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Tyler Canoe Cotipany
Monthly Sales Report

Date: May-85

Rep; Alan

Products Silent

Quantity; 35

Sales $s 540,976

ftug Price: $1,171

Unit Cost; $579

Total Cost; $19,958

$ Margin

ftug $ Ma

X Margin

Cotinissi

208

8

Iflug Price

32 |J 35 37
Quantity

Paatoimi ttaja:

Toimittaja:

Postiosoite:

Tapio Hietamaki Puh. <t) 151 3236

Kari Kiravuo Puh. (t) 152 4787

PC-KSYTTSJST RY, PL 494, OO1O1 HELSINKI



PC-KAYTTAJA 2 1/1937

PC — IvAYTTAJAT RY.
Puheenjohtaja: Kari Kiravuo Puh. 152 4787
Varapuheenjohtaja: Raimo Janka Puh. 174 772
Taloudenhoitaja: Seppo Marjamaki Puh. 143 122

LEHDEIM ILTVIESTYMIISJEISJ
Lehti ilmestyy talvi- kevat- ja syysnuuerona.

Mukaan liitetty varisivu n. A4: 500 mk
Koko sivu, mustavalkoinen, monistettu A4: 400 n>k
Puoli sivua: A5: 250 mk

TYORYHMA.T:
Tyoryhmatyoskentelysta vastaavat
- Martti Laiho, puh. 722 711
- Raiitvo Janka, puh. 174 772

LIITTYrvHIMElsl YHI3ISTYKSEEKT :
1) Hanki Tietotekniikan liiton henkilojasenlomake. Sellaisen saat ylla raainituilta toiinihenki-

loilta tai Tietotekwiikan liitosta, Iti.kon};atu 19.A, 00100 HH, puh. 170 230.
2) Tayta lomake siina olevien ohjeiden mukaan ja maksa jasenmaksu.
3) Toiirdta lomake yhdistyksen toiinihenkiloille tai postiosoitteella PC-KAYTT&.7AT RY, PL 494,

00101 HELSPKC.
4) Naroa toiraet tehtyasi alkavat liiton jasenedut, am. Tietotekniikka-lehti ja ATK-vuosikirja

hyodyttaa Sinuakin.
5) "uista kiiitenkin, etta yhdistys on yhta kuin sen jasenisto. Jos Sina haluat hyotya yhdistyk-

sesta, niin yhdistys haluaa hyotya Sinusta - muutakin kuin jasenmaksun, senhan me jokainen
naksamne.
Osallistu siis tapahtumiin, kysele asioista, mutta tuo ntyoskin otnia tietojasi ja kokemuk-
siasi toisille.

VTJOMN^V 1 Q 8 7 :

PC-KAYTTAJAT RY:n varsinainen jasen 160 mk
Opiskelijajasen 80 mk
Yhteisojasen 1.800 mk

(3.600 mk)
Tietotekniikan Liiton muuhun jasenyhdistykseen kuuluva, joka
haluaa sailyttaa taman jasenyytensa ensisijaisena, ja haluaa
sen lisa}̂ i liittya PC-kayttajiin ns. kakkosjasenena: 80 mk

YIIDISTYKSEJM POSTIOSOITE :

PC-KAYTTAJAT RY.
PL 494
00101 HELSINKI
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Paatoimittaja vaihtui

PC-kayttajat ry:n nykyinen puheenjohtaja Kari Kiravuo toimitti saannbllisesti
kahden vuoden ajan PC-KAYTTAJA-iehtea. Vuoden 1985 lehden viimeisen
numeron paakirjoituksessa nan antoi ymmartaa, etta tama oli viimeinen hanen
toimittamansa jasenlehti. Viime vuoden maaliskuussa pidetyssa PC-kayttajat
ry:n vuosikokouksessa valittiin joukko henkiibita, joiden prti yhdessa toimittaa
jaseniehtea, mutla kun siita ei tullut mitaan, joutui Kari jalleen olosuhteiden
pakosta viime syksyna kokoamaan jasenlehden, joka o!i vuoden 1986 ainoa
numero.

Nayttaa siita, etta yhteishybdyllisissa yhdistyksissa tehtavat pyrkivat alku-
innostuksen jalkeen kasaantumaan puheenjohtajan harteille. Yritan nyt omaJta
osaltani aktivoitua ryhtymalla jasenlehden paatoimittajaksi. Jasenlehti on
iarksa tietokanava yhciistystoiminnassa varsinkin, kun jasenistb" asuu eri
puolella Suomea.

Seuraavaksi hieman taustatietoja itsestani. Opiskelin 1960-luvun loppupuo-
lella Tampereen yiiopistossa, Paaaineeni o!i tiiastotiede. Tietojenkasittelysta
suoritin cum iauden ja puolet laudaturista, kun aikaa oli pro gradun teon
lomassa... Opintojen jalkeen olen toiminut systeeminsuunnittefijana tybelake-
sovellusten parissa Oy Tietokonepalvelu Ab:ssa vuodesta 1970 lahtien. Vuon-
na 1981 innostuin uudelleen opiskelemaan. Aluksi suoritin kasvatustieteen
approbation avoimessa korkeakoulussa Heti peraan aioitin tiedotusopin
opiskelun Helsingin yiiopistossa. fM olen edennyt niin pitkalle, etta ta!!a
hetkelia ia.udsturista on suorittamatfa viela osa kirjailisesta iopputentista (5
kirjaa).

