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IL.MESTYMIIME 1M:
Lthti iliwstyy kuusi ktrtaa vuodttta. Julkaistawiksi tarkoitttut kirjoitukwt on kirjoittttawa a4-ftokoiMl1t
papirille koneella ja vain xhdelle puolelte paperia siten, etta teksti voidaan Mllaiunau nonistaa. Lih-
ttin tarkoititun materiaal in toinittanisttta on sovittava paatoinittajan kanwa. Kaikki kirjoitvkftt on va-
ruttettava kirjoittajan ninella ja osoitteella tai puhelinnunerolla, josta kirjoittajan voi tavoittaa. Nini-
Mrkin kaytto on ullittua, mutta toimitukulle on ilmoittttava oikea nini.

IL.MOITLJSHIIMNA.T:
Hukaan l i i tettx varisivu (n. A4-kokoinin ): 500 nk
Koko sivu, mustawalkointn, nonistettu (280 m x 180 m)s 400 mk
Puoli tivua (140 M x 180 m): 250 nk
Ntljannessivu ( 70 im x 90 M): 160 nk
1/8 tivu < 3 5 m n x 90 urn): 100 nk

Pankkixhtexs: KOP-Kaivokatu 127150-565860

M M AKSLJT VLJO2DEKSI 1
Peruijaitn nk (Tietotekniikan liitto
Muu jaun nk hoitaa jmnmaksuper innin)
Opiskelijajasen nk

Perusjasenena naksanasi surma nenee un Tietotekniikan liiton jasenyhdistyksen hyvakti, jonki jittnini
haluat ensisijaisesti olla. Tanan jasenyytesi perusteella lasketaan yhdistyksesi liittokokoustdustuf. Huu
jisen kuuluu useaan liiton jisenyhdittykseen, nutta vain yhtten pcrusjittntni. Naihin nuihin jiMnxhdis-
tyksiin ban maksaa 'muun jastnen' naksun. Tata jasenyytta ei huomioida liittokokousidufttusta UtKtttaitM.

Liiton jiunetuihin kuuluu Tietotekniikka-lehti, ATK-vuosikirja stka nuita jiMnpalviluja. Jawneksi
liittynislonakkiita saa yhdistyksen sih t e e r i l t a stka Tiitotekniikan liitosta, Mikonkatu 19 A, puh. 170 230.
Huitta PC-kayttaJitn xhdittxskoodi 19.
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"AIKA RIENTAA JA KEHITYS KEHITTYY"

sanovat jotkut viisaat. No, aikahan rientaa, sen
huomaa kaikesta ymparillaan. Ja kehitystakin tapah-
tuu. Osa siita on todellista, osa naennaista.

Muistan kunka suurelta tuntui hyppays mekaanisesta
kirjoituskoneesta sahkomekaaniseen. Se tapahtui
minun kohdallani niin hiljattain kuin vuonna 1977.

Siihen aikaan perhessamme kaytettiin kolraeakin kir-
joituskonetta samanaikaisesti. Vuonna 1982 hankin
8-bittisen toimistotietokoneen, aika suureksi osak-
si sen takia, etta muut eivat hairiintyisi yhden
kirjoittaessa yblla tai mybhaan illalla.

Noin puolentoista vuoden ajan ajettiin mikroon
tekstia, opetellen samalla lisa'a terappuja. Sen jal-
keen alkoi laitteesta olla todella hyotya, kun vuo-
sittain lahes samanlaisina toistuvia kirjoituksia
voitiin hieman muuttamalla uusia kayttbkelpoisiksi.
Mika apu siita onkaan ram. opettajan tybssa!

Kirjoitusten aloittaminen on usein vaikeinta, mutta
kun saa esim. pbytakirjan alkurutiinirivit valmiina
muistista, tulee homraa tehdyksi railtei ohimennen.

Sattuman oikusta perheessamme on nyt kaksi toimis-
toluokkaa olevaa mikroa, jotka tosin eivat ole yh-
teensopivia. Molemmat ovat tietokoneajanlaskun mu-
kaan mitattuna lahes esihistoriallisia, mutta tut-
tuja ja riittavan tehokkaita meidan toimiimrae.

Toissa minulla on ns. 16-bittinen, eli big blue.
Kun se ei sovi yhteen kotikoneideni kanssa, joudun
siirtamaan hankalalla tavalla ne tyoasiat, joita
olen omaksi raukavuudekseni tehnyt kotona tahan asti.

Vaikka Lotus on ylivoimainen taulukko-ohjelma, kes-
taa taulukkojen teko kuitenkin kauan. Jalleen alkaa
suuri tyb tuottaa vasta vuoden, kahden kuluttua,
kun vuosibudjetit yra. alkavat toistua. Onhan tie-
tenkin muuta materiaalia, joka toistuu viikoittain
tai kuukausittain. Mutta kerran vuodessa toistuvat
vaativat usein suurimman valmistelutybn.

Niinpa tassa huolestuttaa tuo suuri muutosvauhti
alalla. Tehdyn tybn olisi oltava aina siirrettavis-
sa helpolla tavalla uusille koneversioille. Muuten
tulee tybpaikoilla muutavan vuoden kuluttua suuri
itku ja hammasten kiristys.

