II

E-H
PC-Kiiyttiijiit ry: n jiisenlehti

Pc-Kayftejet
Postiosoite:
ry, PL 494,00101Helsinki
Kotisivu:http://www.pcuf.fi

II

II

HN
U96

SISALTO
Sivu 3 HeikkiRaussi

Puheenjohtajanpalsta
Sivu 3 HelkkiRaussi

PCUF:n kotisivukilpailu
Sivut4-5 Hallitus

Vuosikertomus
vuodelta
1996
Sivut6-7 HelkkiRaussi

Tilastotietoa
PCUF:n
kaytosta
modeemien
SivutB-9 HeikkiRaussi

lnternettiin
Windowsista
Sivu 10 HeikkiRaussi

Rekiste16idyPCUF:n

keyttajaksi
Sivu 11 Hallitus

Yritysvierailu-ilmoitus
Sivut12-13AriJarmele
Shell
Sivu'14AriJermele
Pcuf:n FAQ
Sivut15-16ValtoKoskinen

PC-tiedotteet
Sivu 17 Hallitus

Shell-kayftosaannot
Sivu 18 Hallitus

Shell-oikeuksien
anomuslomake
Sivut 19-20Tietotekniikan
liitto

Jasenlomake
& Jasenmaksut
1996

PT-HRVTIRIR
P C - K i ) l l i i A rr y o n r y o s ' J i n r r r h J r r a s t u l , s e n a rP
nC : t J L i y n j r i c n 1 l r
trroitt c c rlri i t t y m i . f o i r ni n n r l l i s e n a
tccna on edistdAhenkilokohtaistcrr
tietokoneidcn tarkoituksennlukaista
k i y l r d a . K e i n o i n Jk J y t c t i i n L o ul u
r u s - - c . i t c l nr i i j r k c : k u s t e l u t i l r i : u u l . t e n . c l i t r r r r r . truni r k i y n t i e n
j i r j c s l S m i j l e .t i c d o n c i d c nj u l k a i s c
mista ja yhtcydcnpitoaulkomaisiin
vastaaviinyhdistyksiin.
Y h L l i s t yI. u ul u uj i . c n l i r j e s t o n iT i - totckniikanliittoon.
PC-Kiiyftiiji-lchtitoimii yhdistyksen
r i r u l l i s c n r t i e d o l u s k r n . r r a nr r f r o r t o i d e ny h J i ' t y k . c n r o i n r i n t a a snc k i i
n r i k r o t i e t o k o n c i d cknr i y h c j d nl i i l l )
v i 5 t i i r 5 t n r ' l i Ir .e h t ip o s t i t c t u aj onr r L
kokirjccni kaikillejdsenille
13.vuosikerta
I S S N1 2 3 8 - 1 9 6 9
LaatupainoYhtidt,
Painopaikka:
Rauma
Pi:itoimittajai Valto Koskinen
vpk(4pcuf.fi
Ilmoitushinnat (ALV 07.)
l / l - s i v u 1 5 0 0m k
l / 2 - s i v u1 0 0 0m k
Kcskiaukcamarr
liitc 3000 mk

PC-Kayttaja
1/96
palsta1/96
Puheenjohtajan
Uusi hallitus aloittanut toimintansa.Viimesyyskokouksessa
valittuhallitusaloittitoimintansatammikuussa.Hallituksenkokoonpanossataoahtuiedelliseenvuoteen
kaksi muutosta:Mikko
fiierrattuna
'
Ahonenja Sami Einolaatoittivat
hallituksen
uusinajasenine.Hallituksestapoisjaenneille
JussiAika- lalleia Aaro Hietaselle
esitankiiyhdisgksen
toiminnasta
nyfiotset
veksi.Muiltaosin hallituksen
kokoonpanoon seuraava:varapuheenjohtajanatoimii Ari Jermala,
ja taloudenhoitajana
sihteerina
Jyri
ja tiedoLindroos,jasensihteerina
tuksestiavastaavanaMaunoTuohiniemisekajaseninaHenrikAhlgrenja Jari Nopanen.Hallituksen
varajaseninetoimivatAtte Manni-

nenja rc - rAvrrAJA- lehdenpaatoimittajaValtoP. Koskinen.
Tiedon valtatiet PCUF-purkissa!
Vuodenvaihteessatoteuteftutietoliikennejerjestely
toi purkkiin nopeat kansainveliset
Internet-yhteydet. Kiinteaalnternetyhteyttanooeutettiin 38.4 kbius aina 256
kbius.Samassayhteydessa
vaihdoimmeInternet-palveluiden
tarjoajaa.Uudetyhteydetja palveluton
nyt hankittuClinet Oy:lta.Yhteyden
nooeufta
kasvatettiin
uudestaanmaaliskuussa,
koska
tarjoutuitilaisuusvaihtaahankitut
kiinteatmodeemitedullisestiviele
tehokkaampiin malleihin. Nyt
kiinteanyhteydennopeuson 704
kbiUs, joka toivottavasti riittea
vuodeksi
eteenDein.
Lisaksi
Dariksi

tammikuunloppupuolella
hankitut
kolme uutta modeemilinjaa
tuovat
yhg useammallemahdollisuuden
kayttaa purkin laajenneftuapalvelutarjontaa
hyvaksi.
Kevaan toiminta. Teta juttua
kirjoiteltaessakevean vierailu-ja
teemailtatoimintaon jo hyvassa
vauhdissa.Muistakaahan
seurata
myos Tietoviikossajulkaistavaa
liiton jesenpalstaa.Siella saattaa
silloin talloin olla myos viime
hetkentiedotuksia
koskienyhdistyksentoimintaa.
Hyvaekevattetoivottaen,
HeikkiRaussi
raussi@pcuf.fi
ouh.9405403966

PGUF:n kotisivukilpailu
Pc-keyttiijatry jdrjestid kilpailunparhaimmastaPCUF:nWWW-kotisivusta.
Tee
oma kotisivu PCUF:ddntai muokkaaolemassaolevaa sivuasi. niin osallistut
kilpailuun
!
PCUF-purkinshell-kayftajatovat
varsinahkerastitehneetomia kotisivuja. Nyt julistettukilpailuavaa
mahdollisuuden
kaikilleeanestae,
mika PCUF:nkotisivuistaon oarhain eanestajanmielesta.Vertaile
siis eri kotisivujaja tee valintasi
omanmaunmuKaan.

sivuilla http://www.pcuf.fil
olevalla
lomakkeella.Lomakkeessakysytaan mm. perusteluita
miksijuuri
aanestetteva
sivuon oarhain.
EnitenaaniasaanutkotisivuDalkitaan noin 200 markan arvoisella
kirjapalkinnolla.
Kilpailuntulokset
julkistetaanPCUF-purkissa
ja seuraavassa Pc-KAyTTAJAlehdes-

Kilpailtavien
sivujenjoukkoon
osallistuvatautomaattisesti
kaikkikotisivut,joidenpaasivua(index.html)
on paivitetty ajanjaksolla 1.Mikalivielaet ole tehnytomaakoti31.4.1996.Aenestysaika
on 15.sivua PCUF:aan,voit tehda sen
31.4.1996.Aanesteavoit PCUF:n

helpostikaytteenhyvaksishellissa
ajettavaa
www_nomeJ)age
apuohjelmaa.
Ohjelmaluo kotisivuavartenshell-tunnuksesi
kotihakemistoon public_html -nimisen
hakemiston,asettaatiedostojenja
hakemistonsuojauksetsopiviksi
sekatekeeesimerkkikotisivun.
Kaikkimukaankilpailemaan!
Hallitus
hallitus@pcuf.fi
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Hallituksen
vuosikertomus
vuodelta19g5
Yhdistyksentoiminta iatkui
suurimmiltaosin entisenlaisena aiempienvuosienviitoittamaalinjaa pitkin,vaikkakin toiminnanmeera on
vuosienkuluessapyrkinytlisaantymaan,
niin kuin onkin
jdsenmAdrdn
syytd
pikkuhiF
jaa kasvaessa.
1. Luottamushenkildt
Hallitus:
Puheenjohtaja
HeikkiRaussi
Jasenet
JussiAikala
HenrikAhlgren
AaroHietanen
Jyri Lindroos(siht)
AtteManninen
JariNopanen
MaunoTuohiniemi
Varajasenet
Ari Jarmala(varapj)
ValtoP. Koskinen
Muuttoimihenkilot:
Taloudenhoitaja
Jyri Lindroos
Jasensihleeri
MaunoTuohiniemi
Lehdenpaatoimittaja
ValtoP. Koskinen
Tilintarkastajat
HannuMaattanen
AlpoSuoranta
Varatilintarkastajat
TeroArhamaa
RaimoUromo
Liittokokousedustajat
Ari J:irmAlii
ValtoP. Koskinen
HeikkiRaussi
Sahkopostilaatikko
JariNopanen