Mikroista kilnnostuin noin kolme vuoflg sitten ja PC-kayttajien jarjestamiin
tiiaiauuksiin olen osallistunutvuoden 1985 syksysta lahtien.

Kuten edella olevasta kay ilrni teoreettista tletoutta on runsaasti. Nyt yritan
soveltaa lehden teosta saamiani oppeja kaytantbon.

Toivottava.sti muutkin aktivoituvaf ja kantavat kortensa yhteiseen kekoon
osaiiistumalla jasenlehden tekoon.

Tapio Hietamaki •

SISSLTo: Kansi 1 VuosikertonuE 6
Yhdistys ja lehti Turbo-tuoteperhe kasvaa 7
Plakirjoitus ja sisalto Tutustuifiie Elisaan 8
Puheenjohtajan palsta Jasenkysely, osa I 10
Vuosikokous Reflex 12
Kevaan toimintaa 5

KANSI: Reflex kayttaa ikkunointitekniikkaa. Naytolla voi olla saaanaikaisesti korkein-
taan kolae nakyuaa (kuvassa lotake ja qraafinen kuvio) eri ikkunoissa. Muutetta-
essa jotakin tietoa tapahtuu kaikkien naytolla olevien ikkunoiden paivitys
va'littouasti.
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F* u. la e e nj o IT. t SLJ stn p>j=ils"tet:

Toimitin aikoinaan kahden vuoden ajan PC-KAYTTAJA-lehtea.
Toivoin, etta olisimme voineet saada aikaan jonkinlaisen
puheenjohtajan katsauksen jokaiseen lehteen. Ajatus ei
silloin toteutunut, vaikka sen aikainen puheenjohtaja
kirjoittikin lehteen muista asioista ahkerasti.

Muiden kiireiden uhrina jouduin lopettamaan lehden toi-
mittamisen, niin hauskaa kuin se oli ollutkin. Yritimme
saada toimivan tyoryhman lehtea toimittamaan, mutta se ei
lahtenyt kayntiin.
Nyt nayttaa vihdoin valkenevan, kun Tapio Hietamaki on
ottanut hoitaakseen lehden kokoamisen. Toivotan onnea ja
menestysta tassa tyossa seka aikaa asioihin paneutumi-
seen. * * *

* * * * *
PC-KAYTTAJAT RY:n hallituksen toiminta on ollut lahes
koko vuoden 3-4 henkilon varassa, mika osoittaa kuinka
liikkuvaa ja tyoteliasta taman alan joukko on. Kun tyo-
paine kasvaa, saavat harrastukset vaistya.

Puhesnjohtajana tassa aina silloin talloin pysahtyy
kysymaan itseltaan, esiintyyko liiketta ja onko paamaa-
raa. No, suunnitelmia ja ajatuksia on, mutta esikuntaa
tarvittaisiin lisaa. Onneksi vuosikokous on jo lahella.

Jasenkysely tuotti satakunta vastausta. Aktiivisuus oli
siis yllattavan hyva. Tulosten analyysi julkaistaan
kahtena osana, tassa ja seuraavassa lehdessa.

Tyoryhmiin esiintyi runsaasti kiinnostusta. Ryhmat kutsu-
taan koolle ja ne saavat itse organisoitua, kuten yhdis-
tyksessa on ollut alusta alkaen tapana. Ongelmana on
jaseniston levittaytyminen yli koko maan. Osanotto tyo-
ryhmien toijnintaan on osalle joukosta lahes mahdotonta.
Naihin jaseniin pitaisi voida olla yhteydessa muvlla
tavalla. Eivat nama 'kirjeenvaihtajajasenet' kuitenkaan
taysin osattomiksi jaa. Muistettakoon mm. jasenkir^jeen
mukana lahetetty Tietokone-lehden tarjous, joka taydentaa
aikaisempia Tietoviikko- ja Mikro-tarjouksia.

Postilaatikkoasioita on koko ajan vireilla. Yhdistyksen
piirissa on yrityskayttoon tarkoitettujen ELISAn ja
paatepostin tilaajia. Monet jasenet kayvat myos harras-
tajaboxeissa, joista VAXI lienee tunnetuin, mutta joita
rnaa on taynna.

Aina silloin talloin kysellaan laitteiden yhteishankin-
toja, mutta niihin ei ole lahdetty, koska ymparilla on
muutenkin koko ajan sen suuntaista toimintaa ja jokainen
voi valita yhdistyksen ylkopuolelta mieleisensa. Sen
sijaan esim. disketteja on aina saatavissa kohtuuhintaan
yhdistyksen PD-kopiointitilaisuuksissa.

