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Pc-Keyttejetry on tydsseen
tai
harrastuksenaan
PClii kiiyttiivien
yhteenliittymii. Toiminnallisena
tavoitteena
on edistiiiihenkikikohtaistentietokoneiden
tarkoituksenmukaistakiiyttiiii. Keinoinakiiytet?iiinkoulutus-,esitelma-ja keskustelutilaisuuksien
sekii tutustumiskAyntienjadestamiste,tiedotteidenjulkaisemistaja yhteydenpitoa ulkomaisiin vastaaviin
yhdistyksiin.
Yhdistys kuuluu j iisenjii{ esttinii
Tietotekniikan
liittoon.
PC-KeyttejeJehti
toimii yhdistyksen virallisena tiedotuskanavana
mportoiden yhdistyksentoimintaan sekii mikrotietokoneiden
kiiyttddnliittyvistii asioista.Lehti
joukkokiqeeniikaikille
postitetaan
jiisenille
Painos2000kpl
12.luosikerta
I S S N1 2 3 8 - 1 9 6 9
Painopaikka:
Invapaino,Helsinki
Ilmoitushinnat(ALV 07o)
1/l-sivu1500mk
l/2-siw 1000mk
Keskiaukeaman
liite 3000mk
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Puheenjohtajan
palsta2lgs
iFSitii sun t?itAInternetistii
Viime aikoina liihes kaikki lehdet ovat
julkaisseetlntemetistaartikkeleita.Juttujentaso
on tosin on ollut mite sattuu. Varsinkin
rtf\Helsingin Sanomat on tehnlt monta riman
alitusta aiheesta.Eriiskin toukokuun lehdessii
(12.5.)julkaistujuttu, jonka otsikko oli "Netin
osoite meni jo", oli varsin hupaisaaluettavaa.
Kyseisessii jutussa valiteltiin sitti kuinka
Intemetistii kiinnostuneet suuryritykset ovat
hiljalleentajunneet,efla heidiintavaramerkkinsA
on Jo varattu muuhuunkayftdijn.Toimittaialta
olivat menneet Intemetin uutisryhmat ia
osoitteetsekaisin.Jutussaviiitettiin' mm. e;a
musiikkikanavaMTV:n entinentyrintekijii oli
napannutvastuunkeskusteluryhmzista
mtv.com.
Kysessiihiin
kuitenkinoli eriiiinkoneenInternet_
osoite,jossa toimittaja julkaisi WWW-sivuia.
Niiistii juttujen epiitarkkuuksistavain heriiii
kysymys,kuinka huuhaatamuut teknisemmettai
fiiotain erikoisalaasivuavatjutut oikeinovat?
Toinen lehtien Intemet-juttujentasoa laskeva
piirre on ollut se, etta niissa hyvin usein
({nohdetaan kertoa viite mistii jutussakenottu
asia lttytyy. Esimerkiksi www_palveluista
kenottaessa
olisi ainama.inittava
mytispalvelun
URL-osoite.
RahastustaInternetistli
SuuretpuhelinyhtidtHpy ja TELE ovatvihdoin
ja viimeinp:iasseet
mukaanInternet-palveluiden
joukkoon.
tarjoajien
Hpy:n Internet-palvelun
nimi on Kolumbus(htrp://www.kolumbus.fi)
ja
TELEn iNET (http://www.inet.tele.fi).
Valitet_
tavasti t?illiikin kertaanyhtidt ovat hinnoitelleet
niimii telemaatisetpalvelunsasellaisiksi.ettii
niiden kAyttd tullee ptiivittiiisessiikiiytossii koh_
tuuttomanarvokkaaksi.Ehkiipii EunetFinlandin
ja
kaukoverkkopuolella kunnostautuneen

Telivon yhteistyii saa airaan sen verran
kilpailua, etta puhelinyhtididen Internet_
palveluidenhinnat tulevat laskemaanliihitulevaisuudessa.
YhdistyksenInternet-palvelut
Tiihiin viiliin on taashyvii mainostaayhdistyksen
ta{oamia Intemet-palveluita, jotka ovat
kaikkien jiisenien kAfeftavissa jiisenmaksun
hinnalla.
Vaikka
yhdistyksen siihkctpostilaatikosta
tarjottavatInternet-palvelut
ovat
tiilla hetkellii vielii paasaanttjisestimerk_
kipohjaisellatasolla, pyritaiin graafisiapalveluita kehittiimazinkaikille tarjottavaanmuotoon.
Graafisten www-palveluiden teysimittaisten
tarjoamisen
esteenaon ollut Liikenneministeri<i,
jonka tulkinta teleliikennelaistaei ole vielZi
aivan 6ysin selvinny. Asiasta on lahetetty
kirjallinenkyselyLiikenneministeridtjn.
Ehkiipii
asiaselvinneekesiinkuluessa.
HyviiZikesZiiikaikille !

Heikki Raussi
JK. PC-kefrajien kannaltaon ollut ilo lukea
keviiiin kuluessamikrokauppiaidenhinnastoja.
Vielii vuodenvaihteessa
486DX4-100/540/gMt
RAMilla varustetusta
koneestasai maksaavli
9000markkaa.T:inii ptiivdnesaasamallahiniaa
melkein Pentti-9O-prosessorilla
varustetunlaitteiston. Nyt jos koskaan hinta/tehosuhde
on
parhaimmillaan
! :-)

PG-Keyttaje2t95

SAHKOINEN
SUKUTUTKIMUS
PO-kayttaiatry:n toukokuunteemaillanaiheenaoli sahk6inen
sukututkimus eli kuinka tietokonetta voidaan kayttaa apuna
Teemaillassa
sukututkimuksessa.
esiteltiinmitd sukututkimuson
ja tietoverkkojen
seka tutustuttiineri sukututkimusohielmistoihin
hy6dyntdmiseen.
Mitii sukututkimuson?
joka
Sukututkimus
eli genealogia
on historiatiede,
etsii ja selvittiiZisamastakantaisiistii(tai itdistA)
polveutuvien henkiloiden polveutumisuhteita,
sukujen ilmenemis-ja toimintamuotoja,tutkii
sukujen henkildiden eliimiiii ja ympiiristdii.
perimiitietoa
Sukututkimuksen
liihteiniikAyrctAAn
j a asiakirjoja. Tiirkeimmiit lahteet ldytyvAt
arkistoista. Sukututkimus kannattaa aloittaa
kaymiillii sukututkimuskurssi,joita jiirjestevet
mm. tydvaenopistot. Lisiiksi kannattaa jo
varhaisessavaiheessaalkaa keriiiimiiiin liihiomaisten tietoja, sillli arkistomateriaalitalkavat
jelkeisista
vastavuosien1850-1900
tiedoista.

koneilla paljon. Suurin osa ohjelmista on
mutta suomenkielisiiikin
ldyyy
englanninkielisia
muutama.Sukututkimusohjelmaa
valittaessa
kannattaakiinnitteehuomiotaohjelmanke)'ttejeysteviillisyyeen sekii siihen, ette ohjelma tukee
kansallisia erikoismerkkejiimmekuten 6aakirjaimia.
Brother's Keepers
tunnetuinja ehkiipiiparhainon
Julkisohjelmista
Brother'sKeepers-niminenohjelma,joka on ns.
ohjelma.TamAhrkoittaasitA,
Shareware-tyylinen
ja kokeillavapaasti.
levittae
Jos
ettii ohjelmaasaa
aikoo kokeilunj iilkeenjatkaa ohjelmankaftda,
olisi hyvii maksaa ohjelman tekijiille pienimuotoinenkorvaus(BK:n rekisterditymismaksu
on noin $45).Ohjelmaon DOS/ASCtr-pohjainen
ja vie levytilaanoin pari megatavua.
Ohjelman
perusversio
on englanninkielinen,
muttasiihenon
tekstit.
Ohjelmaalevisaatavillasuomenkieliset
tetean BBS-postilaatikoissaja InternetissA
(ftp ://ftp.funet.f i/pub/msdos/SimteUgeneal
gylb
kS2adl.zipja bk52ad2.zip).

n

Sukututkimusohjelmistot
Tietokone on kiitevii apulainensukututkimuksessa.Sukututkimusohjelmien
avullaomansukututkimuksen tietojen tallentaminen,selailu ja
sukupuidentekeminenhelpottuu huomattavasti
verrattunak5sin ylliipidettlyn kortistoon.Sukututkimusohjelmia
ldytyy PC-yhteensopiville
tieto-

