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PC-kayttajat ry

Toimihenkilot
Puheenjohtaja: Ari Jarmala puh. 912-1441 (tyo)
Varapuheenjohtaja: Samuli Kaila puh. 90-848 169 (koti)
Taloudenhoitaja: Kari Kiravuo puh. 90-152 4787 (tyo)
Sihteeri Pekka Seitovirta puh. 90-147 722 (tyo)

Lisatietoja yhdistyksen toiminnasta
Yhdistys yleensa: Ari Jarmala tai Pekka Seitovirta
Tiistaikokoukset: Martti Laiho, puh. 90-143 122 (tyo)
PD-ohjelmat: Raimo Janka, puh. 90-174 772 (tyo)

PC-KAYTTAJA-lehden ilmestyminen
Lehti ilmestyy kolmena numerona vuodessa.

llmoitushinnat

Mukaan liitetty erillinen materiaali sopimuksen mukaan
Koko sivu, mustavalkoinen, monistettu A4: 1000 mk
Puoli sivua, mustavalkoinen, monistettu A5: 600 mk

Elektroniset postilaatikot
Yhdistyksen oma boxi, jota hoitaa Jari Nopanen
Puhelinnumero: 90-60 80 70, V22/22bis (klo 14-21 yhdistyksen jasenten kaytossa)
Puhelinnumero: 90-61 21 545, V21/22 (kaikkien kaytossa)
Modeerniasetukset: No parity, 8 data bits, 1 stop bit
MikroPC-lehden boxi, jota hoitaa lehden toimitus.
Puhelinnumero: 90-143 227. PC-kayttajat ry:lla on tassa boxissa oma keskustelualue, jonne muut kayttajat eivat paase.
Modeemiasetus: No parity, 8 data bits, 1 stop bit.

Liittyminen yhdistykseen
1) Hanki Tietotekniikan liiton henkilojasenlomake joko ylla mainituilta toimihenkiloilta tai Tietotekniikan liitosta, Tulkinkuja 3,
02600 Espoo, puh. 90-5121255.
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 jasenistb. Jos Sina haluat hyotya yhdistyksesta, niin yhdistys haluaa hyotya
Sinusta - muutakin kuin jasenmaksun, senhan me jokainen maksamme. Osallistu siis tapahtumiin, kysele asioista, mutta tuo myos
omia tietojasi ja kokemuksiasi toisille

Tietotekniikan liiton vahvistamat jasenmaksut vuonna 1989
Henkilojasenmaksut:
Varsinainen henkilojasen 180 mk
Opiskelijajasen 80 mk
Toissijainen jasen (Jos kuulut jo johonkin toiseen yhdistykseen liitossa) 40 mk
Perhejasen (Jos samassa perheessa on jo joku henkilojasenena) 40 mk
Yhteisojasenmaksut:
Suuret ATK-tuottajat 3600 mk
Keskisuuret ATK-tuottajat 1800 mk
Pienet ATK-tuottajat 900 mk
Suuret ATK-hyvaksikayttajat 1800 mk
Pienet ATK-hyvaksikayttajat 900 mk
Toissijaiset yhtiojasenet 700 mk
Vuoden loppupuoliskolla liittyvilta maksu on puolet koko vuoden maksusta.

Jasenedut ovat seuraavat

Tietotekniikka ja Tietoviikko -lehdet ja ATK-vuosikirja ilmaiseksi.
MikroPC-lehden vuosikerrasta 50% alennus ja Tietokone-lehden vuosikerrasta 30% alennus.

Toiminta
Yhdistys jarjestaa joka kuukauden toisena tiistaina klo 17 ATK-lnstituutissa vapaamuotoisen kokouksen, johon jarjestetaan alustus
lostain aktuellista aiheesta. Alustuksen jalkeen sana on vapaa. Kokouksissa on myos tarjolla joitakin merkittavimpia PD- ja
SW-ohjeimia kopioimista varten,
Seka kevat- etta syyskaudella jarjestetaan 3-4 yritysvierailua tai esitelmatilaisuutta, joissa kasitellaan etupaassa ajankohtaisia
tuoteuutuuksia

Yhdistyksen postiosoite
PC-kayttajat ry
PL 494
00101 HELSINKI
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Toivomuksia

Elektronisen postilaatikon kaytosta on
toivottu selvitysta. Yhdistyksen pu-

heenjohtaja Ari Jarmala on selvittanyt ti-
lannetta. Han on poiminut noin kuukauden
ajalta otoksen, josta on laskettu soittojen
maarat eri vuorokauden aikoina. Kuten
PCUF:n elektronisesta postilaatikosta
olemme voineet nahda, eniten soittoja on
ollut klo 17.00 ja 18.00 valisena aikana. Sa-
ma selvhys julkaistaan nyt sellaisenaan
myos tassa lehdessa.

Omakohtaisena kokemuksena voin kertoa,
etta aika usein olen saanut varattu-aanen,
kun olen yrittanyt paasta postilaatikkoon.
Kaksikaan puhelinlinjaa ei viela lakaa sita,
etla ensimmaisella yrittamalla paiisisi si-
saan.

Lahiverkot yleistyvat yha enemman yri-
tyksissa. Asia kiinnostaa varmaan hen-

kiloita, jotka joutuvat tekemisiin verkkojen
kanssa.

Julkaisimme jo viime vuoden lopulla ar t ik-
kelin Oy Tietokonepalvelu Ab:n Token
Ring-verkkototeutuksesta. ATK-Instituu-
tissaon myosopinnaytteiden muodossa tut-

kit tu lahiverkkoja. Tassa lehdessajulkaista-
va artikkeli vuororenkaasla (Token Ring)
on tehty jo vuoden 1986 loppupuolella. Ta-
man jalkeen IBM on ju lk is tanut viime vuo-
den marraskuussa nopeamman Token
Ring-verkon (16 Mbit/s).

Lehteen on toivottu artikkelia, jossa ver-
tailtaisiin Gem- ja Windows-kayttoliit-

tymia. Windowsin kayttajia nayttaa loyty-
van, muttaGemin tuntijoista nayttaa olevan
pulaa. Kevaan viimeisen liistai-kokouksen
alustavina aiheinakin oli Windows, Presen-
tation Manager ja Gem, mutta kun ei loyty-
nyt ketaan Gemin tunt i jaa ja Presentation
Managerin esittelyyn ei loyiynyt sopivaa
laitteistoa, supistui a ihepi i r i Windows-
kayttoliittymaan.

Jos jiisenistosta loytyy henkilo, jolla on tie-
toa useammasta kuin yhdesta kaytioliittym-
sata, j u l k a i s e m m e m i e l e l l a m m e PC-
KAYTTAJA-lehdessa verlailevan ar t ikke-
lin tiista aihepiirisla. Joten soitelkaapa tai
kirjoittakaa esim. eleklroniseen postilaa-
likkoomme tunnukselle lapsa.