Toivon, etta jasenisto osallistuu aktiivisesti ja runsas-
lukuisesti seka vuosikokoukseen etta muuhunkin jasenkir-
jeessa julkaistuun ja tassa lehdessa kerrottavaan toimin-
taan.
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VUOSIKOKOUS pidetaan keskiviikkona 18.3. klo 17 Oy Yleisradio Ab:n tiloissa
Lansi-Pasilassa Radiokadun varrella. Sisaankaynti uuteen lahetyskeskusraken-
nukseen aivan linkkitornin juurelta.
Kokouksen jalkeen kerrotaan havaintoesitysten kera niista elektronisista
postilaatikoista, joita yhdistyksemme jasenet itse kayttavat.

Vuosikokouksessa kasitellaan saantomaaraiset asiat:
1} Esitetaan vuosikertomus, tilinpaatos ja tilintarkastajien lausunto.
2) Paatetaan tilinpaatoksen vahvistamisesta.
3) Paatetaan vastuuvapauden myontamisesta hallitukselle tai muista toimen-

piteista, joihin vuoden kuluessa pietty hallinto ja tilit antavat aihetta.
4} Kasitellaan hallituksen esitys vuoden toiraintasuunnitelmaksi ja talous-

arvioksi.
5) Vahvistetaan jasenmaksun 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 inainitut asiat:

Saant6jen muuttaminen siten, etta yhdistyksella olisi kaksi varsi-
naista kokousta, syyskokous, jossa valitaan toimihenkilot seuraavaksi
vuodeksi seka kevaalla vuosikokous, jossa kasitellaan edellisen
vuoden tilinpaatos ja vastuuvapauden myontaminen.
Saantojen rauuttaminen siten, etta nimi 'Tietojenkasittelyliitto'
korvataan nimella 'Tietotekniikan liitto1, tai nimi jatetaan soveltu-
vissa kohdissa kokonaan mainitsematta.

KEVAAIST TOIMINTTAA

1. Torstaina 12.3. klo 15 Rank Xeroxin tuotteiden, erikoisesti PUBLISHING-
ohjel.?.iston esittely. Paikka: Rank Xeroxin toimitalo Mankkaalla Sinimaen-
tie 8. (Talo nakyy Tarvontie/Turunvaylalta lanteen mennessa vasemaalla
ennen Kauniaisten/Kilon littyraaa.)
Espoon bussi no 110 Hgin linja-autoasemalta Tapiolan kautta Kiloon. Pois
Sinimaentien pysakilla ennen Turunvaylan ylittavaa Nihtisiltaa.

2. Tijstaina 7.4 klo 15 Sophistics Oy esittelee uutta IBM PC-ohjelmistoa ja
laitteita. Puhutaan ainakin desktop publishingista ja Token ring-verkosta.
Paikka: Ruosilantie 2 B (Vihdintien ja Muurimestarintien risteyksen luo-
teispuolella.) Bussi 45 Simonkentalta Mannerheimintieta.

3. Tiistaina 5.5. klo 16.30 kaynti Rotabyte Oy:ssa. Firma on vaihtanut omis-
tajaa, katsotaan mita sille nyt kuuluu. Paikka: Vantaan Valimotie Keha
III:n ja Tuusulantien risteyksessa Helsingin lentoasemalle johtavan tien
varressa.
Bussi 615 Rautatientorilta laiturista 26. Vuoro klo 15.50 kulkee Tuusulan-
tieta, klo 16.05 lahteva taas Valimotieta. Poistuminen Rotatorin/Rotabyten
kohdalla.
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PC-KAYTTAJAT RY. 25.1.1987

VUOSIKERTOMUS TOIMINTAVUODELTA 1986

.Yhdistyksen toiminta eteni jo vakiintuneissa puitteissa.
Osittain tyo oli nakyvaa jasentoimintaa, osittain naky-
inattomampaa taustatyota.

Vuosikokouksessa 4.3.86 valittu hallitus jarjestaytyi
seuraavasti:

Puheenjohtaja Kari Kiravuo
Varapuheenjohtaja Raimo Janka
Sihteeri Juha Lassila
Taloudenhoitaja Seppo Marjamaki
Jasenet Sakari Ikonen

Martti Laiho
Paula Miinalainen
Pasi Simonen

Kevatkaudella kokoontui kayttojarjestelmatyoryhnm saan-
nollisesti. Tilaisuuksia oli kaikkiaan 5, ja kayntikoh-
teina olivat:

23.1. ATK-instituutti, tietokonekeskus ja PD-ohjel-
mien kopiointitilaisuus
6.3. Carelcomp Oy, yhtion toimintojen esittely seka
PD-ohjelmien kopiointitilaisuus
17.4. Valtion Tietokonekeskus
22.5. Oy Hewlett-Packard Ab, yhtion datatoimintojen
esittely
5.6. Esselte Datasoft, yhtion ja sen edustanien
tuotteiden esittely

Vuosikokouksen yhteydessa 4.3. tutustuttiin Oy Nixdorf
Computer Ab:n toimintaan ja yhtion edustamiin tuottei-
s i i n .