GENUS
GENUS-sukuKajaanilaisenMediaBase-yhti<in
tukimusohjelmat
ovat Windows-pohjaisia.
OhjelpystyHAn
mien avulla
sukupuut esittiimiiiin
graafisestimyiis naytdlle.Ohjelmistojaon kahta
versiota.GENUSJuniorohjelmanavullavoidaan
tallettaatietoja maksimissaan
32 000 henkildstii
pertiedosto.GENUSSeniorohjelmaon laajempi.
Sen avulla voidaantallettaarajaittamatonmafua
henkilditl ja teksda. Lisiiksi ohjelmassaon
multimediaominaisuuksia:
tietoihinpystlteiinyhdistiimiiiinkuviaja iiZintii.Seniorohjelmavaatii 2
Mt keskusmuistiaja tilaa 2 Mt kiintolevyllii.
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Hinnat:GENUSJunior 590 mk GENUSSenior
1490 mk. Genus Senior ohjelmasta ldytyy
ilmainen demo-versio,johon voi tallettaamax.
100 hl6e, BBS-postilaatikoistaja Intemetista
(ftp ://ftp.funet.f Vpub/msdos/windows/science/g
s206gb.zip).
QSukuohjelmisto 8.0
Teemaillassa
oli Sukutietotekniikkary:stii Reiio
PerkidmiikikertomassaSukutietotekniikkayhdis_ tyksest?ija yhdistyksenjulkaisemasraSukufohjelmisto 8.0:sta.ihdistys on rietokonerra
keytHvien sukututkijoidenvaltakunnallinen
vhdistvs.
Yhdistys kehittiiii sukututkimusohjetmaa,
jota
myydiiiinjhsenille 400 markanhintaan.Lisiiksi
yhdistysjulkaiseeSukutieto-nimista
uutislehteA
ia
yllepiraaSukuBBS-siihkdpostilaarikkoa.
Sukuohjelmisto
8.0 on syksyllii1994valmistunut
taysin uusi Windows-pohjainensukututkimus_
ohjelmisto.Ohjelmanavulla tutkija voi yllApitaA
tietokantaa
tutkituistasuvuistaja henkilijistiisekZi
tulostaaerilaisiaesi-ja jiilkipolvitaulujaja niihin
liittyvi[ hakemistoja. SukuohjelmisrokefrAe
Microsoft Access-tietokantaa.Ohjelmistovaatii
keskusmuistia
viihintiiiin 8 Mt ja kiintolevytilaa
_ runsaat2 Mt. SukuohjelmistonkAftdkelpoinen
on saatavissaftp:llli osoiiteesta
fSemo-versio
'
fin17a.icl.fi.
Ineternet-tietoverkko
kauttaon mahdollistapiiiistli
tlnternet-tieroverkon
' (utustumaan
alanharrastajiin
madImanlaaiuisesti.
lnternet-verkossa
leviiivien siihkriistenuutisten.
USENETNEWS:in,keskusteluryhmissd
on mah_
dollista vaihtaa mielipiteita vaikkapa ausrralia_
laisen sukututkijankanssa.Myris ulkomaille
muuttaneen
sukulaisenetsinnasse
voi saadavink_
kejii senmaansukututkijoilta.Ja samallatietysti
voi auttaaulkomaalaisia
tutkijoitaheidiinsuo_
malaistenesivanhempien
etsinniiss?i.
SFNET_rvh_
missiion sukututkimusta
vartensuomenkielinen
keskusteluryhmii,
joka on nimeltiiiin:
sfnet.harrastus.sukututkimus

Kansainviilisiii
ryhmiii on ainakinseuraavia:
.
.
.
.
.
.

soc.genealogy.surnames
soc.genealogy.computing
soc.genealogy.french
soc.genealogy.german
soc.genealogy.methods
soc.genealogy.misc

Osa kansainviilisistii uutisryhmisH on ns.
moderoituja,joka tarkoittaa sita, etta uutis_
ryhmiiiin liihetettAveviesti on lahetettaveuutishenkildnkautta.
ryhmastevastaavan
Intemet-tietoverkon
tietopalvelinkoneisiin
varas_
toidaan erilaisia ohjelmia, myris sukututkimukseen liittyviii. Tunnetuin suomalainen
palvelinkoneon nimeltiiii ftp.funet.fi jossa on
useita eri hakernistoja sukututkimustavarten.
Sukututkimusohjelmia
ltiyyy mm. hakemistosta
/pub/msdos/SimteVgenealgy. Hakemistossa
/pub/doc/genealogyon sukututkimukseenliittyvaAtekstiaineistoa.
Sukututkimukseen
erikois_
tuneidenWWW-sivujenja muidenliihteidenhyvii
viitekokoelma
ld)tyy
URl-osoitteesta
http ://ftp.cac.psu.edu/-sadgenealogy.html
Siihkiipostilaatikot
Seuraavats2ihkdpostilaatikot
ovat erikoistuneet
sukututkimukseen:
SukuBBS,(9O)625 373,Sukutierotekniikka
ry:n
yllepitamasahkdpostilaatikko.
MathematicsLand, (90)273 1863,(9O\273
1862,Sukututkimukseen
erikoistunutelektroninenpostilaatikko.Paljonsukututkimukseen
liitty_
viii ohjelmia.

Heikki Raussi
raussi@pcuf..fi
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Kevdtkokous1995
PO-kayttaiatry:n kevdtkokous pidettiin Canon Oy:n tiloissa
keskiviikkona 22. maallskuuta.Kokouksessakaytiin
Pit?ijiinmiielld
tilinp?iiitiisseka esitettiin
ldvitse vuoden 1994 toimintakertomus,
lausunto.KokouksenjdlkeentutustuttiinCanonin
tilintarkastaiien
laitteisiin.

Jiirjestiytyminen
saiintdmeziriiisenkeviitkokouksen
avasi hallituksen puheenjohtaja
Heikki Raussi,joka mydsvalittiin
Kokouksensihteekokouksenpuheenjohtajaksi.
PtjytiikidantarkasLindroos.
riksi valittiin Jyri
tajiksi valittiin tui Jiirmiila ja Mauno
Tuohiniemija iiiintenlaskijoiksiHannu MeAttiinenja Valto Koskinen.
Kokouksessakiiytiin liivitse vuoden 1994
asiat,jotka
toimintaanliittyviit s1iint6meiiriiiset
ovat hallituksen vuosikertomuksen,tilinpli2itdksenja tilintarkastajienlausunnonesittiiminen
seka tilinpiiatdksenvahvistaminenja vastuuhallitukselle.
mydntiirninen
vapauden
Toimintakertomus
Kokouksessaesitettyyn toimintakertomukseen
tehtiinpieni huomautus:teemaillatolivatjakautuneet keviiiille viisi ja syksylle kolme, eikii
keviiiilleneljiija syksylleneljii.
Tuloslaskelmaja tase
voitiin havaita,
Vuoden 1994 tuloslaskelmasta
ettavarsinainentoiminnansuurimmatmenoerAt
muodostuivatjiisenlehdenja -kirjeen painosuurimSeuraavaksi
kuluistaja postittamisesta.
mat menoerat tulivat PCUF-purkin pydrittiimisestapuhelin- ja atk-kulujen muodossa.
Tulopuolella jiisenmaksutulojenlisiiksi rahaa
saatiin jiisenlehden ilmoituksista varsin
huomattava
summa.

Tilikauden alijiidme oli noin 2500 markkaa.
Vuoden 1994 budjetti oli tehty tarkoituksella
koskayhdistyksentilillZi olevaa
alijiiiim2iiseksi,
raha on parempikAytteetoimintaankuin pitiiii
pankissapienelli korolla.

