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Puheenjohfajan palsta 1/91

Talla puheenjohtajan palstalla kasittelen ja
kommentoin yhdistyksen toimintaan liittyvia asioita.
Voin nostaa esille myos muita ajankohtaisia seikkqja.

Vuoden ensimmainen
puheenjohtajan palsta on hie-
man erikoislaatuinen siina mie-
lessa, etta se on samalla lehden
paakirjoitus. Lehdella ei ni-
mittain ole talla kertaa ollen-
kaan paatoimittajaa, koska
pitkaaikainen paatoimittajamme
Tapio Hietamaki ilmoitti jok-
seenkin yllattaen ole vansa esty-
nyt paatoimittajan tehtavista.
Han kuitenkin toimi lehdessa
pitkaan, mista lausun tassa
yhdistyksen puolesta suuret kii-
tokset.

Lehden tama numero on
ulkoasultaan entisista poikke-
ava, koska nyt ei ole mahdollis-
ta taittaa koko lehtea entiseen
mallihi taitto-ohjelmalla, vaan
joudumme turvautumaan osit-
tain jopa arkaaisiin konekirjoi-
tusliuskoihin. Syyna tahan on
se, etta entisella paatoimittajal-
la oli asianmukainen ohjehna
lehden taittamista varten, ja nyt
yllattaen ei sellaista mistaan
loytyne. Jatkossa kyllakin leh-
den ulkoasu palaa entiselleen ja
saattaa jopa muuttua jonkin
verran, en sitten tieda muuttuu-
ko parernmaksi...

Toiminnasta

Kevatkauden toiminta on
ollut hy vassa vauhdissa jo jon-
kin aikaa ja jatkuu toukokuulle
kuten aina eunenkin. Kasittaakse-
ni saamme jarjestetyksi tahiin
lehteen referaatteja ja yhteen-

vetoja jo pidetyista kevaan ti-
laisuuksista: kahdesta tiistaiko-
kouksesta ja vierailusta Tie-
tovaylalle. Loppukevaantapah-
tuinista tullee tarinaa touko-
kesakuussa ilmesty vaan lehden
kakkosnumeroon.

Sitten viime lehden ja siina
olleen palstani olen tehnyt mer-
kittavan paatoksen ja hankkinut
oman mikrotietokoneen. Aiem-
min yritin tuUa touneen tyopaik-
kani mikrolla ja kirjoitella jut-
tuja toissa iltaisin, mutta nyt-
temmin tama on tullut vaikeak-
si, kun en enaa asu viiden ki-
venheiton paassa toista. Omalla
mikrolla voi reuhata niin kuin
huvittaa ja kirjoitella vaikka naita
juttuja aamuin illoin, milloin
vaan.

Mikrojen hinnat ovat hal-
ventuneet sellaiselle tasolle, etta
tavalliset tyotatekevatkin voi-
vat niita jo hankkia - monien

muistissa on varmaan joulumark-
kinoille sunnnattu XT- ja AT-
mikrojen loppunnmyynti, joka
alensi hinnat siedettaviksi.
Vuoden alkupuolellakin hinnat
ovat olleet hyvin kohtuullisia
tekniikan halpenemisen ja edul-
lisen dollarikurssin takia. Kir-
joitan tata ennen eduskuntavaa-
leja devalvaatiopolemiikkia
kaytaessa. Jos markan arvo
muuttuu, heijastunee se
valittomasti tuontitavaraa ole-
vien mikrotietokoneiden ja -
tarvikkeiden hintoihin. Nyt oli-
si tarvetta hyvanlaatuiselle sak-
salaisvalmisteiselle kristallipal-
lolle.

Julkisohjelmat

Talla hetkella mielestani
kuumimmat apuohjehnat ovat
4DOS ja Hyperdisk, joista
4EXDSia voi suositella lampimasti
kaikille niille, jotka kayttavat
DOSia muuhunkhi kuin niiden
kahden sovellusohjelman kayn-
nistamiseen. 4DOS korvaa
DOSin komentotulkin

Command.comin, jolloin
kayttoon tulee niin paljon hyodyl-
lisia piirteita ja apuneuvoja, ettei
niita edes viitsi tassa luetella.
Kokeilkaa ohjelmaa - 95 %:lle
kokeilleista ei tulisi mieleenkaan
vaihtaa takaisin
Command .corniin.