Tapio Hietamaki
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Puheenjohtajan palsta

Taman kevatkauden toiminta al-
kaa pikku hiljaa olla plakkarissa,

joten siita voi jo lausua kommentte-
jakin . Tiistaikokoukset saavuttivat
yleisesti oltaen hyvan suosion, koska
ATK-Inst i tuut in ATK-luokka alkoi
jo joinakin paivina pullottaa kuin
eraan miehen pyssy. Tamahan on hy-
va. Se osoittaa, etta on onnistuttu
keksimaan tarpeeksi kiinnostavia ai-
heita. Mutta, mutta, yha ja entista pa-
lavammin tarvilaan ehdotuksia uu-
siksi aiheiksi, joita kasitella yhdistyk-
sen kokouksissa - tamankevaiset ai-
hepiirit hall i tus joutui ravistamaan
puolivakisin vasemmasta hihastaan.
Lisaksi olisi tarvetta uusille aktiivisil-
le jasenille, joilla olisi jotain esitetta-
vanaan kokouksissa. Kuuluukohan
jasenistoon paljonkin potentiaalisia,
mutta piilevia kykyja? Osaatko jon-
kin asian hyvin? Haluatko kertoa sii-
ta muille? Jos, niin hihkaisepa tieta-
myksestasi jollekin yhdistyksen toi-
mihenkilolle lai kirjoita postia elekl-
roniseen poslilaatikkoomme t u n -
nuksclle jarmala.

•mrritysvierailut taasen olisivat an-
JL sainneet enemmankin kiinnos-

tusta. Osa yhdistyksen hallituksesta
osallist uu vierailuille jo viran puoles-
ta, mutta tuntee olonsa hieman or-
voksi, kun mukana on vain pari muu-
ta henkiloa. Taman vuoksi ensi syk-
syn vierailuohjelma aiotaan julkaista
hyvissa ajoin ennen syksya ja jokaisel-
le vierailulle vaaditaan ennakkoil-
moi t lautuminen. Josvierailu ei hera-
ta riiltavaa kiinnostusta, se perutaan,
jotta valteltaisiin taydelliset fiaskot.

Viimeisin vierailu Helsingin yliopis-
tolle, jossa prof. Seppo Mustonen
C M t t e l i kehit tamaansa Survo-ohjel-
mistoa, t u n t u i kuitenkin kiinnosta-
\an aicnipaa laajempaa jasenpiiria.
Varmaankin kiinnostuksen syyna oli
mielenkiintoinen ja muista aiheista
poikkeava vierailukohde. Saattaakin
olla n i i n , etlei vierai lu johonkin
ATK-vempa imia kaupi t t e levaan

liikkeeseen innosta, ellei tarjolla ole
jotain todella uutta tai mullistavaa.

Yhdistyksella on paljon jasenia
paakaupunkiseudun ulkopuolel-

la. Toisaalla tassa lehdessii julkais-
taan jasenkunnan jakauma postin la-
jittelukeskuksittain, jolloin nahdaan,
missa sijaitsevat suuret jasenkeskitty-
mat. Jos siita huomataan, etta esim.
jonkin kaupungin ymparistossa on
monia jasenia, olisi jarkevaa saada ai-
kaan toimintaa siella. Tama tulee tie-
tenkin onnistumaan vain, jos kysei-
sellii ryhmallii on halua ja tahtoa jar-
jestella kokouksia ja vaikkapa vierai-
lu ja oman alueensa mielenkiintoi-
simpiin yrityksiin. Tallaista toimin-
taa yritetaan vastaisuudessa rohkais-
ta ja tukea.

On oltu huolestuneista siita, etta
kirjoittamisen kul t tuur i uhkaa

kokonaan kadota nykyihmisilla. On
vaitetty, etta kukaan ei esim. enaa
kirjoita kirjeita, koska on niin paljon
helpompaa niipytella puhelinnume-
ro ja haastella kuulumiset. Puheli-
messa saa myos valiltoman palutteen
eika tarvitse miettiii, miten asiansa
esittaisi. En ole muuten enaa ollen-
kaan samaa mielta edella olevan vait-
teen kanssa. Puhelin oli vahalla tuho-
ta kaiken kirjoitetun henkilokohtai-
sen viestinniin, mutta ei onneksi ehti-
nyt ajoissa. Nyt nimittain elektroni-
nen viestinta alkaa pian levittaytya
kaiken kansan keskuuteen eika aino-
astaan joidenkin harvojen boxifriik-
kien. Toistaiseksi tiillainen viestinta
on viela niin lapsenkengissaan, etta
systeemeissa voi valitlaa kaytannossa
ainoastaan kirjoitettua tekstia. Ta-
man luulisi puolestaan johtavan kir-
joitettujen viestien renessanssiin.

Totta lienee se, etta kirjoitetlu sano-
ma on huolellisemmin laadittu kuin
suullinen (muistuu mieleeni sanan-
lasku "Puhuu, mita sylki suuhun tuo"
- vastaavaa ei tietaakseni ole kirjoit-
tamisesla mainittu). Kirjoittaessaan
joutuu punnitsemaan asioita aivan

toisella kantilla: onko esitysjarjestys
mielekas ja helposti tajuttavissa, sai-
lyyko ajatus katkematia liipi tekstin,
esittaako asiat positiivis-neutraalisti
vai negatiivisesti, haluaako olla sovit-
televa. Kirjoitetussa tekstissa joutuu
huolellisesti miettimaan, miten esim.
valitlaa lukijalle agressiivinen mie-
liala - puhuttaessa voi aina korottaa
aantaanjatoisinaanjopa tarttua kuu-
lijan rinnuksiin. . .

Taman vuodatuksen larkoituksena
on k i i n n i t t a a huomio s i ihen tosi-
asiaan, etta nykyiset elektroniset pos-
tilaatikot ja tulevaisuudessa laajem-
pikin elektroninen sanomanvalitys
varmasti lulevat parantamaan kan-
san kirjallisia valmiuksia. Tama on ti-
lanne ainakin ennen kuin viestijarjes-
telmal kehittwal saneluvetoisiksi.

Omaisuuden tekee se, joka kehit-
laa ensimmaisena ja palentoi

jarjestelman, jolla tekstin voi puhua
tietokoneelle. Kun kone muuntaa
puhutun tekstin kirjalliseen asuun,
su ju i s i t amank in puheen joh t a j an
pals tan t eko huomat t avas t i jou-
luisammin. Tai, enpa lieda - sehiin
edellyttaisi myos, etta ajatus kulkisi
puheen nopeudella... Mutta ainakin
se nopeuttaisi nykyista kaksisormi-
jarjestelmaani. Olisikohan kymmen-
sormijarjestelman opetlelu tuskais-
la? Se on naet ainoa vaihtoehto pu-
heentunnistusta odotellessa.

