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Jos IBM jatkaisi markkinaosuuksien popsimista samalla vauhdilla tule-
vina vuosinakin, olisi tama piirakka varsin yksitoikkoinen jo nelja'n
vuoden kuluttua. Koko totuus ei suinkaan ole na'in lineaarinen, silla
aina tarvitaan laitteita erikoissovellutuksiin. HP:lla esimerkiksi on
vahva asema mittauslaitteiden ohjaukseen kaytettavien tietokoneiden
markkinoilla.

On myos huomattava, etta piirakat kuvaavat vain prosentuaalisia mark-
kinaosuuksia. Kun markkinoilla kaytetty rahamaara on kuitenkin vuo-
desta toiseen kasvanut, voidaan saada ulos muitakin kehityssuuntia:

Markkinaosuus miljoonaa $
1982 1983 1984

Apple
HP
Tandy
(IBM

602
105
302
497

508
223
412
1260

726
257
416
2739)

Monikin yhtio voi siis katsoa edistyneensa puuhissaan, kun valitsee
sopivan kriteerin.

Paatoimittaja: Kari Kiravuo Puh. (t) 152 4787
Toiraittaja: Tuija Matikka Puh. (t) 567 2433 I
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LEHDEN I t_MESTYMIIME IM:
Lehti ilmestyy kuusi kertaa vuodessa. Julkaistaviksi tarkoitetut Kirjoitukset on kirjoitettava a4-kokoise!1e
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 va-
rustettava kirjoittajan nimella ja osoitteella tai puhelinnumerolla, josta kirjoittajan voi tavoittaa. Nimi-
merkin kaytto on sallittua, mutta toimitukselle on ilmoitettava oikea nimi.

IL-MOITLJSI-IINNA.T:
Mukaan liitetty varisivu (n. A4-kokoinen >: 500 mk
Koko sivu, mustavalkoinen, monistettu (280 mm x 180 m>: 400 mk
Puoli sivua (140 m x 180 mm): 250 mk
Neljannessivu ( 70 mm x 90m): 160 mk
1/8 sivu ( 35 mn x 90 mm): 100 mk

Pankkiyhteys: KOP-Kaivokatu 127150-565860

M M AKSLJT VLJODEKSI 1<?S5:
Perusjasen 100 mk (Tietotekniikan liitto
Kakkosjasen 50 mk hoitaa jasenmaksuperinnan)
Opiskelijajasen 50 mk

Perusjasenena maksamasi summa menee sen Tietotekniikan l i i t o n jasenyhdistyksen hyvaksi, jonka jasenena
haluat ensisijaisesti olla. Timan jasenyytesi perusteella lasketaan yhdistyksesi 1iittokokousedustus. Hen-
kilo voi kuulua useaan liiton jasenyhdistykseen, mutta vain yhteen perusjasenena. Muihin jasenyhdistyksiin
ban maksaa 'kakkosjasenen' maksun. Tata jasenyytta ei huomioida liittokokousedustusta laskettaessa.

Liiton jasenetuihin kuuluu Tietotekniikka-lehti, ATK-vuosikirja seka muita jisenpalveluja. Jaseneksi
liittymislonakkeita saa yhdistyksen sihteerilta seka Tietotekniikan liitosta, Mikonkatu 19 A, puh. 170 230.
Huista PC-kayttajien yhdistyskoodi 19.
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KEVAAN KUULUMISIA

PC-KAYTTAJA-lehti postitetaan kustannussyista kak-
kospostina. Nain sen postinkulkuaika saattaa venya
yllattavasti. Siksi on aivan mahdollista, etta leh-
dessa on jokin vanhentunut tapahtumatieto.

Parannuksen asiaan tuonee elektroninen postilaatik-
ko, jossa tieto menee nopeasti lapi. Talla hetkella
PRINTTI-lehden kayttajatunnus on ainakin n. 15 ja-
senellamme. Tassa lehdessa on seitsensivuinen Saka-
ri Ikosen laatima PRINTTI-laatikon kayttoohje.
Suljettu, vain meidan jasenillemme tarkoitettu
postilaatikon nurkkaus on tulossa. Tuloksista ker-
rotaan, kun asia on valmis.

* * *

Tuija alkaa hoidella kirjapalstaa. Han kokoaa eri
lahteista lyhyita muutaman rivin kommentteja ai-
heesta: 'Miksi tama (tietotekniikan alaan liitty-
va) kirja kannattaa lukea.'
Tassa tyb'ssa Tuija odottaa teida'n apuanne, hyvat
lukijat. Tehan luette jatkuvasti jotakin. Kirja-
arvostelun kirjoittaminen on tyola's asia, mutta
muutaman rivin vaikutelma syntyy kaden kaanteessa
niin kauan kuin luettu on viela tuoreena mielessa.

Kirjoittakaa siis arviointinne Tuijalle. Osoitteek-
si kelpaa yhdistyksen postilokero tai sitten Tuija
Matikka, Nokia Data/NITEC, PL 780, 00101 Helsinki.

* * *

Syksylla pidetaan esityssarja, jossa kaydaan lapi
tunnettuja ohjelmia, kuten WordStar, Word Perfect,
Multiplan, Lotus 1-2-3 jne.

Tama tapahtuma on tarkoitettu kaikille jasenillemme
ja ohjelmia esittelevat henkilot, jotka ovat ka'yt-
taneet niita tyotehtavissaan. Tieto on siis kaytan-
nossa koettua. Asiasta tarkemmin seuraavassa leh-
dessa. ,

* * *

Tama on kevaan viimeinen lehti. Toivotamme kaikille
lukijoillemme hyvaa, antoisaa ja lamminta kesaa.

Kari Kiravuo

SISALTO: Kansi 1 Saksittua ynna muuta 6
Yhdistys ja lehti 2 Potenssitutkimuksia 7
Paakirjoitus ja sisalto ... 3 Postilaatikon kayttoohje .. 8

. Tuijan kootut viisaudet ... 4 Mainos 15
Jasensivu 5 Laskutaulukot, osa I 17

KANSI: IBM on kahminut markkinaosuuksia hammastyttavalla vauhdilla.
Ta'man lisaksi markkinoiden koko on jatkuvasti kasvanut. Kun
kaikki laitteet alkavat olla ainakin IBM-yhteensopivia, jaa
ohjelmisto- ja lisavarustekauppa alueeksi, jolla voi viela
menestya hyvilla tuotteilla.
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METAPUHE - ERXITX PALJASTAVIA AVAUKSIA

YLIM(E$LISYYS JA VXXRX VAATIMATTOMUUS

E n h a l u a k e r s k a i l l a , m u t t a . . . = > s e u r a a
S kerskailua

MinS en ole oikea ihminen sanomaan tSstS
mitSSn, mutta... = > mina tieda'n kuinka asia on

Kuten kaikki tiedSmme... => voi te raukat,
jotka ette tiedS, huomatkaa kuinka tyhmiS
olette!

PEHMITYS => OLETHAN SAMAA MIELTX TAI MUUTEN...

Olisitko niin ysta'va'l linen, ettS... => sinun
on pakko, jotta et olisi vihamies

Olen varma, ettS noin SlykSs ihminen... => jos
kieltSydyt tai olet eri mieltS, muutan mielta'-
ni a'lykkyydestSsi.

MitS mieltS SinS olet asiantunti jana... => nyt
tahdon, ettS panet arvovaltasi peliin niinkuin
minS kSsken .

UHKAUS

Jokainen teistS varmasti pystyy seuraamaan
perustelujani... => olet SSliS, jos et ole
samaa mieltS tai et ymmarra kaikkea*

En halua vaikuttaa pa'Stokseesi milla'a'n tavoin
=> itseasiassa aion sanella sen.

