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PC-kayttajat ry

Toimihenkilbt
Puheenjohtaja: Ari Jarmala puh 912-1441 (tyb)
Varapuheenjohtaja: Samuli Kaila puh 90-848 169 (koti)
Taloudenhoitaja: Kari Kiravuo puh. 90-152 4787 (tyo)
Sihteeri Ari Rautiainen puh. 90-874 2005 (koti)

Lisatietoja yhdistyksen toiminnasta
Yhaistys yleensa: Ari Jarmala
Tiistaikokoukset: Martti Laiho, puh. 90-143 122 (tyo)
PD-ohjeimat: 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, rnustavalkoinen, monistettu A5: 600 mk

Elektroniset postilaatikot

Yhdistyksen oma boxi, jota hoitaa Jari Nopanen
Punelinnumero: 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

U rlanki ^'^P'Sto'/K3^ '''ton heQ1
k'l<ftl̂ f5^0;ml'ke Joko V"*1 mainituilta toimihenkiloilta tai Tietotekniikan liitosta, PL 68

2) Tayta lomake siina olevien ohjeiden mukaan
3) Toimita lomakkeen ylaosa yhdistyksen toimihenkiloille tai postiosoitteella PC-kayttajat ry, PL 494, 00101 HELSINKI
4) Yhdjstys kirjaajjinutjasenekseen ia toimjttaa lomakkeenJiittopn. Jasenmaksun suorituksen jalkeen alkavat liiton jasenedut,
mm. Tietoviikko. TTetotekniiKkaJa 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 1990
Henkilojasenmaksut:
Atk-ammattilainen 198 mk
Opiskelijajasen 90 mk
Toissijamen jasen (Jos kuulut jo johonkin toiseen yhdistykseen liitossa) 44 mk
Perhejasen (Jos samassa perheessa on jo joku henkilojasenena) 44 mk
Yhteisojasenmaksut:
Suuret atk-tuottajat 3960 mk
Keskisuuret atk-tuottajat 1980 mk
Pienet atk-tuottajat 990 mk
Suuret hyvaksikayttajat 1980 mk
Pienet hyvaksikayttajat 990 mk
Toissijaiset yhteisojasenet 770 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 aktueliista aiheesta. Aiustuksen 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 kasitellaan etupaassa ajankohtaisia
tuoteuutuuksia.

Yhdistyksen postiosoite
PC-kayttajat ry
PL 494
00101 HELSINKI



1 1990 PC-KAYTTAJA

Lehden tekeminen ja firmakaynnit

Lehdessa ci ole lalla kerralla yhiaan makscitua
mainosta. Yksi oli puhul lu jo valmiiksi alusta-

vasti. Mut ta kun lull varmistamiscn aika, sain lu-
kea atk-alan viikkolehdesla, etta ko. lirma oli leh-
nyl konkurssin. Tama mainos jai saamatta ja vai-
k u i t a a valillisesti myos yhdistyksemme lalouteen.
Lehden postitus on nykyisellaan melko kallista ja
menoi kasvavat koko ajan, kun jasenmaara nousee
tasaisesti. Otamme mielellamme lehleen mainok-
Ma, jolta saamme katctuksi edes osan Ichden ku->-
lannuksista.

Lohl i on cdelleenkin melkein yhden t ( i im i t i a j an
varassa. Yhdi tyksemme puheenjohla ja nn

kunnos lautunul aikaisemminkin ja on jalleen ah-
keroinut kirjoittamalla useita a r t ikke le i t a laha'n
lehleen. 11 man hanta lama lehli olisi jaanyi ilmes-
tymal t i i . Han tolesikin, eita j u t t u j a ei kannala
saastella, koska ne oval uusiutuva luonnonvara.

Joskus lekisi mieli saastaa, jolta seuraavassa leh-
dessa olisi edes jotakin julkaisiavaa. Jotta lehleen
saaiaisiin muidenkin jasenlen hengen luolieita,
kirjoilelkaa nyt toki muulkin. Aineislot voi toimit-
taa (mieluummin 360 kilolavun levykkeella, mut-
la paperillakin kelpaa) alia olevaan osoilteeseen.

Firmakaynnit ovat osoittautuneet hyodyllisiksi.
Vaikka joissakin kohteissa on rajoiluksia ka'vi-

jamaaran suhteen, tilaa on viela. Kayka'a ihmeessa
kalsomassa, mita on tarjolla. Pienenii houkulukse-
navoin mainita, etta viime vuoden lopulla ka'ydes-
samme tutustumassa Simul Oy:n loimintaan Ku-
losaaressa, kaikkien kavijoiden kesken arvottiin
ohjelmia. Itselleni osui paavoitlo Designer 2.0
(ovh 5900 mk).

Tapio Hietamaki
Sudenkatu 26
04230 Kerava
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uijiii ry:n kilpailijayhdistyksesta.
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Puheenjohtajan palsta 1/90

Kevaan toiminta lienee jo tatii
lukiessasi taydessa vauhdis-

sa.Tiisiaikokoukset j a tkuva t ja
vierailuja ja muitakin tilaisuuksia
on roppakaupalla. Muistakaa vain
ilmoitlautua hyvissa ajoin niihin,
koska osanottajamaara on usein
ra jaf tu . Aikaisimraat l innut nap-
pauval madot, niin sanoakseni.

Olen lassa hiljan joutunut pal-
jonkin pohdiskelemaan niila

vaikeuksia, joita kohtaa kayttaes-
saan aivan tavallista mikrolieto-
konetta.

Voin valaista aihetta muutamalla
esimerkilla, joihin olen o.t.o. vii-
mc aikoina tormannyt.

1) Mikrojcn muistinhallinta (joka
on myos maal iskuun t i is taiko-
kouksen aiheena). Kunnollinen
muislinhallinta on mahdoton on-
aelma ralkaista DOS:in puitteis-
sa. Run kayttojarjestelma ei tue te-
hokkai ta menetelmia, niin se ei
I lie. Piste. Kaikki mahdolliset viri-
lelmai taman defektin kiertami-
seksi ovat pitkan paalle tuomitut
epaonnistumaan. Talla tarkoitan
sita. e t t a vaikka jokin ratkaisu
nayuaa toimivan hyvin jollakin ra-
ja iu l la ohjelmistokokoelmalla, on
varsin helppoa loytaa ohjelma, jo-
ka vaivattomasti kaataa koko viri-
tvksen...