0l

fil

osoittiyhdistyksenomaisuuden
Tasepuolestaan
ja muutoksiaedelliseen
pohjalla
olevanvakaalla
vuoteenei juuri ollut tullut. Taseenluvut on
esitettytarkemminomassataulukossaan.
TuloslA.kcltlA

L.a.94

-

loilnlnla
va!6idaiaoD
kulj.tuskulut
matkakuluts
kokouEkulut
ty6kalut

j!

tareik.

poatlkulut
Behkii,
puh€ l irkulul
kortstorikulut
atk-hu1ut
tirjaaDlto
Darhklhulut
Jes.nl.htt
Ja kirj.
varalDh.EkLuta
l1lnoltustulot
t l.alol.korvauhact
Je.cDiakaululot

3f.L2.94

-3 253,00
-4 185,95
-1 110,00
-19 887,50
-1 500,00
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-2 0o7,2O
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-31 507,10
15 500,00
5 000,00
6t 2t2,50

Rabol.!ualuotol
rrhoitualuotot
PoLrtot
- alttccll@lata
- lutdta
pltklv.
- korclsl.
Ja ka
TtLikaudca

rlllilDA

8t 742,50

1390,70
-2 527,0O
-1 205,50
-a 755,00

-L2 747,50
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Vahvistaminenja vastuuvapaus
Vuoden 1993 slyskokouksen
valitsemattilintarkastajat,Hannu Maattenenja Risto Saarni,
olivat tarkastaneet tilit ja
lukeneetptiytzikirj
at ja totesivat
etra tilikauden alijiiiimzioli
_ lausunnossaan,
4|laadittu voimassa
oleviensdaddsren
mukaisesti.
Tilintarkastajat puolsivat tuloslaskelmania
taseenvahvistamista
ja vastuuvapauden
myiintiimistahallitukselle.Kokous vahvistikinrilinpaatdksenja mydnsi vastuuvapauden
vuoden
1993hallitukselle.
Muut asiat
jiisenkirjeessaesitetyssZi
Varsinaisessa
kokouskutsussaei ollut muita kAsiteltaviii asioita.
Kokouksenpiiiitteeksikeytiin vilkasta keskusTASE

31-.72.94

telua purkin modeemilinjojen ruuhkaisuudesta.
Kokouksessa olleet jiisenet toivoivat toimenpiteiH ruuhkaisuuden pienentAmiseksi.Mauno
Tuohiniemi kefioi, etta PCUF-purkissaolevalla
opinion-ohjelmalla oli muodostettu aiinestys
aikarajojen pienentiimisestaja kehoitti osallistumaaneiinestykseen.

Canon
Kokouksenj[lkeen Canonin
edustajatesittelivatCanonin
kirjoittimia ja kopiokoneita
ja tarjosivat kahvia ja
pullaa.KiitoksetCanonille!

3 7 . 7 2. 9 3
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KuinkaInternettiin?
Taman artikkelin tarkoituksenaon valaista lukijaa siitd,
mit?i ohjelmia taritaa& kun haluaa pddsl.il Internettiin
kiinni niin, ettii saa itselleen kunnon palvelut. Jotta
Internetin kehittlneimpie palveluja voisi kaytuia, ffvitaan
IP-tason yhteys. Siine oma tietokone liitetiien Internettiin
kiinni omalla verkko osoitteellaan- yleensekuitenkin vain
tilapdisesti yhteyden ajaksi. Silloin Internetissaonkin N+l
tietokonetta.Verkkoyhteyson aina TCP/IP-tryppinen.
Artikkeli kasittelee Windows- ja OS/2 -pohjaisia
Intemet-yhteyksi{. Linuxin yhteystapoja verkkoon ei
kesite[e UissA.

palveluntarjoajat
Kaupalliset

Windows3.11
Windowsiin saamukavastiilmaisia julkisohjelmia, joilla
verkkoyhteydethoituvat mallikkaasti, kunhanjaksaa hieman
virittee softia.

TrumpetWinsock

R. Tlrtu
Copyrigbt (c) 1993-1994 by 8.!.!
tll
Rishl8 F.sv.tl.
SIAREIIIXE YERSIOII FOR EVAIIIATION OIIIY,
TSIS IS AII UffiMISIERM
srtP EIISLED

b.rd.h.ling
sIIP drivor @Hl Eeqd -e!. - 19200 [.!dtcE
le IP
1 9 3 . 5 { . S . Sb
3c t D s k - 0 . 0 . 0 . 0 e ! t . y . y . 1 9 3 . 5 { . 5 . 1
hlacl

Helpointa lienee ostaa IP-tasoinenyhteys ja tarvittavat
ohjelmapaketitsuoraanjoltain peteveltApalveluntarjoajalta.
Yhteystietojaei kesitelh tesse,koska niis6 on ollut muissa
Perustan kaikille palveluille muodostaaTCP/IP-yhteys
lehdiss:ija jopa TV:ssakinjo aivan riittemiin tarinaa.
palvelun tadoajan tietokoneeseen. Yhteys saadaan
puhelinverkonja modeeminawlla (9600b/s miniminopeus).
Linjalle luodaan TcP[P-yhteys esimerkiksi Trumpet
OS/2WARP
Winsock -nimiselldjulkisohjelmalla (versio 2.0B toimii,
nimi on twsk2ob.zip,joka on imuroitavissa
ohjelmapaketin
joka
oletuksenakAltee
Os/2:ssa on Internet liittma,
purkeista tai ftp-palvelimista). Trumpet
hlvinvarustetuista
yhteys
IBM:n omaa Intemet-linkkia. TamA
on selke{sti
yhteyden
tadoajantoimittama yhteys on IPedcllyttie,
ettii
peiistA
yhteysaika maksaa
markkinoiden kalleimmasta
tyyppinen.
maltaita. OS/2:n Intemet-ohjelmat voi toki pisti:i
Paketti puretaan jonnekin polun vanelle ja ohjelman
kAltuheen muidenkin yhteydentarjoajienpuhelinnumeroita.
keynnistyskuvale
asennetaan Windowsin tyopoy&ille.
Hinnoista kiinnostuneetvoivat katsoaoman ke1'tt0profiilinsa
ja valitaan Setup,jossa mehitelhan
K:iynnisteuiiin
ohjelma
kustannusvertailun nApp[rasu hmperelaisesta palvelusta
yhteynn
miuaista
aiotaan pitliA. Valitaan joko
ohjelmalle,
http:/ n#w.sci.fi.
osoitte€sta
Slip tai PPP (lnternet-yhteydentarjoaja (Host) metuittelee,
kumpaa kAFeuian). Kerrotaan ohjelmalle vieH muulama
perustieto:omankoneenlP-osoite,nimipalvelimen IP-osoite,
MTU, RWIN, MSS, RTO. Palveluntarjoajailmoittaa,mitii
Lapikaupalliset Intemet-yhteydet tuppaavat olemaan arvojaniihin pitia syottiia.
Lopuksi on meariteltiivavieH yhteyst yppi: Slip tai PPP,
kauiita. Josviitsii nahdil hieman vaivaa, niin saestnepauon
rahaa.
sarjaportin numero, paatelaitenopeus,laitetason kAttely ja
KA)'thnossa mitlin kaupallisia ohjelmia ei tarvitse mahdollinentiivistetyn Cslip-protokollan keytt6.
hankkia, jos kii),ttd on tlypillisui yksityiskliyttiu (Jrritykset
EsimekkineyhdetTrumpetin Slip-asetukset:
joutuvat kuitenkin yleense maksamaan tesse kuvatuista
julkisohjelmista).

Halvempia
vaihtoehtoja
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LisiiksiPPP:lle:
PPPAuthenticalionOptions

protocol{pApt
! Use PasswordAuthentication

Kun asetukset on tehty, suljetaan Trumpet ja
kiiynnistetiienseuudelleen.Valitaan Diallerja Manual login
(soitonvoi mydsauromatisoida
kidoittamaltasiiu scriprin).
A
!'Sen jdlkeen kidoitetaan kdsin modeeminkomentoia:atz
(enter) atdt0000oo00(enter).
jossa nollat ovat oilvelun
tarjoajan modeemin puhelinnumero. Trumpet valits€€
puhelinnumeron
ja vastapai,iin
modeemivastaaihka ioskus.
palveluunsisedn.kdynnisreuien
sieliji Slip
OKirjoirtauduraan
v (tai PPP)ja painetaan
esc.TCp/Ip-yhteysmodeemilinjan
yii
palveluntadoajan koneeseen on n't ke),tett2ivissa.Ny
voidaan kaynnisHe mitA tahansa Tcp_yhteltui kiiyttiivia
ohjelmia, kuten WWW-selaaja, sdhkdpostiohjelma,Newslukija, Telnetyms. Niiste hrkemmin jaljempana.

