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Tehtävä 1: Aineistotehtävä - ICT-trendit 2015
Lue ohjeinen blogikirjoitus, jossa esitellään ICT-alan trendejä vuodelle 2015.
Kirjoita essee, jossa esittelet omia näkemyksiäsi siitä

1. Kuinka kirjoituksessa mainitut trendit ovat näyttäytyneet ja toteutu-
neet tähän mennessä tavallisen tietotekniikan käyttäjän näkökulmasta

2. Miten trendit vaikuttavat kouluissa, koulutuksessa ja opiskelussa nyt
ja lähitulevaisuudessa

Arviointiperusteet (25 p yhteensä):

• Kaikkien 10 trendin huomioiminen (10 p)

• Molempien näkökulmien 1 ja 2 huomioiminen (10 p)

• Tekstikokonaisuus, sujuvuus ja näkemyksen perustelut (5 p)

Lisäksi arviointiin vaikuttavat:

• Oikeakielisyys, ymmärrettävyys, kirjoitustyyli ja asiatekstin piirteet

• Näkemysten suhde käsitteisiin ja reaalimaailman ilmiöihin

Tässä eräitä artikkelissa käytettyjä lyhenteitä auki kirjoitettuna:
SDN = Software Defined Network
P2P = Peer to Peer
WebRCT = Web with Real Time Communications
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10 ICT-alan trendiä 2015: Oletko valmis digitaa-
liseen muuntautumiseen?
Kevin Bloch, Chief Technology Officer, Cisco Australia ja Uusi-Seelanti, 22.
tammikuuta 2015.

Yksi työni parhaita puolia on se, että voin viettää paljon aikaa kuunnellen
hyvin fiksuja ihmisiä sekä Ciscon sisältä että ulkopuolelta. Kun toimimme
niin monella globaalin teknologiateollisuuden osa-alueella, niin olen hienolla
paikalla katsomassa mihin teknologiat ovat kehittymässä. Niinpä joka vuosi
tähän aikaan käytän mahdollisuutta hyväkseni ja ennustan mitä alkavana
vuonna tapahtuu.

Ei liene suuri yllätys, että keskeisin teema, josta tulette kuulemaan tä-
nä vuonna on digitalisaatio ja sen osa-alue esineiden internet (Internet of
Things). Seuraavien 12 kuukauden aikana yritykset käyttävät maailmanlaa-
juisesti yli 40 miljardia dollaria esineiden internetin suunnitteluun ja toteut-
tamiseen. Jo tällä hetkellä 38 % teknologiasta on perinteisen IT:n ulkopuo-
lella.

1. ”Dataista” nyt – jokainen yritys on digitaalinen yritys – entä
sinun yrityksesi?

Aivan kuten öljy oli moottorina teollisessa vallankumouksessa, niin da-
ta on moottorina tietämyksen vallankumouksessa ja tietämyksen taloudessa.
Data on uusi öljy, ja kuten öljy se tarvitsee louhintaa, valjastusta ja tislaus-
ta, jotta siitä tulee käyttökelpoista. Huolimatta alkuvaiheen epäilyistä, että
massadata (big data) on ylimainostettua, ovat johtajat ja johtavat organisaa-
tiot sukeltamassa data-analytiikkaan. Kuitenkin – jotta data olisi hyödyllis-
tä nopeamman päätöksen teon tueksi ja automatisoinniksi – datan pitää olla
reaaliaikaista ja yhä enemmän verkossa käsiteltävää. Tämä vaatii älykkäitä
verkkoja, jotka ovat turvallisia ja ennustettavia, jotta fyysinen ja analyytti-
nen maailma voivat yhdistyä.

2. Pilvi – ja taistelu työmäärästä
IT-osastot ottavat yhä enemmän käyttöön yhdistettyjä pilvipalveluja ja

laajentavat näkökulmaansa sovelluksista työmäärään, joka tarkoittaa kaikkea
mitä tarvitaan sovelluksen ajamiseen. Toisaalta yhdistetyt pilvipalvelut kil-
pailuttavat pilvipalvelujen tarjoajia toisiaan vastaan vähentääkseen työmää-
rää. Työn määrä ja työn organisointi ovat avainasemassa. Kustannuksissa
polttopiste siirtyy yksikkökustannuksista (tietokone, tallennusyksikkö) koko-
naistyömäärän kustannuksiin. Pilvistä tulee yhä erikoistuneempia hallintoon,
koneiden väliseen kommunikaatioon ja esineiden internetiin.
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3. Mobiili – sinulle avautuvat tiedon kanavat
Mobiilipalvelujen tuottajat keräävät tietoa sinusta, sinun tavaroistasi,

käyttäytymisestäsi, jopa toiveistasi – olet sitten missä tahansa. Aiemmin ”mo-
biili” tarkoitti vain sitä itseään, nyt se on paljon enemmän. Jos data on öljy,
niin mobiili on öljyputki. Mobiili helpottaa uusien innostavien käyttäjäkoke-
musten luomista. Se tarjoaa uuden ansaintalogiikan ja kanavat kaupankäyn-
nille ja teollisuuden automatisoinnille.

4. Kyberturvallisuudesta tulee liiketoimintaprosessi
Vuonna 2014 turvallisuus oli vähiten valittu vaihtoehto tietohallintojoh-

dolle tehdyssä kyselyssä, mutta 75% vastaajista odottaa sen merkityksen kas-
vavan vuonna 2015. Kyberrikollisuuden torjunta vie edelleen paljon rahaa,
on tungettelevaa, yleistä, ja kyberrikollisuuden selvittely vaatii yhä enem-
män aikaa. Teollisuus on siirtymässä ennakoivasta lähestymistavasta uuteen
”ennen, aikana, jälkeen” -lähestymistapaan. Julkishallinto lisää omia toimen-
piteitään ja säätelyä.

5. Ohjelmistot ovat keskiössä
Monet nykyhetken suurimmista yrityksistä muodostuvat riveistä ohjel-

makoodia (hyvin paljon rivejä!) – kuten Uber, LinkedIn, Airbnb. Älypuheli-
mesi arvo ja mahdollisuudet riippuvat hyvin pitkälle käyttämistäsi ohjelmista
(appsit). Koska seuraavan sukupolven ICT perustuu suurelta osin pilvipal-
veluihin ja mobiilisovelluksille, ohjelmistojen mahdollisuudet ovat vasta al-
kaneet. Mutta ei mennä liian kauas tulevaisuuteen – ohjelmistot, pilvet ja
älypuhelimet tarvitsevat kuitenkin laitteistoalustan, jossa ne toimivat. Kun
käyttötarpeet kasvavat, niin laitteet pysyvät kriittisenä osana kokonaisuutta.

