
on ollut hajautetun mittausjärjestelmän arkkitehtuuriin liittyvien tekijöiden arviointi 
matkapuhelinkeskuksen eräässä mittaussovelluksessa. Esiselvitysvaiheessa 
diplomityö vaiheistettiin viiteen vaiheeseen [LIITE 2]. Aikataulu määriteltiin aluksi 
perinteisen vesiputousmallin mukaisesti, mikä osoittautui myöhemmin virheelliseksi 
johtuen oliopohjaisesta suunnittelu- ja analysointimenetelmästä. Työssä käytetty 
oliopohjainen ja ODP-teorian mukainen analysointi- ja suunnitteluprosessi eivät 
vastanneet perinteistä vesiputousmallin mukaista tuotekehitysprosessia, mistä 
johtuen prosessikuvausta diplomityölle ei ollut vaan diplomityötä varten jouduttiin 
kehittämään evaluointimenetelmä, joka tukisi diplomityössä esitettyä oliopohjaista 
suunnitteluprosessia. Evaluointiprosessi muokkautui työn eri vaiheissa lopulliseen 
muotoonsa ja on esitetty liitteessä [LIITE 5.1-5.3]. Markkinointilähtöisessä 
tuotekehitysprosessissa tuotteet suunnitellaan asiakasvaatimusten pohjalta. Tässä 
diplomityössä analysoidaan  tuotearkkitehtuureja  tutkimuspainotteisesti, 
vertailemalla ja arvioimalla erilaisia arkkitehtuurivaihtoehtoja. Tutkimuksessa on 
sovellettu laadullista, määrällistä ja kokeellista tutkimusmenetelmää. Lähtökohtana 
oli, että hajautetun mittausjärjestelmän arkkitehtuuri tulisi olla käyttöjärjestelmä-
riippumaton, laitteistoalustariippumaton ja helposti ylläpidettävä arkkitehtuuri. 

Esiselvitysvaiheessa havaittiin, että tuotehierarkia vastaa yritysorganisaation 
rakennetta. Yritysorganisaation muuttuessa arkkitehtuurianalyysiä tehtäessä tulisi 
tutkimustyö tehdä yhdessä yrityksen organisaatiorakennetta kehittävien yksiköiden 
kanssa. 

Esiselvitysvaiheen jälkeen työtä jatkettiin vaatimusanalyysillä, jossa pyrittiin 
kartoittamaan matkapuhelinkeskuksen tukiasemaohjaimen ABIS-liityntärajapintaan 
liitettävän tiedonkeruuyksikön kehitysnäkymiä ja mahdollisuuksia, riskitekijöitä, 
tuoteparametreja ja ominaisuuksia ottaen huomioon nykyiset jo olemassa olevat 
tuotteet ja tuotekonseptit yksittäisten mittausjärjestelmien osalta. Vaatimusanalyysi 
ja sen yhteydessä kehitetty analysointimenetelmä sekä menetelmään liittyvä teoria on 
esitetty seuraavassa luvussa. 
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3. ANALYYSI 
 
Tämän luvun kappaleissa 3.1 ja 3.2 on kuvattu evaluointityön analyysivaiheen 
keskeisimmät käsitteet ODP-teorian ja siihen liittyvän viitemallin avulla. 
Kappaleessa 3.3 on kuvattu tutkimuksessa käytetty analysointimenetelmä ja siihen 
liittyvä teoria sekä lähtökohdat työlle. Kappaleessa 3.4 on kuvattu tiedonhaun ja 
kirjallisuustutkimuksen tulokset. Kappaleessa 3.5 on esitetty tulokset 
arkkitehtuurianalyysille tuotekehitysnäkökulmasta analysoituna sekä niiden 
perusteella määritellyt arviointikriteerit hajautettujen mittausjärjestelmien 
arkkitehtuurien arvioimista ja vertailemista varten. 
 
 

3.1. ODP-teoria 
 
Open Distributed Processing (ODP) teorian määrittelemä viitteen mukainen 
arkkitehtuurillinen semantiikka on esitetty kuvassa 1 [2]. Arkkitehtuurillinen 
semantiikka määrittelee alkeisjoukon  suunnittelukäsitteitä. Näitä käsitteitä käytetään 
rakennuselementteinä muodostettaessa monimutkaisia malleja. ODP-teoria on 
kehitetty tukemaan oliopohjaista suunnitteluprosessia, jolloin se soveltuu myös 
hajautettujen mittausjärjestelmien arkkitehtuurien tutkimukseen sekä niiden 
analyysiin ja suunnitteluun [2-10]. 
 

 
 
Kuva 1. Arkkitehtuurien semantiikka. 

 
ODP-teorian määrittelemät näkökulmat, niiden tulkinnat ja määritelmät joita työssä 
on sovellettu on esitetty taulukossa 1. 
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3.2. ODP-viitemalli 
 
OPD-viitemalli ja sen sisältämät näkökulmakuvaukset ovat ISO:n ja ITU:n 
kehitystyön tuloksia. Seuraavassa kappaleessa on esitetty hajautettujen järjestelmien 
kannalta keskeisimmät käsitteet, niiden määritelmät ja tulkinnat, viitemallin osista  
1-4 (yleiskatsaus, keskeinen käsitteistö, arkkitehtuuri ja arkkitehtuurin semantiikka)  
[2-7]. 
 
 

3.2.1. Näkökulmakuvauksien määritelmät, tulkinnat ja tavoitteet  
 
ODP-viitemallin mukaiset näkökulmakuvaukset toimivat osana 
järjestelmäsuunnitteluprosessia. Näkökulmakuvaukset toimivat suunnittelun 
apuvälineenä kuvattaessa järjestelmän piirteitä, käyttäytymistä ja rakennetta sekä 
niiden rajapintoja. Näkökulmakuvaus tuottaa osaprojektioita tavoitteena olevasta 
järjestelmästä. Näiden osaprojektioiden muodostamat kokonaisuudet voidaan katsoa 
muodostavan järjestelmäsuunnittelun osatuotteita [4,6]. Niitä ei voida kuitenkaan 
verrata suoraan esimerkiksi perinteisen vesiputousmallin mukaisiin 
järjestelmäsuunnittelun osatuotteisiin [10,11]. Näkökulmakuvaus pyrkii tuottamaan 
kuvauksen järjestelmäprojektion ulkoisista rajapinnoista ja toimii pikemminkin 
järjestelmän analysointityökaluna, kuin suunnittelutyökaluna. Työssä käytetyt 
näkökulmat, niitä vastaavat ODP-viitemallin mukaiset näkökulmat ja niiden tulkinnat 
on esitelty taulukossa 1. Taulukon 1 mukaiset näkökulmat on määritelty seuraavan 
luettelon mukaisille arkkitehtuureille [1,4,7]:  
 
• Käyttöjärjestelmäarkkitehtuurit, 
• Ohjelmistoarkkitehtuurit, 
• Tietoliikennearkkitehtuurit (Networking) ja 
• Laitteistoarkkitehtuurit ( vähemmin tarkasteltu ). 
 
ODP-viitemallia ja sen käsitteistöä on käytetty apuna määritettäessä 
haastattelurunkoa analysointia varten. Haastattelurungon käsitteet on määritelty 
kirjassa "Distributed Systems Consepts and Design" [1,9][LIITE 6.1-6.5].  
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Taulukko 1. ODP-viitemallin näkökulmakuvauksien määritelmät, tulkinnat ja 
tavoitteet 

 
 Työssä käytetty
näkökulma 

ODP- 
Näkökulma 

Näkökulman tavoite Kuva 
Piirteet Tavoitenäkökulma

(enterprise viewpoint)

Kuvaa hajautetun sovelluksen merkityksen ja roolin 
ympäristöönsä
Vastaa kysymykseen:
Miksi sovellus on olemassa ?
Minkälaiset osapuolet hajautettua sovellusta voivat 
hyödyntää ?

Kuva 1

Käyttäytyminen Informaationäkökulma
(Information viewpoint)
(Invariant schema)
(Static schema)
(Dynamic schema)

Kuvaa informaation sisällön, sille asetetut ehdot ja sen 
käyttäytymisen hajautetussa sovelluksessa, sekä sen 
yhteistoiminnallisuusrajapinnan.
Vastaa kysymykseen:
Mitä sovellus ympäristössään tekee ?
Millaiset ovat informaatio-olioiden
tilasiirtymätapahtumat ?

Kuva 2

Käyttäytyminen Toiminnallinen
näkökulma 
(Computaional
viewpoint) 

Kuvaa hajautetun sovelluksen
yhteistoiminnallisuusrajapinnan rakenteen. 
Vastaa kysymykseen:
Minkälaista vuorovaikutusta sovelluksessa on 
havaittava jotta järjestelmälle asetetut tavoitteet voisivat 
täyttyä ?
Mitkä ovat olion tilat ?
Mitkä ovat sallitut tapahtumat ?
Mitä kaavainta (IDL) käytetään ?

Kuva 3

Rakenne Rakennenäkökulma

(Engineering viewpoint)

Kuvaa hajautetun sovelluksen siirrettävyysrajapinnan 
rakenteen ja liitynnän tietojenkäsittelyresursseihin ja 
sovelluksen toimintaympäristöön.
Vastaa kysymykseen:
Mitä hajautettu sovellus toimintaympäristöstään 
huomaa ?
Miten vuorovaikutus aikaansaadaan ?
Miten mahdollistetaan tavoitteisiin pyrkivien olioiden 
toiminta ja yhteistyö rakenteellisesti ?

(Kuva 3)
Kuva 4

(Rakenne), testaus Tekniikkanäkökulma

(Tehnology viewpoint)

Kuvaa hajautetun sovelluksen toteuttamiseen valittavat 
tekniikat
Vastaa kysymykseen:
Millaisista standardoiduista osista hajautettu sovellus 
voidaan rakentaa ?
Kuinka varmistutaan siitä että toteutettavan 
järjestelmän ilmentymä on näkökulmakuvausten 
mukainen ?

Kuva 5

 
Haastattelurunkoa ja sen määrittelemää käsitteistöä on käytetty enemmän 
analysointityökaluna, kuin suunnittelutyökaluna uuden hajautetun mittaus-
järjestelmän arkkitehtuurien evaluoinnissa. Nämä ODP-viitemallin mukaiset 
käsitteistön määrittelemät käsitetasot muodostavat käsiteavaruuden kullekin 
arkkitehtuurin osa-alueelle. Tätä käsiteavaruutta voidaan analysoida parametrisen 
käsiteanalyysin avulla. Työssä käytetty ja siinä osittain kehitetty 
analysointimenetelmä on esitetty kappaleessa 3.3. Seuraavassa kappaleessa on 
kuvattu hajautusarkkitehtuurien peruskäsitteitä. 
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3.2.2. Oliorajapinta ja sen malli 
 
Olio on malli siihen liittyvien rajapintojen muodostamasta kokonaisuudesta. 
Oliorajapinta määrittelee olioiden välisen yhteyden rakenteen, muttei sen toteuttavia 
ilmiöitä. Olion rajapintoja voidaan tarkastella olioina ja ne määrittelevät kaikki ne 
tapahtumat, joissa olio voi olla osallisena. Oliossa määritellään säännöt sille 
määriteltyjen rajapintojen väliselle yhteiskäyttäytymiselle. Oliot ja niille määritellyt 
rajapinnat on esitetty kuvassa 2. Rajapintojen välisten relaatioiden toteutus voidaan 
jättää määrittelemättä, jolloin rajapintojen välinen relaatio kapseloidaan olioksi, joka 
liittää rajapinnat toisiinsa. Yksinkertaisimmillaan oliorajapinta voidaan määritellä 
tietorakenteena, jota olio noudattaa (structure). 

Esimerkiksi verkonhallinnan palvelut käyttävät ODP-viitemallin mukaista 
hajautusarkkitehtuuria missä oliot ovat vaihtokelpoisia keskenään. Verkonhallinnan 
palveluiden osalta oliorajapinta on määritelty 3GPP:n suosituksissa [12].  

Oliorajapinnan kuvaus tehdään yleensä toteutuksen alkuvaiheessa esim. IDL-, tai 
ODL-kuvauskieliä tukevilla työkaluilla [13]. Kuvauskielistä voidaan kääntää 
ohjelmakoodia mm. C++, Java-kielille DCOM- tai CORBA-hajautusteknologiaa 
noudattaen. 
 

olio xx

li ityntä A
<<Interface>>

olio yy

li ityntä B
<<Interface>>

yhteistapahtumapalvelut yhteistapahtumapalveluiden liityntä
<<Interface>>

liityntä C
<<Interface>>

liityntä D
<<Interface>>

Kuva 2. Oliot ja niille määritellyt rajapinnat.  

 
Yhteistapahtumapalveluolion rajapintaolio liittää rajapintaolionsa kautta muut oliot 
yhteistapahtumapalveluiden näkyvyysalueelle. 
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3.2.3. Yhteistoiminnallisuusrajapinta 
 
Yhteistoiminnallisuusrajapinta muodostuu järjestelmän tarjoamista sekä käyttämistä 
palveluista. Yhteistoiminnallisuusrajapinnassa on kuvattu myös, miten palvelut 
voidaan hajauttaa. Nämä palvelut ja niiden rajapinnat kuvataan toiminnallisessa 
näkökulmassa erillisinä komponentteina [5,7][LIITE 6.4]. 
 
 

3.2.4. Siirrettävyysrajapinta  
 
Seuraavassa on kuvattu siirrettävyysrajapinnan keskeisimmät käsitteet: Tynkäolio, 
sidonta- ja protokollaolio. 
 
 

3.2.4.1.  Tynkäolio  
 
Tynkäolio huolehtii kanavaa käyttävän rakenneolion ja sidontaolion yhteen 
liittämisestä sekä lähetettävien parametrien pakkaamisesta ja purkamisesta. 
Tynkäolio muuttaa olion sisäisen tiedon esitysmuodon kanavan haluamaan 
esitysmuotoon. Tynkäolio on hajautetun sovelluksen ja kanavan välisen 
siirrettävyysrajapinnan osa, jonka hajautettu sovellus havaitsee [5,7][LIITE 6.4]. 
 
 

3.2.4.2. Sidontaolion  
 
Sidontaolion tehtävänä on huolehtia kanavaan liittyneiden olioryhmien yhteyden 
ylläpidosta ja eheydestä läpinäkyvästi [5,7][LIITE 6.4].   
 
 

3.2.4.3. Protokollaolio 
 
Protokollaolio tarjoaa tiedonsiirtoyhteyden toiseen protokollaolioon. Kaikki 
kommunikointi kanavalle tapahtuu protokollaolion kautta. Kanavaan kuuluvat 
protokollaoliot ovat yhteydessä suoraan sidontaolioihin.  Jos kanava kytkeytyy 
jonkin toisen domainin hallinnoimalle alueelle voidaan kanavaan liittää sovitin, joka 
huolehtii kyseisellä alueella olevien erilaisuuksien, esimerkiksi tiedon esitystapaan, 
yleiseen tekniikkaan, turvallisuuteen tai protokolliin liittyvien erojen 
yhteensovittamisesta [5,7][LIITE 6.4]. 
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3.3. ANALYSOINTIMENETELMÄ 
 
Tässä kappaleessa on kuvattu analysointimenetelmä hajautetun mittausjärjestelmän 
arkkitehtuurien evaluoimiseksi sekä lähtökohdat tutkimukselle. Analysointi-
menetelmää tukeva uusi tuotekehitysprosessi on esitetty liitteessä [LIITE 5.1-5.3].  

Analyysissä pyrittiin kartoittamaan matkapuhelinkeskuksen tukiasemaohjaimen 
ABIS-liityntärajapintaan liitettävän tiedonkeruuyksikön kehitysnäkymiä, 
mahdollisuuksia, riskitekijöitä, tuoteparametreja ja ominaisuuksia, ottaen huomioon 
nykyiset jo olemassa olevat tuotteet ja tuotekonseptit yksittäisten mittaus-
järjestelmien osalta. Analyysiä lähdettiin tekemään oliosuuntautuneella 
analysointitavalla [4,14,15]. 

 

 

Platform
   API

Liityntä -
standardit

Analy - 
saattori , 
serveri 
jne . 

Mittaus-
sovellus

Arkkitehtuureja kuvaavat  
rajapinnat ja niiden osuuksien  
määritys     

 

Julkiset 
muuttujat

Prosessi-
muuttujat

Paikalliset
prosessi-
muuttujat

liityntä

käsitteelliset
näkymät

  
 
Kuva 3. Arkkitehtuurien analysoinnin oliolähestymistapa.  

 
Kuvassa 3 vasemmanpuoleinen ympyrä kuvaa arkkitehtuureihin liittyviä käsitteitä ja 
katkoviivat sekä ympyrän väritys kuvaavat muuttuvia rajapintoja näiden käsitteiden 
välillä. Rajapintoja muuttamalla voidaan muuttaa myös eri käsitteiden välistä 
painotusta kokonaisuuden kannalta. Oikeanpuoleinen kuvaaja kuvaa tapaa 
analysoida vasemman puoleisen kuvaajan tuottamia käsitteistöjä siten, että 
käsitteistöistä voidaan luokitella arkkitehtuurien kannalta keskeisimmät tekijät ja 
niiden painotukset haluttujen näkymien mukaisesti. 

Kunkin järjestelmäarkkitehtuurin keskeiset käsitteet on luokiteltu käsiteltävän 
arkkitehtuurin eri tasoille kuvan 4 mukaisesti. Kysymykset on luokiteltu taulukon 1 
mukaisesti. Arkkitehtuureihin liittyviä tekijöitä katsotaan tietyn käsitenäkymän 
puitteissa kullakin järjestelmäarkkitehtuurin tasolla, sen tason antamalla 
syvyysnäkymällä [1,16][LIITE 3]. 
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platform

päätaso ja siihen  
liittyvä johdanto 

kysymys
painokertoimille 
ja muuttujille 
‘Platform’ tasolla 

kysymys
painokertoimille 

• Merkittävimmät tekijät

• soveltuvuustekijät ?

• riskitekijät

Henkilön vastauksen 
ulottuvuus 

i l iKäsitteitä pyritään 
 analysoimaan tason 
antamalla 
 syvyysnäkymällä 

 
Kuva 4. Järjestelmäarkkitehtuurin luokitus sen eri tasoille. 

 
Järjestelmä on kuvattu ODP-viitemallin näkökulmakuvausten mukaisesti hajautetun 
järjestelmän eri arkkitehtuurien osa-alueiden mukaisiin käsitteistöihin. Käsitteistöille 
on määritelty kohdentavat kysymykset joille on kerätty painokertoimia.  
 
 

3.3.1. Haastattelustrategian luominen 
 
Ennen haastattelurungon tekemistä oli luotava strategia haastattelurungon 
tekemiseksi. Strategian avulla vaiheistetaan haastattelu siten, että se mahdollistaa 
järjestelmäarkkitehtuurien ylempien tasojen käsittelemisen ennen arkkitehtuurien 
alempien ja syventävien käsitteiden sekä niihin liittyvien tekijöiden käsittelemistä 
[16].  

Haastattelurunko muodostaa käsitekartan käsiteltävänä olevan ongelman 
ratkaisemiseksi (134 käsitettä). Käsitekartan avulla käsitteille ja niiden sisältämille 
tekijöille kerätään painokertoimia eri haastattelutilaisuuksissa. Painokertoimet on 
luokiteltu tuotekehitysnäkymän mukaisesti seuraaviin pääluokkiin. 
 
Painokertoimien pääluokat: 
 
• Merkityksellisyystekijät-painokerroinvektori, 
• Soveltuvuustekijät-painokerroinvektori, 
• Riskitekijät-painokerroinvektori ja 
• Määritelmien mukainen painokerroinmatriisi. 
 
Painokertoimien pääluokat määrittelevät neljän näkökulman painokerroinmatriisin, 
jota käytetään käsitteiden yksityiskohtaiseen analysointiin. Painokerroinmatriisin 
avulla näkökulmia voidaan teoriassa laajentaa 8+32:een näkökulmaan, jolloin 
ristiinanalysoituja tuloksia on mahdollista käsitellä matemaattisesti tasoina. Nämä 
tasot sisältävät yksittäisille käsitteille sekä minimejä että maksimeja (Kuva 5). Näitä 
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minimejä ja maksimeja analysoitaessa voidaan havaita selvät riippuvuudet 
merkittävimpien  tekijöiden välillä.  
 
 
Käytetään seuraavia määritelmiä: 
 
• * = hallittavissa oleva muuttuva tekijä (havaittavissa tekijöitä, jotka muuttuvat 

koko ajan), 
 
• # = vakio tai voidaan vakioida (havaittavissa tekijöitä, jotka voidaan pitää 

vakioina tai jotka pysyvä muuttumattomina tuotekehitysprosessin aikana), 
 
• ? = ei voida määritellä yksiselitteisesti (havaittavissa tuntemattomia tekijöitä joita 

ei voida määritellä yksiselitteisesti), 
 
• {} = tuntematon tekijä (havaittavissa tuntemattomia tekijöitä joita ei ole 

mahdollista edes arvioida) ja 
 
• *# = muutettavissa oleva vakio (havaittavissa tekijä, mikä voi olla muuttuva tai 

vakioitavissa oleva). 
 
 

3.3.2. Avainhenkilöiden haastattelu 
 
Haastattelu suoritettiin järjestelmäarkkitehtuuriin liittyville avainhenkilöille, jotka oli 
valittu esiselvitysvaiheessa tehdyn analyysin perusteella [1,16]. Haastattelut 
suoritettiin pääosin kahdessa vaiheessa, joista ensimmäisessä vaiheessa suoritettiin 
päätasojen analyysi ja seuraavassa vaiheessa käsitteiden yksityiskohtainen analyysi. 
Haastatteluiden tilastolliset tiedot on esitetty liitteessä [LIITE 4]. On huomattavaa, 
että haastattelussa voidaan kommentoida haastattelurunkoa ja muokata sen sisältöä 
halutulla tavalla sekä painottaa kommenteilla erityisesti joitain käsitteitä toisia 
enemmän. Kommentilla on kiinteä painotusarvo ja sen voi antaa vain kerran 
halutulle käsitteelle tai tekijälle. 
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3.3.3. Haastattelun ristiinanalysointi 
 
Haastattelussa käsitteille kerättiin painokertoimia kahdeksan eri kriteerin perusteella 
joista voitiin muodostaa 256 erilaista näkökulmaa käsiteltävälle optimointitehtävälle. 
Näistä 256:sta näkökulmasta muodostettiin 5 tuotekehitysprosessin kannalta 
merkittävintä ja toisiaan korreloivia näkökulmia, joiden avulla matriiseja 
ristiinanalysoitiin käsiteluokkien eri tasoilla. Kullakin haastateltavalla oli 
mahdollisuus sekä lisätä, poistaa että muuttaa haastattelurungon sisältöä 
haluamallaan tavalla. Haastattelurungosta muodostettiin luokitusten avulla matriiseja 
joita ristiinanalysoimalla saatiin käsiteluokkien eri tasoille niissä esiintyviä minimejä 
ja maksimeja. Näitä apuna käyttäen on seuraavissa kappaleissa kuvattu analyysin 
tulokset [17-19]. 
 
 

Arkkitehtuuri-
 näkökulma 

Σ Σ 

Σ Σ 

Sum(*), lähteen mukaan

Σ Σ 

Σ Σ 

Sum(#), lähteen mukaan

Sum(?), lähteen mukaan

Sum({}), lähteen mukaan näkökulmat käsitteille 

Käsiteluokan  
tasolla esiintyvät 
käsitteet  

summat 

 
 
Kuva 5.  Ristiinanalysointimenetelmä minimien ja maksimien etsimiseksi. 

 
Tässä työssä käytetty parametrinen painokerroinvektorianalyysi on kehitetty, 
virranmittaussensorin lineaarisuusmittauksia ja analysointia varten [20]. Tätä 
menetelmää on sovellettu diplomityöhön siten, että kukin haastattelun tapahtuma 
käsitetään näytteenä. Näitä näytteitä kerätään kullekin käsitteelle halutun 
näkökulman mukaisesti. Tätä painokerroinvektoria voidaan skaalata ja interpoloida 
halutulla tavalla siten, että esimerkiksi kuvassa 5 eri väreillä näkyvät vektorit 
saadaan vertailukelpoisiksi toisiinsa nähden. Vektoreiden skaalaamiseen käytettävien 
painokertoimien täytyy noudattaa ennalta määriteltyä strategiaa ja niiden käytössä on 
oltava varovainen, koska ne riippuvat haastattelumateriaalin käsitteiden 
painotuksista. 
 
