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U nix-työasemat ovat työ-
pöytäkokoluokan koneita, 
jotka on suunniteltu aja-
maan jotain Unix-sukuis-

ta käyttöjärjestelmää. Niiden tausta on 
kuitenkin toisenlainen. Siinä, missä 
PC:t ovat alkujaan kotitietokoneita, jot-
ka laajentuivat ammattikäyttöön, ovat 
Unix-työasemat pikemminkin isojen 
koneiden kutistettuja versioita.

Työasemakoneita on käytetty eten-
kin sellaisissa raskaissa ammattiteh-
tävissä, joihin ”varsinaisten” mik-
rotietokoneiden rahkeet eivät ole 
riittäneet. Tällaisia ovat olleet esimer-
kiksi teollisuussuunnittelu, 3D-grafiik-
ka ja tieteellinen tutkimus. Työasemia 
on usein käytetty myös palvelimina, ja 
useimmilla valmistajilla on ollut va-
likoimissaan myös työasemamallien 
kanssa yhteensopivia palvelinmalleja. 
Myöhemmin valmistajat alkoivat kes-
kittyä yksinomaan palvelimiin.

Mikron ja minin ristisiitokset
Tietokoneen käyttö oli 1970-luvulla 
enimmäkseen ositusajoa. Henkilökoh-
taisen tietokoneen idea nosti kuiten-
kin päätään kahdelta suunnalta: toiset 
halusivat rakentaa halvoista mikropii-
reistä jotain juuri ja juuri tietokoneeksi 
kelpaavaa, toiset taas unelmoivat lait-

teista, joissa ”täysiverisen” tietokoneen 
resurssit keskitettäisiin yhden käyttä-
jän palvelemiseen. Varhainen esimerk-
ki jälkimmäisentyyppisestä koneesta 
on Xerox Alto (1973), joka tunnetaan 
graafisen käyttöliittymän ja Ethernet-
lähiverkon pioneerina.

Unix suunniteltiin alkujaan ositus-
ajokäyttöjärjestelmäksi, jota käytettiin 
tekstipäätteiden yli Digitalin PDP-11- 
ja VAX-minitietokoneilta. 1980-luvun 
alussa alkoi markkinoille kuitenkin tul-
la yrityksiä, jotka kehittivät Unix-poh-
jaisia yhden käyttäjän koneita: Apollo 
Computer, Sun Microsystems, Silicon 
Graphics. Myöhemmin myös Digitalin 
ja IBM:n kaltaiset konkarit hyppäsivät 
kelkkaan. Alkujaan avoimesti kehitet-
ty Unix-käyttöjärjestelmä alkoi tällöin 
kaupallistua ja samalla jakautua val-
mistajakohtaisiin variantteihin.

80-luvun työasemat perustuvat 
yleensä Motorolan 68000-sarjan suo-
rittimeen, joka muistuttaa käskykan-
naltaan edellämainittuja Digitalin 
minitietokoneita. 1990-luvulla käy-
tössä olivat 32- ja 64-bittiset RISC-
suorittimet, jotka kukin laitevalmistaja 
yleensä kehitti ja valmisti itse. Pitkälle 
viety valmistajakohtaisuus johti myös 
yhteensopivuusongelmiin eri Unix-
varianttien välillä.

Vuosituhannen vaihteen tienoil-
la PC-koneet olivat ottaneet Unix-
työasemat jo monin tavoin kiinni. 
Useilla valmistajilla oli tämän vuoksi 
talousvaikeuksia, ja ne rupesivatkin 
keskittymään superlaskenta- ja pal-
velinrautaan. Työasemien tuotanto 
lopetettiin, tai ne vaihdettiin PC-poh-
jaisiksi. Käytöstä poistettuja työase-
makoneita rupesi enenevässä määrin 
päätymään harrastajille.

Mitä sillä voi tehdä?
Unix-työasemat eivät ole olleet aikoi-
hin realistisesti varteenotettava vaih-
toehto PC-raudalle. Niissä on kuiten-
kin edelleen oma hohtonsa ja vanhan 
ajan ammattilaisuskottavuutensa. Ne 
poikkeavat viehättävillä ja omituisil-
la tavoilla vaikkapa Linuxia ajavista 
PC-koneista mutta ovat kuitenkin sen 
verran lähellä niitä, että käyttökoke-
mus on samankaltainen. Ne ovat myös 
fyysisesti sen verran pieniä, ettei niitä 
harrastavan tarvitse hankkia varasto-
halleja laitteiston säilömiseen.