6. Kytkeytyminen ja SDN – kaikki riippuu verkosta – niin se vain
on

Ethernet-verkkoihin on kytkeytynyt yli 20 miljardia laitetta vuoteen 2018
mennessä, jolloin ne leviävät perinteisen IT:n ulkopuolelle ja syntyy itsenäi-
siä verkkoja, joita tarvitaan esineiden internetiin. IT ja OT (operaatiotek-
nologia) skaalautuvat yhä kasvavan datamäärän vuoksi, jolloin ohjelmistojen
määrittelemät verkot ja virtualisointi tekevät verkot yksinkertaisemmiksi.

7. Videot ja kaikkialle leviävät näytöt – katsele mitä vain, missä
vain, milloin vain

Vähitellen jokainen pinta muuntuu näytöksi ja kaikki sisällöt muuntautu-
vat videoiksi. Maailma on monikanavainen, ja tällä on vaikutuksia sisältöön,
jakeluun, viestintään, mainostukseen ja analytiikkaan. Videoiden suoratoisto

3



Tietojenkäsittelytieteen valintakoe 23.5.2016

lähestyy suosiossa television katselua ja internet-videoiden toisto televisio-
laitteella yleistyy nopeasti, nelinkertaistuen vuoteen 2018 mennessä. Kaik-
kien videomuotojen (TV, maksukanavat, Internet, P2P) yhteismäärä kaikes-
ta asiakasliikenteestä lähestyy 85% vuonna 2018.

8. Pysäköi itsesi – liikenne hoitaa itsensä ja autot kytkeytyvät yh-
teen

Älypuhelimet, älykodit ja nyt älyautot. Ford, VW, GM, Toyota, Hyundai,
Mazda, Audi, BMW, Mercedes ovat kaikki lähestymässä ”kytkettyä autoa”.
Vuoden 2014 viimeisellä neljänneksellä AT&T kytki 4G verkon useammalle
autolle kuin ihmiselle. Liikenne ja erityisesti autot alkavat muuntautua, koska
sillä on näkyvä lisäarvo ja ihmiselämät ovat kyseessä.

9. Uusi teknologia – mihin suunnata katseensa?
Voimme odottaa joka paikkaan leviävää, yhä älykkäämpää, vähemmän

sähköä kuluttavaa ja yhä tehokkaampaa puettavaa teknologiaa. Se mahdol-
listaa itsensä mittaamisen, alituisen läsnäolon ja suuren tarkkuuden paikan-
nuksen. 4G-, WebRTC- ja wifi-teknologioita käyttävät innovaatiot lisäänty-
vät. Uuden mobiilin maksamisen mahdollisuudet (kuten Apple Pay) lisään-
tyvät ja uhkaavat nykyistä maksuteollisuutta.

10. Teollisuuden keskittyminen ja mukautuminen jatkuu – oletko
yllättynyt?

Tänä vuonna suurimmat teemat sisältävät yritysfuusioita ja siirtymis-
tä uuteen liiketoimintaan investoimalla IT-asiantuntijoihin. Perinteiset IT-
toimittajat uudistuvat ostamalla pieniä yrityksiä. Hadoop ja OpenStack-
käyttäjät vahvistuvat. Ei-IT-yritykset (kuten GE, GM, autonvalmistajat, kel-
lonvalmistajat) tarvitsevat uuden teknologian yrityksiä analytiikkaan, puet-
tavaan teknologiaan, esineiden internetiin jne.

Innostavaa? Vuosi 2015 näyttää uskomattomalta, uudistavalta vuodelta.
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Tehtävä 2: Tietoliikenneprotokolla

Johdanto

Tarkastellaan tilannetta, jossa tietokone A lähettää datapaketteja tietokoneel-
le B tiedonsiirtovirheille alttiin kanavan kautta. Datapaketit ovat biteistä eli
nollista ja ykkösistä koostuvia jonoja. Tiedonsiirtovirheitä on kahdenlaisia: jo-
ko paketti katoaa kokonaan tai paketin bittejä on muuttunut (nolla ykköseksi
tai ykkönen nollaksi), jolloin puhutaan paketin vääristymisestä. Normaali ti-
lanne on sellainen, että tiedonsiirtovirheitä tapahtuu harvakseltaan.

Tiedonsiirtoon liittyy kaksi nopeutta. Ensinnäkin tietokone voi syöttää ka-
navaan korkeintaan tietyllä maksimaalisella nopeudella. Tämä nopeus, kana-

van kapasiteetti (yksikkönä bittejä sekunnissa), riippuu kanavan ominaisuuk-
sista (ja osittain myös tietokoneen rakenteesta, joskin yleensä kanavan omi-
naisuus on ratkaiseva). Toinen nopeus liittyy bittien etenemiseen kanavassa.
Tämä nopeus on yleensä sama kuin valon nopeus väliaineessa (km/s). Jos pa-
ketteja siirretään hyvin pitkiä matkoja (tuhansia kilometrejä), niin matkan
aiheuttama viive alkaa olla sellainen, että se joissakin tilanteissa täytyy ot-
taa huomioon. Näiden nopeuksien avulla voidaan laskea, kuinka kauan kestää
paketin lähettäminen ja vastaanottaminen.

Vuorottelevan bitin protokolla

Tiedonsiirtoon tietokoneet käyttävät seuraavaa algoritmia eli protokollaa (ns.
vuorottelevan bitin protokolla). Protokolla toimii lähettäjän puolella siten, et-
tä se ottaa vastaan datapaketteja sovellukselta ja lähettää niitä sen jälkeen
kanavaan. Vastaanottajan puolella protokolla ottaa vastaan paketteja kana-
vasta ja luovuttaa ne sovellukselle. Käytännössä lähettävä sovellus sijoittaa
paketteja varatulle muistialueelle eli puskuriin, josta protokolla käy niitä nou-
tamassa. Samoin vastaanottajan puolella protokolla sijoittaa vastaanotetut
paketit puskuriin, josta sovellus käy ne noutamassa.