 

3.4. Tiedonhaku ja kirjallisuustutkimus 
 
Vaatimusanalyysin tarkentamiseksi tehtiin kirjallisuusselvitys perustuen  IEEE- 
tietokantoihin ja yliopistojen lähdetietokantoihin. Kirjallisuusselvityksessä 
perehdyttiin hajautetun mittausjärjestelmän arkkitehtuuriin liittyviin keskeisiin 
tekijöihin, joiden merkitystä selvitettiin mm. vertailemalla arkkitehtuurien osa-
alueiden tutkimusmääriä ja tutkimuksen ajankohtia 90-luvulla sekä keskeisien 
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tutkimusten tuloksien sisältöjä. Lisäksi selvitettiin mahdollisia hajautettuun 
mittausjärjestelmään ja sen arkkitehtuureihin liittyviä standardeja. 

Standardeja ja suosituksia tutkimalla havaittiin, että jo vuodesta 1997 lähtien on 
mobiiliverkkojen verkonhallintaan liittyviä suosituksia kehitetty useissa 
standardointielimissä ja työryhmissä. Työryhmissä oli päätetty ottaa käyttöön 
CORBA-oliohajautin jolla verkonhallintaan liittyviä hajautettuja oliokomponentteja 
voidaan hallita mahdollisimman joustavasti. Esimerkiksi Lucent Technologies on 
määritellyt tällaisen verkonhallintakonseptin CORBA:lle. 3GPP organisaatio on 
alkanut kehittämään verkonhallintaan liittyviä suosituksia [12]. CORBA- 
arkkitehtuuria on tutkittu eniten vuosina 1995-1997 ja tutkimusmäärien pienentyessä 
merkittävästi vuosina 1998-2001 voidaan olettaa Corba-arkkitehtuurien olevan 
riittävän kehittyneitä verkonhallintaan [19]. Seuraavassa luettelossa on esitetty 
asioita, jotka ovat tiedonhaussa ja kirjallisuustutkimuksessa tulleet keskeisesti esille. 
 
• Standardointi verkonhallinnan alueella on huomioitava, 
• CORBA ja olioarkkitehtuurit ovat keskeisessä asemassa verkonhallinnassa ja 
• käyttöjärjestelmäarkkitehtuurialueella erityisesti laiteohjainarkkitehtuureissa 

esiintyy patentti- ja tekijäoikeusasioita, jotka tulisi selvittää ennen laiteohjain-
arkkitehtuurien suunnitteluvaihetta. 

 
Erityisesti hajautetut olioarkkitehtuurit näyttäisivät vastaavan vaatimusanalyysissä 
esille tulleisiin keskeisiin käsitteisiin niitä täydentävästi. Hajautetut olioarkkitehtuurit 
mahdollistavat sekä järjestelmätoimitukset että komponenttitoimitukset tulevien 
verkonhallintastandardien mukaisesti. Kirjallisuusselvityksellä tarkennettiin 
analyysiä ja selvitettiin ristiriitoja myöhemmin esitettävän mielikuvakartan luomista 
varten. 
 
 

3.4.1. Muut aiheesta tehdyt tutkimukset 
 
Tutkimusta hajautettujen järjestelmien teknologioiden kehittämiseksi on tehty jo yli 
kymmenen vuoden ajan, joten tutkimuksia eri teknologioista löytyy varsin paljon. 
Perusteknologia ja sen kehitystyö hajautettujen järjestelmien alueella voidaan sanoa 
vakiintuneen siinä määrin, että myös tutkimusmäärät ovat pienentyneet merkittävästi. 
GSM,- GPRS- ja UMTS-verkkojen hajautetun mittausjärjestelmän kehitystyöstä ei 
löydy juurikaan kirjallisuutta eikä tutkimuksia, joten ainoa tiedonlähde tälle alueelle 
ovat julkiset opinnäytetyöt, standardointielinten julkaisut ja IEEE-tietokannat sekä 
yliopistojen julkaisut. Keskeisimmät tutkimukset Suomessa voidaan sanoa tehdyn 
Helsingin, Tampereen ja Oulun yliopistojen ja Korkeakoulujen opinnäytetöiden 
muodossa.  
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3.5. Analyysin tulokset 
 
Analyysi suoritettiin ristiinanalysointitulosten tuottamien matriisien perusteella. 
Analyysissä etsittiin käsitteille minimejä ja maksimeja käsiteluokkien eri tasoilla. 
Kuvassa 6 on havainnollistettu matemaattisella tasolla koko haastatteluaineisto 
(haastattelu on tehty kahden vuoden tuotekehitysnäkökulmalla). Toisella vaaka-
akselilla ovat käsitteet ja toisella ovat näkökulmat ja niiden painokertoimet. 
Pystyakseli kuvaa painokertoimien summaa jonkin tietyn käsitteen osalta [17 s. 10]. 

Vaatimusanalyysissä (haastattelu) keskeisimmäksi tekijäksi nousivat suorituskyky, 
sekä networking-alueeseen liittyvät suunnittelunäkökulmat. Networking oli käsitelty 
haastatteluissa käyttöjärjestelmäarkkitehtuurin osa-alueena, jossa erityisesti 
prosessien synkronointiin liittyviä asioita haluttiin painottaa. Suunnittelunäkökulmia 
olivat suorituskyky, resurssien hallinta, yhdenaikaisuus, skaalautuvuus, 
läpinäkyvyys, suojaus, avoimuus ja vikasietoisuus [9]. Suunnittelunäkökulmista 
resurssienhallinnan alueella esiintyi eniten ristiriitoja ja testattavuus oli suurin 
riskitekijä [18].  
 
 

Näkökulmat käsitteilleKäsitteet (134kpl)

Summat (min,max)

 
Kuva 6. Käsitekartan minimit ja maksimit kuvattuna matemaattisena tasona. 

 
Kuvassa 7 on esitetty analyysin tulosten perusteella tehty ajatuskartta eri 

käsitteiden välisistä vuorovaikutuksista toisiinsa. Auringolla on kuvattu tekijöitä, 
jotka vaikuttavat positiivisesti, tai jotka ovat vähiten merkityksellisiä arkkitehtuurien 
kehitystyössä. Vihreällä (maa) on pyritty rajaamaan ne tekijät, jotka näyttäisivät 
korreloivan toistensa kanssa. Vihreällä merkityn alueen sisällä oleva sininen alue 
(meri) kuvaa käsitteitä, jotka selvästi erottuvat omaksi ryhmäkseen vihreällä 
merkityn alueen sisäpuolella. Punaisella on merkitty niitä tekijöitä, joiden on havaittu 
aiheuttavan ristiriitoja eri tekijöiden välillä. Valkoisella tähdellä on merkitty 
käsitteitä, jotka ovat eniten merkitseviä kehitysalueita, tai joita erityisesti tulisi 
kehittää. Valkoiselle pohjalle kirjoitettu teksti (taivas) kuvaa vähemmän merkitseviä 
tekijöitä mutta jotka kuitenkin ovat tulleet esille analyysissä. 
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Kuva 7. Mielikuvakartta analyysin tuloksista. 

 
Edellä esitetty analysointimenetelmä edustaa laadullista, määrällistä ja kokeellista 
tutkimusmenetelmää, jota on käytetty apuna mielikuvakartan luomiseen. 
Mielikuvakartan perusteella voidaan määritellä arkkitehtuureille arviointikriteerit, 
jotka on esitetty seuraavassa kappaleessa. Seuraavassa luettelossa on esitettynä 
tiivistetysti analyysin tulokset [17-19]. Tulokset sisältävät myös ristiriitaisuudet eri 
tekijöiden välillä: 
 
• Suorituskyky on kaikkein merkittävin tekijä ja sen jälkeen tulee 

suunnittelurajoitukset. Vähiten merkityksellinen alue on liitynnät, 
 
• Suurimmat riskitekijät näyttäisivät löytyvän testauksen puolelta ja pienimmät 

riskitekijä ovat protokollien ja standardien puolella, 
 
• Suurimmat kehitysalueet ovat testaukseen ja suorituskykyyn liittyvät Networking 

alueet. Pienimmät kehitysalueet ovat järjestelmän rakenne ja erikoisfunktiot, 
 
• Eniten parametreja sisältävät liitynnät, vähiten taas testaukseen liittyvät asiat (tai 

testaus pysyy vähimmän aikaa muuttumattomana), 
 
• Ristiriitoja eri käsiteluokkien ja käsitteiden välillä ovat aiheuttaneet resurssien 

hallinta sekä Networking-alue.  Lisäksi parametrisointi liityntöjen osalta on 
osoittautunut riskitekijäksi ja 

 
• Käyttöjärjestelmäarkkitehtuurien osalta merkittävin osa-alue on Networking- 

suunnittelunäkökulmat: suorituskyky, resurssien hallinta, yhdenaikaisuus, 
skaalautuvuus, läpinäkyvyys, suojaus, avoimuus ja vikasietoisuus [9]. 
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3.5.1. Arviointikriteerit 
 
Analyysin tuloksen perusteella arkkitehtuurien arviointikriteerinä voitaisiin tässä 
tapauksessa pitää suunnittelunäkökulmia networking-alueella, joita olivat: 
suorituskyky, resurssien hallinta, yhdenaikaisuus, skaalautuvuus, läpinäkyvyys, 
suojaus, avoimuus ja vikasietoisuus [9]. Lisäksi testaukseen ja parametrisointiin 
(konfigurointi) tulisi kiinnittää erityistä huomiota. Ohjelmistoarkkitehtuurit 
sovellusten osalta tulisi käsitellä kokonaan erikseen. Tässä esitetyt kriteerit 
määrittelevät ne ongelmat ja tehtävät, jotka evaluointityössä ja sitä seuraavassa 
toteutusvaiheessa tulisi pystyä ratkaisemaan.  
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4. TOTEUTUKSEN EVALUOINTI 
 
Tässä luvussa on kuvattu toteutusten evaluointi analysointivaiheen kriteerien 
mukaisesti. Työn tarkoituksena on vertailla eri teknologioita uutta arkkitehtuuria 
varten. Työn tuloksena syntyy vaihtoehtoja uusille arkkitehtuureille, mittaustuloksia 
eri hajautusteknologioille, testausympäristö arkkitehtuurien testaamiseksi sekä uusi 
arkkitehtuuri pilotointia varten. Tämän uuden arkkitehtuurin tulisi täyttää 
analyysivaiheen kriteerien mukaiset vaatimukset. 
 
 

4.1. Aikataulun laadinta 
 
Aikataulu evaluointityölle on esitetty liitteessä [LIITE 2]. Evaluointityö oli jaettu 
viiteen vaiheeseen sisältäen analyysivaiheen, hajautusteknologioiden selvitysvaiheen, 
hajautusarkkitehtuurien vertailuvaiheen ja laiteohjainarkkitehtuurien sekä 
käyttöjärjestelmäarkkitehtuurien vertailuvaiheen. 
 
 

4.2. Toteutuksen kehittäminen pilotointia varten 
 
Tutkimuskohteina olivat käyttöjärjestelmäriippumattomat laiteohjainarkkitehtuurit, 
hajautusteknologiat sekä verkonhallinta. Tavoitteena oli kehittää käyttöjärjestelmä- 
ja valmistajariippumaton arkkitehtuuri, joka tukee jo olemassa olevien työkalujen ja 
ohjelmistojen tarjoamia palveluja edellä kuvattujen vaatimusten mukaisesti.  

Kehitystyön tarkoituksena oli yhdistää jo olemassa olevia kaupallisia 
arkkitehtuureja ja valita ko. tapaukseen parhaiten soveltuvat teknologiat ja työkalut. 
Työn tuloksena kehitettiin uusi arkkitehtuuri, mikä tukee analyysivaiheen tuloksia. 
Kehitystyön suurimpana hankaluutena voidaan pitää arkkitehtuurillisten 
toteutusvaihtoehtojen ja niille esitettyjen mittaustulosten suurta kirjoa. 
Kehitysvaiheen tulokset on esitetty seuraavissa kappaleissa. 
 
 

4.2.1. Pilotin vaatimukset 
 
Analyysivaiheen arviointikriteerien perusteella määriteltiin pilotin vaatimukset 
toteutuksen evaluointia varten. Evaluointityössä tutkittiin erilaisia arkkitehtuurien 
vaihtoehtoja seuraavien lähtökohtien mukaisesti: 

 
• arkkitehtuurin tulee olla käyttöjärjestelmäriippumaton, 
• arkkitehtuurin tulee mahdollistaa käyttöjärjestelmäriippuvat ja käyttöjärjes-

telmäriippumattomat palvelut, 
• arkkitehtuurin tulee mahdollistaa dynaaminen konfigurointi sekä 

laiteohjaintasolla, että palvelujen osalta (parametrisointi, liitynnät), 
• arkkitehtuurin tulee olla skaalautuva, 
• arkkitehtuurin tulee mahdollistaa verkonhallintapalvelut [12], 
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• suorituskyky on merkittävin tekijä arkkitehtuurissa ja suorituskyky tulee olla 
skaalattavissa asiakastarpeiden mukaisesti, 

• järjestelmän tulee olla avoin ja mahdollistaa suojauspalvelut, 
• arkkitehtuurin tulisi olla valmistajariippumaton, 
• lisensointiasiat on huomioitava myös ns. vapaiden koodien osalta, 
• vaihtuva laitteistorajapinta on huomioitava ja 
• palvelinarkkitehtuurit on huomioitava. 

 
 

4.2.2. Käyttöjärjestelmien merkitys hajautetun mittausjärjestelmän 
kannalta 

 
Käyttöjärjestelmien kehityksestä johtuen ovat myös vaatimukset hajautetuille 
mittausjärjestelmille muuttumassa kohti komponenttiteknologian mukaisia 
vaatimuksia. Komponenttiteknologiat ovat osa käyttöjärjestelmää tai sen 
laajennuksia, joita voidaan dynaamisesti konfiguroida käyttöjärjestelmän tai sen 
laajennuksien tarjoamien palveluiden avulla. Palvelut ja käyttöjärjestelmän 
laajennukset voidaan toteuttaa käyttöjärjestelmän ytimeen (kernel), tai sen 
käyttäjätilan sovelluskerrokseen (user). 

Hajautetun mittausjärjestelmän kannalta merkittävä käyttöjärjestelmän 
Networking-osa-alue muodostuu käyttöjärjestelmän- tai sen laajennuksien 
tarjoamista palveluista (TCP/IP, CORBA, DCOM yms.).  Hajautusteknologioille on 
määritelty suosituksia ja standardeja, jotka luovat alustan ns. 
verkkokäyttöjärjestelmän komponenteille. Nämä suositukset ja standardit 
määrittelevät kyseisen verkon (GSM, GPRS, UMTS …) komponenttialustoille 
hajautusarkkitehtuurin, suositeltavat teknologiat sekä palvelut ja liitynnät.  

Näitä komponenttialustoja voidaan yhdistää silloilla, jolloin esimerkiksi 
valmistajakohtaiset ratkaisut voidaan integroida osaksi standardoitua 
verkkojärjestelmää. Tämä ei ole kuitenkaan suositeltavaa vaan suunnittelussa tulisi 
ottaa huomioon käyttöjärjestelmän kaikkien tasojen tarjoamien palveluiden 
soveltuvuus verkkokäyttöjärjestelmän komponenttialustalle. Haasteeksi 
tulevaisuuden käyttöjärjestelmille voitaisiin asettaa uusien toiminta-alustasta 
riippumattomien arkkitehtuurien kehitystyö.  
Seuraavissa kappaleissa on kuvattu toteutuksen evaluointivaiheessa syntyneen uuden 
arkkitehtuurin keskeisimmät ominaisuudet. 

 

4.2.3. Pilotin arkkitehtuuri 
 
Seuraavissa kappaleissa on kuvattu pilotin käyttöjärjestelmäkomponenttien 
toimintaa, arkkitehtuureja ja rajapintoja sekä dynaamiseen konfiguroinnin 
periaatteita sisältäen verkonhallintaan liittyvät asiat. Lisäksi on kuvattu hajautetun 
mittausjärjestelmän suorituskykyyn, ylläpidettävyyteen ja käyttöjärjestelmä-
riippumattomuuteen liittyviä laiteohjainarkkitehtuurillisia asioita. 
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4.2.3.1. Monikanava- ja kaksoisarkkitehtuurit 
 
Monikanava-arkkitehtuurit käsittää kaikki hajautusarkkitehtuurit. Eri valmistajilla on 
tarjolla monia vaihtoehtoja joilla hajautusarkkitehtuurien yhteistoiminnallisuus 
voidaan toteutettaa. Näistä vaihtoehdoista tämän työn yhteydessä on kokeiltu joitakin 
valmistajakohtaisia esimerkkejä, kuten Orbix ja Borland Appserver [21,22]. 
Monikanava-arkkitehtuurit tarjoavat palvelinarkkitehtuureja hyväksi käyttäen 
teknologia-alustan useille esim. IIOP-protokollaa hyödyntäville teknologioille, kuten 
CORBA ja RMI. Nämä palvelinarkkitehtuurit mahdollistavat korkean tason 
palveluiden toteuttamisen läpinäkyvästi järjestelmän kannalta siten, että myös 
palveluiden skaalautuvuus ja hajautus toteutetaan sovelluksesta riippumattomasti. 
Tällaisen arkkitehtuurin voidaan sanoa soveltuvan parhaiten suuriin 
kokonaisjärjestelmiin, kuten puhelinkeskuksiin ja sen verkkoelementtien toiminta-
alustoihin. Hajautetun mittausjärjestelmän osalta monikanava-arkkitehtuurit 
soveltuvat käyttöön vasta suurten konfiguraatioiden osalta, kuten esimerkiksi koko 
verkon kattavassa mittaustietoon perustuvassa automaattisessa puhelun laadun 
valvonnassa ja ohjauksessa. 

Yleisimmät käytössä olevat hajautusarkkitehtuurit perustuvat CORBA- 
arkkitehtuuriin, tai DCOM-arkkitehtuuriin. CORBA on näistä arkkitehtuureista 
eniten tutkittu ja edustaa avointa hajautusarkkitehtuuria. DCOM on suljettu 
hajautusarkkitehtuuri ja perustuu valmistajakohtaisiin ratkaisuihin (Microsoft 
Corporation ltd). DCOM-arkkitehtuuri on hyvin yleisesti käytössä Windows- 
käyttöjärjestelmään perustuvissa toteutuksissa ja CORBA-pohjaiset toteutukset 
vastaavasti sekä Windows- että Unix-käyttöjärjestelmissä.  

Kaksoisarkkitehtuuri tarkoittaa mahdollisuutta käyttää kahta yleisimmin käytössä 
olevaa hajautusteknologiaa (tai asiakkaan vaatimusten mukaista hajautusteknologiaa) 
siten, että palvelu voidaan pitää samana riippumatta hajautusteknologiasta. 
Kaksoisarkkitehtuuri voidaan toteuttaa esim. arkkitehtuurien yhdistävillä silloilla tai 
käyttämällä erityisiä kääntäjiä, jotka tukevat binääritasolla eri valmistajien ORB-
hajautusarkkitehtuureja sekä erillisillä sovelluspalvelimilla, jotka tarjoavat ko. 
palvelut läpinäkyvästi sovellusohjelmoijalle. Tämä mahdollistaa sovellusten 
toteuttamisen siten, että palvelut voidaan pitää samoina, vaikka jouduttaisiin 
vaihtamaan hajautusteknologioita. Tällaisia tarpeita voi esiintyä esim. GSM-, GPRS- 
ja UMTS-verkonhallinnan alueella riippuen operaattorista ja laitevalmistajasta. 
Kaksoisarkkitehtuurin tulee mahdollistaa teknologian muuttaminen konfiguroimalla 
mittausyksikkö uudelleen automaattisesti verkon välityksellä. Tässä työssä on 
tutkittu ja vertailtu mm. binääriyhteensopivia toteutusratkaisuja ja valmistaja-
kohtaisia ratkaisuja. 
 
 

4.2.3.2. Verkonhallinta-arkkitehtuurit ja niiden väliset suhteet 
 
Verkonhallinnan arkkitehtuurit tulee huomioida verkkoelementin suunnittelun 
alkuvaiheessa. Kuvassa 8 on esitetty verkonhallinta-arkkitehtuurin (3GPP) 
sisältämien arkkitehtuurien osa-alueiden välisiä suhteita alkaen vasemmalta 
liiketoiminta-alueen arkkitehtuurivaatimuksista (vrt. liiketoimintaoliot) ja päättyen 
oikeassa reunassa olevaan järjestelmän fyysiseen arkkitehtuuriin [23]. Kuvan 8 
mukainen arkkitehtuuri tukee ODP-viitemallin mukaista analyysi- ja 
suunnitteluprosessia verkonhallinta-arkkitehtuurien osalta [23]. 
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Kuva 8. Arkkitehtuurien väliset suhteet.  

 
 

4.2.3.3. Oliorajapinta  
 
Verkonhallinnan palvelut käyttävät ODP-viitemallin mukaista hajautusarkkitehtuuria 
missä oliot ovat vaihtokelpoisia keskenään. Verkonhallinnan palveluiden osalta 
oliorajapinta on määritelty 3GPP:n suosituksissa [12]. Tässä työssä keskitytään 
arkkitehtuureihin ja niitä tukeviin teknologioihin, jotka mahdollistavat laitteisto- ja 
valmistajariippumattoman oliorajapinnan. Oliorajapinnan teoreettinen malli on 
esitetty kappaleessa 3.2.2. 
 
 
 

4.2.3.4. Verkonhallintaprotokollat 
 
Verkonhallintastandardit määrittelevät mm. verkonhallintaprotokollat joita 
verkkoelementin tulisi noudattaa. Kuvassa 9 on esitetty SNMP-protokollan rakenne 
osana protokollapinoa (OSI) sekä rakenne laitteistotasolla [24]. SNMP on 
ensimmäisiä verkonhallintaan määriteltyjä protokollia ja on yleisimmin käytössä 
verkkolaitteissa ja niiden palveluissa [25]. SNMP on rakenteeltaan yksinkertainen ja 
vaatii toimiakseen vain vähän muistia. SNMP-protokollaa on sovellettu mm. GPRS-
verkkoon Nokian WAP 1.1 palvelimen sekä Ciscon reitittimien hallintaan, joten sen 
käyttö on edelleen suosiossa myös uuden teknologian GPRS-verkkoratkaisuissa [26]. 
Esimerkiksi Windows- ja Linux-käyttöjärjestelmät tarjoavat SNMP 
verkonhallintaprotokollan käyttöjärjestelmäpalveluina. Arkkitehtuurin tulisi 
mahdollistaa verkonhallintaprotokollan vaihtaminen sovellusympäristön mukaan. 
SNMP-protokolla on yhteydetön protokolla ja se ei sovellu laajojen 
verkkojärjestelmien hallintaan. Myöhemmin on kehitetty verkonhallinnan palveluita 
ja niiden suosituksia mm. CORBA-hajautusarkkitehtuuriin perustuen [12]. CORBA- 
pohjaisia toteutuksia verkonhallintaan löytyy useilla valmistajilla, (Lucent ltd, Nokia 
ltd). Lisäksi uutena suuntauksena on käyttää verkonhallinnassa rakenteisen 
dokumentoinnin kuvauskieliä kuten XML.  Tällaista verkonhallintaprotokollaa on 
sovellettu mm. Nokian DX200 keskuksen konfigurointiin [25]. 
 

 



 29
 

80
2.

3

ICMP

ARP
IP

A
TM

TCP UDP
W

W
W

X
M

L

D
N

S

SN
M

P

C
O

R
B

A

...
...

Protocol stack (MIB2)

Transmission

Network

Transport

Application

EGP...

   
 
Kuva 9. SNMP:n rakenne osana protokollapinoa sekä rakenne laitteistotasolla. 

 
Verkonhallintaprotokolla on verkkoelementin kannalta merkittävässä asemassa, 
koska GSM-verkossa saattaa olla jopa 1500:n mittauspisteen konfiguraatioita [1,17]. 
SNMP soveltuu pienimuotoisiin konfiguraatioihin ja CORBA- ja XML-palveluita 
voidaan käyttää laajempiin verkonhallintasovelluksiin. CORBA ja DCOM soveltuvat 
hyvin verkon hallintaan, mittauselementin mittaustietojen siirtämiseen sekä 
mittalaitteen ohjaamiseen. XML soveltuu hyvin mittausyksikön konfigurointiin 
tietyin rajoituksin, josta tarkemmin seuraavassa kappaleessa. 
 
