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TIIVISTELMÄ 
 
Tämä opinnäytetyö käsittelee yrityksen internetpalvelimen perustamiseen liitty-
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neiden nykypäivää. Lopuksi rakennetaan yritykselle oma internetpalvelin. 
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ternet-palvelimella verrattuna muihin palvelimiin. Työssä esitellään tunnetuim-
mat palvelinkäyttöjärjestelmät sekä niiden ominaisuudet. Työssä kerrotaan ylei-
siä internetin tietoturvallisuuteen liittyviä asioita sekä perehdytään tarkemmin 
tietoliikenne-, ohjelmisto-, käyttäjä- sekä laitetason tietoturvallisuuteen. 
 
Työnäytteen raportoinnissa kerrotaan työssä opitun tiedon ja taidon soveltami-
sesta todelliseen palvelimen rakentamiseksi sekä käydään läpi yrityksen vaati-
muksia ja toiveita palvelimeen liittyen ja pohditaan, millainen palvelin täyttäisi 
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Työssä otetaan selvää palvelinlaitteistojen tarjonnasta sekä markkinoista. Lo-
puksi hankitaan sopiva palvelin yritykselle ja aloitetaan palvelimen valmistelu. 
 
Hankittuun palvelimeen valitaan palvelinkäyttöjärjestelmä, joka sopii niin palve-
limen laitteiston kuin yrityksenkin vaatimuksiin. Tämän jälkeen palvelimeen vali-
taan tarvittavat palvelinohjelmistot ja apuohjelmat.  
 
Palvelimeen asennetaan valittu palvelinkäyttöjärjestelmä. Palvelinkäyttö-
järjestelmä konfiguroidaan yrityksen ja ohjelmistojen tarpeiden mukaiseksi myös 
tietoturvallisuutta ajatellen. Kun palvelimen käyttöjärjestelmä on valmis, asenne-
taan palvelimeen valitut palvelinohjelmistot sekä apuohjelmat. 
 
Ohjelmistojen asentamisen ja asetusten säätämisen jälkeen palvelin testataan 
ja toimitetaan kohdeyrityksen tiloihin, jossa se kytketään omalla www-
osoitteellaan internetiin. 
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ABSTRACT 
 
In the evolving society internet becomes more and more important for compa-
nies and individuals. To utilize these massive network services like intranet or e-
shop, we need internet servers.  
 
The aim of this thesis is to give basic information about building an internet 
server. The thesis starts with the early history of basic computing systems and 
describes how the same tasks are handled today. 
 
The thesis gives basic information about server operating systems and about 
how to select right operating system for the user’s needs. The thesis lists the 
most popular server operating systems along with their main properties. 
 
Next the thesis gives basic information about important software selections for 
an internet server. The thesis also explains the difference between internet and 
WWW server.  
 
The thesis contains a chapter about security in general. It discusses security 
from four different angles: networking security, program security, user security 
and hardware-based security. 
 
In the case part of this thesis, an internet server was built for a real company. 
The first task was to buy suitable server hardware for this project and then it 
had to be installed. The next step was to select and install the operating system 
and server software for the server. After successful installation, the server 
needed to be tested. When testing was done, server was delivered to its final 
destination, OLSA Ay. 
 
Keywords: server, internet, WWW, Debian, Microsoft server, Mac Os X Server, 
UNIX
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SANASTO 

 

DHCP = Lyhenne sanoista Dynamic Host Configuration Protocol. DHCP 

on verkkoprotokolla, jonka yleisin tehtävä on jakaa IP-osoitteita uusille 

lähiverkkoon kytkeytyville laitteille. 

 

DNS = Lyhenne sanoista Domain Name System. DNS on Internetin ni-

mipalvelujärjestelmä, joka muuntaa Internetin verkkotunnukset (esimer-

kiksi www.webeacon.org) kommunikaation mahdollistaviksi IP-

osoitteiksi (esimerkiksi 81.175.250.18).  

 

FTP = Lyhenne sanoista File Transfer Protocol. 

 

HTTP = Hypertext Transfer Protocol eli hypertekstin siirtoprotokolla. 

 

Hyperteksti = tietokoneissa käytetty käyttöliittymäperiaate, joka mah-

dollistaa automaattiset hyperlinkeiksi kutsutut ristiviittaukset eri doku-

menttien välillä. 

 

LAMP =  

• Linux, avoimen lähdekoodin käyttöjärjestelmäydin 

• Apache, avoimen lähdekoodin webpalvelin 

• MySQL, avoimen lähdekoodin tietokantarajapinta 

• PHP, Perl ja/tai Python, avoimen lähdekoodin komentosarjakieli. 

 

MIME = Lyhenne sanoista Multipurpose Internet Mail Extensions . 

 

PHP = Lyhenne sanoista PHP: Hypertext Preprocessor. 

 

PXE = Lyhenne sanoista Preboot Execution Environment (PXE, aka 

Pre-Execution Environment, tai 'pixie').  

 

RAID = Redundant Array of Independent Disks. 

 

SSH = Secure Shell -järjestelmä on tarkoitettu turvalliseen tiedonsiir-

toon. 

 

 

 

 



 

 

TCP/IP = Lyhenne sanoista Transmission Control Protocol / Internet 

Protocol. TCP/IP on usean tietoverkkoprotokollan yhdistelmä, jota käy-

tetään Internet-liikennöinnissä.  

 

TFTP = Lyhenne sanoista Trivial File Transfer Protocol. TFTP on erit-

täin yksinkertainen tiedostonsiirtoprotokolla, jonka tarkoituksena on toi-

mia erittäin pienellä määrällä muistia. TFTP muistuttaa toiminnaltaan 

erittäin paljon FTP:tä.  

 

USB = Lyhenne sanoista Universal Serial Bus. USB-arkkitehtuurin ta-

voitteena on tehdä ulkoisten laitteiden (esim. kirjoitinten, hiirien jne.) liit-

täminen tietokoneeseen helpommaksi. USB on sarjaväyläarkkitehtuuri 

oheislaitteiden liittämiseksi tietokoneeseen. 

 

World Wide Web (WWW) = Internetissä toimiva hajautettu hyperteksti-

järjestelmä.
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1 JOHDANTO 
 

Internetpalveluiden kehittyessä ja yleistyessä yritysten mielenkiinto in-

ternetin tuomista mahdollisuuksista kasvaa. Suurimmalla osalla yrityk-

sistä on omat internetsivut sekä muita verkossa toimivia palveluja.  

 

Suurin osa yrityksistä ostaa internetpalvelut muilta yrityksiltä. Nämä pal-

velut sisältävät valmiit internetsivut ja web-hotellipaikan palvelua tarjoa-

van yrityksen omalla palvelimella. Lisäksi on yrityksiä, jotka eivät halua 

olla riippuvaisia muiden yritysten palveluista tai ovat tyytymättömiä 

saamiinsa ulkoistettuihin palveluihin. Tällaiset yritykset etsivät vaihtoeh-

toja internetpalveluiden tuottamiseen. Yhtenä vaihtoehtona on ylläpitää 

omaa internetpalvelinta. Tämä siirtää palvelimen ja palveluiden toimin-

tavastuun yritykselle itselleen. Oman palvelimen johdosta palvelimen 

käyttömahdollisuudet kasvavat ja käyttökustannukset pienenevät. Mikäli 

yrityksestä löytyy ihminen, joka pystyy palvelinta ylläpitämään, yrityksen 

tarvitsee sijoittaa palvelimeen rahaa ainoastaan sitä ostettaessa. 

 

Palvelinta perustettaessa tulee käyttää aikaa suunnitteluun. Palvelin-

käyttöjärjestelmällä ja palvelinohjelmistolla on suurimmat roolit palveli-

men toiminnassa. Huolelliseen suunnitteluun ja tiedon hankkimiseen 

käytetty aika maksaa itsensä takaisin palvelimen toimiessa. 

 

Valmiissa palvelimessa on otettava huomioon myös tietoturvallisuus. 

Tällä hetkellä internetissä on suuri määrä suojaamattomia palvelimia, 

jotka lähettävät tietämättään roskapostia. Tämä haittaa roskapostin 

saajia sekä itse palvelimen toimintaa. Nämä haittaohjelmat voidaan eh-

käistä kunnollisella tietoturvalla sekä ohjelmiston oikealla konfiguroimi-

sella. 
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2 PALVELIMET 

 
2.1 Tietokoneen historia 

 

Palvelin on tietokone, johon on asennettu palvelinohjelmisto. Palveli-

men tarkoituksena on tarjota käyttäjille ja ohjelmille erilaisia palveluja in-

ternetissä, lähiverkossa tai paikallisesti.(Wikipedia FI 2007f.) 

 

Inkat kehittivät ensimmäiset tietokoneet käyttämällä köysiä ja taljoja. 

Solmut köysissä toimivat samalla tavalla kuin binäärinumerot nykypäi-

vän ohjelmassa, vaikkakin hieman eri mittakaavassa. Inkoilla oli pieni 

määrä ”köysitietokoneita”, joilla he pitivät yllä vero- ja hallitustietoja. Näi-

den tietojen lisäksi inkojen tietokoneet sisälsivät tietokannan kaikista in-

kaimperiumin resursseista luonnonoikkujen varalta. Espanjalaiset soti-

laat tuhosivat Rooman katolisten pappien käskystä lähes kaikki inkatie-

tokoneet. Papit uskoivat, että mikä tahansa laite, joka voi antaa niin 

tarkkoja tietoja monista tärkeistä varoista ja asioista, saa voimansa pa-

holaiselta. Tähän pappien uskomukseen luottaen ihmiset uskoivat, että 

tietokoneissa on saatanallisia vaikutuksia. (History of operating systems 

2000.) 

 

1800-luvulla käyttöön tulivat ensimmäiset oikeat, ohjelmoitavat, tietoko-

neet. Industrial Revolution -niminen kutomo käytti tietokoneita kutomo-

koneiden ohjaamiseen. Charles Babbagen luomat tietokoneet käyttivät 

reikäkortteja tiedon tallennusmuotona. Reikäkortit sisälsivät erilaisia ku-

vioita, joiden perusteella tietokone teki tehtävän. 1833 Charles Babbage 

esitteli mekaanisen tietokoneen nykyajan tietokoneen elementtejä vas-

taavilla elementeillä sisältäen: ohjauksen, laskennan ja muistin. Ongel-

ma oli siinä, että silloinen teknologia ei pystynyt tuottamaan luotettavia 

komponentteja tämän tietokoneen valmistamiseen. (History of operating 

systems 2000.) 

  

1900-luvulla tutkijat aloittivat kokeilut sekä analogisilla että digitaalisilla 

tietokoneilla käyttämällä tyhjiöputkia. Kaikista parhaat tulokset saatiin 

käyttämällä analogisia tietokoneita, jotka pystyivät käsittelemään moni-

mutkaisia laskutoimituksia pienessä ajassa. Oikea tulevaisuus oli enem-

mänkin digitaalinen kuin analoginen. Puhelimissa ja lennätinverkoissa 

käytetyn teknologian ja laskennan päälle alettiin rakentaa ensimmäistä 

elektronista digitaali-tietokonetta. Ensimmäinen moderni tietokone, 

German Zuse (Z3), näki päivänvalonsa vuonna 1941. Harvardin yliopis-
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ton Howard Aiken loi vuonna 1944 Harvard Mark I:n ja Mark II:n. Mark I 

oli pääasiallisesti mekaaninen, kun taas Mark II toimi tyhjiöputkireleillä. 

Puhelin- ja lennätinyhtiöt olivat käyttäneet tyhjiöputkireleitä suuren luo-

kan kytkinverkkojen loogisissa virtapiireissä. (History of operating sys-

tems 2000.) 

 

Ensimmäinen moderni elektroninen tietokone ilmestyi vuonna 1946. Tä-

tä kutsuttiin nimellä ENIAC. ENIAC käytti 18000 tyhjiöputkea. Ensim-

mäinen transistoritietokone oli TRADIC, jonka valmisti Bell Laboratories 

vuonna 1954. Transistori keksittiin tätä aiemmin, vuonna 1948, myös 

Bell Labsin toimesta. (History of operating systems 2000.) 

 

Elektronisen digitaalisen tietokoneen varhaisimpina päivinä, kaikki teh-

tiin pelkällä ”raudalla” (tietokoneen laitteistolla). Vain muutamia tietoko-

neita oli olemassa. Tietokoneet, jotka olivat olemassa, aloittivat sopeu-

tumisensa maailmaamme. Käyttäjät joutuivat työskentelemään laitteis-

ton sääntöjen mukaisesti, koska käyttöjärjestelmiä ei ollut olemassa. 

Jotta tietokone saatiin toimimaan käyttäjän haluamalla tavalla, jouduttiin 

ohjelmaa sekä tietokonetta muuttamaan. Käyttöjärjestelmän puute tar-

koitti siis sitä, että tietokonetta pystyi käyttämään ainoastaan yksi henki-

lö kerrallaan. Tutkimuslaboratorioissa monet tutkijat kilpailivat tietoko-

neenkäyttöajasta, joka helpottaisi heidän työtään. Ensimmäinen kehi-

tysaskel oli, että tutkijoille luotiin tietokoneenkäyttöajat. Aikoja varaamal-

la he pystyivät sovinnossa käyttämään tietokonetta. Ongelmia tuli siinä 

vaiheessa, kun tietokone meni epäkuntoon: tutkijat menettivät lasken-

nan tulokset ja tietokoneen kehittäjät eivät päässeet tutkimaan ongel-

maa, jonka johdosta tietokone meni epäkuntoon. Tietokoneenkäyttöai-

katauluun jäi aika ajoin suuria välejä, joten tietokone seisoi vain tyhjän-

panttina, eikä kallista laskenta-aikaa hyödynnetty. (History of operating 

systems 2000.) 

 

Ratkaisu ajankäytön ongelmaan oli, että ohjelmoijat valmistelivat syöt-

tömedian (reikäkortti, paperinauha tai magneettinauha), jonka jälkeen 

he luovuttivat sen tietokoneoperaattorille. Operaattori voisi näin ollen 

ladata töitä siinä järjestyksessä kun hän niitä saa. Silti jokainen työ ajet-

tiin yksi kerrallaan. Etuna erillisissä syöttömedioissa on se, että kun työ 

oli suoritettu, niin operaattori pystyi siirtämään tuloksen jollekin tulos-

tusmedialle (reikäpaperi, paperinauha, magneettinauha tai tulostettu 

paperi) ja toimittamaan tulokset asianmukaiselle ohjelmoijalle. Jos oh-

jelma suoriutui loppuun saakka, tulos olisi jokin lopputulos. Jos ohjelma 
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kaatuisi, muistin sisältö voitaisiin siirtää jollekin tulostusmedialle, jotta 

ohjelmoija voisi tutkia kaatumisen syitä. (Virheet eivät jääneet tietoko-

neiden muistiin, koska useat varhaiset tietokonesysteemit käyttivät 

magneettista ydinmuistia. Nämä tulivat myöhemmin tunnetuiksi nimellä 

”core dumps”.).  (History of operating systems 2000.) 

 

Ensimmäisten onnistuneiden kokeilujen jälkeen tietokoneet siirrettiin 

tutkimislaboratorioista oikeaan käyttöön. Brittien ja Yhdysvaltojen armei-

jat käyttivät ensimmäisinä tietokonetta laskemaan joukkojensa tykistö-

jen ampuma-alueita. Edellä mainitut tahot maksoivat myös suurimman 

osan tietokoneiden kehityskustannuksista. Kun tietokoneiden käyttö li-

sääntyi, huomasivat ohjelmoijat toistavansa samoja tehtäviä jatkuvasti. 

Jokainen ohjelmoija ohjelmoi omat syöttö- ja tulostusohjelmansa, jotka 

kuitenkin ajoivat täysin saman asian. Silloin keksittiin, että jos ohjelmoi-

daan yhteinen laiteajuri jokaiselle syöttö- ja tulostuslaitteelle, säästyttäi-

siin ylimääräiseltä työltä. Samaa ajuria jaettaisiin vapaasti muiden oh-

jelmoijien kesken. Tällä samalla tekniikalla jatkettiin myös muissa ma-

temaattisissa funktioissa ja jatkuvasti toistuvissa rutiineissa. Nämä va-

paat funktiokirjastot julkaistiin kaikkien ohjelmoijien käyttöön, ja näin sai 

alkunsa myös nykypäivänä tunnettu ”Open source” -ajattelutapa eli va-

paan koodin sovellukset. (History of operating systems 2000.) 

 

1968 Mitre Corporationin toimesta kehitettiin dataterminaali, joka käytti 

8-bittistä, PMOS-teknologiaan perustuvaa, LSI-mikroprosessoria. Vuosi 

tämän jälkeen Mitre Corporation kehitti ensimmäisen 4-bittisen LSI-

mikroprosessorin. Koska MOS-tekniikkaa käytettiin vain vähäisissä las-

kennoissa, maailmanlaajuista valmistuskapasiteettia ei ollut tarpeeksi 

tuottamaan näitä tietokoneita. Muut yritykset huomasivat MOS:n edut. 