Unix-koneita on harrastettu etenkin 
rakentamalla niistä palvelimia ja verk-
koja. Eri laitteistot ja käyttöjärjestelmät 
erilaisine hienouksineen ja kommer-
venkkeineen tuovat touhuun sellais-
ta mielenkiintoisuutta, mitä pelkästä 
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Linux-tunkkauksesta ei saa. Laitteilla 
voi kuitenkin toki tehdä muutakin. 
Nyrkkisääntönä voi pitää, että jos jo-
kin ohjelma toimii Raspberry Pi’n Li-
nuxilla, niin sen saa toimimaan myös 
90-lukulaisessa työasemakoneessa.

Monista perinteisistä Unix-käyttö-
järjestelmistä ilmestyy edelleen uusia 
päivitysversioita, käytetäänhän niitä 
edelleen tärkeissä palvelinkoneissa. 
Aidon ohjelmiston löytäminen saattaa 
joskus vaatia hieman tuuria, ja jos sitä 
ei ole, voi konetta usein testata myös 
Linuxin tai NetBSD:n kaltaisilla va-
pailla unixeilla.

Omalaatuiset ongelmat
Kun Unix-kone on haalittu kotiin, seu-
raa yleensä joukko ongelmia. Näyttö 
liitetään usein 13w3- tai koaksiaali-
rgb-liittimellä eikä millään PC:stä 
tutulla. Ongelman voi ratkaista joko 
juottamalla tai tyytymällä sarjaport-
tipäätteeseen. Näppäimistöt ja hiiret 

ovat yleensä täysin vierasta tavaraa. 
Kiintolevyt, optiset asemat ja jopa 
korppuasemat ovat useimmiten SCSI-
pohjaisia kaikissa paitsi aivan peesee-
mäisimmissä halpismalleissa.

Jos koneen levy on tyhjennetty tai 
poistettu, pääsee harrastaja ensi töik-
seen etsimään käyttöjärjestelmän ja 
asentamaan sen. Asentamisessa voi 
olla omat konstikkuutensa – esimer-
kiksi asennus-CD ei välttämättä boot-
taa ellei CD-aseman blokkikoko ole 
oikea. Asennuksen voi yleensä käyn-
nistää myös verkon yli TFTP:llä, mutta 
se vaatii usein toisen koneen, joka ajaa 
samaa käyttöjärjestelmää.

Jos tarjolla on Gnu-ohjelmistopaket-
teja, ne kannattaa asentaa. Kaupallis-
ten unix-kalujen toiminta eroaa usein 
jonkin verran Gnusta, mikä aiheuttaa 
yhteensopivuusongelmia. Valmistajan 
oma C-kääntäjä osaa yleensä tehdä 
matalan tason optimoinnit paremmin 
kohdesuorittimella, mutta GCC on 

yhteensopivampi ja päihittää korke-
amman tason optimoinneissa.

Kaupallisessa Unix-maailmassa 
saattaa usein törmätä open-sanaan. Se 
kuitenkin tarkoittaa yleensä valmis-
tajariippumattomuutta eikä vaikkapa 
koodin julkisuutta. Esimerkiksi CDE-
työpöytä ja Motif-kirjasto ovat X-ikku-
nointijärjestelmän ”avoimia” lisäosia, 
jotka eivät koskaan yleistyneet Linux-
puolella kaupallisuutensa vuoksi.

Unix-koneet ovat kaiken kaikkiaan 
varsin mielenkiintoisia vekottimia. Jos 
siis romun seassa tulee vastaan vanha 
Unix-työasema, -palvelin tai vaikkapa 
pääte, kannattaa se ehdottomasti ottaa 
talteen – ainakin jos vaihtoehtona on 
vanha kuluttaja-PC-klooni. 

SGI Onyxin Geometry Engine GE10-
näytönohjain.

SGI Onyxin liitäntöjä.

Sunin 64-bittinen UltraSPARC 1 -suoritin.

Päätteet
Unix-koneita on aina käytetty myös monen 
käyttäjän palvelimina, joten Unix-rautaa etsiessä 
törmää varmasti ennen pitkää myös päätteisiin. 
Päätteitä on karkeasti kahdenlaisia: RS232-
liitäntäisiä tekstipohjaisia ”tyhmiä päätteitä” ja 
Ethernet-verkon yli toimivia graafisia X-päättei-
tä. Päätteet koostuvat yleensä kuvaputkinäytös-
tä, samoihin kuoriin rakennetusta päätelogiikas-
ta ja erillisistä syöttölaitteista, ja ne saa varsin 
pienellä vaivalla käyttöön niin Unix-koneiden 
kuin nykyisten Linux-PC:idenkin jatkeeksi.

