
PC-KBVTTflJfl 3
89

PC-kayttajat ry:n jasenlehti

1-BRACE/1 2-BRACE/2 3-BRACKET 4-BREAKBOX S-CRECTNGL S-CTRWNOL

7-CUBE/1 8-CUBE/2 9-OJBE/3 10-CUBE/4 11-MSK/1 12-D1SK/2

13-DISKPACK

PP

Dnaaannan
aaaaaaDDD

ID
mnnnnnrni

LJl

OD
DO

14-KEYBQARO 15-KEYS/1 16-KEYS/2 17-LTN080LT 18-MAGTAPE

19-MUSIC

•II
r
I
t

1 £
H

20-PRNTPAGE 21-PRTOUT 22-PYRAMID 23-REEL 24-RRECTNGL

25-RTRIANGL 26-SEGTRI 27-SHIQD 28-WPE 28-TMSK 30-TVAKT

Paatoimittaja: Tapio Hietamaki Puh. (t) 151 3253

Toimitus: Erkki Tenkula, Ari Jarmala

Postiosoite: PC-kayttajat ry, PL 494, 00101 HELSINKI



PC-KAYTTAJA 3/1989

PC-kayttajat ry

Toimihenkilot

Puheenjohtaja: Ari Jarmala puh. 912-1441 (tyb)
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)
Modeemiasetukset: 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 yla'osa 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 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 180mk
Opiskelijajasen 80 mk
Toissijainen jasen (jos kuulut jo johonkin toiseen yhdistykseen liitossa) 40 mk
Perhejasen yos 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
jostain aktuellista aiheesta. Alustuksen jalkeen sana on vapaa Kokouksissa on myos tarjolla joitakin merkittavimpia PD- ja
SW-ohjelmia kopioimista varten.
Seka kevat- etta syyskaudella jarjestetaan 3-4 yritysvierailua tai esitelmatilaisuutta, joissa kasitella'an etupaassa ajankohtaisia
tuoteuutuuksia.

Yhdistyksen postiosoite
PC-kaytta|at ry
PL 494
00101 HELSINKI
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SAA ja Memo

Tyopaikallani on nyt kaytossa ensimmainen
SAA-arkkitehtuuria noudattava sovellus suur-

koneymparistossa. Kysymyksessa on sanomanvali-
tysjarjestelma Memon versio 3.0. Kun ohjelma on
ollut kaytossa jo jonkin aikaa, voi siita esittaa muu-
tamia havaintoja. Alku ei nayta kovin lupaavalta.

Vika ei kuitenkaan ole yksinomaan ohjelmassa,
vaan myos laitteistossa, jolla ohjelmaa kaytetaan.
Hiiren pitaisi kuulua ehdottomasti mukaan ja tyo-
asemana pitaisi olla alykas mikro, jossa on kor-
keatasoinen naytto grafiikkaominaisuuksineen.
Talloin myos Memo-ohjelma voisi olla grafiikka-
pohjainen, jolloin paastaan siihen joustavuuteen,
mihin SAA-arkkitehtuurilla pyritaan.

Memo-ohjelmatuote sisaltaa kohovalikol, jois-
ta pitaisi tehda valintoja. Jotta valikot saisi

avattua, pitaa kohdistin siirtaa tiettyyn paikkaan
kuvaruudun ylaosaan. Kohdistimen liikuttelu on
varsin hankalaa tyhmalla paatteella nuolinappain-
ten avulla. Monilla on viela kaytossa tyhmat paat-
teet, joten hankaluuksia on itse kullakin. Hiiren
kaytto on mielestani valttamatonta kohovalikoi-
den kasittelyyn ja valintojen suorittamiseen.

Poytakeskustelussa joku totesikin, etta tallaisten
sovellusten takia hiirien menekki lisaantyy mel-
koisesti. Eika tamakaan viela riita. Tyhmien paat-
teiden tilalle pitaisi saada alykkiiat mikrot, joihin

hiiren voi l i i t taa. Kaikkiin paatteisiin ei ole nimit-
tain mahdollista liittaa hiirla.

Itse olen kayttanyt hyvinkin paljon Windowsia ja
niui ta mikrosovelluksia, joissa on SAA-arkkiteh-
tuuria muistuttava kayttoliittyma valikoineen. Na-
ma sovellukset ovat grafiikkapohjaisia ja hiiren
kaytto on niissa mielestani valttamatonta. Nykyi-
nen Memo-versio on merkkipohjainen ja vain kal-
pea aavistus siita, mita grafiikalla saadaan aikaan.
Mm. liukuvalikot ja painonapit puuttuvat koko-
naan. Voisikin kysya, miksi tallaisia standardeja
yritetaan soveltaa puolittain. Tassa ei varmaan-
kaan toteudu SAA:n perimmainen tarkoitus. Ei-
han sovelluksen kayton pitaisi hankaloitua enti-
sesta. Yhtenaisen kayttoliittyman tarkoitus on
helpottaa sovelluksien kayttoa.

Memon uusi ominaisuus on kalenteri. Toimin-
to mahdollistaa muiden kayttajien kalenteri-

varausten katselun. Tama on kuitenkin melko
hankalaa, kun pitaisi aina muistaa ko. henkilon
kayttajatunnus (user ID). Luulisi tahankin loyty-
viin joustavamman menettelyn. Esimerkiksi su-
kunimella haku pitaisi olla mahdollista.

•» riela on paljon tekemista, ennen kuin SAA-ark-
V kitehtuuri saadaan sovitettua mikroymparis-
toon suurkoneymparistosta puhumattakaan.

Tapio Hietamaki
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Kansikuvassa on DispIayGraphics-ohjelmaan sisaltyvia valmiita kuvamalleja. Erkki Tenkula selostaa tarkemmin
DisplayGraphics-ohjelman ominaisuuksia sisasivuilla olevassa artikkelissaan.
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Puheenjohtajan palsta 3/8922.10.1989

Jalleen on aika ruveta sepustamaan
jotain palslantaytetta tallekin si-

vulle. Olen yrittanyt ehdotella paa-
toimiitaja Tapio Hietamaelle, etta
voisi kayttaa hieman normaalia suu-
rempaa kirjainkokoa naissa puheen-
johtajan palstoissa, mutta ei se lunnu
menevan lavitse. Nain ollen on mi-
nun taas tahankin lehteen riivittava
kokoon jotain jutunjuurta viiden ki-
lon verran.

Ensinnakin, yhdistyksen syysko-
k o u s p i d e t a a n t i i s t a i n a

28.11.1989 alkaen klo 18 Unisys Oy:n
tiloissa Nii t tykatu 8:ssa Espoon Niit-
tykummussa. Aluksi pidetaan syys-
kokous, jonka jalkeen isantamme
ovat luvanneet kertoa Unisysin toi-
minnasta ja tuotteista. Ovat pa luvan-
neet kahvitkin tarjota. Syyskokouk-
sessa kasiiellaan nailla nakymin vain
saantomaaraiset asiat: toimintasuun-
nitelma ja talousarvio vuodelle 1990
seka henkilovalinnat ensi vuodeksi.

•«7Titysvierailuja on jalleen kerran
JL onnis tut tu jarjestamaan. Odotet-

tavissa on vierailut Unisysin lisaksi
Businessmanille ja Simulille. Edelli-
nen esittelee meille toimintaansa ja
erityisesti julkaisujarjestelmien ny-
ky t i l anne t t a . Simul taasen esittaii
Windows-ohjelmia, kuten Designer
tai Pagemaker. Vierailujen ajankoh-
dat ja tarkat paikat lienevat saatettu
ka ikk ien tietoon vuoden kolmannes-
sa jasenkirjeessa, jonka olisi jo pita-
nyt saapua tata lukiessasi.

Ti istaikokoukset jatkuvat entiseen
malli in - ohjelmat ovat selvilla

joulukuuhun asti. Tammikuun ko-
kouksesta ei ole varmaa tietoa, kuten
ei ole aiempinakaan vuosina ollut,
silla ohjelmat saadaan yleensa jarjes-
tykseen vasta helmikuuhun mennes-
sa. No, syksyn kokoukset ovat kuiten-
kin kondiksessa. Syyskuussa kasitte-
limme paikallisverkkojen syvinta ole-
musta. Lokakuun kokous pidetliin
melkeinpa salaa, koska siita ei saatu
tiedotetuksi paperiteitse kaikille ja-
senille. vaan ainoastaan sahkoposti-

laatikkomme ilmoitustaululla. Joka
lapauksessa aiheena lokakuussa oli
sahkopostilaatikot ja toiminta niissa.
( Sinansa hullua tiedottaa kokouk-
sesta vain sahkopostissa, jos tilaisuu-
dessa opastetaan boxien kayttoa...)
Marraskuun tiistaikokouksen aihee-
na on Turbo Pascal 5.5 ja OOP ( Ob-
ject Oriented Programming, oliokes-
keinen ohjelmointi). Mita OOP sit-
ten on? Alkaa minulta kysyko, vaan
menkaa kuulemaan se tiistaikokouk-
sessa. Joulukuussa aiheena ovat mik-
rojen tiedonhallinta. Yritamme saa-
da koolle eri tiedonhallintaohjelmi-
en aktiivikayttajia, jotka kertovat oh-
jelmansa hyvista ja huonoista puolis-
ta. Ja s i t ten viela, tammikuun ko-
kouksen pitaminen on hieman epa-
varmaa. Helmikuussa kokous var-
masti on.

