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palsta1/98
Puheenjohtajan
1998- vapaan softan vuosi?

Kun PC-kiiyftiijat ry vuorma
1993palkitsi (hallitukseniiiinestyksellii) helsinliliiisenopiskelijan Linus Torvaldsin vuoden
PC-kAftiijeine,emme ehk?i silloin tiiysin ymmiirtiineet, kuinka
merkittiivesfii miehestii todella
on kyse.
Nyt, viisi motta mydhemmin, vapaansoftan(free software) aate leviiiii kulovalkeantavoin: miljoonissa Iaskettavien
kii)ftejien miiiirii kasvaajatkuvaslija ilmi6 on liihespiiivittiiin
esillii
mytis
mainstreamtiedotusviilineissd,
tosin jostain
juurikaan
syysfii ei
suomalaisissa. Ja nykyisin Piilaaksossa
tydskentelevaTorvaldson hakkereidenidoli, joka saapaikalle
helposti500 kuulijaa pitiiessiiiin
esitelmiiikernelinkehiryssuunnrtelmista.
Vapaa softa ei eniiii tarkoita
vain Richard Stallmanin(GNU:n
isii ja FreeSoftwareFoundationin vetiijii) kaltaisiapartahakkereita koodaamassa
emacsiapuukenget kolisten. Nykyiiiin se vor
merkitii myds menestyviiiliike)Tityksiii,jotka tekevAtbisnestei
myymiillii vapaatasoftaaja sirhen liittyviii tukipalveluita.Vapaa softa ei siis tarkoita samaa
asiaakuin ilmainensofta,vaikka
englannin kielen sana "free"
harhaanjohtavasti tarkoittaakin
kumpaakin. Vaikka vapavta
softaasaakopioidailmaiseksi,
ei

sita pidii sekoittaa perinteisiin
ilmaisohjelmiin@D, freeware),
joista ei tyypillisestiole liihdekoodeja saatavilla,ja joita ei
useinkaanole tarkoitettuvaativaan ammattikewddn GNUohjelmistojen
tapaan.
Vaikka Torvalds ei keksinyt
vapaatasoftaa,on suomalaissl'ntyinen Linux vaikuttanutilmidn
esilletulemiseen
ehkii enemm?in,
kuin mikiiiin muu yksittiiinen
projekti. Linuxin menestysoli
eriis t.iirkeiisuunnanniiyftiijii,kun
Netscapejoutui suunnittelemaan
strategiaansa
uudestaanpiirjiitlikseen selainsodassailmaiseks
jaettavalleMicrosoft Explorerille. Pelkiin maksuttomuuden
sijasta Netscape ohi rohkeasti
askeleenhuomattavastipidemmiille: Mozilla 5.0:n esiversio
julkaistiin ohjelmoijilleja innokkaille testaajille vapaana
-- Insoftanaliihdekoodeineen
ternetissAtietenkin.
Jos kaikki meneeNetscapen
suunnitelmienmukaan,Mozillan
kehitys satojen ohjelmoijien
kAsisse etenee Linuxin tapaan
sujuvasti.Kun valmis 5.0 julkaistaanjoskus woden lopulla,
on se toivottavastientistanopeampija luotettavampi,kiiyttiij ien
tarpeita hyvin vastaavillaominaisuuksillavarustettusekasovitenu kaikille oleellisilleja hiemanharvinaisemmillekin
kiiyttdjiirjestelmille. Mozilla kokeilee

kepilliijeeti: jos malli osoittautuu toimivaksi,mydsmuita isoja
ohjelmistotalojasaattaaseurata
periissii. Jos taas koko hanke
epiionnistuu.tiiytyy vapaansoftan puolestapuhujien varautua
hlvilla selityksille.

PC-keyttiijii-tehti
Viime rr.ronnaPC-keyttejalehti ilmestyivain yhteniinumerona. Sy),netiihiin ei ollut mikiiiin muu kuin juttupula:jiisenlehtemmekokoamisenon perinteisesti hoitanut yhdistyksen
hallitus,jolla ei valitettavastiole
aina riittiinyt tarpeeksiaikaaja
innostusta lehden toimittamiseen. Jiisenistolta saamamme
palautteenperusteellaolen kuitenkin ymmertanyt,eftA tilausta
tasokkaalle jiisenlehdelle on,
joten yntiimme ryhdistayrya.
Palautettaja juttuideoitasaa
liihettiiii hallitus@pcuf.fi
osortteeseen.

