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Diplomityössä on tutkittu sulautetun järjestelmän liittämistä Ethernet-verkkoon sekä 

TCP/IP-protokollapinoon kuuluvien tavallisimpien protokollien toimintaa. Työn tulok-

sien perusteella on suunniteltu harjoitustyö, jota voidaan käyttää sähkötekniikan osaston 

opetuksessa. 

 

Työssä hankittiin Atmelin sulautettu Web-serverikortti (EWS) ja STK500-kortti 

serverin ohjelmointiin. Serverin mukana tuli Internet-yhteyden mahdollistava TCP/IP-

pinon lähdekoodi. Työssä selvitettiin TCP/IP:hen kuuluvien protokollien toimintaa teo-

riassa ja käytännön toteutusta EWS:n avulla. Lähdekoodiin lisättiin ominaisuudet, 

joiden avulla laite hakee kellonaikatiedot aikapalvelimelta time-protokollaa käyttäen ja 

lähettää sähköpostia määriteltyyn osoitteeseen sähköpostipalvelimen kautta. Laitetta 

käytettiin sekä palvelimena että asiakkaana. Työssä perehdyttiin sulautettujen järjes-

telmien yleisiin ominaisuuksiin ja erilaisiin verkonhallinnan apuohjelmiin. Työssä 

tutkittiin palvelin- ja asiakaskoneen välillä Ethernetissä kulkevaa verkkoliikennettä. 

Työssä minimoitiin protokollatiedostojen viemä tila prosessorin muistista ja tutkittiin 

Internet-yhteyden kuluttamien kellojaksojen määrää. Työssä selvitettiin tietoturva-

kysymysten merkitystä ja toteutusta sulautetuissa järjestelmissä. 
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This master's thesis examines connecting an embedded system into Ethernet network. 

The thesis examines the operation of basic protocols included in the TCP/IP protocol 

stack. Based on the thesis's results an exercise work was planned for use in the teaching 

of Department of Electrical Engineering. 

 

An Atmel Embedded Web Server (EWS) and an STK500-board for re-programming the 

server were purchased. The source code of TCP/IP stack was included. The operation of 

the protocols was examined both in theory and in practice with the EWS. The functions 

providing time acquisition using the time-protocol and sending email to a defined 

address through a mail server were added to the code. The EWS was used both as a 

client and as a server. The common properties of embedded systems were studied and 

PC applications for network management were used. Network traffic between the client 

and the server was studied. The memory usage of protocol programs was minimized 

and the number of clock-cycles consumed by the TCP/IP programs was evaluated. The 

significance and realization of information security in embedded systems was 

examined. 
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Suurimmat kiitokset ansaitsee LTY:ssä tietotekniikkaa opiskeleva tyttöystäväni Tiina, 

jolta olen saanut hyviä ammatillisia neuvoja kaikissa tämän työn vaiheissa. Kiitokset 
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LYHENTEET JA KÄSITTEET 

A/D-muunnos Analogia-digitaalimuunnos. 

ARP Address Resolution Protocol. Protokolla MAC-osoitteen 

selvittämiseen IP-osoitteen perusteella, RFC 826. 

ARPANET  Internetiä edeltänyt verkko, rakennettu 1969. 

ASCII American Standard Code for Information Interchange. 

Tavallisin tekstimerkkien koodaustapa. Sisältää 128 eri 

merkkiä. 

Assembly Yleisnimitys prosessoreiden ohjelmointiin tarkoitetuille 

matalan tason ohjelmointikielille. 

Baudi Vanha tiedonsiirtonopeuden yksikkö, ohjaus- ja databittien 

määrä yhteensä sekunnissa. 

C  Yleinen korkean tason ohjelmointikieli. 

CISC Complex Instruction Set Computer. Prosessori, jonka 

käskykanta on laaja. 

CPLD Complex Programmable Logic Device. Useita sisäisiä 

lohkoja sisältävä ohjelmoitava logiikkapiiri. 

CRC Cyclic Redundancy Check. Virheiden etsintätekniikka 

tiedonsiirrossa. 

CSMA/CD Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection. 

Ethernetissä käytettävä väylänvarausmenetelmä. 

DC  Direct Current. Tasavirta. 

DHCP Dynamic Host Configuration Protocol. Protokolla 

verkkoasetusparametrien konfiguroimiseen automaattisesti 

palvelimelta. 

DMA Direct Memory Access. Tietokoneiden väyläarkkitehtuurin 

ominaisuus, jolla dataa voidaan siirtää suoraan oheislaitteelta 

muistiin ilman, että data kulkee prosessorin kautta. 

DNS Domain Name Service. Palvelu IP-osoitteiden muuttamiseksi 

kirjaimista koostuvaan, helpommin muistettavaan muotoon. 
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DRAM Dynamic Random Access Memory. Jatkuvaa virkistystä 

vaativa käyttömuisti. Muistisolu koostuu transistorista ja 

kondensaattorista. 

DSP  Digital Signal Processor. Digitaalinen signaaliprosessori. 

EEPROM Electrically Erasable Programmable ROM. Sähköisesti 

uudelleenohjelmoitava lukumuisti. Ei vaadi välttämättä 

irrottamista kannastaan ohjelmoinnin ajaksi. 

Ethernet  Yleisin lähiverkkotekniikka. 

Flash  Pienikokoinen, helposti uudelleenohjelmoitava muisti. 

FPGA Field Programmable Gate Array. Tuhansia portteja sisältävä 

ohjelmoitava logiikkapiiri. 

FTP File Transmission Protocol. Tiedostojen siirtoprotokolla, 

RFC 959. 

Keskitin  Datavirtojen risteyskohdassa sijaitseva ohjauslaite verkossa. 

HTML Hypertext Markup Language. Internetissä käytetty 

sivunkuvauskieli. 

HTTP Hypertext Transmission Protocol. WWW-sivujen sisällön 

siirtoprotokolla. 

I/O Input/Output. Datan sisääntulo- tai ulostulolinjojen 

yleisnimitys. 

IC Integrated Circuit. Integroitu piiri. 

ICMP Internet Control Messaging Protocol. Internet-kerroksen 

kysely- ja virheilmoitusprotokolla, RFC 792. 

IETF Internet Engineering Task Force. Internetin standardeista 

päättävä komitea. 

IP Internet Protocol. Datagrammien reitittämisprotokolla,   

RFC 791. 

ISA Industry Standard Architecture. 16-bittinen väylä 

oheislaitteiden liittämiseksi prosessoriin. 

ISO Kansainvälinen vuonna 1947 perustettu standardointiorgani-

saatio, jäsenmaita n. 100. ISO ei ole lyhenne, se tulee 

kreikan sanasta isos (tasavertainen). [Whatis 03] 
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ISP In-System Programming. Prosessorin tai logiikkapiirin 

ohjelmointi irrottamatta sitä piirilevyltä. 

JTAG Joint Test Action Group. Virheiden havaitsemisen sisältävä 

ISP-menetelmä ohjelmoitaville logiikkapiireille. 

LLC  Logical Link Control. Linkkikerroksen alikerros. 

MAC Medium Access Control. Linkkikerroksen alikerros, sisältää 

ajurit. 

MOS-transistori Metal Oxide Semiconductor. Puolijohteissa käytettävä 

transistorityyppi. 

NAK Not Acknowledged. Vastaanottajan lähettämä ilmoitus lähe-

tyksen epäonnistumisesta. Seurauksena uudelleenlähetys tai 

keskeytys. 

NCP Network Control Protocol. ARPANETin aikoinaan käyttämä 

protokolla. 

NRZ Non-Return to Zero. Bittikoodaustapa, jossa ei palata nollaan 

bittien välillä (vrt. RZ). 

NTP Network Time Protocol. UDP:tä käyttävä tarkka ajansaanti-

protokolla. 

Oktetti  Kahdeksan bitin sekvenssi, tavu 8-bittisissä järjestelmissä. 

OSI Open Systems Interconnection. Siviilikäyttöön ja toisten 

laitteiden kanssa kommunikoimaan tarkoitettujen tieto-

liikennelaitteiden viitemalli. 

PC  Personal Computer. Henkilökohtainen tietokone. 

PLD Programmable Logic Device. Yksinkertainen ohjelmoitava 

logiikkapiiri. 

Pollaus Toisten laitteiden tai ohjelmien tilan jatkuvaa tarkistamista 

pääohjelman tai -laitteen toimesta. Yleensä tarkistetaan, 

ovatko laitteet vielä kytkettyinä tai onko uutta dataa 

saapunut.  

POP3 Post Office Protocol 3. Versio 3 sähköpostin vastaanotto-

protokollasta. Hakee viestit palvelimelta asiakkaalle,  

RFC 1939. 
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PPP Point-to-Point Protocol. Sarjamuotoinen tiedonsiirtoyhteys 

kahden tietokoneen välillä modeemien välityksellä puhelin-

linjaa pitkin. 

PROM Programmable ROM. Kertaohjelmoitava lukumuisti. 

RARP Reverse Address Resolution Protocol. Protokolla IP-osoit-

teen selvittämiseen MAC-osoitteen perusteella, RFC 903. 

RFC Request for Comments. IETF:n laatima standardi tai ohje. 

RISC  Reduced Instruction Set Computer. Pienellä käskykannalla 

varustettu prosessori, mahdollistaa tehokkaan liukuhihnoi-

tuksen. 

RJ-45  Registered Jack. Ethernet-verkkokaapeleiden liitäntä. 

Round-Robin Ohjelmistoarkkitehtuuri, jossa aliohjelmia pollataan 

vuorotellen ilman keskeytyksiä. 

ROM Read-Only Memory. Lukumuisti. 

RS-232 Recommended Standard. Vanha, mutta vieläkin yleinen 

sarjamuotoinen datansiirtostandardi. 

Skripti Ohjelma, joka siirtää dataa prosessorin ja HTML-sivujen 

välillä. 

SMTP Simple Mail Transmission Protocol. Sähköpostin lähetys-

protokolla, RFC 821. 

SNTP Simple Network Time Protocol. Ajansaantiprotokolla. 

SRAM Static Random Access Memory. Virkistystä tarvitsematon 

käyttömuisti. Muistisolu koostuu kuudesta transistorista. 

SSL Secure Sockets Layer. Viestin salausprotokolla, joka sijoittuu 

TCP/IP:ssä HTTP:n ja TCP:n väliin. 

STP  Shielded Twisted Pair. Suojattu parikaapeli. 

Tagi  Tiedon yksilöivä tunniste HTML-kielessä. 

TCP Transmission Control Protocol. Kuljetuskerroksen yhteydel-

linen protokolla, RFC 793. 

TCP/IP Internetin protokollaperhe ja yleisin suljettujen verkkojen 

protokollaperhe. 
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Telnet Teletype Networking. Isäntäkoneen etäkäytön mahdollistava 

protokolla, RFC 854. 

TTL Time-To-Live. IP-datagrammin elinaika joko sekunteina tai 

reititinhyppyinä. 

UART Universal Asynchronous Receiver/Transmitter. Sarjaväylä-

ohjain, erityisesti RS-232-väyläohjain. 

UDP User Datagram Protocol. Yksinkertainen, yhteydetön 

kuljetuskerroksen protokolla, RFC 768. 

UTC Coordinated Universal Time. Astronomisista ilmiöistä 

riippumaton, atomikelloilla mitattava nollapituuspiirin aika. 

[Usno 02] 

UTP  Unshielded Twisted Pair. Suojaamaton parikaapeli. 

UV EPROM Ultraviolet Erasable Programmable ROM. Ultravioletti-

valolla tyhjennettävä ohjelmoitava lukumuisti. 

VDC  Volttia tasajännitettä. 

VHDL Very high speed integrated circuit Hardware Description 

Language. FPGA- ja CPLD-piirien kovonkuvauskieli. 

WWW  World Wide Web. Internet. 

Y-modeemiprotokolla Modeemien virheenkorjausprotokolla, joka käyttää suuria 

1024 tavun datalohkoja. 
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1. JOHDANTO 

Internetiin kytkettyjen tietokoneiden määrä on lisääntynyt viime vuosina huimasti. Yhtä 

lailla sulautettujen järjestelmien määrä ja käyttökohteet ovat lisääntyneet. Sulautettu 

järjestelmä on tietyn teknis-mekaaniseen laitteen tai sovelluksen toimintaa ohjaava, 

mahdollisesti uudelleenohjelmoitavissa oleva, laitteistosta ja ohjelmistosta koostuva 

tietokonejärjestelmä. Sulautetut järjestelmät muistuttavat hyvin vähän tavallisia PC:itä. 

 

Parikymmentä vuotta sitten sulautetut järjestelmät olivat vasta aloittaneet kehityksensä 

tavallisissa kodinkoneissa, ja Internetistä ei ollut tietoakaan. Perinteisesti sulautettuja 

järjestelmiä ja Internetiä ei ole yhdistetty. Sulautetun järjestelmän prosessorille on 

annettu komentoja paikan päällä, ja Internetiä on käytetty vain tiedon liikuttamiseen, ei 

sellaisten ohjaussignaalien tuottamiseen, jotka aiheuttavat fyysistä liikettä. Tähän 

päivään mennessä kehitys on kuitenkin kulkenut niin pitkälle, että useat valmistajat 

myyvät valmiita laitteita, joilla oman järjestelmänsä voi liittää verkkoon suhteellisen 

halvalla laitteella ja tarvitsematta tehdä suuria muutoksia laitteistoon tai koodiin. 

Tulevaisuudessa Internet saattaa levitä matkapuhelinten ja televisioiden lisäksi myös 

tavallisiin kodinkoneisiin, kuten jääkaappeihin ja kahvinkeittimiin. Jotta näin voisi 

tapahtua, on tavallisten ihmisten koettava kyseinen uusi tekniikka hintaansa nähden 

riittävän tarpeelliseksi, ja sen käyttäminen riittävän helpoksi ja selkeäksi. Tavallinen 

yksinkertaisella käyttöliittymällä varustettu halpa ja kestävä mikroaaltouuni on monen 

mielestä parempi ratkaisu, kuin sulautetun järjestelmän sisältävä monimutkaisella 

käyttöliittymällä varustettu laite, koska joitakin toimintoja ei käytetä koskaan, ja 

toimintojen opettelemiseen kuluva aika on samaa suuruusluokkaa kuin saman loppu-

tuloksen tuottavien asetuksien kokeellinen opetteleminen kahdella säätimellä varuste-

tussa uunissa.  

 

Teollisuuden valvontajärjestelmissä Internet yleistyy varmasti, koska edut laitteiden 

liittämisessä verkkoon ovat kiistattomat, ja laitteiden käytön hankaluus ei ole ongelma 

teknisesti suuntautuneille ja koulutuksen saaneille henkilöille. Ohjausjärjestelmän tilaa 

voidaan tarkkailla helposti verkon yli ilman, että huoltomiehen tarvitsee käydä sään-

nöllisellä tarkistuskierroksella kilometrien päässä sijaitsevalla yksinäisellä laitoksella. 

Järjestelmän vikatilanteista saadaan kätevästi ilmoitus sähköpostilla tai tekstiviestillä, 
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eikä Web-sivuakaan tarvitse tarkkailla koko ajan. Perinteisesti on ollut mahdollista 

katsella Web-kameran kuvaa tietokoneella, mutta uusi tekniikka mahdollistaa kameran 

kääntämisen haluttuun suuntaan ja zoomauksen Internetin kautta. Järjestelmien 

etäkäytön lisäksi hyötynä on helppo ja monipuolinen käyttöliittymä. Sulautetussa 

järjestelmässä ei tarvitse olla pientä, vaikeaselkoista ja vaikeasti järjestelmään liitettävää 

näyttöä eikä lukuisia painonappeja I/O-toimintoja varten kuluttamassa tilaa piirikortilta, 

puhumattakaan laitteen koon kasvamisesta kun laite monine I/O-toimintoineen kote-

loidaan. Sen sijaan järjestelmään voidaan liittää Ethernet-ohjain ja RJ-45-liitin, 

ohjelmoida TCP/IP-protokollapino, sekä tehdä monipuolinen WWW-käyttöliittymä 

HTML-kielellä. Näin järjestelmän käyttäminen sujuu kätevästi Web-selaimen kautta 

joko laitteen vieressä olevalta PC:ltä tai tarvittaessa mistä päin maailmaa tahansa Inter-

netiin kytketyltä koneelta. 

 

Internetiin liitettyjen laitteiden määrän kasvaessa IP-osoitteet loppuvat jossain vaiheessa 

kesken. Nykyisen osoitejärjestelmä IPv4 käyttää 32-bittisiä IP-osoitteita ja teoreettisesti 

sen avulla voidaan kuvata yli 4 miljardia osoitetta. Käytännössä määrä on pienempi. 

Tulevaisuudessa otettaneen käyttöön uusi osoitejärjestelmä IPv6, jossa on 128-bittiset 

IP-osoitteet. Tämä mahdollistaa teoriassa peräti yli 1038 erilaista IP-osoitetta. Ehkäpä 

IPv6 on määritelty näin suureksi, koska on kyllästytty siihen, että tietotekniikassa 

valtavan kokoisina pidetyt määrittelyt ovat viimeistään 20 vuodessa osoittautuneet 

täysin riittämättömiksi. 128-bittiset IP-osoitteet joka tapauksessa mahdollistavat moni-

puolisia toimintoja, ja turhia kenttiä voidaan korvata ohitusmerkillä. IPv6 on yhteen-

sopiva IPv4:n kanssa. 
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1.1 Työn tavoitteet 
Työssä oli tarkoituksena tutkia Internetiin kytketyn sulautetun järjestelmän toimintaa ja 

vaadittavia ominaisuuksia sekä laitteiston että ohjelmiston näkökulmasta. Katsottiin, 

että tutustuminen aiheeseen on luontevinta aloittaa hankkimalla sulautettu Web-

serverikortti ohjelmistolähdekoodeineen. Tutustumalla yhden laitteen ja ohjelmiston 

ominaisuuksiin saa jo hyvän käsityksen siitä, mitä sulautetun järjestelmän liittäminen 

Internetiin vaatii. Työn tavoitteena oli myös tehdä harjoitustyö, jonka avulla aiheesta 

kiinnostuneet opiskelijat voidaan tutustuttaa aiheeseen. Työssä oli tarkoitus selvittää, 

kuinka paljon Internet-yhteyden lisääminen vie kapasiteettia sulautetun järjestelmän 

suorittamalta kriittisemmältä tehtävältä, kun järjestelmän päätehtävä ei ole toimia Web-

palvelimena. 

 

1.2 Työn rakenne 
Työn alussa on esitelty yleisesti sulautettujen järjestelmien keskeisimpiä komponentteja, 

joita myös tässä työssä tarvitaan. Seuraavaksi on esitelty Internetistä aiheeseen liittyvät 

asiat. TCP/IP-protokollapinosta on esitelty kaikki ne protokollat, joita tässä työssä on 

käytetty. Perusasioiden jälkeen on tutustuttu joihinkin sulautettuihin Web-servereihin. 

Tarkasteltavat laitteet on valittu melko satunnaisesti. Tarkoituksena on selventää, 

minkälaisia Web-servereitä on mahdollista rakentaa tai on jo olemassa. Seuraavaksi on 

kerrottu Atmelin Web-serverin laitteiston ja ohjelmiston ominaisuuksista, sekä analy-

soitu sen käyttöominaisuuksia. Lopuksi on kerrottu niistä verkonhallinnan apuohjel-

mista, joita tämän työn aikana on käytetty. 
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2. SULAUTETUT JÄRJESTELMÄT 

Sulautettujen järjestelmien kirjo on laaja. Sulautetuiksi järjestelmiksi voidaan laskea 

esimerkiksi digitaalinen mikroaaltouuni, auton luistonestojärjestelmä, ledeillä ja paino-

napeilla varustettu prosessorikortti jne. Kaikki sulautetut järjestelmät sisältävät I/O:ta ja 

datan prosessointiyksikön. Sulautetussa järjestelmässä voi olla näyttö, joka kertoo 

käyttäjälle järjestelmän toiminnasta. Ohjelmiston osuus on kasvanut jatkuvasti, ja kasvu 

jatkuu tulevaisuudessa. Yksi syy tähän on digitaalisten laitteiden määrän kasvu.  

 

Laskentayksikkö on sulautetun järjestelmän ydin. Suunnittelun lähtökohtana on, että 

tarvittavat tehtävät tulee pystyä hoitamaan mahdollisimman nopeasti ja mahdolli-

simman halvalla laitteella. Laskentayksikön valintaan vaikuttaa myös tuotettavien 

laitteiden lukumäärä: jos laitteita tuotetaan vain vähän, valitaan laite, jonka hinta voi 

olla korkeampi, mutta ohjelmointi helpompaa. 

 

2.1 Prosessorit 
Yleiskäyttöisiä prosessoreja on olemassa hyvin paljon erilaisia. Prosessoreille on 

tyypillistä suuri käskykanta ja hyvät I/O-ominaisuudet. Prosessoreja löytyy hyvin useita 

erityyppisiä monilta eri valmistajilta. Yleiskäyttöiset prosessorit ovat joihinkin käyttö-

tarkoituksiin liian hitaita, jolloin voidaan käyttää tiettyyn tarkoitukseen suunniteltua 

erikoisprosessoria (esim. DSP:t). [Tuominen, Luukko 01] 

 

CISC-prosessoreilla on laaja käskykanta. CISC-prosessoreiden ohjelmointi on helppoa, 

koska jokaista prosessorin sisäistä operaatiota ei tarvitse ohjelmoida erikseen, vaan 

yhdellä käskyllä suoritetaan useampia operaatioita. CISC:ejä käytetään yleisesti 

PC:issä. RISC-prosessoreilla on suppeampi käskykanta. Monimutkaisemmat käskyt 

toteutetaan yhdistelemällä lyhyitä peruskäskyjä. Kaikkien käskyjen suoritusaika on 

sama, tosin joskus käskyn suoritus viivästyy, jos se käsittelee samaa dataa kuin edelliset 

käskyt. Useimmat käskyt vievät vain yhden kellojakson. RISC mahdollistaa useamman 

käskyn suorittamisen samaan aikaan eli liukuhihnoituksen, koska yksi käsky suoritetaan 

prosessorin sisällä 4–5 yksikössä, jolloin muut yksiköt ovat vapaana. RISC:ejä käyte-

tään yleisesti sulautetuissa järjestelmissä. [Apple 95, Tuominen] 
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2.2 Ohjelmoitavat logiikkapiirit 
Ohjelmoitavat logiikkapiirit ohjelmoidaan yleensä joko VHDL-, Verilog- tai Abel-

kovonkuvauskielillä. Ohjelmoitavia logiikoita ovat FPGA-, CPLD- ja PLD-piirit. Ohjel-

moitavien logiikkapiirien suurin etu prosessoreihin nähden on se, että niissä voidaan 

suorittaa lukuisia tehtäviä rinnakkaisesti. Nykyään ohjelmoitaviin logiikkapiireihin on 

saatavilla prosessoriytimiä, esim. yleinen Intelin 8051-prosessori voidaan toteuttaa 3500 

portilla. Näin ohjelmoitavaa logiikkapiiriä voidaan käyttää sulautetun järjestelmän yti-

menä, eikä prosessoria tarvita. Ohjelmoitavien logiikkapiirien sisällä on transistoreista 

koostuvia logiikkaportteja, joiden väliset kytkennät ohjelmointilaite yhdistää koodin 

kuvaamalla tavalla. Ohjelmoitavat logiikkapiirit vaativat käyttäjältään korkeampaa 

osaamistasoa kuin tavalliset prosessorit. Ohjelmoitavia logiikkapiirejä käytetään usein 

tavallisen prosessorin rinnalla korvaamaan digitaalisia logiikkakomponentteja. 

