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PC-KAYTTAJAT RY:

Puheenjohtaja: Kari Kiravuo puh. 1524787

Varapuheenjohtaja: Samuli Kaila puh. 848 169

Taloudenhoitaja: Seppo Marjamaki puh. 143 122

LEHDEN ILMESTYMINEN:

Lehti ilmestyy kolmena numerona vuodessa.

ILMOITUSHINNAT:

Mukaan liitetty erillinen materiaali sopimuksen mukaan

Koko sivu, mustavalkoinen, monistettu A4: 1000 mk

Puoli sivua A5: 600 mk

LISATIETOJA YHDISTYKSEN TOIMINNASTA:

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

'Kuukauden 2. tiistai'-sarja: Pertti Huotari tai Martti Laiho, puh. (90) 143 122

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

ELEKTRONISET POSTILAATIKOT:

Yhdistyksen oma boxi: (Hoitaa Jari Nopanen)

Puhelinnumerot: (90) 60 80 70 ja 61 21 545. Edellinen on vain yhdistyksen jasenten kaytossa klo 14-23.
Muuna aikana linja on kaikkien kaytettavissa. Jalkimmainen linja on aina kaikkien kaytettavissa. (Naita ehto-
ja muutetaan, jos kuormitussuhteet muuttuvat.)

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

MIKRO-lehden boxi: (Hoitaa Mikro-lehden toimitus/Kari Tyllila)

Puhelinnumero: (90) 143 227. Boxissa on PC-kayttajat ry:lle varattu alue, johon muut kayttajat eivat paase.
Boxin kaytto ei edellyta MIKRO-lehden tilaamista tai muita maksuja.

LIITTYMINEN YHDISTYKSEEN:

1) Hanki Tietotekniikan liiton henkilojasenlomake joko ylla mainituilta toimihenkiloilta tai Tietotekniikan liitos-
ta, Tulkinkuja 3, 02600 Espoo.

2) Tayta lomake siina olevien ohjeiden mukaan ja maksa jasenmaksu.

3) Toimita lomakkeen ylaosa yhdistyksen toimihenkiloille tai postiosoitteella PC-kayttajat ry, PL 494, 00101
HELSINKI

4) Yhdistys kirjaa Sinut jasenekseen ja toimittaa lomakkeen liittoon. Taman jalkeen alkavat liiton jasenedut,
mm. Tietoviikko, Tietotekniikka ja ATK-vuosikirja hyodyttaa Sinuakin.

5) Muista kuitenkin, etta yhdistys on yhta kuin sen jasenisto. Jos Sina haluat hyotya yhdistyksesta, niin yh-
distys haluaa hyotya Sinusta - muutakin kuin jasenmaksun, senhan me jokainen maksamme. Osallistu siis
tapahtumiin, kysele asioista, mutta tuo myos omia tietojasi ja kokemuksiasi toisille.

JASENMAKSUTVUONNA 1988:

PC-kayttajat ry:n varsinainen jasen 160 mk

Opiskelijajasen 80 mk

Yhteisojasen 1.800 mk (Iso firma 3.600 mk)

Tietotekniikan liiton jasenyhdistykseen kuuluva , joka haluaa sailyttaa taman jasenyytensa ja haluaa sen li-
saksi liittya yhteen tai useampaan muuhun jasenyhdistykseen, maksaa jokaiselle muulle yhdistykselle ns.
kakkosjasenmaksun 80 mk

Vuoden loppupuoliskolla liittyvilta maksu on puolet koko vuoden maksusta.

YHDISTYKSEN POSTIOSOITE:

PC-kayttajat ry

PL 494

00101 HELSINKI



PC-KAYTTAJA

Henkilokohtaiset tsetokoneet ja paatteet

PC-kayttajal ry:n jasenilla oli lokakuussa ti-
laisuus tutustua Digital Equipment Corpo-
ration Oy:n (DEC) toimintaan. Monet jo
varmaan ennakkoon tiesivat, etta DEC:lla
on osaamista tietokoneiden yhteenliittami-
sessa verkoiksi. Tama'n totesimme itsekin,
kun hetkessa saimme tietoja New Yorkista
luentosalissa sijaitsevalle paatteelle.

Digitalilla ei mielellaan puhuta henkilo-
kohtaisista tietokoneista, ainakin sen vai-
kutelman sain. Suomessa Digitalin uusim-
missa konttoritiloissa on lahdetty siita, etta
kukin kayttaa sita paatetta, mika sattuu ole-
maan vapaana. Omassa firmassani tama ei
onnistuisi, koska paatteet pitaa lukita (oh-
jelmallisesti), kun niita ei kayteta. Muut ei-
vat talloin pysty kayttamaan paatetta, vaik-
ka se olisi vapaanakin.

DEC on valmistanut mikrojakin, mutta nii-
ta ei ainakaan kovin paljon mainosteta.
Maailmalta kuuluu sellaisia vaitteita, etta
DEC on tehnyt pahan virheen, kun ei ole

kiinnittanyt enemman huomiota mikro-
puoleen. Aikanaan se sitten nahdaan.

Meille Digitalia esitellyt henkilo ei antanut
kovin suurta arvoa mikroille yrityskaytossa.
Eras kuulijoista ehattikin jo kyselemaan,
pitaisiko hanen erota PC-kayttajat ry:sta,
kun mikrojen merkitysta nain vahatellaan.
Tuohon tietysti voisi vastata suoraan, etta ei
pida erota. Edut, mitajasenmaksun maksa-
malla saa, ovat todella huomattavat kuten
kay ilmi puheenjohtajan palstalta.