Vuonna 1971 Intel julkaisi 4-bittisen 4004 prosessorin, joka oli taloudel-

lisesti mahdollista tuottaa. Muita MOS:n johdosta julkaistuja prosessore-

ja oli Rockwell PPS-4 (1972), Fairchild PPS-25, Intelin 8-bittinen 8008 

ja Nationalin IMP-mikroprosessori (1973). 1973 Intel julkaisi nopeam-

man NMOS 8080 8-bittisen prosessorin, jonka tekniikka johti nykyiseen 

Pentium-prosessoriin. (History of operating systems 2000.) 
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2.2 Palvelimien historia 
 

Palvelimista on muodostunut tärkeä osa tietoverkkoja. Tietoverkot mah-

dollistavat tietokoneiden kommunikoinnin. Tietoverkkojen kasvaessa 

suureen mittakaavaan kehitettiin pelkästään näiden tietoverkkojen hal-

lintaan omistautunut tietokone, palvelin. Palvelin ei ole suoraan käyttä-

jän ulottuvissa, vaan toimii osana tietoverkkoa. Palvelin jakaa erilaisia 

palveluita tietoverkon yli käyttäjille eli palvelimen asiakkaille. Palvelimen 

asiakkaita ovat esimerkiksi yrityksen työntekijät eli heidän tietokoneen-

sa. Palvelin voi muun muassa ohjata verkossa sijaitsevan tulostimen 

toimintaa tai palvelimella voidaan arkistoida esimerkiksi yrityksen tie-

dostot. 

 

WWW 

Vuonna 1980, Tim Berners-Lee kehitti sovelluken, joka pystyi tallenta-

maan tietoa linkkien kera. Vuonna 1989 Berners-Lee ehdotti kehitettä-

väksi globaalia tilaa hypertekstille, johon olisi pääsy mistä tahansa ver-

kon yli ja hypertekstiä voitaisiin lukea universaalilla sovelluksella. Ber-

ners-Lee ohjelmoi vuonna 1990 ohjelman nimeltä ”WorldWideWeb”, jo-

ka oli hypertekstieditori. Tämä ohjelma pyöri NeXT:n valmistamalla tie-

tokoneella yhdessä ensimmäisen www-palvelimen kanssa.  Samaan ai-

kaan ilmestyi myös opiskelija Nicola Pellowin versio selaimesta, joka oli 

yhteensopiva lähes kaikkien tietokoneiden kanssa.  

 

Hypertekstidokumentit voivat olla staattisia eli etukäteen valmiiksi tehty-

jä tai dynaamisia, jolloin ne muuttuvat käytön yhteydessä. Tietoverkko 

voi mahdollistaa hypertekstin lukemisen ja muokkaamisen maailman-

laajuisesti. Hypertekstiä selataan selaimella, joka hakee web-sivuiksi 

kutsuttuja dokumentteja www-palvelimilta ja esittää niitä käyttäjälle. Hy-

perteksti sisältää linkkejä toisiin dokumentteihin. Vuorovaikutus www-

palvelimen kanssa lähettämällä informaatiota toiseen suuntaan on 

myös mahdollista. (Wikipedia FI 2007c.) 

 

Tietoverkkojen kehittyessä ja kasvaessa ovat myös palvelimet kehitty-

neet. Yhteisten tietoverkkojen kasvu, internetin kotikäytön yleistyminen 

sekä toimistojen tietoverkkojen tarve ovat osoittaneet palvelimien tar-

peellisuuden. 
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2.3  Verkkopalvelimet 
 

Termejä WWW ja Internet käytetään usein erheellisesti toistensa syno-

nyymeinä. WWW on kuitenkin vain yksi Internetin palvelumuoto. Muita 

palvelumuotoja ovat esimerkiksi sähköposti, keskusteluryhmät tai tie-

doston siirto.  

 

Internetpalvelin 

Internetpalvelin koostuu palvelinkoneesta, palvelinkäyttöjärjestelmästä 

sekä palvelinohjelmistosta. Julkista tietoliikennettä varten tarvitaan 

myös julkinen verkkoyhteys. Palvelimissa on yleensä kiinteä verkkoyh-

teys ja pysyvät IP-osoite, jolle on määritelty nimi nimipalveluun. WWW-

palvelimien nimi alkaa yleensä WWW. 

 

Internetpalvelimissa yleisesti käytettyjä palvelinohjelmia ovat: 

• www-palvelin 

• ssh-palvelin 

• ftp-palvelin 

• sähköpostipalvelin 

• tietokantapalvelin. 

 

WWW-palvelin 

WWW-palvelin on normaali tietokone, joka mahdollistaa tarjoamiensa 

web-sivujen katselemisen Internetistä käyttäjän selaimella. WWW-

palvelimessa ajetaan tiedon jakamiseen erikoistunutta ohjelmaa, joka 

antaa käyttäjän selaimelle sen pyytämät tiedot.  

 

Palvelin ottaa vastaan HTTP-pyyntöjä TCP/IP-verkosta, joko maailman-

laajuisesta Internetistä tai intranetistä ja vastaa niihin. HTTP-pyyntö voi 

palauttaa HTML-dokumentin, tekstitiedoston, kuvan tai yleensä minkä-

laisen tahansa tiedoston tai virheen. Tiedostojen tyypit erotetaan MIME-

tiedostotyypin perusteella, joka määrittelee tavan, jolla sähköpostivies-

tejä pystytään välittämään erilaisia merkkivalikoimia käyttäen ja jolla 

viesteihin voidaan sisällyttää liitetiedostoina kuvia tai muita dokumentte-

ja. MIME määrittelee myös kattavan joukon sisältötyyppejä eli MIME-

tyyppejä, joita käytetään yleisemminkin mm. HTTP:ssä ilmaisemaan vä-

litetyn datan muotoa. (Wikipedia FI 2007i.) 

 

Palvelin voi asettaa myös asiakasohjelmalle pienen määrän dataa, jon-

ka asiakasohjelma mahdollisesti palauttaa palvelimelle hakiessaan seu-
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raavaa dokumenttia. Näitä nimitetään evästeiksi (engl. cookie, keksi). 

(Wikipedia FI 2007i.) 

 

Dokumenttia nimitetään staattiseksi, jos se on olemassa oleva tiedosto 

palvelimella, joka lähetetään samanlaisena asiakaskoneelle. Dokument-

tia nimitetään dynaamiseksi, jos se luodaan ohjelmallisesti palvelimella 

esimerkiksi PHP:n avulla. Dynaaminen sivu luodaan vasta, kun selain 

sitä pyytää. Selaimen hakupyyntö käynnistää palvelinkoneella toiminto-

ja, joiden tuloksena syntyy uusi verkkosivu. Tällaisella järjestelyllä on 

kaksi etua. Ensinnäkin verkkosivun sisältö voi riippua hakuajankohdas-

ta, mikä mahdollistaa esimerkiksi kellonajan näyttämisen sivulla tai tie-

tokantahaut käyttäjän antamien parametrien pohjalta. Toiseksi html-

muotoisen tiedon muodostumismekanismi voidaan piilottaa palvelimel-

le. Selaimessa ei saa selville, miten dynaaminen tieto on muodostunut. 

(Wikipedia FI 2007c.) 

 

Www-palvelin kerää yleensä lähettämistään tiedostoista jonkinlaista tie-

toa pyydetystä dokumentista, sen koosta ja tyypistä ja asiakaskoneesta. 

Tämä mahdollistaa koneen ylläpitäjän seurata palvelintoimintaa ja kerä-

tä statistiikkaa kävijöistä analysoimalla lokitiedostoja. 

 

Ylläpitotarpeen vähentämiseksi on suosittua kerätä useita web-sivustoja 

samalle palvelimelle. Tätä nimitetään virtuaalipalvelimeksi (virtual hos-

ting). Tällöin samalle tietokoneelle annetaan useampi nimi ja mahdolli-

sesti useampi IP-osoite. Niin kutsutussa nimipohjaisessa virtuaalipalve-

lussa palvelimella on useampi nimi, ja asiakasohjelma pyytää doku-

menttia palvelimelta palvelimen nimellä. Tämä käytäntö vaatii 

HTTP/1.1-protokollan käyttöä, joka tuli käyttöön kesällä 1999. Tätä 

edeltänyt tapa oli antaa tietokoneelle useita IP-osoitteita, joilla jokaisella 

oli eri nimi, ja palvelin sai palvelinnimen IP-osoitteen perusteella. IPv4-

osoitteet ovat kuitenkin rajallinen resurssi, joten virtuaalipalvelun yleis-

tyessä otettiin käyttöön uudempi HTTP-protokollan versio. Nykyisin sa-

malla palvelimella ns. webhotelleissa pyörii jopa tuhansia eri web-

sivustoja. Tehokkuusvaatimukset varsinkin staattisia sivuja jakavalle 

WWW-palvelimelle ovat pienet ja koneeksi käy vanhempikin. Pääasias-

sa palvelinlaitteistoissa on keskitytty luotettavuuteen mm. RAID:n käy-

töllä tiedonvarmistukseen. (Wikipedia FI 2007i.) 
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Lähes koko internetin rakenne on muodostettu asiakas-palvelin-mallin 

perusteella. Miljoonia web-palveluita tarjoavia palvelimia on yhdistetty 

internetiin.  

 

WWW-palvelimien lisäksi, internetissä toimivia palvelimia on paljon. 

Näistä voidaan nimetä seuraavat: DNS-palvelin, streaming-palvelimet 

(audio/video), peli- sekä pikaviestintäpalvelimet. 

 

Palvelimien käyttö ei rajoitu ainoastaan internetissä toimiviin palvelimiin. 

Myös muissa verkoissa toimivia palvelimia on paljon. Näistä voidaan 

nimetä tiedostopalvelin sekä tulostuspalvelin. 

 
 

2.4 Palvelimien valmistajat 
 

Palvelimia valmistavat yritykset ovat suuria tietotekniikan alan yrityksiä, 

jotka joko valmistavat paljon erilaisia tietotekniikan tuotteita tai sitten 

panostavat pelkästään palvelinpuolen tuotteisiin. Palvelinta hankittaes-

sa on otettava huomioon, että palvelimia ei saa ostettua jokaisesta tie-

tokoneita myyvästä kaupasta. Palvelimien valmistajien internetsivuilla 

on yleisesti mainittu viralliset jälleenmyyjät. 

 

IBM  

IBM (Lyhenne sanoista International Business Machines) on maailman 

suurin teknologiayritys ja tunnettu erityisesti tietokoneiden kuten suur-

koneiden, raskaiden palvelimien ja PC-koneiden valmistajana.  

 

Yhtiö perustettiin vuonna 1911, jolloin se keskittyi erityisesti mekaanisiin 

reikäkorttikoneisiin mutta valmisti myös esimerkiksi vaakoja ja laskuko-

neita. 1950-luvulla IBM:n tuotteisiin tulivat myös tietokoneet, mistä lähti-

en IBM on ollut yksi merkittävimmistä tietotekniikka-alan yrityksistä. 

Suomessa IBM on toiminut vuodesta 1936 lähtien. Vuoden 2004 lopulla 

IBM myi PC-valmistuksensa kiinalaiselle PC-valmistaja Lenovolle. (Tie-

toa IBM:stä 2007.) 
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IBM:n palvelimet: 

 

• IBM System x - Intel- ja AMD-palvelimet (ennen NetServer, Net-

Vista) 

• IBM System i - Keskiraskaat integroidut palvelimet (AS/400) 

• IBM System p - Raskaat Unix-palvelimet (AIX) 

• IBM System z - Mainframe-suurkoneet (z/OS, z/VM) 

• IBM BladeCenter - Korttipalvelimet ("bladet"). 

 

DELL 

Dell Inc. on yhdysvaltalainen tietokoneita ja oheislaitteita valmistava yri-

tys, jonka Michael Dell perusti vuonna 1984. Dell valmistaa ja markkinoi 

mm. henkilökohtaisia tietokoneita, palvelimia, tallennuslaitteita, tietolii-

kennekytkimiä, kämmentietokoneita, ohjelmistoja sekä oheislaitteita 

(About Dell 2007.) 

 

DELL:n palvelimet: 

• Dell PowerEdge -sarja (torni- ja 1-4U rackpalvelimia). 

 
HEWLETT-PACKARD 

Hewlett-Packard Company, yleisesti tunnettu lyhenteellä HP, on erittäin 

suuri, maailmanlaajuinen yhtiö, jonka tuotteet ovat keskittyneet tietotek-

niikan, tulostuksen ja digitaalisen kuvankäsittelyn aloille. HP myy myös 

ohjelmistoja ja palveluja.  

 

HP laajensi tietokoneiden tuotelinjansa, joka alun perin oli kohdennettu 

yliopistoille, tutkimukseen ja liike-elämän asiakkaille, kattamaan myös 

kuluttajat. Tämän strategian mukaisesti yhtiö osti vuonna 2002 Compa-

qin, joka oli suuri tekijä sekä pöytäkoneiden että kannettavien IBM PC-

yhteensopivien koneiden markkinoilla perustamisestaan 1982 lähtien. 

 
Hewlett-Packard on johtava avoimen lähdekoodin kaupallinen tukija. 

Monet HP:n työntekijät osallistuvat toimintaan aktiivisesti; joillakin on vi-

rallisia avoimen lähdekoodin työvastuita ja toiset osallistuvat vapaaeh-

toisina avoimen lähdekoodin yhteisön töihin. 
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HP:n palvelimet: 

 

• HP ProLiant (Standardinmukaiset Windows-, Linux- ja Netware-

optimoidut palvelimet) 

• HP Integrity (Perustuu Itanium-prosessoreihin, optimoitu HP-UX-, 

Windows-, Linux- ja OpenVMS-käyttöjärjestelmiä varten) 

• HP 9000 (HP-UX-ympäristöihin) 

• HP AlphaServer (OpenVMS-, Tru64 UNIX- ja Linux-

ympäristöihin) 

• HP e3000 (Operaattoriluokan palvelimet ja tietoliikennepalveli-

met). 

 

(Tietoja HP:stä 2006.) 

 

APPLE 

Apple on Macintosh-tietokoneita, Mac OS X -käyttöjärjestelmää, ohjel-

mistoja ja iPod-musiikkisoittimia valmistava yritys. Applen Mac OS X 

käyttöjärjestelmällä varustetut Apple Macintosh -tietokoneet ovat tun-

nettuja helppokäyttöisyydestä, muotoilusta, vakaudesta ja turvallisuu-

desta.  

 

Yrityksen ovat perustaneet Steve Jobs, Steve Wozniak ja "Mike" Mark-

kula vuonna 1976, jolloin Apple Computer julkaisi tunnetuksi tulleen 

Apple II -mikrotietokoneen. 

 

Xserve on Apple Computerin palvelinkäyttöön suunniteltujen tietokonei-

den sarja. Xserve-sarjan mallit ja lisälaitteet ovat U-rack yhteensopivia. 

Xserve-palvelimia käytetään tiedostopalvelimina, verkkopalvelimina ja 

suurta laskentatehoa vaativiin toimiin palvelinten klusteroimisen avulla. 

Apple valmistaa myös Xserve Cluster Node -yksikköjä, jotka vastaavat 

normaalia Xserve-palvelinta, mutta eivät sisällä näytönohjainta eivätkä 

optista asemaa. Palvelimen tallennuskapasiteettia voi nostaa liittämällä 

siihen Xserve RAID -muistiyksiköitä. 

(Apple Servers 2007a.) 

 

APPLE:n palvelintuotteita: 

• Apple Xserve -palvelinperhe (1U rack -palvelimia) 

• Apple Xserve RAID (tallennusratkaisut) 

• Apple Xsan (verkkotallennusjärjestelmä) 

• Mac OS X Server (palvelinkäyttöjärjestelmä). 
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Sun Microsystems 

Sun Microsystems on puolijohteita ja ohjelmistoja valmistava yritys. 

 

Sunin tuotteisiin kuuluvat SPARC-suorittimeen perustuvat palvelimet ja 

työasemat, Solaris-käyttöympäristö ja Java-ohjelmointikieli.  

 

Sunin perustivat Stanfordin yliopiston opiskelijat. Perustajiin kuuluivat 

Vinod Khosla, Scott McNealy, Bill Joy ja Andy Bechtolsheim. Yhtiö pe-

rustettiin 1982, ja se listautui 1986. Alkuperäinen nimi SUN oli lyhenne 

sanoista Stanford University Network. 

 

Sun Microsystemsin palvelimia: 

• SUN Fire -palvelinsarja 

• SUN Blade -palvelinsarja 

• SUN Netra -palvelinsarja 

 

(Sun company info 2007.) 

 

 
3 PALVELINKÄYTTÖJÄRJESTELMÄT 
 

3.1 Microsoft Windows Server 2003 
 

Windows Server 2003 on kokonainen tuoteperhe, johon kuuluu useita 

valmiiksi räätälöityjä paketteja. Mikäli yritys tarvitsee pelkän web-

palvelimen, ei sen tarvitse sijoittaa rahaa johonkin, jota se ei tarvitse. 

Yritystä varten on oma palvelinohjelmisto jo valmiina. Myös muita val-

miita ohjelmistopaketteja on. Alla on listattuna kaikki versiot Windows 

Server 2003:sta. (Microsoft Windows Server –family 2007.) 

 

• Windows Server 2003 – Web Edition 

• Windows Server 2003 – Standard Edition 

• Windows Server 2003 – Enterprise Edition 

• Windows Server 2003 – Datacenter Edition. 
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Windows Server 2003 – Web Edition 

Web Edition on suunniteltu web-palvelinohjelmistoksi. Se on yksinker-

tainen ratkaisu web-palvelujen toteuttamiseksi. Web Edition sisältää 

mm. IIS 6.0:n (Internet Information Services), Microsoft ASP.NET ja 

Microsoft .NET Framework-palvelut, jotka helpottavat ylläpitämään eri-

laisia web-sovelluksia, sivustoja sekä XML-web-palveluja. (Microsoft 

Windows Server -family 2007.) 

 

Alla laadittuna lista Microsoftin eduista, joita Microsoft Server 2003 - 

Web Edition tuo käyttäjälleen: 

 

• ASP.NET-pohjaiset internet- ja intranet-sovellukset 

• IIS6.0 ja Microsoft .NET Framework 

• tukee kaksisuuntaista symmetristä moniprosessointia ja 4 giga-

tavun muistia ja 10 SMB yhteyttä sisällön julkaisemista varten 

• järkevästi hinnoiteltu kokonaisuus. 