 

FPGA- ja CPLD-piirit ovat pääasiallisesti uudelleenohjelmoitavia ja joskus kertaohjel-

moitavia. FPGA-piirin toiminta on määriteltävissä porttikohtaisesti koko piirin alalta. 

CPLD-piiri jakautuu useisiin PLD-lohkoihin, jotka yhdistetään toisiinsa kytkentämat-

riisin kautta. FPGA-piirit ovat joustavampia, ja niissä saadaan käyttöön suurempi osa 

porteista kuin CPLD-piireissä, mutta piirin sisäisestä johdotuksesta aiheutuvat tiedon-

siirtoviiveet ovat hankalia ennustaa. CPLD-piirien tiedonsiirtoviiveet ovat helpommin 

hallittavissa. CPLD-piirit sopivat parhaiten logiikkakomponenttien korvaamiseen. PLD-

piirit ovat yksinkertaisia ohjelmoitavia logiikoita. [Tuominen, Skahill 96, Tolonen 98] 

 

 
Kuva 1. CPLD- ja FPGA-piirien sisäinen rakenne 
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2.3 Ohjelmointikielet 
Prosessorikohtaisista kielistä käytetään usein nimitystä assembly-kieli. Assembly-kielet 

ovat prosessorityypistä riippuen erilaisia, ja eroja voi olla myös saman valmistajan lait-

teiden sisällä. Assembly-kielet ovat ns. matalan tason ohjelmointikieliä: osaava ohjel-

moija voi käyttää hyväksi prosessorin suorituskyvyn mahdollisimman hyvin. Ohjelma-

koodi on pidempi kuin korkean tason kielissä, jolloin sen tekemiseen kuluu enemmän 

aikaa. Prosessorikohtaisilla kielillä on käskykanta: ohjelmassa täytyy käyttää käskykan-

nan käskyjä. RISC-prosessoreilla käskykanta on suppein, CISC-prosessoreissa käytössä 

on enemmän käskyjä, jolloin yhdellä korkeamman tason käskyllä suoritetaan useita 

alemman tason käskyjä. [Apple 95] 

 

C-kieltä käytetään yleisesti sulautetuissa järjestelmissä.  C-kieli on korkean tason ohjel-

mointikieli: ohjelmakoodista tulee lyhyempi, ja C:llä ohjelmointia pidetään konekielistä 

ohjelmointia helpompana. Yksi rivi C-koodia vastaa helposti 5:ttä riviä assembly-

koodia. Jotta C-kieltä voitaisiin käyttää, tarvitaan C-kääntäjä. C-kääntäjät ovat joko 

prosessorikohtaisia tai enintään valmistajakohtaisia, sillä eri prosessoreiden käskykanta 

ja ominaisuudet vaihtelevat. C-kääntäjällä C-koodista voidaan tehdä joko assembly-

koodia tai suoraan prosessorin ohjelmamuistiin ladattava tiedosto. Hyödyt verrattuna 

konekielen käyttöön ovat: 

• koodi on siirrettävissä prosessorista toiseen 

• ohjelmointityö ei ole mennyt hukkaan uuden prosessorisukupolven tullessa 

• ohjelmisto valmistuu nopeammin 

• koodi on lyhyt ja virheiden löytäminen helpompaa 

 

Haitat verrattuna konekielen käyttöön ovat: 

• C:llä ei voi välttämättä toteuttaa kaikkia prosessorin ominaisuuksia 

• lopullisen ohjelmatiedoston koko on suurempi kuin jos se olisi tehty alusta 

alkaen assembly-kielellä 

• laitteen koko suorituskykyä ei saada hyödynnettyä 

• prosessorin sisäinen muisti ei välttämättä riitä, tarvitaan kallis tai hidas 

lisämuisti 
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Prosessorikohtaisissa C-kääntäjissä voi olla C-kielen laajennuksia, joiden avulla 

voidaan toteuttaa prosessorikohtaisia ominaisuuksia, jotka eivät sisälly standardin-

mukaiseen C:hen. Näitä ovat esim. useat muistialueet, ympyräpuskurit ja bittikäännetty 

osoitus. Laajennuksia sisältäviä koodin osia ei voi käyttää sellaisissa prosessoreissa, 

jotka eivät tue kyseisiä laajennuksia. Laajennukset ovat käytössä erityisesti DSP-

prosessoreissa. [Vink 00, Ridder 00] 

 

2.4 Pollaus ja keskeytykset 
Prosessoreissa suoritetaan yleensä useista aliohjelmista koostuvaa ohjelmistoa. Yksin-

kertaisimmassa tapauksessa pääohjelma käy vuorotellen tarkistamassa aliohjelmien pal-

velutarpeen ja suorittamassa tarvittavat rutiinit. Tarkistustoimenpiteestä käytetään nimi-

tystä pollaus ja tällaista ohjelmistoarkkitehtuuria kutsutaan Round-Robin-arkkitehtuu-

riksi. Round-Robin-arkkitehtuurin etuna on yksinkertaisuus ja haittana pitkät vasteajat. 

Pahimman tapauksen vasteaika on kaikkien aliohjelmien suoritusaikojen summa. 

 

Round-Robinia voidaan parantaa lisäämällä siihen keskeytykset. Keskeytyksiä käyttä-

mällä oheislaite voi saada prosessorilta palvelua välittömästi, kun palveluntarvetta esiin-

tyy, esimerkiksi uuden datan saapuessa sarjaliikenneväylään. Oheislaite tuottaa proses-

sorille keskeytysvektorin, jonka prosessori havaitsee. Ennen siirtymistä keskeytys-

aliohjelmaan prosessorin on talletettava tiettyjä arvoja, jotta se voi jatkaa ohjelman 

suoritusta samasta kohdasta ja samoilla arvoilla kuin ennen keskeytystä. Tärkein tällai-

nen arvo on ohjelmalaskuri, joka kertoo missä kohtaa ohjelmaa suoritus keskeytyi 

(ohjelmarivin numero). Muita arvoja voivat olla esimerkiksi statusrekisteri, akku ja osa 

yleisrekistereistä. Kun keskeytysaliohjelma on suoritettu, jatketaan ohjelman suoritusta 

normaalisti. 

 

Keskeytysaliohjelmille ja aliohjelmille voidaan asettaa prioriteetit. Korkeamman priori-

teetin ohjelma suoritetaan ensin. Keskeytysten prioriteetit on mahdollista sisällyttää kes-

keytykselliseen Round-Robiniin. Prioriteetteja käytettäessä on vaarana, että alemman 

prioriteetin palvelupyyntöjä ei suoriteta koskaan. Haluttaessa prioriteettien ja 

keskeytysten käsittelyyn lisää älykkyyttä, voidaan käyttää funktiojonoajoitusta tai 

reaaliaikakäyttöjärjestelmää. [Luukko 01, Pyrhönen 00] 
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2.5 Muistit 
Sulautetuissa järjestelmissä käytettävät muistit jaetaan RAM- ja ROM-muisteihin. 

Flash-muisti on em. muistityyppien eräänlainen välimuoto. RAM-muistista tieto häviää 

virrankatkaisun aikana, ja sitä käytetään tiedon väliaikaiseen tallettamiseen. ROM-muis-

teista tieto ei häviä, ja niitä käytetään sellaisen tiedon tallettamiseen, jota muutellaan 

harvoin tai ei koskaan. RAM-muistit ovat nopeampia kuin ROM- tai flash-muistit. 

 

Flash-muisti on yleisesti käytössä sulautetuissa järjestelmissä ohjelmamuistina. Flash-

muistin tieto säilyy virran katkaisun ajan, se vie vähän tilaa (vain yksi MOS-transistori), 

ja se voidaan ohjelmoida uudelleen helposti. Millään muulla muistityypillä ei ole 

kaikkia näitä ominaisuuksia. Flash-muisti kehitettiin alun perin korvaamaan massa-

muisteja, kuten kovalevyjä ja diskettejä. Keskeisiä suunnitteluperiaatteita olivat pieni 

virrankulutus, muistisolun pieni koko ja kirjoituskertojen suuri määrä. Tyypillisesti 

dataa kirjoitetaan flashiin suurissa lohkoissa, mutta on olemassa muisteja, joihin 

voidaan kirjoittaa tavu kerrallaan. Nykyiset flash-muistit käyttävät samaa jännitettä 

ohjelmointiin, lukemiseen ja tyhjentämiseen. Tieto voi säilyä muistissa jopa 100 vuotta 

ilman virkistystä. [Pyrhönen 00, Floyd 00, Glass 00] 

 

RAM-muistit jaetaan DRAM- ja SRAM-muisteihin. SRAM on nopein muistityyppi, 

mutta monimutkaisemman rakenteensa takia SRAM-muistisolun fyysinen koko on 

suurempi kuin DRAM-muistisolun. SRAM-muistisolussa on kuusi transistoria, kun taas 

DRAM-muistisolussa on vain yksi transistori ja yksi kondensaattori. DRAM-muisti 

vaatii millisekuntien välein tapahtuvaa jatkuvaa virkistystä, koska muuten tieto haihtuu 

kondensaattorista. Virkistyksen toteuttamiseen tarvitaan monimutkaisempaa elektro-

niikkaa kuin SRAM-muistin ohjaukseen, joten DRAM-muistia ei kannata käyttää yksin-

kertaisessa sulautetuissa järjestelmissä, joissa muistintarve on pieni. Tilansäästö ja hal-

vempi hinta tulevat merkittäviksi vasta kun muistintarve on suuri, kuten PC:issä. 

 

PROM on kertaohjelmoitava ROM-muisti. UV EPROM -muisti on uudelleenohjelmoi-

tavissa, mutta se on ensin tyhjennettävä ultraviolettivalon avulla. Toimenpide kestää 

useita minuutteja. Nämä ovat vanhoja tekniikoita, joita käytetään nykyään harvoin. 
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EEPROM-muisti on flash-muistin kaltainen ISP-tyyppinen muisti. EEPROM on kuiten-

kin PROM- ja EPROM-muistien suora jälkeläinen, kun taas flash on kokonaan uuden 

suunnittelutyön tulosta. EEPROM on yleensä nopeampaa ja siihen voidaan kirjoittaa 

tavu kerrallaan, mutta kirjoituskertojen määrä on yleensä pienempi. EEPROM muistit 

ovat flash-muisteja pienempiä ja pienikokoisissa muisteissa EEPROM-muistin hinta 

laitetta kohden on halvempi. Flash-muistin hinta/koko-suhde on parempi varsinkin 

suurissa muisteissa. [Floyd 00, Glass 00] 
 

2.6 RS-232-standardi 
RS-232 on vanhin tietokoneissa käytettävistä ulkoisista sarjaliikennestandardeista. RS 

tulee sanoista Recommended Standard. Nykyään on käytössä versio RS-232-C. 

Liittimiä on käytössä D9 ja D25, jotka on nimetty johtimien lukumäärän ja liittimen 

muodon mukaan. D25 on nykyään harvinainen. RS-232:ta käytetään edelleen sen 

vanhanaikaisuudesta huolimatta mm. siksi, että se on datapaketin pienestä koosta 

johtuen mahdollista sulauttaa yksinkertaisiinkin laitteisiin. 

 

 
Kuva 2. D9 koiraspuolinen liitin  

 

RS-232-sarjaväylä on tietokoneissa nykyään ainoa syy –12 V negatiivisen jännitteen 

olemassaoloon. Kyseisen jännitteen välttämättömyys lisää teholähteiden hintaa. Jännite-

tasot on esitetty taulukossa 1. Ohjaussignaaleille jännitetasot ovat päinvastaiset kuin 

datasignaaleille [Carlson 99]. 

 
Taulukko 1. RS-232:n jännitetasot datasignaaleille 

Looginen tila Lähetys Vastaanotto 
0 (space) +5…+15 V +3…+25 V 
1 (mark) –5…–15 V –3…–25 V 
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RS-232:n datapaketin koko on vain yksi tavu eli 8 bittiä, minkä vuoksi se soveltuu 

käytettäväksi kaikkein yksinkertaisimmissakin laitteissa. Tiedonsiirtonopeudet vaihte-

levat yleensä välillä 1200–115200 baudia, mutta tätä suurempiakin on olemassa.  

Baudilla tarkoitetaan ohjaus- ja databittien määrää yhteensä sekunnissa. Yksiköllä 

bittiä/s (bps) tarkoitetaan siirrettyjen databittien määrää. 

 

RS-232:n datapaketissa on aloitusbitti, 8 databittiä, pariteettibitti lähetyksen oikeel-

lisuuden tarkistukseen ja 1, 1,5 tai 2 lopetusbittiä. Dataliikenne on NRZ-tyyppistä, eli 

bittien välillä ei käydä nollassa. [Mustalahti 01] 

 

 
 

Kuva 3. RS-232-datapaketti (harmaat bitit ovat joko 0 tai 1) 
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3. INTERNET 

Internetistä käytetään joskus nimitystä verkkojen verkko. Tämä nimitys on tullut siitä, 

kun eri puolilla maailmaa sijaitsevat lähiverkot on yhdistetty yhdeksi suureksi maail-

manlaajuiseksi verkoksi. Internet on levinnyt kaikkialle maailmaan, ja siihen liitettyjen 

laitteiden määrä kasvaa. Internetin standardeista huolehtii IETF-komitea julkaisemalla 

RFC-dokumentteja. [Faqs 03, Whatis 03] 

 

3.1 Internetin historiaa 
Internetin kehitys alkoi Yhdysvaltain puolustusministeriön toimesta 1960-luvun lopulla. 

Haluttiin luoda verkko, joka toimisi, vaikka osa siitä tuhoutuisi sodan tai muun katast-

rofin takia. Tuohon aikaan Yhdysvalloissa panostettiin rohkeisiin tutkimusprojekteihin 

mm. siksi, että USA oli hävinnyt kilpajuoksun avaruuteen Neuvostoliiton laukaistua 

Sputnikin vuonna 1957. [Gunnarson 99] 

 

Verkko suunniteltiin niin, että jokainen verkkoon lähetetty datapaketti valitsisi kulku-

reittinsä verkon sen hetkisen tilanteen mukaan, eikä kahden peräkkäisen lähetyksen 

kulkureitti olisi välttämättä sama. Tämä on edelleen yksi Internetin keskeisistä toiminta-

periaatteista. 

 

Ensimmäinen kokeiluluontoinen verkko rakennettiin Laboratorioon Englannissa vuonna 

1968, ja vuonna 1969 Yhdysvaltoihin oli rakennettu neljän solmun verkko, ARPANET. 

Verkon alkuperäinen tarkoitus oli se, että yliopistojen henkilökunta voisi käyttää verkon 

yli muiden yliopistojen tietokoneita, mutta pian keksittiin ohjelmia, joiden avulla pystyi 

lähettämään viestejä (sähköposti ja uutisryhmät). 

 

Verkkoon voitiin liittää alusta alkaen erityyppisiä tietokoneita, kunhan ne tunsivat NCP-

protokollan. Nykyaikainen TCP/IP-protokolla otettiin käyttöön vuonna 1982. Vuonna 

1988 Internet laajeni myös USA:n ulkopuolelle, mm. pohjoismaihin. 

 

Nykyään Internet on levinnyt kaikkiin maailman maihin. Tuoreimpien tietojen mukaan 

(heinäkuu 2002) Internetiin on kytketty 162 miljoonaa laitetta, ts. niin monta IP-

osoitetta on käytössä. [ISC 02, Whatis 03, Gunnarson 99] 
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Kuva 4. Internetiin kytkettyjen koneiden määrän kehitys 

 

3.2 Ethernet-tyyppiset verkot 
Ethernet on selvästi yleisin nykyisin käytössä olevista lähiverkkoteknologioista. 

Ethernetin keskeinen osa on keskitin eli hubi (hub). Keskittimeen voidaan kytkeä 

tavallisesti 4–24 tietokonetta. Lähiverkon tietokoneet on kytketty keskittimeen tähti-

mäisesti. Ethernet on kuitenkin looginen väylä: kaikki verkossa kulkevat kehykset (luku 

4.1) käyttävät samaa lähetyskanavaa, ja kaikki lähetykset näkyvät kaikille verkkoon 

kytketyille tietokoneille. Koneet poimivat datavirrasta vain itselleen tarkoitetut 

lähetykset. [Spurgeon 01] 

 

Ethernetin teoreettiset tiedonsiirtonopeudet vaihtelevat 10 Mbit/s:sta 10 Gbit/s:iin. 

Vanhoissa Etherneteissä käytettiin koaksiaalikaapelia, mutta nykyään käytetään yleisesti 

kierrettyä parikaapelia. Sulautetuissa laitteissa on tavallisesti käytössä 10BASE-T-

Ethernet. Ethernet on lähiverkko, eli laitteiden suurin mahdollinen etäisyys on rajoitettu. 

Etäisyys on erilainen eri kaapelivaihtoehdoilla. 

 

Standardin EIA-568-A (vuodelta 1995) mukaan parikaapeli voi olla joko suojattu (STP) 

tai suojaamaton (UTP). Suojaamaton parikaapeli jaetaan kolmeen luokkaan: CAT3 

(kategoria 3) alle 16 MHz taajuuksille, CAT4 alle 20 MHz taajuuksille ja CAT5 alle 

100 MHz taajuuksille. UTP:n ominaisimpedanssi on 100 Ω ja STP:n 150 Ω. [Porras 99] 
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Taulukko 2. Ethernet-tekniikat [Casad 99] 
Tekniikan nimi Kaapelityyppi Nopeus [Mt/s] Etäisyys [m] 
10Base-2 ohut koaksiaali 10 185 
10Base-5 paksu koaksiaali 10 500 
10Base-T CAT3 tai CAT5 UTP 10 100 
10Base-F valokuitu 10 2000 
100Base-TX CAT5 UTP tai STP 100 100 
100Base-FX valokuitu 100 2000 
 

 

Ethernetin väylänvarausmenetelmä on CSMA/CD eli Carrier Sense Multiple Access 

with Collision Detection: 

• CS: laite kuuntelee onko lähetyskanava vapaa 

• MA: kaikilla verkkoon kytketyillä laitteilla on pääsy lähetyskanavaan 

• CD: jos laitteet lähettävät täsmälleen samaan aikaan, lähetykset poistetaan 

 

Laitteet kuuntelevat onko verkossa liikennettä, ja aloittavat lähetyksen kanavan ollessa 

vapaa. Jos useampi laite sattuu lähettämään täsmälleen samaan aikaan, lähetykset 

sekoittuvat keskenään. Lähettimet huomaavat tämän kuuntelemalla kanavaa ja 

vertaamalla sitä omaan lähetykseensä. Lähetykset keskeytetään ja aloitetaan uudelleen 

satunnaisen ajan kuluttua. Ajan on oltava satunnainen, ettei uutta törmäystä tapahdu heti 

uudestaan. 

 

TCP/IP-mallin kerroksista Ethernet ja muut verkkotekniikat sijoittuvat linkki-

kerrokseen (luku 4.3), koska Ethernet-ohjain huolehtii virheenkorjauksesta ja uudelleen-

lähetyksestä sekä paketin siirtämisestä verkkoon. [Comer 88] 

 

Ethernet-ohjain tuottaa fyysiselle siirtotielle 8-bittisistä tavuista koostuvia kehyksiä. 

Yksi kehys sisältää 26 tavua ohjausinformaatiota ja 46–1500 tavua ylempien kerrosten 

dataa. Kehys jaetaan 7 osaan, joiden pituudet tavuina on esitetty kuvassa 5. Kehys 

muodostetaan linkkikerroksen MAC-alikerroksessa. 
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Kuva 5. MAC-kehyksen osat pituuksineen (8-bittistä tavua) [Spurgeon 01, Atmel 01a] 

 
SFD  = Start of the Frame Delimiter, lähetyksen aloitus 
VO  = vastaanottajan osoite 
LO  = lähettäjän osoite 
Tyyppi = tietoa dataosan tyypistä ja pituudesta 
FCS = Frame Check Sequence, tarkistus 
 

Preamblen aikana lähetetään vuorotellen nollia ja ykkösiä. Preamblen aikana vastaan-

ottimen vaihelukittu silmukka lukittuu lähetteeseen. SFD:n aikana lähetetään 10101011. 

Kaksi peräkkäistä ykköstä tarkoittaa varsinaisen lähetyksen alkamista. Dataosan alussa 

on 4 tavua laitteistokohtaisia parametrejä. Jos dataa on alle 46 tavua, loppuosaan tulee 

täytedataa. Lopuksi vastaanotin tarkistaa VO-, LO-, Pituus- ja Data-kentät lähettimeltä 

saadun CRC-arvon perusteella. Vääristyneet kehykset hylätään. MAC ei pyydä 

uudelleenlähetystä, siitä huolehditaan ylemmissä kerroksissa. [Fairhurst 01, Porras 99] 

 

Ethernetissä käytetään Manchester-bittikoodaustapaa, jossa loogista nollaa vastaa 

siirtymä nollasta yhteen ja loogista yhtä siirtymä yhdestä nollaan. Manchester-

koodauksessa signaali on negatiivisessa ja positiivisessa potentiaalissa saman ajan, 

jolloin DC-komponentti eliminoituu. [Fairhurst 01] 
 

 
Kuva 6. Manchester-koodaus 
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3.3 HTML-kieli 
HTML-kieltä käytetään WWW-sivujen kuvaamiseen. HTML on ollut käytössä 1990-

luvun alkupuolelta asti. HTML:ssä ei määritellä täsmällisesti miltä sivut näyttävät 

käyttäjän tietokoneella, määritellään vain looginen rakenne [Gunnarson 99]. 

Esimerkiksi tekstiä ei määritellä näytettäväksi tietyllä fonttikoolla tai tietyllä tyylillä, 

vaan esim. otsikkona tai kappaleena. Käyttäjä voi määritellä tyylejä ja värejä halua-

mikseen selaimen asetuksista. HTML:n avulla voidaan esittää vain tekstiä, taulukoita ja 

yksinkertaisia viivoja. Kuviin, ääniin ja animaatioihin on viitattava erikseen. Tekstiä tai 

kuvia voidaan määritellä linkeiksi johonkin WWW-osoitteeseen. HTML muuttuu koko 

ajan. Nykyinen standardi on HTML 4.01. Selainohjelmat osaavat yleensä tulkita myös 

hieman epästandardinmukaista koodia. [Gunnarson 99, Oliver 02, W3C 03] 

 

3.3.1 HTML-kielen perustagit 
HTML-sivuilla käytetään tageja  (tag) ilmaisemaan tietyn sivun osan alkamista ja 

päättymistä. Aloitustagi on esim. muotoa <a>. Lopetustagissa on lisäksi kauttaviiva, 

</a>. Lopetustagia ei aina tarvita, esimerkiksi rivinvaihdon <br> yhteydessä. Pienillä ja 

suurilla kirjaimilla ei ole tageissa merkitystä. 

 

HTML-sivulla on oltava <HTML>-, <HEAD>-, <TITLE>- ja <BODY>-tagit. <Html>-

tagien väliin tulee kaikki koodi, <head>-tagien väliin tulee metadataa eli selainohjelman 

ja hakukoneiden käyttämää informaatiota, kuten tietoja sivun sisällöstä ja tekijästä sekä 

<title>-tagit, <title>-tagien väliin tulee selainikkunan yläpalkissa näkyvä otsikko, ja 

<body>-tagien väliin tulee sivun katsojalle selainikkunassa näkyvä varsinainen infor-

maatio. Liitteenä on yksinkertainen, kaksi lomaketta sisältävän HTML-sivun toteuttava 

koodi. [Liite I] 

 

3.3.2 Lomakkeet HTML-sivulla 

Lomake on WWW-sivun osa, jonka avulla voidaan syöttää tietoa sivun julkaisijalle 

lähetettäväksi. Lomakkeen ulkoasu määritellään HTML-koodissa. Koodissa määritel-

lään myös se, millä parametreilla lomake kutsuu skriptiä (script). Skripti on palvelin-

koneella sijaitseva ohjelma, joka käsittelee lomakkeen kautta syötettyjä tietoja. 