JUORUN ETENEMISEN VARMISTAMINEN

Ala' vain hiiskahda kenellekaan... => muistat-
han kertoa ta'man loukkaavan jutun kaikille

Minun ei pita'isi kertoa tSta' sinulle... =>
miksi sitten kerrot???

PEITETTY VIHAMIELISYYS

Etha'n pahastu, jos sanon... => se, mitS nyt
sanon on kylla' ha'rski ja ilkeS loukkaus, mutta
tSmS avaus varmistaa, etta' sina" et voi avoi-
mesti pahastua.

LftHDE Nierenberg - Calero: Metapuhe / Rastor -julk(
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ALENNUKSIA

Kuten aikaisemmin ta'ssa lehdessa on todettu, on eraiden tarvikkeiden ostohin-
noista saatavissa alennuksia.
Ta'lla hetkella on ja'senillemme tarjolla seuraavaa:

- Disketteja. Hintaesimerkki: Double side, double density mk 20,40

- Muita ATK-tarvikkeita. Alennus vaihtelee.

- Wulffin ja Lindellin myymista tuotteista alennuksia. Suuruusluokka
yleisimmin n. 15%. (Tosin alennusprosentillahan ei ole mitaan merki-
tysta. Ainoa, joka merkitsee, on tarvittava rahamaara. Sita on syyta
verrata muiden myyjien haluamiin rahamaariin.)

Lisatietoja Kari Kiravuolta, puh. tbihin 152 4787.

PC-KAYTTAJAT ry;n TOIMINTAA;

Jaseneksi liittyva uusi tulokas saattaa olla alussa epatietoinen yhdistyksen
tapahtumista. Paras ohje on: Soita rohkeasti mihin tahansa ta'ssa lehdessa
esiintyvaan yhdistyksen puuhamiehen tai -naisen puhelinnumeroon, selita mika
sinua kiinnostaa ja kysy kenen puoleen pitaisi kaantya siina asiassa.

* * *

Postilaatikkoasia
Toistaiseksi suositellaan seuraavaa menettelya: Jokainen. postilaatikon kaytbsta
kiinnostunut tilaa itselleen PRINTTI-lehden, jonka vuosikerta maksaa 39 mk. It-
se lehti ei kiinnostane ainakaan ammattilaista, mutta tilauksen mukana saa oi-
keuden kaytta'a lehden elektronista postilaatikkoa. Tama on ehdottomasti edulli-
sin tapa paa'sta alkuun. Lehden hinnan voi viela yrittaa vahentaa verotuksessa.

Lisaksi tarvitset 300 baudin modeemin, jonka voi vuokrata HPYrlta tai PTHrlta
(postilta) melko kohtuulliseen hintaan, seka modeemiohjelman, jolla mikrosi
pitaa yhteytta modeemiin.
Kontaktihenkilo PC-kayttajissa on Martti Laiho, puh. 722 711.

* * *

Opetusohjelmatyoryhma eli OOH-ryhma kokoontuu seuraavan kerran syksylla.
Lisatietoja OOH-ryhman toiminnasta saa Tuija Matikalta, NITEC, puh. 567 2433.

* * *

Integrointi- ja kayttb jar jestelma'tybryhma't kokoontu(i)vat 4.6.85 Jertecissa klo
16-18. Aiheena Framework-ohjelma.
Lisatiedot Martti Laiholta, puh. 722 711.

* * *

Kuten paakirjoituspalstallakin todetaan, jarjestetaan syksylla kokoussarja,
jossa kokeneet kayttajat esittelevat tunnettuja ja kiinnostusta herattavia
ohjelmia, kuten Wordstar, Multiplan, Lotus 1-2-3, Word Perfect, K-mies, Sympho-
ny jne.
Tarkoituksena on, etta esittelyn jalkeisessa keskustelussa valotetaan ja ver-
taillaan naiden ohjelmien kayttba ja sopivuutta erilaisiin tehtaviin. Homma
etenee siten, etta yhtena iltana kasitellaan yksi ohjelma. Silla tavalla ajan
pitaisi riittaa melko perusteelliseenkin tarkasteluun.
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S A K S I T T U A

Muutamia poimintoja Insinbbriuutisista:
15.5.85, sivu 21, Raili Heinonen:
Nakymia PC-ohjelmien Top Ten-myyntilistan perusteella. Ylivoimaiset ykkbset
ovat Lotus 1-2-3 ja sen laajennettu painos, Symphony. Muut suositut ovat Multi-
plan, WordStar, Word Perfect, K-mies, dBase II, dBase III seka Framework.
Runsaasti on myyty mybs IBM Assistant-sarjaa, johon kuuluvat mm. taulukkolas-
kenta-, tekstinkasittely- ja tietokantaohjelmat. Nama ovat halpoja ja varsin
helppokayttbisia, mutta ominaisuuksiltaan melko suppeita.
Integroitujen ohjelmistopakettien valttina on helppous, jolla tietoja voi
siirtaa sovelluksesta toiseen. 'Helppoka'yttbinen' ja 'nopea' ovat iskusanoja,
joilla mikrojen ohjelmistopaketteja myydaan.
Tuotepaallikkb Juha Eklund, Businessman: 'Nopeus on myyja'n argumentti. Harvoin
olen kuullut kayttajien siita puhuvan.'
Kouluttaja Juha Sundqvist, DAVA: 'Symphonyn parhaita puolia ovat nopeus ja hyva
taulukkolaskenta. Framework on ajattelijoille, paras puoli on ideaprosessori.'
(Molemmat ohjelmat ovat integroituja ikkunaohjelmia, jotka sisaltavat
tekstinkasittely- taulukkolaskenta- tiedonhallinta- ja grafiikkaosat.)

*

22.5.85, sivu 4 (Johannes Rajakallio):
Toim.joht. Osmo Suovaniemi, Labsystems: ... Joka kuvittelee voivansa siirtya
helposti bisneksesta toiseen, on samanlainen kuin konsultti. Eli kuin leikattu
kolli. Aanta kylla tulee, mutta mitaan ei tapahdu, kun temppu pitaisi tehda.'

*

22.5.85, sivu 5 (uutinen):
Menestyksekkain IBM PC-yhteensopivien mikrojen valmistaja, Compaq Computer, on
saamassa maahantuojan Suomessakin. Kymmenkunnan atk-alan konkarin perustama
uusi yritys Future-pisteet Oy uskoo saavansa ensimmaiset kolme jalleenmyyjaa
toimituskuntoon juhannukseen mennessa.
Compaq Computerin myynti oli ta'ma'n vuoden 1. nelja'nneksen aikana 97 milj. USD,
eli 54% edellisvuoden vastaavaa aikaa enemman.

HAIKAISYN ESTOKEINOJA

Kirjoitan tata valoisana sunnuntaipaivana ikkunan aaressa. Aurinko on juuri
alkanut paistaa ikkunankarmeihin ja kohta on monitorin katsominen hankalaa.
Olen ta'ssa viime aikoina kokeillut paria keksintba, jotka parantavat kontrastia
ja vahentavat heijastuksia putken pinnalla.