Hyperdisk on toinenvaih-
to-ohjelma, johon olen erityi-
sestimieltynyt. Kyseessiionsiis
valimuistiohjelma, mutta niin
fiksu, etta se hakkaa mermen
tullen sellaiset kuin Smartdrvm
jaPc-cache:n. Miksiko? Jalleen
toistan saman kuin edella - oh-
jehnassa piisaa ominaisuuksia
ja vaantoa kuin pienessa kylassa.
Toivoakseni Hyperdiskista on
tassa lehdessa erillinen artikke-
li, jossa ohjelman ky vyt on tuo-
tu perusteellisemmin esille.

Sahkopostilaatikko

Yhdistyksen sahkoposti-
laatikko, PCUF, on kokenut
muutoksia modeemien osalta.
Joulukuussa purkista hajosi toi-
nen V.22bis -modeemeista, jota
ei saatu heti korjatuksi vaan
linjalle laitettiui arkistopolyn alta
loytynyt V.22. Tama tilanne oli
sietamaton, joten purkkiin paatet-
tiin hankkia uutukainen V.32bLs,
joka on siella jo vastaillut use-
amman viikon. Sittemmin kavi
ilmi, etta hajonnutkin modeemi
voitiin korjata, joten nyt linjoil-
laonV.32bisjaV.22bis.Soitte-
lemisiin.

Ari Jarmala 17.3.1991
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Toimintakertomus vuodelta 1990

Yhdistyksen toiminta jat-
kui sunrimmilta osin entisenlai-
sena aiempien vuosien viitoit-
tamaa linjaa pitkin, vaikkakin
toiminnan maara on vuosien
kuluessa pyrkinyt lisaantymaan,
niin kuin onkin syyta
jasenmaaran kasvaessa.

Tiistaikokoukset ja
vierailut

Tiistaikokouksia pidettiin
entiseen tapaan ATK-Instituu-
tissa, josta on toistaiseksi jarjes-
tynyt hienosti tilaa yhdistyksen
kokouksille. Tiista lankeaa kii-
tos niille yhdistyksen jasenille,
jotka ovat toissa ATK-Instituu-
tissa. Tiistaikokouksia pidettiin
vuoden aikana 8 kertaa, 4 kevat-
ja 4 syyskaudella. Kesalla ko-
kouksia ei ole katsottu tarpeel-
liseksi jarjestaa. Kokousten
aiheet olivat seuraavat:

Jasenlehti

PC-Kayttaja -lehtea jul-
kaistiin kolme numeroa. Leh-
dessa oli liihes ainoastaan yh-
distyksen jasenten itsensa kir-
joittamia artikkcleita, jotka ylei-
sesti ottaen olivat korkeatasoi-
sia. Enemman kirjoittajia kai-
vataan, jotta lehti ei jaisi
pelkastaan muutaman henkilon
aanitorveksi.

Jasenkirjeet

Yhdistyksen tarkeinpana
tieciotuskanavana toimi vat Jasen-
kirjeet, joita lahetettiin vtioden
aikana normaalit kaksi kappa-
letta.

PD-ohjelmat

Julkisohjelmien jakelussa
siirryttiin entista voimakkaam-

min valmiiksipureskeltujen ko-
koelmien jakeluun. Tana vuon-
na ei patisteltu jasenia PD-oh-
jelmien hankintaan kovinkaan
maaratietoisesti ja niin jaettu-
jen ohjelmakokoelmien lu-
kumaara jai pienemrnaksi kuin
csim. vuonna 1989.

Saantomaaraiset
kokoukset

Kevatkokous jarjestettiin
27.03. ATK-Instituutissa ja siina
kasiteltiin saantomaaraiset toi-
mintavuoteen 89 liittyneet ai-
heet.

Syyskokous pidettiin
20.11. Esselte Oy:lla ja siina
kasiteltiin saantomaaraiset toi-
minta vuoteen 91 liittyvat asiat:
toimintasuunnitelma, talousar-
vio ja henkilovalinnat.