Onko mikroilla sitten enaa mitaan merki-
tysta? Varmasti on nyt ja myos tulevaisuu-
dessa. On olemassa lukematon joukko
pienyrityksiii, joissa tullaan varsin hyvin toi-
meenjopayhdella mikrolla. Jos useampaan
on tarvetta, nama voidaan kytkea yhteen
esim. tassa lehdessa esiteltavan Token
Ring-verkon avulla. Henkilokohtainen tie-
tokone voidaan verkon avulla liittaa organi-
saatioyksikon osaksi. Tarkeaa on se, etta
mikrosta on yhteys esim. tyoryhman mui-
denjasenten mikroihin.

Tapio Hietamaki
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Kansikuvassa on yksi Token Ring-lahiverkon toteutus. Timo Pyornyn artikkelissa kerrotaan tarkemmin verkon pe-
riaatteista, eduista ja sen osista.
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Puheenjohtajan palsta

Taman on tarkoitus olla viimeinen kirjoi-
tukseni tahan lehteen puheenjohtajan
palstalle. PC-KAYTTAJAT RY:n saan-
noissa kun on mainio pykala, jonka mu-
kaan kolme vuotta hallituksen jasenena ol-
lut on pakollisesti erovuoroinen, paitsi jos
hanet valitaan puheenjohtajaksi. Puheen-
johtajana ollul on samoin pakollisesti ero-
vuoroinen kolmen puheenjohtajavuoden
jalkeen, eika siita ole poikkeuksia. Niinpa
jatan nyt taman foorumin muiden kayt-
toon ja siirryn rivijaseneksi.

Tatakirjoiteltaessaeiensivuoden hallitus-
ta viela ole vali t tu, joten en voi kohdistaa
sanojani kenellekaan erityisesti. Mutta to-
lean yleisesti, etta yhdistyksen tila on juu-
ri nyt erinomainen ja etta lahtokohdat uu-
delle hal l i tuksel le ovat mita parhaat.

Tapahtunul kehitys ei valttamatla ole pel-
kastiian yhdistyksen vetajien ansiota, vaan
yhdistys on myos oikeaan aikaan oikealla
paikalla. Tallaisen yhdyssiteen tarve nayl-
taa olevan ilmeinen. Sita osoiltaa sekin, et-
ta eroavien maara on minimaalinen liitty-
neiden maaraan verrattuna.

* * *

Yhdistyksen 5-vuotiseen toimintaan on si-
saltynyt monenlaista kokeiluaja muotojen
etsimista.

Aluksi toimitti in tyoryhmaperiaatteella.
Se olikin luontevaa kun joukko oli pieni.
Resursseja ei ollut leviteltaviksi. Valilla
yritet t i in ehtia mukaan koulutusbisnek-
seen, koska koulutustarve oli ilmeinen. Sii-
hen tultiin kuitenkin viihan liian myohaan,
juur i kun kaikki muutkin aloittivat. Silloi-
sen noin 50 hengen yhdistyksen voimava-
rat eivat olleet sopival kilpailuun paatoi-
misten kouluttajafirmojen kanssa, joten
asia siirrettiin epamaaraiseen tulevaisuu-
teen.

Aina silloin talloin kuului yksiltaisia mie-
lipiteitii elektronisen postilaatikon puo-
lesta. Omaa sellaista ei kuitenkaan katsot-
lu voilavan yllapitaa. Nahtiin kuinka ym-
parilla perustet t i in boxeja innokkaasti,
mutta moni niista kaatui, kun kukaan ei
jaksanut jatkuvasti hoitaa niita. Niinpa
jasenistolle suositeltiin liittymista A-leh-
tien VAXI-postilaatikkoon, jonne saatiin
sovituksi oma suljettu aluekin yhdistyksel-
le.

VAXI oli aluksi maksuton, ja sina aikana
kokonaiskayttajamaara kasvoi niin suu-
reksi, etta linjat ruuhkaantuivat pahasti.
Tama vahensi jasentemme intoa boxin

kayttoon. Kun VAXI muut tui maksulli-
seksi, olisi ollut paremmin tilaa. Meidiin
jasenistamme monet olivat kuitenkin jo
kyllastyneet, ja jaivat niihin aikoihin pois
VAXIsta.

Sitten tutkit t i in erilaisia mahdollisuuksia,
kunnes jouduttiin mukaan MIKRO-leh-
den postilaatikon kaynnistamiseen. Sa-
malla meille tarjoltiin omaa aluetta laati-
kossa, ja me otimme tarjouksen ilomielin
vastaan. Tama alue on edelleenkin kaytet-
tavissa. MIKRO-lehden laatikko palvelee
t ietenkin ensisijaisesti lehden omia lar-
peita, ja siina on vain yksi soittolinja.

Lahes samanaikaisesti ilmaantui kuilen-
kin PC-KAYTTAJAT RY:n jasenistostii
ryhma, joka oli valmis rakentamaan yhdis-
tykselle kokonaan oman postilaatikon.
Hanke naytti toteuttamiskelpoiselta, ja se
kaynnistettiin. Tassa vaiheessa PCUF-bo-
xi nayttiia varsin sopivalta meille.