Ensinnakin on verkko, joka raameineen liimataan tarrakiinnityksella kuvaputken
kehykseksi monitorin pinnalle. Hyvin pienireikaisen verkon tehtavana on estaa
sivulta tulevan valon pa'asy kuvapinnalle. Talloin pinta nayttaa tummemmalta, ja
kontrasti on melko hyva.
Verkko ei vahenna putkelta tulevaa valoa, joten kuvan kirkkautta ei tarvitse
verkon takia lisata. Kuitenkin verkko aiheuttaa eraita optisia ilmioita. Yksi-
varinayton kirjainmerkit nayttavat hieman epateravammilta kuin ilman verkkoa.
Varinaytblle verkko ei oikein sovi, koska kuvaan tulee optisia varillisia
interferenssirenkaita, jotka hairitsevat kovasti. Verkon lahella mahdollisesti
oleva kohdevalo osuu verkkoon, jonka takaa ei monitorikuva kovin hyvin nay.

Toinen kokeilemani laite on lasi, joka myoskin kiinnitetaan monitorin pinnalle.
Lasi sopii mybs varinaytolle hyvin. Se on neutraaliharmaa, joten varit eivat
vaaristy, mutta kuvan kirkkautta on lisattava. Sivulta tulevat heijastukset
vaimentuvat tehokkaasti. Esim. kohdevalo voi olla aivan monitorin vieressa,
eika se hairitse kuvan katselua juuri lainkaan. Sen sijaan kayttajan valkoinen
vaatetus ja hanen takanaan mahdollisesti oleva valkoinen pinta heijastuu pahas-
ti takaisin. Mutta tamahan on jarjestelykysymys.

Aluksi oli vaikea paattaa, kumpi on parempi. Nyt olen paatynyt kayttamaan lasi-
versiota, vaikka se onkin melko kallis. Verkko maksaa n. 250 mk, lasi n. 1.250
mk kappale. Kumpaakin myy mm. Kasittelykeskus Oy Helsingissa. (K.Kiravuo)
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POTENSSIHUOLIA

Erityisesti vanhempia miesjohtajia on neuvottu mahdolli-
suuksien mukaan varomaan pSStteen ja erityisesti nappSimis-
ton kSyttSS, sillS sen on pelStty alentavan potenssia eli
mieskuntoisuutta. Alustavissa tutkimuksissa on havaittu,
ettS nSppaimiston ISheisyydessS tySskentelevat henkilSt
ovat keskimaarSisesti hSlyttSvSn naismaisia. Huolestuneet
tutkijat arvelevat, ettS juuri nSppaimiston kSytto olisi
havaitun f eminiinisyyden ta'rkein syy. SailyykS muna vai
tuleeko kana?

Urheat, kauheita seuraamuksia pelkSamattomat miehet ovat
ottaneet riskin ja ryhtyneet nSppSimiston autuaiksi kayttS-
jiksi. NITECin tutkimus ja tuotekehittelyosaston suoritta-
mien alustavien empiiristen tutkimusten mukaan nSillS koe-
henkiloillS seisoo suuresta altistuksesta huolimatta edel-
leen kuin taivaan talikynttilS!

TSmS tieto on otettu ilolla vastaan nimenomaan naisten
keskuudessa* EnSa ei tarvitse sydan kurkussa pelStS tyy-
dytta'va'n yhteistoiminnan kannalta tarkeiden voimavarojen
hupenemista. Kevein mielin he voivat antaa esimiehensa
kirjoittaa omat kirjeensa suoraan paatteelle*

Ennen kaikki oli niin hankalaa. Ensin esimies kirjoitti
konseptin, jonka sihteeri kirjoitti puhtaaksi. Lappu piti
tarkistaa ja lis&ysten ja korjausten jSlkeen se kirjoitet-
tiin uudestaan, jonka ja'lkeen se viela tarkistettiin ennen
allekir joitusta. Johtaja parka!

Nyt konseptin voi kirjoittaa suoraan ruudulle, jonka
keen viisas tekstinkasittelyjarjestelma kirjoittaa koko
roskan "puhtaaksi". Jos sihteeri sattuu olemaan vallan-
himoinen ja tahtoo vSlttamatta tunkea nokkansa joka paik-
kaan, hSnelle voi antaa "stilisoitavaksi" ja "printatta-
vaksi" jonkin tylsaaiheisen konsetin. Ta'rkeintS kuitenkin
on, ettS ne todella tSrkea't asiakirjat voi helposti kasi-
tellS ilman, ettS kukaan muu niihin sotkeutuu*

Riittavan nopean nSppailytaidon hankkiminen on siirtyma-
vaiheen ensimma'isiS tehtaviS. Pulleiden sormien nappai-
mille sovittaminen voi aluksi tuntua hieman oudolta. Koke-
mus on kuitenkin osoittanut, etta' systemaattiseen tyonte-
koon oppinut ja esimerkiksi keskimaSraista' parempi autoi-
lija (nopeat reaktiot ja hyv§ motoriikka) oppii riittSvan
nSppailytaidon kaden kSSnteessa kun vain toimeen tartutaan.
Hiiret ja kosketusnSytot ovat aistivammaisia varten.

TShanastisten tutkimusten perusteella on siis selvMa, ettS
nappaimiston kSyttS ei aiheuta potenssin alenemista, ei
ainakaan "vahvoilla" miehilla. Koska tutkimukset ovat
vielS kesken, potenssistaan epavarmojen miesten tulisi
varmuuden vuoksi vSlttSS nSppSimiston kSyttoS. Asiaa ei
tarvitse mitenkSSn haveta, muut kyllS ymmartavSt kieltSyty-
misesi syyn»«»» ja ottavat osaa. .-r-
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Sakari Ikonen

PRINTTI-LEHDEN POSTILAATIKKO

Yhteydenotto

A-lehtiin kuuluva Printti-lehti on yhdessa Nokian kans-
sa ottanut kayttbb'n elektronisen postilaatikon. Jar-
jestelmaan paasee tilaamalla Printti-lehden vuosihin-
taan 38 mk. Tallbin voi osallistua keskusteluihin
julkisissa osastoissa seka kayttaa postilaatikkoa hen-
kilbkohtaisten viestien valitykseen.

PC-kayttajat-yhdistys hankkii jarjestelmaan oman
yksityisen kokouksensa, johon paasevat vain jasenet.

Olen osallistunut Honey-laatikon keskusteluihin kevaan
aikana. Paaasiallisena tavoitteenani on tutustua pos-
tilaatikkomenetelmaan seka hakea tuntumaa hyvasta kay-
tannbsta ja sopivasta kayttotavasta.

Osallistujat ovat suurelta osin nuoria kotimikroharras-
tajia ja keskustelu sen mukaista. Kasitellyt ongelma-
alueet eivat aina ammattilaista kiinnosta.

Kommentit ovat yleensa asiallisia ja tavoitteellisessa
hengessa ilmaistuja, joskin joukkoon mahtuu runsaasti
merkillisyyksiakin. Toisaalta taman kaltaisessa julki-
sessa uudessa valineessa keskustelulla on myos tietty
itseisarvo eli keskustelu ihan keskustelun vuoksi on
hyvaksyttavaa.

Seuraavassa olen tallettanut eraan kaymani esimerkki-
yhteyden Honey-jarjestelmaan. Tarkoituksena on antaa
oikotie tavallisimpien piirteiden osaamiseen muillekin.

Yhteydenottoon tarvitset paatteen (mikro), TTY-emulaat-
torin, modeemin (1200 tai 300 B) ja puhelimen. Print-
ti-lehden antama puhelinnumero, kayttajatunnus ja sala-
sana helpottavat laatikkoon sisallepaasya.

