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PC KKYTTWA 2/1988

PC KAYTTXJAT RY:

Puheenjohtaja: Karl Klravuo puh. 1524787

Varapuheenjohtaja: Samuli Kalla puh. 848 169

Taloudenholtaja: Seppo MarjamSkl puh. 143122

LEHDEN ILMESTYMINEN:

Lehtl ilmestyy kolmena numerona vuodessa.

ILMOrrUSHINNAT:

Mukaan llltetty erlliinen materlaall soplmuksen mukaan

Koko sivu, mustavalkolnen, monlsteflu A4: 1000 mk

Puoll slvua AS: 600 mk

LISATIETOJA YHDISTYKSEN TOIMINNASTA:

Yhdlstys yleensa: Karl Klravuo, puh. (90) 152 4787 ja Pekka Seilovlrta, puh. (90) 522 962

'Kuukauden 2. tllstal' sarja: Perttl Huotarl tal Marttl Lalho, puh. (90) 143 122

PD ohjelmat ja nllden jakelu: Ralmo Janka, puh. 174 772

ELEKTRONISET POSTILAATIKOT:

Yhdistyksen oma box): (Holtaa Jari Nopanen)

Puhelinnumerot: (90) 60 80 70 ja 61 21 545. Edelllnen on vain yhdistyksen jSssnten kaytossa klo 14 23. Muu
na alkana llnja on kalkkien kaytetta'vissa. Jaiklmmainen llnja on alna kalkklen kaytett&vlssa. (Malta' ehtoja muu
tetaan, jos kuormltussuhteet muuttuvaL)

Modeemiasetukset: No parity, 8 bit, 1 stop bit.

MIKRO lehden boxl: (Holtaa Mikro lehden tolmltus/Karl Tylllia)

Puhellnnumero: (90) 143 227. Boxlssa on PC kayttajat ry:lle varattu alue, johon muut kayttaja't eivat pa'a'se.
Boxin kfiytta el edellytfi MIKRO lehden tllaamlsta tal multa maksuja.

LIITTYMINEN YHDISTYKSEEN:

1) Hankl Tietoteknlikan lltton henkllbiSsenlomake joko yila malnituilta tolmlhenklloilta tal Tletoteknllkan Illtosta,
Tulkinkuja 3, 02600 Espoo.

2) TSyta lomake sllnM olevlen ohjeiden mukaan )a maksa jasenmaksu.

3) Tolmlta lomakkeen yiaosa yhdistyksen tolmlhenkllollle tal postlosoltteella PC kSyttfiJSt ry, PL 494, 00101
HELSINKI

4) Yhdlstys kirjaa Slnut Ja'senekseen ja tolmlttaa lomakkeen Illttoon. TSma'n ja'lkeen alkavat lltton ja'senedut,
mm. Tletoviikko, Tletoteknllkka ja ATK vuoslklrja hybdyttaa Slnuakln.

5) Mulsta kultenkln, etta yhdlstys on yhta kuln sen jasenlsto. Jos Sina haluat hyotya yhdlstyksestM, nlln yhdls
tys haluaa hyotya Slnusta muutakin kuln jasenmaksun, senhSn me jokalnen maksamme. Osalllstu slls tapah
tumlln, kysele aslolsta, mutta tuo mybs omla tletojasl ja kokemukslasl tolsllle.

JASENMAKSUT VUONNA 1988:

PC kayttajat ry: n varslnalnen ja'sen 160 mk

Oplskelljaja'sen 80 mk
Yhtelsojasen 1.800 mk (Iso flrma 3.600 mk)

Tletoteknllkan Hlton ja'senyhdlstykseen kuuluva, Joka haluaa s&llytta'a' tSma'n ja'senyytensa' Ja haluaa sen lisa'ksl
IllttyS yhteen tal useampaan muuhun jasenyhdlstykseen, maksaa jokalselle muulle yhdlstykselle ns. kakkos-
jSsenmaksun 80 mk
Vuoden loppupuollskolla lilttyvllta maksu on puolet koko vuoden maksusta.

YHDISTYKSEN POSTIOSOITE:

PC Kayttajat ry
PL 494

00101 HELSINKI
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PC KAYTTKJX 2/1988

PC KXYTTKJAT RY:

Puheenjohtaja: Karl Kiravuo puh. 1524787

Varapuheenjohtaja: Samuli Kalla puh. 848 169

Taloudenholtaja: Seppo Marjama'kl puh. 143122

LEHDEN ILMESTYMINEN:

Lehtl ilmestyy kolmena numerona vuodessa.

ILMOmJSHINNAT:

Mukaan illtetty erlliinen materlaall soplmuksen mukaan

Koko slvu, mustavaikolnen, monlstettu A4: 1000 mk

Puoii slvua AS: 600 mk

USXTIETOJA YHDISTYKSEN TOIMINNASTA:

Yhdistys yleensa: Karl Kiravuo, puh. (90) 152 4787 ja Pekka Seltovlrta, puh. (90) 522 962

'Kuukauden 2. tilstal' sarja: Perttl Huotari tal Marttl Lalho, puh. (90) 143 122

PD ohjelmat ja nllden jakelu: Raimo Janka, puh. 174 772

ELEKTRONISET POSTILAATIKOT:

Yhdistyksen oma box): (Hoitaa Jarl Nopanen)

Puhellnnumerot: (90) 60 80 70 ja 61 21 545. Edelllnen on vain yhdistyksen ja'senten kaytossa klo 14 23. Muu
na alkana linja on kalkklen kaylettavissa. Ja'lkimmainen llnja on alna kalkklen kaytetta'vlssa. (Naita ehtoja muu
tetaan, jos kuormltussuhteet muuttuvat)

Modeemlasetukset: No parity, 8 bit, 1 stop bit.

MIKRO lehden boxl: (Hoitaa Mikro lehden tolmitus/Kari Tyllila)

Puhellnnumero: (90) 143 227. Boxissa on PC kayttajat ry:lle varattu alue, johon muut kayttajat eivat paa'se.
Boxln kSytto el edellytS MIKRO lehden tllaamlsta tal multa maksuja.

LIITTYMINEN YHDISTVKSEEN:

1) Hank! Tletoteknllkan liiton henkilojasenlomake Joko ylla malnltultta toimlhenklloilta tal Tietoteknllkan liitosta,
Tulklnkuja 3, 02600 Espoo.

2) Tayta lomake sima olevlen ohjelden mukaan ja maksa jasenmaksu.

3) Tolmlta lomakkeen yiaosa yhdistyksen tolmlhenkllOllle tal postlosoitteella PC kSyttSjat ry, PL 494, 00101
HELSINKI
4) Yhdlstys kirjaa Slnut jasenekseen Ja tolmlttaa lomakkeen Illttoon. Taman ja'lkeen alkavat liiton jasenedut,
mm. Tletovllkko, Tietoteknllkka Ja ATK vuoslklrja hyodyttaa Slnuakln.
5) Muista kuttenkln, etta yhdistys on yhta kuln sen jasenlsto. Jos Sina haluat hyotya yhdlstyksesta, nlln yhdls
tys haluaa hyotya Slnusta muutakin kuln jasenmaksun, senhan me jokainen maksamme. Osalllstu slls tapah
tumlln, kysele aslolsta, mutta tuo myos omla tletojasi Ja kokemukslasl tolsllle.

JASENMAKSUT VUONNA 1988:

PC kayttajat ry: n varslnalnen Ja'sen 160 mk

Oplskelljaja'sen 80 mk
Yhtelsojasen 1.800 mk (Iso firma 3.600 mk)

Tletoteknllkan liiton jasenyhdlstykseen kuuluva, Joka haluaa sailyttaa taman jasenyytensa Ja haluaa sen ilsaksi
liittyayhteen tal useampaan muuhun Jasenyhdistykseen, maksaa Jokalselle muulie yhdlslykselle ns. kakkos
jasenmaksun 80 mk
Vuoden loppupuollskolla lilttyvllta maksu on puolet koko vuoden maksusta.

YHDISTYKSEN POSTIOSOITE:

PC kayttajat ry

PL 494

00101 HELSINKI
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Sivuntaittoa julkaisuoh jelmal la

Kasitteesta DeskTop Publishing (DTP) on
kiijoitettu viimeisten kahden vuoden aika-
na ahkerasti mikroalan lehdissa. DeskTop
Publishing-sanalle ei ole viela keksitty hy-
vaa vakiintunutta suomenkielista vastinet-
ta. Termi tarkoittaa jarjestelmaa, jossa
julkaisun laatimistoimista yhdistyvat teks-
tin latominen ja taitto.Toistaiseksi on kay
tetty enimmakseen ilmausta poytapaino ja
myos vastinetta julkaisujarjestelma. Sel-
lainenkin sanahirvio kuin nayttoruutu-
asemointi on t u o t u esiin. Hieman
siedettavammista suomennoksista mainitta-
koon nayttotaitto ja omapainatus.

