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LEHDEN ILMES-TYMI NE N :
Lehti ilmestyy kuusi kertaa vuOdessa. Julkaistaviksi tarkoitetut kirjoitukset on kirjoitettava a4-kokoiselle
paperille koneella ja vain yhdelle puolelle paperia siten, etta teksti voidaan sellaisenaan monistaa. Leh-
teen tarkoitetun materiaalin toimittamisesta on sovittava paatoimittajan kanssa. Kaikki kirjoitukset on wa-
rustettava kirjoittajan nimella ja osoitteella tai puhelinnumerolla, josta kirjoittajan voi tavoittaa. Nimi-
merkin kaytto on sallittua, mutta toimitukselle on ilmoitettava oikea n i m i .

11_ M 01 TLJSMI IM N
Mukaan l i i t e t t y varisivu (n. A4-kokoinen ): 500 mk
Koko sivu, mustavalkoinen, monistettu (280 ran x 180 mm): 400 nk
Puol i s ivua (140 mm x 180 men): 250 nk
Neljannessivu ( 70 ran x 90 mm): 160 mk
1/8 sivu ( 35 mm x 90mm): 100 mk

Pankkiyhteys: KOP-Kaivokatu 127150-565860

M M AKSLJT VLJODE KSI 1 <? © 5 :
Perusjasen 100 mk (Tietotekniikan l i i t to
Kakkosjasen 50 mk hoitaa jasenmaksuperinnan)
Opiskelijajasen 50 mk

Perusjasenena maksamasi surnna menee sen Tietotekni ikan li iton jasenyhdistyksen hyvaksi, jonka jasenena
haluat ensisijaisesti olla. Tarnan jasenyytesi perusteella lasketaan yhdistyksesi liittokokousedustus. Hen-
kilo voi kuulua useaan liiton jasenyhdistykseen, mutta vain yhteen perusjasenena. Muihin jasenyhdistyksiin
ban maksaa 'kakkosjasenen' maksun. Tata jasenyytta ei huomioida 1iittokokousedustusta laskettaessa.

Liiton jasenetuihin kuuluu Tietotekniikka-lehti, ATK-vuosikirja seka muita jasenpalveluja. Jaseneksi
l i i t tymislomakkeita saa yhdistyksen s ih tee r i l t a seka Tietotekni ikan liitosta, Mikonkatu 19 A, puh. 170 230.
Muista PC-kayttajien yhdistyskoodi 19.
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YHDISTYS KASVAA JA TOIVOTTASTI KEHITTYYKIN

Jasenmaara on kasvanut melko voimakkaasti, viime
kesan viidestakymmenesta marraskuun 85:n kautta
helmikuun 115:een. Tama osoittaa, etta PC-kayttajat
on tullut tunnetuksi ja havaittu tarpeelliseksi.

Silloin talloin joku ulkopuolinen kuitenkin ottaa
yhdistyksen nimen tosissaan, ja uskoo etta me puu-
hailemme pelkastaan IBM PC:n kanssa. Niin etta
oikaiskaapa, hyvat jasenet, tallaiset kasitykset ja
kertokaa, etta PC-kayttajat on laitemerkeista riip-
pumaton jarjesto.

Taman lehden toimittaminen on ollut alusta lahtien
minun 'harrastuksenani'. Yhden ihmisen on kuitenkin
vaikea yksin pyorittaa tallaista projektia edes
jotakuinkin saannollisesti.

Nyt on lehden toimitus kasvanut 100%:lla, kun OOH-
ryhman vetaja Tuija Matikka on tullut mukaan toimi-
tustybhon. Tervetuloa!

Tuija on kulkenut DAVA:lta Kirjayhtyman kautta
Nokian koulutuskeskukseen NITECiin ja on nykyisin
kovin kiinnostunut mikrotietokoneiden vaikutuksesta
ihmisten ajatteluun ja kayttaytymiseen, psykologi
kun on. Varsinaisen PC-kokemuksensa ban on hankki-
nut 8-bittisella Z-80-koneella, aivan kuten mina-
kin.

*

Tama kevat menee huikeata vauhtia ja kalenteri on
oikeastaan jo tayttynyt kesakuun alkuun saakka.
Nayttaa silta, etta kovin paljon ei yhdistyksessam-
me enaa ehdi tapahtua taman talvikauden aikana.

Yleensakin tuntuu silta, etta talla aktiivijoukolla
pystytaan suunnilleen pyorittama'an nykyisenlaajuis-
ta toimintaa. Toiminnan suuntaa voidaan tietenkin
rukata, mutta ajankayttoa ex kovin paljon.