Eliimiiiiilman lP-yhteyftii
Jos IP-rason yhteyta ei ole (sitii ei tadota tai sita ei
raaskitahinnan takia hankkia), niin siitii huolimattaon
mahdollista kaltteA graafisia ohjelmia kuten NetscaDea.
Siihentawitaankuitenkinsellaisetkiiyttdoikeuder,
etu niilla
peaseeLINlx-palvelimen komentotasolleeli shelliin.
Talloin on kaksi vaihtoehtoistahhestlmistapaa: slippia
ajavaoma ohjelma palvelinkoneella(TwinSock, Sfirp, ifal

tai graaJisen selauksenjiirjestilminen pelkdstiiiin omalla
koneella(Slipknot).
Ensin mainitut toimitetaan Hhdekielisina, ja ne on
kAannetuve palveluntag'oajan tietokoneella seuraamalla
tarkasti mukana tulevia ohjeita. Toisinaan ohjelmat
kaantlvat vaikeuksitta, mutta joskus tarvitaan hieman Ckoodin viilaamista. KiAnndksen jakeen palveluntarjoajan
koneen levylle jaa ohjelman kaAnneny patvelinosa ihost),
joka tarjoaa palvelujaan kayttejen omalla pc:ll{ ajettavalle
asiakasosalle (client). NAma yhdess{ muodostavat Ipyhteyden koneiden valille. Edellttykset Uiman ty'?pisten
ohjelmien ka)t6lle ovat: 1) kiilrcijalle on shellioikeudet,2)
k iyltiijAlle on oikeus keltuie pabelinkoneen lerry{, 3)
palvelinkoneessa
voi kaantitAC-kielisieohielmia.

Twinsock
Australialaisen Troy Rollon Twinsock on kohtuullisen
helppo asentaa (iopa mina onnistuin asentamaan sen):
paketti (T$nsckl4.zip tAllli hetkelle) puretaanja siite
upataanpalvelinkoneelletyhj2ianhakemistoondokumentissa
me5rii0t tiedostot. Ajeraan kd.dnndsskripti(sh build.sh).
Ohjelmakeenby ja tuottaapalvelinohjelmannimelui tshost.
IP-yhteysmuodostetaansitten seuraavasti:Windowsissa
kd),nnistetiiAn ohjelma Twinsock, jossa on itsessaen
puhelinnumeron valinta. Soitetaan sillii palvelinkoneelle.
Kdynnistewin palvelimella ./tshost. Ip-yhteys on nlt
keybttavissaja sen yli voidaan kalttiie Internetin palveluja.
Huomattavaa on se, ette Twinsock ei vaadi lainkaan
TrumpetWinsock-ohjelmaa.
Twinsockon normaalikeFtajalle
ilmainen.

Slirp,TIA
Niime ohjelmat toimivat samaantapaankuin Twinsock,
mutta ne vaativat clientin pdiih?inoikein asennetunTrump€t
Winsockin.
Palvelimeensoitetaannormaalisti (vaikka Trumpetilta),
ja sie e kaynnistetiian Slirp/TIA. Kdynnister.Aanomalla
koneella Trumpetin Slip+ila ja senjakeen esim. Netscap€.
Yhteys puretaan peinvastaisessajddestyksesse: Netscape,
Trumpet, Slirp/TIA ja tietoliikenneohjelma.
Slirp on ilmainenja TIA kaupallinen(n. 30 USD).

Slipknot
Slipknot on aloittelijalle ehkd hieman helpompi kuin
edelliset, koska ohjelmaa ei
tarvitse keAnuie
palvelinkoneella. Se noutaa HTMldokumentit
Lvnxnimiselldtekstipohjaisella
selausohjelmalla
ensin kaltUtjAn
kotihakemistoonpalvelinkoneella,josta se siiftA,i tiedostot
Zmodemilla kii}'ttejen omalle koneelle. Vasta kjifitdiiin

I
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koneella tulkilaan saadut dokumentit graafiseen muotoon.
Tiisse siis ei tarvita IP-yhtejttii eikii mitiiiin ohjelmien
keentiimistii. Ainoat vaatimukset ovat, ettA kdltuijele on
piiasy LINX:n komentotasolle, ettli palvelinkoneessaon
Lynx- ja Zmodem-ohjelmat ja efiA keyttajflU on
kotihakemisto.
Toimintaperiaatteensatakia Slipknot on kumppaneitaan
selvasti hitaampi, mutta koska se on helppo asentaamille
tahansa [INlX-palvelimelle, niin se puolustaa vakaasti
paikkaansaainakin kevyesseWww-kliytossa.
Slipknotissa itsessden on terminaaliohjelma, jolla
soitetaan UNlx-koneelle. Kun yhteys on synq'n''t,
SlipknotinWWW-selaaja.Asetuksettehdziiin
keynnistetaiiin
- ensinterminaaliohielma:
valintatauluista
suraavanlaisista

muutamanpienentiedostonkiilttajan kotihakemistoon.Niitii
setarvitseetoimiakseen.
nimella slnotll0.zip.
Slipknotinsaatiedostopalvelimista
pdivityksia
parin
kuukauden
valein nimellt
Ohjelmaantulee
snupL\x.zrp.

WWW
Suosituinja ilmeisesti paras webbiselaajaon Netscapef$l
Navigator, joka on yksityiskii''tttssd ilmainen ja ''rityksiUe
h)A/invarustetuista
maksullinen.
Ohjelman
saa
tiedostopalvelimista,tiilld hetketH paketin nimi on tylppia
nl6elln.exe (16 bittinen versio,joka toimii normaalissa
Windowsissa)tai n32e1ln.exe(32-bittinen versio, joka
toimii Windows NT:ssI ja Win95:sse).Vain 16-bittinen
versio toimii normaalin (16-bittisen)Trumpet Winsockin
kanssa.
Paketti puretaan johonkin tyhjeen hakemistoon
(itsepurkautuvapaletti) ja keynnisteHen Windows, josta
ajetaanpaketistatullut Setup-ohjelma.Se asentaaNetscap€n
parissaminuutissahaluttuun hakemistoonja luo kuvakkeen
ohjelmalle.Poistetaanpaketistapurkautuneettiedostotja itse
Dakettilerryltiitilaa viemasui.

ja seuraavaksi
selaajan
valinnat:

Netscapea
voi kokeillavaikkei verkkoyhtelttziolisikaan:
ja
kAynnistetiian
Trumpet,muttaei soitetasilH minnekAan,
sen jAlkeen Netscape.ValikostaFile Open file voi avata
omalla pc:llii olevia *.htm-g,lppisiAtiedostoja,joita tulee
paketin mukanamalliksi pari kappaletta.Netscapetoimii
siis my6soff-line.
Ruutuuntalletetaanpalvelimenpuhelinnumerot,paAteemulaatio,siirtoprotokollaja sen komennot palvelimella
(Zmodemillayleensisz -b ja rz -b) sekaliikenneparametrit.
Kun Slipknotin selaajakaynnistetaanensi kerran, se
tarkistaamm. millaista kehotettapalvelin kay'ttaii,testaa
siirtoprotokollat ja muutenkin tarkistelee palvelimen
soveltunruden kiilttditnsa. Samalla Slipknot kirjoittaa
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Surffailunetissa

Muitaohjelmia

Kun haluaa peestii oikeasti surffailemaan nettiin,
Kaikki seuraavat ohjelmat on saatavissaverkosta ja
menetelhan seuraavallatavalla: Kun Trump€t on soittanut niiden yksityiskaltto on ilmaista tai halpaaja )ritysk i).ttd
yhteyden tarjoajalle ja saanut aikaan TCP-yhteyden,voi yleensa maksullista. Ne kaikki vaativat IP-yhteyden
kaynnistliii Netscapen. Se hakee autornaattisesti sille palvelimeen.
kerrotun kotisiwn (iota voi vaihtaa Options Preferencies
Styles-laatikosta).Esim:
Sehktposti:Eudora
FTP: Ws_Ftp
Irc: IRCII lai IRC4WIN
Telnet: Ewan, MS Telnet, yawtel
News:winvn

Tiedostopalvelimia
ja muitakintiedostojaon saatavissa
Julkisohjelmia
fip: e
mm. seuraavistapaikoista: ftp.funet.fi ja mpoli.fi. Jos
internet-yhteyksia
johonkin
ei ole, voi soittaamodeemillaan
h)ryinvarustettuuntiedostopurkkiin, joiden puhelinnumerot
selviavetpurkkilistoista(PCUF:ssiikomennollaboxit).

Palvelujenhintavertailua
Tampereellasijaitsevassapalvelimessahttp://www.sci.fi
Ns. proxyja eli verkkoliitenteen velmuisteja seka
johon UiltuimalH oman kelttdprofiilinsa
HTMl-lomake,
on
reitityksie verkon hankalien kohtien ymperi tehdaan
(miten
Internetissa
monta
tuntia
mihinkin
valinnastaOptionsPreferencies
Proxes:
vuorokaudenaikaanja verkkoryhmA, josta soittaa), saa
valmiiksilasketunkustannuwertailun
eri vaihto€hdoista.
Lasketin kokeeksi tapauksen, jossa kayteuiin 30 h
kuukaudessa,
arkisinklo 22 - 24 ja viikonloppuisinklo 14 16, soitetaanHelsingin verkkoryhmiistdja avausmaksut
jaetaan12kuukaudenajalle.Ohjelmalaski eri vaihtoehtojen
kustannukset kalttotuntia kohti (kaikki verot sisalbTet
hintoihin). KenenkaAn ei pida ottaa nokkiinsa uistii
vertailusta.
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Yhtsys
Clinet
Xgateway
ELlNet
Scifi
EI,JNet
Tele
Tele
Net P€ople
HPY
HPY
IBM

kommentteja
3,72
5,42
7,44
9,t9
t3,80
t7,40
20,06
20,44
m,52
25,40
30,24

karu.v{I.
kam.vdl.
kotimaa
kotimaa
kans.val.
kans.val.ei s{hkopostia
kans.vel.
rajoitettukans.vel.
kam.vdl.
kans.valISDN
kans.v{1.