Yhdistyksen
hallituskokoontuivuoden aikanaI1 kertaakeskimaarin 3. Jasenlehti
kerrankuukaudessa.
Pc- KAYrrA,rA {ehtea julkaistiin
kolmenumeroa.
Lehdessa
oli oaa2. Teemaillat
asiassa yhdistyksenjAsenten itia vierailut
Teemaillatpidettiinaiempaantasensakirjoittamia
artikkeleita,
iotka
paan ATK-instituutissa,
jonka moyleisestiottaenolivat korkeatasoF
dernittilat soveltuvaterinomaisesti sia ja tuntuivatkelpaavanjdsenisyhdistyksentilaisuuksienpitopai- tolle,koskauusiakaan
kirjailiioita
ei
kaksi.Pc-kaytta,etry:nhallituskiitaivanroppakaupalla
ilmoittautunut.
taa ATK-|nstituuttia
tilojentarioamF
Enemman kirjoittajiasiis kaivasesta yhdistyksenkawoon. Vuotaan, jotta lehti ei jaisi pelkiistiiiin
den aikanaiariestettiinkuusi teemuutamanhenkibn aanitorveksi.
mailtaa,3 kevat-ja 3 syyskaudelta. Osa lehden artikkeleistalaitettiin
Tilaisuuksienaiheetolivatseuraaesille myos sahkoisessamuodosVAT:
sa yhdistyksensahkopostilaatikon
WWW-sivuille.
Teemaillat
helmikuu ShelFopastus
4. Jasenkirieet
huhtikuu Internet
Yhdistyksenlehdenja sahkopostitoukokuu Sdhk6inen sukulaatikonlisaksitarkeimDana
tiedotutkimus
tuskanavanatoimivatjasenkirjeet,
joita lahetettiinyhdistyksenomalla
lokakuu SLIP
kustannuksella
o marraskuuRadioamatoorit,
vuodenaikananormaalit kaksi kappaletta,kevat-ja
syyskokous
syyskauden
alussa.
. joulukuu Mikroverkonpystytys
5. PD-ohjelmat
Julkisohjelmia
tarjottiinyhdistyksen
Vierailutyms.
sahkOpostilaatikossa
PCUF:ssii.
. tammikuu Novell-WordPerPurkinomientiedostoalueiden
kofect
koelma kasifiaa vain tarkeimmat
. helmikuu Yleisradio
ohjelmat.Jiisenilleioli kuitenkin
maaliskuulBM,OS/2WARP
paastapurkinkautta
maaliskuuCanon, sisaltaen mahdollisuus
kasiksi
ftp:lla
Internet-verkon
suokevatkokouksen
joista
malaisiin
tiedostopalvelimiin,
huhtikuu Taideteollinenkor- ldytyykymmenia
gigatavuja
iulkiskeakoulu
1
syyskuu Tele
lokakuu syysretki
6. Seant6maereisetkokoukset
marraskuullmailulaitos
jar.iestettiin
Kevatkokous
22. maajoulukuu llmatieteenlaitos liskuuta
Canonoy:ntiloissaHelsingin Pilajanmaella.Kokouksessa
Vuonna | 995 jarjestettiin myos
kasiteltiinsaantomaaraiset
toiminsyysretki.Se oli lokakuun12. ia
tavuoteen94 liittyneetaiheet.Kosuuntautuietelaan,Tallinnaan,
jonkouksenjdlkeenkuultiintuote-es[ne matkasimme
kohtuuhintaan
laitely Canoninkirjoittimista.
valla.Paivanaikanaosa retkueestammelutustuipaikallisiin
tietoko- Syyskokous pidettiin 14.11.95
nekauppoihin.
ATK-instituutissa. Kokouksessa
kasiteltiinsaantomaaraiset
toiminLisaksijoulukuussajarjestettiinyhtavuoteen96 liifiyvatasiat:toimindistyksenensimmeiset
pikkujoulut lasuunnitelma,
ja hentalousarvio
(goiuvulla).
lloisiapikkujouluja
viekilovalinnat.KokouksenjAlkeen
tettiinravintolaZetorissa.
seurasiRadioamatoorit-teemailta.
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7. Jiisenmiiiirii
Yhdistyksenjasenmearaoli elokuun1995looussa1950henkiba
sen jdlkeen, kun jdsenmaksunsa
maksamattajattaneet oli siivottu
pois. Yritysiaseniaoli
rekistereista
7. Jasenetjakaantuivatseuraaviin
1062,opisryhmiin:ammattilaiset
kelijoitaja tyottdmia523 seka lisajdsenii ja perhejiisenia
358 kpl.
Aivan tasmallista jasenmaaraa
vuoden lopussa ei ole tiedossa,
koskajasenistdssaon jatkuvaaliiketa edestakaisin:
liittyviiija eroavia. Tietotekniikanliitto laskeevF
rallisetjasenmaaratvain elokuun
lopussa,koska se ratkaiseemm.
liittokokousedustajien
lukumaaran.
Koskaelokuussayhdistyksessa
oli
jasenia1950,oikeuttaase vuonna
1996 neliaan liittokokousedustajaan aiempienvuosienkolmensijaan.Samallase merkitsee
myos,
etta Pc-kayttajatry:sta tuli liiton
toiseksisuurinjasenjarjestd.

10. Sehk6postilaatikko
pyorikokovuoSlihkopostilaatikko
den Jari Nopasenjohdollahanen
jarjestamissaan
tiloissaaluksineljallamodeemilinialla,
mutlakevaalla hankittiinviides linla seka v.34
modeemisiihen.Kaikillalinjoillaoli
vahinteannopeatV.32bis-modeemit. Lisalinja hankittiin HPY:n
osuusliittymana,koska siinii oli
edullisimmat
kuukausimaksut.
Uujdlkeenykden linjanhankkimisen
si linjoistamuutettiinpikalinjaksi,
johon laitettiinkiinteiilyhyempiaikaraja.Talla pyrittiinparantamaan
purkkiinpaiiisydniille,lotka haluavat esimerkiksilukea vain sahk6oostinsa.

myonnettiinsyksylla 5000 markkaa. Hallituskaynnistityoryhman
selvitamaanerilaisiatietoliikenneja ioulukuussatyoryhvaihtoehtoja
man tulosten oerusteellahallitus
paatti kasvattaakiinteanyhteyden
nopeuden256 kbit/sseka vaihtaa
Internet-palvelutarjoajan Clinet
Oy:hyn, ionka kautta saataisiin
kansainvaliset Internet-yhteydet
edullisimmin.

Lisaksi vuoden aikana Durkissa
alettiintarjoamaanjasenilleuutta
palvelua:ShelFoikeuksia.
Erikseen
anottavienoikeuksienavullajasenet peasevatsuoraanLinux-kafkomentotasolle,
tdjarjestelman
iossa voidaankaftaa esimerkiksiInPurkkiohjelmisto
toimii486-pohjar- ternel-oalveluita tehokkaammin.
Oikeuksienmy6ta kayftajatvoival
sessa PC-mikrossa,jossa on Limyds tehda omia Www-kotisivunux-moniaiokaynojarjestelma.
Taja. Shell-oikeudet
ovatolleetvarsin
man vuoksikoneessavoi olla saVuodenlosuosittupalvelumuoto.
manaikaisesti
useitakayttajia.Tehostaakseenmoniajokayttojarjes- pussa oikeudetoli hankkinutjo
230jasenta.
telmentoimintaauseammankaytpurtdjdn ollessasamanaikaisesti
kissa kiinni.hankittiinkoneeseen 12.Yhteydetmuihin idriest6ihin
32 megatavualisaemuistia.Koska
Yhdistyksen liitlokokousedustajat
8. Keytiiiariestelmdkerhonsumydspurkinkayttajakunta
Tietotekniikan
liitonliiton kasosallistuivat
lautuminen
tokokouksiin.Lisiiksi yhdistys oli
Pc-kayftajatry:n hallitusneuvotteli vanut vuosienmittaanuseillasadoilla henkildilla,ostettiinvuoden
esittelemasse
toimintaansaHetkyn
kesallaTietotekniikanliittoonkuuLuukissasekd
luvan
Kayttdtarjestelmakerhon lopussa uusi kahden gigatavun kevattempauksessa
kanssa toiminnanyhdistamisesta. kiintolevykasvaneenlevytarpeen Hetkyn messuillaATK-instituutisNoin600 jaseninenKayftojarjestel- johdosta.Myds yhdistyksenomismdkerho hwaksyi PC-kaynaiien tamalaitteistovakuutettiin.
13.Talous
tarjouksenja paattisulautuayhdisMuillaliitoniariestoilla
on mahdolli- Yhdistyksentalous pysyi vuoden
tykseemme.Yhdistymisenjalkeen
suus saada Durkkiinomia viestimittaanvakaallapohjalla.
erillistaKaftojarjestelmakerhoa
ei
alueitaanja Www-sivuja,joita paenaaole, vaantoimintaajatketaan
ri ryhmaaon kaytanFkin hwakPC-kayttaijien
nimissa.Fuusioastui
seen.
virallisesti
voimaan1.1.1996,mutHelsingissa
18.2.1996
ta kerhoniesenetsaivatio syksylH
osallistuaPC-kiiyttaiien
toimintaan. 11. Internet-ia Shell-palvelut
Pc-keMjet ry
Vuodesta
1993purkkion ollutkiinhallitus
jonka kauttayhdisni Internetissa,
9. Jesenmaksut
E-mail:hallitus@pcuf.fi
Po-kaynaiatry:n iasenmaksut tyksenjasenilletariottiinmm. seuraaviaverkkopalvelula:
siihkoposti,
vuonna1995olivatsamatkuinTiepankkiyhteydet,
Usenetnews, irc,
totekniikanliiton maksut.Henkil6jasenmaksut
talk, gopher,finger, ftp ja www.
olivatseuraavat:
Verkkopalvelutvalitti Eunet, jolta
ostettu Finlandconnectionrajoifti
henkilojEisen
256,osan liikenteestaainoastaankotiopiskelijatai tyoton
150,jasen
maahan.
toissijainen
7o,perhejasen
7O,Verkkoyhteydennopeus oli 38,4
kbiVs,joka oli varsin ruuhkainen.
Yhteisojasenten maksut olivat
Parantaakseen
1200 markasta 4600 markkaan
kiinteenverkkoyhteydenlaatuayhdistyshaki Tietoriippuenyhteisonkoosta.
tekniikan liitolta avustusta, jota
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Tilastotietoa
PCUF:nmodeemienkdytostd
TuuttaavatkoPCUF:n modeeminumerot
sinullevarattua?Oletkokoskaankokeillutsoittaa aamuisin?Uskotai ailai,PCUF:nmodeemit ovat viikonaikanavain puoletajastaan
kdytdssii!
Tutkimuksentaustatietoja
joka viikottain
Olentehnytpurkkiinpienenohjelman,
laskee modeemien kgyttoastetta.Tiedot kerataan
keytojarjestelmen
lokitiedostosta
/etc/wtmp,jonnejoja
jea merkinkaisestasisaen- uloskirjoittautumisesta
ta. Purkin modeemiton kytketty tiettyihin/dev/ttyjolloinlokitiedostosta
paatetiedostoihin,
voidaansaada
hyvinkin
tarkkaanselvilleeri modeemien
kuormitusasteet. Ainoastaanmodeemienkaftelyvaihe
ei nay lokitiedostossa,
koskasiinevaiheessa
ei ollavielekirjoittauduttusiseen.Kyseistelokitiedostoa
voi kukatahansa tutkia last -komennonavulla.Shellissekomento
kannattaaputkittaaesim. less-sivuttajan
kaufta"last I
less", koskatiedostossaon merkintojdhyvin pitkalta
ajalta.
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purkkia
teen.Muutamaheistaoli pystynytkayttamaan
myossellaiseen
aikaan,jolloinmuitamodeemilinjoja
oli ollutvapaana.
Talloinpurkissa
voi ollayli 14 tunnin
viikkorajankin.Muiden modeemilinjojentullessa
varatuiksi joutuu viikkokiinti6nsaylittanyt kayttaja
pois.
lahtemaan