On muuten mukavaa, etta tilaisuuksissamme on naky-
nyt myos muissa kerhoissa aktiivisia jaseniamme. Ja
olemmehan me vierailleetkin. Siita yhteistyo vain
paranee.

Kari Kiravuo

SISALTO: Kansi 1 Karsitko teknostressista? . 6
Yhdistys ja lehti 2 Puhegeneraattori 8
Paakirjoitus ja sisalto ... 3 Mainos, saksittua 9
OOH-ryhma 4 Huomioita kirjoittamisesta 10
Jasensivu 5 Kovalevyn varm.kopiointi .. 12

KANSI: Ohjelmien integrointi on paivan sana. Integrointia kylla kai-
paakin, kun on aikansa leikkinyt erillisilla ohjelmilla ja
syottanyt koneeseen disketin toisensa peraan. Siirtyminen
tekstinkasittelysta laskutaulukkoon ja rekisteriin pitaisi
saada yhta helpoksi kuin se oli vanhalla kirjoituskoneella.
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HEUREKA -- Opiskellen luovaksi

Tiesitko, etta luovuus ei ole vain nerojen etuoikeus,
vaan kenen tahansa opittavissa harjoittelun avulla?

OOH-ryhman mukana Sinulla on tilaisuus tutustua luovuu-
den multi-mediakoulutuspakettiin, joka sisaltaa kirjal-
lista materiaalia, TAO-materiaalia ja seminaarin:
HEUREKA -- Opiskellen luovaksi!

TenCGRE: TAO-ohjelrnan laadintajarjestelma

Saman kokoontumisen aikana saat tiivista tietoa TAO-oh-
jelman laadintajarjestelmasta, TenCORE:sta, jonka olemme
havainneet varsin kayttokelpoiseksi ja kohtuuhintaiseksi
laadintajarjestelmaksi (authoring system).

TenCORE on ohjelmointikieli- ja hyotyohjelmisto, joka
kay IBM PC:lle ja ns. klooneille (Olivetti M24, Ericsson
PC, ITT XTRA ym). Sen idea perustuu samoille periaat-
teille kuin TAO:n uranuurtajajarjestelman, PLATO:n, ja
se tarjoaa suhteellisen laajan valikoiman PLATOrn hie-
nostuneita ja nimenomaan TAO-kayttoon tarkoitettuja omi-
naisuuksia. TenCORE:n kehittajat olivat tiivisi:i mukana
itse PLATOrn kehitys- ja sovellutustyossa ja edustavat
siis melkein kahden vuosikymmenen TAO-kokemuksia.

HEUREKAan ja TenCORE:iin Sinua perehdyttavat koulutussuun-
nittelija Anni Tuikka (Markkinointi-instituutti) ja TAO-
ohjelm :.en kehittamispaallikko James Trueblood
(Markkinoinnin KehLttamiskeskus).

PC-KAYTTAJA SIVU 4 2/1985
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PC-KAYTTAJAT ryrn TOIMINTAA:

Vuosikokous pidettiin 28.2. ATK-instituutissa. Viimevuotinen hallitus sai tili-
ja vastutivapauden. Valittiin uusi hallitus, jonka henkiloluettelo on yhta
lukuunottamatta entinen. Osmo Jauri oli j Imoittanut, ettei ban ole kaytettavis-
sa. Tilalle valittiin Tuija Matikka. Tilintarkastajiksi valittiin edelleen Osmo
Merila ja Heikki Saloniemi. Liittokokousedustajaksi nimettiin Pekka Lahti.

Uusi hallitus jar jestaytyi 19.3.85. Kokoonpano on seuraava:
Puheenjohtaja: Sakari Ikonen OKO
Varapuheen johta ja: Kari Ki ravuo Yleisradio
Sihteeri: Pekka Lahti VTKK
Taloudenhoitaja: Martti Pitkanen APLcomp ky
Jasenet: Tuija Matikka Oy Nokia Ab/NITEC

Paula Miinalainen PM-Data Oy
Martti Laiho Oy Porasto Ab
Risto Saarni STK

Vuosikokouksen yhteydessa oli kaksi keskustelun aihetta. Postilaatikoista ja
erikoisesti Printin Honey(vell)-laatikosta kertoi Harri Hursti ja jarjestelmaa
esiteltiin Martti Laihon laitteilla. Tietokonekokemuksistaan kertoi lennokkaas-
ti Arto Kytohonka.
Kytbhonka oli varsin kriittinen laite- ja sof tistoimittajia kohtaan, joilta ei
ole paljon apua herunut hanen kamppaillessaan vaikeuksien keskella. Tamahan on
monelle tuttua. Hyva puo.li on tietenkin, etta asiat oppii itse melko hyvin, jos
on aikaa ja tarmoa omaksua ne kantapaan kaut.ta.