 

Web Editionilla voidaan laajentaa yrityksen nykyisiä palveluja. Web Edi-

tion pystyy kommunikoimaan myös muiden ratkaisujen kanssa standar-

dipohjaisten palveluiden kautta, kuten XML ja SOAP. Muiden kuin web-

palvelinohjelmistojen asentaminen on kielletty Web Editioniin. Kun Web 

Edition on suunniteltu vain web-palveluiden ajamiseen, on sillä sen 

vuoksi rajoitteita. Yksi rajoitteista on mm. SQL palvelimen puuttuminen. 

(Microsoft Windows Server -family 2007.) 

 
Windows Server 2003 Web Edition on tarkoitettu vain yksinkertaisien 

web-palveluiden tuottamiseen. Saadakseen tehokkaan ja monipuolisen 

web-palvelimen, ts. käyttääkseen jotain yllämainituista palveluista, jou-

tuu käyttäjä ostamaan toisen Windows Server 2003-perheen palve-

linohjelmiston lisäksi. (Microsoft Windows Server -family 2007.) 
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Windows Server 2003 – Standard Edition 

Windows Server 2003 – Standard Edition on suunniteltu kaikenkokois-

ten yritysten päiväkäyttöön. Standard Edition tarjoaa tiedoston ja tulos-

tuksen jakamisen, turvallisemman internet yhteyden, keskitetyn työpöy-

tien hallinnan ja web-ratkaisut, jotka yhdistävät työntekijät, yhteistyö-

kumppanit ja asiakkaat. Standard Edition tarjoaa parhaan palvelintekno-

logian, jonka avulla se on helpompi ottaa käyttöön ja hallita. (Microsoft 

Windows Server -family 2007.) 

 

Standard edition tukee tiedostojen ja tulostinten jakamista. Sen suojatut 

Internet-yhteydet mahdollistaa keskitetyn sovellusten käyttöönoton. 

Standard edition sisältää monipuoliset työntekijöille, yhteistyökumppa-

neille ja asiakkaille tarkoitetut yhteiskäyttötoiminnot, ja se tukee kak-

sisuuntaista symmetristä moniprosessointia sekä 4 gigatavun muistia. 

(Microsoft Windows Server -family 2007.) 

 

Muita ominaisuuksia: 

 

• XML Web-palvelut 

• hakemistopalvelut 

• automaattinen päivitys 

• palomuuri 

• etäkäyttö 

• laiteajureiden automaattinen päivitys 

• ohjelmiston verifiointi 

• tiedostopalvelut 

• tapahtumaseuranta. 

 

Windows Server 2003 Standard Edition on verkkokäyttöjärjestelmä, 

jossa yrityskohtaisia ratkaisuja voidaan toteuttaa nopeasti ja helposti 

(Microsoft Windows Server  -family 2007).
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Windows Server 2003 – Enterprise Edition 

Windows Server 2003 Enterprise Edition on tarkoitettu keskikokoisille ja 

suurille yrityksille. EE sisältää yrityksen infrastruktuurin, alakohtaisten 

sovellusten ja sähköisen kaupankäynnin toiminnot. Windows Server 

2003 Enterprise Server tukee jopa kahdeksaa suoritinta ja sisältää kor-

kean käytettävyyden palveluihin tarvittavia toimintoja, kuten neljän noo-

din klusteroinnin ja 32 Gt:n muistin. Palvelinta voi käyttää myös 64-

bittisissä ympäristöissä. (Microsoft Windows Server -family 2007.) 

 

Luotettavuus: 

Windows Server 2003 Enterprise Edition on Microsoftin luotettavin käyt-

töjärjestelmä koskaan. 99,99 % käytettävyysaika tarkoittaa tunnin tau-

koa vuodessa. Server Clusters -tuki mahdollistaa kahden tai useamman 

serverin yhteenkytkemisen, joten luotettavuus kasvaa. Varjokopiointi 

(Volume Shadow Copy Service (VVS), joka mahdollistaa vakaan var-

muuskopion levystä, pitäen huolen siitä että sisältö ei muutu varmuus-

kopiota tehdessä. VVS toimii pelkästään tiedostojen lukutilassa, joten 

se ei häiritse tiedostoja käyttäviä ohjelmia varmuuskopioita tehdessään. 

(Microsoft Windows Server -family 2007.) 

 

Laajennettavuus: 

Windows Server 2003 Enterprise Editionissa on erittäin hyvät laajen-

nusmahdollisuudet. Ohjelmilla on varaa kasvaa, koska järjestelmä tu-

kee muistin ja prosessointitehon suuria lisäyksiä. 

(Microsoft Windows Server -family 2007.) 

 

Laajennettavuuteen liittyviä ominaisuuksia: 

• tuki kahdeksalle suorittimelle (32-bit tai 64-bit) 

• tuki 32 gigatavulle fyysistä keskusmuista (64-bittisissä järjestel-

missä keskusmuistin tuki kasvaa yhteen teratavuun) 

• 32-bittiset ja 64-bittiset sovellukset 

• Hot Add Memory (muistia voi lisätä lennosta, ilman virrankat-

kaisua tai uudelleenkäynnistystä). 
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Tietoturvallisuus: 

Tietoturvallisuus on erittäin tärkeä asia niin suurille kuin pienillekin yri-

tyksille. Palvelimen sisältämät tiedot voivat olla hyvinkin arkaluontoista, 

joten käyttöjärjestelmältä odotetaan hyvää tietoturvaa. 

 

Tietoturvaa parantavia ominaisuuksia: 

Common Criteria Certification määrää it-tuotteiden turvallisuuskriteerit. 

Encrypting File System (EFS) (salakoodattu tiedostojärjestelmä) tallen-

taa koodatun tiedon NTFS levyjärjestelmälle. Jos kiintolevy varastetaan, 

tietoa ei saada ulos ilman oikeaa salausavainta. (Microsoft Windows 

Server -family 2007.) 

 

Hallinta: 

Hyvän hallinnan johdosta käyttöjärjestelmästä saadaan taloudellisempi, 

tehokkaampi ja helpompi käyttäjälleen. Hyvät hallintaominaisuudet tuo-

vat järjestelmään myös lisää luotettavuutta ja turvallisuutta. 

 

Hallintaa parantavia ominaisuuksia: 

Enterprise Edition sisältää työkaluja UNIX-järjestelmien integroimiseen. 

SUA:lla voidaan mm. ajaa UNIX-pohjaisia sovelluksia. Tätä ominaisuut-

ta kutsutaan nimellä UNIX Interoperability. Enterprise Edition sisältää 

mm. tiedostojärjestelmän, joka mahdollistaa verkossa olevan tiedoston 

tallentamisen vain siltä osin, mitä siihen on muutettu. Eli koko tiedostoa 

ei tarvitse siirtää verkkoon, vain pelkkä muutos. Tämä vähentää verkon 

kaistan käyttöä. Järjestelmänvalvoja voi mm. asettaa käyttäjä- ja ohjel-

makohtaisesti muistinkäytön ja prosessorikäytön rajoitteet Windows 

System Resource Managerilla Terminal Services Session Directory 

mahdollistaa käyttäjän uudelleen yhdistämisen yhteydessä palaamaan 

aikaisempaan istuntoon. (Microsoft Windows Server -family 2007.) 

 

Windows Server 2003 – Datacenter Edition 

Windows Server 2003 Datacenter Edition on tarkoitettu yrityksille, jotka 

asettavat skaalattavuudelle ja käytettävyydelle suuret vaatimukset. Se 

on erinomainen perusta erikoistuneille tietokantaratkaisuille, ERP-

ohjelmistoille, tehokkaalle reaaliaikaiselle tapahtumienkäsittelylle ja pal-

velinten yhdistämiselle. Se tukee mm. kahdeksan solmun klusterointia 

ja kuormituksen tasausta. Windows .NET Datacenter Server on käytet-

tävissä myös 64-bittisessä ympäristössä. Tämä on Windows Server 

2003 -perheen lippulaiva. (Microsoft Windows Server -family 2007.) 
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Ominaisuuksia: 

 

• 2 teratavua keskusmuistia (64-bit versio, SP2) 

• 1 teratavun keskusmuisti (64-bit versio, SP1) 

• 128 GT keskusmuistia (32-bit versio) 

• Multiprocessor-palvelimet: laajennettavissa 64 prosessoriin (64-

bit versiot) ja 32 prosessoriin (32-bit versiot) 

• Intel Hyper-Threading -teknologia 

• symmetrinen multiprosessointi (SMP): 64-suuntainen (64-bit ver-

siot) ja 32-suuntainen (32-bit versiot) 

• Non-Uniform Memory Access (NUMA) 

• klusteripalvelut (8-node:lle) 

• Windows Sockets: Direct access for SANs 

• Terminal Services Session Directory 

• Windows System Resource Manager (WSRM). 

  

(Microsoft Windows Server -family 2007.) 

 
 

3.2 Mac OS X Server 
 

Apple julkaisi Mac OS X Server 1.0:n maaliskuussa 1999. Se perustui 

aiemmin julkaistuun Rhapsody-käyttöjärjestelmään, joka oli hybridi 

OPENSTEP:stä sekä Mac OS 8.5.1:stä. Käyttöliittymä oli vastaava kuin 

OPENSTEP:ssä, ja sen päällä ajettiin emuloimalla vanhoja Mac OS 

pohjaisia sovelluksia. Paketin mukaan kuului WebObjects, QuickTime 

streaming-palvelin, kokoelma julkaisutyökaluja, apache web-palvelin 

sekä ylläpitotyökalut etäkäyttöön ja paikalliseen käyttöön.  

 

Apple julkaisi myös Darwin-ytimen, joka tulisi olemaan vapaan koodin 

ydin Apple-järjestelmissä. Seuraavat kolme vuotta Apple julkaisi päivi-

tyksiä palvelinpuolelle ja työpöytäkäyttöjärjestelmä kehittyi siinä sivus-

sa, tietenkin tulevaisuudessa hyödyntäen palvelimen tuomia mahdolli-

suuksia. Serverillä pystyi ajamaan vanhempia Mac OS:n sovelluksia 

BlueBoxin (eräänlainen emulaattori) avulla. (Mac OS X Server 1.0 

2007.) 
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Kuva 1. Mac OS X Server 1.0 (Mac OS X Server 1.0 2007) 

 
 

Mac OS X Server 1.0:aa seurasi Mac OS X Server 10 -sarja, joka oli 

käytännössä sama palvelinkäyttöjärjestelmä, mutta X-sarjan tutulla ul-

koasulla. (Mac OS X Server 1.0 2007). 

 

 

Mac OS X Server 10 

Mac OS X Server 10 on BSD-UNIX-pohjainen käyttöjärjestelmä, joka 

sisältää helppokäyttöiset ylläpitotyökalut sen käyttäjälleen. Web- ja säh-

köpostipalvelimet, Windows- / Mac-tietokoneiden verkon hallinta, tie-

dostojen ja tulostamisen hallinta sekä Applen omat sovellukset, kuten 

AppleShare, tekevät tästä palvelinkäyttöjärjestelmästä erittäin monipuo-

lisen. Mac OS X Server sisältää molempia, vapaan koodin ja Applen 

omia sovelluksia. Monilla palveluilla on vaikutteita näiltä molemmilta ta-

hoilta, kuten Open Directory, jolla voidaan helppokäyttöisestä graafises-

ta käyttöjärjestelmästä saada yhteys valtavaan valikoimaan vapaan 

koodin teknologiaa. Mac OS X Server sisältää monipuoliset työkalut, 

joiden avulla voidaan palvella Macintosh-, Windows- tai sekatyöryhmiä 

yritys-, opetus- tai pienemmissä yhteisöissä. Koska Mac Os X Server 

perustuu vapaaseen lähdekoodiin, se integroituu helposti jo olemassa 

olevaan verkkoon. (Apple Servers 2007b.) 
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Helppokäyttöisen käyttöliittymän perustana toimii erittäin vakaa UNIX-

pohjainen ydin nimeltä Darwin, joka on suunniteltu olemaan vakaa, luo-

tettava sekä tehokas. Darwinissa on yhdistetty monia tärkeitä teknolo-

gioita kuten Mach, FreeBSD, tehokkaat verkko-ominaisuudet ja tuki 

monille integroiduille tiedostojärjestelmille. 10. elokuuta, 2006 Apple jul-

kaisi ensimmäisen Intel -version Mac OS X Serveristä. (Wikipedia ENG 

2007a.) 

 

Mac Os X Server sisältää seuraavat palvelut: 

• dynaamiset web-palvelut (Apache Web-palvelin) 

• streaming video & ääni (QuickTime Streaming Server) 

• tietokanta-, sähköposti- ja tulostuspalvelimet (MySQL) 

• J2EE sovellukset (java) 

• QuickTime Streaming Server 

• Tomcat (java server) 

• Apache Axis 

• Perl & PHP. 

 

Mac OS X Server on tarkoitettu ainoastaan Xserve-laitteistolle. 

 
(Wikipedia ENG 2007a.) 

 
 

Mac OS X Server 10 versiohistoria 

Mac OS X 10.0 (Cheetah) julkaistiin 24. maaliskuuta 2001. Käyttöjärjes-

telmä oli hidas ja sisälsi vähäisen määrän sovelluksia. 

 

Mac OS X 10.1 (Puma) julkaistiin 25. syyskuuta 2001. Päivitys toi lisää 

suorituskykyä sekä lisäsi puuttuvia ominaisuuksia. Näistä yhtenä voi-

daan mainita DVD-toisto.  

 

Mac OS X 10.2 (Jaguar) julkaistiin 24. elokuuta 2002.  Muutoksia oli 

Applen mukaan yli 150. Se toi mukanaan muun muassaan suuren suo-

rituskykymuutoksen, uuden ulkoasun, osoitekirjan sekä chat-

sovelluksen. Sanotaan, että versio 10.2 oli ensimmäinen kunnollinen 

versio Mac OS X:stä. (Wikipedia ENG 2007a.) 

 

Mac OS X Server 10.3 Panther sisälsi päivitetyn version Open Directo-

ryn käyttäjä- ja tiedostohallinnasta. Työryhmien hallinnan uusi käyttöliit-

tymä parantui huomattavasti, sekä monia verkkopalveluita oli lisätty, ku-

ten NTP, SNMP, Apache (web-palvelin), sähköpostipalvelimet (Postfix 
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ja Cyrus), OpenLDAP, AFP ja tulostuspalvelin. Samba 3:n sisältyminen 

mahdollisti vahvan Windows-järjestelmien integraation. MySQL v4.0.16 

ja PHP v4.3.7 löytyivät myös päivityksestä. (Wikipedia ENG 2007a.) 

 

Mac OS X Server 10.4 Tiger sisälsi vielä enemmän uusia työkaluja ja 

päivityksiä kuin edeltäjänsä. Suuri osa näistä tuli vapaan koodin johdos-

ta. Huomattavimpia uudistuksia oli mm. 64-bittisten sovellusten tuki, 

Access Control Lists, Xgrid, link aggregation, roskapostisuodatin (Spa-

nAssassin),  Gateway Setup, virustorjunta (ClamAV), Software Update -

palvelin, iChat Jabber-palvelin sekä Blogit (Blojsom). 10.4:ssä oli myös 

käyttäjäpuolen palveluita uudistettu. Käyttäjä pystyi käynnistämään 

käyttöjärjestelmän suoraan palvelimelta (NetBoot-ominaisuus) itsenäi-

sesti, mutta kuitenkin niin, että käyttäjän tiedot tallennettiin palvelimelle 

tulevaisuutta varten (network home directory-ominaisuus). Myös käyttä-

jän tiedot olivat käyttäjän tietokoneella tallessa. Palvelimelle peilattiin 

myös käyttäjän tiedostot jaksottaisesti, joita synkronoitiin sitten palveli-

meen uudelleen yhdistäessä (portable home directory-ominaisuus). 

Tämä mahdollistaa sen, että käyttäjä voi ottaa palvelimeen yhteyden 

mistä vaan tietokoneelta, kuitenkin saaden oman tietokoneensa sisällön 

käyttöön. (Apple Servers 2007b.) 

 
 
 
 



 

- 20 - 

3.3 UNIX-pohjaiset  käyttöjärjestelmät 
 

UNIX on tänä päivänä laajalti käytössä oleva käyttöjärjestelmä. Seuraa-

vat tutut tuotemerkit käyttävät UNIXia omissa tuotteissaan: Sun Mic-

rosystems, IBM, HP, Compaq, NeXT ja SGI. Jos puhutaan UNIXista, 

niin se on omalla tavallaan harhaanjohtavaa, sillä jokaisella valmistajal-

la on oma nimi omalle käyttöjärjestelmälleen. Se ainoastaan on raken-

nettu UNIXin pohjalta. 

 

UNIX on alun perin Bell Labsin tuotemerkki, mutta se on jälkikäteen 

myyty toiselle yhtiölle. UNIX suunniteltiin olemaan yksinkertainen, hie-

nostunut ja helppokäyttöinen, mutta tänä päivänä UNIXin tuntevat ihmi-

set voivat todistaa, ettei se sitä ole. UNIX tehtiin puhtaasti ohjelmoijan 

työkaluksi. Sen tekeminen ei myöskään ollut kaupallinen projekti, vaan 

enemmänkin tutkimusprojekti. Bell Labsilla oli tarve käyttöjärjestelmälle, 

ja he päättivät tehdä sen itse. 

 

UNIX-historia 

UNIXin keksijöinä pidetään Ken Thompsonia sekä Dennis Ritchietä. 

Ritchie on myös vaikuttanut ratkaisevasti UNIXin syntyyn ja siihen, mil-

lainen siitä tuli. UNIXin kehitykseen sen jälkeen ovat vaikuttaneet hyvin 

monet ihmiset, instituutiot ja yritykset.  