+ F

F
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soittokertoja

Kuva2. Soiftokerrat.
jakaantuivat
Kuvassa2 on esitetty,kuinkasoittokerrat
soittajienkesken.Muutamakeyttejaehti soitellajopa
yli kolmekymmenta
kertaa viikon aikana.Yleisesti
ottaensoiftokertojen
lukumearessa
saattaaolla tilastollista harhaa,koska yhden kerran soittaneitaolisi
vain yksi kappale.En aivan tarkkaanpystynytselvittemaan,minketakia lokitiedostoon
kirjaantuujoillekin
perakkaista
kayttajillekaksi
merkintae,josta viimeisin
on muutamansekunninmittainen.Saattaaolla, etta
joka jattaa
kyseessaon purkinaikavalvontaohjelma,
toisenmerkinnan.

t
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Kuva1. Modeemikayttajien
kuluftama
aika.
Tarkastelun
kohteenaviikko 11/96
Otin tarkastelun
kohteeksimaaliskuun
viikon 11 elj
ajanjakson
11.3.-17.3.1996.
Tuonaaikanapurkkiinkirjoiftauduttiin
siseannoin 1600kertaakahdeksan
modeemilinjankautta. Nama yhteydenototjakaantuivat
227 eri tunnuksenkesken.Soiftajatviettivatpurkissa
yhteensa
42000minuuttia
eli 52 % kokomodeemipan( max. 80640min/viikko). Kuvassa
kin kapasiteetista
1 on esitettykuinkamodeemienkayto minuuteissa
on
jakaantunut
eri kayttajien
kesken.Aktiivisin
modeemikiiyttaja
yli 16 tuntia.Yli kymviikolla11 vieftipurkissa
menentuntiaviikossapurkkiakayttaneite
oli 18 henkiloe,joista kaksi oli naispuolistahenkiloe.Ainoastaan
kuudellekayttajalle
tuli 14 tunninviikkokiintioraja
tey-

Millainenon peruskeyttaja?
perusJos tarkastellaan
millainen
on modeemipankin
kayttaja,on han suurellatodennakoisyydelle
miespuolinenhenkil6,joka on keskimaarin
184 minuuttia
purkissaja soittaanoin 6.9 kertaaviikossa.
Yhteensakaikkiapaeteistuntoja
viikon11 aikanaoli
jotkajakaantuivat618 eri tunnuksen
3664 kappaletta,
kesken.Internetinkautta otettujapaeteyhteyksie
oli
jakaantuivat383
1747kappalefta.Namayhteydenotot
eri tunnuksen kesken. Maaliskuunloppupuolella
PCUF:nkayttajatietokannassa
oli noin2010tunnusta,
joten tasta voidaanlaskea,etta yli 30 % tunnuksen
haltijoistakayftaapurkkiaviikottain.Taytyy huomata
efta laskuissaon mukanakaikkipurkinkeyfidjet,eivat
pelkestean
jasenet.
yhdistyksen

PC-Keyttaje
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maalilinjojen kaytdsta.
Keyttoasteeton laskettu
siten, ette kuinka monta
minuuttiatunnista modeemi on ollut kaytossa.
ja siPyoristysvirheistg
saankirjoiftautu
misviiveiste johtuen tilastot saattavat nayttaaaavistuksen
verran pienempaakuormitusta kuin mita se
todellisuudessa
on.

Modeemienkayttoas{e
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Arkisinpaivellavapaata
100/o
Modeemienarkikayttoasoo/o
teesta(ma-pe)nekeeselvastikuinkaHPY:nkertaveloitusajan alkaminen
kello 17 nostaa modeemien keyftoasteen
heti yli
90 prosentinpuofelle.Kello 19 - 20 ajoiftuvapidnempikuormituiastejohtuu siite,ettg.\iiikolla11
purkkioli jouduftutorstaiiltana uudelleenkaynnis100%
tamaan.Kuvastavoidaan
900/0
vetease johtopaatos,
efta
soitettaessakello 2 - 16
80%
valisena aikana oitaisi
700/o
lahesainapaastepurkkiin
I
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sisaanjonkin modeemi:9
CUTo
linjankautta.
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Modeemien keytt6aste
viikonloppuna

-----.- aamJpeivd
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Ruhkaaviikonloppuisin!
200/0
Viikonloppukuvasta(la10%
su) nahdaan,etta ittapai00/.
visin purkin, modeemit
3 8 3 (8.
ovat koko ajan kaytossa.
o ;
a . i
Varmintapasaadayhteys
purkkiinviikonloppuna
on
herateaamullakello5 - I
aikaansoittamaan.
Talloin
viimeisimmat y0ky6pelit
ja linjojaon vapaana.
ovatjo menneetnukkumaan
Lisetietoja?
ShelLkayttejet
voivatseurataviikottaisia
modeemitilastojasuoraankotihakemistostani
-raussi/tunniU96/
jostaloytyyjokaisestaviikostakaksitiedostoa:modeeja keyttotunnit.Mahdollisista
mien kuormitusasteet
skriptienohjelmointivirheista
aiheutuvista
tilastovaaristymistaen otavastuuta.:-)
HeikkiRaussi
raussi@pcuf.fi
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WindowsistaInternettii n
POUF-purkin
ilmaisetInternet-palvelutovat viime aikoina herdttdneet palion
mielenkiintoa jdseniston
keskuudessa.
Varsinkinkysymyksialiittyen Internetin
kayttemiseen
suoraankotimikroltaon tullut runsaasti.
Toivottavastitdmd ohje antaa vastauksianiihin kysymyKsIn.
Ohjeen avulla saat asennettua
MicrosoftWindowsiin(versioihin
3.- ja 95) toimivanSLtP-yhteyden
(Serial Line Internet Protocol).
Sl|P-yhteyden
avullapaaselsuoraan kotimikroltasi Internettiin
PcuF-koneenkauttaja voit kayttaa kotimikrossasi
graafisiaInternet-ohjelmia kuten Netscapea.
SLIP-yhteys
tarkoittaapuhelinlinjan ja modeemien
paallemuodostettavaayhteytta,joka muistuttaa
kiinteaaInternet-verkkoyhteytta.
SLIP-yhteyden muodostamista
vartentarvitsetWindowsiintcp/ipohjelmistopaketin.Luotettavaja
toimivatcp/ip-ohjelmislo
on TrumpetWinsockin
versio2.0B. Kyseinen Trumpetinversioon ns. l6bitlinenWindows-sovellus,
mika
tarkoittaasit,i, eta sen paallaei
voi ajaa 32-bittisiaInternet-Windows-ohjelmia!
Lisaksi TrumpetinvastakappaleohjelmaksiPCUF-purkin
puotelle
tarvitaan
SLiRP-niminen
ohjelma.
Ohjelma on yllapidon loimesta
valmiiksiasennettuja kaikkien
shelFkaftajienvapaastiajettavissa komennolla
slirp.
Perusvaatimukset
Ennenkuin lehdet pidemmalle
asentamaanohjelmia mikroosi,
tarkista,etta taytatseuraavatperusvaatimuksel
mikronja vahintaan 9600 bit/s nopeuksisenmodeeminlisaksi:

1. oletPc-kaflajAt ry:njiisen
2. sinullaon omakaftejatunnus
PCUF:ssa
3. olethankkinut
tunnuksellesi
shell-oikeudet
Kohdista2 ja 3 on kerrottutarkemmintoisaalla
lehdessa.
Ohlelmat
Internetissasurffailuunja purkin
paatekayttamiseen
tarvitsetvahintaanseuraavatohjelmat:
.
.
.
.

twsk20b.zip
(179k)
TrumpetWinsocktcp/ipohjelmistopaketti
rr2stirp.zip
(3k)
Trumpetin
muokatut
alustustiedostot
n16e201.exe
(2507k)
Netscape
2.01WWW-selailin
hwtn34.exe
(112k)
Paateohjelma

Windows 95:sse tee Trumpetin
tcpman.exe ohjelmalle Windowsiinpikakuvake
(shortcut)
painamallahiirenoikeaanappulaa.
Windows
3..:ssa
siirra
tcpman.exe
esim.file managerin
johonkin
kauttaikoniksi
ryhmddn.
Ennenkuin
voit kiiyttiiiiNetscapeaI
tai muiia Winsock-ohjelmia,
tulee
sinunmuodostaaTrumpetinavur
la yhteysPCUF:aan.Senvoittehda kaynnistamallaWindowsissa
tcpmaninpikakuvake/ikoni.
Kiiynnistdmisen
auialkeenTrumpetin
tomaatlinenlogin-ohjelma
soiftaa
kaikkiinPCUF:nnumeroihin,
kirjoittautuu
ja lopuksisaanpurkkiin
si kaynnistaapurkinpaassaslirpnimisenohjelman,minkajalkeen
voitajaa muitaWinsock-ohjelmia.
Kun kaynnistattcpmaninensimmaisenkerran,tulee sinun ajaa
joka
Diallervalikostasetup.cmd,
ja sakyseleePCUF:ntunnuksesi
lasanasi.