21 Mikrojen lisakortit. Ovat naet
\ars inainen hassakka. Vai kuinka
moni lamankin lukijoista on aina
uuua korttia koneeseensa asenta-
essaan tunnollisesti '.irjannut ka-
loama t tomaan niuistikirjaansa,
miia keskeytyksia, I/O -portteja ja
m u i s l i a l u e i t a j u u r i a senne t tu

kortti kayitaa? On tilanne nimit-
tain sellainen, et ta joset kirjaa nai-
ta, niin uuden kortin asentamisen
vaikeus on eksponentiaalisesti
verrannollinen mikrossasi ennes-
taan olevien laajennuskorttien lu-
kumaaraan, Enkatarkoitaainoas-
taan asentamisen fyysista vaikeut-
ta (viimeisten korttien tunkemi-
nen lokosiinsa vaatii fakiirin elkei-
ta...) vaan yksinkertaisesti sita, et-
la on aarimmaisen vaikeaa loytaa
uudelle kortille vapaa keskeytys ja
porttiosoite, kun vanhojen kort-
tien kayttamia arvoja ei kukaan
tieda. On kuin sokea kameli etsisi
neulansilmaa heinasuovasta.

Vaitetaan, etiii mikrokanava- ja
EISA -arkkitehtuurit toisivat on-
gelmaan ratkaisun, kas kun niissa
voidaan kortit asentaa aina ohjel-
mallisesti, jolloin ei tarvitsisi vaan-
nellii m i t aan mikroskooppisen
pienia dippikytkimia itse kortilla,
vaan asennusohjelma voisi valita
kor t i l le optimaaliset asetukset.
Nakis vaan.

3) Skandit. Yhieensopimattomat
merkistomaaritteJyl vaivaavat kir-
joittimia ja tietoliikenneohjelmia.
Paljon on kirjoittimia, jotka eiva't
a lkuunkaan tajua skandinaavisia
merkistoja - tai ainakin kayttaja-
parka joutuu vaivaamaan paataan
ja muiia, tietavampia, tuntitolkul-
la ennen kuin saa mitaan jarkea
kirjoitlimen tulosteisiin. Vekku-
leimpia oval HP:n laserkirjoitti-
met, koska niihin HP on valinnut
merkki taulukkonsa . Tasta ei voi
swttaa HP:ta, koska kaikki muut-
kin oval lehneet ja tekevat niin.

Tulos on kuilenkin se, etta kun
DOS:sia komeniaa PRINT, niin

skandeja ei nay mailla halmeilla,
puhumattakaan tulosteessa.

Tietoliikenteessa skandinaavinen
merkistomme on myos vaiva. Tie-
toliikenteenalkuaikoina( lue: 15-
20 vuotta sitten ) tieto siirrettiin
seitseman bitin merkkeina, joihin
joku nero Skandinaviasta keksi
koodata aat ja oot haka- ja aal-
tosulkujen paikalle. Tamahan toi-
mii edelleenkin, mutta aiheuttaa
valtavaa hammastysta ja harmaal-
le solumassalle toita.

4) Levykepasianssiin alan pikku
hiljaa kyllastya. Kun on saatavilla
seka fyysisesti etta loogisesti eri
kokoisia levykkeita, menee aina-
kin aloittelevan mikrokayttajan
paii pyoralle ja edistyneempien
kaikki aika ku luu aloittelevien
neuvomiseen. Voi kun viela saa-
taisiin kaksituumaiset levykkeet ja
2,8 MB korput...

Edellii olevaa pohdiskellessa
voinee todeta, eltei maailma

ole vieliikaan aivan valmis.

Ari Jarmala 12.2.1990
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PC-Kayttajat ry 18.2.1990

Toimintakertomus vuodelta 1989

Yhdistyksen loiminta jatkui suurim-
milia osin enlisenlaisena aiempien

vuosien viiioiuamaa linjaa pilkin, vaik-
kakin loiminnan maara on vuosien ku-
luessa pyrkinyt lisaantymaan, niin kuin
onkin syyta jasenmaaran kasvaessa.

1. Luottamushenkilot

Hallitus:

Puheenjoluaja : Ari Jar mala

Varapuheenjohtaja: Samuli Kaila

Sihieeri : Pckka Seitovirta

Jiisenei: Tapio Hielamaki, Raimo Jan-
ka. Pir jo Eskelinen-Leppanen, Sakari
Ikonen, Hannu Maattanen

Varaja 'senel : Mar t t i Laiho, Kari Kira-
vuo

Taloudenhoiiaja: Kari Kiravuo

Lchilen paatoini i l ta ja : Tapio Hicta-
niaki

. lu lk i soh je lmal : Raimo Janka, Ari Jiir-
mala

Tiliniarkasiajal: Risto Saarni, Martt i
Pilkanen

Yaral i l imarkas la ja l : Raili Hultunen,
Heimo S e r t i i

L i i t i okoko i i sedus t a j a t : Ari Jarrnala,
Kai i Ki i ,i\ u o

Sahkoposlilaalikko: Jari Nopanen

VhdUtyksen hal l i tus kokoontui vuo-
den aikana I D kertaa.

2. Tiistaikokoukset

Tiistaiki>kouksia pidettiin entiseen ta-
paan ATK-lnst i tuut issa , josta on tois-
laihcksi j a r j e s iyny t hienosti lilaa yhdis-
i x k ^ c n kukouksi l le .

Ta.^ia lankcaa kiitos niille yhdistyksen
jascnillc. ju ika oval toiss;< \TK-Insii-
UiuiLssa. Tiistaikokouksia pidettiin
\ uoden aikana 9 kappaletta, 5 kevat-ja
4 syyskaudclla. Kesalla kokouksia ei
nlc kaisoiiu tarpeelliseksi jarjeslaa.
Kokousicn aiheel olivat seuraavat:

I"7.01. S()L -jatko-osa

14.02. Ohjelmoimikielet

14.t)3. Yhdistyksen sahkopostilaatikon
esittely

11.1)4. Fraktaali t

09.05. Graal'iset kaytloliittymat

12.09. Paikallisverkot

10.10. Sahkoposlilaalikot ja toiminta
niissa

14.11. Turbo Pascal 5.5. ja oliokeskei-
nen ohjelmointi

12.12. Tiedonhall inla mikrot ie toko-
neilla

3. Vierailut ja esitelmat

26.01. Valtion lielokonekeskus

09.02. FicomOy

24.04. Survt> -csittely

27.09. Vies t i sakkaOy

22 .1 J .S imu l ( ) \

19.12.TT-MicroiradingOy

4. Jasenlehti

PC -Kayiiaja -lehieii julkaistiin kolme
numeroa. Lehdessii oli lahes ainoas-
laan yhdistyksen jasenlen itsensa kir-
joiuamia a r t i k k e l e i t a , jotka yleisesti
ollaen olival korkeatasoisia.

5. Jasenkirjeet

Yhdisiyksen larkeinpiina liedotus-
kanavana toimival jiisenkirjeel, joita
lahete t i i in vuoden aikana kolme kap-
paletta.

6. Jasenkysely

Syksyllii i a r jcs ie t t i in Jasenkysely. jossa
lahinna u rk iu i in . mita toiminiaa ja-
senet haluaval yhdistykselta. Kyselyyn
vastasi n. 30 l"< jasenislosia.