 

4.2.3.5. Kaksivaiheinen verkkoelementin konfigurointi 
 
Työssä on kehitetty ns. kaksivaiheinen verkkoelementin konfigurointi, jossa 
sovelletaan SNMP-protokollaa ”matalan tason konfigurointiin” (kuva 10). SNMP:n 
avulla aktivoidaan tuotteen ominaisuuksia siten, että tämä mahdollistaa korkeamman 
tason palvelujen käytön tuotteen konfigurointiin suositusten mukaisesti. SNMP:tä 
voidaan käyttää matalan tason konfigurointiin, koska se voidaan helposti 
implementoida laiteohjaintasolla itsenäiseksi moduuliksi. Tällöin ei tarvita 
sovellusohjelmaa, tai se saa olla vioittunut, ilman että ylläpito- tai huoltotoiminnot 
kärsivät. Lähes kaikki käyttöjärjestelmät tukevat SNMP-protokollaa. SNMP soveltuu 
myös hyvin verkon valvontaan, vaikkakin sen merkitys GSM-, GPRS- ja UMTS-
verkoissa on vähenemässä [25]. Suositusten mukaiset XML-yms. (3GPP, CORBA) 
verkonhallinnan palvelut ovat huomattavasti SNMP:tä monimutkaisempia, joten 
niiden implementoiminen laiteohjaintasolle ei yhtä helppoa. 

Kuvassa 10 matalan tason konfigurointiin soveltuvia protokollia (esim. SNMP) 
voidaan käyttää tuotteen valmistuksessa, asennuksessa, huoltotilanteissa ja 
testauksessa. Korkeamman tason konfigurointiin soveltuvia protokollia kuten esim. 
XML ja SOAP voidaan käyttää mittausyksikön asennukseen, ylläpidon päivitys-, 
ohjaus- ja testaustarpeisiin mutta niiden käyttö yksittäisen mittaustiedon siirtoon 
rajoittuu suorituskykyyn ja  tiedonsiirron ennustettavuuteen liittyviin tekijöihin. 
Muita korkeamman tason protokollia, kuten CORBA voidaan käyttää mittausyksikön 
tiedonsiirrossa ja palveluiden hajautuksessa vastaten tuotteen kohdeympäristön 
vaatimuksia (GPRS, UMTS jne.). Tässä työssä on toteutettu kuvan 10 mukainen 
kaksitasoinen konfigurointi käyttäen SNMP-protokollaa ja XML-teknologiaa 
(SOAP). Kaksitasoinen konfigurointi voidaan toteuttaa myös muilla 
verkonvalvontaan ja hallintaan soveltuvilla protokollilla ja teknologioilla. 
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Kuva 10. Mittauselementin kaksitasoinen konfigurointi. 

 
 

4.2.3.6. Verkonhallintaprotokollien välinen yhteistyö 
 
Korkeamman tason verkonhallintaan liittyvien palveluiden toteutus voidaan tehdä 
valitsemalla hajautusteknologia palveluiden toteuttamista varten, tai käyttämällä 
sovelluspalvelimia, joiden avulla palveluista voidaan tehdä mittausyksikön kannalta 
läpinäkyviä ja toteutusteknologiasta riippumattomia. Kuvassa 11 on esitetty 
CORBA-hajautusarkkitehtuuriin perustuva toteutusratkaisu, jonka avulla saatetaan 
muut verkonhallinnan protokollat, kuten SNMP, CIMP toimimaan yhteistyössä 
CORBA-palveluiden kanssa. Kuvan 11 mukaisessa toteutuksessa on käytetty siltaa 
sovittamaan SNMP- ja CIMP-protokollien erilaisuudesta johtuvat tekijät CORBA- 
yhteensopiviksi. Kolmantena vaihtoehtona on esitetty mm. GIOP-protokollan käyttöä 
sovittamaan Corba-pohjaisia hallintaprotokollia käytettyihin palveluihin. 
Kuvan 11 mukaisessa tapauksessa oletetaan, että protokollien tulkinta  SNMP:n 
tiivistetyn MIB määritelmän ja ODP IDL:n välillä tehdään mieluummin sillassa, kuin 
suoraan hallittavassa mittausyksikössä. On huomattava, että kuvassa 11 esitetty malli 
ei ole ollut vielä virallisesti hyväksytty ITU:n vuoden 1998 suosituksessa [23]. 
Kuvan 11 mukainen SNMP-CORBA-silta voitaisiin toteuttaa laiteohjaintasolla 
vaihdettavan konfigurointimodulin avulla. Suosituksen mukaan tällaista palvelua ei 
kuitenkaan kannata toteuttaa itse mittausyksikköön. Suosituksen mukainen tilanne 
kaipaisi jatkotarkastelua palvelua suorittavan laitteiston osalta siten, että 
suorituskykyyn liittyvät asiat voitaisiin määritellä yksiselitteisesti. 
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Kuva 11. Verkonhallintaprotokollien yhteistyö sillan avulla. 

 
Käytännön tilanteessa voisi olettaa, että suorituskykyyn liittyvät asiat voidaan 
määritellä riittävän tarkasti myös tilanteessa, jossa SNMP-CORBA-silta toteutetaan 
hajautetun mittausjärjestelmän mittausyksikössä. Tätä suositusta ja siihen liittyvää 
tutkimuksen osa-aluetta ei ole evaluoinnin avulla pyritty kumoamaan. 
 
 

4.2.3.7. Verkkoelementin liityntä ja informaatiorekisteri 
 
Pilottia suunniteltaessa pyrittiin ottamaan huomioon verkkoelementin liityntään 
vaikuttavat tekijät avoimen hajautusarkkitehtuurin mukaisesti. Verkkoelementin 
tulisi olla liitettävissä yleisimmin käytettävissä oleviin verkonhallintajärjestelmiin, 
kuten SNMP. Pilotin mukaisessa tapauksessa on alemman tason 
verkonhallintaprotokollaksi valittu SNMP, koska se on yleisesti käytössä 
verkkoelementtien ja palvelujen hallinnassa sekä mm. Linux- ja Windows-käyttö-
järjestelmissä. XML-pohjaisten protokollien ja tiedostoformaattien käyttö 
mittausyksikön konfigurointiin on suositeltavaa GSM-, GPRS- ja UMTS- 
verkonhallintasovelluksissa. Verkkoelementti voi sisältää rajoittamattoman määrän 
muita liityntöjä, joita voidaan dynaamisesti konfiguroida esim. 
verkonhallintaprotokollan avulla.  
SNMP-verkonhallintaprotokolla ei noudata ODP:n mukaista IDL-liityntärajapintaa 
MIB-informaatiorekisterille vaan IP- ja UDP-protokollan päälle rakennettua SNMP-
MIB-tietorakenteiden hallintasovelluksen liityntää (agentti). MIB-osoiteavaruus 
muodostaa hierarkkisen MIB-osoitepuun, mikä perustuu MIB-II:n mukaiseen 
Internetobjektien hallintastandardiin [27]. IANA (Internet Assaigned Numbers 
Authority) ylläpitää MIB-osoitepuun osoitteistoa, josta voidaan varata haaroja eri 
organisaatioille [28]. Johtuen SNMP:n yksinkertaisesta luonteesta yleispätevää ODP-
IDL liityntää ei voida toteuttaa SNMP:n MIB määrityksiä noudattaen. SNMP:n MIB-
määritysten mukainen toiminnallisuus voidaan kuitenkin helposti saattaa toimimaan 
ODP-IDL-liitynnän mukaisesti. Jos SNMP:n MIB määritykset saatetaan toimimaan 
ODP-IDL määritysten mukaisesti esim. sillan avulla, niin tällöin myös SNMP:n ja 
CORBA:n välinen kaksisuuntainen yhteistoiminnallisuus on mahdollista [29]. 
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Aiemmin esitetyn kaksoisarkkitehtuurin mukaisesti voidaan verkkoelementin 
verkonhallintaprotokollaa laajentaa ns. korkeamman tason protokollaksi, jolloin 
yhdenaikainen verkonhallinta näiden protokollien avulla on mahdollista. Matalan 
tason konfigurointiprotokollaa voidaan käyttää dynaamiseen palvelujen ja liityntöjen 
päivittämiseen sekä ylläpitoon esim. informaatiorekisteriä päivittämällä. Esimerkiksi 
lataamalla XML-jäsenninpalvelu dynaamisesti mittausyksikön verkonhallinta-
palvelun käyttöön mahdollistetaan XML-tyyppisten konfigurointitietojen päivitys 
Web-selaimen, tai muun XML-formaattia tukevan palvelun avulla.  

Konfigurointitiedoston käyttöoikeudet voidaan jakaa verkon kautta siten ettei 
erillistä palvelinta tarvita vaan käyttäjä voi muokata konfigurointitietoja suoraan 
tietokoneen levyllä olevaan XML-tiedostoon. Suojaustoiminnot voidaan toteuttaa 
esimerkiksi alemman tason verkonhallintaprotokollan informaatiorekisteriä 
ohjaamalla ja käyttöjärjestelmäpalveluja konfiguroimalla.  
 
 

4.2.3.8. Verkon hallinnan integraation referenssipisteet (IRP) ja 
perusrakenne 

 
3GPP on märitellyt verkon integraatioon liittyvät referenssipisteet ja teknologiat joita 
näissä referenssipisteissä tulisi noudattaa. GSM:n kehityksen alkuvaiheessa ei ole 
standardoitu verkonhallinnan protokollia vaan niiden toteutus jätettiin valmistajien 
määriteltäväksi. Tästä johtuen myöhemmin GSM-verkon hallinnassa on alettu 
hyödyntämään UMTS- ja GPRS-verkoille määriteltyjä suosituksia ja standardeja. 
Kuvassa 12 on esitetty UMTS-verkolle esitetty verkonhallinnan sovellustason 
perusrakenne ja erään integrointipisteen (IRP) esimerkki [23]. Kuvassa 12 esitetty 
verkkoelementti (NE) pitää tyypillisesti sisällään seuraavanlaisen rakenteen [23]: 
 
Verkkoelementti->Kehikko->Pistoyksikkö->Portti 
 
Portin avulla verkkoelementti liittyy verkkoon useiden protokollakerrosten kautta. 
Päällimmäisimpinä kerroksina protokollakerroksien päällä ovat verkonhallinta-
protokollat ja niitä käyttävät verkonhallintasovellukset. 
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Kuva 12. Verkonhallinnan perusrakenne ja IRP:n esimerkki. 
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4.2.3.9. Laiteohjainarkkitehtuurit 
 
Laiteohjainarkkitehtuurin tulisi tarjota mahdollisuus dynaamiseen laiteohjaimien tai 
palveluiden lataamiseen ja poistamiseen sekä niiden konfigurointiin. Lisäksi 
laiteohjainarkkitehtuurin tulisi olla käyttöjärjestelmäriippumaton ja tarjota 
mahdollisuuden käyttää sekä käyttöjärjestelmäsidonnaisia palveluita, että 
käyttöjärjestelmäriippumattomia palveluita. Laiteohjainarkkitehtuurin tulisi 
mahdollistaa sekä kerneltilan että käyttäjätilan laiteohjaimet. Käyttäjätilan 
laiteohjaimien kehitystyö on huomattavasti helpompaa, kuin kerneltilan 
laiteohjainten mutta niiden toiminta on käyttäjätilassa huomattavasti hitaampaa. 

Tässä luvussa kuvatut laiteohjainarkkitehtuurit perustuvat kerrostyyppisiin 
laiteohjainarkkitehtuureihin (vrt. kappale 4.2.3.10), kuten Streams Framework. 
Linux-käyttöjärjestelmään on olemassa LGPL-lisensoitu LiS-Streams framework 
[30], mikä vastaa Posix:lle aikoinaan tehtyä kerrostyyppistä Streams Framework 
laiteohjainarkkitehtuuria. Samankaltaista laiteohjainarkkitehtuuria on sovellettu 
myös mm. Sun Microsystems Streams Framework ympäristöön [31]. Kerros-
tyyppisiä kaupallisia laiteohjainarkkitehtuureita löytyy myös muilta valmistajilta 
[32]. 

Kuvassa 13 on esitetty eräs ns. kerrostyyppinen laiteohjainarkkitehtuuri ja sen api-
rajapinnan laajennusosa käyttöjärjestelmän kerneliin [32]. Tämän api-rajapinnan 
avulla saadaan toteutuksesta käyttöjärjestelmäriippumaton ja GPL-lisenssivapaa. 
Lisäksi laajentamalla tätä api-rajapintaa voidaan toteuttaa ”plug and play”- 
ominaisuuksia PCI-korteille (compact PCI) samoin kuten PCMCIA-korttien 
yhteydessä. Lis-Streams Framework ei mahdollista käyttöjärjestelmäriippumatonta 
toteutusta sellaisenaan vaan edellyttää sovelluskehittäjän tekevän kyseisen moduulin 
käyttöjärjestelmämuunnosta varten. Tämä heikentää valmistajan tuotesuojaa, eikä ole 
suositeltavaa esim. Linux-käyttöjärjestelmän yhteydessä [30,33].  
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Kuva 13. Kerrostettu laiteohjainarkkitehtuuri, user- tai kerneltila. 
 
Suunnittelussa on huomioitava ns. vapaiden GPL-lisensoitujen laiteohjain-
rajapintojen mahdolliset tekijänoikeudelliset asiat (mm. USA:ssa). Tällaisia esiintyy 
mm. Linux-käyttöjärjestelmän yhteydessä. Käyttöjärjestelmästä riippumatta on 
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huomioitava mahdollisten GPL-tms. lisensoitujen laiteohjainarkkitehtuurien ja niihin 
liittyvien mahdollisesti patenteilla suojattujen yksityiskohtien vaikutukset lopulliseen 
toteutukseen. 

Markkinoilla on tarjolla laiteohjaimien kehitysympäristöjä, jotka antavat 
valmistajalle mahdollisuuden toteuttaa GPL-lisenssistä riippumattomia laiteohjaimia. 
Nämä laiteohjainkehitysympäristöt ovat ns. kolmannen osapuolen valmistamia 
riippumattomia laiteohjaimen suoritusalustoja. Kolmannen osapuolen mahdolliset 
lisenssirikkomukset yms. eivät vaikuta loppukäyttäjän oikeuksiin valmistaa, jakaa ja 
myydä GPL-vapaita laiteohjaimia. Laiteohjain tulisi tällöin valmistaa GPL (LGPL)- 
tms. lisenssin edellyttämällä tavalla. 
 
 

4.2.3.10. Kerroksittaiset sekä rinnakkaiset laiteohjainarkkitehtuurit 
 
Kerroksittaiset laiteohjaimet ovat osana laiteohjainpinoa, missä kaikki laiteohjaimet 
yhdessä prosessoivat IO-kutsuja. Esimerkiksi kerroksittaisella laiteohjaimella 
voitaisiin lukea kaikki kutsut levyohjaimelle ja ne voitaisiin salata tai purkaa levylle 
kirjoitettaessa tai levyltä luettaessa. Tällöin ko. laiteohjain voisi olla pinottuna 
päällimmäiseksi pinoon ja suorittaisi ainoastaan salausta ja salauksen purkamista 
[32]. 
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Kuva 14. Rinnakkaistyyppinen, kerroksittainen laiteohjainarkkitehtuuri. 

 
Kuvan 14 mukainen arkkitehtuuri on toteutettu kahdella rinnakkaisella 
arkkitehtuurilla, joista toisessa käytetään ns. kernelmodulia (API), mikä mahdollistaa 
käyttöjärjestelmäriippumattoman ohjelmakoodin, koska kaikki laitteistoon tapahtuva 
kommunikointi suoritetaan yhden kerneliin toteutetun rajapinnan kautta. Tämän 
arkkitehtuurin rinnalle on lisätty mahdollisuus käyttää käyttöjärjestelmälaajennuksia, 
kuten ohjelmakirjastoja joilla voidaan kommunikoida suoraan laitetasolle.  

Käyttöjärjestelmäriippuvien ohjelmakirjastojen käyttö heikentää laiteohjainkoodin 
uudelleenkäyttöä muissa käyttöjärjestelmissä. Ohjelmakirjastojen käyttö on 
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tyypillistä esimerkiksi Windows-ympäristössä [12]. Linux-ympäristössä 
käyttöjärjestelmäsidonnaisten ohjelmakoodien käyttö vähentää laiteohjaimen 
ohjelmakoodin uudelleenkäyttöä sekä valmistajan tuotesuojaa sovellusohjelmien 
osalta. Koska laiteohjain voidaan kääntää myös osaksi (L)GPL-lisensoitua kerneliä 
aiheutuu tästä epävarmuustekijöitä laiteohjaimeen mahdollisesti sijoitettavien 
nopeudeltaan kriittisten ohjelmien joutumisesta (L)GPL-lisenssin alaisuuteen. 
(L)GPL-lisenssi edellyttää, että kaikki ohjelmakoodi, mikä on sen alaisuudessa tulisi 
olla vapaasti saatavilla sekä dokumentoitu ilman korvausta [41].  

Kuvan 14 mukaisella arkkitehtuurilla voidaan myös suojata tuotetta joutumiselta 
GPL-lisenssin alaisuuteen, jolloin kernelmoduli toimii suojamoduulina, jonka kautta 
kaikki kommunikointi kerneliin tapahtuu. Tämä edellyttää kuitenkin johdonmukaista 
lisenssien tulkintaa sekä suunnitteluvaiheessa että toteutusvaiheessa [33]. 
Käyttämällä kolmannen osapuolen valmistamaa kerneliin tehtyä api-moduulia 
saavutetaan tällä lisäsuojaa yrityksen tuotteille, jotka on toteutettu toimiviksi GPL- 
lisenssin alisuudessa olevassa käyttöjärjestelmässä. Lisäsuoja saavutetaan, koska api- 
moduuliin liittyvät lisenssiloukkaukset yms. eivät vaikuta tätä api-rajapintaa 
hyödyntäviin yrityksiin ja sen tuotteisiin.  

Tässä työssä on sovellettu käyttöjärjestelmäriippumatonta user-tilan laiteohjainta, 
jonka rinnalla on käytetty käyttöjärjestelmä sidonnaisia palveluita ja laajennuksia, 
jotka takaavat riittävän laitteisto- ja käyttöjärjestelmäyhteensopivuuden (Java VM, 
JIT-compiled). SNMP-verkonhallintaprotokolla on toteutettu laiteohjaintasolla 
käyttöjärjestelmätason palveluna, jonka avulla XML-SOAP pohjainen 
konfigurointimoduuli voidaan asettaa aktiiviseksi. Tähän liittyvästä dynaamisesta 
konfiguroinnista on kerrottu tarkemmin seuraavassa kappaleessa. 
 
 

4.2.3.11. Dynaaminen konfigurointi ja parametrisointi 
 
Analyysivaiheessa todettiin parametrisoinnin olevan keskeinen tekijä hajautetun 
mittausjärjestelmän toteutuksessa (aiheutti ristiriitoja liityntöjen osalta). Seuraavassa 
on kuvattu dynaamisen konfiguroinnin ja parametrisoinnin periaatteita.  

Parametrisointi voidaan toteuttaa hyvin monella tavalla. Voidaan käyttää suoraa 
datayhteyttä mittausyksikön tietorakenteisiin, erillistä parametrisointia ohjaavaa 
palvelinta, tai esim. rakenteiseen dokumentointiin (XML) liittyviä palvelimia tai 
apukirjastoja. Palvelut voidaan myös hajauttaa muille koneille siten, etteivät ne 
kuormita mittausyksikköä. Dynaamista konfigurointia voidaan toteuttaa myös 
laiteohjaintasolla lataamalla halutut palvelut laiteohjaimen käyttöympäristön 
suoritettavaksi. Tällöin voidaan sanoa, että laiteohjaintason dynaamista 
konfigurointia ohjataan parametrisoimalla mittausyksikköä. Eräs dynaamisen 
konfiguroinnin toteutus laiteohjaintasolla on esitetty kuvassa 15. 

Dynaamiseen laiteohjainten lataamiseen ja hallintaan on kehitetty ns. HotSwap-
tekniikka ja arkkitehtuuri [32]. Liittämällä tähän arkkitehtuuriin palvelurajapinta, 
joka esimerkiksi verkonhallintaprotokollan avulla mahdollistaa mittausyksikön 
dynaamisen konfiguroinnin automaattisesti verkon välityksellä lisäten järjestelmän 
vikasietoisuutta hallittavuutta ja ylläpidettävyyttä. 

Kuvassa 15 on esitetty periaate, miten HotSwap-tekniikka yhdistettynä 
käyttöjärjestelmäriippumattomaan arkkitehtuuriin mahdollistaa laitteistotason 
konfiguroinnin ajonaikaisesti ja käyttöjärjestelmästä riippumattomasti [32].  
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Kuva 15. Laiteohjaimen dynaaminen konfigurointi (HotSwap). 

Dynaaminen konfigurointi tulisi suorittaa verkonhallintajärjestelmän avulla sille 
määriteltyjen suositusten mukaisesti. Yleisesti käytössä oleva menetelmä UMTS- 
verkkojen verkkoelementtien konfiguroinnissa on XML-kuvauskielellä määritellyt 
konfigurointitiedostot. Samaa menetelmää voidaan käyttää myös hajautetun 
mittauselementin dynaamisessa konfiguroinnissa. Vertailutietoja XML-kuvauskielen 
käytöstä dynaamisessa konfiguroinnissa on esitetty kappaleessa 4.3.3 ja 4.3.4.  

Käyttämällä XML-toteutuksen yhteydessä SOAP-protokollaa saadaan 
toteutuksesta laitteistoriippumaton, koska sen käyttö ei edellytä mitään muutoksia 
internetin perusrakenteisiin. SOAP on HTTP:n mukana kulkeva palan XML:ää. 
Kuljetusprotokollaksi soveltuu myös muut protokollat, kuin HTTP [34,35]. 
Dynaamiseen konfigurointiin voidaan soveltaa myös muita XML:än perustuvia 
protokollia, kuten XML-script. Tämä mahdollistaa ns. älykkäät 
konfigurointitiedostot tarjoamalla ohjelmointirajapinnan osana rakenteista 
konfigurointitiedostoa [36]. 

 
 

4.2.3.12. Hajautusteknologiat 
 
Hajautetun mittausjärjestelmän mittauksia tuottava elementti ei sisällä 
käyttöliittymää itsessään vaan on hallittavissa verkonhallinnan käyttöliittymien 
kautta. Liitynnät mittauksia tuottavaan elementtiin ja sen palveluihin voivat 
noudattaa asiakkaasta riippuen erilaisia hajautustekniikoita. Hajautustekniikoita on 
esitelty kirjassa ”Client/Server programming with Java and Corba” [37]. 
Merkittävimmäksi asiaksi mittauselementin osalta nousivat suorituskykyyn liittyvät 
asiat. Kappaleessa 4.3 on esitetty mittaustuloksia eri teknologioiden suorituskykyyn 
liittyen.  
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4.2.3.13. Palvelinarkkitehtuurit 

 
Yhdistämällä avoin hajautusarkkitehtuuri (ODP) ja palvelurajapinta sovellus-
palvelinarkkitehtuuriin siten, että voidaan käyttää myös muita hajautusteknologioita 
saadaan aikaan skaalautuva ja sovelluksille läpinäkyvä arkkitehtuuri. Tämä 
arkkitehtuuri mahdollistaa teknologioiltaan erilaisten toteutusten yhteen liittämisen 
palvelimen tarjoaman palvelun pysyessä muuttumattomana. 

Uudet palvelinarkkitehtuurit integroivat jo tunnetut komponenttiteknologiat 
yhdelle palvelimelle tarjoten asiakkaan tarpeisiin soveltuvia riittävän 
suorituskykyisiä komponentteja, jotka voidaan saattaa toimimaan vaihtuvissa 
ympäristöissä, ilman että tarvitaan uudelleenohjelmointia siinä määrin, kuin 
porttiteknologiarajoitteisilla menetelmillä toteutettaessa. Työkalujen valinnalla on 
keskeinen merkitys palvelujen kehitystyössä (työkalut valitaan asiakkaan tarpeiden 
mukaan).   

Hajautettu mittauselementti voidaan standardoida siten ettei sen perus-
toiminnallisuutta tarvitse juurikaan muuttaa. Hajautetun mittausjärjestelmän 
mittausyksikkö sisältää mittausten kannalta kriittisimmät prosessit. Kaikki muu 
voidaan hajauttaa, tai antaa sovelluspalvelimelle hajautettavaksi. 