Vaikkajokin palvelusaattaakinna}tuieedulliselta,niin
temevertailuei ota lainkaanhuomioonsenkeytettavyytui:
palvelusaattaa
.olla niin kuormitettu,efie sinneei koskaan
pd,llse
silloin, kun itsehaluaisi.

Termist6{
IP-osoite: nelitawinen verkko-osoite,joka yksil6i
verkkoonliitetyn tietokoneenyksikdsitteisesti.
Osoite on
muotoa
255.255.255.255.
ETML: HyperTextlvfarkupLanguage.Kaikki WWWdokumentiton kirjoitettuUlteohjauskielgkeFubn.
Slip: Serialline Internetprotocol,InterneFprotokollan
toteutussriamuotoisia(modeemiyhteyksie)
varten.
PPP: point to point protocol, Slippie uudempija
modernimpisarjamuotoinen
Internet-yhtsys.
Shell:komentotulkki,
UNX:in komentotaso,
kuomu.
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SIHTEERIN
SIVU
Jiiseniii liihes2 000

hetkellii33 lvIIIz 80486-prosessorilla
varustetulla
PC:lla, jossa on 36 MB RAM muistia, 1 GB
kovalely seka 2 GB dat-varmistusasema.
Kayftdja{estelmiinion Linux. Keviiiilla hankitun
muistilaajennuksen
ansiostajfiestelma pys|y
palvelemaantehokkaastiparhaimmillaannoin
kymmenta kAWjAA samanaikaisesti.Talle
hetkellajarjestelmiinpullonkaulana
on liihinnji33
joka alkaaolla liian hidasusean
MFIzprosessori,
samanaikaisen
keyftajanjii{estelmliiin. yhdistys
toivookin, ettdjarl'estelmaan
saataisiinpentiumpohjainen emolery ja prosessoriesimerkiksi
lahjoituksena.

c;".ffi#:l
?;ltffffir;;,:;iililJ:.T1fi
:
"Ti_*,lH#'$l,i
d::#i:l$i:"0,11""+*"?f
yli I 900 jesenta. Jarkuvalla kaswila
yhdistyksemme on onmsrunur nousemaan

suosionslyksi on arveltusita,ettii pc-kawiiiat on
Tietotekniikan liiton ainoa Intemet-palveluja
tar1oava yhdistys. Muut yhdistykset ovatkin
ottamassa
mallia Pc-kiiltejistii ja mm. Hetky on
harkinnutIntemet-verkkoonliittl,rnistA.

Jiisenkortit
Tietotekniikan liiton jiisenkortit on postitettu
Shell-oikeudet
kaikille jiisenmaksunmaksaneille iasenille.
jasenilla on mahdollisuusanoa
Yhdistyksemme
Jiisenkortillasaa huomattaviaetuja monien
oikeudet
paiasta
kayfiojarjestelmiin
yritysten tuotteistaja palveluista.Lisiiksi siitii
komentotasolle eli shell-oikeudet PCIIF:ssii.
loytyy Tietotekniikanliiton yhteystiedotja oma
Oikeudetovattoistaiseksimaksuttomat.
Oikeudet
jiisennumero,
jota tarvitaanmm. yhteydenpidossa mydnnetaanniille jiisenille, jotka
hyvaksyvat
liittoon. Jiisenkortinmukana lahetettiin myds
yhdistyksen laatimat kaltdsiiiinndt. Kesiikuun
ja liiton Atk-wosikiija,
alkuunmenness|jo 120jiisenelleoli myonnetty
"{ietotekniikanosto-opas
gtka on jiilleen yhdistetty yhdeksi niteeksi.
niimii oikeudet.Anomuslomake
ja keltdsZienndt
Vuosikirjastaloytly mm. tietoja Tietotekniikan
ldyryvat Pc-kayttaja-lehdennumerosta 1195,
liitostasekeliitonjiisentenmahikkelitiedot.
listiksi ne voi tilata 20 markan toimituskuluia
j iisensihteeriltii.
vastaan
fisentoiminta syksylln
Syyskauden ensimmiiinen
yritysvierailu
Kliyttiij ii rj estelmiikerho
jerjestetaankeskiviiRona 20.91995 klo l6
KayftdjAdestelmiikerho
on Tietotekniikanliittoon
Telella Telegalleriassa Vallilassa. osoite
kuuluva rekisterriimat<tnyhdistys. Kerho on
Elimiienkatu9 A (toinenkerros).Tilaisuudessa jii{estelemiissiitoimintaansa
uudelleen.yhtenii
Tele
esittelee
Intemet-palveluitaan. vaihtoehtonaon ollut kerhon sulautuminenpcIlmoittautumiset
MaunoTuohiniemeile
puh.{90;
kaftajiin. Tamiin ajatuksen pohjalta pc874
tai
sahkopostitse
mtn@pcuffi.
kayttiijien hallitus on aloittanutasiaa koskevat
,5230
Slyskaudenmuistajiisentilaisuuksista
saaftietoia
neuvottelut Kayfidjarjestelmiikerhonhallituksen
PCUF:npii-iitason
kiskylla tapahtumat.
kanssa.Mikiili fuusioajatustoteutuu,tulee pcka)ttajien toiminta laajentumaan, samoin
PCUF-purkkialaajennettu
yhdistyssaalisiii uusiajiiseniii.
Yhdistyksenpurkkia vaivanneethitausja pitkat
vasteaJat on saatu poistettua hankkimalla
MaunoTuohiniemi
jtirjestelmiiiinlisii,ii muistia. PCUF toimii talla
mtn@pcuf.fi
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TutustuInternetiin!
yritysvierailu
Syyskuun
Telelle
Intemet, verkkojen verkko, yhdistiia toisiinsa
tietokoneita ympiri maailman. Vuoden 1995
alussaIntemetitikayfti yli 30 miljoonaaihmistn,
vuonna 2000 kJ.ytliAjiA
saattaaolla jo yli 100
miljoonaa.
Internetin tnrkeimpiii kayftOmahdollisuuksia
ovat
hypermedia-dokumenttien lukeminen, keskustelu- ja uutisryhmien seuraaminen,siihkdposti,
tiedostojenhakeminentoisista tietokoneistaja
muiden tietokoneiden kayffaminen verkon
valityksella.

Tule mukaan Pc-kayttajiensyryskauden
ensim- 4.
miiiselle yritysvierailulle,joka pidetiiiin Telen I
tiloissa Telegalleriassa Vallilassa, osoite
Elimaenkatu9 A (2. kenos).Tilaisuudessa
Tele
esitteleelntemetin palvelujaja kertoo, miten 6.
tavallinenpc:nkayftajapaasee
mukaanverkkoon. I
Vierailunajankohtaon keskiviikko20.9.1995klo
16. Ilmoittaudu etukiiteenMauno Tuohiniemelle
siihkripostitse osoitteella mtn@pcuf.fr tai
puhelimitse(90) 8745230.

