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

LEHDEN ILMESTYMINEN
Lehti ilmestyy kclmena numerona vuodessa.

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

TYORYHIVTAT:
Tyoryhmatydskentelysta vastaa toistaiseksi hallitus. Lisa-
tietoja saat puheenjohtajalta tai seuraavilta:
- Martti Laihe, puh. 722 711
- Raimo Janka, puh. 174 772

LIITTYMINEN YHDISTYKSEEN :
1) Hanki Tietctekniikan liiton henkilojasenlornake. Sellaisen saat ylla mainituilta toiipihenJii-

loilta tai Tietotekniikan liitosta, Mikonkatu 19.A, 00100 HKI, pah. 170 230.
2) Tayta Ictnake siina olevien ohjeiden mukaan ja maksa jasenmaksu.
3) Toirita lana];e yhdistyteen toimihenkiloille tai postiosoitteella PC-KAYTTAJAT RY, PL 494,

00101 HELSD-IKI.
4) Yhdistys kirjaa Sinut jasenekseen ja toimittaa lomakkeen liittoon. Tainan jalkeen alkavat

liiton jasenedut, mr.. Tietotekniikka-lehti ja ATK-vuosikirja hyodyttaa Sinuakin.
5) Muista kuitenkin, etta yhdistys on yhta kuin sen jasenisto. Jos Sina haluat hyotya yhdistyk-

sesta, niin yhdistys haluaa hyotya Sinusta - muutakin kuin jasenmaksun, senhan roe jokainen
maksarrme.
Osallistu siis tapahturriin, kysele asioista, mutta tuo myoskin omia tietojasi ja
siasi toisille.

JT ASENIVIy^KSUT VUONN^s. 1 9 8 7 :

PC-KAYTTA\JAT 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 lisaksi liittya PC-kayttajiin ns. kakkosjasenena: 80 mk

YHDISTYKSEN POSTIOSOITE:

PC-KAYTTAJAT RY.
PL 494
00101 HELSINKI
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Ohjeima-ja laitejulkistuksia

POrnlkroien ohjelmistopuoleHs lapahtui merkittavaa kebltysta, kirn Aldus juikistl P?ge-
makenn ja Xerox Ventura Pubiisherin viime vuoden marraskuussa. Suomeen nama
omatarvejulkaisutoirmntaaji tarkoitefut ohjeiniatuotteet saapuivat taman vuoden enslnv

PC-kaytiajai ry.n jaseniila oh tiisisuus tutustua Ventura Pubilsheriin maaiiskuun aiussa
Rank Xeroxin paakonttamsa tspoossa. Psgemakeriin tutustuimme pikaisesti Sophis-
licsiin tekemamrrie hrtustumiskaynnin ybteydessa huhtikuun aSussa.

Ohjeirua? oltvai viela engldrsrHnkiensia versiorta, joten mm. tavutus & toim; suomen-
csnojen kanssa. Kunipaankin ohielmaan on kuitenkln tuiossa suomenkielinen

:"- rriychtimmm Tama on iahss vaittaoialonta, jui haiuaa saada aikaan slistia jal-
kt8.

Apple seurasi iarkkaan l8M:n PC-mlkrojen varastotHafinetta. Kun tslanne navtti sopivaita,
juikisii Appie uudet mikromaiiinsa Macintosh SE:n ja Maciritosli !i:n maallskuun aiussa.

Macintosh SE:sse on pienia parannuksia Macintosh Pius-mailim verrattuna. Sisaisla
ievykessernlg vol o'la kaksi tei vaihtoehtoisestl toisen levykeasernan ti!a!!a voi o!!a
ujnpiievy Lisaksi on yksi yapaa kortiipaikka. jolia korseesta saadaan haiuttaessa iBN
PC-ytrteensopiva

Macintosh H muisluttaa ulkonaoHsar, enemman perinteisia mikroja Keskusyksikko ja
n8yt?o oval enilaan Mustaya^kofiayton iisaksl vosdaan kayttaa vannayttola Nayton
larkkuus on 040x480 e!i sarna kuln [BM:n uusieo niikrojerr naytbissa. Kortflpaikkoja on
kaikklaen kyusi I'ama nsalii tuiee rnyyntiin Suomessa vasta eriSi syksyna,

iiavAsti PC-kaySaja* ty.f> jd&erttila ois enss syksyna iiiaisuus tutustua rnyos
Macintosh-mikroihin.

Vilmeisln huomaSava mikrcalsn laitejulksstus tapahtui huhtlkuun aiussa maailman-
iaajiJisesti. Taiiosfi IBM )u!kis!i uudet Persormi Sysiem;2-rnikramaiiin3a. Pienimrnat maliit
iisaltavat InteSin 0086 suori&men, kpskikokoiset 80286 suorltlimen ja sutirimmat mal'lt
80386 suoritlimeft Kaikissa malleissa on 3,5 tuurnan iewkkeef. 'Juciet rnikrot tuievat
mvyntiin vaiheittain taman vuoden a^kana

PC-k8v1t3.jat ry:n jasenille esiteltiin !BM:n mikrouutuuksia huhtikuun aiussa Sophisticsin
tilolssa. Tosin vain pienin irialli mustavaikonaytioineen oli nahtavissa paikan paaiia.
Mulste maiieista saatiin sanallista ia ktivaliista tletoa.

Tapio Hietamaki

SISALTo: Kansi 1 Poimintoja ATK-87-paivilta 8
/hdiiiys ja Ishti 2 Jasenkysely. osa II 10
Paakirjoitiis ja sisaiti 3 nS/PC-BOS-tieioutta 12
Puheenjohtajan palsta Tietotekniikkakilpailu 14
Vuosikokouksessa tapahtunutta 5 SoftaryJiiin kokoontuiinn 18
IBH-lahivsrklroiM t-art; = !-p] i iA A.Djen tarkastelua

KANS!:: IEH Token Ring-verkko sahdollistaa eri IBH-jirjesttlaien seka auiden valniista-
jien laitteiden liittaiisen saasaan inforiaaliojarjesteliian. Verkon siirtonopeus
on 4 liljoonaa bittia sekunnissa ja siihen on liitettavissa uksiiissaan 260
tyoaseisaa.
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Vuosikokous on piderty ja uusi hallitus nimetty. Sanialla
saantoja r:u..,tett iin usealla tavalla. Saantor.uutosten paatar-
koitaksena cli saada yhdistykselle yhder varsinaisen kckouksen
::ijaan kaksi ja toisaalta pcistaa saannoista sellaiset yh-dis-
cyksesta riippur.attc.Tat nimet , joicen kit joitustavan pieneiiipi
cai suurer.pi "•uuttun'inin pakottaisi yhdistyksen miuf taruaan
saancojaan.
Nan-.a rr.uutoks-st hyvaksyttiin. Sen iisaksi noasi esille ajatus
hallituksen jSsfnr.aaran lisaanisesta kahdella varajasenellS,
jctta hallitus saataisiin paatosval t aiseksi , v'aikka kaikki
va^sinaiset eivat aina voisi osallist.ua kokouksiin,
Tamakin esitys hyvaksyttiin.

* * * * *

Tyoryhr:atkin kaynni styvat hiljalleen, Oh jelr-atyoryhman, jonka
ni^eksi nayttaa kaytannossa tulevar. ' sof taryhrr.a ' , ensi:r;^:iinen
koiicus on jo sovittu, Siita toisaalla tassa lehdessa.

