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Vanha	  tapa	  rakentaa	  yrityssovelluksia	  on	  kuollut.	  Kauan	  eläköön	  mikropalvelut.	  
AT&T:n	  mikropalveluiden	  toimitusohjelma	  yhdessä	  IBM:n	  kanssa	  tähtää	  kiihdyttämään	  

seuraavan	  sukupolven	  teknologiaa	  ohjelmistokehittäjille.	  	  

DALLAS	  –	  30.	  lokakuuta	  2017	  –	  Vanhan	  tavan	  rakentaa	  yrityssovelluksia	  tulee	  muuttua,	  kun	  verkon	  
vaatimukset	  kasvavat	  räjähdysmäisesti.	  AT&T	  uskoo,	  että	  mikropalveluissa	  on	  ohjelmistokehityksen	  
tulevaisuus.	  Ja	  me	  emme	  ole	  yksin.	  	  

AT&T*	  julkisti	  tänään	  mikropalveluiden	  toimitusohjelman,	  joka	  tarjoaa	  uuden	  liiketoiminnan	  
toiminnallisuutta	  korostavan	  lähestymistavan.	  Tämä	  merkitsee	  nopeampia	  kapasiteetin	  ja	  internet-‐
nopeuksien	  päivityksiä.	  

AT&T:n	  ohjelman	  lanseerauksessa,	  ja	  kahden	  yhtiön	  pitkäaikaisessa	  strategisessa	  kumppanuudessa	  IBM	  
tekee	  yhteistyötä	  AT&T:n	  kanssa	  mikropalveluiden	  suunnittelussa	  ja	  hyväksikäytössä,	  jotka	  muuttavat	  
AT&T:n	  liiketoiminnan	  taustaprosessit.	  IBM:n	  luomat	  mikropalvelut	  myynnissä,	  tilauksissa	  ja	  
yritysdatassa	  parantavat	  ja	  nykyaikaistavat	  AT&T:n	  kriittiset	  järjestelmät.	  Tämä	  mahdollistaa	  entistä	  
tehokkaamman	  taustaprosessoinnin,	  jossa	  on	  vähäiset	  seisokit	  samalla,	  kun	  se	  sallii	  koko	  liiketoiminnan	  
sopeuttamisen	  nopeasti	  muuttuvaan	  markkinadynamiikkaan	  uusien	  nopeiden	  ja	  helppokäyttöisten	  
palveluiden	  ja	  ominaisuuksien	  käyttöönoton	  avulla.	  

“Matkamme	  ohjelmistokehityksessä	  muutaman	  viime	  vuoden	  aikana	  on	  keskittynyt	  verkkotoimintojen	  
virtualisointiin,	  minkä	  tavoitteena	  on	  ollut	  nopeuden	  ja	  joustavuuden	  lisääminen	  enemmän	  kuin	  
perinteisissä	  laitteistomalleissa”,	  sanoi	  AT&T:n	  Technology	  &	  Operationsin	  Senior	  Executive	  Vice	  
President	  Melissa	  Arnoldi.	  “IT-‐järjestelmässämme	  on	  tällä	  hetkellä	  2	  200+	  sovellusta.	  Muutamme	  ne	  
mikropalveluiksi	  luodaksemme	  ketteryyttä,	  nopeutta	  ja	  skaalautuvuutta.	  Tämä	  ei	  ole	  aiemmin	  ollut	  
mahdollista.	  Mikropalvelut	  ovat	  meidän	  tulevaisuuden	  verkon	  visiomme	  keskipisteessä.”	  	  

Mitä	  mikropalvelut	  ovat?	  

Mikropalvelut	  ovat	  arkkitehtuurityyli,	  jolla	  yrityssovelluksia	  tehdään	  yhdessä	  toimivista	  itsenäisistä	  
palveluista.	  Toisin	  sanoen	  nämä	  sovellukset	  jaetaan	  pieniin	  “blokkeihin”	  eli	  mikropalveluihin.	  Jokainen	  
“blokki”	  tukee	  tiettyä	  yritystoimintoa,	  kuten	  yksinkertaistettuja	  työnkulkuja	  tai	  mobiilimaksuja.	  	  