Aurinkoista kevetta!
Henrik "Pablo"Ahlgren
<pablo@pcuf.fi>
n, rhaaninhtoia
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Jdsenristeily
15.- 16.1.1998
Pc-Kayttaj At ja
Suomen
yhdistys
Unix-keyfiajein
je{estivet
yhteisen
GlruG)
jiisenristeilyn 15. - 16.1.1998
HelsingistiiViking Linen Cinderella -laivalla. Kerhojen jiiseniii
oh paikalla yhteensii liihes 50.
Risteill"n aiheenaoli Unix toimistokaytOssa.Ohjattu ohjelma
koostui esitelmistA.neynelyistii
ja paneelikeskustelusta.
Paikalle oli kutsuttu laitetoimittajia esittelemiiiin Unixin
toimistoratkaisuja.Paikalla olivat Sun Microsystems:nSimoPekka Lahtinen ja Jyrki Niekkamaa sekii Peter Walker Instru
Data Oy:sta. Alan kirjallisuutta
ja ohjelmistoja myyviiii Dataclub
Oy:tii edusti Jyn Koskinen.
Simo-Pekka Lahtinen esitteli
Sunin Java-tuotteidentaustaaja
perusteita.Laite- ja toteutusratkaisulla itsessiiiin ei yleensii ole
viiliii, vaan tiirkeimpiin tekijdihin
kuuluvat :
- tietyt asiat on saatava tehdyksi
- rrarattr

hrrJiatti

- ohjelmistojen saatavuus
Javan efuna on sen sovelluksille tarjoama yhtenAinen
ymparistit en jadestelmissa aina
Javastationeista suurkoneisiin
asti. Taman pitiiisi helpottaa
sovellusten kehiftamisu, sille
yhteen jiirjestelmiiiin Javalla
toteutetun sovelluksen pitiiisi
toimra muissakinjiirjestelmissl,
joissaJavatoimii.
Java on suosith.r,vaikka se on
ollut olemassa vasta noin 800
piiiviiii. Suositakuvaavaaon, ettd
tiinii aikana on Javasta ilmestynyt keskimiiiirin kirja piiiviissiija
kirjoja on myyty jo yli miljoona

kappaletta.
Javallatehtyjii sovelluksiakin on alkanut ilmestyii.
Erityisesti Unixissa toimivia
Java-sovelluksiaovat tehneet
ainakinApplixwareja Lotus.
PeterWalkerkuvasitaustaksr
tietojenkiisittelynarkkitehtuurin
muuthlmista. joka vaikuttaa
kiiytettiiviin ratkaisuihin.Suuntauksena on ollut keskitetyn
arkkitehtuurin korvautuminer
ensin
asiakas/palvelin
arkkitehtuurillaja mydhemmin
verkkomaisellaarkkitehruunlla.
Keskitetyssiiarkldtehtuwissaon
keskuskoneja siihen kytketyt
yksinkertaiset peatteet. Asia.
kas/palvelin-arkkitehtuurissa
osa
toiminnoista on keskitetty pal.
velimiin ja osa on hajautettu
asiakaskoneisiin(usein PC).
Verkkomaisessa
arkkitehtuurissa
toimintojavoidaansijoittaavarsin vapaasti,vaikka yleens?iosa
koneistatoimii palvelimina.
Tietojenkiisittelyn ark&itehtuurin muuttuminenon nippunut
merkiftevastitietoliikennetekniikan kehitb,misesd,sille hajauteftu jArlestelmiivaatii yleensii
nopeampaaliedonsiirtoa kuin
keskitettyjii{estelmii. Nykyisin
yleistyv?iiiverkkomaistaarkkitehtuuriaovat edistaneetmuun
muassaintemet,www ja Java.
Suurin osa jiiqestelmiin kokonaiskustannuksista
tulee ser
hallinnasta.Laite-ja ohjelmistokustannustenosuuson pieni, kun
jiirjestelmiiiikaytetaanja yllapidetiiiinkauan.Jottakustannukset
saadaanpidettyii kurissa. pynt?iiin luonnollisesti viihemmiin
hallintaavaativiinjiiqestelmiin.
Tdlliiin yksinkertaisetja viihiin
hallintaa vaativat laitteet. esi-

merkiksi verkkotietokoneet tai
verkko-PC:t voivat olla sopivia.
Walkenn mukaan SCO:n
UnixWare
7-kAyftdjii4estelme
soveltuu hyvin verkkomaiseen
arkkitehtuuriin,
onhan SCO
markkinajohtaja Intel- pohjarsissa Unix-palvelimissa 70 %
osuudellaan.
Niiyttelytiloissa Sun esitteli
JavaStation verkkotietokoneitaan ja Solaris-palvelimia,joissa
voi kehittiiii ja suorittaa Java
ohjelmistoja. Dataclub esitteli
Unix-aiheista krrjallisuutta ja
Linuxille sopivia ohjelmistopakefteja ApplixWare ja Redhat