Oletetaan seuraavassa, että lähettävä kone on A ja vastaanottava kone B.
Kun A:n lähettämä paketti saapuu virheettömänä B:lle, B kuittaa paketin
vastaanotetuksi lähettämällä kuittaussanoman A:lle. Vasta kun kuittaus on
saapunut A:lle, A voi ottaa puskurista uuden paketin ja lähettää sen. Jotta
kuittaussanoma kohdistuisi aina oikeaan pakettiin, paketit ja kuittaukset nu-
meroidaan. Osoittautuu, että vain numeroita 0 ja 1 tarvitsee käyttää. Seuraava
kaavio näyttää protokollan toiminnan, kun tiedonsiirtovirheitä ei tapahdu.
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Eli A ottaa ensin get-sanomalla datapaketin puskurista ja lähettää datapa-
ketin d varustettuna numerolla 0 ja jää odottamaan kuittausta. B saa datapa-
ketin virheettömänä, luovuttaa sen put-sanomalla sovellukselle eli puskuriin
ja lähettää kuittauksen a varustettuna myös numerolla 0 jääden odottamaan
seuraavaa pakettia. A vastaanottaa virheettömän kuittauksen oikealla nume-
rolla 0, ottaa uuden paketin puskurista ja lähettää tämän jälkeen uuden data-
paketin varustettuna nyt numerolla 1. B vastaanottaa tämän paketin, tunnis-
taa sen uudeksi paketiksi numeron perusteella, luovuttaa paketin sovellukselle
ja lähettää paketin kuittauksen uudella numerolla 1. Tämäkin kuittaus tulee
virheettömänä perille. A tunnistaa sen numeron perusteella edellisen paketin
kuittaukseksi, ottaa taas uuden paketin puskurista ja lähettää tämän uuden
datapaketin, johon tulee taas numero 0. B vastaanottaa, luovuttaa eteenpäin
ja kuittaa.

Jatkossa tällaista kaaviota, joka esittää jotain tilannetta tiedonsiirrossa,
kutsutaan skenaarioksi. Tämän protokollan skenaarioissa siis aika kulkee va-
semmalta oikealle. Vaakasuorien viivojen väliin jäävä alue kuvaa tilanetta, kun
sanomat tai kuittaukset ovat kanavassa. Put- ja get-sanomat hakevat tai luo-
vuttavat sanomia puskuriin. Skenaarioon ei ole piirretty puskureita erikseen.

Protokollan toiminta, kun kanava kadottaa tai vääristää

sanomia

Edellisessä skenaariossa tiedonsiirtokanava toimi virheettömästi. Protokollan
täytyy kuitenkin varautua myös virheisiin. Tavallisia virheitä ovat tilanteet,
joissa paketti katoaa tai vääristyy, tai kuittaus katoaa tai vääristyy. Oletetaan,
että tiedonsiirtokanava voi myös monistaa paketteja. Tämä tarkoittaa, että
kun lähetetään paketti, kanava toimittaakin perille kaksi tai useampia kopioita
samasta paketista. Eri kopioiden välillä voi olla mielivaltaisen pitkiä taukoja.
Tiedonsiirtokanavasta oletetaan lisäksi, että kanavassa voi olla useita paketteja
samaan aikaan, mutta pakettien järjestys kanavassa ei voi muuttua. Toisin
sanoen jos kanavaan lähetetään paketit m1 ja m2, niin paketit tulevat perille
myös samassa järjestyksessä. Tämä koskee myös monistumista: Jos kanava
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monistaa sanoman m sanomiksi m1 ja m2, niin ne saapuvat perille samassa
järjestyksessä. Mikään toinen paketti ei voi saapua perille m1:n ja m2:n välissä.

Jotta protokolla toipuisi tiedonsiirtovirheistä, otetaan käyttöön ajastin.
Ajastin on lähettäjän A puolella. Mikäli A ei saa kuittausta kohtuullisessa
ajassa, ajastin laukeaa eli protokolla saa timeout-sanoman (tai t-out -sanoman)
ja A lähettää edellisen datapaketin uudestaan. Vääristyneet datasanomat ja
kuittaukset tulkitaan kadonneiksi paketeiksi, toisin sanoen vääristyneisiin pa-
ketteihin ei reagoida. Protokollan täytyy toimia siten, ettei se luovuta eteen-
päin jo aikaisemmin tullutta ja eteenpäin luovutettua pakettia. (Tällainen
protokolla on osa laajempaa ohjelmistokokonaisuutta. Muut ohjelmiston osat
ottavat datapaketit tarkempaan käsittelyyn ja protokollamme tehtävänä on
vain ottaa vastaan lähetettäviä paketteja muilta ohjelmistomoduuleilta, vä-
littää paketit tiedonsiirtokanavan yli ja luovuttaa vastaanottopäässä paketit
edelleen muille moduuleille.)

Katsotaan seuraavaksi skenaarion avulla, miten protokolla toipuu, jos da-
tapaketti katoaa. Tässä ja seuraavissa skenaarioissa jätetään get- ja put-sano-
mat kirjoittamatta selvyyden vuoksi. Muistettakoon kuitenkin, että aina kun
uusi paketti lähetetään, se on ensin otettava lähetyspuskurista get-operaatiolla.
Samoin kun uusi paketti otetaan vastaan, se luovutetaan ensin put-sanomalla
sovellukselle ja vasta sen jälkeen lähetetään kuittaus. Jos tulee kaksi kertaa pe-
räkkäin samalla numerolla varustettu sanoma, niin toinen on uusintalähetys,
eikä sitä luovuteta enää sovellukselle toistamiseen.