Kari Kiravuo

SISALTO: Kansi 1 OOH! 6
Yhdistys ja lehti 2 Saksittua 7
Paakirjoitus ja sisaltb ... 3 Mikrot osuuspankissa 8
Vuosikokous 4 Kirja-arviointi 10
Jasensivu, tarkeaa 5 Mikrd-ilta koulussa 12

KANSI: Kansikuvasta on tarkempi selitys sivun 5 alaosassa.
Huomaa, etta yhdistyksen postiosoite on muuttunut.
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*************************************

** PC-KAYTTAJAT ry:n VUOSIKOKOUS **
*************************************

pidetaan torstaina helmikuun 28. pna 1985 klo
15.00 ATK-instituutissa Topparoikankuja 14
Ita-Pasilassa (messukeskuksen vieressa).

Kasitellaan saantbmaaraiset vuosikokousasiat:

Esitetaan hallituksen vuosikertomus, tilinpaatos ja tilintar-
kastajien lausunto.

2. Paatetaan tilinpaatbksen vahvistamisesta.
3. Paatetaan vastuuvapauden myontamisesta hallitukselle tai muis-

ta toimenpiteista, joihin vuoden kuluessa pidetty hallinto ja
tilit antavat aihetta.

4. Kasitellaan hallituksen esitys vuoden toimintasuunnitelmaksi
ja talousarvioksi.

5. Vahvistetaan jasenmaksujen suuruus.
6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja 5-7 muuta jasenta.
7. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heidan varamiehensa.
8. Valitaan yhdistyksen edustajat Tietojenkasittelyliitto ry:n

kokouksiin.
9. Kasitellaan muut kokouskutsussa mainitut asiat:

• Yhdistyksen saantbjen rekisterbintitilanne ja yhdistysrekis-
terin esittamat sanamuototarkistukset.

10. Muut asiat

Kokouksen jalkeen on vapaata seurustelua, jonka aikana tun-
nettu tietokonekirjoittaja Arto Kytb'honka kertoo kokemuksis-
taan tietokoneiden parissa.

Lisaksi tyoryhmat raportoivat vuoden toiminnastaan ja kertovat
nyt meneillaan olevista ajankohtaisista tapahturaista. Tassa
yhteydessa on hyva tilaisuus esittaa toivomuksia ja ideoita
tybryhmien toiminnan edelleen kehittamiseksi.

Kahvitarjoilu.

Tervetuloa!

* * *

UUTISIA:

- Gentel Oy, joka aloitti toimintansa huhtikuussa 1983 ja oli aluksi IBM PC:n
suurimpia vahittaismyyjia Suomessa, on tehnyt konkurssin.

- Hewlett-Packard on esitellyt kannettavan Unix-koneen HP 207:n eli Integralin.
HP on valinnut laitteeseen Sharpin elektroluminenssinaytbn, vaikka valilla oli
jo huhuja siita, etta valinta kohdistuisi Lohjan vastaavaan nayttbkomponent-
tiin.

- WordStarista on tullut markkinoille taysin uusi versio, WS 2000, josta on py-
ritty tekemaan nykyisten huippuohjelmien veroinen. Ensitiedoista paatellen sii-
na on suunnilleen samat ominaisuudet kuin esira. W®rd Perfectissa.

Kuitenkin vanha WS:kin toimii edelleen yksityiskaytbssa. Oikeastaan siita puut-
tuu vain monirivisten ylaotsikoiden mahdollisuus ja mahdollisuus menna suoraan
halutulle sivulle.
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PC-KAYTTAJAT ry;n TOIMINTAA;
Vuosikokous

pidetaan 28.2. klo 15.00 ATK-instituutissa. Kokouksen jalkeen Arto Kytohonka
esiintyy ja tyoryhmat kertovat toiminnastaan. Kahvitarjoilu. Katso tapahtumat
tarkemmin viereiselta sivulta.

Postilaatikko-ohjelmat

PC-kayttajien hallitus ja tyoryhmat ovat pitkaan tutkineet liittyraismahdolli-
suuksia erilaisiin jo toiminnassa oleviin postilaatikkojarjestelmiin. On kui-
tenkin ilmennyt, etta vanhemmat jarjestelmat ovat jo niin taynna, etta yhtey-
denottojen odotusajat ovat kohtuuttoman pitka't.
Parikinkymmenta kayttajaa lisaa tallaisiin jarjestelmiin merkitsisi liian suur-
ta lisakuormitusta.

Niinpa on paadytty toistaiseksi seuraavaan menettelyyn: Jokainen postilaatik-
koasiasta kiinnostunut tilaa itselleen helmikuun aikana PRINTTI-nimisen lehden,
jonka vuosikerta maksaa vain 39 mk. Itse lehti ei ehka kiinnosta ainakaan am-
mattilaista, mutta tilauksen mukana saa oikeuden kayttaa lehden elektronista
postilaatikkoa. Tama on ehdottomasti edullisin tapa paasta alkuun. Lehden hin-
nan voi viela yrittaa vahentaa verotuksessa.
Tilauksen teet esim. postikortilla osoitteeseen PRINTTI, 00003 Helsinki. Kort-
tiin henkilo- ja laskutustiedot seka maininta halustasi saada yhteys PRINTIN
tietokoneeseen. Toimi kuitenkin nopeasti, PRINTIN tarjous na'illa ehdoilla saat-
olla voimassa vain helmikuun aJan.