Yksinkertaisimmillaan skripti lähettää tiedot ennalta määriteltyyn sähköpostiosoit-
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teeseen. Sulautetuissa järjestelmissä skriptiä voidaan käyttää ohjaussignaalien tuotta-

miseen järjestelmälle. Skripti voi lähettää tietoja takaisin ja päivittää WWW-sivun auto-

maattisesti. Hyvän koodaustyylin mukainen skripti lähettää vastaukseksi aina vähintään 

virheilmoituksen tai ilmoituksen halutun toimenpiteen onnistumisesta. [Oliver 02] 

 

Lomake sijoitetaan <body>-tagien väliin. Lomakkeen täytyy alkaa <FORM>-tagilla, 

jolla on yleensä kaksi attribuuttia, method ja action. Jos method-attribuutin arvo on  

post, lomakkeen tiedot lähetetään dokumenttina. Jos arvo on get, palvelin lähettää asiak-

kaalle dokumentin, tavallisesti HTML-sivun. Action-attribuuttia käytetään oikean 

skriptin valitsemiseen. 

 
<FORM METHOD="post" ACTION="/lomake">  

 

<INPUT>-tagin avulla lähetetään tiettyä informaatiota skriptille. Informaation pitää 

sijaita <form>-tagien välissä, mutta muuten se voi sijaita missä tahansa sivulla. Type-

attribuutti on oltava kaikissa <input>-elementeissä. Type kertoo lomake-elementin 

tyypin. Name on lomake-elementin tunniste. Tiedot lähetetään skriptille yhdellä rivillä 

ASCII-koodina. Erottimina toimivat merkit & , = ja +.  Skriptille lähtevä tieto voisi olla 

esim. seuraavan kaltainen: 

 

nimi=Joonas+Juvonen&ledi=checked 

 

Erotin ’&’ erottaa eri lomake-elementit toisistaan, ’=’ erottaa elementin tunnisteen 

elementin arvosta, ja ’+’ tulee kentän arvoon välilyönnin tilalle. Text-attribuutin avulla 

skriptille lähetetään tekstiä. Näkyvän tekstikentän koko ja suurin tekstin pituus voidaan 

määritellä erikseen. 

 
<INPUT TYPE="text" NAME="nimi" SIZE="20" MAXLENGTH="30"> 
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Attribuutin hidden avulla voidaan lähettää lomakkeenkäsittelyskriptille kuvaruudulla 

näkymätöntä tietoa. Skripti lukee name- ja value-attribuuttien tunnistetiedot, ja 

käsittelee koko lomakkeen tietoja tunnistetietojen määrittelemällä tavalla. 
 

<INPUT TYPE="hidden" NAME="mail_to" VALUE="osoite@lut.fi"> 

 

Valintaruutu on yksinkertaisin syötetyyppi. Valintaruutu voidaan rastittaa tai ottaa rasti 

pois hiirellä napsauttamalla. Checked-attribuutin avulla ruutu voidaan asettaa olemaan 

oletusarvoisesti päällä. 
 

<INPUT TYPE="checkbox" NAME="ledi" CHECKED="checked"> 

 

Radiopainikkeilla voidaan valita vain yksi vaihtoehto kerrallaan monesta vaihtoehdosta. 

Erilaisten name-attribuuttien avulla lomakkeelle voidaan määritellä useita radiopainike-

ryhmiä. Alla olevalla rivillä checked-attribuuttia on käytetty epästandardinmukaisesti, 

mutta nykyiset selainohjelmat hyväksyvät kyseisen lyhennyksen. 
 

<INPUT TYPE="radio" NAME="tuuletin" VALUE ="hidas" checked> 

 

Lomakkeen täytyy sisältää painike, jolla tiedot lähetetään skriptille. Alla oleva rivi tekee 

sivulle value-attribuutin tekstin sisältävän harmaan painikkeen, jota klikkaamalla tiedot 

lähetetään action-attribuutissa määriteltyyn paikkaan. 
 

<INPUT TYPE="submit" VALUE="Lähetä tiedot"> 

 

Muita tiedonsyöttötapoja lomakkeissa ovat vieritysvalikot, pudotusvalikot ja teksti-

alueet. [Oliver 02] 
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3.4 RJ-45-liitin 
Tavallista RJ-45-kaapelia käytetään laitteiden liittämiseen Ethernet-verkkoon. Ristiin-

kytkettyä kaapelia käytetään tietokoneiden liittämiseen toisiinsa. RJ tulee sanoista 

Registered Jack. Kuvassa 7 on esitetty, kuinka kaapelin sisäiset eriväriset johtimet 

kytketään liittimeen ja taulukossa 3 johtimien tehtävät. Lukitusväkänen on toisella 

puolella. Ylimääräisiä johtimia voidaan käyttää toiseen Ethernet-yhteyteen tai puheli-

men kytkemiseen. Tavallisessa kaapelissa molemmat päät ovat kuvan 7 mukaisia, 

ristiin-kytketyssä toinen pää on taulukon 3 mukainen. 

                            
Kuva 7. RJ-45-liittimen johtimien kytkennät 

 

Kaapelin johtimet kytketään taulukon 3 mukaisesti. Kaapelin toisessa päässä kuvaus-

sarakkeen Rx:n tilalla on luonnollisesti Tx. [Yoda, Spurgeon 01] 
 

Taulukko 3. Johtimien tehtävät RJ-45-kaapelissa 

Pinni Väri (tavall.) Väri (ristiinkytk.) Kuvaus (tavall.) Kuvaus (ristiinkytk.) 
1 valk/or valk/vihr Tx+ (lähetys) Rx+ (vastaanotto) 
2 oranssi vihreä Tx- Rx- 
3 valk/vihr valk/or Rx+ (vastaanotto) Tx+ (lähetys) 
4 sininen sininen   
5 valk/sin valk/sin   
6 vihreä oranssi Rx- Tx- 
7 valk/rusk valk/rusk   
8 ruskea ruskea   
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4. TCP/IP-PROTOKOLLA 

Internetiin on kytketty valtavasti erilaisia laitteita ja erilaisia tietoverkkoja. Kaikkien 

laitteiden ja verkkojen olisi mahdotonta kommunikoida keskenään ilman yhteisiä peli-

sääntöjä, protokollaa. TCP/IP on selvästi yleisin kaikista käytössä olevista protokolla-

perheistä. Yksi syy TCP/IP:n suosioon on se, että TCP/IP on avoin standardi, ts. sitä voi 

käyttää ilman lisenssimaksuja. TCP/IP perustuu standardointiorganisaatio ISO:n laati-

maan yleiseen kaikkien protokollien rakennetta kuvaavaan OSI-malliin. TCP/IP koostuu 

kerroksista, jotka tuottavat tietoliikenteeseen eritasoisia palveluita. Malli sisältää kaiken, 

mitä tietokoneen ja verkon sisällä tapahtuu linkin klikkaamisesta sovelluksessa 5 V 

digitaalisen bittijonon syntymiseen verkkokaapelissa, sekä myös datapaketin kulke-

misen maapallon toisella puolella olevalta tietokoneelta kotikoneelle. TCP/IP:n tärkeim-

mät tehtävät ovat looginen osoitteisto, datapakettien reititys, nimipalvelu, virheiden 

havaitseminen ja tiedonsiirron valvonta sekä tuki sovelluksille. [Gunnarson 99] 

 

TCP/IP on saanut nimensä sen kahden tärkeimmän protokollan TCP:n ja IP:n mukaan 

(Transfer Control Protocol ja Internet Protocol). TCP ja IP ovat kaikista protokolla-

pinon protokollista sovellusohjelmasta ja laitteistosta riippumattomimpia. Ylemmän 

tason protokollat voivat vaihdella sovellusohjelmasta riippuen ja alemman tason proto-

kollat laitteistosta riippuen. Jotkut TCP/IP:n protokollat on määritelty selkeästi yhdessä 

RFC-dokumentissa, toiset on määritelty tapauskohtaisesti useissa eri dokumenteissa. 

[Casad 99, Whatis 03] 

 
Kuva 8. TCP/IP- ja OSI-mallit 
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Kuva 9. Pikasilmäys TCP/IP-verkkoon [Casad 99] 

 

4.1 Kerrosmalli 
OSI-malli sisältää 7 kerrosta, joista TCP/IP:ssä on jäljellä 5 [Comer 88, Carlson 99]. 

Joidenkin lähteiden mukaan kerroksia on 4, jolloin fyysinen kerros ja linkkikerros on 

yhdistetty [Gunnarson 99, Casad 99]. Jokaisella kerroksella on oma tehtävänsä tiedon-

siirtoprosessissa. Jokainen kerros lisää lähetettävien tietojen ympärille omat tietonsa, 

joita käytetään samassa kerroksessa vastaanottopäässä. Näitä kutsutaan otsikoiksi. 

Vastaanottajapäässä jokainen kerros poistaa omat otsikkotietonsa, ja jäljelle jäävä data 

lähetetään eteenpäin. [Casad 99] 

 

 
Kuva 10. Datapaketin koon kasvaminen joka kerroksessa otsikkotietojen lisäyksen yhteydessä [Casad 99] 
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Datapaketti kasvaa joka kerroksessa ja siitä käytetään eri nimityksiä [Casad 99]: 

• sovelluskerroksen datapaketti on sanoma (message) 

• kuljetuskerroksen datapaketti on TCP-protokollassa segmentti (segment) ja UDP-

protokollassa datagrammi (datagram, joskus käytetään myös nimitystä tietosähke) 

• internetkerroksen datapaketti on datagrammi (tietosähke) 

• linkkikerroksen datapaketti on kehys (frame) 

 

Kaikki muut kerrokset paitsi sovelluskerros ovat keskenään tasavertaisia. Niiden välistä 

kommunikaatiota kutsutaan vertaisprosesseiksi (peer process). Asiakaskoneen kukin 

kerros kommunikoi virtuaalisesti suoraan isäntäkoneen (host) vastaavan kerroksen 

kanssa, vaikka viesti kulkeekin käytännössä kaikkien kerrosten kautta. Kuvassa 11 

katkoviivat ovat virtuaaliyhteyksiä. [Gunnarson 99] 

 

 

 
Kuva 11. Vertaisprosessit 
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4.2 Fyysinen kerros 
TCP/IP-mallin alin kerros, fyysinen kerros, sisältää kaapeloinnit häiriösuojauksineen, 

jännitetasot, optisten laitteiden yhteensopivuuden, kaapelien oikeat kytkennät sekä 

liittimet. Laitteet ovat yhteensopivia fyysisellä tasolla, jos ne saadaan liitettyä toisiinsa 

liittimien puolesta. Fyysinen kerros on sähkötekniikkaa ja mekaniikkaa. Fyysinen kerros 

kuljettaa vain bittejä eikä välitä datapakettien sisällöstä. [Carlson 99] 

 

4.3 Linkkikerros 
Linkkikerrosta ja fyysistä kerrosta ei joissain yhteyksissä eroteta toisistaan. Tällöin alin 

kerros voi kulkea esim. nimillä siirtokerros [Gunnarson 99] tai verkkokerros [Casad 99]. 

Linkkikerros voidaan jakaa MAC- ja LLC-alikerroksiin. MAC-kerros sisältää verkko-

kortin ajurit. Ajuri on ohjelma, joka kommunikoi suoraan verkkokortin kanssa. Ylem-

pien tasojen on otettava yhteys ajuriin, jotta ne voisivat kommunikoida verkkokortin 

kanssa [Gunnarson 99]. LLC-kerros tarkistaa saamansa datagrammin, ja muodostaa siitä 

kehyksen, jonka se lähettää verkkokortille. LLC-kerros sisältää virheenkorjauksen: jos 

datagrammissa on virhe, sitä ei lähetetä eteenpäin. LLC-kerros lisää datagrammiin omat 

virheenilmaisutietonsa, joiden perusteella vastaanottaja voi hylätä kehyksen, jos se 

vikaantuu kulkiessaan fyysisessä verkossa. [Casad 99] 

 

4.4 Internetkerros 
Internetkerros, kuten myös sitä alemmat kerrokset, tarjoavat epäluotettavan palvelun 

viestin perillemenosta. Epäluotettavalla protokollalla tarkoitetaan sitä, että viesti yrite-

tään lähettää perille, mutta sen perillemenosta ei ole takeita. Ellei viesti mene perille, 

voidaan lähettää virheilmoitus, mutta senkään perillemenosta ei ole takeita. Luotettava 

protokolla sen sijaan huolehtii viestin perillemenosta loppuun asti. TCP/IP:n kolme 

alinta kerrosta ovat epäluotettavia. Selvin esimerkki tästä on fyysinen taso: kaapelit ja 

verkkokortit eivät voi olla vastuussa viestin perillemenosta, vaan siitä huolehtivat 

korkeamman tason "älykkäämmät" ohjelmat. Epäluotettavia protokollia käytetään, 

koska ne ovat helpompia tehdä, vaativat vähemmän resursseja ja luotettavuus voidaan 

toteuttaa korkeammilla tasoilla. Internetkerros sisältää kolme tärkeää protokollaa, jotka 

ovat IP, ARP ja ICMP. [Gunnarson 99] 
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4.4.1 IP-protokolla 
IP-protokolla käyttää IP-osoitteita datagrammien reitittämiseen minne puolelle 

maailmaa tahansa. IP-protokolla huolehtii erilaisten verkkojen yhteensopivuudesta 

(esim. Ethernet, Token ring ja Sonet). Kommunikoitaessa oman verkon ulkopuolelle IP 

keskustelee reitittimen kanssa oikean reitin löytämiseksi datagrammille. [Casad 99] 
 

Taulukko 4. IP-datagrammin tietokentät kokoineen (bittiä, 1 ellei toisin mainita)  

versio (4) IHL (4) palvelutyyppi (8) kokonaispituus (16) 

tunniste (16) ei käyt. DF MF osan sijainti (13) 

TTL (8) protokolla (8) otsikon tarkistussumma (16) 

lähettävä IP-osoite (32) 

vastaanottava IP-osoite (32) 

optiot (8, tarvittaessa) täyte (24, tarvittaessa) 

kuljetuskerroksen tietokuorma (vaihtelee) 

 

• versio:  käytetyn IP-protokollan versio, nykyinen versio on 4 (IPv4) 

• IHL:  otsikon pituus 32-bittisinä sanoina, yleensä 5 

• palvelutyyppi: lähettäjän toivomia valinnaisia reititystietoja, kuten viive,  

läpimeno, luotettavuusaste ja prioriteetti 

• kokonaispituus: datagrammin kokonaispituus tavuina, enintään 65536 

• tunniste:  lähettävän koneen laskema kasvava luku, joka yksilöi  

datagrammin 

• DF (don't fragment): jos 1, datagrammia ei saa osittaa 

• MF (more fragments): jos 1, datagrammi on ositettu, ja osia on tulossa lisää 

• osan sijainti: ositetuille datagrammeille annetaan sijaintinumerot, joita  

käytetään datagrammin kokoamiseen vastaanottopäässä 

• TTL (time to live): datagrammin elinaika sekunteina tai reititinhyppyinä; kun  

TTL = 0, datagrammi poistetaan 

• protokolla: tietokuorman vastaanottavan protokollan osoite: ICMP = 1,  

TCP = 6 ja UDP = 17 

• optiot:  valinnaisia lisäasetuksia, esim. reitin tallennus ja aikaleimat 

• täyte:  otsikko täytetään 32 bitin monikerraksi 

[Casad 99, Faqs 03, Carlson 99] 
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4.4.2 IP-osoitteet 
IP-osoitteet ovat 32-bittisiä ja muodostuvat neljästä 8 bitin oktetista, esimerkiksi 

157.24.8.103. Kaikilla Internetiin kytketyillä laitteilla on IP-osoite. DNS-nimipalvelun 

avulla IP-osoitteet voidaan muuntaa ihmisten helpommin muistettaviksi, esim. 

www.lut.fi. Kun käyttäjä syöttää tekstipohjaisen osoitteen, tietokone muuntaa sen 

numeromuotoon. Osoitteet jaetaan maan tai yrityksen koon mukaan A-, B- ja C-luok-

kiin. D-luokkaa käytetään yhteislähetyksiin C-luokan verkoissa. E-luokka on varattu 

tulevaisuuden käyttöä varten. Luokkiin kuuluu eri määrä oktetteja riippuen kyseisessä 

verkossa olevien tietokoneiden määrästä. Verkot jaetaan usein pienempiin osiin, ali-

verkkoihin. Aliverkoilla tarkoitetaan menetelmää, jolla esimerkiksi C-luokan yrityksen 

kymmenellä eri paikkakunnalla työskentelevät 100 työntekijää voidaan yhdistää saman 

verkkotunnuksen alle. [Casad 99] 

 

Koneiden lukumäärät eri luokan verkoissa on esitetty taulukossa 5. Käytännössä määrät 

laskevat edelleen jaettaessa verkkoja pienempiin osiin. Aliverkon peite on 32-bittinen 

bittijono, jota reititin käyttää erottamaan verkon tunnuksen isäntäkoneen tunnuksesta. 

[Casad 99] 

 
Taulukko 5. Koneiden määrät eri verkoissa 

Luokka Koneita enintään Osoiteavaruus 
A 16777214 (224-2) 0.0.0.0 - 127.255.255.255 
B 65534 (216-2) 128.0.0.0 - 191.255.255.255 
C 254 (28-2) 192.0.0.0 - 223.255.255.255 
D 254 224.0.0.0 - 239.255.255.255 
E - 240.0.0.0 - 255.255.255.255 

 

4.4.3 ARP-protokolla 
ARP-protokollaa käytetään muuntamaan IP-osoite jokaisen koneen verkkosovittimeen 

valmistusvaiheessa kiinteästi asetetuiksi 48-bittisiksi MAC-osoitteiksi (Ethernet-osoite). 

Sulautetuissa järjestelmissä MAC-osoite voidaan kuitenkin joissain tapauksissa 

konfiguroida laitteen flash- tai EEPROM-muistiin itse (luvut 6.1 ja 7.2). Linkkikerros 

käyttää fyysisiä osoitteita tietokoneiden ja reitittimien löytämiseen. ARP pitää rekisteriä 

IP- ja MAC-osoitteiden vastaavuuksista. Rekisteri sijaitsee kyseisen tietokoneen muis-

tissa. Ellei MAC-osoitetta löydy rekisteristä, lähetetään levitysviesti (broadcast), jossa 

kyseisen IP-osoitteen omistava tietokone tai reititin palauttaa oman MAC-osoitteensa. 
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RARP on käytössä harvinaisissa tilanteissa kun MAC-osoite tunnetaan, mutta IP-

osoitetta ei. [Gunnarson 99] 

 

 
 

Kuva 12. Osoitemuunnokset [Gunnarson 99] 

 

4.4.4 ICMP-protokolla 

ICMP-protokollaa käytetään useimmiten reitittimien virhetilanteissa. ICMP-sanomia on 

kahta päätyyppiä: kyselyt/vastaukset ja virheilmoitukset. Tavallisin ICMP:tä käyttävä 

sovellus on ping-ohjelma. ICMP:n tehtäviin kuuluu [Casad 99, Gunnarson 99]: 

• yhteyden tarkistaminen (pingaus) 

• liian suuren lähetysnopeuden hidastamispyyntö 

• virheilmoitus lähettävälle IP:lle, jos datagrammia ei voida lähettää eteenpäin 

esim. laitevian vuoksi 

• datagrammin hylkäyksestä ilmoittaminen, kun TTL on kulunut loppuun esim. 

reitityssilmukan takia  
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4.5 Kuljetuskerros 
Kuljetuskerroksen kautta sovellusohjelmat voivat käyttää verkon palveluja. Kuljetus-

kerroksen avulla tiedot voidaan lähettää tietylle sovellukselle eikä vain tiettyyn tieto-

koneeseen. Kuljetuskerros näkyy sovellusohjelmille sokettirajapintana (socket 

interface). Kuljetuskerroksessa on limittämismekanismi (multipleksaus, multiplexing), 

jonka avulla useampi sovellusohjelma voi lähettää yhtä aikaa tietoja yhteen tiedonsiirto-

kanavaan, internetkerroshan näkyy kuljetuskerrokseen yhtenä tiedonsiirtokanavana. 

Vastaanottopäässä tiedot jaetaan tunnistetietojen perusteella oikeisiin sovellusohjelmiin. 

Kuljetuskerros sisältää virheenkorjauksen, vuon ohjauksen ja tiedonsiirron varmen-

nuksen. [Casad 99, Carlson 99] 

 

4.5.1 Yhteydelliset ja yhteydettömät protokollat 

Kuljetuskerroksessa keskeisiä ovat yhteydellisen ja yhteydettömän protokollan käsitteet. 

Yhteydellinen protokolla luo ja pitää yllä yhteyttä tietokoneiden välillä sekä valvoo 

tiedonsiirron edistymistä. Jokaisesta lähetyksestä tulee kuittaus, jolla varmistutaan 

viestin perillemenosta. Ennen tiedonsiirtoa yhteys muodostetaan, ja tiedonsiirron 

päätyttyä se suljetaan. Yhteydellinen protokolla on piirikytkentäinen, vaikka Internet 

onkin pakettikytkentäinen. Piirikytkentäisyys muodostuu TCP/IP-mallin kuljetus-

kerroksen tasolla, alimmilla tasoilla se ei enää päde. Yhteydetön protokolla lähettää 

datagrammin vastaanottajalle ilman yhteyden muodostamista ja ilman kuittauksia. 

Minkäänlaista varmuutta viestin perillemenosta ei ole. [Casad 99, Gunnarson 99] 

 

4.5.2 TCP- ja UDP-protokollat 

Kuljetuskerros sisältää kaksi tärkeää protokollaa, TCP:n ja UDP:n. UDP on yksin-

kertainen, yhteydetön ja epäluotettava protokolla. TCP vastaa suurimmasta osasta 

Internetin tietoliikennettä. TCP on yhteydellinen, monimutkaisempi ja kehittyneempi 

kuin UDP. TCP ja UDP ovat tavallaan vaihtoehtoisia keskenään, sovellusohjelman 

tekijä voi tilanteesta riippuen valita kumpaa protokollaa käyttää. 

 

TCP:ssä ja UDP:ssä on käytössä porttinumerot eri palveluiden tunnistamiseen. Kun 

asiakaskone haluaa käyttää isäntäkoneen (palvelin) jotain palvelua, TCP- ja UDP-tiedot 

ohjataan sokettiin. Soketti on osoite, joka muodostuu liittämällä yhteen IP-numero ja 
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16-bittinen porttinumero. Esimerkiksi koneen 167.135.23.122 FTP-palvelun soketin 

osoite on 167.135.23.122.21. Sekä TCP:lle että UDP:lle on määritelty standardissa 

tunnettuja portteja (well-known ports), esim. FTP-portti on aina 21 ja telnet-portti 23. 

Asiakaskoneen sovellusohjelmat voivat käyttää useita isäntäkoneen palveluja yhtä 

aikaa, jolloin soketteja (TCP- tai UDP-yhteyksiä) on auki useita yhtä aikaa. 