Kaytan tassa termia julkaisuohjelma. Tar-
koitan silla ohjelmaa, jonka avulla voi suo-
rittaa erilaisten julkaisujen sivuntaittoa
mikron kuvaruudulla. Julkaisuohjelmia on
nykyaan saatavissa aina 8-bittisista koti-
mikroista alkaen. Commodore 64-mikrolle on
saatavissa mm. Printfox- ja Pagefox-ohjel-
mat, joilla pystyy tekemaan pienimuotoisia
julkaisuja. Apple on ollut edellakavija jul-
kaisuohjelmien alueella Macintosh-mikroi-
neen. Perassa ovat seuranneet PC-mikroille
kehitetyt julkaisuohjelmat, joista tunnetuim-
mat lienevat Pagemaker ja Ventura. Pa-

gemaker on Windows- ja Ventura GEM-
pohjainen.

Julkaisuohjelmiin liittyy viela paljon ongel-
mia. Skandinaaviset merkit saattavat kado-
ta siirrettaessa tietoja teksturilla tehdysta
tekstitiedostosta julkaisuohjelman kasitelta-
vaksi. Jos teksti on muotoiltua, osa teks-
tista voi kadota tai muuttaa muotoaan
siirrossa. Jollakin piirto-ohjelmalla tehty ku-
va voi muuttaa melkoisesti muotoaan, kun
se siirretaan julkaisuohjelmaan. Tassa on
mainittu vain muutamia niista ongelmista,
joita viela esiintyy julkaisuohjelmissa Ko-
ko ajan tapahtuu kuitenkin kehitysta, jo-
ten aikanaan saamme parempia versioita,
joissa ei ole enaa lastentauteja.

Useita lehtia on jo toimitettu kayttaen apu-
na julkaisuohjelmaa. Eraassa lehdessa mai-
nittiin, etta kyseinen lehden numero
plajaytettiin Pagemakerilla koemielessa. Ko-
keilua tama on myos PC-KAYTTAJA-leh-
den osalta. Tulostus on suoritettu
matriisikirjoittimella, joten jalki ei ole vie-
la kovin hyvaa, Ehka myohemmin voi-
daan kayttaa laserkirjoitinta, jolloin
luettavuus paranee toivon mukaan entises-
taan.

Taplo HlatamSkl
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Kansl

Ikkunat ja hiiri nayttelevat yha tarkeampaa osaa mikrojen kayttd'liittymassa. Monessa mikrossa nama ovat jo va-
kiovarusteita. Kun OS/2 tulee laajempaan kayttoon ja Presentation Manager markkinoilte, talloin hiiri, ikkunat ja
ikonit (kuvakkeet) saavat lisaa kayttajia. On siis syyta totutella hiiren kayttoon jo nyt.

Taman lehden postituksen maksaa Yritysmikrot Oy, Helsinki.



PC KAYTTAJA 2/1988

Puheenjohtajan palsta

30.3.1988 vietettiin IBM PC:n Suomeen tulon 5-vuotisjuhlaa.
Helsingin alueella oli isot kemut ainakin Sophisticsilla ja Bu-
sinessmanilla, siis jalleenmyyjilla. Sophistics Oy juhli lisaksi
uutta upeaa taloaan Clarissa

19.7.1988 tayttaa vuorostaan PC-KAYTTAJAT ry. 5 vuotta.
Kunnioitettava ika PC-ajanlaskun mukaan, ja sopii hyvin tuo-
hon edella olevaan. Voitaisiin siis paatella, etta pojat olivat
vankasti ajan hermolla yhdistysta perustaessaan.

Mutta, mutta,... kuka muistaa viela, mita oli ennen Floraa?
Tuohon aikaan CP/M oli vallitseva kayttbjarjestelma, jota myos
toimistoissa kaytettiin. Ja sitten oli tietysti Apple. Lisaksi oli
sekalaisia ja takuulla yhteensopimattomia jarjestelmia siella taal-
la. Tekstia kirjoitettiin WordStarilla, joka oli 'eras parhaista
saatavissa olevista tekstiohjelmista'. Laskenta tehtiin Visicalcil-
la.

Meidan perheeseemme hankittiin ensimmainen CP/M-kone jo
lokakuussa 1982, Se oli varsin eteva kone siihen aikaan.
Muistia oli mahtavasti 64 kb ja siina oli yksi perati 320 kb
lerppuasema. Kone oli Sanyo MBC-1000, jonka mukana tu-
li kaksi ohjelmaa: WordStar ja Calcstar. Tulostimeksi ostettiin
samalla kiekkokirjoitin Brother HR-1. Myohemmin vaihdoin
taysikorkean levyaseman kahteen puolikorkeaan,

Esimerkiksi tama oli siis ennen Floraa. Merkittavinta asiassa
on kuitenkin, etta kone on edelleen paivittaisessa kaytossa ja
tuon kirjoittimen ansiosta tekee jalkea, johon matriisikirjoitti-
met alkavat vasta tana paivana yltaa 24- tai 48-neulaisuu-
dellaan.

Tuolla Sanyolla on kirjoitettu pari kirjaa, lukuisia kaannostoi-
ta ja jatkuvana virtana yksittaisia papereita. Tana aikana tie-
tokoneessa on ollut vain yksi vika: yksi muistipiiri hajosi.
Kone itse kertoi selvakielella, etta muistissa oli vikaa. Kirjoit-
timeen on kerran vaihdettu kirjoituspaan nostosolenoidi, ja
kone on samalla peruspuhdistettu.

Tietenkin perheeseen on yli viiden vuoden aikana ilmesty-
nyt joukko muitakin tietokoneita, joten vertailukohtia on riit-
tavasti. Moniajokin toimii: pannaan IBM-klooni toihin, kavellaan
toiseen huoneeseen ja kaynnistetaan Sanyolla toinen homma.
Jarmala sanoi sita Adidas-verkoksi, vaikka minulla se taitaa-
kin olla Nokia-verkko. Sanyolla tehdyt CP/M-tekstit voi myos
helposti siirtaa IBM PClle Uniform-ohjelmalla.

Talla kaikella pyrin sanomaan, etta vanha ja yksinkertainen
laite, jota kuitenkin osataan hyvin kayttaa, palvelee ehka pa-
remmin kuin uusi, hieno, monimutkainen ja vaikea vehje.
Sama koskee ohjelmia. Myoskaan ei aina tarvita sita kaik-
kein uusinta lisalaitetta, joka lisaa koneen nopeutta arvosta
180 arvoon 220, kun korvien vali toimii nopeudella 5.

Palataan siihen yhdistyksemme 5-vuotiseen olemassaoloon. Tarn-
moinen vuosimaara ei mitfinkaan ole suuren juhlan vaartti,
mutta onhan sekin sentaan alku johonkin. Juhlista tuskin
kuitenkaan kannattaa 19.7. puhua, kaikkihan ovat lomalk
Kylla ovat pojat olleet aikoinaan innostuneita, kun perustava
kokous on todella saatu koolle tuollaisena ajankohtana.

Luulenpa etta on parasta jarjestaa vahan tavallista parempi
tarjoilu johonkin syksyn kokoukseen ja vietetaan juhlaa 'tyon
merkeissa'.

Uusi lehti on kaantynyt elektronisen postilaatikkomme lyhy-
essa historiassa. Anoimme ja saimme Tietotekniikan liitolta
apurahan oman boxikoneen hankintaa varten. Tahanastinen
konehan oli vuokrattuna, koska toimintaa aloitettaessa ei tie-
detty mika konekoko ja mitka ominaisuudet tarvittaisiin.

Samalla on sovittu, etta Tietotekniikan liittoon kuuluvat muut
jarjestot voivat halutessaan perustaa postilaatikkoomme oman
kokousalueensa, johon ulkopuoliset eivat paase. Lisaksi kayn-
nistetaan joitakin kaikille avoimia ilmoitustauluja liiton ^ii-
rissa tapahtuvan toiminnan tiedottamista varten.

Tama tulee mahdolliseksi heti kun, uusi kone kaynnistyy.
Kyseessa on Fintronicin myyma Intel PC 386 ja siina Unix
386-ohjelma.