Palvelujen toteutuksen osalta tulee huomioida, että GPRS- ja UMTS-verkko-
operaattorit suojaavat palvelunsa patentoimalla keskeisimmät verkkopalvelut, jotka 
näkyvät loppukäyttäjille [42]. On myös mahdollista, että verkko-operaattorit 
suojaavat tulevaisuudessa verkonhallintaan liittyviä palveluita niiltä osin, kun ne 
eivät liity yleisesti sovittuihin esim. 3GPP:n suosituksiin.  
 
 

4.3. Teknologioiden vertailua 
 

Teknologioita vertailtiin niiden suorituskyvyn osalta ohjelmoimalla testaussovellus 
tiedonsiirron vasteaikojen mittaamiseksi. Vasteaikoja mitattiin kuvien 17,18, 20 ja 21 
mukaisille tapauksille. Mittaukset perustuvat kirjaan ”Client / Server Programming 
with JAVA and CORBA” [37]. Mittaukset on suoritettu kahdella eri testiympäristöllä 
laitteistovaikutusten selvittämiseksi. Tuloksia on vertailtu kuvan 16 mukaisiin 
tapauksiin [39]. Lisäksi on esitetty vertailuja ja arviointeja hajautetun 
mittausjärjestelmän pilotin kannalta keskeisimpien teknologioiden välillä. 

Seuraavassa kappaleessa esitetyt CORBA-DCOM- ja RMI-suorituskykymittaukset 
on laadittu kirjallisuuslähteeseen perustuen suorittamalla joitakin vertailumittauksia. 
DCOM-CORBA- ja RMI-hajautusteknologioiden suorituskyky noudattaa 
pääpiirteittäin kuvien mukaista mallia. Muiden hajautusteknologioiden 
suorituskykymittaukset on tehty myös kirjallisuuslähteen mukaisesti sekä 
suorittamalla joitakin vertailumittauksia ja  arviointeja mittausyksikön laitteiston 
vaikutuksille suorituskykyyn [37,38]. 
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4.3.1. Hajautusteknologioiden suorituskyvyn vertailu 
 

4.3.1.1. DCOM-CORBA -RMI 
 
Kuvassa 16 on esitetty vertailu DCOM-, RMI- ja CORBA-hajautusteknologioille 
sekä vertailtu niitä perinteiseen ethernet pistokeyhteyden suorituskykyyn. CORBA- 
ja DCOM hajautusteknologiat ovat lähes yhtä nopeita riippumatta siirrettävän datan 
suuruudesta [39]. Tässä lähteessä esitetty RMI-mittaustulos poikkeaa huomattavasti 
myöhemmin esitettävän JIT-compiled tyyppisen RMI:n suorituskyvystä. 
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Kuva 16. CORBA-DCOM-PISTOKE suorituskyvyn vertailumittaus (remote).  
 
* = Lähteessä esitetty uusintamittaus (vrt. kuva 18) 
 
Pistoke-tyyppinen yhteys on nopein johtuen tämän protokollan pienemmästä 
prosessointitarpeesta. CORBA ja DCOM ovat ns. korkeamman tason protokollia ja 
käyttävät toimiakseen TCP/IP-yhteyttä (pistoke). 

Vertailtaessa RMI-toteutusta DCOM- tai CORBA-hajautusteknologioiden 
suorituskykyä havaitaan, että Java-teknologialla toteutettu RMI on huomattavasti 
hitaampi datansiirrossa riippumatta lähetettävän datan suuruudesta. RMI:n heikompi 
suorituskyky voi osaltaan johtua Java-virtuaalikoneiden suorittamien metodikutsujen 
heikommasta suorituskyvystä verrattuna CORBA:n ORB:hen.  

DCOM vastaa arkkitehtuuriltaan osittain CORBA-ODP:n mukaista hajautusmallia 
ja sisältää oman ORB-suorittimen. Tämä selittää osaltaan CORBA:n ja DCOM:n 
samankaltaiset suorituskykytulokset. Microsoft on ollut mukana OMG:n työryhmissä 
kehittämässä hajautusmekanismeja ja niiden suosituksia. DCOM-teknologia on 
kehitetty OMG:n CORBA-teknologian jälkeen. 
Mittausten osalta on huomattava, että käytettävän laitteiston vaikutus on merkittävä, 
joten kuvien osoittamat absoluuttiset arvot ovat vain suuntaa antavia. Java-pohjaiset 
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toteutukset ovat suhteellisesti huomattavasti hitaampia pienemmillä datamäärillä, 
kuin vastaavat vasteajat DCOM- ja CORBA-pohjaisilla toteutuksilla. Lisäksi on 
huomattava, että mittaukset on toteutettu verkon yli kahden koneen välillä, joten 
tulokset paranevat huomattavasti DCOM- ja CORBA-pohjaisilla toteuksilla 
paikallisesti suoritettuina. Vastaavasti Java-pohjaiset toteutukset ovat taas 
suhteellisesti hitaampia myös paikallisesti ajettuina. 

Vertailemalla kuvia 16, 17 ja 18 voidaan todeta, etteivät hajautusarkkitehtuureihin 
liittyvät suorituskykyasiat ole aina yksiselitteisiä. Kuvan 16 mukaisessa tapauksessa 
on vaikea arvioida RMI-mittausten oikeellisuutta, johtuen riittämättömistä tiedoista 
testausolosuhteista. Kuvassa 18 esitettyjen mittausten mukaisesti 
hajautusarkkitehtuureiden välillä saattaa olla huomattavia eroja jopa saman 
hajautusarkkitehtuurin eri toteutustapojen välillä.  

Suunniteltaessa asiakaskohtaista mittaussovellusta tulisi aina suorittaa 
hajautusteknologioiden arviointi kokeellisesti, mikäli suorituskykyyn liittyvät tekijät 
eivät ole tarkasti tiedossa sovelluskohteen ympäristöolosuhteissa. Tiedon karttuessa 
sovelluksia tehtäessä voidaan kokeellisen arvioinnin määrää pienentää. Referenssejä 
voidaan käyttää myös hyväksi ennustettaessa tiedon läpimenoaikoja eri 
sovelluskohteiden ympäristöolosuhteissa.  
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4.3.1.2. Local Ping -mittaukset 
 
Kuvassa 17 on esitetty mittaustulokset hajautusarkkitehtuurien suorituskyvylle 
erilaisissa client-server toteutuksissa ping-protokollalla paikallisesti mitattuna [37]. 
Kuvasta 17 voidaan huomata, että kaikkein helpoin hajautusteknologia on myös 
kaikkein hitain. Java appletit ovat yli sata kertaa hitaampia riippuen toteutustavasta ja 
Java servletit ovat yli viisikymmentä kertaa hitaampia, kuin vastaavat toteutukset 
esim. CORBA-pohjaisena [37,38]. 
 

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

local / ms

Lo
ca

l

Time/ms

(c)Java applet CGI, (s)Java, (orb)[Java, applet CGI]

(c)Java, (s)Java, (orb)[Datastream socket]

(c)Java applet to servlet, (s)Java, (orb)[Java, applet to servlet]

(c)Java to servlet, (s)Java, (orb)[Java, applet to servlet]

(c)Java applet (interpreted), (s)Java (JIT compiled), (orb)[Visibroker, Java]

(c)Java applet (JIT compiled), (s)Java (JIT compiled), (orb)[Visibroker, Java]

(c)Java (interpreted), (s)Java (interpreted), (orb)[Visibroker, Java]

(c)Java (JIT compiled), (s)C++, (orb)[Visibroker, C++, Java]

(c)Java, (s)Java, (orb)[Datagram socket]

(c)Java (JIT compiled), (s)Java (JIT compiled), (orb)[Visibroker, Java]

(c)Java, (s)Java, (orb)[Buffered stream socket]

(c)C++, (s)Java (JIT compiled), (orb)[Visibroker, C++, Java]

(c)Java RMI (JIT compiled), (s)Java RMI (JIT compiled), (orb)[Java, RMI]

(c)C++, (s)C++, (orb)[Visibroker, C++]

(c)Java, (s)Java (JIT compiled), (orb)[Buffered datastream socket]

(c)Java applet CGI, (s)Java, (orb)[Java, applet CGI] 827,9

(c)Java, (s)Java, (orb)[Datastream socket] 400,6

(c)Java applet to servlet, (s)Java, (orb)[Java, applet to servlet] 103,9

(c)Java to servlet, (s)Java, (orb)[Java, applet to servlet] 61,7

(c)Java applet (interpreted), (s)Java (JIT compiled),
(orb)[Visibroker, Java]

30,2

(c)Java applet (JIT compiled), (s)Java (JIT compiled),
(orb)[Visibroker, Java]

16,1

(c)Java (interpreted), (s)Java (interpreted), (orb)[Visibroker, Java] 6,7

(c)Java (JIT compiled), (s)C++, (orb)[Visibroker, C++, Java] 5,7

(c)Java, (s)Java, (orb)[Datagram socket] 4,2

(c)Java (JIT compiled), (s)Java (JIT compiled), (orb)[Visibroker,
Java]

3,9

(c)Java, (s)Java, (orb)[Buffered stream socket] 3,7

(c)C++, (s)Java (JIT compiled), (orb)[Visibroker, C++, Java] 3,6

(c)Java RMI (JIT compiled), (s)Java RMI (JIT compiled), (orb)[Java,
RMI]

3,1

(c)C++, (s)C++, (orb)[Visibroker, C++] 2,3

(c)Java, (s)Java (JIT compiled), (orb)[Buffered datastream socket] 1,7

local / ms

 
Kuva 17. Local ping -mittaustulokset hajautusarkkitehtuureille.  

(c)     =  client 
(s)     =  server 
(orb) =  Object request broker technology 
Jit Compiled = Just In Time Compiled 
 
Lyhennys JIT-Compiled tarkoittaa sitä, että IDL-Java määrittelee standardi-
rajapinnan sidonta-oliolle ja tynkä-oliolle, mikä takaa binääriyhteensopivuuden eri 
toimittajien ORB:lle. Tämä mahdollistaa esimerkiksi kahden eri valmistajan 
liityntöjen käyttämisen, vain vaihtamalla valmistajakohtainen ORB, jolloin 
mittausyksikön palvelurajapintaa ei tarvitse erikseen muuttaa [37].  
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Remote Ping -mittaukset 
 
Kuvassa 18 on esitetty mittaustulokset hajautusarkkitehtuurien suorituskyvylle 
erilaisissa client-server toteutuksissa ping-protokollalla verkon yli mitattuna [37]. 
Kuten mittauksista voidaan huomata ovat ns. helposti implementoitavat teknologiat 
mittauksissa hitaimpia. Mielenkiintoista on kuitenkin huomata, että C++- ja DCOM-
toteutus eivät ole verkon yli tapahtuvassa RPC-kutsussa (ping) nopeimpia vaan ovat 
jopa Java RMI-toteutusta (JIT-compiled) heikompia. Syynä tähän saattaa olla, että 
ping-operaatiossa siirrettävän datan suuruus on hyvin pieni, jolloin merkittävimmäksi 
tekijäksi muodostuu liityntärajapintoihin liittyvien metodien alustus ja rekisteröinti, 
jolloin niiden hitaus voi vaikuttaa lopputulokseen. Joissain tapauksissa voivat myös 
mahdolliset nimipalvelukutsut vaikuttaa lopputulokseen  

Kuten kuvissa 16 ja 18 on esitetty, niin ovat tulokset hieman ristiriitaisia RMI:n 
osalta. Mittaustulosten perusteella voidaan päätellä, että hajautusteknologian 
valintaan vaikuttavat myös toteutettavan sovelluksen ja käytettävien 
hajautusteknologiayhdistelmien yhteensopivuusasiat. Kaikki teknologiat eivät 
sovellu kaikkiin sovelluksiin, joten käytettävät hajautusteknologiat tulisi aina 
evaluoida ennen lopullisen toteutuksen aloittamista, mikäli suorituskykyasiat ovat 
keskeisiä [37,38]. 
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Kuva 18. Remote ping -mittaustulokset hajautusarkkitehtuureille.  

(c)     =  client 
(s)     =  server 
(orb) =  Object request broker technology 
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4.3.2. SNMP-CORBA 
 
SNMP ja CORBA eivät ole suoraan vertailukelpoisia keskenään, koska SNMP on 
protokolla ja CORBA on hajautusarkkitehtuuri mutta näiden mahdollistamia 
palveluita voidaan verrata keskenään. 

SNMP:n toiminta perustuu UDP-protokollaan, mistä johtuen sen suorituskyky ei 
riitä suurten tietomäärien luotettavaan siirtämiseen. SNMP:ssä perusoperaatiot, joita 
voidaan käyttää, ovat muuttujien kysely (Get), kirjoittaminen (Set), puurakenteen 
seuraavan arvon lukeminen (GetNext) sekä arvon ilmaisu (Trap). Ensimmäisissä 
SNMP:n versioissa oikeellisuuden tarkistusmekanismi oli toteutettu vaatimattomasti, 
joten  luotettavan tiedonsiirron takaamiseksi SNMP:tä voitiin käyttää vain verkon 
valvontaan. Vuonna 1993 ilmestyi SNMPv2, joka mahdollisti suurempien 
tietomäärien siirtämisen ja myöhemmin 1998 ilmestyneeseen SNMPv3:seen on 
lisätty myös tiedonsiirron suojaustoiminnallisuus [24,40].  

3GPP:n mukaiset Corba-palvelut toimivat luotettavan TCP-protokollan päällä, kun 
taas SNMP toimii UDP:n päällä. Tästä johtuen Corba on luotettavampi ja 
suorituskykyisempi vaihtoehto verkonhallinnan palveluiden toteutusalustaksi. IIOP- 
protokollan avulla CORBA-palvelut on saatu suorituskykyisiksi, vikasietoisiksi ja 
skaalautuviksi.  

Kappaleessa 4.2.3.4 on kerrottu SNMP:n CORBAN:n käytöstä verkonhallintaan. 
SNMP on ensimmäisiä verkonhallintaprotokollia ja yleisesti käytössä 
verkkoelementeissä, kuten reitittimissä ja palvelimissa. CORBA on yleistynyt vasta 
viime vuosina mutta soveltuu SNMP:tä paremmin suurten verkkojen hallintaan ja 
sitä onkin käytetty mm. Nokian DX200 puhelinkeskuksen konfigurointiin. 
 
 

4.3.3. SGML-HTML-XML 
 
SGML on ISO:n standardi ja kehitettiin alunperin elektronisten dokumenttien 
hallintaan. XML on metakieli, joka perustuu SGML:ään. HTML on SGML:ään 
perustuva hypertekstidokumenttien kuvauskieli, jonka elementtejä ei voida enää 
määritellä lisää. HTML on kuten käyttöliittymä ja XML on käyttöliittymällä 
näytettävä data. XML voi lisätä informaatiota HTML dokumenttiin ja HTML näyttää 
informaation, mikä on ilmaistuna XML formaatissa [34].  

XML-dokumentti voidaan generoida tietokannasta käyttäen esim. 3-taso-mallia. 
Datan käsittelyn eri vaiheet on esitetty kuvan 19 mukaisessa 
arkkitehtuurikuvauksessa. Vastaavasti tietokantaan voidaan generoida XML- 
formaatin mukaisia dokumentteja toisista tietokantaformaateista siihen tarkoitukseen 
soveltuvilla työkaluilla, kuten XML-document generator [43]. 
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3-taso-mallissa datan muunnos suoritetaan ohjelmakirjastojen avulla (data delivery 
manipulation, parser). Tällainen ohjelmakirjasto löytyy mm. Java-ympäristöön sekä 
Windows-käyttöjärjestelmän COM-ympäristöön ainakin seuraavilta valmistajilta:  
IBM ltd, Microsoft Corporation, Oracle. XML-dokumentti voidaan muuntaa mm. 
CSS-, tai XSL-tyylitiedostojen avulla selaimella käsiteltävään muotoon. XSLT:n 
avulla XML-dokumentit voidaan muuntaa esimerkiksi PDF-, HTML-, tai SVG-
muotoon [34,44,45].   
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Kuva 19. 3-taso-arkkitehtuuri Web-sovelluksille.  

 
Datan siirron osalta XML:n voidaan sanoa myös edustavan tällä hetkellä ns. hype- 
ilmiötä ja sen käyttö on perusteltua mittausyksikön osalta vain silloin, kun 
asiakasympäristöt sitä vaativat. XML:ää GSM-keskusympäristöön on sovellettu mm. 
Nokian DX200-keskukseen [25]. Datan siirtoon XML:n on todettu olevan hidas 
johtuen rakenteisen datan vaatimasta prosessointiajasta ja dokumentin koon 
kasvamisesta lisättyjen ’tagien’ takia [46]. Konfigurointiin XML:ää voidaan 
soveltaa, mikäli suorituskykyasiat eivät ole keskeisiä. Suurten datamäärien osalta  
XML:ää olisi suositeltavaa käyttää vain nopeiden tietokantojen yhteydessä ja 
arkkitehtuurillisesti hajautetuissa ympäristöissä, joissa suorituskykyyn liittyvät tekijät 
voidaan helposti huomioida. Kappaleessa 4.2.3.11 on kuvattu kuinka rakenteiseen 
dokumentointiin perustuvan tiedon perusteella voidaan toteuttaa dynaaminen 
konfigurointi laiteohjaintasolla. Tässä työssä on sovellettu HTTP-protokollaa 
(SOAP) ja XML-tiedostoformaattia konfiguroitaessa hajautetun mittausyksikön 
palveluita dynaamisesti Web-selaimen avulla. 
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4.3.3.1. XML:n suorituskykymittaukset 
 
Suorituskykymittaukset perustuvat ”XML for C++ Parser”-ohjelmakirjaston mukana 
tulleeseen esimerkkiohjelmakirjastoon. Seuraavassa on esitetty XML:lle tehtyjä 
suorituskykymittauksia [44]. Kuvassa 20 on esitetty suorituskykymittaukset XML-
jäsentimelle. XML-elementtien (<tag>) määrään kasvaessa vasteajat kasvavat 
lineaarisesti samalla kun tiedoston merkkien lukumäärä kasvaa kuvan 21 mukaisesti. 
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Kuva 20. XML-jäsentimen vasteajat elementtien lukumäärän funktiona. 

 
Testitiedostona on käytetty XML-tiedostoa, jonka kokoa on muutettu monistamalla 
XML-tiedoston sisällä olevia elementtejä ja niiden sisältöjä. Seuraavassa on lueteltu 
merkintöjen selitykset: 
 
SAXCount  =  Tässä lasketaan XML-tiedoston sisältämien elementtien,  

    atribuuttien, välilyöntien ja merkkien lukumäärät käyttämällä  
    tapahtumapohjaista SAX API-rajapintaa. 
 

 DOMCount  = Tässä jäsennetään XML-tiedosto käyttäen DOM API-rajapintaa,    
   sekä muodostetaan DOM-puurakenne sekä lasketaan XML-  
   tiedoston sisältämien elementtien lukumäärä tätä puurakennetta  
   käyttäen (yhdellä API-kutsulla). 

 
Redirect = Tässä käytetään ”SAX EntityResolver” käsittelijää uudelleen-  

   suuntaamaan syöte virtaus (input stream) ulkoisia olioita varten.  
   Ohjelma laskee ja raportoi elementtien ja atribuuttien lukumäärän  
   XML-tiedostossa. 

 
StdinParse = Tässä jäsennetään rakenteinen XML-tiedosto ja tulostetaan    

   elementtien lukumäärä tiedostossa. 
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SAX2Count = Tässä lasketaan XML-tiedoston sisältämien elementtien,  

    atribuuttien, välilyöntien ja merkkien lukumäärät käyttämällä  
    tapahtumapohjaista SAX2 API-rajapintaa. 
 

IDOMCount = Tässä jäsennetään XML-tiedosto käyttäen IDOM API-rajapintaa,    
   sekä muodostetaan DOM-puurakenne sekä lasketaan XML-  
   tiedoston sisältämien elementtien lukumäärä tätä puurakennetta  
   käyttäen (yhdellä API-kutsulla). 
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Kuva 21. XML-jäsentimen suorituskykymittaukset tiedoston tavujen lukumäärän 
funktiona. 

 
Kuvassa 21 on esitetty suorituskykymittaukset XML-jäsentimelle. Tiedoston 
merkkien lukumäärää kasvattamalla, samalla kun elementtien lukumäärä kasvaa 
kuvan 20 mukaisesti, niin vasteajat kasvavat lineaarisesti. Kuten kuvasta 21 voidaan 
päätellä, niin jäsentimen (parser) menetelmän vaihtaminen ei vaikuttanut vasteajan 
lineaarisuuteen. Vasteaikojen lineaarisuudesta johtuen voidaan olettaa, että 
esitettyjen menetelmien tapauksessa vasteajat siirrettävälle datalle voidaan ennustaa 
lineaarisuuden määräämän kulmakertoimen perusteella. Tämän olettamuksen 
varmistamiseksi tulisi vielä mitata tapaukset, joissa käytetään satunnaista dataa ja 
elementtien lukumäärää. 

XML-jäsentimien suorituskykymittauksista voidaan todeta, että käytetyllä 
menetelmällä on huomattava merkitys sekä jäsentämisen, että rakenteisen tiedon 
käsittelyn suorituskyvyn osalta. Tämä on verrattavissa tietorakenteiden 
hakualgoritmien eroihin ja niiden suorituskykyasioihin. Eri menetelmät ja 
hakualgoritmit soveltuvat eri tavalla erilaisiin tarkoituksiin.  
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Laitteiston suorituskyvyn kasvattaminen 150Mhz pentium-tietokoneella tehdystä 
mittauksesta 400Mhz pentium-tietokoneella tehtyyn suorituskykymittaukseen paransi 
vasteaikoja enemmän kuin 18% (NT 4.0). Mittaukset suoritettiin 10Mb/s Ethernet-
verkkoympäristössä. 

Tässä työssä on sovellettu SAX-DOM-jäsennintä XML-konfigurointitiedoston 
käsittelyyn siten, että SAX-konfigurointimoduuli on aiemmin esitetyn mallin 
mukainen dynaamisesti ladattava mittausyksikön palvelu [44]. 
 
 

4.3.4. XML-SCRIPT ja SOAP 
 
XML-SCRIP on XML-sovelluksen laajennus, jossa XML-tiedostoon voidaan 
sisällyttää ’script’-ohjelmia, joita voidaan ajaa XML-script yhteensopivissa 
jäsentimissä (parser). SOAP tarkoittaa HTML-tiedostoon lisättyä XML-formaatin 
mukaista laajennusta,  jota voidaan käsitellä SOAP-jäsentimellä. SOAP tarvitsee 
toimiakseen palvelimen (Apache, MS-IIS tms.), kun vastaavasti XML-Script vaatii 
toimiakseen vain sitä tukevan jäsentimen. XML-script on käyttökelpoinen 
konfiguroinnin apupalveluna, mikäli joudutaan käsittelemään paikallisesti 
monimutkaisia tietorakenteita tai ne sisältävät ehdollisia operaatioita. SOAP- 
laajentaa XML-pohjaista palvelua laitteistoriippumattomaan suuntaan ja tarjoaa 
mahdollisuuden hajauttaa palveluja palvelimille suurten tietomäärien 
käsittelemiseksi. 

Suorituskyvyn osalta SOAP-teknologian toiminta riippuu käytettävästä SOAP- 
jäsentimestä sekä sitä tukevasta palvelimesta. Vastaavasti XML-Script pohjautuu 
SAX-jäsentimeen, joten suorituskyvyn osalta tuloksia on esitetty kuvissa 20 ja 21 
esitetyissä XML-suorituskykymittauksissa. SOAP-teknologiaa on arvioitu 
teoreettiselta kannalta katsottuna mutta johtuen tämän diplomityön rajauksesta, niin 
on sen tarkastelu jätetty vähemmälle. 
 