Keskustelu aiheista oii varsin "ilkasta ja olisi saattanut jatkua aamuun saak-
ka. Se lopetettiin kuitenkin puolivakisin vaha'n sen jalkeen kun kokoustilojen
varatisaika oli paattynyt.

* * *

Postilaatikkoasi-a
Toistaiseksi suositeilaan seuraavaa raenettelya: Jokainen postilaatikon kaytosta
kiinnostunut tilaa itselleen PRINTTI-nimisen lehden, jonka vuosikerta maksaa 39
mk. Itse lehti ei kiinnostane ainakaan ammattilaista, mutta tilauksen mukana
saa oikeuden kayttaa lehden elektronista postilaatikkoa. Tama on ehdottomasti
edullisin tapa paasta alkuun. Lehden hinnan voi viela yrittaa vahentaa verotuk-
sessa.
Lisa'ksi tarvitset 300 baudin modeemin, jonka voi vuokrata HPY:lta tai PTH:lta
(postilta) melko kohtuulliseen hintaan, seka modeemiohjelman, jolla mikrosi
pitaa yhteytt'i modeemiin.
Eniten asiasta PC-kayttajissa tietaa Martti Laiho, puh. 722 711.

* * *

Opetusohjelmatyoryhma eli OOH-ryhma kokoontuu ma 15.4.85 klo 16.30 Markkinoin-
ti-Instituutissa, foolontullinkatu 6. Katso ilmoitusta toisaalla tassa lehdes-
sa.
Lisatietoja OOH-ryhman toiminnasta saa Tuija Matikalta, NITEC, puh. 567 2433.

* * *

Integrointi- ja ka'Ytto.i'a'r jestelmatyoryhmat kokoontuvat ke 24. A. ja ke 15.5. klo
16. Aiheet ja paikat viela lopullisesti lukkoon lyomatta. Varaa kuitenkin aika.
Lisatiedot Martti Laiholta, puh. 722 711.

* * *

Syksyksi kehitellaa'n kokoussar jaa, jossa kokeneet kayttajat esittelevat tunnet-
tuja ja kiinnostusta herattavia ohjelmia, kuten Wordstar, Multiplan, Lotus 1-2-
3, Word Perfect, K-mies, Symphony jne.
Tarkoituksena on, etta esittelyn jalkeisessa keskustelussa valotetaan viela
na'iden ohjelmien kayttoa eri puolilta ja vertaillaan ohjelmia keskenaan.
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KARSITKO TEKNOSTRESSISTA ???

Californian piilaaksossa tyoskenteleva psykoterapeutti
Craig Brod on saanut hoidettavakseen tietokoneen murta-
mia ihmisia'» Ha'n va'itta'S, etta' oireet ovat niin yhte-
neva'iset, ettM voidaan puhua uudesta taudista nimeltSSn
TEKNOSTRESSI.

Se alkaa salakavalasti. Ensimma'inen oire on ajan tajun
katoaminen: "Joo joo ma tuun ihan kohta syoma'Sn. Ma'
teen vaan par! pikku juttua", Kun hSn on valmis lou-
naalle, muut ovat jo sikeasti yopuulla.

Toinen oire on kohtuuton keskeytyksista a'rsyyntyminen.
Vaikka ohjelmoijat tyoskenteleva't yhteisissa' tiloissa,
he ela'vat omissa maailmoissaan, juovat litroittain
kahvia ja syovSt "va'ha'n sa'mpyla'S", kukin yksin oman
pa'a'tteensa Sarella. Muista kuin ohjelmointiteknisistS
kikoista ei puhuta. Se olisi turhaa hopinSa* Kyselyja'
vSlteta'a'n, koska jokainen tietaa' kuinka suunnattoman
SrsyttSvia keskeytykset ovat. Kommunikointi hoidetaan
mieluiten elektronisen postin vSlityksella; tietenkin
y611S.

"Tavalliset" ihmiset alkavat tuntua pitkastyttSva'ltS,
koska he puhuvat tehottomasti ja epSta'sma'llisesti. Ei
ole aikaa kuunnella loppuun* Koska ongelmat pyorivSt
mielessa' pitka'Sn kotiintulon jSlkeenkin, "potilas"
vaikuttaa perheen mielesta poissaolevalta ja erista'yty-
neeltS. Perheen ja terapeutin suureksi harmiksi "poti-
las" ei halua parantua eika tunne itsea'Sn sairaaksi.