Jari Nopanen perehtyy parhaillaan uuteen laitteistoon, joka
saatiin muutama paiva sitten. Ainakin aluksi naytti silta, et-
ta vehkeissa on jotakin pienta vikaa. Jos nain on, niin sa-
malla voidaan testata maahantuojan takuu ja muu tuki.
Kerrotaan kayttajan kokemukset sitten seuraavassa lehdessa.

Jasenmaara on 15.5.88 noussut 458:an. Viimeksi firmakayn-
nilla IBM:ssa oli osanottajia 48, ilmoittautuneita oli kymmen-
kunta enemman. ATK-Instituutissa pidettyjen tiistaitilaisuuksien
osanottajamaara on pyorinyt siina parinkymmenen kieppeilla
tilaisuutta kohti.

Kaikkiaan kevatkausi on ollut hyva kokemus ja antoisaa ai-
kaa yhdistyksen toiminnassa. Kaikki tilaisuudet on eraista
keuksista huolimatta pidetty. Joka lahtoon on vakea riittanyt,
vaikka alan ihmisilla on tarjolla paljon muutakin menoa.

Luin eraasta suomalaisesta ATK-alan yhdistyksesta, jonka ja-
senmaara on yli 300, mutta jonka vuosikokouksessa oli
malleen 4 osanottajaa. Miksi ihmiset haluavat kuuiua
yhdistykseen, vaikka eivat halua tehda mitaan oman yhdis-
tyksensa toiminnan yllapitamiseksi? Siina olisi sosio- tai muil-
le -logeille tutkimuskohde.

Syyskaudeksi on tiedossa runsaasti ohjelmaideoita, ja tapah-
tumarunko on luultavasti samanlainen kuin oli nyt kevat-
kaudella. Kokeiluna aloitetut tiistaitilaisuudet saavuttivat
riittavasti suosiota, mutta aiheiden kasittely oli liian valmis-
telematonta ja satunnaista. Tilaisuuksia kuitenkin jatkettaneen
uusin evain.

* * *

Lopuksi toivotan kaikille hyvaa kesaa. Toistan saman minka
sanoin vuosi sitten vastaavassa tilanteessa: Mieluummin sun
burn kuin burn out. Vaihtakaa valilla vapaalle.

Karl Klravuo
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Hyvin toteutettu kayttolirttyma takaa
kayttajaystavallisyyden

Tletoteknlikka lehdessS on julkalstu alkalsem
mln artlkkell, Jonka otslkko jullstl, ettS kayttaj&y*
taVSIIisyys on ruma tana. NSIn varmaan onkln.
KysymyksessS on suora kaannos englannin sa-
nasta user friendliness.

Sanalla user Interface on monta suomennosta,
Jolsta malnittakoon kayttSjSllltfinta, kSyttajfillltty
mS, kftyttailltos jne. KftytSn itse tSssfi Jutussa sa
naa KSyttoiilttyma Mlelestftnl hyvftfi suomalalsta
nlmeS el ole ainakaan vlelfi keksitty. Val tietaa
k6 joku ytlmekkSftn suomennoksen.

Valkka sanat k&yttaJSystaValllsyys ja kayttollltty
ma ehka ovat rumla, nllden sltaitSma asla on
merkltykselllnen. Kun nykySSn melkein jokalsen
poydaiia on mlkro tal pSfite, kSyttaillttymaSn pi
tfia todella kllnnlttSfi huomlota. Kfiytt6Illttymaiia
on huomattava taloudellinen merkltys, slllS se
valkuttaa tleto|ftr|estelmSn tuottavuuteen.

GRAAFINEN KAYTTOUITTYMA
MIKROYMPARISTOSSA

Xerox-yhtyma on ollut edellakavija edistyksellisen kayt-
toliittyman kehittamisessa. Palo Alton tutkimuskeskuk-
sessa (PARC) kehitettiin vuonna 1973 Alto-tietokone,
jota voidaan pitaa henkilokohtaisen tietokoneen proto-
tyyppina. Jo tassa laitteistossa oli hiiri ikkunoineen.

Vuonna 1981 Xerox julkisti STAR-tyoaseman, johon
kuului myb's hiiri. Tyoasemassa kaytettiin ikkunatekniik-
kaa ja ikoneita. Ikoni on pieni kuva, joka esittaa jota-
kin suurempaa kokonaisuutta esim. ohjelmaa tai tiedostoa.
Ikonista on kaytetty mm. suomennoksia kuvake, kuvas
(a kuvite. STAR-tyoasema ei levinnyt kuitenkaan laa-
jempaan kayttoon.

Apple kaytti Lisa-mikrossaan Xeroxin kehittamia ideoi-
ta kuten hiirta, ikkunoita ja ikoneita. Mikro oli kuiten-
kin liian kallis eika se mennyt kaupaksi odotetulla
tavalla. Niinpa Apple julkisti vuoden 1984 tammikuus-
sa halvemman riisutun mallin Macintoshin, joka on saa-
vuttanut melkoisen suosion helppokayttoisyyden ansiosta.
Macintosh ei ole kuitenkaan IBM-yhteensopiva mikro.
Tama on ollut esteena sen leviamiselle varsinkin yri-
tyksiin, joissa on ennestaan IBM:n suurkoneet. Viime
vuoden maaliskuussa julkistetut uudet Applen mikrot
Macintosh SE ja Macintosh II saadaan kuitenkin IBM-
yhteensopiviksi lisakortin avulla.

Lisa- ja Macintosh-mikrot on suunniteltu nimen omaan
graafista kayttoliittymaa ajatellen. PC-mikrojen puolella
graafinen kayttoliittyma ikkunoineen ja ikoneineen on
myohemman kehityksen tulos. Talla hetkella vahvim-
milla kayttoliittymakisassa on Microsoft Windows-ohjel-
mistollaan ja Presentation Manager-kayttoliittymallaan.

Vastaavan tyyppinen ohjelmisto on GEM (Graphics En-
vironment Manager), joka on saatavissa myos PC-mik-
roille. Atarin ST-sarjan mikroissa GEM on vakiovaruste
samoin kuin Amstradin PC-mikroissa. Commodoren Ami-
ga-mikroissa kayttoliittyman tehtavia hoitelee Intuition-
ohjelmatuote.

HIIRIOHJAUS

Hiiriohjaukseen perustuva graafinen kayttoliittyma hel-
pottaa huomattavasti komentojen antamista laitteelle. Tie-
tokonetta voi kayttaa tarvitsematta muistaa usein
kryptisia komentokielen kaskyja. Tiedostoja voidaan ka-
sitella ja ohjelmia kaynnistaa hiirella, joka korvaa mel
kein kokonaan nappaimiston.

Helppokayttoisissa tietokoneissakin on kuitenkin omat ka-
sitteensa, jotka taytyy ensiksi oppia, ennen kuin niita
voi kayttaa tehokkaasti. Kayttajan on tiedettava ikonien
merkitys, osattava avata hiirella osoitettavat valikot ja
hallittava ikkunoiden kaytto. Nama toiminnot oppii kui-
tenkin varsin helposti esim. opastusohjelman avulla, jo-
ka saattaa tulla vakiovarusteena laitteen mukana.

Windows-ymparistossa valinta tehdaan napayttamalla hii-
ren vasemmanpuoleista nappia, Toiminto (esim. ohjel-
ma) kaynnistetaan kaksoisnapaytyksella ts. painetaan
hiiren vasemmanpuoleisinta nappia kaksi kertaa perak-
kain nopeassa tahdissa. Kohdistimen liikuttelu hoidetaan
napparasti hiiren avulla.

SUURKONEIDEN KAYTTOLIITTYMA JA
OHJELMISTOT

Suurkoneymparistossa kayttoliittymassa ja kayttajaysta-
vallisyydessa on paljon parantamisen varaa verrattuna
mikroymparistoon,

Laitetoimittajia ei ole kiinnostanut helppokayttoisten yleis-
ohjelmien teko suurkoneiden paateymparistoon. Esim,
erasta suurkoneen tekstinkasittelyohjelmaa kaytettaessa
joutuu tekstin sekaan kirjoittamaan omituisia pistealkui-
sia komentoja, joiden muistaminen ei ole kovin help-
poa. Lopullisen tekstin muodon nakee vasta erillisen
kaannosvaiheen jalkeen.

Aloituskynnys on varsin korkea tallaisten tekstinkasitte-
lyohjelmien kohdalla. Henkilo, jolle kirjoittaminen ei ole
jokapaivaista puuhaa, unohtaa helposti ehka vaivalla op-
pimansa komennot.