 

4.4. Testauksen suunnittelu 
 
Hajautetun järjestelmän testaus on merkittävä riskitekijä ja se pitää huomioida jo 
suunnitteluvaiheessa. Testaus voidaan jakaa mm. työasematestaukseen, 
integrointitestaukseen ja systeemitestaukseen. Hajautetun mittauselementin testaus 
painottuu pääosin työasematestaukseen sekä integrointitestaukseen. Lopullista 
hajautettua mittausjärjestelmää testattaessa tulee mukaan myös 
järjestelmätestaukseen liittyviä asioita. Testausta voidaan suorittaa jo 
systeemisuunnitteluvaiheessa käytettäessä suunnittelutyökaluja, jotka tukevat 
rakenteista analyysiä ja simulointia, kuten UML-SDL-työkaluja. Seuraavassa 
esitetyillä testausmenetelmillä pyritään varmentamaan tuotteen virheettömyys 
tuotekehitysprosessin eri vaiheissa. 
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4.4.1. Työasematestaus 
 
Yksityiskohtainen suunnittelu tarkentaa ohjelmiston moduulitasolle, jolloin 
pienimmätkin yksityiskohdat ovat testattavissa. Moduulitestaus voidaan suorittaa 
esim. simuloimalla SDL:llä tai moduulitestaukseen valmistetuilla testiohjelmilla sekä 
debuggerin tarjoamilla työkaluilla, jos ko. testiohjelmia ei ole saatavilla. 
Työasematestauksessa voidaan suorittaa mm. prosessien kuormitukseen liittyviä 
mittauksia. Työasematestaus on keskeisimmässä asemassa tämän työn osalta. 
 
 

4.4.2. Integrointitestaus 
 
Integrointitestaus tehdään teknisen vaatimusmäärittelyn pohjalta. 
Integrointitestauksessa varmistetaan työasematestauksessa testattujen valmiiden 
moduuleiden yhteistoiminnallisuus. Testaus suoritetaan testaukseen erityisesti 
valmistettujen testaustyökalujen avulla. Testaukseen voidaan käyttää mm. 
protokolla-analysaattoria, protokollaserveriä tms. testausdataa lähettävää-, 
vastaanottavaa- ja analysoivaa mittausohjelmaa. Integrointitestaus tehdään tämän 
työn viimeisenä vaiheena.  
 
 

4.4.3. Järjestelmätestaus 
 
Järjestelmätestauksessa selvitetään toimiiko tuote toiminnallisen määrittelyn 
mukaisesti. Vaatimusmäärittelyn ja toiminnallisen määrittelyn täytyy olla 
toimeksiantajan hyväksymiä. Järjestelmätesti kattaa koko hajautetun 
mittausjärjestelmän ja se jää toimeksiantajan suoritettavaksi. Tämän työn yhteydessä 
järjestelmätestaus suoritetaan osana integrointitestausta palvelinarkkitehtuureja 
sovellettaessa. 
 
 

4.4.4. Testausjärjestelmä ja kehitysympäristö 
 
Jotkin kehitysympäristöt mahdollistavat sen, että ohjelman beta-version testaus 
voidaan tehdä aluksi Windows-ympäristössä ja myöhemmin siirtää esim. unix- 
pohjaiseen järjestelmään. Kun hajautusteknologia ja sitä tukevat liityntärajapinnat tai 
palvelinarkkitehtuurit on oikein valittu testaus voidaan suorittaa riippumatta 
käyttöjärjestelmästä. Tämän työn yhteydessä on ainoastaan suunniteltu kuvan 22 
mukainen testausjärjestelmä GSM-, GPRS- ja UMTS-protokollatesterin testausta 
varten. 

Kuvan 22 vasemman puoleisessa testerissä voidaan suorittaa beta-version 
työasematestausta, jonka jälkeen voidaan siirtyä oikeanpuoleiseen kuvan 22 
mukaiseen testausympäristöön. Oikeanpuoleisessa testausympäristössä käytetään 
kehitystyökalun tarjoamaa socket-liityntää. Siten tarvittavat testisovellukset voivat 
toimia toisen käyttöjärjestelmän alaisuudessa, kuin testattava mittausyksikkö. 
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Tällainen tilanne esiintyy, kun tuotteita siirretään toiseen käyttöjärjestelmään. Tästä 
seuraa, että testaussovellukset on toteutettu eri käyttöjärjestelmään, kuin testattava 
tuote. 
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Kuva 22. Testausympäristön arkkitehtuuri. 

 
Testausympäristö mahdollistaa käyttöjärjestelmäriippumattoman testauksen 
vaiheistamalla testauksen kahteen eri vaiheeseen ja käyttämällä käyttöjärjestelmä-
riippumatonta testausliityntää testattavan modulin ohjaamiseen. 

Testijärjestelmän suorituskykyvaatimukena on vähintään pentium 700Mhz 
tietokone, jossa on 128Mb keskusmuistia.  
 
 

4.5. Uusi arkkitehtuuri 
 
Suunnittelu- ja evaluointiprosessin tuloksena syntynyt uusi arkkitehtuuri on esitetty 
kuvassa 23. Arkkitehtuurin syntymekanismit ja vaiheet on kuvattu liitteissä [5.1-5.3]. 
Uuden hajautetun mittausjärjestelmän arkkitehtuuri täyttää edellä mainitut 
arviointikriteerit ja sen avulla voidaan ratkaista analyysivaiheessa löydetyt ristiriidat. 

Uusi arkkitehtuuri mahdollistaa järjestelmän konfiguroimisen dynaamisesti sekä 
paikallisten palveluiden, että hajautettujen palveluiden osalta. Lisäksi järjestelmä on 
laitteisto- ja käyttöjärjestelmäriippumaton sekä mahdollistaa useita erilaisia laitetason 
konfiguraatioita. Arkkitehtuuri muodostuu mittausyksiköstä ja sen kehikosta sekä 
vähintään toisesta hajautetusta mittausyksiköstä ja siinä ajettavista hajautetuista 
palveluista, tai erillisestä sovelluspalvelimesta. 
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Kuva 23. Hajautetun mittausjärjestelmän uusi arkkitehtuuri. 

Kuvan mallinnuksessa on käytetty Lego Systems Inc:n Lego-tuotekuvia. 
 
Tässä työssä toteutettu pilotti noudattaa kuvan 23 mukaista tapausta paikallisten 
palveluiden dynaamisen konfiguroinnin osalta. Pilotin osalta dynaaminen 
palveluiden lataus on tehty muutoin, kuin HotSwap-toiminnon avulla. SNMP- 
verkonhallintaprotokollaa on käytetty verkkoelementin toimintojen rekisteröintiin, 
sekä verkon valvontaan. SOAP-protokollaa on käytetty XML-konfigurointitiedoston 
kommunikointiprotokollana. Suunnittelu- ja toteutusvaiheessa kuvan 23 mukaista 
arkkitehtuuria sievennetään sekä todistetaan ja ratkaistaan hajautetun 
mittausjärjestelmän parametrisointiin ja konfigurointiin liittyvä ongelma-alue. 
 
Uuden arkkitehtuurin tärkeimmät ominaisuudet: 
 
• Komponenttiteknologiaan perustuva verkkoelementti, joka toimii hajautetussa 

monikanava-arkkitehtuuriympäristössä, 
• Noudattaa standardien ja suositusten mukaisia liityntärajapintoja- ja 

palveluvaatimuksia, 
• voidaan standardoida 
• liittyy suositusten mukaisesti verkonhallintajärjestelmään 

• uudet palvelinarkkitehtuurit ja integroidut kehitystyökalut monikanava-
arkkitehtuuriin liittyvien mekanismien yhdistämiseksi tarjoavat työkalut 
palvelujen ja liityntöjen toteuttamiseksi eri asiakkaiden tarpeisiin (työkalut 
valitaan asiakastarpeiden mukaan) ja 

• Resurssien hallinta, yhdenaikaisuus, skaalautuvuus, läpinäkyvyys, suojaus, 
avoimuus ja vikasietoisuus toteutuvat em. vaatimusten puitteissa. 
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4.6. YHTEENVETO 
 
Analyysivaiheen arviointikriteerien perusteella määriteltiin pilotin vaatimukset 
toteutuksen evaluointia varten. Analyysityön tuloksena on syntynyt uusi 
hajautusarkkitehtuuri sekä evaluointiprosessi uusien hajautusarkkitehtuurien 
evaluoimiseksi [LIITE 5.1-5.3]. 

Toteutuksen evaluointityössä tutkittiin erilaisia arkkitehtuurien vaihtoehtoja ko. 
vaatimusten mukaisesti sekä kuvattiin, tarkennettiin ja määriteltiin näiden 
arkkitehtuurivaihtoehtojen keskeisimpiä tekijöitä. Toteutuksen evaluoinnissa on 
keskitytty analyysivaiheessa ongelmaksi todetun mittausyksikön konfigurointiin 
liittyvään ongelmakenttään. Lisäksi on tutkittu toteutusvaiheen kannalta 
merkittävimpiä hajautusarkkitehtuureja sekä niiden suorituskykyyn liittyviä asioita. 
Evaluointityön tuloksena syntyneen uuden hajautusarkkitehtuurin konfigurointiin 
liittyvästä osa-alueesta on seuraavassa luvussa esitetty esimerkkitoteutus. 

Teknologioiden vertailuvaiheessa vertailtiin teknologioiden välisiä eroja ja 
soveltuvuutta hajautetun mittausjärjestelmän tarpeisiin sekä suorituskykymittauksilla 
pyrittiin tarkentamaan keskeisimpien teknologioiden välistä eroja.  

Testauksen suunnitteluvaiheessa kuvattiin testauksen eri vaiheet sekä suunniteltiin 
testausympäristö joka mahdollistaa käyttöjärjestelmäriippumattoman testauksen 
vaiheistamalla testaus kahteen eri vaiheeseen ja käyttämällä käyttöjärjestelmä-
riippumatonta testausliityntää testattavan moduulin ohjaamiseen. 
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5. SUUNNITTELU JA TOTEUTUS 
 
Tässä kappaleessa on suunniteltu ja toteutettu diplomityön perusteella luodun uuden 
arkkitehtuurin esimerkkitoteutus dynaamisen konfiguroinnin osalta. Toteutus on 
teknologiariippumaton ja sillä todistetaan oliorajapinnan merkitys 
kaksoisarkkitehtuurille sekä demonstroidaan kaksoisarkkitehtuurin toimintaa. 
Toteutus mahdollistaa vaihdettavat palvelut,  vaihdettavan hajautusteknologian 
(ORB) sekä binääriyhteensopivan siirrettävyysrajapinnan. 

Toteutuksessa on huomioitu aiemmin esitetty kaksitasoinen konfigurointi sekä 
verkonvalvontaan ja hallintaan liittyvät tekijät (SNMP). Lisäksi toteutetaan 
esimerkki konfigurointitiedostosta ja sen avulla toteutettavasta dynaamisesta 
konfiguroinnista. Konfigurointi toteutetaan vaihdettavan konfigurointirajapinnan 
(konfigurointiprotokolla) kautta. Konfigurointiprotokollaksi on valittu 
laitteistoriippumaton teknologia (esim. SOAP). Konfigurointitiedosto noudattaa 
XML-standardia. Tulevaisuudessa konfigurointitiedostot voivat sisältää 
mittausyksikön testaukseen ja konfigurointiin liittyviä ohjelmia (esim. XML-Script). 
 
 

5.1. Toteutuksen käyttötapauskaavio ennen sievennystä 
 
Kuvassa 24 on kuvattu toteutuksen käyttötapauskaavio ottaen huomioon dynaamisen 
konfiguroinnin osalta keskeisimmät käyttötapaukset. Tätä kaaviota käyttäen 
todistetaan jatkossa em. oliorajapinnan merkitys kaksoisarkkitehtuurille kehitetyn 
uuden järjestelmäarkkitehtuurin osalta.  Käyttötapauskaaviossa on käytetty UML- 
notaatiota ainoastaan periytymisen osalta. Tällä pyritään kuvaamaan analysoitavien 
käsitteiden periytymissuuntaa [47]. Periytymissuuntaa käytetään apuna käsitteiden 
sieventämisessä. UML-kuvauksissa käytettyjen merkintöjen selitykset on esitetty 
liitteessä 7. 
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Kuva 24. Toteutuksen käyttötapausten (use case) näkymä. 
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”Uses”         = Käyttötapaus käyttää, tai kommunikoi toisen käyttötapauksen kanssa. 
”extends”  = Käyttötapaus laajentaa toista käyttötapausta. 

 
Sieventämisessä pyritään löytämään riippuvuussuhteita, liityntöjen rajapintoja ja 
polkuja eri käsitteiden välillä. Käyttötapauskaaviota käytetään käsiteanalyysiin, 
jonka tuloksena syntyy looginen arkkitehtuurikuvaus. Loogista arkkitehtuurikuvausta 
sieventämällä pyritään todistamaan oliorajapinnan merkitys kaksoisarkkitehtuurin 
osalta. Seuraavissa kappaleissa on lyhyt johdanto arkkitehtuurisuunnitteluun ja siihen 
liittyviin arkkitehtuurillisiin suunnittelunäkökulmiin.   
 
 

5.2. Arkkitehtuurin määritelmä 
 
Kappaleissa 5.1, 5.2 ja 5.3 on esitetty arkkitehtuurille esitettyjä määritelmiä 
perustuen UML-kirjaan [47]. 

UML-määritelmä: Arkkitehtuuri on järjestelmän organisaation rakenne. 
Arkkitehtuuri voidaan toistuvasti jakaa osiin, jotka ovat vuorovaikutuksessa 
rajapintojen osia yhdistävien suhteiden ja osien kokoamisrajoituksien kautta [47].  

Buschmann et al. (1996) määritelmä: Ohjelmistoarkkitehtuuri on 
ohjelmistojärjestelmän komponenttien ja alijärjestelmien sekä niiden välisten 
suhteiden kuvaus. Alijärjestelmät ja komponentit määritellään yleensä eri näkymissä, 
joissa järjestelmän olennaiset toiminnalliset ja laadulliset ominaisuudet näkyvät. 
Järjestelmän ohjelmistoarkkitehtuuri on luovan ohjelmistosuunnittelun tulos [47 
s.169]. 
 
 

5.3. Järjestelmäarkkitehtuuri 
 
Järjestelmäarkkitehtuuri kuvaa suunniteltavan järjestelmän pohjapiirrustuksen, jossa 
osajärjestelmät ja niiden komponentit on kuvattu erillisinä kokonaisuuksina. 
Järjestelmäarkkitehtuurissa kuvataan kaikkien järjestelmään kuuluvien osien 
rakenteet, rajapinnat ja viestintämekanismit. 

Arkkitehtuuri kuvataan useissa näkymissä, joista jokainen keskittyy järjestelmän 
tiettyyn piirteeseen. Järjestelmän kokonaiskuva muodostuu vasta, kun kaikki 
näkymät on määritelty. UML:ssä näkymät jaetaan yleensä käyttötapausnäkymään 
(use case), loogiseen näkymään (logical view) samanaikaisuusnäkymään 
(collaboration diagram), komponenttinäkymään (component view) ja käyttöön-
ottonäkymään (deployment view) [47 s. 169]. 
 
 

5.4. Fyysinen arkkitehtuuri 
 
Fyysisessä arkkitehtuurissa kuvataan järjestelmän yksityiskohtainen rakenne 
laitteiston ja ohjelmiston kannalta. Tästä kuvauksesta selviää, missä ohjelmissa, tai 
prosesseissa luokat ja oliot sijaitsevat fyysisesti. Lisäksi kuvauksesta selviää missä 
tietokoneissa ohjelmat ja prosessit toimivat sekä mitä tietokoneita ja muita laitteita 
järjestelmässä on ja miten ne ovat yhteydessä toisiinsa. Fyysinen arkkitehtuuri kuvaa 
siis hajautusarkkitehtuurin ja sen solmupisteet [47 s. 172]. 
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5.5. Looginen arkkitehtuuri 
 
Loogisella arkkitehtuurilla kuvataan järjestelmän toiminnallisuus jakamalla 
järjestelmä pienempiin osiin ja määrittelemällä yksityiskohtaisesti niiden 
toiminnallisuudet. Loogisessa arkkitehtuurissa ei kuvata sovelluksen loogisen 
toiminnan edellyttämää toiminnallisuuden hajauttamista eri prosesseille, tietokoneille 
tai ohjelmille vaan ainoastaan sovelluksen looginen toiminnallisuus. 
Loogisesta arkkitehtuurista selviää, mitä toimintoja ja luokkia järjestelmään kuuluu 
ja miten luokat suhtautuvat toisiinsa. Lisäksi siitä selviää, miten järjestelmän 
toiminnallisuus on toteutettu luokkien ja niiden olioiden avulla. 
Sekvenssidiagrammilla kuvataan loogisen arkkitehtuurin toimintojen ajoitukset sekä 
määritellään niiden tarvitsemat aikarajat [47 s. 172]. 
 
 

5.6. Pilotin yksityiskohtainen suunnittelu oliosuunnittelutyökaluilla 
 
Seuraavissa kappaleissa on kuvattu pilotille suunniteltu yksityiskohtainen rakenne 
oliosuunnittelumenetelmillä. Oliosuunnittelumenetelmänä työssä on käytetty ULM-
notaatioon perustuvaa menetelmää jossa lähinnä periytymiseen liittyviä tekijöitä on 
hyödynnetty kaavioissa esitetyissä käsiteanalyyseissä. Menetelmässä käytetyt 
merkinnät on esitetty liitteessä [LIITE 7]. 
 
 

5.6.1. Dynaaminen konfigurointi ja parametrisointi (use case) 
 
Kuvassa 25 on esitetty käyttötapauskaavion avulla kappaleessa 4.2.3.5 määritelty 
kaksivaiheinen verkkoelementin konfigurointi ja sen perusteella tehtävän 
dynaamisen konfiguroinnin periaate (kappale 4.2.3.11).  
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Registry database for
NE  se rvices

Network e lem ent

uses

us es

Network 
configuration terminal

uses us es

Network service center

Network element
High level mana gement

uses

uses

uses

 
Kuva 25. Dynaamisen konfiguroinnin käyttötapauskaavio (use case). 
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Dynaamisen konfiguroinnin avulla mittausyksikön palveluita, liityntöjä ja 
tietokantoja voidaan konfiguroida halutulla tavalla. Dynaaminen 
konfigurointipalvelu on osa kaksivaiheista konfigurointia. Kaksivaiheinen 
konfigurointi mahdollistaa verkonhallintaprotokollien käytön vaihdettavissa olevien 
hajautusarkkitehtuurien ja niiden palveluiden kanssa. Kaksoisarkkitehtuurin avulla 
voidaan yhdistää mm. 3GPP:n suositusten mukaisia IRP-rajapintoja (SNMP, 
CORBA).  
 
 

5.6.2. Mittauselementin arkkitehtuuri ja sen sieventäminen  
 

5.6.2.1. Looginen arkkitehtuuri (logical viewpoint) 
 
Kuvassa 26 on esitetty mittauselementin looginen arkkitehtuuri  oliomallinnus-
työkalulla toteutettuna ennen arkkitehtuurin sieventämistä. 
 

JIT-Compiled olio-li i tyntä (tynkäolio)
(from Logical View)

<<Interface>>

Socket olio-l ii tyntä
(from Logical View)

<<Interface>>

kaksitasoinen konfigurointi
( from Logi cal  View)

dynaamisen konfiguroinnin hallinta
(from Logical View)

konfigurointiprotokolla
(from Logical View)

verkonhallintaprotokolla
(from Logical View)

SNMP- MIB  t ietokan ta
(from Logical View)

SOAP
(from Logical View)

SNMP
(from Logical View)

l i ityntäolio
(from Logical View)

mittausyksikkö

suorita_mit taus()

(from Logical View)

dynaamisesti ladattavien palveluiden hall inta

kon fi gu roint i li i tyntä  : interface = ini tval
verkonhal l in ta lii t yn tä  : i nterface = i nitva l
tie tokan ta lii tyn tä  : interface = ini tva l
kon fi gu roint ipa lvel ut : service = i nit va l
verkonhal l in tapa lvelu t :  se rvice  = in itval
tie tokan tapa lvelut : service =  i nit va l

l ii t yn töj en_h allin ta ()
pa lve lu id en_h al lin ta ()
mi ttausyksikön_h al lin ta()

(from Logical View)

konfigurointil i ityntä
(from Logical View)

<<Interface>>

konfigurointipalvelut
(from Logical View)

verkonvalvontapalveluli i tyntä
(from Logical View)

<<Interface>>

verkonhall intapalvelu t
(from Logical View)

tietokantali ityntä
(from Logical View)

<< Interface>>

tietokantapalvelut
(from Log ical Vi ew)

Kuva 26. Mittauselementin looginen arkkitehtuuri. 
 
Kuvaa 26 voidaan sieventää vielä edelleen siten, että jäljelle jäävät vain liityntäolio, 
toteutettavat palvelut ja niiden hallintamoduuli, käyttöjärjestelmäpalveluiden 
liitynnät sekä toteutettavat protokollat ja tietokannat (kuva 27).  
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Koska liityntäolion liitynnät voidaan käsittää myös olioina, niin liityntäolio ja sen 
liitynnät voidaan kuvata yhdellä liityntäoliolla, jota voidaan konfiguroida. Tämä 
voidaan sieventää muotoon, jossa on vain yksi kofiguroitava liityntä, jota hallitaan 
dynaamisen konfigurointimoduulin avulla (kuva 28). Dynaamisen konfiguroinnin 
hallintamoduuli toimii myös liityntärajapintana mittausyksikölle, mikä mahdollistaa 
vaihdettavat palvelut ja liitynnät mittausyksikölle läpinäkyvästi.  
 

JIT-Compiled olio-l i i tyntä (tynkäolio)(from Logical View)

<<Interface>>

Socket olio-l i i tyntä
(from Logical View)

<<Interface>>

SNMP- MIB  t ietokan ta
(from Logical View)

SOAP
(from Logical View)

SNMP
(from Logical View)

l i i tyntäolio
(from Logical View)

mi tta usyksikkö

suori ta_mit taus()

(from Logical View)

dynaamisesti ladattavien palveluiden hall inta

konfigurointi l ii tyntä : interface = initval
verkonhall intali i tyntä : interface = initval
tietokantali ityntä : interface = initval
konfigurointipalvelut : service = initval
verkonhall intapalvelut : service = initval
tietokantapalvelut : service = initval

l i i tyntöjen_hall inta()
palveluiden_hall inta()
mittausyksikön_hall inta()

(from Logical View)

konfigurointi li i tyntä
(from Logical View)

<<Interface>>

konfigurointipalvelut
(from Logical View)

verkonvalvontapalveluli i tyntä
(from Logical View)

<<Interface>>

verkonhall intapalvelu t
(from Logical View)

tietokantali ityntä
(from Logical View)

<<Interface>>

tietokantapalvelut
(from Log ical Vi ew)

 
Kuva 27. Mittauselementin dynaamisen konfiguroinnin looginen arkkitehtuuri 
(logical view). 

 

SNMP- MIB  tietokanta
(from Logical View)

SOAP
(from Logical View)

SNMP
(from Logical View)

Dynaamisesti ladattavat palvelut ja ni iden l i itynnät
aktivoidut_lii tynnät[] : interface = initval
aktivoidut_palvelut[] : service = initval
aktivoidut_tietokannat[] : database = initval

aktivoi_li ityntä()
aktivoi_palvelu()
aktivoi_tietokanta()
aktivoi_käyttöjärjestelmäpalveluita()
lue_tietokannasta()
kirjoita_tietokantaan()

konfigurointitietokanta
aktivoidut_l iitynnät[] : interface = initval
aktivoidut_palvelut[] : service = initval
aktivoidut_tietokannat[] : database = initval
li itynnät[] : object = initval
palvelut[] : object = initval
tietokannat[] : object = initval

konfiguroitava_liityntä

konfiguroi_lii tyntä()

<<Interface>>

dynaamisesti ladattavien palveluiden hallinta

konfigurointil i ityntä : interface = initval
verkonhallintal iityntä : interface = initval
tietokantalii tyntä : interface = initval
konfigurointipalvelut : service = initval
verkonhallintapalvelut : service = initval
tietokantapalvelut : service = initval

li ityntöjen_hallinta()
palveluiden_hallinta()
mittausyksikön_hall inta()

(from Logical View)

mittausyksikkö

suorita_mittaus()

(from Logical View)

 
Kuva 28. Mittausyksikön pilotin looginen arkkitehtuuri (logical view). 
 
 

 



 56
 

Kuvassa 28 esitetty esimerkki on vain yksi konfigurointimahdollisuus 
mittausyksikön osalta. Konfiguraatioita ei ole rajoitettu millään tavalla mutta 
ylläpidettävyyden kannalta on järkevintä tukea vain esim. kahta yleisesti käytössä 
olevaa hajautusteknologiaa sekä konfigurointiprotokollaa. Kuvan 28 mukaisessa 
tapauksessa on todistettu kappaleessa 3.2.2 esitettyyn oliorajapintaan ja sen malliin 
perustuen, miten kaksoisarkkitehtuurissa esiintyvät kaksi oliorajapintaa voidaan 
yhdistää yhdeksi konfiguroitavaksi oliorajapinnaksi. Tämä mahdollistaa 
arkkitehtuurin sieventämisen seuraavissa kappaleissa esitettyyn muotoon. 