Kyselyn luloksia on sovellettu jo syksyn
toiminnassa.

7. PD-ohjelmat

J u l k i s o h j e l m i c n jakelussa si irrytl i in
enlista voinnikkaammin valmiiksipu-
reske l tu jen kokoelmien jakeluun. Syk-

syllii, jasenlehdessa olleen maininnan
jiilkeen, ohjelmia lahelettiin muuta-
malle kymmenelle halukkaalle.

S.Saantomaaraiset kokoukset

Kevatkokous jarjestettiin 30.03. ATK-
lnstituutissa ja siina kasitelliin saanto-
maaraisel toiminlavuoteen 88 liilty-
neet aiheet.

Syyskokous pidettiin 28.11. Unisys
Oy:llaja siina kasiteltiin saantomaarai-
set toimintavuoteen 90 liiityval asiat:
toiminiasuunnitelma, lalousarvio ja
henkilovalinnat.

9. Jasenmaara

Yhdistyksen Jasenmaara kohosi vuo-
den loppuun mennessa n. 900 henki-
loon ja kolmeen yritysjaseneen. Ta's-
mallista jasenmaaraa vuoden lopussa
ei ole tiedosssa, koska jasenistossa on
jatkuvaa liiketta edestakaisin: liitty\'ia
jaeroavia (lue: jasenmaksunsa unohta-
neita). Tietolekniikan liitto laskee vi-
ralliset jasenmaarat vain elokuun lo-
pussa, koska se ratkaisee mm. liittoko-
kousedustajien lukumaaran. Elokuus-
sayhdistyksessaoli jasenia'779, jokaoi-
keutti kahieen liittokokousedustajaan
ja merkitsi, etta PC-KayUajat ry oli !ii-
lon neljanneksi suurin jasenjarjesio.

10. Sahkopostilaatikko

Sahkoposlilaatikko pyori koko vuoden
Jari Nopasen johdolla kahdella mo-
deemilinjalla. Purkille on vakiimunut
melko uskollinen kayttajakunta.

Muilla liilon jarjestoilla on mahdolli-
suus saada purkkiin omia viestialuei-
taan, mutta vain pari ryhmaa on ka'yl-
tanyt oikeuttaan.

S a h k o p o s t i l a a t i k o n v a r m i s t u s -
kysymyksel ratkaisliin vihdoin hankki-
malla varmis tusnauhur i , milii l i i t to
avusti taloudellisesti.

Lisaksi yhdistys otti osaa liiton tiloissa
Leppavaarassa pidettyyn jasenyhdis-
tysten esittaytymiseen 11.05.

Ari Jarmala
Puheenjohtaja
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OS/2:n laajennokset

OS 2:n laajennettu painos sisal-
taa perusversion ommaisuuksi-
en lisaksi SQL-relaatiotietokan-
ta- ja tietoliikenneohjelmiston ja
versiosta 1.1 lahtien lahiverkon
(LAN, Local Area Network) hal-
linnan ja graafisen kayttoliitty-
man. Englanninkielisena se on
olut saatavilla heinakuusta 1988
lahtien. Tietoliikenne ja tietokan-
taohjelmisto on sisallytetty pa-
kettiin, koska suurin osa kaytta-
jista kayttaa naita ohjelmia mik-
rotietokoneellaan. Sen lisaksi
kayttajat haluavat naita sovelluk-
sia yhta aikaa. Varusohjelmisto
on laaja: se vie 20 megatavua
keskusmuistia kovalevylta, jos
koko ohjelmisto asennetaan.
Keskusmuistia vaaditaan 3 me-
gatavua.

La a j e n n e t l u painos noudat taa
IBM:n u u t t a sovellusarkkiteh-

luur ia SAA (Systems Application
Archi tec ture) . SAA:n standardia
noudattaval sovellukset ovat kaytto-
ja oh je lmoin t i l i i t tymal taan yhden-
mukaiset lBM:n eri laitteissa.

Tietokantojen hallinta

Tietokantojen hallinla koostuu kah-
de^la osasla: SQL-pohjaisista tieto-
kantapalvcluista (Data Services) ja
t i c i o k a n t a p a l v e l u j e n kay t to l i i t t y -
masta (Query Manager). Tietokan-
tapalveluja voidaan kayttaa myos si-
sallyttamalla SQL-koodi sovellusoh-
je lmaan.

Tictokantapalvelut ovat hyvin yh-
i e e n s o p i \ ia I B M : n ison koneen
DB2-iictokanlaohjelmistoon - vain
muuiama ominaisuus puuttuu. Ta-
p a h i u m a t v o i d a a n p a l a u t t a a
(ROLLBACK) viimeiseen kuittauk-
secn (COMMIT) asti. T^lnen omi-
nai.^uus on tapahtumien palauttami-
nen lok i t i edos ton avulla kannan
chesden rikkoutuessa tai sen avulla
voidaan myos paivittaa tietokantaa.
SQL:n avulla voidaan kyselyjen lisak-

si maaritella uusia taulukoita (tieto-
kantoja), paivitiaa tietoja ja hoitaa
tietokantoja. Tietoja voidaan lukea
myos Lotus 1-2-3- ja ASCII-tiedos-
toisia. Monenkayttajan ymparistossa
tietue lukitaan. jos useampi kayttaja
yrittaa paivittaa samaa tietoa.

Query Manager on yhdenmukainen
I B M : n keskuskoneiden QMF:n
(Query Management Facility) kans-
sa. Tama tietokantapalvelujen kayt-
toliittyma on taydellinen tietokanta-
jarjestelma: sen avulla voidaan luoda
rapor t le ja , ohjelmia, valikoita ja
nayttoja tietojen syottamiseen. Siina
on va l i kko -oh j a t t u kayttol i i t tyma,
jonka avulla voidaan rakentaa sovel-
luksia ilman ohjelmointia. Lisaksi
sen avulla voidaan tehda SQL-kysely-
ja tuntemalta sen kielioppia. Kaytto-
liit tyma noudattaa SAA:n CUA-pro-
tokollaa (Common L'ser Access) si-
saltaen ikkunoinnin, alasvedettavat
valikot. hi i r i tuen jne.

Tietoliikpnteen hallinta

Tie to l i iken teen hallinta (Com-
munication Manager) tukee synk-
ronisia, 3270-tyyppisten pa'atteiden
ja APPC (Advanced Program-to
Program Communications) yhteys-
muotoja. APPC' mahdollistaa minkii
tahansa koneen kommunikoinnin
minka tahansa toi.sen koneen kanssa
verkossa alykkaasti. Varusohjelmisto
mahdollistaa useamman yhtaaikai-
sen yhteyden.