Ari Jarmala
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VUOSIKERTOMUS TOIMINTAVUODELTA 1988

Yhdistyseli kertomusvuonnayha voimakkaamman kasvun aikaa. Jasenmaara
nousi noin 350:stii suunnilleen 650:een. Toiminta oli akti ivista ni in kevat- kuin
syyskaudella. Uutena toimintamuotona aloitettiin ns. tiistaikokoukset, joiden
kavijamaara vakiintui noin 20 tienoille kokousta kohti.

l . JASENREKISTERI

Vuoden aikana jasenrekisteri on sii-
vottu ajan tasalle poistamalla epasel-
vyydet sita mukaa kun niita on tu l lu t
vaslaan. Nyt li i tonjayhdistyksenoma
r e k i s t e r i v a s t a a v a t t o i s i a a n
mahdollisimman tarkkaan.

2. LUOTTAMUSHENKILOT

Syyskokouksessa 16.11.87 va l i t t i n
halli tus, t i l in tarkasta ja t ja edustaja
li i t iokokoukseen. Hallituksenjarjes-
taydyt tya jakautuivat tehtavat seu-
raavasti:

Puheenjohiaja: Kari Kiravuo

Varapuh.joht. : Samuli Kaila

Sihtceri: Pekka Seitovirla

Taloudenhoit.: Seppo Marjamaki

Jiisenei: Tapio Hietamaki

Sakari Ikonen

Ari Jarmala

Jari Nopanen

Varajasenet: Pertti Huotari

Raimo Janka

Tiliniarkastajai: Risto Saarni

Heikki Saloniemi

Varalla: Raili Hut tunen

Pirjo Eskelinen-

Leppanen

Liil tok()k.edust . :Kari Kiravuo

Hallitus kokoontui vuodcn aikana 11
kertaa.

3. KOKOUKSET JA TUTUSTU-
MISKAYNNIT

Kevaikaudella oli kolme firmakayn-
t i a l a i t e - e s i t t e l y i n e e n , n i m i l t a i n
Mercantile Computers / Apple Ma-
c i n t o s h , N i x d o r f Oy ja I B M : n
paiikonttori.

Kevatkaudella aloitettiin myos 'kuu-
kauden toisen liistain' kokoontumis-
sa r ja n o r m a a l i e n k u u k a u s i t a -
pahtumien lisaksi. Naita tiistaitilai-
suuksia pidettiin nelja kertaa, kaikki
ATK-Instituutissa.

Syyskaudella oli kaksi varsinaista fir-
makaynlia, eli PTL-TELE/Telema-
t i ikkayks ikko , Digital Equipment
Corporation. Syyskokous pidettiin
ATK-lnsti tuutin auditoriossa yhdis-
tyksen 5-vuotisjuhlana ja paaesitel-
moitsiiana oli tietosuojavaltuutettu
Anna-Riitta Wallin.

Swskauden tiistaikokouksia oli kol-
me, kaikki jalleen ATK-Instituutis-
sa.

4. ELEKTRONINEN POST1LAA-
TIKKO

Vuoden 1987 lopulta kaynnissa ollut
elektroninen postilaatikko toimi hy-
vin alkuvuonna, kunnes laitteistossa
a lko i e s i i n t y a ongelmia . Tieto-
tekniikan liitolta anottiin ja saatiin
30.000 mk apuraha uuden koneen
hankkimiseksi, ja nain ostettiin Inte-

l i n 386-kone. Sen t u l l u a sisaan-
ajetuksi on jarjestelma taas to iminut
hy\in jo i takin modeemien r ikkou-
Uimisia lukuun ottamatta.

5. PD-OH.IELMAT

Jarmala kokosi disket i l le PD-suosik-
kiohjelmiaan, ja jakoi disketin kopi-
oita ha lukka i l l e . Tiiman ensimmai-
sen kokoelman kopioita jaelti in n. 60
kpl.

6. TIEDOTUS

Jasenkirjeita on lahetet ty kolme kap-
paletla ja Tapio Hietamaen loimit-
tama PC-KAYTTAJA-lehti on myos
ilmestynyt kolme kertaa.

7. YHTEYDET LIITTOON

L i i t t o k o k o u k s i a p i d e l t i i n t a -
vanomaiseen tapaan kolme kertaa, ja
Kiravuo oli lasna jokaisessa kokouk-
sessa. Liiton talous ja toimislo on
kunnossa, jolen mitaan kriittisia ky-
symyksia ei kasitelty.

8. LUK101DEN TIETOTEKN11K-
KAK1LPA1LU

PC-KAYTTAJAT R Y. esiintyi edel-
leen yhtena jarjestajana peruskoulu-
jen ja lukioiden t ie totekni ikkaki lpai-
lussa. Yhdistysta edusti toimikun-
nassa edelleen Sakari Ikonen.

PC-KAYTTAJAT RY. 20.1.1989
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Fraktaalit - yhteenveto tiistaikokouksesta 11.4.1989

Fraktaalimatematiikka on piiassyt vauhtiin vasta viimeisten vuosien aikana
tietokonetekniikan kehittymisen ja koneiden halpenemisen ja yleistymisen
seurauksena. Fraktaalien kiisittely on ohjelmatekniselta kannalta katsoen hy-
vin tyoliistii, koska aina joudutaan rekursiivisiin ja iteratiivisiin prosesseihin,
jotka tassa tapauksessa osoittautuvat erittiiin raskaiksi. Nykyisin tietokoneai-
ka on tul lut jo ni in edulliseksi, ettii koneilla on mahdollista tehdii toitii, joista
ei aivan valitonta hyotya olisikaan.

Fraktaalien perusidea on jo vuosi-
kymmenia vanha, mutta tuohon

aikaan ei ollut mitaan mahdollisuut-
ta kokeellisesti todeta, mihin nuo pe-
rusyhtalol oikein johlaisivat. Vasta
1970 -luvulla IBM:n laboratoriossa
tyoskennellyt tutkija Benoit Mandel-
brot sai mahdollisuuden kayttaa tut-
kimukseen suuria maaria tietokone-
aikaa. Tyon tuloksena oli graafisia
kuvia, jotka tun tu iva t miellyttavan
useita ihmisia. Yksi kaikkein kiin-
nostavimmista tapauksista nimettiin
keksijimsa mukaan Mandelbrotin
joukoksi. Joukko maaritellaanyhdel-
la, paallii katsoen naurettavan yksin-
kertaisella, yhtalolla, joka kuitenkin
osoittaului olemukseltaan hammas-
t y t t a v a n mulkikkaaks i . Jaljenpana
artikkelissa on esimerkkeja Mondel-
brolin joukosta.

Fraktaalit eiviit ole pelkastiian mate-
maalikkojen keksintoa. Luonnossa
voidaan sanoa melkeinpa kaiken ole-
van fraktaal is ta , kuten esimerkiksi
ranlaviivat, joel ja puut. Tyypillisin
esimerkki luonnon fraktaalisuudesta
saadaan rantaviivoisla: Voidaan ky-
sya: "Miten pitka on Suomen rannik-
ko?" Eri vastaajien nakokannat voi-
vat poikela toisistaan huomattavasti.