Lopullisessa toteutuksessa pilottia on yksinkertaistettu sen verran, että 
konfigurointitiedot on määritelty MIB-tietokantaan ja konfigurointitietokannan 
sisältämät objektit (palvelut ja niiden liitynnät) on korvattu dynaamisesti ladattavilla 
moduuleilla (dll), jotka on sijoitettu keskitetysti mittausyksikön muistiin. 
Dynaamisesti ladattavat moduulit voidaan korvata myös muilla dynaamisesti 
ladattavilla palveluilla (myös Unix- ja Windows-käyttöjärjestelmäpalvelut). Nämä 
palvelut voivat sisältää myös siirrettävyysrajapinnan osia (stub, tynkäolio), mitkä 
voidaan ladata tietokannasta halutun palvelun käyttöön. 
 
 

5.6.2.2. Komponenttiarkkitehtuuri (component viewpoint) 
 
Kuvassa 29 on esitetty esimerkki mittausyksikön komponenttiarkkitehtuurista. 
Mittausyksikön liityntä on toteutettu erillisesti ladattavana moduulina. 
Mittausyksikköä hallitseva moduuli ”dynamic_handler.dll” on myöskin toteutettu 
erillisesti ladattavana moduulina. Pilotin konfigurointi- ja verkonhallintaprotokollat, 
käyttöjärjestelmäpalvelut sekä konfigurointitietokanta on kukin toteutettu 
dynaamisesti ladattavana moduulina. Kuvan 29 mukainen toteutus ei rajoita 
mahdollisuutta käyttää lopullisessa toteutuksessa käyttöjärjestelmäpalveluita, tai itse 
tuotettuja moduuleita. Se ei myöskään rajoita toteutusteknologiaa (ANSI C, C++, 
Java, Perl ..), tai moduuleiden suoritusympäristöä. 
 

SNMP.dll

dynamic_
handler.dll

Meas_unit.dll

SOAP.dll

configurable
_interface.dll

conf_reg.dllos_
service.dll

HotSwap.dll

 
Kuva 29. Mittausyksikön komponenttiarkkitehtuuri.  

 
Kuvan 29 mukainen SOAP-konfigurointiprotokolla on korvattu pilotissa aluksi 
XML-pohjaisella SAX-jäsentimellä. Konfigurointirekisteri voidaan toteuttaa 
esimerkiksi XML-tiedostona mittausyksikön kovalevylle, mikä jaetaan verkkoon 
käyttäjän näkyvyysalueelle. Suojaus voidaan toteuttaa esimerkiksi dynaamisella 
palvelujen käsittelijällä ja käyttöjärjestelmäpalveluja konfiguroimalla. Tämä 
mahdollistaa palvelu- ja konfigurointitiedostojen päivittämisen hallitusti, ilman että 
tarvitaan erillistä tiedonsiirtoprotokollaa tiedostojen siirtämistä varten. Koska 
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SNMP-verkonhallintaprotokolla toimii itsenäisesti ilman sovellustason liityntää, niin 
tämä mahdollistaa yhdessä dynaamisen palvelujen hallintamoduulin kanssa joustavan 
liitynnän järjestelmän portaittaiseen konfigurointiin. Konfiguroitava liityntämoduuli 
voi sisältää tarvittaessa myös osia siirtokanavan siirrettävyysrajapinnasta (tynkäolio). 

Käyttäjä voi tehdä tarvittavat muutokset XML-tiedostoon ja käynnistää SNMP:n 
kautta konfigurointiprosessin, mikä dynaamisen palvelujen käsittelijän avulla 
päivittää palvelut, niiden liitynnät sekä parametrit. On huomattava, että 
konfigurointiprosessin käynnistys voitaisiin tehdä myös suoraan XML-tiedostosta 
mutta kahdennettu konfigurointi tuo lisävarmuutta järjestelmän muutosprosessiin. 
Suurien laitteistokonfiguraatioiden tapauksessa tulee palvelujen hajauttamiseen 
liittyvät tekijät sovelluspalvelinten osalta suunnitella erikseen. Tässä esitetty malli 
toimii myös sovelluspalvelinten yhteydessä. 
 
 

5.6.3. Informaatiorekisteri   
 
Kuvassa 30 on esitetty SNMP:n MIB-II:n määrityksen mukainen matalan tason 
verkonhallintaprotokollan informaatiorekisteri [27,48]. Informaatiorekisteri voi 
sisältää mm. kuvauksen mittausyksikön yksilöintikoodista, statuksesta, 
konfigurointitiedoston sijainnista ja nimestä sekä aktiivisista konfigurointi-
protokollista. Konfigurointitiedostossa on kuvattu mittausyksikön yksilöintitiedot, 
aktiiviset liitynnät, palvelut ja tietokannat. XML-formaatissa olevan 
konfigurointitiedoston tiedot voidaan päivittää MIBII-tietokantaan niiltä osin, kuin 
verkonhallinnan kannalta on tarpeellista. 
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Microsoft (R) SNMP MIB Compiler Version 1.00
Copyright (c) Microsoft Corporation 1992-1996.  All rights reserved.
warning : EXPORTS on line 7 not supported (ignored)
Parse of 'SMI.MIB' was successful.  135 lines were parsed.
warning : IMPORTS on line 7 not supported (ignored)
Parse of 'MIB-II.MIB' was successful.  2628 lines were parsed.
Unable to open 'PERFMIB.MIB'.
mibcc: total files processed:  3.
mibcc: writing compiled SNMP MIB.
1  iso
  3  org
    6  dod
      1  internet
        1  directory
        2  mgmt
          1  mib-2
            1  system
              1  sysDescr
              2  sysObjectID
              3  sysUpTime
              4  sysContact
              5  sysName
              6  sysLocation
              7  sysServices
            2  interfaces
              1  ifNumber...
            3  at
              1  atTable
                1  atEntry
                  1  atIfIndex
                  2  atPhysAddress
                  3  atNetAddress
            4  ip
              1  ipForwarding

...
              21  ipRouteTable
                1  ipRouteEntry
                  1  ipRouteDest...
              22  ipNetToMediaTable
                1  ipNetToMediaEntry...
              23  ipRoutingDiscards
            5  icmp
              1  icmpInMsgs...
            6  tcp
              1  tcpRtoAlgorithm...
            7  udp
              1  udpInDatagrams...
            8  egp
              1  egpInMsgs...
              6  egpAs
            10  transmission
            11  snmp
              1  snmpInPkts
              2  snmpOutPkts
              3  snmpInBadVersions
              4  snmpInBadCommunityNames
              5  snmpInBadCommunityUses
              6  snmpInASNParseErrs
              8  snmpInTooBigs
              9  snmpInNoSuchNames
              10  snmpInBadValues
              11  snmpInReadOnlys
              12  snmpInGenErrs
              13  snmpInTotalReqVars
              14  snmpInTotalSetVars
              15  snmpInGetRequests
              16  snmpInGetNexts
              17  snmpInSetRequests
              18  snmpInGetResponses
              19  snmpInTraps
              20  snmpOutTooBigs
              21  snmpOutNoSuchNames
              22  snmpOutBadValues
              24  snmpOutGenErrs
              25  snmpOutGetRequests
              26  snmpOutGetNexts
              27  snmpOutSetRequests
              28  snmpOutGetResponses
              29  snmpOutTraps
              30  snmpEnableAuthenTraps
        3  experimental
        4  private
          1  enterprises

 
 
Kuva 30. MIBII-informaatiorekisterin rakenne. 
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5.6.4. Konfigurointitiedosto 
 
Seuraavassa on esitetty XML-konfigurointitiedoston rakenne, konfigurointi-
tiedostolistan osalta [25,49,54]. Tiedostolistassa on lueteltu toiminta-
alustariippuvaiset konfiguraatiot (platform configuration) sekä palvelujen 
konfigurointitiedostot (sw configuration). Konfigurointitiedostolistalla määritellään 
vaihtoehtoiset mittausyksikön konfiguraatiot. Käyttäjä voi esim. verkonhallinan 
palveluiden avulla (SNMP) aktivoida listalta määriteltyjä konfiguraatioita. Toiminta-
alustariippuvaiset konfiguraatiot (plcfg) määrittelevät sen ympäristön, jossa palvelut, 
niiden liitynnät ja tietorakenteet toimivat (hw, os, drv, os-extensions). Palvelujen 
konfigurointitiedostot (swcfg) määrittelevät kaikki palvelut, jotka on mahdollista 
suorittaa määritellyssä toimintaympäristössä. Palveluita voidaan määritellä 
esimerkiksi verkonhallinnan-, liityntöjen-, palvelimien- ja mittauspalveluiden osalta. 
 
 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<?ConfigurationSettings HLM_CFG ="FILE: CFGLST01.XML 1.0 24/10/2001"?>
<!DOCTYPE nmus (View Source for full doctype...)>
<nmus>
<nmus-plcfg>

<nmu name="SELFTEST_GSM#CFG1">
<file>CONFIG_FILES/HWCFG001.XML</file>
<version>1.0</version> </nmu>

<nmu name="SELFTEST_GPRS#CFG1">
<file>CONFIG_FILES/HWCFG002.XML</file>
<version>1.0</version> </nmu>

<nmu name="SELFTEST_UMTS#CFG1">
<file>CONFIG_FILES/HWCFG003.XML</file>
<version>1.0</version> </nmu>

<nmu name="PCM2AAL5">
<file>CONFIG_FILES/HWCFG004.XML</file>
<version>1.0</version> </nmu>

<nmu name="GSM#2">
<file>CONFIG_FILES/HWCFG005.XML</file>
<version>1.0</version> </nmu>

<nmu name="GPRS#1">
<file>CONFIG_FILES/HWCFG006.XML</file>
<version>1.0</version> </nmu>

<nmu name="GPRS#2">
<file>CONFIG_FILES/HWCFG007.XML</file>
<version>1.0</version> </nmu>

<nmu name="UMTS#1">
<file>CONFIG_FILES/HWCFG008.XML</file>
<version>1.0</version> </nmu>

<nmu name="UMTS#2">
<file>CONFIG_FILES/HWCFG009.XML</file>
<version>1.0</version> </nmu>

</nmus-plcfg>
<nmus-swcfg>

<nmu name="SELFTEST_GSM#CFG1">
<file>CONFIG_FILES/SWCFG001.XML</file>
<version>1.0</version> </nmu>

<nmu name="SELFTEST_GPRS#CFG1">
<file>CONFIG_FILES/SWCFG002.XML</file>
<version>1.0</version> </nmu>

<nmu name="SELFTEST_UMTS#CFG1">
<file>CONFIG_FILES/SWCFG003.XML</file>
<version>1.0</version> </nmu>

<nmu name="PCM2AAL5">
<file>CONFIG_FILES/SWCFG004.XML</file>
<version>1.0</version> </nmu>

<nmu name="GSM#2">
<file>CONFIG_FILES/SWCFG005.XML</file>
<version>1.0</version> </nmu>

<nmu name="GPRS#1">
<file>CONFIG_FILES/SWCFG006.XML</file>
<version>1.0</version> </nmu>

<nmu name="GPRS#2">
<file>CONFIG_FILES/SWCFG007.XML</file>
<version>1.0</version> </nmu>

<nmu name="UMTS#1">
<file>CONFIG_FILES/SWCFG008.XML</file>
<version>1.0</version> </nmu>

<nmu name="UMTS#2">
<file>CONFIG_FILES/SWCFG009.XML</file>
<version>1.0</version> </nmu>

</nmus-swcfg>
</nmus>

 
 
 

Testauksen helpottamiseksi on 
konfigurointirekisteriin lisätty 
kullekkin verkkotyypille soveltuva 
testikonfiguraatio, jolla mittaus-
yksikön liitynnät, palvelut ja tieto-
kannat voidaan testata automaattisesti 
tai manuaalisesti esim. paikallisesti 
mittausyksiköllä, verkonhallinnan 
palveluiden tai erillisen testaus-
liityntäpalvelun avulla. 
 
 
  

Kuva 31. Konfigurointitiedostolistan rakenne. 
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Kuvissa 32 ja 33 on esitetty XML-konfigurointitiedoston rakenne toiminta-alusta- 
riippuvaisen konfigurointiparametrien osalta tekstimuotoisena sekä graafisesti. 
Konfigurointitiedosto on määritelty konfigurointitiedostolistalla (kuva 31). 
 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<?ConfigurationManagement HLM_PLAT_CFG="FILE: PLCFG004.XML 1.0 24/10/01"?>
<!DOCTYPE nmus (View Source for full doctype...)>
<nmu name="PCM2AAL5">

<long_name>"PCM network and AAL5 measurement"</long_name>
<id>0x12345</id>
<hw-platf name="hw-platform">

<hw_block name="processor">
<type>"processor"</type>
<name>"P3 AMD400"</name>
<index>1</index> </hw_block>

<hw_block name="NIC">
<type>"NIC"</type>
<name>"PCM-ATM"</name>
<index>2</index> </hw_block>
</hw-platf>

<os-platf name="OS-sys">
<os_block name="OS-v6.2">

<name>"LINUX RH"</name>
<version>6.2</version>
<index>0</index> </os_block>

<os_block name="OS-v7.4">
<name>"LINUX RH"</name>
<version>7.4</version>
<index>1</index> </os_block>

<os_block name="os-drv">
<name>"N2-AAL5"</name>
<version>2.5-1</version>
<index>2</index>
</os_block> </os-platf>

<location>"A206"</location>
</nmu>

 
 

Kuva 32. Toiminta-alustariippuvaisen parametrien konfigurointiparametritiedoston 
tekstimuotoinen rakenne. 

 

 
 
Kuva 33. Toiminta-alustariippuvaisen parametrien konfigurointiparametritiedoston 
graafinen rakenne. 
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Kuvissa 34 ja 35 on esitetty XML-konfigurointitiedoston rakenne palvelujen 
konfigurointiparametrien osalta tekstimuotoisena sekä graafisesti. 
Konfigurointitiedosto on määritelty konfigurointitiedostolistalla (kuva 31). 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<?ConfigurationManagement HLM_SW_CFG="FILE:SWCFG004.XML 1.0 24/10/01"?>
<!DOCTYPE nmus (View Source for full doctype...)>
<nmu name="PCM2AAL5">
<long_name>"PCM network and AAL5 measurement"</long_name>
<id>0x12345</id>

<sw_service_block name="sw configuration services">
<service_type>"configuration"</service_type>
<service_name>"XML-parser"</service_name>
<service_file>"SAX_xml.dll"</service_file>
<service_path>"c:\pilot\services"</service_path>

<interface>
"Java interface"
<interface_type>"JIT compiled stub"</interface_type>
<interface_name>"XML-parser"</interface_name>
<interface_file>"SAX_xml.o"</interface_file>
<interface_path>"c:\pilot\services"</interface_path>
</interface>

<database>
"XML configuration database"
<database_type>"configuration"</database_type>
<database_name>"XML-Configuration"</database_name>
<database_file>"SWCFG004.XML"</database_file>
<database_path>"c:\pilot\databases"</database_path>
</database>

<index>1</index> </sw_service_block>

<os-sw_service_block name="sw configuration services">
<service_type>"configuration"</service_type>
<service_name>"SNMP-parser"</service_name>
<service_file>"snmp.dll"</service_file>
<service_path>"c:\pilot\services"</service_path>
<interface>"none"</interface>
<database>

"SNMP Configuration database"
<database_type>"configuration"</database_type>
<database_name>"SNMP-MIB"</database_name>
<database_file>"MIB.BIN"</database_file>
<database_path>"c:\winnt\system32"</database_path>
</database>

<index>2</index> </os-sw_service_block>
</nmu>  
 
Kuva 34. Palvelujen konfigurointiparametrien  konfigurointiparametritiedoston 
graafinen rakenne. 

 

 
 

Kuva 35. Palvelujen konfigurointiparametrien konfigurointiparametritiedoston 
graafinen rakenne. 
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Kuvissa 32, 33, 34 ja 35 esitettyjen konfigurointitiedostojen rakenne määräytyy 
kunkin mittausyksikön konfiguraation perusteella. Parametrit  (tagit) joita 
konfigurointitiedostoon on määritelty riippuvat toteutetusta palvelusta ja sen 
liitynnöistä sekä mittausyksikön laitteisto yms. kokoonpanosta. Parametrit 
määritellään kunkin palvelun tuotteistamisvaiheessa vaatimusmäärittelyyn, tekniseen 
spesifikaatioon sekä käyttäjämanuaaliin. Näitä parametreja voidaan sitten lukea ja 
muuttaa konfigurointipalvelimelta tietystä URL-osoitteesta tai paikallisesta XML-
tiedostosta. Konfigurointitiedoston nimi ja sijainti on määritelty 
konfigurointitiedostolistalla (kuva 31). Konfigurointitiedostolistalla voidaan myös 
määritellä testaukseen liittyvien konfigurointitiedostojen nimet. Käyttämällä esim. 
XML-script-tyyppisiä konfigurointitiedostoja ja sitä tukevia palveluja voidaan 
toteuttaa osittain loogiseen päättelyyn perustuvia konfigurointitiedostoja. Tämä 
helpottaa monimutkaisten konfiguraatioiden ylläpitoa sekä mahdollistaa 
mittausyksikön testauksen konfigurointitiedostojen avulla. 
 
 

5.6.4.1. XML-muuttujat 
 
XML-muuttujat määritellään ’&’-merkillä. Käyttämällä XML-konfigurointi-
tiedoston yhteydessä *.DTD-tiedostoa, jossa on määritelty olion nimi ja tyyppi 
(!ENTITY) sekä elementti, johon muuttuja vaikuttaa (!ELEMENT) voidaan XML-
tietorakenteita muuttaa esimerkiksi Merlot-käyttöliittymän avulla. Tämä helpottaa 
konfigurointitiedoston ylläpitoa, kun rakenteista dokumenttia voidaan käsitellä 
graafisesti. Edellä kuvatussa esimerkeissä ei ole tietorakenteisiin liitetty muuttujia. 
Kuvissa 36 ja 37 on esitetty esimerkki muuttujien käytöstä [45]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
K

 

 

ExternalDTD.XML 
<?xml testversion="1.0" encoding="UTF-8" ?> 
<!DOCTYPE body SYSTEM "ExternalDTD.dtd" > 
<body> 
 <greeting>This is a &foo; greeting</greeting> 
</body> 
 
 
ExternalDTD.DTD 
<!ENTITY foo 'bar'> 
<!ELEMENT greeting (#PCDATA) > 
uva 36. Esimerkkitoteutus XML-tiedoston muuttujien käytöstä. 
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Kuva 37. Esimerkkitoteutus XML-tiedoston muuttujien käytöstä. 

 
 

5.6.5. Mittausyksikön järjestelmäarkkitehtuuri vs. fyysinen arkkitehtuuri 
 
Tässä kappaleessa on kuvattu järjestelmäarkkitehtuurikuvausten (näkymät) 
perusteella muodostunut fyysisen arkkitehtuurin kuvaus, mikä soveltuu parhaiten 
edellä kuvatun konfigurointimenetelmän mukaiseen hajautetun mittausjärjestelmän 
tarpeisiin. Konfigurointimenetelmä soveltuu parhaiten suurten mittausjärjestelmien 
hallintaan, missä tarvitaan automaattisia konfigurointityökaluja ja 
hallintajärjestelmiä. Diplomityössä on laitteistoläheinen tarkastelu jätetty 
vähemmälle mutta tässä yhteydessä on esitetty muutamia siihen liittyviä 
yksityiskohtia.  

Eräs merkittävä palvelu hajautetun mittausjärjestelmän osalta on 
konfigurointipalvelun laitteistohallintapalvelu. Laitteistohallintapalvelu jakaantuu 
palvelurajapintaan ja väylämääritykseen. Yksi tällainen laajalti mittausjärjestelmissä 
käytössä oleva ns. teollisuus-standardi on HotSwap-palvelu, jota käytetään mm. 
Compact-PCI-väylän yhteydessä. HotSwap-palvelu voidaan toteuttaa myös 
dynaamisesti ladattavana palveluna, jolloin eri laajennusväylien yhteydessä voidaan 
käyttää vaihdettavaa HotSwap-palvelua. HotSwap tukee Compact-PCI-väylälle 
määriteltyjä toimintoja, joiden avulla laajennusväylään liitettävä mittauskortti 
voidaan tunnistaa ja ladata sille kuuluvat laiteohjaimet automaattisesti.  

Compact-PCI-väylä laajentaa PCI-väylän toiminnallisuutta siten, että 
mittauskorttien kytkentä voidaan tehdä sähköt kytkettynä, ilman että siitä aiheutuu 
väylälle vikaantumisriskiä. Kukin laite Compact-PCI-väylällä sisältää oman 
HotSwap-kontrollerin, joka huolehtii mittauskortin turvallisesta kytkemisestä 
Compact-PCI-väylälle. Toiminnallisesti Compact-PCI-väylä on signaalitasoiltaan 
PCI-speksien mukainen mutta siihen on sisällytetty joitakin HotSwap- 
toiminnallisuuden tarvitsemia signaaleja. Compact-PCI-väylä on suosittu 
tietoliikennemittauskorttien yhteydessä. 

Edellä esitetyn kaltainen konfigurointimenetelmä HotSwap-palvelun kanssa 
käytettynä Compact-PCI-väylälaajennusmoduulin kanssa tarjoaa yritykselle 
mahdollisuuden tehdä hajautettuja mittausjärjestelmäkomponentteja esim. pienillä 
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konfiguraatioilla paikalliseen PCI-(CARDBUS)-väylään, tai laajennusmoduulin 
avulla esim. Compact-PCI-väylään. Laajennusmoduuli voidaan kytkeä esim. 
CARDBUS-väylään, tai PCI-väylään. Tällainen rakenne mahdollistaa yleisesti 
käytössä olevien komponenttien, ohjelmistojen ja käyttöjärjestelmien käyttämisen 
ilman tarvetta erikoistietämykselle sulautettujen järjestelmien alueelta. Tämä säästää 
yritystä investoimasta erikoistyökaluihin- ja koulutukseen sekä vähentää ylläpito- 
kustannuksia. Joillakin valmistajilla on kehitysympäristöjä Compact-PCI-väylälle, 
joissa HotSwap-toiminnot on valmiiksi toteutettu laiteohjaintasolla. Tämä 
yksinkertaistaa konfigurointipalvelun toteutusta huomattavasti [32]. 

Laajennusyksikköön (rack) voidaan asentaa mittauskortteja, joissa on integroitu 
HotSwap kontrolleri. Räkki voidaan toteuttaa myös HotSwap-toiminnallisuudella 
laajennetulla ’back-plane’ kortilla mihin on integroitu HotSwap kontrollerit. Tämä 
mahdollistaa standardikorttien käyttämisen laajennusyksikössä. Laajennusyksikössä 
voi olla myös integroitu prosessorikortti, jolloin mittaustietokonetta (Remote PC) ei 
tarvita. 

Kuvassa 38 on esitetty National Instruments Bridge View tuoteperheen avulla 
toteutettu ilman laadun mittaukseen kehitetty mittausjärjestelmä, jossa käytetään 
VXI-väyläarkkitehtuuria [50]. VXI-väylä voidaan korvata Compact-PCI- 
väylälaajennuskortilla, joka voidaan liittää esim. PCI-väylään tai PCMCIA-väylään. 
HotSwap- ja Compact-PCI-teknologiaa tukeva PXI väyläarkkitehtuuri on yleistynyt 
mittauslaitteiden laajennusväylien sovelluksissa VXI-väyläarkkitehtuurin jälkeen. 

Mittausräkki johon voidaan
asentaa joko HotSwap-
kontrollerilla varustettuja
kortteja tai standari-PCI- kortteja .

 
Kuva 38. National Instruments Bridge View-arkkitehtuuri.  

Kuvassa 38 on esitetty laajennusväyläratkaisu yhdessä dynaamisesti konfiguroitavan 
mittausyksikön kanssa mahdollistaa lähes rajattoman mahdollisuuden yhdistellä 
erilaisia teknologioita, liityntöjä, palveluja ja laitteistoja sekä niiden käyttämiä 
laiteväyliä. Tällöin voidaan keskittyä vain niihin teknologioihin ja 
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hajautusarkkitehtuureihin, jotka tukevat yrityksen liiketoimintaa. Uusi arkkitehtuuri 
mahdollistaa yrityksen toimivan komponenttitoimittajan- tai järjestelmätoimittajan 
roolissa markkinoilla. 
 