Ehkä tunnetuin tekstipäätteiden valmistaja on Digital, joka kehitti standar-
din asemaan nousseen VT100:n. Vaikka käytännössä kaikki nykyisin käytetyt 
pääte-emulaattorit ovatkin VT100-yhteensopivia, on eri valmistajien päätteissä 
hyvin paljon vaihtelua ohjauskoodeissa. Screenin kaltaiset virtuaalipääteohjel-
mistot paikkaavat kuitenkin yhteensopivuusongelmat.

X-ikkunointijärjestelmä on alusta asti käyttänyt asiakas-palvelin-mallia, joten 
periaatteessa mitä tahansa X-ohjelmaa saa käytettyä X-päätteellä aina nykyisiä 
webbiselaimia myöten. Ongelmia voivat kuitenkin tuottaa vanhojen päätteiden 
rajalliset väripaletit ja monien uusien ohjelmien hinku OpenGL-rajapintoihin.

Erään harrastajan Unix-työasemakokoelma.
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Sun Microsystems
Sun Microsystems perustettiin 1982, 
ja 68000-pohjainen Sun-1 julkaistiin 
samana vuonna. Vuonna 1987 julkis-
tetussa Sun-4:ssä yhtiö siirtyi omaan 
SPARC-suoritinperheeseensä.

32-bittinen SPARCstation 1 oli 
vuonna 1990 Jyrki J. J. Kasvin ”unelma-
mikro”, joka jäi sadan tonnin hinnas-
taan johtuen pelkäksi haaveeksi. Kun 
Skrollin päätoimittaja kymmenen vuotta 
myöhemmin hankki kyseisen laitteen, 
pyydettiin siitä enää 150 markkaa.

Sunin Unix-variantti on nimeltään 
SunOS tai Solaris. Solariksella ja Sunin 
raudalla yleensäkin on erityisen hyvä 
maine palvelinkäytössä, jossa se on 
osannut hyvin hyödyntää isoja suori-
tinmääriä. Solaris on saatavilla myös 
X86:lle ja on käytettävissä ilmaiseksi 
ei-kaupalliseen käyttöön.

Sun on rampauttanut tahallaan 
halvempien työasemiensa ominaisuuksia, 
jotta kalliimmat koneet vaikuttaisivat 
riittävän paljon paremmilta. Esimerkiksi 
halvoissa näytönohjaimissa on käytetty 
PC:stä tuttuja piirejä, joiden kiihdytysomi-
naisuuksia ei kuitenkaan tueta lainkaan. 
Myös IDE-levyohjainten ajurit ovat täysin 
suoritinvetoiset.

2000-luvulla varsin yleisiä työpöydillä 
ovat olleet graafiset Sunray-päätteet, 
joiden hienoutena on mahdollisuus 
istunnon ”siirtämiseen” päätteeltä 
toiselle id-kortin avulla. Sunraylla voi 
etäkäyttää niin X-ikkunointia kuin 
Windowsiakin.

Sunin osti vuonna 2009 tietokantayh-
tiö Oracle. SPARC-suorittimien ja niitä 
käyttävien supertietokoneiden kehitys-
työ jatkuu edelleen.

Silicon Graphics
Silicon Graphics perus-
tettiin Sunin tapaan 
1982. Sen ensimmäinen 
tuote oli IRIS 1000 
-grafiikkapääte, mut-
ta IRIS 2000 ja 3000 
olivat jo täysverisiä 
Unix-työasemia. Fir-
ma siirtyi 68000:sta 
MIPS-arkkitehtuu-
riin vuonna 1986 ja 
osti MIPSin kokonaan itselleen 1992.

SGI on profiloitunut alusta asti 
3D-grafiikkaan, ja etenkin 90-luvun 
Hollywood-tietokonegrafiikka antoi 
sille nimeä ja näkyvyyttä. Jurassic 
Park -elokuvan surullisenkuuluisessa 
Unix-hakkerointikohtauksessa esiintyy 
64-bittinen Crimson-työasema, joka 
ajaa kolmiulotteista fsn-tiedostonhallin-
tasovellusta.

SGI on 3D-kiihdytyslaitteiston pionee-
reja. Indigo-työasemassa näytönohjaus-
laitteisto voi olla suurempi kuin koneen 
varsinainen emolevy. SGI:n kehittämiä 
ovat myös Playstation 1:n ja Nintendo 
64:n näytönohjauslaitteistot, ja molem-
mat konsolit käyttävät SGI-työasemien 
tapaan MIPS-suorittimia. Edelleen 
teollisuusstandardin asemassa oleva 
OpenGL-grafiikkarajapinta syntyi alun 
perin vuonna 1992 IRIS GL -grafiikka-
kirjaston pohjalta.