Huu'tkin ryhiuat saatane=:ri kayntiin tana kevaana, tai ainakin
heti kesan jalh^en. Kuten jasenkyselyssa esitetyista toiveista
vc-idaan tcdtta, voidaan k^sitella miltei "rr.ita aihetta tahansa.
ja aina or. joku, jolla on tarvetta saada tietoja juuri siita
aiheesta.
Toivottavasti vahitelle;i caastaisiin saar.aan asioita .-r:yos
paperills, jcrra nekin hyotyisivat, jotka eivat paase osallis-
tumaan tilaisuuksiin itse oaikalla.

* * * *

r>.' ~'Vucsikckous hyvaksyi ajatuksen, jonka rr.ukaan
kerty.ieitS psnhosia k'iytetaari puheliriosakkeen flu;.-: puh'?lin-
linjar.) hankkiniseen yhdis nykselle. Linjan paar, on tarkoitus
tulla aikara?n PC-hen, josta jasenet saisivat tietoonsa mn:.
tucreiranat tapahtur-at yhdiscyksen toir\innassa.

Vii:-: aikcina on kehitelty postilaatikkoasiaa eteenpain, ja
piakkoin yoitansen avata jAs-nistolle yksinkertainen posti-
laati':kc, jest.vt ja:::en voi kayda kysyruassa tulevia tapahturoia
ja jattaa viesceja yhdistykselle. Sen sijaan yleista ilit'oitus-
taulutyyppista huulenheittopaikkaa ei laatikosta voida tehda,
3ska yksi puholinlinja, j oka viela or. yhteiskaytSssS rruiden

kanssti, ei anr;a sell ̂ ise^a mahdollisuut ta ,

Lcppur ahcilla cste^aan CD-ROM-pyoritin ja Pr-oh jelr-.alt- vy . Levy
sisaltaa kaikki talla hetkella tarjolla olevat PC-SIG-ryh^an
ohjel^.at. Vaikka naita ohj~lmia on saatavar.a kaupallisestikin
Suonesta nelkc pienella rahalla, en tallaisella yhdistyksellS
oltava jo kehityksen seuraar;-.iseksi or.akohtainen tuntu^.a

* * * * *

Pian veT:aydytaan kaik-ssa rauhassa viettanaan kesaaikaa ja
unohdstaar. kaikki PC-hor.mat . Alkaa siis vitko PC:ta vene-;lle,
nckill^-, pai:r:upuun alle eika asuntovaunuun. Sun bvirn on sit-
tenkin parer;\pi kuin burn out, vaikka PC-fani ei sita aina
:ralta uskoakaan. Jos kesalo:;r.a kuirenkin nayttaa sateiselta,
niin kcukatkaa kirjastcn kautca.

B'ari Kiravuo
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sa ta.pahtunutta

Tana vuonns PC kayttapi ry:n viiosskokous pldeiiiin Uy Yleisradio Ab:n tilolssa Lansi-Pasi-
bssa Paikajja oii 13 nenkiloa soika asailistuivai mnokkaasii kayiyihm
Kokouk'jsn puheenjohtdfuulia horte;; asiar.tunievasil Kari Kiravuo.

on .saiî ag to*mi?.nan palnopsste tyoryhmslyoskentelysss Tyoryhm^f pyritaan
mlnnan stkuun. Ryhmiste fisesfaan kuitenkin rllopun miter, ne pysyvat hengissa"

ia niiteii nsiden toimmta ajan mittasn jatkuu.

Yriiysvieralkija. tehdsan edelleen Osa naista. tapahtuu yhdistyksen yieisina. tapshtumins, osa
tydtyhmittn enkoisaiaan liiti>vins.

PD-ohjeirrileii jakeiua on tarkoitus parsntaa esirneckiksi !a£er!eyypyori!tirnen kayftaonototo ja
PD-Saser!evyn hanklnnaH? Lsserlevypyontin yniciaan ostaa tai vuokrata. Lisaksi oiis!
58ivll6ttava sponsansn kayttomahcioiiisuus.

TiBuutus js'semSie iiuldsiasoi jasenwrjeidsn ja PC-KAYTTAJA-lehden avulia. Lisakss pyritaen
mukaan johonkin hankkeeseen, joka antalsi tiiaisuuden osaliistua eiektronlsen postiiaatikon

een ma.hdolilsirnmsn suuren jasenistor, osan iiedofusksnavana. Li^aksi haiiituksen
tu-kivan puhellnosakkeen ja aufomac-ttisen puhelinvastaajan hankintamahcioHisuutta

t:edolukjen hou

ettHn tiiive, etta yhdisir/ksen jjifsisi saada oma logo. Yksi rnahdolHsiius
(aritt^f^ti kiipailu laEemston Keskuudessa.

SAANTOMUUTOKSET

sea saa'n«oia rnuutettdn silen, eiia yieiskukouksia on vuode&sa kaksi.
haiiituksen esstys seuraaven vuoden toiminta-suunmtelmaksl ja

aiousarvifiksi seks vaiRaan hailifukseo fiuheenjohtaja Ja 5-7 varsinaista jasenta seka kaksi
yafkokouKses-sa kasiteilaan edehisen vuoden tiiinpaa'tos ja
n. Him; Tietojenkasittelyliitto ry poisteitiin saarsiioista. Lisaks?

a tarkennu^sio Saa'r-not tuleva! ysraiiisejti voimaan sen jaikeen, kun
Hi. ^vgksyByylidisysrekisteriin

UUOFN H*LL.tTLJK3EN JASENET

sen puheehjohtajaksi vaMiin eciei^ee?! Kari Kiravun ja varsinaialk?-! isseniksi s
henkilot:

- Beppo Marjariiakl
Tfqjio Hietamakl
Kaiio Pelkonen

-Jari Nopensn

Varajaseniks! vaiiitiin Sskari ?kcnen ja Msrtt! La-ho.
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IBM-LAHIVERKKOJEN TARKASTELUA

*** Miksi lahiverkkoja ? ***

Lahiverkko ( = paikallisverkko = LAN = Lpcal Area Network ) on
lyhyill'i etaisyyksilla , usein yhden organisaation tai rakennuksen
sisalla kaytettavii nopea tiedonsiirtoverkko.

Lahiverkon avulla saavutetaan mm. seuraavia etuja:

* levynuistit kaikkien kaytettavissa
* kir joittimet , piirturit yra. oheislaitteet
ja tietoliikenneyhteydet kaikkien kaytettavissa

* yhteiset tietovarastot
* oh jelmisto j en verkkolisenss.it tul.ovat edullisemniksi
kayttajaa kohden yksittaisohjeliniin verrattuna

* tietojen siirto kayttaj ien valilla
* elektroninen posti ja kalenteri
* paikalliset mikrotyoasernat antavat normaalia
kesJaiskonepaateverkkoa nopeammat vasteajat

Esimerkiksi verkkosovellusohjolnat voivat olla yhden laitteen
levyrauistissa , josta muut kayttajat lataavat ohjelrnat aina
tarvittaossa omen laitteensa keskusmuistiin. Nain saastetaan
levymuistitilaa, koska ohjelmat ovat vain yhden kerran levy-
traistissa .

. ii 11a on kaksi lahiverkkoa: IBM PC Network ja IBM Token Ring.
PC network on PC-laitteiden keskinaiseen liitantaan ja konnuni-
kointj in tarkoitettu l«:thiverkko. Token Ring oli aluksi rnyos vain
PC-nob, j aisten lait.te.iden keskinaiseen liitantaan ja konmuni-
kointiin tarkoitettu la'hiverkko, jonka toiniitukset alkoivat
vuonna 1986. IBM julkisti rayohemmin Token Ring -verkkoon rayos
seka rninikoneiden etta suurkoneiden liitannat.