Hwtn on paateohjelma,
Edelliset ohjelmat l6ytwat
jonka avulla voit ottaa
PCUF:n windows-hakemistosta,
merkkipohjaisenpaatejoka niikyy shetFkaiyttiiji
e hakeistunnonPCUF:aAnSLIP-yhteymistona
den paiEiltii.
Tavallisetpaateohjel/l/pcuf/dirs/windows/
(esim.
mat
Telix tai Terminate)
Saat imuroituatiedostotpurkista
yleensa
eivat
tue Winsock-rajakotikoneellesi
kayttaentietoliikenneohjelmasizmodem-tiedonsiirto- pintaa,jotenniitaei voi samanaikaisestikayftaaTrumpetinkansprotokollaaja antamallapurkissa
sa. Jos haluat surffailla vain
KOmennon
Nelscapenkanssa,ei Hwtn-ohjelsz ohjelma
maatarvitseasentaa.
Ohjelmienasennusia kaytt6
Saat asennettuaHwtn-ohjelman
purkamalla hwtn34.exe paketin
Trumpet.
lmuroinnin
Purkamisen
jalkeenpuratwsk20b.zip tyhjeanhakemistoon.
jalkeentee Windowsiin
pikakuvapakettityhjaanhakemiske/ikoniohjelmallehMn.exe Kun
toon esim. winziptai pkunzipohhaluatottaapaateyhteyden,
kaynjelmalla.
Senjalkeenpuramuokanistahwtnia anna"Enlerhostnatut alusiustiedostot oaketista
me"kyselyynosoitteeksi
pcuf.fi
tr2slirp.zipsamaan hakemistoon
alkuperaisten
Trumpet-tiedostojen
Netscape. Pura Netpaelle. Lue tiedoslostalue.mur
scapen paketti tyhjaan
mahdollisesti
tarvittavatlisamuokhakemistoon. Asenna
kaukset.
NetscapeWindowistakaynnistamalla paketistapurkautunutsetup.exeja vastaaesitettyihin
kysy-

PC-Kayttaije
1196
jalkeenvoit
myksiin.Asentamisen
aloittaasurtfailunkaynnistamalla
Netscapen.Mikalihaluatlahefiae
tai lukea mailia seka newseja
Netscapenavulla,tee asetuksiin
jotkaon kuseuraavatmuutokset,
vattuviereisessa
laatikossa.
Netacalr€

Windows95
Kaikkiedelldmainitut
ohjeet.ia
ohielmat toimivat myds Windows
95:ssa.Mikalihaluatkokeitla32bittisieInternet-ohjelmia,
tulee sF

2:l1 aa€tukBst

Options
- General

Preferences.

- Appearance
Startup
Start With:
- Mail

. .

http: //www.pcuf- fi/

and News preferences...

- Composition
(x/ Mime Compliant

pcuf.fi
pcuf.fi
tunnukses i@pcuf . fi
news. cfinet. ft

- Id.entity
Your Name:
Your Email:

Etu Sukunimesi
tunnukses i@pcut . fi

OrdAn

i z^Fi

^r

t'x,l Remenber
- Network

password

Mail

Preferences.

Myosviimeisimmat
Trumpetin
95belaversioton saatu toimimaan
PCUF:nslirpin kanssa.Betaversioidenongelmanaon kuitenkin
niiden30 vuorokauden
kokeiluaika, jonkajalkeenohjelmatlakkaa
toimimasta.
Ongelmia asennuksessa tai
keytdssa?

- Servers
OuLgoing Mail (SMTP) Server:
Incoming Mail (pop) Server:
Pop User Name:
News (NNTP) Server:

-

nun silloin asentaa Windowsiin
32-bittinentcp/ip-ohjelmisto.
EsrmerkiksiWindows95:noma Diarup Networkingja SLIP toimivat
purkinslirp-ohjelman
kanssa.Yhteyden muodostaminenon varn
melko hankalaaMicrosoftinDiaF
up-ohjelmalla,koska ainakaan
nykyiselliiversiollaei voi meantellii kuin yhdennumeron,johonka ohjelmasoittaa.

..

- Proxies
(x/ No Proxies

AiheeseenliittyviriVt/WW-sivuja:
TrumpetSoflwareIntemational
http://vww.trumpet.com.aul
SLiRPinkotisivu
http://blitzen.canberra.edu.aulslirp/
JuhaPirkkolanSlirp-ja PPP-ohjeita
http://www.helsinki.f
i/-pirkola/slirppp.
html
SL|RPta OS/2Warp
http://sunsite.
nus.sg/pub/slirp/iak.html

Mikali tormaat ylitsepaasemattomiin vaikeuksiinoh.ielmienasennuksessatai et saa niita toimimaan, rohkaisemielesija esita
kysymyksesi
PCUF-purkin
comkeskusteluohjelman shell-ryhmasse.Seuraamalla
ryhmankeskusteluita saatat loytaa vastauksen suoraankin. Voit toki
myos lahettaasahkopostiaallekirjoittaneelle.
Heikki Raussi
raussi@pcuf.fi
http://www.pcuf.fi/- raussi/
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RekisterdidyPGUF:n ktiyttdjdksi!
YhdistyksenPCUF-purkki
on maksutonsahNumero Tyyppi/ nopeus
jossa toimiva
k0postilaatikkojtirjestelmii,
(9600) pikalinja,
20 min
purkklohjelma
on vapaastikaikkienkaytetta- 608070 V.32
612 1545V.32
(9600) pikalinja,
20 min
vissa.Purkissa
on erilaisia
keskusteluryhmid, 640290 V.32terbo (19200)
pelejdja imuroitavia
ohjelmiaseka mahdolli- 641228 V.3zterbo (19200)
(28800)
suus lahettaaja vastaanottaasehkopostia. 643590 V.34
(28800)
640634 V.34
jdsenetpaasevetpurkin
Lisaksiyhdistyksen
(14400)
palveluita. 640635 V.32bis/HST
kauttakayttamaan
Internet-verkon
640636 V 32bis/HST(14400)

Omatunnus PCUF:iiiin?
numeroihin
Helsingin
suunta90,
Kayftooikeuksien
saamiseksi
kunkintuleerekisteroitya Liseatarvlttaessa
suuntanumeromuutoksen
12.10.1996
ialkeen
09
purkkiin
joko
henkildkohtaisesti
purkinmosoittamalla
deemilinjoille
taikkaottamallayhteys Internet-verkon
Shell-oikeudet
pcuf.fi. Kun yhteyspurkkiinon
kauttaosoitteeseen
"Kayttejatunnus:"
Shell-oikeudet
ovat normaalillekayftajatunnukselle
-kehoitmuodostunut,
anna
jonkaavullapdasetkayttaanottava
lisaominaisuus,
teeseen tunnus uusi, jonka jalkeen rekispurkkiaLinux-kayttdjerjestelman
maan
komentotasolta.
teroitymisohjelma
kaynnistyy.RekisterOitymisohjelma
Oikeuksien
avulla
voit
esimerkiksi
opiskella
Unixinkokyselee nimesi, osoitteesi, syntymaaikaisi,
mentoja,
tehda
perustaa
c-kielisia
ohjelmia,
omat
puhelinnumerosi,
sukupuolesija kuulutkoyhdistykja kayttaaInternetinpalveluitalaajemWww-kotisivut
seen. Tate vartenvaraa jasennumerosi
lahettyville,
min. Shell-oikeudet
myonnetaan
kirjallisen
hakemukjolloinsaat jasenoikeudet
tunnuksellesi
heti samalla
perusteella
yhdistyksen
jasenille
sen
vain
(anomuske(aa. Jasennumero
ldytyy mm. Tietoviikko-lehden
lomake
toisaalla
tassa
lehdessa,
lomake
loytyy
myos
osoitetarrasta.
purkinyhdistys-hakemistosta).
EnnenShell-oikeuksien
Tamanjalkeensaat valitaitsellesjoman kayftejatun- anomistasinullateytyyolla normaalikayttejatunnus
PCUF:ssa.
Shell-oikeudet
eivetmaksamltaanvlimaanuksen,.joka
purkissa
ja jonkaavulla
on "lempinimesi"
raista
tana
vuonna.
kirjoittaudut
sisaenpurkkiin.Kaytejetunnus
on 3 - 8
merkkiapltkaja se voi ollaesimerkiksi
ja
etu- sukuni\lV\lVW-kotisivut
mestasikoostuvakir.jainyhdistelma,
lempinimesi
tai
Shell-oikeudet
hankkineet
kayttajat
voivatperustaakovaikkaparadioamatodrikutsusi.
Lopuksisaatvalitatuntihakemistoonsa
omat
VV\M/V-kotisivut.
Sivutsijoitetaan
nussanan,
mm. siseankirjoittautumi-public_html
Jonkaperusteella
-nimiseen
hakemistoon.
Shellissa
komento
senyhteydessa
tarkistetaan
ettaoletantamasi
tunnukperustaa
www_homejage
automaattisesti
esimerkkisenoikeakayttajri.
pituuson 4 - 8 merkTunnussanan
sivunseka asettaasuojaukset
sopivalletasolle,jotta
kia.
sivutnekyisivat
maailmalle.
Kayttajaitunnuksesi
pejvankuluG
aktivoituu
muutaman
SLIP/SLiRP/PPP-yhteydet
jonka jalkeenvoit ottaa yhteytua rekisteroitymisesta,
avullapurkissaon mahdollista
ajaa
ja kirjoittautua
den purkkiin
sisaanomallatunnuksella- Shell-oikeuksien
joka
SLiRP-ohjelmaa,
ja
muodostaa
kotimikron
si. Mitaanerillista
ilmoitusta
tunnuksen
aktivoilumisesta
PCUF:n
vtilille
SLIPtai PPP-yhteyden.
Ta aisenyhei laiheteta
kotiin.
teyden paalla voit kotikoneessasikaytaa esim.
Purkinwindows-hakemistosta
loytyypaHuom.Kukinkayftaja
rekisterOityy
vainkerran,muuttu- Netscapea.
jossa
kettj,
on
muokatut
konflguraatiotiedostot
mikron
neistatiedoistavoi ilmoittaayllepidolle
sahkdpostitse
Trumpet-ohjelmaa
varten.
sysop@pcuf.fiJos oletunohtanut
salasanasi,
leheta
postiaosoitteeseen
pcuf:nyllapito,pL 494, 00101
Lisatietojakeyttajatunnusasioista
voi kysyasahk6posHEtslNKl,ala reklsteroidv
uudestaan.
tillaosoitteestainfo@pcuf.fi