Syyskauden tapahtumat tarjottiin koko yhdistyksen toimin-
nan puitteissa ja ne olivat:

Kaynti Tyoterveyslaitoksella, selostus laitoksen
tietojenkeruuverkosta, luento ergonomiasta ja paat-
teiden sateilysta
Kaynti Nokia Informaatiojarjestelmien tiloissa,
Mikro-Mikko 3:n ja siihen saatavien ohjelmien esit-
tely
Mikrolink Oy:n tuotteiden esittely Yleisradion
tiloissa
Helsingin Puhelinyhdistyksen datapalvelujen ja nimen-
omaan ELISA-yrityspostijarjestelman esittely HPYrssa
ATK-instituutin uusien IBM-laitteistojen katsastus
seka yleinen PD-ohjelmien kopiointi instituutin
laitteilla.

PC-kayttajat-lehti piti ilmestymisessaan lahes vuoden
tauon ja vuoden ainoa numero julkaistiin marraskuussa
1986. Jasenkirjeita lahetettiin kaksi kappaletta.
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Jo alkuvuonna osoittautui, etta yhdistyksen elektronisena
postilaatikkona kaytettyyn Vaxiin oli yha vaikeampi
paasta huolimatta melko suuresta linjamaarasta. Kiinnos-
tus Vaxin kayttoon naytti taman johdosta vahenevan yhdis-
tyksen jaseniston keskuudessa, eika Vaxia enaa tyrkytetty
aktiivisesti jasenistolle.

Edellisena vuonna aloitettua Mikro-lehden 'PC-kulttuu-
ria'-palstaa toimitettiin edelleen yhteistyossa lehden
toimituksen kanssa.

PC-KAYTTAJAT RY. esiintyy nytkin yhtena jarjestajana
peruskoulujen ja lukioiden tietotekniikkakilpailussa.
Yhdistysta edustaa toimikunnassa Sakari Ikonen. Vuonna'
1986 valmisteltu kilpailu paattyy vuoden 1987 puolella.

Kertomusvuoden lopulla tehtiin jasenkysely, jonka tulok-
sia analysoidaan parhaillaan tata kirjoitettaessa. Kyse-
lylomakkeita valmiiksi maksettuine palautuskuorineen
lahetettiin 214 ja vastauksia tuli 97, eli 45%. Vastaa-
jien yleiskuva yhdistyksesta nayttaa olevan melko myon-
teinen.

Yhdistyksen jasenmaara oli vuoden 1986 lopussa 221, mika
merkitsi n. 20% kasvua vuonna 1986.

Tapio Hietamaki

T «-.Ji. i 8:3 o - t LA o ±1 es- IIT €=* r |-t HS? l

Borland on julkistanut Turbo Basic-kaantajan. Yhtion
ilmoituksen mukaan ohjelma kaantaa 120OO rivia minuutissa
tuottaen suorituskelpoista (.EXE) koodia. Ohjelma mahdol-
listaa m u i s t i i n kaannbksen. Kaantaja sisaltaa koko ruudun
e d i t o r i n , sisaisen l i n k i t t a j a n ja a j o n a i k a i s e n kirjaston.

Turbo Basic tukee rekursiota ja siihen sisaltyy vetovali-
kot ja i k k u n a y m p a r i s t b . Turbo Basic on yhteensopiva IBM:n
BASICA:n ja Microso-ftin GW-BASIC:n kanssa ja se tukee
EGA-grafi i kkaa.

Borland j u l k i s t i alkuvuodesta mybs Turbo C-kaantajan. Oh-
jelma sisaltaa vetovalikot, sisaisen editorin ja ikkuna-
y m p a r i s t o n kuten Turbo Basicissa. Turbo C kaantaa koodia
70OO r i v i a minuutissa. Kaannbs tapahtuu yhdessa vaiheessa
kayttaen hyvaksi RAM-muistia valiaikaisten tietorakentei-
den tal1 entami seen.

Turbo Basicia on mainostettu jo suomalaisissakin lehdis-
sa. Saa nahda, m i l l o i n Turbo C sitten on myynti1istoi11 a.
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Taoio Hietamaki

Tutustuimme Elisaan

PC-kayttajat saivat tilaisuuden tutustua Elisaan vuoden 1SS6 marraskuun
loppupuolella. Esittely tapahtai Helsmgln Puhelinyhdistyksen (HPY) tiloissa.
PaljastettaKoon nyt niille, jotka eivat viela tienneet, etta kysymyksessa on tietolii-
kennetuote, Jos on hyvaa tuuria, voi em. jarjestelmassa tavoittaa inhimillisenkin
Elisan, joile voi halutessaan jattaa viestin,

Elisan esittelyn ohella puhuttiin modeemeista. Suomessakin on jo saatavissa
uyvaksytiyja PC-rnlkrojen korttimodeemeita. Yhdysvalloissa korttimodeemit ovat
olleet jo pitkan aikaa markkmoilla. Taman vuoden alkupuoliskolla on tulossa
markkinoille Nokian valmistanua hinnaltaan entista edullisempia modeemeita.