 

Kun UNIXia alettiin suunnitella, otettiin ylös periaatteita, jonka pohjalta 

lähdettäisiin työskentelemään: 

 

• Pyri laatimaan kukin ohjelma niin, että se tekee yhden asian hy-

vin. Jos lisää uusia tehtäviä, on parempi aloittaa mieluummin uu-

si ohjelma kuin monimutkaistat jotain olemassa olevaa lisäyksillä 

• On syytä ottaa huomioon, että jokaisen ohjelman tuloste on jon-

kin toisen, vielä tuntemattoman, ohjelman syöte. Pyri välttämään 

ehdottomasti binäärisyötemuotoa.  

• Pyri suunnittelemaan ja toteuttamaan ohjelmisto, jopa käyttöjär-

jestelmät, niin, että niitä voidaan kokeilla ja testata aikaisin, mie-

lellään muutaman viikon sisällä.  

 

Koska Ritchie ja Thompson olivat itse ohjelmoijia, he suunnittelivat jär-

jestelmän sellaiseksi, että sillä oli helppo kirjoittaa, testata ja suorittaa 

ohjelmia. Myös tiukat ohjelmistojen kokorajoitukset oli otettu huomioon 

ja ne saivat aikaiseksi UNIXin ”taloudellisen” ohjelmoinnin. Järjestelmä 
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pystyi tukemaan itseään, jolloin kehittäjät näkivät helposti sen viat ja 

heikkoudet. Kehittäjät olivat näin ollen myös motivoituneempia korjaa-

maan havaitut viat. Ensimmäinen versio UNIXista valmistui vuonna 

1971. Se oli tehty symbolisella konekielellä PDP-11/20-koneelle. Tämä 

järjestelmä ei pystynyt tukemaan useampaa käyttäjää. Järjestelmän ko-

ko oli 24K keskusmuistia (16K systeemille, 8K käyttäjäohjelmille) ja 

512K levymuisti. Tiedostojen maksimikoko oli 64K. Järjestelmä sisälsi 

myös ohjelman tekstinkäsittelyyn. (Paasiala 2000.) 

 

Tutkijoiden ensimmäiset koekäyttäjät järjestelmälle saatiin Bell Labsin 

patenttiosastolta, jossa tarvittiin tekstinkäsittelyjärjestelmää. Pian tehtiin 

UNIXin toinen versio, johon oli lisätty putket (pipe). (Paasiala 2000.) 

 

Vuoden 1973 alussa, kehittäjät alkoivat kirjoittaa uutta UNIXin ydintä C-

kielellä. Tässä neljännessä versiossa UNIX saavutti modernin muoton-

sa, ja se myös tuki useampaa käyttäjää. Kun Bell Labsin työntekijät 

kuulivat UNIXista, niin he halusivat kokeilla sitä. Työntekijät rakastuivat 

UNIX:iin ja halusivat käyttää sitä omassa työssään. Käyttäjiä alkoi olla 

niin suuri määrä, että tarvittiin käyttöohjeet. UNIX Programmer’s Manual 

julkaistiin 1971. (Paasiala 2000.) 

 

Kun UNIXia alettiin tarjota ulkopuolisille yrityksille, niin tukipalveluiden 

kysyntä kasvoi suureksi. Kysynnästä johtuen Bell Labsilla perustettiin 

System Group (USG). Kun ”The UNIX Time-sharing System” -niminen 

kirjoitus esiteltiin Thompsonin ja Ritchien toimesta 1973, rupesi tapah-

tumaan. Kiinnostus UNIX:iin kasvoi räjähdysmäisesti. Bellille oli asetettu 

"Consent Decree" vuonna 1956, joka tarkoitti, että se sai kaupata aino-

astaan puhelinalaan liittyviä palveluita ja sovelluksia. Tästä syystä UNI-

Xia ei voitu laittaa kaupallisille markkinoille. Sen antaminen opetuskäyt-

töön yliopistoihin nimellistä maksua vastaan kuitenkin onnistui. (Paa-

siala 2000.) 

 

Eräs 33 instituutiosta, joihin UNIX tilattiin heti julkaisun jälkeen, oli Ber-

keleyn University of California. Thompson oli itse opiskellut siellä, ja 

vuonna 1975 hän otti sapattivuoden Bell Labsilta ja palasi vanhaan 

opinahjoonsa vierailevana professorina. Mukanaan hänellä oli UNIXin 

viimeisin, kuudes versio. Syksyllä 1975 yliopistoon saapui myös kaksi 

opiskelijaa: Bill Joy ja Chuck Haley. He kiinnostuivat UNIXista ja rupesi-

vat kehittämään sitä. He lisäsivät UNIX:iin Pascal-ohjelmointiympäristön 

yhdessä Thompsonin kanssa ja kehittivät editorin "ed". Näistä lisäyksis-
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tä tehtiin ensimmäinen BSD (Berkeley Software Distribution) -versio 

vuoden 1977 alussa. UNIXin myyntikieltoa ruvettiin purkamaan ja UNI-

Xin kuudes versio vuonna 1976 oli ensimmäinen, joka pääsi laajem-

paan, kaupalliseen levitykseen. Tämän jälkeen myös monet kaupalliset 

yhtiöt ovat ruvenneet kehittämään UNIX:ia. Esimerkiksi Sun on lisännyt 

UNIX:iin NFS:n (Network File System). Monille ihmisille UNIXin seitse-

mäs versio, joka julkaistiin vuonna 1978, on edelleen "viimeinen oikea 

UNIX".  Kesäkuussa 1972 UNIX oli asennettu 10 koneelle. Vuonna 

1977 UNIX oli asennettu noin 500 paikkaan ympäri maailmaa. Vuonna 

1984 UNIX-asennuksia oli jo noin 100000. Vuonna 1997 määrä oli kas-

vanut edelleen hurjasti: maapallolla oli 3 miljoonaa UNIX-järjestelmää. 

UNIX on pitänyt pintansa ja saavuttanut entistä suuremman käyttäjä-

joukon 1990-luvun lopulla. (Paasiala 2000.) 

 

 
 
 
Kuva 2. UNIX – kehityspuu (Wikipedia FI 2007) 
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3.3.1 BSD 
 

Historia 

Berkeley Software Distribution (BSD) on toisen Unix-päähaaran nimi. 

Siitä polveutuu myös muita käyttöjärjestelmiä (Kuva 2), joiden nimestä 

löytää BSD – lyhenteen. BSD sai alkunsa vuonna 1977, kun Berkeleys-

sä sijaitsevan Kalifornian yliopiston opiskelija Bill Joy kokosi joukon 

Unix-ohjelmistoja nauhalle. Nauhaa levitettiin vapaasti yliopistopiireissä. 

Pari vuotta myöhemmin BSD alkoi kehittyä itsenäiseksi käyttöjärjestel-

mäksi. (Wikipedia FI 2007a.) 

 

Versiot 

UNIXin kaltaisia BSD:stä polveutuvia järjestelmiä: 

• Darwin (Mac OS X:n ydin) 

• BSD/OS (kehitys ja tuki lopetettu) 

• FreeBSD  

• DragonFly BSD  

• GoBSD 

• Freesbie ("live CD" -jakelu) 

• PicoBSD 

• TrustedBSD 

• ClosedBSD 

• PC-BSD (Helppokäyttöiseksi tarkoitettu FreeBSD jakelu) 

• DesktopBSD (toinen helppokäyttöiseksi tarkoitettu jakelu) 

• NetBSD 

• OpenBSD  

• ekkoBSD (projekti lopetettu) 

• MicroBSD 

• MirOS BSD. 

 

(Wikipedia FI 2007a.) 

 

Versioita BSD:stä on paljon. Eri versioilla on erilaisia ominaisuuksia ja 

vahvoja alueita. OpenBSD:ssä on panostettu tietoturvaan ja se on pää-

sääntöisesti suosittu käyttöjärjestelmä palvelimissa.  Nämä käyttöjärjes-

telmät siis sisältävät paketit niin palvelin- kuin työpöytäasennukseen.  
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OpenBSD 

OpenBSD on BSD-pohjainen UNIXiin pohjautuva käyttöjärjestelmä. 

OpenBSD:n tavaramerkki on tietoturva. OpenBSD perustuu 

NetBSD:hen, josta projekti erkani vuonna 1995 kanadalaisen Theo de 

Raadtin johdolla. NetBSD-juuret toivat OpenBDS:hen hyvän laitetuen. 

Turvallisuuden painottamisen ohella projektin tavoitteisiin kuuluukin 

mm. laaja laitetuki sekä koodin virheettömyys ja normittaminen. Näin ol-

len OpenBSD on suosittu varsinkin palvelimissa, mutta sitä käytetään 

myös tavallisissa työpöytäkäyttöön tarkoitetuissa tietokoneissa. 

 

OpenBSD:n uusin versio on 3.9, joka julkaistiin 1.5.2006. Versioita jul-

kaistaan kaksi vuodessa, kuuden kuukauden välein, tähdäten touko- ja 

marraskuuhun. Yleisin tapa asentaa OpenBSD on käynnistää tietokone 

muutaman megatavun kokoiselta käynnistys-CD:ltä ja sitten hakea var-

sinaiset tiedostot FTP-palvelimelta (NetInstall). (Wikipedia ENG 2007b.) 

 

On selvää, että jokaisella OpenBSD:n yksittäisellä kehittäjällä on omat 

tavoitteet, mutta voidaan listata silti pääpiirteiset, yhteiset tavoitteet 

OpenBSD projektille. (Wikipedia ENG 2007b.) 

 

Tavoitteena on tuottaa niin hyvä kehitysalusta kuin mahdollista. Käyttä-

jien ja kehittäjien on mahdollista nähdä esim. internetin välityksellä pää-

ohjelmistokoodin muutokset. Tärkeänä ominaisuutena on myös muiden 

koodien integroiminen erilaisista lähteistä. Tavoitteena tehdä vapaa läh-

dekoodi, jotta kuka tahansa voisi sitä käyttää ilman minkäänlaisia rajoit-

teita. (Wikipedia ENG 2007b.) 

 

OpenBSD:n kehittäjät pyrkivät tekemään vakaan ja turvallisen järjes-

telmän ja rohkaisemaan yrityksiä käyttämään siitä ihan mitä osia he ha-

luavat. Tarkoituksena on ottaa huomioon kaikki mahdolliset tietoturva-

ongelmat ja korjata ne, ennen kuin joku muu tekee sen. Tavoitteena 

saada parempaa integraatiota kryptograafisille sovelluksille sekä seura-

ta ja luoda standardeja (ANSI, POSIX, X/Open). Kehittäjät pyrkivät luo-

maan mahdollisimman koneriippumattoman lähdekoodin, joka tukee 

mahdollisimman montaa järjestelmää sekä laitteistoa. OpenBSD haluaa 

olla mahdollisimman epäpoliittinen. Ratkaisut tulisi tehdä teknisten me-

riittien pohjalta ja vakavat ongelmat tulisi ratkaista saman tien. (Wikipe-

dia ENG 2007b.) 
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OpenBSD tukee virallisesti monia arkkitehtuurialustoja. Näihin kuuluvat 

 

• Digital Alpha-pohjaiset järjestelmät 

• AMD64- pohjaiset järjestelmät 

• ARM 

• Hewlett-Packard HP 9000 sarjat 300 ja 400 työasemat 

• Hewlett-Packard Precision Architecture (PA-RISC) järjestelmät 

• Intelin i386 arkkitehtuuriin perustuvat PC-tietokoneet. (kotitieto-

koneet) 

• Omron LUNA-88K ja LUNA-88K2 työasemat 

• Motorola 680x0-perustuvat Apple Macintosh + MMU 

• Apple New World PowerPC-pohjaiset laitteet 

• Motorola 680x0-pohjaiset VME järjestelmät 

• mvme88k Motorola 881x0- pohjaiset VME järjestelmät 

• SGI MIPS-pohjaiset työasemat 

• Sun sun4, sun4c ja sun4m class SPARC järjestelmät 

• Sun UltraSPARC järjestelmät 

• Digital VAX- pohjaiset järjestelmät 

• Sharp Zaurus C3x00 PDA:t. 

 

OpenBSD rohkaisee yrityksiä ja itsenäisiä kehittäjiä luomaan tuotteensa 

OpenBSD pohjalle tai vähintäänkin käyttämään sen ominaisuuksia. 

 

Seuraavat tuotteet perustuu OpenBSD:hen: 

 

• RTMX 

• Syscall Network Solutions (tietoturvalaite, joka toimii myös reitit-

timenä) 

• GeNUA (Yritys Saksassa, joka tarjoaa OpenBSD-pohjaisia lait-

teita, kuten: GeNUGate (palomuuri), GeNUBox (salattu SSH-

etäkäyttö). 

 

OpenBSD-pohjaisia laitteita ja ohjelmia: 

 

• PowerCrypt (PCI-väyläinen salakoodauskortti, jonka ydintason 

tuki tulee OpenBSD:stä) 

• Core Systems InSite (helppokäyttöinen web-tilastointityökalu) 

• My Restaurant (ravintolan hallintasovellus/laitteisto) 

• Legato CRM (”langaton” myyntialan sovellus). 
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Esiasennettuja OpenBSD-laitteita: 

 

USA 

• ASA Computers.    Santa Clara, California. 

• Genstor Systems, Inc.   San Jose, California. 

• Telenet System Solutions, Inc. San Jose, California. 

• eRacks Thin Systems  Laguna Beach, California. 

• Sera Systems   Sunnyvale, California. 

 

Ruotsi 

• Interact    Lulea, Sweden. 

 

Espanja 

• MIPS-Informatics   Sabadell, Spain. 

 

OpenBSD on täysin ilmainen käyttöjärjestelmä ladattaessa internetistä. 

(Wikipedia ENG 2007b.) 

 

 

3.3.2 Linux/GNU 
 

Linux on suomalaisen Linus Torvaldsin alullepanema käyttöjärjestelmän 

ydin. Ydin (kernel) on tietokoneen käyttöjärjestelmän keskeinen osa, jo-

ka mahdollistaa käyttöjärjestelmän muiden osien toiminnan. Arkikieles-

sä nimellä Linux viitataan usein kokonaiseen käyttöjärjestelmään, jonka 

ytimenä on Linux, tai levitysversioon, joka sisältää Linux-

käyttöjärjestelmän lisäksi myös sovellusohjelmia. Linuxin tapauksessa 

niin käyttöjärjestelmä kuin sovellusohjelmistotkin muodostuvat useimmi-

ten GNU-hankkeen tuottamista työkaluista.  Linux on julkaistu GNU 

GPL -lisenssillä. Linux on vapaa ohjelmisto, minkä takia kuka tahansa 

voi tehdä siihen muutoksia. (Wikipedia FI 2007d.) 

 

Linux-käyttöjärjestelmä on maailman yleisin UNIX-pohjainen käyttöjär-

jestelmä Windowsin jälkeen. Linuxista on vähitellen kehittynyt yksi var-

teenotettavimmista ja monipuolisimmista Unix-käyttöjärjestelmistä. Li-

nux-käyttöjärjestelmä koostuu yleensä Linux-ytimestä, GNU-projektin 

käyttöjärjestelmäalustasta ja joukosta muita vapaita ohjelmia. (Wikipe-

dia FI 2007d.) 

 



 

- 27 - 

 

Torvalds johtaa edelleen Linuxin ohjelmointityötä. Kuka tahansa saa 

muokata ja levittää muokkaamiaan versioita Linuxista, mutta jos haluaa 

muutoksensa Linuxin virallisena pidettyyn versioon, muutosten täytyy 

jossain välissä kulkea Torvaldsin tai hänen luottohenkilöidensä kautta. 

Linux on alun perin kirjoitettu Intelin 80386-suorittimella varustettuihin 

koneisiin, mutta nykyään se toimii useilla muillakin suoritinarkkitehtuu-

reilla, esimerkiksi PowerPC-, ARM-, SPARC- ja PA-RISC-suorittimilla 

varustetuissa tietokoneissa. (Wikipedia FI 2007d.) 

 

Linuxin historia  

Linux lähti liikkeelle töiden jakamisen harjoitustyöstä, jota Torvalds ke-

hitteli monipuolisemmaksi kuin tehtäväksi annossa oli vaadittu. Tästä 

kehkeytyi yhä enemmän kokonaisen käyttöjärjestelmän toimintoja sisäl-

tävä ohjelma. Torvalds oli tyytymätön MS-DOS- ja Windows-

käyttöjärjestelmiin. Häntä kiinnosti Unix, sillä siinä oli sellaisia ominai-

suuksia ja sellaista vakautta, joita hän oli hakenut. Torvalds asensi Mi-

nixin (kevyt-versio unixista) koneeseensa ja kirjoitti uutta kerneliään ko-

ko kesän. Pikkuhiljaa hän konekielellä ja C-ohjelmointikielellä kokosi 

käyttöjärjestelmän ytimen. Eteneminen oli hidasta, eikä Torvalds kerto-

nut hankkeestaan vielä muille. Torvaldsin alkuperäisenä tarkoituksena 

ei ollut luoda käyttöjärjestelmää kuin hänen omiin tarpeisiinsa. Jos hän 

olisi jatkanut yksin, mitään Linuxia ei olisi syntynytkään, sillä hän olisi 

pysähtynyt omien tarpeidensa täytyttyä. (Wikipedia FI 2007d.) 

 

Lokakuussa 1991 ensimmäinen virallinen versio, 0.02, oli valmis ja Tor-

valds päätti laittaa sen vapaasti kaikkien saataville Internetiin. Hän va-

roittaa ohjelman olevan hakkerilta hakkereille ja sanoo, että sen toimin-

takuntoon saattaminenkin vaatii jotakuinkin hakkerin. Lisäksi hän roh-

kaisee muuttamaan ohjelmaa vapaasti ja kertoo olevansa kiinnostunut 

kaikista kommenteista ja mahdollisista muiden Minixille kirjoittamista 

apuohjelmista ja funktioista. Toimiakseen Linux vaati vielä Minixin siinä 

koneessa, jossa sitä haluttiin käyttää. (Wikipedia FI 2007d.) 