IBM-ymparistossa viime vuonna julkaistu SAA-sovel-
lusarkkitehtuuri tuo aikanaan parannusta kayttoliitty-
maan. Menee kuitenkin useita vuosia, ennen kuin
kayttajaystavallisia ohjelmia loytyy suurkoneymparistos-
ta.

Taplo Hletamfikl
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Tietojen siirto mikrotietokoneen symphony ohjelman
laskenta alustan ja keskuskoneen tiedoston valilla

Seuraavassa tarkastellaan mi ten saadaan mm. IBM-keskuskoneella
olevia tiedostoja/iietoja siirrettya hyodynnettlviksi mikrotietokoneen
Symphony-ohjelman tekstinklsittelyyn ja tauhikkolaskentaan. Lisik-
si tarkastellaan my6s miten Symphony tyotiedostojen tietojen siirto
onnistuu takaisin keskuskoneelle.

A) Tiato|an allrto kaakuskonean tledoatosta
Symphony-oh|almaan

Keskuskoneelta mikrotietokoneelle siirrettavan tiedoston on
oltava merkkimuotoinen perakkaistiedosto. Se voi olla
esimerkiksi raportti, tuloste tai dokumentti.

Tiedoston siirto mikrotietokoneen puolelle tehdaan kay-
tetyn paate-emuloinnin tiedostonsiirto-ohjelmalla. Siirto
on tehtava us. merkkimuatoiseoa siiitona (teks-
tisiirtona) eli siirtovaiheessa siirto-ohjelma suorittaa EBC-
DIC • • - » ASCII niMuo&okse* Tallaisen siirron
jalkeen tiedosto on selvakielinen ja luettavassa muodos-
sa mikrotietokoneen puolella.

TakstJiladon kStittely:

Jos siirretty tiedosto sisaltaa lahinna vain tekstia ja se
halutaan esimerkiksi lisattavaksi johonkin Symphony-
tekstiin ja/tai jatkomuokattavaksi Symphonytekstin-
kasittelyyn, voidaan ko. keskuskoneen puolelta siirretty
tekstitiedosto lukea Symphony -ohjelmaan seuraavaa
komentoreittia:

F9 -- File
tonimi>

-» Impart Text •liedos

(Vit.! Komentoreitin F9 --> File ••> Retrieve jne. kaut-
ta voidaan lukea Symphony'n omassa talletusmuodossa
olevia tiedostoja • ei muita.)

Jos olet taulukkolaskennan puolella lukiessasi Import-
komennolla tekstin sisaan, varmistaudu, etta ennen ko-
mennon antamista olet nimenomaan A-sarakkeessa.
Talloin teksti menee riveina A-sarakkeen lokeroihin ja
sita voidaan kasitella myos tekstinkasittelypuolella.

Jos olet tekstinkasittelyn puolella lukiessasi Impart ko
mennolla tekstin sisaan, ei ole valia missa sarakkeessa
silla hetkella olet,

Se milla rivilla olet tekstin sisaanlukuhetkella maaraa
mihin kohtaan luettu teksti pystysuunnassa kohdistuu.
Jos kohdassa on ennestaan tekstia, se jaa alle ja siten
menetetaan.

Ole aluksi varovainen luettuasi tekstin sisaan Symp-
hony-oh jelmaan. Jos esimerkiksi Symphony-tekstinkasit-
telyssa oikea reunus (marginaali) on pienempi kuin mita
on sisaan luetun tekstin leveys, muotoilee Symphony

tekstikappaleen yleensa (jos asetus Auta Justify on
arvossa Yes ) automaattisesti uudestaan pienenkin muu-
toksen jalkeen. Joskus tama on ihan OK, mutta jos si-
saan luettu teksti on esimerkiksi valmis taulukko, menee
tama taulukkko tasta aivan sekaisin. Siksi taulukon alus-
sa kannattaa muuttaa Symphony-tekstinkasittelyn ase-
tuksia seuraavasti:

F10 - - » Format
on--> None

Settings • -> Justificati

Taulukon jalkeen taas voidaan asettaa uusi muotoilu
voirnaan, esimerkiksi:

F10 --> Format --> Settings
an » Even

-» Juslificati

Nain Symphony muotoilee tekstikappaleet taulukon jal-
keen taas automaattisesti tarvittaessa.

Tekstikappaleiden (tai rivien, joita haluataan kasiteltavan
yksittaisina) loppuun pitaa lisata ENTER -nappaimella
kappaleen loppumerkit (pieni kolmio). Jos kappaleiden
valissa ei ole tyhjia riveja eika kappaleiden loppumerk-
keja ole lisatty, kasittelee Symphony tekstia yhtena iso-
na kappaleena. Talloin voi kaikki teksti menna
muotoilussa yhteen pitkaan potkoon, ja kappalerajat se-
koavat.

Numarotiedon k^sittalv

Jos siirretty tiedosto sisaltaa lahinna paljon lukuja ja
naita lukuja halutaan kasitella taulukkolaskennassa tai
muodostaa niista graafiikkakuvia, voidaan ko. keskus-
koneen puolelta siirretty tiedosto lukea Symphony-oh-
jelmaan seuraavaa komentoreittia:

F9 --» File —» Import
"tiedastonimi*

Structvred

Se missa sarakkeessa olet tiedoston sisaanlukuhetkella
maaraa mihin kohtaan luettu tieto vaakasuunnassa koh-
distuu. Ja milla rivilla olet tiedoston sisaanlukuhetkella
maaraa mihin kohtaan luettu tieto pystysuunnassa
kohdistuu. Jos kohdassa on ennestaan tekstia tai tietoa,
se jaa alle ja siten menetetaan.

Talla tapaa Symphony-ohjelmaan luetusta tiedostosta
tuodaan vain kaikki numerotiedot eli luvut. Kaikki teks-
ti jaa siis pois. Huomattavaa on, etta jos tiedoston teks-
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tiosissa on esimerkiksi vuosilukuja, myos ne luetaan
taulukkolaskentaan. Tama saattaa sekoittaa tietomateiiaa-
lia, koska luettavan tiedoston riveilla esiintyvat luvut si-
joitetaan riveittain ensimmaisesta sarakkeesta lahtien
samassa jarjestyksessa taulukkoon. Jos luettavassa taulu-
kossa on tyhjia kenttia, se myos voi sekoittaa taulu-
kon rakennet ta em. syysta. Tata voidaan koijata
lisaamalla lukua 0 tarpeellisiin kohtiin.

Tek«tl- Ja numerotledon fcgilttaly:

Jos siirrettava tiedosto sisaltaa seka tarpeellista tekstia
etta lukuja ja naita lukuja halutaan kasitella taulukko-
laskennassa tai muodostaa niista grafiikkakuvia, pitaa
tiedoston kaikki tekstit ymparoida lainausmerkeilla en-
nen kuin se luetaan Symphony-ohjelmaan. Lainausmer-
kit voi lisata tekstien ymparille jo keskuskoneella ennen
tiedoston siirtoa.

Lainausmerkkien lisays voidaan tehda myos mikrotietoko-
neen puolella tiedostosiirron jalkeen, esimerkiksi EDLIN-
editorilla, Tai vaikkapa Symphony-tekstinkasittelyssa:
tekstin luku Impart-komennolla, muokkaus ja sitten
tulostus tiedostoon.

Teksti- ja numeiotiedosto, jossa tekstit on ymparoity
lainausmerkein, voidaan lukea Symphony-ohjelmaan seu-
raavaa komentoreittia:

F9 --» File
*tied0stoniini»

Import --» Structured --»

Se missa sarakkeessa olet tiedoston sisaanlukuhetkella
maaraa mihin kohtaan luettu tieto vaakasuunnassa koh-
distuu. Ja milla livilla olet tiedoston sisaanlukuhetkella
maaraa mihin kohtaan luettu tieto pystysuunnassa
kohdistuu. Jos kohdassa on ennestaan tekstia tai tietoa,
se jaa alle ja siten menetetaan.

Talla tapaa Symphony-ohjelmaan luetusta tiedostosta
tuodaan kaikki tekstit ja luvut omiin lokeroihinsa.

Tiedosto, jossa on tarpeellista teksti- ja numerotietoa,
voidaan tuoda Symphony-ohjelmaan myos kahtena eri
palana. Teksti omana tiedostonaan ja lukutiedot omana
tiedostonaan. Tiedoston jakaminen kahteen (tai useam-
paan osaan) on ehka helpointa lehda keskuskoneen puo-
lella esimerkiksi lSPF:n editoria apuna kayttaen. Luetaan
sitten esimerkiksi A-sarakkeeseen ja numerotiedosto B-
sarakkeeseen.