SAIRASTAKO ?

Brod on kuitenkin vSarassa, kun nan vSitta'M, etta'
kyseessa on kokonaan uusi ilmio* Sama tunnelma on tuttu
jokaiselle, joka on joskus lukenut jannittavaa kirjaa -
aika kuluu kuin siivilla ja auta armias, jos joku yrit-
ta'a keskeyttaa..»» Kirjan sankarit elava't mielessa
viela kauan sen jalkeen, kun lukeminen on loppunut.

Jo paljon ennen tietokoneiden keksimista on kerrottu
hauskoja tarinoita mietteisiinsa uppoutuneen, hajamie-
lisen professorin kommelluksista. Brodin mittapuun
mukaan na'ma tiedemiehet olisivat terapian tarpeessa ja
kypsa'a kamaa sairaselakkeel le. Oikeampi maaritelmS
teknostressi-ilmiolle olisi: pitkaaikaisesta uppoutumi-
sesta aiheutunut vaikea vasymystila.

KUINKA SE SYNTYY?

Tietokoneen kanssa tyoskentely voimistaa moninkertai-
seksi ihmisessa' piilevan uppoutumistaipumuksen; tyo-
vMlineohjelmia kaytetta'essa tietokone hoitaa rutiinin
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niin nopeasti, etta' yksinoraaan sisa'ltoon keskit tyminen
on mahdol1inen. Tuloksekkaassa ohjelmointityossa' kaik-
ki a ja tukse t on pakko keSkitta'a ' t eh ta 'van suor i t tami-
seen, koska niuuten syntyy liikaa virheita ja kaikki on
aloitettava kSyta'nnollisesti katsoen alusta.

Sarirama'lsen keskittynyt tyoskentely voi tuntua uskomat-
toman raieliyttava'ltri, koska so lakaisee mielesta' kaiken
asiaan kuulunattoman - ennen ka ikkea tunne-e la 'ma 'n
r is t i r j idat . "Puhtaan logiikan" parissa olo on tyyni ja
seesteinen*

Mutta tyynta' on vain myrskyn edella'. Monet tietotySta'
tekevSt ihmiset (os im tiedemlehet ja t a i t e i ja t ) ovat
huomanneet, etta' pj.tka'a'n jatknneen henkisen ponnistuk-
sen lauettua olo tuntuu "lepattavalta" tai suorastaan
ahdistava.lta« Tyon a jaks i h a u d a t t u t u n n e l a t a u s mur-
tautuu esiin .joskun sellaise].la voimalla, etta' siihen
v a r a u t u m a t o n ha t aan tyy pahanpa iva i ses t i ja syb'ksyy
su inpa in uu teen tyohon siina' toivossa, et ta rauha pa~
laisi. Kerta kcrralta keski t tymjnen ka'y yha' vaikeammak-
si ja virheet t.i.^aantyvat siina' raaarin, etta' tehdysta'
tyosta on yha" "rlheinma'n hyo'Uya - pikemrainkin haittaa»

KehJ tyksen tu loknena on eire:* Itaan eparaSarainen, vaikea
henkinen vasymypt i la , josta to ipumanen voi vieda useita
kuukauRiar Tftllaisen kokemuksen ja'lkeen .iotkut lopet-
t ava t t i e to tyon ker taka. ikki .aan, toiset taas o t tava t
opiksfien ja jar jer>ta 'vat riittavan pitkan palauturais- ja
uudistumisjakson tyorupeamien va l i l le*

VIIOROTTA

Alunper in tehtaan koneiden ymparivuorokautista hyvin-
vointia varton keh.ltetty kahdeksan tunnin tyojakso on
s i i r re t ty sel la . isenaan kon t to rc ih in ja v i ras to ih in
"kahdekflasta nel jaan" -periaatteel la,

T i e t o k o n n h o m r a i s f i a j a y l e e n s a ' k i n t i e t o a m r a a te issa
t ie t tyyn kel l o n l y o m d a n s idot tu tyoa ika on m i e l e t o n ,
koska intenniivj.sta ajat t-elua ej voi kookeyttaa, vaikka
v i ra l l inen tyoaika on ohi. Tyo on osa persoona l l.i-
suutta ja sen ongelmat t.unkeutuvat kaiklc.i\n tekemis-i in,
varsinkin un:ii.n, joiden aikana raonet teirkeat ratkaisut
syn tyva t . J o u k i n aikaa tama yota pa ivaa ' t y o s k e n t e l y
voi su juak in , mutta va'hltellen eteneva henkinen vasymyn
hantaa jhmlsen elavalta.