 

Alun perin Torvalds oli suunnitellut antavansa ohjelmansa nimeksi 

Freax, joka olisi johdettu sanoista free Unix (vapaa Unix) tai freaks 

(omituiset, intoilijat, friikit). FTP-palvelimen ylläpitäjä ei kuitenkaan ollut 

pitänyt nimestä, vaan oli perustanut palvelimelle Linux-nimisen käyttö-

alueen – Linus Torvaldsin oman käyttöalueen. 
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Palautetta ja virheraportteja tuli valtavasti. Internetin ja avoimesti saata-

villa olleen lähdekoodin ansiosta ihmiset eri puolilla maailmaa pääsivät 

kehittämään Linuxia, ja kun versio 0.12 julkaistiin tammikuussa 1992, 

Linuxin parissa työskenteli aktiivisesti lähes kaksisataa ihmistä. Tuolloin 

ydin oli jo vakaa ja toimiva, ja kun siitä yhdessä GNU-hankkeen luomien 

työkalujen kanssa oli rakennettavissa kokonainen käyttöjärjestelmä, Li-

nuxin nopea leviäminen saattoi alkaa. Samana vuonna saatiin valmiiksi 

täysin toimiva graafisella käyttöliittymällä varustettu työpöytä-Linux PC-

koneisiin. Näihin aikoihin myös yliopistojen ulkopuoliset tahot alkoivat 

kiinnostua Linuxista. (Wikipedia FI 2007d.) 

 

 
 
Kuva 3. Linux-aikajana (Lahtinen 2007) 

 

 

Versiot 

Kuten BSD:stä, niin myös Linuxista on useampia eri versioita. Näitä 

kutsutaan jakeluversioiksi (distribution). Jokainen jakeluversio sisältää 

eri määrän paketteja. Paketilla tarkoitetaan käytännössä ohjelmaa tai 

sen osaa. Nämä paketit luovat jakeluversiosta sen, mitä siitä luvataan. 

 

Jakeluversioita on listattu tänä päivänä olevan noin 300 kpl.  Palvelimil-

le sekä työpöytäkäyttäjille omat versionsa ja niistä vielä kymmeniä eri 

vaihtoehtoja. On olemassa myös Linuxeja, joita voidaan käyttää esi-

merkiksi suoraan muistitikulta (mini Debian) tai 1,44 megatavun disketil-

tä. Nämäkin pienet versiot voivat sisältää täydellisen ohjelmiston esi-

merkiksi palvelimen pyörittämiseen. Versioilla on yhteistä se, että ne 
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toimivat pääsääntöisesti komentorivikehotteessa. On kuitenkin olemas-

sa Windowsin kaltaisia ikkunointijärjestelmiä. Näistä kaksi suosituinta 

ovat GNOME ja KDE. Ikkunointijärjestelmät toimivat komentokehotteen 

päällä, mutta sisältävät kuitenkin itse komentokehotteen sekä muut oh-

jelmistot. Nämä X Windows-ikkunointijärjestelmät ovat erittäin suosittuja 

Linuxin työpöytäasennuksissa. 

 

Liitteenä suuntaa-antava luettelo Linux-jakeluversioista (liite 1). 

 
Debian GNU/Linux 

Debian on vapaa käyttöjärjestelmä. Debian käyttää Linux-ydintä, mutta 

useimmat perustyökalut tulevat GNU-projektilta; tästä nimi GNU/Linux. 

Debian GNU/Linux tarjoaa muutakin kuin pelkän käyttöjärjestelmän. 

Debianin mukana tulee lähes 15500 pakettia, valmiiksi käännettyä oh-

jelmistoa. (A Brief History of Debian 2006.)  

 

Ian Murdock loi Debianin vuonna 1993. Hän vaati sellaisen Linux-

jakelun luomista, jota ylläpidettäisiin samalla avoimella asenteella kuin 

Linuxia ja GNU-hanketta. Murdock muodosti jakelun nimen "Debian" 

omasta ja silloisen tyttöystävänsä (ja nykyisen vaimonsa) Debran etu-

nimistä. (A Brief History of Debian 2006.)  

 

Debian ensimmäiset 0.9-alkuiset versiot ilmestyivät vuosina 1994 ja 

1995. Ensimmäiset muille suoritinarkkitehtuureille tehdyt versiot ilmes-

tyivät 1995, ja jakelupaketin ensimmäiset 1.x-alkuiset versiot julkaistiin 

1996. Hankkeen johtajaksi Ian Murdockin tilalle tuli samana vuonna 

Bruce Perens. Bruce Perens lähti hankkeesta vuonna 1998 ennen De-

bian 2.0:n julkaisua. Se oli ensimmäinen glibc:hen perustuva Debian. 

Hankkeelle valittiin uudet johtajat, ja pian julkaistiin kaksi muuta 2.x-

versiota, joissa kummassakin oli tuki entistä useammalle arkkitehtuurille 

ja entistä laajempi pakettivalikoima. Tänä aikana kehitettiin myös APT-

työkalu ja Debianista alettiin laatia versiota, joka käyttää Hurd-ydintä. 

Ensimmäiset Debianiin perustuvat mutta itsenäiset Linux-jakelut Corel 

Linux ja Stormixin Storm Linux ilmestyivät vuonna 1999. Niitä ei enää 

nykyisin kehitetä. Debianin vuonna 2002 ilmestynyt versio yli kaksinker-

taisti Debianin pakettien lukumäärän ja tuki viittä uutta suoritinarkkiteh-

tuuria. Hankkeen kymmenvuotisjuhlia vietettiin 16. elokuuta 2003. (A 

Brief History of Debian 2006.)  

 

Debian tunnetaan erityisesti paketinhallintajärjestelmästään, joka poh-

jautuu .deb-paketteihin. Järjestelmää hallitaan dpkg- (Debian Package 
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Manager) ja APT-ohjelmilla, joiden avulla päivittäminen käy helposti. 

APT-työkalun suosiosta kertoo se, että se on muokattu toimimaan myös 

RPM-paketinhallintajärjestelmässä. APT-työkalulla voi tutkia, onko jär-

jestelmän nykyisiin paketteihin tullut päivityksiä, ja asentaa mahdolliset 

päivitykset automaattisesti. Myös kokonaan uusien pakettien asennus 

ja vanhojen pakettien poisto on yksinkertaista. Työkalujen toimintaan 

voi vaikuttaa komentoriviparametrein. (A Brief History of Debian 2006.)  

 

 

Hyviä puolia 

• käyttäjiensä ylläpitämä 

• vahva yhteisö kehittämässä 

• postituslistatuki (ei puhelimessa odottelua) 

• erinomainen paketointijärjestelmä 

• yksinkertainen asennus, mahdollisuus verkkoasennukseen (CD-

levy, DOS, levykkeet yms.) 

• paljon paketteja (CD-levyillä mukana yli 8710 kpl sekä verkossa 

noin 17 000 pakettia) 

• avoin lähdekoodi (luotettavuus ja kuka tahansa voi kehittää) 

• yksinkertaiset päivitykset (verkosta tai CD:ltä) 

• virheraportointijärjestelmä (avoin kaikille) 

• vakaus, nopeus ja vähäiset resurssivaatimukset 

• hyvä järjestelmäturva (nopeaa ja salailematonta) 

• usean arkkitehtuurin tuki — joskaan hankkeen tekemän periaate-

päätöksen mukaan stable-julkaisuja ei enää tehdä kaikille arkki-

tehtuureille. 

 

Huonoja puolia 

Debianin asentaminen edellyttää aiempaa tietoa Linux-järjestelmistä ja 

tuotantokäyttöön sopivan kehityshaaran valitseminen on vaikeaa. Stab-

le-julkaisujen ohjelmat ovat vanhentuneita, eikä niihin julkaista muita 

kuin tietoturvapäivityksiä, unstablen pakettien toimivuudesta ei ole mi-

tään takeita, testausversion käyttäminen stablen julkaisemisen jälkeen 

on huono valinta, mutta lähellä stablen julkaisemista melko vakaa.  

Koska vakaan version ohjelmat ovat vanhentuneita, Debianin kehittäjät 

ovat joskus joutuneet itse kirjoittamaan tietoturvapäivityksiä niihin, sillä 

ohjelmien kehittäjät eivät välttämättä enää tue niin vanhoja ohjelmaver-

sioita. (Wikipedia FI 2007b.) 

 

 



 

- 31 - 

Debianista johdettuja käyttöjärjestelmiä 

Debian on monille käyttäjille liian laaja tai hankalakäyttöinen. Siksi siitä 

on tehty versioita, jotka ovat helpompia. Suurin osa niissä käytetyistä 

paketeista on kuitenkin samoja kuin perus-Debianissa. Tällaisia käyttö-

järjestelmiä ovat mm. Knoppix, Gnoppix, Linspire, mini Debian, 

Morphix, Ubuntu Linux, Kubuntu sekä Edubuntu. 

 

Debian on täysin ilmainen käyttöjärjestelmä ladattaessa internetistä. 

 

 
 
 
Kuva 4. Debian & GNOME-ikkunointijärjestelmä (Debian-Nonprofit Files and Re-
sources 2007) 
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4 TIETOTURVALLISUUS 

 
4.1 Yleistä tietoturvallisuudesta 

 
Tietoturvalla pyritään suojaamaan yritykselle tärkeät tiedot ulkopuolisil-

ta. Kysymys on siis toimenpiteistä, jotka takaavat yhtiön tietojen koske-

mattomuuden. Tietoturvalle on asetettu tiettyjä tavoitteita, joita ovat yk-

silön tai organisaation annettujen tietojen luottamuksellisuus, eheys, 

kiistämättömyys, pääsynvalvonta, saatavuus ja tarkastettavuus. Jotta 

tiedot ovat luottamuksellisia, niiden on oltava vain niihin oikeutettujen 

käytössä. Tiedoilla ja dokumenteilla on turvaluokitus, joka määrittelee 

sen, kenellä on oikeus tietojen käyttöön sekä säilytykseen ja tuhoami-

seen. 

 

Eheys, alkuperäisen termin mukaan integrity eli oikeellisuus, tarkoittaa 

tiedon muuttumattomuutta tiedon luomisen, käsittelyn ja siirron aikana. 

Kiistämättömyydellä valvotaan tiedon siirtoon tai käsittelyyn osallistu-

neiden käyttäjien tunnistamista. Tällä varmistetaan, ettei kukaan voi kä-

sitellä tietoja huomaamatta. Pääsynvalvonta tarkoittaa, että käyttäjien 

tietoon käsiksi pääsyä valvotaan ja rajoitetaan. Saatavuudella tarkoite-

taan tiedon helppoa ja viiveetöntä käyttöä niille, joilla on siihen oikeus. 

Tarkastettavuus tarkoittaa, että tietojenkäsittelyn tuloksena saatu tieto 

on kyettävä tarkastamaan ja sen oikeellisuus kyettävä osoittamaan. 

(Viestintävirasto 2006.) 

 

Kokonaisvaltainen tietoturvallisuus saavutetaan pitämällä huolta siitä, 

että joka osa-alueen tietoturvallisuuteen liittyvät seikat on otettu huomi-

oon. 

 

4.2 Tietoliikenneturvallisuus 
 

Tietoliikenneturvallisuudella tarkoitetaan tietoverkossa liikkuvan tiedon 

luottamuksellisuuden, eheyden ja käytettävyyden turvaamista. Tietolii-

kenneturvallisuuden tavoitteena on, että verkossa välitettävän tiedon si-

sältö ja viestinnän osapuolten tunnistamistiedot eivät paljastu asiattomil-

le. Tavoitteena on myös, että tiedon sisältö ei verkossa liikkuessaan 

muutu tai häviä ja että tietoverkot ovat viestinnän osapuolten käytettä-

vissä. Yrityksen on osaltaan huolehdittava, että viestintäverkoissa ja 

palveluissa välitettävät viestit ja niiden tunnistamistiedot eivät paljastu 

asiaankuulumattomille tahoille. Asiaankuulumattomat eivät myöskään 
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saa päästä muuttamaan tai tuhoamaan yrityksen verkossa välitettäviä 

viestejä ja tunnistamistietoja.  

 

Tietoturva on noussut keskeiseksi kysymykseksi Internetissä. Verkko-

ympäristössä on mahdollista mm. muunnella WWW-sivustojen tietoja 

luvatta, ohjata internet-hakuja vääriin osoitteisiin, lähettää sähköpostia 

tekaistuilla nimillä ja kaivaa esiin toisten käyttäjien käyttäjätunnuksia, 

salasanoja sekä luottokorttien numeroita. Huonosti toteutetusta tietotur-

vasta mahdollisia seurauksia ovat mm. virusten tai ulkopuolisten henki-

löiden tunkeutumiset tietojärjestelmiin ja niiden sisältämien tietojen vää-

rinkäytökset tai ilkivaltaiset tuhoamiset. 

 

Palomuuri on tietoliikennetietoturvallisuuden ydin. Palomuurilla estetään 

asiaton pääsy palvelimelle. Palomuurista voidaan sulkea kaikki tarpeet-

tomat portit, joten mahdolliset reitit palvelimelle vähenee. Palomuureja 

on myös saatavilla sovellustasolla, mutta laitetason palomuuri voidaan 

kytkeä ennen varsinaista laitetta, jolloin ylimääräinen liikenne voidaan 

karsia jo varsinaisen palvelimen ulkopuolella pois. Laitetason palomuu-

reja voidaan hallita salatulla etäyhteydellä, terminaaliyhteydellä tai in-

ternetselaimella. 

 

 
4.3 Ohjelmistoturvallisuus 

 
Ohjelmistoturvallisuudella tarkoitetaan tietoturvallisuuden osa-aluetta, 

joka käsittää muun muassa käyttöjärjestelmät, sovellusohjelmat ja tieto-

liikenneohjelmistot. Alueeseen kuuluvat ohjelmistojen tunnistamis-, eris-

tämis-, pääsynvalvonta- ja varmistusmenettelyt, tarkkailu- ja paljastus-

toimet, lokimenettelyt sekä niiden ylläpitoon ja päivitykseen liittyvät tur-

vallisuustoimet. 

 

Ohjelmistoturvallisuuden tavoitteena on, että käyttöjärjestelmät sekä 

muut tärkeät ohjelmistot ja niiden asetukset ovat luotettavia ja toimivat 

oikein siinä käyttötarkoituksessa, mihin ne on tehty.  Ohjelmistojen osal-

ta tietoturvallisuusriskejä voidaan hallita muun muassa ohjelmistojen 

hankinnan, konfiguroinnin, käytön ja ylläpidon yhteydessä. Ohjelmistoa 

hankittaessa tulee muun muassa kartoittaa toimittajan ja tuotteen ylei-

nen luotettavuus ja asema markkinoilla sekä kyseisen tuotteen tukipal-

velut. Ohjelmistojen osalta tulee huolehtia siitä, että ne on varustettu riit-

tävillä tunnistamis-, pääsynvalvonta- ja tapahtumatietojen kirjaamisomi-

naisuuksilla.  (Viestintävirasto 2006.) 
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Ohjelmistojen toimivuus, mukaan lukien em. ominaisuudet on testattava 

ennen ohjelmistojen käyttöönottoa. Käytön ja ylläpidon osalta tietotur-

vallisuusriskejä voidaan hallita muun muassa huolehtimalla siitä, että 

ohjelmistoista on käytössä mahdollisimman tietoturvalliset ja ajantasai-

set versiot ja että ohjelmistojen konfiguroinnit suoritetaan tietoturvalli-

sesti. Konfigurointien yhteydessä pitää huolehtia siitä, että järjestelmis-

sä ei ole sellaisia palveluja päällä, jotka eivät ole tarpeellisia järjestel-

män tarkoituksenmukaisen käytön ja toiminnan kannalta. Ohjelmistojen 

tietoturvapäivitysten säännöllisestä ja ajantasaisesta asentamisesta on 

huolehdittava. Tietoturvapäivitysten toimivuus kannattaa tarkistaa en-

nen niiden asentamista tuotantojärjestelmiin, ja päivitystä ei pidä asen-

taa jos se aiheuttaa merkittävää vaaraa järjestelmien muulle toiminnal-

le. (Viestintävirasto 2006.) 

 

Ohjelmistojen varmuuskopiointi on suoritettava siten, että viestintäverk-

kojen ja viestintäpalvelujen toteuttamiseen liittyvistä ohjelmista on ole-

massa ajantasaiset varmuuskopiot, joita säilytetään lukituissa tiloissa ja 

erillään kyseisistä laitteista. Nämä varmuuskopiot on voitava ottaa käyt-

töön alkuperäisen tiedoston vaurioituessa esimerkiksi ohjelmistovian, 

laitevian tai laitetilassa tapahtuneen onnettomuuden jälkeen. 

(Viestintävirasto 2006.) 

  

 
4.4 Käyttäjätason turvallisuus 

 

Tietoturvallisuus käyttäjän tasolla saavutetaan käyttöoikeuksia jakamal-

la. Tietoturvallisia järjestelmiä luodessa, täytyy suunnitella järjestelmää 

käyttävä käyttäjäryhmät ja käyttäjäryhmien eri tasot. 

 

Käyttäjät jaetaan eritasoisiin käyttäjiin. Ylläpitäjille annetaan järjestel-

miin hallintatunnukset, joilla voidaan hallita järjestelmän kaikkia asetuk-

sia ja ominaisuuksia. Normaalikäyttäjille jaetaan käyttäjätunnukset, joilla 

on mahdollista kirjautua ainoastaan järjestelmään. Käyttöoikeuksia ra-

jaamalla pienennetään tietoturvavuodon mahdollinen riskialue. Tämä 

sama käytäntö pätee yleisimmissä käyttöjärjestelmissä sovelluksissa.  