 

5.6.6. Pilotin toimintojen ohjelmointi 
 
Toteutus aloitettiin C++-pohjaisena dll-komponenttitoteutuksena [34,51]. SNMP- 
palvelu voidaan toteuttaa myös käyttäen valmista Java-ohjelmakoodiin perustuvaa  
SNMP-pinoa. Tällöin toteutus voidaan siirtää käyttöjärjestelmästä riippumattomasti. 
Valmiit Java-pohjaiset SNMP-toteutukset sisältävät myös EJB yms 
komponenttiliityntöjä. Toteutusvaiheessa kokeiltiin erästä Java-pohjaista toteutusta, 
käyttäen sunin jdk1.1.5 ja swing-1.1.1 ohjelmakirjastoja. SNMP-pinon toteutusta 
voidaan käyttää myös erillisenä snmp.jar komponenttina [49]. 
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5.6.6.1. Pilotin toimintojen UML-kuvaus 
 
Kuvassa 39 on esitetty Java-pinoon perustuvan ohjelman rakenne UML-Studio 5.0 
ilmaisohjelmalla analysoituna (reverse engineering). Tarkempi kuvaus ohjelmasta on 
saatavissa valmistajan kotisivuilta [49,52]. 
 

TrapTestSuite

-version_id
+XML_FILE

+DOC_HEADER
+DOC_TYPE

+TRAPS
+TEST

+DEFAULT
+sysUpTime
-defaultNode
-contextList
-testList
-writer

-testStarted
-testInFlight
-xmlToDom

-target
-me

-trapContext
-testNo

-isStandAlone
+TrapTestSuite()

+init()
+start()
+run()

+trapReceived()
+propertyChange()

-nextTest()
+analyseDocument()

+main()
+usage()

SnmpTarget

-version_id
+ADO

+APASSW
+APROTO
+AUTH

+COMMENT
+COMMUNITY
+CONTEXT

+GET
+GETBULK
+GETNEXT
+HOST
+ID

+MAX_REP
+NAME
+NET

+NON_REP
+OID
+PORT
+PDO

+PPASSW
+PRIV

+REQUEST
+SET

+SOCKET_TYPE
+STD
+TYPE

+USERNAME
+USM

+VALUE
+VARIABLE
+VERSION
+SNMPv2c
+SNMPv3
+VNO
+YES

-context
-writer

-domWriter
-propertyChangeListeners

-nrRequests
+interval

+SnmpTarget()
+setWriter()

+performTest()
+performRequest()

+performGetNextRequest()
+getOids()

+createTrapContext()
+createContext()
+getSocketType()

+getPort()
+setUsm()
+toString()

#tellThemWeAreReady()
+addPropertyChangeListener()

+removePropertyChangeListener()

DOMWriter

-version_id
+PRINTWRITER_ENCODING

#canonical
#docHeader
#docType

+DOMWriter()
+print()
+print()
#print()

#sortAttributes()
#normalize()

TrapListener

Util

-version_id
+getCDataValue()
+getChildNode()

+getTopElementNode()

Applet

TestSuite

-version_id
+XML_FILE

+DOC_HEADER
+DOC_TYPE

+TESTS
+TEST
-testList
-writer

-testStarted
-testInFlight
-xmlToDom

-me
-testNo

-isStandAlone
+TestSuite()

+init()
+start()
+run()

+propertyChange()
-nextTest()

+analyseDocument()
+main()
+usage()

PropertyChangeListener

XMLtoDOM

-version_id
-WARNING
-ERROR

-FATAL_ERROR
-ef

-parser
-url

-writer
+XMLtoDOM()
+setWriter()

+getDocument()
-readFromUrl()

Runnable

xmlToDom

target

domWriter

xmlToDom

target

ErrorStorer

-errorNodes
-url

+ErrorStorer()
#errorHandlingEnabled()

-setURL()
+getErrorNodes()

+getError()
+resetErrors()
+warning()
+error()

+fatalError()
#handleError()

ef

ErrorStorer
-errorNodes

-url
+ErrorStorer()

#errorHandlingEnabled()
-setURL()

+getErrorNodes()
+getError()

+resetErrors()
+warning()

+error()
+fatalError()

#handleError()

ErrorHandler

One

+update()

Observer

Walk

-first

+Walk()
+update()

 
Kuva 39. Pilotin ohjelman luokkahierarkia. 
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5.7. YHTEENVETO PILOTIN ARKKITEHTUURISTA 
 
Kuvassa 40 on esitetty järjestelmäarkkitehtuurin eri osa-alueiden välisiä suhteita ja 
niiden merkityksiä. Kuvassa esitetty uusi tarkennettu arkkitehtuuri perustuu kuvan 24 
mukaisesta käyttötapauskaaviosta sievennettyyn loogiseen arkkitehtuurikuvaukseen 
(kuva 28). Sieventämiseen liittyvät yksityiskohdat on esitetty kappaleissa 5.1-5.6. 
Yhtenäinen viiva kuvaa toiminnallista riippuvuutta ja katkoviiva sisällyttää, tai 
määrittelee riippuvuussuhteen siihen arkkitehtuurin osa-alueeseen tai 
toiminnallisuuteen, josta nuoli on piirretty. Dynaamisella palvelujen 
hallintamoduulilla voidaan konfiguroida kaikkia mittausyksikön muita moduuleita. 
Dynaaminen palvelujenhallintamoduuli voi olla myös hajautettuna useammaksi osa-
palveluksi käyttöjärjestelmän eri kerroksille (kernel, user mode). Kuvassa 23 on 
esitetty arkkitehtuurin periaate sekä paikallisten palveluiden että hajautettujen 
palveluiden dynaamisen konfiguroimisen osalta. Pilotin arkkitehtuurilla on ratkaistu 
kuvassa 7 esitetty ristiriita resurssienhallintaan ja parametrisointiin sekä testaukseen 
liittyen. 

Kaksois-
arkkitehtuuri
(yhd. IRP:t)

dynaaminen-
palvelujen 

hallinta

std.
konfigurointi-

rekisteri
Konfigurointi-

tiedosto

Verkonhallinta-
protokolla

(esim. SNMP)
Hajautus-

arkkitehtuuri
(Corba, Dcom)

Kaksitasoinen-
konfigurointi

tietorakenne

tietorakenne

palvelut verkonvalvonta-
protokolla

dynaamisesti-
ladattavat
palvelut

palvelujen
liitynnät
(stub)

konfigurointi-
tietokanta Jussi Kuosa 26.11.2001

arkkitehtuuri

palvelut
esim. dll,vxd, wdm

laitteisto-
konfiguraatioiden

hallinta

palvelu (kernel)
ja liityntä

API
Data

(Lisenssit)

esim. Layered-
tyyppinen Streams-
Framework

Server

  
Kuva 40. Uusi tarkennettu pilotin arkkitehtuuri: menetelmä, palvelu ja tietorakenne 
mittausyksikön resurssien, palvelujen ja liityntöjen konfiguroimiseksi. 

 
Koska kysymyksessä on arkkitehtuuri eikä toiminnallinen kuvaus, niin on kuvan 
tarkempi määrittely jätetty vähemmälle. Kuvan mukainen arkkitehtuuri voidaan 
toteuttaa useilla toisistaan poikkeavilla teknologioilla, palveluilla ja tietorakenteilla. 
Esimerkki kuvan 40 mukaiseen arkkitehtuuriin liittyvästä menetelmästä, palvelusta ja 
tietorakenteesta on esitetty kappaleissa 4.2.3.5-4.2.3.11 ja 5.6-5.6.5. 
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6. PILOTIN TESTAUS 
 
Tässä luvussa on kuvattu pilotin konfigurointipalvelun sekä sen käyttämän MIB-
informaatiorekisterin ja XML-konfigurointitiedoston testaus. Aluksi kuvataan pilotin 
testausympäristö sekä SNMP-palvelun asennus ja konfigurointi, jonka jälkeen 
esitetään testaustulokset sekä Java-pohjaiselle että käyttöjärjestelmäpohjaiselle 
SNMP-palvelulle. Tämän jälkeen esitetään testaustulokset Java-pohjaiselle SNMP-
palvelulle, jota konfiguroidaan XML-konfigurointitiedostolla. Testaus on suoritettu 
sekä paikallisesti että Apache-serverin avulla. Lisäksi on esitetty 
suorituskykymittauksia SNMP-palvelulle. 
 
 

6.1. Pilotin testausympäristö 
 
Pilotin testaus on suoritettu kolmella tietokoneella Windows 2000, Windows NT 4.0 
ja Windows 95 käyttöjärjestelmillä, jotka oli kytketty paikallisverkkoon 10MHz:n 
moniporttitoistimen avulla. 
 
 

6.2. Mittausyksikön SNMP-palvelun asennus ja konfigurointi 
 
Kuvassa 41 on esitetty Windows-käyttöjärjestelmän SNMP-palvelun asennus ja 
konfigurointi. Linuxissa ja Windowsissa SNMP-palveluja ei asenneta 
perusasennuksen yhteydessä, vaan se tulee asentaa erikseen. Suositeltavaa on asentaa 
palvelut levykkeeltä perusasennuksen jälkeen. 
 

 

    
 
Kuva 41. SNMP-palvelun asennus ja konfigurointi. 
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Asennuksen yhteydessä määritellään yhteyshenkilö, koneen sijainti sekä 
verkkoryhmä johon kone verkonhallinnan kannalta kuuluu (Community). Lisäksi 
voidaan määritellä ne koneet joilla on oikeus asennettavan koneen ’Trap’-tietoihin 
(Trap Destinations). Trap voidaan asettaa jonkin mittausyksikön toiminnon 
seuraamiseksi. Sillä voidaan toteuttaa esimerkiksi hälytysviesti prosessorin 
suorituskykymittaukseen liittyen siten, että prosessorin kuormituksen ylittyessä 
tietyn rajan yli lähetetään Trap-viesti niille koneille, jotka on määritelty Trap-
kohdelistalla. 
 
 

6.3. Mittausyksikön SNMP-MIB-informaatiorekisterin testaus 
 
Kuvassa 42 on esitetty SNMP-MIB-informaatiorekisterin testaus. SNMP-MIB- 
informaatiorekisterin testaus tehtiin kahdella toteutusvaihtoehdolla. Ensimmäisessä 
toteutusvaihtoehdossa käytettiin käyttöjärjestelmän SNMP-palvelua. Testausta varten 
ohjelmoidulla snmputil-ohjelmalla suoritettiin kyselyjä tietokannasta SNMP-agentin 
välityksellä. Toisessa toteutusvaihtoehdossa käytettiin valmista Java-ohjelmapinoa 
SNMP-MIB-toiminnallisuuden toteuttamiseksi. Testauksessa käytettiin valmista 
Java-SNMP-protokollapinoa sekä esimerkkiohjelmistoa [49]. Toteutus voidaan 
integroida osaksi mittausyksikön verkonvalvonta- ja konfigurointipalvelua.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z:\WORK\PILOT>arp -a 
 
Interface: 130.231.6.102 on Interface 2 
  Internet Address      Physical Address      Type 
  130.231.6.100         00-10-a7-06-13-98     dynamic 
  130.231.6.103         00-60-8c-b4-10-22     dynamic 
 
 
Z:\WORK\PILOT>snmputil get 130.231.6.100 public .1.3.6.1.2.1.1.4.0 
Variable = system.sysContact.0 
Value    = OCTET STRING - Jussi Kuosa 
 
 
Z:\WORK\PILOT>snmputil getnext 130.231.6.100 public .1.3.6.1.2.1.1.4.0 
Variable = system.sysName.0 
Value    = OCTET STRING - RAK100 
 
 
Z:\WORK\PILOT>snmputil getnext 130.231.6.100 public .1.3.6.1.2.1.1.5.0 
Variable = system.sysLocation.0 
Value    = OCTET STRING - Rakentajantie 
 
 
Z:\WORK\PILOT> 
 
 

Kuva 42. SNMP-informaatiorekisterin testaus. 

 

 



 70
 

SNMP-MIB-informaatiorekisterin testaus on tehty kahdella eri työasemalla, joissa 
toisessa oli Windows 2000 käyttöjärjestelmä ja toisessa oli Windows NT 4.0 
käyttöjärjestelmä. Testausta varten ohjelmoitiin C-kielellä snmputil.exe testisovellus 
Microsoftin MSDN-CD:ltä löytyvien esimerkkien mukaisesti [34,51]. Tietokantaan 
tehtiin aluksi kysely get-käskyllä ja sen jälkeen tietokanta selattiin getnext-käskyllä. 
OID-indeksin mukainen tulos on esitetty kuvassa 42. 

Kuvassa 43 esitetyn Java-pohjaisen sovelluksen SNMP-MIB-informaatiorekisterin 
testaus on tehty kahdella eri työasemalla joista toisessa oli Windows 2000 -
käyttöjärjestelmä ja toisessa oli Windows NT 4.0. Valmiin Java-pinon käyttö 
mahdollistaa käyttöjärjestelmäriippumattoman verkonhallinnan toteutuksen. 
Heikkoutena Java-ohjelman osalta voidaan pitää sen vaatimaa 
virtuaalikoneympäristöä. Verrattaessa käyttöjärjestelmäkohtaiseen SNMP-
toteutukseen antaa valmiin protokollapinon käyttäminen mahdollisuuden toteuttaa 
valmistajakohtaisia ominaisuuksia protokollaan, mistä saattaa olla hyötyä 
jatkokehitystyön kannalta. 
 

        
 

        
 
Kuva 43. Java-pinon avulla toteutettu liityntä SNMP-MIB-rekisteriin.  

 
Sunin Appletviewer toimi Windowsissa puutteellisesti ja ikkunan päivitysfunktioissa 
esiintyi toimintahäiriöitä jdk1.1.5:sen kanssa. Tämä saattoi johtua siitä, että Javan 
SDK-ohjelmakirjaston kanssa suositeltiin käytettäväksi jdk 1.1.8 ohjelmakirjastoa. 
Ikkunan päivitysrutiinit olisivat saattaneet toimia paremmin käyttämällä toista 
appletviewer-ohjelmaa, kuin jdk1.1.5:sen mukana tuleva versio.  
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6.4. Mittausyksikön XML-konfigurointitiedoston testaus 
 
Mittausyksikön konfigurointitiedoston testaus voidaan tehdä toiselta työasemalta, 
ilman että tarvitaan erillistä palvelinta, koska mittausyksikön konfigurointipalvelu 
lukee tiedoston paikallisesti XML-jäsentimellä mittausyksikön kovalevyltä ja 
parametrisoi SNMP-MIB-tietokannan sen perusteella. Tämä helpottaa pienten 
mittausjärjestelmien ylläpitoa ja lisää järjestelmän siirrettävyyttä, koska 
konfigurointitiedot sijaitsevat aina mittausyksikön kovalevyllä.  

Suuremmissa konfiguraatioissa voi logistiikan kannalta olla järkevää keskittää 
kaikki konfigurointiin liittyvä informaatio yhdelle palvelimelle, jolloin 
mittausyksikön kytkeytyessä verkkoon se käy päivittämässä konfigurointitiedostonsa 
palvelimen URL-osoitteesta. Tämä mahdollistaa ns. ’Plug and Play’-
toiminnallisuuden.  Palvelin voidaan toteuttaa esim. Apache-http-palvelimella, joka 
on saatavissa mm. Linux-, Windows NT 4.0- ja Windows 2000-ympäristöihin [53]. 
Palvelin voidaan asentaa esimerkiksi yhden mittausyksikön palveluksi siten, ettei 
erillistä tietokonetta tarvita konfigurointipalvelimen toteuttamiseksi. 

Kappaleissa 6.4.1 ja 6.4.2 on esitetty testitulokset XML-konfigurointitiedostolle. 
Ensimmäisessä testituloksessa MIB-tietokantaa on sekä parametrisoitu XML- 
testitiedostolla, joka on paikallisesti tietokoneen kovalevyllä ja toisessa 
testituloksessa tiedot on luettu Apache serverillä olevasta XML-tiedostosta. 
Testitiedostojen tagit voitaisiin korvata aiemmin esitettyjen konfigurointitiedostojen 
tageilla, jolloin konfigurointitiedostolla olisi mahdollista ohjata mittausyksikön 
konfiguroinnin hallintamoduulia jolla suoritetaan palvelujen ja liityntöjen 
dynaaminen lataus ja parametrisointi. Tässä esitetty testitulos perustuu MIB-II- 
tietokannan mukaiseen rakenteeseen (Window NT), jota on parametrisoitu XML-
testitiedostolla [27,49]. 

Toteutusvaiheessa esitetty pilotti on kompromissi pilotin suorituskyvyn,  
kompleksisuuden, sekä kotona tehdyn toteutuksen tarjoamien mahdollisuuksien 
välillä mutta toimiva sellainen. Suorituskykyarvoja ei ole enää pilotin 
toteutusvaiheessa mitattu vaan on luotettu evaluointivaiheessa tehtyihin 
menetelmäperusteisiin mittauksiin. 
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6.4.1. Mittausyksikön XML-konfigurointitiedoston testaus paikallisesti 
 
Mittausyksikön XML-konfigurointitiedosto ja sen avulla suoritettu mittausyksikön 
SNMP-konfigurointirekisterin parametrisointi on esitetty kuvissa 44 ja 45. Kuvissa 
44 ja 45 tietokone (oid=1.3.6.1.2.1.1.6.0) on nimetty set-käskyllä RAK100-nimiseksi 
sekä sen omistajan nimi ja työryhmä on luettu käyttäen paikallista konfigurointi-
tiedostoa. 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE tests SYSTEM "./test.dtd">
<!--
--><tests>
    <test>
        <version no="1"/>
        <host>localhost</host>
        <port>161</port>
        <socket_type type="STD"/>
        <community>public</community>

  <request type="set">
            <oid>
                <comment>sysLocation</comment>
                <variable>1.3.6.1.2.1.1.6.0</variable>

    <value>RAK100</value>
            </oid>
        </request>
        <request type="get">
            <oid>
                <comment>system</comment>
                <variable>1.3.6.1.2.1.1.4.0</variable>
            </oid>
        </request>
        <request type="getNext">
            <oid>
                <comment>system</comment>
                <variable>1.3.6.1.2.1.1.5</variable>
            </oid>
        </request>
        <request type="get">
            <oid>
                <comment>sysLocation</comment>
                <variable>1.3.6.1.2.1.1.6.0</variable>
            </oid>
        </request>
    </test>
</tests>  

 
Kuva 44. XML-konfigurointitiedosto SNMP-informaatioreksiterin paikallista 
testausta varten. 

 
D:\work\pilot\java_stack>runapplet testsuite.html test.xml

D:\work\pilot\java_stack>set CLASSPATH=C:\jdk1.1.5\lib\classes.zip;z:\swing-1.1.
1\swingall.jar;d:\work\pilot\java_stack\tablelayout.jar;d:\work\pilot\java_stack
\snmp4_4.jar;d:\work\pilot\java_stack;.;
TestSuite.init(): XML_FILE file:/\\\work\pilot\java_stack\uk\co\westhawk\test\te
st.xml

TestSuite.nextTest(): Starting test 0

One.update(): uk.co.westhawk.snmp.pdu.SetPdu_vec[context=SnmpContext[host=localh
ost, port=161, socketType=Standard, community=public], reqId=1, msgType=0xA3, re
qVarbinds=[1.3.6.1.2.1.1.6.0: RAK100, ]]
1.3.6.1.2.1.1.6.0: RAK100

One.update(): uk.co.westhawk.snmp.pdu.GetPdu_vec[context=SnmpContext[host=localh
ost, port=161, socketType=Standard, community=public], reqId=2, msgType=0xA0, re
qVarbinds=[1.3.6.1.2.1.1.4.0: AsnNull, ]]
1.3.6.1.2.1.1.4.0: Jussi Kuosa

One.update(): uk.co.westhawk.snmp.pdu.GetNextPdu_vec[context=SnmpContext[host=lo
calhost, port=161, socketType=Standard, community=public], reqId=3, msgType=0xA1
, reqVarbinds=[1.3.6.1.2.1.1.5: AsnNull, ]]
1.3.6.1.2.1.1.5.0: Rakentajantie

One.update(): uk.co.westhawk.snmp.pdu.GetPdu_vec[context=SnmpContext[host=localh
ost, port=161, socketType=Standard, community=public], reqId=4, msgType=0xA0, re
qVarbinds=[1.3.6.1.2.1.1.6.0: AsnNull, ]]
1.3.6.1.2.1.1.6.0: RAK100
waiting for the last test to finish ..
** Finished all Tests. **

 
 
Kuva 45. Mittaustulokset SNMP-informaatiorekisterin XML-parametrisoinnista. 
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6.4.2. Mittausyksikön XML-konfigurointitiedoston testaus Apache 
serverillä 

 
Mittausyksikön XML-konfigurointitiedosto ja sen avulla suoritettu mittausyksikön 
SNMP-konfigurointirekisterin parametrisointi on esitetty kuvissa 46 ja 47. Kuvissa 
46 ja 47 tietokone (oid=1.3.6.1.2.1.1.6.0) on nimetty set-käskyllä RAK100-nimiseksi 
sekä sen omistajan nimi ja työryhmä on luettu käyttäen Apache-serveriltä luettua 
konfigurointitiedostoa. 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE tests SYSTEM "./test.dtd">
<!--
--><tests>
    <test>
        <version no="1"/>
        <host>localhost</host>
        <port>161</port>
        <socket_type type="STD"/>
        <community>public</community>

  <request type="set">
            <oid>
                <comment>sysLocation</comment>
                <variable>1.3.6.1.2.1.1.6.0</variable>

    <value>RAK100</value>
            </oid>
        </request>
        <request type="get">
            <oid>
                <comment>system</comment>
                <variable>1.3.6.1.2.1.1.4.0</variable>
            </oid>
        </request>
        <request type="getNext">
            <oid>
                <comment>system</comment>
                <variable>1.3.6.1.2.1.1.5</variable>
            </oid>
        </request>
        <request type="get">
            <oid>
                <comment>sysLocation</comment>
                <variable>1.3.6.1.2.1.1.6.0</variable>
            </oid>
        </request>
    </test>
</tests>  

 
Kuva 46. XML-konfigurointitiedosto SNMP-informaatioreksiterin testausta varten 
(Apache). 

 
D:\work\pilot\java_stack>runapplet apache.html test.xml

D:\work\pilot\java_stack>set CLASSPATH=C:\jdk1.1.5\lib\classes.zip;z:\swing-1.1.
1\swingall.jar;d:\work\pilot\java_stack\tablelayout.jar;d:\work\pilot\java_stack
\snmp4_4.jar;d:\work\pilot\java_stack;.;
TestSuite.init(): XML_FILE http://130.231.6.102/~administrator/test.xml

TestSuite.nextTest(): Starting test 0

One.update(): uk.co.westhawk.snmp.pdu.SetPdu_vec[context=SnmpContext[host=localh
ost, port=161, socketType=Standard, community=public], reqId=1, msgType=0xA3, re
qVarbinds=[1.3.6.1.2.1.1.6.0: RAK100, ]]
1.3.6.1.2.1.1.6.0: RAK100

One.update(): uk.co.westhawk.snmp.pdu.GetPdu_vec[context=SnmpContext[host=localh
ost, port=161, socketType=Standard, community=public], reqId=2, msgType=0xA0, re
qVarbinds=[1.3.6.1.2.1.1.4.0: AsnNull, ]]
1.3.6.1.2.1.1.4.0: Jussi Kuosa

One.update(): uk.co.westhawk.snmp.pdu.GetNextPdu_vec[context=SnmpContext[host=lo
calhost, port=161, socketType=Standard, community=public], reqId=3, msgType=0xA1
, reqVarbinds=[1.3.6.1.2.1.1.5: AsnNull, ]]
1.3.6.1.2.1.1.5.0: Rakentajantie

One.update(): uk.co.westhawk.snmp.pdu.GetPdu_vec[context=SnmpContext[host=localh
ost, port=161, socketType=Standard, community=public], reqId=4, msgType=0xA0, re
qVarbinds=[1.3.6.1.2.1.1.6.0: AsnNull, ]]
1.3.6.1.2.1.1.6.0: RAK100
waiting for the last test to finish ..
** Finished all Tests. **

 
 
Kuva 47. Mittaustulokset SNMP-informaatiorekisterin XML-parametrisoinnista 
(Apache). 
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6.5. Mittausyksikön_SNMP-konfigurointirekisterin 
suorituskykytestaus 

 
Kuvassa 48 mittaustulokset on esitetty paikallisesti mitattuna (Rak129, Windows), 
sekä verkon yli mitattuna (Rak100, Windows NT). Mittausyksikön SNMP-
konfigurointirekisterin suorituskykymittaukset tehtiin TraceRoute.exe ohjelmalla 
[55]. Suorituskykymittaukset tehtiin kahdella eri käyttöjärjestelmällä, eikä 
käyttöjärjestelmällä havaittu olevan vaikutusta suorituskykyyn. Testausympäristön 
10Mhz:n paikallisverkon nopeus oli ainoa rajoittava tekijä mitattaessa suorituskykyä 
yhden muuttujan avulla (ping).  