Lisaksi tarvitset 300 baudin modeerain, jonka voi vuokrata HPY:lta melko koh-
tuulliseen hintaan, seka raodeemiohjelman, jolla mikrosi pita'a yhteytta modee-
miin. Eniten ta'sta asiasta PC-kayttajissa tieta'a Martti Laiho, puh. 722 711.

Opetusoh jelmatyoryhina

eli OOH-ryhma on ahkeroinut jatkuvasti. Ryhma on itse hoitanut kokouskutsunsa
kirjeitse jasenilleen.
Parhaillaan on menossa SOFTOOL-firman ADROIT (= ADR Online Interactive Training
System) opetusohjelmien esittelysarja. 19.2. oli esittely julkishallinnon so-
velluksista, 21.2. pankkien ja liikelalan koulutussovelluksista.

27.2. klo 16.30 on muiden alojen sovellusten esittely. Ilmoittautuminen Heikki
Makaralle/SOFTOOL, puh. 650 577. Lisatietoja OOH-ryhman toiminnasta saa Tuija
Matikalta, NITEC, puh. 567 2433.

* * *
Taman lehden kansikuva, vaikkakin nayttaa alakoululaisen piirtamalta, on tehty
Apple lie:Ha ja Imagewriter-printterilla. Vaikka monet nyrpistavat nenaansa
Applen ikivanhuudelle ja 6502-suorittimelle, on laitteen valttina se, etta
ohjelmia saa ja niita on riitta'vasti lahes kaikkiin tarkoituksiin. Ellei Suo-
messa satu olemaan, niin USArsta voi tilata varsin vaivattomasti. Toimitusaika
on yleensa alle kuukauden. Mybskin Apple II:n dokumentointi on lahes taydelli-
nen.

Viela nykyaankin tulee uusia ohjelmia markkinoille, kuten esimerkiksi integroi-
tu Appleworks, joka sisaltaa tekstinkasittelyn, taulukkolaskennan ja tietokan-
taohjelman.
Kansikuva on tehty Print Shop-grafiikkaohjelmalla, jonka avulla kuvaan on myos
lisatty teksti. Erikokoisia vakiotekstityyppeja ja -kuvia on kaytettavissa
melko paljon. Kaikki eiva't suinkaan ole nain kulmikkaita. Talla ohjelmalla on
helppo tehda omintakeisia PC-kayttajan onnittelu- kutsu- ja tervehdyskortteja
moniin tarkoituksiin. Lisaa esimerkkeja tama'n lehden takakannessa.
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MIK5I IHMEE5SB? OOH!
OOH -ryhma (eLi QpetusOHjelmaryhrna) perustettiin syksylla -
84, jotta tietokoneavusteisen opetuksen kanssa tavalla tai
toisella tyoskentelevat tai siita kiinnostuneet voisivat
tutustua toisiinsa seka vaihtaa kokemuksia ja mietipiteita.
Ensimmaisen keskusteLun toimintaevas oli selva: jotta voisi
tehda hyvia opetusohjelmia, on oltava selvilla siita, mita
muut ovat saaneet aikaan. Niinpa paatettiin suorittaa yri-
tysvierai luja.

KUINKR5 KJWIKBBN?

Ensimmainen kohde oli Digital (eli DEC), jossa tutustuirnme
interaktiiviseen video-opetusjarjestelmaan nimelta IVI5.
Videon kaytto nayttaa elavoittavan opetusta ja on joskus
"ainoa tapa nayttaa, miten homma hoidetaan".

Seuraavaksi tutustuirnme U5R:n johtavien opeusohjelmatuot-
tajien aikaansaanoksiin DRVfl -Instituutissa. Esilla olleet
ohjelrnat opastivat taval I isimpien tyovatineoh jelmien kay-
tossa.

Joulun alia tama PC -kayttajat r.y:n suojissa toimiva OOH
ryhma kavi NITECissa ottamassa selvaa, mita apua LI5P
tekoalykielesta voisi olla opetuksessa. Vaikutelmaksi jai,
etta viela nupullaan olevat tekoalysovellukset tulevat tar-
joamaan tehokkaita ratkaisuja opetuksen ongelmiin.

MITB NYT?

Kaikki kuultu ja nahty on herattanyt ryhman jasenissa halun
keskustella syntyneista ideoista. Tahan asti vierailut ovat
olleet kovin luentopainotteisia, mika johtunee osaltaan
osanottajien lukumaarasta; 20 hengen ryhmassa, jossa toiset
ovat rniltei tuntemattomia, on hankalaa keskustella vilk-
kaasti. Ongelmanratkaisua edistavan tietojen vaihdon hel-
pottamiseksi tutustumiskaynnit pyritaan jatkossa hoitamaan
5-10 hengen pienryhmissa. Seuraava tutustumiskohde on IBM
PC -pohjainen RDROID - jarjestelma. Siita enemman kirjessa.