 

UNIX-käyttöjärjestelmää asennettaessa luodaan käyttäjistä ensimmäi-

senä järjestelmän ylläpitäjän tunnukset ja tämän jälkeen normaali käyt-

täjätunnus. Normaalilla käyttäjätunnuksella on hyvin rajatut oikeudet 

UNIX-käyttöjärjestelmissä. Normaalikäyttäjä saa ainoastaan kirjoittaa 
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tiedostoja omassa kotihakemistossaan. Käyttäjä ei saa asentaa uusia 

sovelluksia, eikä muokata asetuksia. Ylläpitäjän tunnuksilla voi muokata 

käyttäjien oikeuksia. Ylläpitäjä voi lisätä esimerkiksi käyttäjälle WEB oi-

keuden kirjoittaa tiedostoja www-kansioon. 

 

Yleisesti palvelinsovellukset käyttävät tätä periaatetta, lukuun ottamatta 

WWW-palvelinsovellusta, jota käytettäessä ei vaadita kirjautumista. 

UNIX -palvelimissa palvelinsovellukset käyttävät käyttöjärjestelmän 

kanssa samaa käyttäjätietokantaa, josta sovellukset varmistavat kirjau-

tuvan käyttäjän. 

 

 

4.5 Laitetason tietoturvallisuus 
 

Yleisesti palvelinlaitteiston tietoturvallisuus saavutetaan ohjelmiston 

kautta. On kuitenkin olemassa erilaisia lukoilla varustettuja laitteistoja ja 

lähes kaikissa rack -kaapeissa on lukittava ovi sekä sivulevyt.  

 

Markkinoilla on monia sovelluspohjaisia salausjärjestelmiä kiintolevyille. 

Ohjelmalla generoidaan salasana, jolla sitten päästään käsiksi kiintole-

vyn tietoihin. Sovelluspohjainen tiedon salaus hidastaa kiintolevyllä ole-

van tiedon käsittelyä. On myös olemassa kiintolevyjä, joissa on integroi-

tuna piiri, joka hoitaa tallennettavan tiedon salaamisen. Mikäli piiri on 

teknisesti laadukas, tiedonsiirto ei hidastu mainittavasti. 
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5 CASE: OLSA AY:N INTERNETPALVELIN  
 

5.1 OLSA Ay 
 

Olsa on v. 1982 toimintansa aloittanut puuntyöstöön liittyvien koneiden 

ja laitteiden maahantuoja. Toiminta alkoi Nastolassa, josta Olsa muutti 

v. 1993 Lahteen nykyisiin väljempiin ja tarkoituksenmukaisempiin tiloi-

hin. Toiminnan edelleen laajentuessa ja kehittyessä Olsa on muuttanut 

vuoden 2005 alussa uusiin, avariin ja ajanmukaisiin tiloihin. (OLSA Ay, 

yritys 2006.) 

 

Olsa suorittaa kaikille toimitetuille koneille ja laitteille tarvittaessa asen-

nuksen, käytötönopastuksen ja käytön koulutuksen. Olsa edustaa 

Suomessa ja sen lähialueilla kehityksen ehdottomassa kärjessä olevien 

tunnettujen valmistajien tuotteita. (OLSA Ay, yritys 2006.) 

 

Olsan henkilöstöön kuuluu useita koneiden asiantuntijoita niin myynti-

puolella kuin huollossa ja hallinnossakin. Suomen Olsan henkilöstö 

koostuu yhdeksästä henkilöstä.  Olsa on laajentanut toimintaansa myös 

Viroon. 

 
5.2 Palvelimen rakentaminen 

 
5.2.1 Yrityksen vaatimukset palvelimelle 

 
Palvelimen rakennustehtävän tullessa esille pyrittiin mahdollisimman 

tarkkaan selvittämään asiat ja tehtävät, joita palvelin suorittaisi nyt ja tu-

levaisuudessa.  Tällä hetkellä tärkeimpänä on tietenkin Olsan internet-

sivujen tarjonta maailmalle, mutta tulevaisuudessa erilaisten online-

katalogien sekä muun interaktiivisen sisällön tarjonta. Palvelimen tulee 

olla kykenevä suoriutumaan näistä tehtävistä niin ohjelmallisesti kuin 

laitepuolella.  

 

Käytön kartoituksen jälkeen mietittiin palvelimen muita tärkeitä ominai-

suuksia. Koska kyseessä on internetissä julkisesti kaikille näkyvillä ole-

va palvelin, oli syytä ottaa huomioon tietoturvallisuus. Suurimpana vaa-

timuksena huomioitiin palvelimen yleinen toimivuus. Yrityksellä on huo-

noja kokemuksia ulkoisesta palveluntarjonnasta. On siis tärkeää, että 

oma paikallinen palvelin suoriutuu tehtävästään mallikkaasti ja ettei 

käyttökatkoksia synny. Mikäli ongelmia jostain syystä ilmenee, on niihin 

oltava helppo päästä käsiksi, jotta ongelmat saadaan mahdollisimman 

pian korjattua. Kun on kartoittanut huolellisesti tarvittavat ominaisuudet 
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sekä palvelimelle asetetut vaatimukset, on hyvä aloittaa ohjelmiston ja 

laitteiston suunnittelu sekä hankinta. 

 
 

5.2.2 Palvelimen suunnittelu 
 

Erilaisten vaatimusten ja toivomusten jälkeen siirryttiin suunnittelemaan 

tulevan palvelimen laitteistoa ja ohjelmia. Tulevaisuutta ajatellen sekä 

yrityksen vaatimukset huomioiden on järkevää sijoittaa palvelimen lait-

teistoon rahaa sen verran, että palvelin olisi mahdollisimman uutta tek-

niikkaa. Tämä turvaa tulevaisuutta siltä osalta, että kun ohjelmistojen 

vaatimukset kasvavat ja käyttäjävirta lisääntyy, palvelin on kykenevä 

suoriutumaan edelleen sille asetetuista tehtävistä ja toiminnoista. On 

viisasta myös panostaa laajennettavuuteen, jotta palvelimesta saataisiin 

vielä pidempi-ikäinen. Esimerkiksi kiintolevytilan sekä keskusmuistin 

määrää on hyvä saada lisättyä. 

 

Koska yrityksellä ei ollut palvelimen kanssa suurta kiirettä, se päästiin 

rakentamaan rauhassa. Palvelimelle oli jo olemassa fyysinen paikka yri-

tyksen tiloissa. Tiloihin hankittiin uusi rack-kaappi, johon tulevaisuudes-

sa pyritään sijoittamaan yrityksen muutkin palvelimet. Kun internetpal-

velin valmistui, se toimitettiin yritykselle, missä se asennettiin paikalleen 

ja kytkettiin yrityksen verkon kautta internetiin. Tämän jälkeen aloitettiin 

palvelimen testaus etäkäytön avulla. Kun yrityksen uusi sivusto valmis-

tuu, siirretään se uudelle palvelimelle. Kun sivusto todetaan toimivaksi 

uudella palvelimella, otetaan yhteys Viestintävirastoon ja pyydetään hei-

tä kytkemään internet -osoitteet,  

 

• www.olsa.fi 

• www.olsa.ee 

• www.olsa.eu 

 

osoittamaan uuden palvelimen ip-osoitteeseen, joten kirjoitettaessa jo-

kin yllä olevista osoitteista selaimen osoiteriville, päästään uuden palve-

limen uudelle sivustolle. 
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5.2.3 Laitehankinnat 
 

Laitehankintasuunnitelmat tuntuivat aluksi olevan melko selkeät, koska 

vaatimukset oli kartoitettu hyvin sekä suunnitelma ei sisällä puutteita. 

 

Paikalliselta jälleenmyyjältä tiedusteltiin suunnitelmien mukaisia palve-

linlaitteistoja. Eräs jälleenmyyjä vastasi tarjouspyyntöihin seuraavin ko-

koonpanoin: 

 

Fujitsu-Siemens  PRIMERGY ECONEL 100+   (liite 2.) 

Hewlett-Packard ML110G3    (liite 3.) 

Liikkeen kokoama paketti     (liite 4.) 

 

Kun näitä kolmea kokoonpanoa vertailtiin, huomattiin, että kyseiset pa-

ketit olivat lähinnä hinnaltaan edullisia, muttei kuitenkaan toteuttaneet 

suunnitelmaa pitkäaikaisesta palvelimesta. Jokainen näistä kokoonpa-

noista olisi suoriutunut tehtävästä vähintäänkin hyvin, mutta tässä tapa-

uksessa kuitenkin oltiin hankkimassa uudenaikaista järjestelmää. Sopi-

van laitteiston etsintää päätettiin jatkaa. Kun laitehankintoja mietittiin, 

asiakkaana toimiva yritys ilmoitti, että palvelin tulisi hankkia eräästä tie-

tystä yrityksestä, jonka kanssa kohdeyritys on ollut muutenkin yhteis-

työssä. Tämä tietenkin hieman sekoitti suunnitelmia, mutta pian hank-

kiuduttiin puheyhteyksiin kyseisen yrityksen yhteyshenkilön kanssa ja 

tämä johti erinomaiseen laitetarjoukseen.  

 

Tarjous käsitteli palvelinkonetta, joka on merkiltään Hewlett-Packard 

ProLiant G5 DL360. Tämän laitteen tiedot ovat liitteessä 5. 

 

Tämä HP:n tarjoama palvelin on erittäin uudenaikaista tekniikkaa ja 

näin ollen sopi projektiin erittäin hyvin. Kyseisessä laitteessa ei tullut 

mukana lainkaan kiintolevyjä, joten ne päätettiin hankkia samalta jäl-

leenmyyjältä. Kiintolevyiksi valittiin kaksi kappaletta HP 72GB 10K SAS 

2.5 HOT PLUG -kiintolevyä. Näyttöä ei palvelimeen hankittu, koska pal-

velinta tullaan pääasiassa käyttämään etähallintasovelluksen avulla. 

Yrityksellä on kuitenkin yksi näyttö käytössä kaikille palvelimilleen, jos 

paikallisesti ongelmia korjatessa näyttöä tarvitaan.  

 

Tilauksen sisäänjätön jälkeen alettiin suunnitella palvelimeen asennet-

tavaa ohjelmistoa sekä käyttöjärjestelmää. 
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5.2.4 Käyttöjärjestelmä- ja ohjelmistovaihtoehdot 
 

Palvelinkäyttöjärjestelmä 

Ohjelmisto on todella suuri osa toimivaa palvelinta ja sen valinnassa on 

syytä olla tarkkana. Koska yrityksen asettamat tavoitteet sekä tietotur-

vallisuuden tärkeys olivat tiedossa, tulivat UNIX-pohjaiset käyttöjärjes-

telmät päällimmäisenä mieleen. UNIX-pohjaisten käyttöjärjestelmien 

tuoma tietoturvallisuus on omaa luokkaansa verrattuna esimerkiksi Mic-

rosoftin palvelinkäyttöjärjestelmiin. Kun valitaan UNIX-pohjainen, ilmai-

nen käyttöjärjestelmä, voidaan sijoittaa enemmän rahaa siihen, että lait-

teisto on mahdollisimman uudenaikainen. 

 

Palvelinkäyttöjärjestelmäksi soveltuvia käyttöjärjestelmiä on monia eri 

vaihtoehtoja. Jokaisessa on omat hyvät, sekä huonot puolensa. Valin-

nassa päädyttiin kuitenkin Debian GNU/Linux-käyttöjärjestelmään. Ai-

noa huolenaihe oli se, että tilatun palvelimen tekniset tiedot osoittavat 

tuetuiksi, UNIX-pohjaisiksi käyttöjärjestelmiksi, seuraavat käyttöjärjes-

telmät: 

 

• Red Hat Linux 

• SuSE Linux 

• Solaris 10 

 

Tältä listalta ei löydy Debian käyttöjärjestelmää. Tämä ei kuitenkaan 

tarkoittanut sitä, ettei Debiania voisi palvelimeen asentaa. Teknisten tie-

tojen mainitsema tuki tarkoittaa sitä, että HP ei ole valmistanut palvelin-

taan debianin laitteistotukea silmällä pitäen. Debian vaikutti edelleen 

järkevältä vaihtoehdolta tietoturvallisuutensa ja suosituksiensa johdosta. 

Palvelinkäyttöjärjestelmästä oli myös aiempia kokemuksia, joten sekin 

vahvisti valintaa. Debian on myös täysin ilmainen käyttöjärjestelmä, kun 

taas yllä olevalta listalta löytyvät Linux-jakelut Red Hat ja SuSE ovat 

maksullisia. 

 

 

WWW -palvelinohjelmisto 

Ohjelmistovalinnat tulevaan palvelimeen olivat melko selkeät. Jotta in-

ternetsivut saataisiin julkisesti esille, tarvittaisiin www-palvelin-sovellus. 

Ylivoimaisesti suosituin www-palvelinohjelmisto on Apache Software 

Foundationin Apache HTTP Server, jota käyttää yli 67 % Internetin pal-

velimista. Toisena on Microsoftin Internet Information Services (IIS) (20 

%), kolmantena Sun Microsystemsin Sun Java System Web Server (2,5 
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%) (entisiltä nimiltään Sun ONE Web Server, iPlanet Web Server ja 

Netscape Enterprise Server) ja Zeus Technologyn Zeus Web Server.  

 

Valinta ei ole vaikea näiden sovellusten kesken. Apache on erittäin tun-

nettu sekä paljon käytetty, ilmainen, www-palvelin-sovellus. Apachen 

uusin versio on 2.2.3, joka on julkaistu vuonna 2006. Apacheen saa 

myös ilmaisia laajennuksia. 

 

PHP -laajennus 

Ilmaisista laajennuksista palvelimeen valittiin yleisesti tunnettuun www-

ohjelmointikielen tuki, eli PHP:n. PHP on ilmainen ja suosittu ohjelmoin-

tikieli. PHP mahdollistaa muun muassa web-sivuston kommunikoinnin 

tietokannan kanssa ja tuo myös muita tärkeitä dynaamisia ominaisuuk-

sia internetsivuille. Koska yrityksen uusi internet-sivusto suunniteltiin 

täysin tietokantapohjaiseksi, oletettiin, että tulevaisuudessa toteutetta-

vat sovellukset käyttäisivät myös tietokantaa, siksi tarvittaisiin tietokan-

tapalvelin.  

 

PHP on Perl-sukuinen ohjelmointikieli, jota käytetään etenkin Web-

palvelinympäristössä luotaessa dynaamisia sivuja. Pelkän ohjelmointi-

kielen lisäksi PHP-ympäristöön kuuluu laaja luokkakirjasto. PHP:n oh-

jelmointikieli on tyypiltään komentosarjakieli. Näissä kielissä ohjelma-

koodi tulkitaan vasta ohjelman suoritusvaiheessa ohjelman kääntämi-

sen sijaan. Tämä helpottaa ohjelman testailua ja nopeuttaa sen muut-

tamista, koska käännösvaihe jää pois. Myös PHP:hen on saatavilla laa-

jennuksia. Internetpalvelimeen asennettavaan PHP:hen on syytä asen-

taa esimerkiksi GD-kirjasto, joka mahdollistaa bittikarttojen monipuoli-

sen käsittelyn PHP -koodin avulla. Ensimmäiset PHP:n versiot julkaistiin 

1995, ja nykyisin PHP on vertailuissa johtava dynaamisten web-

palveluiden tuottamiseen tarkoitettu kieli. 

 

MYSQL -tietokantapalvelin 

Vapaan koodin tietokantarajapintoja on muutamia. Näistä mainittakoon 

PostreSQL sekä MySQL 

 

PostgreSQL on tullut suuresti tunnetuksi MySQL:n varjossa. Kun 

MySQL on tullut tunnetuksi helppona ja nopeana tietokantana, Post-

greSQL on tullut tunnetuksi pienillä tietomäärillä hieman hitaampana 

mutta ominaisuuksiltaan parempana ja luotettavampana tietokantana. 

Toistaiseksi se kattaakin suuremman osan SQL-2003-standardista kuin 
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MySQL, joskin viimeksi mainittu on kuronut välimatkaa umpeen viime 

aikoina.  

 

Tietokantapalvelinohjelmistoksi valittiin ilmainen SQL –tietokanta-

rajapinta MySQL. MySQL on PHP:n ohella erittäin suosittu ja paljon 

PHP:n kanssa yhdessä käytetty tietokantasovellus.  

 

MySQL-tietokanta on hyvin suosittu juuri web-palveluiden tietokantana. 

MySQL-tietokannan päälle rakennettava ohjelmalogiikka tehdään usein 

PHP-, Python- tai Perl-ohjelmointikielellä, sivut julkaistaan Apache 

www-palvelimella, joka edelleen toimii Linux-käyttöjärjestelmän päällä. 

Tätä kutsutaan joskus LAMP-alustaksi. LAMP on kokoelma avoimen 

lähdekoodin ohjelmia, jotka yhdessä muodostavat WWW-palvelimen ja 

jonka alla voidaan suorittaa dynaamisia websivuja. 

 

Palvelimelle asennettiin MySQL 5, sekä MySQL-laajennus PHP:hen.  

 

FTP -palvelinohjelmisto 

FTP on TCP-protokollaa käyttävä tiedostonsiirtomenetelmä kahden tie-

tokoneen välille. FTP-yhteys toimii asiakas-palvelin periaatteella. Yleen-

sä asiakas (client) ottaa yhteyttä palvelimeen (server), joka tarjoaa FTP-

palvelun. Jotta palvelimelle voitaisiin siirtää tiedostoja muualta, kuin yri-

tyksen verkosta, tarvittaisiin FTP-palvelinohjelmisto. 