Rannikon pituushan voidaan mitata
yksinker ta ises t i kartalta. Siis kay-
daanpa tyohon ja kaivetaan esille
Suomen ka r t t a , mi t takaaval taan
1:20001)00. Rann ikon pi tuudeksi
saadaan n. 1400 km. Mutta onko ta-
ma oikea tulos? Mitapa jos mit-
ta is immekin pi tuuden joltain tar-
kemmalla kartalta? Autoilijan tie-
k a r t a l t a , j o n k a m i t t a k a a v a o n
1:200000, mitat tu rannikon pituus
onkin hieman pitempi kuin koko
Suomen kartalta mitattu. Vaikuttaa

siis silta, etta rannikkomme pituus ei
olekaan vakio, vaan riippuu siita, mi-
ten tarkalla kanaka se on mitattu.
Vielii on saatavissa tarkempikin kart-
ta. topografinen peruskartta, mitta-
kaavaltaan 1:20000, jolla rannikon
pituus on entistakin suurempi! Mika
siis on rannikkomme todellinen pi-
tuus?

Luopukaamme kokonaan kartoista
ja lahtekaamme itse luontoon. Siella-
han saamme selville rannikon oikean
pituuden. Kun koko ranta kavellaan
laviise ja mitataan kuljettu matka,
tiedetaan oikea pituus. Vai tiede-
taanko? Miten tarkasti ranta pilaisi
luonnossa mitata? Oletaanko huo-
mioon 100, 10 vai 1 metrin pouka-
mat? Riiitaaki) viela tamakaan tark-
kuus? Pitaisikci mitata kivenkoloihin
sisaltyva rantaviiva? Entapa sitten
hiekanjyvasten valit? Ja hiekanjy\'as-
ten pinnalla olevat huokoset? Mihin
tarkkuuteen voisimme lopettaa mil-
taamisen ja sanoa: "Nyl tiedamme
Suomen rannikon pituuden."

Tosiasia on, ettii rannikon p i tuut ta ei
voida i lmais ta t a rkas t i numeroin
maariltelematta, miten tulokseen on
paadytty. On aivan yhla oikein vait-
taa rannikon olevan 1500 km tai
10000 km p i tka ( tama vihjeeksi
maantiedon kokeisiin ). Mutta ainoa
oikea mitta rannikon pituudelle on
iiareton.

Edellisestii Suomen rannikkoa kasi-
telleesta esimerkista kavi jo varmaan
selville fraktaalien olemus. Tasopin-
nan traktaaleille voidaan maaritella
pinta-ala, mutta ei pituutta, koska se
on aare t toman pi tka. Avaruuden
fraktaaleille taas patee tietenkin, et-
ta'niiden tilavuus on hyvin maaritel-

ty, mutta pinta-ala iiareton. Epatiiy-
dellisella indukliolla voidaan paiitel-
lii, ettii n-ulotteisen fraktaalin milta
n:ssii ulottuvuudessa on rajallinen,
mut ta n-l:ssii ulottuvuudessa aiire-
lon.

Fraktaalien generointi

Fraktaalille ominaista on, etlii se on
p o i m u t t u n u t itseensii aaret toman
monta kertaa. Prosesseja, jotka to-
teut tavat tiiman ehdon on monia,
joista viivafraktaalit ovat yksinkertai-
simpia tajuta.

Viivafraktaalit

Viivafraktaaleja piirettiiessii \ ral i iaan
jokin perusolio, jota aletaan korxala
rekursiivisesti mutkikkaammalla ru-
kenteella. Voidaan esimerkiksi \ a l i t u
perusolioksi jana (lai o ikeammin
vektori). Perusvektori olisi x-y-tasol-
la vaikkapa 5i. Rekursion ensimmai-
sessii vaiheessa perusvektori korva-
taan vektoriyhdistelmalla 5j + 5i -5j,
joka on vektorina yhta suuri kuin 5i,
mutta rei t t i on erilainen. Seuraavas-
sa rekursion vaiheessa voidaan jokai-
nenyhdistelman5j + 5i-5j osavekto-
reista korvata puolestaan saman-
muotoisella vek to r iyhd i s t e lma l l a .
Nain syntyy mutkikas rekursiivinen
muoto, joka on rakenteeltaan frak-
taalinen, koska se on "jalkuvasli it-
seensii poimuttuva".

Kotnpleksit'raktaalit

Kaksi kaikkein tunne tu in ta f raklaa-
lityyppiii kuuluvat molemmat komp-
leksitasolla miiar i te l ty ihin fraktaa-
leihin. Ne ovat Julia-joukot ja Man-
delbrotin joukko. Joukot oval sidok-
sissa toisiinsa siten, etta ne generoi-
daan melkein samalla yhtalolla ja et-
ta Mandelbrolin joukollaon olennai-
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nen merkitys siihen, minka muoloi-
sia Julia-joukkoja synty>'. Julia-jouk-
koja on olemassa aarelloman monta
erilaista, mut ta Mandelbrotin jouk-
koja on vain yksi. Kompleksitasolle
voidaan maaritella toki monia muita-
kin fraktaalisia prosesseja, joita ei
lassa kuitenkaan kasitella.

Jul ia- ja Mandelbrotin fraktaalien
peruskaava on seuraava

Zn + I = Zn"

jossa

C 0)

Zn + i on lausekkeen
uusi arvo

Zn on lausekkeen
vanha arvo

C on vakio

Zn + i , Zn ja C ova
kompleksilukuja

Vakio C lulkitaan eri tavoin Julia- ja
Mandelbrotin joukoissa: Julia-jouk-
koa laskettaessa C on koko ajan sama
kompleksiluku, mut ta Mandelbrolil-
la C vaslaa laskettavan pisteen koor-
dinaatteja kopleksitasolla.

Varsinaisen f r a k t a a l i k u v a n p i i r to
perusluu ylla olevan lausekkeen sup-
penemisen tarkasteluun seuraavasti:
Jos lauseke ei hajaannu n:n iteraati-
on aikana, k u u l u u tu tk i t tu piste jouk-
koon,jase varitetaanyleensa mustal-
la varilla. Jos taas lauseke hajaantuu,
valitaan kuvapisteen vari sen perus-
leella, miten nopeasli lausekkeen ar-
vot hajaantuivat.

Kompleksimatematiikan perusteet

Kompleks i f raktaa l ien ymmartami-
seksi taytyy kasittaa kompleksiluku-
jen olemus. Kompleksiluku muodos-
tuu reaal i - ja imaginaariosasta.
Kompleksiluku esilelaan muodossa
Z = a + bi, jossa kompleksiluvun Z
reaaliosana on a ja imaginaariosana
bi. Yksinkertaisinta on ajatella luku
kompleksitasolle: reaaliosa maaraa
luvun paikan vaaka-akselilla ja ima-
ginaariosan kerroin pystyakselilla -
kompleksiluku on nain helppo tajuta
vektorina, vaikkei se tosiasiassa ole-
kaan vektori.