Otetaan	  esimerkiksi	  mobiilimaksutoiminto.	  Nyt	  siihen	  on	  mahdollista	  tehdä	  muutoksia	  muuttamatta	  
koko	  sovellusta,	  jos	  se	  tarvitsee	  päivitystä	  tai	  uuden	  toiminnon.	  Mikropalveluita	  voidaan	  myös	  yhdistää	  
monella	  eri	  tavalla	  ja	  kehittää	  räätälöityjä	  ratkaisuja	  sisäisiä	  tai	  ulkoisia	  tarpeita	  varten.	  Tämä	  
mahdollistaa	  uusien	  ominaisuuksien	  tarjoamisen	  entistä	  nopeammin.	  

Miksi	  mikropalvelut	  ovat	  tärkeitä?	  

Olemme	  jo	  nähneet	  esimerkkejä	  mikropalveluiden	  tehokkuudesta,	  vaikka	  olemme	  vielä	  niiden	  
kehityksen	  alkuvaiheessa.	  Julkaisemamme	  Acumos-‐tekoälyalusta	  (AI)	  mahdollistaa	  mikropalveluiden	  
avulla	  rakennettujen	  AI-‐sovellusten	  helpon	  kehittämisen,	  jakamisen	  ja	  käyttöönoton.	  	  	  

Olemme	  myös	  ottaneet	  käyttöön	  mikropalveluita	  sisäisten	  prosessien	  hallintaan.	  Yksi	  esimerkki	  on	  
nimeltään	  Work	  Flow.	  Meidän	  teknikkomme	  ovat	  säännöllisesti	  törmänneet	  monimutkaisiin	  ja	  



	  
hajanaisiin	  työnkulkuihin,	  kun	  he	  ovat	  yrittäneet	  käsitellä	  asiakaskysymyksiä.	  Ratkaistakseen	  tämän	  
ongelman	  tiimimme	  loi	  mikropalvelun,	  joka	  ohjeistaa	  teknikkoa	  asianmukaisessa	  asennus-‐	  tai	  
korjaustoimenpidevaiheessa	  ja	  käyttää	  yhdenmukaista,	  mutta	  myös	  mukautettua	  lähestymistapaa	  
tehtävään.	  	  

Toinen	  esimerkki	  on	  yksittäinen	  mekanismi,	  joka	  luo,	  hallinnoi	  ja	  seuraa	  erilaisten	  yritystuotteiden	  
sopimuksia	  poistamalla	  monia	  hankalia	  ja	  hajanaisia	  prosesseja,	  jotka	  olivat	  aiemmin	  käytössä.	  
Mikropalveluiden	  vaikutus	  sisäisiin	  toimintoihin	  on	  johtanut	  monen	  miljoonan	  dollarin	  säästöihin	  
vuodessa.	  Monet	  tiimit	  voivat	  nyt	  ottaa	  käyttöön	  tai	  poistaa	  käytöstä	  monia	  palveluja	  alle	  viidessä	  
minuutissa.	  	  

Mikropalveluita	  on	  myös	  käytetty	  hyväksi	  ONAPissa,	  joka	  on	  AT&T:n	  Software	  Defined	  Networkin	  (SDN)	  
aivot.	  ONAP	  mahdollistaa	  virtuaalisen	  verkkotoimintojen	  toimituksen	  sisäisille	  ja	  ulkoisille	  asiakkaille	  
nopeammin	  kuin	  koskaan	  aiemmin.	  	  