PCUF:aidn
uusimodeemilinja
Sisiidnpaiiisyn
helpottamiseksi
yhdistyk- Sultan-pakkauksen
Hanna
Hdrkko
semme purkissaPCUF:ssdon otettu (hanna@pcuffi). PCUF:n yllapito toivottaa
kayt-t66nns. pikalinja.Pikalinjailaon
voittajille onnea ja viihtyisia kayftohetkia
kiintee 20 minuutinyhteysaikarajoitus,palkintojenparissa.
normaaleilla
linjoillavoi viipyepuolitoista
tuntiakenallaan.
Pikalinja
soveltuuhyvin Yhteydenotto
(90) 608070 pikalinja,V.32bis
esimerkiksi postin lukemi-seen tai
(90)6121545V.32bis
newsien
siirtoon
etalukua
varten.
Pikalinjan keyftddnoton yhteydessaalennettiin
kertakiintiO kahdestatunnista puoleentoistatuntiin. Tzfminkin muutoksentarkoituksenaon taata
entistii useammalle j isenelle mahdollisuus
PCUF:n keyttddn. Aloite kiinrididen leikkaamisestatuli jiisenistdn taholta ja ennen sen toteuttamista'purkissajfi estettiin aenestys,johon vastasi 1081'Jisent4.
Vastaajienenemmistdeli 66 jAsentii (61 %) kannatti kiintioiden pienentamisti.
Vastaajien kesken arvotun yllityspalkinnon (10
kpl
disketteja)
voitti
Juha
Ruuska
(ruuska@pcuf.fi)ja lohdutuspalkintonaolleen

(90)640290 Y.32terbo
(90)641228 Y.32terbo
(90)643 590 uusilinja, V.34

Yhteys on mahdollinenmyris Telesammonkautta: soita ensinnumeroon929292,anna ke)'ftajatunnusI ja senjiilkeen ki{oita S PCUF.Yhteydestaperitiiin paikallispuhelumaksunlisdksi vain
Telesammonnormaaliperusmaksu.
Intemet-verkosta yhteydet osoitteeseenpcuffi
(193.64.5.1),SuomenFreenetistiivalitse ensin
Lentokentt-ii,sittenMuut pa.lvelutja Pc-ke1'ttiijet.
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Com- PCUF:npaikallinen
keskusteluohjelmisto
la

Com on yhdistyksemme purkissa pCUF:ssd kdytiissd oleva
keskustelujirjestelma,jonka avulla voit kysyii neuvoja, opastaa
muita kelrttiijie, ostaa ja myyde tavaraa seki keskustella eri
aihepiireistekokouksissa,joita on yhteensayti 40. com toimii myiis
yhdistyksentiedotuskanavana
jdsenist6lle.

lComin tarkoituksena on mahdollistaa
?CUF:n
kaiyttiijien valinen keskustelu.
Comiin kirjoitettuja tekstejii kutsutaan
artikkeleikai. Artikkelit ovat kaikkien

on liittynyt,eiktiniihin tarvitseliiffyajoka kerra
uudelleen.Kokouksestavoi erota kaskylle
WITFIDRAW.Kokoustenaihepiiristikenotaan
liihemminkunkin kokouksenensimmiisessii

nzikYvirn
JolN-kaskvn

ja r#dl;.ii;kiiyniijienruettavissa
vissa,kukatahansa
PCUF:n
kaftaja

,Tli*1ffh.l,,"r*:aa

voi siis vastata comissa esitettyyn
kysymykseen tai aloittaa uuden keskuStelun.

Kun kiinnostavatkokoukseton saatuvalittua,
artikkeleiden
lukeminen
on vaivaronta.
Artikkelit
tulostuvat
piiiitteelle
enteriiipainelemalla.
Mitiijin

Comissakeskusteluton ryhmiteltyaihepiireittain
joita kutsutaankokoukeri keskustelualueille,
siksi. Jokaisellakokouksellaon oma nimi. ioka
kuvaa sen kasittelemaaaihepiiria.Kokouksia
ovat mm. Eliiintensuojelu,MSDOS,Ostetaanja

erityista lukukomentoaei siis tarvitse sydttii?i.
Halutessasivoit asettaa siwttaian kiirttddn
kaskyllaSETPAGERON.
Kun yhden kokouksen artikkelit on luettu
loppuun,enteriepainama
Ila sii rrl4aanseura{lvaan
jossa on lukemattomiaartikkeleita.
kokoukseen,
Jos uudessavastauksessa
on viitattu edelliseen
artikkeliin (esim."Olen samaamieltii kanssasi"),
kannattaaedeltava aftikkeli katsoa uudelleen
kAskylla REVIEW,tsACK. Talldin keskustelun
kulku on helpomminFnmerrefiavisse.

ffi iT?"'-'"$:11i",#;:ffi
?il?,*f:"*
Com ryhmitteleekokouksiinkirjoitettavatartik.2felit ketjuihin.Niiden avulla viestit luetaankesVusteluittain. Keskusteluacomissa on helppo
seurata,silla ohjelmatulostaaartikkelitketjuttain
jiirjestyksessa.
loogisessa
Ketjujenansiostamyds
tekstinlainaaminenon tarpeetonta,
silla edeltava
artikkeli on
luettavissa helposti kaskylla
REVIEWBACK. Tamanjohdostateksrin siteeraamistaei pideuisuotavana
PCUF:ncomissa.
Keskustelujenvalitseminen
Koska eri keskustelualueita
on paljon,kannattaa
kokouksistavalita kiinnostavat
ja seurataainoastaan niita. Kiinnostavatkokouksetvalitaankas_
kl,lla JOIN, jolla liiqtiuin kokouksenjiseneksi.
Kokoukseenliitt]ryninen on kertaluontoinentoimenpide:com muistaa,mihin kokouksiinkAlttriia

Keskusteluunvastaaminen
Jos haluat vastata comissa kiiy.tiiviiiin keskusteluun, kayta kaskyii REPLY Ennenvastaamista
kannattaalukea koko kommenttiketju loppuun.
Niiin varmistutaansiita, ettei tule suotta lausuneeksisellaistavastausta,
minkejokutoinenonjo
ehtinytselostaa.
Jottaartikkeliketjutsailyvetloogisina,tuleekalttajiin kohdistaavastauksensa
oikeaanartikkeliin.
RBPlY-kaskylla kif oitettu vastauskohdistuusiihenartikkeliin,joka on luettuviimeksi.Josennen
vastaamistaon luettu kommenttiketju loppuun,
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kannattaalukea vielii uudelleen se viesti, johon
ollaan vastaamassa. Tiime hoituu kiiskylla
REMEW, jonka periinnki{oitetaan senartikkelin
numero,johon aiotaanvastata.Kun REpl-y-kasky annetaanheti vastattavanartikkelin lukemisen
j?ilkeen,vastauskohdistuuoikeaanviestiin.

sum 500-700 /entry tulostaa luettelon niistii
artikkeleiste,joiden numeroon valiltii 500 - 700
jajotka ovat uudenkeskustelunaloituksia
only 30 siirta| viestiosoitintasiten,etta muut kuin
kokouksen 30 uusinta artikkelia merkitziiin
luetuiksi

Teksti ki{oitetaan editorilla. Oletusarvoisesti
kaynnistyyPCUF:n rivieditori, joka toimii kaikilla piiatetyypeille. Rivieditori on melko vaatimaton,mutta sesoveltuuhlvin lyhyehkrijenartikkeleidenki{oittamiseen.Kun artikkeli on valmis,
se voidaan joko hyviiksyii kaskylla SAVE tai
hylata kiiskylla QIJIT. Kesky annetaaneditorin
komentotasolta,jonne piiiisee painamallaenteriii
uuden rivin alussa. Tekstiii voi muokata myds
ruutupohjaisellaeditorilla, johon pitdseekas$li
SCREEN tai kiisMla pICO kaynnistyvalla
editorilla.

Yhteenveto
peruskomen
noista

Uudenkeskustelunaloittaminen
Mikiili haluat vastata jonkun kirjoittamaan
artikkeliin, kaytii kaskyaREPLY edelle kuvatulla
tavalla. Jos olet aloittamassakokonaanuutta
aihetta - sellaistajosta ei viela ole kifoitettu f
comiin - keyt?i keskya ENTRY. Koska entry
aloittaa kokonaanuudenkeskusteluketjun,sitii ei
pida keftiia silloin kun osallistutaanjohonkin jo
kliynnissnolevaankeskusteluun.Ennenartikkelin
ki{oittamista tulee valita oikea kokous. Jos
haluat esimerkiksi aloittaa keskustelunjostain
elokuvasta,liity ensinElokuvat-kokoukseen(oin
elokuvat)ja sen jlilkeen aloita ketju kaskylla
entry.

E)flT
ENTRY
INFO
JOIN
LIST

Monipuolisiatoimintojaopiskeluhaluisille
Monilla komennoillaon valitsimia,joiden avulla
komentoja voi tarkentaaseikkaperiiisesti.Niiistii
valitsimistasaa tietoja comin opasteista,esim.
kaskyllahelp reviewparametrit.