ELISA SANOMANVALITYSJARJESTELMIEN YHDYSKAYTAVANA

Elisa on lyhenne sanoista elektroninen integroitu sanoraanvalityspalvelu. Elisa
mahdoliistaa yritysten valisen sanomien siirron. Se yhdistaa erimerkkisten
tietokoneiden sanomanvalitysjarjestelmat ja tekee sanomia siirrettaessa kaikki
tarvltravat muutokset,

Tietokoneen liittamisesta Elisaan pentaan liittymismaksuna 1000 mk ja
kuukausittain veloitetaan 2800 mk, Lisaksi joutuu maksamaan valitta'vista
teleyhteyksista.

17T T^TTlTT^TkT Tl Az Lr-JUA G i r r t ^

FlenyrityKset, erilliset tuiosyksikot ja yksityisst henkilot voivat kayttaa.EIisaa
paatepostma, Paateposti tarjoaa tekstimuotoisten sanomien siirron palveSussa
mukana olevien henkiloiden valilla, Kayttajalla on jarjesteiman muistissa oma
postilaatikko. jonne tailennetaan kaikki tuievat sanomat la hanen henkiiokohtainen
arkistonsa. Ynteyden paatepostiin saa paatteen tai mikrotietokoneen ja modeemin
avulla.

Paaasiallisimpana yhteytena kaytetaan pakettivalitteista Digipak-verkkoa.
Paa'tteiden ja mikrojen kayttajat voivat kytkeytya Digipak-verkkoon valintaisen
puhelmverkon kautta, Kansainvaliset yhteydet hoidetaan MARK III-verkoston
avulla.
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Paatepostin kayttajiita peritaan liittymismaksuna 100 mk ja kuukausittain 230 mk.
Maiden lisaksi joutuu maksamaan valittavista teleyhteyksista, Maksut ovat sen
verran korkeat, etta ainakin useimmat tietoliikenteen harrastelijat, jotka joutuvat
itse maksamaan kayttokustannukset, Karsiutuvat pois palvelujen kayttajista,

Paatepostin kayttajamaara oli vuoden 1986 joulukuun alkupuolella noin 2000
henkiloa, Kayttajamaaran oletetaan yiittavan 10000 henkilon rajan taman vuoden
aikana. Paateposti on ahkerassa kaytossa ainakin HPY:ssa ja Nokialla, joka on
Elisan ohielmiston toimittaja. Esittelijan rnukaan HPY:n johtajiin saa yhteyden ja
rnyos kysymyksiin vastauksen paatepostin avuila paljon helpommin kuin
esimerkiksi pulielimella.

Kuten esittelytilaisuuksissa usein kay oli nytkin aluksi pienia vaikeuksia. Yhteytta
paatepostiin vritettiin Nokian MikroMikko 2:Ha ja Kermit-tietoiiikenneohielmalla,
mutta tassa epaonnistuttiin^ Esittelijan oman paatteen avulla yhteys sitten onnistui
ensimraaiselia yrityksella.

UUDET MODEEMIT

Suomessa hyvaksyttyja PC-mikrojen korttimodeemeita on saatavissa nopeuksiile
300, 1200 ja 2400 bit/s, Hinnat ovat kmtenkin melko korkeita verrattuna
Yhdysvaltojen hintatasoon, Esimerkiksi Oy Emmett Ab:n kaupitteleiuan Maxwell
1200 PC korttimodeemm hinta on yli 3000 mk. Modeemi tuntee nopeudet
300/1200 bit/s = Suomessa virallisesti hyvakymattomia vastaavat ominaisuudet
sjsaitavia rnodeemeita saa va'ha'n yli 1000 markalia kaupan hyilyita.

Nokia jiilkisti jo Kt-8&-nayttelyssa uuden modeemirnallin DS 61101, joka tuntee
nopeudet 300 ja 1200 bit/s. Laite tulee myyntiin HPY:n kautta vasta maaliskuun
palkkeilla. Hlnnan pitaisi olla alle 30QO mk,

Modeemi sisaitaa automaattivastauksen ja se osaa myos automaattivalmnan
Hayes-yhteensopivaa AT-koodikieita kayttaen.

Modeemin koteio on muodoltaan samanlainen kuin Nokian aikaisemmat
halvimmat mallit, Modeemin variksi tulee raikean sininen.
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Kari Kiravuo:

YHTEENVETO VUODEN 1986 LOPULLA TEHDYSTA JASENKYSELYSTA, OSA I

Kir je i ta postitettiin 215 kpl , vastauksia saatiin 98, eli 4 5 , 6 % .
98 on niin lahella lukua 100, ettei prosentteja kannata erikseen
laskea, vastausten lukurcaara kay suoraan prosenttiluvusta .