r.xlta. etta atk- oh je.l.rnoi jat sfikS ensiroraainen
hyvfiksikSyttfi jasukupol vi j o u t u v a t m j clenterveytensM
k a n p a l l a e t n i i f l a a n u u d e n , 1 iet .otyohon sopivan elaroan-
tavan» Liukuhihnakulttuurin sijasta mai l la kannattairj i
ottaa «'..i .edGyhteiaoista, jos.sa t l e to tyo l Je on jo pitkat
perjnteot ,* Tosin y l j op.i atoissakin kellokorttlkulttuuri
on hyva'a vauhtia syomaosa akateeroista vapautta. Maan-
vil jelyskulttuurissa tyo sovitettiin luonnon rytmiin.
Tietotyoana tyon jaksotus tulisi sovitl.aa tyon luonteon
mukaiseen vytm.l .nn - ei k.ellon taht i in^ _ _ .. ,
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Arto Kytchonka kertoi vuosikokoLksen esityksessaan laatineensa runogeneraattorin mikrolle. Tassa on puhegeneraattori, joka
sopii mikrojen lisaksi mihin muuhun aiheeseen tahansa.

Generaattori tuottaa 10.000 erilaista lauseyhdistelmaa, joka riittaa 40 tunnin keskeytymattbmaan puheeseen.

Puhuja aloittaa vasemmasta ylakulmasta ja valitsee toisesta sarakkeesta minka tahansa rivin. Samoin han valitsee rivin
kolmannesta ja neljamesta sarakkeesta. Na'in syntyy hyva lause.

Seuraavaksi puhe jatkuu joltakin ensiirmaisen sarakkeen rivilta edellisen mukaisesti.

Iskeva ja tehokas puhe kestaa noin 15 minuuttia ja tana aikana ei taatusti kukaan hucmaa mitaan poikkeavaa. Piterrpi esitys
toisaalta korostaa henkilon asiantuntevuutta ja viisautta, joten siita vaan.

Hyvat virkaveljet

Toisaalta

Sanoin

Ei kuitenkaan sovi unohtaa, etta

Niinpa

Arkipaivan kokemukset osoittavat, etta

Ei ole tarpeen ruveta todistelemaan
laajalti naiden ongelmien vakavuutta
ja merkitysta, silla

Laaja ja monipuolinen kokemus seka

Keskeiset ideologiset periaatteet
samoin kuin

Organisaaticn tuntema huoli, mutta
ennen kaikkea

ohjelman vaatimjsten toteuttaminen

toimihenkilbiden osaksi tuleviencpintojen
vaikutustaso ja kohdentuninen

toimintanne maaran ja alan jatkuva kasvu

nykyinen organisaatiorakeme

organisaation uusi toiminta toimintakaavio

erilaisten toimintanjotojen jatkuva kehitys

tasta kaikesta pysyvana osoituksena oleva
informaatio- ja tiedotustoimintanme

rakenteellisten ehtojen vahvistaminen ja
kehittaminen
luovien nakemysten hucmiointi

asemekasvatuksen yleinen kaymistaminen

velvoittaa meita analysoimaan

nayttelee keskeista osaa pohdit-
taessa

vaatii tasmallisyytta ja paat-
tavaisyytta seka
edellyttaa huolellista valmis-
tautunista ja
takaa sen, etta huonattava osa
en aktiivisesti mukana hahnotet-
taessa
tayttaa tarkean tehtavan, kun
maaritellaan
antaa mahdollisuuden parantaa

tekee vaikeaksi arvioida

tekee mielenkiintoiseksi yrityksen
eritella

antaa myonteisen panoksen saneeraami-
seen ja uudenaikaistamiseen ja
edistaa

nykyisia taloudellisia ja
hallinnollisia oloja.
emusteita tulevaisuuden kehi-
tyssuumista.

osallistunistascn kohottamista ,

vastuunsatuntevaa asennetta
organisaatiossa toimivilta.
alustavia ehdotuksia.

virikkeellisia kasvatusta-
voitteita.
sellaista toimihenkilbkoulu-
tusta, joka vastaa nykyhet- „
ken tarpeita.

asiaankuuluvia toiminta-
olosuhteita.
kehitysmallia.

erilaisia toimintamjotoja.
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00
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APL*PLUS
SOVELLUSKEHITTIMETATK-AMMATTILAISILLE

APL*PLUS:n ansiosta APL-kielen mahtavaa ilmaisuvoimaa voidaan kayttaa mikroissa, mineissa ja suur-
koneissa. Sovelluksista tulee kayttajalaheisia, integroituvia ja nopeakayntisia.