O len saanut kaksi tiedustelua pai-
kallistoiminnan kayntiinsaatta-

miseksi - Kuopiosta ja Turusta. Se on
hyva. Yritan tassa naet hiki paassa
tolkut taa , ettii PC-Kayttiijat ei halua
olla ainoastaan paakaupunkiseudul-
la asuvien jasentensa yhdistys. Jos
vain suinkin mahdollista, hallitus tu-
kee aluetoimintaa. Ongelmana tassa
luntuu olevan se, etta oikeastaan ku-
kaan ei uskalla tahi viitsi heittaa en-
simmaista kiveii (eh?). Siis tarvitaan
primus motor, joka saattaa paikka-
kunnalla asuvat yhdistyksen jasenet
kokoon. Ottakaapa yhteytta minuun
- puh. 912-144274 (tyo).

O len viime aikoina tyossani oman
toimen ohella selvitellyt mah-

dollisuuksia hankkia halvalla mikro-
tietokoneita harrastuskayttoon. On
todettava, etta suomalaisilta myyjilta
saa jonkinverran alennusta mikrois-
ta, kunhan kerralla hankittavat maa-
rat liikkuvat kymmenissa tai sadois-
sa. Kuitenkaan alennus ei ole niin
suuri kuin voisi puusta katsoen odot-
taa. XT:n yksivarimonitorilla ja 20
MB:n lexyllii nayttaa saavan kaupas-
ta ulos, kun latoo tiskiin 7000 FIM.
AT:t maksavatkin sitten jo yli 10

kmk. Nyt on kuitenkin niin, etta en
suosittelisi mikron ostamista lahim-
pien kahden kuukauden aikana.
Hinnat nimittain laskevat tana aika-
na enemman kuin sen tavallisen 3 %
kuukaudessa. Markkinoi l le tulee
syksyn kuluessa uusia 80486 -proses-
sorille tehtyja huippumikroja, jotka
painavat 386:n hintoja alaspain. Ta-
mii taas johtaa siihen, etta AT:den
hintojen pitaisi tulla alas samalle ta-
solle kuin XT:den. Hintatietoiset
odattavat. Toinen merkittava seikka
on se, etta 80386SX -mikrojen hinto-
jen p i ta i s i myos alkaa lahestya
AT:den hintoja - jos SX ja AT ovat
samassa hintaluokassa, kannat taa
eparoimatta ostaa SX, jossa on kaik-
ki 386:n edut, mutta ei 386 hintaa.

Eri mikrotyyppien hintaluokat talla
hetkellii ( lokakuussa ) ovat suurin-
piirtein ( tarkoitan siis, etta niista ei
kannata maksaa enempaa, koska nii-
tii saa niiillakin hinnoilla):

XT mv-monitori, 20 MB levy 8000
mk

AT vari-VGA monitor!, 40 MB levy
13000 mk

386SX vari-VGA, 40 MB 14000 mk

386 (25Mhz,Cache), vari-VGA, 40
MB 20000 mk

Lisaksi huomionarvoista on se, etta
muisli (RAM) on taas jalleen halpaa:
1 MB:sta RAM:ia ei kannata maksaa
eniia yli 800 markkaa. Kun valitsee
sellaisen mikron, jossa emolevylle voi
t u n k e a 4 - 8 MB muistia, tulee kalus-
tus edulliseksi, koska ei tarvita erilli-
sia laajennuskortteja. 386(SX)-mik-
rot ovat siita katevia, etta niissa suu-
ri muisti voidaan maaritella ohjel-
mallisesti joko jatketuksi tai laajen-
netuksi muistiksi.

Eipa sitten muuta kuin kuulumisiin.
Ja muistakaa, huomenna mikrot ovat
halvempia.

Ari Jarmala
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Yhteenveto 27.9.1989 Viestivakka Oy:n vierailusta

Viestivakka Oy on uusi mikrokou-
lutusta tarjoava yritys, joka sijait-
see rauhallisessa maalaisympa-
ristossa Jarvenpaan tienoilla n. 40
km Helsingista. Yritys on viestin-
nan kokonaispalvelun talo, jossa
tarkeimmat koulutusaiheet ovat
Lotus-tuotteet. Vierailun varsinai-
sena aiheena oli tietotiikenne.

Ensimmaisen esityksen aiheena oli-
val erilaiset tiedonsiirtotiet ja nii-

den tarjoamat mahdollisuudet. Tassa
kasileltiin mm. seuraavat vaihtoehdot:

* Datex- piirikytkentainen linja, jossa
liedonsiirtonopeus voi olla enintaan
9600 b/s.

* Datel - muodostuu kiinteista vuok-
ratuista linjoista, joilla siirtonopeus on
64 kb/s.

* Datapak - valintainen pakettiverkko,
jonka siirtonopeuden ratkaisee kaytet-
tavan modeemin nopeus ja on siis
eneintaiin 9600 b/s.

Datexin ja Datapakin kayttoon tarvi-
taan normaali modeemi, jolla soitetaan
tietoverkon keskittimeen paikallispu-
helun hinnalla.

Keskittimesta eteenpain tieto siirtyy-
kin varsinaista dataverkkoa pitkin, jo-
ka on tosin voitu toteuttaa puhelinver-
kossa. Joka tapauksessa kayttaja ei jou-
du maksamaan kaukopuhelumaksua.
Ilmaiseksi ei tama kuitenkaan tule,
koska naissa verkoissa laskutus perus-
tuu joko kuukausimaksuun (Datex) tai
siirretyn tiedon mau'raan (Datapak).
Kuitenkin esim. Datapakissa on yh-
dentekevaa, ollaanko yhteydessa Hel-
sinkiin, Hameenlinnaan vai Hongkon-
giin - maksu maaraytyy tietomaaran ei-
ka etaisyyden mukaan.

Datel taas on kiinteisiin vuokralinjoi-
hin pohjautuva melko nopea tiedon-
siirtotie, jonka kustannukset muodos-
tuvat kiinteasta kuukausimaksusta - ei
ole valia, miten paljon tietoa linjassa
siirretaan. Kiinlea Datel-linja soveltuu
esimerkiksi organisaatioiden valiseen
vilkkaaseen liikenleeseen ja silla voi
yhdistaa esim. eri paikkakunnilla si-
jaitsevia lahiverkkoja toisiinsa, mikali
niita ei haluta kayttaa yhdessa taysin la-

pinakyvasti, mika taas vaatisi valokui-
tuyhteyden luomista.

Esityksissa ja yleisokysymyksissa sivut-
tiin myos modeemien tekniikkaa.

Todettiin mm. seuraavat perusasiaf.

* Modeemin tehokkuus riippuu ensi
kadessa sen siirtonopeudesta, joka il-
maistaan yksikossa bittia/sekunti, b/s.
Harrastelijakayton modeemeissa siir-
tonopeus on yleisimmin 1200 b/s. Tal-
laisia V.22-siirtoprotokollaa kayttavia
modeemikortteja saa ostaa PC:hin jo
alle 900 markalla. Kehitys kulkee kui-
tenkin koko ajan kohti suurempia no-
peuksia: V.22bis-modeemien siir-
tonopeus on 2400 b/s. Na'iden hinnat
ovat PC-korttina n. 1400 mk. Uusin ja
nopein tulokas on V.32-protokolla, jo-
ta kayttavat modeemit pystyvat siir-
tonopeuteen 9600 b/s, mutta laitteet
maksavatkin viela n. 10000 mk.

* Tiedonsiirtonopeus, bittia sekunnis-
sa, voidaan kiisittaa, kun muistetaan,
etla tavallisesti yhden merkin siirtami-
seen tarvitaan 10 bittia ( 1 aloitus-, 8
data- ja 1 lopetusbitti ). Nain siis esi-
merkiksi 1200b/s-modeemipystyysiir-
tamaa'n sekunnissa n. 120 merkkia.