K o m p l e k s i l u k u j e n laskusaannot
noudattaval normaaleja binomien
saaniqja yhdella poikkeuksella: i" on
kompleksilukujen maaritelman mu-

kaan -1. Oleletaan, etta on kaksi
kompleksilukua U ja V seuraavasti

U = a + bi

V = c + di

jolloin saadaan seuraavat perussaan-
ncit

U + V = (a + bi) + (c + di) =
(a + c) + (b + d)i

LJ - V = (a + bi) - (c + di) = (a-c)
+ (b-d)i

U* V =(a + b i ) * ^ c + di) = ac +
adi + bci + bdi" = (ac-bd) +
(ad + bc)i ( i2 = -1 ]

U * U =(a + bi) * (a^+_bi) = a2 +
abi + abi + b"i = (a"-b") + 2abi

Esimerkki Julia -joukosta:

Valilaan vakioksi C nyt esimerkiksi
-1 + i.

Seuraavaks i on paatet tava, mi l ta
kompleksitason alueelta kuva piirre-
taan.

Valitaan Re c [ -2.2 | ja Im c [ -2.2 \.

Kaydaan sopivin askelin valitun alu-
een pisteet lavitse ja sovelletaan nii-
hin kaavaa ( 1 ) .

Saadaan siis esim. pisteessa [ 1,1 ]:

Zi = (l + i ) 2 - l +i =

jonka itseisarvo on sqrt((-l)" + 32)
= sqrt( 1+9) = sqrl( 10 )

Z2 = (Zl)2 + C = (-1 +3 i ) 2 - l
+ i = 1 -6i +9i 2 - l +i = -9 -5i,

jonka itseisarvo on sqrt((-9)~ + 52)
= sqrt( 81 + 25 ) = sqrt( 106 )

Jo tiissa vaiheessa havaitaan, etta Ju-
lia-joukko hajaantuu pisteessa [ 1,1 ].

Jos 7.2'.n itseisarvo olisi ollut < 2, oli-
si jatkettu laskemalla Za, Z4jne. kun-
nes itseisarvo olisi ylittanyt arvon 2
tai kunnes ileraatioiden maksimi-
maara olisi saavutettu.

Iteraatioiden kokonaismiiara maa-
raa sitten lopulliseen kuvaan piirret-
tavan pisteen varin.

Julia-joukon muoto riippuu vakiolle
C valitusta arvosta. Mielenkiintoi-
simmat Julia-joukot saadaan, kun C
valitaan lahella Mandelbrotin jou-
kon reunaa.

Vastaava esimerkki Mandelbrotin-
joukon laskemisesta:

Paatetai in, mil la kompleksitason
alueelta kuva piirretaan.

Valilaan esim. Re e [ -2..2 ] ja
l m c ( - 2 . . 2 ] .

Kaydaan sopivin askelin valitun alu-
een pisteel liivilse ja sovellelaan nii-
hin kaavaa (1 ) .

Mandelbrotin tapauksessa vakion C
arvoksi tulee aina lasketiavan pisleen
koordinaalli.

Saadaan siis esim. pisteessa [ 1,1 |:

Zi = (Zu)
2 + C = (1 + i ) 2 +1 +i

= 1 +2i +12 + 1 +i = 1 +3i,

jonka itseisarvo on sqrl( 1" + 3") =
sqrt( 1 + 9 ) = sqrl( 10 )

7.2 = (Zi)2 + C = ( 1 +3i )2 + 1
+ i = 1 + (>i + 9i~ + 1 + i = -7 + 7i,

jonka ilseisarvo on sqrt((-7)~ + 7")
= sqrtf 49 + 49 ) = sqrl( 98 )

Jo tiissa vaiheessa havailaan, eUa
Mandelbrolin joukko hajaanluu pis-
teessa [ 1,1 ].

Jos Ziin itseisarvo olisi ollut < 2, oli-
si ja tkel lu laskemalla Zs, Za jne . ,
kunnes ilseisarvo olisi ylillanyl arvon
2 lai kunnes ileraatioiden maksimi-
maara olisi saa\ uteilu.

Iteraatioiden kokonaismiiara maa-
raii sit ten lopulliseen kuvaan piirrel-
laviin pisleen viirin.

Varitystavat

Jos laskenla pisleessii ei hajaanlunul,
var i te taan pisle muslalla varilla. Jos
laas laskenla hajaantui, ralkaisee sii-
hen mennessii tarvittujen iieraalioi-
den lukumaiira pisleen varin jonkin
nerokkaan variiyssuunniielman mu-
kaisesli . Y k s i n k e r l a i n e n vari lys-
suunnitelma on esimerkiksi se, etlii
EGA-monitorilla pisteen vari on ite-
raatioiden lukumaariin modulo 15 -
siis jakojaiinnos n,'15. Lukua 15 kay-
leiaiin, koska EGA-mooitorin 16. va-
ri (musta) on varallu ilse joukkoon
kuuluville pisleille.

Kuvan piirtaminen kuytaunossa:

On hyva, jos kaytettavissa on mahdol-
lisimman hyvii monilori, jossa on
tarkka resoluulio ja monla varia,
ECiA:kin sopii, mulla VCiA -lark-
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kuus ( 640 x 480 pistetta ) 16 varilla
on jo selvasti parempi. Aivan erin-
omaisia tuloksia saa, jos kaytettavissa
on jokin uusimmista superVGA-oh-
ja imista , jo tka kykenevat mm.
1000x800x16 tai 640x480x256 tark-
kuuksiin ( vaakaresoluutio x pysty-
resoluutio x varien maara ).

Kaytannon huomiona hoksaa no-
peasti, etta kuvan laskeminen on hy-
vin tyolasta. Piirto kestaa sita kauem-
min, mita parempaa resoluutiota ja
suurempaa iteraatioiden maaraa
kaytetaan. Tarvittavan iteraatioiden
maksimimaaran ratkaisee lahinna se,
miten suuri on piirrettavan kuvan
suurennos eli miten pienelta komp-
leksitason alueelta fraktaalikuva ha-
lutaan piirtaa. Mita suurempi suu-
rennus, sita enemman tarvitaan ite-

raatioita sen ratkaisemiseksi, kuu-
luuko tutkittava piste joukkoon vai
ei.

Esimerkkina laskennan tyolaydesla
voidaan laskea helpoimman tapauk-
sen, Mandelbrotin paajoukon, jossa
suurennos on pienin mahdollinen,
vaatimien laskujen maara: Yhteen
pisteeseen tarvitaan tassa tapaukses-
sa hyvinkin 100 iteraatiota. Kun vie-
la tiedetaan, etta yhteen iteraatioon
kuuluu 4kertolaskua, 3summaaja l
neliojuuri, saadaan VGA-kuvan las-
kemiseksi tarvittavien laskujen maa-
raksi

123 milj. kertolaskua

92 milj. yhteenlaskua

31 milj. neliojuurta

Kysessa on siis lahinna yksinkertaisin
mahdollinen tapaus, joten yleensa
laskujen maarat ovat vielakin suu-
rempia. Taman jalkeen on helppo ta-
jula, etta mikrolta vaaditaan melkoi-
nen laskentateho, ettei kuvien val-
mistumista tarvitsisi odotella tunti-
tolkulla. Nopealla ATillii, EGA-mo-
nitorilla ja tehokkaalla algoritmilla
Mandelbrotin paajoukon kuva val-
mistuu parissa minuutissa.