APL*PLUS:n kayttokelpoisuutta osoittaa mm. se, etta Suomessa on talla hetkella kaytossa yli 200
APL*PLUS/PC-sovelluskehitinta.

APL*PLUS/PC
Monipuolmen sovelluskehitin
PC:lle
— kokoruutueditori
— HELP-toiminnot
— muunkiehsten aliohjelmien

kayttomahdollisuus
— ja paljon muuta

POCKET APL
Edullinen versio APL-kieleen
tutustujalle

MAAHANTUONTI:

APL*PLUS/UNX
Monenkayttajan APL Unix-
ymparistoon
— osittain kaantava APL-

tulkki
— tukee rinnakkaisia prosesseja
— toimii mm. HP 9000:ssa
— kommunikoi sujuvasti PC-

tyoasemien kanssa
— ja paljon muuta

APL*PLUS/1000
APL-kaantaja suurkoneelle
— toimii VM/SP- ja TSO-

ymparistoissa
— tiedostojen yhteiskaytto
— sisakkaiset saantiot
- ja paljon muuta

Alaportti 1 D
02210 ESPOO
puh. 90-803 7761
telex 123508 aplco sf

Tammelanpuistokatu 58 B
33100 TAMPERE
puh. 931-128 423

SAKSITTUA

Datamation-lehdessa no 5/85 (1.3.85) on mai-
nos, jossa tyrkytetaan mikroon liitettavaa
tekstinlukulaitetta.

Tama Omni-Reader-niminen laite koostuu le-
vysta, jolle mahtuu vahan yli AA-kokoinen
paper!. Levyn vasemmassa laidassa on levyn
reunan suuntainen tanko, jossa liikkuu kaksi
yhteen kytkettya vaakasuoraa viivoitinta.
Naiden valiin jaa tekstirivin kokoinen rako.

Viivoittimiin on kiinnitetty murikka, joka
lukee tekstirivin, kun murikka pyyhka'istaan
vaakasuoraan yli sivun. Nain ainakin kuvasta
voi pa'atella. Nain aikaan saatu tekstisig-
naali johdetaan tietokoneen RS-232-liitan-
taan. Mahtaako vehje kuitenkaan ymmartaa
skandimerkkeja?

Laitetta valmistaa Oberon International,
puh. (214)-446-9567, Texas, USA. Hinnaksi
ilmoitetaan alle USD 500,- (+ tietysti
jetuskulut Suomeen, Ivv, tulli ym.)

kul-

Alkuperainen kuva on kovin
tumma, mutta ehka tasta kui-
tenkin saa hieman lisaa tie-
toa laitteen ulkoasusta.
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Paljon kirjoittavana pidan suuressa arvossa suomenkie-
lista tavutusta. Minulle tama ei enaa ole pelkka maku-
asia.

Tyoasemana olen hyvaksi kokenut kokoonpanon, jossa on
mikron lisaksi kirjoittimena kirjoituskone.

Pienet saatelipukkeet, kirjekuoret ja esipainetut lo-
makkeet on helpointa kirjoittaa kirjoituskoneella.

Laatujalki on osa ilmaisua. Varsinkin omasta firmasta
ulos suuntautuvien kirjeiden tulee olla edustavia.
Eika sisaisen viestinnan ulkoasuakaan ole syyta vahek-
sya.

Mutta se hitaus !

Niin mika hitaus? Kysyn vaan.

Hyva teksti on lyhyt. Tavanomaiset hyvat muistiot ovat
alle kolme sivuisia, mieluiten yhden sivun pituinen.
Raportit ovat yleensa alle 10-sivuisia. Arkinsyottblai-
te hoitaa paperin kasittelyn.

Tulostuksen aikana mikro on tietysti varattu ellei voi
kayttaa tausta-ajoa. Olen pystynyt tayttamaan tama'n
ajan ei-mikrotehtavilla, vaikkapa kahvitauolla. On
muuten ahkera olo, kun tietaa koneen tekevan koko ajan
toita.

Tekstinkasittelyko mikrolla tuottavaa ? Ei kai ?