A

B

d0

timeout

d0 a0

Skenaariossa ensimmäinen datapaketti d0 katoaa. Vastaanottaja B jatkaa
odottamistaan, mutta jossain vaiheessa A:n ajastin laukeaa, koska kuittausta
ei kuulu. A lähettää saman paketin d0 uudestaan ja nyt se menee perille B:lle.
B kuittaa, kuittaus menee perille vääristymättä ja nyt ollaan taas normaa-
lissa tilanteessa ja A voi jatkaa lähettämällä uuden datapaketin numerolla 1.
Tilanne, jossa kuittaus katoaa, on täysin vastaava. A odottaa kuittausta, jota
ei tule, ja sen johdosta A:n ajastin laukeaa. A lähettää edellisen datapaketin
uudestaan. Jos se menee nyt vääristymättä perille B:lle, B huomaa numeros-
ta, että se on vanha paketti, eikä luovuta sitä enää eteenpäin. Sen sijaan B

lähettää uudestaan kuittauksen. Jos se menee vääristymättä perille, tilanne
jatkuu taas normaalisti seuraavan datapaketin lähetyksellä.

Katsotaan vielä skenaario, jossa datapaketti katoaa ja heti sen jälkeen
kuittauskin katoaa. Protokolla toipuu tästäkin tilanteesta ajastimen avulla:
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Skenaariossa ensimmäinen datapaketti d0 katoaa, joten kuittausta ei kuulu
ja A:n ajastin laukeaa. A lähettää datapaketin d0 uudestaan ja tällä kertaa se
menee perille. Kuitenkin pakettiin liittyvä kuittaus a0 katoaa. Täten A:n ajas-
tin laukeaa taas ja datapaketti d0 lähetetään uudestaan. Tämäkin datapaketti
menee virheettömänä perille. B huomaa saman paketin saapuneen uudelleen,
ei luovuta sitä eteenpäin, mutta lähettää kuittauksen. Nyt kuittaus a0 me-
nee virheettömänä perille ja protokolla jatkuu normaalisti seuraavan paketin
lähetyksellä.

Kysymykset

Kysymys 2.1.

Näytä skenaarion avulla, miten protokolla käsittelee tilanteen, jossa kuittaus
vääristyy. Piirrä tähän ja seuraaviin skenaarioihin myös get- ja put-sanomat.
(maksimipistemäärä 2)

Kysymys 2.2.

Näytä skenaarion ja siihen liittyvän sanallisen selostuksen avulla, ettei proto-
kolla toimi oikein, jos sanomia ei numeroida. (maksimipistemäärä 3)

Kysymys 2.3.

Oletetaan, että ajastin laukeaa, vaikka kuittaus onkin tulossa virheettömänä
A:lle. Näytä skenaarion avulla, että protokolla toipuu tästäkin tilanteesta.
(maksimipistemäärä 4)

Kysymys 2.4.

Osoita skenaarion avulla, ettei protokolla toimi oikein, jos kanava voi kadot-
taa ja monistaa sanomia sekä lisäksi vaihtaa sanomien järjestystä kanavassa.
(maksimipistemäärä 4)

Käännä!
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Kysymys 2.5.

Oletetaan, että protokollaa käytetään siirtämään 10 megatavun tiedostoa ko-
neelta A koneelle B. Koneiden välimatka on 4000 km ja signaalin nopeus
kanavassa (yksinkertaisuuden vuoksi) 200 000 km/s. Kanavaan voi lähettää
nopeudella 10 megabittiä sekunnissa. Kuinka kauan tiedoston lähettäminen
kestää, kun käytetään vuorottelevan bitin protokollaa ja tiedosto pilkotaan
1000 tavun kokoisiksi paketeiksi, jotka lähetetään erikseen. Kuittausten koko
on 1000 bittiä. Kanava toimii virheettömästi.

Tavu on 8 bittiä, kilotavu on (yksinkertaisuuden vuoksi) 1000 tavua, me-
gatavu on 1000 kilotavua. (maksimipistemäärä 5)

Kysymys 2.6.

Kuten edellinen kysymys, mutta nyt kanava kadottaa 10% sanomista, joista
puolet on datasanomia, puolet kuittauksia. Ajastin laukeaa 5 sekunnin kulut-
tua, jos kuittausta ei ole saapunut. (maksimipistemäärä 5)

Kysymys 2.7.

Selitä, mitä tekijöitä täytyy ottaa huomioon ajastimen ajan asetuksessa, kun
tavoitteena on tehokas ajastin, joka ei laukea liian aikaisin, mutta joka ei
myöskään jätä odottamaan turhan kauan. (maksimipistemäärä 2)
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Tehtävä 3: Ongelmanratkaisutehtävä

Tässä tehtävässä esitetään neljä toisistaan riippumatonta yleistä ongelman-
ratkaisukykyä mittaavaa osatehtävää.

Kysymys 3.1 Korttien etupuolelle on piirretty joko ympyrä tai neliö, kort-
tien selkäpuolet ovat taas kuvioimattomia ja yksivärisiä. Edessäsi pöydällä on
neljä korttia, joista kaksi ensimmäistä on etupuoli ylöspäin ja kaksi seuraa-
vaa selkäpuoli ylöspäin. Ensimmäisen kortin kuvio on neliö, toisen ympyrä,
kolmannen selkäpuoli on sininen ja neljännen punainen.

Mitkä kortit tulee sinun vähintään kääntää osoittaaksesi, että seuraava eh-
to on pöydällä olevilla korteilla voimassa: Jos etupuolella on ympyrä, niin
selkäpuoli on punainen. (3 p)

Kysymys 3.2 Alina, Eemeli, Hanna, Iivari, Jaana, Kalle, Liisa ja Matti ovat
kahdeksan opiskelijaa yliopistolla. Heillä kullakin on yksi pääaine, jota he
opiskelevat. Näiden opiskelijoiden pääaineet ovat sosiologia, tietojenkäsittely
ja matematiikka. Kuhunkin pääaineeseen heistä kuuluu korkeintaan kolme.
Jokaisella heistä on oma lempiurheilulaji, vaihtoehtoina ovat jalkapallo, sähly,
lentopallo, sulkapallo, tennis, pesäpallo, jääkiekko ja pingis. Kellään kahdella
ei ole samaa lempiurheilulajia. Tiedetään että

• Iivari on tietojenkäsittelijä, eikä pidä jalkapallosta eikä sählystä.

• Kalle ja Alina ovat ryhmän ainoat sosiologit, Alina pitää pingiksestä.

• Jaanalla ja Matilla ei kummallakaan ole sama pääaine kuin Iivarilla.

• Hanna pitää jääkiekosta eikä opiskele matematiikkaa.

• Liisa ei opiskele tietojenkäsittelyä eikä pidä sählystä eikä sulkapallosta.