 

Asiakaskone voi ottaa yhteyden mistä tahansa omasta portistaan, mutta sen on otettava 

yhteys palvelinkoneen siihen tunnettuun porttiin, jonka palvelua se haluaa käyttää. 

Asiakkaan on lähetettävä tieto käyttämästään portista, jotta palvelin voi ottaa yhteyden 

takaisin. TCP:llä on 40 tunnettua porttia ja UDP:llä 20 [Casad 99]. Selainohjelman 

käyttäjä voi asettaa porttinumeron manuaalisesti IP-osoitteen perään, mutta tämä hoide-

taan yleensä ohjelmallisesti. Oletusporttinumerona on 80 (HTTP). 

 
Taulukko 6. Joitakin tunnettuja TCP-portteja [Casad 99] 
Palvelu TCP-portin numero Lyhyt kuvaus 
daytime 13 aikatiedot ASCII-koodina 
FTP 21 tiedostonsiirron ohjaus 
telnet 23 pääteyhteys 
SMTP 25 sähköpostin lähetys 
time 37 aikatiedot 32-bittisenä binäärilukuna 
domain 53 toimialueen nimipalvelu (DNS) 
HTTP 80 WWW-palvelu 
POP3 110 sähköpostin vastaanotto (Post Office Protocol 3) 
SFTP 115 turvallinen tiedonsiirto 
news 144 uutisryhmät 
 

TCP tarjoaa sitä käyttävälle sovellusohjelmalle yhteydellisen palvelun, ts. TCP:tä 

käyttävä sovellus lähettää TCP-ohjelmalle tietovirtaa, jonka TCP jakaa segmenteiksi. 

Vastaanottopäässä TCP huolehtii siitä että segmentit saapuvat perille oikeassa 

järjestyksessä. TCP järjestää segmentit tarvittaessa oikeaan järjestykseen. TCP huolehtii 

siitä, että vastaanottavan tietokoneen vastaanottokykyä ei ylitetä. Tämä on tärkeää 

verkossa, jossa on suorituskyvyltään erilaisia tietokoneita. TCP sisältää Yhdysvaltain 

puolustusministeriön vaatimusten mukaisesti turvallisuus- ja prioriteettitasot, jotka 

puuttuvat monista käytännön TCP-toteutuksista. TCP sulkee yhteyden vasta kun kaikki 

segmentit on lähetetty ja ovat saapuneet perille. TCP-segmentti sisältää 18 tietokenttää, 

joita käytetään ilmaisemaan tietoja porttinumeroista, kuittauksista, kiireellisyydestä ym. 
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Tietokenttien pituus vaihtelee 1 bitistä 32 bittiin. Yksibittisistä kentistä käytetään 

nimitystä lippu. [Casad 99, Gunnarson 99] 

 
Taulukko 7. TCP-segmentin tietokentät pituuksineen (bittiä, 1 ellei toisin mainita)  

lähettävä portti (16) vastaanottava portti (16) 

järjestysnumero (32) 

vahvistusnumero (32) 

otsikon 

pituus (4) 

 

varattu (4) 

C

W

R

E

C

N

U

R

G

A

C 

K 

P

S

H

R 

S 

T 

S

Y

N

F 

I 

N

 

ikkuna (16) 

tarkistussumma (16) kiirellisyys (16) 

optiot (vaihtelee) täyte (vaihtelee) 

tietoalue (vaihtelee) 

 

• lähettävä portti:  lähettävällä koneella toimivan sovelluksen porttinumero 

• vastaanottava portti:  vastaanottavalla koneella toimivan sovelluksen porttinumero 

• järjestysnumero: asiakaskoneen segmentin numero 

• vahvistusnumero: palvelinkoneen segmentin numero, tällä vahvistetaan myös  

edellisen segmentin saapuminen perille 

• otsikon pituus: kertoo vastaanottavalle TCP-ohjelmalle kyseisen segmentin  

otsikon pituuden 32-bittisinä sanoina eli dataosuuden 

alkamiskohdan  

• varattu:  varattu tulevaisuuden käyttöä varten, sisältää aina nollia 

• CWR:  Congestion Window Reduced. Uusi, harvinainen määrittely 

• ECN:  Explicit Congestion Notification. Ks. edellä 

• URG (urgent): jos 1, kiireellisyys-kentällä on merkitystä 

• ACK (acknowledge): jos 1, vahvistusnumero-kentällä on merkitystä 

• PSH (push): jos 1, data on lähetettävä heti sovellusohjelmalle 

• RST (reset): jos 1, yhteys on katkaistava niin pian kuin mahdollista 

• SYN (synchronize): jos 1, yhteyttä ollaan avaamassa ja järjestysnumerot on  

tahdistettava 

• FIN (finish): jos 1, tietoja ei olla lähettämässä lisää ja yhteyden  

sulkeminen aloitetaan 
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• ikkuna:  segmenttien määrä, joka voi enimmillään olla lähetettynä  

ilman, että edellisiä lähetyksiä on vielä kuitattu saapuneiksi 

• tarkistussumma: otsikon CRC-tarkistussumma 

• kiirellisyys: osoitin segmentin dataosassa sijaitsevaan kiireelliseen  

tietoon 

• optiot:  harvoin käytettyjä lisäasetuksia 

• täyte:  nollabittejä niin kauan että otsikon pituus on 32 bitin  

monikerta 

[Casad 99, Gunnarson 99, Carlson 99] 

 

Sovellusprosessit voivat olla TCP-ohjelmassa auki kahdella tavalla: aktiivisesti ja 

passiivisesti. Passiivisessa avoinna-tilassa palvelinsovellus on valmiina ottamaan palve-

lupyyntöjä vastaan. Passiivisessa avoinna-tilassa olevia ohjelmia kutsutaan demoneiksi 

(daemon) [Whatis 03]. FTP- ja HTTP-palvelimet ovat normaalisti tässä tilassa. Aktiivi-

sessa avoinna-tilassa sovellusohjelma pyytää TCP:tä ottamaan yhteyden toiseen konee-

seen. TCP aloittaa yhteyden luomiseen tarvittavan sanomanvaihdon. Asiakassovellukset 

ovat suljettu-tilassa kun niitä ei käytetä. [Casad 99] 

 

UDP-datagrammi sisältää 5 tietokenttää, jotka ovat lähettävä portti, vastaanottava portti, 

pituus, tarkistussumma ja varsinainen tieto. UDP:ta ei yksinkertaisuudestaan huolimatta 

voi korvata pelkällä IP:llä, sillä UDP ottaa yhteyden tietyn laitteen tiettyyn sovellukseen 

ja IP vain tiettyyn laitteeseen. [Gunnarson 99] 

 
Taulukko 8. UDP-datagrammin tietokentät pituuksineen (bittiä) 

lähettävä portti (16) vastaanottava portti (16) 

otsikon pituus (16) tarkistussumma (16) 

tietoalue (vaihtelee) 
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4.5.3 TCP-yhteyden avaaminen ja sulkeminen 
TCP-yhteys on avattava, ennen kuin sovellusohjelmat voivat lähettää tietoja tai 

komentoja toisilleen. Yhteyden avaamista kutsutaan kolmivaiheiseksi kättelyksi, sillä 

asiakkaan ja palvelimen välillä kulkee kolme TCP-segmenttiä ennen kuin yhteys katso-

taan muodostuneeksi. Yhteyden sulkemiseen tarvitaan neljä segmenttiä, sillä molem-

pien osapuolien on ilmoitettava erikseen lopettavansa lähetyksen (2 segmenttiä) ja 

vastaanottajan on kuitattava ilmoitukset (2 segmenttiä). Toinen osapuoli voi jatkaa 

lähetystä, vaikka toinen olisi jo lopettanut. SYN-, ACK- ja FIN-lipuilla sekä järjestys- ja 

vahvistusnumeroilla on erityistä merkitystä yhteyden avaamisessa, lipuilla myös sulke-

misessa. Asiaa ei käsitellä tässä sen tarkemmin. [Stevens 96] 
 

4.5.4 DHCP-protokolla 

DHCP-protokollaa käytetään verkkoasetusparametrien automaattiseen konfiguroimiseen 

tietokoneille. DHCP kykenee konfiguroimaan asiakaskoneeseen IP-osoitteen ja 

aliverkon peitteen. DHCP:tä käytettäessä verkon ylläpitäjän ei tarvitse käydä jokaisen 

tietokoneen luona asettamassa IP-osoitetta. DHCP on käytännöllinen myös käytettäessä 

kannettavaa tietokonetta eri IP-osoitteista jopa eri puolilta maata. DHCP:tä käytettäessä 

puhutaan osoitteen lainaamisesta. Kaikki TCP/IP-toteutukset eivät sisällä DHCP-

protokollaa. 

 

Jos koneella ei ole IP-osoitetta, se ei voi vastaanottaa datagrammeja, mutta voi kuun-

nella yleislähetyksiä. DHCP toimii niiden kautta. DHCP-asiakasohjelma lähettää yleis-

lähetyksenä DHCP-etsintäsanoman UDP-porttiin 68. Lähetyksen tärkein osa on koneen 

fyysinen osoite (MAC-osoite). DHCP-palvelin vastaanottaa lähetyksen ja lähettää yleis-

lähetyksenä UDP-porttiin 67 etsintäsanoman lähettäneelle koneelle konfigurointitiedot 

ja kolme aikatietoja sisältävää kenttää, jotka ovat laina-ajan pituus sekä kentät T1 ja T2. 

 

T1 kertoo milloin DHCP-asiakkaan on aloitettava lainan uudistamisprosessi, tavallisesti 

silloin kun puolet laina-ajasta on kulunut. Asiakas lähettää uudistamispyynnön suoraan 

palvelimen IP-osoitteeseen. Tavallisesti palvelin uudistaa lainan heti. Jos palvelin ei esi-

merkiksi ole toiminnassa, uudet pyynnöt lähetetään edelleen kun 75 % ja 87,5 % ajasta 

on kulunut. Tämän jälkeen astuu voimaan T2-aika, joka kertoo milloin kone saa alkaa 



 39 

 
  

 
 

lähettämään yleislähetyksiä mille tahansa DHCP-palvelimelle. Ellei lainan uusiminen 

onnistu, asiakaskoneen on lopetettava TCP/IP-palvelujen käyttö. T1:n ja T2:n sijoit-

tumista laina-aikajanalle on selvennetty kuvassa 13. [Casad 99] 
 

Kuva 13. T1- ja T2-kenttien sijoittuminen DHCP:n laina-aikajanalle 

 
 

4.5.5 Palomuurit 

Palomuurin avulla voidaan estää ulkopuolisilta pääsy joihinkin lähiverkon TCP- tai 

UDP-portteihin. Palomuuri koostuu yleensä reitittimestä ja yhdestä tai useammasta 

tietokoneesta, riippuen suojaustasosta ja käyttäjien määrästä. Näin voidaan estää 

lähiverkon ulkopuolisia käyttäjiä käyttämästä jotain palvelinkoneen palvelua, esim. 

kriittistä sovellusta ohjaavaa sulautetun palvelimen HTTP-palvelua TCP-portissa 80. 

[Casad 99] 

 

4.6 Sovelluskerros 
Sovelluskerros sisältää verkkosovelluksia, jotka kommunikoivat alempien kerrosten 

kanssa TCP:n ja UDP:n kautta. Sovelluskerrokseen kuuluvat sovellusohjelmat kuten 

Web-selaimet, sähköpostiohjelmat ja FTP-ohjelmat. OSI-mallissa TCP/IP-mallin 

sovelluskerrosta vastaavat sovelluskerros, esityskerros ja istuntokerros. TCP/IP-toteu-

tuksissa kaikki niistä eivät ole välttämättömiä. Kerrosten tehtäviin kuuluvat mm. 

tietojen muuttaminen käyttöjärjestelmäriippumattomaan muotoon, pakkaus, kryptaus, 

nimien tunnistus ja turvallisuustoiminnot. [Casad 99] 

 

Sovelluskerroksessa käytetään asiakkaan ja palvelimen (tai isännän) käsitteitä. Asiak-

kaaksi (client) kutsutaan tietokonetta, joka pyytää tai ottaa vastaan palveluja toiselta 

verkossa olevalta tietokoneelta. Palvelin eli serveri (server) on tietokone, joka tarjoaa 

palveluja muille verkon tietokoneille. [Gunnarson 99, Casad 99] 
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4.6.1 Telnet-protokolla 
Telnet-protokolla mahdollistaa pääteyhteyden isäntä- ja asiakaskoneen välillä eli isäntä-

koneen etäkäytön. Asiakaskone toimii isäntäkoneen päätteenä. Telnetin avulla voidaan 

kytkeä toisiinsa jopa 1970-luvulta peräisin olevia tietokoneita. FTP, SMTP ja POP3 

käyttävät telnetiä tekstikomentojen lähettämiseen. Telnetillä ei onnistu muu tiedonsiirto 

kuin tekstin siirto. [Gunnarson 99] 

 

4.6.2 HTTP-protokolla 

HTTP on hypertekstin siirtoprotokolla. Hypertekstillä tarkoitetaan WWW-sivuilla 

esiintyvää, linkkejä sisältävää tekstiä. HTTP-yhteys muistuttaa hieman SMTP-yhteyttä: 

asiakas lähettää tekstimuotoisen pyynnön nettisivusta TCP:n kautta isäntäkoneelle ja saa 

vastauksena haluamansa sivun. HTTP:n avulla voidaan lähettää myös kuvia ja muita 

tiedostoja. Nykyiset WWW-selaimet sisältävät myös muita protokollia kuin HTTP:n, 

esimerkiksi FTP:n. Tällöin selain vaihtaa automaattisesti FTP-protokollaan tullessaan 

osoitteeseen, jossa ei ole HTML:llä tehtyjä sivuja. Jokaisessa palvelimelta asiakkaalle 

lähetettävässä vastauksessa on tilakoodi, joka kertoo kuinka palvelin on reagoinut 

pyyntöön (taulukko 9). [Gunnarson 99] 
 

Taulukko 9. HTTP:n tilakoodit [Gunnarson 99] 

Tilakoodi Merkitys 
1xx käytössä informaatioviesteissä, esim. protokollan vaihto 
2xx käytössä, kun pyyntö on suoritettu virheettömästi 
200 toimenpide onnistui, kysytty data on sanomassa 
206 objektista lähetetty pyydetty osa 
3xx käytetään ohjattaessa sanoma toiseen osoitteeseen 
301 kysytty objekti on muutettu toiseen osoitteeseen 
4xx käytetään, kun palvelin havaitsee virheen asiakkaan sanomassa 
404 kysyttyä objektia ei löydy (esim. asiakas on kirjoittanut osoitteen väärin) 
5xx palvelimella on tapahtunut virhe, asiakas voi yrittää myöhemmin uudelleen 
503 palvelin ei voi esim. kuormitussyistä suorittaa tiettyä toimenpidettä 

 

 

4.6.3 FTP-protokolla 

FTP käyttää kahta TCP-yhteyttä datan siirtoon: toisella kulkee varsinainen tieto ja 

toinen on ohjauskanava. Ohjauskanavalla kulkevat komennot ja kuittaukset. Ohjaus-

kanava on auki koko istunnon ajan, datakanava suljetaan jokaisen tiedoston jälkeen ja 

avataan uudestaan seuraavan tiedoston ajaksi. Yhteyksien avaaminen ja sulkeminen 

vaatii jokaisella kerralla normaalit TCP-kättelyt. [Gunnarson 99] 
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4.6.4 SMTP-protokolla 
SMTP on sähköpostin lähetysprotokolla. Vastaanottamiseen on omat protokollansa, 

esim. POP3. Jotta yhteys toimisi, asiakkaan on lähetettävä oikeat tekstikomennot ja 

palvelimen on palautettava oikeat numerokoodit. SMTP on monimutkainen protokolla: 

palvelimen ja asiakkaan välillä kulkee jokaista sähköpostiviestiä kohti useita teksti-

muotoisia viestejä ja koodeja. Seuraavassa on lueteltu SMTP:n toiminnan vaiheet pää-

periaatteittain [Gunnarson 99]: 

1. Asiakasohjelma avaa TCP-yhteyden sähköpostipalvelimelle. 

2. Palvelin ilmoittaa olevansa valmis lähettämällä 220-koodin (palvelu valmis). 

3. Asiakas lähettää HELO-tervehdysviestin ja mahdollisesti palvelimen nimen tai 

jonkin muun tunnistetiedon (joskus välttämätön). Palvelin vastaa lähettämällä 

250-koodin (toimenpide hyväksytty ja suoritettu). 

4. Asiakas lähettää MAIL FROM: -viestin, jossa kerrotaan lähettäjän sähköposti-

osoite. Palvelin hyväksyy lähettäjän lähettämällä 250-koodin. 

5. Asiakas lähettää RCPT TO: -viestin, jossa kerrotaan vastaanottajan sähköposti-

osoite. Palvelin hyväksyy vastaanottajan lähettämällä 250-koodin. 

6. Asiakas lähettää DATA-viestin, jolla ilmoitetaan viestin lähetyksen alkaminen. 

Palvelin palauttaa 354-koodin (aloita viestin lähetys). 

7. Asiakas lähettää varsinaisen viestin. Viestissä voi olla useampia rivejä, mutta 

sen on päätyttävä riviin, jolla on vain piste. Palvelin palauttaa 250-koodin. 

8. Asiakas lähettää QUIT-viestin. Palvelin palauttaa 221-koodin (siirtoyhteys 

suljetaan) ja sulkee yhteyden. 

 

 
Taulukko 10. SMTP:n virhe- ja vastauskoodit [Gunnarson 99] 
Vastauskoodi Selitys 

2xx komento suoritettu virheettömästi 
3xx komento hyväksytty, palvelin tarvitsee lisätietoja suorittaakseen sen 
4xx tilapäinen virhe palvelimella, asiakasta kehotetaan yrittämään uudelleen 
5xx pysyvä virhe, esimerkiksi asiakkaan komennot väärässä järjestyksessä 
x0x syntaksivirhe 
x1x vastaus tietopyyntöön 
x2x sanoma liittyy siirtoyhteyteen 
x5x sanoma liittyy vastaanottavan järjestelmän tilaan 
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4.6.5 Ajansaantiprotokollat 
TCP/IP:ssä on määritelty neljä protokollaa kellonajan hakemiseen aikapalvelimelta 

(taulukko 11). Aikapalvelin kuuntelee protokollan käyttämää porttia. Kun asiakas 

lähettää pyynnön porttiin, palvelin palauttaa kellonaikatiedon yhtenä viestinä. Daytime-

protokolla palauttaa tiedon yksirivisenä ASCII-koodina. Standardi ei määrittele tarkasti, 

mitä informaatiota rivin tulee sisältää. Aikavyöhykkeitä ei oteta huomioon, aika 

ilmoitetaan UTC:na. Rivin sisältö voi olla esimerkiksi seuraavan kaltainen: 

 
Tiistai, Helmikuu 22, 2003 17:37:43-UTC

 

Time-protokolla palauttaa tiedon sekunnin tarkkuudella 32-bittisenä etumerkittömänä 

kokonaislukuna (unsigned long int). Luku ilmaisee montako sekuntia on kulunut 

vuoden 1900 alusta. Uutenavuonna 1970 luku oli 2208988800. NTP-protokolla on 

hieman time-protokollan kaltainen, mutta monimutkaisempi ja tarkempi. Siinä tieto 

palautetaan 64-bittisenä fraktionaalilukuna, josta puolet on kokonaislukuosaa ja puolet 

desimaaliosaa. Ajan tarkkuus on 200 pikosekuntia. SNTP on NTP:n kaltainen, mutta 

yksinkertaisempi ja epätarkempi. 

 

Time-, NTP- ja SNTP-protokollat lakkaavat toimimasta 7.2.2036 kello 06:28.15, jolloin 

sekunteja on kulunut 4294967296 eikä 32 bittiä enää riitä luvun esittämiseen. Tuolloin 

joissain järjestelmissä saattaa tapahtua Y2K-ilmiön kaltaisia asioita. Ajansaanti-

protokollia voidaan käyttää sulautetuissa järjestelmissä esimerkiksi jonkin harvoin 

suoritettavan toimenpiteen suoritusajankohdan määrittämiseen. [Faqs 03, Kloth 02] 
 

Taulukko 11. Ajansaantiprotokollat 
Nimi Käyttää protokollaa Portti Standardi 

daytime TCP, UDP 13 RFC-867 
time TCP, UDP 37 RFC-868 
NTP UDP 123 RFC-1305 

SNTP UDP 123 RFC-2030 
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5. SULAUTETUT WEB-SERVERIT 

Moni elektroniikkavalmistaja tekee sulautettuja Web-servereitä. Serverit voidaan jakaa 

karkeasti viiteen luokkaan: 

• Integroidut piirit 

• Ydinmoduulit 

• Evaluointikortit 

• Serverikortit 

• Tuotteistetut laitteet 

 

Integroiduissa piireissä yksi IC sisältää kaikki Internet-yhteyden muodostamiseen tarvit-

tavat komponentit eli Ethernet-ohjaimen, prosessorin, Web-sivujen muistin ja TCP/IP-

ohjelmiston. Ydinmoduuleissa on pienikokoinen (luokkaa 4 x 4 cm) piirilevy, jolle 

kaikki tarvittavat komponentit on kiinnitetty. Parhaimmillaan yksi integroitu piiri 

sisältää prosessorin, Ethernet-ohjaimen, UART-ohjaimen, DMA-liitännän, liitäntä-

logiikan sekä flash- ja DRAM-muistia. Ydinmoduulia tai IC:tä voidaan käyttää sellai-

senaan sarjatuotantoon tulevissa laitteissa, jolloin niiden ympärille on suunniteltava 

sähköinen kytkentäkaavio, piirilevy, sovelluksen vaatimat liitännät ja muu oheis-

elektroniikka.  

 

Evaluointikorttien tarkoituksena on toimia sovelluskehityksen alustoina, joissa on 

kaikki tarvittavat liitännät valmiina. Useiden eri valmistajien evaluointikorttien avulla 

sovelluskehittäjä pystyy arvioimaan nopeasti, mikä ydinmoduuli soveltuu parhaiten 

haluttuun sovellukseen. Evaluointikortin avulla on helppo kehittää esimerkiksi ohjel-

mistoa. Serverikortit muistuttavat evaluointikortteja, mutta niistä ei ole erotettavissa 

pienikokoista ydinmoduulia. Serverikorteissa on kaikki tarvittavat liitännät, ja niiden 

koko on luokkaa 10 x 10 cm. Serverikortteja ei kannata käyttää massatuotantoon tule-

vissa laitteissa, koska ne ovat suurikokoisia ja niissä on ylimääräisiä liitäntöjä. 

 

Tuotteistetuksi laitteeksi voidaan nimittää serveriä, joka sellaisenaan on täysin toimiva 

laite johonkin tiettyyn käyttötarkoitukseen. Tällainen voi olla esimerkiksi antureilta 

tietoja kokoava serverimoduuli tai digitaalista videokuvaa verkkoon lähettävä serveri. 
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Valmiita tuotteita ei käytetä uusien sovellusten kehittämiseen. Valmiiden tuotteiden 

käyttöönotto on yksinkertaista eikä vaadi suunnittelijaa tai sovelluskehittäjää. 