Suosituimpiin SGI:n työasemiin kuu-
luu vuonna 1996 julkistettu ”edullinen” 
O2, jonka yläpään malleissa on muun 
muassa sisäänrakennettu kamera. Yhte-
näismuistiarkkitehtuurin ansiosta koko 
enimmillään gigatavun muistikapasiteetti 
on käytettävissä näytönohjaukseen. O2 
oli parina vuonna Suomen Assemblyilläkin 
kilpailupalkintona.

IRIX-käyttöjärjestelmällä ja sen myötä 
myös SGI-raudalla on huono maine 
palvelinkäytössä kilpailijaansa Suniin 
nähden reikäisyytensä ja epävakauten-
sa vuoksi.

Silicon Graphics International, joka 
on lakiteknisesti eri firma kuin vuonna 
2009 konkurssin tehnyt alkuperäinen 
SGI, keskittyy X86-pohjaisiin supertie-
tokoneisiin ja palvelimiin. MIPS ja IRIX 
hylättiin jo aikapäiviä sitten.

Digital Equipment 
Corporation
Digital Equipment Corporation valmisti 
tietokonekomponentteja jo 50-luvulla. 
Unix kehitettiin alkujaan DEC:n PDP-8- 
ja PDP-11-minitietokoneilla, mistä se 
käännettiin myös 32-bittisille VAX-
koneille 70-luvun lopulla.

DEC:n ensimmäisenä Unix-työase-
mana voidaan pitää VAX-pohjaista 
VAXstationia, joka tuli markkinoille 
1984. Vaikka VAXin oletuskäyttöjärjes-
telmä onkin firman oma VMS, joka ei 
ole mitään sukua Unixille, oli sille alusta 
asti tarjolla myös DEC:n oma Unix-va-
riantti Ultrix. Ultrix toimii VAXin lisäksi 
myös PDP-11:ssä ja MIPS-pohjaisissa 
DECstation-työasemissa.

Vuonna 1992 DEC otti käyttöön 
oman 64-bittisen RISC-arkkitehtuurinsa, 
Alphan. Alpha on tunnettu laskenta-
nopeudestaan, ja myös itse Cray valitsi 
sen 90-luvun supertietokoneisiinsa. 
Alphan oli jossain vaiheessa tarkoitus 
syrjäyttää myös PC:n X86, ja harrastaji-
en käsiin päätyneet Alpha-laitteet ovat-
kin usein nimenomaan Alpha-suoritinta 
käyttäviä PC-emolevyjä.

Alphalla ajettava Unix-variantti oli 
aluksi nimeltään OSF/1, josta se vaihtoi 
nimensä ensin Digital Unixiksi ja sitten 
Tru64:ksi. Näiden lisäksi Alphalla voi 
ajaa OpenVMS:ää ja jotenkuten jopa 
Windows NT:tä.

DEC:n osti vuonna 1998 PC-rau-
dasta tunnettu Compaq, jonka taas 
osti Hewlett-Packard vuonna 2002. 
Viimeiseksi Alphaksi jäi vuonna 2004 
ilmestynyt 21364, kun HP päätti keskittyä 
superlaskennassa PA-RISC- ja IA-
64-laitteistoihin.
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International 
Business Machines
Suurista keskuskoneistaan ja PC:stä 
tunnettu tietotekniikkapioneeri IBM 
tuli Unix-työasemamarkkinoille vuonna 
1986. IBM 6150 eli RT PC perustui 
PC-koneissa käytettyyn PS/2-runkoon, 
mutta suorittimeksi oli vaihdettu IBM:n 
oma ROMP. ROMPia voidaan pitää 
ensimmäisenä RISC-mikroprosessorina, 
olihan IBM kehittänyt sen jo 1981. IBM 
oli kuitenkin pitänyt sitä pöytälaati-
kossa vuosikaudet, joten muut ehtivät 
tuotteistaa riscinsä ensin.

ROMPin syrjäytti vuonna 1990 
POWER, jota käyttävät työasemat, 
palvelimet ja supertietokoneet saivat 
yhteisen nimen RS/6000. POWERin 
pikkuveljeksi tuli Applen ja Motorolan 
kanssa yhteistyössä kehitetty PowerPC, 
jota on käytetty myös tavallisten kuole-
vaisten koneissa.