Aluksi tulostuu teksti:

$$ 00 *DATANET8 * RLS: B2 15* PAT: OW408/1W408/2W408 * SYS: NELK-2 ***
$$ 10 TERMINAL ID=TN65 NODE ID=EDL4 MODEL=PRINT
$$ 01 TSS /DPS8 IS CONNECTED
NOKIA DPS8/52 TIMESHARING ON 04/03/85 AT 15.926 CHANNEL 4100 TS1

USER ID --{xxxxxf JSRJESTELMflTUNNUS
PASSWORD-^xxxxxxJ J«RJESTELM«SALASANA

0 BLOCKS FILE SPACE AVAILABLE
USERS=012 SS=180K %MEM-USED=076 000-WAIT-OOOK
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ANNA KAYTTA'JA'TUNNUS: I xxxxxxxx
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ANNA SALASANA:Ixxxxxxxx \
OTIT YHTEYTTA" VIIMEKSI 03.04.85 15:23
SINULLA ON YHTEYSAIKAA JA'LJELLA'

3.91 TUNTIA

KKYTTajflTUNNUS

KAYTTflJKN SALASANA

OHJELMISTON, JOLLA PRINTTI-LEHDEN HONEY-PALVELU TOIMII
ON LAATINUT JA SITS PYORITTAA

NOKIA DATA

ONGELMIA ? KIRJOITA "APUA" TAI "?".

HONEY AUKI 12.00-01.00, 1 TUNTI KERRALLAAN.

ADVENTUR - KOMENNOLLA KAYNNISTYY ADVENTURE - PEL I

HUOMIO KAIKKI KA'YTTA'JAT : VAIHTAKAA SALASANAANNE USEIN !

KOMENTO ?/~(

MITA" HALUAT TEHDA'?
EP - ELEKTRONINEN POSTI
KLISTA - LISTA KA'YTTA'JISTA
LINJALLA - LISTA ONLINE-KAYTTA'JISTA
SALA - SALASANAN VAIHTO
APUA - NEUVONTA
OSASTO - OSASTOT (OSTETAAN,MYYDAAN)
KOKOUS - KOKOUKSET
ADVENTUR - PELI
LOPPU - YHTEYDEN LOPETTAMINEN

KAKSI ENSIMMA'ISTA' MERKKIfl RIITTAA

RETURN AIHEUTTAA APU-
TEKSTIN TULOSTUMISEN

KOMENTO
52222378 IKONEN SAKARI
73311391 RENKO JARI
73631227 HOLOPAINEN JUKKA
74430674 TOSSAVAINEN ATRO

LINJALLA OLIJAT
15:55
15:31
15:33
15:27

KOMENTO ?jkokous MENNAAN KOKOUKSIIN
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KOKOUS (LIST=LISTA)'|liJ LISTA KOKOUKSISTA

1 ADVENTUR KESKUSTELUA PELIN ONGELMISTA
2 CBM64 LAITTEEN KA'YTTA'JAINFOA
3 CP/M VINKKEJA' CP/M:N KA'YTTA'JILLE

FOR FOREIGN LANGUAGES
KOMMENTTEJA & INFOA HONEYSTA
TIETEISIIN - TAITEISIIN - KULTTUURIIN YM.
KERHOJEN TIEDOTUKSIA
TIETOKONE- JA MIKSEI ELA'VA'TKIN KIELET
MIELIPITEITA' MIKROISTA YLEENSA'
TIETOA & KOKEMUKSIA STANDARDISTA
MIKSI JA MIKSI El?
MIELIPITEITA' PRINTISTA'
JOS El SOVI MUUALLE ...
KO. MIKROISTA KOMMENTTEJA
LAITTEEN KA'YTTA'JAINFOA
TIETOA LINJALIIKENTEESTA YM.
RAKENTELIJOILLE
MIELIPITEITA' TV-OHJELMISTA

KERHOT -KOKOUS

4 FOREIGN
5 HONEY
6 KATSAUKSIA
7 KERHOT
8 KIELET
9 MIKROT
10 MSX
11 PIRATISMI
12 PRINTTI
13 SEKALAISTA
14 SINCLAIR
15 SVI318/328
16 TELE
17 TINAT
18 TV & RADIO
RETURN = PALUU
©

KOKOUS : KERHOT
KOMENTO? f~]

KOMENNOT:
LUE
KIRJOITA
PALUU - KOKOUKSESTA POIS

RETURN ANTAA OHJEITA

KAKSI ENSIMMAISTA MERKKIA RIITTAA
KOMENTO? [Tul
UUSIA KOMMENTTEJA JALJELLA 0

01-04-85 14.52

S, L, N, #N, +N CD

LUETAAN VIESTIT
El UUSIA EDELLISEN LUKE-
MISEN JSLKEEN

VIIHEKSI LUETTU VIESTI:
2030 52222378: KURSSIT/PC-KAYTTAJAT

RETURN ANTAA OHJEITA

KOMENNOT :
S - SEURAAVA
L - LUE
N - N ILMOITUSTA ETEENPAIN
#N - ILMOITUKSEEN NRO N
+N - N ILMOITUSTA ETEENPAIN LISTATEN

S, L, N, #N, +N[T20J

01-04-85 14.52
S, L, N, #N, +N

2030 52222378: KURSSIT/PC-KAYTTA'JA'T
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KOKOUS : KERHOT
K O M E N T O ? ! I

KOMENNOT:
LUE
KIRJOITA
PALUU - KOKOUKSESTA POIS

KAKSI ENSIMMA'ISTA MERKKIS RIITTAA'
KOMENTO?

KOKOUS : KERHOT
KOMENTO?[p¥J

KOKOUS (LIST=LI5TA)?tr)

RETURN ANTAA OHJEITA

POIS KOKOUKSESTA

1 ADVENTUR
2 CBM64
3 CP/M
4 FOREIGN
5 HONEY
6 KATSAUKSIA
7 KERHOT
8 KIELET
9 MIKROT
10 MSX
11 PIRATISMI
12 PRINTTI
13 SEKALAISTA
14 SINCLAIR
15 SVI318/328
16 TELE
17 TINAT
18 TV & RADIO

KESKUSTELUA PELIN ONGELMISTA
LAITTEEN KA'YTTA'JA'INFOA
VINKKEJA' CP/M:N KAYTTAJILLE
FOR FOREIGN LANGUAGES
KOMMENTTEJA & INFOA HONEYSTA
TIETEISIIN - TAITEISIIN - KULTTUURIIN YM.
KERHOJEN TIEDOTUKSIA
TIETOKONE- JA MIKSEI ELA'VA'TKIN KIELET
MIELIPITEITA MIKROISTA YLEENSA
TIETOA & KOKEMUKSIA STANDARDISTA
MIKSI JA MIKSI El?
MIELIPITEITA PRINTISTA
JOS El SOVI MUUALLE ...
KO. MIKROISTA KOMMENTTEJA
LAITTEEN KAYTTAJAINFOA
TIETOA LINJALIIKENTEESTA YM.
RAKENTELIJOILLE
MIELIPITEITA TV-OHJELMISTA

RETURN = PALUU

KOKOUS : SEKALAISTA
KOMENTO? QjjJ
UUSIA KOMMENTTEJA JA'LJELLS 0

SEKALAISTA -KOKOUS

03-04-85 13.35
S, L, N, #N, +N[#2DOO)

2106 59826216:

31-03-85 22.49̂
S, L, N, #N, +NC+20)

2016 TSS5T

01-04-85
01-04-85
02-04-85
02-04-85
02-04-85
02-04-85
02-04-85
02-04-85
02-04-85
03-04-85