Tietoliikenteen hallinta tukee seu-
raavia rajapinioja: NETBIOS, IEEE
802.2 ja IBM:n APPC:ia. Se tukee
asynkronisista yhteysmuodoista
DEC VTJOO-paatetta ja IBM 3101-
paaleila, joka tukee XMODEM-tie-
donsi i r toa . Asynkronisessa kom-
munikoinnissa voidaan kayttaa kol-
mea eri sarjaporttia. Kommunikoin-
liohjelmien kir joi t taminen on help-
pua, sillii laiteohjain kayttaa korkean

tason funk t ioku t su j a . Ohjelmisto
hyodyntaa myos IBM PS/2:n mikro-
kanava-arkkitehtuuria.

3270-emulointiohjelmassa (ohjelma,
jollaotetaanyhteysIBM:n keskusko-
neeseen) on kansallinen tuki ja skan-
dinaaviset merkit siirtyva t oikein siir-
rettaessa tiedostoja mikrolla keskus-
koneelle ja takaisin.

Lahiverkon hallinta

OS/2-lahiverkon (OS/2 Lan Mana-
ger) ideana on liittaa kayttajat toi-
siinsa ja to teut taa resurssien la-
pinakyva jakaminen seka moniajo.
Resurssien jakamisella tarkoitetaan
oheislaitteiden, ohjelmistojen ja tie-
dostojen jakamista usean kayttajan
tarpeisiin. Ohjelmat voidaan ajaa
kayttaen sovellusarkkitehtuurin mu-
kaista kayttoliittymaa tai komentori-
vilta kasin. Verkossa voi olla OS/2-ja
DOS-kayttojarjestelman mikroja se-
kaisin.

Huomattava puute on se, etta Ether-
net-verkkoa ei tueta viela. Toisena
puut teena maini t takoon se, et ta
OS/2:n DOS-istunnossa ei toimi PC-
DOS:n verkonha l l in taoh je lmis to
(LAN Program ja LAN Support
Program).

Lahiverkon hoitaja maarittelee, mita
yhteisia resursseja kukin kayttaja saa
kayttaa. Lisaksi voidaan maaritella
minka'laisia kayttooikeuksia kullakin
kayttajalla on. (Esimerkiksi mita ha-
kemistoja kayttaja saa kayttaa tietyn
serverin levylta.) Kayttajat voivat la-
hetella viesteja toisilleen tai tietyille
ryhmille.

Teksti on lyhennelmii Risto Vier-
kensin seminaariesitelmasta ATK-
Instituutissa 5.4.1989. Ensimmai-
nen osa julkaistiin PC-KAYTTAJA-
lehdessa 3/1989.
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Vierailu Mikroilijat ry:hyn 20.2.1990

M ik'roilijai ry oli kytsunut PC-Kayuajat ry:n \ ierai lul le omaan kerhohuoneeseensa Tark'ampujankadulle. Joten
malkaan ja tutustumaan paikkoihin. Mukava kerhohuone sijaitsee kellaritiloissa ja sinne on keratty kokoelma

mikroja : useita Spectravideoita, yksi purkkia pyorittava CP.'M -kone, yksi DOS -purkkimikro, jonka perassa oli Al-
den CD-ROM levy seka yksi XT -mikro laserkirjoiinmella.

\ astaanotto oli miellyitava, kahvia, teeta ja h i l lomunkke ja - nami. Asiaan paastyamme katsastimme kummankin yh-
ciistyksen loimintaa ja paasimme kopioimaan CD:lta julkisohjelmia.

M i k r o i l i j a i r \ : l l a on siis kerhohuone, akt i iv i lauaniai i . jasenlehti Sviippi, julkisohjelmien jakelu yms. Jiisenmaksu on
150 mk. PC'-Kaytiajat on kalliimpi, multa sittea jasenmaksu sisaltaakin joitakin merkitlavia lehtietuja. Jasenia mo-
le mmissu \ hdistyksissa on yhta paljon, runsaal MOO.

Jus aihe kiinnosiaa, alia on dataa rakkaasta kilpail i jaslamme.. .

Ari Jarmala

MIKROILIJAT ry
Tu!9 mukaan Suomen suurlmman tletokonekerhon tolmlntaan. jossa Ideana on yhdlstaa" neuvojen tarvitsljat ]a
arrtajaL Tolmlrrtammo alkol 1984 Spectravldeon ympiulltii, mutta nyt on painoplste sllrtynyt PC:n kayttoon.
Yll tuhannen Ja'senen yhdlstykselia on ja'senistbllsen tar^ottavana seuraavat edut

• edulllsat dlskotlt postitsa tal klubllta ostettulna
• nel]S kertaa vuodossa llmestyvS jasonlehU
• kak»l kertaa vuodessa IShetettavfi Ja'sendlskeffl. jossa on vaJlkoitu|a PO- seka' Ja'senten tekemlS ohjelmia
• mahdolllauus Ulata ohjelmia Mubln PO-klrjastosta, jossa on mm. 800 dlsketllllsta' ohjelmla slsaltava' PC SIG
• aktlMlauantalt ell olkeus kaydS klubln tllolssa lauar.olsln kello 14-17, jolloln vol llmalseksl koplolda
PO-ohjelmla ja saada opastusta palkalla olevilta JasenlltS
• osaJllstumlsmahdolllsuus yhdlstykaen jarjestimlin koulutustllaJsuukslln
• kakjl 24 tuntia vuorokaudossa tolmh/aa boxla:

PC-RDO

90-608 831

CP/M-TBBS

90-656213

H«lu«n liittyi Mikroilijd rjr.rt |l»«n«km.

Llh^nikas mlnullt jis»nm»Riulomak«.

Nimi

OaorU

Postmumtio jt -toimipaikk*

Soeiaalitufvatunnui

Title' jntin ryyppi

Lnyfomutfi

on ii ol«

Mod»tmi D D

Kirjortin f~[ ( |

Jiaenekni liilyn

mikaartiiini
jiji»nm«k»urx.

minkH jHJk»«n

ol*n olKtuunu
kfcytlllmaln

kJubin jas«n-
palvtluja.
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port-

iTMrtdd
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ATK-tarvikkeiden ulkomaitta ostamisesta

Oletko koskaan kauhistellut
myos ATK-alalla vallitsevia Suo-
men hintoja? Oletko hammastel-
lyt ulkomaisten postimyyntilii-
keiden tarjoushintoja alan leh-
dissa? Jos edelliset kysymykset
herattivat kiinnostustasi, tassa
on ohjeita, miten ostaa onnis-
tuneesti tarvikkeita ulkomailta
edullisesti.

Vallitsevasta hintatasosta saa jo
melko hyvan kasityksen, kun se-

laa alan lehdissa olevia mainoksia.
Niiden perusteella voi paatella, etta
monia laitteita ja ohjelmistqja saa
esim. Yhdysvalloista alle puolen hin-
nan suomalaiseen tasoon verrattuna.
Miksi siis maksaa Suomessa kiskuri-
hinioja. kun muualta saa samaa tava-
rua paljon edullisemmin?