* Kehittyneimmissa modeemeissa on
mukana laitetasolla toteutettu vir-
heenkorjaus: puhelinlinjat eivat ole
koskaan la'ysin virheettomia, vaan sil-
loin talloin bitit pomppivat ja kaantyi-
levat. Ilman virheenkorjausta siirretta-
va tieto muuttuujasenakyy yleisimmin
tekstissa ns. roskana, joka muodostuu
mita' kummallisimmisista merkeis-
ta%&#£," /?"!. Virheenkorjaava mo-
deemi havailsee virheet ja pyyta'a lahet-
tavaa modeemia toistamaan lahetyk-
sen, kunnes siirto onnistuu virheitta.
Virheenkorjaus perustuu useimmiten
joko LAPB- tai MNP-tapoihin. Kui-
tenkaan virheenkorjaava modeemi ei
ole valttamattomyys vaan vielakin suu-
rin osa kaytossa olevista modeemeista
toimii ilman virheenkorjausta.

* Siirreitiiessa tiedostoja modeemeit-
se kaytetaiin jotain tiedonsiirtoprolo-
kollaa eli ohjelmaa, joka tarkistaa siir-
ron oikeellisuuden. Tunnettuja proto-
kollia ovat esim. Kermit, Xmodem ja

Zmodem. Nain itse modeemin ei tar-
vitse olla virheenkorjaava.

Dataa voidaan siirtaa myos radioteitse.
Tama ei edes vaadi mitaan kummalli-
sia viritelmiakaan - jos vain kytketaan
modeemi NMT-puhelimeen. Modee-
milleon merkityksetonta, siirtyyko pu-
helu kaapeleita, mikroaaltoja vai ra-
dioaaltoja pitkin.

Pelkkia radioaaltojakin voidaan kayt-
taa tiedonsiirtoon kuten radioamatoo-
ripiireissa tehdaan: data moduloidaan
aalloille, jolloin kuka tahansa voi sen
kuulla ja purkaa, mutta tama on kai-
kelle amatooritoiminnalle tuttua. Tie-
donsiirtonopeus talla tavoin on nyky-
aiin 1200 b/s. Matti Meikalaisen on
kuitenkin tyytyminen puhelinverkon
kayttoon, koska amatoorilupaa ei niin
vain saa ja radioliikenne on tiukasti
saanneltya.

Telesampo

XXX:n edustaja esitteli Telesammon
monipuolisia palveluja, joita ovat:

* yhteys tietopankkeihin Easynetin
kautta

* sahkoposti

* telexien ja telefaxien lahettaminen

* uutiset ja saa

* yhteys muiden maiden Videotex -
palveluihin

* tai vaikkapa Vantaalle saapuvien
lentojen etsiskely

* ynna paljon muutakin

Telesampoa voi kayttaa joko PC:n tie-
toliikenneohjelmalla tai Videotex-
paatteella. Jos PC on kaytettavissa,
kannattaa ehdottomasti kayttaa sita.

Telesampo maksaa 50 mk/kk + 30
p/min + paikallispuhelumaksun.

Sahkoposti maksaa 20 p/sanoma Vies-
tilinjan tarjoamassa palvelussa ja 25
p/sanoma Teleboxissa. Uutiset maksa-
vat 24 p/min ja porssitiedot 250 mk
kuukaudessa. Telesammossa on toki
monia taysin ilmaisiakin palveluita -
palvelun hinta on ilmoitettu selkeasti
valikoissa.

Ari Jarmala
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DisplayGraphics-grafiikkaohjelma

DisplayGraphics on DOS-ympa-
ristossa toimiva grafiikkaohjel-
misto. Sen avulla voidaan tehda
piirroksia, pelkkaa tekstia sisal-
tavia kuvia (esim. tekstikalvoja)
ja business-grafiikkaa. Kaytetta-
vissa on mm. tuhat valmista ku-
vaa. DisplayGraphicsia kayte-
taan hiiren avulla. Hiirella vali-
taan sopivia ikoneja ja toiminto-
palkkeja ja sijoitetaan kuvia nay-
tolle.

DisplayGraphics-kuvia voidaan
siirtaa moniin eri tuotteisiin ja ta-
kaisin. Yhteyks ia on mm.
GDDMiaan, taulukkolaskenta-,
juikaisu- ja tekstinka'sittelyohjel-
mistoihin. DisplayGraphicsilla
tuotettuja kuvia voi tulostaa eri-
tyyppisille kirjoittimille ja piirtu-
reille, jotka on kytketty suoraan
mikroon.

Laitteistovaatimukset

Lai l te i s to l ta vaaditaan seuraavia
ominai'suuksia:

80280- tai 80386-mikro, jossa vahin-
taan 640 kB keskusmuistia ja 512 kB
laajennettua muistia

r i i t t ava gra i i ikkasovi t in ( r i i p p u u
laitteistosta)

Microsoftin hi ir i (AT) tai IBM:n hii-
ri (80386)

seuraavat kirjoittimel ( tai vastaavat)
kelpaavat:

IBM 3812 Pageprinler, Model 1

IBM 3852 Color Jetprinter, Model 1
ja Model 2

IBM 4201 Proprinter, Model 001 ja
Model 002

IBM 4202 Proprinter XL

IBM 4207 Proprinter X24

IBM 4208 Proprinter XL24

IBM 4216 Personal Pageprinter

IBM 5152 Graphics Printer

IBM 5201 Quietwriter, Model 2

IBM 5202 Quietwriter I I I

seuraaval p i i r tur i t (tai vastaavat)
kelpaavat:

IBM 7372 Color Plotter (= HP:n
7475A)

IBM 7374 Color Plotter

IBM 7375 Color Plotter, Model 2

IBM 6180 Color Plotter (= HP:n
7440 A)

IBM 6182 Auto Feed Color Plotter,
Model 1 ( = HP:n 7550A)

IBM 6184 Color Plotter

IBM 6186 Color Plotter, Model 1 ja
Model 2

Ohjelmistovaatimukset

Kayitqjarjestelmaksi vaaditaan DOS
3.3 tai uudempi.

Piirrokset (Graphic Drawing
Editor)

DisplayGraphicsin kuvat tehdaan
valitsemalla hiirella ruudulta eri ku-
vaelementleja ja niille at t r ibuutteja.
Kayteltavissa oval tekstit, suorat vii-
vat , kaaret, laulikot, ympyrat, moni-
kulmiot ja \ upaamuoloinen piirtami-
nen. Ruudullaolevia kuvaelemenlte-
ja voidaan hi iren avulla siirtaa pai-
kasla toiseen, skaalata (venyttaa lai
kutistaa), kiertiia, peilata, zoomala,
ryhmi te l l a , pyoristaa kulrnia yms.
Kuvaelementt ien vari voidaan \'alita
16 eri mahclollisuudesta, viivan pak-
suuksia on \alittavissa 2 erilaista, vii-
vatyyppejii on 7, erilaisia nuolia 1M ja
elemenltien sisaosal voidaan varjos-
taa 16 eri tavalla. Tekstit voidaan kir-
joittaa 66 eri kirjasintyypilla (lisaii
voidaan tan iilaessa luoda hoslin vec-
tor symbol editorilla ja siirtaa mik-
roon), k i r ja in ten koko voidaan valita
vapaasti kuten myos kirjainlen vi-
nous ja lekstin kirjoitussuunta (vaa-
kaan, pystyyn lai vinoon, kulma voi-
daan anlaa asleina lai radiaaneina).

Kaylettavan piirrosalan taustavari ja
koko (sentit tai tuumat ) voidaan va-
li ta. Piirtamisen avuksi voidaan nay-
lolle otlaa mukaan mit taruudukko
(sentit tai tuumat) .

DisplayGraphics sisaltaa 57 kuvakir-
jastoa, joissa on yhteensa tuhat val-
mista kuvaa. Kuvat oval poimittavis-
sa kayttajan haluamaan paikkaan
ruudulle. Kuvakirjastoihin voidaan
lisa'ta/poistaa uusia kuvia. Myos ku-
vakirjastoja voidaan lisata.

Kuvia voidaan kerrostaa niiytolle.
Kerroksia voi olla enintaan viisi. Ker-
rokset saadaan nakyviin joko yksi
kerrallaan tai kaikki yhdella kertaa,
jolloin naytolla oval kaikkien kerros-
ten sisaltamat kuvat paallekkain. Ku-
vat voidaan tallettaa joko jokainen
kerros erikseen lai kaikki kerrokset
voidaan talletuksessa yhdistaa yh-
deksi kuvaksi.