16.15
23.58
0.30
0.34

13.26
15.31
19.51
22.16
22.20
12.44

2035
2045
2050
2052
2060
2068
2074
2081
2082
2098

59826216
TSS5T
59826216
59826216
52222378
73631227
73153211
73308201
SUNKKU
73631227

600 baudia
HAE VIESTI NRO 2000 TAI
SITA LA'HINNA SUUREMPI

re#1984
LISTAA 20 SEURAAVAA

# 2016
re#2035
Gooseboxin linja muuten on muuttunut
KERRANKIN KUNNON SAPINAA'H
1200-laatikko / Goose ?
re# 2060
1200-Laatikko
ALKAA SOITTAKO HPY:n BOKSIIN
1200-baudisista
1200 baud
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03-04-85 13.35
03-04-85 13.35
S, L, N, #N, +N

KOKOUS : SEKALAISTA

2106 59826216:
2106 59826216:

600 baudia
600 baudia

KOMENTO?(li, VSARA KOMENTO TILANTEESSA,
TULOSTUU APUTEKSTI

KOMENNOT:
LUE

KIRJOITA
PALUU - KOKOUKSESTA POIS

KAKSI ENSIMMA'ISTA' MERKKIA' RIITTA'A'
KOMENTOriTpa

KOKOUS (LIST=LISTA)-£T]

KOKOUS : FOREIGN
KOMENTO?f7u"l
UUSIA KUWIENTTEJA JA'LJELLA' 2

03-04-85 14.01 2109 73153211
S, L, N, #N, +NJ+20J

LOOK

POIS KOKOUKSESTA

FOREIGN -KOKOUS

LUE VIESTIT

20 SEURAAVAA VIESTIA"

03-04-85 14.07 2110 52222378: For look #2109
03-04-85 15.38 2114 74430674: Why not in French?

2114 74430674: Why not in French? VIIMEINEN
LUE KOHDALLA OLEVA

03-04-85 15.38
S, L, N, #N, +NJT]

NRO: 02114 *********

Lahettaja:
TOSSAVAINEN ATRO

Why not in French?

Because there is no French special marks like c

Pourquoi nous ne parlons pas francais?
and others...

KOKOUS : FOREIGN
KOMENTO?|lir
UUSIA ENTTEJA JA'LJELLA' 0

03-04-85 15.38^ 2114 74430674:
S, L, N, #N, +N|#2100|

03-04-85 13.45 2107 52222378:
S, L, N, #N, +N[ #2000|

02-04-85 20.05 2̂075
S, L, N, #N, +NJ720J

HH

LUETAAN UUDELLEEN,
VIIMEISIN JO LUETTU;

Why not in French?
VIESTI NO >= 2100

Something about .../ Me too
VIESTI >= 2000

El SUOMEX
20 SEURAAVAA

02-04-85 21.22 2076 SVIKLUBI: Spectravideo-klubi in Finland
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02-04-85 21.43 2077 APK455
03-04-85
03-04-85
03-04-85
03-04-85
03-04-85
03-04-85

12.08
12.13
13.45
14.01
14.07
15.38

2087
2089
2107
2109
2110
2114

73631227:
73091908:
52222378:
73153211:
52222378:
74430674:

03-04-85 15.38
S, L, N, #N, +N]"ff2Q89;

2114 74430674:

03-04-85 12.13
S, L, N, #N, +NJT1

NRO: 02089 *********

Lahettaja:
HARPER ROBERT

2089 73091908:

you did it again
well
THE NEW INTERNATIONAL HONEY
Something about .../ Me too
LOOK
For look #2109
Why not in French?

Why not in French?
HAE VIESTI 2089

THE NEW INTERNATIONAL HONEY
LUE VIESTI KOHDALLA

THE NEW INTERNATIONAL HONEY

I SINCERELY HOPE THAT THIS NEW CONFERENCE IS NOT ENTIRELY FOR
MY BENIFIT. A PLACE WHERE I CAN COME AND FROTH AT THE MOUTH
WITHOUT DISTURBING THE MORE MEANINGFUL CONFERENCES.
ANYWAY SINCE IT IS HERE I WOULD LIKE TOO RAISE THE TOPIC OF
HOW TO RUN A CONFERENCE. MOST SYSTEMS HAVE A MODERATOR WHO LOOKS
AFTER EACH CONFERENCE, CHECKS TO SEE WHO BELONGS TO IT, ANSWERS
DIFFICULT QUESTIONS, ENCOURAGES PARTICIPATION. HOWEVER IT HAS BEEN
MY EXPERIANCE THATIT IS A VERY DIFFICULT TASK TO GET PEOPLE TO BE
ACTIVE AND PARTICIPATE SO I WOULD LIKE TO KNOW WHAT ARE THE FACTORS
THAT ARE NEEDED TO ENSURE THAT A CONFERENCE IS A SUCCESS, AND WHAT ARE
THE MAIN REASONS FOR NON-PARTICIPATION. HERE ARE A FEW AREAS TO BEGIN
WITH, NO INTERST IN THE SUBJECT.

LACK OF TIME
TECHNICAL DRAWDBACKS (UNFAMILIAR WITH COMPUTERS)
PSYCHOLOGICAL HANGUPS (AFRAID TO WRITE IN ENGLISH)
USER FRIENDLINESS (DIFFICULT SYSTEM TO OPERATE)

AS CAN BE SEEN FROM THE DIFFERENT CONFERENCES ON HONEY SOME CONFERENCES
ARE MORE ACTIVE THAN OTHERS.,. WHAT IS THEIR SECRET?

03-04-85 13.45 2107 52222378: Something about .../Me too
RETURN = LOPPU

POIS KOKOUKSESTA
RETURN = POIS KOKOUS-OSAS-
TOSTA

RETURN ANTAA APUTEKSTIT

S, L, N, #N, +N
KOKOUS : FOREIGN
KOMENTO?[pa7
KOKOUS (L~TST=LISTA)? 1 ?

KOMENTO ?

MITA HALUAT TEHDA?
EP - ELEKTRONINEN POSTI
KLISTA - LISTA KA'YTTA'JISTA
LINJALLA - LISTA ONLINE-KAYTTAJISTA
SALA - SALASANAN VAIHTO
APUA - NEUVONTA
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OSASTO - OSASTOT (OSTETAAN,MYYDA'A'N)
KOKOUS - KOKOUKSET
ADVENTUR - PELI
LOPPU - YHTEYDEN LOPETTAMINEN

KAKSI ENSIMMA'ISTA' MERKKIA' RIITTA'A'

KOMENTO TkT\ POISTUTAAN HONEYSTH

Kokouksissa esitetaan aluksi viimeksi luettu viesti ja
kerrotaan montako uutta eli lukematonta on. Vanhat
viestit saa esille antamalla riittavan pienen viestinu-
meron (#1 esim.) ja listaamalla tasta eteenpain (+20
esim.).

KLISTA antaa luettelon kayttajista ja heidan tunnuksis-
taan. Tunnusta tarvitaan postin lahettamisessa tietyl-
le henkilolle. Ohjelma kysyy haettavan ala- ja ylara-
jaa, jolla tarkoitetaan nimen rnukaista aakkoshakua.
Jos haet esimerkiksi Sakari Ikosen tunnusta, voit antaa
alarajaksi "Ikonen" ja ylarajaksi "Ikonenx". Tallb'in
listautuvat kaikki samat sukunimet.

Pitkan listauksen voit keskeyttaa painamalla CTRL ja S.
Tulostus jatkuu painamalla CTRL ja Q. Listaus katkeaa
painamalla CTRL ja B. Emulaattori kaatuu CTRL ja Crlla
(en suosittele).

PC-kayttajat-lehti julkaisee ajoittain omassa kokouk-
sessamme toimivat henkilb't. Na'ille voi lahettaa suo-
raan viesteja myb's EP:n kautta (elektroninen posti-
osasto). Kaikille yhteista edella kuvattua puolta
kannattaa kuitenkin kayttaa tarpeen mukaan vaikka
"asiallisin" keskustelu kaytaneenkin omassa laatikos-
samme.