5.0.
Paneelikeskustelussa
SimoPekka Lahtinen. Jyrki Niekkamaa, Peter Walker. Jyn Koskinen, Telen Ilkka Siissaloja
FUUG:n PaavoMuranenkiisittelivat aihetta: mitii unixmaailmallaon tarjotatoimistokayn06n. Keskustelussatodettiin. ettei Unixille ei ole nyt erityisemmin tormistorycikaluja,
koskaMicrosoft hallitseemarkkinoita
Windowsja toimiskiiyttttjiirjestelmelliiiin
to-ohjelmillaan.
Unixin ominta
aluehaovat uillii hetkellii lerrypalvelimetja erityisestiinternetpalvelimet. Kuitenkin esimerkiksi Javan yleistyminen voi
muuttaa tilannetta. Yleisenil
toteamuksena Unixin kaytdn
edistiimiseksioli, ettii FUUG:n
ja PC-ka6.iijien tulisr toimia
enemmentietokoneidentavallistenkiil4tdjienehdoilla.
EsaKiirkkiinen
<karkkes@pcuf.fi>

t
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Digitaalikamerattulevat
taan edelleenfilmiii ja viikon tar
synfyvA kuvainformaatio talletekahden odotus kuvien saami- taan kameran muistiin, josta se
seksi.
voidaan mytihemmrn stiflaa
Kodakin
huippulaatuisen eteenpain esim. tietokoneelle
Photo-CD:nlisiiksi (suurin nork?isiteltiivdksi .
maaliresoluutio3000 x 200tt
pistettii) on nykyisin saatavissa Seesf6d
myds kuvavalmistamoidentekemiii skannauksia.Tiihiin astr
Heti huomaa, ettii enae ei
ne on toimitettukorpullaja reso- tarvita filmie, kehitysta eika
luutio on ollut vaivaiset 600 x
juuri kopiointiakaan. Periaat400, mutta nyt IFI on alkanut teessarahansaastd
on talla tavaltarjota mytis 1200 x 800 tarkKemiallinen menetelme
la viihintiiiin 3,70 mk kuvaa
kuuden skarmaustaCD:llii. Sen kohti tai, jos laskelman ulottaa
Kemiallisessa valokuvaus- hintakin on (ainakin ta{ouksis- digitaaliseen kuvaan asti. periiti
menetelmassakuva talletetaan sa) hyvin kohtuullinen 40
luokkaa 7 mk per kuva.
mk/filmi.
jonka
perustuu
filmille,
toiminta
Erityisan suudksi saestd tulee
Tosiasiaon kuitenkinse, ettii
valoherkkiin hopeayhdisteisiin.
sellaisissa tapauksissa, joissa
vanhahopeatekniikkaon aikansa kuvataan paljon ja kuvat pitii?i
Valokuvren saamiseksi pitiia
elenyt nykyisen digitaalisen joka tapauksessa saada tavalla
ostaakallis filmi, kuvata se ja
maailmanaikaan.Hopeatekniik- tai toiselladigitaaliseenmuotoon
maksaavielii kaiken lisiiksi ir
ja
ka on hidasta,huippulaatuista
sensi kipeiiksi kehittiimisestii ja
esimerkiksi taittoa varten. Tyykallista.
Hitauden
huomaa
siitii,
pillinen esimerkki olisi vaikka
kopioinnista. Valokuvaaminen
tulee kalliiksi vaikkei haluttaisi efie nopeimmillaankin pitAa
tuoteluettelon teko: kuvataan
odottaa jopa tunti, ennen kuin
muita kuin ns. niipp?iilykuvia
sata- tai tuhatmdiirin kuvia
kuvat saa kehitettyinii kiiteensii
Filmi maksaanoin markanruumuutaman kerran vuodessajulNopea tunnin kehitys on toki
dulta,kehitystaasjopa 1,20mk,
kaistavaa luetteloa varten. Jos
ainamyds kallein.Halvemmalla kuvataan vaikka 500 kuvaa kuu
kopiointi taas jopa 1,50 mk.
selviiiii, jos tjrytyy odottamaan desti wodessa eli yhteensii3000
Yhteensavalokuvaaminen
makkuviaan
viikon verran. Jos taas
saasiis 3,70mk ruudulta.Se ei
kuvaa. niin jo 7 mk:n saaisttillA
haluaa
kuvansa
valmiiksi
skanole halpaa lystia etenkaansilkuvaa kohti lr:osisii?ist<ion melnattuina,niin Kodakilta menee koinen:21000mk.
loin, jos kuville on yhtiiiin kiiyviihintiiiinviikko ja joskus kaktdii digitaalisessa
muodossa.
Paperikopioidenskannaami- sikin Photo-CD:ntekoon.NopeLa itteet vield kalI iita
nen on joko tydlestetai kallista. ampiakin tahoja on, mutta ne
Sitii paitsi, tavallisten lcymppi- ovat sitten selviisti kalliimpia.
Jiirjestelmikameraan sopivat
kuvien teriivy)rson niin huono, Mitii pitiiisi tehdii, jos haluaa dataperatmaksavat viela toistarettii niiste ei saamilliilin skarppia sekii saastaa luonnonvaroja seksi luokkaa 30-160 kmk, joten
(hopeaa),
rahaaja aikaa?
skannausjiilkeii.
Negojatai dioja
ne sopivat vain todelliseen arr,varten on jo olemassamuutaman
mattikiiyttttdn. Sen sijaan kirntuhatmarkkaamaksaviaskanne- Digitaalinenmenetelme
teapolttovAliset
tai pikkuzoomirreitaja Kodakillaon toki Photola varustetutns. kinokoon komCD -palvelu,jossayhden digiDigitaalinen valokuvauspepaktikameroita vastaavattuotteet
taaliseen muotoon skannafun rustuu valoherkkiin puolijoh- ovat jo tiillii hetkellii muutaman
ruudun hinnaki tulee keskiteisiin, jotka muuntavatkameran tuhannen markan hintaluokassa.
miiiirin 7-8 mk filmin kehityksen
objektiivinpiiniimiin kuvansuo- Koska kyseesstion uusija kehrtMutta siinzikintarvivhtevdessa.
raandigitaaliseen
muotoon.Nain
tyvii elektroninen tekniikka,