 

5.1 Sulautettujen Web-servereiden yleisiä ominaisuuksia 
Evaluointikorteilla on jokin prosessori ja sen vaatima oheislogiikka sekä tarvittavat I/O-

toiminnot. Prosessorille voidaan antaa komentoja skriptien avulla WWW-sivulta, ja se 

voidaan ohjata lähettämään tietoja WWW-sivulle. FTP:n avulla serverin muistiin 

voidaan ladata tiedostoja verkon yli. SMTP:n avulla prosessori voi lähettää tiettyyn 

osoitteeseen sähköpostia esim. virhetilanteen sattuessa. Evaluointikorttien mukana tulee 

valmis Web-käyttöliittymä ja esimerkkiohjelmia. Evaluointikorteilla on RS-232-liitäntä 

laitteen kytkemiseksi PC:hen tai muihin laitteisiin ja RJ-45-liitäntä kytkeytymiseksi 

verkkoon. Käyttöjännite korteilla on yleensä 5–30 VDC. 

 

Korteilla voi olla I/O-liitäntöjä oheislaitteiden kytkemiseen, ledejä ja painonappeja. 

Joissain siruissa on PPP-serveri ja -asiakas, jolloin laitteen voi kytkeä myös puhelin-

verkkoon. Jotkin evaluointikortit ovat pelkästään puhelinverkkoon kytkettäviä. 

 

Jotkin sulautetut Web-serverit on suunniteltu tiettyyn käyttötarkoitukseen, kuten esi-

merkiksi useiden anturien yhtäaikaiseen seuraamiseen WWW:n kautta [Ipsil 02]. Joissa-

kin laitteissa on Ethernet-liitännän lisäksi mahdollisuus kytkeytyä langattomaan lähi-

verkkoon. 

 

Internetiin voidaan liittää periaatteessa mikä tahansa prosessori, kunhan sen muistiin 

mahtuu tarvittavat protokollat toteuttava ohjelmisto. Prosessoriin on oltava liitetty 

Ethernet-ohjain, joka huolehtii fyysisestä yhteensopivuudesta prosessorin ja verkon 

välillä. Web-sivut on kätevintä tallettaa ulkoiseen muistiin, jolloin niiden päivittäminen 

on helpompaa ja prosessorin ohjelmakoodin päivitystyökaluista riippumatonta. 

Haluttaessa sivuille kuvia ja grafiikkaa ulkoisen muistin käyttö on välttämätöntä, koska 

käytettäessä prosessorin sisäistä muistia Web-sivujen sisältö on kirjoitettava koodiin. 

Pienimmillään protokollaohjelmisto ja HTML-sivut mahtuvat jo parinkymmenen kilo-

tavun muistiin. 
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5.2 Joidenkin sulautettujen Web-servereiden ominaisuuksia 
RCM3400/Rabbit 3000 Development Kit on Rabbit Semiconductorin valmistama 

evaluointikortti. Kortti toimii 3,3 V jännitteellä. Siinä on 47 digitaalista I/O-linjaa ja 12 

A/D-muuntimella varustettua analogiatuloa. Kortilla on 5 erilaista sarjaliitäntää, RS-

232-liitännän lisäksi mm. infrapunaliitäntä. Kortilla on Rabbit 3000 -prosessori, jossa 

on 512 kt sekä flash- että SRAM-muistia, neljä eritasoista keskeytystä, ja jonka suurin 

kellotaajuus on yli 50 MHz. Evaluointikortilla prosessori toimii 29,4 MHz kello-

taajuudella. Paketin mukana tulee TCP/IP-ohjelmisto ja C-kääntäjä. Veroton hinta on n. 

400 €. Evaluointikortista on irrotettavissa ydinmoduuli RCM3400. [Rabbit 03] 

 

Beck IPC Starter Kit DK41 on evaluointimoduuli, joka sisältää IPC@CHIP SC12 -IC:n. 

Laite on koteloitu. Sirulla on 16-bittinen 20 MHz:n Intel 80186-prosessori, 512 kt 

RAM- ja flash-muistia, reaaliaikakäyttöjärjestelmä, TCP/IP-ohjelmisto, kaksi sarja-

porttia, UART-ohjain ja Ethernet-ohjain. Uusi ohjelmakoodi voidaan ladata Ethernetin 

tai sarjaväylän kautta. Prosessori mahdollistaa 6 ulkoista ja 8 sisäistä keskeytystä. 

Sirulla on 32 jalkaa ja sen koko on vain n. 10 x 20 x 40 mm. Evaluointimoduuli maksaa 

vain 157 €. C-kääntäjä ei sisälly hintaan, mutta kääntäjänä toimii halpa ja yleinen 

Borlandin C-kääntäjä (49 €). Pelkän IC:n hinta on 66 €. [Beck 02] 

 

Iosoft ER21 on serverikortti, jolla on Ethernet-liitännän lisäksi mahdollisuus kytkeytyä 

langattomaan lähiverkkoon. Laitteella on PIC18F452-mikrokontrolleri, jolla on 32 kt 

sisäistä muistia ohjelmakoodin tallettamiseen. Kontrolleri toimii enintään 40 MHz kel-

lotaajuudella. Kortti toimii 9 V jännitteellä ja Web-sivuille on tilaa 32 kt. Laitteen hinta 

on 260 €. Laitteelle on ohjelmoitu esimerkkisovellus, lähdekoodit maksavat 70 € lisää. 

PIC:lle on saatavissa halvalla C-kääntäjä, jota ei toimiteta kortin yhteydessä. [Iosoft 02] 

 

CCS Embedded Internet kit on puhelinverkkoon kytkettävä serverikortti. Kortilla on 

PIC16F877 mikrokontrolleri, jolla on vain 8 kt 14-bittistä ohjelmamuistia. Tarvittavat 

protokollaohjelmat mahtuvat kuitenkin siihen. Pelkkä kortti maksaa 100 €, maksamalla 

500 € saa oppikirjan ja C-kääntäjän. [CCS 02] 
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Siteplayer on yksinkertainen evaluointikortti, jossa on 80C51 mikrokontrolleri. Kont-

rolleri voi toimia 33 MHz kellotaajuudella. Ohjelman koko voi olla enintään 64 kt, josta 

sisäiseen muistiin mahtuu vain 4 kt. Kontrollerissa voi olla 7 erilaista keskeytystä. 

Kortilla on sarjaliitäntä ulkoista laitetta varten. Evaluointikortin hinta on 100 €. Pelkän 

ydinmoduulin hinta on 30 €. [Siteplayer] 

 
Taulukko 12. Tutkittujen sulautettujen Web-servereiden ominaisuuksia 

Laite: Rabbit Beck Iosoft CCS Siteplayer Atmel 
Kellotaajuus [MHz]: 29,4 20 40 20 33 4,608 
Ohjelmamuistia [kt]: 512 512 32 8 4 / 64 * 128 
RAM [t]: 512k 512k 1536 368 1024 32k 
I/O [dig/an]: ** 47 / 12 8 / 0 - - - 8 / 8 
Keskeytyksiä (sis/ulk): 4 6/8 5/3 14 7 10/14 
Hinta [€]: *** 400 157 / 66 260 100 100 / 30 320 
C-kääntäjän hinta [€]: kuuluu 

hintaan 
49 useita 500 useita 200 / n. 

2000-3000 
 

* ) sisäinen muisti / sisäinen ja ulkoinen muisti enimmillään yhteensä 

** ) kaikissa laitteissa on lisäksi vähintään RS-232-liitäntä, Rabbitin ja Beckin 

laitteissa on muitakin 

*** ) evaluointikortin / irrotettavan ydinmoduulin yksittäiskappaleen hinta 
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6. ATMELIN SULAUTETTU WEB-SERVERI 

Atmel Embedded Web Server (EWS) on sulautettu Web-serveri. Laite toimii 4,608 

MHz kellotaajuudella. Laitteessa on UART-piiri sarjaliikennettä varten. Laitteeseen 

voidaan kytkeä ulkoisia laitteita tai antureita 20-pinnisen lisäliitännän kautta. 

Lisäliitäntä sisältää käyttöjännitteen, maan, 20 MHz kellosignaalin sekä 8 analogista tai 

digitaalista tuloa ja 8 digitaalista lähtöä. Kukin analoginen signaali muunnetaan 

digitaaliseksi sisäisellä 10-bittisellä A/D-muuntimella. Serverin kokonaisvirrankulutus 

on n. 215 mA [Atmel 01c]. Serverin tärkeimmät komponentit ovat: 

• CS8900 Ethernet-ohjain 

• ATmega103 mikro-ohjain 

• AT45D021 flash-muisti 

• ATF1502AS CPLD-piiri 

 

Atmel sulautettu Web-serveri on serverikortti. Erillistä ydinmoduulia ei ole. Verrattuna 

kohdassa 5.2 esiteltyihin servereihin, EWS:n prosessori on kellotaajuudeltaan hidas ja 

sisäisen muistin määrä keskinkertainen. Web-sivuille tarkoitetun muistin koko on hyvin 

suuri. Liitännät ovat vaatimattomat. Ohjelmointi on hankalaa, koska sitä varten on 

oltava erillinen STK500-ohjelmointikortti. Hinta on kallis, varsinkin kun lisäksi on 

ostettava suhteellisen kallis C-kääntäjä ja ohjelmointikortti (n. 70 €). 

 
Kuva 14. Atmel AVR Embedded Web Server [Atmel 01a] 
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6.1 Tärkeimmät komponentit ja liitännät 
ATmega103 on RISC-arkkitehtuuriin perustuva 8-bittinen mikro-ohjain. Käskykannan 

laajuus on 121 käskyä, joista suurin osa on 1 kellojakson käskyjä. Prosessorilla on 128 

kt n. 1000 kertaa uudelleenohjelmoitavaa flash-muistia, 4 kt SRAM-muistia ja 4 kt n. 

100000 kertaa uudelleenohjelmoitavaa EEPROM-muistia. Ohjelmakoodi talletetaan 

flash-muistiin, joten ohjelmointikertojen määrä voi joissain tilanteissa asettaa rajoituksia 

prosessorin käytölle. EEPROM-muistiin talletetaan suhteellisen usein muuttuvia tietoja, 

kuten ARP-taulukko sekä IP- ja MAC-osoitteet, jotka kirjoitetaan flashista EEPROMiin 

aina prosessorin resetoinnin yhteydessä. Prosessori toimii 4–5,5 V jännitteellä. Suurin 

kellotaajuus on 6 MHz. Virrankulutus on n. 15 mA. Prosessorissa on sisäänrakennettu 

vahtikoira. Prosessori mahdollistaa 24 eritasoista keskeytystä, joista osa on sisäisiä 

(esim. laskurin ylivuoto) ja osa ulkoisia. [Atmel 01c, Atmel 01d] 

 

AT45D021 on 2 megabitin flash-muisti. Muisti on jaettu 1024 sivuun, joiden koko on 

264 tavua. Muisti käyttää samaa 4,5–5,5 V jännitettä lukemiseen, kirjoittamiseen ja 

tiedon pyyhintään. Tyhjennys ja uudelleenkirjoitus onnistuu 1 kellojaksossa. Suurin 

kellotaajuus on 10 MHz ja virrankulutus n. 25 mA. Muistia käytetään Web-sivujen, 

kuvien ja muiden tiedostojen tallentamiseen. [Atmel 98, Atmel 01a, Atmel 01c] 

 

ATF1502AS on EEPROM-tekniikkaan perustuva 10000 kertaa uudelleenohjelmoitava 

CPLD-piiri. Laite on ISP-laite, eli se voidaan ohjelmoida uudelleen piirilevyllä. Suurin 

kellotaajuus on 125 MHz. CPLD:n avulla ulkoiset laitteet voivat kytkeytyä dataväylään 

ja tehdä muistinvarauksia järjestelmään. CPLD:tä ei käytetä, jos dataväylään on kyt-

ketty vain prosessori ja SRAM. CPLD:tä ei käytetä nyt mihinkään, mutta se on suurin 

yksittäinen virranviejä 70 mA kulutuksellaan. [Atmel 01a, Atmel 01c, Atmel 02] 

 

CS8900 on integroitu Ethernet-ohjain. Laitetta voi käyttää 16-bittisenä ISA-väylä-

ohjaimena, mutta nyt sitä käytetään 8-bittisenä. Siinä on 4 kt sisäistä puskurimuistia, 

jonka ansiosta tulevat ja lähtevät kehykset voidaan tallentaa piirin sisälle. Nyt kuitenkin 

kehyksien tallettamiseen käytetään ulkoista SRAM-muistia, ja sisäinen muisti on 

prosessorin käytössä. Ethernet-ohjainlohkossa on tavalliset CSMA/CD:n toiminnot. 

Laitteessa on EEPROM-rajapinta, jonka avulla lisävarusteena saatavaan ulkoiseen 
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EEPROM:iin voidaan tallettaa ohjaimen asetuksia. Laitteessa on 10BASE-T Ethernet 

lähetin-vastaanotin, joka huolehtii tulevien ja lähtevien signaalien suodattamisesta ja 

koodaamisesta oikealla tavalla (Manchester). Laitteen virrankulutus on 55 mA. 

[Cirrus 99] 

 

Laitteessa on RJ-45-liitin Ethernetiin kytkeytymistä varten, D9-liitin sarjaliikenne-

yhteyttä varten ja liitin 9-15 VDC muuntajan kytkemistä varten. Laitteessa on 6-

pinninen liitin ohjelmakoodin latausta varten (ISP). Laitteessa on paikka toiselle D9-

liittimelle, joka on kytketty rinnakkain ensimmäisen kanssa. Laitteessa on paikka 10-

pinniselle liittimelle CPLD:n JTAG-ohjelmointia varten ja 20-pinniselle liittimelle 

ulkoisten laitteiden kytkemistä varten. Halutessaan liittää ulkoisen laitteen EWS:ään, 

käyttäjän täytyy hankkia liitin ja juottaa se paikalleen itse. Liitin hankittiin ja juotettiin 

paikalleen. 

 

6.2 Ohjelmistot 
EWS:ssä on toimitettaessa asennettuna TCP/IP-protokollapinon toteuttava ohjelmisto, 

flash-muistin ohjaukseen tarvittava ohjelma, Y-modeemiprotokollan vaatima ohjelma 

sekä prosessorin ja HTML-sivujen välillä dataa välittävä skripti. Ohjelmat on tehty C-

kielellä ja käännetty HEX-tiedostoksi, joka on ladattu prosessorille Atmel STK500-

ohjelmointikortin avulla EWS:n ISP-liitännän kautta. Flash-muistiin on asennettuna 

neljän sivun Web-sivusto. Taulukossa 13 on esitetty EWS:n sisältämät protokollat ja 

muut ohjelmat. Tiedostojen koot (kommentoimattomat) antavat käsityksen eri protokol-

laohjelmien laajuudesta. Ohjelmiston koko pienenee, kun se käännetään C-kääntäjällä. 

 

Kun ohjelmat käännetään ImageCraft C-kääntäjällä, laite tulee kääntäjän mukaan 40–45 

-prosenttisesti täyteen, riippuen siitä kuinka paljon koodiin on tehty omia lisäyksiä. 

Tilaa on siis paljon jäljellä lisäsovellusten tekemistä varten. Lisää tilaa omille 

sovelluksille saadaan poistamalla protokollia, joita ei käytetä. Protokollat poistetaan 

käytöstä jättämällä protokollatiedosto käännöksen ulkopuolelle ja poistamalla pääohjel-

masta ja muista ohjelmista kaikki kyseisen protokollatiedoston sisältämien funktioiden 

kutsut. Käyttötarkoituksesta riippuen voitaisiin poistaa esim. DHCP, FTP tai UDP. 

SMTP ei sisältynyt demo-ohjelmaan. [Atmel 01a] 
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Taulukko 13. EWS:n sisältämät ohjelma- ja otsikkotiedostot kokoineen (kt) ostohetkellä 
Nimi C-tied. [kt] H-tied. [kt] Kuvaus 
ARP 2 1  
config 3 1 lukee asetukset server.ini-tiedostosta 
dataflash 4 1 matalan tason flash-muistinhallintarutiinit 
DHCP 12 2  
ethernet 6 3 matalan tason Ethernet-ohjaimen ohjaus 
ffile 19 3 flash-muistin tiedostojärjestelmä 
ftpd 18 1 FTP-demoni 
httpd 14 1 HTTP-demoni 
ICMP 1 1  
IP 4 1  
main 2 - pääohjelma 
script 13 1 sovellus HTML-sivujen ja TCP/IP:n välillä 
SMTP 10 1  
TCP 34 5  
UDP 5 2  
ymodem 6 1 Y-modeemiprotokolla 
iom103 - 10 prosessorin sisäiset rekisteriosoitteet 
yhteensä 145 27  
 

 

EWS sisälsi lähdekoodin kahdelle C-kääntäjälle, ImageCraft C-kääntäjälle ja IAR 

Embedded Workbench -kääntäjälle. ImageCraftin C-kääntäjän hinta oli n. 200 € 

sisältäen yhden lisenssin. IAR:n paketin hinta oli halvimmillaan 1850 €, simulaattori 

sisältyi paketteihin joiden hinta alkoi 2450 €:stä. Opetuskäyttöön IAR-kääntäjien lisens-

sejä tosin saa viisi yhden hinnalla. Lähdekoodia yritettiin kääntää myös ilmaisella 

GNU-kääntäjällä. Karkean arvion mukaan koodissa olisi ollut n. 1000 korjattavaa 

kohtaa. Havaittiin, että jos ohjelmakoodi on tehty jollain tietyllä kääntäjällä, on 

hankalaa muuttaa se toimimaan jollain toisella kääntäjällä. 

 

Pääohjelman toiminta: 

 

Pääohjelman ohjelmistoarkkitehtuuri on Round-Robin keskeytyksin. Käynnistettäessä 

ohjelmaa prosessori asettaa toimintavalmiuteen tiedostojärjestelmän, Y-modeemiproto-

kollan, TCP:n, Ethernet-ohjaimen ja DHCP:n sekä käy läpi konfigurointitiedot. Tämän 

jälkeen ohjelma siirtyy ikuiseen silmukkaan, jossa pollataan vuorotellen DHCP-, FTPD- 

ja HTTPD-aliohjelmia. Näin tehdään DHCP:n vaatima tarkistus, ja tarkistetaan, onko 

FTP- tai HTTP-palvelupyyntöjä saapunut.  
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Ohjelmistossa ja laitteistossa on neljäntasoisia keskeytyksiä (prioriteettijärjestyksessä 

tärkeimmästä vähäisimpään): 

• Reset-nastan painallus aiheuttaa ohjelman suorituksen aloittamisen alusta 

• Datan saapuessa Ethernet-ohjaimelle, datan käsittely aloitetaan 

• Osa aliohjelmista suoritetaan tietyn ajan välein (ks. lisätiedot alla) 

• Datan saapuessa sarjaliikenneväylään, datan käsittely aloitetaan 

 

Asetettavissa olevan ajan välein (esim. 14 tai 56 ms, nyt 56 ms) siirrytään keskeytys-

aliohjelmaan, jossa tarkistetaan TCP:n lähettämättömien kehyksien jono, kasvatetaan 

DHCP:n aikaa ja tarkistetaan Y-modeemiprotokolla. Aika mitataan sisäisellä laskurilla, 

ja sen saavuttaessa määrätyn arvon, tapahtuu keskeytys. Ajalla on erityistä merkitystä 

DHCP:n laina-aikojen uudistamisessa. 

 

6.3 WWW-sivut 
EWS:ään on talletettu valmiita Web-sivuja demonstroimaan asioita, joita EWS:llä voi 

tehdä. Web-sivulta käsin on mahdollista kytkeä valintaruutujen avulla serverikortilla 

olevia neljää lediä päälle ja pois. Samalla sivulla voi kytkeä valintaruutujen avulla 

analogiatuloja päälle ja pois. Jos tulo on valittuna, ruudun perässä näkyy satunnainen 

lukuarvo, joka ei kuitenkaan kerro mitään, koska analogiatuloihin ei ole kytketty 

mitään. Toisella sivulla ohjataan kuvitteellista tuuletinta ja tarkkaillaan kuvitteellista 

lämpötilaa. Tuulettimen pyörimisnopeus valitaan kolmella radiopainikkeella. Tuuletin 

voi pyöriä nopeasti, kohtuullisesti tai hitaasti. Riippuen siitä mikä asento on valittuna, 

serverikortilla palaa nopeutta vastaava ledi. Kolmannella sivulla on tekstikenttä, johon 

lukijaa pyydetään kirjoittamaan oma nimensä. Painiketta klikkaamalla selaimeen 

ilmestyy uusi HTML-sivu, jossa on kyseiselle nimelle osoitettu tervehdysviesti. 

 

6.4 Tietoturvakysymykset 
EWS:ää voidaan käyttää kriittisissä sovelluksissa, jolloin on tärkeää, että ei-toivotut 

käyttäjät eivät pääse antamaan EWS:lle komentoja tai lukemaan sen sisältämiä tietoja. 

Perusohjelmisto on sellainen, että EWS:ään voidaan ottaa yhteys mistä tahansa IP-osoit-

teesta. Ohjelmisto on helposti muutettavissa sellaiseksi, että yhteydet ovat sallittuja vain 
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yhdestä tai useammasta IP-osoitteesta. Tällöin EWS kuuntelee vain näitä osoitteita 

palvelupyyntöjen varalta. 

 

Edellä mainittu suojaustapa ei ole kovin tehokas, koska kuka tahansa voi kuunnella 

yhteyttä. Sniffaamalla (sniffing) on mahdollista saada tietoonsa IP-osoite sekä  FTP:n 

salasana ja käyttäjätunnus. Tämä ongelma poistuu käyttämällä salausalgoritmia, esi-

merkiksi SSL:ää, ennen kuin data lähetetään EWS:n sovellusohjelmalle. Yhteyden 

sniffausta kokeiltiin Ethereal-ohjelmalla, ja mm. seuraavat tiedot saatiin näkymään 

suoraan (salasana ja käyttäjätunnus on muutettu): 

 
Source: 157.24.26.44 (157.24.26.44)

Destination: 157.24.26.50 (157.24.26.50)

File Transfer Protocol (FTP)

Request command: USER

Request arg: kayttaja

File Transfer Protocol (FTP)

Request command: PASS

Request arg: salasana 
 

EWS:ää ei ole tarkoitettu vastaamaan useisiin yhtä aikaa tuleviin palvelupyyntöihin. 

Vihamieliset tahot voivat ylittää EWS:n kapasiteetin lähettämällä tuhansia pyyntöjä 

yhtä aikaa (Denial of Service, DoS), jolloin EWS jumiutuu. Hyvä suojautumiskeino on 

asentaa palomuuri EWS:n ja ulkopuolisten koneiden väliin. 

 

Server.ini-tiedosto (kohta 7.2) on talletettu samaan hakemistoon HTML-sivujen kanssa 

(kohta 7.1). Hakemistoja voi tiedostojärjestelmästä johtuen olla vain yksi. Ulkopuolinen 

käyttäjä saattaisi yrittää noutaa kyseisen tiedoston HTTP:n avulla, ja saada näin ollen 

tietoonsa FTP:n käyttäjätunnuksen ja salasanan, koska tiedosto on ASCII-muotoinen. 

Tämän tiedoston noutaminen on kuitenkin ohjelmassa erikseen estetty. [Atmel 01a] 
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7. ATMELIN SULAUTETUN WEB-SERVERIN KÄYTTÖ 

EWS:n FTP- ja HTTP-palvelinsovellukset olivat käyttökunnossa ostohetkellä. SMTP- 

ja time-sovelluksista oli olemassa loppuun asti viimeistelemätöntä koodia. DHCP:n 

koodi oli valmis, mutta sen toiminnasta ei saatu varmuutta. 

 

7.1 FTP-yhteyden muodostaminen 
EWS toimii FTP-palvelimena. EWS kytketään RJ-45-kaapelilla verkkopistokkeeseen, 

kun siihen halutaan yhteys Ethernet-verkon yli. EWS:lle on oltava määritelty IP-osoite. 