MODE IN NITEC

PSlya se on tekoalykin tuumi Matikan Tuija, kun uiskenteli
NITECiin (=Nokia Information Technology Education Center)
tuoteriippumattomaksi koulutussuunnittelijaksi. Jos ja kun
Sinulla sattuu olemaan OOH- tai muuta asiaa, niin kirjoita
Tuija Matikka, NITEC, Hoylaamotie 1 D, 00380 Helsinki.
Puhelimella tavoittaa numerosta 5672433. Soitellaan!
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S A K S I T T U A :

Loppuosa Mauno Saaren
artikkelista "Suuren
harhan vuosikymmen"
(insinBoriuutiset
6.2.1985)

Vuonna 1982 maailman
suurimmat lehdet saivat
kunnian toteuttaa ilmai-
seksi kampanjan viimeisen
vaiheen. "Tietokone tuli
kotiin", oli Newsweekin
kansijuttu, silloin uutinen!
Muut lehdet seurasivat.

Kokonainen lehdiston
uusi haara syntyi kampan-
jan siivelle. Koko tiedon-
valitys oli taydellisesti alis-
tettu kampanjan palveluk-
seen. Ja myos korkeimmat
tahot siita hetkesta lah-
tien, kun Jimmy Carter
esiintyi uutiskuvissa kir-
joittaen muistelmiaan La-
nier-sanarilla.

Vuosikymmenessa asiat
ovat kehittyneet. Useim-
mat yrirykset eivat enaa
rulisi toimeen ilman auto-
maattista tietojenkasitte-
lya. Eivat tulisi, koska nii-
den kontaktit tietokoneis-
tuneeseen ymparistoon
katkeaisivat.

Eiko siis muka tietokone
ole tamfjn elintasomme se-
litys? Eiko muka sen avul-
la ole kyetty kaikkeen, mi-
hin maailmassa nyt on
kyetty? Avaruuden valloi-
tukseenkin?

Moneen ja kaikkeen,
kylla. Luen uutisia ihmis-
kunnan suurimmasta uhas-
ta, avaruuden aseistami-
sesta ja epatoivoisista yri-
tyksista torjua se. Teknii-
kan saavutusten ydin on

totaalin tuhon hivuttautu-
minen askeleen verran la-
henunas.

Luen jutun satelliitti-
ihanuudesta. Pian meilla
on sata kanavaa tietomaa-
ilmaa ja infoaikaa olohuo-
neessa.

Olen asunut hetken Los
Angelesissa, jossa taman
pirun kotikolo on. En jak-
sanut edes niiden 40 kana-
van kanssa, jotka Holly-
woodin laitamalla toimi-
vat.

Sata kanavaa maailman-
viihdetta, tietoa, infoa!
Hyva luoja, me todella hu-
kumme sontaan.

New Yorkissa kysaisin
amerikkalaiselta liikkeen-
johtajalta jotain yhdente-
kevaa tietokoneista. Ker-
rottuaan kyberfobiasta,
pahoinvointia ja muita oi-
reita aiheuttavasta tieto-
konekammosta, han jat-
koi: "Mutta h'saksi joilla-
kin on pahempia oireita;
he toimivat vain, kun tie-
tokonekin toimii. Kun ruu-
ru pimenee, paassakin pi-
menee. He eivat pysty
ajattelemaan, heista kat-
keaa virta."

Automaatio on apu mo-
neen, se tekee paljon ja
kunnolla.

Automaatio lisaa kapa-
siteettia ja mahdollisuuk-
sia, mutta ei muuta.

Automaatio ei lisaa
alya, puhumattakaan vii-
saudesta. Pahimmillaan se
tekee mahdolliseksi minka
hyvansa asian todistami-
sen miksi tahansa. Pahim-
millaan se orjuuttaa kayt-
tajan ohjelmiinsa, pakot-
taa tuijottamaan tosiasioi-
ta ja lopettamaan ajatte-
lun.

Yhtio ja johtaja pelkaa
putoavansa kuvioista. Se
satsaa infoaikaan. Perheen
isa pelkaa jattavansa lap-
sensa heitteille, vaille
mahdollisuuksia ja tekee
ostopaatoksen. Sita auttaa
huono omatunto: tahan
kuntoon olen maailman jo
saanut, mitaa'n en voi tar-
jota kuin olemattomaksi
kutistuneen tulevaisuuden.
Ostan siis Commodoren!

Ja miksipa ei. Tiedotus-

valineet ovat siirtaneet yk-
simielisen hurmion kulut-
tajan paankuoren sisalle.
"Kuluttajatieto" kertoo et-
t3 PC tekee "muun muas-
sa mita vain". Se on hyo-
tya, huvia ja valttamatto-
myytta. Pelien lisaksi niilla
pystyy kotona muun mu-
assa esimerkiksi tekemaan
budjetin ja seuraamaan si-
ta herkeamatta. Ja esimer-
kiksi muun muassa yllapi-
tamaan tiedostoa kirjastos-
taan. Ja sitten esimerkiksi
muun muassa tallenta-
maan ja kayttamaan re-
septeja.

Peh'en lisaksi, esimer-
kiksi muun muassa.

Olemaan joka hetki tus-
kallisen tietoinen siita, et-
teivat rahat riita.

Yllapitamaan tiedostoa
Joenpellon, Paatalon ja
Lehvaslaihon kirjoista ja
Spectrumista.

Nappailemaan margarii-
nisella etusormella nakki-
kastikkeen ohjeet ruutuun.

