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Pc-kaltajat ry on tydssaiin tai harrastuksenaan PC:tii kaftavien yhteenliitryma.
Toiminnallisenatavoitteenaon edistiiii henkildkohtaisten tietokoneiden tarkoituksenKeinoina ka)tetaan
mukaista kaltda.
teemailtojenja vierailujen jiirjestamisA, tiedotteiden julkaisemista ja siihk<ipost!
laatikon ylliipitoa. Yhdistys kuuluu jiisenjarjest6naTietotekniikan liittoon.
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Lehdentoimituskunta:
lehti@pcuf.fi

Rauma
Painopaikka:Laatupaino-yhticit,
3150kappaletta
Painos:
3029jiisentii(31.11.96)
Levikki:

Ilmoitushinnat(ALV 0%)
1500mk
1/1-sivu
i/2-sivu1000mk
liite 3000mk
Keskiaukeaman

Lehdensiihktiinenversio:
http://www.pcuf.fil lehtil96I2I
Julkaisija:
HKI
ry,PL 494,00101
Pc-kayttajat
info@Pcuffi
sahkdposti:

Tilaukset
PC-kiiyfiajat ry:njiisenille'
Lehti postitetaan
161'tyviillii
voi liittyii tiistitlehdestn
Jiiseneksi
wwwtai PCUF-palvelimen
lomakkeella
http:/iwww.pcuf.fi/
osoitteesta
lomakkeelta

Viiliaikainenpiiiitoimittaja:
HeikkiRaussi,
puhelin040 5403966,
siihkoposti:raussi@Pcuf.fi

Osoitteenmuutokset
Tietotekniikanliiton jiisenpalvelu:
puhelin(09)47658530
: j asiat@ttlry.ft'
siihkdposti
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palsta2/96
Puheenjohtajan
ulunut vuosi on ollut mielenkiintoistaaikaa.niin vhdis- kaista k{yttda. Unohtaa ei sovi myoskaan Tietotekniikar
tyksenkannaltakuin tietokonemaailrnassa
tapahnrneiden liiton kautta saatavaalehtipakettia,joka sopivasti taydentaa
muutostenwoksi. Kenellekaainei varmaankaanole jaanyt kokonaisuutta.Lehtipaketti antaarahanarvoistaetua niillekin
jotka eivatmaantieteellisen
huomioimattase mediamylldkka,jota Intemetin maihinnousu jlisenillemme,
edisyydentakiaole
jiirjestettyihintapahon aiheuttanut.Yhdistyksentoiminnassatama Intemethuuma voineet osallistapdlkaupunkiseudulla
on otettu huomioon teemailtojenjiirjestelyissaja PCUF- tumiin.
purkintoiminiassa.
Uskoisin, etta n6illii eviiillii meidiin on hyvA jatkaa toiminKevaiillajiirjestettyUudetlntemetpalvelutja syksyllapidetty taarrme myds tulevinakin vuosina. Toimintamuotojamme
Kotoa lntemettiin teemaillatovat olleet varsin suosittuja y[api$mdlla ja kehittiimallavoimme vastedeskintoimia
ainakin osallistumismaiirassa
mitattuna.Tdmd syksynensim- maan suurimpiin kuuluvana henkilttkohtaistentietokoneiden
mainenteemailtaveti osallistujianiin paljon, etui ATK- yhdistyksena.
instituutinsali uhkasijo tulla tiiyteen
f_f aluaisin nyt kaksivuotisen puheenjohtajakauden
Yhdistyksemmepurkissa ruoden vaihteessatoteutettutieto- I Ipaiineeksi kiiftaa teiu kaikkia, jotka olette antaneet
liikennejiirjestelytoi jaisenillerunemahdollisuudenpA2ista aikaanneyhdistyksemmehyvdksi ja olleet mukana toiminkAlttamaiintaysimittaisestiIntemet-verkonpalveluita.Lisalsi taammejlirjestiimeissiieri muodoin.Ilnan teftaja jaseniamme
tiina syksynA hankitut uudet purkkilaitteet Pentium Pro- yhdistyst?immeei olisi. Joku viisaampi on todennut, etta
ja -emolevysekiiuusikahdengigatavunkiintole\T yhdistys on yhtl kuin sen jAsenisto.Tiirna pitdd hyvin
prosessori
yhdessakevaallahankittujienmuistienkanssaovat nostaneet paikkansa.
purkkipalvelimme
suorituskyvl.n
sellaiselletasolle,joka toivottavastitule€riitt2imaiinpariksi wodeksi eteenpain.
Hyvaajouluaja uuttaruotta kaikille!
TAssAvaiheessa
on myits $yta miettiii, mikd on yhdistyk- Helsingissii
1.12.1996
semmetehtavatulevaisuudessa.
Nzikisin,etta nykyinentoijoka on muodostunutteemailtojen
ja vie- Heikki Raussi
mintamuotomme,
jasentiedofteiden
(kideidenja lehden) raussi@pcuf.fi
railujenj6rjestlmisesta,
julkaisemisestasekii tietoliikennetoiminnan
yllapitaimisesta Duh.040 5403966
pcuf-purkinmuodossa,on tarjonnutjokaisellejotakin seka
edistiinyt henkilokohtaistentietokoneiden tarkoituksen mu-

HUOM!
Tyiittiimien j iisenmaksuissa
muutoksiavuonna 1997
Lisiitietoajiisensihteerinpalstalla
sivulla 12.

KuvassavasemmallaHeikki Raussija uusi puheenjohtaja
HenrikAhlsren.
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Tietokonevirukset
Viruksetovat nykyaikanaarkipdivddtietokonemaailmassa.
Niistd on liikkeelliimonenlaisia
ja
jopa
luuloja uskomuksia.Olen
kuullutvakavallanaamallasanottuna,etta on jouduttu
poistamaantietokonekokonaankaytostaja tuhoamaanse, koska virus oli iskenytsiihen.
Onneksivirukseteivdtole niin sitkeitd.Nykyisilla
etsintd-ja torjuntaohjelmilla
viruksetvoidaan
ja
paljastaa tuhotamelkovarmasti.
Mikii on tietokonevirus

ohjelmia. Kun uusi ohjeha J
kaynnistetaiintai ajetaanniin se saa
valittitmastitartunnan.
Tallii tavalla
viruksenlevidminenjatkuu kiihtyviillii vauhdilla.

Tietokonevirus ei ole sama kuin
elollisissaolennoissa
viihtyvatvirukset.
Seon vainpieniohjelmanpiitka.
Nimensa se on saanuthyvasta leviamisky\rystAan.Virukset leviav5t koneesta
Tiedostoviruksenvoi saada heltoiseen levykkeinentai tiedostojen
poimmin kopioitujen pelien viilivalityksellA.Kooltaanne ovat erittain
tyksellai.Toinen mahdollisuuson
pieniii.Kun ryrypillinen
tekstinkasiftelysaada virus ATK-verkosta kii)ttaohjelmallatehty asiakirja voi olla
miilld palvelimella olevaa saaskooltaan30000 tawa, niin pienimmat
tunuttaohjelmaa.Nykyisinviruksen
viruksetovat vain 300 tavua.Virus on
voi saadamyils tietyilld sovellusaina ihmisen tekemd ohjelma. Se ei
ohjelrnilla tehtyjen tytttiedostojen
koskaan synny itsestaan. Viruksia
mukanamakoviruksenmuodossa.
ohjelmoiyatusein jotkut turhautuneet
ATK-asiantuntijat.
He hallitsevar
hyvin
Makroviruksetovat myds tiedostoja tietokoneen
ohjelmoinnin
toimintaviruksia. Ne tarttuvat kyseisella
periaatteet.Monet viruksistaon tehty entisissaltA-blokin sovelluksella
tehtyihintyotiedostoihin.
EsimerkiksiWindows
ja entisenNeuvostoliitonalueella. Word tekstinklsittelyohjelmaajaa aina tydtiedostoon
maissakuten Bulgariassa
TosinSuomessakin
onjo tehtyuseitaviruksia.
kytketyn tietyn nimiset makot tiedoston avauksen
yhteydessa.Virusohjelrnoijatovat hyddyntaneettata omiLeYiiimistavat
naisuutta ia ohielmoineetviruksen tartuttamaanitsensa

tehtvihin
tiedostoihin'
mita l6]t]v

Viruksetleviavatkoneesta
toiseenterykkeidenja tiedostojen [:'*T.'[1""':jiiH'a
O
valityksella.Yleens?ivirukset on tehty ohjelmatiedostoja
varten, mutta nykyisten toimistosovellustenmakokieli Tiissiiasiassa
on onni, eftaWordinja Excelinmakrokielion
mahdollistaa
virustenteon myos niita varten.Makokielella mytiskaAnnetty
samallekielellekuin itse ohjelmakin.Toisin
on tehtyviruksiaainakinMS Wordiaja Exceliiija Ami Pro:ta sanoen englanninkielisessii
Wordissa tai Excelissatehty
varten.Lisiiksi viruksetvoivat tarltua.svs pd?itteisiin
laite- mako ei toimi suomenkielisessd
ohjelmassa.
Levykevirukset
ohjaintiedostoihin.
tarttuvatjokaisella levykkeellaolevaankaiynnistyslohkoon,
jossa on pieni latausohjelma.
Tartuntatapahtuusilloin kun
Kun virustartunnansaanut ohjelma kaynnistetiiiinniin tietokonetta )ritetaiin kaynnistaa tiillaiselta lelykkeelta.
ohjelmatiedoston
sisallApiileksinytvirus siirtyy tietokoneen Tyypillisin tilanne jossa lerrykeviruksen voi saada
keskusmuistiin.Siella se kytt?iii seuraaviakAynnistefiAvia koneeseensaon unohtaa tyotiedostoja sisaltava levyke
tyopaivain paAftyessAlevyasemaan.Kun kone aamulla
kaynnistetAAn
se yrittaAensinkaynnistyalevyasemasta
koska
sielliion levyke.SehAnei tietenkaan
onnistu.Tuleejokaiselle
tuttu virheilmoitus"Disk enor or non systemdisk".Jost6ssA
tilanteellalevykkeelldoli virus se on jo siirtynytkovalevylle
ja koneenkeskusmuistiin.
Tiimiinjiilkeenjokainenlelyke, jota luetaantai kirjoitetaan,
saatartunnanja leviiiminensen kun kiihtyy. Niiin ollen on
tiirkeAa,eftAlevykettiiei saakoskaanunohtaalevyasemaan.
Myos konetta kaynnistefiAessa
on aina tarkastettavaetta
levyasemassa
ei ole lewkefia.
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Viruksentoiminta
Virukseton ohjelmoitutoimimaantarhinnanjalkeenmonin
eri tavoin.Virus piiloutuuja tietysti sen tiirkeintehtAvaon
tartuftaa itseaiin eteenpain.Jonkin ajan kuluttua tartunnan
jiilkeen virus yleensii ilmoittaa itsestazinjollakin tavalla.
Mikon kaiuttimesta
voi kuuluamusiikkiatai nappiimistttei
toimi normaalistiynna muuta mukavaa.Pahimpia ovat
sellaiset virukset jotka tuhoavat liedostoja tai koko
kiintoleryn sisiilldn. Siinii tilanteessa onkin naurussa
jos varmuuskopiot
pitelemistd,
eiviit ole ajantasalla.Kenelh
muutenon?
Viruksissa on erilaisia ajastimia,jotka laukaisevatsen
aktivoitumisen.
On laskureitajotka aktivoivatviruksenkun
saastunutohjelmaon aj€ttu tarpeeksimontakertaa.Hyvin
yleinenkaytiintdon ohjelmoidavirus aktivoitumaan
jonakin
tiettlna pAiviimaifanA,kuten perjantaina13. pAiviinAtai
jonkin tafkean henkilon syntymiipaivana.
Hyva esimerkki
tasta on Michelangelo-virusjoka aktivoituu ja tuhoaa
kiintolelyn sisallonMichelangelon
synbmapAivaina.
Virustorjuntaa
KaikestahuolimaftavirukseteivAtole voittamattomia.
Niiden
leviamistaja vaikutuksiavoidaantorjua monin eri tavoin.
Yksi tafkeimmistaon valistusja tiedonlisldminenvhuksista
ja niiden leyiamistavoista.
On myds kehitetty tehokkaita
ohjelmiavirustenetsimistAja tuhoamistavarten.Varmuuskopiointi sAanndllisinviiliajoin on hyvti keino rajoittaa
mahdollisiavirustuhoj
a.