IP-osoitteet määrittelee LTY:ssä ATK-keskus jokaiselle MAC-osoitteelle. FTP-yhteys 

voidaan muodostaa esim. Windowsin yksinkertaisella tekstipohjaisella FTP-ohjelmalla. 

Tiedostot saadaan listattua joko komennolla ls tai dir. Dir antaa hieman tarkemmat 

tiedot. Tiedoston poisto onnistuu komennolla dele. Tiedoston tallettaminen verkon yli 

onnistuu komennolla send, esim. SEND C:\html\index.htm. Laitteeseen sai 

yhteyden graafisella CuteFTP-ohjelmalla, mutta tiedostojen listaus saati siirto ei 

onnistunut. Laitteella voi olla korkeintaan yksi FTP-käyttäjä kerrallaan. 

 

 
Kuva 15. Tiedostojen listaus dir-komennolla FTP:n kautta 

 

EWS:ään saa FTP-yhteyden myös kytkemällä sen suoraan PC:n verkkokorttiin ristiin-

kytketyllä RJ-45-kaapelilla. Tällöin PC:n IP-osoite on muutettava väliaikaisesti sellai-

seksi, että se eroaa EWS:n osoitteesta vain viimeisen oktetin osalta, ellei näin ole jo 

ennestään. 
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7.2 Sarjaliikenneyhteyden muodostaminen 
Y-modeemiprotokollaa käytettäessä PC:n sarjaportti yhdistetään EWS:ään RS-232-

kaapelilla. Protokollan avulla voidaan tallettaa tiedostoja EWS:n flash-muistiin. Jos 

halutaan korvata jo olemassa oleva tiedosto, on vanha tiedosto ensin poistettava FTP:n 

avulla, koska tiedostojärjestelmä ei osaa kirjoittaa vanhan tiedoston päälle. Y-modeemi-

protokollassa data lähetetään 1024 tavun lohkoina. Onnistuneista lähetyksistä ei ilmoi-

teta, epäonnistuneista palautetaan NAK-viesti. [Whatis 03] 

 

EWS:n mukana tulee terminaaliohjelma, jolla voi konfiguroida EWS:n asetuksia (kuva 

16). Ohjelma kirjoittaa asetukset Y-modeemiprotokollan avulla serverin flash-muistissa 

sijaitsevaan server.ini-tiedostoon, kun Write-painiketta klikataan. Ohjelmalla voidaan 

määritellä kiinteä IP-osoite tai käyttää DHCP:tä, lähettäjän ja vastaanottajan sähköposti-

osoite sekä sähköpostipalvelin sekä FTP:n käyttäjätunnus ja salasana, jos FTP:tä halu-

taan käyttää. 

 
Kuva 16. Terminaaliohjelma EWS:n asetusten konfiguroimiseen 
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7.3 Sähköpostin lähetys 
Sähköpostin lähetystoimintoa ei ollut EWS:n koodissa ostohetkellä. SMTP-protokolla 

lisättiin koodin käännökseen ja sen vaatimat funktiokutsut lisättiin skriptiin. Tehtiin 

Web-sivu, jolla viestin otsikko ja itse viesti lähetetään skriptille. Ohjelma tehtiin sellai-

seksi, että Web-selaimeen lähetetään HTML-sivu, joka sisältää tiedon viestin lähe-

tyksen onnistumisesta tai siitä, missä kohdassa lähetysohjelman toiminta on keskey-

tynyt. PC:lle asennettiin PostCast Server 2 -sähköpostipalvelinohjelma. Palvelinohjel-

maan konfiguroitiin DNS-palvelimen IP-osoite 157.24.10.8, jonka kautta palvelin 

lähetti viestin keskuspalvelimelle ja sitä kautta lut.fi-sähköpostiosoitteeseen. HTML-

sivu on seuraavan kaltainen: 

 

�������������	�
�����������	���������	�����������	������������	���

�

 

�	���	����������	���	�����	���� ��
�����

�

�	���	����������	���	���� ��
�����	

�



�

 
Lähetä Tyhjennä

 
 

Web-selain lähettää lähetä-painiketta klikattaessa skriptille tiedon, että lomake on 

mailaus-tyyppinen. Otsikko- ja viesti-kenttien tiedot talletetaan osoitinmuuttujiin 

*otsikko ja *viesti. Tiedot kirjoitetaan globaaleihin muuttujiin (nyt message_data) 

seuraavan kaltaisella tavalla: 

 
sprintf(message_data,"%s\0", viesti);

 

Kirjoitus sisältää kuitenkin välivaiheita, joissa lähetteen sisältämät ’+’-merkit korvataan 

välilyönnillä. Verrataan lomakkeen tyyppiä ”mailaus” ennalta määriteltyihin arvoihin ja 

siirrytään kyseiseen kohtaan, jossa kutsutaan sendMail-aliohjelmaa. Parametrejä ei 

anneta. SendMail lukee server.ini:stä sähköpostipalvelimen IP-osoitteen sekä lähettäjän 

ja vastaanottajan sähköpostiosoitteet. Ohjelma avaa TCP-yhteyden kyseisen IP-

osoitteen porttiin 25. TCP suorittaa normaalit kättelytoimenpiteet. SendMail lukee 

palvelimen palauttaman viestin ja aloittaa komentojen lähetyksen, jos viestin alussa on 
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vastauskoodi 220. Jokaisen komennon jälkeen odotetaan uutta komennon hyväksymisen 

ilmaisevaa vastauskoodia ennen uuden komennon lähettämistä. DATA-komennon 

jälkeen lähetetään lähettäjän ja vastaanottajan osoitteet sekä globaaleissa muuttujissa 

sijaitsevat viestin otsikko ja itse viesti. Kun viesti on lähetetty, SMTP:n TCP-yhteys 

suljetaan ja sendMail palauttaa skriptille arvon 1. Tämän jälkeen lähetetään HTTP:n 

kautta selaimeen ilmoitus lähetyksen onnistumisesta, jonka jälkeen HTTP:n TCP-yhteys 

suljetaan. Jos sendMailin suoritus jostain syystä keskeytyy, eikä viestiä saada lähetettyä 

(palvelinohjelma ei ole päällä, server.ini:ssä ei ole palvelimen osoitetta, jne.), lähetetään 

virheilmoitus, joka kertoo missä kohdassa ohjelman suoritus on katkennut. 

 

Sähköpostin lähetyksen toimintaan saamisessa oli ongelmia. SMTP-yhteyttä piti tark-

kailla sniffausohjelmalla (sniffer program), jotta saatiin selville miksi palvelin ei vastaa 

EWS:n komentoihin. SMTP:ssä jokaisen komennon jälkeen pitää lähettää telanpalautus-

merkki ja rivinvaihtomerkki, jotka ovat C-koodissa \r ja \n. Jokaisen komennon 

jälkeen lähetettiin merkkijono ”\r\n”, mutta vasta katsomalla Ethernet-kehyksen 

SMTP-dataa havaittiin, että lähetys sisälsi vain heksadesimaalimuotoisen datan 0D 

(telanpalautus) ja rivinvaihtodata 0A oli jäänyt pois. Tästä syystä palvelin ei rekiste-

röinyt komentoa eikä vastannut siihen, eikä EWS voinut lähettää lisäkomentoja. 

Ohjelma alkoi toimimaan, kun merkkijonon loppuun lisättiin välilyönti, eli lähettämällä 

”\r\n ”, jolloin välilyönti jäi pois. 

 

SMTP:n lähdekoodissa havaittiin pieni ohjelmavirhe: terminaaliohjelma kirjoittaa 

sähköpostipalvelimen IP-osoitteen server.ini:in muodossa maillp, mutta SMTP-

funktio yritti lukea kohdasta mailIp. Kirjoitusvirhettä on erittäin hankala havaita 

lähdekoodista editorilla, jossa l:n ja I:n välillä on vain pieni ero. Virhe havaittiin vasta 

kun ohjelmaan asetettiin juoksevat palautusarvot 0–9 ja tieto palautusarvosta lähetettiin 

sähköpostin lähetysyrityksen päätteeksi selaimeen HTML-sivuna. Koodissa oli alun-

perin palautusarvo 1 onnistuneelle lähetykselle ja arvo 0 kaikille epäonnistuneille lähe-

tyksille, riippumatta siitä missä kohtaa ohjelman suoritus on katkennut. Ohjelma-

virheestä on pääteltävissä, että EWS:ää lähdekoodeineen ei ole testattu loppuun asti 

ennen myynnin aloittamista. 
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7.4 Kellonaikatietojen hakeminen 
EWS ohjelmoitiin hakemaan aikatiedot kahdella tavalla. Time-protokollalla haetun ajan 

avulla voidaan ohjelmoida sulautettu laite tekemään toimenpiteitä tiettyyn kellon- tai 

vaikka vuodenaikaan, daytime-protokolla puolestaan kertoo ajan ihmisen ymmärtä-

mässä muodossa. 

 

7.4.1 Ajan hakeminen time-protokollaa käyttäen 
Samassa aliverkossa olevalle tietokoneelle asennettiin yksinkertainen aikapalvelin-

ohjelma Absolute Time Server v2.0 beta 1 (kuva 17). Ohjelma on mahdollista asettaa 

toimimaan aikapalvelimena time-protokollaa käyttäen sekä TCP- että UDP-portteihin 

37 ja SNTP-protokollaa käyttäen porttiin 123.  

 

 
Kuva 17. Absolute Time Server -aikapalvelinohjelman käyttöliittymä 

 

EWS sisälsi ostohetkellä puutteelliset esimerkkifunktiot time- ja daytime-protokollille. 

Skripti ei kuitenkaan käyttänyt niitä. Itse tehtiin HTML-sivu, muuttujamäärittelyt ja 
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funktiokutsut skriptiin sekä perusteellisia muutoksia ajanhakufunktioihin. Ohjelma 

asetettiin lukemaan aikapalvelimen IP-osoite server.ini:stä. Ohjelma sisältää rivin 

 
time=TCPget(sock,4, time_data);

jossa luetaan TCPget-aliohjelman avulla avoinna olevasta soketista enintään 4 tavua 

dataa char-tyyppiseen 5-pituiseen taulukkoon time_data ja talletetaan int-tyyppiseen 

muuttujaan time luettujen tavujen määrä, joka voi olla pienempikin kuin 4, jos lähe-

tyksessä on vikaa. Onnistunut lähetys sisältää 32 bittiä, siis neljä 8-bittistä tavua. 

HTML-sivulle tulostettiin kyseiset neljä tavua sisältävien muistipaikkojen osoitteet ja 

arvot kymmenjärjestelmän desimaalilukuna. Kahdessa peräkkäisessä mittauksessa 

saatiin seuraavat tulokset: 
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Mittaukset on tehty 13 sekunnin välein. Aikatiedot kasvavat sekunti kerrallaan ja 

oktetin saavuttaessa luvun 255, oktetti nollautuu ja ylemmän oktetin lukua kasvatetaan 

yhdellä. Aikatietoja ei ole tarkoitettu kellonajan tarkistamiseen, sen sijaan prosessori 

voidaan asettaa lukemaan aikatiedot, ja jos haluttu ajankohta on saavutettu tai ohitettu, 

suoritetaan toimenpiteitä. Sekuntien muuttaminen vuosiksi, kuukausiksi, päiviksi, tun-

neiksi ja minuuteiksi vaatii ohjelmoijalta hieman laskemista tai muunnoksen suorittavan 

algoritmin ohjelmoimista. Liitteessä on esitetty yhden time-protokollalla tapahtuvan 

ajan hakemisen aiheuttama verkkoliikenne Windump-ohjelmalla tarkasteltuna [Liite II]. 

 

Kellotaajuudella 4,608 MHz käytettäessä 8-bittistä ajastinta pyyntö olisi suoritettava 

viimeistään 0,057 s välein. Tämä johtaisi todennäköisesti EWS:n ja palvelimen tukkeu-

tumiseen. 16-bittistä ajastinta käytettäessä pyyntö olisi suoritettava enintään 14,6 s 

välein, mikä on realistinen aikaväli. ATmega103:ssa on 16-bittinen ajastin, joten tämä 

on mahdollista. Ajastinta käytetään koodissa aikakatkaisuaikojen määrittämiseen 

EWS:n toimiessa asiakkaana. 
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7.4.2 Ajan hakeminen daytime-protokollaa käyttäen 
Varsinaista daytime-protokollaa ei käytetty, sillä aikatiedot haettiin SMTP-palvelimelta 

portista 25 eikä 13. Näin voidaan tehdä, jos SMTP-palvelimen palauttamaan 220-

viestiin sisältyy aikatiedot, aina näin ei suinkaan ole. Molemmat protokollat palauttavat 

ASCII-muotoisen viestin. Käytössä oli PostCast Server 2.4.71. Ohjelma palauttaa 

seuraavankaltaisen viestin, jossa päivämäärä ja aika ovat suomeksi: 

220 PostCast SMTP server (http://www.postcastserver.com/) ready at to,
27 helmi 2003 15:14:02
 
Viestistä poimittiin päivämäärä- ja aikatiedot ja lähetettiin ne HTML-sivuna selaimeen.  

 

7.5 DHCP:n käyttö 
EWS:n käyttämistä DHCP-asiakkaana kokeiltiin. Terminaaliohjelman avulla EWS 

asetettiin käyttämään DHCP:tä, kiinteä IP-osoite ei ollut käytössä. Ohjelman oli 

tarkoitus toimia siten, että hankittuaan IP-osoitteen, EWS lähettää sen sähköpostilla 

allekirjoittaneelle. Ethernet-liikennettä tarkkailtiin Ethereal-ohjelmalla. EWS lähetti n. 

10 sekunnin välein yleislähetyksenä DHCP-pyynnön. Pyyntöihin ei kuitenkaan vastattu, 

vaikka yhteyttä kuunneltiin kaikkiaan 8 pyynnön lähetyksen ajan. ATK-keskuksen 

mukaan LTY:n jokaisessa aliverkossa on DHCP-palvelin, joten palvelimen puutteen ei 

pitäisi olla este. On kuitenkin mahdollista ja peräti todennäköistä, että EWS ja LTY:n 

verkkojärjestelmät eivät ole täysin yhteensopivia. Asiaan ei perehdytty sen tarkemmin. 

 

Uudet kokoonpanoasetukset latautuvat joko virran kytkemisen tai resetoinnin jälkeen. 

Neljä lediä sytytetään pääohjelman alussa ja sammutetaan ennen ikuisen silmukan 

suorituksen aloittamista. Nyt resetointi aiheutti EWS:n neljän ledin syttymisen. Ledit 

sammuivat vasta tiedostojärjestelmän formatoimisen jälkeen. Tästä voidaan päätellä, 

että ledit palavat niin kauan, kun EWS:n DHCP-pyyntöihin ei ole vastattu ja EWS 

jatkaa yleislähetysten tekemistä. Tänä aikana EWS ei vastaa terminaaliohjelman 

lähetyksiin, joten ainoa tapa poistaa DHCP käytöstä on tiedostojärjestelmän formatointi. 

FTP:n tai HTTP:n avulla yhteyttä on mahdotonta saada, koska EWS:llä ei ole IP-

osoitetta, eikä pääohjelmassa ole ehditty FTP- ja HTTP-palveluista vastaavaan ikuiseen 

silmukkaan. 
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DHCP:n käyttö ei ole millään tavalla tarpeellista, jos EWS:lle on mahdollista antaa 

kiinteä IP-osoite, eli kun osoitteista ei ole pulaa. Liitteenä on Ethereal-ohjelmalla 

kaapattu EWS:n lähettämä DHCP-pyyntö [Liite III]. 

 
7.6 Yleinen käyttövarmuus 
EWS:n käyttämisessä LTY:n verkossa ilmeni ongelmia. Osoittautui, että käytettäessä 

EWS:ää asiakkaana, sillä ei saa yhteyttä eri aliverkossa sijaitseviin palvelimiin. Tämä 

johtuu siitä, että EWS:ään ei voi konfiguroida aliverkon peitettä eikä oletusyhdys-

käytävää. Näiden toimintojen lisäämiseksi olisi tehtävä muutoksia ohjelmakoodiin. 

LTY:n verkko on jaettu aliverkkoihin esimerkiksi osaston mukaan. EWS sijaitsi 

fyysisesti Tieto-sähkötalossa. IP-osoite oli 157.24.26.50, jossa aliverkon peite on 

255.255.255.0. EWS:llä voitiin käyttää vain palvelimia, joiden IP-osoitteen alkuosa on 

157.24.26. Tämä estää sähköpostin lähettämisen LTY:n pääsähköpostipalvelimen 

stalk.cc.lut.fi kautta, jonka IP-osoite on 157.24.8.95. EWS:n käyttäminen FTP- ja 

HTTP-palvelimena sen sijaan onnistui myös eri aliverkosta. [Atmel 01b] 

 

Käytössä osoittautui, että EWS jumiutuu usein, eikä komentoja näin ollen voitu antaa. 

Alkuvaiheessa tiedostojen siirto FTP:llä EWS:lle ei onnistunut koskaan. Ohjelma 

jumiutui paikalleen, jolloin Windowsin FTP-ohjelma oli suljettava ja EWS resetoitava. 

Ongelmia oli myös tiedostojen poistossa. Yhteys alkoi toimimaan vasta kun 

ohjelmakoodi oli ladattu EWS:ään uudelleen. Myöhemmin FTP osoittautui toimivaksi 

tiedostojen siirtotavaksi. On kuitenkin huomattava, että EWS aikakatkaisee FTP-

yhteyden, jos käyttäjä on ollut liian pitkään antamatta komentoja. Yleensä FTP jumiutui 

joko ensimmäisen tiedoston siirrossa tai vasta useiden (yli 5) tiedostojen siirron jälkeen. 

 

Tiedostojen lähettämisessä Y-modeemiprotokollalla ongelmia ei ollut niin paljon. 

Terminaaliohjelma vaati aluksi useita yrityksiä, ennen kuin server.ini-tiedoston 

siirtäminen EWS:ään onnistui. Tiedonsiirron onnistuminen huomataan tiedonsiirron 

tilaa ilmaisevasta kasvavasta palkista. Myöhemmin käyttövarmuus parani. 
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WWW-sivun lataaminen ei aina onnistunut. Joskus sivulla näkyi merkkejä, jotka eivät 

kuuluneet sinne. Joskus Web-sivulla näkyi pieniä osia itse HTML-koodista, ja joskus 

valintaruuduissa näkyi valinta, vaikka sellaista ei oltu tehty. Edellä mainituilla vioilla ei 

kuitenkaan ollut vaikutusta ledien palamiseen eli varsinaisiin sovellusta ohjaaviin 

signaaleihin. EWS:n tiedostojärjestelmä vikaantui kerran niin, että se kopioi sisältämi-

ään tiedostoja muistiin monena kappaleena. Joskus yritettäessä poistaa tiedosto FTP:llä, 

tuli virheilmoitus, että tiedostoa ei voida avata eikä näin ollen poistaa, vaikka se näkyi 

listauksessa. Tiedostojärjestelmä (flash-muisti) jouduttiin formatoimaan tällaisen vir-

heen seurauksena. Formatointi tapahtuu oikosulkemalla expansion port -liitännän pinnit 

1 ja 2 ja resetoimalla laite. Tämän jälkeen kaikki tiedostot flash-muistista häviävät, ja 

tiedostot joudutaan siirtämään EWS:ään uudelleen. Prosessorin ohjelmakoodi ei häviä.  

 

Yleisesti ottaen EWS toimi HTTP-palvelimena hyvin. FTP-käytössä ongelmat olivat 

vakavampia. Ongelmatilanteisiin auttaisi sisäisen vahtikoiran käyttöönotto, jolloin 

prosessori jumiuduttuaan resetoisi itse itsensä, ellei vahtikoiran laskuria nollattaisi 

tietyn väliajan välein. Toiminto ei ollut sisällytetty ostettuun koodiin. Mahdollinen 

ongelmatilanne on myös se, että yritetään päivittää server.ini-tiedosto FTP:n kautta. 

Tiedosto on ensin poistettava, ja sen jälkeen on lähetettävä uusi versio tilalle, koska 

tiedostojärjestelmä ei osaa kirjoittaa vanhan päälle. Jos ohjelma jumiutuu, kun tiedosto 

on poistettu ja uutta ei ole ehditty lähettää, joudutaan käymään EWS:n vieressä 

kirjoittamassa uusi tiedosto EWS:n muistiin terminaaliohjelmalla, koska EWS lukee 

FTP:n käyttäjätunnuksen ja salasanan kyseisestä tiedostosta. 

 

7.7 Ohjelman käyttämien kellojaksojen määrän tarkastelu 
EWS:ään lisättiin toiminto, jolla voidaan lukea FTP- ja HTTP-palvelupyyntöjen tarkis-

tamiseen sekä viimeisimmän HTTP-palvelupyynnön suorittamiseen kuluva aika. 

FTP:hen toimintoa ei lisätty, koska FTP-istunto kestää vähintäänkin useita sekunteja. 

Palvelin joutuu pollaamaan FTPD- ja HTTPD-aliohjelmia jatkuvasti, mikä kuluttaa 

prosessorin resursseja mahdollisilta muilta tehtäviltä. ATmega103-prosessorissa on 

kolme sisäistä ajastinta, kaksi 8-bittistä ja yksi 16-bittinen. Näistä oli täysin vapaana 

yksi 8-bittinen ajastin, toisia käytettiin koodissa muihin tarkoituksiin. 
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Rekisteri TCCR2 (Timer/Counter Control Register 2) sisältää ajastimen numero 2 ase-

tukset. Rekisteri on 8-bittinen prosessorin kaikkien rekistereiden tapaan. 7 alinta bittiä 

ovat käytössä. Rekisterin avulla voidaan määrittää laskennan suunta (ylös/alas), kytkeä 

nollaustoiminto, asettaa pulssijonomoodin asetuksia sekä asettaa kellotaajuuden 

skaalauskerroin väliltä 0–1024. Skaalauskertoimella jaetaan prosessorin kellotaajuus, 

jolloin laskuri kasvaa hitaammin, eikä ylivuotoa pääse tapahtumaan. Prosessori toimi 

nyt 4,608 MHz kellotaajuudella. 
 

Taulukko 14. TCCR2:n bittien merkitys 

Bitti Merkitys 
PWM2 jos 1, laskurin PWM-moduloitu arvo syötetään prosessorista ulos 
COM21, COM20 PWM:n OCR2-asetuksia 
CTC2 jos 1, laskuri nollataan saavuttaessa OCR2:n ilmoittamaan arvoon 
CS22, CS21, CS20 3-bittinen skaalausarvo 0–1024 
 

 

Rekisteri TCNT2 (Timer/Counter 2) sisältää laskurin 8-bittisen arvon. OCR2 (Output 

Compare Register 2) sisältää vertailuarvon, jota voidaan käyttää käytettäessä TCNT2:ta 

ajastimena. Saavutettaessa OCR2:n arvo, voidaan suorittaa tiettyjä toimenpiteitä. 

Rekisteriarvojen asettaminen C-koodiin onnistuu tavallisten muuttujaan sijoitusten 

tapaan. Esimerkiksi seuraava rivi asettaa rekisterin TCCR2 arvoksi heksadesimaali-

luvun 4, joka vastaa bittijonoa 100. 