IBM vaihtoi järjestelmäperhei densä 
brändäystä vuosituhannen vaihtees-
sa, ja RS/6000:sta tuli täl löin System 
p. Myöhemmin System p yhdistettiin 
System i:hin eli entiseen AS/400:aan, 
jolloin muodostui Power Systems 
-niminen palvelin- ja supertietokoneiden 
mallisto. Nämä koneet tukevat IBM:n 
oman Unix-variantin AIXin lisäksi myös 
Linuxia ja AS/400:n peruja olevaa IBM i 
-käyttöjärjestelmää.

Suurkoneluokan mikroprosessorien 
kehitys on IBM:llä edelleen hyvin käyn-
nissä. POWER-suorittimien ohella IBM 
on kehittänyt zEC-suorittimia, jotka 
huipputehokkuudestaan huolimatta 
ovat edelleen konekieliyhteensopivia 
IBM:n 60-luvun lippulaivan S/360:n 
kanssa.

Hewlett-
Packard
Hewlett-Packard 
on valmistanut 
erikokoisia 
tieto-
koneita ja 
laskimia 
oheislaitteineen 
1960-luvulta alkaen. Unix-maailmaan 
HP siirtyi vuonna 1984 aloittamansa 
HP 9000 -malliston myötä. Lisäksi HP 
osti vuonna 1989 Apollo Computerin, 
jolla oli omia työasemiaan. 

Varhaiset HP 9000:t käyttivät 
68000-suorittimien lisäksi myös 
pinopohjaisia FOCUS-suorittimia. 
Näistä siirryttiin 80-luvun loppupuolella 
HP:n omaan PA-RISC-arkkitehtuuriin. 
PA-RISCin tilalle tuli vuonna 2003 
Intelin IA-64 eli Itanium, minkä myötä 
fiktiiviseen HAL 9000:een viittaavasta 
mallinimestä vihdoinkin luovuttiin.

HP:n Unix-käyttöjärjestelmä  
HP-UX on monille edelleen kirosana. 
Vaikka se onkin sinänsä tehokas ja luo-
tettava, se tekee monet asiat eri tavoin 
kuin muiden valmistajien unixit. HP:n 
tekstipäätteet eivät ole VT-yhteensopi-
via, oletusarvoinen C-kääntäjä soveltuu 
lähinnä vain HP:n oman koodin kääntä-
miseen, merkistöt ja komentoargumen-
tit ovat erilaiset ja niin poispäin.

Suosituimpia PA-RISC-työasemia ovat 
olleet PC:n kilpailijoiksi 1990-luvun 
puolivälissä tarkoitetut 32-bittiset 712 
ja 715, joihin PC:n näppäimistöt, hiiret 
ja näytöt käyvät suoraan, mutta jotka 
päihittävät esimerkiksi 2D-näytönkä-
sittelyn nopeudessa aikakauden PC:t 
reilusti.

Nykyiset HP-UXia ajavat koneet 
ovat Itanium-pohjaisia HP Integrity 
-palvelinkoneita. HP-UXin lisäksi ne 
ajavat myös Linuxia, Windows Serveriä 
ja yritysostojen myötä HP:lle tulleita 
NonStopia ja OpenVMS:ää. Intel 
jatkaa Itanium-suoritinten kehitystyötä 
edelleen.

NeXT
Steve Jobsin vuonna 1985 perustaman 
NeXTin historia jäi varsin lyhyeksi, 
mutta se sai 1990-luvun kynnyksellä 
julkaistua muutaman Unix-työaseman, 
jotka ovat merkittäviä muutenkin kuin 
kuutionmuotoisten koteloidensa vuoksi.

NeXT Computer, NeXTcube ja 
NeXT station perustuvat Motorolan 
68030- ja 68040-suorittimiin ja multi-
mediapotkua antavaan 56001-DSP:hen. 
Tarjolla oli myös erillinen RISC-kiihdytin-
kortti omine näytönohjaimineen, mutta 
ohjelmisto ei koskaan hyödyntänyt 
sitä kunnolla. Korppujen sijaan NeXTit 
käyttävät magneto-optisia levyjä, joiden 
kapasiteetti on 256 megatavua.

Käyttöjärjestelmänä NeXTeissä on 
NeXTSTEP, joka on Mach-mikroyti-
meen ja BSD:hen perustuva Unix – ei-
vätkä muutkaan yhtäläisyydet myö-
hempään Applen Mac OS X:ään ole 
sattumaa. Esimerkiksi järjestelmäohjel-
mistot on kirjoitettu Objective-C:llä, ja 
X-ikkunoinnin sijaan on käytössä oma 
grafiikkaratkaisu omine käyttöliitty-
mäinnovaatioineen. NeXTSTEPistä on 
olemassa myös X86-, SPARC- ja PA-
RISC-koneilla toimiva versio OpenStep.