Myos Symphony'n kortisto-osaa voitaisiin hyvaksikayt-
taa paloiteltaessa tietoa tekstitiedostosta Symphony-tau-
lukkolaskennan lokeroihin. Tama tapa on kuitenkin
hiukan hankala eika sovellu muuttuviin tarpeisiin.

B) Tlatolfln tilrto Symphony- ohlolnnaata
keskutkonaalle

Symphony -tyotiedostoja ei sellaisenaan kannata siirtaa
keskuskoneelle, koska naita tiedostoja "ei ymmarra" ku-
kaan muu kuin Symphony-ohjelma. Siksi tiedot Sympho-
ny'n omasta tyosta on ensin tulostettava tiedostoon
ennen kuin niita voidaan hyvaksikayttaa muualla.

Tulostus tiedostoon alkaa normaalin kirjoitintulostuksen
tavoin:

F9 --» PiiBt

Ennen G»-komentoa on kuitenkin muutettava tulostus-
kohde tiedostoksi kirjoittimen sijasta:

Settings --» Destination --» File --'Qvit

Samoin usein on hyva ottaa reunukset (marginaalit)
pois:

Settings • - » Margins •— No-margins --» Quit

Sitten vain annetaan Go-komento.

(Taulukkolaskennassahan pitaa ennen tulostusta maari-
tella Source-alue, joka tulostetaan - samalla tavalla kuin
kirjoittimellekin tutostettaessa. Tekstinkasittelyssa tulostuu
koko teksti ilman maaiittelyja.)

Symphony tekee tulostiedostosta oletuksena PRN-loppui-
sen, esimerkiksi TULOS1.PRN.

Sitten kun tiedot on tulostettu tiedostoon, voidaan tu-
lostiedosto siirtaa vaikkapa keskuskoneelle. Siirrossa pi-
taa kayt taa ns. merkkimvotoista siirtoa
(tekstisiirto). Siirron jalkeen tiedostoa voi jatkokasiieiia
keskuskoneen puolella tarvittaessa jai'tai liittaa vaikka
dokumentointijarjestelman piiriin. Sen voisi myfls esi-
merkiksi tulostaa jollekin keskuskoneeseen yhteydessa
olevalle kirjoittimelle.

Tulostiedosto on normaali ASCII-muotoinen tiedosto, jo-
ka voidaan lukea useimpiin muihin ohjelmiin. Sen voi-
si vieda e s i m e r k i k s i D i sp l ayWr i t e 3-
tekstinkasittelyohjelmaan jatkokasiteltavaksi. DisplayWrite
3-ohjelmassa tulostiedosto luettaisiin kasiteltavaan teks-
tiin komentoreitilla:

F4 --> Lue --> «tiedostonimi>

Myos toisinpain (DW3 --> Symphony) tekstin vienti
onnistuu ASCII-tiedostomuodon kautta. DisplayWrite 3-
ohjelmassa teksti talletetaan ASCII-muotoon komentorei-
tilla:

F4 --» ASClI-talL -»
--» "tiedostonimi*

'mairitelliin alne'

Symphony-oh jelmaanhan ASCII-tekstitiedosto taas lue-
taan taman ohjeen alkupuolella esitetylla tavalla.

Tlmo PyOrny
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PC kayttajat ry:n elektronisen postilaatikon (PCUF:n)
kayttoohje

PCURn kSyttdon tarvltaan:

1) PC-mikrotietokone tai asynkroninen paate RS232C-
liitannalla

2) Paateohjelma, kuten MS-kermit tai Procomm

3) Modeemi (V.22 (1200 bps) tai V.21 (300 bps))

4) Tavallinen puhelinlinja, johon modeemi kytketaan
mukana seuraavalla valikappaleella puhelimen ja puhe-
linrasian valiin.

Modeemin kytkemlnen:

Korttimodeernia kaytettaessa modeemikortti voidaan kyt-
kea suoraan koneen sisaan ja siten valttya koneen ja
modeeemin valikaapelin hankkimiselta,

Mikali kuitenkin kaytetaan ulkoista modeemia, on ko-
neessa oltava RS232C-sarjaliitanta, johon modeemi voi-
daan kytkea sopivalla valikaapelilla.

PSateohjelma

Paateohjelmaa tarvitaan, jotta saataisiin puhelinlinjaa pit-
kin tuleva teksti nakymaan PC:n ruudulla. Ohjelma
muuttaa siis PC:n asynkroniseksi paatteeksi.

Sopivia paateohjelmia PClle ovat esimerkiksi MS-ker-
mit ja Piocomm, joista edellinen on public domain il-
maisohjelma ja jalkimmainen on vapaasti levitettavissa
oleva maksullinen ohjelma. Nama ohjelmat voi hankkia
esimerkiksi PC-kayttajien ohjelmakirjastosta.

Yhteyden ottamlnen PCUF:Mn:

- Kaynnistetaan paateohjelma ja asetetaan linjaparamet-
rit oikein 1200 tai 300 bps, 8 data bits, 1 stop bit,
ja no parity (Kermit-paateohjelmassa tama onnistuu kir-
joittamalla seuraavat komennot: set baud 1200 (V.22:n
kayttajille) tai set baud 300 (V.21:n kayttajille))

- Siirrytaan paateohjelmassa terminaalitilaan (Kermitissa
komento connect)

Valitaan puhelimella PCUF:n puhelinnumero (6121
545 tai 608 070)

- Mikali linjalta kuuluu kimea vinkuva aani, painetaan
modeemin DATA-nappainta, jonka jalkeen modeemi
kytkeytyy linjalle.

- Mikali puhelinlinjat ovat varattuja, on yritettava soit-
taa numeroihin, kunnes toinen linjoista vapautuu.

- Kun modeemi on saanut yhteyden PCUF:n vastaa-
van modeemin kanssa, pitaa painaa PC:lta ENTER-nap-

painta muutaman kerran kunnes saadaan nakyviin si-
saantuloteksti.

- Jotta uusi kayttaja voisi kayttaa systeemia, hanen on
'rekisteroidyttava' systeemin kayttajaksL Tama tarkoittaa
sita, etta hanen on annettava systeemille tietoja itses-
taan. Kaikkiin kysymyksiin on vastattava asianmukai-
sesti, jotta systeemiin saisi taydet kayttooikeudet.
Rekisterb'itymininen tapahtuu kirjoittamalla kysymykseen
'Kayttajatunnus:' teksti 'uusi'. Taman jalkeen PCUF esit-
taa kysymyksia, joihin on vastattava asianmukaisesti.
Kun kaikkiin kysymyksiin on vastattu, PCUF ilmoit-
taa, etta systeemin yllapito tarkistaa kayttajaoikeushake-
muksen muutaman vuorokauden sisalla, ja antaa oikeudet
mikali anomus on asianmukainen,

REKISTER6ITYMISESSA KANNATTAA HUOMIOI-
DA SEURAAVAT ASIAT:

Kysymykseen 'Anna nimesi (Etu- ja sukunimi isoilla al-
kukirjaimilla)' ei tarvitse vastata antamalla kaikkia ni-
mia, yksi etunimi riittaa.

Sensijaan kannattaa huomioida, etta nimea EI kirjoite-
ta kokonaan isoilla tai pienilla kirjaimilla, vaan etta ni-
mien alkukirjaimet ovat isoja.

Esim : Ville Vallaton

Kysymykseen 'Anna syntymaaikasi' riittaa syntymaal-
ka, sosiaaliturvatunnusta ei tarvitse antaa, mikali ei ai-
van valttamatta halua. Syntymaaika kannattaa antaa
muodossa PP/KK/VV , jossa PP=paiva, KK=kuukausi ja
VV=vuosi.

Esim. 13/05/46 vastaa paivaysta 13. toukokuuta 1946

Kysymykseen 'Anna haluamasi kayttajatunnus' vasta-
taan antamalla 3-8 merkkia pitka kayttajatunnus koko-
naan pienin kirjaimin, Tunnuksessa ei saa esiintya
valilyb'nteja eika erikoismerkkeja. Numerot ja kirjaimet
ovat sallittuja. Kayttajatunnus kannattaa valita siten, et-
ta muiden kayttajien on helppo muistaa se. Kayttaja-
tunnuksen avulla systeemi tunnistaa eri kayttajat, ja
muut kayttajat voivat lahettaa sen avulla postia toisil-
leen. Kayttajatunnus siis ei ole salasana systeemiin.