Jasenmaara

Yhdistyksen Jasenmaara
kohosi vuoden loppuun men-
nessa n. 1060 henkiloon ja kah-
deksaan yritysjaseneen. Aivan
tasmiillista jasenmaaraa vuoden
lopussa ei ole tiedosssa, koska
jasenistossii on jatkuvaa liiketta
edestakaisin: liittyviajaeroavia
(lue: jasenmaksunsa unohtanei-
ta). Tietotekniikan liitto laskee
virall iset jasenmaarat vain elo-
kuun lopussa, koska se ratkai-
see mm. liittokokousedustajien
lukumaaran. Elokuussa yhdis-
tyksessa oli jasenia y li 900, joka
oikeuttaa vuonna 1991 kolmeen
liittokokousedustajaan ja mer-
kitsi, etta PC-Kayttajat ry oli
liiton neljanneksi suurin
jasenjarjesto kahden tieto-
jenkasittely-yhdistyksen kiute-
reilla vahniina kimmahtamaan
toiseksi suurimmaksi yhdistyk-
seksi liitossa.

Sah koposti laati kko

Sahkopostilaatikko pyori
koko vuoden Jari Nopasen joh-
dolla kahdella modeemilinjal-
la. Purkille on vakiintunut mel-
ko uskollinen kayttajakunta.
Muilla liiton jarjestoilla on mah-
dollisuus saada purkkiin omia
viestialueitaan, mutta vain pari
ryhmaa on kayttanyt oikeuttaan.

Kaiken tamiin lisaksi vi-
rolaiset tietojenkiisittelijat lahes-
tyivat yhdistystamme Liiton
kautta. Tamiin tiimoilta oli yksi
palaveri, jossa kartoitettiin yh-
teistyomahdollisuuksia.

Ari Jamiala
puheenjohtaja

Hallitus:

Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Sihteeri
Jasenet

Varajasenet

Taloudenhoitaja
Lehden paatoimittaja
Julkisohjelmat
Tilintarkastajat

Varatilintarkastajat

Liittokokousedustajat

Sahkopostilaatikko

Tiistaikokoukset

13.2. Apuohjelmat
13.3. Mikrojen muistuihallinta
10.4. Taulukkolaskimet
8.5. Umpilevyt
11.9. Yleista keskustelua
9.10. Aani-iltamat
13.11. Microsoft -office
11.12. Omajulkaisujen kaytanto

Ari Jarmala
Samuh' Kaila
Ari Rautiainen
Raimo Janka
Pkjo Eskelinen-Lcppanen
Haiinu Maattanen
Heuno Sertti
Seppo Tossavainen
Tapio Hietamaki
Anja Faven
Kari Kiravuo
Tapio Hietamaki
Raimo Janka, Ari Jarmala
Risto Saarni
Martti Pitkanen
Pertti Juuri
Pertti Lehtinen
Ari Jarmala
Kari Kiravuo
Jari Nopanen

Vierailut yms.

20.2. Mikroilijat ry
27.2. Sophistics
5.3. Esselte
27.3. Kevatkokous
25.4. Helectron
30.10. Mac-perhe
7.11. SYP -mikropalvelut
20.11. Syyskokous
27.11. Hewlett-Packard
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Hyperdisk -valimuisti

Hyperdisk on vaih to-ohjelmana leviava tehokas
valiniuistiohjelnia. Sen on tehnyt Hyperware -niminen
yritys San Martinissa Kaliforniassa. Ohjelman
ominaisuudet vetavat vertoja tai ylittavat muiden,
paaasiassa kaupallisten, valiniuistiohjelmien (<-engI:
cache [kash]) kyvyt.

Ohjelmaa levitetaan
sahkopostilaatikoissa hy-alkuisi-
na paketteina, kuten
Hykt41lc.zip tai Hyper*.*.
Niista purkautuu joukko tiedos-
toja, jotka paljastuvat valimuis-
tiohjelmiksi. Hyperdiskista on
aseita eri vaihtoehtoja erilaisiin
koneymparistoihin - ohjelma on
optimoitu toimimaan mm. pe-
rusmuistissa, jatketussa muis-
tissa tai EMS-muistissa, lisaksi
on eri versiot 286- ja 386 mik-
roille. Vaikka valinta eri vaih-
toehdoista voi tuntuakin
hammenta valta, kannattaa asia-
an paneutua, koska esim. 386-
versio kayttaa hyvaksi 80386-
prosessorin omia kaskyja no-
peuttaakseen valimuistin toimin-
taa.