Toivon heti alussa kommentteja, toiveita, moitteita,
ideoita laatikon kayton kokemuksista ja mielekkaasta
kayttotavasta. Nama on hyva esittaa omassa kokoukses-
samme yhteisesti kaikille tai tarpeen vaatiessa EPtssa
Martti Laiholle ja/tai Sakari Ikoselle.

Hyvaa kesaa koko porukalle. Aloitan talla kertaa loma-
ni jo toukokuussa ja poistun mikromarkkinoilta koko
kesakuuksi etelaisemman Euroopan puolelle. Taallahan
sataa rantaa juhannukseen saakka kuitenkin. Tai sitten
on itikoita. Heinakuussa alkavat ne helteet. Ja lin-
nut syoneet hyttyset. Nain olen sen laskenut.
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I r Data General

DATA GENERAL/ONE:N - KANNETTAVAN T1ETOKONEEN - HINHAT OVAT LASKENEET

Data General Oy on julklstanut toukokuussa uudet
hlnnat D A T A G E N E R A L / O n e : 1 le , kanne t tava l le tleto-
konee l l e ja sen o h e i s i a i t t e i 1 1 e . H i n t o j a on
l a s k e t t u no in 16 p rosen111 1 a . Suos i tu lmman
k o k o o n p a n o n , j o ka s l s a l t a a 3 , 5 " 1 evy kea semat ja
256 k i l o t a v u a m u l s t i a . uusl li 1 k e v a l htoverol 11 nen
hlnta on 2 7 . 2 6 3 m a r k k a a .

Data General Oy:n to lm l tus joh ta jaJuhan l Aht la lnen
ker too, etta h innanalennus johtuu DATA GENERAL/
One:ssa kaytettyjen komponenttien halpenemlsesta.
K o s k a tol ml t ta jamrae ova t saavu t t anee t t a r k e 1 m p 1 e n
komponentt i en o s a l t a ta'yden va lm l s tuskapas l tee t in ,
on hi nnanalennus ollut mahdol11nen. Tasta johtuen
voimme nyt t a r j o ta edul 11 sempaa h lntaa ja l leen-
myyj l1lemme ja edel leen heldan a s l a k k a l 1 l e e n .

Ah t l a l nen ja tkaa , etta DATA G E N E R A L / O n e on saa-
vut tanut aseman , j ossa se maarl t te lee standardlt
k a n n e t t a v i l l e t1etokonel1 le . S e o n IBM/PC-yh teen -
s o p l v a , sl lna on k o r k e a t a s o l n e n , 25 r l v lnen
nestek l denayt to , kaks l k l l n t e a a l e v y k e a s e m a a ja
se pa lnaa 4,5 k l loa. Olemme sa'1 lyt taneet hlnta/
suorituskykyjohtajuutemme Julk ls tamal la saadetta-
v a n nestek l denaytb'n, l aa jennuskeh l kon , mon i t o r i /
kl rjol t in / levyke-sov l t t lmen seka uus la ohjelmls-
to ja. To ls ln sanoen, DATA G E N E R A L / O n e t a r j o a a
enemman to lmln to ja k u l n m l k a a n k a n n e t t a v a t l e t o k o n e
edul11 s impaan h lntaan.

IrData General
IBM- JA H P - Y H T E Y S DATA G E N E R A L / O n e : L L A

B l c o m M - 3 2 7 0 on Packaged Solut ions Inc: 1 n v a l m l s t a m a
emulo ln t loh je lmis to , jo l la DATA GENRAL/One emulol
suoraan IBM 3 2 7 0 - s a r j a n p a a t t e i t a BISYNC-11 njak u-
rllla.

B1coroM-3270-ohjelm1 sto to lmi i suoraan DATA GENE-
R A L / O n e : s s a 1lman 11sa la l t te i ta. Se emulol IBM
3271/3274/3275/3277-perheen paatteita varustettuna
3284- tal 3286-k1rjo1tt1mel la. Kl rjol tl ntul ostus
v o l d a a n o h j a t a l evy l l e . Llnjayhteys vo1 olla
joko k l i n tea tal va l ln ta l l j a . Nopeus on val l t ta-
v i s s a a lna 19200 b a u d l i n astl .

B1comH-3270-ohjelm1 sto l aa jen taa DATA GENERAL/One :n
l a a j a a kay ttbal uetta myos p a a t t e e k s l IBM 308X-
Ja 4300-sar jo1h1n seka Systems 34/36/38- la1 ttei-
s11n.

PC2622 on W a l k e r Richer & Qu1nn Inc:1n valml stama
emulo ln t1oh je lm l s to, J o l l a D A T A G E N E R A L / O n e
e m u l o l H P Z 6 2 2 A - p a ' a t e t t a . H P 2 6 2 2 A emu lo ln t l
mahdo l l l s taa myos t t edos to jen s l l r r o n keskus la l t -
te ls ton ja DATA G E N E R A L O n e : n va'l l l la.

PC2622: l la DATA GENERAL/One: ssa myos HP3000-
j a r j e s t e l m l e n k a y t t a j a t v o l v a t nyt hyodyntaS todel-
l lsta k a n n e t t a v a a m l k r o a , t l nk lmat ta ' e n e m p a a
na'yton koosta kuln mlkron palkal 11 s1 sta omlnal-
&uuks1 sta.

P C 2 6 2 2 - o h j e l r a l s t o on s a a t a v l s s a Data Hels inki
Oy:sta.
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I r Data General
M O N I T O R I / K I R J O I T I M - L I I T A N T X JA LAAJENNUSKEHIKKO
DATA GENERAL/OnerEEN

Data General on JuHl stanut k a k s l laajennu soptlota
DATA GENERAL/One:een - kannettavaan t le tokonee-
seen. Optlot laa jentavat sen ka'yttoal uetta
e r l t y i s e s t i t y o a s e m a n a tolai stoympari stossa' .

Honi to r l / k l rjoi t in-11 1 tan tamo dull mahdol 11 sta,a
van m o n l t o r f n kay ton RGB- 1 1 1 t a n n a I I S s e k a ns
yhdistetyl la v1 deolll tannSl la va>1- ja musta-
vaUomonl torln k a y t o n . Tahan nodulHn v o l d a a n
I H t t a a m y o s k l r j o l t i n r\ nnak kal si 11 tSnna 1 1 ii
seka' u lkotnen 5 1/4* l e v y k e a s e m a .

Honltorl /ki rjol tln-11 USntamoduH kllnnltetaan
h e l p o s t l DATA GENERAL/One:n takapaneel l 1 n. Sen
vi r t a l a h t e e n a k a y t e t a a n DATA GENERAL/One: n v l r t a -
laltetta.

Honl tor l /k l rjol tin-11 t tan tamo dull n toiml tukset
a lo l te taan ku luvan vuoden toukokuussa. '

Laa jennu skehlkko on s a a t a v l s s a 5 1 / 4 " l e v y k e - a s e m a n
k a n s s a tai 1 iman si ta'. Kehikkoon voidaan li itta'a
viisi kappaletta IBH/PC-laajennu skorttl a ja siina
on oma vi r t a l a h d e .

L a a j e n n u s k e h l k o n a v u l l a D A T A G E N E R A L / O n e : e e n
voldaan liitta'a uselden valmi stajien vi deoli 1 ta'n-
ta - , tietoll ikenne-. 11 sa'mul sti- ja ohel slaittelden
ohjai nkortteja.