Pollattaessa konfigurointirekisteristä satoja muuttujia aiheutuu tästä huomattava 
tiedon käsittelyn hidastuminen. Esimerkiksi tuhannen muuttujan lukeminen 400Mhz 
Pentium tietokoneessa olevasta konfigurointirekisteristä 10Mhz:n paikallisverkon 
kautta 133Mhz Pentium-tietokoneella kesti useita minuutteja. On siis hyvin tärkeää 
suurten mittausjärjestelmien konfiguroinnin osalta, miten järjestelmän arkkitehtuuri 
on rakennettu. Diplomityössä esitetty kaksitasoinen konfigurointi sekä dynaaminen 
palvelujen ja niiden liityntöjen vaihtaminen tarjoavat mahdollisuuden hajauttaa aikaa 
vievää prosessointia siten, että saavutetaan mahdollisimman suorituskykyinen 
lopputulos sekä pienillä, että suurilla laitekonfiguraatioilla.  
 

 
 
Kuva 48. Mittausyksikön SNMP-konfigurointirekisterin suorituskykytestaus yhdelle 
muuttujalle.  

Kuvan 48 mukaisen mittauksen perusteella voidaan sanoa että ns. matalan tason 
porttiteknologiat ovat suorituskyvyltään heikkoja verrattuna ns. korkeamman tason 
monikanava-arkkitehtuureiden porttiteknologioiden suorituskykyyn suurilla luku- ja 
kirjoitusoperaatioiden määrillä. 

Pilotissa on sovellettu matalan tason protokollakerroksia (SNMP) yksittäisten 
parametrien konfigurointiin, jolloin suorituskykyasiat eivät ole merkityksellisiä. 
Pilotissa on yhdistetty standardin mukainen verkonhallintaprotokolla sekä korkean 
tason verkonhallintapalvelut. Uudella arkkitehtuurilla pilotin suorituskykyä on 
pystytty kasvattamaan yli tuhat kertaiseksi verrattuna perinteisiin 
verkonhallintamenetelmiin (SNMP > 20000ms / 1000_muuttujaa, SAXParser <20ms 
/1000_muuttujaa). Suorituskyvyn kasvu johtuu menetelmän mukaisesta 
konfigurointitiedoston käytöstä konfigurointipalvelun yhteydessä. Tällä tavalla aikaa 
vievä tiedonsiirron osuus on voitu optimoida saavuttaen lisäksi standardi 
verkonhallinnan liityntä mittausyksikölle. 
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7. YHTEENVETO 
 
Analyysin tuloksen perusteella arkkitehtuurien arviointikriteereinä voidaan tässä 
tapauksessa pitää suunnittelunäkökulmia networking-alueella, joita olivat: 
suorituskyky, resurssien hallinta, yhdenaikaisuus, skaalautuvuus, läpinäkyvyys, 
suojaus, avoimuus ja vikasietoisuus. Testaukseen ja parametrisointiin (konfigurointi) 
tulee kiinnittää erityistä huomiota. Ohjelmistoarkkitehtuurit sovellusten osalta tulee 
käsitellä erikseen. Seuraavassa on esitetty yhteenveto tuloksista joilla edellä mainitut 
arviointikriteerit ja analyysivaiheessa löydetyt ristiriidat voidaan ratkaista. 

Analysointi- ja vertailuvaiheen yhteydessä on kehitetty uusi menetelmä 
arkkitehtuurien vertailemiseksi.  

Suunniteltaessa asiakaskohtaista mittaussovellusta tulee aina suorittaa 
hajautusteknologioiden arviointi kokeelliseti, mikäli suorituskykyyn liittyvät tekijät 
eivät ole tarkasti tiedossa sovelluskohteen ympäristöolosuhteissa. Tiedon karttuessa 
sovelluksia tehtäessä voidaan kokeellisen arvioinnin määrää pienentää. Referenssejä 
voidaan käyttää myös hyväksi ennustettaessa tiedon läpimenoaikoja eri 
sovelluskohteiden ympäristöolosuhteissa. 

Uusi arkkitehtuuri mahdollistaa järjestelmän konfiguroimisen dynaamisesti sekä 
paikallisten palveluiden, että hajautettujen palveluiden osalta. Lisäksi järjestelmä on 
käyttöjärjestelmäriippumaton sekä mahdollistaa useita erilaisia laitetason 
konfiguraatioita.  

Oliosuunnittelumenetelmillä on todistettu oliorajapintaan ja sen malliin perustuen, 
miten kaksoisarkkitehtuurissa esiintyvät kaksi oliorajapintaa voidaan yhdistää 
yhdeksi konfiguroitavaksi oliorajapinnaksi. Tämä mahdollistaa arkkitehtuurien 
sieventämisen työssä esitetyllä tavalla.  

SNMP-verkonhallintaprotokollaa on käytetty verkkoelementin toimintojen 
rekisteröintiin, jolloin MIB-tietokantaa on parametrisoitu XML-testitiedostolla, joka 
on paikallisesti tietokoneen kovalevyllä, tai tiedot on luettu Apache-http-serverillä 
olevasta XML-tiedostosta. Tämä mahdollistaa ns. ’plug-and-play’-toiminnallisuuden 
mikä on välttämätöntä suurten mittauslaitekonfiguraatioiden osalta mutta tarjoaa 
joustavan konfigurointimenetelmän myös pienille hajautetuille mittausjärjestelmille. 
Markkinoilta löytyy valmiita kaupallisia ratkaisuja, jotka tukevat diplomityön 
tuloksia verkonhallinnan osalta.  

Työssä esitetty laajennusväyläratkaisu yhdessä dynaamisesti konfiguroitavan 
mittausyksikön kanssa mahdollistaa lähes rajattoman mahdollisuuden yhdistellä 
erilaisia teknologioita, liityntöjä, palveluja ja laitteistoja sekä niiden käyttämiä 
laiteväyliä. Tämä pienentää yrityksen tarvetta investoida erityisosaamiseen ja tällöin 
voidaan keskittyä vain niihin teknologioihin ja hajautusarkkitehtuureihin, jotka 
tukevat yrityksen liiketoimintaa. Uusi arkkitehtuuri mahdollistaa yrityksen toimivan 
komponenttitoimittajan- tai järjestelmätoimittajan roolissa markkinoilla. 
  

 



 76
 

8. LÄHTEET 
 
[1] 
 

Kuosa, J.T. (2000) Diplomityön lähdeaineisto: SWOT for distributed 
measurement unit architectures, presentation slides for meetings. 
Nethawk ltd, Oulu, 48s. 

[2] ITU-T (1997) Recommendations ITU-T X.904 (September 2000,  CD-
ROM1/2) ISO/IEC 10746-4:1997(E), Information technology, Open 
Distributed Processing, Reference model: Architectural semantics. 37s.  

[3] 
 

De Meer, J., Mahr, B., Storp, S. (1991) Report on the Architectura 
Semantics workshop. IFIP Transactions C (Communication Systems) 
Vol. C-20, Alankomaat, sivut: 367-377. 

[4] ITU-T (1997) Recommendations ITU-T X.901 (September 2000,CD-
ROM1/2), ISO/IEC 10746-1:1997(E), Information technology, Open 
Distributed Processing Reference model: Overview. 85s   

[5] 
 

ITU-T (1995) Recommendations ITU-T X.902 (September 2000,  CD-
ROM1/2), ISO/IEC 10746-2:1995(E), Information technology, Open 
Distributed Processing, Reference model: Foundation. 26s.   

[6] Raymond K. (1995) Reference Model of Open Distributed Processing 
(RM-ODP): Introduction On proc. of IFIP international conference on 
open distributed processing. Brisbane, Australia, Chapman and Hall,13s. 

[7] ITU-T (1995) Recommendation ITU-T X.903 (September 2000, CD-
ROM1/2), ISO/IEC 10746-3:1995, Information technology, Open 
Distributed Processing, Reference Model: Architecture. 64s.  

[8] Bowman H., Derric J., Steen Maarten (1995) Some Results on Cross 
Viewpoint Consistency Checking. On proc. of IFIP TC6 international 
conference on open distributed processing. Brisbane, Australia, 
Chapman and Hall. s.399-412. 

[9] Colouris, G., Dollimore, J., Kindberg, T. (1998) Distributed Systems: 
Consepts and Design. 2. Th ed., Addison-Wesley, Queen Mary and 
Westfield College University of London, sivut: 29-54, 59-196, 313-352, 
409-495, 644s. 

[10] Herbert A. (1994,2000) An ANSA Overview. IEEE Network,  
www.ansa.co.uk/ansa/ANSATech/ , (2001-11) 

[11] Herbert A. et al. (1995,2000) A Guided Tour of RM-ODP Part 3 
(Prescriptive Model). APM.1052.03, Architecture Projects Management 
Limited, www.ansa.co.uk/ansa/ANSATech/, (2001-11) 

[12] Anonymous (2001-11) 3GPP Specifications, 
www.3GPP.org/specs 

[13] ITU-T (1999) Recommendation ITU-T Z.130 (September 2000,  CD-
ROM1/2), Object Definition Language. 61s.  

[14] Roger S. Pressman (1997) Software Engineering, A Practitioner’s 
Approach. 4.th ed, McGraw-Hill, 885 s. 

[15] Hofmeister, C., Nord R., Soni D. (2000)  Applied Software 
Architecture. Addison-Wesley, sivut: 33-84, 131-313, 359-380, 421-
439, 387s. 

[16] Kuosa, J.T. (2000) Diplomityön lähdeaineisto: Arkkitehtuurianalyysi, 
haastattelustrategia. Nethawk Oy, Oulu, 23s. 

 

 

http://www.ansa.co.uk/ansa/ANSATech/
http://www.ansa.co.uk/ansa/ANSATech/
http://www.3gpp.org/specs


 77
 

[17] Kuosa, J.T.(2001) Diplomityön lähdeaineisto: Arkkitehtuurianalyysi, 
ristiinanalysointitulokset. Oulu, 78s. 

[18] Kuosa, J.T. (2001) Diplomityön lähdeaineosto: Väliraportti 
arkkitehtuurianalyysin analyysituloksista. Nethawk Oy, Oulu, 38s.  

[19] Kuosa, J.T. (2001) Diplomityön lähdeaineosto: Arkkitehtuuri-analyysin 
väliraportti. Diplomityöraportti.doc, Oulu, 27 s. 

[20] Kuosa J.T. (1992) Insinöörityö, Hall-anturiin perustuvan virranmit-
tausanturin kehittäminen ja suojaus pientaajuushäiriöiltä. Vaasan 
Teknillinen Oppilaitos, Vaasa, 81s. 

[21] Anonymous (2001-11) Borland Application Server,  
http://www.borland.com/appserver/papers/ 

[22] Anonymous (2001-11) Orbix Application Server,  
http://www.orbix.com/ 

[23] Anonymous (2000-3) 3G TS 32.102 V3.1.1,  
3G Telecom Management architecture. 3GPP,  
www.3GPP.org/specs, (2001-11), 36s. 

[24] Anonymous (2001-11) University of Twente, SNMPv3.pdf, 
http://wwwhome.ctit.utwente.nl/~pras, 39s. 

[25] Lagus K. (2000) Pro Gradu tutkielma, XML-kieli ja tietoliikenne-
laitteen hallinta. Helsingin Yliopisto, Tietojenkäsittelytieteen laitos, 63s. 

[26] Anonymous (2001-11) Wap Server version 1.1, 
www.nokia.com/corporate/wap 

[27] Rose M. (1990) IETF SNMP Working Group, Management Information 
Base for Network Management of TCP/IP-based internets: MIB-II 
RFC1158. 133s. 

[28] Anonymous (2001-11) Internet Assigned Numbers Authority, 
www.iana.com 

[29] Anonymous (2001,1998) ISO/IEC 13244  Amd.1:1999(E), Microsoft 
MSDN Library CD-ROM 

[30] Ballesteros F.J., John Boyd, Denis Froschauer, David Grothe, Ole 
Husgaard, Jürgen Magin, Graham Wheeler, G Yeganjaiah (2001) Lis- 
Streams Framework. 
http://www.gcom.com/home/linux/lis/index.html, (2001-11) 

[31] Sun Microsystems Inc (1997) STREAMS Programming Guide. 2550 
Garcia Avenue Mountain View, CA 94043-1100 U.S.A., Part no: 802-
5893, sivut: 1-53, 341s.  

[32] Anonymous (2001-11) Windriver, Kernel Driver, HotSwap,  
http://www.jungo.com/manuals.html 

[33] Thompson Craig,  Kuosa J.T. (2001) GPL-memo,  Tuotekehitysohje 
Linux-lisenssien käytöstä. Nethawk Oy, Oulu, 7s. 

[34] Anonymous (2001-11) Microsoft MSDN Library CD-ROM, 
www.microsoft.com/msdnmag 

[35] Anonymous (2001-11) Microsoft SOAP Toolkit 2.0,  
www.microsoft.com, 
www.w3.org/2001/XMLSchema 

[36] Anonymous (2001-11) XML Script 2 user documentation, 
http://www.xmlscript.org/2.0 

[37] Orfali R., Harkley D. (1998) Client / Server Programming with Java 
And CORBA. 2.th ed., Wiley Computer Publishing, sivut: 1-655, 1022s. 

 

http://www.borland.com/appserver/papers/
http://www.borland.com/appserver/papers/
http://www.3gpp.org/specs
http://wwwhome.ctit.utwente.nl/~pras
http://www.nokia.com/corporate/wap
http://www.iana.com/
http://www.gcom.com/home/linux/lis/index.html
http://www.jungo.com/manuals.html
http://www.microsoft.com/msdnmag
http://www.microsoft.com/
http://www.w3.org/2001/XMLSchema
http://www.xmlscript.org/2.0


 78
 

[38] Kuosa, J.T. (2001) Diplomityön lähdeaineisto: Diplomityön 
evaluointivaiheen esitelmä, diplomityön vaiheet, tavoitteet, aikataulut ja 
saavutetut tulokset. Oulu, 27 s. 

[39] Nyman R. (1999) Progradu tutkielma, Pistokepohjaisten järjestelmien 
siirtäminen avoimiin hajautettuihin järjestelmiin. Helsingin Yliopisto, 
Tietojenkäsittelytieteen laitos, 53s.  

[40] Anonymous (2001-11) RFC2571-2575, MIB-tietokannan RFC- 
specifikaatiot. IETF, www.ietf.com 

[41] Anonymous (2001-11) General Public license, version 2, Gnu Lesser 
General Public license. version 2.1, Gnu, 
http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html, 
http://www.gnu.org/copyleft/lesser.html 

[42] Konola Jarkko (1999) GSM-, GPRS- ja UMTS-verkkojen palvelun- ja 
verkonhallinnan evoluutio. Oulun yliopisto, sähkötekniikan osasto, 
diplomityö 70s. 

[43] Anonymous (2001-11) XML-Document generator, (ODBC2XML), 
www.intsysr.com 

[44] Anonymous (2001-11) XML for C++ Parser, 
www.alphaworks.ibm.com/tech/xml4c 

[45] Anonymous (2001-11) Microsoft XML Parser in Java, 
www.microsoft.com 

[46] Luokkanen V. (2001) XML-tekniikka, Raportti nro 157. ELISA 
Tutkimuskeskus, sivut:12-36, 44-47, 52-53, 59-63, 66-77, 82s. 

[47] Eriksson H., Penker M. (2000), UML. IT Press, sivut: 1-29, 39-135, 
169-217, 339 s. 

[48] Anonymous (2001-11) SNMP4NT-FULL, SNMP Resource kit, 
www.wtc.org/snmp4tpc 

[49] Anonymous (2001-11) Westhawk Corporation, Java SNMP Stack,  
www.westhawk.com 

[50] José P. Caetano, Pedro Alves (1997) INEXC EcoMonitor – Air Quality 
Continuous Monitoring System.  National Instruments Bridge View CD-
ROM  

[51] Anonymous (2001-11) Microsoft Platform CD-ROM, 
www.microsoft.com 

[52] Anonymous (2001-11) UML-studio 5.0, PragSoft Corporation, 
www.pragsoft.com 

[53] Anonymous (2001-11) Apache Http-Server version 1.3.20, 
http://httpd.apache.org/dist/httpd/binaries/win32 

[54] McLaughlin B. (2000) XML And Java. O’Reilly & Associateds Inc, 
sivut: 317-348, 467s. 

[55] Anonymous (2001-11) Network Management Tools, Trace Route, 
http://www.solarwinds.net 

  

 

http://www.ietf.com/
http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html
http://www.gnu.org/copyleft/lesser.html
http://www.intsysr.com/
http://www.alphaworks.ibm.com/tech/xml4c
http://www.microsoft.com/
http://www.wtc.org/snmp4tpc
http://www.westhawk.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.pragsoft.com/
http://httpd.apache.org/dist/httpd/binaries/win32
http://www.solarwinds.net/


 79
 

9.  LIITTEET 
 
LIITE 1 Diplomityön aihealueen rajaus 
LIITE 2 Aikataulu arkkitehtuurien evaluointityölle 
LIITE 3       Käyttöjärjestelmäarkkitehtuurin, ohjelmistoarkkitehtuurin,  

      tietoliikennearkkitehtuurin ja laiteohjainarkkitehtuurin osa-alueiden  
      väliset suhteet 

LIITE 4 Haastattelun tilastolliset tiedot 
LIITE 5.1-5.3 Suunnittelu- ja evaluointiprosessi uusien hajautusarkkitehtuurien  
 vertailemiseksi 
LIITE 6.1 Taulukko 1. Tavoitenäkökulmakuvaus (kuva 1) 
LIITE 6.2 Taulukko 1. Informaationäkökulman informaatiomallit (kuva 2) 
LIITE 6.3 Taulukko 1. Toiminnallinen näkökulma (kuva 3) 
LIITE 6.4 Taulukko 1. Rakennenäkökulma (kuva 4) 
LIITE 6.5 Taulukko 1. Tekniikkanäkökulma (kuva 5) 
LIITE 7 UML-kuvauksissa käytetyt merkinnät 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 80
 

Liite 1 Diplomityön aihealueen rajaus 
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Liite 2   Aikataulu arkkitehtuurien evaluointityölle  
(pilotointivaihe alkaa evaluoinnin jälkeen) 

 

Virtuaalisen mittapään evaluointi / aikataulu
28.11.2000 / Jussi Kuosa
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Phase 2 = vaatimusmäärittely
Phase 3 = suunnittelu- ja ideointivaihe
Phase 4 = testausympäristön  ja 
                laiterajapinnan implementointi 
Phase 5 = platformien vertailu jos mahdollista

R
eq. Spec.doc

Product env.guide for testing

Tech spec for new
 A

PI

R
eq. Spec for testing env.

A
nalysis.doc

R
esults.doc

Product env.guide for A
PI

Tech. Spec for testing env

V
oi olla tarvetta 

lisäresursseille
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Liite 3 Käyttöjärjestelmäarkkitehtuurin, ohjelmistoarkkitehtuurin,  
tietoliikennearkkitehtuurin ja laiteohjainarkkitehtuurin osa-alueiden  
väliset suhteet 

10.Application

11.Open 
Services12.Distributed Programming 

Support

13.Operating system kernel services

14.Computer and network hardware

• Application

• Presentation

• Session

• Transport

• Network

• Data link

• Physical

Application

Operating system services

Operating system kernel

Hardware

22.Open services and application processes/objects

26.Hardware

25.Microkernel

23.Language
support
subsystem

Language
support
subsystem

24.OS emulation
subsystem ...

27.Process manager

28.Thread manager 30.Memory manager

31.Supervisor

29.Communication
manager

Software architectures        operating system architectures         Hw-, kernel-, driver architectures      

2.1.2001
Jussi T. 
Kuosa
viite [3]

Kuva 20

 
 
Kuva on kooste ja yhdistelmä alla esitetystä kirjasta, arkkitehtuuriasteikolle 
kuvattuna 
 
Colouris, G., Dollimore, J., Kindberg, T. (1998) Distributed Systems: Consepts and 
Design. 2. Th ed., Addison-Wesley, Queen Mary and Westfield College University 
of London, 644 s. 
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Liite 4 Haastattelun tilastolliset tiedot 
 
Ajankohta: 7.12.2000-5.2.2001 
Paikka: Oulu,  
Haastateltava yritys: Nethawk Oy, (Kaskitech Oy, Surveillance systems) 
Haastattelija: Jussi Tapio Kuosa 
 
Haastateltavien henkilöiden osastot 
 
Osasto 
Analysaattorit 
Serverit 
Simulaattorit 
Myynti ja markkinointi 
Tuotanto 
Surveillance systems 
Maintenance 
Platform 
Yhteensä 9 hlö  
 
Henkilöitä on haastateltu noin 2 … 4h / hlö 
 
Nimitys Määrä / klp Kommentit 
haastattelukysymykset 134  
Käsitteiden kuvaukset 56 kuvaa Yhdellä kuvalla voitiin  

Selittää monta käsitettä 
arkkitehtuurit 7  
lähteitä 11  
haastateltavia 9  
haastattelukertoja 13  
 
Koko aineistossa yhteensä 
Nimitys Määrä / klp Kommentit 
Haastattelukysymykset 1314  
Count of merkityksellinen 
tekijä 

164  

Count of soveltuu 
arkkitehtuurien  
kehittämiseen 

82  

Count of suurin riskitekijä 81  
Count of kommentit 96  
Count of  hallittavissa  
oleva muuttuva tekijä 

395  

Count of vakio tai voidaan 
vakioida 

382  

Count of  ei voida 
määritellä yksiselitteisesti 

195  

Count of tuntematon tekijä 50  
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Liite 5.1 Suunnittelu- ja evaluointiprosessi uusien hajautusarkkitehtuurien  
vertailemiseksi 
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Liite 5.2 Suunnittelu- ja evaluointiprosessi uusien hajautusarkkitehtuurien  
vertailemiseksi 
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Liite 5.3 Suunnittelu- ja evaluointiprosessi uusien hajautusarkkitehtuurien  
vertailemiseksi 

 

 

 



 87
 

Liite 6.1 Tavoitenäkökulmakuvaus (kuva 1)[2] 
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Liite 6.2 Informaationäkökulman informaatiomallit (kuva 2)[2] 
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Liite 6.3 Toiminnallinen näkökulma (kuva 3)[2] 
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Liite 6.4 Rakennenäkökulma (kuva 4) 
 

sovelluksen osa 1 sovelluksen osa 2

hajautetun toimintaympäristön palvelut

hajautetun toimintaympäristön liityntärajapinta 1
<<Interface>>

protokollaoliot

sidontaoliot

hajautetun toimintaympäristön liityntärajapinta 2
<<Interface>>

siirrettävyys-
rajapinta

rakennenäköku
lmakuvauskieli

kuvattava 
sovellus

kanavaolio

tynkäoliot

tynkäolio 1a
<<Interface>>

tynkäolio 1b
<<Interface>>

tynkäolio 2a
<<Interface>>

tynkäolio 2b
<<Interface>>

li ityntä 1a
<<Interface>>

li ityntä 2a
<<Interface>>

liityntä 1b
<<Interface>>

liityntä 2b
<<Interface>>

Liitokset hajautettuun toimintaympäristöön (sidontaolio voisi olla protokollaolion 
ilmentymä) 
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Liite 6.5 Tekniikkanäkökulma (kuva 5)[2] 
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Liite 7 UML-kuvauksissa käytetyt merkinnät 
 
UML-notaatiota on käytetty seuraavien merkintöjen osalta [41]. 
 
 

sisältää

periytyy

omistaa
 
 
 
 
”Uses”            = Käyttötapaus käyttää, tai kommunikoi toisen käyttötapauksen kanssa 
”extends”  = Käyttötapaus laajentaa toista käyttötapausta. 
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