VTKK:n atk-veteraani Tuomas Kotovirta on mikron kayttb-
tavoista luokitellut tekstinkasittelyn korkeimmalle.
Yksittaiset kirjoitelmat eivat viela ole erityisen
antoisia. Tekstien ma'a'ra on kuitenkin suuri ja tama
paljous ja kirjoittamisen jokapaivaisyys tekevat tama'n
tehtavaalueen merkittavaksi.
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Sakari Ikonen

HUOMIOITA KIRJOITTAMISESTA JA TYOASEMASTA

Vuosikokouksen jalkeisessa keskustelutilaisuudessa ker-
toili kirjailija Arto Kytohonka kokemuksistaan ja nake-
myksistaan mikrojen ihmemaassa. Han sai elaytyneella
esityksellaan aikaan vilkkaan keskustelun, jossa tuli-
vat esille hyvin tavalliset omituisuudet seka myyjien
etta kayttajien asennoitumisessa.

Oman 14-vuotisen atk-urani pohjalta tuen taysin Arton
esittamaa ajatusta "erailla on harrastuksena kamerat ja
toisilla valokuvaaminen".

Mikroissa ja niiden ohjelmistoissa nakyy samankaltainen
uskonnollisuus.

Kirjoittamisessa perusajatuksena on valittaa oma tieto
tai nakemys toisille. Jos ajattelu ontuu, ei mikaan
valine sita kirkasta.

Mikron tekstinkasittely antaa minulle mahdollisuuden
kertoa ajatelmistani enemman kuin konekirjoittamoon
turvautuen. Voin kirjoittaa valittomat mielikuvat
nopeasti kuvaruudulle ja myohemmin muotoilla ne luki-
jalle paremmiksi. Lisaamalla selvennyksia, poistamalla
tarpeettomuuksia ja siirtamalla asioita oikeisiin yhte-
yksiinsa jasennan asiani lukijalle otollisemmaksi kuin
"vanhoilla" keinoilla.

Kertaalleen kaytetyt tekstit voin osoittaa uudelle
kohderyhmalle muokkaamalla kirjoitusta lukijan mukaan.

Valineena minulla on Wordstar ja MikroMikko 2.

Joku aika sitten WordPerfectin myyja kertoi, etta
tekstin tuottaminen on tehokkaampaa, kun vaihdan Word-
Perfectiin.

Voihan raka ! Olen taysin vakuuttunut, etta ajatusteni
kirkastamiseen tarvitaan aivan toisenlainen tohtori.

Valineista paras on se, jota osaa kayttaa. Tekstinka-
sittelyohjelman ominaisuuksista tarvitsen yleensa vain
noin 15 seikkaa. Yksinkertaisimpia naista ovat kurso-
rin liikuttelut, merkkien poistot, lisaykset ja muutok-
set. Varsinaista muotoilua edustavat kappaleiden si-
sennykset, niiden siirtelyt ja sivun vaihdot.
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Sakari Ikonen

KOVALEVYN VARMISTUSKOPIOINNISTA

Kovalevyn eli winchesterin varmistuksen disketeilla on
sanottu olevan vaikeaa. Streamer! se olla pita'a.

Kokemukseen perustuen sanon, etta -pa« myyntipuhetta.

Ohjelmiahan ei tarvitse erikseen ylenaikaa varmistella,
silla ne ovat valmiina disketilla. Eivatka ne muutu.

Jakamalla kovalevy mielekkaisiin hakemistoihin, saadaan
tiedostoista asiakokonaisuuksia, jotka varmistetaan
vastaavina loogisina kokonaisuuksinaan. Ajattelutaval-
taan tama on ikaankuin arkistokaappi.

Tietysti nauhavarmistus on usein helpompi, mutta ei
sekaan aina. Nauhurin hinta 15.000 - 35.000 vaatii
oman kateperustelunsa.

Riskit Kovalevy on turvallisempi tiedostojen talletuspaikka
kuin yksittainen irrallinen levyke. Levy tai sen tieto-
sisalto voi kuitenkin vaurioitua.

Suuresta kapasiteetista johtuen vahingon ma'ara on tal-
loin oleellisesti suurempi kuin pienella levykkeella.

Tavallisimmat vaurion syyt ovat:

Kayttajan toiminnan aiheuttama tiedostojen tie-
tosisallon muutos tai tiedoston tuhoutuminen.

Ohjelmiston virheellinen toiminta tai kayttajan
vaarin tulkitsemat ohjelman toiminnot. Tulok-
sena on tiedostojen tietosisallon muutos.

Kayttojarjestelman yllapitaman levyosoitteis-
ton vaurioituminen. Tallbin osa levysta tulee
luku- ja kirjoituskelvottomaksi eli syntyy
kupla. Korjaustoimenpiteena on koko levyn
formatoiminen.

taitteen rikkoutuminen. Levyn tai luku-kirjoi-
tuspaan fyysinen vaurio tuhoaa myos levyn tie-
tosisallon.