Poistuminencomista
Uudenkeskusteluketjun aloitus
Kertoo tietoja kokouksesta
Kokoukseenliittyminen
Luetteloniistiikokouksista,
joihin
on liig,tty
LIST/ALL
Luettelokaikistakokouksista
SUMMARY Luettelokokouksessaolevista
artikkeleista
REPLY
Vastaaviimeksiluethrunartikkeliin
REVIEW
Lukee uudelleenhalutunartikkelin
Comissatoimivat myds piiatasonkomennotmsg
whoja time.
Esinerkkejf, komentojenkiiltdstii
join yhdist - liittyy kokoukseenyhdistykseninfo
sum /all /by:pullero - antaa luettelon niistii
kokouksen artikkeleista, jotka on ki{oitettu
kayttdJAfininuksella
pullero
list /otheri tulostaa luettelon niistii kokouksista,
joihin ei vieln ole liitytty jaseneksi

Aiheitalaidastalaitaan
Kokous

Aihe

Yllapito tiedottaaPCLIF:nylliipidontiedotuksia
Pc-kaftajat
Yhdistyksentoiminnankehittiiminen
Yhdistykseninfo Tiedotuksiayhdistyksentoiminnasta
MSDOS
Dossiinliittyvat asiat
Esittelyt
Ka),ftajienomiaesittAfymisia
TINIX
Unix-kayttitj,irjestehet
Sarjakuvat
Sarjakuvat
ja myydaiiin-kokous
Markkinat
Ostetaan
Eliiinsuojelu
Elainsuojelu
Vitsit
Hauskojaasioita
Boxit
Purkkiasiaaja-tiedotuksia
Huuhaa
Vapaamielinen
kokous
Musiikki
Musiikki
Shell
PCUF:nshe -kayttejienkokous

Mauno Tuohiniemi
mtn@pcuf.fi
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Kokemuksian
i scihkdpostista
Piirtelin mielivaltaisiakuvioita ruotsinhaf oituskirjani siwille - tiedattehan, niihin ulko.garginaaleihin ja kaikkiin muihinkin suurilokoisiin tyhjiin kohtiin,jotka ovar kuin luoruja
moiseentarkoitukseen.Opettajanmonotoninen
ai{ini kummitteli jossakin tajuntani reunamilla,
4nka kiinnifianyt siihen pienintiikiianhuomioni
thurusta. Tuo jafettomien viivamyttyjen ja
kuvioiden piirteleminenoli ainakin lq.rnmenentuhatta ziljoonaa kertaa mielenkiintoisempaa
ajanvietetta...jopa silloinkin, kun en tiennyt
itsekii^itn,
mita ne mokomatoikeinedesesittivet.
Edessiini istuva luokkatoverini, Sari, kiiLiintyi
paikallaan minuun pain ja kysyi laskintani
lainaksi.Laskinkynini alasja aloin tonkia tuota
kallisarvoistakanssamatkaajani,
ystiiviiiini,elektroniikan ihmeellistii tuotosta. taskulaskintani.
esillerepustani.
- Mihin si tota tarviit? kysyin hanelta,ihan vain
uteliaisuuttani,samalla kun liinfiasin laskimen
-,,1-^+:ll
^-.;
Tulrur pE u r l9lll .

llMun pitii:iilaskee,et paljon me saadaannoist
piparipurkeist...
kaikki kun ei ole vielii tuonuniist
rahoia.

fyrittasin

hyvZikslviisti - prpanpurkit, nuo

luokkavarojemme
kartuttajat;kauhistukset,
joita
olimme epiitoivoisestiyrittiineet myydii; hirvittiiviit ylihintaiset rasiat,joista Sari oli urhoollisesti pitihyt lukua ja joista saatujarahojahin
nlt nafti laskeskelevan,
tottahantuohontarkoitukseenvoi laskintansalainata- ja katsoin,kun
han otti laskimenja kiiantyi taas oikeinpiin
tuolissaan.Otin lyijykynani takaisin kiiteeni ja
aloin naputellasillii pulpettiani.Samallatutkailin
tdhertelemiiinikuvioita, ja pohdiskelin niiden
kiehtoviaolomuotoja.
- Mika toi on?

Kysymyshavahduttiminut toistamiseen
ihanasta
honoksestani.Kyniini naputtelu lakkasi kuin
veitselliileikattunaja kohotinkatseenipoisnoista
lumoavistasotkuista.
- Teh?
- Niin toi tossa,Sari sanoija osoitti laskimeni
nimilappua,tai pikemminkin sen alareunaa.Mike toi niinkunon?
Minulta kestihetkenaikaatajuta,mite han oikein
tarkoitti. Sittenmuistin;olin joskus aikoja sitten
kirjoitellut tuon pienen nimilappuni alareunaan
yhden E-mail-osoitteeni- aikani kulukseni,
tiediittehiin.
- Toi on niinkun...
Olisin voinut pitaa hanelle vaikka pienen
esitelmiinaiheesta
E-mail.
- Seon niinkun...
Yritin etsiii sopiviasanoja.Samallatajusin,etten
ollutkaan ollut yhtii inhottavassatilanteessa
pitkiin aikoihin. Miten minun tulisi selittiiii
tlydelliselle maallikolle, ettii mikii ihme se Email oikein on?Mitii sahkdpostiitse asiassaedes
oli? En ollut koskaanaikaisemminpohtinutasiaa
yhtiidnenempaa.Se oli ollut minulle harvinaisen
selkeii ja jokapiiiviiinen asia. En edes voinut
kuvitella eliimiiiini ilman E-mailia. Tai ilman
tietokonetta.Tai ilman televisiotaja jeakaappia
E-mail oli ld,ytjinyt paikkansa listalleni
Eliim2illeni Tiirkeat Ja Jopa Valfi,imeftdmarkin
Asiat.
-Se on nait tietokonejuttuja.
Toi on niinkun mun
-osote.
osote,E-mail
Niinkun tommostasiihk6postiavarten...
Yritin pohtia piizini puhki. En vain l6'tanlt
mitiiAn keinoaselventiiiisanojani.Ja Sari senkuin
tuij otti minua ihmeissiiiin.
- Et jos joku niinkun tahtois lahettiiii mulle
postia...neitten tietokoneverkkojen kautta tai
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jotain. Niin sitii varten toi niinkun sit olisi... et
postitulis mulle...
Kirosin mielessiini omaa tyhmyytfiini. Seka
tyhmie sanojani ettii tyhmyyfieni noin niinkuin
yleensa.
huusinhiljaa itselleni."Miksi
sinii aivoton ameebamenit kirioittamaan mitaan
ylimii{rlistri NlMllappuusi?!"
- Tiieth,in...
Se oli epttoivoinen yritys vedota kysymyksen
esifiAjiitin.Hetkenhiljaisuus.(Jollei siis opettajan
iiflntii lasketamukaan.)
- Aerh,emma tajuu tietokoneistayhtiiiin mit,iiin,
Sari sanoi hetken kuluttua. - Ei meilldkiiiin ole
kun yks ikivanha kone, mut emmi osaa teh&i
silltikaanmitzuin.
Sari ojensi laskimenitakaisinpulpetilleni,kiitti
lainastaja k:iiintyi taas tuolissaanjattiien minut

tuijottamaan typertgreena jonnekin kaukaisuuteen.Monet asiatjaivat vaivaarnaanmieluini.
Jospayrittiiisin selittiie hanelle asiaa tarkemmin
vaikka seuraavallavllitunnilla?
Torjuin ajatuksen. Ei hante kiinnostaisi
keskustelutuollaisesta.Jo sanassaTIETOKONE
oli oikein vastenmielinen
kaiku, ainakinjoidenkin mielestii.Ja, siu paitsi,en minakzuntienny
loppujenlopuksi asiastayhtiiitn senenempd.iikuin
hdnkiiiin.
- Sun syytiis! kiljaisin mielesstni laskimelleni,
kun laitoinsentakaisinreppuuni.
Tosin nimilappuanien ole vielzikainmuutellutihmisiii kun on niin pirun hauskahammesgrttiiii.
amber@pcuffi

PC-I(AYTTAJAT
RY.N JASENEDUT
Pc-kiyttejf,t ry:n jiseneni saat mm. seurarvat
jiisenedut:
* Osallistumisoikeusyhdistyksenja{est2imiin
mielenkiintoisiin tapahtumiin
t Oma kayt&ijiitunnus yhdistyksen
unixkeyttrljfi estelmallAtoimivaantietokoneeseen
+ Mahdollisuus kiiyttiid monipuolisia Intemetverkon palveluja yhdistyksentietokoneenkautta
(esim.www, news,ftp, pankkiyhteydet,irc)
t Pc-kaltuijalehti kolmesti wodessa
* TietoviikkoJehti (vuositilauksen
arvo 498 mk)
* valinnanmukaanjoko MikroPCJehti (vuositilauksen arvo 340 mk) tai Tietoverkkolehti
(wosikertatilauksenawo 236 mk)
* Tietotekniikanosto-opasja Atk-vuosiki{a
95
Lisliksi saat kaikki Tietotekniikan liiton
j?isenedut,kuten puhelinneuvontaatietotekniikan
lakiasioissa,alennuksiajulkaisuista,bensiinistd,
j a vakuutuksista.
kongressimatkoista