• Eräs tietojenkäsittelijä pitää jalkapallosta.

• Eräs sosiologi pitää lentopallosta.

• Kukaan tietojenkäsittelijä ei pidä sulkapallosta eikä tenniksestä.

• Matti ei pidä sählystä.

(a) Mikä on Jaanan pääaine? (2 p)

(b) Ketkä heistä ovat tietojenkäsittelijöitä? (2 p)

(c) Mikä on Jaanan lempiurheilulaji? (2 p)

1
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Kysymys 3.3 Tuhat ihmistä osallistui haastatteluun, jossa kysyttiin seu-
raavat kysymykset:

1. Käytätkö Linux-käyttöjärjestelmää?

2. Osaatko ohjelmoida?

3. Pitäisikö peruskouluissa opettaa ohjelmointia?

Oletetaan, että jokaiseen kysymykseen on pakko vastata joko kyllä tai ei.
Saatiin selville, että

• 550 ihmistä vastasi kysymykseen 3 kyllä (ja vastaavasti 450 ei),

• 325 vastasi tarkalleen kahteen kysymykseen kyllä, eli heidän vastauk-
sissaan on kaksi kertaa kyllä ja kerran ei,

• 100 ihmistä vastasi kyllä kaikkiin kolmeen kysymykseen,

• 125 Linux-käyttäjistä osaa ohjelmoida.

Moniko niistä, joiden mielestä peruskouluissa pitäisi opettaa ohjelmointia, ei
ole Linux käyttäjä, eikä lisäksi myöskään osaa ohjelmoida (eli heidän vas-
tausrivinsä on: 1. ei, 2. ei, 3. kyllä)? (6 p)

Kuva 1: Venn-diagrammi

Vinkki: hyödyllinen visualisointimenetelmä, jonka avulla oikeaa vastausta voi
ryhtyä etsimään on ns. Venn-diagrammi (Kuva 1). Kuvassa kukin ympyrä
kuvaa ihmisiä jotka ovat vastanneet tiettyyn kysymykseen kyllä. Tummen-
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nettu alue, jolla kaikki ympyrät leikkaavat, kuvaa niitä ihmisiä, jotka ovat
vastanneet kaikkiin kolmeen kysymykseen kyllä (100 ihmistä).

Kysymys 3.4 Tässä tehtävässä analysoimme Tienausverkosto-yrityksen lii-
ketoimintasuunnitelmaa. Verkoston toiminta perustuu seuraavanlaiseen ra-
kenteeseen:

• Yrityksen perustaja on verkostossa tasolla 1.

• Perustaja aloittaa värväämällä kaksi uutta jäsentä, jotka liittyvät ta-
solle 2.

• Jokainen verkostoon liittyvä jäsen pyrkii aina värväämään kaksi uutta
jäsentä Tienausverkostoon. Tasolla k olevan jäsenen värväämät uudet
jäsenet liittyvät aina tasolle k+1. (Eli esim. tason 4 värväämät jäsenet
liittyisivät tasolle 5, näiden värväämät tasolle 6 jne.)

• Oletetaan, että henkilö X värvää henkilön Y verkostoon. Tällöin sa-
notaan, että X on Y:n edeltäjä, ja vastaavasti Y on X:n seuraaja. Pe-
rustajaa lukuunottamatta kullakin verkoston jäsenellä on tasan yksi
edeltäjä, ja maksimissaan kaksi seuraajaa.

• Liittyessään verkostoon uusi jäsen maksaa aloitusmaksun 100 euroa.
Tästä 10 euroa annetaan suoraan verkoston perustajalle. Loput 90 eu-
roa uusi jäsen antaa edeltäjälleen. Edeltäjä jakaa nuo 90 euroa verkos-
tossa eteenpäin seuraavan periaatteen mukaan:

– Aina saadessaan rahaa seuraajaltaan, verkoston jäsen pitää sum-
masta 10 euroa itsellään. Jos jäljelle jää rahaa, hän antaa loput
edeltäjälleen, joka jakaa rahan eteenpäin tämän saman periaat-
teen mukaisesti.

– Verkoston perustaja saa pitää kaikki seuraajiltaan saamansa ra-
hat, koska hänellä ei ole edeltäjää.

Esimerkiksi jos tasolle kuusi liittyisi uusi jäsen, hänen edeltäjänsä, tämän
edeltäjä jne. tasoilla 5, 4, 3 ja 2 saisivat kukin 10 euroa, loput rahat menisivät
verkoston perustajalle.

Kysymystä ratkaistaessasi voit tehdä seuraavan oletuksen:

• Verkosto täytetään taso kerrallaan, eli vasta kun kaikki tason k jäsenet
ovat saaneet värvättyä 2 uutta jäsentä, aloittavat tason k + 1 jäsenet
värväyksen.

(a) Montako tasoa verkostolla on, kun verkostoon on liittynyt 1000 jäsentä?
(3 p)
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(b) Paljonko parhaimmillaan jäsen, joka ei ole perustaja, voi tällöin tienata?
Huomioi aloitusmaksu arviossasi. (3 p)

(c) Verkoston kasvaessa hyvin suureksi kuinka suurelle osalle jäsenistä (pro-
sentteina tai murtolukuna) verkostoon kuuluminen on tappiollista, eli
he maksavat enemmän kuin saavat rahaa? Voit olettaa tilanteen, jossa
verkoston alin taso on kokonaan täynnä. Likiarvo riittää vastaukseksi.
(4 p)
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Tehtävä 1: Aineistotehtävä - Vastausten luon-
nehdintaa
Tehtävän vastauksena tuli olla yksi essee - itsenäisenä tekstinä luettava kir-
joitelma, jossa on mahdollisesti otsikko, alkujohdanto, varsinaisen asian kä-
sittely ja lopetus. Teksti muodostaa aihetta luontevasti käsittelevän koko-
naisuuden. Pisteitä vähennetään jos esimerkiksi vastauksena on kaksi essee-
tä/kirjoitelmaa, luettelo tai luettelonomainen teksti tai jos teksti olettaa että
lukija tarkastelee aineistoa ja esseetä yhdessä esseetä lukiessaan.