Mikali tunnus on jo kaytossa, systeemi pyytaa valitse-
maan uuden.

Esim: Ville Vallaton voisi valita kayttajatunnuksekseen
villev.

Kysymykseen 'Anna haluamasi tunnussana (4-8 merk-
kia)' vastataan antamalla 4-8 merkkia pitka 'salasana'
systeemille. Taman tunnussanan avulla voidaan turva-
ta, etta kukaan muu kayttaja ei paase toisen tunnuk-
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sella PCUF:aan sisaan. Tunnussana kannattaa valita si-
ten, etta sen muistaa itse hyvin ja etta muiden on
kuitenkin vaikea paatella sita, Missaan tapauksessa El
kannata kayttaa tunnussanana kayttajatunnusta, puhe-
linnumeroa , syntymaaikaa tms helposti paateltavaa tie-
toa, Tunnussanan vaihto on myos myohemmin
mahdollista.

Muihin kysymyksiin vastataan systeemin antamien oh-
jeiden mukaan.

Kun rekisterb'itymisanomus on tehty, on odotettava kun-
nes systeemin yllapito on hyvaksynyt sen (korkeintaan
2 vrk).

Slt&Sntulo Jo reklsteroltynellle kaytiajlife :

• Teiminaaliohjelma ladataan

• Numeron valinta ja modeemin kytkeminen linjalle ta-
pahtuu kuten rekisteroitymisyhteydella.

• Painetaan muutaman kerran ENTER-nappainta kun-
nes saadaan "Kayttajatunnus'-teksti nakyviin.

• Vastataan kayttajatunnuksella, joka valittiin rekisterb'i-
tymisyhteydella.

• Vastataan tunnussananalla Tunnussana'-kysymyksen.

Mikali tunnus ja tunnussana on kirjoitettu oikein ja
kayttaja on hyvaksytty, PCUF tulostaa alkutekstit ja
paastaa sisaan itse systeemiin.

Systeemin rakenne :

PCUF rakentuu eii kayttbb'n rakennetuista tasoista se-
ka kaikille tasoille yhteisista valitasoista. Systeemiin si-
saantuleminen ja siita poistuminen tapahtuu aina
paatasolta (MAIN). Paatasolta voidaan siiitya muille sys-
teemin tasoille tai kayttaa tason erikoiskomentoja. Paa-
tason lisaksi systeemissa on COM-telekokousjarjestelma ja
MAIL-postitusjarjestelma,

Seuraava yksinkertaistettu kuvio kertoo systeemin ra-
kenteen;

PAATASO

Slsfiftntulo ja poistuminen

COM

Julklset keskustelut

MAIL

Henklldkohtalset
klrjeet

EDITOR

Tekstledltoh klrfottusten
muotoiluun kalkllla tasollla

Paaperiaate on, etta seuraavalle tasolle paasee systee-
missa kirjoittamalla tason nimen. Edelliselle tasolle paa-
see kirjoittamalla 'exit'. Jokaisella tasolla on lisaksi omia
komentojaan, jotka saa esille komennolla 'komennot'.

Jokaiselta tasolta voi lisaksi kaynnistaa HELP-opastus-
jarjestelman, jonka avulla saa apua systeemin toimin-
nasta. Systeemista voi poistua paatasolta (MAIN)
komennolla 'logout'.

Jotta kayttaja eiottaisi tason, jolla han kulloinkin on, eri
tasoilla on erilaisia kehotteita. Yleisimpien tasojen kehot-
teet ovat seuraavat:

MAIN* Paataso (Talta tasolta voidaan siirtya muille
tasoille. Myos systeemiin tulo ja systeemista poistumi-
nen tapahtuvat talla tasolla).

COM* COM-telekokousjarjestelma. Tama taso on tar-
koitettu yleiselle keskustelulle. COM pitaa sisallaan usei-
ta eri 'kokouksia', joissa kasitellaan eri aiheita. Kukin
kayttaja voi liittya haluamiinsa kokouksiin ja siten seu-
rata niissa esiintyvaa julkista keskustelua.

Mail* MAIL-postitusjarjestelma on tarkoitettu yksityis-
ten kirjeiden lahettamiseen toisille kayttajille.

Editoi* EDITOR-tasolla muotoillaan itse kirjoitettavaa
tekstia. Editor-tasolle siirrytaan seka COMista etta MAI-
Lista kirjoitettaessa tekstia. Editor-tasolta voidaan lisaksi
siirtya ruutupohjaiseen editoriin.

PSStason komennot (MAIN):
Paataso on systeemin perustaso, jolle joudutaan aina
systeemiin sisaantultaessa. Myos PCUF:sta poistuminen
tapahtuu aina paatasolta. Kaikki komennot voi lyhen-
taa paatasolla. Ainoa ehto lyhentamiselle on se, etta
koinento erottuu muista komennoista. Seuraavassa lista
paatason komennoista:

Peruskomennot:

help {mihe} Help-opastusjarjestelmaan siirtyminen

mail Elektroniseen postitusjarjestelmaan siirtyminen

cam COM-telekokousjarjestelmaan siirtyminen

kamennot Listaa PCUF:n komentolista

who Kerro samaan aikaan PCUF:ssa sisalla olijat

m$g tuaaus Reaaliaikaisen viestin lahettaminen
kayttajaile tunnus

setpswd Muuta tunnussanaa (Tunnussanassa on ol-
tava 5-8 merkkia, joista ainakin yhden on oltava nu-
mero)

date/time Kerro kellonaika ja paivays

check Komennon avulla kukin kayttaja saa naky
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viin omat henkilotietonsa ja voi siten tarkistaa niiden
oikeellisuuden.

last Listaa systeemin viimeisten kayttajien tunnuk-
set

vttest Ohjelma paatteen VTlOO-emulaation toimivuu-
den tarkistamiseksi

boxit Lista Suomen elektronisista postilaatiokoista

food Ruokatietokanta (lahes 400 eri ruuanvalmistusoh-
jetta)

logout PCUFista poistuminen

A]anvletekomennot:

hack Kuuluisa Hack-peli

navy {tunnus} Laivanupotuspeli (pelia voi pelata
joko tietokonetta tai toista kayttajaa vastaan)

robots Peli, jossa yritetaan saada robotit tormaamaan
toisiinsa

othello Othello-peli

blue Blue moon kort t ipel i

Jotta peleja voisi pelata, kayttajan on asetettava paa-
tasolla paateasetus oikein. Paateasetuksen asettaminen ta-
pahtuu komennolla set term paate, jossa paate on vt lOO,
vt52, admSa tai vt220. Bsim. set term vtlOO

Pelien pelaaminen on rajoitettu PC-kayttajiin kuulumat-
tomilta 17-21 valisena aikana. Pelit eivat ole mikaan
systeemin itsetarkoitus, vaan ne monipuolistavat systee-
mia,

COM TelekokousJSrJestelmfi (COM)

COM-telekokousjarjestelmaan voidaan siiitya paatasolta
(MAIN) komennolla 'com". COM-systeemissa voidaan
listata kaikki keskusteluryhmat (kokoukset) komennolla
"list". Komennolla 'join" voidaan liittya haluttuihin
kokouksiin ja komennolla "leave* voidaan erota ko-
kouksista, joita ei haluta lukea.

Systeemi pitaa automaattisesti kirjaa kunkin kayttajan
viimeiseksi lukemasta kommentista, ja osaa siten aina
jatkaa oikeasta kohdasta, kun kayttaja tulee sisaan seu-
raavan kerran.

Kommentteja luettaessa COM-systeemi seuraa samassa
kokouksessa kommentit aina AIHEJARJESTYKSESSA,
ei numerojarjestyksessa. Tasta on se etu, etta keskus-
telu voidaan seurata aina yhtenaisena ja vasta sen jal-
keen siirtya uuteen aiheeseen. Tama on mahdollista
kommenttien ketjutuksen (chains) avulla.

Kommentteja luettaessa COM vaihtaa automaattisesti ko-
kousta, kun kommentit ovat loppuneet luettavasta ko-
kouksesta.