Uusi digitaalitekniikka on
taaskaatamassa
vanhojatekniikoita unholaan- tiillii kertaa
lgrseessd
on valokuvaus.
Ensimmeinenvalokuvaotettiin
Ranskassa
l840Juvuliaja tuolloin kuten edelleennykyii?inkin
kuva tallentuuvalolle herkkien
kemikaalienmuutoksina.Tiihiin
ollaanvihdoinkin saamassa
muutos.
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voidaanodonaajopa roimaakin
hintojenlaskua"uodentai kahdenkuluessa.
Halvin digitaalikamera
Suomessaon ollut kaupanhintaan
1295mk. Tiillii hinnallaei tietenkaansaamitaanhuippuhienoa
viirkki?i,mutta alkuunpiiiiseejo
huomensilliikin.
Tosin
paasttensivuonnalkuukauden
na seon taaspaljonhalvempi.
Hiemanparempaan
resoluutioonpysryvatkameratmaksavat
tiillii hetkellii 2000-4000mk ja
riittAvalleresoluutiollan. 6000
mk.
Pieni koko tiirkeiiii

Resoluutio

Kuvien talletus

Kuvailmaisinpiinnresoluutio
eli tarkkuus ratkaisee, miten
tarkkojakuvistavoi tullaedellyt
teen, ette objektiivin piirtokyky
on viihinteenyhH hyva. Tietotekniikasta poiketen kameranvalmistajatilmoittavatkAynAmiensii kuvailmaisinpiirienkuvapisteiden kokonaislukumiiiiriin
eikii vaaka-ja pystysuuntai
sten
pisteidenmiiereie,kuten yleensa
on totuthr.Markkrnoillaolevissa
kompaktidigitaalikameroissa
on
kiiytiissiiainakinseuraaviaresoluutoita:

Kameraan kerralla tallethrvi
en kuvien lukumiiiiriin pitiirsi
olla riittiiviin suuri. Filmikameroillahan kuvaamme yleensii
joko 24 tai 36 kuvan filmejA ja
niiden kiiynddn on totuttu. Digikamerankinpitiiisi pystyii viihintaen samaan.
Joihinkin kameroihin ei mahdu kuin viisi tai kuusi kuvaa ja
sen jiilkeen ne on siirrefteve
tietokoneelletalteentai hevitettiive. T?issAei ole j2irkeii, vaan
kuvia pitiiii mahtuaainakinparikymmentekerrallaan.Jos kamera kalttda
muistiv?ilineend6n
tavallisia vaihdeflavia flashmuistikortteja,n iin silloin kuvien lukumiiiirii ei enee rajoita
kameran kayttda. Vaihdettavia
muistejaon tiillii hetkelliisaatavanajo 4 MB ja 8 MB kokoisina
ja kehitys kohti suurempia
muistimoduleita jatkuu varmasti