Suomi vastaan muut

Suumalaisilla myyjilla on puolellaan
muutamia etuja: voit ostaa tavaran
suomen (tai ruotsin) kielella, tavaran
loimitusaika on kunnon firmoilla ly-
hyt - tilaa lanaan, niin paketti on pos-
lissasi huomenna, saatat saada ohjel-
mistasuomalaistettuja versioitajois-
sa on suomenkielinen ohjekirja ja,'tai
i t s e ohje lma on suomenkiel inen,
eienkin tekstureissa saat suomenkie-
lisia tavulussaantqja hallitsevan ver-
sion, ohjelmista on jo valmiiksi mak-
settu t u l l i i ja liikevaihtoverot ja jos
oslokscsla on syyta valittaa, voit jal-
leen kaytlaa suomen kielta eivalka
puhcl inmaksul kasva kohtuuttomik-
-,i.

.los laa* paatat ostaa tarvitsemasti
hyodykkeet ulkomailta, saat ainakin
yhden mcrki t iavan ed"-;: hinta on
huomaitax'asti halvempi kuin koti-
maasta hanki lul la tavaralla. Itsellani
ei ole kovin laajaa kokemusta tava-

roiden ostamisesta ulkomailta, mut-
la kerron ku i tenk in kokemukseni
modeemin hankkimisesta USA:sta.

Esimerkki modeemin
hankinnasta

Pitkaan kaytin vuokraamaani Noki-
an 1200 b/s modeemia, kunnes hok-
sasin, etta sadan markan kuukausi-
vuokra alkaa kayda kohtuuttomaksi
laitteesta, joita kaupataan Suomessa-
kinjo600mk:lla. Koska lisaksi kysei-
sen modeemin kanssa ei ikina ole ol-
lut mitaan ongelmia, se ei esim. ole
koskaan r ikkoutunut , niin moisen
vuokran maksu tuntui hullulta. Siis-
pa aloin katsella yhdysvaltalaisista
lehdista postimyyntifirmojen mai-
noksia ja modeemien hintoja. Paatin
hankkia 2400 b/s, MNP5 -tyyppisen
kortt imodeemin, vaikka korttimo-
deemeista jot km ovatkin varoitel-
bet.

Jos oli . ' - 'nhankkinut ulkoisen modee-
min, olisin kuitenkin tarvinnut Suo-
men oloihin sopivan verkkomuunta-
jan, koska USA:sta ostettuna se olisi
olet tanut verkkojanniteeksi 115 V ei-
ka 230, kuten meilla Suomessa.

Tallaisiin teknisi in epayhteensopi-
vuuksiin kannattaa aina paneulua
kunnolla ulkomailta tavaraa ostetta-
essa. No, korttimodeemilla ei naita
janniteongelmia ole, koska se sijoite-
taan mikron sisalle laajennuskort-
liopaikkaan.

PC-Magazine -lehdessa huomasin
PC-Brand -nimisen liikeen mainos-
tavan sopi\anlaatuista ATI:n kortti-
modeemia hintaan 159 USD. Lahe-
t i n heilk- l i l auksen faxilla ja jain
odottelemaan modeemia postissa.
Sainkin odottaa pitkaan, kunnes lo-
pulta paaiin soittaa firmaan ja kysya,
aikovatko mv\da modeemin minulle

vaieivat. Eivat halunneet myyda. Syy-
na se, etteivat ollenkaan myy tavaraa
ulkomaille. Jotkut firmat eivat tosi-
aankaan myy ulkomaille vaan ainoas-
taan kotimarkkinoille - eivat ilmei-
sesti halua kayda asiaan liittyvaa pa-
perisotaa. Kannattaa siis aina soiltaa
ja kysya ensi toikseen, toimittaako
firma paketteja myos ulkomaille.

Siispa sopivan firman etsinta jatkui:
lukemalla tarkasti ilmoituksissa ole-
van pienen prantin saa selville, halu-
aako ko. yritys myyda tavaroitaan
myos ulkomaille - varsin monet myy-
vat. Ja kun soittaa tilauspalveluun,
voi samalla varmistaa, etta paketit
kulkevat ulkomaillekin. Puhelimella
soittamisessa kannattaa huomata se,
etta Yhdysvaltain itarannikon aika
on 6 ja lansirannikon aika 9 tuntia jal-
jessa Suomen ajasta - tamiihan on hy-
va, koska silloin paasee soittelemaan
illalla ja yolla halpojen puhelintarif-
fien aikaan.

Seuraavaksi soitin Swan Technolo-
gies nimiseen firmaan, jota oli kehut-
tu jossain sahkopostilaatikossa. He
olisival myyneet haluamani modee-
min hintaan 159 USD + 45 USD
rahti, yhteensa 204 dollaria, mutta ei-
vat tilapaisesti hyvaksyneet luotto-
kortteja. Koska luottokortti on yli-
voimaisesti katevin tapa maksaa os-
tokset, en tehnyt kauppoja.

Mikrolehdessa on monien firmojen
mainoksia, mutta useilla on vikana
se, etta ilmoituksessa ei ole kerrottu
muuta puhelinnumeroa kuin paikal-
linen maksuton toll free -numero (1-
800), johon ei voi Suomesta soittaa.
Tallaisiin yrityksiin ei saa Suomesta
puhelinyhteytta. Tosin, jos ilmoituk-
sessa on jokin customer service -nu-
mero, niin siita voi kysya muita kuin
maksuttomianumeroita-jauseinfir-
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ma oilaa l i lauksenkin vastaan myos
palvelunumerosla . Toinen vika voi
olla se. elia vaikka yhtcydcn saakin,
\ r i i y s ei ha lua kayda kauppaa ulko-
m a i l L .

LovMii k u i l c n k i n uscila sopivia liik-
k j i t a . j o ih insu i yhtevden jajolka myi-
\ ai u lkomai l le . Tassa vaiheessa alkoi
M i i e n h in lave r i a i lu : lavaran lopulli-
nen h i n i a h a n koosluu sen verotto-
masia myyntihinnasla, rahdisla, lul-
l i sUi . I uonnin iasausveros ta , l i ikc -
\aihunerosla ju huolinnasla.