 
TCCR2 = 0x04;

 

Pääohjelman koodiin asetettiin TCNT2:n nollaus ennen aliohjelmiin siirtymistä ja 

laskuriarvon talletus globaaliin char-tyyppiseen muuttujaan joko aliohjelmasta palaa-

misen jälkeen tai juuri ennen aliohjelmasta palaamista. Char-tyyppistä muuttujaa on 

käytettävä, koska se on rekisterin tapaan 8-bittinen. Toiminnolle tehtiin lomakkeen 

sisältävä HTML-sivu sekä vaadittavat lisäykset skriptiin. Painiketta klikkaamalla tuli 

näkyviin uusi HTML-sivu, joka sisälsi tiedon FTPD- ja HTTPD-aliohjelmien käyttä-

mistä kellojaksoista edellisellä pääohjelman ikuisen silmukan kierroksella, sekä tiedon 

edellisen HTTP-palvelun, eli käytännössä laskuritietojen hakemisen, käyttämistä kello-

jaksoista. 
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Tiedot haettiin 11 kertaa. FTP:n ja HTTP:n tarkistuksiin sekä viimeisimpään HTTP-

palveluun kuluvasta ajasta saatiin taulukossa 15 näkyvät tulokset. Tarkistuksiin kulunut 

aika laskettiin yhtälöllä (1), missä tAVG on keskimääräinen tarkistuksiin kulunut aika, 

NAVG on keskimääräinen kuluneiden skaalattujen kellojaksojen lukumäärä (liitteen IV 

luku), S on skaalauskerroin ja fCLK on kellotaajuus. 

 

CLK
AVGAVG f

SNt ⋅=     (1) 

 

Taulukko 15. Jatkuvan pollauksen kuluttamien kellojaksojen mittaustulokset 
Toiminto Kellojaksot keskimäärin Kulunut aika keskimäärin 

HTTPD tarkistus 808 0,18 ms 
FTPD tarkistus 540 (arvio) 0,12 ms (arvio) 
HTTPD palvelu 900 (arvio) 0,20 ms (arvio) 

 

Mittaukset suoritettiin skaalauskertoimilla 8, 64, 256 ja 1024. Skaalauskerrointa 0 ei 

käytetty, koska silloin olisi tapahtunut ylivuoto joka mittauksella. Ylivuotoja tapahtui 

myös muilla skaalauskertoimilla. Ainoastaan HTTPD-tarkistuksen kellojaksojen määrä 

pysyi täysin samana mittauksesta toiseen. FTPD-tarkistuksen ja HTTPD-tarkistuksen 

kellojaksojen määrissä oli suuria heittoja. Keskiarvoa ei kannata laskea, koska yksit-

täinen prosessorin sisäinen suuren luokan heitto vääristäisi tulosta huomattavasti. Sen 

sijaan taulukon 15 arviot kuluneista kellojaksoista perustuvat mediaaneihin, moodeihin 

ja yleisimpiin arvoihin, kun otetaan huomioon kaikki skaalauskertoimet. [Liite IV] 

 

Ohjelman kuluttamien kellojaksojen määrää arvioitiin karkeasti kääntämällä C-kielinen 

koodi assembly-koodiksi, laskemalla käskyjen määrä, ja huomioimalla kunkin käskyn 

viemä kellojaksomäärä. Käskyjen kellojaksomäärät vaihtelivat 1 kellojaksosta 4 kello-

jaksoon niin, että 1 kellojakson käskyjä oli eniten, 2 kellojakson käskyjä lähes yhtä 

paljon ja 3–4 kellojakson käskyjä muutamia kappaleita. Määrä laskettiin vain HTTPD-

tarkistuksille, koska sen arvo ei mittausten mukaan vaihdellut. HTTPD-aliohjelma 

sinänsä vie vain n. 30–35 kellojaksoa, sen sisältämä TCPlistenport-aliohjelmakutsu vie 

jo n. 480 ja TCPpopen-aliohjelmakutsu n. 930 kellojaksoa. TCPlistenport sisältää 10 

kertaa suoritettavan silmukan ja TCPpopen kaksi 10 kertaa suoritettavaa silmukkaa. 

Tällä tavalla määräksi saatiin noin 1440 kellojaksoa. Todellisuudessa silmukoita 
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suoritettaneen vähemmän kuin 10 kertaa. Tästä johtuu, että kellojaksomääräksi saatiin 

liian suuri luku. Asiaa ei selvitetty sen enempää, laskenta ainoastaan vahvisti mittausten 

antamien lukujen suuruusluokan oikeaksi. 

 

Sisäistä laskuria voitaisiin käyttää toisella tavalla esimerkiksi niin, että määriteltäisiin 

OCR2:n avulla tietty määrä kellojaksoja, jonka jälkeen C-kielistä muuttujaa kasvatettai-

siin yhdellä, laskuri nollattaisiin, ja laskeminen aloitettaisiin alusta. Muuttujan arvo 

lähetettäisiin Web-sivulle, ja siitä nähtäisiin kuluneiden kellojaksojen määrä. Jos 

muuttujaa kasvatettaisiin 10 kellojakson välein, tulosten tarkkuus olisi vain 10 

kellojaksoa. Toisaalta muuttujan kasvattaminenkin kuluttaa kellojaksoja. 

 

Yksi keino ohjelman suorituksen etenemisen seuraamiseen on ohjelmasimulaattorit. Eri 

prosessoreille on olemassa ohjelmistosimulaattoreita, joilla assembly-kielisen ohjelman 

etenemistä voidaan seurata kellojakso kellojaksolta. Simulaattorin avulla nähdään, 

kauanko eri käskyjen suoritukset tai hyppäykset aliohjelmaan kestävät. ATmega103:a 

voi simuloida AVR Studio -ohjelmalla. Ohjelmalla voi seurata mm. kulunutta aikaa, 

kellojaksojen määrää, rekisterien sisältöä, muistin sisältöä, suoritettavia käskyjä para-

metreineen sekä ohjelmarivin numeroa. Simuloinnissa käytettiin 5 MHz kellotaajuutta, 

koska oikeaa 4,608 MHz taajuutta ei voinut valita ja 5 MHz oli lähinnä oikeaa. Joka 

simuloinnilla saatiin sama tulos. Saadut tulokset on esitetty taulukossa 16. Tulokset 

poikkeavat mitatuista hieman, mutta suuruusluokka on sama. 
 

Taulukko 16. HTTPD:n ja FTPD:n kuluttamien kellojaksojen simulointitulokset 

Toiminto Kellojaksot Kulunut aika 
HTTPD tarkistus 746 0,15 ms 
FTPD tarkistus 1090 0,22 ms 

 

Aliohjelmien käyttämien kellojaksojen määrällä on merkitystä, jos EWS:ään kytketään 

Ethernet-ohjaimen lisäksi toinen tai useampia uutta dataa tuottavia oheislaitteita. Datan 

vastaanotto-ohjelma voidaan lisätä Round-Robin tyyppisesti ikuiseen silmukkaan, tai 

vaihtoehtoisesti sille voidaan asettaa prioriteetit niin, että aina kun uutta dataa saapuu, 

siirrytään datan vastaanotto-ohjelmaan, kuten Ethernet-ohjaimen tapauksessa on 

menetelty. Tämä onkin järkevintä, koska HTTP- tai FTP-palvelu voi kestää useita 
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sekunteja. Toisaalta jos oheislaitteen prosessoriaika kasvaa liian pitkäksi, EWS:n 

palvelua käyttävä asiakasohjelma aikakatkaisee yhteyden. 

 
7.8 Minimisovellus 
EWS:n lähdekoodien pohjalta tehtiin minimisovellus, jonka tarkoituksena oli tutkia, 

kuinka pieneen muistitilaan voidaan mahduttaa analogiatuloja lukeva ja sulautetulle 

järjestelmälle, tässä tapauksessa ledeille, signaaleja tuottava ohjelmisto. Järjestelmän 

tuli pystyä lähettämään kahden AD-kanavan jännitearvo selaimeen, ja selaimesta käsin 

piti pystyä kytkemään kahta lediä päälle ja pois. 

 

AD-kanaviin tuleva jännite on oltava välillä 0–5 V. Jännitettä vastaa lukuarvo välillä 0–

1000. AD-kanaviin kytkettiin jännite teholähteestä. Tutkittiin mahdollisuutta liittää jär-

jestelmään tuuletin. Todettiin, että tuuletinta ei voi liittää EWS:ään suoraan, sillä pieni-

kokoinen PC:n tuuletin kuluttaa virtaa 5 V:lla n. 70 mA. Digitaalisten I/O-linjojen 

jännite on 5 V ja suurin sallittu virta 20 mA. Tuulettimen liittäminen vaatisi erillisen 

ohjauspiirin.  

 

Koodiin jätettiin C-kielisistä protokollatiedostoista jäljelle vain pääohjelma main, 

ethernet, ip, tcp, arp, httpd ja script. Muun muassa FTP, Y-modeemiprotokolla ja koko 

tiedostojärjestelmä poistettiin. IP- ja MAC-osoitteet kirjoitettiin koodiin suoraan ilman, 

että ne luetaan server.ini:stä. ICMP poistettiin, jonka jälkeen EWS ei enää vastannut 

pingaukseen. UDP on myös tarpeeton, jos sovelluksessa käytetään vain HTTP:tä eikä 

esim. DHCP:tä. Y-modeemiprotokolla on tarpeeton, ellei tiedostojärjestelmää ole. IP:stä 

ja TCP:stä poistettiin kaikki sellaiset funktiot, jotka eivät ole välttämättömiä. HTTP 

jätettiin käännökseen, koska juuri sitä käytetään signaalien tuottamiseen HTML-sivujen 

avulla. Protokollasta poistettiin kuitenkin kaikki tarpeeton, kuten tiedostojen ja virhe-

ilmoitusten lähettäminen. IP- ja MAC-osoitteiden vastaavuuksista huolehtivaa ARP:tä 

ei voida poistaa. Taulukossa 17 on esitetty, kuinka paljon jäljelle jääneiden protokolla-

tiedostojen kokoa saatiin pienennettyä.  

 

TCP:hen jäi jäljelle koodia enemmän kuin muihin toimintoihin yhteensä. TCP on 

monimutkainen protokolla, mikä näkyy myös koodista. TCP on kuitenkin säilytettävä 
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monimutkaisena, jos halutaan palvella TCP-standardia noudattavaa asiakasselainta. 

TCP:tä saisi luultavasti kutistettua kirjoittamalla koko TCP-koodin uudestaan. Skriptistä 

ja HTTP:stä löytyi paljon kutistamisen varaa. 

 
Taulukko 17. C-tiedostojen koon pienentyminen 

.c-tiedosto Koko ennen [kt] Koko jälkeen [kt] Kutistumis-% 
arp 1,70 1,70 0 

ethernet 5,31 4,94 7,0 
httpd 13,2 4,27 68 

ip 3,97 3,73 6,0 
main 1,52 1,31 14 
script 12,1 2,13 82 
tcp 33,4 30,7 8,0 

Yhteensä: 71,2 48,7 32 
 

Httpd.c:n koodiin kirjoitettiin yksinkertainen HTML-sivu, joka lähetetään asiakkaan se-

laimeen get-pyynnön saapuessa EWS:n IP-osoitteeseen. Muita sivuja ei ole mahdollista 

ladata muuttamatta koodia. Sivun kautta voi sytyttää kaksi lediä ja kytkeä kaksi analo-

giatuloa päälle tai pois sekä lukea niiden arvot. Näin erillinen flash-muisti HTML-si-

vuille jäi tarpeettomaksi. HTML-sivu kirjoitettiin koodiin seuraavalla tavalla (yksi rivi): 

sprintf(pageBuffer,"Ledit.<br><FORM ACTION=%c/form%c
METHOD=POST><INPUT TYPE=%chidden%c NAME=%cform%c VALUE=%cio%c><INPUT
TYPE=%ccheckbox%c NAME=%cled1%c><INPUT TYPE=%ccheckbox%c
NAME=%cled2%c>LED 1-2<P><br> Analogiatulot.<br><br><INPUT
TYPE=%ccheckbox%c NAME=%cad0%c CHECKED> Value on AD channel
0:<P><INPUT TYPE=%ccheckbox%c NAME=%cad1%c CHECKED>Value on AD channel
1:<P><INPUT TYPE=%csubmit%c VALUE=%cUpdate%c><P></FORM>", '"', '"',
'"', '"', '"', '"', '"', '"', '"', '"', '"', '"', '"', '"', '"', '"',
'"', '"', '"', '"', '"', '"', '"', '"');

 

HTML-standardin vaatimat heittomerkit on lisättävä esimerkiksi yllä esitetyllä tavalla, 

koska muussa tapauksessa kääntäjä tulkitsisi ensimmäisen HTML-koodissa olevan 

heittomerkin tulostettavan merkkijonon lopetusmerkiksi. Alun perin merkkejä oli 52, 

mutta niiden määrää alennettiin kääntäjässä olevan virheen takia alle 32:een. Kääntäjän 

virheen takia ledi- tai analogiatulomäärittelyjä voi olla yhdessä sprintf-lauseessa em. ta-

valla koodattuna yhteensä korkeintaan viisi. Osa heittomerkeistä menee lomakkeen esit-

telyyn ja piilotiedon määrittelyihin. Kääntäjä tuotti seuraavanlaisen virheilmoituksen: 
 
!X Cannot recover from assertion: argindex < 32 at internal source
file ..\avr.c(13213)

Please report to "ImageCraft" support@imagecraft.com
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Sivu näkyi selainikkunassa seuraavasti: 
 
Ledit. 

LED 1-2  
Analogiatulot. 

Value on AD channel 0:  

Value on AD channel 1:��

��������  
 
 

Lähetä-painike ei näkynyt oikein, sen tilalla näkyi tekstin ”/UpdateH” sisältävä teks-

tikenttä. Tietojen lähetys onnistui siirtämällä kursori vilkkumaan tekstikenttään ja 

painamalla Enter. Kun molemmat ledit valittiin ja analogiatuloihin kytkettiin 4,2 V 

jännite, saatiin vastaukseksi seuraavat tiedot: 
 
2 Ledia: 1 1  
2 Analogiatuloa: 887 886 
Paina Back antaaksesi uudet arvot 
 
 
Kun ledit kytkettiin pois ja vain ensimmäinen analogiatulo päälle 0,3 V jännitteellä, saa-

tiin vastaukseksi seuraavat tiedot: 
 
2 Ledia: 0 0  
2 Analogiatuloa: 80 off 
Paina Back antaaksesi uudet arvot 
 
 
 
Koodin koko saatiin pudotettua 16 %:iin koko muistin koosta eli 20,5 kilotavuun. 

ImageCraft C-kääntäjässä on koodin pakkaustoiminto, jolla koodin kokoa saadaan pie-

nennettyä entisestään. Nyt käytössä olleessa kääntäjän normaaliversiossa pakkaustoi-

mintoa voi käyttää vain 30 kertaa, 300 € enemmän maksavassa Professional-versiossa 

käyttökertojen määrä on rajoittamaton. Pakkaustoiminnon avulla koodi vei 14 % muis-

tista eli 18 kt. RAM-muistiksi ei riittänyt koskaan prosessorin sisäinen 4 kt:n muisti, 

ulkoinen 32 kt muisti oli aina oltava valittuna kääntäjän asetuksista. Käyttövarmuus oli 

minimisovelluksessa hyvä mm. koodin yksinkertaisuuden vuoksi ja siksi, että proses-

sorin ei tarvinnut hakea dataa ulkoisesta flash-muistista. 
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8. VERKONHALLINNAN APUOHJELMAT 

Erilaiset verkonhallinnan apuohjelmat ovat hyviä apuvälineitä, kun yritetään saada 

verkkoon kytketyt koneet keskustelemaan keskenään. Ping-ohjelmalla testataan, 

muodostuuko kahden koneen välille yhteys. Ellei yhteyttä muodostu määritellyssä 

ajassa, yhteys aikakatkaistaan. Ping löytyy sekä Windowsista että Unixista. Tracert-

ohjelmalla voidaan tutkia, minkä koneiden tai reitittimien kautta IP-datagrammi kulkee 

määränpäähänsä. [Liite V] 
 

Unixin komennolla host saadaan selville tietyn koneen IP-osoite. Seuraavassa esimerkki 

komennon käytöstä: 

 
maa3:~>host stalk.cc.lut.fi
stalk.cc.lut.fi has address 157.24.8.95 
 
 
PuTTY-pääteohjelmalla voidaan ottaa helposti yhteys mihin tahansa palvelinkoneen 

porttiin, missä on jokin palvelu. Windowsissa ei ole tällaista ohjelmaa vakiona. 

Ohjelman avulla voidaan ”keskustella” esimerkiksi SMTP-palvelimen kanssa. Liitteessä 

VI on esitetty esimerkki, jossa PuTTY 0.53b -ohjelmalla on otettu yhteys tieto-

koneeseen, jossa on PostCast Server 2, ja muodostettu sähköpostiviesti antamalla proto-

kollan mukaiset SMTP-komennot. PostCast Server on lähettänyt viestin eteenpäin 

LTY:n pääsähköpostipalvelimen stalk.cc.lut.fi kautta. Tällä tavalla lähetetystä viestistä 

puuttuvat tavalliset From:-, To:- ja Subject:-kentät, ellei niitä kirjoiteta viestin alkuun 

erikseen omille riveilleen. SMTP-yhteyden testaaminen tällä tavalla ennen hankalasti 

ohjattavan sulautetun laitteen käytön yrittämistä on järkevää. 
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Windump-sniffausohjelma (Ethernetin kuuntelu/tarkkailuohjelma) on Unixissa toimivan 

Tcpdump-ohjelman Windows-versio. Ohjelmalla voidaan tarkkailla verkossa kulkevaa 

liikennettä. Ethernetissä kaikki kehykset kulkevat kaikkien koneiden verkkokorttien 

kautta, joten on mahdollista tarkkailla oman tietoliikenteensä lisäksi myös muiden käyt-

täjien tietoliikennettä. Tällainen toiminta on kuitenkin kiellettyä. Koneen verkkokortille 

tulee liikennettä, kun verkkokortin toinen valo vilkkuu eli jatkuvasti. Komennolla 
 
windump -vv host 157.24.26.44 and 157.24.26.50 > wind.txt
 
 
ohjelma asetetaan tarkkailemaan vain EWS:n ja PC:n välillä kulkevaa liikennettä ja 

tulostamaan tiedot tiedostoon wind.txt. Liitteessä II on esitetty tiedot verkkoliikenteestä, 

joka kulkee em. laitteiden välillä, kun PC pyytää EWS:ää noutamaan kellonaikatiedot 

PC:ltä ja lähettämään ne takaisin selaimeen (kohta 7.4.1). PC:ltä lähtee EWS:lle useita 

datapaketteja, joissa on ilmoitus Bad TCP checksum. Tämä tarkoittaa, että PC:n lähettä-

män TCP-segmentin tarkistussumma-kentän tieto ei vastaa ohjelman segmentille 

laskemaa tarkistussummaa. EWS:n lähettämissä segmenteissä vikaa ei havaittu 

koskaan. Palvelu kuitenkin toimii väärästä tarkistussummasta huolimatta. S, P ja F-

kirjaimet tarkoittavat TCP:n SYN-, PSH- ja FIN-lippuja. Soketteja on auki kaksi yhtä 

aikaa, EWS:n portti 80 ja PC:n portti 1671 sekä toisaalta EWS:n portti 1204 ja PC:n 

portti 37. Sekä EWS että PC toimivat yhtä aikaa sekä palvelimena että asiakkaana, tosin 

eri palveluille. 

 
Ethereal (kuva 18) on graafinen sniffausohjelma, joka on saatavissa eri käyttöjärjes-

telmiin. Ohjelma voittaa komentorivipohjaiset ohjelmat selvästi monipuolisuudessa ja 

käytön helppoudessa. Ohjelmalla näkyy kaikki Ethernet-kehyksessä kulkeva infor-

maatio eriteltynä kerrosmallin kerroksien osuuksiin. Ohjelma kertoo kaikkien kehyksen 

kenttien nimen ja sisällön. Kehyksiä voi listata protokollan, saapumisajan, lähettäjän tai 

vastaanottajan mukaiseen järjestykseen. Esitettäviä kehyksiä voi suodattaa niin, että 

näkyvillä on vain olennaiset kehykset. Tiedot saa halutessaan talletettua teksti-

tiedostoon. 
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Kuva 18. Ethereal-ohjelma 
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9. YHTEENVETO 

Sulautettujen laitteiden liittäminen Internetiin osoittautui melko yksinkertaiseksi. Myyn-

nissä on valmiita sekä laitteiston että ohjelmiston sisältäviä paketteja. On myös mahdol-

lista ostaa protokollapinon koodi erikseen, ja sovittaa se omaan laitteistoonsa. Hieno-

säätöä tarvitsee välttämättä tehdä vain koodin laitteistoläheisiin osiin. Internetiin 

voidaan liittää prosessoreja, joiden suorituskyky on pieni ja hinta halpa. 

 

EWS:n käyttövarmuus osoittautui ongelmalliseksi. Pieniä virheitä, jumiutumista ja 

palvelupyyntöihin vastaamattomuutta esiintyi varsin paljon. Ei kuitenkaan ole syytä 

yleistää ongelmia kaikkiin vastaavanlaisiin laitteisiin. EWS on suunniteltu ainakin pari 

vuotta sitten, ja uudempien laitteiden käyttövarmuus voi olla paremmalla tasolla. Ei 

voida myöskään sulkea pois mahdollisuutta, että EWS olisi vioittunut staattisen sähkön 

purkauksen takia, vaikka laitteen käsittelyssä onkin noudatettu suurta varovaisuutta. 

Tämä on kuitenkin epätodennäköistä, koska täydellistä toimimattomuutta ei esiinny 

missään laitteen ominaisuudessa ja laitteen käyttövarmuus FTP:n osalta parantui ajan 

myötä, kun tiedostojärjestelmä oli formatoitu useamman kerran. Huonon toiminnan syy 

voi olla myös Atmel AVR-prosessorisukupolven huono laatu. Tällaisen yleistyksen 

tekemiseksi pitäisi olla enemmän kokemusta työskentelystä sekä AVR- että muitten 

laitteiden kanssa. Yksi mahdollinen syy huonoon toimintaan on yksinkertaisesti "netin 

jumittaminen", minkä monia syitä on vaikea arvailla. Syy FTP:n huonoon toimintaan 

voi löytyä myös Windowsin FTP-ohjelman jumiutumisesta. Minimisovelluksessa 

käyttövarmuus oli hyvä, joten suurin syyllinen huonoon toimintaan lienee erillisen 

flash-muistin vaativa suhteellisen monimutkainen tiedostojärjestelmä. 

 

Työssä käytettiin verkkoliikenteen seurantatyökaluja, jotka osoittautuivat erinomaiseksi 

apuvälineiksi selvitettäessä vikojen syitä, jos verkkoon liitetyt laitteet eivät suostu 

keskustelemaan keskenään. Samalla kuitenkin havaittiin, että hakkerit pystyvät sala-

kuuntelemaan yhteyttä: mm. AOL Instant Messenger -viestit, FTP:n ja Telnetin käyt-

täjätunnus ja salasana sekä verkkolehden lukemiseen vaadittavat tunnus ja salasana on 

mahdollista poimia verkkoliikenteestä. Merkitystä ei ole sillä, ovatko lähetykset omia 

vai vieraita: Ethernetin rakenteesta johtuen kaikki lähetykset kulkevat samassa lähi-

verkossa kaikkien tietokoneiden kautta, ja jokainen kone lukee itselleen tarkoitetut lähe-
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tykset tunnistetietojen avulla. Tietoturvakysymykset on otettava huomioon suunnitel-

taessa Internetiin liitettävää sulautettua järjestelmää, joka sisältää salaisiksi luokiteltavia 

tietoja tai joka ohjaa kriittistä sovellusta. Ylimääräisten käyttäjien pääsy voidaan estää 

palomuurin avulla tai ohjelmallisesti. Web-serverin ohjelmistoon voidaan lisätä yhtey-

den salakuuntelemisen estävä salausalgoritmi, ellei sellaista ole valmiina ostetussa 

paketissa. Tietoturvallisuus ja tämän työn osoittamat riskit kannattaa huomioida myös 

jokapäiväisessä tietokoneella tapahtuvassa Internetin käytössä. 