Ominaisuuksia

Hyperdisk osaa mm.
- toimia eri tyyppisissa muis-
teissa, perus, XMS ja EMS
- hoitaa kaikki levyt, ml. levy-
keasemat
- muuttaa toimintatapaansa myos
asennuksen jalkeen yksinker-
taisilla nlippainkomennoilla
- tehostaa levyltaluvun lisaksi
myos kirjoitusta viivastamalla
ja jarjestamalla kirjoittamista
(staged write)
- latautua ylamuistiin muistin-
hallintaohjelmien avustuksella
tai, jos mikrossa on C&T:n
NEAT -piirisarja, ilmankin
ohjelmien apua

- luovuttaa haluttaessa osan
varaamastaan valimuistista
Windows 3:n kayttoon silloin,
kun Windowsilta alkaa muisti
loppua, aivan samoin kuin
Smartdrv tekee

Kaikkien naiden ominais-
uuksien takia Hyperdisk on
monipuolisimpia ja tehokkaim-
pia valimuistiohjelmia mita
ylcensakaan on saatavissa.
Minulla ei ole ollut mahdolli-
suutta verrata sita crinomaisek-
si kehuttuun Super PC Quick -
ohjelmaan, mutta kasittaakseni
Hyperdisk ei ainakaan paljon
jalkeen jaa jos jaa ollenkaan.

Kun Hyperdiskille anne-
taan vahintaan 2 MB muistia
cacheksi ja sen sallitaan
viivastavan levylle kirjoittamis-
ta pan sekuntia, niin mikrollani
levyn lukunopeus kasvaa luke-
miin 5-10 MB/s ja kirjoitusno-
pcuskin saa arvon 1,7 MB/s.
Myos hakuajat lyhenevat dra-
niaattisesti edellyttaen, etta haku
osuu viilimuistissa olevaan tie-
toon. Ilman cachea IDE-levyni
kirjoittaa 570 KB/s ja lukee 620
KB/s. Tulokset paranevat siis
kirjoitettaessa kolmin- ja luet-
taessa kymmenenkertaisiksi.
Tallaiset erot huomaa selvasti
kaytaniiossakin - erityisesti
viivastetty kirjoiius lisaa mik-
ron kayttomukavuurta mer-
kittiivasti.

Viivastetty kirjoitus

Viivastetylla kirjoituksel-
la tarkoitetaan sita, etta kun jokin
ohjelma kirjoittaa levylle, Hy-
perdisk ei kirjoitakaan sita le-
vylle vaan jemmaa datan itsel-
lensa. Kun ohjelman tulostus-
toiveet on naintyydyterry voi se
jatkaa omaa toimintaansa pal-
jon nopeammin kuin ilman
cachea. Valimuistiinjaanyt tie-
to ei ole vicla turvassa, vaikka
sen kirjoittanut ohjelma uskoo-
kin sen olevan jo levylla. Hy-
perdisk alkaa nyt tarkkailla
prosessorin ryotaakkaa ja heti
kun se huomaa, etta prosessoril-
la on loysaa aikaa, ottaa Hyper-
disk komennon ja kirjoittaa omat
puskurinsa levylle talteen. Jos
vapaata aikaa ei tiety n, asetetta-
vissa olevan, ajan kuluessa il-
maannu, keskeyttaa Hyperdisk
prosessorin ja kirjoittaa pusku-
rinsa levylle turvaan. Levylle
kirjoitettutietojaa Hyperdiskin
puskureihin ja jos jokin ohjel-
ma sattuu tarvitsemaan juuri tata
tietoa, toimittaa Hyperdisk sen
suoraan itseltaan ohjelmalle
kajoamatta levyyn ollenkaan.

Valimuisti eli cache

Hyperdiskosaahaluttaes-
satarkastaa ja eliminoida rurhat
kirjoitukset levylle: jos ticto on
juuri asken kirjoitettu levylle ja
jokin ohjelma haluaa kirjoittaa
tasmalleen saman tiedon uudes-
taan, Hyperdisk teeskentelee
kirjoittavansa tiedon, mutta ei
kuitenkaan kirjoita sita, koska
se olisi aivan turhaa.