Dad^l
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Kameran koko on tiirkei,
76800
32O x 240
ja kevyempilaite.
mitapienempi
493 x 373
183889
sen parempi.On paljon muka185370
501 x 370
5
1
2
x
4
8
0
2
45760
jos
vampaa.
kamera mahtuu
5
4
0
x
4
8
0
3
07200
ja
esim. taskuun painaa vaikka
?56 x 504
341024
'768 x
150g. kuin jos se on kulmikas,
442364
576
suurija painava.
Periaatteessa
er
499200
832 x 600
'7A6 432
1024 x 768
piriiisiolla miEanesteflasuunniL152 x 864
995328
tella digitaalikompaktikamerasta
1280 x 950
1228800
viihintiiiinyhta pienta kuin nykaisistii tavallisistakompaktrHalvin.1295markan.kamera
kameroista.
Kinokoonkompakkeyftae493 x 373 pikselintarktikameran
koolleasettaa
alarajan
kuutta. Tiillaisella kameralla
kiiytetyn filmiruudun ja -rullan
piiiiseekyllii kokeilemaan
digikoko: ruutu on 36 mm ja filmi
mufta kuvien laataalikuvausta,
laas 35 mm leveii.Digitaalikadulta ei kannataodoflaa kovir
merorssakuvailmaisinpiirion
paljoa.Hyvinyleisiiiovat640 x
yleensiipienempikuin l0 x l0
480 pikselin kamerat.NAistiimm,
kiiiin ei ole paljon muuhun kuin
Digitaalikameraanpitiiii kukokeiluun - mm. Kodak on
vailmaisimen lisiiksi saada
paattiinyt lopettaa tAmAnresomahtumaan tarvittava elektluution kameroiden myynnin,
roniikka ja muistiviiline, joka
koskane eivat taytaasiakkaiden
filmin.
korvaanormaalikameran
odoruksia.VahintaAn1024x 768
Niimii toki vaativatjonkin verran
kuvapisteen
digitaalikompaktej
a
tilaaja massaa.
muttaeivAtmion t61l?ihetkellii markkinoilla
taan mahdottomia.Pienimmiit
Agmuutamiaeri valmistajilta:
vaihdettavat
kamerorden
muistifa. Kodak. Fuji. Olympus. T?ikortit ovatkooltaanvain n. 3 x 4
miin laatuluokankameroistavoi
cm 1a vain muutamanmillimetodottaa paljon ltoden parin
rin paksuisiaeli digitaalikamera
lii hintojenhalvennutaikajiinteel
voisi teoriassa
olla vaikkapavain
tuajiirkeviilletasolle.
tulrtikkuaskinkokoinen.

Kuvien tiivistys
Kuvat voi tallettaa tiivistamiittiikin,mutta silloin ne vievet
valtavastimuistiaja kameroissa
normaalistikiiyettiiviin muisteihin n?iitii mahtuukin vain yksr
tal kaksi. Tiivistiimiitt<imdlle
kuvalle on toisinaankeyttdii
studiossa,jolloin kuva voidaan
siirtiiiiheti tietokoneelle.
Yleensii kuvat kuitenkin tirvisteteanja suositeltavaaolisr,
efiakeltetty algoritmiolisi jokin
laajasti tunnethr esim. JPEG.
Kameranpitaisi osata tiivistae
otethrjakuvia ainakin kahdelia
tiivistyssuhteella:pieni tiivistys
ja hyvii laatu / tehokkaampitirvisrysja kohtalainen
laatu.Niiiden lisiiksi olisi toivottavaa,ette
kuviavoisi ottaamy<ispuoliresoluutiolla.Joskamerannormaaliresoluutioon vaikka 1024x 768,
nirn sen pitiiisi kyete ottamaan
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kuvia myris tarkkuudella512 x
kertainen ja helppo. lerykkeitZi
384pikseliii.Aina ei neiettarvita on riittiiv2in paljon, mutta kamehuippulaatuavaan hieman huorasta tulee varsin kookas)
x PC-korttipaikkaansopivalia
nompikin kuva riittiiii, kunhan
niit?ivoi ottaatarpeeksimonta.
kiintoleryllii (kallis, nopea, siihTiivistyssuhdeja resoluutio kdkulutus?)
*
maareevat
sen,mitenpaljontilaa
infrapunayhteydellii
kuva vaatii kameran muistista.
(periaatteessasama kuin sarjtrJoskus tawitaan vain muutama kaapeli, mutta kaapeliaei tarvita,
huippulaatuinen kuva, mutta
sen sijaan tawitaan kyll?ikin
joskus taas tarvittaisiin vain
infiapunavastaanottotietokoneeniippiiilykuvia ja paljon. Jos
seen)
* lelykeasemaan sopivalla
kameraosaatallettaakuvat kahja kahder- adapterilla
dellatiivistyssuhteella
la resoluutiolla,niin silloin kuKuvien siirtoon kiiytettiiviin
vaajallaon laajatmahdollisuudet ohjelmiston pitiiisi olla sen vervalita, kuinka monta kuvaa karan fiksu, ette se osaa siiflAii
meralla voi kerrallaan ottaa. kaikki kameran muistissa olevat
Vaihtoehdotvoisivatolla vaikkuvat PC:lle kaikki yhdellii kerkapa: tiivistamiittomiatay$eso- taa, jonkin valirun joukon tar
luution kuvia 2 kpl. riivistetty.lii vain yhden kuvan. Sen lisiiksi
15 kpl, enemm?in
tiivistetryja30
ohjelman pitiiisi osata nimetii
kpl. tiivistettyjapuoliresoluurio- kuvatiedostot
yksikiisitteisin
kuvia60 kpl ja enemmtintiivismutta ymmiirrettavin
nimin.
tettyjii puoliresoluutiokuvia120
Suotavaaolisi mytis, ett?ikamekpl. Siis esimerkiksi.
Yhraanei
ran mukana tulee kiiyttdkelpoihaittaa, vaikka kaikki miiiirbr nen kuvankesittely-, selaus- ja
olisivatkaksinkertaisiakin.
arkistointiohjelma.
Tietysti kameranpitiie osata
kiisitellii kuvamuistiaan niin
Sdhkiinkulutus
fiksusti. ett2iotettuja kuvia voi
poistaa muistista ja vapauttaa
Joidenkin kameroiden kiiytriitilaa uusillekuville.
jat valittavat