*** IBM PC Network ***

IBM PC Network tukee IBM PC, PC XT, PPC, PC AT -laitteita.
Jokaiseen verkkoon Liitettavaan laitteeseen tarvitaan liitan-
takortti, kaapeli ja verkko-ohjelmisto. T,i.saksi aina yhtii verkko-
kokonaisuutta kohti tarvitaan yksi taajuusmuuntaja seka mahdol-
lisesti kaapeloinnin laajennusyksikkoja. Ilman kaapoloinnin
laajennusyksikkoja voidaan verkkoon liittaa 8 knl PC-laitteita.

Toknisi.'i ominaisuuksia:

- Edullinen laajakaistaverkko
- Taajuusmuunnin tukee ylita verkkoa

(lahetys ja vastaanotto eri taajuuksilla)
- rjornaali koaksiaalikaapeli
- Asennusvalmiit kaa;:>eloinnin laajennusyksikot
- Tukee IBII PC, PC XT, PPC, PC AT -laitteita
- CSliA/cn siirtomenetelma

(CSMA/CD = Carrier Sensed Multiple Access with Collision
Detection

Yksi sanomapaketti verkossa kerrallaan.. Jos sanomaa
lahetettaessa verkko on varattu, yritetilan
jonkin ajan kuluttua uudestaan. Sanonan vastaanotosta
lahetetaan kuittans lahettajalle.)

- 2 HBits siirtonopeus
- Puumainen muoto
- Maksimissaan 72 tai 256 tyoasemaa liitettavissii
- Maksirni kaapelointisade n. 300 in
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*** IBM Token Ring Network ***

TUIi Token Ring Network tuki aluksi vain PC-pohjaisia laitteita.
MyShempien julkistusten nyota tarna avoin verkko rnahdollistaa myos
eri IBM-j ar jestelmien seka rauiden valrnistaj ien laitteiden liit-
tamisen samaan inf ormaatiojarj estelmaan. Verkko on rakenteeltaan
fyysisen trihti verkon ja loogisen rengasverkon yhdistelma.

Tarvittavat koinponenti t IBfl PC:n liittamiseksi Token Ring -verk-
koon ovat IBM Token Ring Network PC Adapter ja liitantakaapeli.
Lisaksi tarvitaan PC LAM - ja Netbios-ohj elmat.

- Token (valtuuden valitys) -siirtomenetelma
- 4 rilJits siirtonopeus
- Liitantayksikko toimii keskittimena, johon voidaan liittaa

max 8 tyoasemaa, liitantayksikkoja voi olla max 33 kpl
- Maksiniissaan 260 tyoasemaa liitettavissa
- IBH Kaapelointijarjestelma, kaapelityyppi 1 tai 3

IBM PC Emulation Program versio 3.0

Ohjelmiston avulla IBH Token Ring -verkkoon liitetty PC voi
toiinia verkossa yhteyskanavana (gateway) keskustietokoneeseen ja
•aahdollistaa siten tietojen siirron verkon PC:n ja keskuslait-
teiston valilla. Taraa ohjelnia toimii seka PC Network -lahiver-
kossa ettil Token Ring -lahiverkossa.

IBi; Token Ring I-Ietv/ork/IFU'; PC Net\vork Interconnect Program:

IBM Token Ring Network/IBM PC Network Interconnection -ohjelraa
tukee naiden kahden verkon valista kommunikointia. Siltana toimii
tahan tar];oitukseen varattu PC.

Netbios Interface:

Token Ring Metbios tarjoaa useirumat IBM PC Netv/orkin palveluista
nyt myos Token Ring verkkoon. Ohjelrnan avulla ohj elraistoyhteen-
sopivuus IB..'i PC Metworkin ja IBM Token Ring verkon valilla
sailyy.

*** Vertailua ***

IBM PC Network soveltunee parhaiten toimistoynvoaristoon tuts.,
jossa esiraerkiksi yhden toimiston laitteet yhdistetaan verkoksi.
Tallaisissa toinistoymparistoissa ei yleensa ole isoa keskustie-
tokonetta. PC Network -verkosta saadaan kylla tarvittaossa myos
tietoliikenneyhteys ulospain. PC Network on suhteelisen edul-
linen ratkaisu ja saadaan myos liitettyii rnyoheramin IBH Token Ring
verkkoon.

IBM Token Ring soveltuu varmasti parhaiten ns. keskuskoneymparis-
toori, silla onhan siina myos keskuskoneille valrniit verkkoliitan-
nat. Iso keskuskone voidaan kytkea suoraan verkon osaksi.

Verkon kustannuksia laskettaessa pitaa myos muistaa huomioida
kaapeloinnin aiheuttaraat kustannukset kuin myos ohj elmistokustan-
nukset. Verkko-ohjelrnien lisaksi saattaa myos tarvita hankkia
uudet sovellusohjelmat tai ainakin uudet versiot vanhoista
yksittais-PC: n sovellusohjelraista. Sovellusohjelmien verkkoversi-
oissa on muun rnuassa estetty tiedostojen paivitykset useammilta
tyoasemilta samanaikaisesti eli eraanlaiset torrnaystilanteet.

Timo Pyiirny
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Poirnintoia ATK-87-paiuiita

ATK-87-paivat eivat tang vuonna keranneet yieisoa kovin runsaasii. Osanottajia oil vain noin
200 Viime vuonna o!i yil 350 henkiloa.

Tietoviikossa oil maininta, etta vuonna 1988 Tietotekniikan liitio ei jarjesta atk-paivia, koska
sen vastuulla on NordData 88:n jarjesteiyt. Jatkossa panostetaan entista enemman pieni-
rnuotoisempien ja alakohtaisten koulutustapahtumien jarjestamtseen.

ATK-87-paivilia oil vieiskieniojen lisaksi seuraavat 5 teemaa:
- tietotekniikka uusiutuvassa hjotanlotekniikassa
- tietoturvaiiisuus
- henkllokohtoiset tietotekniset tyovaJineet ja naivefui
- fietotekniikkaifivestoiniier! kannaJtavuus
- ohjelmistotyori laatu, menetelmal ja tuottavuus

KOULUTUKSESTA POHJA OHJELMiSTOTYON TEKiJOIDEN IDENTTTEETILLE

Tampereen Tekniliisen Korkeakouiun professor! Reino Kurki-Suonio (entinen opettajani
Tampsreen yiiopistossa opiskeiiessani) esitelmoi osaamiseste. ja ammattilaisuudesta ohjei-
mistoluotannossa.

Kurki-Syonion mukaan ohjefrnistotyon tekijoiden aian ammattikuva on edelleen melko
sefkiintymaton. Ammattikuvan epamaaraisyydella ja alan heikoils identiteetilla on iimeinen
yhteys siihen, ettei ohjelmistoteknisiin tuotteisiin normaaiisti liity mitaan takuuta \m vasiuuta.

Alan ammatiikuvari seikiinlvrnattomyyteer! IHtiyy olennaisesil se, ettei mikaan oppitattos ole
otlanut selvaa ammatillista koululusvastuuta. Suomessa ei anneta talla hetkella mlssaan alan

n tahlaavaa iavoitteeliista kouluiusta.