Na iden yhieissumma ralkaisee han-
k i n n a n cdu l l i suuden . Kallein larjous
kaava i lemas iun i modeemisia oli 199
I SD T M USD rahli . Lopulla piia-
d \ i n luiseen. hieman kal l i impaan,
modeerniin.jonka hinla oli 174 DSD.
Faman myi MicroWarehouse New

.lerseys.sa. Rahtivaihtoehloina lassii
oli posii 20 USD tai kur i i r i 36 USD.
Yal i l s in k u r i i r i n , e l i dollareita k u l u i
210.

k u n i lu i le ja sen hinta on selvilla,
niyyja h u l u a a saada loimiiusosoil-
l e u n . joka on \a lmis laudut tava lavaa-
inaan e n u h i n n i k s i - parasla on kir-
joi i iaase elukaleen paperille, ni in ta-
\ a i i s k a \ s u | i i \ a m m i n ( k a n n a t l a a
in\()s mui.sielhi . mita k i r j a in len nimel
o \a ikaan cnglanniksi ) . .Iatasiu>.siolla
aal ja ooi i lman pisteila eli kurvaa ne
a.illa ja oolla. Lopuksi s inulla kysel-
laan vie la. milen aiol maksaa ostok-
•-.k.-si. \ 'aihioehioja on ainakin kolmc:
luo t iokoru i , kansainvalinen maksu-

^ l a i sekki .

Maksujarjestelyt

1 .uoi iokoruion helpoin: kerrot kori-
l i s i n imcn. numeron ja \'iimeisen voi-
massaolopa'ivan. Tiima riii taa. VISA
ja MasterCard o\at tunne tu immal
ko r i i i .

I uoilokonin kayuisla on viela sekin
. i u . e l i a osiokset laskutelaan Suo-
nie>>sa l i l i v a l u u l a n kurssin mukaan,
j»ka mi edulllsempi ku in setelikurs-
vl,

1. 1-, \ a l i i se i maksumaarayksen (inter-
nal ional muney (irder) lai sekin, jou-

dui (isiamaan sen pankista kirjoilet-
luna tasmalleen sille summalle, joka
sinul le puhelimessa i lmoi te t t i in ja
posliuamaan sen firmalle. Vasta saa-
luaan ki r jeen , f i rma ryhtyy lahetta-
nuian lUaamaasi tavaraa sinulle. Se-
kin ja maksuosoiluksen kaytto tulee
kal l i iks i . koska niiden lunastaminen
p a n k i s i a mak.saa s inul le 30 - 40
m k , k p l .

Posli ja k u r i i r i polkevat oman aika-
laulunsa m u k a a n . Esim. valilsemani
kur i i r i ( lai mika pakettipalveluse nyt
o l ikaan) loimiui paketin kotiposl i ini
8:ntena l \6pa i \ ana puhel int i lauksen
jiiion ja lkeen .

Viela on odolellavissa kustannuksia
s i i t a . e l l a \an iaa la inen huolinlafirma
on h o i i a n u i p a k e l i n tu l lauksen ja
poslittamisen minu l l e - toistaiseksi
firma ei ole laskuuanut mitaiin, on-
pahan vain kysellyt henk i lo tunnus ta -
ni...

Hinnoista

Mita modeemi > i l t en tulee ulkomail-
ta l i l a t t u n a maksamaan? Esim. oma-
ni maksoi 174 I'SD, rahti 36 USD =
210 USD. jolion tulee paalle tulli ,
tuoaninliasau.s- ja liikevaihtovero se-
ka huo l in t a . Va l t ion perimiit verot ja
maksui o\at n. 26'7 laitteen hankin-
tah innas tae l i 0,26x174 USD = 45,2
USD,yhieen.sa255dollariax4 mk =
1020 mk. Tiihan tulee paalle viela
h u o l i n t a n. 50 mk eli kokonaishin-
naksi lul i vajaal 1100 mk. Mainitta-
koon. cttii hieman halvcmpi vastaa\'a
modeemi maksaa Suomessa eraiin
hels inki la i sen \ r i l yksen kauppaama-
na yli 2600 mk!

Luu l i s in , e t l e i L!SA:lainen f i rma-
kaan modeemia lappiokseen myy-
nyt...
Suomalai^en maahantuojan hinnasta
saa \ a r m a a n k i n silkeii t inkija alen-
niisia jopa huomattavasti , mut ta kor-
kea l a h i i i l i i n t a |oka lapauksessa kiu-
saa suomalaista k u l u t t a j a a .

\ arsin hammastytta\aa on, elta tal-
laisen modeemin hinta Suomessa on
2650 mk, kun si ta USA:ssa mvydiian

160 dollarilla = 640 mk. MLsta ero
voi johtua?

Ensinnakin USA:n hinla on veroton,
Suomessa hintaan sisallyy llc'c liike-
vaihtoveroa loppuhinnasta laskettu-
na. USA:n hinta on postimyyntiliik-
keen i lmoit tama - poslilse myylaessa
ei larvitse yllapitaa edustavia l i ike t i -
loja.

Pos t imyyni i l i ikeen h intaa kallislaa
postituksen kuslannukset . USA:ssa
pienikin liike myy yhta paljon kuin
suomala inen maahanluoja, mit la-
kaavaetu merkitsee hinnassa myos.
Kyseinen modeemi on valmislet tu
USA:ssa, jolen se on siellii kolimai-
nen tuote. Lisaksi joidenkin lail tei-
den valmistajal yksinkertaisesli myy-
val Eurtwppaan ja Suomeen tavaraa
kall i immalla kuin esim. Yhdysvaltoi-
hin.

Oletelaanpa, elia jokin suomalainen
p o s i i l a a l i k k o l i r m a a l k a i s i tuoda
vaikkapa na i t a modeemeja Suomeen
ja laskelaan, mila k u s l a n n u s e r i i i
luomiin l i i l tyy. ( Tiissa on perusiana
p o s l i m y y n t i h i n t a , v a l m i s t a j a va r -
maankin myisi vielakin edu l l i sem-
min...).

Hinta 640 mk

Rahli 100 mk

Tull i + verot 192mk

Hinla lullalluna 932 mk

H y v a k s y n n a t , vara.slo, pai ioma
68 mk

Yhteensii 1000 mk

Jos modeemi myydaan 2650 mk:lla
tulee myyntikatleeksi 1650 mk eli
62,3% . Ymmartaisin hyvin moisen
kalelason, jos myyja olisi itse valmis-
( a n u t luoiieen, mul ia pelkasiiian
maahanluonnisla ja jakelusta moi-
nen laso on kohtuulon . Siis, jos saal
haluamasi lavaran ulkomailla edulli-
semmin kuin Suomesta, hanki se siel-
la. Tai mista lahansa, kunhan hinta
on itsellesi sopiva.

Ari Jarmala
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Print -ohjelman ojennus

Ykii kayttaja kaantyi puoleeni ja
valkti . etta on hyvin hankalaa tu-

lostaa isoja ( 300 KB ) Lotus -taulu-
koita matriisikirjoittimelle.

Jos tulostaa suoraan Lotuksesta kir-
joittimelle, kuluu aikaa tuhottomasti
eika koneella voi tehda mita'an muu-
ta.