Kuvien siirto pc:lle
Kuvat voi siirtae tietokoneelle periaatteessa6 tavalla:
x
sarjakaapelia
pitkin
(hidasta, mutta toimivaa - tarvitaan vain kaapeli ja ohjelmisto)
tai rinnakkaiskaapelia pitkin
(edellistii nopeampi, periaatteessa)
+ PC-kortin kautta (voi olla
tehokas ja
nopea.
PCkorttipaikkoja
on
kuitenkin
yleensii vain kannettavissamikroissa)
* lelykkeellii (kamera vor
tallentaa kuvat suoraan tietolevykkeelle. periaatteessayksin-

liian suurta paristonkulutusta. Varsinl<in kameroiden nestekide-etsimet tuntuvat kuluttavan kohtuuttomasti
sehkde. Kun ennen vanhaan
kameraan piti vaihtaa 24 fuvan
viilein filmi, niin nyt pitea vaihtaa paristot. Onneksi tama ei
vaivaakaikkia digitaalikameroita, mutta on joillakin malleilla
vakava ongelma. Siinii tapauksessa kamattaa kayfteA NiMHakkuja paristojenasemasta.

Kdytti5mukavuus
Digitaalikameroihin piitee
tietenkinkaikki se, mikii filmikameroihinkin.Kameranpit6a
olla pienikokoinen,
kevyt.help-

pokAyftdinen,
automaattinen,
mutta tarvittaessamyds kiisrsaatciinen, optiikan pitAd olla tarpeeksi hyvii, zoom on toivottava,
lAhikuvausmahdollisuuson mukava ylletys, vitkalaukaisin,
ja ynnA
salama-automatiikJ<a
muut kameroista tutut ominaisuudetsaavattoki kuulua myds
digitaalikameroiden varustukseen.

Tulevaisuus
Veikkaan, ettei mene kahtakaan !'uotta, kun on saatavissa
kiiyttdkelpoisia kompakrrdigikameroita kohtuulliseen hintaan.
Koska taas lietokoneidenja trrlostimien oletetaanolevan pian
jo liihes kaikkien ka)lettiivrssa.
niin silloin digikamerarldyteval
oman paikkansa eik6 yhtiiiin
haittaa, vaikka niillii voi ottaa
vain digikuvia. Jos kuvasta haluaa saada paperikopion,nrin se
tulostetaan printterillii, mutta
normaalistikuvat katsotaantictokoneenruudulta. Suuria mu,Iistuksia tema muutos tulee ar
heuttamaan kuvavalmistamoille
ja
filmiteollisuudelle, koska
niiltii putoaa pikku hiljaa Irrketoiminnan pohja pois.