Kurki-Suonio on sita mieita etta opistotasoiseiia koulutukselia ei saada riittavaa ieoreettista
pohjaa a!an erityisammattitaidolle. Parhaan pohjan alalle on saanut tietojenkasittelyopin tai
NetojenkastttelytekniikankorkeakouluopinnoiHa

Kurki -Suonio paaiyy iohtopaatokseen.. etta tilanne Suomessa on kypsa ohjelmistotekniikan
korkeatasoisen ammatiHisen jatkokoufutuksen organisolntiln. Tallaisen koulutuksen tuSee olle
akateemiseen peruskoulutukseen ja kaytannon kokemukseen pohjautuvaa iatkokouiutusta ja
sen jarjesta'misessa" tarvitaan teoHisuuden ja korkeakoulujen kiinteaa. yhteistyota".

ORGAN1SAATIOSDEN VAL1NEN TiEDONSIiFTTO

Tuomu Sakala Tiedonsiirron yhteisiyoellrnesta esiteirnbi organisaafioiden valisesta
fiedonsiirrosta. Seuraavassa poimintoja hanen esityksesJaa'n.

Tyofa organisaatioiden valisen tiedonsiirron kehittamiseksl on tehty eri tahoilla viimeisen
kymmenen vuoden aikana. OVT-projekti eii Organisaatioiden Valinen Tiedonsiirto oii
Tiedonsiirron yhteislyoeHmen ja Keskuskauppakamarin Tiedonsitrtolautakunnan kaynnistama
hanke organlsaatioiden yalisen tiedonsiirron suositusien aikaansaamlseksi. Pmjekti paattyi
vuoden 1985 lopussa ja sen tuloksena. synlyival OVT-suositukset. Hanke valrttiin vuoden 1986
ATK-vaikuttajaksi.
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OVT-~iQ5itukset muodosfavai kehikon, jonka puitielssa organisaaiioiden vaiisia
iieuoriSJirtoraikaisuja voidaan tuleiirtaa yhfeensoplvaila favaiia. Tarkoituk.sena on, etta
yfltykseSta on ainoa jfaan yk?i Inttvma, jonka kaufta se voi oila yhieydessa kaikkiin osapuollin.
OVT on yleinen raikaisumaiii eika siila oie minkaaniaista iuimiaiariippuvuutta.

iJusiluksissij. oryanisaatiaiden vaiisen tiedonsiirrori ongeiffiakentta on jaettu koimeen
osa-afuesseeri. Narna ovat tiedoii Syysisesia silriamises'a huolehfiva kuljetusjarjestelma.
iiedon esitysmuoio siirron aikana seka tietosisaito. Talsfi iaotleiulia on pyntly eri alueiden
vaiisesn riippumattomuuteen r-itnn, etta essm. tieclon esltysniuoto el oie rilppuvalnen
iii»1ut?vest&. Tama luo hyyat edeilviykset kunkin aiueen iisen&iaelie kehittamiseiie.

Tietosisaltosuositukset inaaritieleva* soveiiusakiekohtaisest; yhtenaiset tietovirrat Niissa
kijvaiaan silrrefevSi tieciot iieiorvhmai ja sanomai Tistosisaaosuosiiustsn kehiMminen je
uusibit iuusitusteii hyvakiyfntttefi iapahtiiu kotimaari osalta Keskuskauppakamarin
Tiedonsiirtolautakiirmas&a.

OVT-7uosiiusten mukaati tiedot ess'eta'an vhtenasseHa tavaf'a tsettyien saantojen mukaan.
Ymeiien esitysmuudurs saanidia kuisutaan esirystapakieliopikai.

Kuljetusjarjestelmassa mssriteiia.an yhienaisei menettelytavai verkko- ja teiepalveiuratkai-
suiksi seka yhteyskaylannoiksi OVT:n kuHelusjarjestelrna perustuu teieiex-ksytantojer.
kaviiODon YDV.n TELEl'EX- ia DATEX-paiveiuissa. P&rhaillaan selvlteiaan lulossa olevan
ji.!!kii&n vanornanvalisyksen MHSin (Nes^age Handiing Systems), soka perustuu COlTT:n
X.40(l-su'jsiiuksiin, su^eRuvuuita OVT n kulietusianestekrian perustaksi

Lisaiiiituja OVT ;u3 ja OVi -suosituksia 5aa Tiedonsiirron yhieisiyoeiirTtesta, Pieni
IOC 20. 00120 Helsinki, Pun 643 073.

TEKSTtVtESTINTVi ,JA ViDEOTE.X

3eu?aavassa on otieua Di Esa Kerttulan esiiyksesta, joka kasitteli PTL-Teien tarjoamla

stim;" \s vkteotex kuuiuvat PTI.-T'elessa ns. leleinaMisiln pasveluihl^. TefematslkaSia
taan tietokoneavustetsta yiestiiitaa

PTL..-rele on rake«iianus rtiaattlas^ui&en halautetun yhdyskaiytevaverkon vide
vertsn. Vsrkko otetiiin koelliksnteeseen 3/12 1386. Verkosta paasee valikoiden ohjasmane
myoi; ktkuisim inuihin siiufakayfiolsiin tsstokantoshin la ifilormaatiupaiveiuifiin seka sarioman-
v^ljtysjarieste'mijn. Verkkoon luletyista informaatiopalveluista uuslmpia ovat Easynef ja Otavan
elektrontiien tietosanakirja.

Video'ex verkko on rakejineUu DATAPAK-verkon paaiie ns. VAN-jarjesieimaksl. Se perustuu
fjisiin yhleyskaytantoihin Hakstiu Mik.oir.en paivelu ioydetaan nopeasti verkon

ai'an îis «n-viseli? palveiuhakem^toua. Verkossa suoritetaar- myos rnuunnoksef Presfel-,
- ja ASCSi-esitystapojen vaHHa. videotex-verkkoon tullaan viela toistaiseksi peikastaan

kautta.

Feiabox on PTl-Teien larjoartta kansaiisnen ja kansainvalinen paatepostipalveiu joks vastaa
HPY:n Eiiss-jaries'slmM (Kaiso PC-KA>Tf'AjA 1/87). Teieboxln kayiiaia iHtiyy jarjesieima'an
"slakimnioft?? postiiaatekOfV' vaiitykseua. Tsseboxis'! paatteena yoio'sen kayttM joko igvainsta
ASCII-paaleWa tai henkilokohtaista mikrotietokonetta, jossa on asynkroninen tiedonajlrto-
liitania Teieboxin kautia tuilaari sliriymaan CCiTT.n X.400-suosmmset toleuSavaah MHS-
sajiomftnvaWysj&fjesteJmaan, )oka mahdoiiisiaa avoirnet ia siandafdosduf yhteydei eri vaimis
tajlen sanomanwaMysjarjesisimien vaiilie

Tapio Hietasnate



PC-KaYTTaja 1O 2/1987

Kari Kiravuc:

YHTEENVETO VUODEN 1986 LOPULLA TEHDYSTA JASENKYSELYSTA, OSA II

1 osassa tarkasteltiin paaasiassa tuloksia, jotka voidaan esittaa selvasti
nurneroina. Tassa toisessa csassa kaydaan lapi kysymyksia, joiden vastaukset
clivat sanallisia ja vaihtelivat laajastikin. Lisaksi esitetaan joitakin kom-
mentteja rauihinkin vastauksiin. Vastausten su.mrsa ei ylet-nsa o3 e 98, silla
kaikki eivat ole vastauneet jokaiseen kysymykseen.