Tai muun muassa mita
vain.

Taman kirjoitettuani luen
myrtyneena amerikkalais-
ta viikkolehtea. "Joko tei-
da'n kotinne komerossa on
Personal Computer", ot-
sikko kysyy.

Ironiaa, liian myohaan.

Mauno
Saari
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bakari Ikonen
OSUUSPANKKIEN MIKROTIETOKONEKAYTTO (jatkoa numerosta 7)

Miksi mikro

Aiemmin olen kuvannut tyonjakoa suurkoneen,
ja mikron va'lilla.

Keskuskone

Mikrot

minikoneen

Mikrotietokoneen osalta on ymmarrettava, etta kysessa
on nimityksen mukaisesti pienikokoinen ja -tehoinen
laite. Na'in ollen suuryrityksessa paras kayttbalue
laitteistolla on tehtavakohtaisissa toiminnoissa keski-
tetyn tletojenkasittelykaluston tukemana. Toisaalta
suuri osa tehtavista ei vaadi valittomia ulkoisia yhte-
yksia.

Periaatteessa kaikki tarvittavat tietojenkasittely-
toiminnot olisi mahdollista ratkaista riittavan suu-
rella keskustietokoneella. Kaytannb'ssa tilanne on
kuitenkin toinen koko valtakunnan alueella toimivassa
yrityksessa.

Kriittisin tehtava pankin keskuskoneella on rahalii-
kennetta hoitava ajantasajarjestelma. Taman hairib'tb'n
toiminta on turvattava kaikissa kuormitustilanteissa.
Tarvittaessa muut tybt, mm. osituskayttb, siirtyvat
jonoon odottamaan riittavia resursseja. Na'in vastaus-
aika pa'atekayttajalle muodostuu satunnaiseksi ja saat-
taa kestaa jopa tunteja.

Vastausaikaongelma olisi ratkaistavissa laitteisto-
laajennuksilla, mika sekin tietysti maksaa. Kun ky-
seessa on voimakkaasti kasvava kayttajien omatoiminen
tietojenkasittely, jonka kapasiteettitarve on turvatta-
va, joudutaan na'in jatkuvaan laajennuskierteeseen.
Tallaisen hallinta suunnitelmallisesti on mahdoton
tehtava.

Jos kaikesta hankaluudesta huolimatta paadytaan taysin
keskitettyyn ratkaisuun, tulee seuraavaksi ongelmaksi
tietoliikenne ja sen kapasiteetti. Paatelaitteet la-
hettavat jatkuvasti viesteja ja vastaanottavat tietoja
paakoneelta. Kuormitus ei ole tasainen vaan eri pai-
van, viikon ja kuukauden aikoina kapasiteettitarve
vaihtelee. Laitteisto on rakennettava suurimman tar-
peen mukaan, jotta jarjestelma olisi kayttokelpoinen.
Na'in tietoliikennetta varten joudutaan laajentamaan
siihen erikoistunutta kasittelykoneistoa.

Taydellisesti keskitetyssa ratkaisussa ajaudutaan kes-
kimaaraiseen kapasiteettitarpeeseen na'hden merkittava's-
ti ylisuureen tietojenkasittely- ja talletuslaitteis-
toon. Ta'ma johtaa suureen yllapitotyomaara'an ja sitou-
tumiseen.

Mikrojen vahva ominaisuus on ohjelmisto. Vastaavaan
monipuolista loppuka'yttajalle soyeltuvaa laiteriippu-
matonta ohjelmistoa ei ole suurkoneille yleisesti saa-
tavissa.

Parhaaseen tulokseen paastaan, kun rakennetaan jarkeva
tyonjako keskuskoneen ja mikrokaluston valille.
Paikallisella pienlaitteistolla saavutetaan joustavuus
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ja edullinen resurssien jako tarpeen mukaan. Kehitysta
voidaan ohjata kussakin kayttajaymparistbssa pienin
investoinnein, jolloin ylikapasiteettia ei synny.

Suuri osa konttorirutiineista on henkilb- tai tehta-
vakohtaisia, jotka eivat edellyta jatkuvia ulkoisia
yhteyksia. Tarvittaessa yhteydet rakennetaan paikal-
lisverkoilla ja linjasiirtoina suuremmille koneille
joko ajantasaisesti tai eralahetyksina.

Kapasiteetin lisays tapahtuu pienin kustannuslisin,
mika mahdollistaa mybs pienen riskin. Kun hankinnat
suunnitellaan tybpistekohtaisina, on kannattavuus help-
po laskea. Kaytannbssa paastaan yleensa alle vuoden
takaisinmaksuaikoihin kunkin laitteen osalta. Tietysti
suuri maara halpoja koneita ja ohjelmistoja muodostaa
huomattavan investoinnin, mutta perustana on koko ajan
kannattavuus ja palvelujen kehitys.

Keskitetyssa atk-organisaatiossa tehtavat odottavat
toteutusvuoroaan jonossa. Uuden sovelluksen lasken-
nallinen odotusaika on yleensa 2 - 5 vuotta. Kaytan-
nossa kaikki tehtavat eivat ole yhta tarkeita, jolloin
kiireelliset ohittavat "va'hemman tarkeat". Yksittaiset
toimintokohtaiset sovellukset ovat aina naita va'hemman
tarkeita.