Korjaustoimenpiteena on huollon tekema korjaus
ja levyn formatointi.
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Hakemistot Kovalevyn tiedostohakemistoille laadittu asiakokonai-
suuden mukainen hakemistorakenne mahdollistaa helpon
varmistusmenettelyn kayttajan tarpeiden mukaisesti.

Hyvaksi menettelyksi olen havainnut jarjestyksen, jossa
eri tehtavat - kaytannbssa usein ohjelmat - sijoitetaan
omiin erillisiin hakemistoihinsa. Tallbin teksteilla
on hakemisto TEKSTI ja laskentamalleilla Multiplan- tai
Lotus-ohjelmassa on hakemisto LASKENTA. Kortistoilla
on hakemisto KORTISTO.

Samantapainen jako voidaan tehda mybs kayttajittain tai
sovellusalueittain, esimerkiksi hakemistot LOMAKE,
MUISTIOT, KIRJEET, BUDJETTI, KUSTLA5K, ASIAKA5 jne.

Kaytb'n selkeyden lisaksi oleellista on, etta asiat
muodostavat myb's loogisen kokonaisuuden. Na'ma on help-
po varmistaa disketeille, joita tulee yleensa 1 - 2 kpl
hakemistoa kohti.

BUDJETTI KUSTLASK

Varmistus Varmistusrutiinin olen tehnyt komentotiedostoksi, jonka
nimena on VIE.BAT.

Tama sisaltaa BACKUP-komennon muodossa

BACKUP ?o1 A: %2 %1 %4 %5.

Itse asiassa olen toteuttanut taman pehmonappa'imen
avulla, jolloin nappainta painamalla tulee kuvaruudulle
ohjeteksti.

Komennolla "VIE toimi201askentad /m /a" viedaan hake-
miston TOIMI2/LASKENTA edellisen vamistuksen jalkeen
muuttuneet tiedostot samaiselle varmistusdisketille.
Tiedostot sijoittuvat edellisella kerralla kopioitujen
peraan.
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Varmistetut tiedostot palautetaan takaisin vastaavasti
komennolla TUO. Komentotiedostossa TUO.BAT on

RESTORE A: C:?i1 %2 %1.

Halutessani palauttaa joukon budjettilaskennan malleja
samalla tarkistaen, mitka niista otan, annan komennon

TUO toimi201askentaO*.bud /P.

Omassa koneessani alkuperainen hakemistoerottimena toi-
miva nurinperinpain oleva kauttaviiva on iso 0. Siita
johtuu merkillisyys edellisten esimerkkien hakemistoni-
missa. Komentojen syntaksista, parametreista ja kay-
tosta loytyy tarkempi selvitys MS-D05:n kasikirjoista.

Varmistus voi jakautua usealle perakkaiselle levykkeel-
le, jolloin kayttajan tulee numeroida nama oikean jar-
jestyksen yllapitamiseksi.

Varmistuslevykkeen entinen sisalto tuhoutuu uuden ko-
pioinnin yhteydessa. Jos kuitenkin kayttaja haluaa
kerata muuttuneet tiedostot jonoksi entisten varmistus-
ten peraa'n, annetaan varmistusparametri /A. Talloin
levykkeet numeroidaan juoksevasti ja uusi varmistus
otetaan viimeiselle levykkeelle Sen tultua tayteen
ohjelma pyyttaa uuden levykkeen, jolle annetaan jar-
jestysnumero.

Kovalevyvaurion jalkeen tiedostot kopioidaan levykkeilta
jarjestysnumeron mukaisesti.

Haluttaessa kaikki hakemiston alihakemistot mukaan
kaytetaan VIE-komennossa parametrina /S.

Tiedoston muutospaivamaaraan perustuvaa kopiointia en
onnistunut toteuttamaan komentotiedoston parametrilla.
Tama johtunee paivamaarassa olevista valiviivoista.
Toisaalta ei sille ole ollut kayttoaka'an. Muutosvalin-
ta /M toteuttaa saman asian.

Kokemus Olen aiemmin kuullut, etta Backup- ja Restore-komento-
jen kaytbssa on tapahtunut tiedostojen haviamisia.

Suoraan naita komentoja annettaessa on mahdo.llista
kirjoittaa hakemistonimet virheellisesti ja nain saada
aikaan vahinkoa.

Omassa ympa'ristossa'ni ei yhtaan virhetta ole sattunut
edella kuvatulla menettelylla. Ruudulle tulostuva
ohjeteksti kertoo syntaksin, jota muuten ei muista.
Komentotiedostot VIE ja TUO tarvitsevat yleensa para-
metreikseen vain hakemiston nimen.