Aluksi viela yhteenveto vastaajien profiilista ja vaihteeksi prosentteina:
75% vastanneista on ATK-ammattilaisia tai henkiloita, jotka hoitavat tyos-

saan yhtionsa ATK-asioita. 16% kayttaa taraan lisaksi PC:ta tyossaan.
71% tekee tyossaan laitehankintapaatoksia tai toimii hankintoja ohjaavina

asiantuntijoina.
82% kayttaa PC:ta pai'rittain, 14% muutaman kerran viikossa.
46% on kayttanyt PC:ia. yli kolme vuotta, muut alle kolme vuotta.
55% kayttaa PC:ta kotona tyoasioihin ja vain pari prosenttia pelkastaan

omiin asioihin. Olisikohan pitanyt kysya, rr.illa tavalla tyonantaja
korvaa tar.an vapaa-aikana tehdyn tyon. Mutta eipas kysyta, vastakysymys
luultavasti kuuluisi, etta maksetaankos jossakin muualla sitten huvit-
tclusta vapaa-aikana. 29%:lla ei kuitenkaan ole kotona PCrta.

PC:ssa kaytetyt tekstinkasittelyohjelmat (tarkemmin kuin osassa I):
Ylivoimaisten WordStarin (34 kpl) ja Word Perfectin (33 kpl) lisaksi ssiin-
tyi tarkistetussa listassa tallaisia mainintoja:
- ?. kpl: Edix/Wordix - 7 kpl: TEKO, eri versiot yht.
- 6 kpl: IBM Assistant • 5 kpl: Displaywrits 3
- 4 kpl: Symphony - 4 kpl: Microsoft Word
- 3 kpl: Macwrite - 3 kpl: Hemcmaker
- 3 kpl: Burroughs B25 - 2 kpl: Windows write
- 2 kpl: Sidekick - 2 kpl: Sanastin
- 2 kpl: Word - 1 kpl: 16 eri ohjelmaa

PCrssI kaytetyt laskutaulukot:
YliToimaiset: Lotus 1-2-3: 35 kpl, Multiplan 30 kpl, Symphony 20 kpl.

kpl
kpl

Calcs ta r - 2 kpl: Visicalc
Exel - 2 kpl: Supercalc
10 eri ohjelir.aa

PC:ssa kaytetyt tiedosto-ohjelmat:
Ylivoiffiaiset: K-mies 22 kpl, Dbase III 21 kpl, IBM Assistant 10 kpl.
- 5 kpl: PC-File (PD-ohjelma) - 4 kpl: Dbase II
- 2 kpl: Rbase 5000 - 2 kpl: Reflex
- 2 kpl: Symphony - 2 kpl: Infostar
- 2 kpl: PC Focus - 1 kpl: 14 eri chjelmaa

BASIC
Suunnilleen 2/3 vastaaj is ta ei ollut ta rv innut Basicia lainkaan. Kui tenkin
sita pyr i t t i in aikaiseismin innokkaasti opet tamaan kouluissa. Onneksi tassa
asiassa ollaan jo jark i in tymassa .

Hyviksi havaitut ohjelmat (myos PD-ohjelmat) :
Action Biagrai-mer, APL*Plus PC, APL*Plus Tools, Arc, Ascom, Autocad, BMDP, C, CED, Chart,
Chartasast&r, Cobol, Crosstalk, Debug, Deft, Diagram Master, Dosedit, Draw, DR Logo, DSN-
Link, ELno-irtaiiTastokirjanpito, EMCE-kirjanpitaja, Fido, Fortran, Gem, Gem Word Chart, Gere,
Write, Graph in the Box, Guru, Hack, HP-UX, IFPS/Personal , Irspressionist-grafiikka, In-A-
Vision, Infoaanager, Irma, Kenrdt, Lattice-C, Lin];, Macro Asseffibler, Marklll/Cjuick Corran,
Hicroterm, Microtrack-projektinhallinta, Mikko-Posti, I'likrotutka, Mouse, IVKBBS, Norton
Utilities, Qmiitenr., PC-Focus, PC-Fora, PC-Link, PC Paintbrush, PC-Support, PC Tools,
Personal Cardfile, Polycamr-aT.ulaatic-ohjeL'ra, Poterm, PREC (Phoenix), Procomm, Project,
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Prolog, Pro-Pascal, Quick Basic, Ready, Reflection, Reflex, Sidekick, Sign, SIEPC 3278/PC,
Smartkey, Snartnotes, Sweep, Signnaster, Software Manager, Spotlight, Startel, Stat, Stat-
graf, Stratographics, STSC, Suomi, Tukiset, Turbo Pascal, Uniform, Xmodera.

Yhteyksil ohjelmien kayttljiin:
APL Plus, Burrcughs Btos, C, Comn-(=tietolikeraie-)ohjelmat, clBaseTII+, Grafiikka, Graph-in-
the-Box, Ficlo, Ideointiapuohjelmat, Kermit, K-mies, Kicrocad, Microport, Modula-2, More,
HOBBS, Naytonhallinta, Opetuschjelraat, PC CAD, PC Focus, Picture Perfect, Symphony, TAS+,
Tiedostohallinta, Unix System V, Verkot (paikallisverkot), Windows, W, WS, Wysiwyg, Xenix,
Yrityspelit.

Huan! Kys^ly tapahtvd Imukausia sitten. Toivan<jkset o-~at siis saattaneet :nuuttua siita
jo paljonkin. Yleensa ei cllut afes kahta swasta asiasta kiinoostuoutta, niin
eita ihzdsia ei voitu saattaa taman perosteella toistensa yhteyteen. Jos taraaii
1'iettuasi tumet klinnostiista yhteyksiin, niin ilmoita jollekin yhdistyksen halli-
tukseii jasenelle. Umit^n f-ifca lista aimetaan softatyciyhtsalle aiheiden yleista
kasittelya ~'irten.

Haluaisin, etta yhdistyksen tilaisuuksissa kasiteltaisiin ohjelmia:
AsiantuntijajarjestelMt ja -kehittimet (xiseita mainintoja), CAD, dBasellH-, Desktop Pub-
lishing, Diagraph, DSS-ohjelinistot, Elektrcninen posti, Esitysgrafiikka, Framework, Geo-
kesrdan tutorial- ja researeh-ohjelmistot, Han-rard Graphics, HP-Access, Laserkirjoittimien
tukiohjelnat, Lotus 1-2-3, Macintosh-;raailra, Materaattiset ohjeLristot, Modeemit, Ohjel-
"den kaytettavyysarvic't (:ry6s kirjallisesti), Cpetusohjelmat, PC-grafiikka, PC-Unix, PC-
"erkot, Picture Perfect, Riblic Dcmain-ohjeL?,at, Residentit, Syrtiphony, Talcushallinnon eri
osa-'dlueit, Taulukko-ohjelinat, Teko, Tekoaly Iraten Guru, Tiedonhallintaohjelmat, Tiedos-
tohallinta<—"Scvalluskehittiinet, Tietokcneavusteisen systeemityon valineet, Tietoliikenne
O^rrit, Procism, Xrfsodern), Tci;en ring, Uudet tekstinkasittelyohjelniat (uudet vtrsiot}, Win-
rlovs, Word Perfect, 'fcrdStar 3.4 ja IBM Graphic Printer, Yrityspelit.

Y>:sinb:rtaista, ei5v'i totta. Piaijhsn na.vA kaikki toiveet taytetaan. Katsotaanpa, saisivatko
ryorylirat nakerretuuisi edes tuori rykelr.an jotakir, nurlikausta.