Backlog

Omatoimisuus

Nakyvan jonon lisaksi on piileva jono. Siihen kuuluvat
tehtavat, joita ei koskaan ilmoiteta odotuslistalle,
koska odotusajan tiedetaan muodostuvan kohtuuttomaksi.
Taman jonon pituus on yleisesti arvioitu vuosikymmenik-
si, jopa vuosisadoiksi.

Toimiva suurkonesovellus on mybs ongelmallinen, silla
sen muuttaminen on vaikeaa. Muutostyb joutuu saman-
laiseen jonoon kuin uusi sovellus. Pienikin muutos
aiheuttaa viiveita ja suhteellisen suuren tybmaaran.

Mikrotietokoneilla kayttaja voi itse laatia omien tar-
peidensa mukaisia rutiineja. Useimmiten rutiinit ovat
teknisesti yksinkertaisia toteuttaa saatavilla olevilla
yleisohjelmistoilla. Toteutus ei vastoin yleista kuvi-
telmaa edellyta systeemitybn teorioiden tuntemusta
sen sijaan vankkaa tehtavaalueen tuntemusta.

Helppokayttbisilla yleisohjelmistoilla mybs yllapito on
joustavaa. Kayttaja voi milloin tahansa tehda tarvit-
tavat muutokset. Koska sovelluksen laadinta on nopeaa
ja na'in vahan kustannuksia vaativaa, voidaan jopa koko-
nainen sovellus havittaa ja laatia uusi tilalle.

Luonteeltaan sovelluskehitys poikkeaa perinteisesta
atk-tybskentelysta. Koska tehtavat ovat rakenteeltaan
pienimuotoisia ja yksittaisia tehtavaalueita tukevia,
ei vaihejakomallien tuntemusta tarvita. Kokemusten
mukaan erillisia ajanvarauksia mikrosovellusten laadin-
taan tarvitaan kayttajayksikbissa vahan. Usein na'ma
tehtavat voJdaan toteuttaa oheistoimintoina.

lulos ei aina valttamatta ole atk-teknokraatin mittojen
mukaan loistava, mutta sen sijaan kaytannbn kannalta
toimiva ja tuottava. Uhratut kustannukset ovat vaha'i-
set, saatu hybty sen sijaan huomattava.
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KIRJA-ARVOSTELU: Kari Kiravuo

Tracy Kidder: KONEEN HENKI
Alkuteoksen nimi: The Soul of a New Machine (Painettu vuonna 1981)
Suomennos: Saima-Liisa Laatunen
Kirjayhtyma 1984, 303 sivua.

Pari vuotta sitten osui silmiini Elektroniikka ja automaatio-lehdessa otsikolla
'Insinbbrien lahjavihje' julkaistu juttu ta'man kirjan alkuperaispainoksesta.
Siina Jukka Ranta suositteli kirjaa lampimasti ram. seuraavin sanoin:

"Kirja on mielenkiintoinen. Se on jannitysromaani vaativasta kehitys-
tybsta. Mutta silla on muutakin annettavaa kuin vain jannitys.
Kirja on mybs syvasti inhimillinen. Henkilbt esiintyvat omilla nirail-
laan, omine inhimillisine puutteineen. Henkilbt eivat ole teraksen-
kovia, valkkyja teknokraatteja. He saattavat olla vasyneita, masentu-
neita, artyyntyneita tai ja'ttaa hommat sikseen."

Jukka Ranta kertoi kirjasta paljon muutakin. Tuosta kirjoituksesta lahtien on
mieleni tehnyt etsia tama kirja kasiini. Asia on kuitenkin aina jostakin syysta
ja'anyt kiireellisempien alle. Niinpa ilahduin, kun sain luettavakseni sen suo-
mennetun version.

Kirja kertoo Data Generalin toimista vuonna 1978, eli aikoina, jolloin Digital
Equipment Corporation oli juuri tuonut markkinoille 32-bittisen VAX-supermini-
koneensa, jonka myynti oli lahtenyt hyvin kayntiin.

Data Generalilla ei ollut mitaan vastaavaa tarjottavana, ja oli pelattavissa
markkinoiden menetys. Joitakin suunnitelmia oli, mutta osastot riitelivat niis-
ta keskenaan. Data General oli valmistanut aikaisemmin NOVA-tietokoneita ja sen
jalkeen Eclipse-sarjan koneita. Nyt pyrittiin uuteen koneeseen, jonka haluttiin
lisaksi olevan yhteensopiva aikaisempien koneiden ohjelmistojen kanssa.

Erilaisten ristiriitatilanteiden kautta muodostettiin yhtibbn kehitysryhma
uutta konetta varten. Koska tulosten oli nayttava mahdollisimman pian, oli
etsittava tehokkain menettelytapa. Todettiin, etta tavanomainen projektityb
kestaisi sietamattbman kauan.

Niinpa paadyttiin mielenkiintoiseen uhkayritykseen, jossa oli mybs suuret epa-
onnistumisen nahdollisuudet. Kcottiin rvhrna, kolmisenkvmnenta henkeji. jossa oli
vetajina muutamia kokeneita suunnittelijoita. Naiden avuksi palkattiin suoraan
oppilaitoksista lahjakkaita insinbbreja.