* * *

Yhdislyksen jasenmaarii on jatkuvassa ri-
peassii nousussa, 600 jasenen raja ohitet-
tiin 10.10.88. Nyt 2.11.88 on luku 627. Yh-
distys on valtakunnallinen, jasenia on kaik-
kialta maasta. Nain ollen osa jasenista ei
ehka milloinkaan voi paasta Helsingin al u-
eella pidettaviin tilaisuuksiin. Siksi on tiir-
keaii yllapitaa PC-KAYTTAJA-lehden
kaltaista yhdyssidetta.

Toisaallaonmuistettava, ettajasensaa 160
markan jiisenmaksulla yli 700 markan ar-
voiset lehliedut, jos kayttaa hyvakseen kai-
ken mita yhdistyksen kautta on saalavissa.
Osalle jasenista tamakin yksin riittanee
syyksi yhdistykseen kuulumiseen.

Suuri jasenmaara lekee mm. postitukset
hitaammiksi, koska materiaali on monistu-
tetlava jossakin monistustoimistossa.
Myos postituspalvelu on ostettava muual-
ta. Mutta isolla yhdistyksella on kuitenkin
enemman etuja kuin haittoja. Paaasialli-
nen etu on tietysti painoarvon kasvaminen
kaikessa. Mita enemman jasenia on, sita
helpompi hallituksen on neuvotella asiois-
ta yhdistyksen puolesta.

* * *

Viime vuosina on varsinainen yhdistystoi-
minta ollut melko samanlaista kuin milla
tahansa tama'ntapaisella yhdistyksella. On
kayty tutustumassa firmoihin ja niiden
tuotteisiin, tai firmojen edustajat ovat kay-
neet meidan tilaisuuksissamme. Na'ma ta-
pahtumat ovat saavuttaneet suosiota.

Taman vuoden ajan on lisaksi pyoritetty
tiistaikokoontumisia. Naiden ohjelma on
o l lu t vapaamuotoisempaa , ja ni iden
tarkoituksena on myos ollut keskustelu- ja
tapaamismahdoll isuuden jarjestaminen
jasenistolle. Niila kannattanee ja tkaa,
mutta toiminta hakee viela muotojaan.

Olen kuitenkin alkanut kaivata enemman
hengenravintoa. Toivonkin, etta tuleva
hallitus tu tk i i mahdollisuuksia esitelmien
tai perati esitelmasarjojen jarjestamiseen
Olisi tuotava tarjolle uut ta tietoa ja tulev;
suuden visioita. Alalla on guruja jotka lie-
nevat kaytettavissii. Aloitettakoon etsinta
vaikkapa yhdistyksen omista jasenista.

Naista esitelmistii olisi ainakin t i ivistelr
julkaistava yhdistyksen lehdessa. Nain saa-
taisiin tieto myos niille, jolka eivat voi saa-
pua paikalle esitysta kuulemaan.

* * *

PC-KAYTTAJAT RY. kuuluu Tietotek-
niikan liittoon, kuten useimmat tietavat.
Tama seikka on alusta alkaen ollut erin-
omaisena tukena yhdistyksemrne toimin-
nalle. Tunnettuun liittoon kuuluminen on
tuonut mukanaan luottamuksen, joka on
avannut PC-KAYTTAJAT RY:lle helpos-
ti kaikki tarpeelliset ovet jo silk)inkin, kun
yhdistys oli pieni ja nykyista tuntematto-
mampi.

Jokapaivaisessii toiminnassamme liitto ei
tule erityisesti esille, eika se ole tarkoitus-
kaan. Jasenjarjestojen muodostaman lii-
ton paamaariina on sellaisten asioiden he'
taminen, joihin yksittaisten yhdistystt—
mahdollisuudet eivat riita. Jasenjarjestot
ohjaavat liiton toimintaa kolmesti vuodes-
sa pidettavien liittokokousten paaloksilla.

Nain ollen liiton asiana on alan PR-t
minta ulospain, kannanotot tietotekniikan
kysymyksiin yhteiskunnassa, osallistumi-
nen alan tutkimuksen ja tieteen kehittami
seen, normi- ja sanastoasioihin jne. Liitto
on mukana myos alan julkaisutoiminnassa.

Liiton toimisto yllapitaa ATK-rekisteria
yhdistysten jasenista ja hoitaa jiisen-
maksuperinnan rutiinit.

* * *

Lopuksi kiitan kaikkia yhdistyksen toimin-
taan osallistuneita, niin hallituksen jasenia
kuin muita vapaaehtoisia jarjestelijoita,
niin kokouksissa kayneita kuin postilaati-
kon ymparilla haarineita. Ilman teidan ar-
vokkaita ponnistuksianne ei tasta hom-
masta olisi tul lut mitaa'n.

Kari Kiravuo
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Loppusyksyn tilaisuudet

Maanantaina 28.11. klo 17.00 yhdistyksen saantomaarainen syvskokous ATK-Instituutin auditoriossa Helsin-
gin Ita-Pasilassa Rautatielaiscnkatu 5. Helsingin messukeskuksen ja Pasilan rautatieaseman valissa oleva talo,
sisaankaynti pohjoispuolelta.

Kasilelliian saantomaaraiset 7. §:n asiat, eli valitaan ensi vuodeksi hallitus, tilintarkastajat ja liittoko-
kousedustajat, kasitellaan toimintakertomus ja talousarvio seka vahvistetaan jasenmaksut.