Vastauksessa odotettiin kerrottavat eri teemoista konkreettisiä esimerkkejä ja
luonnehdintoja. Pelkkä toteaminen että ‘tätä käytetään” tai ‘ tämän käyttö
on kasvussa’ ei riitä. Alla on luettelomaisesti kunhunkin teemaan liittyviä
asioita, joiden kaltaisia vastauksissa odotettiin käsiteltävän.

Dataistaminen:

• Tietokoneiden, tablettien ja kännyköiden ja niiden keräämän datan
käyttö on lisääntynyt ja kaikkialla käytetään yhä enemmän reaaliai-
kaista dataa.

• Kouluissa ja opiskelussa käytetään tietokoneita, tabletteja ja kännyköi-
tä tiedon etsimiseen ja hakemiseen.

Pilvi:

• Tietoa välitetään verkossa toimivien pilvipalveluiden kautta: videoita,
valokuvia, viestejä. Tämä helpottaa tietojen siirtämistä henkilöiden vä-
lillä.

• Kouluissa oppimateriaaleja ja opiskelua siirretään verkkoihin: MOOC-
kursseille, verkkovideoihin, verkkokeskusteluihin ja verkossa kirjoitta-
miseen.

Mobiili:

• Älykännyköiden käyttö on lisääntynyt ja niihin voi tallentaa omia tieto-
jaan: valokuvia, videoita, urheiluharjoittelua, terveystietoja, ym. Näitä
tietoja voi jalostaa ja hyödyntää eri palvelujen avulla.

• Kouluissa ja opiskelussa tablettien ja tietokoneiden käyttö lisääntyy
jatkuvasti. Niitä voi käyttää yhteiseen opiskeluun erilaisten ohjelmien
avulla, kuten tiedon tuottamiseen kuvaamalla kuvia ja videoita, tiedon
etsimiseen Internetistä ja tiedon jakamiseen pilvipalvelujen avulla.
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Kyberturvallisuus:

• Virukset, haittaohjelmat ja tietojen kalastelu nettipankkien ym. vää-
rinkäytöksiin on jatkuvaa toimintaa, johon pitää varautua ja joka pitää
ottaa huomioon omassa toiminnassa.

• Opiskelussa tietoturvallisuus asettaa haasteita koulujen tietokoneiden
ja verkkojen tietoturvalle sekä opettajien osaamiselle. Erityinen haaste
on ylioppilaskirjoitusten sähköistäminen.

Ohjelmistot:

• Ohjelmat siirtyvät yhä enemmän kännyköihin ja tabletteihin. Sopi-
vat appsit viestintään, musiikin kuunteluun, videoiden katseluun ynnä
muuhun helpottavat elämää huomattavasti.

• Opiskelussa sopivien laitteiden saaminen kaikkien käyttöön on haas-
te, että hyviä ohjelmia voitaisiin hyödyntää laajasti. Käytössä on sekä
opintojen hallinnan ja tiedotuksen ohjelmia (Wilma) että opiskelussa
käytettäviä ohjelmia matematiikkaan, piirtämiseen, tiedon etsintään,
luonnossa liikkumiseen ym.

Kytkeytyminen:

• Kotitietokoneet, kännykät ja tabletit vaativat hyvän ja nopean verkon,
jotta niiden ominaisuuksia voi käyttää hyvin. Esineiden internet (Inter-
net of Things) on vähitellen saapumassa koteihin, kun erilaiset laitteet
televisiot, äänentoistolaitteet, pesukoneet, jääkaapit ja kahvinkeittimet
kytkeytyvät verkkoon.

• Opiskelussa tärkeässä asemassa ovat koulujen tietoverkot, joiden toi-
minnalle asetetaan yhä kasvavia vaatimuksia esimerkiksi sähköisten yli-
oppilaskirjoitusten ja videoiden katselun vuoksi.

Videot:

• Tiedonvälitys on siirtymässä vähitellen tekstistä ja kuvasta videoihin.
Videoita katsellaan YouTubesta, tv:n nettipalveluista ja vähitellen myös
reaaliajassa Periscopesta.

• Opiskelussa hyödynnetään yhä enemmän nettivideoita. Joissain oppi-
laitoksissa oppituntien videotallenteet ja videoiden katselu verkosta se-
kä välittäminen reaaliajassa ovat jo osa normaalia toimintaa.
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Pysäköi itsesi:

• Autoissa on mahdollisuus kytkeä kännykkä auton järjestelmiin ja autot
osaavat pysäköidä itsensä, huolehtia tiellä pysymisestä, törmäämisen
estämisestä jonossa ja valojen vaihtamisesta. Myös itsenäisesti ajavat
autot ovat jo testivaiheessa.

• Tulevaisuudessa autokoulujen rooli ja siellä opiskeltavat asiat muuttu-
vat ja jossain vaiheessa autot ajavat itsekseen.

Uusi teknologia:

• Älykkäitä vaatteita on alkanut ilmestyä markkinoille. Ne sisältävät eri-
laisia mittalaitteita, joiden avulla voi seurata omia elintoimintoja. Vas-
taavia toimintoja on liitetty myös kännyköihin ja kelloihin. Myös auto-
maattisesti lämpötilaan mukautuvia vaatteita on esitelty lehdissä.

• Uudenlainen elintoimintojen ja ympäristön havainnointi teknologian
avulla antaa uusia mahdollisuuksia hyödyntää mittauksia opetukses-
sa tulevaisuudessa.

Teollisuuden keskittyminen:

• Yhä useammat yritysten tarjoamat palvelut kytkeytyvät tietotekniikan
hyväksi käyttöön joko itse palvelussa tai siihen liittyvissä oheispalve-
luissa. Suuret yritykset liittoutuvat ja muokkaavat palvelujaan uuteen
muotoon. Nokia siirtyi kännykkäbisniksestä verkkopalveluihin ja ostaa
uusia alaan kytkeytyviä yrityksiä, samoin toimivat Google ja Apple.

• Opiskelussa perinteiset kirjakustantajat tarjoavat yhä enemmän kirjal-
liseen materiaaliin liittyviä verkko-opiskelun materiaaleja ja tehtäviä.
Tietotekniikan taitoja tarvitaan nykyään lähes jokaisessa työpaikassa,
joten muutos täytyy ottaa huomioon koulutusta kehitettäessä.
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Tehtävä 2, ratkaisuja

Kysymys 2.1.