Tekstit (Text Chart Editor)

DisplayGraphicsin Text Chart Edi-
lor-osa mahdollistaa helpon kalvojen
leon. Ikoneista valitaan, halutaanko
tehda otsikko, lista, lista ranskalaisin
viivoin (viivojen tilalle voidaan valita
myos muita symboleja) vai t au lukko .
Tekstin tyyppi ja muut ominaisuudet
valitaan kuten piirto-osan puolella-
kin.

Jos tekstit talletetaan kuvina (PIF-
tiedosto), voidaan tekstejii ja piirrok-
sia yhdistella Graphics Drawing Edi-
tor-osassa. Nain saadaan kalvoihin
mukaan esim. yrityksen logo.

Business-grafiikka (Graphic
Chart Editor)

Business-grafiikan liihtotiedot voi-
daan lukea taulukkolaskentaohjel-
masta DIF-tiedostona tai luvut voi-
daan syoltaa naylolle taulukkoon.
Taulukkoa voidaan editoida: sarak-
keista ja riveista voidaan mm. muo-
dostaa uusia sarakkeita tai riveja va-
kiona olevilla tilastollisilla tunktioil-
la (esim. keskiarvo, varianssi ja kor-
relaatiokerroin) tai itse muodoste-
tuil la kaavoilla. Kaavoissa voidaan
kayttaa normaalien matemaattisten
ja loogisten operaattoreiden lisaksi
neljaakymmentii funkt io ta tai va-
kiota. Kaytettavissa ovat esim. tri-
gonometriset lunktiot, satunnaislu-
kugeneraattori ja anneltujen luku jen
sovilus polynomeihin.
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Graphic Chart Edilorilla voidaan
muodostaa 13 eri tyypin kuvioita (li-
ne graph, surface chart, histogram,
scattergram, needle chart, bar chart,
pie char i , Venn diagram, tower
chart, polar-line graph, polar-surfa-
ce, polar-histogram ja table chart).
Yhteen kuvaan voidaan yhdistella
erityyppisia kuvioita. Kuvaan voi-
daan lisata otsikoita, selitysteksteja
yms. ja kuvaa voidaan muotoilla mo-
nipuolisesti. Kun kuva talletetaan
Graphics Chart Editor-osan edellyt-
tamaan muotoon (PIF), kuva voi-
daan yhdistaa muihin kuviin (esim.

logo voidaan lisata kuvioon mu-
kaan).

Yhteenveto

DisplayGraphics on erittain moni-
puolinen grafiikkaohjelmisto. Silla
voidaan tehda korkealaatuisia piir-
roksia, kalvoja ja business-grafiikkaa
nopeasti. Hiirenkayttoonhelppoaja
Help-valinta antaa ohjeita ongelmi-
en tullen.

Monipuolisuus tuo mukanaan paljon
erilaisia valinloja. DisplayGraphcsin
ominaisuuksien hyodyntaminen vaa-
tii opiskelua. Tuotteen mukana tulee

kolme manuaalia (noin 6 sentin pak-
suinen nippu paperia). Kun lukee va-
jaan 100-sivuisen Primer-osan, jossa
on paljon kuvia, osaa kayttaa Disp-
layGraphicsia tyydyttavasti. Disp-
layGraphics muistuttaa paljon ison
konen ICUa (Interacive Chart Utili-
ty), joten ICUa kayttaneet paasevat
nopeasti sisiian Graphic Chart Edi-
tor-osaan.

DisplayGraphics on hyva ohjelma.
Viela paremmaksi se tulee, kun siila
toivon mukaan joskus saadaan verk-
koversio ja OS/2:n alia toimiva ver-
sio.

Erkki Tenkula

Tiistaikokous 12.9.1989 ATK-lnstituutissa

Kokouksen aiheena olivat paikallis-
verkot. Aluksi Martti Laiho ATK-lnsti-
tuutista kertoi lyhyesti instituutin mik-
roluokan Token-Ring-verkosta. Ta-
man ja lkeen Samuli Kaila selvitti
Munkkiniemen Yhteiskoulun Novellin
ohjelmistoihin perustuvaa verkkoa, jo-
ta kaytetaan opetustyon apuna.

Keskusteluissa todettiin mm. seuraavaa:

* Paikal l isverkon siirlonopeus vaihtelee
verkkotyypin mukaan.

Hitaimmat oval nopeudeltaan n. 1 Mb/s,
joikul 4 Mb/s kuien esim. Token Ring ja
ioikul 10 Mb/s kuten yleisimmat Ethernet-

kot.

* V'erkko voi olla joko vayla ( periaattees-
sa suora johio ) lai yhienainen rengas.

* Koska nykyisel verkot eivat ole laajakais-
jia vaan kaniataajuisia, voi verkkoa kayt-

laa kerrallaan va in yksi lahettaja. Verkon
varaamiseen on kaksi suosiltua tapaa: kil-
pavaraus ja vuoronsiirto.

* Elhernet on lyypillinen kilpavarausverk-
ko - jokainen asema voi lahettaa verkkoon
vieslin milloin tahansa. Se joka ensinna eh-
lii, saa v ieslinsa perille. Jos kaksi tai useam-
pia asemia liiheiiaa verkkoon samaan ai-
kaan, kunpikaan ei saa viestiaan perille, jol-
loin molemmai odottavat satunnaisen ajan
ja yritiaval laheiiaa uudestaan. Jos verkko
nyt on lyhjii. ensinna lahetlava saa vieslinsa
perille. Kilpa\araus on lehoton menetel-
ma.jos verkko on kovin kuormitettu, koska
silloin viestien yhteenlormayksia saltuu
usein ja tehollinen siirlonopeus hidastuu.

" Vuoronsiirto\'erkossa vallilsee parempi
j a r j e s i v s K u k i n asema saa vuoronperaan

asemalla on jotain lahetettavaa, se kayttaa
oikeuttaan. Jos ei, se siirtaii vuoron seuraa-
valle asemalle. Vuoronsiirtoverkossa vies-
tit eivat siis tormaile toisiinsa, joten kiiytan-
nossa paastaan liihemmas verkon teoreet-
tista siirtonopeutta kuin kilpavarausver-
koissa.

* Teoreettinen siirlonopeus jaa usein leo-
reettiseksi: vaikka esimerkiksi Ethernet-
verkon nopeus on 2,5 -kertainen Token
Ringiin nahden, ei todellista nopeuseroa
kuormitetussa verkossa juurikaan ole. El-
hernel kayttaa kilpavarausperiaatetta ja
Token Ring vuoronsiirtoa.

* Jos verkolla on vain vahan kayttoa, siir-
tonopeus on kaikilla verkoilla riittava - no-
peulta rajoittaa talloin umpilevyjen ja verk-
kokoritien nopeus. Monissa AT-tasonkaan
mikroissa umpilevyjalevyohjaineivat kyke-
ne ylillamaan 200 KB/s (eli 1,6 Mb/s) siir-
tonopeutta.

* Kuormitelussa verkossa nopeuserot tule-
vat esiin, vaikkakin tama vaatii vahintaan
kymmenia aktiivisia kayttajia verkkoon.
Kilpavarausmenetelmissa viestien yhteen-
tormaykset hidastavat verkkoa selvasti.

Paikallisverkki)jen hyodyt tulivat myos lis-
tatuksi:

* Voidaan kayltaa ohjelmisla verkkoversi-
oita, jolloin ohjelmien hinta kayttajiia koh-
ti on edullisempi kuin erillisilla ohjelmilla.
Lisaksi ohjelmien paivittaminen on help-
poa, koska rihtaa, kun piiivitetaan verkko-
palvelijassa oleva ohjelma.

* Verkossa voi lahettaa sahkopostia toisil-
le kayttaj i l le .

* Verkkoon liitettyja oheislaitteita voi ja-
kaa kayttajien kesken.

* Voidaan kayttaa levy(kkee)ttomia tyo-
asemia.

* Varakopiointi helpottuu, kun tyotiedos-
tot voidaan varmistaa verkon kautta palve-
lijan levylle.

* Voidaan kaytta yhteisia hakemistoja ja
tiedostoja.

* Verkossa voi ainakin yrittaa toteuttaa tie-
tosuojaa, mika erillisissa mikroissa on han-
kalaa.

Paikallisverkkoista on toki vaivaa ja haitto-
jakin:

* Verkko-ohjelmia ei voi kayttaa, jos verk-
ko syysta tai toisesta ei toimi.

* Verkon ylliipito on vaativaaja joskus tyo-
lastakin.

* Verkko on kallis.