Viruksentorjuntaohjelmia
on saatavissamelkein kaikista
purkeista.Myds Intemetin kautta loytaa helposti niitA.
Kaytannontasolla loppukaltaja voi esta6 virustartunnan
-periaatteella,
OhjelmatovatyleensAtehtyjaShareware
joten
saamisentarkastamallaviruksentorjuntaohjelmalla
jokaisen
koeajanjakeen ne on rekisterOitavd.
Esimerkkinii
naistii
vieraanlevykkeenminkiikoneeseensa
laittaa.Kiintolevytulee
voidaanmainitaF-Protja McAfee Scan.Monienkaupallisten
mydstarkastaa
sdAnnitllisin
vdliajoin.Useissaohjelmissasen
ohjelrnienlisenssiehtoihin
kuuluu. etta yriryksenryttntekijii
voi myds automatisoida.Kopioituja pelejd yms. ei tulisi
voi kopioidatydpaikallaan
kdytiissaoleyantorjuntaohjelman
ka}ttAii ollenkaan.Lisiiksi kannattamuuttaatietokoneensa
kotikoneeseensa
ilman
eri
maksua.Tiillainen ohielma on
setup-asetuksia
siten, efiA kone kaynnistly ensisijaisesti
ainakinDr. Solomonin
Anti
Virus
Toolkit.
kiintole!yltA.
Ja lopuksi tarkein kaikista:Ald unohdakoskaanlevykeftii
Useimmatvirusohjelmatvoidaanmyos asentaasiten,ett6ne
levyasemaan
sen kaIon paAt''tty5.Jos kone kAynnistetaan
kiiynnistavAt
itsensiivalrniiksitietokoneenmuistiin.Ne ovat
uudelleen ja saastunutlevyke on levyasemassa,saat
koko ajan valmiina tunnistamaankoneeseenmahdollisesti
koneeseesi
pahatapaisen
vieraan.
paasevan
viruksenjo ermensenaktivoitumista
ja tarttumista
edelleen.
Isto Turpeinen
istoturp@pcuf.fi
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SUOJAASAHKOPOSTISI

Ennenavaimenluontia piUA tehd{ oma alihakemistoPGP:n
avaintietokantaa
vart€n.Tee sekomennolla"mkdir .pgp".

Internetin
sahkdpostion epaluotettava.
Lahe- Omansalaus-ja purkuavaimensaatluotua komennolla"pgp palvetetyt kirjeetkulkevatverkossauseiden
kg". EnsimmEiseksiohjelma kysyy monenkobitin avaimen
linten kautta,joilla kaikillaon mahdollisuushaluat. Valittavissasi on 512, 768 ja 1024 bitin avaimet.
lukea kirjeensiselt6.Kerrommetassa miten NAist{ 1024 bitin avain on hitain mutta turvallisin. Tdman
salaat sahkopostisiniin, etteivat hakkerit j{lkeen PGP lqsyy eriiiinlaistak[yftAjdtunnustaavaimellesi.
Tahan kannattaa kirjoittaa oma nirni ja sdhkopostiosoite,
paesesiihenkiisiksi.
esimerkiksi:
Tiimiin hetkensuosituinsalausohjelrna
InternetinsAhkopostiin
on alkujaanPhilip Zinnernannin kehittamaPGP.PGP(Pretty
Good Privacy) on alunperinDOS:lle tehty ohjelma,josta se
on mydhemminsiirretty muihin ympdristbihin.Koska PGP:tA
ei ole mitenkaanstandardoituInternetin siihkopostinsalausmenetelmdlci,eivlit varsinkaanmonet Windows-ohjelrnattue
senkaft06. EsimerkiksiNetscapenMailista kasin on tydllista
kagus PGP:ta.
Toimintaperiaate
PGP:n toiminta perustuu kahteen salausavaimeen.
Kullakin
kayttajallaon siis oltavakaksi avainta:toistakaytetianvies(kryptaukseen)ja toista salauksenpurkuun.
tien salaamiseen
Kirjeiden salakirjoittamiseenkAytettavAavain on julkinen.
Sen voi laittaa esimerkiksiomalle kotisivulleen. Kun l{het{t
julkista avainta;tdtahrkoitusta
postia,tarvitsetvastaanottajan
varten PGP osaapiHA tietokantaaavaimistaja sihkopostiosoitteista.

$
Salatutviestit voi purkaavain ja ainoastaansiihentarkoitetullaavaimella.Idea on siinii"ettAvain vastaanottajalla
on
postinavaamiseen
kaiypaavain.
Omanavainparinluominen
PGP:nkdyttiiminen
PCUF:ss[edel$tt&ishell-oikeuksia.
PGP
kaynnis[y shell-tasoltakfskylH "pgp". Lyhyen opastuksen
saa komennolla"man pgp". Ohjelmantekija on halunnut
varmistaaetta kA$tdjilld on aina saatavillaanohjelrnan
manuaalit- ohjelma ei kaynnisty ilrnan niitii. PCUF:ssii
manuaalitovathakemistossa
/usr/doc/p
W-2.6.3i-1.

I

"Aku fu kka <aku@ankkalinna.
disneyland.com>".

Huomaa,ettasahkopostiosoite
tuleekulnasulkuihin.
Slhkdpostiosoitteenjiilkeen sinun tulee valita avaimellesi
jokin salasana.TdtA salasanaakiiyteuiiin avaimesi suojaamiseen;tiilH pyritaan takaanaan avaimenturvallisuus siin5
tapauksessaettli purkuavairnesi sisdltivd tiedosto joutuu
v&iriin kiisiin.
jatkoss4 koskatarvitset sita aina
Muista valitsemasisalasana
kun haluat lukea sinulle salaktjoitetussamuodossaldhetetyn
sahkdpostin.
jiilkeen PGP luo itse avaimet.Luontia vartensinun
Salasanan
tuleekidoittaa mita hhansatekstia(naputteleesimerkiksitf,td
artiliJ<elianiin kauan kunnes kuulet piippauksen). TAIH
prosessillahalutaan varmistaa ett6 jokainen PGP-avainon
erilainen,silla ihmisetkirjoittavat eri tavallaja nopeudella.
Avaintietokannanyllflpito
PGP osaaDitaadetokantaaavaimista.Voit esimerkiksi
tietokantaasiAku Ankan julkisen avaimen.Senjalkeen
helposti pyytiia PGP:IAsahamaanantamasitiedoston
avaimella, jolloin PGP hakee puolestasi Aku
salausavaimen.
Listan tietokannan sisdllosti saat komennolla rrpgp -kvrl
Aluksi siellE on ainoastaanoma julkinen avaimesi.Sen
purettua komennolla "pgp -kxa nimi" miss6 nimi on
nimesi tai osa siitA. Ohjelma kysyy tiedosto4 minne
kirjoitetaan. TiimA on nimenomaanjulkinen avaimesi,
muut tarvitsevatHhettddl<seen
sinulle oostiasalattuna.
Aina kun itse saat uuden julkisen salausavaimen,lisd6
tietokantaankomenolla "pgp -ka tiedosto" missAtiedosto
avaintiedostonnimi. VastaaPGP:n esittdmaan
N, niin vllq/t Isakysymyksilta.
Postinsalaaminen
Koska harvat postiohjelnat tukevat PGP:tA suoraan,
kirjeet ensin kirjoittaa johonkin tiedostoon, salata
PGP:llAja sen jtilkeen postittaa salatut tiedostot.
salataankomennolla"pgp -ea tiedostosaaja"missA
on kirjeen sisdhAvAtiedostoja saajakirjeen saajannimi
senosa.Kirjeelle voi myiis maaritellauseitavastaanottajia.

PG-KAYTTAJA
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PGP:IAvoi mydskayftaamuuhunkinkuin pelklinsahkdpostin
suojaamiseen:
voit suojatasillii mita tahansatiedostoja.
Kayta
samaa
komentomuotoa
kuin ylla, muttajdta a-kirjainpois(siis
"pgp -e tiedostosaaja").A-kirjain tarkoittaa,
etta salatun
tiedoston
on oltavaASCII-tekstia.

Uuden kotisiwn perustamisessa
auttaa www_homepageniminen ohjelma. Aja (yseinen ohjelma Pcufissa,jolloin
sinulle perustetaan public_html-hakemistotaryittavilla
oikeuksilla.Lisiiksi public_html:iianperustetaanesimerkkisiw, jota muokkaamalla paaset alkuun kotisiwn
rakentamisessa.
wlrw_homepage-ohjelmaavoi ajaamyosolemassaolevalle
kotisivulle,jolloin ohjelmatarkistaaja korjaa mahdolliset
virheet tiedostojensuojauksissa.Huomaa kuitenkin, etta
oikeustarkistustehdliiin vain public_html-hakemistolle
ja
index.hhnl-tiedostolle,
muuttiedostoton korjattavakdsin.
LaadiHTML-muotoiset
sivut
Voit muokatasivujasijoko omallatietokoneellasi
tai suoraan
Pcuf:nlinux-jArjestelman
editoreilla(esim.Pico tai Emacs).
HTML:n kirjoittamiseen
kay joko tavallinentekstieditoritai
HTML-editori,joita l6)try mn. Windowsille.

Kryptatun postinluku
SuositunPlNE-sahkopostiohjelman
saa tukemaanPGP:ta
pienenskiptin avulla.PGP:nPINE-ohjeetlttyddtWWW:sta
osoitteestahttp://www.alli.fiilablolpine/. Tiihiin pakeniin
kannattaa
tutustua,koskasehelpottaamyiissalauksen
purkua
PINEIIA.