Lisaii aiheesta ja mm. komeita varil-
lisia fraktaalikuvia monista erilaisis-
ta prosesseista on kirjassa Peitgen,
Richter , The Beauty of Fractals,
Springer Verlag, 1986.

Ari Jarmala

PC-kayttajien alueellinen jakautuminen

PC-kayttajia oli 9.5.1989 kaikkiaan
750. Odotusten mukaan suurin

osa asuu paakaupunkiseudulla: Hel-
singissa 250 ja lahiymparistossa sa-
man verran. Loput 250 jasenta ovat
levinneet melko tasaisesti kaikkialle
Suomeen. Mainittavia keskittymia
on Turun ja Tampereen seudulla,
kummallakin kolmisenkymmenta ja-
senta, ja vahan pienempia, parin-
kymmenen jasenen ryppaita, Jyvas-
kylan, Lappeenrannan, Kuopion ja
Oulun ymparistossa. Lapin laanissa
on vain kaksi PC-kayttajaa.

Tarkempi jakauma on alia olevassa
taulukossa, jossa yhdistyksen jasenet
on si joi tel tu kukin oman postinsa la-
j i l t e l u k e s k u k s e e n . L a j i l -

t e l u k e s k u s t e n a luee t naet Pos-
tinumeroluettelon

Helsinki

Muu Uusimaa

Hameenlinna

Lahti

Turku

Pori

Forssa

Tampere

Jyvaskylii

Kouvola

Kotka

Mikkeli

takakannesta.

250

260

13

8

31

5

3

32

17

4

6

6

Lappeenranta

Savonlinna

Seinajoki

Vaasa

Kokkola

Kuopio

Pieksamaki

Joensuu

Ylivieska

Kajaani

Oulu

Kemi

Rovaniemi

20

3

13

7

9

18

6

10

3

3

22

0

2

Samuli Kaila
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<180> jarmala (Ari Jarmala) Thu Apr 13 1989 14:28 (44 lines)
Subject: PCUF -boxi -> 169 (jarmala)

PCUF:n elektronisen postilaatikon kaytto

Alia on 200 soittajasta sisaankirjoittautumisen ajan mukaan
tehty jakaumakuvio. Otos on valilta 15.3. - 13.4.1989. Otoksessa
on lanes puolitoistatuhatta loginia, joten se alkaa jo kuvastaa
todellisuutta.

Alaraja - ylaraja kpl

0.00 -
1.00 -
2.00 -
3.00 -
4.00
5.00 -
6.00 -
7.00 -
8.00 -
9.00 -
10.00 -
11.00
12.00 -
13.00 -
14.00 -
15.00
16.00
17.00 -
18.00 -
19.00 -
20.00 -
21.00
22.00 -
23.00 -

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

Lukumaara :
Keskiarvo :
95 %:rt alaraja I

Minimiarvo :

87
61
34
22
18
8
9

18
20
37
37
39
57
59
98
81
95

116
84
75
95
88
107
86

1431
14.49
0.98
0.00

6
4
2
1
1
0
0
1
1
2
2
2
3
4
6
5
6
8
5
5
6
6
7
6

.08 //////

.26 ////

.38 //

.54 //

.26 /

.56 /

.63 /

.26 /

.40 /

.59 ///

.59 ///

.73 ///

.98 ////
-12 ////
.85 ///////
.66 //////
.64 ///////
.11 ////////
.87 //////
.24 /////
.64 ///////
.15 //////
.48 ///////
.01 //////

Kuva tulostettu : 13.04.1989 09.46
Keskihajonta : 6.90
95 %:n ylaraja : 28.01
Maksimiarvo : 23.59

Aamupaivalla, ennen kahtatoista, boxissa on hyvaa tilaa.

Terveisin Ari Jarmala

(PCUF : 180)
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Vuororengas

Yrityksen sisainen tietoliikenne ja-
kaantuu useihin eri luokkiin. Pai-
kallisverkko ja varsinkin mikro-
verkko on ratkaisu osastokohtai-
seen tiedonvalitykseen. Periaat-
teessa paikallisverkkoon voidaan
liittaa kaikenkokoisia laitteita.
Kaytannossa laitteet ovat alykkai-
ta tyoasemia eli mikroja.

Vuororengas tarjoaa mahdollisuu-
den liittaa toisiinsa alykkaita tyo-
asemia, siis henkilokohtaisia tyo-
asemia (PC). PC:ssa tulee olla
standardia noudattava verkkolii-
tanta Vuororenkaan tarkeimmat
komponentit ovat kaapelointikes-
kitin, sovitinkortti ja kaapelit.

Vuororenkaassa kaytetaan jaetun
tiedonsiirtotien hallintaan ja va-
raukseen val tuudenval i tys-
menetelmaa. Lupa siirtotien kayt-
toon valittyy siis renkaassa ase-
malta toiselle erityisen valtuuske-
hyksen mukana.

Tietokoneiden koon pienentyessa,
hinnan laskiessa ja suorituskyvyn

kasvaessa on voitu yha enemman siir-
tya kesk i t e ty i s l a jarjestelmista ha-
j a u t e t t u i h i n jarjestelmiin. Suuntaus
kohti ha jaute t tu ja jarjestelmia seka
toimistoautomaation merkitykscn kas-
vu on luonut tarpeen yhdistaa henkilo-
k o h t a i s t e n tyoasemien kapas i tee t t i
osaksi kokonaisjarjestelmaa. Halutaan
yhdistaa erilliset tyoasemat toisiinsa.
Ratkaisun tahan tarjoaa paikallisverk-
ko.

Paikallisverkko maaritellaan yleensa
t ietol i ikenneverkoksi , jossa voidaan
liikennoida suurilla nopeuksilla raja-
tu l l a maantieteellisella alueella, esim.
yhden rakennuksen sisalla tai tehdas-
alueen sisapuolella. Tallaisen varsin
epatasmallisen maarittelyn vuoksi pai-
kallisverkkoja on toteutettu hyvin mo-
nilla eri tavoilla. Topologia, fyysinen
siirtotie. verkon nopeus ja arkkiteh-
t u u r i yleensa mahdollislavat hyvin kir-
javan valikoiman erilaisia verkkoja.

Paikallisverkkoja voidaan kayttaa mo-
nenlaisissa ymparistoissa. Toimisto-
jarjestelmilla, kaupalla, teollisuudella,
pankeilla ja koulutustoiminnalla on

kullakin omat tarpeensa paikalliseen
tiedonsiirtoon. Paikallisverkon valin-
nan perusteena ovat yleensa pienenty-
neet kustannukset ja parantunut tuot-
tavuus. Negatiivisina piirteina voidaan
mainita mahdollinen verkon huono
hallittavuus ja turvallisuus; paasevat-
han kayttajat paljon helpommin kasik-
si itse verkon toimintoihin kuin perin-
teisissa keskitetyissa suurkoneverkois-
sa.