Saantoinaaraisten asioiden jiilkeen vietetaiin pieni juhlahetki yhdistyksen 5-vuotisen toiminnan kunniaksi.
Ohjelmassa on:
klo 18.00 - 18.30 kahvitarjoilu

klo 18.30 -19.00 puheenjohtajan katsaus yhdistyksen viisivuotiseen toimintaan

klo 19.00 - tietosuojavaltuutettu Anna-Riitta Wallin kertoo tietosuojalain vaikutuksesta erityi-
tyisesti pienyrittajan toimintaan ja vastaa lain soveltamista koskeviin kysymyksiin.

TIISTAIKOKOUKSET

Periaate: Tilaisuudet pidetaan aina kuukauden toisena tiistaina klo 17 ATK-Instituutin mikroluokassa. Klo
16.30-17.00 voi ka'yda kahvilla ja tavata tuttuja instituutin kahvilassa. Tilaisuuksia on valmistellut tyoryhma Huo-
lari, Janka, Laiho.

13. joulukuuta: Martti Laiho kertoo SQL-kyselykielesta. Lisaksi mahdollisuus PD-ohjelmien kopioimiseen.
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ATK-instituutti ja datanomin tutkinto

ATK-inst i tuutin omistaa ja sita ylla-
pitaa vuonna 1970 perustettu ATK-
i n s t i t u u t i n Kannatusyhdis tys r.y.
Kannatusyhdistykseen kuuluu noin
90 atk-alalla toimivaa tai sita' hyvaksi
kayttavaa yritysta tai yhteisoa. ATK-
insl i tuut l i on ammatlikasvatushalli-
tuksen alainen liikealan oppilaitos.

ATK-insti tuutt i antaa tietojenkasit-
telyyn liittyvaa koulutusta alasta kiin-
nostuneille, tyolehtavissaan atk:n
kanssa tekemisiin joutuville, atk-alan
tulevaksi ammatikseen valinneille ja
atk-alan ammatlilaisille. Koulutus-
alue kattaa koko alk-alan: perustie-
doisla korkean tason ammatt i t ie-
loon.

K o u l u t u s t apahluu seka lulkinto-
koulutuksenaettakurssimaisenatay-
dennyskoulutuksena. Atk-alan am-
matikseen valinneille tarkoitetut am-
mat t i lu lk inno t ovat datanomin tul-
k i n t o ja a l k - s u u n n i l t e l i j a t u t k i n t o .
Datanomin tu tk in to on alansa perus-
lu lk in to ja atk-suunnil lel i jatutkinlo
alalla oleville tarkoi te t tu ja tkotut-
kinto, jolla opiskelevien taustana on
esim. vuoden mittainen ohjelmoija-
kou lu tus ja vahinlaan vuoden tyoko-
kemus.

Taydennyskoulutuskurss i t kestaval
3-5 paivaaja niiden aihepiirit liittyvat
atk:n perusteisi in, ohjelmointi in,
a tk-suunni t te luun, suunnit te lun lyo-
tapoihin ja atk:n hyvaksikayltoon.

Datanomin ammattikuva

Datanomin tulkinnon paamaarana
on kouluttaa henkiloita, jotka tyoym-
piaristossaan suorittavat seuraavia
telitavia:

Rakennet taessa taloudellis-hallin-
nol i s ta t i e tosys teemia da tanomi
suunnit telee yksityiskohtaisesti atk-
ratkaisun, laalii tarvittavat ohjelmat
ja testaa a lk- ra tka isun toiminnan.
Niiiden lehtavien lisaksi hiin toimii
tarvittaessa kokeneen suunnittelijan
apuna muissa tietosysteemin raken-
tamistehtavissa.

Han huoltaa kaytossa olevaa tietosys-
teemia ja kehittaii sen atk-osuutta se-

ka loimii tarvittaessa kaytto- ja kay-
tonsuunnittelutehtavissa.

Atk-alalla tyoskentelee ammatik-
seen nykyisin yli 30000 henkiloa.
Henkilolisaykseksi on arvioitu 3000
henkiloa vuosittain. Tyollisyystilan-
teen arvioidaan olevan hyva jatkossa-
kin.

Opetuksen henki

Datanomin tutkinnon opetus on kay-
tannonlaheista. Tarkoitus on koulut-
taa henkiloita, joilla on mahdollisim-
man hyviit valmiudet heti koulutuk-
sen jalkeen selviytya kaytannon atk-
tehtavisla. Tiita tarkoitusta palvele-
vat monet harjoitustyot seka koulu-
tusaikaan sisaltyva puolen vuoden
mit tainen tyoharjoittelukausi.

Opetus on periodimaista. Useimpiin
oppiaineisiin kuuluu harjoitustoila.
Tyot oval joko itsenaisiii tai 3-6 hen-
kilon ryhmissa tehtiivia.

Opetusohjelmaan sisiiltyy myos laa-
jempia tietosysteemien rakentamis-
tehtavia.

Opelusohjelmat on suunnitel tu yh-
dessa tulevien tyonantajien kanssa.
Yhleyksiii kayiannon tyoelamaan pi-
detiian yllii myos opiskelun aikana
m m . l e k e m a l l a y r i t y s v i e r a i l u j a .
ATK-inslituutissa toimii luntiopet-
tajina useita henkiloita, jolka ovat
atk-tehtavissa eri yrityksissa. Ope-
tusmonisteet ja oppikirjat laaditaan
paaasiassa ATK-instituutissa.