Paikallisverkkoja voi yhdistaa toisiinsa, jol-
loin voidaan luoda suuri naennaisesti yhte-
nainen verkko. Toisiinsa liitetyt verkot voi-
vat sijaita samassa talossa, samalla paikka-
kunnalla tai vaikka eri paikkakunnilla. Jos
verkot ovat fyysisesti lahekkain, voidaan lii-
tos tehda helposti yhta nopeaksi kuin itse
verkko. Jos taas verkot ovat kaukana toisis-
taan, tarvitaan niiden liittamiseen joko pu-
helinlaitosten tai muiden tiedonsiirtoyri-
tysten apua: verkot voi liittaa kiintealla 64
kb/s -linjalla ( mm. Datel ) tai uusinta tek-
niikkaa kayttaen valokuidun avulla, jolloin
siirtonopeus saadaan vahintaan samaksi
kuin itse paikallisverkoissakin.
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Operating System/2

OS/2 (Operating System/2) on 80286 ja 80386-mikrojen moniajokayttojarjes-
telma. Siihen kuuluu DOSin toimintojen lisaksi moniajo, virtuaalimuistin hal-
linta, 16 megatavun keskusmuistin osoitus ja versiosta 1.1 lahtien Windowsia
muistuttava graafinen kayttoliittyma. Laajennettu versio sisaltaa lisaksi SQL-
relaatiotietokannan, tietoliikenneyhteydet ja lahiverkon hallinnan.

Lahes kaikki vanhat DOS-sovel-
lukset voidaan ajaa OS/2:n DOS-

istunnossa. Pelkka DOS-sovellusten
soviuaminen OS/2:lle ei riita, silla
silloin ei kayteta hyvaksi OS/2:n omi-
naisuuksia.

Ohjelmoijan kannalta OS/2 poistaa
la i t e r i ippuvuuden sovellusten to-
teut tamisessa. Kayttajan nakokul-
masta OS/2 tekee sovelluksista help-
pokayttoisia ja niiden ulkoasu on yh-
tenainen.

Talla hetkel la mikrojen yleisin kayl-
lojarjestelma DOS (Disk Operating
System) on peraisin vuodelta 1981
IBM PC:n ju lk i s t amisen ajoil ta.
Kaytiojarjestelma oli suunniteltu 16-
h i t t i s i l l e mikroille, joissa oli Intelin
808f>-suoritin. DOS on ku i t enk in
vanhentunut , parannuksista huoli-
matta, 32-bitlisten mikrojen hallitse-
massa maailmassa. Se ei osaa kayttaa
hyvakseen Intel in 80286- tai 80386-
prosessorin voimaa eika yli 640 kilo-
tavun muist iavaruut ta keskusmuis-
tista. OS/2, joka tuli markkinoille
joulukuussa 1987, on ensimmainen
\akava.stiotettavayritystamanongel-
man raikaisemiseksi.

Perusversio (OS/2 Standard
Edition)

OS/2 Standard Edition on 80286-
mikrojen yhden kayttajan moniajo-
kaytlojarjestelma. Kayttojarjestelma
on kaks i juko inen : DOS-istunnossa
(real mode) voidaan ajaa yhta DOS-
s o v e l l u s t a ja moniajois tunnossa
(prt)tected mode) eli varsinaisessa
OS, 2-tilassa voi olla kaynnissa 16 eri
isluntoa. iarjestelma varaa naista
nelja i s tuntoa ja loput 12 istuntoa
oval kayttajan sovellusten kaytetta-
\ issa. Jarjestelman istunnot ovat: oh-
jelmavalitsin, tausla-ajo, DOS-istun-
to ja virheenkiisittely.

Istunto (session) voi koostua useam-
masta prosessista. Jokaisella istun-
nolla on kaytcissaan oma looginen
naytto, nappaimisto ja hiiri. Prosessi
eli ohjelma voi sisaltaa useita saman-
aikaisesti suoritettavia saikeita. Saie
eli aliohjelma on pienin suoritettava
yksikko. Prosessi omistaa resurssit.
Jaetun muistin avulla hoidetaan pro-
sessien valinen tiedonvalitys (esimer-
kiksi RAM-semafori). Prosessien ja
sa'ikeiden valisesta tiedon valitykses-
ta ja yhteislen voimavarojen kaytosta
huolehditaan semaforien, signaalien,
putkien ja jonojen avulla.

Semaforien avulla huolehditaan sii-
ta, etta yhteisia resursseja pa'asee
vain yksi prosessi kerrallaan kaytta-
maan. Semaforilla on kerrallaan vain
yksi omistaja. Kun omistaja vapaut-
laa semaforin, voi seuraava ottaa sen
kayttoonsa.

Signaalit ovat viesteja, jotka tulevat
ohjelman ulkopuolella. Jos ohjel-
massa ei ole kasittelyrutiineja halut-
tu ihin signaaleihin, ne kasitellaa'n
oletuksiensa mukaisesti. Esimerkik-
si kun halutaan keskeyttaa ohjelma
painamalla Ctrl-Break, niin ohjelma
keskeytyy oletuksena ellei ohjelmas-
sa ole estetty sita.

Putken avulla huolehditaan kahden
prosessin valisesta tiedon valitykses-
ta. Toinen prosessi kirjoittaa tietoja
putkeen, josta toinen prosessi lukee
ne itselleen. Putki on idealtaan sa-
manlainen ku in perakkaistiedosto.

Jonot on icinen tapa valittaa tietoa
prosessien valilla. Kaikki prosessil
voivat kirjoittaa jonoon, mutta vain
yksi voi lukca tietoa jonosta.

Kay t t a j an kannalta ohjelmien suori-
tus nayttaa samanaikaiselta. Laite-
tasolla vain yksi ohjelma voi olla ker-
rallaan suorituksessa. Kukin sa'ie saa

periaatteessa samansuuruisen aika-
viipaleen. Kaytossaon kuitenkin kol-
me eri prioriteettiluokkaa, jossa kii-
reellisin saie otetaan ensimmaiseksi
suoritukseen ja odotustilassa oleva
saie siirretaan odotusjonoon. Aika-
krii t t inen prioriteetti on ylimman ta-
son prosesseille, jotka voisivat aihe-
ut taa toiminnall isen hairion ellei
maaraajassa anneta vastausta. Taval-
linen prioriteetti on istunnoille, jos-
sa edustaruuturyhma (istunto) omis-
taa nayton ja nappaimiston, kun taas
taustalla olevat ruuturyhmat eivat
ole ruudulla nakyvissa. Joutopriori-
teetti on alimman tason prioriteetli
taustasovelluksille, jotka eivat kayta
kuvaruutua.

DOS-istunnossa toimii suurin osa
vanhoista MS- ja PC-DOS-sovelluk-
sista moitteettomasti. Vain laitela-
heiset ohjelmat voivat tuottaa ongel-
mia. DOS-sovelluksia voidaan ajaa
vain yksi kappale kerrallaan ja ne voi-
vat olla enintaan 530 kilotavun ko-
koisia. Rajoitus johtuu siita, e t t a
DOS pystyy osoittamaan enintaan
640 kilotavua keskusmuistia ohjel-
malle ja kayttcijarjestelman pysyvasti
muistissa oleva osa sijaitsee la'Ha'
muistialueella.

OS, 2-tilassa voidaan kayttaa hyvaksi
16 megatavua keskusmuistia ja 1 gi-
gatavu naennaismuistia eli saman
verran, mita 80286-prosessori osaa
hyodyntaa. (Versiossa l.Ooliviela ra-
joituksena se, etla OS/2 ei osannut
osoittaa kovalevysta enempaa kuin
32 megatavua muistia kerrallaan eli
isompi kovalevy oli jaetlava useam-
paan partitioon.)

Hairiotilanteissa vian paikallistami-
nen voidaan suorittaa jal j i tysohjel-
man tai muistivedoksen avulla. Jalji-
tysohjelma tu tk i i sysleemin tilaa ajon
eri vaiheissa ja muistivedos voidaan
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talktiaa levykkeelle sen helken tilan-
teesta. Patch-ohjelmalla voidaan
korjata viottuneita ohjelmia auto-
maatlisesti tai tiedostosta kasin.