Yhdistyksentoimintaankuuluu erilaisia vritvs- _
vierailuja,mielenkiintoisiateemailtojasetii i"t- O
kiii joissahuvija hydtyyhdistyvat.Lisaksiyhdistys jii{estiiii kaksi kertaa ruodessa jasenkokouksen.Niiissi kokouksissa
iesenetDaattevat.
mitenyhdistykentuleetoimia.inairty, ti"aonuuJ
toiminnastaajasenkifeilla. Pc-kiiyniijientoimihenkiloilleon mydshelppoteh&i ehdotuksiatoiminnan kehittlimisestli liihettimalli IntemetsiihkOpostia
osoitteeseen
hallitus@pcuf.fi
Kerro
yhdistyksestiimme tuttavillesikin !
Liittyminen hoituu helposti tasta lehdestii
ldyryvallA lomakkeella. Liittyminen
on
ajankohtaistajuuri nyt, silla kaikilta 1.7.1995
jalkeen liittyviltd veloitetaan ainoastaanpuolet
wosijiisenmaksusta.
Niiin vuoden 1995 puolella
jasenet
liittlvat uudet
saavatkaik&i Pc-kaytUijien
j iisenpalveluttodellaedulliseenhintaan.
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PC.IaIYTTATATRY
PC-kiiyttiij:it ry on Tietotekniikan liiton jlisenjiirjestii, joka edistiiii henkiliikohtaisten tietokoneidenkiiytttiiin liittyviin tietotaidonomaksu-!mista. Yhdistvksenjiisenetuihinkuuluu mm.
!rma Iehtija siihkiipostilaarikko,
Pc-keyfiajAt ry on tydssiiiintai harrastuksessaan
kiiynavien yhteenliittvmii.Yhdisrys on
jC:ta
- perustetturuonna
1983. Yhdistyksenjiisenmiiiirii
on 1710henkilSe(maaliskuu1995).YritysjAsenia
yhdistyksessii
on kuusi.
Suurin osa jiisenist[ asuupiiiikaupunkiseudulla
ja yhdistyksentoiminta keskittyykin pii?iasiassa
Helsingintienoolle.My6s muuallamaassaasuvat
jiisenenyydestii
hydtyvatyhdistyksen
monintavoin.
Yhdistyksenjiisen saa ensinniikinkolmasti luodessa ilmestyvrin Pc-kayttAjAJehdenja jiisentiedotteet.Lisiiksi jiisen saa Tietotekniikanliiton
jiisenetuna kaksi lehteii, Tietoviikon ja joko
MikroPC:ntai Tietoverkon.Lisiiksietuihinkuuluu
mm. liitonjulkaisemaATK-ruosikirja.

Ceemailtoja ja yritysvierailuja

Tietoviikon ilmoituksissa.Jiisenkirjeetpostitetaan
yleensii alkusyksystiija -keviiiistii, jotta tieto
tulossa olevista tapahtumistasaadaanitisenten
tietoon.
Yhdistyksen oma siihkdpostilaatikkotoimii
myds tehokkaanaja nopeanatiedotusviilineenii
modeemia tai Intemet-tietoverkkoakiifteviile
jiisenille. Siihkdpostilaatikossa
on runsaastierilaisia keskustelualuita,joissa kAyftajat voivat
kirjoittaa mielipiteitiiiin.Henkildkohtaisensiihk6postin lZihettiiminenja vastaanottaminenkuuluu
s?ihkdpostilaatikon
peruspalveluihin.
Talla hetkellii
on kaytdssaneljd modeemia,joiden numerot on
mainittusivunyliireunassa.
Linjoilla on v.32bis-ja
v.32terbo-modeemeja.
Siihkdpostilaatikkoon myds yhdistetty kiinteiillZilinjalla Intemet-tietoverkkoon,
jota yhdistyksenjiisenet piiAsevethy6dyntiimiiiin esimerkiksi
ja Usenet-uutisten
IRC-keskusteluohjelman
kautta.
Lisiiksijiisenetvoivat erillisenhakemuksen
perusteella anoalaajempiakaltdoikeuksia yhdistyksen
tietokonejiirj estelmiiiin.

Yhdistyksen puheenjohtajanatoimii Heikki
Raussi,
puh. (90) 5112 9432 tyi|, (90) 146 2871
Yhdistyksen toiminta koostuu teemailloista,
koti raussi@pcuf.Ji, jiisensihteeriniiMauno Tuohiyritysvierailuista, retkistii, jtisenlehden julkai(90) 874 5230 mtn@tcuf.Ji, sihteeriniija
niemi
siihkcipostilaatikon
ylliipidosta ja
flmisesta.,
--mtemet-palvelutden
taloudenhoitajana
Jyri Lindroos(90) 701 6060koti
tarjoamisesta.
jpl@pcuf.fi
. PC-keyttajalehdenpaatoimittajaon
Teemailloissakeskustellaanjostakin ajankohValto
P.
Koskinen
(90) 513362koti vpk@pcufJi.
ja yleisestikiinnostavasta
taisesta
aiheesta.
Teemaillat pidetiiiinATK-instituutintiloissaIt?i-Pasilassa
Helsingissiikerran kuukaudessapaitsi kesiiisin.
Jiisenmaksut1995
Tavaksi on muodostunut, ettii teemaillat alkavat
kello 17ja kestiiviitnoin pari tuntia.
henkilcij
iisen
256,Yritysvierailut suunnataankiinnostaviin kohopiskelijatai tydtdn
150,joissa
jotain
teisiin,
on
toissijainbn
tai perhejiisen 70,uutta esitettiiviinii.Vierailuja on yleensii olhtt 2-4 sekti syys- ettti kev?itHuom.woden loppupuoliskol
la liittyville jesenkaudella.
maksuon puoletkoko vuodenmaksusta.
JiisenlehtiPC-kayttajri ilmestyyainakinkolme
LiittyminenTietotekniikan
j iisenlomakkeella,
kertaavuodessa.Lehdenartikkelitovat p{iiasiassa jonka
saatyhdistyksentoimihenkildltii tai suoraan
j2isenten itsensii kirjoittamia. Lehden ohella
Tietotekniikanliitosta,PL 68, 02600Espoo,puh.
yhdistystiedottaatoiminnastaanjiisenkirjeissiija
o0),s121293.

+
+

HPY:nedustajiston
vaali(mainos)
Helsinginpuhelinyhdistyksen
edustajiston
vaali
Listoja ei saa vaalissanimetii millii?inlailla on taas marraskuussa
t2inii vuoma. Joka neljiis HPY:lta tulevassavaalikirjeessiiei siis lue "PCvuosi puolet edustajiston60 jiisenest?ivalitaan KAyttajatry:n lista", vaan listat on tunnistettava
postitse suoritettavassavaalissa kahdeksaksi pelkiistiiiin ehdokkaiden nimien mukaan. Jos
luodeksi.
listalla on vaikka B. Zyskowicz, niin ahaa HPY:n vaalisliiintdjen mukaan puolueiden kokoomuksenlista, tai jos vaikka A. Kalliomiiki,
lisiiksi ehdokkaita saavat asettaa myds niin sossujenlista. Jostaasldydatvaikka sellaisia
valitsijayhdistykset. Olisiko jo aika saada nimiii kuin Raussi,Koskinentai Jiirmiilii,niin voi 4
ja olettaa,ettiikyseessii
edustustoonyksi/muutamamodeeminkiiyttiijien
on PC-Kiiyttejatry:n lista.
tietoliikenteenharrastajienedustaja?Jos tuntuu
Vaalimainontahoidetaantietenkin siihkdisesti
siltii, iiiinestii itse tai iiiinestytii vanhemmillasi tietoverkoissa
sopivaanaikaan.
modeeminkAytnjien
ehdokaslistoja.
Jos siis huomaat,efie jollakin listalla on PC-4.
Pc-Keyftejatry pyrkii saamaanainakinyhden KAltajat ry:stii tuttuja nimi2i, niin mikset
listanvaaliinmukaan.Todenniikdiste
on, efiemy6s vaihteeksi puoluelistojen asemasta iiiinestiiisi
yhdistykset asettavat vaikka site?
muut modeemiharrastajien
omialistoiaanvaaliin.
Ari Jiirmiilii/ 5.6.1995