Datanomin tutkinnon rakenne

Datanomin lutkinnon suorittaminen
kestaii 2,5 vuotta. Opetus jakaantuu
kahtecn lukuvuoteen ja naiden valiin
sijoittuvaan harjoittelukauteen. Har-
jo i t te lu tapahtuu jossakin atk-yksi-
kossa. Harjoi t telupaikan osoittaa
ATK-inst i tuut t i ja harjoitteluajalta
maksetaan palkkaa.

Oppiaineet

1. Englannin kieli ja viestinta

2. Laitteistot ja varusohjelmat

3. Liikunta ja terveyskasvatus

4. Lopputyo

5. Ohjelmointikielet

6. Ohjelmointitekniikka

7. Sovellettu matematiikka

8. Suunnittelu

9. Tietovarastotekniikka

10. Viestinta

11. Yritys ja hallinto

Tietoja datanomikoulutukseen
pyrkiville

Datanomin tutkinto on alan perus-
tutkinto eika koulutukseen hakeutu-
vilta vaadita aikaisempaa atk-alan
koulutusta tai tyokokemusta. Paasy-
vaatimuksena on ylioppilastutkinto
tai sita vastaavaksi katsottu tutkinto
(esim. kask ikoulupohja inen mer-
konomi).

Haku lapahtuu vallakunnallisen yh-
teisvalinnan kautta.

Koululus alkaa kaksi kertaa vuodes-
sa.

Karsinta tehdaan aikaisemman opis-
kelumenestyksen perusteella. Atk-
alan tyokokemuksesta voi saada lisii-
pisleita.

A T K - i n s t i t u u t t i i lmoi t taa haku-
menettelysta viranomaisten yhteisva-
lintaa koskevien ilmoitusten lisaksi
suurimmissa pa'ivalehdissa (Helsin-
gin Sanomissa, Aamulehdessii, Tu-
run Sanomissa ja Kalevassa) tammi-
ja elokuun lopussa. Hakeminen ta-
pahtuu yhteisvalinnan hakukortilla.

Hakukortteja, hakukortin tayttooh-
jeita seka tarvittavia oppaita ja ohjei-
ta saa hakuaikana tyovoimatoimisto-
jen tietopalveluista ja oppilasvalinta-
lautakunnasta (Siltasaarenkatu 12
A, 4. krs, 00530 Helsinki, puh. 90-
739290). Hakukortteja saa hakuaika-
na myos ATK-instituutista.

Datanomikoulutuksen ensimmaisen
vuoden aikana opiskelu tapahtuu
Vantaan Koivukylassii ja toisen vuo-
den aikana tyoharjoiltelun jalkeen
Helsingin Ita-Pasilassa.
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TKP:N TOKEN RING -LAHIVERKKO

Taman vuoden alkupuolella asennettiin Tietokonepalyelussa (TKP) neljanteen
kerrokseen IBM Token Ring -lahiverkko. Tahan rinkiin paasivat alkuvaihees-
sa mukaan TKP:n johtajien ja heidan sihteeriensa mikrotietokoneet. Lisaksi
lahiverkkoon liitettiin suoraan myos TKP:n keskuskone.

Lahiverkko ( = paikallisverkko =
LAN = Local Area Network ) on ly-
hyilla etaisyyksilla, usein yhden orga-
nisaation tai rakennuksen sisalla kay-
tettava nopea tiedonsiirtoverkko.

Verkon etuja

Lahiverkon avulla saavulelaan useita
etuja. Kirjoittimet, p i i r tur i t ynna
muut oheislaitteet saadaan verkossa
mukana olevien kayttajien yhteiseen
kayttoon. Esimerkiksi hyvalasoiset
tai harvoin kaytetyt kirjoittimet ja
piirturil saadaan siis koneiden kes-
ken yhteiskayttoon.

Levytilaa voidaan lahiverkossa myos
jakaa yhteiseen kayttoon. Se mahdol-
listaa esimerkiksi yhteisen tekstiar-
kiston peruslamisen tai valmiiden
taulukkolaskentapohjien ynna mui-
den toiden varastoinnin yhteiselle le-
vylle. Tiedostojen siirto verkossa ole-
vien kaytlajien kesken on mahdollis-
ta. Verkon yhteisesta levytilasta voi-
daan osa varata myos varmuuskopi-
oiniikayltoon. Eli kayttaja kopioi
verkon kautta omia toitaan toisaalla
verkossa olevalle ylimaaraiselle levyl-
le, josta hanelle on varattu osa tahan
tarkoitukseen. Muut kayttajat eivat
paase levyn lahan osaan kasiksi.

Lahiverkko mahdollistaa mikrotie-
tokoneiden keskuskonepaateyh-
teyksien hoitamisen lahiverkon kaut-
t a . Y h d e n fyys i sen keskusko-
neliittyman kautta kulkevat kaikki
loogiset paateyhteydet. Elektronista
postia voidaan myos valittaa lahiver-

kossa mukana oleville kayttajille ver-
kon omalla vieslitysohjelmalla.