Ensimmainen ratkaisu ongelmaan
on. etta komennetaan Lotusta tulos-
tamaan taulukko ensin tiedostoksi,
joka si t ten komennetaan kirjoitti-
melle Print -komennolla. Tassa taas
oii ongelmana, etta teksti tulostui pa-
perilk hitaasti: rivi silloin toinen ta'l-
loin.

jaljiiettaessani hoksasin, etta
oletusarvona Print -ohjelmalle sallit-
liin uikaviipaleita liian harvoin - ta-
ma johti siihen, etta rivit tulostuivat
harvakseltaan.

Ongelman ratkaisu oli kirjoittaa Au-
toexec.bat:iin beuraavanlainen rivi:

PRINT S:4 D:PRN

joka lataa Print -ohjelman residen-
tiksi muistiin ja tihentaa Printin tu-
lostustaajuutta ( S:4) ja maarittelee
tulostuslaitteen nimeksi PRN. Na'in
maariteltyna Lotuksen taulukoiden
tulostus alkoi sujua kunnolla seuraa-
vasti:

* pyydetaan Lotusta tulostamaan ai-
neisto tekstitiedostoksi

* poistutaan Lotuksesta tilapaisesti
DOSsiin (System)

* komenneiaan PRINT tiedosto

* palataan Loiukseen (Exit)

* jatkeiaan laskentaa silla aikaa, kun
Print tulostaa tiedostoa kirjoittimel-
le. Lisaksi tulostus sujuu kirjoittimen

maksiminopeudella yhtaan tabmaa-
matta.

Print -ohjelmalle voi maaritella mui-
takin parametreja, mutta edellisen
valossa tarkein niista on aikasiivu eli
S-parametri.

S:n oletusarvo on 10 ja mita pienem-
man arvon maarittelee, sita useam-
min Printille annetaan mahdollisuus
tulostaa tekstia.

Toinen Printin parametri on Q, jolla
voidaan maarata, miten monta tie-
dostoa voi olla yhta aikaa tulostus-
jonossa. Oletusarvo on 10.

Maksimissaan voidaan maaritella 32
tiedostonjono.

Ari Jarmala

Copy ja pitkat hakemistojen nimet

O letko koskaan tuskastunut na-
puttelemaan hurjan pitkia ha-

kemisiojen nimia, vaikkapa kopioi-
dessasi tiedostoja hakemistosta toi-
seen? Mina ainakin.

On kuiienkin olemassa joitakin ta-
poja, joilla tyomaaraa voi hieman va-
hentaa.

Ensinnakin, hanki komentoeditori.
Silla voit ottaa kayttoon jo kirjoitta-
miasi komentoja ja editoida niita su-
juvasti uuteen uskoon hyvaksesi. Pa-
levia editoreja ovat ^m. Ndosedit,
Ced ja Alias.

Toiscksi, voit kaytta'a hy\'aksesi sita
DOS:in ominaisuutta, etta jos et kir-
joita levyaseman tunnuksen pera'a'n
kcnoviivaa. niin DOS etsii tiedoston

kyseisen aseman tyohakemistosta
(ta'ma helpottaa vain, jos kopioit tie-
dostoja levylta toiselle). Esimerkik-
si, jos haluat kopioida tiedoston
D:\TELIX\DL\PUPPU.TXT ha-
kemistoon C:\WIN\WRI\PCUF,
niin voisit tietenkin komentaa

COPY D : \ T E L I X \ D L \ P U P -
PU.TXT
C : \ W I N \ W R I \ P C U F \ P U P -
PU.TXT.

Mutta kukaan laysjarkinen ei ala kir-
joittaa moista liianiaa, ei. Sen sijaan
mene D-asemalle hakemistoon DL
ja C-asemalla PCUF -hakemistoon.

Nyt voii komeniaa lyhyesti

COPY D:PITPL7.TXT

Tietenkin, jos toimit vain DOS:in
perustyokalujen kanssa, siirtyminen
mainittuihin hakemistoihin on jo it-
sessaan hankalaa CD -komennolla.

Tahan taas auttaa sharewarena jaet-
tava JD -ohjelma tai kaupallinen
Nortonin NCD, joilla paa'see hyppi-
maan suoraan hakemistosta toiseen.

Koko toimenpide olisi siis

JDDL

JDUF

COPY D:PUPPU.TXT

Ari Jarmala
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Vierailu TT-Microtrading Oyrlle 19.12.1989

Yritys on Tietotehtaan tytaryhtio ja
ollut osakeyhtio lokakuusta 1989.

Yricys sijaitsee Mankkaalla Tarvon-
tien ja Nihtisillan kupeessa, toimiti-
lat ovat uudet ja tilavat. Tuotteina
oval mm. WP -t- lisat, MDBS, Tecmar
ja Passport. Naitaei kuitenkaanmyy-
da suoraan loppukayttajille vaan jal-
leenmyyjien valityksella.

Vierailulla syvennytiin t a rkcmmin
ko lmeen ohjelmistoon: Ventura
Publisher 2.0, Arts & Letters 2.0 ja
Formbasc.

Ventura Publisheriin liittyen meille
eshetiiin nakemys tietokoneavusteis-
ten julkaisujarjestelmien ( CAP )
luokituksesta:

CAP — Jareat tvoasemat

i — DTP ( Desktop publishing )

I — Julkaisujarjestelmat: Ventu-
ra

, — Sivumaittojarjestelmat: Pa-
ne maker

| — Laajennetut teksturit: WP,
Word

Venturasia ebitettiin seuraavaa:

* Ventura yhdistelee alkuperaisen
aineiston, mutta sailyttaa tiedostot
alkuperaisilla paikoillaan = raken-
teellinen julkaisu = julkaisun ulkoa-
su talletetaan eri paikkaan kuin sen
aineisto.

* Venturassa tehdyt muutokset sisal-
toon paivittyvat alkuperaisiin tiedos-
toihin.

* Sivumallit helpottavat ja yhdenmu-
kaistavat taittoa.

* Julkaistava aineisto voidaan valmis-
taa teksturilla, poimia tietokannasta
tai hakea taulukkolaskimesta teksti-
na.

* Kuvat saadaan paaasiassa kuvanlu-
kijoilta.

* Ventura soveltuu kaikkien jul-
kaisutyyppien tekoon, seka lyhyiden
etta pitkien.

* Samasta aineistosta voidaan tyy-
lisivuja iruuttamalla luoda erilaisia
julkaisuja.

* Ventura perustuu GEMriin, vaikka
ska ei ohjelmasta naykaan muuten
kuin vikkelana toimintana.

* Julkaisun muotoilumaareet voi liit-
taa tekstiin mukaan, jolloin itse tait-
to on triviaali automaattinen toimi.

* Kolmasosa Venturoista taittaa tie-
tokannosta poimittua aineistoa, tuo-
te- ja puhelinluetteloita, sanakirjoja
yms.