Varsinaisenkansisivunnimi on index.html(huomaaoienet
kirjaimetja .hrml-paare.
.htm ei kelpaa).Auromaanisesri
luotavan kotisivuluettelon paivityspAiv,imiiarAtotetaan
index.html:nedellisestamuutospaivasta,
joten jos muutat
jotain muutatiedostoa,
komennamy6stouchindex.html.
LehetAsiYusiPcuf:iin

JossAhkdpostiohjelma
ei tue millaanlailla PcP:ta,tailtly itse
suorallamodeemilinjalla,
ja purkaasalaus Jos olet suoraanpaAteyhteydessA
tallentaasaamansa
salatutkirjeettiedostoihin
"pgp
voit
lahefiAA
sirusi
ZMODEM-protokollalla
antamalla
komennolla
tiedosto'.TAllOinPGPkysyypurkuavaimen
seuraavat
komennot:
joka
salasanaa, valittiinavaintaluotaessa.
cd $HoME/public htnl

TurjoTuohiniemi
turjo@pculfi

tz

Jos olet suoraanverkossatai kiiytiit slirpia, lahetAtiedostot
FTP-ohjelmalla.

Henkilokohtainen
kotisivuPcuf:
iin
Shell-oikeudet
lundstaneillaPc-keiyttejat
ry:n
jdsenilkion mahdollisuus
laatiaomiaWWWsivujaanwww.pcuf.fi-palvelimeen.
Palveluon
tarkoitettukohtuullisenkokoistenja henkil6kohtaiseenkeyttoon tarkoittujenkotisivujen
tekemiseen.
Seuraavienohjeidenavullasaat
tehtyomatkotisivut.
Perustapublic_html-hakemisto
Kotisiw
sijoitetaan
kotihakemistossa sijaitsevaan
public_html-nimiseenhakemistoon. Hakemistossapitdii olla
access-oikeudetkaikilla ja kaikkien hakemiston alla olevien,
julkiseksi tarkoitettujen tiedostojen pitiiii olla kaikkien
luettavisa.

l.
2.
3.
4.
5.

Otayhteyskoneeseen
pcuf.fi
Kirjoittaudusisaanitsenasi(ei anonymous)
Siirry(cd) hakemisloon
public-html
LiihetA(put)haluamasi
tiedostot
Tarkista,ettii tiedostoillaon oikeat suojaukset.Jos ei,
muutane komennolla"chmod 7lI tiedosto.html',(ioko
rivipohjaisessaFTP-ohjelmassatai Pcufin shellissa).
Myiis useissaWinsocketpohjaisissa
FTP-ohjelmissa
on
mahdollistamuuttaa suojauksiasuoraanFTP-istumon
aikana.

Muista siirtaa bindaritiedostot(kuten kuvatiedostotGIF,
JPEG)FTP-ohjelman
binary-tilassa.
Tarkistetaan
tulos
Kotisirrrsi osoite eli URL on http://v,.tew.
pcuf.ft/-tunnus/,
missatunnuson kaltajAtunnuksesiPcufissa.Huomaa,efta
URL on koneennimea(www.pcuf.fi)lukuunottamafta
case
sensetive,
eli isotja pienetkirjaimetovat merkitsevia.
Joset
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l6yda tilde-merkkia (-) nappaimistdlta, voit kayftiia sen Kotisivun lataaminenkaatuu"403 Forbidden"-virheeseen?
sijastakoodia'%7E'. URL toimii myosilmanlopussaolevaa
kauttamerkkiA(f, mutta sita kannattaakaltiia, koska se ei ' Pcufin WWW-palvelindemoni(h@d) ei pysty lukemaan
aiheutaylimaarAistii
HTTP-hakua.
dokumenttiasi.
Muutasuoiaukset
chmod-komermolla:
URL-osoite:
h t t p : / / w w ! r .p c u f . f i / - t u n n u s /

-l

Pcuf: n hakemi st ora kenne :
/u/users

/ tunnus /publi

chmod og+x 9HoME/public htm.l. h m ^ . t ^ d + r S r r n M/Fn u b l i c h t m l / *
Siirtamanikuvaei n6ykotisilullani?
.

c_htn],/ index . h

Kuvatiedostonsuojaukseteiv?it ole kunnossa.Katso
edellinenvastaus.

Kuinkavoin tehd[ omiaCGl-ohjelmia?
Joset halua kotisiyuasikotisivuluett€loon

.

KoskaCGl-skrintit ovat useinkokeneidenkin

tekeminatavnnaturvallisuusreikiaaloitteliioista
Jospublic_html-hakemistossasi
on tiedosto.nolist,ei nimedsi
mattakaan.ei Pcufissavoi asentaaomia CGl-ohielrnia.
ja linkkiii kotisiluusilisatdautomaattisesti
kotisiwluetteloon.
CGl-skiotin asentamisesta
voi neuvotella
Kotisiwluettelon tietoja saatetaan k5),ttaA sAhkdpostikanssa,
muttapaasaantoisesti
skiptEA ei asenneta.
osoitteiden keriiaimiseensuoramarkkinointia(ns. Spammit)
<FOOBAR>Pcuhnserverissa?
varten.
ToimiikoHTML-laajennus
Luetteloesto
saadaan
voimaankomennolla

.

touch $HoME/public htmf/. nofist
poistetaan
Luetteloesto
komennolla
rn $HOME
/publ ic_html / . nol ist

Www-seryeri (httpd) ei tarkista
sisaltoa, vaan laihettaaine sellaisenaan.
dokumenteissa
voi siiskaftaa kaikkien
ominaisuuksia-seka valmistaiakohtaisia
(Netscape,MSIE) ja javascriptiii.Kannattaa
lukea HTML-tyyliohjeet kahteen kertaan ennen
rajoittaa siltnsa lukijakuman jonkun tietyn
kdyttajiUe.

Laskurit

Miksi kotisivmi ei naykotisiwluettelossa?

Pcutn kotisivuilla on mahdollista
kaftaa graafistalaskuria,joka naftaa
kuinka monta kertaa sivua katseltu
kuvat-nayftavalla www-selailimella.
Laskurinsaaka}ttoonasettamalla
html-siwllekomennon:

.

Kotisivuluettelo paivittly automaattisestineljiin
valein.

Kuinkaisotkotisiwt saavatolla?

. KatsoPcuf:nle\,,ytilasuositusta.
<tMG SRC:"/cgibin/nphcount?width=5&link=/www.pcuf.fi./-tunnus/tiedosto.html"
Muita ongelmia?
ALT=nttr>

Pcuf:ssiija tiedosto.html
missatunnuson kAf&ijatunnuksesi
sehtml-sivu,johon laskurion sijoitettu.

Useinkysyttyja kysymyksidWWW:std
Kotisivunlataaminen
kaatuu"404Not found"-virheeseen?
.

TarkistaURL:n tarkka kirjoitusasu.KagtAjatunnuson
kirjoitenavapienillSkirjaimilla.Sanaapublic_htmlei tule
URLiin.

.

Kysy neuvoaosoitteestawww@pcuf.fi

Jalopuksi,muista:

Kotisivuilla ei saa julkaista tekijdno
sia rikkovaa materiaalia.Muun kuin
tehdyn materiaalinkdyftAmiseenon
tdvAtekijdnlupa!
Tiima ohje litytlT myos siihkoisessAmuodossa
http://www.pcuf.frlpcuflkotisivu.htrnl
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ErittdinlyhytHTML-oppitunti

Huomaa,efteivdtnuo vastinparitsaa mennaristikkain,eli
tallainenei toimisikunnolla:

Allaesimerkki
HTML-sivusta:

<u> Laitan alleviivauksen<b> ja lihavoinnin</u> paalle
<'b>.

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>TAMA
ON JYRINKOTISIVU</TITLE>
<LINKREV=MADE
HREF=MAtLTO:Jpt@pcuf.
Fi>
</HEAD>
,>
<BODYBACKGROUN
D='7-jptltogo.gif
<H2>Kuka
JyriLindroos
oikeinon?<lH2>
Et varmastikaan
haluatietaa,muttakerronsilti:<HR>
<lMG ALTGN=left
hspace=1
0 src='7-jpl/coma.jpg',>
<BR><BR>
<b>Syntynyt:
</b>22.05.
1965<BR>
<b>Siviilisriiity:
</b>naimisissa
<BR>
<b>Ammatti:
</b>Opettajan
retku(luuleetietavansa
jotaintietojenkasittelyste!)<BR>
<B>Harrastukset:
</b>Tyo,ty6,tyo,tyo,tyo,squash
(kuned.ehtii),PCUFinsihteerikkdna
oto<BR>
<b>Muut
</b>Kansan
intressit:
Raamattuseuran
EXaktivisti,
musiikki<BR><BR>
<H3>Mista
jotaylla
tavoitat
tuonhyypiOn,
esiteltiin?</H3>
<PRE>
Osoite: Kuntokuja3C4l
01280VANTAA
(0e)3491e09/ (040)54s
Email: <ahref="mailto:
jpl@pcuf
.fi">jpl@pcuf.f
i</a>

</PRE>
<br><br>
<address>
<a href="mailto:jpl@pcuf.fi">jpl@pcuf.fi</a><br>
</address>

Jostuontekisioikein,senaltAisi:
<u> Laitan alleviivauksen<b> ja lihavoinninVb> piiiille
</u>.
Siis,Tagitvoivatolla sisikkain,mutteiristikkain.
Kun kirjoitat koodia (esim. Notepadilla),muista, etteivat
Enterinpainallukset
nAykoodissa,vaanjoudut antamaan
niita
vastaavan TAGin: <br>. Vastaavasti kappaleiden
loppumerkkindvoi kAltaia <p>.
Mutta nlt itse asiaan.Kun olet.aloittanut dokumenttisi
<html>-tagilla
ja kirjoittanut<head>-tagien
viiliin sentiedon,
jonka haluat selaimenotsikkoriville,tulee <body>,jonka
sisadn kirjoitat kaiken tarpeellisen. TAssA hieman
apukomentoja:
Tekstimuotoilut:

Otsikot
Muotoilut
Iasauksef
Rivinvaihdot
Teksti

< H 1 > ,. . . , < H 6 >i s o s t ap i e n e e n
<b> lihavointi,<u> alleviivaus,
<l> kursivointi

<Left>vasen,<Right>oikea,
<CenteDkeskitetty
<bp rivinvaihto
seka<p>kappaleen
vaihto(yksityhjarivijalkeen)
juuri
Joshaluattekstinnakymaan
sellaisena
kuinmitasenkirjoitat
riippumafta
selaimen
asetuksista,
keyte<pre>{agia

Linkit:

Kuvat, URL:I yms. laitetaan tekstiin linkkeinii. Esimerkissamme
on kaytettytaustanalogo,gif - kuvaaja tekstin
joukkoon on lisa$y coma.jpg-kuva.Niim6 kaksi kuvaformaattiaovat turyallisimmat,vaikka selaimetvoivat tukea
HTML-siw koostuukolmestaosasta:HTML. ioka sisaltaa muitakin...
koko dokumentin(siis ko. TAG dokumentinalussaja
lopussa),HEAD, jossa mdaritelHanasiat, jotka n{kyvat Kuva siis lisataan<img scr:"osoite/kuva,,>-tagilla
otsikkorivillA,sekiiBODY,jossaonkinsittenlopputeksti.
<A HREF:"osoite/siwnnimi">-tagilla
URL lisAtAiin
Ylla on esimerkkiHTMl-silusta, ei kovin hyvastasellaisesta,
mutta kuitenkin. Kaikki HTMl-dokumentit aloitetaan Jos haluat,ettii sinulle voidaanlahettiiapostia, voit lisAta
HTML-TAG:IIa. TAG on viesti ohjelrnalle,jotra se osaa linkin: <a heF"mailto:osoitteesi">postia
mulle (viesti,joka
toimia oikein. TAGin molemmin puolin on < >. Llhes niikyy linkkind).
jokaisella 'komennolla'on vastinparinsa,esim. <HTML>
Summa summarum.Parastapa oppia on katsoamuiden
loppuu</HTM[> -TAGiin.
tekemiensiwjen Sourcet.
</body>
</html>

Jyri Lindroos,jpl@pcuf.fi
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PCUF-uutisia
PCUF:n kayttdjarjestelmaja laitteistouusittu

Peetepalv€lin

paivitettiinlokakuussa
PCUF:nka),ttojarjestelmd
asentamalla PCUF:n modeemiton liitetty piiatepalvelimeen
RedHat4.0 Linux-ka),ttitjarjestelma.
Kayttatjiirjestehnapaivi-taulukonmukaisesti.Taulukonensimnainensarake
jolla senalqryPCUF:npuolella.
tyksen vuoksi kone oli muutamanpaivan poissakaytosta. modeeminIntemet-osoitteen.
jarjestehnan
pdivifiaRedHat-versioon
siirtyminenhelpottaa
mistd jatkossa, koska RedHatin ohjelmistopaketitovat
Numero
StaDdardi Modeemin
Ps_.
versionhallintajarjestelman
alaisuudessa.
Talldin yksitttisen Dcuf.fi (09-)
merkki
ohjalmanpaivittaminenon huomattavastihelpompaakuin
7
6121545 V.32bis
USR Robotics
kiiyttojiirjestelmanversiossa.
aikaisemmassa
Nokia Trellis
8
608070 v.32
ll
640290
V.32terbo Nokia SW
mukaiManaskuunalussayhdistyksenhallituksenpaatdsten
12
64t228 V.32terbo Nokia SW
sesti PCUF:aanhankiniin uusimmansukupolvenPentium l 3
640634
v.34
Multitech
ja emolevyja muut tarvittavatoheislaitteet:
Pro-prosessori
14
v.34
Well
64063s
ja kahdengigatavunkiintolevy.
kuten uusi SCSl-levyohjain
l5
640636
V.32bis
USR Robotics
Lisiiksi modeemien paatepalvelimeksiostettiin Digin
l6
v.34
Well
643590
PortserverII l6-porttinenpalvelin.
PCUF-laitteisto1.12.199
6
.
.
r
o
.
.
.
.

KaftdjdiestelmaLinux (RedHatColgate)
SuoritinPentiumPro 180MHz
EmokorttiIntelVenusPentiumProATX
Keskusmuistia
64 MB
LerfohjainAdaptechSCSI(aha2940au)
Levytilaa5 cB (SCSD
DAT-varmistusnauhuri
ReitittaaClinettiin704kbit/skiintedlll vhtevdelld

kayL*j

a

Esimerkiksikun who-komentokertoo, etQijokin kayttaja on
tullut osoitteestaps8.pcuflfi,on hfui itse asiassasoittanut
purkinpikalinjallenumero608070.

Alla kuvassaon esitettyPc-kayMjatry:n omistamanPCUFkaaviokuva
tietoliikenneieiri
estelmiin

Pc-kayEr.ej at. !y: n
pcuf-tietoliikerme-

clinetin
neus-serve!i

FaYrraj a

kaYrraj a

hiinteAn
verkon
I[odeeni
kiintea

yhceys

l\ruokrattu HPY:Ite)
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Purkin uudet aikarajat
PCUF:n aikarajoja muutettiin heinAkuussa.Muutoksetentisiin
aikarajoihin veffattunaolivat seuraavat:
r Ei-jiisenten viikkoaika laski viidesta tunnista kahteen
tuntlrn
. Ei-jasentenyhteysaikalaski 40 minuutista30 minuuttiin
. Kaikkien yhteysaikaruuhka-aikana(ma-pe klo l7_23)
laski 60 prosenttiin

,1

Uudetaikara;at
ovatsiis:
Viikkoki-intio
Yhteysaika
* na-pe 17-23
* muu]-loin
Jaahy

Jaser:
1 4 h
54 nio
90 nin
15 nin

Ei

jasen
2 h

1g min
30 ni-n
15 roin

Pikalinjojen yhteysaika sailyi 20 minuutissa. Muutoksissa
pyrittiin huomioimaanerityis€stijasentenedut. Jasentenaika_
rajoihin ei koskettu ruuhka-ajanyhteysaikaalukuunottamatta.
Yhdistykseen kuulumattomien aikoja leikattiin runsaasti.
Nailla muutoksillapyritaansaamaanIinjoille suurempihen_
kil6iden vaihtuvuusjonka pitaisi helpottaa Iinjoille paa_
semista.
Levytilasuositus
PCUF:n kayttajien levytila on jaettu kaikkien ka),ttajien
kesken. Koska le!)dilan ka),tdn suhteen ei ole kAytiiss?i
kiinteaa kAyttitjarjestelmanpuolestatoteutettuarajoitusta,on
PC-kayttajat ry:n hallitus tehnyt saannot levytilan kulu_
tuks€lle. Saannot ovat tarpeen, koska jArjestelman levy_
tilaresurssitovat rajalliset. Saanndt on julkaistu levytila_
suosituksen
nimellA(katsoviereinensivu). JokaisenpCUF:n
kayttajan tul€e huolehtia, etta levytilan kulutus pysyy suosi_
usten raJotssa.

Heikki Raussi,raussi@pcuf.fi

PC-KAYTTAJAT RY.
PL 494
OOlOIHELSINKI
info@pcuf.fi

LEVYTILASUOSITUS

1.10.1996

Pc-ka),ttajatry:n pcuifi -palvelimenlev',tilaresurssit
ovat
rajalliset,jonka r.uoksilerytilaaei saaka).ttaaenempZiii
kuin
on. katsottavakohtuulliseksi.Lerytilan kohtuullinenkaytto
tarkoittaaseuraavaa.
Pc-kawajat ry suositreleekotihakemiston
ja postilaatikon
yhteenlasketuksi
enimmaiskooksi
enintaAn:
ei-jasen
100ktarua
.liisen,purkki-oikeudet500ktavua
jiisen,shell-oikeudet
2 Mtawa
yritysjasen
3 Mravua
Kotihakemistollatarkoitetaankayttajan kotihakemistoa
ja
kaikkia sen sisaltamiaalihakemistoja
ja tiedostoja,mukaan
lukienesimerkiksiwww-kotisi\,ut.postilaatikolla
tarkoitetaan
kAynajalle tulleiden sahkdpostientallerustiedostoa,
jota
sahkopostijArjestelma
pitaaylla.
ValiaikaisestilevytilaasaakayttaAenemmankin,
esimerkiksi
tiedostonsiirroissa.Kaytdn jalkeen tarpeettomat ja
ylimaaraisettiedostotja sahkdpostiviestit
tulee poistia
viipymattA.
Mikali kayttajantiedostot vievat kohtuuttomastitilaa yli
levltilasuosituksen
taikkakA),ttaja
ei ole huomattavan
pitkaan
aikaanollut yhteydessa
jarjestelmiiiin
ja jiirjestelmzin
ievytila
on vahissa,voi yllapitooma-aloitteisesti
siivotakayttajan
tiedostoja pois. Siivoamisestailmoitetaan kayttaj;lle
etukateen
sahkopostilla
taikkamuillatavoin.
Jokainen kayttaja voi seurata oman levy.tilankulutusta
komennolla
levytila
joka nayttaakotihakemiston
ja sahkdpostilaatikon
koot.
Perusteltuatarvettavarten kayttajij voi plyAa yllapidolta
lupaalevytilansuurempaan
kaytttion.perusteltutarvevoi olla
esimerkiksi toimiminen yhdistyksen toimihenkildna tai
yllapidon avustajana.Lisiiksi muu pc-kayttajatyhdistystA,
pcuf-purkkiatai tietotekniikanliiton jasenjarjestitjii
edistiiviin
toiminnan tukeminentai niiihin veffattavissaoleya asia
voidaankatsoaperustelluksitarpeeksisaadakayttAanormaalia suurempia levykiinticiita.Tiedustelut mailitse
tunnukselta
sysop@pcuf.fi

KuvassaPCUF:nmodeemienpaatepalvelin.
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palsta
Jdsensihteerin

ollut alennuken tarkoitus.Tyottomienlisaksijasenistdssiion
muitakin vahaosaisiaryhmit (varusmiehet,eldkeldiset,yksinhuoltajat,sotainvaliditjne),joiden kaikkien tukemiseenei ole
mahdollisuutta.Opiskelijaj[sentenoikeus alemettuunjasenmaksuun paatettiin kuitenkin sa ftnd, koska opiskelijajasenyydestiion mAArAfiyyhdistyl$ensa5nndissd.

yhdenmukaistuvat
Jesenmal(sut

Manaskuussapidetyssaisyyskokouksessa
keskusteltiin vilkkaasti vuoden 1997 jdsenmaksuista.
Tietotekniikanliitosta
saadunalustavantiedon mukaan jAsenmaksuihinei todennakoisesti ole tulossa korotuksia. TAnA wonna henkiltt- Tietotekniikanliiton uudetpuhelinnumerot
jasenmaksuon 280 mk. Jiisenmaksujensuuruusvahvistetaan
(09)47658540
Osoitteenmuutokset
lopullisestijoulukuussapidettAviissA
Tietoteloiikan liiton
(09)47658530
Muutjasenasiat
liittokokouksessa.
Tietotekniikanliiton vaihde
(09) 4765 800
Telefax
(09)47658595
Tydttdmistetasavertaisiajiisenid
Jasenmaksunkannalta tzirkein syyskokouksenpdAtos on
tyottomientekeminentasavertaisiksimuidenjasentenkanssa.
PAAtostarkoittaa siu, ett6 tyttttitmia ei eniiii erotella muista
jasenista eik{ tydttomien tarvitse lzihettaatodistusta tyott6mlydest{An. Samalla tyottdmien jtsenmaksu muutettiin
samansuwuiselcimuidenhenkilojasentenkanssa.Tyottomilla
ei siis enAdensi wonna ole oikeutta alennettuunidsenmaksuun.