Tietyista sovellusohjelmista on ole-
massa niin sanotut verkkoversiot, jol-
loin sellaista ohjelmaa kaytettaessii
riittiia, etta ohjelma on viety vain yh-
teen verkon palvelijatietokoneeseen.
Kayttajat lataavat taman ohjelman
aina verkon kautta oman koneensa
keskusmuistiin, kun he sita tarvitse-
val. Tallainen menettely helpottaa
ohjelmistojen yllapitoa ja paivitysta,
koska sovellusohjelma sijaitsee vain
yhdessa koneessa. Lisaksi verkkoso-
vellusohjelmat tulevat yleensa edulli-
semmiksi yhtii mikrotietokonetta
kohti kuin yksittaiskappaleina han-
kittuna.

Liihiverkkoa voidaan hyodyntaa
myos eri levykekokojen kayt ta-
misessa. Nykyisin kun on monenko-
koisia levykkeita markkinoilla. Fyysi-
sesti 5 1/4 tuuman tai 3 1/2 tuuman
levykkeille mahtuu tietoa 360 kB, 1.2
MB, 720 kB tai 1.44 MB. Jos vain jos-
sakin verkon mikrotietokoneessa on
tietynlainen levykeasema, niin se saa-
daan jaettua myos muiden kayttoon.

TKP:n rinki

TKP:uun pystytettyyn Token Ring -
lahiverkkoon oli alkuvaiheessa liitet-
tyna kuusi kappaletta mikrotietoko-
neita (IBM PC XT) sekii IBM 3090 -
keskuskone. Lahiverkon yhteiseen
kayttoon on hankiUu yksi IBM 3812 -
sivukirjoitin, HP 7475A -piirturi ja
yhteisla lisalevytilaa. Lisaksi verk-
koon liitetyilla mikrotietokoneillaon

kaytossaan omat enliset kirjoitti-
mensa ja kovalevynsa, joihin verkon
muilta koneilta ei ole paasya.

TKP:n lahiverkossa olevien mikro-
tietokoneiden paateyhteydet keskus-
koneelle hoituvat verkon kautta, kos-
ka IBM 3090 -keskuskone on muka-
na verkossa 3174-paateohjaimen va-
lityksella. Yhteisten laatutulostimi-
en ka'yton lisaksi verkkoa hyodynne-
ta'an m u u n muassa var-
muuskopiointiin, yhteisten tiedosto-
jen varastointiin seka tiedostojen ja
viestien valittamiseen kayttajalta toi-
selle.

Alkuun toimivat kaksi verkon XT-
mikroista SERVER- eli palvelija-
koneina. Kesakuussa verkkoon kui-
tenkin liiletliin lisaa yksi tehokkaam-
pi AT-tasoinen mikrotietokone, joka
v a r a t t i i n pe lkas taan palvel i ja-
koneeksi. Tiilloin entiset kaksi palve-
lijakonetta vapautuivat muiden teh-
tav ien t e h o k k a a m p a a n suo-
rittamiseen.

TKP:n lahiverkon mikrotyoasemissa
kaytetaan sovellusohjelmina enti-
seen tapaan lahinnii Symphony-mo-
nitoimiohjelmaa ja DisplayWrite-
tekstinkasittelyohjelmaa.

Nykyiseen rinkiin kuuluu siis kaikki-
aan seitseman mikrotietokonetta.
Myohemmin tultaneen kui tenkin
TKP:n kaikki mikrot liittamaan ta-
hiin lahiverkkoon.

Timo Pyorny (10.6.1988)



PC-KAYTTAJA 3/1988

Miten vaikutat mikrosi nopeuteen?

Mikron kaytannon nopeus on mo-
nen tekijan varassa. Jo ostovai-
heessa joudut paattamaan, minka
nopeusluokan mikron hankit. Vaih-
toehtoina on talla hetkella:

• 8088 tai 8086 prosessoreihin pe-
rustuvat PC-mikrot. Naiden uu-
simmat mallit loimivat kuitenkin
jo selvasti suuremmalla kellotaa-
juudella kuin perus-PC:t (8-10
MHz tekee koneesta jo noin kak-
si kertaa nopeamman kuin mita
vanhat PC:t olivat).

• 80286 prosessorilla toimivia vark-
keja kutsulaan yleisesti AT-tason
mikroiksi. Naiden koneiden 286-
prosessori on jo kaskykannaltaan
ja sisaiselta rakenteeltaankin te-
hokkaampi kuin 8088, puhumat-
takaan siita, etta 286:ta voidaan
ajaa huomattavasti suuremmalla
kellotaajuudella kuin 8088:aa.
Lopputuloksena on tietenkin, et-
ta AT:t ovat yleensa' huomattavas-
ti vikkelampia kaanieissaan kuin
PC:t -nopeusero AT:n hyvaksi on
3-12-kertainen (eri testeilla saa-
daan h ieman toisislaan poik-
keavia tuloksia).

• 80386-prosessori on ta'man het-
ken huippuluokan mikroissa. Se
on tehokas, nopca ja kallis. Tyypil-
lisesti 386-mikro on noin 2-3 ker-
taa nopeampi kuin AT.

Siis jo ostovaiheessa joudutaan
paattamaan, minka tasoinen mikro
hankitaan. Jonkinlaista hienosaa-
toa voi toki viela kaupanteonkin jal-
keen harrastaa. Tassa on joitakin ta-
poja, joilla jo hankittua mikroa voi
joko nopeuttaa tai hidastaa (mutta
kuka nyt hidastusta haluaisi?).