Linkkejii
http://www.kameralehti.fi /opas/digi.html Kameralehden vuoden 1998 osto-oppaan
digitaalikameraluettelo.
http ://www.orchidlink.com/dr
gitalphotography/digicam.htm
Yhdysvaltalainen
di gitaalikameravertailu, hyvin ajan tasallaja
sisiiltiii hyviit linkit valmistajienesittelysiruille.
28.3.98Ari Jiirmiile
<jarmala@pcuf.fi>

1/1998
Pc-Kayftajii

Sivu8

PG-k?iyttiijiitry
Toimintakertomus1997

1. Yleistd
neljiistoist,
Yhdistyksen
pitkiilti
aitoimintawosi sujui
empina vuosina hyviiksi todetun
linjan mukaisesti.

2. Luottamushenkilat
ohtaja: HenHallituksenpuheenj
rik Ahlgren
Hallituksenjiisenet:Mikko Aho'
nen,SamiEinola,Lauri Laitinen,JariNopanen(PCUF:nYllapito),Ari Jiirmela
(varapuheenjohtaja),
HeiL*i
Raussi(tiedotusvastaava),
TeroWiheriiikoski
Hallituksenvarajiisenet:
Jyri Lindroos(sihteerija
MaunoTuohitaloudenhortaja),
(iisensihteen),
niemi
Art
TTL:n I i ittokokousedustajat:
Jarmiilii,Jyri Lindroos, Heikki
Raussi,MaunoTuohiniemi
EsaKiirkktiinen,
Tilintarkastajat:
HannuMaattiinen
at; Turjo TuoVaratilintarkastaj
hiniemi,HannuPoikonen

maksamia henkildjiiseniii270,
Yhdistyksenhallitus kokoontui vuoden aikana seitsemen opiskelijoita 409, itse maksavia
lisiijiiseniii 511, ty0nanta1len
kertaa.
maksamialisiijiiseniii I29 sekii
67 perhejiisent-ii.

ko3. Seentiimeereiset
koukset
Keviitkokouspidettiin 1997Helsin03-19 Atk-instituutissa
gissii. Kokouksessakiisiteltiin
saanttimaihaisettoimintavuoteen
1996liittyneetasiat.

Kaikki yhdistyksen jesenet
kuuluivat Tietotekniikanliittoon.

5. Teemailta-ia vierailutoiminta

PC-kaWejAt jiirjesti kuusr
Syyskokouspidettiin 1997- teemailtaaAtk-instituutinsalissa,jonka Kiinteistti Oy OpetustaKokoukI l-26 Atk-instituutissa.
sessakiisiteltiin seAntomaihaiset lo ystiiviillisestitarjosiyhdistyksen kiiytttitin. Yhdistyksen 16toimintavuoteen1998 liitb,vet
senet tutustuivat tanA luonna
taasiat: toimintasuunnitelma,
ja
neljiiiin
henkildvalinnar.
lousar"ro
lTitykseen vierailujen
muodossa.
Syyskokouksessakuultiin myds
Lauri Laitisen laatima esitys
Teemaillat
yhdistyksen jisenrakenteesta.
Kokouksenjiilkeen hallitus ja
helmikuu
muutamaaktiivinenjiisen vietti
Lyhyt johdatusUNIXiin
Van
pikkujouluja
ravintola
viit
maaliskuu
Goghissa.
Digitaalikamerat
huhtikuu
Viruksetja tietoturva
J?isenmliiird
4.
toukokuu
elmointikieli
Java-ohj
Pc-kiiyttejien j?iseniii oli
lokakuu
ruoden alussa (1997-01-03)
Unixin editorit:Emacs1avr
3089 ja ruoden lopussa(1997marraskuu
12-31)3338. Nais6 yhteisiijaKaapelimodeemiPalvelu
seniiioli 12,itsemaksaviahenkr(Helsinki-Televisio)
ldjiiseniii 1928, tytinantajien

PC-Keyttaja
1/1998

Yritysvierailut
tammikuu
Helsinginaikuisopisto
maaliskuu

rsDN(HP\)

G
*

?
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nutta keFtdkatkoa lukuunotta- mahdollisuuttahy<idynsiviitDamatta. Vuonna 1987 perustettu tanomit,LATKY ja Sytyke.
PCUF on yksi pisimpiiiin Suomessayhtiijaksoisestitoimineista BBS- ja Intemet-palveluita 9. Talous
jii|estelmistii.
ja sille
tarjoavista
on muodostunutvakiintunutja
Yhdistyksen toiminta rahoiuskollinenkiiyttiijiikunta.
tettiin lZihes yksinomaan jiisen-