 

FTP-protokolla mahdollistaa tiedostojen siirron kahden koneen välillä 

käyttöjärjestelmästä riippumatta. Tavallinen FTP-yhteys toimii joko bi-

nääri- tai ASCII-muotoisena tiedostonsiirtoyhteytenä. 

 

FTP:n tavoitteet ovat seuraavat: 

• Helpottaa tiedostojen siirtämistä ja jakamista. 

• Peittävät tallennusjärjestelmien väliset erot käyttäjältä. 

• Siirtää dataa tehokkaasti ja luotettavasti. 

 

Haittapuolia: 

Salasanat ja siirrettävät tiedot lähetetään salaamattomina. Kehittyneet 

FTP palvelin- ja asiakasohjelmistot voivat hyödyntää SSL tai TLS sala-

usta kontrolliyhteydessä ja siirtoyhteydessä. Tiedonsiirtoyhteyden 

avaaminen palomuurien ja IP-osoitemuunnoksien kautta kulkevan reitin 

yli on ongelmallista. 
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FTP-palvelinohjelmaksi valittiin vsftpd –niminen ohjelma, joka on tun-

nettu erittäin hyvästä tietoturvastaan sekä toimintanopeudestaan. Vii-

meisin versio vsftpd:stä on versio 2.0.5. 

 

Palvelimeen saa FTP-yhteyden ainoastaan palomuurissa määritetystä 

IP-osoitteesta. FTP-palvelinohjelma varmistaa käyttäjän kysymällä käyt-

täjätunnusta sekä salasanaa. 

 

SSH –palvelinohjelmisto 

Yleisin SSH:n käyttötapa on ottaa etäyhteys SSH-asiakasohjelmalla 

SSH-palvelimeen päästäkseen käyttämään toista konetta merkkipohjai-

sen konsolin kautta. SSH:lla voidaan myös suojata FTP-, HTTP- tai 

muuta liikennettä, joka toimii samalla tasolla. 

 

Etäyhteyteen tarvittava SSH-palvelin on tärkeää osa tätä palvelinkoko-

naisuutta. Käyttöjärjestelmän mukana tulevaa, sshd –nimistä ssh-

palvelinohjelmaa, voidaan käyttää tähän tarkoitukseen. Kun SSH-

palvelin on käynnissä, voidaan ottaa yhteys palvelimeen yrityksen ver-

kon ulkopuolelta ja hallita palvelinta etänä. 

 

Palvelimeen saa SSH-yhteyden SSH-asiakas-sovelluksella miltä tahan-

sa internetiin kytketyltä tietokoneelta. Palvelin varmistaa käyttäjän ky-

symällä käyttäjätunnusta ja salasanaa. Ylläpitäjän kirjautuminen on tie-

toturvasyistä estetty. 

 

5.2.5 Asennuksessa ja koekäytössä ilmenneet ongelmat 
 

Palvelinpaketti purettiin ja huomattiin, että kiintolevyt olivat erikseen pa-

keteissa ja ne tulisi asentaa palvelimeen ennen kuin se käynnistettäi-

siin.   

 

Kiintolevyt asennettiin palvelimen edessä oleviin, vierekkäisiin kiintole-

vypaikkoihin (kuva 6). Kun kiintolevyt olivat paikallaan, oli aika käynnis-

tää palvelin.
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Kuva 5. palvelin (Lahtinen 2006) 
 
 
 
 

 
 
 Kuva 6. kiintolevyt paikallaan (Lahtinen 2006) 
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Kuva 7. Asennusympäristö (Lahtinen 2006) 

 

Palvelin kytkettiin työpöytä-pc:n paikalle (kuva 7). Näyttönä, näppäimis-

tönä sekä hiirenä käytettiin tavallisia koti-pc:n oheislaitteita.  Kun palve-

limeen kytkettiin päävirta, palvelin lämpeni hetken, minkä jälkeen pääs-

tiin säätämään palvelimen BIOS:iin palvelimen perusasetukset sekä va-

litut kiintolevyasetukset. BIOS:sta säädettiin myös se, että mistä ja mis-

sä järjestyksessä palvelin etsii käynnistettävää mediaa: CD/DVD-levyltä 

tai muulta optiselta asemalta, verkosta vai kiintolevyltä. BIOS:sta (kuva 

8) asetettiin palvelimen kiintolevyt RAID0+1 -tilaan sekä säädettiin pal-

velin käynnistämään itsensä CD/DVD-levyltä, koska Debianin asennus 

tahdottiin käynnistää Debianin cd:ltä. Palvelimessahan ei ole uutena 

käyttöjärjestelmää lainkaan, koska kiintolevyt ovat tehdasasetuksiltaan 

tyhjät.
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Kuva 8. BIOS (Lahtinen 2006) 

 

RAID on tekniikka, jolla tietokoneiden vikasietoisuutta ja/tai nopeutta 

kasvatetaan käyttämällä useita erillisiä kiintolevyjä, jotka yhdistetään 

yhdeksi loogiseksi levyksi. RAID-tekniikkaa käytetään etenkin siellä, 

missä levyjen vasteajat tai virheettömyys ovat tärkeitä, kuten levy- ja 

tietokantapalvelimissa. 

 

Tekniikkaa voidaan soveltaa useilla eri tavoilla, joista seuraavat ovat ta-

vallisimmat: 

 

RAID0 

Lomitus (striping) on tekniikka, jolla monta levyä saadaan yhdistettyä 

niin että levyjen yhteenlaskettu kapasiteetti näkyy yhtenä loogisena tal-

lennustilana. Data kirjoitetaan lomitettuna eri levyille niin, että data ja-

kautuu tasaisesti kaikille levyille. Käyttämällä N kappaletta C kokoisia 

levyjä saadaan käyttöön N*C kokoinen tallennustila ja N kertainen luku- 

ja kirjoitusnopeus verrattuna yhteen levyyn. Jos RAID0 pakasta yksikin 

levy hajoaa, menetetään koko pakan kaikki data. 
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RAID1 

Peilaus, sama data tallennetaan kahdelle (tai useammalle) erilliselle le-

vylle, jolloin toisen levyn hajotessa kaikki data säästyy. Periaatteessa 

tekniikka myös kaksinkertaistaa lukunopeuden. 

 

RAID0+1 

RAID0+1 yhdistää lomituksen ja peilauksen, jolloin sekä nopeus että vi-

kasietoisuus paranevat. Data on palautettavissa, jos jokaisessa peilissä 

on ehjä levy. 

 

RAID5  

RAID5-tilassa saadaan käyttöön C * (N - 1) suuruinen kapasiteetti käyt-

töön, kun käytössä on N kappaletta C kapasiteetin omaavia levyjä. 

"Hukkaan" menevä määrä kapasiteetista, eli yhden levyn kapasiteetti, 

käytetään pariteettidatan tallentamiseen. Tämä pariteettidata on hajau-

tettu kaikille levyille. RAID5-tilassa mikä tahansa levy pakasta saa hajo-

ta ilman että dataa menetetään. Pakkaa voidaan käyttää myös ilman tä-

tä "ylimääräistä" levyä, mutta tällöin menetetään vikasietoisuuden tuo-

mat edut. Jos pakasta hajoaa enemmän kuin yksi levy, menetetään pa-

kan kaikki data. RAID5 kasvattaa luku- ja kirjoitusnopeutta verrattuna 

yksittäiseen levyyn, mutta vaatii pariteettilaskennan vuoksi myös paljon 

laskentatehoa. 

 

RAID6 

RAID6 toimii kuten RAID5, mutta sisältää enemmän pariteettidataa ja 

pakasta voi hajota kaksi levyä yhtä aikaa ilman että dataa menetetään. 

 

RAID-tekniikan vaatiman suoritintehon vuoksi se tehdään yleensä tar-

koitukseen varatulla ohjainkortilla, jolloin kyseessä on laitetasolla tehty 

RAID. Toisaalta minkä tahansa RAID-tekniikan voi tehdä myös puh-

taasti käyttöjärjestelmän levyajureissa. Halvemmat laitepohjaiset RAID-

ratkaisut itse asiassa käyttävät laskentaan kuitenkin koneen omaa pro-

sessoria, joten niitä ei välttämättä voi pitää puhtaina laitepohjaisina 

RAIDina. 

 

Kehittyneemmissä palvelimissa rikkoutuneen levyn voi vaihtaa konetta 

sammuttamatta (hot-swap) ja rekonstruktoida RAID-järjestelmän. (Wiki-

pedia FI 2007g.) 
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Kun palvelin oli säädetty perusasetuksiltaan valmiiksi, palvelin oli val-

miina käyttöjärjestelmän asennukseen. Palvelin käynnistettiin uudelleen 

ja oli tarkoituksena laittaa vielä lisäksi Debian –cd cd-asemaan jotta 

asennus voitaisiin aloittaa. Uusi ongelma tuli esiin: palvelimen kokoon-

panoon ei kuulunut cd- tai dvd-asemaa, vaikka se siihen automaattisesti 

oletettiin kuuluvan. CD-aseman paikalla oli ainoastaan musta kehikko 

(kuva 9) ja eject-painike. 

 

 
 
 
Kuva 9. CD-aseman ”dummy”  kehikko (Lahtinen, 2006) 
 

CD-aseman puuttuminen oli suuri, muttei ylitsepääsemätön ongelma. 

Palvelimien tehdasasetuksissa ja valmiiksi asennetuissa apusovelluk-

sissa on PXE-asennusmahdollisuus. PXE on verkkoasennusympäistö, 

jonka avulla voidaan asentaa esimerkiksi käyttöjärjestelmä verkon yli 

uuteen palvelimeen, jossa ei ole asennusmedian mahdollistavia ase-

mia. Uudesta palvelimesta valitaan käynnistysvaihtoehdoksi PXE. Kun 

palvelin käynnistyy, se käynnistää valmiiksi PXE-asiakasohjelman. PXE 

-asiakasohjelma etsii samasta verkosta PXE-palvelinta. Samassa ver-

kossa olevalle, toiselle tietokoneelle, on asennettava PXE-palvelin, joka 

toimii DHCP-protokollaa käyttäen. PXE-palvelinsovelluksesta valitaan 

verkkoon lähetettävän käyttöjärjestelmän asennustiedosto. PXE-

asiakasohjelma saa tiedon PXE-palvelimelta, että asennustiedosto on 

valmiina. Tämän jälkeen palvelin lataa asennustiedot verkon yli, hyö-

dyntäen TFTP-protokollaa, toiselta tietokoneelta ja aloittaa asennuksen. 

TFTP, vaatiessaan erittäin vähäisen toimintaympäristön, on juuri tä-

mänkaltaisissa tilanteissa erittäin hyödyllinen työkalu. 
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Ympäristössä, jossa palvelinta asennettiin, oli lähiverkko sekä useampi 

tietokone. Yhdelle tietokoneelle asennettiin tftpd32 niminen PXE-

palvelinsovellus (kuva 10), johon asetettiin Debian GNU/Linux-

käyttöjärjestelmän asennustiedosto.  

 

 
 
Kuva 10. Tftpd32 PXE-palvelinsovellus (Lahtinen 2006) 

 
 

Palvelin käynnistettiin PXE-toimintoa käyttäen. Kun palvelin havaitsi 

verkossa PXE-palvelimen tarjoaman asennustiedoston, alkoi palvelin 

ladata tiedostoja verkon yli. Tämän jälkeen palvelin käynnisti normaalin 

Debian -asennuksen ja käyttöjärjestelmän asennus päästiin aloitta-

maan. 

 

Debianin viimeisin vakaa versio oli asennusvaiheessa 3.1, joka on suh-

teellisen vanha versio kyseisestä käyttöjärjestelmästä. Palvelinlaitteisto, 

johon sitä oltiin asentamassa, oli uutta tekniikkaa. Tästä johtuen Debian 

3.1:n asennus oli epävakaa ja jäi lopulta jumiin laitteistoa tarkastaessa. 

Asennusta yritettiin ajaa läpi erilaisilla ohjelmistokokoonpanovaihtoeh-

doilla, mutta tuloksetta. 

 

Debianin asennuksen epäonnistuttua, päätettiin kokeilla Debianista joh-

dettua, uudempaa jakeluversiota, Ubuntua. Ubuntusta julkaistaan uusi 

vakaa versio puolen vuoden välein. Uusin versio 6.10 julkaistiin 26. lo-

kakuuta 2006. Ubuntu 6.06 LTS ("long term support", pitkäaikainen tuki) 

oli ensimmäinen julkaisu, jota tuetaan palvelimissa viisi vuotta. Ubuntun 

nimi tulee yleisestä afrikkalaisesta yhteisöllisyyden ideologiasta, ja 

käännetään usein lyhyesti "inhimillisyydeksi toisia kohtaan".
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Kuva 11. Debian käynnistysvalikko (Lahtinen 2006) 
 
 
 
 

 
 
Kuva 12. Ubuntu käynnistysvalikko (Lahtinen 2006)
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Kuten osattiin ennustaa, Ubuntun asennus epäonnistui. Ongelma oli 

sama kuin Debianin kanssa. Laitteistotunnistuksen yhteydessä jähmet-

tynyt asennus alkoi jo hieman huolestuttaa. Heräsi myös ajatus siitä, et-

tä aiheuttaako PXE:n kautta asentaminen ongelmia käyttöjärjestelmän 

laitetunnistukseen. 

 

Seuraavaksi päätettiin kokeilla käyttöjärjestelmän asennusta flash-

muistitikulta. Jotta oikeanlainen muistitikun alustaminen voitaisiin suorit-

taa, tarvittaisiin UNIX-pohjainen, toimiva järjestelmä. Tällaista järjestel-

mää ei asennusryhmällä ollut saatavilla. Eräs asennusympäristön ver-

kossa oleva tietokone päätettiin käynnistää LiveCD:ltä toimivalla Linux-

jakelulla (kuva 13), nimeltä DSL (Lyhenne sanoista Damn Small Linux).  

 

LiveCD tekniikalla voidaan käynnistää suppea käyttöjärjestelmä täysin 

käyttämättä tai muuttamatta tietokoneen kiintolevyn tietoja. LiveCD:ltä 

ladattava käyttöjärjestelmä tallentaa tarvittavat tiedot tietokoneen kes-

kusmuistiin ja toimii muuten täysin cd:ltä. Korrektia muistitikun alusta-

mista varten tarvittiin ainoastaan UNIX-komentokehote, joten LiveCD-

ratkaisu oli tähän käyttöön varsin sopiva. 

 

 

 

 

Kuva 13. Damn Small Linux (Lahtinen 2006) 
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Damn Small Linuxin käynnistyttyä todettiin, ettei asennuskäytössä ollut 

muistitikku ole yhteensopiva. Käyttöjärjestelmä ei havainnut muistitik-

kua, joten muistitikun alustaminen ja asennuskuntoon laittaminen ei on-

nistunut. 

 

Palvelinlaitteen valmistajan internetsivuilta löydettiin jo aiemmin lista 

tuetuista unix-pohjaisista käyttöjärjestelmistä. Tätä listaa hyödyntämällä 

päätettiin etsiä ratkaisua käyttöjärjestelmäongelmaan. 

 

Listatut käyttöjärjestelmät käytiin läpi ja huomattiin että SUSE-

käyttöjärjestelmästä on tehty myös ilmainen, vapaan koodin käyttöjär-

jestelmä: OpenSUSE. 

 

OpenSUSE on Novellin sponsoroima projekti, jonka tarkoituksena on 

tarjota ihmisille ilmainen ja helppo tapa käyttää maailman käytetyintä 

Linux-jakelua, SUSE Linuxia. SUSE on Novell-yhtiön omistama saksa-

lainen Linux-jakelupakettia ja -palveluita tarjoava yritys. SUSE LINUX 

on yksi suosituimmista etenkin Euroopassa. SUSE:n parhaana ominai-

suutena pidetään ammattilaisten ohjelmoimaa YaST-asennus ja hallin-

taohjelmaa, jota jotkut sanovat maailman helppokäyttöisimmäksi ja toi-

mivimmaksi. (OpenSUSE Project overview 2006.) 

 

Palvelimeen päätettiin koemielessä asentaa OpenSUSE 10.2 -

käyttöjärjestelmä. Uusi ongelma ilmeni: OpenSUSE:sta ei ollut saatavil-

la PXE:n kautta toimivaa asennusta.  

 

Palvelimen toimittaneeseen jälleenmyyjään otettiin yhteyttä. Heidän 

kanssaan neuvoteltiin tilanteesta ja todettiin, että asennuksessa voitai-

siin käyttää heidän tarjoamaa, ulkoista cd/dvd-asemaa. Tämä asema 

toimisi palvelimessa sijaitsevan USB-portin kautta ja näin ollen päästäi-

siin tekemään käyttöjärjestelmäasennus cd-levyltä. USB on sarjaväylä-

arkkitehtuuri oheislaitteiden liittämiseksi tietokoneeseen. 
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Kuva 14. Ulkoinen cd/dvd-asema (Lahtinen 2006) 

 

Ulkoinen cd/dvd -asema saatiin käyttöön seuraavana arkipäivänä. Ase-

ma liitettiin palvelimen takana sijaitsevaan USB-porttiin (kuva 14) ja 

asemaan lisättiin aiemmin ladattu ja cd:lle tallennettu OpenSUSE:n 

asennusmedia. 

 

OpenSUSE:n asennus todettiin erittäin selkeäksi ja toimivaksi. Asennus 

havaitsi kaikki laitteet automaattisesti, ja niiden ajurit asennettiin ongel-

mitta.  

 

Kun asennus oli valmis, palvelin käynnistettiin uudelleen ja OpenSU-

SE:n kirjautumisruutu ilmestyi näytölle. Asennus oli onnistunut. Seuraa-

vaksi käyttöjärjestelmään lisättiin tarvittavat käyttäjät.  