Joissakin papereissa kuittauksen a0 vääristyminen toteutettiin siten, että a0
muuttui a1:ksi. Tällainen muutos olisi erittäin harvinainen, sillä paketeissa on tarkis-
tussummat. Jos laillinen paketti muuttuisi toiseksi lailliseksi paketiksi, pitäisi myös
tarkistusumman muuttua sopivasti. Yleensä näin ei käy, eikä mikään protokolla voisi
toimia täydellisesti tällaisten virheiden yhteydessä.

Tällaisesta vääristymisen tulkinnasta ei ole rangaistu tässä kysymyksessä, mutta
muissa kysymyksissä (erityisesti 4) tällä tulkinnalla on epärealistisia seuraamuksia,
josta syystä myöhemmin tämä tulkinta on käsitelty virheenä.

Kysymys 2.2.

Tähän käy kysymyksen 2.1. skenaario. Jos 1. kuittaus katoaa, niin sanoma d0
lähetetään uudestaan. Nyt siis sanoma tulee B:lle ilman numeroa 0, joten B ei voi
tietää, onko se uusi vai vanha sanoma. Siten B:n täytyy luovuttaa se eteenpäin
put-viestillä, ja vastaanottaja saa saman sanoman kahteen kertaan, mikä voi sotkea
vastaanotetun tiedoston.

Huomattakoon kuitenkin, että numeroimaton protokolla toimisi oikein, jos vir-
heitä ei tapahdu kanavassa tai jos vain datasanomat vääristyvät tai katoavat.

Kysymys 2.3.

Eli A ei reagoi virheelliseen kuittaukseen, tässä tapauksessa jälkimmäiseen a0-
kuittaukseen.

Kysymys 2.4.
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Eli sama d0 luovutetaan vastaanottajalle kahteen kertaan, koska monistunut d0
tulee d1:n jälkeen.

2.5.

Tiedoston koko on 10 Mt ja datapaketin 1 kt. Siten paketteja on kaikkiaan 10000.
Yhden paketin siirtämiseen kuluva aika koostuu

i) datapaketin lähettämisestä,

ii) viimeisen bitin matkaan kuluttamasta ajasta,

iii) kuittauksen lähettämisestä ja

iv) kuittauksen viimeisen bitin matkaan kuluttamasta ajasta.

Lasketaan nämä ajat:

i) Kanavan nopeus on 10000000 b/s. Yksi paketti on 1000 tavua eli 8000 bittiä.
Siten paketin lähettämiseen kuluu

8000/10000 = 8/10000 s.

ii) 4000/200000 = 0, 02 s.

iii) Kuittaus on 1000 bittiä. Niiden lähettämiseen kuluva aika on

1000/10000000 = 1/10000 s

iv) Sama kuin kohdassa ii) eli 0, 02 s.

Yhteensä yhden paketin käsittely vie

2× 0, 02 + 9/10000 = 409/10000

sekuntia. Kun paketteja on 10000, vie tiedoston lähettäminen 409 s eli 6, 82 minuut-
tia.

Kysymys 2.6.

Kymmenen prosenttia sanomista katoaa. Datapaketteja on 10000 ja kuittauksia
on saman verran. Siis katoaa 1000 pakettia ja 1000 kuittausta.

Ensinnäkin 8000 pakettia menee normaalisti perille. Sen lisäksi 2000 paketille
tapahtuu, että paketti lähetetään, ajastin viritetään ja lopuksi ajastin laukeaa. Sen
jälkeen lähetetään uusi paketti.

Siis kaikkiaan lähetetään 10000 pakettia normaalisti. Tämän lisäksi tulee 2000
paketin lähettämistä ja ajastimen laukeamista (5 sekuntia). Eli yhteensä sekunteja
tulee

409 + 2000× 5 + 2000× (
8

1000
) = 10425,
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mikä tekee 2 t, 53 min, 45 s.

Täydet pisteet on tullut myös vastauksesta, jossa 500 datapakettia ja 500 kuit-
tausta katoaa. Oikea on myös tulkinta, että ajastin käynnistetään ennen paketin
lähettämistä.

Jos sen sijaan tulos on laskettu pelkästään signaalin nopeuden ja välimatkan
perusteella, ei ole saanut juuri pisteitä. Tällöin on oletettu, että yksi sanoma vas-
taa yhtä signaalia. Tulos tulee lähelle oikeaa vastausta, mutta on virheellinen, sillä
kanavan nopeutta ei ole otettu huomioon ollenkaan.

Kysymys 2.7.

Ajastin täytyy asettaa siten, ettei se laukea turhan aikaisin eikä turhan myöhään.
Siten asettamisessa täytyy ottaa huomioon tietoliikennekanavan nopeus, signaalin
nopeus kanavassa, välimatka, protokollatyyppi (meidän protokollamme on hidas, no-
peampiakin on olemassa) ja pakettien prosessointiin kuluva aika. Käytännössä ajas-
tin asetetaan aluksi melko hitaaksi, mutta koko ajan seurataan pakettien välittämiseen
kuluvaa aikaa. Jos huomataan, että kaikki sujuu nopeammin tai hitaammin, voidaan
ajastinta säätää tämän huomion mukaan.
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Tehtävä 3: Ongelmanratkaisutehtävä

Kysymys 3.1

Seuraavat kortit tulee kääntää:

• ympyrä: tämän kortin selkäpuolen tulee olla punainen

• sininen: etupuolella ei saa olla ympyrää

Seuraavia kortteja ei tarvitse kääntää:

• neliö: selkäpuolen väriä ei ole mitenkään rajoitettu

• punainen: etupuolen kuviota ei ole rajoitettu, sillä ehto ei vaadi että
kaikissa punaisissa korteissa tulisi olla ympyrä

Kysymys 3.2

Täydennetään ensin annetut tiedot taulukkoon, missä o merkitsee että jokin
asia on voimassa, ja x että se ei ole voimassa. Laitetaan ensin seuraavat
tunnetut faktat taulukkoon:

• Iivari on tietojenkäsittelijä, eikä pidä jalkapallosta eikä sählystä.

• Kalle ja Alina ovat ryhmän ainoat sosiologit, Alina pitää pingiksestä.

• Jaanalla ja Matilla ei kummallakaan ole sama pääaine kuin Iivarilla.