0

HeikkiRaussi
raussi@pcuf.fi

Sahkoinen
T
I

-1f-

Tulekuulemaan,
miten
rahasiirtyysahkdisesti
ryMeritan asiantuntija
lg kertoo,mitenbittiraha
muuttaarahaliikenteen
Turvallisuusriskit?
Aika21,4.klo15.00- 17.00
MeritanHakaniemen
konttorissa.
llmoittautumiset:
Jpl@pcuf.fi
/ (940)545 1454- Jyri
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Shell
Pc-Kayttiijat ry:n purkkiin voi yhdistyksenjiisen
saada anomuksestans. shell-oikeudet (nimenomaanshell - ei essoeikii neste).Niille purkkia
pii?iseekiiyttiimtiiin suoraanLinuxin komentotasolta, jolloin itse purkin ja etenkin verkkopalveluiden kiiyttd firlee paljon helpommaksikuin turvalliseksi laaditustapurkkiohjelmastakiisin. Itse
asiassapurkkiohjelmastaei edesvoi kayfi5akaikkia Intemetin tarjoamia palveluita. Tiissii artikkelissa kerrotaanlyhyesti, mistii shellissiioikein on
kyse.
Unixin onia komentoja
Unixin komennotpoikkevat merkittiiviisti esimerkiksi DOS:in komennoista.vaikka kummillakin
saahoidettuasuurinpiirtein samatasiat.
Kun olet saanutshell-oikeudetpurkkiin, oletuksena k?iytdssiisi on Zsh-niminen komentotulkki.
Unixissa on useita erilaisia ja eri tarkoituksiin
kafettyja komentotulkkeja ja niit?i voi vaihtaa
halutessaanlennossa,mutta Zsh on kuitenkin hyvh valinta,joten pysfiiiinpii siinii.
Jokaisellashell-oikeudetsaaneellakeyftiijala on
oma kotihakemisto$HOME, jonka purkin yllnpito luo kullekin kafEijeille automaattisesti.Kun
kayttiija kirjoittautuu purkkiin sisiiiin,tulee ty6hakemistoksiautomaattisestiuim2ikotihakemisto.
Tiedostoluettelonsaakomennolla ls, joka vastaa
DOSin komentoadir/w. Dirriii vastaavaUnix-komento on ls l. Luettelo on muuten tutun niikdinen, mutta tiedostojen oikeuskent?itpoikkevat
DOSista.
Unixissii jokaiselle tiedostolleja hekemistolle
mZi:iritelliiiinkZiytttioikeudetitselle, tyOrylmiille ja
kaikille. Kullekin niiistii voi antaaluku-, kirjoitusja,/tai suoritusoikeuden(r, w, x). Yleensiiitselliiiin
kannattaapitiiA kaikki oikeudet.Tydryhmiinjiisenille voi antaaoikeuksiatarpeenmukaan.Kaikille
annettavienoikeuksien kanssapit?i?iolla tarkka.
Lukuoikeusantaamahdollisuudenlukeatiedoston
tai hakemiston sisiill<in. Kirioitusoikeus antaa

oikeuden muuttaa sisiilt<iii tai poistaa se kokonaan.Suoritusoikeuskannattaaantaavaikka kaisijaitsevaohjelma
kille, jos omassahakemistossa
on yleishyddyllinen.
joutuu pelaamaan
heti,jos laa-f
Oikeuksienkanssa
-hakemistoon.
tii omia kotisiwjaaan public-htrnl
Hakemistoonon annettavaluku- ja suoritusoikeudet kaikitle. koskamuutenmuualtamaailmastaei
piDselukemaanWWW-sivuja.Kirjoitusoikeus on $
pidettiivZivisusti vain itsellii. Oikeuksia muutetaankomennollachmod.
Man-komento tulostaa ruudulle manuaalisivun
halutusta komerurosta.Esim man chmod antaa
neuvoja chmod-komennosta.
Hakemistokomennotovat mkdir (tee hakemisto),
cd (siitry) ja rmdir (poistahakemisto).
Tiedostojakopioidaan komennolla cp, siinetiiiin
rm:llii. Tiedostonsisiilldnlumv:llii ja poistetaan
kemiseenparas ohjelma lienee less,joka esitt?iii
tiedostostasivun kenallaan eteentai taaksepiiin.
More selaavain eteenpiiin.DOSin Type:ii vastaava Unix-komentoon cat.
Zsh:ssatoimii tiedostonimientunnistustabulaattorinZippiiimell?i.Tiedostojen nimet voivat olla
pitkia. Villiintyneet ohjelmat saapoikki nappii6mlillii ctrl-c. Ruututulostuspysiihtyy ctrl-sJle ja
jatkuu ctrl-q:lla.
eli aliaksiavoi kirjoittaa jollakin-..,
Pikakomentoja
'
editorillatiedostoon.zshrc.Purkin Linuxissaonl
kiiytettiivissiieditoreinaainakinvi jajoe. Vi ei sit
ten muistuta mitiiiin DOS-maailman editoria,
vaikka onkin neppdriikayfidii. Joe muistuttaajossain mii?irin WordStariaeli nykyisin kaytetyistii
ohjelmistaQeditie.
Internet-palveluita
Ping -"Ping osoite" liihettiiii paketin matkaan
josta kone liihettiiii senheti takaisin.
osoitteeseen,
Ohjeknalla selvitetiiiin,onko yhteysjohonkin koEsim.ping clinet.fi.
toiminnassa.
neeseen
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Traceroute -"Traceroute osoite" kertoo, mita
kautta paketit kulkevat tietylle tietokoneelle
Intemetissii.
Telnet -"Telnet osoite" luo piiiiteyhteydenInternetin kautta osoitteessasijaitsevaantietokoneeseen. Esim. PCUF:Uiiinp?iiiseetelnetillii muista
koneistakomennollatelnet pcuf.fi .
Rlogin -"Rlogin osoite" vastaatelnetiii, mutta antaa mahdollisuudenluoda kahdeksanbittisen
yhte-8E
yden etiikoneeseen.
Parametri
tekeesen.
O Stogir, -Muuten samakuin Rlogin, mutta luo salatun yhteyden,jolloin kuka tahansasivullinen ei
voi tuostavaanlukea verkkoliikennettii.

I

Ftp -'Ftp osoite"luo tiedostonsiirtoyhteyden
et?ikoneelle. Yleensli tiedostopalvelinkoneelle
kirjoittaudutaansisiiiin tunnuksellaanonymousja salasanaksiannetaanoma email-osoite.Esim. minii
voisin kirjoittautua Suomenyliopistoverkon tiedostopalvelimelleftp.ftrnet.fi seuraavasti:
ftp ftp.funet.fr
anonymous
'
, , 1
Jarmar:rEpcrrl.n
Imuroidut tiedostotjiiiiv?it kaftejZin kotihakemistoon.Joshaluaasaadane sieltii omallepc:lle,pitiaAkeVfiAAsz-komentoa.