Paikallisverkon
toteutusperiaatteita

Yrityksen sisainen tietoliikenne ja-
kaantuu kolmeen eri luokkaan: osasto-
kohtaiseen, saman rakennuksen sisai-
seen ja yhtyman laajuiseen liikentee-
seen. Paikallisverkko ja varsinkin mik-
roverkko auttaa ratkaisemaan naistii
tarpeista ensimmaisen, siis osastokoh-
taisen tiedonvalityksen. Yhteisten re-
surssien kaytlo ja suora kommunikoin-
ti luovat monipuolisen tyoskentely-ym-
pariston. Paikallisverkko on siis osa
monitasoista yhtymanlaajuista tietolii-
kenneratkaisua.

Paikallisverkoon liitettavilta laitteilta
vaaditaan alykkyytta erityisesti liitan-
nan ja vastaavan ohjelmiston osalta.
Vanhojen laitteiden suora liit taminen
uuteen verkkoon saattaa usein olla
mahdotonta ri i t tamattoman muistin ja
ohjelmoitavuuden vuoksi. Periaattees-
sa paikallisverkkoon voidaan liittaa
kaikenkokoisia laitleita suurkoneisla
mikroihin. Kaytannossa laitteet ovat
alykkaita tyoasemia eli mikroja. Mark-
kinoilla oleviin, mikroihin perustuviin,
paikallisverkkoihin ei yleensa voida
muunlaisia laitteita suoraan kytkea-
kaan.

Yhteisten oheislaitteiden ohjelmoila-
vuuden mukaan ne voidaan liittaa joko
johonkin tyoasemisla tai suoraan verk-
koon. Oheislaitteita voivat olla massa-
muislit (lahinna kovalevyasemat), eri-
laiset tulostimet ja tietoliikenneohjai-
met. Periaatteessa myos joitakin eri-
koislaitteita voidaan liiltaa' verkkoon
(esim. teletex-laitteet).

Varsinaisessa toteutuksessa on otetta-
va 'huomioon ensisijaisesti avoimuus.
Onpyriuavatoteuttamaanyhteensopi-

vat fyysiset l i i tannat ja yhteyskaytan-
not, joiden avulla kayltajat voivat kyt-
kea samaan verkkoon useamman eri
valmistajan laitteita. Fyysisten liiianto-
jen tulisi sallia nopea ja luotettava lapa
liittaa laitteita verkkoon tai muut taa
laitleiden paikkaa koko verkon katta-
valla alueella. Verkon tul is i tayttaa
myos seuraavien 10-15 vuoden muka-
naan tuomat tarpeet. Esim. analogisen
audio- tai videosignaalin valittaminen
voi olla tarpeen. Nopea ja luotettava
v i r h e t i l a n t e i d e n pa ikan taminen ja
analysointi on myos tarkeaa paikallis-
verkossa. Verkon tu l i s i tar jota l i iken-
noint ivaylia myos maantieteellisesti
laa jempiala is i in vekkoih in . Verkon
luotelta\ uus on yleensa yksi avainteki-
joista.

Paikallisverkon loteutuksen suunni t -
le luun l i i t tyy kaksi paakohtaa: Kaape-
loinnin maara tul is i minimoida ja kyt-
kennat verkossa tul is i tehda kaapeloin-
t ikeski t t imen avulla, jotta verkko olisi
helppo asentaa, huoltaa ja yllapitaa.
Ins t i tu t e of Electrical and Electronics
Engineers ( IEEE) 802.5-stanJardin
mukainen Vuororengas (IBM Token
Ring) yhdistaakin nama kaksi toisis-
taan riippuvaa vaatimusta. Vuororen-
gas on toteutet tu fyysisesti tahtimuo-
toisena, mutta loogisesti rengasmuo-
toisena. Nain verkon eri osien, kuten
siltojen, yhdyskaytavien ja varsinaisten
verkon solmujen l i i t tyminen verkkoon
on helppoa.

Fyysinen siirtotie paikallisverkossa on
yleisimmin koaksiaalikaapeli lai kier-
retty parikaapeli. Naisla ja lkimmainen
tarjoaa hyvan hinta/suorituskykysuh-
teen s tandardinmukaisel la 4 Mbit/s
nopeudella, jasi ta kaytetaan myos vuo-
rorenkaassa. Tasapainoitettu ja suojat-
tu parikaapeli on lisaksi paremmin
hairiosuojattu kuin koaksiaalikaapeli.
IEEE:n standardit eivat maari t tele
fyysista siirtotieta vuororenkaan osal-
ta.

Valtuudenvalitysmenetelma vaatii
laitteistolta ja ohjelmistolta enemman
toimintoja kuin paikallisverkoissa tal-
la hetkella yleisemmin kaytossa oleva
kilpailumenetelma. Valtuudenvalityk-
sen e tu ina ovat y h t e e n t o r m a y s t e n
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puuitumincn ja kuormituksen mukaan
hyvin e n n u s t e t t a v i s s a olevat vas-
tausajat. Kilpailumenetelmaa kiiytta-
vat vaylat lisaksi tukkeutuvat kuormi-
tettaessa nopeammin kuin valtuuden-
valitysta kaytiavai siirtotiet.

Vuororenkaan komponentit

Vuororengas tarjoaa ensi vaiheessaan
mahdollisuuden lii t taa toisiinsa alyk-
kaita tyoasemia, siis henkilokohtaisia
tietokoneita (PC), esim. IBM PC:ita.
PC:ssa tulee olla standardia noudatta-
va verkkolii tanta. Liitettavien asemien
maara on korkeintaan 260. Tama luku-
maara ei johdu vuororenkaan arkki-
t eh tuur i s t a vaan ajastuksen vaaristy-
misesta kehyksen kulkiessa asemalta
toiselle vuororenkaassa. Asemien toi-
siinsa liittaminen tapahtuu kaapeloin-
likeskit t imien avulla.

Kaapelointikeskitin

Kaapelointikeskitin 8228 (Multistati-
on Access Unit) on se vuororenkaan
komponentti , joka muodostaa lahti-
verkosta loogisen renkaan. 8228-yksi-
kossa on kahdeksan liitantaa PC-lait-
teiden liittamista varten. Lisaksi on
kaksi l i i tantaa 8228-yksikoiden toisiin-
sa liittamista varten (Ring Out ja Ring
In). Keskiuimia voidaan ketjuttaa toi-
siinsa enintaan 33 kappaletta siten, et-
ta RO- ja Rl-li i tannat tulevat vastak-
kain. Lisaksi ketjun viimeisen 8228:n
RC) on liitettava ensimmaisen 8228:n
Rl-l i i tantaan.