Laa jennuskehikon tolni tukset a lkavat va'11 ttowa'stl.

The new DATA GENERAL/One.
The only IBJMFPC compatible computer

you can use anywhere.
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Kari Kiravuo: KAYTTAJAN KOKEMUKSIA LASKUTAULUKOISTA, OSA 1

Olen joutunut tutustumaan useihin erinimisiin laskutaulukoihin ja tehnyt niilla
toita. Kun olen sitten keskustellut eri ihmisten kanssa kokemuksista, olen
hammastyksekseni huomannut, etta yleensa yksi ihminen tuntee vain yhden tai
pari laskutaulukkoa. Niinpa eri taulukkojen vartailuun ei juuri monellakaan ole
mahdollisuuksia.
Ammatti- ja hupilehdissa on kylla erilaisia testeja, rautta niissa on usein
kuvailtu ominaisuuksia esitteiden perusteella. Onko kukaan koskaan nahnyt esi-
tetta, joka kertoisi esiteltavan tuotteen varjopuolista?

Olen tehnyt toita Visicalcilla, CalcStarilla, Supercalcilla, Multiplanilla ja
Lotus 1-2-3:lla. Olen myb's napeloinyt muutamia muunnimisia taulukoita, lahinna
Visicalcin kopioita, mutta niista ei ole uutta kerrottavaa.
Ylla mainituista ohjelmista on markkinoilla eri versioita. En aio vertailla
niita, keskityn mieluummin perusversioiden luonteenomaisiin eroihin.

Yleiskuva
Visicalcista kaikki alkoi. On siis ymmarrettavaa, etta se ei sisalla kaikkia
niita ominaisuuksia, joita myohempiin tuotteisiin on rakennettu. Tama alkupe-
rainen Visicalc on kuitenkin hyva, nopea perustaulukko, jota on helppo kayttaa.
En kyllakaan itse enaa kayta sita, koska ymparillani sattuu olemaan kehitty-
neempia versioita, tosin muunnimisia.

Calcstar ja Supercalc ovat alkuperaisen Visicalcin parannettuja painoksia 8-
bittisille koneille. Minun versioni CalcStarista on surkein ostettu ohjelma,
minka olen nahnyt. Se on peraisin edesmenneesta Topdatasta ja tuli mikropaketin
mukana. Joku on sen suomentanut, ei kuitenkaan Raimo Suonio, joka suomensi Top-
datalle WordStarin, mutta teki tybn hyvin. Tama Calcstar on taynna virheita ja
aarimmaisen hidas. Jos joku lukijoista on nahnyt tyydyttavan Calcstarin, niin
tutustuisin ilomielin. Calcstar kun olisi muuten ominaisuuksiltaan aika hyva.

Supercalc taas on oikein hyva ja nopea Visicalc-pohjainen taulukko. Siina on
korjattu alkuperaisen Visicalcin hankalimmat asiat ja on mybs keksitty joukko
uusia ominaisuuksia. En ole tutustunut Visicalcin uudempaan versioon, Advanced
Visicalciin, mutta minulle on kerrottu, etta se on suunnilleen Supercalcin
luokkaa.

Multiplan kuuluu ehdottomasti 8-bittisten aatelistoon. Kaikista edella maini-
tuista kaytan mieluimmin sita, vaikka se onkin aluksi vaikeampi oppia ja aivan
erilainen kuin Visicalc-pohjaiset. Se tarjoaa kuitenkin niin ylivoimaisen maa-
ra'n ominaisuuksia, etta muut ja'avat toiseksi kuin ankat. Tama edellyttaa tie-
tysti, etta kayttaja vaivautuu opiskelemaan ohjelman kunnolla.

Korostan kuitenkin, etta kaikilla edella mainituilla tulevat tybt tehdyiksi.
Erot ovat samantapaisia kuin autoissa. Kaikilla paa'see perille, mutta toiset
ovat askeettisia, toisissa taas on ohjaustehostin ja automaattivaihteisto.
Joissakin on baarikaappi ja istuimen asentojen sahkoinen sa'a'tb.

Korkeimpaan luokkaan kuuluu ehdottomasti Lotus 1-2-3, mutta seha'n ei toimi 8-
bittisissa. Se on lahes virheeton, se on Visicalc-pohjaisena aarimmaisen help-
pokayttoinen, eika kayttaja juuri millaan paase umpikujaan. Aina voi kaantya
ympari ja palata samaa reittia kuin on tullutkin. Se on suosikkiohjelmani IBM
PC:ssa. Teen silla jopa sivun mittaiset tekstitkin, jos teksteihin kuuluu
oleellisena osana laskutoimituksia.
(Kayttamassani WordPerfect-tekstinkasittelyohjelmassa on mahdollisuus tehda
laskutoimituksia, mutta tapeltuani sen kanssa yhden aamupaivan tein saman
useasti toistuvan kirjeen Lotuksella 15 minuutissa.)

Lotus pybrii siis PC-DOS- ja MS-DOS-kayttojarjestelmissa. Naiden erinomaisena
piirteenahan on mahdollisuus tehda makroja, ts. voidaan panna muistiin parin
nappulan painalluksen taakse mielivaltaisen pitkia komentojonoja. Lotus tukee
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Olen joutunut tutustumaan useihin erinimisiin laskutaulukoihin ja tehnyt niilla
tbita. Kun olen sitten keskustellut eri ihmisten kanssa kokemuksista, olen
hammastyksekseni huomannut, etta yleensa yksi ihminen tuntee vain yhden tai
pari laskutaulukkoa. Niinpa eri taulukkojen vartailuun ei juuri monellakaan ole
mahdollisuuksia.
Ammatti- ja hupilehdissa on kylla erilaisia testeja, mutta niissa on usein
kuvailtu ominaisuuksia esitteiden perusteella. Onko kukaan koskaan nahnyt esi-
tetta, joka kertoisi esiteltavan tuotteen varjopuolista?

Olen tehnyt tbita Visicalcilla, CalcStarilla, Supercalcilla, Multiplanilla ja
Lotus 1-2-3:lla. Olen mybs napelbinyt muutamia muunnimisia taulukoita, lahinna
Visicalcin kopioita, mutta niista ei ole uutta kerrottavaa.
Ylla mainituista ohjelmista on markkinoilla eri versioita. En aio vertailla
niita, keskityn mieluummin perusversioiden luonteenomaisiin eroihin.

Yleiskuva
Visicalcista kaikki alkoi. On siis ymmarrettavaa, etta se ei sisalla kaikkia
niita ominaisuuksia, joita mybhempiin tuotteisiin on rakennettu. Tama alkupe-
ra'inen Visicalc on kuitenkin hyva, nopea perustaulukko, jota on helppo kayttaa.
En kyllakaan itse enaa kayta sita, koska ymparillani sattuu olemaan kehitty-
neempia versioita, tosin muunnimisia.

Calcstar ja Supercalc ovat alkuperaisen Visicalcin parannettuja painoksia 8-
bittisille koneille. Minun versioni CalcStarista on surkein ostettu ohjelma,
minka olen nahnyt. Se on peraisin edesmenneesta Topdatasta ja tuli mikropaketin
mukana. Joku on sen suomentanut, ei kuitenkaan Raimo Suonio, joka suomensi Top-
datalle WordStarin, mutta teki tybn hyvin. Tama Calcstar on ta'ynna virheita ja
aarimmaisen hidas. Jos joku lukijoista on nahnyt tyydyttavan Calcstarin, niin
tutustuisin ilomielin. Calcstar kun olisi muuten ominaisuuksiltaan aika hyva.