 

Internet-yhteys ei kuluttanut tutkitun sulautetun järjestelmän kapasiteettia liikaa. Eniten 

kapasiteettia kului, kun palvelimelle tuli palvelupyyntö ja palvelin lähetti esim. HTML-

sivun. Järjestelmälle annetaan komentoja tai sen tila tarkistetaan tavallisesti harvoin. 

Kapasiteettia kuluttavat koko ajan mutta vähän tarkistukset, onko palvelimelle saapunut 

palvelupyyntöjä. Nämä tarkistukset (FTP ja HTTP) veivät Atmelin tapauksessa 

yhteensä alle 2000 kellojaksoa prosessoriaikaa. Tarkistuksia voidaan tehdä niin harvak-

seltaan kuin halutaan, tärkeimmille tehtäville voidaan asettaa korkeammat prioriteetit. 

Jos pyyntöön ei vastata useiden sekuntien jälkeen, vastaan tulee asiakkaan aikakatkaisu-

aika, mutta jos asiakasohjelmaa on joku käyttämässä, pyynnön voi tehdä uudestaan niin 

kauan kunnes palvelin on tärkeämmästä sovelluksesta vapaa vastaamaan asiakkaan 

pyyntöihin. 
 

ATmega103 on suuritehoinen ja kallis sulautetun järjestelmän prosessoriksi. EWS:n 

ohjelmisto on monipuolinen sisältäen ominaisuuksia, joita ei tarvita kaikissa yksin-

kertaisissa Internetiin liitetyissä sulautetuissa järjestelmissä. Tarvittavat protokollat 

tulisi saada tiivistettyä mahdollisimman pieneen ja halpaan prosessoriin niin, että 

koodin koko on mahdollisimman pieni. EWS:ssä ongelmana ei ollut muistin riittävyys, 

mutta se tulee ongelmaksi yritettäessä liittää Internetiin sulautetuissa järjestelmissä ylei-

sesti käytettäviä pienitehoisia kontrollereita (esim. PIC). 
 

Sähkö on kiistatta yksi kaikkien aikojen tärkeimmistä keksinnöistä. Teollisuuden 

ohjausjärjestelmien ja tavallisten kodinkoneiden sähköistymisessä ensimmäinen askel 

oli laitteiden liittäminen sähköverkkoon. Toinen askel oli mikroprosessorin sulaut-

taminen laitteisiin, jolloin ne muuttuivat sulautetuiksi järjestelmiksi. Kolmas askel voi 

olla laitteiden verkottuminen. Jää nähtäväksi, kuinka laajasti kolmas askel toteutuu. 
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LIITE I 

HTML-SIVU 
Yksinkertainen, kaksi lomaketta sisältävän HTML-sivun esittävä koodi: 
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>
Selainikkunan yläpalkissa näkyvä otsikko
</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<!-kommentti, ei näy sivulla -->
<br>
Kirjoita tähän nimesi:
<br>
<FORM METHOD="post" ACTION="/lomake">
<INPUT TYPE="hidden" NAME="lomake" VALUE="nimi">
<INPUT TYPE="text" NAME="etunimi" SIZE="20" MAXLENGTH="30">
<INPUT TYPE="submit" VALUE="Lähetä nimi">
<INPUT TYPE="reset" VALUE="Tyhjennä lomake">
</FORM>
<br>
Sytytä ledi palamaan:
<br>
<FORM METHOD="post" ACTION="/lomake">
<INPUT TYPE="checkbox" NAME="led1" CHECKED>
<INPUT TYPE="submit" VALUE="Lähetä">
<br><br>
<a href="index.htm">Linkki takaisin pääsivulle</a>
</body> 
 

Koodi näyttää selainikkunassa tältä: 

 
 

 



LIITE II 

WINDUMPIN NÄYTTÄMÄ VERKKOLIIKENNE TIME-PALVELULLE 
 
11:36:51.776271 arp who-has avr460.pc.lut.fi tell s271096.win.lut.fi
11:36:51.777787 arp reply avr460.pc.lut.fi is-at 0:0:44:42:3:4
11:36:51.777808 IP (tos 0x0, ttl 128, id 61367, len 48)
s271096.win.lut.fi.3581 > avr460.pc.lut.fi.80: S [tcp sum ok]
1305184844:1305184844(0) win 16384 <mss 1460,nop,nop,sackOK> (DF)bad cksum 0
(->9c81)!
11:36:51.781227 IP (tos 0x0, ttl 64, id 121, len 48) avr460.pc.lut.fi.80 >
s271096.win.lut.fi.3581: S [tcp sum ok] 7891:7891(0) ack 1305184845 win 1022
<mss 1024,nop,nop,nop,nop>
11:36:51.781264 IP (tos 0x0, ttl 128, id 61369, len 40)
s271096.win.lut.fi.3581 > avr460.pc.lut.fi.80: . [bad tcp cksum 6ea9 (-
>fc0b)!] 1:1(0) ack 1 win 16384 (DF)bad cksum 0 (->9c87)!
11:36:51.781531 IP (tos 0x0, ttl 128, id 61370, len 259)
s271096.win.lut.fi.3581 > avr460.pc.lut.fi.80: P 1:220(219) ack 1 win 16384
(DF)bad cksum 0 (->9bab)!
11:36:51.790171 IP (tos 0x0, ttl 64, id 122, len 40) avr460.pc.lut.fi.80 >
s271096.win.lut.fi.3581: . [tcp sum ok] 1:1(0) ack 220 win 803
11:36:51.857280 IP (tos 0x0, ttl 64, id 123, len 328) avr460.pc.lut.fi.80 >
s271096.win.lut.fi.3581: P 1:289(288) ack 220 win 1022
11:36:51.927849 IP (tos 0x0, ttl 64, id 124, len 493) avr460.pc.lut.fi.80 >
s271096.win.lut.fi.3581: FP 289:742(453) ack 220 win 1022
11:36:51.927942 IP (tos 0x0, ttl 128, id 61373, len 40)
s271096.win.lut.fi.3581 > avr460.pc.lut.fi.80: . [bad tcp cksum 6ea9 (-
>fb2f)!] 220:220(0) ack 743 win 15643 (DF)bad cksum 0 (->9c83)!
11:36:51.929044 IP (tos 0x0, ttl 128, id 61374, len 40)
s271096.win.lut.fi.3581 > avr460.pc.lut.fi.80: F [bad tcp cksum 6ea9 (-
>fb2e)!] 220:220(0) ack 743 win 15643 (DF)bad cksum 0 (->9c82)!
11:36:51.932534 IP (tos 0x0, ttl 64, id 125, len 40) avr460.pc.lut.fi.80 >
s271096.win.lut.fi.3581: . [tcp sum ok] 743:743(0) ack 221 win 1022
11:36:52.804517 IP (tos 0x0, ttl 128, id 61375, len 48)
s271096.win.lut.fi.3582 > avr460.pc.lut.fi.80: S [tcp sum ok]
1305519692:1305519692(0) win 16384 <mss 1460,nop,nop,sackOK> (DF)bad cksum 0
(->9c79)!
11:36:52.807664 IP (tos 0x0, ttl 64, id 126, len 48) avr460.pc.lut.fi.80 >
s271096.win.lut.fi.3582: S [tcp sum ok] 8634:8634(0) ack 1305519693 win 1022
<mss 1024,nop,nop,nop,nop>
11:36:52.807731 IP (tos 0x0, ttl 128, id 61377, len 40)
s271096.win.lut.fi.3582 > avr460.pc.lut.fi.80: . [bad tcp cksum 6ea9 (-
>dd1e)!] 1:1(0) ack 1 win 16384 (DF)bad cksum 0 (->9c7f)!
11:36:52.808055 IP (tos 0x0, ttl 128, id 61378, len 499)
s271096.win.lut.fi.3582 > avr460.pc.lut.fi.80: P 1:460(459) ack 1 win 16384
(DF)bad cksum 0 (->9ab3)!
11:36:52.821128 IP (tos 0x0, ttl 64, id 127, len 40) avr460.pc.lut.fi.80 >
s271096.win.lut.fi.3582: . [tcp sum ok] 1:1(0) ack 460 win 563
11:36:52.955204 IP (tos 0x0, ttl 64, id 128, len 48) avr460.pc.lut.fi.1203 >
s271096.win.lut.fi.37: S [tcp sum ok] 3432:3432(0) win 1022 <mss
1024,nop,nop,nop,nop>
11:36:52.955288 IP (tos 0x0, ttl 128, id 61380, len 44) s271096.win.lut.fi.37
> avr460.pc.lut.fi.1203: S [tcp sum ok] 1305601468:1305601468(0) ack 3433 win
16384 <mss 1460> (DF)bad cksum 0 (->9c78)!
11:36:52.958083 IP (tos 0x0, ttl 64, id 129, len 40) avr460.pc.lut.fi.1203 >
s271096.win.lut.fi.37: . [tcp sum ok] 1:1(0) ack 1 win 1022
11:36:52.958647 IP (tos 0x0, ttl 128, id 61381, len 44) s271096.win.lut.fi.37
> avr460.pc.lut.fi.1203: P [bad tcp cksum 6ead (->6423)!] 1:5(4) ack 1 win
16384 (DF)bad cksum 0 (->9c77)!
11:36:52.958736 IP (tos 0x0, ttl 128, id 61382, len 40) s271096.win.lut.fi.37
> avr460.pc.lut.fi.1203: F [bad tcp cksum 6ea9 (->bb70)!] 5:5(0) ack 1 win
16384 (DF)bad cksum 0 (->9c7a)!
11:36:52.961662 IP (tos 0x0, ttl 64, id 130, len 40) avr460.pc.lut.fi.1203 >
s271096.win.lut.fi.37: . [tcp sum ok] 1:1(0) ack 5 win 1018
11:36:52.964193 IP (tos 0x0, ttl 64, id 131, len 40) avr460.pc.lut.fi.1203 >
s271096.win.lut.fi.37: . [tcp sum ok] 1:1(0) ack 6 win 1018
11:36:53.029483 IP (tos 0x0, ttl 64, id 132, len 268) avr460.pc.lut.fi.80 >
s271096.win.lut.fi.3582: FP 1:229(228) ack 460 win 1022
11:36:53.029542 IP (tos 0x0, ttl 128, id 61383, len 40)
s271096.win.lut.fi.3582 > avr460.pc.lut.fi.80: . [bad tcp cksum 6ea9 (-
>db52)!] 460:460(0) ack 230 win 16156



LIITE III 

EWS:N DHCP-ETSINTÄSANOMAN ETHEREAL-KAAPPAUS 
 
Frame 247 (286 bytes on wire, 286 bytes captured)

Arrival Time: Mar 13, 2003 12:03:06.504188000
Time delta from previous packet: 0.085620000 seconds
Time relative to first packet: 42.702937000 seconds
Frame Number: 247
Packet Length: 286 bytes
Capture Length: 286 bytes

Ethernet II, Src: ff:ff:ff:ff:ff:ff, Dst: ff:ff:ff:ff:ff:ff
Destination: ff:ff:ff:ff:ff:ff (Broadcast)
Source: ff:ff:ff:ff:ff:ff (Broadcast)
Type: IP (0x0800)

Internet Protocol, Src Addr: 0.0.0.0 (0.0.0.0), Dst Addr:
255.255.255.255 (255.255.255.255)

Version: 4
Header length: 20 bytes
Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP 0x00: Default; ECN:

0x00)
0000 00.. = Differentiated Services Codepoint: Default (0x00)
.... ..0. = ECN-Capable Transport (ECT): 0
.... ...0 = ECN-CE: 0

Total Length: 272
Identification: 0x000e
Flags: 0x00

.0.. = Don't fragment: Not set

..0. = More fragments: Not set
Fragment offset: 0
Time to live: 64
Protocol: UDP (0x11)
Header checksum: 0x79d0 (correct)
Source: 0.0.0.0 (0.0.0.0)
Destination: 255.255.255.255 (255.255.255.255)

User Datagram Protocol, Src Port: bootpc (68), Dst Port: bootps (67)
Source port: bootpc (68)
Destination port: bootps (67)
Length: 252
Checksum: 0xc142 (correct)

Bootstrap Protocol
Message type: Boot Request (1)
Hardware type: Ethernet
Hardware address length: 6
Hops: 0
Transaction ID: 0x00000000
Seconds elapsed: 0
Bootp flags: 0x0000 (Unicast)

0... .... .... .... = Broadcast flag: Unicast
.000 0000 0000 0000 = Reserved flags: 0x0000

Client IP address: 0.0.0.0 (0.0.0.0)
Your (client) IP address: 0.0.0.0 (0.0.0.0)
Next server IP address: 0.0.0.0 (0.0.0.0)
Relay agent IP address: 0.0.0.0 (0.0.0.0)
Client hardware address: 00:00:44:42:03:04
Server host name not given
Boot file name not given
Magic cookie: (OK)
Option 53: DHCP Message Type = DHCP Discover
End Option 
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KELLOJAKSOJEN MÄÄRIEN MITTAUSTULOKSET 
 
Skaalauskerroin 8: 
 
HTTPD ei palv: 101 FTPD ei palv: 67 Viimeisin HTTPD-palvelu: 131 
HTTPD ei palv: 101 FTPD ei palv: 241 Viimeisin HTTPD-palvelu: 42 
HTTPD ei palv: 101 FTPD ei palv: 43 Viimeisin HTTPD-palvelu: 42 
HTTPD ei palv: 101 FTPD ei palv: 67 Viimeisin HTTPD-palvelu: 111 
HTTPD ei palv: 101 FTPD ei palv: 74 Viimeisin HTTPD-palvelu: 112 
HTTPD ei palv: 101 FTPD ei palv: 45 Viimeisin HTTPD-palvelu: 111 
HTTPD ei palv: 101 FTPD ei palv: 45 Viimeisin HTTPD-palvelu: 111 
HTTPD ei palv: 101 FTPD ei palv: 67 Viimeisin HTTPD-palvelu: 160 
HTTPD ei palv: 101 FTPD ei palv: 67 Viimeisin HTTPD-palvelu: 18 
HTTPD ei palv: 101 FTPD ei palv: 67 Viimeisin HTTPD-palvelu: 20 
HTTPD ei palv: 101 FTPD ei palv: 174 Viimeisin HTTPD-palvelu: 130�
 
Skaalauskerroin 64: 
 
HTTPD ei palv: 13 FTPD ei palv: 8 Viimeisin HTTPD-palvelu: 14 
HTTPD ei palv: 13 FTPD ei palv: 196 Viimeisin HTTPD-palvelu: 14 
HTTPD ei palv: 13 FTPD ei palv: 8 Viimeisin HTTPD-palvelu: 208 
HTTPD ei palv: 13 FTPD ei palv: 219 Viimeisin HTTPD-palvelu: 5 
HTTPD ei palv: 13 FTPD ei palv: 9 Viimeisin HTTPD-palvelu: 226 
HTTPD ei palv: 13 FTPD ei palv: 8 Viimeisin HTTPD-palvelu: 217 
HTTPD ei palv: 13 FTPD ei palv: 226 Viimeisin HTTPD-palvelu: 5 
HTTPD ei palv: 13 FTPD ei palv: 8 Viimeisin HTTPD-palvelu: 201 
HTTPD ei palv: 13 FTPD ei palv: 201 Viimeisin HTTPD-palvelu: 14 
HTTPD ei palv: 13 FTPD ei palv: 198 Viimeisin HTTPD-palvelu: 14 
HTTPD ei palv: 13 FTPD ei palv: 9 Viimeisin HTTPD-palvelu: 242�

 
Skaalauskerroin 256: 
 
HTTPD ei palv: 3 FTPD ei palv: 2 Viimeisin HTTPD-palvelu: 3 
HTTPD ei palv: 3 FTPD ei palv: 2 Viimeisin HTTPD-palvelu: 54 
HTTPD ei palv: 3 FTPD ei palv: 2 Viimeisin HTTPD-palvelu: 229 
HTTPD ei palv: 3 FTPD ei palv: 2 Viimeisin HTTPD-palvelu: 252 
HTTPD ei palv: 3 FTPD ei palv: 2 Viimeisin HTTPD-palvelu: 242 
HTTPD ei palv: 3 FTPD ei palv: 2 Viimeisin HTTPD-palvelu: 58 
HTTPD ei palv: 3 FTPD ei palv: 2 Viimeisin HTTPD-palvelu: 1 
HTTPD ei palv: 3 FTPD ei palv: 2 Viimeisin HTTPD-palvelu: 245 
HTTPD ei palv: 3 FTPD ei palv: 244 Viimeisin HTTPD-palvelu: 4 
HTTPD ei palv: 3 FTPD ei palv: 2 Viimeisin HTTPD-palvelu: 57 
HTTPD ei palv: 3 FTPD ei palv: 2 Viimeisin HTTPD-palvelu: 4�
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Skaalauskerroin 1024: 
 
HTTPD ei palv: 1 FTPD ei palv: 1 Viimeisin HTTPD-palvelu: 1 
HTTPD ei palv: 1 FTPD ei palv: 0 Viimeisin HTTPD-palvelu: 62 
HTTPD ei palv: 1 FTPD ei palv: 0 Viimeisin HTTPD-palvelu: 1 
HTTPD ei palv: 1 FTPD ei palv: 61 Viimeisin HTTPD-palvelu: 15 
HTTPD ei palv: 1 FTPD ei palv: 60 Viimeisin HTTPD-palvelu: 16 
HTTPD ei palv: 1 FTPD ei palv: 60 Viimeisin HTTPD-palvelu: 13 
HTTPD ei palv: 1 FTPD ei palv: 1 Viimeisin HTTPD-palvelu: 63 
HTTPD ei palv: 1 FTPD ei palv: 0 Viimeisin HTTPD-palvelu: 14 
HTTPD ei palv: 1 FTPD ei palv: 60 Viimeisin HTTPD-palvelu: 1 
HTTPD ei palv: 1 FTPD ei palv: 54 Viimeisin HTTPD-palvelu: 1 
HTTPD ei palv: 1 FTPD ei palv: 54 Viimeisin HTTPD-palvelu: 1�
 

 

Kellojaksojen määrien mittautuloksen matemaattisia tunnuslukuja: 
 

Skaalauskerroin Toiminto Mediaani Moodi 
8 HTTPD ei palv 101 101 
 FTPD ei palv 67 67 
 HTTPD-palvelu 111 111 
64 HTTPD ei palv 13 13 
 FTPD ei palv 9 8 
 HTTPD-palvelu 14 14 
256 HTTPD ei palv 3 3 
 FTPD ei palv 2 2 
 HTTPD-palvelu 57 4 
1024 HTTPD ei palv 1 1 
 FTPD ei palv 54 0 ja 60 
 HTTPD-palvelu 14 1 
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INTERNETKERROKSEN APUOHJELMIEN TOIMINTA 
 
 
Ping-ohjelman toiminta: 
 
 
C:\>ping 157.24.25.50 > ping.txt

Pinging avr460.pc.lut.fi [157.24.26.50] with 32 bytes of data:

Reply from 157.24.26.50: bytes=32 time<10ms TTL=64
Reply from 157.24.26.50: bytes=32 time=10ms TTL=64
Reply from 157.24.26.50: bytes=32 time<10ms TTL=64
Reply from 157.24.26.50: bytes=32 time<10ms TTL=64

Ping statistics for 157.24.26.50:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 10ms, Average = 2ms

C:\> 
 
Tracert-ohjelman toiminta: 
 
C:\>tracert > tracert1.txt

Usage: tracert [-d] [-h maximum_hops] [-j host-list] [-w timeout]
target_name

Options:
-d Do not resolve addresses to hostnames.
-h maximum_hops Maximum number of hops to search for target.
-j host-list Loose source route along host-list.
-w timeout Wait timeout milliseconds for each reply.

C:\>tracert www.hut.fi > tracert2.txt

Tracing route to www.hut.fi [130.233.220.31]
over a maximum of 30 hops:

1 <10 ms <10 ms <10 ms muuri.cc.lut.fi [157.24.24.1]
2 <10 ms <10 ms <10 ms lut-gw.cc.lut.fi [157.24.80.1]
3 <10 ms <10 ms <10 ms muuri.cc.lut.fi [157.24.80.5]
4 <10 ms <10 ms 10 ms helsinki0-p3200-lut3.funet.fi

[193.166.254.110]
5 <10 ms 10 ms 10 ms csc0-p2000-helsinki0.funet.fi

[193.166.255.153]
6 <10 ms 10 ms <10 ms csc4-g46-csc0.funet.fi

[193.166.187.181]
7 60 ms 10 ms <10 ms gw-2-funet-ge.hut.fi [130.233.231.226]
8 <10 ms 10 ms <10 ms www.hut.fi [130.233.220.31]

Trace complete.

C:\>
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SMTP:N KÄYTTÖ PÄÄTEOHJELMALLA 
 
PuTTY-pääteohjelman asetusvalikko: 
 

 
 
 
Ote PuTTY-pääteohjelman lokitiedostosta: 
 
=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~= PuTTY log 2003.03.05 14:18:31 =~=~=~=~=~=~=~=~
=~=~=~=
220 PostCast SMTP server (http://www.postcastserver.com/) ready at ke,
05 maalis 2003 14:18:34
helo s271096
500 unknown ??? command "helo s271096"
helo s271096
500 unknown ??? command "s271096"
helo s271096
250 Hello s271096 ([157.24.26.44])
mail from: smartika@lut.fi
250 smartika@lut.fi sender is valid
rcpt to: smartika@lut.fi
250 smartika@lut.fi... recipient is valid
data
354 Enter mail. End with the . character on a line by itself.
testaus
.
250 Message accepted for delivery
quit
221 closing connection
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Ote PostCast Server 2 -sähköpostipalvelinohjelman lokitiedostosta: 
 
PostCast Server 2.4.71
SMTP log started at 3.5.2003 02:19:57

Thread 1: 14:19:57 [<-->] : Connecting to stalk.cc.lut.fi
Thread 1: 14:19:57 [--->] : 220 lut.fi ESMTP CommuniGate Pro 3.4.7 is
glad to see you!
Thread 1: 14:19:57 [<---] : HELO S271096
Thread 1: 14:19:57 [--->] : 250 lut.fi we trust you S271096
Thread 1: 14:19:57 [<---] : MAIL FROM: <smartika@lut.fi>
Thread 1: 14:19:57 [--->] : 250 smartika@lut.fi sender accepted
Thread 1: 14:19:57 [<---] : RCPT TO: <smartika@lut.fi>
Thread 1: 14:19:57 [--->] : 250 smartika@lut.fi will leave the
Internet
Thread 1: 14:19:57 [<---] : DATA
Thread 1: 14:19:57 [--->] : 354 Enter mail, end with "." on a line by
itself
Thread 1: 14:19:58 [--->] : 250 7657133 message accepted for delivery
Thread 1: 14:19:58 [<---] : QUIT
Thread 1: 14:19:58 [--->] : 221 lut.fi CommuniGate Pro SMTP closing
connection

Total Messages: 1
Sent: 1
Bad: 0
Left: 0
Time: 1 s
Msg/h: 3600

SMTP log closed at 3.5.2003 02:19:58 
 
 

 
Pine-ohjelmalle saapunut viesti: 
 

 