Suuri joukko kokemattomia insinooreja oli uhkayritys, mutta siina oli mybs
mahdollisuus. He eivat viela tienneet, mita pidettiin mahdottomana ja olivat
valmiit tekemaan sellaistakin. Olivathan he mybs halvempia kuin raskaan
sar jan ammnt t i 1 ni set .

Joukko jaettiin kahteen osaan, laitesuunnittelijoihin ja mikrokoodisuunnitteli-
joihin. Edelliset kutsuivat itseaan nimella 'Hardy Boys' ja jalkimmaisista tuli
pinn 'Micrnkids', suomonnettunn 'mikrokaknroita'.

Kirjassa kuvaillaan naiden ryhmien ja yksittaisten henkilbiden taustaa ja
suhtautumista tybhbn projektin kestaessa ja hieman sen jalkeenkin. Tietenkin
taustalla kuvataan mybs koko ajan itse tybn kulkua. Osa joukosta kesti paineen
alusta loppuun melko hyvin. Jotkut taas kyllastyivat kesken ja lahtivat tiehen-
sa. Kuitenkin projekti ja'tti jokaiseen jalkensa * jollakin tavoin.

Eras taman projektin erikoisuus oli se, etta kirjailija paastettiin seuraamaan
koko tybta niin lahelta, etta hanen oli mahdollista kirjoittaa tapahtumista
kirja. >
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Tracy Kidder sai valmiiksi kirjansa 1981, siis projektin paattymista seuraavana
vuonna. Kidder on itse perehtynyt tietokonetekniikkaan ja nayttaa pystyvan
kertomaan siita sujuvasti raaallikollekin.

Vuonna 1982 Kidder sai tasta kirjastaan tietokirjojen Pulizer Prize-palkinnon.
Kirja on vetavasti kirjoitettu ja jannittava, ja sen lukee mielellaan nopeasti
loppuun saakka.

Lukemisesta minulle jai kuitenkin sellainen tunne, etta moni kirjan huippukohta
on suomennettaessa latistunut sanavalinnan takia, va'ha'n niinkuin kohokas kolah-
duksesta. Monissa kohdissa olisi huoletta voinut kayttaa Suomessa yleisesti
kaytettyja slanginomaisia ammattinimityksia sen sijaan etta on varovasti lai-
nausmerkkien sisalla esitetty jonkinlainen kirjallinen versio asiasta. Ehka
asialla ei olisi kovin paljon merkitysta, jos lukijanakin olisi maallikko,
mutta kun tallainen kirja kiinnostaa erityisesti ATK-ammattilaista ja jonkin
verran myos harrastajaa...

Harmillista, etta en ole itse vielakaan ehtinyt etsia kasiini alkuteosta, enka
siis ole paassyt vertailemaan tekstia rivi rivilta niissa kohdissa, jotka
jaa'va't vaivaamaan mielta. Sen jalkeen kun itse luin kirjan, olen kuullut kah-
delta ATK-ammattilaiselta, jotka ovat lukeneet seka alkuteoksen etta suomennok-
sen, etta heille on tullut aivan sama vaikutelma, tosin paljon voimakkaampana
kuin minulla.

Muutamia poimintoja kirjan varjoisemmista puolista:

- Sivulla 243 sanotaan: "... na'ki mielellaan Data Generalin huiputtavan kansal-
lista TV:ta."

Mahtaako kukaan osata sanoa, mita USArssa voitaisiin tarkoittaa kansallisella
TVrlla? Kirjailija on nimittain tarkoittanut NBC-tv-yhtiota, jonka erisnimi on
National Broadcasting System. Yhtio on yksi kolmesta yhta suuresta yksityisesta
tv-yhtiosta, joten nimea ei olisi pitanyt yrittaa kaantaa.

Mutta varsinainen taustajuju, jota suomalaisen kaantajan ei tarvitsekaan tie-
taa, on siina etta NBC:n omistaa RCA, joka taas on ollut USA:n markkinoilla
mm. tietokonevalmistaja ja siis DG:n kilpailija.

- Firman nimi 'Parasitic Engineering' on kaannetty sanalla Loisinsinoorit. Nain
on sanan merkitys muutettu ja firman nimessa esiintyva juju latistunut.

- Sivulla 268 on nain kirjoitettu lause: "Enemman kuin kaksi viittakymmentakuut-
ta K:ta, Holberger sanoi katsellen. . ." Kuulostaa hieman epatavalliselta
ilmaisulta.

- Sivulla 297: "Seuraavien puolentoista vuoden aikana Data Generalin osuuksien
arvo laski, sitten kaantyi nousuun ja..." Vaikka sana tarkoittaa sanakirjan
mukaan myos osuutta, on Suomessa tapana tassa yhteydessa puhua osakkeista.

Kaannb's on aina jossakin ma'arin subjektiivisesti arvioitava asia. Lukija tun-
tee, etta kaannos on hyva tai etta se ei ole. Tassa tapauksessa olisin kylla
jattanyt kaantamatta suuren osan varsinaista ATK-terminologiaa, koska se olisi
siten sailyttanyt yksikasitteisen ymmarrettavyytensa. Nyt pysahdyin turhan
usein aprikoimaan, mika onkaan ollut alkutekstin sana, jotta olisin ymmartanyt
lauseen tarkoituksen.