lokakuu
Postipankki
marraskuu
Aldata
Mahdollisuus hankkia ns
jii{estettiin myos
Kesiikuussa
UNIX-shell-tunnusyhdistyksen
pentankkih-mausaurinkoisessa koneeseenoli suosittu myds
Kaivopuistossa.
worma 1997. Vuoden lopussa
shell-tunnuksienmiiere oli jo
noin 800.Shell-tunnuksen
haltijoilla on mm. mahdollisuus
6. Julkaisutoiminta
ottaa
Intemet-yhteyksiii omalta koja vastaanotlaa
PC-KAYTTAJA-tehteii saa- neeltaan,leihettiiii
sehkdpostia,laatia omat kotisitiin toimintawonna1997 julrr,lt Intemetiin, sekii kiiyttiiii
kaistuavain yksi numero.T?illii
monipuolisia
UNIX / Linuxkerraa PC-KAyTTAJA-lehti
ohjelmia.
tehtiin yhteistydsse Suomen
Unix-keftejiiin
yhdistyksen
(FUUG)kanssa.Tapahtumisra
ja
muista ajankohtaisistaasioista 8. Yhteydet muihin jdrjesjiisenkiqeel- t6ihin
tiedotettiin
kahdella
1ii.
Yhdistyksen liittokokousYhdistyksen tiedotteita juledustajat osallishrivat Tieto.
kaistiin jo vakiintureeseentatelniikan liiton liittokokouksiin.
paanyhdistyksenWeb-sivuilla
(Hyperlinkki
Suomen
Unix-kawejien
http://www.pcuf.fi
(FWG ry) kanssapidettiin yh.
http://www.pcuf.fi) sekii pc.
teisty<ikokous,joka poiki Unixtiedote-siihkdpostilistalla.
aiheinen risteill.n tammikuussa
1998.

T.Tietotiikennetoiminta
Yhdistyksen
pytiriniima
(pcuf.fi.1toim.
PCUF-jarlestelm?i
koko vuoden le\.yrikosta johtu.

Pc-kayttiijat on tarjonnul
muille Tietotekniikanliiron jiisenyhdistyksillemahdollisuufta
sijoittaaomat Web-siwnsaPCkiiyttiijien palvelimelle. Tata

maksuilla, jotka wonna
olivat seuraavat:
varsinainen
henkildjdsen
opiskelija
tai tydtdn
toissijainen
Jesen
perhejiisen

1997

280,
180,
70,
70,

Yhteisojiisentenmaksut ollvat 1300 markasta5000 mark
kaan riippuen yhteisdn koosta.
Yhdistyksen talouden suurin
menoerii oli Tietotekniikan hiton
jiisenmaksut,joilla kustannettiin
liiton tarjoamat j?isenetulehdet.
jiisenmaksujen keriiys ja jiisenrekisterin ylltiplto. Esimerkiksr
varsinaisesta henkiliijiisenesrii
yhdistys maksoi liitolle 238
markkaa liiton jiisenmaksua.
Yhdistyksen talous pysyi
luoden mittaanvakaalla pohjalla.

Pc-kayttajat ry
hallitus
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Tuloslaskelma
PC-Keffijetry
2.1997
01.01.1
997-31.1
VARSINAINEII TOIMITTA
TOIMINNAN 1 TUOTOT
,lesenmaksut

1 3 3 ? 4 6 ,0 0

TOIMINNAN 1 KT]],UT
Muut kulut
Toimistokulut
Kokouskulut
Muut kulut
Pc-Keyttajet

lehden

.T5caFLi

Lrr'lrrf

ri

aah

kufut

Jesenki.rj een postitus
Purkin modeemi l inj oj en perusmaksut
HPY:n datal i itlmtAkustannukset
(EuNet - clinet)
verkkomaksut
Purkin energiakustannukset
purkkiin
Pienet tarvehankinnat
Vakuutus
Retkikufut

1
3
1
14
L
4
!2

,}

533,90
257, OO
405,10
a79 , OO
924,9O
411,30
6 6 2 , ' 7O

1 8 0 0 0 ,0 0
2 0 0 0 ,0 0
2 8 8 0 ,0 0
2L9 , OO
-800,00
6 2 3 5 O, 4 2

RAHOITUSTUOTOT
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot

4 9 7, 9 0
0,00

891,90

RAHOI TUSKUI,UT
Muut rahoituskulut

284,00

-244 , OO

o'.

6 2 9 5 8, 3 2
POISTOT
Poistot,
koneet ja kalusto
oikeuksista
Poistot
aineettomista
Poistot muista Di-tkevaikutteisista

VAPAAEITTOI STEN VARAUSTEN MI]UTOS
Tilikauden

voitto

,/ tappio

n

L 5 r 4 O, 2 O
- ' J " 62 2 5 , 7 0