Kaytossa olevia tietokonemerkkeja ja -tyyppeja:
Advance 86PC, Altos 3068, AIC-100-STUDIO/lOO-OR, Apple lie/Macintosh, Apricot portable..
Bondwell 36XT/32/8, Burroughs B20/B21/B22/B28, Canon X07, Coraaodore 200/PC-10/PMO-TI,
Colurrbia PC, Compaq II/AT/Plus, Ccpam, Corona, Dava 10/Step One, DEC Rainbow/VAX 11/750/PC-
100/!'!icro-VA}I.. Ericsson PC/PC-XT/Step One, Epson PX-8, Egress PC, HP-86/86B/11.0/150A/-
150B/ICL 36/983G, Integral/Vectra, IBM/kaikl;i tyypit, Kaypro 286i/PC-20/4/2, Klooneja/PC/-
"?T/ATf ItLcrogem, Multitech XT/PC-POP, HCR-PC6, Hisiorf 8810-35/3810-25., Nokia DPS 6-40/-
r.ih-c-'/a.kIio/kaikl;i tyypit, Olivetti K19/M24/K28, Osborne 5, Panasonic 7100/7100H, PC-Ac-
cell, Philips P-3200, Pinus PC, Radio Schack TRS-80, Sanyo MBC-1000, Scribona PC, Sharp PC-
7000/1-2721, Spsrn- IT/PC/PC-50, SVT-640/640FH, Talent 286 AT, Tandon AT, Televideo AT,
Texas Pro, Toshiba T1100/T2100, Trifunic{?)f Triumph Alphatronic PC; Wang PC, Vista PC,
Zenith AT/Z240.

YhteyksiS laitteiden kSyttSjiin:
Brother 1509 + >-fS 3.4, Brother-kirjoittii-et, EGA,. Epson-kirjcittiinet, Ericsson Step One,
Hercules, I3K PC/AT, IB!-'-kloonit, Laitteiden ohjaus PC:lla, Ifecintosh, Mikro-l-Iikko 3,
Modeemit. Olivetti, PC-yhteensopivat, Toksn Ring, Wang PC, Videotex, Wyse-aonitorit.

Haluaisin, etta yhdistyksen tilaisuuksissa kasiteltaisiin laitteita:
Ai-istraa PC1512, Boxi-asiat, Burroughs B25/B28, grafiikkakortit, grafiikan tulostus kalvoil-
le, IBM PC/AT, IBM-yhteensopvat mikrot/Tieikkoudet/hyvat puoler, kannettavat mikrot, kir-
jcittiset, korttikO"/al«vyt, kovaltvyt., laserkirjoittimet, lisakort.it, lahiverkot, ndkrojen
liittaminen Ethernetiin/avcimin yleisverkkoihin/Unlx-ty6asemaymparista'5n, modeemit (5
nainintaa), ORiistilaajennukset, Olivetti, piirturit (rayos halvat kotikayttoon} ja niiden
ohjelrrdstot, Uni:-:, tarkkuusnaytot.

Kiitokset kaikille vastaajille. Suuria kasautumia ei vastauksissa ollut, joten
jitettakoon hallituksen ja tyoryhmien (seka tydryhmien jasenten!) harkittavak-
si, missa jarjestyksessa asioita kasitellaan.
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MS/PC-UQS -tletoutta suomen kielella

WSUY on juikaissut jo toisen Petterl Jarvisen klrjoittaman suomenkielisen mikrottetokonealan
kirjan. Taila kerraila nimena on PC-kayttajan kasiklrja. Aikaisemmin ilmestynyt kirja on nimel-
ta'an Mikrotietokoneet.

Petteri Jarvinen on tuttu nimi Tietokone-iehden iukijolHe Han on edeila rnainitun iehden vaki-
luinen avustaja omine palstoineen. Lisaksi han testailee PC-ohjelmia ja laatii niista artikke-
leita

KENELLE KiRJA ON TARKOITETTU ?

Kirjan iakakannen esltteen mukaan kirja on tehty kaikille MS/PC-DOSin kayttajilie.

Kirjan johdannossa todetaan, etta mikroa tyossaan ka'ytiavan ei valttamaM tarvitse koskaan
perehtya sen hienouksiin tai teknisiin yksityiskchtiin. On kuitenkin eraita tilantelta. joissa
jokainen MS/PC-DOSin kayttaja kaipaa lisatietoja. Tarna kirja on tent/ naita ihmisia. varten.

Edelieen johdannossa todeiaan, ena ensi kertaa mikroon tutustuva kayttaja kaipaa yksl-
tyiskohtaisempaa opastusta kuin usein vieraskiellnen kayttoohje pysiyy antamaan. Omakseen
mikron ostanut haluaa saada koneestaan srii enemman ja haiuaa siksi oppia kayttamaan
kayttojarjestelmaan kuuluvia apuohjelmia.

KIRJAN SISALTO

Klrjassa on 14 lukua. joiden otsikaf ovai:

1. Tutustuminen saitteistoon
2. Perustoimmnot
3. Kiintolevyn kayfto ja alihakemlsiot
4 Virherta ja vaaroja
5. Peruskornennot lahikuvassa
6. Hyodyilisia apuohjeimia
7. Komentojonot, tulostuksen ohjaus ja putket
8. Perusedrtori EDLIN
8. Keyttoiariestelnian muuttaminen
10. DOS eilen, tanaan ja huomenna
11. PC:n ohjelmointi
12. VP'misohjelniat
13. DOS ja PC sisalta katsottuna
14. Enemman irti PC:sta

Lisaksi on kuusi Siitetta

Kirjan ensimmainen osa (luvtrt 1-4) ksrtoo lyhyesti mikrosta ja auttaa selviyiymaan kaytto-
jarjesteiman jokapaivaisista toimenpiteisfa.



P C - K A Y T T S J S 13 2/1987

Ensimmaisessa fuvussa kaydaan lap! mlkrotietakoneen perusosatja oheMaitteet

Toisesss iuvussa opasteiaan.. kulnka kone kaynnlstetaan ja hakemisto lisfataan seka miien
tieciasto kopioiuaan ja poistefaan. Lisaksi tarkastellaan uuden ievykkeen pohjustamista,
ievykkesden kopiomfia ja fieclostonlmisn munciostamissaanfoja.

KoSrna-; ;uku on farkofettu kiirrtoievyn (umpileyxn) kaytosfa khnnostuneiye mlkrcm kayttajl'ie.
suna tarkasiellyan aiihakernistoihin iiittyvia kasmelta. Alihakemlsteien luontiin ja poistamiseen
liftiyvat komenno'8 kiyriaan myns jgpj.

s3 Iuvussa kasiteliaan yieisirppia virhell'sntena jeka miien niihir, vnidaan ennaiia
varautua. usaksi >/Sfuitei;aa!-i FORMAT- DiSKCOPY- , DEL- ja COPY-koroentojen kavtJoor>
liitfyviste vaaroista.

Kisian 'oppuosassa kaydaan lap! essfiierkkien kera kalkki kaytlniHriesfemiaan kuukivai
kumennot skasks't \^ a

^ssa iuvu3,v3 tark&steiiaan DOSin hlstoriaa seka iaman palvar> lilannetta ja
nakyiniii.. LohiverkoJstg |a ka>'1toiiittym!sta on myos lyhyet kuvaukset.