Pc-knyttiijiit maan suurin pc-tietokoneiden kdyttejeybdistys

Yhdistyksemmeon Suomen suurin pc-tietokoneidenkAyttajien yhdistys.Yhdistyksessa
oli 1.11.1996yhteensd2.911
jiisenmaksunsamaksanuttajdsenta.Noin vuotta aiemrnin eli
3 1.8.1995 vastaavaluku oli 1.950j[sentt; 31.8.1994jdseni6
oli I.526 kpl. Luvuistaon helppohavaita,ettajdsenmadraon
edelleenvoimakkaassakasvussa.Yhdistykseemmevoi liiftyA
helposti tastalehdestAloytyvafla lomakkeellatai yhdisryksen
Muutaman vuoden kAytdssa olleesta tyiittomien jAsenwww-sivujenkautta:http://www.pcuf.fi/lomake.htrnl
maksualennukesta
haluttiin luopua,koska alennusei ollut
ja koska se heikensi
kaikilta osiltaan oikeudenmukainen
yhdistyksentaloutta. Tydttomien ale tettu jdsenmaksukoetJiisensihteeri
MaunoTuohiniemi,mtn@pcuf.fi
tiin myos tyottomyyttAlisaavanAtekijiina, mika ei alun perin

fO

t"-*.uttdjzitry:nj€isenmaksut
1997

Tietotekniikan liiton esitysjiisenmaksuiksivuodelle 1997.Maksujen suuruus vahvistetaanvasta
liiton liittokokouksessa12.12.1996,
(Tiimelehtimenipainoon5.12.1996).
HENKILOJASENMAKSUT
Varsinainen
henkilojasen
Tyattonjdsen
Opiskelijajasen
Perhejdsen
Lisajasen

(*)
(**)
(***)

YHTEISOJASENMAKSUT

280,-*
280,-*
*
180,70-+*
1i -**

Tietotekniikantuottajat
- suuret,kokonaisvahwusyli 50 henkil06
- keskisuuretkokonaisvahvuusl5 -.50 henkilda
- pienet,kokonaisvahvuus
alle 15 henkil66

5000,-'r**
2500,-'r**
1300,-,***

Tietotekriikan hyvlksikayftajdt
- suuret,kokonaisvahvuus
yli 50 henkil66
- pienet,kokonaisvahvuus
alle 50 henkiloii

,500 - r*r
t?oo _ r.**

yhteisdjasenet
Toissijaiset

*
1300,-

SisaltaajasenetunalehdetTietoviikkojaMikoPC/Tietoverkko.
Eisisiillaliitonlehtipakettia
Sis{lta?tjasenetuna
-julkaisut.
lehdetTietoviikko,Mikro-PCja Tietoverkkosekayhteisojasentiedotteetja
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LinuxCD-ROM-jdsentarjous

I

J

Pc-kAyttajatry on saanutneuvoteltuaerikoisiasentariouksen
pakemisisallaa
Linux-romppupaketism.
kuusi(6)CO-nOfr4lerya tAynnaLinux-ohjelrnistoja
ja lEhdekoodeja.
Vastaavanlainenjasentarjoustoteutettiinsyksylld pCUF-purkissa
ennen Linux-teemailtaa.Tallaiin lahes 40 yhdiswksemme
jasentAka),ttitarjouksenhlvlkseen.
Tarjouksenhinta muodostuuromppuista120 mk + 25 mk
postikuluja.PC-kiiyttiijienjasentarjouson todellaedullinen,
koskapaketinnormaalihinta
on postikuluineen
194mk.

ff"*1"J"'*T:i:;1"'
Oit:l?i,1i*.-'?i;:#i:Tl,*Tfr
I
o
o
.
.
o
r
o
.

Tarjouson voimassa
helmikuun1997loppuunsaakka.

Redhat4.0 (lntel-koneille)
Slackware
96 (Versio3.1) ELF
Debian
JE Disfibution
ainaversioon2.0.25saakka
)timen lahdekoodit
XFREE863.2
WINE Code(MicrosoftWindowsEmulator)
kaupallisia
demoja
Accelerated
X-ServerMetrolink

ja tiedustelur
Tilaukset
PiisoftOy:sci
Siihkdpostilla: piisoft@xgw.fi
Postitse:

Faxilla:
Puhefimella:

PiisoftOy
Hakolahdentie
24 A I
FIN-OO2OO
HELSINKI
09-682301l8
0400-842736

Huom.Accelerated
X-Serveron kaupallinenX-palvelin,joka
normaalistimaksaaerikseenostettunanoin 400 markkaa. Jostilaat muullatavoin kuin alla olevallatilauslomakkeella,
LDR-pakettion ilmeisestiainoaedullinenlevityspaketti,
jossa muistamainita,etta kyseessA
on pc-kA)fiAjatry:n erikoistuo X-palvelinon mukana.
jasentarjous
2/96.
Linux-romppupaketin
hinta Pc-kA)ttajatry:n jasenille on
postiennakkolla
toimitettunayhteensAyain 145 markkaa.

Paketinmyyntialkaaaivanjoulun allatai hetijoulunjiilkeen.

PC-kayttajatry:n erikoisjasentarjous
2/96
TilaanLinuxDeveloper's
ResourceCD-ROM-paketin
145markanhintaan.
Nimi

i!

I

Jasennumeroni
kolmeviimeista
numeroa:

Lilhiosoite
ja
Postinumero

Paikkaja aika

-toimipaikka

Allekirjoitus

Palauta
tilauslomake:

sahkopostilla:piisoft@xgw.fi
postitse:
PiisoftOy
faxilla:

Hakolahdentie
24 A 1
FIN-OO2OO
HELSINKI
0 9 - 6 8 2 30 l l 8

14

2/95
PC-KAYTTAJA

Muistoja
25:nvuodenajaltaATK-alalla
Juvulla kaikki mikii liittyi ATK:hon tuntui
( fl
\J \-f eritt5inhienolta.HakeuduinATK-testeihin'68 ja
selvitinne lapi, muttaen paassltoperaattoriksi,
koskaen
vielii ollut suorittanut asevelvollisuuttani.Viimein
paAsinoperaattoriksi'71 ja olin eriftain
manaskuussa
otetlu.ettaminutkelpuutettiin!

joista noin 1000
siteettia.Tallame hoidimme3000terminaalia,
jotka
oli printtereita.CPU:ssaoli jo silloin 2 prosessoria,
toimivatDUAl-moodissa.
Sittenminulletuli "laksystys",
firmamlltiin altapoisja jouduin
tydfiOmaksi.
Kavin monellatydvoimavianomaisten
kursseillaja
minutkoulutettiinmikotukihenkiloksi.

Kun aloitin ATK-urani, niin kyseisesslolevassavaltion
laitoksessaoli IBM 360/40 SUURKONE, jossa oli No - - - vaikkaosaatpurkaaja kokoaamikronja hallitsetNovell
keskusmuistiaperaiti 128 Kb. Kd),ttdjarjestelmiina
oli ja Lan Managerserverit,niin eipAoikeintahtonuttoitAl6ytya!
jonka
jaettua
MFT,
avullasaimme
kapasiteetin
siten,etta
ja 10Kb Readerille.
l8 Kb meniWriterille
Lopulla100:lla
kilolla saimmemellastaa
mitenvain.
SilloisetATK-suunniftelijamme
osasivattehdaAssembler
ja PLll ohjelmia,jotka todellamahtuivatkoneesemme
ja
toimivat ripeasti.Eihan se meita operaattoreita
haitannut
vaikkajoku sortti I + 5 nauha-asemaa
kesti kahdeksan
tuntra.
Tassa vaiheessaoli meilld 33xx lely-yksiktit, joiden
tallennuskapasitetti
oli perati 15 Mb. Ne olivat kuitenkin
vaihtoleq'ja,joita "lennossa"vaihdettiinsitamukaan,kuin
mita sovelustaajettiin. VaihtolevytIBM 3330 kasvoivat Mutta palataanasiaanja yertailuunsuurkon€/tytiasema
meilla kuitenkin8 kertaa30 Mb:tin suuruiseksi.
Mahtava
Kun mikot tulivat markkinoille,jopa 20 Mb:n levyasemaoli
levytila?!!
kova sana.Jajos prosessori
oli l0 MHz, joka vastaanoin yhta
'73
Uuden keskuskoneen
saimmevuonna
IBM 370. MIPS:id, niin olipa kone, jos vieli sattui ldytymziiin
Aluksisiini oli perati512Kb muistiaja uudenOSly'Sl:n muistikortiltaperati640kb muistia!
avulla saimmepartitioidamuistin palasiinja ajaa niien133 MHz Pentiumillaja
nAistAmoniajoa.Levylaitteet:KiinteAt IBM compatible Te friikit varmastipuurrattevahintaain
*
33508 kertaa50 Mb. 3380600 Mb 24, eikdollutkinjo levytovat2 Gb:nluokkaajne...
hurjakapasiteetti?
Loppuvaiheessa
399060Gbja peilaavat
jo&a yrifiavat pysya
Alkaa unohtakomeitaimuseoesineita,
levyt!!!
perassa,mutta rahoitus pakottaa toimimaan ulla "pikku
Tassiivaiheessa
minut korotettiinsysteemiohjelmoijaksi,mopolla".
eli kayfiojarjestelmaasiantuntijaksi.Tdlli nimikkeella
sittenjAin tyottitmAksi,niin kuin monetkoleegani,koska Selviiitosiasioita
isot firmat halusivatja tekivat fuusioitapienempieninstallaatioidenkanssa.EsimerkkejAon niin paljon, etten o l0 MHz on yhtdkuin I MIPS (miljoona kertolaskua
tohdiedesmainita!
sekunnissa)
Millii rnikon saisi toimimaan yhta tehokkaasti,kuin
"suurkoneen"?
4 MB:n muistillavarusOlen ollut mukanaasentamassa
Pitiiisi olla l/O (input/output)boosteri,joka
tettuaIBM:n CPUra,jonkajohdostakehuimme,ettAse se
ruokkisiprosessoria
koko ajan,eli moniajoja vaihintAiin
l0
jobia menossa
tekeemiUoona
kertolaskua
sekunnissa
I / Mips.
kokoajan.
Josjatat mihosi seisomaan,
niin silloin vastaprossatekee
Ei mennyt montaavuotta, kun jouduimme vaihtamaan
$ita: ToteuttaaloopissaNOP-komentoa(no operation),
keskusyksikiin
IBM 3090/150
malliin.Mipsejiisaimmel0
jolloinprosessori
jyllaii 100%:nteholla.
ja toisenakoneena
jossaoli sen
kaytimmeIBM 4381:sta,
ajanmittapuunmukaan"aikakovattehot".
Tassaoli muutamiavanhanmiehenajatuksia.
Kun vaihdoinyksityiseenfirmaantiiihin, niin siellii oli jo
ja purnaukset:
peper@pcuf.fi
Palautteet
PerttiRaatikainen,
ja erittain runsaastilevykapa128 Mb keskusmuistia

teisto

o

Rautatieliiisenkatu 5
OO52OHELSINIfl
A

(09) 14890424
(09) 14 89 03 36
0400 - 89 0424
Vaihde (09) 14 89 0l
(09) 14890425
Fax

ffiffiffimffim
ffiffiffiffiffiffi
mffimmmffi
ffiffimffiffi
o2
SuomenliikemiestenKeuppaopisto
Helsingin liiketalouden ammattikorkeakoulu

ATK-instituutti

Vuokraammelcoulutus-,kokous-j a liikuntatiloj a
Luentoluokat useita kokoia
Iso auditorio, 254 henkilitlle
Pieni auditorio, B0 henkildlle
AVJuentosali, I O0 henkildlle
Pieni neuvotteluhuone, 20 paikkaa

Ravintolasali,586 m2,386 henkildlle
Kabinetit,2kpl,T2 6z ia lol m2,
yhteense76 paikkaa
Iso liiknnusali,49| m2
Pieni liikuntasa\. 267 m2
Kuntosali, 192 m2

SOITAMEILLE!
424
ToimitusjohtaiaAnndi Heikkinen, puh. (09) 1489 0424, O4OO-B9O
Kiinteist6sihteeri Sirkka Alaranta (09) I 489 0336

I(erromme mielelliimme tiloihin liittyviste Av-laitteistoista ja liikuntavdlineist6isti.
Toiveittesi perusteella voimme vdlitt6mAsti suunnitella varauspaketin tai liihetiimme
teille ESITTEEMME. Siine on tiloien esittelyn lisiiksi hintaviitteiti.
Vuokraamme tiloja my6s iltaisin ia viikonloppuisin ymp,iri vuoden.