Lynx ll-ynx osoite" Lynx on tekstipohjainen
ohjelmaWWW-sirujenselaamista
varten.Tiilldin
'fei tarvita lainkaan graafistaselaajaaeikii edes
tcp/ip-yhteyttiivaanpelkkapiiiiteyhteysriittiia.
Purkin omia ohjelmia
Main -Purkkiohjelma jota joutuvat keyfi:imiiiin
ne, joilla ei ole shell-oikeuksia.
Jos ohjelmaon
kaynyt tutuksi, niin sen voi kiiynnistiiii
shellistiikin.

postiohjelmi4joista kdytetyimmiitlieneviit Pine
ja Elm.
Pcufuho -NalttiiA luettelon purkissa samaanaikaan olevista keytt?ijistii. Unixin oma komento
Who kertoo hiemanviihemmiintietoja kayttiijiste,
mutta sisiilt?i,?i
historiatietoja.
Pcuftime -Kertoo, paljonko aikaa on ka1tefty ja
paljonkositii on vieliij dljellii.
Sz -Komentosz tiedostoliihettii?izmodem-protokollalla tiedostonkdytfiijiin pc:Ile. Rz tiedosto
taas vastaanottaapurkkiin tiedston kAyftiijrin
pc:ltA.
Slirp -Teimaohjelmaluo modeemiyhteydenpiiiiljolloin on mahdollistaajaa
le tcp/ip-yhteyden,
omalla pc:llii mm. Netscape Navigator:ia,
Ws_ftp:t?i,Hrtn:iiii tai Ewan-telnettiii,Eudoraatai
Pegasus
mail:iii ynnii muita tcp-yhteydelliitoimivia ohjelmia.Slirp pysyypii?ill2i
kunnessille sydttiiii sekunninviilein viisi kertaanollan (0).
Onia kotisivuja tekemiiiin
Shellioikeudetpitiiii olla, muutenhommastaei tule mit?i?in.Kotihakemistoon tehd?i?inhakemisto
nimelt?ipublic_html (mkdir public_html). Annetaanhakemistoonluku- ja suoritusoikeudetkaikille (chmod 755 public_html).Ko. hakemistoon
tehd?iiin
ASCll-tiedostonimeltiiiinindex.html.Se
on tiimiin kotihakemistonomistajankotisivu, joka
aukeaaselainohjelmilla
automaattisesti
osoitteella
http://www.pcuf.filiitunnus.Pitii?ivielti varmistaa,
ettii kaikilla on luku- ja suoritusoikeustrihiin tiedostoon(ellei,niin chrnod755 index.htmltepsii).
Tiedostonsiszilldnpitiiii olla HTMl-kielellii muotoiltua tekstiA,josta ohjeitaoli PC-Kaytaja Jehdenedellisessii
numerossa.

Purkissaon kotisivukilpailu,jossavalitaanparas
www.pcuf.fi:ssiiolevakotisivu,jota on muutettu
huhtikuunaikana.
Pcufmail -Purkkiohjelmans?ihkdpostiohjelma,
Ari Jrirmele1.4.1996
jota normaalikg'ttajat (ilman shell-oikeuksi)
keyttiivdt. Shellistii voi ajaa toki muitakin
Com -Purkin oma keskustelufoorumi.
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Pcuf.fi FAQ
keytteaesim. Netscakysymyksiin.Kukin kiiyttiije rekis- kotikoneessa
Laitteisto
pea.
lii)'tly winPCUF-purkista
Palvelinta pcuf.fi yllepitiiii PC- terdityy vain kerran, muuttuneista
-hakemistosta
muokatutkonKalttAjAt ry. Purkin sysoppinatoi- tiedoista voi ilmoittaa yll?ipidolle dows
guraatiotiedostot
Trumpet-ohjelfi
mailitse
sysopEpcuf.fi
avustajineen.
mii Jari Nopanen
Purkki sijaitseeHelsingiss?iLdnn- Huom! Josolet unohtanutsalasana- maavarten.
pcuf:n
rotinkadullaNopasenresidenssissii. si, llihet?ipostiaosoitteeseen
Lisltietoja kiiltteiiitunnusasioista
IIELSINyllepito,
494,
00101
PL
Ethemet-verkossa
Purkki koostuu
infoEpcuf.fi
voi kysyiiosoitteesta
olevista mikroisla: varsinainen KI, lilii rekistertiidy uudestaan.
purkki on 486-mikro,jossa on 36
PCUF:n modeemilinjoiss" -ouf
MB muistiaja muutanagiga levyii. Shell-oikeudet
toksia
mahdollisuuden
antavat
Muut verkkoonliitetl^ mikrot ovat Oikeudet
purkkia
linux- PCUF:iiiinasennettiin29.1.96kolNopasenja yliipidonomia laitteita. paaste kayftAmeen
Purkki on liitetty Internetiinkiinte- kiiyftdjiirjestelmiinkomentotasolta. me uutta modeemilinjaa.Samalla
iiii puhelinlinjaakiiyttiien.Linja on Oikeuksienavulla voi esimerkiksi mydsjlirjesteltiinvanhojalinjojaja
vuokrattutIPY:lta ja meneeL6nn- opiskella unixin komentoja,tehdii pikalinjojen meiira nostettiin
rotinkadultajonnekin Kamppiin, c-kielisiii ohjelmia, perustaaomat kahteen.
ja WWW-kotisivut ja kiiyttiii InternejossaClinetOy:llii on alikeskus
josta Clinetin piuhat kulkevat Ota- tin palveluitalaajemmin.Shell-oi- Modeemilinjat
jossaClinetinvarsinainen keuksienavulla voi kaftea myos Numero/ Tyyppi / NoPeus/ Huom.
niemeen,
"Pikalinslirp-ohjelmaa,joka mahdollistaa 608 070 / V.32 / (9600)/
toimipaikkasijaitsee.
Pc-KayttajAtry:llii on kaksi kanta- graafistenWWW-selaajienk?iYtdn ja", 20 min aikarajoitus "pikalinmydn- 612 1545/v.32 I (9600)|
Shell-oikeudet
taajuusmodeemia,jotka pysty/at kotimikrossa.
puskemaan704 kb/s hydtyliiken- netiiiin kirjallisen hakemuksenpe- ja", 20 min aikarajoitus
jdsenille. 640290 lY.32terbo/ (19200)
nettd Ltinkalta Eroftajalle. Siitli rusteellavain yhdistyksen
eteenpainkaikki lienee arvailujen Ennen Shell-oikeuksienanomista 641228lY.32terbo/ (19200)
tafyy olla tavallinen kAyftiijAtun- 643 s90I V.34 / (28800)
varassa.
eiviit 640634I V.34 I (28800)
nus PCUF:ssii.Shell-oikeudet
ylimii?iriiistli
tiinii 640635 lY.32bis/HST/ (14400)
maksa mitiien
Kiiyttiijiitunnukset
/ (14400)
640636lY .3ZbislHST
PCUF on maksutonpalvelu,jossa vuonna.
toimiva purkkiohjelmaon vapaasti
NumeroihinHelsingin suunta901.r
kaikkien kiiytettavissl.Purkissaon WWW-kotisivut
vas-v
mytis erilaisia Intemet-palveluita, Pc-KAyttiijetry:n jasenetvoivat pe- (intl. +358-0-).Modeemilinjat
kotihake- taavat24 Wvrk.
muttasuurinosaniistii on rajoitettu rustaaomantunnuksensa
PC-kaftajat ry:njasentenkayndon. mistoonWWW-kotisivut.Kotislvuosoitteevarten Internetistiitelnet-yhteydet
Klytttioikeuksien saamiseksitulee jen tekemisenhelpottamista
Telerekisterdity?i henkilOkohtaisesti on Shell-tasollakomentowww-ho- seenpcuf.fi (194.100.34.1).
kliskylpeeset
PCUF:liiin
joka
sammosta
perustaa
automaatttjoko
purkkiin
soittamalla purkin mejage,
IES PCUF.
modeemilinjoille taikka oftamalla sestiesimerkkisivun.
yhteysIntemet-verkonkauttaosoitSuomen FreenetistZivalitse ensm
SLIP-yhteys
pcuf.fi
teeseen
anne- PCUF:ssiion mahdollistaajaaShel- Lentokentta,sittenMuut palvelimet
Kiiyttiijlitunnus-kehoitteeseen
joka ja lopuksiPc-kiiyttiijiit.
taan tunnusuusi,jonka jiilkeen re- l-oikeuksillaSLiRP-ohjelmaa,
kisteriiitymisohjelma kiynnistyy. muodostaakotimikron ja PCUF:n
Purkinylliipito
TilKiiytt6oikeuksiensaaminenedellyt- viilille SLIP tai PPP-yhteyden.
& Ari Jiirmiilli
te?i asiallista vastaamistakaikkiin laisen yhteyden pliiillii voidaan

f
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Yritysvierailu 1/96
Yhdistyksemmesiihkdpostilaatikon Pc-Keyftajetry:n ensimmiiinenyrikeyftejilh on mahdollisuusosallis- tysvierailu 1996 suuntautuiEspootua kyselyyn, jossa kartoitetaan seen Microsoft Oy:lle 13. helmikZiyttZijiikunnan
konekannanraken- kuuta.Paikallaoli noin 25 jiisentii.
netta. VZihitellenmarkkinoidenta- Ohjelmassa
oli Windows 95 ja MS
pahtumat heijastuvat myiis tiih?in Office 95 ohjelmistojenesittelyiija
taulukkoon. Noin kaksi vuotta sit- demoilua. Lisiisi vierailun aikana
ten 486-osuusoli 18% ja Pentiu- jiisenillii oli tilaisuusesittaii MS:n
mistavastapuhuttiin.Vastanneiden tuotteisiin liitryviii kysymyksiii.
mZiiiriioli 503ja nyt 654.
Microsoft CorporationinwosikerMaaliskuunlopussakokonaistilan- tomus 1995 on jo ilmes4myt.Enne nayfti seuraavalta:
simmdiseltl tekstisivulta lityryy
suuriviisaus'Thejoumey of a thousand miles starts with a single
Konetyyppi
%
step...or a singleclick.' KolmannelPXD(T
la
sirulla mainitaan yrityksen
juhlivan 20. toiminta\uottaan.
286
l5,o
Ylpeysja lankeemusei ole tulosnu107
386
meroiden valossa kohdannut tiitii
486
28,4
yrityste g0luwlla. Liikevaihto ja
1 0
osingot ovat jatkuvasti reippaasti
Amiga
kasvussa.Viime luonna MicrosofAtari ST
0,7
tin wosiliikevaihtosaavuttijo nom
Mac
kuudenmiljardin dollarin tasonja
1,2
henkililkuntaa tdssii maailmanlaaYic20/cl6lc64lcl28 1 , 8
juisessa organisaatiossaoli yli
) \
Jokumuu
17800.
Microsoft,
wheredo you want to go
Pentium
today?
AlphaAXP
o'o