• Hanna pitää jääkiekosta eikä opiskele matematiikkaa.

• Liisa ei opiskele tietojenkäsittelyä eikä pidä sählystä eikä sulkapallosta.

• Matti ei pidä sählystä.

Alina Eemeli Hanna Iivari Jaana Kalle Liisa Matti
TKT o x x x
SOS o x x x x o x x
MAT x

jalkapallo x
sähly x x x

lentopallo
sulkapallo x
tennis

pesäpallo
jääkiekko o
pingis o
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Taulukosta voidaan jo päätellä vastaus kysymykseen a) - Jaanan pääaineen
on oltava matematiikka, koska se ei ole sosiologia eikä tietojenkäsittely. Täy-
dennetään Hannan, Jaanan, Liisan ja Matin pääaineet.

Alina Eemeli Hanna Iivari Jaana Kalle Liisa Matti
TKT x o o x x x x
SOS o x x x x o x x
MAT x x x o x o o

jalkapallo x
sähly x x x

lentopallo
sulkapallo x
tennis

pesäpallo
jääkiekko o
pingis o

Koska kuhunkin pääaineeseen kuuluu korkeintaan kolme, tiedetään ettei Ee-
meli ole matemaatikko. Siispä vastauksena kysymykseen b) voidaan todeta,
että tietojenkäsittelijät ovat Eemeli, Hanna ja Iivari.

Lopuksi hyödynnetään tietoa siitä ettei keillään ole samaa lempilajia, sekä
seuraavia ehtoja:

• Eräs tietojenkäsittelijä pitää jalkapallosta.

• Eräs sosiologi pitää lentopallosta.

• Kukaan tietojenkäsittelijä ei pidä sulkapallosta eikä tenniksestä.

Alina Eemeli Hanna Iivari Jaana Kalle Liisa Matti
TKT x o o o x x x x
SOS o x x x x o x x
MAT x x x x o x o o

jalkapallo x o x x x x x x
sähly x x x x o x x x

lentopallo x x x x x o x x
sulkapallo x x x x x x x o
tennis x x x x x x o x

pesäpallo x x x o x x x x
jääkiekko x x o x x x x x
pingis o x x x x x x x

Taulukosta nähdään nyt, että Jaanan lempiurheilulaji on sähly.
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Kysymys 3.3

Annetut tiedot voidaan sijoittaa diagrammiin seuraavalla tavalla. Ylin ym-
pyrä vasemmalla esittää ihmisiä jotka vastasivat kysymykseen 1. kyllä, ylin
oikealla niitä jotka vastasivat kysymykseen 2. kyllä, ja alin niitä jotka vasta-
sivat kysymykseen 3. kyllä. Kysytty suure on Z.

Voimme muodostaa yhtälöt:

X + Y + Z + 100 = 550

X + Y + 25 = 325

Vähentämällä alemman yhtälön ylemmästä saamme

Z + 100− 25 = 550− 325

Siispä Z = 150, mikä on myös vastaus kysymykseen.

Kysymys 3.4

Ensimmäiselle tasolle mahtuu 1, toiselle 2, kolmannelle 4, neljännelle 8 jne.
ihmistä. Yleisesti, tasolle i mahtuu 2i−1 ihmistä. Kun verkostossa on k tasoa,
mahtuu siihen maksimissaan

∑k
i=1 2

i−1 = 2k − 1 ihmistä. Lasketaan joitain
2:n potensseja:
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k 2k

1 2
2 4
3 8
4 16
5 32
6 64
7 128
8 256
9 512
10 1024

(a) Edellisen perusteella 10-tasoiseen verkkoon mahtuu 1023 ihmistä. 9 tasoa
ei vielä riitä, koska verkkoon mahtuisi vain 511 ihmistä.

(b) Yleisesti ottaen maksimissaan verkoston jäsen saa 10 euroa kummaltakin
seuraajaltaan, näiden seuraajilta jne. maksimissaan aina yhdeksän tason
verran itsestään alaspäin. 1000 hengen verkossa eniten perustajan jälkeen
seuraajia on tason 2 jäsenillä, joilla on seuraajia 8 tason verran. Maksi-
missaan tällä on siis

∑8
i=1 2

i = 29−2 = 510 seuraajaa. Aloitusmaksu taas
on 100 euroa. Siispä parhaimmillaan voi tienata 510 ∗ 10 − 100 = 5000
euroa. (Tehtävänanto on siitä monitulkintainen, että se ei ota kantaa sii-
hen miten "tyhjät paikat"10-tasoisen verkon alimmalla tasolla sijoittu-
vat. Tässä oletettu tienaajan kannalta paras tilanne jossa nuo eivät kuu-
lu suoraan hänen jälkeläisiinsä, perustellusti muunkinlaisilla tulkinnoilla
tästä jaosta voi saada vastauksesta täydet pisteet.)

(c) Ilmiselvästi verkon alimman tason jäsenille kuuluminen on tappiollista,
koska he eivät saa mitään tuloja. Toiseksi ja kolmanneksi alimman ta-
son jäsenet saavat 20 ja 60 euroa verkostossa alempana olevilta jäseniltä,
tämäkään ei riitä kattamaan aloitusmaksua. Neljänneksi alimmalla tasol-
la verkostoon kuuluminen on jo sen sijaan kannattavaa, koska saatavat
140 euroa riittävät jo kattamaan aloitusmaksun. Siispä, kuinka suuri osa
verkoston jäsenistä kuuluu kolmelle alimmalle tasolle?

Koko verkostoon kuuluu 2k − 1 jäsentä, kolmelle alimmalle tasolle taas
yhteensä 2k−1 + 2k−2 + 2k−3 ihmistä. Suhteellisesti siis, tappiolle jäävien
jäsenten osuus on

2k−1 + 2k−2 + 2k−3

2k − 1
=

2k(2−1 + 2−2 + 2−3)

2k(1− 2−k)
=

2−1 + 2−2 + 2−3

1− 2−k

k:n kasvaessa suureksi termi 2−k lähestyy hyvin nopeasti nollaa, joten
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arvioidaan

2−1 + 2−2 + 2−3

1− 2−k
≈ 2−1 + 2−2 + 2−3 =

7

8
= 0.875

Siispä suuressa verkostossa noin 7
8
, eli 87.5% jäsenistä jää tappiolle.
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