I osassa tarkastellaan paaasiassa tuloksia, jotka voidaan esittaa
selvasti numeroina. Toisessa osassa kaydaan lapi niita kyselyn
osia, joissa vastaukset olivat sanallisia ja vaihtelivat laajasti
kin. Vastausten summa ei yleensa ole 98, silla kaikki eivat ole
vastanneet jokaiseen kysymykseen.

1. Tydtehtavat ja PC:n kayttS
_26_ ATK-ammatt i la inen, ollut alalla yli 10 vuotta
_36_ Olen ATK-ammatt i la inen, ollut alalla alle 10 vuot ta
_13_ En toimi ATK-alalla, m u t t a hoidan tyossani yhtioni ATK-asioita
_16_ En toimi ATK-alalla, kaytan kui tenkin PC:ita tyossani
_ 0_ En toirni ATK-alalla, enka kayta PC:i ta tyossani

2. PC:n kotik§ytt6 (Jokaisen vastaajan kaikki valinnat k i r ja t t i in . )
_55_ Kaytan kotona PC:ta tyoasioihin
_57_ Kaytan kotona PC: ta omiin asioihin
_32_ Myos muut perheenjasenet kay t tava t kotona P C : t a
_29_ Kinulla ei ole kotona PC:ta
_ 9_ Kotona on mik ro . . . (Tahan k i r j a t t i i n vain ns. koti- eli pe l imikro t . )

3. Ik4 ty6- tai koti-PC:n
_46_ Yli 3 vuo t ta
_46_ 0,5 — 3 vuot ta
__5_ Alle 6 kk

(pitempiaikainen naista)

4. Ptaasiallinen yhteytesi PC:ihin tyfipaikalla on toiminta (Vain jarjestyksessa
ensimmainen valinta kirjattiin.)
_29_ Paattajana laite- ja ohjelmistohankinnoissa
_42_ Asiantuntijana (suunnittelijana, ohjelmoijana, kouluttajana, ...)
_ 2_ Myyntitehtavissa
_18_ Kayttajana
_ 5_ Muussa tehtavassa
_ 0_ En ole yhteydessa PCrihin tyotehtavissani

5. PC:n kSytt6tiheys (tdissi tai kotona):
_82_ Paivittain
_14_ Muutaman kerran viikossa
_ 1_ Kuutaman kerran kuukaudessa
_ 1_ Si tcistaiseksi lainkaan

6. PC:ss§ pSSasiallisesti tihSn mennessa kayttauisi ohjelmat (siis ne joita
todella olet kayttanyt, eivat ne joita vain omistat tai hallitset) :
On huomattava, etta ei kysytty juuri talla hetkella kaytossa olevia ohjel-
mia. Pikernminkin haluttiin saada kuva ohjelmien kayttotaidosta.

a. Tekstinkasittely: _34_ WordStar
_33_ Word Perfect

(Muita nimia oli runsaasti, mutta mitaan ei mainittu yli 5 kertaa.)

b. Taulukkolaskenta: _35_ Lotus 1-2-3
_20_ Symphony
_30_ Multiplan

(Kuita nimia oli jonkin verran, mitaan ei mainittu yli 4 kertaa.)
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Tiedostohallinta: _22_ K-mies
2_ Rbase 5000

_21_ dBase III
_4_ dBase II
_10_ PFS/IBM Assistant

(Muita nimia oli tassakin jonkin verran. PC-FILE sai 5 mainintaa, muut
korkeintaan kaksi.)

d. Kaytato BASICia? _34_ Kylla 64 En

e. Mita muita ohjelmia kaytat (mainitse myos hyviksi havaitsemasi PD-ohjelmat):
(Tahan palataan osassa II.)

f. Toivomuksiasi:
- Haluaisin yhteyksia seuraavien ohjelmien kayttajiin:
(Yhteyden haluajia oli _27_. Mitaan kasautumaa ei ollut. Toisaalta mainit-
tiin yksittaisia ohjelmia, toiset taas kaipasivat laajoja kokonaisuuksia.
- Haluaisin, etta yhdistyksen tilaisuuksissa kasiteltaisiin seuraavia ohjel-
mia tai ohjelmatyyppeja:
(Ehdotuksia tuli _33_ jasenelta, joten hallitukselle riittaa evaita.)

7. Kaytettavissasi olevat laitteistot
a. Tyopaikalla
Kcneen rxerkki ja malli

Levyaseman tuumakoko
Kovalevyn koko (MB)
Varimonitori (on/ei)
Grafiikkakortti
Kirjoitin 1-2:
Piirturi, tyyppi
Modeemi, liikenn.nopeus;

Liikennointiohjelma:
Verkko:

b. Kotona:
Koneen merkki ja malli

Levyaseman tuumakoko
Kovalevyn koko, jos on
Varimonitori (on/ei)
Grafiikkakortti
Kirjoitin 1, tyyppi
Kirjoitin 2, tyyppi
.Piirturi:
Modeemi, liikenn.nopeus

Verkko:

Lahes jokaisella vastaajalla oli tyopaikalla ainakin
yksi PC. Valtaosa oli IBM:n eri versioita, yhteen-
sopivia tai klooneja. Mikro-Mikko mainittiin 17
kertaa, Macintosh 6 kertaa.
_11_ ilmoitti kayttavansa noin 3" levyasemaa.
_41_ kpl 20Mb, _20_ kpl <20Mb, _14_ kpl >20Mb.
_47_ kpl on. (Yksi kirjaus per vastaaja.)
_44_ kpl vari, _33_ kpl m/v, osa ei tiennyt.
Proprinter ja Facit yleisimmat, mutta hajonta suuri.
_28_ kpl, niista _22_ kpl HP:n, yleisimmin HP 7475A.
_16_ kpl 300bd, 1_2_ kpl 1200/75bd, _36_ kpl 1200bd,
_7_ kpl 2400bd, _1_ kpl 4800bd, _1_ kpl 9600bd.
_19_ kpl Kermit, ,_8_ kpl Procomm, _l-2_ kpl useita.
_29_ mainintaa, 5_ kpl Ethernet, ._2_ kpl NetNet,
_1_ kpl PC-net ja _1_ kpl Token Ring. Hajonta suuri.

Koti-PC:t olivat yleisesti ottaen pykalaa vaatimat-
tomampia tai pykalaa vanhempaa mallia kuin tyokoneet.
AT-tasoiset olivat yhta lukuunottamatta klooneja.
Mikro-Mikkoja oli 6_, Macintosheja _5_ kpl.
_9_ kpl n. 3"
_33_ kpl, joista _19_ 20Mb, _12_ <20Mb, _2_ >20Mb.
_20_ kpl on.
_24_ kpl vari, _25_ kpl m/v
Linja oli lahinna Brother - Epson - Star - Image-
writer. Sekalaisia muita 1-2 kpl per merkki.
Piirtureita ei kotikaytossa juuri ollut.
_19_ kpl 300bd, _5_ kpl 1200/75bd, _18_ kpl 1200bd

3_ kpl 2400bd. Liikennointiohjelmat kuten toissa.
Verkkoja ei kotikaytossa, ellei koti toimistona.

Tyoryhmista kiinnostuneita oli:
Verkkotyoryhma: _33_ kpl Ohjelmatyoryhma: _31_ kpl
Tekniikkaryhma: _41_ " Jasenlehtiryhma: 6_ "

Muuta nielenkiintoista:
Luento- ym. apua tarjosi: _12_ kpl
Jasenena mikrokerhossa: _21_ kpl

Ehdotuksia,kehuja,haukkuja: _23_ kpl
Mikrokerho tyopaikalla: _18_ kpl
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Tapio Hietamaki

REFLEX
Analy soiua tietokantaoh j elma

Reflex on edistyksillinen tietokantaohjelma. Tietojen tailennuksen ja raportoinnin
lisa'ksi siihen sisaltyy ominaisuuksia, joiden avuila n'etokantaa voidaan analysoida useista
eri nakb'kuimista kayttaen tilastoliisia menetelmia.

Reflex-ohjelmaa markkinoi yhdysvaltaiainen ohjelmistotaio Borland, jonka tuotteita ovat
myos su.uren suosion saavuttanut ohielmoinrikieli Turbo Pascal seka viime kevaana
Suomen markkinoiile tullut Turbo Prolog.

T<SYSTEEMIRAJOITUKSE i

Laitteistovaatimuksena on IBM PC tai sen kanssa yhteensopiva mikro, jossa on
vahintaan 384 kilotavua kayttomuistia. Lisa'ksi vaaditaan grafiikkakortti (COA, EGA tai
Hercules) ja kaksi levykeasemaa tai yksi levykeasema ja umpilevyasema.

Tietueita voi olla yhdessa tietokannassa 65534. Kayttomuistissa voi olla knitenkin
korkeintaan 32500 tietuetta, Tietueen pituus voi olla 32512 merkkia, Kerutia saa olla
yhdsssa' tietueessa 250 ja kentan suurin pituus on 254 merkkia.

OHJELMAN KAYTTO

Reflex on komentopohjainen ohieima, iossa kavtetaan hyvaksi alasvetovaiikoita. Valikot
avataan hiiren avuila tai vinoviiva- {/) na'ppaimeila. 'Komennot annetaan osoittamalia
valikoissa olevia nmiia nuolinappairnilla tai hiireila tai antaraalla komentojen
alkukirjaimet. Osa komennoista suoritetaan toimintanappainten avulla. Erittain
kayttokelpoinen on esim. FiO-nappain, jolla saadaan mm. nakyviin eri kenttien nimet,
joiden perusteella voidaan suorittaa kentan valinta.
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NAKYMAT

Reflex poikkeaa muista tietokantaohjelmista siina, etta siila on mahdollista tarkasteila
tietokannan tietoja eri nakokulmista. Puhutaan ns. nakymista (view), joita Reflex-
ohjelmassa on kaikkiaan viisi, Nakymat ovat;
-iomake (Form)
- kaksiulotteinen tauliikko (List)
- graafinen kuvio (Graph)
- ristiintaulukointi (Crosstab)
- raportti (Report)

ReOex kayttaa ikkimointltekniikkaa. Naytolia voi oila samanaikaisesti korkeintaan koime
nakymaa (Iomake, taulukko ja graafinen Kuvio) eri ikkunoissa. Muutettaessa jotakin
tietoa tapahtuu kaikkien naytoila oievien ikkunoiden paivitys vaiittomasti. Ristiin-
taulukointi vaatii koko na'yton kayttb'onsa. Raportit laaditaan eri lliseila ohielmalla.