PCUF-BBS on kiq'ainyhdistelmii,
joka yhii useamminesiintyy tiimen
lehdensivuillaja joskusjo muidenkin lehtien sivuilla. Kerrottakoon
tiissii erityisesti uusille jiisenille,
ettii lyhenne tulee yhdistyksemme
englanninkielisestii
nimesti'The
PC-usersof Finland' ja loppuosa
purkkimme
englanninkielisestii
yleisnimestiinimest?i'BulletinBoardSystem'.
Vastanneidenmdiirii
Yritysvierailu 2/96
654
Maailmassaon eleffy sellaistakin
Pc-Kiiyttejet ry vieraili Siemens
aikaa, jolloin joen yli rakennettu
Oy:ll5 ja SiemensNixdorf Inforsilta merkittiivisti paransi ko. alu- Siniikin voit tutustua tahan ilmar- maatiojiirjestelmiit
Oy:lln (SM) Esjiisenpalvelumuotoon.
Yhdiseella asuvien ihmisten kanssak?iy- seen
poossa
19.
helmikuuta.
Paikallaoli
mistii ja tietoliikenneyhteyksie. tyksemmeBBS:n puhelinnumerot noin l5 jZisentii.Vierailun teemoja
(Esimerkiksi juoruakat saattoivat l6ytyvettoisaallatiissiilehdessii.
olivat ISDNja PC.
kulkea siltaa pitkin nopeammin
Siemensillii onkin merkittiiv2iii
kuin veneelliisoutaenjoen toiselle
osaamista ISDN{ekniikasta ja
puolelle.) Kansikuvan sillassa on
saimme kuulla uusista mahdollilisiiksi se etu, ett-iime mytihemmin
suuksistaperinteisenpuhelinverkon
syntyneetsaammeniistii lomamatkiiyttejille. Aiinipuheluja tdmd uusr
koillamme oivallista silmbniloa.
tekniikka tuskin muuksi muuttaa,
Nykyisin yhii suositummaksi on
mutta lisiii nopeuttaISDN tarjoaa
muodostunutelektroninenviestintii,
telekopiointiinja puhelinverkossa
johon yhdistykemmekin on voitapahtuvaan datasiirtoon. ISDNmakkaastipanostanut.PCUF BBS
paetelaifteitaja sovitinkorttejaalon solmukohtayhdistyksemme
jiikaajo olla markkinoillakotuullisin
sentenviilisessl viestinniissii
ja jii- Linjat ovat usein varattujailtaisin, hinnoin.
sententietoliikenneyhteyksissii
ym- mutta vapaitalinjoja l6ytyy helposti SM toimii Suomessa
samoissatoiaamullavarhainja aamupiiiviillii.
piiniiviiiinmaailmaan.
mitiloissa Siemens Oy:n kanssa.

E
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SM ei tiielleole ollut kovinmerkit- liittyviii palveluja. Esimerkiksiil- Teemailta 2/96
tiivii PC-toimittaja,mutta sillii on matieteenlaitos laskee silennus- Vuoden 1996 toinen teemailta, Mopaljon paremmatasematsaksan- teensaCSC:nkoneilla.Monentoh- deemi-ilta, pidettiin ATK-instituukielisenEU:n alueella.Kilpailukei- toriviiit6skirjan tutkimusmateriaalia tissa 5.3. Paikalla oli noin 20
noina kayteteenerityisesti laatuun on mycis kiisitelty ja mallinnettu jdsentii.
ja ergonomiaan
liittyviii seikkoja. taelle.KonekantaCSC:lliion omaa Illan teeman mukaisesti Jari Nopasopivastimeille luokkaansaeli keytdsseon useita nen selosti perusteellisestimodeeVierailunaiheeseen
NiistA tunnetuln mien toimintaperiaatteetja tietoliiesiteltiin SCENIC mikrotietokone, supertietokoneita.
johon liihitulevaisuudessa
saa val- on Cray, mutta kiiytdsseon my<is kenteen perusasiat.Tieddmme nyt
miiksi ISA-viiylii2in asennettuna Convex.IBM. SGI...Vierailun lo- monen muun asianlisdksi,ettii hV-;
ISDN- kortin (datatransferrate 64 puksi saimmeihailla omin silmrn vdn ja toimivan modeeminvoi jo-v
kainen hankkia alle 1000 mk htnia.
nditdnumeronmurskaaj
kbit/s).
Saattaisiolla mahdollistajiirjestiiii Crayon ilmeinenlehdistdnsuosikki taan. Modeemin asennusja kiiYttiionotto voi ensikenalaiselletuot- ettavereilteiin.
vie- seki muodoiltaan
uudelleenISDN-PC-aiheinen
taa pikku pulmia, mutta kun alkuun?
railu Siemensille,mikiili jiisenten
on piiiisty, niin modeemiyhteyksren
joukosta mielenkiintoa ltjytyy. Teemailta1/96
Kerro ajatuksistasi osoitteella Vuoden 1996 ensimmainentee- kelttd onjo iloinen asia.
hallrtusEpcut.ll
mailtajiirjestettiinATK-instituutis- Modeemit ovat olleet teemailtojen
sa20.2.ja illan teemapiti olla ATK aiheenal?ihesjoka vuosi ja seuraava
-kirjallisuus.Miten ATK-kirjoja modeemiilta lienee tulossa ensi
Yritysvierailu 3/96
kevatkokouspidet- tehdiiiin, kuka kustantaaja kuka ruonna. Ndin jo siitii slystii, ettii
Yhdistyksemme
yhdistyksemme tavoitteena on saatiin yritysvierailun merkeissi FU- markkinoi?
jiisenda yhi suurempi osa jesenistdsta
viisi
NETilla. Paikalla oli noin 20 Tilaisuuteensaapuinoin
jiisentii.
asian- PCUF BBS:n kayfiejiksi.
tii. lllanpuhujaksilupautunut
Heti aluksi kuulimme,etta FUNET tuntijasai esteeneikd piiiissytpai- Toivomuksia se,uraavanModeemrillan sisiillcistii ja ajankohdastajiija tutki
kalle ollenkaan.
on Suomenkorkeakoulujen
voivat esittee osoitteella
muksen tietoliikenneverkko,joka Yhdistyksemme kyky jiirjestell?i senet
. '..' ;
nallrrustsDcur.n
mutyhdistiiii jdsenorganisaatioidensateemailtojajoutui koetukselle,
saatiin koliihiverkot toisiinsa ja tiite kautta ta vaihtoehto-ohjelmaa
kaikilla osakkaillaon myos yhteys koon ainakin auttavasti.Suomen
Oy lahjoittikaikille
vastaaviin ulkomaisiinverkkoihin. ATK-kustannus
Euroopassaerityisesti Suomi ja paikalle saapuneilleupouudenkirTtissdnumerossaon varsin taaiorti^
Ruotsiovat panostaneettietoliiken- jan (PC-kaftnjan laiteopas,kiifdnyhdistyksemme toimintaa
selvitetty
ja
PClaitteiden
teeseen piiiivnyliittAssaverkossa ndnliiheinen opas
sdhkriistri viestintdd
olevaa
lrihellri
toimivat jo 34 MbiVs nopeudella. maailmaan,ISBN 951-762-379-8,
tai io vri-6
mukaisesti
Ilman tiitii FUNETiaIntemetei var- GummerusKirjapainoOY,JYv?iskY- Ajan hengen
olisi saarut- la 1996).Illan ohjelma muutettiin hrin aikaisemminkin yhdistyksemmd
mastitiiiillii Suomessa
yhteiseksirupatteluhetkeksiliihei on hankkinut asian vaatimaa osaatanutnykyistasuosiotaan.
sesslkahviossaja yhdistyssai tar- mista ja laitteita. Ndin jdsenilki on
jota kaikille mukanaolleille kahvit jo kauan ollut tilaisuus kartuttaa
ja siimpyliit.Keskusteluaiheena
oli ATK- ja tietoliikennetaitoia todella
viihin kustannuksin. Huviakin voi
mm. Intemet.
uusiatd- etsiv d tietol i i kent eestij I dyt dij.
Saattaisi
olla mahdollista
me latteaksi jaiinyt ATK-kirjalli- Nijissii merkeissri PC-Kdytrijd-leh'
suuttakesittelevateemailtaesimer- den toimitus toivottaa kaikille itise'
Suo- nile aur i nkois ta kevritt ri.
kiksi yritysvierailunmuodossa
operaattorina tolmlr
FUNETin
OY:n toimimen ATK-kustannus
CSC-Tieteellinen laskenta Oy, jonAsiasta kiinpaikkaan
Espoossa.
ka omistaa opetusministerio ja
Valto Koskinen
nostuneitajeseniepyydeteiinlehet(nyk. TT-Tieto
VTKK-Yhtymii
temeensehkiiinenviesti osoitteella