OS/2 kayttajan nakokulmasta

Sovellusten kaynnistys tapahtuu oh-
jelmavalitsimen avulla. Ohjelmava-
litsin on valikko, josta kaynnistetaan
isiuntojajosta voidaan menna katso-
maan istuntoa. Ohjelmavalitsimeen
paastaan Ctrl-Esc-nappainyhdistel-
malla ja istunnosta toiseen Ctrl-Alt-
nappainyhdistelmalla. Joka istun-
nolla on oma kuvaruutu tai ne voivat
olla kaynnissa taustallakin, jolloin ne
eivat tarvitse omaa kuvaruutua.
Kayttojarjestelmakomennot ovat sa-
rnoja kuin DOSissa. Kuitenkin jotkut
komennot toimivat vain DOS-istun-
nossa ja OS/2-istuntoja varten on tul-
lut uusia komentoja. CONFIG.SYS-
tiedostoon on tullut uusia maarityk-
sia ja OS/2-komentojonoja varten on
lisaa komentoja. Opastuskomennon
avulla saadaan selitykset kayttojar-
jestelman virheilmoituksista. Lisaksi
komennon avulla voidaan asettaa yla-
rivilla nakyva ohjerivi paalle tai pois
pa'alta. Perusversio on suomennettu
huhtikuussa 1988.

Tiedostorakenne on sama kuin DO-
Sissa eli vanhat DOS-levykkeet ovat
taysin yhteensopivia. Samalla levylla
voi olla DOS- ja OS/2-tiedostoja se-
kaisin. Uutta on se, etta levykkeita
alustettaessa niille annetaan sar-
janumero. koska moniajossa saattaisi

menna levykkeet sekaisin niita vaih-
dellessa.

Ohjelman asennus on yksinkertaista
ja on suoritettu kymmenessa minuu-
tissa. Asennus suoritetaan paketin
mukana tulevalla automatisoidulla
asennusohjelmalla, joka luo tarvitta-
vat tiedostot ja hakemistot kovalevyl-
le seka kopioi tarvittavat tiedostot
sinne.

Tekstipohjainen kayttoliittyma

OS/2:n versio 1.0 on kayttoliittymal-
taan ainoastaan tekstipohjainen. Ta-
man hetken tietojen mukaan vain pe-
rusversioita tullaan suomentamaan.
Tekstipohjaisella kayttoliittymalla
on va'han merkitysta OS/2-maailmas-
sa.

Graafinen kayttoliittyma,
Presentation Manager

Presentation Manager on graafinen
ikkunoitu kayttoliittyma, joka "muis-
tuttaa" Microsoftin Windowsia tai
Macintoshin vastaavaa. Kuvaruudul-
la kullakin istunnolla on oma ik-
kunansa, jotka voivat olla paallek-
kain. Yksi ero Windowsiin kuitenkin
on: graafinen kayttoliittyma on osa
kayttojarjestelmaa, kun taas Win-
dows on rakennettu DOS-ka'yttqja'r-
jestelman paalle. Ka'ytto on kuiten-
kin samanlaista. Vaihtoehtoisesti si-
ta voidaan kayttaa tekstipohjaisella
kayttoliittymalla. Graafista kaytto-
li i t tymaa kaytetaan sovellusohjel-

masta ohjelmointiliittyman avulla,
joka pohjautuu lBM:n SAA-sovel-
lusarkkitehtuuriin.

Kun kayttqja rjestelma on kaynnistet-
ty, kuvaruudussa on kaksi ikkunaa,
joita ei voi poistaa: istuntojen hallin-
ta ja ohjelmien kaynnistys. Ohjelmi-
en kaynnistysikkunasta voidaan
kaynnistaa ikkunoitu OS/2-istunto
tai kokokuvaruudun OS/2- tai DOS-
islunto. Ohjelmien kaynnistysvalik-
koon voidaan lisata ajettavien ohjel-
mien nimet ja tehtavat voidaan ryh-
mitella omiksi kokonaisuuksiksi.
Ohjelmien kaynnistysvalikko sisaltaa
naiden lisaksi kaksi ohjausohjelmaa:
ohjauspaneeli (the PM Control Pa-
nel) ja tiedostonhallinta (the PM Fi-
ling System). Ohjauspaneelin avulla
voidaan maaritella systeemin para-
metreja: porttien konfigurointi, ku-
varuudun varit, kirjasinlajit ja kan-
salliset merkit (esimerkiksi valuutta-
merkki tai paivamaaran muoto). Tie-
dostonhallinnan avulla voidaan navi-
goida hakemistopuussa, siirtaa, pois-
taa, kopioida tiedostoja ja alihake-
mistoja kayttaen vain hiirta. Lisaksi
voidaan ryhmitella tiedostoja omiksi
kokonaisuuksiksi, muuttaa tiedosto-
jen attribuutteja (esimerkiksi tiedos-
toon on vain lukuoikeus tai se on ar-
kisto) ja lajitella tiedostoja.

Teksti on lyhennelma Risto Vier-
kensin seminaariesitelmasta ATK-
instituutissa 5.4.1989.
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Paikal l i sverkon kay i t aminen
mikrolta vaatii fyysisen liittyman
eli verkkokortin ja kaapelin. Nai-
den hintavaihtelee nykyisinvalil-
la 2500 - 8000 mk. Lisaksi mik-
rolle tarvitaan ohjelmistoverkon
kayttamiseen. Namii ohjelmistol
ovat toinen toistaan parempia,
mutta monilla on vakava ongel-
ma - ne ovat liian suuria. Kun
verkko-ohjelmisto haukkaa mik-

ron muistista 138960 tavua, on
leikki kaukana: DOS:lle jaa niin
va'han tilaa, etta on melkein mah-
dotonta ajaa mita'an kunnon oh-
jelmaa verkko-ohjelmat ladattu-
na.

Jonkin 40 KB voisi viela sallia...
Parasta olisi, etta verkko-ohjel-
mistot voisi ladata tavallisina oh-
jelmina, jolloin niita olisi help-

poa latailla ja tarvittaessa monot-
taa pois muistista.

Nyt kuitenkin ohjelmat ladataan
jo CONFIG.SYS:ssa, jol loin
muutoksiin tarvitaan aina mik-
ron uudelleenkaynnistys.

Kehitettavaa siis piisaa viela tal-
lakin alallu.

Ari Jarmala
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Kayta hyvaksesi PD-ohjelmien helmet

PD-ohjelmia (public domain) voi
kuka tahansa kayttaa korvaukset-
ta. Tama edellyttaa kuitenkin sita,
etta ohjelman tekija on selvasti il-
moittanut, etta ohjelma on julki-
nen. SW-ohjeimat (shareware)
taas poikkeavat edellisista siina,
etta niita saa kokeilla ilmaiseksi,
mutta varsinaisesta kaytosta on
maksettava ns. rekisteroitymis-
maksu ohjelman tekijalle. Ohjel-
man kokeiluksi voidaan laskea
muutaman viikon pituinen jakso,
mutta kuukausien tai vuosien pi-
tuiset kayttojaksot eivat ena'a ole
kokeilua, vaan vaativat rekisteroi-
tymisen. Kutsun molempia ohjel-
matyyppeja yhteisesti julkisohjel-
miksi, vaikka niissa onkin tehtava
selva ero PD- ja SW-ohjelmien va-
lilla.

SW-ohjelman kayttajaksi rekisleroidy-
taan l a h e t i a m a l l a ohje lman doku-
mentlitiedostoissa mainitulle henki-
lolle lai yrilykselle vaadittu rekisteroi-
t y m i s m a k s u . Maksutaval kerrolaan
myosdokumenteissa, mutta tavallisim-
pia oval b e k k i ja luottokortti. Sekin
kay t to on Suomesta hankalaa, koska se
yleenba piiaa kirjoittaa dollareina ja
suomalaibet panki t laskuttavat tahti-
tieteellisen summan sen kirjoit tami-
besla (30 - 4() mk/sekki). Voi tietenkin
myos ri^keerala ja laheilaa postitse ka-
leisla rahaa, kunhan varmistaa, ettei
kuorebia voi nahda sen bisaltavan ka-
leibla. Kaleiben vaihto maksaakin sit-
ten ena;i 15 mk, kerla.

K u i i e n k i n kaikkcin vaivattomin tapa
maksaa rekisteroi tyminen on viitata
luot lokort t i in : kerro kortin numero ja
tirma laskuttaa korttiabi. Lisakbi lasku
lulee t i l i v a l u u t a n ku rbb i in , joka on
edull iscmpi ku in betelikurssi. Harmi
vaan, etta luottokortt i ei kelpaa kaikil-
le maksuk^i (eika kaikilla tietenkiian
ole luouokort t ia) . Korteibta mm. Vi-
salla parjaa pitkalle.

S\\ -oh j e lmien rekisteroitymismakbut
ovat kohtuullibia, jokin 10 - 50 dollaria
on tavallibin maksu laajabtakin ohjel-
mab ta . Rekibteroityneel kayttajat baa-
vat \ ic la yleensa uusimman verbion oh-
jelmasta paluupostissa levykkeella.