Supercalc taas on oikein hyva ja nopea Visicalc-pohjainen taulukko. Siina on
korjattu alkuperaisen Visicalcin hankalimmat asiat ja on mybs keksitty joukko
uusia ominaisuuksia. En ole tutustunut Visicalcin uudempaan versioon, Advanced
Visicalciin, mutta minulle on kerrottu, etta se on suunnilleen Supercalcin
luokkaa.

Multiplan kuuluu ehdottomasti 8-bittisten aatelistoon. Kaikista edella maini-
tuista ka'yta'n mieluimmin sita, vaikka se onkin aluksi vaikeampi oppia ja aivan
erilainen kuin Visicalc-pohjaiset. Se tarjoaa kuitenkin niin ylivoimaisen maa-
ra'n ominaisuuksia, etta muut jaavat toiseksi kuin ankat. Tama edellyttaa tie-
tysti, etta kayttaja vaivautuu opiskelemaan ohjelman kunnolla.

Korostan kuitenkin, etta kaikilla edella mainituilla tulevat tybt tehdyiksi.
Erot ovat samantapaisia kuin autoissa. Kaikilla paasee perille, mutta toiset
ovat askeettisia, toisissa taas on ohjaustehostin ja automaattivaihteisto.
Joissakin on baarikaappi ja istuimen asentojen sahkbinen sa'atb.

Korkeimpaan luokkaan kuuluu ehdottomasti Lotus 1-2-3, mutta seha'n ei toimi 8-
bittisissa. Se on la'hes virheetbn, se on Visicalc-pohjaisena aarimmaisen help-
pokayttbinen, eika kayttaja juuri millaan pa'ase umpikujaan. Aina voi kaantya
ympari ja palata samaa reittia kuin on tullutkin. Se on suosikkiohjelmani IBM
PCrssa. Teen silla jopa sivun mittaiset tekstitkin, jos teksteihin kuuluu
oleellisena osana laskutoimituksia.
(Kayttamassani WordPerfect-tekstinkasittelyohjelmassa on mahdollisuus tehda
laskutoimituksia, mutta tapeltuani sen kanssa yhden aamupaivan tein saman
useasti toistuvan kirjeen Lotuksella 15 minuutissa.)

Lotus pybrii siis PC-DOS- ja MS-DOS-kayttbjarjestelmissa. Naiden erinomaisena
piirteenahan on mahdollisuus tehda makroja, ts. voidaan panna muistiin parin
nappulan painalluksen taakse mielivaltaisen pitkia komentojonoja. Lotus tukee



PC-KAYTTAJA SIVU 18 3/1985

ta'ysin mitoin makrojen tekoa ja niiden avulla tehdyt taulukot saadaan erittain
helppokayttoisiksi.

Tassa' kirjoitussarjassa kasittelen sellaisia piirteita, jotka minua ovat ihas-
tuttaneet tai vihastutteneet naissa taulukko-oh jelmissa. Nakemykset ovat ta'ysin
subjektiivisia. Tietoni na'ista suhteellisen monipuolisista ohjelmista saattavat
myos olla jonkin yksityiskohdan suhteen puutteelliset, mutta niin ne ovat
varmasti la'hes jokaisella kayttajalla.

Tyypillisia eroja ohjelmien va'lilla

Yleensa ohjelmat vaativat jonkinlaisen installoinnin ennen ensimmaista kayttoa.
Se on niin konekohtainen asia, etten puutu siihen. Ohjelmien paivittainen
latautuminen koneeseen tapahtuu useimmiten vaiheittain. Ensimmaisen vaiheen
jalkeen on valmistajan mainoslogo, jonka jalkeen vasta paasta'an asiaan. Lotuk-
sessa kuitenkin on ensimmaisella portaalla 'sateenvarjo', usean tyokaluohjelman
valikko. Yksi valittavista ohjelmista on varsinainen laskutaulukko, nimeltaan
1-2-3.

Laskutaulukko on kuin ruutupaperilehtio. Sita voidaan kayttaa valmistajan ruu-
tujaon mukaisesti, tai sitten voidaan piirtaa itse muunlevyisia sarakkeita.
Sarakkeisiin voidaan kirjoittaa tekstia, numeroita (lukuja) tai laskukaavoja.
Yhden pystysarakkeen sisaltama vaakarivin osa ristittakbon tassa soluksi.

Soluun voidaan siis kirjoittaa tekstia tai numeroita. Jos siihen kirjoitetaan
laskukaava, niin tilanne muistuttaa kahta paallekkain olevaa shakkilautaa,
ruudut kohdakkain. Alemmalle laudalle, nakyma'ttbmiin, tallentuu juuri kirjoit-
tamamme laskukaava. Ylemmalla laudalla samassa ruudussa on laskun lopputulos
numeroina ta'ysin nakyvissa. Kayttaja nakee kylla kaavankin, mutta jossakin
kuvaruudun reunalla. Alemmalle laudalle voidaan lisaksi tallentaa maarityksia
nakyvan ruudun tekstin ja lukujen ulkoasusta, desimaalien maarasta jne.

Koska laskukaavaa varten on varattu tavallaan oma kerroksensa, kaava voi olla
hyvinkin monimutkainen ja pitka. Se voi sisa'ltaa tavanomaisten matemaattisten
laskutoimitusten lisaksi loogisia funktioita, IF-lauseita, LOOKUP-lauseita jne.

Laskutaulukon suurin mahdollinen koko riippuu pa'aasiassa koneen keskusmuistin
eli RAM-muistin maarasta. Vaikka muistin koko olisi vain 64 kilotavua, jaa osa
taulukosta aina nakyma'ttomiin kuvaruudun ulkopuolelle. Siksi kuvaruutua on
siirrettava suurennuslasin tavoin pitkin taulukkoa.

Jotta tiedettaisiin missa kulloinkin ollaan, on sarakkeet ja rivit numeroitu ja
numerointi nakyy kuvaruudun reunoilla. Tassa Multiplan eroaa kaikista muista
taulukoista. Siina nimittain rivit on merkitty Rl...Rn ja sarakkeet Cl...Cn,
kun taas kaikissa muissa taulukoissa on kopioitu suoraan Visicalcin idea, eli
rivit on merkitty numeroin ja sarakkeet kirjaimin, kuten shakkilaudassa.

Ta'ma vahaiselta tuntuva ero vaikuttaa ratkaisevasti koko ohjelman toimintata-
paan ja saa Visicalciin tottuneen kayttajan aluksi raastamaan hiuksiaan ja
tekema'an virheen toisensa jalkeen. Jos siis aikoo kayttaa pa'aasiassa Multipla-
nia, on parasta opetella se ensimmaisena laskutaulukkonaan.
Kun kokemus ja rutiini kasvaa, ei ta'ma ero enaa sanottavasti hairitse. Itse
pida'n kuitenkin Multiplanin ruutujen merkintatapaa ohjelman la'hes ainoana huo-
nona puolena. Se hidastaa tottuneenkin kayttajan toimintaa verrattuna Visicalc-
tyyppiseen merkintatapaan.

Lotukseen on koottu molempien ohjelmasukuhaarojen parhaat puolet. Ruudukon
merkintatapa on Visicalc-tyyppinen, mutta kaikki Multiplanin ainutlaatuiset
database-toiminnat on, vielapa laajennettuina, sovitettu Lotukseen. Kun tieto
kirjoitetaan ruudukkoon niin, etta yksi rivi = yksi tietue, voivat na'ma kaksi
ohjelmaa lajitella rivit jonkin sarakkeen suhteen aakkos- tai numerojarjestyk-
seen. Lotuksessa on mybs mahdollisuus tiedon graafiseen tulostukseen.