Siirry levykkeista umpilevyn
kayttajaksi

Umpilevy on keskimaarin noin 5-10 ker-
taa nopeampi kuin levyke. Tama no-
peuttaa ohjelmien kaynnistamista ja tie-
tojen lukua ja kirjoitusta levylle.

Vaihda nopeampaan umpilevyyn

Keskimaarainen hakuaika kertoo, miten
kauan lukupailta keskimaarin kestaa
rientaa oikealle kohtaa levylla. 40 ms on
tyydyttava, mutta uusil la levyilla AT-ko-
neissa pitiiisi nykyaan jo paasta taman al-
le.

Levyohjaimen tiedonsiirtonopeus voi
toisinaan rajoittaa tehoa. Eri ohjainten
nopeudet poikkeavat toisistaan. Tahan
liittyy myos se, miten kauan ohjaimelta
kuluu luetun sektorin pureskeluun. Op-
timi on tietenkin, jos ohjain kykenee ka-
sittelemaan kunkin sektorin silla aikaa,
kun levy pyorahtaa seuraavan sektorin
kohdalle (tassa on kyse lomituskertoi-
mesta).

Kokoa hajanaiset tiedostot
yhtenaisiksi

Tata varten on markkinoilla useita koos-
tajia (<-- defragger). mm. Vopt, Disk
Technician Ja PC Toolsin Compress.
Nama kokoavat levylla olevat tiedostot
niin, elta tieto sijaitsee levylla perakkai-
silla sektoreilla, jolloin lukupaan ei tar-
vitse poukkoilla ympari levya tiedostoa
lukiessaan.

Kayta valimuistia levyliikenteen
puskurointiin

Jos valimuisti on tarpeeksi suuri, niin
voidaan lahes kokonaan valttya levytoi-
minnoilta luku- ja kirjoitusvaiheessa
(tietenkin tieto kirjoitetaan levyllekin,
mutta vasta myohemmin, kun siihen on
aikaa). Koska tieto haetaan RAM-muis-
tisla levyn asemesta, toiminta nopeutuu.
Valimuistin pitaa toimia laajennetussa
muistissa, jotta DOSin tarkea 640 KB:n
muistialue voidaan kayttaa kokonaan
ohjelmien ajamisQen eika valimuistiksi.
Talla hetkella RAM-piirit sattuvat ole-
maan julmetun kalliita, joten ison vali-
muistin hankkiminen ei kannata.

Lisa'a prosessorin kellotaajuutta

Jos mikrossasi on mahdollisuus nostaa
kellotaajuutta, niin yleensa kannattaa
nin tehda. Talloin prosessorin tyosken-
telynopeus kasvaa. Yleensa kellotaa-
juutta muutetaan jollain lietylla nappai-
lylla, jonka pitaisi selvita mikron kasikir-
jasta.

Maailmalla huhutaan, etta tavallista
286-prosessoria voisi ajaa jopa 100
MHz:n kellotaajuudella, kun nykyisin
normaali vauhti on noin 10 MHz. 100
MHZ:n taajuus merkitsee 286:lla noin
10 MIPS:n tehoa (vertailun vuoksi: no-
pein 386-mikro vaantaa tanaan 4,91

MIPS ...). Suuri kellotaajuus edellyttaa
tietenkin joitakin oheispiireja, joten tal-
lainen nopeutus ei onnistu vanhoilla
emolevyilla.

Poista muistin odotustilat

Jos ta'ma' on mahdollista, kannattaa niin
ehdoltomasti tehda. Nopeusero yhdella
odotustilalla ja ilman odotustiloja toimi-
vien koneiden valilla on noin 25 % odo-
tustilattoman hyvaksi.

Kayta nopeaa valimuistia
RAM-muistin puskurointiin

Tavallisten DRAM-muistipiirien no-
peus on luokkaa 80 -150 ns. Kun kayte-
taa'n noin 25-40 ns:n piireilla kalustettua
valimuistia, mikron teho nousee, koska
prosessori saa useimmiten tarvitseman-
sa tiedon suoraan nopeasta valimuistis-
ta. Tama tekniikka on yleistymassa 386-
mikroissa.

Pidenna RAM-piirien virkistysvali
niin pitkaksi kuin mahdollista

Tieto sa'ilyy DRAM-piireissa vain, jos
piireissa olevaa tietoa ajoittain virkiste-
taan. Esim. AT-tason koneissa muisti
virkistetaan 30 us:n valein ja siihen ku-
luu aikaa noin 1,3 us. Kaytettyjen muis-
tipiirien ominaisuuksista riippuu, voi-
daanko virkistysten valia pidentaa.
Usein voidaan niin, etta mikron nopeus
kasvaa 3-4%.

Samalla periaatteella voidaan myos hi-
dastaa mikroa. Kun maaritellaan virkis-
tysvali mahdollisimman lyhyeksi, niin
nopeus tippuu 30-40 %. Tama hidastus
toimii varmasti kaikkien mahdollisten
ohjelmien kanssa (hyodyllista joissakin
peleissa).