* Ventura vaatii vahintaan 1 MB
muistia, Himem.sys -muistiohjain on
tarpeen, 386 -pohjaiset mikrot ovat
vakavassa tyossa ok, laaja EMS -

muisti nopeuttaa tyoskentelya, ko-
kosivun naytto ja Post Script -tulos-
tin kaytannossa valttamattomia.

* Venturaa myydaan perus-ja laajen-
nettuna versiona.

Arts & Letters -esitys oli lyhyt ja yti-
mekas. Siita jai mieleen

* Kyseessa on Windowsissa toimiva
piirtely- ja piirrosohjelma.

* Ohjelma osaa varierottelun ja dia-
tulostuksen.

* Tavallinen Multisync -tyyppinen
monitori riittaa, koska varisavyt esi-
tetaan ruudulla rasteroituina.

* Kuulemma Uuden Suomen kuvitus
tehdaan Arts & Lettersilla.

Formbase on Xeroxin tekema Win-
dowsissa toimiva tietokantaohjelma,
jossa kayttoliittymana on lomake. Sa-
malla kun kayttaja maalaa ruudulle
lomaketta, Formbase luo sita vastaa-
van tietokannan. Ohjelmassa on eri-
laisia tietomuotoja ja -tarkistuksia
seka funktiokenttia, joiden arvoja ei
talleteta relaatiomuotoiseen tieto-
kantaan vaan joiden arvot lasketaan
aina tarvittaessa muista kentista.
Tietokannan kentta voi sisaltaa myos
kuvan - tama antaa mahdollisuuden
tehda vaikkapa henkilokortistoja
tunnistamista varten.

Ari Jarmala
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IBM LAN Manager

LAN Manager-ohjelmistoa kayte-
taiin haluttaessa valvoa IBM-la-

hiverkon toimintaa joko verkossa
olevalla mikrolla tai keskuskoneen
NetView-konsolilla. LAN Manager
t o i m i i yhdessa verkon mikrossa
OS 2-sovelluksena. Tyoaseman ei
tarvitsc olla dedikoitu ta'han tehta-
vaan. Mikali verkossa on linkki kes-
kuskoneeseen (esim. 3174-paateoh-
j a i n ) . LAN Manager voidaan konfi-
guroida loimimaan keskuskoneen
NeiVie\v:n kanssa. Samassa verkossa
voi olla useampia LAN Managereita
kuk in koni'iguroitu erikseen. Nama
eri instulloinnii eivat voi keskustella
icistensa kanssa.

N e t V i e w la'ytyy olla versio 3, jotta
kaikki LAN Managerin tarjoamat
palvelut oval kaytettavissa. LAN Ma-
nager loimii Token Ring- seka PC-
verkoissa. Tyoabemana ei voi kayttaa
PC XI:ta tai muuta 8088- tai 8086-
prosesM>ria kaytiavaa mikroa. LAN
Manager voidaan myos asentaa toi-
mimaan NetView/PC-ohjelmiston
alia.

Ohjclman kaytto on helppoa. Kulle-
kin toiminnolle loytyy apupaneeli ja
kaikki toiminnot tapahtuvat valikko-
jen kaut ta .

LAN Managerin (versio 2.0)
toiminta lyhyesti:

• moniioroi verkon tyoasemien
tai kaapeloinnin vikoja seka
antaa operaattorille halytyk-
sen valitonta toimintaa vaati-
vista tapahtumista

• monitoroitavat tyoasemat va-
littavissa

• verkon tyoasemille (adapte-
reille) voidaan antaa symboli-
set nimet

• tal let taa tapahtumalokia tie-
dostoon; lokiin voidaan maa-
ratii talletettavaksi myos kaik-
ki konfiguraation muutokset
eli adaptereiden tulo verkkoon
ja poistuminen verkosta

• soft-error-testi l l i i nahdaan,
onko tiedonsiirrossa virheita
(esim. lahella TR-kaapeleita
kulkevien jannitelinjojen aihe-
ut tamia)

• toimii myos verkossa, jossa on
kaytet ty siltoja (Bridge)

• kahden sillan yhdistamiin ver-
kon \a l inen kytkenta voidaan
testata

• ohjelman kayttaminen voidaan
turvata aalasanalla

• t r a c e - a d a p t e r i e n verkkoon
kytkemmen voidaan estaa (ky-
seisilla adaptereilla voidaan
'lukea" kaikki verkossa kulkeva
li ikenne)

Critical Resource Monitoring:
Tietyt verkon laitteet voidaan
maaritella kriittisiksi resurs-
seiksi. LAN Manager monito-
roi naita koko ajan seka antaa
halytyksen, mikali ne eivat ole
kaytettavissa.
verkon tyoasemissa toimivat
sovellukset voivat tehda haly-
tyksia, jotka LAN Manager ot-
taa vastaanjajoko nayttaa tyo-
asemassa tai lahettaa'ne pdel-
leen k e s k u s k o n e e n N e t -
View:lle
keskuskone-NetView:n kayt-
taja voi kysya LAN Manageril-
ta tietoja verkon adaptereista,
silloista seka koko verkon tilas-
ta tai poistaa jonkin adapterin
verkosta
Ne tView-konso l in ja LAN
Managerin valinen viestinta
tapahtuu kayttaen CLIST-ko-
mentoja. CLIST-komennot
alustavat tarvittavat SPCS-ko-
mennot (Service Point Control
Service), jotka LAN Manager
kasittelee ja lahettaa vastauk-
set NetView:n konsolille
on-line dokumento in t i seka
apupaneelit

Markku Vieri

Yhdistyksen toimintaa kevatkaudella 1990

Vierailut ja kokoukset

27 . i)3.v() klo 17.00 Kevatkokous

Piukka: ATK-Instituutli

Yhdistyksen saantomaarainen kevatkokous.

Kabitellaan viime tilivuoteen liittyTat asiui.

25.04.y() kh) 14.00 HelectronOy

Paikk^: X ' i t ikka 4, Kilo, Espoo (samassa talossa Ap-
ple)

l lmoiuauiuminen: Ari Jarmala 912-144274(tyo) tai
PCL :F mail Jarmala

10.4. mennessa, mukaan max. 30 henkca.

CD-ROM -laitteet + demo

Laserkuvalexyi

VGA -tasoiset paperitulostimei

Tiistaikokoukset

Pidetaan ATK-Instituutissa ( Ita-Pasilassa, Rautatiel.k.
5) joka kuukauden toinen tiistai klo 17. Sisaankaynti on
vastapaata messukeskuksen paasisaankayntia. Mikro-
luokka sijaitsee 4. kerroksen lounaiskulmassa.

10.04.90 17.00 Taulukkolaskimet esittelyssa

Lotus 1-2-3, Excel, Multiplan, Quattro...

08.05.90 17.00 Umpilevyt

Toiminta, kaytto, virheet, varmistus...

Tenetuloa tilaisuuksiin!

Hallitus