Luvussa '3 r.;n hieman teknl^empaa tietoutia silts., mra kayttojanesteiman ja mikron vMsasn
katkeytyy lauw ;UV;K;LH tarkaiieilaati rnrn. PC:n muistikartaa seks levyjen je ievykkeiden

p^tea asan *asa!ia

LOFPUPAATELMi#,

Si.i,iiiifji'isa puolejta kwjaile oiisi voinut hyvin antea nimeu MS/PO-DOS-kayttsijsn kas;kirja.
Nimea on e'ika iarkoitukseHa va'fetty, koska aikaisemmin on iimescynyt Timo Jokisen ja Risto

irjoiteiisa kirja MS- DOS ia PC-DOS kayttaian upas.

aissa kahdessa kirsaasa on Hyvin pahon "femoja asioiis kuten oiefeaa saartaakin. Peiierl
teos j^a'taa kuifsuku; er>t-mniar: aslsa ja un selkeammjn kirpiiettu kuln Jokisen ja

Myos DOSin 3-versio'a ki?sile>laan Jarvissn kir iassa.

afVisen kirjsiia RJ itivdy pa!*on uutta asraa. Alujueievaiie PC-n,ikros;
kifissta o;i e!^ka fsyntv'a i?h?.kin si'loin, jos ei tiaiHtse snglannm k!e!?a hyvm.

••iiiinesi^iii-ian kasikiriashen ovai u-ieiri enaiarifun kieiisia.

Klrjasca on joitakii'i ItuSoritavifrteita. Muutaroi-ssa kohdisss on sanati keskella yksi ylirriHsrai
Syhja ^*; ! finia hairltsee ionkln verrsn fukemiota.

faplo Hlelamaxi
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Sakari Ikonen

TIETOTEKNIIKKAKILPAILU
LUKIOILLE JA PERUSKOULUILLE

Lukioille ja peruskoulujen yldasteille
jdrjestettdvdn tietotekniikkakilpailun tarkoi-
tuksena on toisaalta herdttdd kiinnostusta
aiheeseen ja toisaalta ohjata sekd oppilaiden
ettd opettajien huomiota alan kokonaisuuteen.

Tdmdn vuoden teemana oli ryhmdtyo.

Lukion sarjan voitti kemildinen veljespari Kari
ja Jyrki Alakuijala Keminmaan lukiosta.
Peruskouluista paras pari oli Pekka Kauranen
ja Kalle Laivamaa Posion peruskoulun
yldasteelta.

Usein nuorilla atk-harrastajilla nakemys
rajoittuu oman koneen tekniseen ndpertelyyn ja
ndin tietotekniikka ymmdrretddn vain koneena
ja sen hienouksina. Tdssd kilpailu pyrkii
viemddn ajattelua laitteesta soveltamiseen ja
ihmisen rooliin.

Kilpailulla on myos viesti opettajille.
Kysymykset ja niiden arvostelutapa on laadittu
tarkoituksena osoittaa keskeisid painopisteal-
ueita sekd herdttdd ideoita soveltamisesta.
Koska opettajien tietdmys on jdsentyneen
koulutuksen puuttuessa rajoittunut, on
tekniikkaa ja soveltamista koskevat tavoitteet
samat kuin oppilaiUekin.

Oppilaat vastasivat tehtdviin vapaa-aikanaan.
Tarkoituksena oli houkutella ja pakottaa
kdyttdmddn lahdemateriaalia, lahinnd kirjal-
lisuutta ja alan lehtid. Ldhteiden kdytto on
oleellinen osa ammatillista menestystd.

Tyoeldmddn suuntaava on myos tdmdn vuoden
teema: ryhmdtyo. Oppilaat osallistuivat
kilpailuun kahden hengen joukkueina.

Ylevdt tavoitteet on kuitenkin jouduttu monessa
kohdin pukemaan vaatimattomalta ndyttdvaan
asuun. Vastaajien tausta, nykyinen hajanainen
tietdmys ja heikot harrastusmahdollisuudet on
otettava huomioon. Kaikille kiinnostuneille on
annettava mahdollisuus.

Tehtdvien laadinnassa on suurena rajoitteena
myos opettajien mahdollisuudet arvostella
oppilaidensa vastaukset, vaikkakin arvos-
teluohjeet on annettu. Pddasiallisina vaikut-
tajina ovat yhteismitallisuus kaikissa kouluissa
sekd arvosteluun kohtuudella kdytettdvd aika.

Tietotekniikkakilpailu jdrjestettiin nyt toisen
kerran. Rahoittajana on Osuuspankkien Kes-
kuspankki Oy yhdessd paikallisten osuus-
pankkien kanssa, oppilastyoskentelystd ja
alustavasta arvostelusta vastaa Matemaattisten
aineiden opettajien liitto MAOL ja alan tun-
temusta, ammatillista suuntausta ja tasoa
kontrolloi PC-Kdyttdjdt ry.
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Kilpailu

Kilpailu alkoi viime vuoden syksylld kouluille
jaettujen alkukilpailutehtdvien ratkomisella.
Rakenteena oli tietdmystd ja ndkemyksid
mittaava osa ja osaamista sekd soveltamista
mittaava osa.

Loppukilpailuun kutsuttiin lukioista ja pe-
ruskouluista kummastakin viisi oppilasparia.
Kahden pdivdn aikana parit vastasivat
yksilokysymyksiin, ratkaisivat yhteistyond
soveltamistehtdvid ja lopuksi laativat sovel-
luksen.

Erityisesti sovelluksen laadinta vaati sovitun ja
jdsentyneen tehtdvien jaon parin kesken. Ar-
vostelussa keskeisind olivat yhteistyon tapa,
ty on jaon mielekkyys, sovelluksen kdyttoohjeen
selkeys ja teknisen dokumentin taso. Tdhdn
liittyi myos Basic-kielisen ohjelman laadinta,
josta arvosteltiin ideointi. Kooditekniikkaa ei
sen sijaan arvioitu kilpailun luonteen mukai-
sesti ollenkaan.

Tehtdvdt

Tyopaikoille ja muihin ns. ammattilaisten
illanistujaisiin ja rientoihin olkoon seuraavassa
kilpailutehtavtit.

Alkukilpailu

1. Teilla on kdytettdvissd mikrotietokone ja
haluaisitte siirtdd siihen tietoja tietopan-
kista. Mitd teidtin on tiedettdvd ja mitti
apuvdlineitd tarvitsette ?

2. Vertailkaa keskenddn synkronista ja
asynkronista tiedonsiirtoa, sekd keskenddn
rinnakkaista ja perdkkdistd tiedonsiirtoa.

3. Mitkd seuraavista ovat tiedonsiirron
yleisid vaatimuksia ? Ympyroikdd oikeat
vaihtoehdot.

taloudellisuus
tunnettuvuus
suorituskyky
tiedonsiirtomenetelmdn uutuus

siirtotien lyhyys
virheettomyys
siirrettdvdn tiedon minimointi
kdytettdvyys
turvallisuus
riippumattomuus vuodenajasta

4. Vertailkaa levykkeen ja kovalevyn omi-
naisuuksia.

5. Selvittdkdd lyhyesti, mitd merkitsevdt
RAM, ROM ja CD-ROM.

6. Esitelkdd lyhyesti viisi mikrotietokoneen
kanssa kdytettdvdd kirjoitintyyppid ja
niiden toimintaperiaatteet.

7. Mikd on kirjoitinohjain ? Mitd se
sisdltdd ja miksi sitd tarvitaan ?

8. Mikd on BIOS ja mitd se tekee
mikrotietokoneessa ?

9. a) Miksi tietokone kdyttdd
binddrijdrjestelmdd ?

b) Miksi ollaan siirtymdssd 8-bittisistd
jdrjestelmistd 16-bittisiin ja jopa 32-
bittisiin jdrjestelmiin ?