Kayta tehokkaampia
ANSI-naytonohjaimia

MS- tai PC-DOSin mukana tuleva AN-
SI.SYS ei ole kaikkein tehokkaimpia.
Huomat tavas l i nopeampi on esim.
NANSI.SYS. Se lisaii kuvaruututulos-
tuksen vauhtia noin 20 %. Saatavissa on
monia muilakin versioita ANSIsta, ja ai-
noastaan kokeilemalla loytaa mieleisen-
sa, silla nopeuden ohella niissa on mui-
takin eroja.

Ari Jarmala
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Kirje Yhdysvalloista

15.8. 1988

K. a r X i:-. I; r" a V 1.1 Q

Y 1 ei sraa :l. o
PH0
00241 He I sink
i':: in J. and

Vo :;. terveisiffil Kal i f orr :i. asta I Mitas Su.ocni in kuulu? Mina
ap i si-:e i i n suomea,, mutta ban on aik:a vaihkea 1 Tietysti miria
teen virheitM koko ajanl For that reason 1 will avoid
e f r ib a r a s s i n p m •-/ s e .1. f a n < :i w r i t e i r i E ."i g i i s hi „

It :qoes withoL.rt saying, that in addition to being jaakiekko
hull.u I asrs also tietekane h,u.IIui In fact, 1 have a
•SUDSC r-j. P t i on i'-o Tietov i kko (wh'ich arrived in the m a i i

Since I am painfully slow at reading Finnish, 1 am .just now
getting around to reading some of the material that I
br'cuqot back with me from Finland in February! In the
4/19S7 xssue of "Mikro" that was given me,, I found the name

•family there has done their very best to increase the
population of "'inland since the war, so 1 have mjaniv
relatives there1 ) Wh :i Is in Haahe I visited ha a hen
fietotekniika Oy as well as Tietokones Ian Dpilaitos. While
in Kuopio I visited Tietosavo Oy,. Everyone was most
hospitable, There is no way 1 could begin to repay all of
'•;he? kindness everyone there showed me durinq ;:iy visit,:

It is my si nee rest wish that 1 w i l l make another- trip to
Finland bafors I aa; so old that 1 would beed a potkukelkka
to ,3et around with. However, in the meantime maybe I can
satisfy ;nv "longing for Finland by corresponding with user's
groups in F:inland and possibly exchanging software with
anyone there who might be interested,, I have access to a
library of about 70S; disks which I would be w i l l i n g to make
avail able to anyone there they are all either public
domain or what we refer to as "shareware,," Shareware is
software you pay a nominal sum to the author -for the use of
the software (if votir conscience moves you to do so,,)

A r t h u r We s t e r b a c k
221 E. Rose W4
S t o c k ton, CA 95202
USA



10 PC-KAYTTAJA 3/1988

Eiro Data Ky
PUH. 90 - 174 772
TEHTAANKATU 25 C 75
00150 HELSINKI 15

Rooperin tavaratalosta nyt edullisesti kaikki PC-tuotteet.

HARDWARE :

STAR NX - 1000 (LC-10) printteri, 120 mk/s
NEC 2200 uusi 24-neulainen huippuhalpa 145 mk/s + NLQ
Discovery korttimodemi V22 1200/300 baudia
Discovery korttimodemi V22Bis 2400/1200/300
Everex korttimodemi V22Bis 2400/1200/300
Everex ulkoinen V22Bis 2400/1200/300
Nee Multisync monitori 800x600 resoluutio
Wyse-700 + kortti /1280x800) lomitettu valkoinen monit.
Microware EGA - monitori
EGA kortti, normaali
Handy Scanner 800 pistetta/4 tuumaa
Steng Labs Ultra Eva 1024 (1024x768)
Genoa Ultra VGA kortti tyyppi 5100 (800x600)
Genoa Ultra VGA HiRes tyyppi 5200 ( 1024x768 )
Seagate kovalevy ST-238R + RLL ohjain
Seagate kovalevy ST-251 ( 28 mS )
Seagate kovalevy ST-4053 44 MB / 37 mS
Seagate kovalevy ST-4096 80 MB / 28 mS
Archive 40 MB streamer-nauhuri AT/PC
10 MHz:n PC 32 MB kovalevy/RLL 4- hercules naytto
- 1 360 kB diskettiasema (vaylanopeus 4.77 MHz)
8/12 MHz:n Baby AT 30 MB/RLL kovalevy + Hercules naytto
-1 1.2 MB AT - diskettiasema (Landmark speed=16.1)

Myos kaikkea rautaa: koteloita, powereita, diskettiasemia
Murata telefax-laitteita (skand.), OAFAX-korttifaxeja

SOFTWARE :

Kauttamme kaikki Esselte Datasoft tuotteet jasenalennuksella.

Erikoistoimitukset USA:sta Programmers Connectionin
listan mukaan ( n. 1000 tuotetta ) viikon toimitus-
ajalla kuriiripostina. Luettelo postiennakolla

Esimerkkeja:
Borland Turbo Pascal 5.0 + debugged
Kaikki Turbo 4.0 toolboxit
Turbo C 2.0 ja Turbo Prolog 2.0
Blaise Power Screen , kaikille kielille, huippu!
Huom!! Microsoftin tuotteet USA:sta tilattuina eivat
ole paivityskelpoisia Suomessa. Kauttamme maahantuojan
originaaliversiot jasenalennuksella !!.

2000,-
2900,-
700,-
1200,-
1650,-
2300,-
4400,-
4900,-
1900,-
900,-

1400,-
3100,-
1750,-
3300,-
2000,-
3000,-
3700,-
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