\

Kaikesta huolimatta suosittelen kirjaa. Tallaisia teoksia ei ole kovin paljon
tarjolla. Se alkukielinenkin teos kiinnostaa minua edelleen niin paljon, etta
taidanpa kaivaa sen viela jostakin luettavakseni.
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Sakari Ikonen

MIKRO-ILTA

Lasten ja imevaisten suusta kuulee vanhan sanonnan
mukaan totuuden. Seuraavassa on yksi innostuksen il-
maisu Keravalta Lapilan 5:nnen luokan oppilailta.
Teksti on oppilaiden itsensa kirjoittama MikroMikko-
2:lla Wordstar-ohjelmalla. Aiheena on luokkatoimikun-
nan jarjestama mikrotietokoneilta.

Koulussa jaettiin laput ,joissa ilmoitettiin mikro-
illan alkavan kello 18.30 keskiviikkona 14.11.

Oli pa'atetty, etta iltaan tulisi nelja tietokonetta:
kaksi IBMrn PC:ta, APPLEZe ja Nokian Mikro-Mikko 1.

Koneet oli sovittu tuotavaksi ennen varsinaisen ohjel-
man alkamista.

Sakari Ikonen piti lyhyehkon esitelman tietokoneen
sisallb'sta ja sen toiminnasta. Saimme oppia, etta tie-
tokoneen na'ppa'imistS = sen korvat ja koneen sisalla on
peikko. (Mikro-Mikon tapauksessa sen nimi on Mikko ja
Applessa "Omenamies".) Kaikille jaettiin disketti,
josta opittiin ettei sen keskustaan saa koskea, silla
siten se menee rikki.

Oppilaat ja pikku- tai isosisarukset jaettiin neljaan
ryhmaan ja jokainen ryhma oli kussakin koneessa noin 20
minuuttia.

Toisessa IBM PC:een koneessa oli Kouluohjelma, jonka
olivat tehneet Ailasmaat.Tietokone kysyi:nimea, (etu-ja
sukunimea). Mieluisinta ja inhoittavinta oppiainetta
seka yhden kertolaskun.

Sen lisaksi kone vahan haukkui ja vitsaili meille.

Toisessa IBM:n PC:ssa oli Decathlon joka oli kymmenot-
telpeli. Mielestani juoksuljit ja keihaanheitto olivat
mukavimmat lajit.

Apple 2 e:lla sai piirtaa tai pelata sabotagea.

Piirta'minen tapahtui hiirella, joka ei ollut kovin
helppoa.Hiiri ei ole suinkaan mika'a'n tavallinen hiiri,
vaan ohjaussauvan tapaan toimiva kohdistimen siirto-
laite, jota liikutellaan poydan pinnalla.Kun hiirta
liikutellaan poydan pinnalla, niin sen sisalla oleva
kumipyb'ra valittaa tietokoneelle hiiren aseman siirty-
mista vastaavat muutokset vaaka- ja pystysuunnassa.Ta-
saisella alustalla tulee ruutuun kuva.

^MikroMikko oli myb's yksi koneista.Koneessa pelattiin
Noppia ja Muuria.Noppi on laskupeli .Muuri taas era'a'n-
lainen tarkkuuspeli.

Kun olivat pelanneet jokaisella koneella sai menna
mihin tahansa koneeseen.
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Noppi-laskupeli oli samalla kilpailu.Siina kilpailtiin
pisteista.

Ilta hamartyi ja kello lahestyi yhdeksaa.Talon piti
olla yhdeksalta tyhja.Viimeiset pelaajat lahtivat vasta
puoli kymmenelta.

Decathlon oli mukava peli, jota pelasimme IBM:ssa. Se
on kymmenottelupeli jossa on loistavia lajeja. ensim-
mainen laji jota pelasimme oli sadanmetrin juksu. Pela-
simme myb's pituushyppya joka on aika vaikeaa.Jotkut
ottivat tonnin vauhdin ja lensivat hienosti nenalleen.

Juoksimme myb's neljaasataa metria, jossa kadet suoras-
taan tarisivat kun painoimme nappaimistoa.

Mikro-Mikossa pelattiin Noppi-pelia, jossa jokainen
osallistuja sai palkinnoksi tarran.Lisaksi kuusi paras-
ta sai Hippo-tarran.

Tulosluettelo oli seuraava:
Pasi Pietikainen 588 pistetta

(hylattiin dopingin takia, sita oli
kaksi vuotta liikaa)

(7-luokkalainen, S.I. huom.)

1. Ville Lbfman 552

2. Marko Gronroos 506

3. Pia Hamalainen 499

4. Mika Savela 498

5. Mari Savela 487

6. Sasha Makila 478i

Disketti = Millin paksu noin 10*10 cm kokoinen levy,jo-
ta kaytetaan tiedon ja ohjelmien tallentamiseen.

Nappaimmisto = nappaimmiston a\ulla keskustelet tieto-
koneen kanssa.

Grafiikka = kun naet monitorissa tarkkoja kuvia, naet
grafikkaa.

Noppi = Kaisan Mikro-mikossa oleva kertolaskupeli.
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