10. Kddntdkdd ja muokatkaa didinkielelle
seuraava tietokoneslangilla annettu ohje:

Laita mikro pddlle vasemmassa alakul-
massa olevasta powernapista ja aseta
kdyttisfloppy A-draiviin. Odota, kunnes
screenille ilmestyy prompti. Starttaa sitten
editori ROKEDIT. Muuta sen avulla
konfiguraatiofiled CONFIG siten, ettd
deletoit siitd RS232-draiverin. Kun olet
savennut filen ja bootannun uudestaan
painamalla SHIFT-CONTROL-ESC,
pitdisi hardcopyn pelata.

11. Mitd tarkoitetaan, kun tietotekniikassa
puhutaan viidennestd sukupolvesta ? Mitti
uutta se sisdltdd ?
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12. Minkalaiset jarjestelmdt (suurtietokone
S , pientietokone P , mikrotietokone M')

sopivat hyvin seuraaville tehtavatyypeille ?
Oikein voi olla usea vaihtoehto.

S P M
tekstinkasittely
satin ennustaminen
VR:n paikanvaraus
yhtion budjetin laadinta
tuotannonohjaus
CAD
kansalaisten veroilmoitusten
tulostus
ajoneuvorekisterin yllapito.

13. Mita eroa on tietojarjestelmalla ja
sovelluksella ?

14. Mainitkaa viisi toimiston keskeista
sovellusta.

15. Mita tarkoitetaan yksilon tietosuojalla ?

16. Mistd osista hyva dokumentti koostuu ja
mitd hyvdlta dokumentilta edellytetaan?

17. Mita on protoilu ? Mitci hydtyd siitd on?

18. Yleensfi tyot tehdddn yrityksessci nor-
maalin organisaation puitteissa. Joskus
kuitenkin perustetaan projekti. Mika on
projekti atk-tyossd ? Miksi sellaista
kaytetaan ?

19. Millaisiin opetustarkoituksiin ja -tilan-
teisiin soveltuu tietokoneavusteinen opetus?

20. Tietoteknisella alalla on mm. ohjelmis-
tojen suunnittelutehtavia (S) ja laitteis-
toteknisid tehtavia, kuten huolto- ja tie-
toliikenneteknisia tehtavia (T). Mihin
tehtaviin sewaavat oppilaitokset lahinna
valmistavat ?

T S
yliopistot
atk-instituutti
ammattikoulut
tietotekniikan erityisoppilaitok-
set
oppisopimuskoulutus
teknilliset oppilaitokset
teknilliset korkeakoulut
kauppaoppilaitokset.

Kysymysten lisaksi oli sovelluksen laadinta-
tehtava, josta arvosteltiin dokumentointi.

LoDDukilpailu

Seuraavassa ovat loppukilpailun tehtavat oppi-
laille annetussa muodossa. Kysymykset annet-
tiin ensin yksilotehtavina ja sen jalkeen pari-
tehtavana.

Viimeisena osana oli sovelluksen laadinta oman
kunnan vaalilaskentaa varten. Tassa parhaiten
menestyivdt ne parit, jotka osasivat jakaa tyon
osiin. Kumpikin vastasi omasta osuudestaan.
Huonoimmin parjasivat parit, jotka yrittivat
molemmat tehda samaa tyota jakamatta
tehtavdd.

Lopuksi

Oman itsensa tai kaverin arvioinnissa paras
mittari on, kuinka usein kysymyksen kohdalla
tulee sanoneeksi mitahdn tuokin tarkoittaa tai
tuonhan voi tulkita monella eri tavalla . Kus-

takin tallaisesta tulee yksi miinuspiste. Selit-
telyistd saa nolla pistettd ja jos ylipddnsa
jotain tietcia, saa yhden pluspisteen.

Oppilaiden arvostelussa kaytetty skaala oli
paljon ankarampi, mutta annettaakoon tassd
yhteydessa loppuunpalamisen ja masennuksen
valttamiseksi hieman tasoitusta.
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TIETOTEKNIIKKA -87
LOPPUKILPAILU

SARJA:
KILPAILLfA :

TIETAMYSOSA Ytsilotysymytset

Mitka fysiikkaan liittyvat komponentit ovat luoneet
edellytykset kolmen ansimmaiBen aukupolven tletokorieille?

2. MitS tarkoitetaan ykailon tietosuojalla?

3. a) Mita tarkoitetaan resoluutiolla ja mika on sen mitta-
ykaikko?

b) Mika on kellotaajuuden markitys?

c) Mihin tyeikaaliaeen ilmiofln peruatuvat OCR- )a EAN-
lukijat?

4. Mita tarkoitetaan graa£isella kayttajaliitynnSUS?

5. Mita palveluja kayttSjarJestelma tarjoaa tiedostojen
kaaittelyyn?

6. Tietokonetta voidaan ohjata antamalla komentoja nappai-
mistbn avulla. Mita rauita tapoja on olemassa?

SARJA:
KILPAILIJA 1:
KILPA1LIJA 2:

1. Kortisto-ohjelmat ovat yleinen tapa hyOdyntaS mikrotieto-
koneita seka kodeissa etr.a yrityksiasa. Mita toiraintoja
kortiato-ohjelmat sisaltavat?

8. Mihin k&ytetaan julkaisuohjelmia {Desk Top Publishing -
ohjelmid)? Mainitse niiden keskeisia' ominaiauuksia ja
kayton kannalta tarpaellisia listilaitteita?

TIETAMYSOSA Parikjsjmjkset

1, Tietokonekeskustelu voidaan toteuttaa monella eri tavalla.
Toteutustapoja ovat nun. kuulustelu eli kyselyketju, valikot
ja lomakepohjat.

Oletetaan, etttt on olemaesa souraavat tilanteet:

a) Henkild kaytta'S mikrotietokonetta muutamia kertoja vii-
kossa. TallGin han kaynnistaa jonkin tybkaluohjelman tai
muun aputoiminnon.

b) Pankkiin tulee asiakas, joka avaa tilin. Pankin toimi-
henkilti syottaa aaiakasJarjestelmaan asiakkaan tiedot
mikrotietokoneen avulla.

c) Tietokonetta aikaisenunin ktiyttflmtittin henkilti antaa hen-
Kilotietonaa mikrotietokoneen avulla.

Valitkaa kuhunkin tilanteeseen eopivin keskustelutapa, ja
piirtakaa niista kuvaruutumallit.
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2. Mlkrotiatokonaita kytketaan usein lahiverkoksi.
Lahivarkkojan kolroa peruarakannatta ovat tahtlverkko,
rengasverkko ja vaylHverkko.

Eraaseen toimiotoon hankittiln vlioi mikrotietokonetta
levykeaseminaan, maaBamuietlaaema (suurikapasiteettinen
kovalavy), laatukirjoitin Ja pllrturi.

Piirra erllliaeen llitteeseen vaylaratkalsuun perustuva
verkon kaavio.

Mita etuja talla verkkoratkoisulla saavutetaan yksittaisiin
mikrotletokonaiaiin nHhdan. Mita haittoja ayntyy?

3.a) Luatelkaa tekotinkaoittelyohjelman kaakeisia
ominaieuuksia.

3. b) Vertailkaa tekatinkastttelyohjelman kayttin etuja ja
haittoja perinteiseen koneella kirjoittamiseen.

4. Milan tietokonaesta on apua vammaiseUe?