Seuraavassa listassa on lueteltuna COM-systeemin pe-
ruskomennot:

list Listaa kokousten nimet

join A Liity tai siirry kokoukseen nimelta A

leave A Eroa kokouksesta nimelta A

begin mo Aloita kommenttien lukeminen kommen-
tista nio oletuskokouksessa

only kpl Lue kpl viimeista kommenttia ole tusko-
kouksesta

ENTER Lue seuraava lukematon kommentti

entry Kirjoita uudesta aiheesta

com {nro} Kommentoi kommenttia nio tai viimek-
si luettua kommenttia. (HUOM kayta aina tata komen-
toa, kun haluat kommentoida toisen kayttajan kirjoittamaa
tekstia).

rev nro Lue kommentti nro oletuskokouksesta

exit COMista poistuminen ja palaaminen paatasolle
(MAIN)

Lisaksi toimivat kaikkien tasojen peruskomennot:

msg tunnus Reaaliaikaisen viestin lahettaminen tor
selle kayttajalle

who Kerro koneessa samaan aikaan olevat kayttajat

usei lunnus Etsi kayttajan oikea nimi

user/a En SB Etsi kayttajan kayttajatunnus
(En=etunimi, Sn=sukunimi)

fortune Mietelause

komennot Listaa kaikki tason komennot

MAIL po»tltu»|ar)e$telma (Mall)

Mail-postitusjarjestelman avulla voidaan lahettaa kaytta-
jille henkilokohtaisia kirjeita, joita kukaan muu ei voi
lukea. Mailiin paastaan paatasolta komennolla "mail",
Aina mailiin siirryttaessa PCUF tulostaa listan saapu-
neista kirjeista, niiden lahettajista ja otsikoista.

Postitusohjelman avulla on mahdollista lahettaa kirjeita
kayttaj i l le "send tunnus". vastata toisen kayttajan la-
hettamaan kirjeeseen "reply" ja lahettaa eteenpain it-
selle tullut kirje "forward nro"

Myos MAILissa komentojen lyhentaminen on mahdol-
lista. Mail tuntee seuraavat komennot:
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list Tulosta lista postilaatikossa olevista kirjeista ja
niiden otsikoista

send tunnus Laheta kiije kayttajalle tunnus.

reply {»»«} Vastaa kirjeeseen mo

forward {nro} Laheta kirje nto eteenpain

del nra Poista postilaatikosta ki i je nro

udel BIO Palauta postilaatikkoon tuhottu kirje nro
(toimii vain jos postilaatikosta ei ole poistuttu valilla)

rev BIO Lue kirje nro

ENTER Lue seuraava lukematon kirje

komeBBot Lista mailin komennoista

exit Poistuminen mailista

Lisaksi toimivat kaikkien tasojen peruskomennot:

msg IUBBBS Reaaliaikaisen viestin lahettaminen
kayttajalle tunnus

help {aihe} Help-opastusjarjestelman kaynnistami-
nen

Bsei lunnus Etsitaan kayttajan tunnus oikea nimi

Bset/B En Sn Etsitaan nimella kayt ta ja tunnus
(En=etunimi, Sn=sukunimi)

fortune Mietelause

Editor, tekstin kirjolttamlnen systeemlln:

Tekstin kirjoittaminen systeemiin tapahtuu paasaantoi-
sesti aina samalla tavalla kirjoitettiin tekstia sitten MAI
Liin tai COMiin. Tekstin kirjoitustilaan (Editor*) joutuu
annettaessa COMista komento entry tai cam ja MAI-
Lista komento send, reply tai forward

- Komennosta riippuen PCUF joko kysyy otsikkoa tai
valitsee sen itse.

- Editoriin siirryttaessa joudutaan suoraan syottotilaan,
joka nahdaan siita, etta ruudun vasempaan laitaa il-
mestyy kaksoispiste.

- Tahan tilaan voidaan alkaa kirjoittaa tekstin sisaltd'a.
Kun teksti halutaan paattaa, painetaan tyhjalla rivilla
ENTER, jolloin PCUF palaa editorin paatasolle kehot-
teesen Editor. Tassa tilassa voidaan jatkaa tekstin muok-
kausta.

Editorin komennot
list { a l k u r i w i loppurivi} Listaa teksti {alkaen r i -
vilta ja loppuen riville}

inp Jatka tekstin syottamista

IBS rivinro Lisaa r iveja tekstin valiin

save tai exit Tallenna kirjoitus

quit Hylkaa kirjoitus (jata tallentamatta)

lew rnrinrn Kirjoita uudestaan rivinro

del rivi f alkn loppv Tuhoa rivi / rivit

edit livinio Editoi yksittaista rivia (kalso riviedi-
tori)

help lista editorin komennoista

msg tunnus Reaaliaikaisen viestin lahettaminen

Editorin komentokanta poikkeaa toistaiseksi hieman mui-
den tasojen komentokannasta johtuen siita, etta edito-
rista on kaytossa vanha versio, Tasta johtuen editor ei
ymmarra komentoa 'komennot' eika osaa hallita ko-
mentojen lyhentamisia. Nama viat korjataan lahiaikoina.

Rtvledttorl:

Kaikkialla systeemissa, jossa on mahdollisuus kirjoittaa
tekstia riville, on kaytossa myo's yksittaisen rivin kor-
jailumahdollisuus. Rivieditori ymmartaa seuraavia kont-
rollikoodeja:

DEL tai backspace Edellisen merkin tuhoaminen

CTRL - x Osoittimen alia olevan merkin tuhoami-
nen

CTRL - d Osoittimen siirtaminen taaksepain

CTRL f Osoittimen siirtaminen eteenpain

CTRL - b Osoittimen siirtaminen rivin alkuun

CTRL e Osoittimen siirtaminen rivin loppuun

CTRL - i Insert-tilan asettaminen paalle / pois

CTRL - i Rivin tulostaminen uudestaan

CTRL - s Tulostuksen pysayttaminen (tulostus jat-
kuu vasta kun saadaan CTRL-q )

CTRL - q Tulostuksen jatkaminen

Mikali esimerkiksi kirjoitettaessa tekstia sattuu tulemaan
linjavirhe tai message toiselta kayttajalta, oman tekstin
voi palauttaa painamalla yksinkertaisesti CTRL ja r sa-
manaikaisesti.

M*g ohjelman kaytt&mlnen:
Msg-ohjelman avulla voidaan lahettaa samaan aikaan
linjalla olevalle kayttajalle viesti. Komento toimii kaikil-
la yleisimmilla tasolla. Msg-ohjelmalle annetaan paramet-
reina kayttajatunnukset, joille viesti lahetetaan. Taman
jalkeen Ohjelma tulostaa Msg> • kehotteen, johon vies-
ti voidaan kirjoittaa.

Vietin jatkaminen seuraavalla riville on mahdollista. Mes-
sage lahetetaan, kun painetaan tyhjalla Msg> - rivilla
ENTER.

—)
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•r -parametrilla voidaan lahettaa uudestaan viimeksi la-
hetetty message.

Esim : msg testi lahettaa messagen tunnukselle testi

msg -i koe lahettaa edellisen messagen tunnukselle koe

Alkarajoltukset:
Jotta kaikille kayttajille voitaisiin turvata sisaanpaasymah-
dollisuus edes kohtuullisessa ajassa, PCUF:n kayttoaiko-
ja on rajoitettu seuraavasti:

Vllkkoalka

PC kayttajS

6 tuntla

Kerta aika 60 mln

JaShy 10 min

Muut

3 tuntta 30 mln

40 min

10 mln

Systeemi varoittaa aina 3 min ennen ajan loppumista
ja pyytaa poistumaan.

Mikali ko. aikana ei poistu systeemista, PCUF katkai-
see linjan automaattisesti. Jokaisen yhteyden jalkeen on
10 min jaahy, jona aikana sama kayttaja ei paase uu-
destaan sisaan. Nam voidaan taata, ettei yksi kayttaja
pida hallussaan koko iltaa puhelinlinjaa.

PC-kayttajilla on lisaksi etuoikeus toiseen puhelinlinjaan
klo 14-23.

Numerosta 6121 545 paasevat kaikki kayttajat sisaan
vuorokauden ympari

Numerosta 608 070 paasevat VAIN PC-kayttajat sisaan
klo 14-23. Muulloin myos muut kayttajat voivat kayt-
taa tata linjaa.

KayttSohJeet:

Koska PCUF jatkaa jatkuvasti kehittymistaan, mitaan
taysin kiinteita kayttoohjeita ei voida julkaista kirjallisi-

na. Tassa ohjeessa on kuitenkin yritetty auttaa kaytta-
jaa alkuun ja kertoa systeemin paaasiallinen rakenne.
Tarkemmat kayttoohjeet, joita pidetaan ajan tasalla myos
muutoksia tehtaessa, loytyvat PCUF:n help-opastusjar-
jestelmasta. Mikali systeemin kaytossa kuitenkin esiin-
tyy vaikeuksia, PCUF:n yllapito vastaa mielellaan
kysymyksiin ja ongelmiin.