 

OpenSUSE:n paljon kehuttu YaST hallintasovellus (kuva 15) kuului 

käyttöjärjestelmän mukana asennettaviin sovelluksiin. YaST käynnistet-

tiin komentokehotteesta, jonka jälkeen ruudulle ilmestyi ASCII-grafiikalla 

toteutettu käyttöjärjestelmän hallintasovellus. Käyttöjärjestelmän perus-

asetukset säädettiin vaihe vaiheelta kuntoon, minkä jälkeen oltiin valmii-

ta aloittamaan ohjelmien asennus.  
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Kuva 15. YaST hallintasovellus (Lahtinen 2006) 

 
 

OpenSUSE:ssa käytetään YaST hallintasovellusta myös ohjelmien hal-

lintaan. YaST:lla voidaan lisätä, poistaa sekä etsiä sovelluksia. YaST 

etsii annetuilla hakuehdoilla asennettua käyttöjärjestelmää tukevia oh-

jelmia internetistä.  

 

Palvelimeen asennettiin ensimmäisen SSH -palvelin, jotta siihen pääs-

täisiin käsiksi etähallinnalla. YaST ohjelmienhallintaan kirjoitettiin ha-

kusanaksi SSH ja YaST haki ohjelmat hakusanalla. Näistä ohjelmista 

valittiin SSH-palvelin ja käskettiin YaST asentamaan valittu ohjelma. 

Ohjelma asennettiin hetkessä, ja se oli heti valmiina käytettäväksi.  

 

Normaalisti, kun uusi ohjelma asennetaan palvelimeen, se käynnistyy 

heti käyttöön. On kuitenkin syytä käydä asennetun ohjelman asetukset 

läpi, ennen kuin sitä alkaa käyttää. SSH-palvelimen asetuksista otettiin 

ylläpitäjän sisään kirjautuminen pois päältä, jotta saataisiin lisää tieto-

turvaa. Internetissä olevat haittaohjelmat etsivät palvelimia internetistä 
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ja sellaisen löytäessään alkavat automaattisesti kokeilemaan ylläpitäjän 

kirjautumistietoja löydettyyn järjestelmään. Kun ylläpitäjän etäkirjautu-

minen on estetty, ei ole vaaraa, että jokin haittaohjelma keksisi ylläpitä-

jän salasanan ja näin ollen pääsisi muuttamaan palvelimen asetuksia 

tai pääsisi käsiksi arkaluontoisiin tiedostoihin. 

 

Kun SSH-palvelin oli asennettu, siirryttiin asentamaan loput sovellukset 

käyttäen etähallintaa. Seuraavaksi asennettiin tarvittavat internetpalve-

linsovellukset. Ensimmäisenä asennettiin WWW-palvelin, jonka jälkeen 

asennettiin PHP5. Näiden ohjelmien asetukset käytiin läpi, minkä jäl-

keen kokeiltiin niiden toiminta. 

 

 
 
 
Kuva 16. Apachen testisivu ”It works!” (Lahtinen 2006) 
 

 
WWW-palvelimen ja PHP5:n jälkeen asennettiin tietokantapalvelin 

MySQL. MySQL:ään lisättiin tarvittavat käyttäjät ja asetettiin muut käyt-

töön liittyvät asetukset. Lopuksi palvelimeen asennettiin vielä FTP-

palvelin. Kaikki asennetut ohjelmat toimivat ongelmitta, ja palvelin oli 

valmiina siirrettäväksi yrityksen tiloihin. 
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Laite asennettiin yrityksen tiloissa sille varatulle paikalleen. Palvelin kyt-

kettiin yrityksen laitepalomuuriin. Palomuurista jätettiin auki ainoastaan 

sellaiset portit, joita palvelimen tiedettiin tarvitsevan. Palvelimen ip-

osoite ilmoitettiin Viestintävirastolle, joka käänsi valitut WWW-osoitteet 

osoittamaan uudelle palvelimelle. 

 

Yrityksen uusi internetpalvelin todettiin vaatimuksia vastaavaksi sekä 

toimivaksi kokonaisuudeksi (kuva 17). 

 

 

 
 
Kuva 17. Kuvankaappaus toimivista internetpalveluista (Lahtinen 2007) 
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6 PÄÄTÄNTÄ 

 
Internetin laajentuessa ja sen käytön kasvaessa internetpalvelimien te-

hokas toiminta ja tietoturvallisuus ovat asioita, joille pitäisi antaa enem-

män huomiota. 

 

Palvelinta hankittaessa tulee ottaa huomioon tietotekniikan kehityksen 

nopeus. Rahaa ei pidä säästää siinä vaiheessa, kun ollaan jo ostamas-

sa useamman tuhannen euron laitteita. Täytyy ajatella viisaasti eteen-

päin. Tarpeeksi tehokas palvelin kestää tehtävässään pidemmän aikaa, 

eikä se jää uuden tekniikan jalkoihin niin nopeasti. 

 

Palvelimen käyttöjärjestelmän ja ohjelmiston valitseminen riippuu siitä, 

mihin käyttöön palvelin tulee. Yrityksessä voi olla olemassa jo jokin 

verkkoratkaisu, jonka lisäksi palvelin asennetaan. Mikäli palvelin tulee 

toimimaan yksinäisesti tai niin, ettei se vaikuta muuhun verkkoinfra-

struktuuriin, voidaan käyttöjärjestelmä ja ohjelmisto valita vapaasti sen 

mukaisesti. Kuten casessa todettiin, palvelinkäyttöjärjestelmää valitta-

essa kannattaa turvautua tuttuun käyttöjärjestelmään. Mikäli ongelmia 

esiintyy, internetistä löytyy vastaus moniin kysymyksiin. 

 

Ihmiset luottavat päivä päivältä enemmän tietokoneisiin sekä internetiin. 

Yritykset käyttävät internetiä yritysten tietojen välityskanavana. Interne-

tissä liikkuu yhä enemmän arkaluontoista materiaalia, jonka uskotaan 

olevan suojassa ja näkymättömissä muilta. Tämä ei kuitenkaan ole vali-

tettavasti totta. Huonosti asennetut palvelimet ja myös palomuurittomat 

kotitietokoneet ovat pesiä haittaohjelmille. Nämä haittaohjelmat sotke-

vat internetin liikennettä ja hankkivat tietoa, joka ei niille kuulu. 

 

Toimivan ja tietoturvallisen palvelimen rakentaminen on tietoa ja taitoa 

vaativa tehtävä. Huolelliseen suunnitteluun ja tiedon hankkimiseen käy-

tetty aika maksaa itsensä takaisin palvelimen toimiessa, kun sitä ei tar-

vitse jälkeenpäin enää korjailla. 
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Liite 1. 

 

Linux -jakeluversioita: 

Arch Linux (edistyneille käyttäjille suunnattu kevyt jakelu) 

Ark Linux (oletuksena KDE-ympäristöllä varustettu Linux) 

CentOS 

GoboLinux 

Conectiva 

Damn Small Linux (DSL) (kevyt-Linux, toimii jopa mini-CD:ltä LiveCD:nä) 

Debian GNU/Linux 

Feather Linux (Damn Small Linuxin isompi versio, 128 Mt) 

Fedora Core (Red Hat Linuxin yhteisöprojekti) 

Gentoo Linux (harrastajille suunnattu, lähdekoodi käännetään) 

Gnoppix (Knoppixin GNOME-versio, nykyään osa Ubuntu Linux -projektia) 

Knoppix (CD-levyltä toimiva Linuxin esittelyversio, ns. LiveCD) 

LBA Linux (SOT Linuxin seuraaja?, suomalaistaustainen) 

Libranet (kaupallinen) 

Linspire (entinen Lindows, kaupallinen, käyttöliittymältään Microsoft Windowsia 

muistuttava) 

Linux From Scratch (kokonaan itse käännettävä ja asennettava Linux) 

Mandriva Linux (työpöytäkäyttöön suunnattu jakelu, entinen Mandrake Linux) 

MEPIS (helppokäyttöinen, toimii myös LiveCD:nä) 

PCLinuxOS (tai PCLOS) (alun perin Mandrake Linuxiin pohjautunut, asennus 

LiveCD:ltä) 

Puppy Linux (kevyt-Linux vanhoille koneille) 

Red Hat Enterprise Linux (yrityksille suunnattu jakelu) 

Red Hat Linux (kehitys päättynyt) 

Slackware Linux 

SLAX (Slackwaren LiveCD versio, n. 190 Mt) 

SOT Linux (LBA-Linux seuraaja?) 

SuSE Linux 

Tao Linux 

Tukaani Linux (Slackware-pohjainen jakeluversio) 

Ubuntu Linux (Debianin kehittäjien luoma uudenaikaisempi Debian-versio) 

Underground Desktop (Oletuksena KDE-ympäristöllinen jakelu, 1 CD) 

Vector Linux (suhteellisen pienikokoinen ja nopea Linux-versio) 

VidaLinux (Gentoo-pohjainen, helppo graafinen asennus) 

Whitebox Linux 

Xandros (kaupallinen, ei saa vapaasti kopioida) 

Yellow Dog Linux (Macintosh-tietokoneille suunnattu Linux-jakelu) 



Liite 2.

Primergy Econel 100

512 MB to 8 GB,

3x 5.25 (1 for DVD or CD/DVD-RW);

3x PCIe (1x1; 1x4; 1x8);

RAID 0,1, 10 (LSI) for up to 4 SATA HDD;

1x 10/100/1000 Mbit/s Ethernet LAN;

Dimensions (H x W x D) in mm,

Operating systems support

PRIMERGY Econel 100 

Mono Socket Economy Server 

Type 

Intel E7230 

Systemboard D2179 

Processor Intel® Celeron® D, 533 MHz FSB; 346 (3.06 GHz), 
352 (3.3GHz)/

Intel® Pentium® 4, 800 MHz FSB; 631 (3.0 GHz), 641 
(3.2 GHz)/ Intel® Pentium® D, 800 MHz FSB; 820 (2.8 
GHz) 

Bus PCI/PCI-Express 

Second level cache  256 KB, 512 KB / 2 MB / 2x 1 MB ECC protected 

Third level cache - 

Memory 

ECC DDR2 SDRAM, PC2-4200 

Floppy disk drive 3.5 inch opt. 

CD/DVD drive DVD or CD/DVD-RW (IDE) 

Hard disk drive (GB) 4x 80 / 160 / 250 / 500 SATA easy change, non hot-
plug (max. ca. 2 TB) 

Media bays (inch) 

1x 3.5 (for floppy disk) 

I/O slots 

4x PCI 32-bit / 33 MHz 

Onboard controller Fast ATA100 (IDE) (for CD-ROM and other accessible 
drives);

Graphics ATI Rage XL 

Disk array controller - 

Power supply (output power) 300 W standard 

Weight (kg) approx. 15-19 (depending on configuration) 

385 x 205 x 505 

Standard PRIMERGY ServerView Suite 

Microsoft Windows 2000/2003; SBS; Windows 2003 
x64; SUSE and Red Hat Linux 

Special features SATA as standard; PDA, OS watchdog 



Liite 3.
Hewlett-Packard ML110G3

Ominaisuus Arvo
TUOTENIMIKE HP ML110G3 C2.53 512MB SATA80 CDRW-DVD
TUOTEKOODI 470063-823
VALMISTAJAN KOODI 470063-823
EAN-KOODI 882780397224
VALMISTAJA HEWLETT-PACKARD
TUOTERYHMÄ PALVELIMET
SUOSITELTAVA KÄYTTÖMAA Universaali
KOTELO TORNIMALLI
PROSESSORI Intel celeron 2.53/533
KELLOTAAJUUS 2533 MHz
L2 VÄLIMUISTI 256 KB
FRONT SIDE BUS 533 MHz
PROSESSORIEN MÄÄRÄ 1
PROSESSOREIDEN MÄÄRÄ MAX 1
MONIPROSESSORITUKI EI
KESKUSMUISTI 512 MB
VAPAAT MUISTIPAIKAT 3
MUISTIN MÄÄRÄ MAX (MB) 8192MB
MUISTIN VÄYLÄNOPEUS DDR2
KIINTOLEVY (GB) 80 GB
LEVYJEN MÄÄRÄ 1
PYÖRIMISNOPEUS 7200 rpm
HOT SWAP -PAIKAT 0
EI HOT SWAP -PAIKAT 2
LEVYOHJAIN Serial ATA/150
RAID-OHJAIN raid 0,1
VIRTALÄHDE Kiinteä
VIRTALÄHTEIDEN MÄÄRÄ 1
ASEMATYYPPI DVD-ROM & CD-RW Combo
LEVYKEASEMA EI ASEMAA
5.25'' -PAIKAT 2
3.5'' -PAIKAT 0
PCI-PAIKAT 2
PCI-EXPRESS PAIKAT 2
NÄYTÖNOHJAIN ATI ES1000
NÄYTÖNOHJAINMUISTI 16 MB
VERKKOKORTTI Integroitu Broadcom 10/100/1000 Ethernet adapter
RINNAKKAISPORTIT 1
SARJAPORTIT 2
USB-PORTIT 6
LAAJENNUSPORTIT Parallel,PS/2,RJ-45,Serial,VGA-out,USB 2.0,
NETTOPAINO (kg) 10. touko
KOKO ( K x L x S cm) 36.7 X 17.5 X 42.6
TAKUUN LAAJENTAMINEN SAATAVILLA
LEVYJEN MÄÄRÄ (MAX) 2
VARASTOSSA 35
ONSITE-TAKUUAIKA 1 V
TAKUUAIKA -
LAATIKKOKOKO 1
LAVAKOKO 20



Liite 4.
Datatronicin oma paketti

CD/DVD-RW: kyllä
Prosessori: INTEL PENTIUM D 915 2,8ghz 800/2*2M S775
Tuuletin: kyllä
Emolevy: ASUS S775 I945G
Diskettiasema: ei
Kiintolevy: SEAGATE BARRACUDA 80GB 8MB
Kotelo: WorldTop & 400W
Hiiri: Logitech S69 optical
Näppäimistö: Logitech Internet Keyboard
Modeemi/ISDN: ei
Verkkokortti: integroitu
Muistit: CORSAIR DDR2 KIT 2x512MB 533 CL4
Näytönohjain: integroitu
Näyttö ei
Äänikortti: integroitu



Liite 5.

HP Proliant DL360 G5

Prosessori, käyttöjärjestelmä ja muisti

Prosessorityyppi Kahden ytimen Intel® Xeon® 5150 -prosessori 2,66 GHz

Prosessorimäärä 2 prosessoria

Prosessorin päivitys Päivitettävissä kahden prosessorin malliksi

Järjestelmäväylä 1 333 MHz:n FSB-väylä

Sisäinen välimuisti 4 Mt:n (1 x 4 Mt) tason 2 välimuisti

Vakiomuisti 2 Gt:n (2 x 1 Gt) vakiomuisti

Muistipaikat 8 DIMM-paikkaa

Muistin enimmäismäärä 32 Gigatavu

Muistityyppi Täysin puskuroidut PC2-5300-DIMM-muistimoduulit (DDR2-667)
Sisäiset asemat

Kiintolevyohjain

Levykeasema 1,44 Mt:n Slimline-levykeasema

Sisäiset asemapaikat 6 sarjaliitäntäistä SCSI (SAS) -paikkaa

Optiset asemat Slimline-DVD/CD-RW-yhdistelmäasema

Järjestelmän ominaisuudet

Kotelotyyppi Telinemalli (1U-koko)

Piirisarja Intel® 5000P -piirisarja

Telineasennus

Verkkoliittymä Sisäiset monitoimiset NC373i-Gigabit-palvelinsovittimet

Ulkoiset I/O-portit

Laajennuspaikat

Virtalähteen tyyppi 700 watin lisävarusteena saatava (1+1-vikasietoinen) virtalähde

Mitat (L x S x K) 42,62 x 70,49 x 4,32 cm

Paino

• 2,66 GHz, 4 Mt:n (1 x 4 Mt) tason 2 välimuisti, 1 333 MHz:n FSB-
väylä

HP Smart Array P400i -ohjain, 256 Mt (RAID 0/1/1+0/5/66), 512 Mt:n 
akkuvarmennettu kirjoitusvälimuisti valinnaisena päivityksenä

HP ProLiant DL360 G5 Telco -telinesarja: kaikkien 2-osaisten Telco-
telineiden tuki vaatii vakiotelinesarjan ja Rack Solutions -lisäsarjan.

Näppäimistö: 1; Hiiri: 1; Sarjaportti: 1; Video: 1; USB 2.0 -portit: 2 
edessä, 1 takana, 1 sisäinen; Lähiverkko RJ-45: 2; iLO 2-
etähallintaportti: 1

Kaksi PCI-Express-laajennuspaikkaa: (1) yksi täyspitkä, täyskorkea 
PCI-paikka; (1) yksi matala laajennuspaikka; edestä tai takaa 
liitettävä videoportti

Yhteensopivat 
käyttöjärjestelmät

Microsoft® Windows® 2000 Server, Microsoft® Windows® Server 
2003, Novell NetWare, Linux (Red Hat, SuSE), Solaris 10 32/64-
bittinen, VMware Virtualization Software

Enintään (kuusi kiintolevyasemaa asennettuna, kaksi virtalähdettä, 
kaksi prosessoria): 16,78 kg; Ei kiintolevyasemia asennettuna, yksi 
virtalähde, yksi prosessori: 12,47 kg

Alan standardien 
mukaisuus

ACPI 1.0b -yhteensopiva; PCI 2.2 -yhteensopiva; WOL-tuki; 
Microsoft® Logo -sertifioitu; PXE-tuki; USB 1.1- ja 2.0-yhteensopiva