Mista ohjelmia saa?

Parhaimpia ohjelmalahteita ovat har-
rabtelijoiden (kuten hakkereiden) ylla-
pitamat bahkopobtilaatikot eli boxit.
Monisba boxeissa on Suomesbakin ba-
loja megatavuja julkibohjelmia imuroi-
tavana.

Imuroint i on alan harrabtajien termi
bille, etta liedosio biirretaan modee-
meitbe boxibta kaytta'jan omalle mik-
rolle. Englannikbi tapahtumaa kutbu-
taan termil la download (kaanleinen
tapahtuma, tiedobton siirto mikrolta
boxiin. on upload. Kunnon buomenkie-
linen termi talle p u u t t u u yha.)

Julkisohjelmien imuroinliin tarvitset
bii.b modeemin, tietoliikenneohjelman
ja tervetta kiinnobtubta alaa kohtaan.
Nimiltain haluttua ohjelmaa muuta-
man badan megatavulliben joukobta et-
bibkellebba vierahtaa tunt i jos toinen-
kin.. . Onnekbi liedobtot on boxeibba
jaoteltu aihepiireittain, ebim. apuoh-
jelmat, l ieloli ikenneohjelmat, piirtely-
ohjelmal, tcks tur i t , pakkaubohjelmat
jne.

Toinen \ a ih toeh to ju lk iboh je lmien
h a n k k i m i b e k b i on lurvata alan valmii-
biin kokoelmiin, vaikkapa PC-SIGiin
(PC software interebl group). Se on jo
koonnut kirjabloonba lahes 2000 levyk-
keelibta julkisohjelmia.

Tama kirjabto on julkaibtu CD-ROM -
levyna, jolta ohjelmia on hyvin muka-
\raa kopioida itselleen. Aikoinaan lama
PC-SIGin CD-ROM olijoissakin Info-
kirjakaupoibba, mulla en ole varma on-
ko ena'a. Myosjotkut mikrokerhol ovat
hankkineel CD-ROMin, jolloin sen
kaytosta j ou tuu kylla hieman maksa-
maan - a inakin kerhon jasenmaksun.

Kiilmab tapa hankkia ohjelmia on tur-
vala yhla'viinsa, jo i l la joon julkibohjel-
mia . P C - K a y t l a j a l ry on ta l la inen
eraiinlainen ysla'va.

Yhdistys on koonnut joiiakin tarkeim-
piii j u l k i b o h j e l m i a pakeleikbi, jotka
oval ia\ 'al l ibebti kopioitavissa tiibtaiko-
koukbibba. Kokoelmal saal mycis pos-
litse. kunhan laheiat muutaman 360
KB:n alublelun leN'vkkeen alia olevaan
Oboit teebeenja liiiat mukaan poblimer-

killa varustetun osoitteellisen palau-
tubkuoren (kaikki levykoot kelpaavat,
kunhan maara vablaa muulamaa 360
KB levykeita). Merkiliomal kuorel
pobliietaan merkiua. Palaulubkuoren
puuliuesba lev^'kkeita ei palaulela, ei-
ka myobkaan, job palautusoboite puut-
tuu. Toimi siis ohjeiden mukaan...

Onko julkisohjelmista
mihinkaan?

Ennen ka ikkea ju lk i sohje lmat oval
halpoja kokeilla: el Obta bikaa sakissa,
vaan kokeilel ohjelmaa, ja job be on hy-
va, rekisleroidyt vabta sitlen kayttajak-
si.

Kaikk i ohjelmat eival suinkaan ole
kayltokelpoibia. Liikkeella on monia
onnellomia sohellyksia, jobla ei ole mi-
hinkaan. Joissakin skandil lekeval kiu-
saa,jotkut tunnislaval vain yhden laiie-
kokoonpanon... Naiden syiden lakia
kannallaakin lurvata kokoneempiin
kaytlajiin ja heidiin arvobteluunsa eri
ohjelmibla. Ohjelmahelmel beulooniu-
val ebille joukobia varmabii.

llulla ohjelmaa kayttoonoteltaessa be
kannallaa ajaa mieluimmin monien
larkislubohjelmien lapi (lama kobkibi
oikeablaan kaikkia ohjelmia. ei yksin-
omaan julkibia). Ne selvittavat, mika
on ribki, etla uubi ohjelma voibi ryhlya
vakivallaiseksi. Tunlemalon ohjelma-
han voi olla Troijan hevonen, joka
nayttaa viattomalta, muliatekeekinjo-
lain aivan muula.

Viruksisia liikkuu paljon julluja, mut-
ta toislaisekbi Suomessa on lodisleius-
li havaillu vain kaksi erilaista virusla.
Virusten aiheultamaa riskia ei kuilen-
kaan kannala vahalella, vaan jokainen
uusi ohjelma on tarkisiellava huolelli-
bebli. Kaiken kaikkiaan virukbia on lii-
keella kui tenkin eri l tain va'han. Deka-
deja buurempia vaaroja mikroille oval
kayttajat, ukkonen, ohjelmavirheet, ib-
kul, putoamiset ja mekaaninen kulu-
minen.

Millaisia julkisohjelmia?

Alia on lisla joibtakin hyodyllisibla jul-
kibohjelmibla.
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CED.COM
ri.

Paras komentoedito-

NDOSEDIT.COM Toiseksi paras
komentoeditori - jos haluat saastaa
muistia.

D.EXE

DD.EXE

DC.EXE
geista.

Tulostaa hakemiston.

Yksi monista levyren-

MARK.COM, MAPMEM.COM ja
RELEASE.COM Nama kolme
oval korvaamattomana apuna resi-
dentteja ohjelmia hallittaessa. Piia-
asiallinen tehiava on poistaa resident-
teja muistista.

LIST.COM Maailman paras teks-
titiedostojen selailuohjelma.

Q.EXE Qedit on tekstieditori,
vikkelii ja mukautuva. Maailman pa-
ras.

JD.EXE Ohjelmalla voi hypata
suoraan mihin tahansa hakemistoon
milla tahansa levylla.

L H A R C . E X E , PAK.EXE,
PKARC.COM, PKXARC.COM,
P K U N Z 1 P . E X E , PKZIP.EXE ja
ZOO.EXE Erilaisia pakkausohjel-
mia.

POPDIR.COM ja PUSHDIR.COM
Tallentavat tyohakemiston nimen pi-
noon. Hyodyllisia komentojonoja kir-
joitettaessa, koska voidaan palata hel-
posti alkuperaiseen tyohakemistoon.

GREP.COM Ohjelma etsii merk-
kijonoa vaikka koko levyn kaikista tie-
dostoista, varsinainen salapoliisi.

MO VE.EXE Siirtaii tiedostoja yh-
della levylla kopioimatta niita.

NO.COM Piilottaa halutut tie-
doslot to i sen komennon ajaksi ,
esim. NO *.exe DEL *.* tuhoaa muut
paitsi exet.

POPCALC.EXE Nappara pieni re-
sidentti nelilaskin, osaa pasten.

SWEEP.COM Kay suorittamassa
h a l u t u n k o m e n n o n ka ik i s sa
alihakemistoissa, esim. SWEEP del
*.bak.

VTREE.COM Tulostaa hakemis-
topuun rakenteen.

DISKFREE.EXE Tulostaa tilatie-
toja kaikista levyista.

WHIZ.EXE Etsii tiedostoja kai-
kilta levyilta. Nopea.

OU1CKEYS.COM Nopeuttaa nap-
piiintoistoa.

SMOOTH.COM Vierittaa teksti-
tiedostoja pehmeasti EGA-ruudulla.

TELIX, PROCOMM ja BOYAN
Suosituimmat tietoliikenneohjelmat
ovat myos julkisohjelmia.

Listassa on vain vahainen osa kaikista
kayttokelpoisista julkisohjelmista. Eri
aihepiireja on runsaasti - edellinen lis-
ta kasittaii vain kaikkein tarkeimmat
apuohjelmat, ja sekin kuvastaa vain
omia mieltymyksiani.

Lisaksi on saatavissa joukko Window-
siin kirjoitettuja julkisohjelmia, joita
en tassa kiisittele.

Ari Jarmala

PC-Kiiyttajat ry jakaa muutamaa jul-
kisohjelmakokoelmaa. Liiheta alustet-
tuja levykkeita osoitteeseen

Ari Jarmala

Honkanummi 4

08680 MUIJALA

Liitii mukaan palautuskuori, jossa pa-
lautusosoite ja -postimerkki.

Yhdistyksen toimintaa syyskaudella 1989

22.11.1989 klo 17.00 Simul Oy
Paikka: Wihurinaukio 2, Kulosaari, Helsinki.