csc

Oy). CSC tarvitsee nopeat verkkohallitusEpcuf.fi ja katsotaan sitten
yhteydet voidakseen tarjota asiakmite voidaantehde.
tieteelliseen laskentaan
kailleen
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SHELL-KAYTTOSAANNOT
kiiytt.iijiille. Yhdistys ei myiiskiien vastaa
3. Kiytain rajoitukset
mistiiiin villilliseste vahingosta.
Jeirjestelmiin
keyftii lainvastaiseen
toimin- Yhdistys ei vastaajiidestolmiin kiiytettAqytaan on kielletty. Keltiissd olevia verkkoyh- dest6ja luotettavuudesta jiirj
eike estelm?in
ja
teyksiA ei saa kayttiia kolmannen omista_ sen kautta saatavilla
olevien palvelujen
maan ti€tokonecseen tunkeuhutiseen tar tarkoituksenmukaisuudesta.
l. Shell-oikeuksien
mydrtrimisen
tunkeutumisen yrittiimiseen. Jiirjestelmiin Mikali yhdistys on korvaDnut
kolmannell€
edellvavkset
shikaaninomaineneli ilkivahain€nkiiyttii on osapuolellekeyttiijiin aiheuttaman
vahmgon,
ry. 0atjernpiinayhdrstystvoi kielletty.Tellaiseksilaskctaanmuun ohella yhdistyksellii on tiiysi
feC-[arna.;a,
- myitntiiii
takauhrmisoikeussaakirjallisenhakemuksen
perusteella modeerniyhteydenpitkeaikainen tarpeeton
da keyttiijiilt?i korvattua vahinkoa vasraava
piiasyn yhdisryksen pcuF-tietokoneiiiries- aukipitiiminenja
muita kiiyttiijiii kohtuuno_ miiAlemhaa.
telm?isse0iirjestelma) kaiyttitjiirjes;t;iin masti haittaavien
ohjelmienajaminen.
komentotasolle(shell-oikeudet)henkildlle, Jiirjestelmiissiiolevien
turvallisuusrajoitus_ 5. Shell-oikeuksien
irtisanominen
joka on hyviiksytty yhdistyksen j:iseneksi ten
kiertaminenon kielletty.Keyft.iijeei saa Mikali ylliipito epeileekeyttiijen
toimneen
oiljempiiDajdsen). Ennen shell-oikeuksien yrittiiii hankkia itjelleen laajempiakii],ttiio!
naiden keyttiiehtojen vastaisesti,kiiyftAjeltii
anomistajiisenenon tutustuttavahuolellises_ keuksiakuin mitii yllepib
on henellemyiin- voidaanheti poistaashell-oikeudet
ja tarti niiihin k:iyttdsiiiintiiihin. Shell_oikeuksien tiin),l. Jiirjestelmesse
voidaanpitiiii senkiiyr
peenvaahessamyiis verkkoyhteyksienkiyr
hakemuksessaon mainittava jiisennumero, tiimiste rujoitravia kiintiiiitii.
tiioikeus.Oikeudet voidaan poistaa myiis
keyttiijetunnus
jiirjestelmiisse.
jesenennrmi Kiintiitiden suuuuksisrapiiiitt?i:iylhpito.
mikiili keyfiiijeei eniieti1,rdniidensaamisen
sekii osoite. Hakemus on allekirioitettava Levltilaa ei saa keyftaa
enempiiiikuin on edellytyksi?i.
Oikeuksienpoistamisen
yhteyomaketisesti.Kdyft:ijiin osoitejajestelmain katsottava
yll?ipitovoi oma- desseyllapitopylkii
kohtuulliseksi.
ilmoittamaan
toimenpikiiyttejiitietokannassa
tulee olla samakuin aloitteisestikinsiivota kiiyftiijiin tiedostqja teen
syyn. Oikeuksienpoistamisensijasta
yhdistyksen
jesenrekisterissii.
pois, mikiili tiedostotvieyetkohtuuttomasn ylhpito voi antaakeyttejelle
huomautuksen,
Shell-oikeuksien
hakemuksetkiisitteleejiir- tilaa,jiidestelmiinlevltila cn viihissetaikka
mikiili oikeuksienpoistaminen
olisi ilmersen
J€stelmiinyllipito. Shell-oikeudetvoidaan kiiyttiijii ei ole huomatravanpitkii:in aikaan kohtuutonta.
Mikiili rikkomus on tiirkeii. vljettee myitntemiitti, mikeli hakija ei ole yh_ ollut yhteydessiijiirjestelmiiiin.
liipito voi lis?iksiesineeyhdistyksenhaitidistyksenjiisen, hakemuson puutteellinen, Resurssienrajallisuuden
vuoksi j?irjestel- tuksellejliseneneroftamistayhdistyksestii.
hakijalla on suorittamattomia velvornerta miirin ei saajafteii edajoja
ilman yllapidon Mikeli kiiyttiijd on ry)tmatiin oikeuksien
yhdistystiikohtaar,hakijaon oikeuksiaano- lupaa.Tiimii rajoitus
ei koskehyvin lyhytai- polstamiseen,
henvoi hakeaoikaisuaylliipiessaantai jerjestelm:i:inrekisteriiityessiidnkaisiaajoja,joiden
suorittamiseen
kAyttejiil_ dolta lehettiimiillesiihkdpostiaosoitteeseen
antanuttotuudenvastaisia
tietojasekemuus- h on erityinen,perusteltusly. Ereajollatar_ sysop@pcuifi.
Ylliipito voi telliiin saadun
ta perustellustasyystA,Hakemustapidetaiin koitetaan tissii yhteydesse
kaikkia sellaisia selvifyksenperusteellapalauttaashell-o!
puutteellisena,
mikeli se ei ole niiidenkiiyt- prosesseja,
jotka kewiivet jotain resurssia keudet.Mikiili kiiyfteje
katsoo,etta henelta
dsiientiijenlopussaolevanmallin mukainen (esim.koneaika,prosessislotti
tai ve*kolii_ on poistettushell-oikeudet
aiheettomasti
eitai kaikkia kohtia ei ole tiiyterry.
kenne)pfiteyhteydensulkemisen
jiilkeen.
kt ylliipito oikaisuvaatimuksesta
huolimana
Yhdistyksen
jdsenkokousvahvistaavuosit_ Jiirjestelmiinkiiytiisse
on noudatettavavlle_ palauta niitii, kiiyttiija voi valittaa oikarsu_
tain shell-oikeuksien kaytdstii perittiiviit pidon ja yhdisryksen
halliruksenantania vaatimukseensaamastaan
pftittiksestiiyhdismaksut.K:iyttii on maksutontaainakin vuo- ohjeitajarajoituksia.
tyksenhallitukselle.Valitus on tehtevekirden 1996ajan.Mikeli kaytitstiialetaanperiii
jallisestija se on jAtettevipostinkuljetettamaksua.
yhdistysilmoittaaasiasraetukiiteen 4. Vastuu
vaksi viikon kuluessasiita, kun yllepito on
kirjallisesti.
Kiiyttiije vastaa tuottamuksestariippumatta antanut ratkaisun tehtyyn
oikaisuvaatimukteysimiiiireisesti
jonka hiin aihe- seen.Valituksessa
vahingosta,
on ilmoitettavavalittaian
2. Kiytt6oikeudenhcnkil6kohtaisuus
uttaayhdistykselle
tahikolmannelleosaouo_ henkildtiedotsekiine perusreet,
joilla ylliiiiShell-oikeudet
myiinnetiiiinvain luonnolli_ lelle rikkomallaniiitii keyftttehtoja.
Keytfiije don peetdkseenhaetaanmuutosta.
selle henkildlle.KeyttiijAtunnusta
saakelr_ vastaa tiiysimeiraisesti mytis vahingosta, Yhdistysvoi
lopettaashell-oikeuksien
tartae ainoastaanse, kenelle se on mydnnetty.
Jonkahiin muullatavallatahallisesti
tai ruor_ Joamisen
keyttejille,mikali yhdistyksenhalKayttejatunnukseen
liittyv?iii salasanaaer tamuksellaeli huolimattomuudella
aiheunaa litus niin piEftiiii.
saailmaistatoiselle.Salasalaturvallisuudes-yhdistykselle
tahi kolmannclle,mik?ili va- Keyftejii voi irtisanoashell-oikeutensa
ilta on huolehdittava vaihtamallatumussana hinko
on aiheutunutsuoraantai viilillisesti moittamallaasiastaylliipidolle.
Ilmoituksen
ditteviin usein. Kdytettaven salasananon kiiyttiij iin toiminnastajiirj
estclmiisse.
voi tehdeliihcttemalte
jiidestelmasse
siihktioltavasellainen,ettei asiaankuulumaftomanYhdistys ei
vastaakiiyttejelle aiheutuneista postiatunnuksellesysoptai saanamalla
asivoida kohtuudella olettaa saavan slte vahingoista
eike sellaisistavahingoista.
jot_ an muullatavallayllepidontietoon.
selville.
ka kolmas osapuoli on iiheuttanut
SIIELI-OIKEUKSIEN
KAYTTdEHDoT

ANOMUS
Anon itsellenishell-oikeuksia
PG-kdyftajat
ry:n PCUF-tietokoneeseen.
,JAsennumero (Ioyt.yy Tietoviikon

osoitetarrasta)

Nimi

Kdyt.tAj Atunnus PCUF: ssa
I-.,aihiosoite
Postinumero

ja

-toimipaikka

a

t.ieto j a

Muita
(esim.

il-moitus

Interne!
tai

-osoite,

toivomus

johon

piiiitoksesta

halutaan

ol-etusshel l istA )

Vakuutan tutustuneeni huol-ellisesti
Pc-kayttajat
ry:n she11-oikeukja sitoudun noudattamaan niit.A kaj_kissa
sien k;iyttoehtoihin
olosuhteissa.

Aika

ja

paikka
(a1Ie

allekirjoitus
l-8-vuotiaalta

ja nj-men selvennys
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