Ystdviillisesti
ICINTEISTO OY OPETUSTALO

Anneli Heikkinen
toimitusiohtaia

Opetustalo siiaitseemonen veyliin varrella
9 rautatien (Pasilanasema)g raitiokiskoien(7A,7B) +
* useidenpddkaupunkiseudun
bussireittien(17, 69,503,504, 505, 509) *
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HankitunnusPCUF:iidn!
YhdistyksenPCUF-purkkion maksutonsah_ denpurkkiinja kirjoittautua
sisaanomallatunnuksellasi.
kopostilaatikkojiirjestelmii,
jossatoimivapurk_ Mitaanerillistailmoitusta
tunnuksen
aktivoitumisesta
ei
kiohjelmaon vapaastikaikkienkdvtettiiviss?i.lahetetakotiin.
Purkissa
on erilaisia
keskusteluryhmia,
peleja
ja imuroitaviaohjelmia seka mahdoilisuusShell-oikeudet
ShelFoikeudetovat normaalille kayttgjatunnukselle
lahettadja vastaanottaa
sahkopostia.
jonka avullapaeset kayttii_
Lisriksi anottava. lisaominaisuus,
yhdistyksenjdsenet paasevatpurkin kautta mdan purkkiaLinux-keyftojarjestelman
komentotasblta.
Oikeuksien
avullavoit esimeikiksi
opiskellaUnixin
kdyttiimiiiinlnternet-verkon
palveluita.

mentoja,tehdac-kielisiaohjelmia,perustaaomat www_
ja kayftae Internetinpalveluitalaajemmin:
kotisivut
OmatunnusPCUF:aan?
esimerkiksi
kayftaa graaflsia www-selaimiasuoraan
Kayttooikeuksien
saamiseksikunkintulee rekisterOitya
kotikoneeltasi.
Shell-oikeudet
myonnetaan
kirjallisen
henkilokohtaisesti
ha_
purkkiinjoko soittamalla
purkinm;perusteella
kemuksen
jasenilte.
vainyhOiStyksen
deemilinjoille
(numerotmainittulehdensivullakaksi)
Keloytyypurkinyhdistys-hakemistosta
taikka ottamallayhteysInternefverkon
kauttaosoit_
"pcuf.fi".
/pub/yhdistys/saannot.Ut
teeseen
Kunyhteyspurkkiinon muodostunut,
-Kayttajarunnus:"
Ennen
Shell-oikeuksien
anomista
sinulla
taytyy
ollanor_
anna
-kehoitteeseen
tunnus maalikeyttajatunnus
pCUF:ssa.
Sirett_olkeJOet
eivat
jonka jalkeen rekisteroitymisohjelma
kaynnistyy. maksamitaen
lusj-,
ylimearaista.
Rekisteroitymisohjelma
kyseleenimesi,osoitteesi,
svn_
tymeaikaisi,
puhelinnumerosi,
ja kuuluiko Salasana
sukupuolesl
unohtunut?
yhdistykseen.
Tatevartenvaraajesennume;osi
lahettv_ Josolet unohtanutsalasanasi
yhdistyksen
purkissa,taytaalla
ville,jolloinsaatjasenoikeudet
tunnuksellesi
hetisam;l_ olevalomakeja lahetase yhdistyksenposiiosoitteeseen.
Saat
toytyymm. tamainlehdenja paluupostissa
9. f"1-"? Jasennumero
uuden salasanan.Samalla lomakkeellavoit
Tietoviikkoiehden
osoitetarrasta.
vaihtaamytis kaftajAtunnuksesitoiseksi.Kun yllapito on

vaihtanutka],ttajatunnuksesi
toiseksi,ei siita hheteta;rillista
Tamanjalkeensaatvalitaitsellesi
omankayttajatunnuk_
ilmoitusta.Huomaattunnuksenvaihtuneensilloin, kun et enAA
joka on "lempinimesi"
purkissaja jonkaivulla kir_
:9n
onnistukidoittautumaanvanhallatunnuksellasisisdiin.Loma_
sisaanpurkkiin.
lorttaudut
Kayttejatunnus
on 3 _ g merk_
ke
30 paiv{nkuluessa
saapumisesta.
kia pitkaja se voi ollaesimerkiksi
etu_ja sukunimestasi kasitelldAn
koostuvakirjainyhdistelma,
lempinimesitai vaikkapa
kayttejatunnusasioista
voitkysyesahkopostil_
radioamat6orikutsusi.
Lopuksisaat valitatunnussanan Lisatietoja
la
osoitteesta
info@pcuf.fi
(salasanan),
jonkaperusteella
mm.sisaenkirioittautumi_
sen yhteydessa
tarkistetaan
ettd oletantamisitunnuk_
senoikeakayttaja.
Tunnussanan
pituuson 4 _ g merk- HeikkiRaussi
kia.Kayftajatunnuksesi
aktivoituu
paivenku- raussi@pcuf.fi
muutaman
luttuarekisteroitymisesta,
jonkajalkeenvoit oitaayhtey_

fQ

t.-n.uttiijiitry

Pcuf:npalvelulomake

pcuf:ssa,
( ) Minulla
on kartajatunnus
muttaolenunohtanut
sarasanani
*)
( ) Haluan
vaihtaakdyttdjiitunnukseni
toiseksi
Jasenennimi

Jasennumero

Ldhiosoite

Nykyinen
kayttajatunnus

Postinumero

")
Uusikeyttajatunnus

Paikkaja aika

Jasenen
allekirjoitus

pL 494,0010.,|
Palautusosoite:
PCUF:nyllapito,
HELS|NKI

r
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Postituslistan
kauttatulevantiedotteentunnistatsiita,ettasen
vastaanottajaksi
on merkitty pc-tiedote@pcuf.fi.
Jos haluat
erota listalta,tulee sinun laihetta6eroamiskomento
samasta
koneesta,josta liityit listalle. Eroamisviesti lfietetaan
ja viestin tekstiosuuteen
osoitteeseen
listserv@pcuf.fi
tulee
laittaakomentounsubpc-tiedote.Mikiili sinullaon ongelmia
listaltaeroamisen
kanssa,voit pyFAAapualistanyllapitAjAlta
pc-tiedote-request@pcuf.fi
osoitteesta

PC-kayttajat
uusi
ry:njasenilleon perustettu
sahkoinen palvelumuoto,jonka avulla
tullaantiedottamaanyhdistyksenajankohtaisiatapahtumista
sahkopostin
viilityksellti.
Palvelu toimii PCUF-purkissayll:ipidetyn
pc-tiedote@pcu,:fi
sahkopostituslistan
kau!
ta. Postituslistan
avullaon tarkoitusldhettaiai
tiedotteitayhdistyksentapahtumistaniille
jZisenille,
joillaei ole mahdollisuutta
seurata
PCUF-purkin
com-kokousjarjestelman

"Yhdistys
"-ryhmaa.
tiedottaa

Mikii on postituslista?
Postituslistallatarkoitetaankoottua listaa sahkatpostijoille voidaanliiheftaaviestejiiyhdenosoitteen
osoitteista,
kautta. Postituslistatovat yleensAautomaattisesti
yllApideftyja,joka tarkoittaasita eft,i listoille liittyvien ja
eroavienhenkildidenosoitteetkasittellaanautomaattisesti
sahkdpostituslistaohjelmiston
vAlityksell,t.
Mitenpc-tiedote-listalle
pAesee
mukaan?
Kun sinulla on oma sdhkiipostiosoite
jossakin jarjestehassa, jonka kautta on mahdollistavastaanottaa
ja
lahettaa
Internet-postia,
voit lii$yApc{iedote-listalle
yksinkertaisesti
lahettamAlla
sahkoDostiviestin
osoitteeseen
listserv@pcuf.fi
(huom.EI subjectiin!)
I- ja laittamallaviestintekstiosuuteen
komennon:
subpc-tiedoteEtunimiSukunimi

jaerEt
pc-tiedoi+lislrn
vill@orminfi
lairE@jnpo.f
virlal€@cc.6
rdsl@x'.f fi

TULP-ohjelmisto
PCUF-purkinsiihkdpostituslistapalvelu
on toteutettuTULPnimisenohjelmistonawlla. Listapalvelimen
hallinto-osoite
on
listserv@pcuf.fi,jonka kautta listakomennotlahetetaain.
Listapalvelin
tunteeseuraavat
komerulot:
help
list
sub
unsub
IEV

I

villevoinn
lhrDrit-air€
k:alleVutarrn
ReirDR€iFs

- lyhyt opaslistapalvelimen
komentoihin
- luettelopalvelimenpostituslistoista
- listalleliittlminen
- listaltaeroaminen
- luettelolistanjiisenista
- listauslistantiedostoista
- listantiedostonhakeminen

fi.aon liittymisenonnistumisesta
saat paluupostissa index
tulevastaterveluloakirJeesta,
on
kerrottu listan
Jossa
k5yt6stA.Koska viesti kasitellaan automaattisesti,ei
TUlP-ohjelmistonavulla on mahdollistamaaritelaerilaisia
viestiinkannatalaittaamitaanmuitatekstejii.
suojaustasojasAhkatpostituslistoille,
esimerkiksi kuka saa
plyaii listan jasenluetteloa(kuka tahansa./listan
jasenevei
From:jussi@nk.fi
kukaan)ja kuka saa lahettAaviesteja listan kautta. Lista
To:listsew@pcuffi
voidaanmdiiritellSmydssellaiseksi,
ettAvain listanylbpitaja
Subjecli
subpc-tiedoleJussiMakin€n
voi lisAtauusiajAsenid
listalle.
LisatietojaPCUF:n listapalvelimesta
voi lqsya osoitteesta

ville@domain.fi
laine@inprofi
vinanen@cc.fi
reiska@pculfi
jussi@.tk.fi

Ville Voima
llmarilaine
Kalle Vinanen
ReinoReipas
JussiMikitr€n

Heikki Raussi
raussi@pcuf.fi

PC-KAYTTAJA2/96
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PC-kiiyttaijiit
ry:n syyskokous
\Zhdisryksen syyskokouspideniin tiistaina 12.11.1996
I ATK-instituutissa.Paikalle oli saapunut29 jasenta.
Kokouksenalussaluovutettiinkunniakirjatlahjoineenyhdispitkaiinmukanaolleille toimihenkiloille:
tyksentoiminnassa
paatoimittaja
Valto Koskiselleja sihteerin
Pc-kayftajd-lehden
Ari Rautiaiselte.
tehtaviahoitaneelle
seklitaloudenhoitajan
mainitutasiat,joita
kasiteltiinkokouskutsussa
Kokouksessa
ja talousarvion
toimintasuunnitelrnan
woden
1997
olivat
ja jdsenrnaksuista
paiittaminen.
Lisdksivalittiin
hyvaksyminen
paaKokouksessa
wodelle 1997hallitusja puheenjohtaja.
on kenottu tarkemminjasentetyistii jasenmaksuasioista
sihteerinpalstalla.