Lisäksi	  mikropalvelut	  ovat	  kriittinen	  osa	  seuraavan	  sukupolven	  verkkovisiotamme.	  Se	  yhdistää	  SDN:n	  big	  
dataan	  ja	  supernopeaan	  verkkoyhteyteen	  sekä	  mahdollistaa	  turvatut	  tiedonjakoyhteisöt.	  Yksi	  esimerkki	  
on	  terveydenhuollon	  ammattilaiset,	  jotka	  pystyvät	  työskentelemään	  yhdessä	  potilaiden	  
hoitosuunnitelmien	  parissa	  ja	  turvaamaan	  samalla	  henkilötiedot.	  Monet	  uuden	  verkon	  uudelleen	  
käytettävät,	  pakatut	  ja	  kytkettävät	  ohjelmisto-‐ominaisuudet	  rakennetaan	  mikropalveluita	  käyttäen	  –	  
samoin	  kuin	  monet	  muutkin	  keskeiset	  aloitteet,	  kuten	  kehityksemme	  kohti	  5G:tä	  ja	  kyberturvallisuutta.	  	  

	  

*AT&T	  Inc.	  (NYSE:T)	  auttaa	  miljoonia	  ihmisiä	  ympäri	  maailmaa	  käyttämään	  johtavia	  viihteen,	  mobiiliyhteyksien	  ja	  
nopean	  internetin	  palveluita.	  AT&T	  tarjoaa	  parhaan	  tietoverkon*	  ja	  parhaan	  maailmanlaajuisen	  kattavuuden	  
kaikista	  yhdysvaltalaisista	  langattoman	  palvelun	  tarjoajista.**	  AT&T	  on	  yksi	  maailman	  suurimmista	  maksu-‐TV:n	  
tarjoajista.	  AT&T:llä	  on	  TV-‐asiakkaita	  Yhdysvalloissa	  ja	  11	  Latinalaisen	  Amerikan	  maassa.	  Lähes	  3,5	  miljoonaa	  
yritystä,	  pienistä	  suuriin,	  ympäri	  maailmaa,	  kääntyvät	  AT&T:n	  puoleen	  saadakseen	  erittäin	  turvalliset	  älykkäät	  
ratkaisumme.	  

AT&T	  Inc:in	  tytäryhtiöt	  ja	  kumppanit,	  ei	  AT&T	  Inc.,	  tarjoavat	  AT&T:n	  tuotteita	  ja	  palveluja	  AT&T-‐brändillä.	  
Lisätietoja	  AT&T:n	  tuotteista	  ja	  palveluista	  löytyy	  osoitteesta	  about.att.com.	  Seuraa	  uutisiamme	  osoitteista	  Twitter	  
@ATT,	  Facebook	  facebook.com/att	  ja	  YouTube	  youtube.com/att.	  

©	  2017	  AT&T	  Intellectual	  Property.	  Kaikki	  oikeudet	  pidätetään.	  AT&T,	  maapallo-‐logo	  ja	  muut	  merkit	  ovat	  
tavaramerkkejä	  ja	  palvelumerkkejä,	  jotka	  omistaa	  AT&T	  Intellectual	  Property	  ja/tai	  AT&T:n	  sisaryhtiöt.	  Kaikki	  muut	  
tässä	  esitetyt	  tavaramerkit	  ovat	  niitä	  vastaavien	  omistajien	  omaisuutta.	  	  

**Väite	  perustuu	  Nielsen	  Certified	  Data	  Network	  Score	  -‐mittaukseen.	  Pistemäärä	  sisältää	  tietoja,	  joita	  langattoman	  
verkon	  asiakkaat	  ilmoittivat	  Nielsen	  Mobile	  Insights	  -‐kyselyyn,	  verkon	  mittauksia	  Nielsenin	  Mobile	  Performance-‐	  ja	  
Nielsen	  Drive	  Test	  -‐mittauksissa	  vuoden	  2016	  kolmatta	  ja	  neljättä	  vuosineljännestä	  varten	  121	  markkina-‐alueella.	  
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