Lo snake

Lomakemuodossa maariteUaan syottokenttien sijainti naytoila. Tama tapahtuu siten, etta
kirjoitetaan kentan nimi haluttuun paikkaan kuvaruudulla. Kenttien sijaintia
kiivarauduila voidaan rouuttaa jaikeenpain. Samoin kenttia voidaan lisata tai poistaa,

Tiedon tyyppi maaraytyy sen mukaan, kirjoitetaanko syottokenttaan ensimmaisen kerran
tekstitietoa, numeerista tietoa vai paivamaara. Tiedon tyyppi on rnahdoiUsta muuttaa
jaikeenpain, ios on esim. numeeriseksi tiedoksi tarkoitettuun kenttaan kirjoittanut
vahingossa tekstitietoa. Edella mainittujen tiedon tyyppien lisaksi voidaan maariteKa
toistuva teksti-, kokonaisiuku- tai laskettava kentta,

Lomakemuotoa on luonnoiiista Kayttaa, kun tietoja syotetaan ensi kertaa tietokantaan.
Yhdella lomakkeelia on kerralia nakyvissa vain yhden tietueen tiedot.

Kaksiulotteinen taulukko

Taulukkomuodossa tiedot esiteiaan siten, etta sarake vastaa yhta tietokenttaa ja rivi yhta
tietuetta. Jos naytto ei riita koko tietueen esittamiseen, rivia voi vierittaa sivusuunnassa.
Kenttien pituutta voidaan myos muuttaa tarpeen vaatiessa tai kentta voidaan
vallaikaisesti poistaa kokonaan naytolta taulukkomuodossa. Samoin riveja voidaan lisata
ja poistaa seka tietokenttien sisaitoa muuttaa.

Graafinen kuvio

Reflexilla voidaan piirtaa normaaleja kaksiulotteisia graafisia kuvioita kuten pylvaita,
viivoja ja piirakoita. Jos kuva on niin suuri, etta se ei malidu kokonaan naytolle, sita
voidaan selata sivusuunnassa.
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- iomake (Form)
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Reflex kayttaa ikkunointiteknilkkaa. Naytolia voi olla samanaikaisesti korkeintaan kolme
nakyruaa (Iomake, taulukko ja. graafinen kuvio} eri ikkunoissa. Muutettaessa jotakin
tietoa tapahtuu kaikkien naytolla oievien ikkunoiden paivitys vaiittomasti. Ristiin-
tauiukointi vaatii koko nayton kayttoonsa. Raportit laaditaan eri llisella ohjelmalla.

LomaKg

Lomakemuodossa maaritellaan syottokenttien sijainti naytolla. Tama tapahtuu siten, etta
kirjoitetaan kentan ninii haluttuun paikkaan Kuvanmdulla. Kenttien sijaintia
kuvanuululla voidaan muuttaa jalkeenpain. Samoin kenttia voidaan lisata tai poistaa.

Tiedon tyyppi maaraytyy sen mukaan, kirjoitetaanko syb'ttokenttaaa ensimmaisen kerran
tekstitietoa, numeerista tietoa vai paivamaara. Tiedon tyyppi on mahdoilista muuttaa
jalkeenpain, ios on esim. numeerlseksi tiedoksi tarkoitettuun kenttaan kirjoittanut
valimgossa tekstitietoa. Edella mainittujea tiedon tyyppiea lisaksi voidaaa maa'ritella
toistuva teksti-, kokoaaisluku- tai laskettava kentta.

LomaKemuotoa on luonnoliista Kayttaa, kirn tietoja syotetaan ensi kertaa tietokantaan,
Yhdella lomakkeelia on kerralia nakyvissa vain yhden tietueen tiedot.

KaKsiulotteiaen taulukko

TauluKkomuodossa tiedot esitetaan siten, etta sarake vastaa yhta tietokenttaa ja rivi yhta
tietuetta. Jos naytto ei riita koko tietueen esittamiseea, rivia voi vierittaa sivusuunnassa.
Kenttien pituutta voidaan myos muuttaa tarpeea vaatiessa tai kentta voidaan
valiaikaisesti poistaa kokonaan naytolta taulukkomuodossa. Samoin riveja voidaan lisata
ja poistaa seka tietokenttien sisaltoa muuttaa.

Graalmen kuvio

ReOexilla voidaan piirtaa normaaleja kaksiulotteisia graalisia kuvioita kuten pylvaita,
viivoja ja piirakoita. Jos kuva on niin suuri, etta se ei mahdu kokonaan naytolle, sita
voidaan selata sivusuunnassa.