JULKAISUTOIMINTA
PC-KAYTTAJA-lehti on yhdistyksen virallinen iiiinenjulkaistaanalaakzisitteleviA
mielipiteita
Lehdessd
kannattaja.
ja kirjoihrksia. PC-KAYTTAJA-lehdestatehdiiiin myds sahkoinen versio,jota tarjotaanvaihtoehdoksiPaperiversiolle
niille jiisenille,jotka haluavatlukeasenyhdistyksensabkaiDostilaatikosta.
Jiisenkirjeiden avulla tiedotetaan jiiseniUe yhdistyken
toiminnasta kevdt- ja syyskauden alussa, jollei tietoa saada

kulkemaan esirn. jiisenlehden tai virallisen
(Tietoviikko) viilityksellii. Ajankohtaisia tiedotteita yhdismuodossa
tyksen tapahtumistajulkaistaan myos sdhkoisessa
ja pc-tiedote@pcuf.fi
sdhkdpostitusPcuF-postilaatikossa
listalla.

on seuraava:
Vuoden1997hallituksenkokoonpano

TEEMAILTA- JAVIERAILUTOIMINTA

Puheenjohtaja:HeffikAhlgen

Teemailtoja jiirjesteteiain kevat- ja qyskaudella kenan
TeemailtojenaiheetkasitteATK-instituutissa.
kuukaudessa
tietokone- ja tietoliikennekysymyksia
levat ajankohtaisia
alalla.

Jdsenet:

Varajasenet:

Mikko Ahonen
SamiEinola
Ari Jiirmald
LauriLaitinen
JariNopanen
Heikki Raussi
TeroWiheriakoski
JyriLindroos
MaunoTuohinieml

Yritysvierailut siiilyv?it oleellisena osana yhdistyksen
toimintaa,koskaniidenawlla jasenienon mahdollistasaada
uusinta tietoa vastailmestyneistii tuotteista sek{ niiden
ja jdlleenmyyjista.Lisaksi jiirjestaanpaamaahantuojista
kaupunkiseudunulkopuolelle suuntautuvavapaamuotoinen
retki.

TIETOLIIKENNETOIMINTA
jossa
Kokoukenjdlkeenjuotiin kahvitja pidettiinteemailta,
KimrnoRekolakertoinetintekijiinoikeusasioista. Yhdistyksensahkdpostilaatikko
asianajaja
PCUF on jasentennopein
tiedotuskanava.Kasvaneenkaftajaikunnan johdosta sahkd'
tullaan
postilaatikonlaitteistoaja modeemipalveluita
ja
paremmin
ka$Hjien'
kehittamaanvastaamaan
maan
PC.KAYTTAJAT RY:N TOIMINTASUUNNITELMA
VUODELLE1997
JOHDANTO

tarpeita.

kauttasaataviapalveluitatarjoIntemet-tietoliikenneverkon
taanjasentenkawoiin jatkossakin.Yhdistylcen purkki

mukehitys6ja mahdollisuuksien
alannopeaa
seuraamaan
palvelutjaseniston
kaytettiviksi.
uusimmat
kaanhankkimaan

wonna 1997
Pc-kAftajatry:n tarkeimpinatoimintamuotoina
ylliipito
tuleeolemaanyhdistyksenoman s,ihktipostilaatikon
ja kehittiiminen,lnternet-tietoliikenneyhteyksien
ta{oaminen
Pc-ksftajat ry
ja PC-KAYTTAJA-Iehden
jasenille,teemaillat,
yritysvierailut
Hallitus
julkaiseminen.
YLEISTOIMINTA
Yhdistyspyrkiii pitamaanyhtefta muihinalanjiirjestdihinja
YhteyttiiTietoerilaisiinyhteisiintapahtumiin.
osallistumaan
ja
ylla
paivittaisissa
rutiiniasioissa
pidetaiin
tekniikanliittoon
joissa
yhdistyksella
liittokokouksiin,
liiton
osallistumalla
mydsuusien
Yhdistyspanostaa
tuleeolemaanneljaedustajaa.
jasentenhankintaan.
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Talousarviovuodelle1997

Jasenmaksut
Korkotulot
llmoitustulot
Liitonavustus

74013

i'

yhteensa

aJzlz

io

Toimistokulut
Kokouskulut
Lahjatyms.
Toiminnankehittaminen
Muutkulut
Muutrahoituskulut

J/O

4000
4078
223
0
1178

34358

--;oelE"6560

2566

io
i

t

104640

114200

4000
4500
1000
4000
5000

4000
6000
1000
4000
3500
700

18500

19200

26000
15000

41000

'1500

jarjestelykulut
retkikulut
Modeemilinjat
-osuusliittyma
-vuokraliittyma
-etuliittymamaksu
Kiintealinja
Internet-palvelut
Energia
Vakuutus
Laitehankinnat

108000
1200
5000
0

5/O

tmgw

PC-Kayttejat-lehti
oainatus
postitus
Jasenkirjeet
oainatus
oostitus

97140
1000
5000
1500

OCUU

500
4000
4500

10000
51000
500
4000

oooJ

6702
1500
211
25303
40379

1600
3300
600
7800
16000
1600
300
'12000

43200

8000
6000
27000
2000
300
12000

-s-5-36't

Menotyhteensa

93718

115200

130000

Tulot- Menot

-10476

-10560

-15800

*) Huom.vuoden 1995toteutuneetluwt eiv6t ole taysinvertailukelpoisiaerilaisenbudjetointiryhmittelyn\/uoksi.
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KotoaInternettiin
PC-kayttejien syksyn ensimmiiisen teemaillan
aiheena 1.10.1996 oli, mitii ohlelmia kotikoneesen tarvitaan ja kuinka ne asennetaan,jotta
piiiistiiisiin Intemettiin PCUF-purkin kautta.
Teemaillanluennoitsijoina
toimivar Turjo Tuohiniemi.u
Heikki Raussi reemaillan "**t-lll::ti
t*j:..t":li:
niemi esitteli Interne$iaja sen rakennetra.ika ,i"lla
kayteftavia
protokolliajaohjelmia.

II

seuraavassaon koottu lyhyesti kotikoneessatarvittavat I
ohjelrnat.
Huom!Trumpet3:ssaon 30 worokauden
kokeit;"ik;. I
jonkajatkeenohjelrnalakkaatoimimasta.
I
Windows95 & Trumpet 3
|
o twnsk30a
exe - Trumpet winsock tcp/ip-ohjelrnistopakeni
I
. ir"r',rr.r,o
- Trumpet3:nmuokarutarustustiedosto,
I
. lff"ro."*"
_Netscape
Navigato,3.0,,,*}T;;,",
ilJ
,4
. hwtn36.exe _Telnet-paateohjelm
^

Teemaillan
demo-osuudessa
Heikki Raussinafti kuinka
I
windows3'* & Trumpet3
windows 95-pohjaiseen
mikoon ur.*.,uun in "-"i|
- Trumpet Winsock tcp/ip-ohjelrnisropakenil
yhteys. Mikon
paassa kayeniin Sllp-yhteyden ' tw^sk30a.exe
muodostajana
Trumpet-ohjelmaa
ja PCUF-purkirpiassa
. irr'.r,nr.r,o _Trumpet3:n muokatutalustustiedosro,
vastakappaleena
slirp-ohjelmaa
I
o nl6e30.exe - Netscape
Navigator3.0 www-selain
I
SllP-yhteyden(Serial Line Intemet Protocol)awlla on ' hwtn36.exe - Telnet-paateohjelma
I
mahdollista
pAAsta
suoraankotimikolta InternettiinPCUF|
koneenkaunaja ka]ftaa kotimikrossasraafisiaIntemeG Jos et halua rekisteraiida
Trumpet 3:sta kokeiluaianiiilkeen. I
ohjelmiakutenNetscapea.
SLIP-yhreys
rarkoinaapuhelin- kafa silloin Trumpet2:sta.Huomaa,ettiiTrumpeti:n t*5^.i
I
linjanja modeemien
pziallemuodostettavaa
yhteyna,joka voi kaFtaa32-bittisiaWinsock-ohjelma!
|
muistuttaa
kiinte5aIntemet-verkkoyhteyna.
Sllp-yhteyden
I
muodoshmistavartentarvitaanWindowsiint"pfip-oii.l- Windows95 ja 3.* & Trumpet 2
|
mistopaketti.Luotettavaja toimiva tcp/ip-ohjelmistoon ' twsk20b.zip - Trumpet lVinsock tcp/ip-o[ehnistopaketti
I
TrumpetWinsock.
2.08
|

perusvaaiimukset,
jotkatureetayttaa
ennenkuin
ramiin : Xillli.lll"

ohjeenohjelmiavoidaankayttaaPCUF:nkanssa:
o oletPC-kii),rajiitry:njAsen
o sinullaon omakayftajatunnus
PCUF:ssa

' olet
hankkinut
tumukseresi
sher-oikeudet

-Iffi[:tJl[]:i"ro.3'jl**-*rin

Kaikki

pcuf-?urkki

.I windorE

]
]

edelliset ohjelmat l6)tyvat pCUF:n windows-

i#;H;::#,, {::?*llH" ,iff:l:lHilii" *:li*"#'..:i,:i
ka)rHen
,

kotiJrEikro

i

o hwtn36.exe - Telnerpaateohielrnu

/ linux

detoliikenneohjelmasit.J
zmodem-tiedonsiirtoprotokollaa
ja
antamalla
purkissakomennon:
sz ohjelma

PCUF-purkki

fl

Trumpetin vastakappaleohjelrnaksi
PCUF-purkin puolelle tarvitaan
SLiRP -niminen ohjelrna.Ohjelma
on ylldpidon toimesta valmiiksi
ja kaikkienshell-ka),ftAjien
asennettu
vapaasti ajettavissa komennolla
slirp.
'\

't::"-"
slip-

Ohj€lmienasennus

puhelj-nverkko
Iltternet

Trumpet. Suorita Trumpelm asennusnoudattaen
tarkkaan tr2slirp.zip tai
tr2sli95.zip -paketissa olevan
lue_mut.txttiedostonmukaan.
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lJetscape-pakettija asennase
OngelmiaTrumpetinkanssa?