Ennakkoilmoittautuminen 16.11. mennessii Ari Jarmalalle, puhelin 912-144274 (tyo), tai PCUF mail jarmala.

Mukaan paasee 25 ensimmaista. Aiheena Windcws-ohjelmat.

28.11.1989 klo 18.00 Syyskokous
Yhdistyksen saantomaarainen syyskokous.

Paikka: Unisys Oy, Niittykatu 8, Espoon Niittykummussa

Kasitelliian saantomaaraiset asiat, mm. toimintasuunnitelma, talousarvio ja henkilovalinnat vuodelle 1990.
Lisaksi Unisys kertoo itseslaan ja tuotteistaan.

19.12.1989 klo 14.00 TT-Microtrading Oy Huom! Ajankohta muuttunut!

Paikka: Sinikalliontie 5, 02630 Espoo.

Aihe: Ventura -julkaisuohjelmistot, lomakkeensuunnitieluohjelmat ja niiden hyvaksikaytto.

Ennakkoilmoittautuminen: 30.11. mennessa Ari Jarmalalle, puhelin 912-144274 (tyo), tai PCUF mail jarmala.
Mukaan 70 ensimmaista.

Tiistaikokoukset

Pidetiian ATK-Instituutissa (Ita-Pasilassa, Rautaliel.k. 5,) joka kuukauden toinen tiistai klo 17. Sisaankaynti

on vastapaata messukeskuksen paasisaankayntia. Mikroluokka sijaitsee 4. kerroksen lounaiskulmassa.

14.11.1989 Turbo Pascal 5.5 ja oliokeskeinen ohjelmointi

12.12.1989 Tiedonhallinta mikrotietokoneilla
ohjdmisiojen kayttokokemuksia ja vertailuja
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Eira Data Ky
H II I P LI L T A T U U L E E
K O V A A J A H A L V A L L A .

*** 386SX ***

Syksyn uu iuus on 386SX - keskusyksikko. Muislia perusko-
koonpanossa om 2 MB:a, jonka voi kasvattaa erillisella no-
pealla muis i ikor t i l l a 4:aan Megatavuun. Vaylanopeus on saa-
dettavissa rajoissa 8 - 1 2 MHz, keskusyksikon nopcus 8 - 20
MHz. 387SX - malemaiiikkaprosessorin nopeus on sama kuin
keskusyksikon, eli max. 20 MHz. SI = 21.6.!!

Halvin mahdollinen kokoonpano = 9,950.-

(Sisaltaa keskusyksikon/ 2 MB muistia, 1.2 MB disket-
tiaseman, 20 MB kovalevy (65 mS), RS - ja Centronics - liitan-
nat PC kokoisessa kotelossa, Hercules ohjain + monitori)
*** 286***

Vastaavanlainen kokoonpano/AT = 8,750.-

Mukana lulee si i^ 286-prosessorilla varustettu keskusyksikko,
nopeus 16 Mhz:a j amui s l i a 1 Megatavu, muutensamanlainen.

286 - korieilla on Chips & Technologies uusin piirisarja
(NEAT), joka lukee suoraan EMS 4.0 Expanded muis l i lo i -
m i n t o j a h a r d w a r e tasolla. Sofia on k o r t i n m u k a n a
(EMM.SYS ).

Muis t ip i i re i l le on 36 paikkaa, max. 1 Megatavu tai 4 Megata-
vua isommilla muisiipiireilla. Mikali ei ole kyseessa maiema-
liikkaprosessoria vaaliva sovellutus, saadaan 286-korteilla ai-
kaiseksi lahes ^ama teho kuin 20 Megahertsin 386 - koneclla.
(SI = 18 . I I )

*** 386 ***

Saat nyl ha lv immil laan 25 MHz:n keskusyksikkokortin kah-
den megalavun muis i i l la erikseen hankit tuna hintaan 8,500.-

Vastaava hulvin \?ertailukokoonpano maksaa PC-kotcloon
asenneltuna 14.750.-.

Kyseessa on siis PC - XT - kokoinen kortti . Maksimimuisli-
maara keskusyksikkokort i l la on jopa 16 megatavua (SI.MM-
muis t ia ) . SI - Arvo = 27.0. ( 80 - nS muistit). Myos Weitek
3167 - matemaliikkaprosessori voidaan asenlaa levylle.

*** 386 *** ( A T - koko )

Keskusyks ikkokor t i l l e saaljopaS Megatavua muis l ia ja nope-
aan vaylaan asennettavalla muistikortilla saman verran lisaa.

Tehoja:
1) 386 30 MHz Norton SI 30.7 ( 60 nS muisti)

2) 386 25 MHz Nor ton SI 25.8 ( 80 nS muisli)

3) 286 20 MHz Norton SI 21.5 (100 Ns muisti)

386 - k o r t i i on l o t e u t c t l u Chips & Technologies pi i r isar jal lu .
kel lopi i r i (CMOS E R R O R ) ongelmia ei ole. Korli l la on 72
muis i ip i i r ipa ikkaa , siis max. 2 Megatavua 256 kilohitin piireil-
la tai 8 Megalavua 1 Megabitin piireilla. Vaylanopeus on saa-
deltavissa sopivan pieneksi. Weitek - 3167 matemaliikka-
prosessorin asennusmahdollisuus.

*** 8088 ***

Ihme i t t en a ika ei ole ohi: Viela loytyy PC-koneitakin ja jopa
12 MHz:n nopendclla pyorivia.

PUHELIN 174772

OSOITE TEHTAANKATU 25 C 75

TELEFAX 90-637458

Esimerkki huippukokoonpanosta:

386 keskusyksikko 25 MHz, 4 Megatavua muistia (AuloCad vaatii sen),
80 Megatavun kovalew, 1.2 MB:n disketliasema, matematiikkaproses-
sori 80387-25, Eizo 16 tuuman varimonitori, Super-VGA-ohjain (1024
x 768 resoluutio) 512 kB:n muistilla Tower - kotelossa hinta 29,500.-

Suntac - aitikorttejakin on viela: nopeus 10/6 Megahertsia, Landmark
speed antaa silloin 13.6, 0-wait-tilaa. Kortin hinta (1 MB muisti)
2,450.-

Archive - streamer! AT:lle (40 MB) 2200,-

Tama malli on lerppuaseman paikalle meneva ja ottaa ohjauksen icrp-
puohjaimesta. Nauhat edelliseen 240.-

Handy-Scanner HS-3000, 100-400 dpi resoluutio 1,650.-

Tasoscanneri 300 dpi resoluutio (A4)

Tekstinlukuohjelma mukana 4,500.-

Ega - kortti 850.-

Vga - kortt i (256 kB muist i) 1,100.-

Super - VGA (512 kB muisti) 1,600.-

(Resoluutio = 1024 x 768, Ventura 2 ja AutoCad 10 driven!)
AT - Kovalevj'/lerppuohjain 800.-

Vastaava kortti 1:1 interleave 900.-

AT - Kovalevy/lerppuohjain/RLL 850.-

Vastaava kortt i 1:1 interleave 950.-

Sarjaliikennekortti/Centronics 300.-

Eprommerikortti ( Max. 512 kilobitin koko) 4 paikkainen 650.-

Eprom erasointilaile 600.-

C'opyboard (Hmmmml!) vain 550.-

Hercules- kortt i 350.-

Microware Hercules monitori 600.-

Microware EGA monitori 1,700,-

Nec Multisync II (800 x 600) 3,200.-

Skandinappis PC/AT 400.-

1.2 MB:n lerppuasema Teac 650.-

360 kB:n lerppuasema Teac 550.-

Modemikortti V22bis 2400 baud 950.-

Vastaava ulkoinen modemi, Discovery 1,250.-

Seagate ST - 4096, 80 MB kovalevy 4,200.-

Seagate ST - 151, 42 MB (3.5 tuumaa) 2,750.-

Seagate ST - 238R, 32 MB , RLL 1,575.-

Demolaitleita on ja'anyt joitain lojumaan poydille polyttymaan:

- Pari kappaletta Nee Multisync monitoria (vanha malli) + 800 x 600
resoluution + super - Ega kor t t i yhteensa 3,300.-

- 1 kpl Salora EGA - monitori 2,500.-
- Muutamia 10/8/6 MHz vauhdilla pyorivia AT - koneita (BABY - AT )
1 MB:n muistilla ja Hercules kortilla ynnii Amber monitorilla sekii 32
MB:n kovalevylia nyt vain 6400,-

Huom! vain keskusyksikkokortti on kavtetty, muut osat uusia.