Kaapeloint ikeski t in ei vaadi muuta
virlalahdetta kuin siihen liitetyt tyo-
asemat . Tyoaseman sovi t inkort is ta
saa l av i cn j a n n i l t e i d e n perusteel la
8228 tekee tarvittavat kytkennat verk-
koon tai pois verkosta. Verkkoon liit-
tyminen \ rie aikaa noin 30 sekuntia, mi-
ka j o h l u u lahinna loogisen lii tannan
larkistuksesta.

Sovitinkortti

Alykkaan tyoaseman liiltamiseksi vuo-
rorenkaaseen larvitaan sovilinkortti
( IBM Token Ring Network PC Adap-
t e r ) . K o r t i n oma prosessori on ns.
Woodstock 2, joka on nopeampi kuin
IBM PC:n oma Intel 8088-prosessori.
Korti l la on lisaksi 32 kilotavua ohjel-
mamuistia ja kahdeksan kilotavua jaet-
tua luku/kirjoitusmuistia, jota kayte-
taan sovitinkortin ja PC:n oman kes-

kusyksikon valiseen kommunikointiin
ja joka sisallaa myos sovitinkortin pus-
kurimuislialueen. Kortin lukumuisti in
on myos tal lennet tu kullekin kortille
ominainen osoite.

Sovilinkortin tehtavana on toteuttaa
kaikki fyysisen tason ja osa siirtoyh-
teystason toiminnoista. Naita tehtavia
oval:

• va l tuuskehys ten (Token) tun-
nistaminen

• valtuuskehysten generointi
• osoitleiden tunnistaminen
• virheiden tarkistusja lokin muo-

dostaminen
• kehysten puskurointi
• siirtoyhteyden virheiden havait-

seminen
• ajastusten kontrollointi

Korttiin ssaltyy valmius toimia ns. ak-
tiivisena monitoriasemana,jokavalvoo
valtuuskehyksien laillisuutta verkossa.
Muut so\ ' i t inkortit ovat koko ajan val-
mi ina o t t amaan i tsel leen monito-
riaseman tehtavat, mikali aktiivinen
monitori jaii pois verkosta. Tama mo-
nitorointi tapahtuu sovitinkortin yh-
teyskaytannon kasittelypiirissa. Muita
taman piirin loiminloja ovat tarkistus-
summien laskeminen, valtuuksien ka-
sittely, virheiden havaitseminen ja jae-
tun muistin kasittely.

Kaapelointi

Sovi t inkor t t i kytketaan kaapelointi-
keskit t imeen kierretylla parikaapelil-
la. Sovitinkortin l i i t in on yhdeksanna-
painen D-liitin ja keskitlimen l i i t in
hermai rod i i t t inen IBM-kaapelointi-
jarjeslelman mukainen liitin. Renkaan
fyysinen kaapeloint i on kokonaan
IBM-kaapelointijarjestelman mukai-
nen. Kierrettyparikaapelivoiollajoko
tyypin 1 punospaallysteisella kaapeli-
vaipalla suojatlua kupari johtimista
kaksoisparikaapelia tai tyypin 3 suo-
jaamatonta kaksoisparikaapelia. Mo-
lemmilla kuparitN'ypeilla voidaan lii-
kennoida nopeudella 4 Mbit/'s. Tyypin
3 kaapelilla liitetty PC voi sijaita kor-
keintaan 45 metrin paassa kaapelointi-
keskittimesta, kun taas tyypin 1 kaape-
lilla l i i tet ty PC voi sijaita 100 metrin
paassa. Lisaksi tyypin 3 kaapeli ei so-
vellu kaytetlavaksi hairiollisissa ympa-
ristoissa suojavaipan puu t tumisen
vuoksi.

Kaapelointikeskit t imet ovat myos osa
IBM-kaapeloint i jar jestelmaa. Keski-

tin on mitoileltu siten, etla se sopii
rack-mallisena suoraan kaapelointi-
jarjestelman kaappiin. Mikali kaape-
loinnissa ei kayteta IBM-kaapelointi-
j a r j e s t e l m a a , voidaan k e s k i t t i m i a
hankkia myos seinalle s i joi tet tavina
malleina.

Liikennointi verkossa

Vuororenkaassa kaytetaan jaelun tie-
donsiirlotien hal l intaan ja varaukseen
va l tuudenva l i t y smene te lmaa . Lupa
siirtotien kayttoon valittyy siis ren-
kaassa asemalta toiselle erityisen val-
tuuskehyksen mukana.

Valtuuskehyksessa on mukana t i la-
kentta, joka ilmaisee, onko valtuuske-
hys vapaa vai varat tu. Asema, jolla on
lahetettavaa, tarkkailee kiertavaa val-
tuuskehysta ja huomatessaan sen va-
paaksi asema merkitsee lilan \ a r a t u k -
si, lisaa kehykseen lahettajan ja vas-
taanottajan osoitleel ja lahetettavan
tiedon. Muut renkaassa oleval asemat
tarkkailevat kehysta ja se asema, joka
lunnistaa oman osotteensa vastaanot-
tajaosoite-kentasta, kopioi tiedot itsel-
leen, merkitsee kehyksen kopioiduksi
ja liihettaa kehyksen uudelleen renkaa-
seen. Alkuperainen lahetlaja poistaa
kehyksen saatuaan tiedot kchyksesta,
mikal i kopioint ia osoittava h i t t i on
piialla, seka tyhjentaa muut tarpeetto-
mat kenlat ja lahetlaa tyhjiin val luus-
kehyksen renkaaseen. Tallainen val-
tuudenval i tysmenelelma toimii yhta
aikaa erikseen useissa siltojen avulla
toisiinsa kyiketyissa renkaissa. Silta on
renkaan kannalta vain yksi solmu ren-
kaassa. Jos tieto on osoitetlu loiseen
renkaaseen, jaa sillan tehtavaksi re i t i t -
taa tielo oikeaan osoitteeseensa.

Renkaassa kiertavii val tuuskehys on
varsinainen inlormaaliokehyksen ali-
joukko ja koostuu alku- ja loppuero-
tuskehyksen lisaksi varauksen ohjaus
(Access Control)-keniasta. Se sisaltaa
seuraavia tietoja:

• pr ior i teet t ib i t i t
• val tuusbit t i
• monitoribitt
• prioriteetin varausbitit

Erotuskentt ien pituus on kahdeksan
bi t t ia , joten koko valtuuskehyksen pi-
tuus on 24 b i t t i a .

Teksti on lyhennelma Tjmo Mustosen se-
rrynaariesifelmasta ATK-mstituutissa
12.11 1986.
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Commodore PC/AT
-80286 keskussuoritin
-10MHz kellotauus
-1MB keskusmuisti
-1.2MB levyasema
malH 40/40
-40MB kovalevy

P-EGA-nay tonoh jain
pMnta 11.900,-
Lfaalli 40/20

-20MB kovalevy
||ICGA-naytonoh^un

8.900,-

kannettavat mikrot
SupersPORT 20(AT) 19.95O,- ovh. 29.950,-
SupersPORT 20(XT) 14.95O,- ovh. 21.900,-

Pohj. Makasiinik. 4 00130 HKI
puh. 179465 fax. 171361