HWTN. Hwtn on paateohjelrna,
jonka avulla Vinkki Trumpetin vanhoi
e kiiyttdjille
voit onaa rn.;kl:ip;h;uo.n paareisturxron
PCUF:azin
SllP-yhreyden
pAalta.
piia- PCUF:n laitteistonuudistuksessa
Tavalliset
kAyftddn

otettu modeemien
teohjelmat(esim. Telix tai Terminate)eivAt yleensAtue
paatepalvelin aiheuttaa ongehnia Trumpetin login.cmd_
Winsock-rajapintaa, joten niita ei voi samanaikaisesti

-

^
!

soittoskiptienkanssa.Ongelmailmeneesiten, ettii
thteyden
kayttaaTrumpetinkanssa.JoshaluatsurffaillavainNetscajalkeentuleeseuraavat
muodostamisen
tekstitjayhteyskatkeaa.
penkanssa,
ei Hwtn-ohielrnaa
tarvitseasentaa.
Connection f ai.I ed
Ohjelmienkaytttt
u s e r . L o g q e do u t . . .
Ennenkuinvoit kaltaa Netscapeatai muita Winsock_
ohjelmia,tulee sinunmuodostaa
Trumpetinawlla yhteys Ongelma korjaantuu poistamallalogin.cmd-skriptistdrivin_
PCUF:ii6n.Sen voit rehd?tkaynnistamAlla
Windowsissa vaihdon l:ihettdminenheti yhteydenmuodostamisen
iakeen.
Trump.etin(tcpman).pikakuvakkeer/ikon
in. KaynnistAmi_ Kommentoivakohta Trumpetin login.cmd:ssaldytyy juuri
senJau(eenI rumpetinautomaattinen
login_ohjelrna
soittaa ennenkAyfiAjatunnuspromptin
odottamista:
kaikkiin PCUF:nnumeroihin,kirjoittautuusisAanpurkkiin
ja lopuksika,.nnisraii
purkinpaassaslirp-ohjelman.
minka until %ok
jakeen voit ajaamuitaWinsock-ohjelmia.
sleep2
#output\13
e h a tmdn rivin alkuun llme*hi
Ohjelmienasennukessa
tarvittayiatietoja
PCUF:ssa
kaytetAan
seuraavia
palveluita:
e SMTPMail Server: pcuf.fi
o POP3Mail Server: pcuf.fi
. NNTP NewsSeryer news.clinet.fi
r

IRC Server:

# Odotetaan
kaltajaturxruspromptia
Paivitetytlogin.cmd-skiptit lijyryvatmyds pcuf:n windowshakemistosta
/pub/windows/

irc.clinet.fi

Useinkysyttyjii kysymyksid

tr2sli95.zip
tr2slirp.zip

Trumpet3:nalustustiedostopaketti
Trumpet2.0B:nalustustiedostopaketti

Trumpetj atkaasoittamista
j iilkeenkin?
vastauksen
Lisatietojaasiasta
PCUF:ncom-kokouksessa
pcufja shell.
o Tarkista, efia olet asettanutTrumpetin login.cmd_
tiedostossa oikein
modeemin vastaustekstin: Heikki Raussi
CONNECTtAi CARRIER.
raussi@pcuf.fi
TrumpetinkaynnistyksessA
tulee setcomrnstate
failed tai
vastaaYia
virheilmoituksia?
TarkistaTrumpetissa
baud-asetus.
Laskebaud-noDeutta
tai hankiparempi
comrn.drv-ajuri
Windowsiin.
Muut tcp/ip-ohjelmat

o

Trumpetei toimi?
. Trumpetin30 piiivdn kokeiluaikaon saattanutmemA
umpeen.AsennaTrumpet uudestaantai osta siihen
lisenssi(esim. Visa-kortillahankittunalisenssitulee
maksamaan
vAhanpaallesatamarkkaa).

jonkin muuntcp/ip-ohjelmapaketin
Josasennat
kuin Trumpetin,
tarvitsetseuraavia
tietoja:
o domain
. netrnask
. gateway
o dns

255.255.255.0
194.100.34.I
194.100.34.1

Mikiili tatrmdatmuihin ylitsepiiisemattdmiin
vaikeuksiin
ohjelmienasennuksessa
tai et saaniita toimimaan.rohkaise PCUF-purkin windows-hakemistosta
ldytyy esimerkiksi
pCUF-purkincom-keskusrelumielesija esitakysymyksesi
WindowsNT:lle (4.0)RAS-soittoskiptipcufjtp.scp
ohjelmanshell-ryhmassa.
Seuraamalla
ryhmtinkeskusteluita saatatltiltaa vastauksen
suoraankin.
Voit toki myoslA_
hefiAAsahk6postia
allekirjoittaneelle
HeikkiRaussi
raussi@pcuf.fi
http://www.pcuf.fi
/-raussi/

zz
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Pddtoimittajan
palsta

mm. uudenNokia 9000Communicatorin
ja muista
kehityksestA
NMP:n Data-sovelluksista.
MyOs Comrnunicatorin
kestavyys
tuli paikan paAlh todettua, kun isanumme Jari Kiuru esitteli
TZimAlehti on tehry valiaikaisenpaAtoimittajan
turvin,
padstametrisa.
koska PC-kayttiijiilehden pitkaaikainen paAtoimittaia laitteenpudostustestin
ValtoKoskinensiirtyiansaitulte
vapaallelehdentoimittaSeuraavakohde retkelldmme oli lormas, jonka sdimrne
misesta.Valto ehti tehdajasenlehteamme
llosien 1992_
Koskikeskuksen
ravintolassa.Ruokailun jtilkeen ldhdimme
1996 ajan yhteensdviisi wotta. Valto veti tarmokkaasti
tutustumaan
Yleisradion
TV2:n tiloihin Tohlopiffartaan.Siella
lehden tekemista vuosien mittaan ja loi sille oman
pdasinmekiertamAiinTV2:n tilat ja saimmekuulla ohjelmien
yhtenliisen
ulkoasun.KiitoksetValtollelehdenteosta.
teossakaytettavista
ATKJaitteista.
Lehdenpiiatoimittajanpaikkaon nlt siis avoinna.MikAli
sinua kiimostaa lehden tekeminen,ota yhte),ftayhdis- Paluumatkallapoikkesimme vielli Lopella Topenon
jossasaimmemy6shiukanmaistijaisia.
tyksen hallitukseenvaikkapa sahkopostinvalityksella panimolla,
osoitteeseen
hallitus@pcuf.fi
.
Syysretki
Yhdistyksenslysretkellakaltiin lokakuussaTamperella.
Kauniina keskiviikkoaamuna
yhdisryksenjase;ia oli
kokoontunutvajaa kolmisenkymmentahenkiloa rautatieasemalle,josta bussimme suuntasi keulan kohti
Tamperefta.Ensimmainenvierailukohteemme
oli Nokia
MobilePhonesin
toimipisteHervannassa.
Saimrnekuulla

HeikkiRaussi,raussi@pcuf.fi

Tilastotietoapurkin kayttejista
JAsentenprosentuaalinen
osuusPCUF:n kAltAjiimaarlstaon
yliftan),'t50 prosentinrajanja jasenistayli kolmasosaon myds
pu*in ka),fidjiA. MyatsNaisten osuuskinon hieman kasvanut.,
muttaedelleenkinyhdistyksemme
purkin ka),ttAjiikuntaon varsin
miesvaltaista.
T i l a n n e2: 1 . 1 1 . 1 9 9 6
KaftAjiA yhteensa
2324henkiloA
Naisia
255
11.0%
Miehi[
2069 89.0%
jliseniA
Yhdistyksen
I170
50.3o/o
0 kertaakAyneita
369
t5.9 %
Kayntikertojakeskimaiirin
136kpl
Edel.kAynninpituuskeskim.
9 min
Kayttajienikajakauma
3
rt4
614
510
342
386
300
18
37

Alle l0
l0-15
16-20
2t-25
26-30
3l-40
4t-60
Yli 60
Ei tietoja

0.1%
4.9%
26.4%
2 1 . 9%
14.7%
16.60/o
t 2 . 9%
0 . 8%
t . 6%

Hyitdyllisiasahkopostiosoitteita:

KuvassaAntti Sirvi6jakaaTopenonolutmaistijaisia.

info@pcuf.fi -lisatietojayhdisryksestajapurkista
hallitus@pcuf.fi- yhdistyksen
hallitus
sysop@pcuf.fi - purkinyllapito
www@pcuf.fi - webisivujenylldpito
lehti@pcuf.fi -PC-kayttajs-lehti
muutos@pcuffi - osoitteenmuutokset
abuse@pcuf.fi - valituksetja kantelutpcuf.fi:n kaft{jista
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HENKILOJASEN

r TIETOTEKNIIKAN LITTTO ry
PL 68, 02601ESPOO
puh,(09)4765800

LIITTYMINEN

jasiar@t|ryfi

MUUTOS.

http://wwwtllry fi

EROAMINEN

M e r k r l s er a s t r l a 1 x )J a s e n y h ds t y s .
m i h i n r i l y tc n s r sj a i s e k s rj a s e n e k s i ( l )
M a k s a m a la I s a J ; s e n m a k s u nv o t l k u u l L t a
u s e a n r p a a n k r nl a s e n y h ds t y k s e e n ,
r n e r k l s e h a i u a n l e s r r s a y h d r s l y s t e n( )
k o h d a l l er a s t r

Blankory
D a t a n o mriyl ' )
EtelaPohlanmaan
TKY ry
EtelaSa maanTKY ry
Helsng n TKYry
liratranTKY ry
KanlaHameenTTY ry
Kesk SuomenTKY ry
KymenTKY ry
LahdenTKY ry
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LaprnTTY ry

0prskeu paaloimista
(paivisin)ja
vaihinlaen
vuoden

[.likkelnTTY ry

loppuunlatkuvaa.lod. nekyvillUi
arvioiluvalmvuos

PC-KayttAjal
ry
PirkanmaafTKY ry
PohJo
s KarlalanTKY ry
Pohjos Pohjanrnaan
TKY ry

Tyiinanta.la
maksaajasenmaksun
:
fl-l

Satakunnan
TKY ry
SavonTKY ry

1s Henkitiijesen

Sysleemrtyoyhdtslys
ry

J;senmaksuvoidaanveloiltaa

Trelolenkas
|eleen Seurary

lyonantajalla
vain mik6litemAon iiton

a r s r n d i s - S u o m e nT l ^ , Y

yhteisojiisen
Tydnanlajan
luleeantaa
tehensuosl(lmuksensa

Tietojeni
luovutus
kaupallisiin
tarkoituksiin.

tasenyyllahaelaan suoraaf OtaOATAIa

Tietoviikko-lehden
lis.iksivalitsentoiseksi
jasenmaksuun
jasenlehdeksen
sisaltyvdksi
MikroPC,n
L___.1

Ll
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Tietoverkon
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hftp://www.ttlry.fii.
Tark
slaJascn'naksun
suLtruus
I
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I
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