Tulevaisuuden nakymat:

PCUF tulee tarjoamaan tulevaisuudessa keskustelu- ja
postitusjarjestelmien lisaksi myos tietyille erikoisryhmille
suljettuja alueita seka jasenilleen mahdollisuuden myos
pieneen source-koodikirjastoon, jonka kautta voi levittaa
muille yhdistyksen jasenille itse kehitettyja ohjelman-
patkia. Mitaan varsinaista ohjelmien imurointipurkkia
PCUF:sta ei kuitenkaan tule.

Tarkoitus olisi myos kehittaa PCUF:aan alue, johon ke-
rattaisiin rnielenkiintoisimpia artikkeleita PC-kayttaja-leh-
desta. Mikali kayttajilla on uusia ideoita systeemin
kayttomahdollisuuksista, otamme niita mielellamme vas-
taan.

Muut am a sana yllSpldolta:

PCUF samoinkuin PC-kayttajien muukin organisaatio
toimii taysin vapaaehdoiselta pohjalta. PCUF:n yllapito
siis ei pysty tekemaan kokopaivatoimisesti tyd'ta PCUF;n
eteen. Toivomme, etta otatte taman huomioon mahdol-
listen toimintahairib'iden/ohjelmistovirheiden sattuessa. Py-
rimme ku i t enk in kehi t tamaan mahdollisimman
monipuolista ja toimintavarmaa tiedonvalityskanavaa yh-
distyksen jasenten kayttoon.

Teiveisiii Jaii Nopanen

PC kiyttijit ly

5.5.1988

PC-KAYTTAJA-lehti
toivottaa lukijoilleen
oikein hyvaa kesaa.
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Opastusta kiintolevyn kayttajalle

WSOY Julkalsl vllme vuoden lopulla jo kolman
nen Petteri JSivUen klrjolttaman suomenklellten
mlkrotietokonealan klrjan. Alkaltemmln flmesty
neet kirjat ovat nlmeltaan Mlkrottetokoneet Ja
PC kayttsjsn kfislklrja. Nyt nlmenS on Kllntole
vyn kiyttijin opas.

Mikrotietokoneiden ja ohjelmistojen kehittymista ovat
auttaneet nopeat massamuistit. Kiintolevyjen eli kovale-
vyjen hinnat ovat laskeneet huomattavasti viime vuo-
sien aikana. Niinpa kiintolevyt ovat tulleet myos koti-
ja harrastekayttotm.

Petteri Jarvisen kirjan tarkoituksena on kertoa kiintole-
vyn kayttoon liittyvista asioista siten, etta myos aloit-
televat mikioilijat saavat tarpeellista tietoa kiintolevyn
kaytosta.

KIRJAN SISALTO

Kirjassa on kymmenen lukua. Seuraavassa on lyhyt
kuvaus kunkin luvun sisallosta.

1. MltS kiintolevyt ovat

Tassa luvussa kuvataan kiintolevyn sisaista rakennetta
ja tallennuskapasiteettia. Siirtonopeudesta, koodausmene-
telmista ja ohituskertoimesta on lyhyt esitys. Korttikiin-
tolevyista on myos oma selostuksensa.

2. JSrjeutelmftn kiyttOSnotto

Ennen kuin kiintolevy voidaan ottaa kayttoon, pitaa se
alustaa. Tata ennen se voidaan tarvittaessa jakaa par-
titioihin. Alustuksen jalkeen voidaan perustaa tarvitta-
vat alihakemistot. Naista asioista seka asetusten teosta
loytyy kiijasta tarvittavat ohjeet. Kayttojarjestelman vaih-
tamisesta uuteen versioon annetaan myos vinkkeja.

3. K&yttd|fir]estelmft ja kJIntolavy

Koska kiintolevylle mahtuu paljon enemman tietoa kuin
levykkeille, pitaa tiedot organisoida jarkevalla tavalla
Talloin kysymykseen tulevat alihakemistot. Kayttojarjes-
telmassa on omat kaskyt alihakemistojen perustamiseen
(MKDIR) ja poistamiseen (RMDIR) Hakuieitti voidaan
maaritella kaskylla PATH. Naista ja muista hakemistoi-
hin liittyvista asioista keirotaan tassa luvussa.

4. Kiintolevyn organlsolntl

Tassa luvussa tarkastellaan, miten monta alihakemistoa
pitaisi perustaa, Hakemistojen perustaminen on ongel-
mallista. Jos hakemistoja on paljon, sekoittavat ne kayt-
tajaa. Jos niita on taas vahan, tiedostoja tulee niihin
liikaa ja levyn yllapito vaikeutuu. Lisaksi tarkastellaan
ohjelman kayttoa toisesta alihakemistosta.

5. KiyttS|Sr]estelmftn apuohjelmla

Kayttojarjestelman apuohjelmista selostetaan ATTR1B-,
CHKDSK-, LABEL-, RECOVER-, SET-, TREE- ja
XCOPY- kaskyjen tdimintaa.

6. Komentolonot kaytta]3n apuna

Tassa luvussa on lisatietoa komentojonojen kaytosta. Ko-
mentojonoista on ollut esitys jo Jarvisen aikaisemmassa
teoksessa PC-kayttajan kasikirja.

7. Toimlnnan optlmolntl

Tassa luvussa tarkastellaan, miten hakureittien ja pus-
kurien maarittely vaikuttaa toimintaan. Lisaksi seloste-
taan Disk Optimizer-ohjelman ja RAM-levyn kayttoa.

8. Varmuuskopiointi

Varmuuskopioinnille on omistettu oma lukunsa. Var-
muuskopioita voidaan tehda monella tavalla. Eri vaih-
toehtoja selvitellaan tassa. Kayttojarjestelman oman
varmuuskopiointiohjelman lisaksi esitellaan muita kaupal-
lisia tuotteita kuten Fastback ja TakeTwo. Myos nau-
ha-asemille -varmistusta kasitellaan seka videonauhan
kayttoa varmistukseen.

9. ErllaUla apuohjelmla

Kiintolevyn tietojen kasittelyyn on olemassa useita kau-
pallisia ja ns. julkisohjelmia. Kaupallisista ohjelmista ka-
sitellaan mm. Norton Utilities- ja PC-Tools-ohjelmia.

10. Ohjelmien asentamlnen kiintolevylle

Ennen kuin valmisohjelma saadaan toimimaan kiintole-
vylla, on se asennettava. Tassa luvussa esitetaan erai-
den suosittujen ohjelmien asennusta ja annetaan vinkkeja
siita, miten asentaminen kannattaa suorittaa.

LYHYESTI

Kirjasta saa apua sellainen henkilo, joka asentaa Use
ohjelmat kiintolevylle seka joutuu huolehtimaan kiinto-
levyn kunnosta. Kirjassa esitellaan lyhyesti ohjelmia,
joilla voidaan huolehtia kiintolevyn kunnosta.

Aloittelevalle kayttajalle on myos tarkeaa tietaa, miten
kiintolevy organisoidaan, jotta esim. varmistus voidaan
hoitaa jarkevalla tavalla. Organisointiin ja varmistukseen
liittyvia vinkkeja loytyy myos kirjasta.

Kayttojarjestelman osalta esiintyy jonkin verran toistoa
Jarvisen aikaisemmissa kirjoissa esittamiin aiheisiin. Ei-
han kertaus paha asia liene. Hieman kuitenkin jaa sel-
lainen maku, etta nain on pyritty lisaamaan helpolla
tavalla kirjan sivumaaraa.

Taplo HletamSkl
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TARJOAMME PC-KAYTTAJAT RY:N JASENILLE

VALMIIN TIETOLIIKENNEPAKETIN:

* Hyva korttimodeemi, V21 ja V22 (1200 ja 300)

* Suomenkieliset ohjeet

* Takuu, Huolto, Tuki

* Liittymiskaavakkeet tietoverkkoihin

* 100 yhteysnumeroa tietopankkeihin

* Suomenkieleen sovitettu tietoliikenneohjelma

TOIMITUSEHDOT

* Ostaja on PC-Kayttajat Ry:n jasen

* Toimitus postiennakolla

* Hintatiedot sailyvat omassa porukassa

TILAA HETI !

Puhelin 941 - 615 660

Fax 941 - 611 663