Hyperdisk on ehdottomas-
ti kokeilemisen arvoinen ohjel-
ma. Sitii jaetaan kaikissa hyvin
varustetuissa sahkopostilaati-
koissa ja se on viimeisena ol-
jenkortena saatavissa kokeilta-
vaksi myos allekirjoittaneelta,
os. Albertuikatu 34 A 4,03100
NUMMELA. Laheta alustcttu
levykc ja palautuskuori merk-
keineen ja osoitteineen.

Hyperdiskin valmistaja on
HyperWare
14460 Sycamore Ave.
San Martin, CA 95046 USA
Puh: 990-1-408-683-4911
Fax:990-1-408-683-4042

Rekister6itymismak.su on 35
USD yksityisille ja 69 USD
yrityksillc. Molempiin tulee
lisaksi 8 USD kasittelykulut.

Valimuistilla tarkoitetaan menetehrtaa, jossa nopeampaan
muistiin talletetaan osia hitaammasta muistista. Jos haettu tieto
sattuu loytymaan valimuistista, saadaan se taten nopeammin kayttoon
kuin jos se jouduttaisiin hakemaan hitaammasta muistista. Mik-
roissa kaytetaan kolmenlaisia valimuisteja:

Prosessorin ja tyomuistin valilla
cache toimii nopeilla staattisilla RAM -piireilla, joihin talle-

tetaan tyomuistista (DRAM) luettu tai sinne kirjoitettu tieto.
Dynaamisten RAM -piirien saantiajat ovat luokkaa 100 ns, kun
taas SRAM -piireilla aika on vain n. 30 ns. Nain saatu ajansaasto
kaytetaan leikkaamaan prosessorilta odotustilatpois, jolloin nope-
aakin mikroa voidaan ajaa melkein ilman odotustiloja ja saada se
entista nopeammaksi. ...jatkuu
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Hyodynna komentopino 4DOS:ssa

4DOS on komentotulkki, joka korvaa Microsoftin
Command.com:in. Siinii on monia loistavia piirteita
ja ominaisuuksia, jotka Microsoftin olisi pitanyt ottaa
mukaan omaansa jo ajat sitten, mutta kun ei, niin
4DOS tulee apuun.

Komentopino tarkoittaa
sita, etta ohjclma pistaa muis-
tiin DOSille annetut komennot,
joita voi myohemmin selata
edestakaisin nuolinappaimilla.
Samalla kaytossa on myos
komentoeditori, jolla napsasti
korjaa virheellisen komennon
kiiin teksturilla ikaan. Mutta
nama ominaisuudet lienevat
useimmille tuttuja, joten niistii
ci sen enempaa talla kertaa.

Nyt on yllattaen havaittu,
etta on mahdollista periyttaa
yhden istunnon aikana annetut
komennot seuraavaankin ja saada

siten kayttoon heti istunnon alusta
lahtien kayttokelpoisia aiempia
komentoja. Menetelma on seu-
raava:

4DOSissa annetaan seu-
raava, vaatimaton komento
(jonka tekeminen ei ole edes
vaikeaa komentoeditorin avul-
la...)

pushd A c: * cd \ * histo-
ry | qsort | uniq >his A
history /f " history /r
his * popd

Kyseessii on siis yksi
komento, joka pitaa kirjoittaa

Jatkoa...

Tietokoneen ja kirjoittimen valilla
olevaa valimuistia kutsutaan spooleriksi. Sen tehtavana on

ottaa vastaa kirjoittimelle tarkoitettu data ja tallettaa se nopeasti,
yleensa levylle, ja nain vapauttaa tulostava ohjelma nopeammin
takaisin kayttajan komentoon.

Levyvalimuisti
toimii tietokoneen ja massamuistin valilla. Kun levylle

kirjoitctaan tai sieltii lueiaan, tallettuu data myos valimuistiin,
josta se on saatavissa erittain nopeasti, jos sita tarvitaan toistami-
scen. Levycache sijaitsee mikron tuomuistissa (DRAM-piireilla),
josta tiedou saa mikrosekiinneissa ja useiden megatavujeu sekun-
tinopeudella. Levylta taas tiedon haku kestaa kymmenia millise-
kunteja ja tuskin koskaan siirtonopeus on edes megatavua sekun-
nissa.

yhdelle riville! Siis mita se oi-
kein tekee?

Pushd tallettaa tyohake-
miston, jotta sinne voidaan pa-
lata myohemmin takaisin. Siir-
rytaan C: -asemalle. Siinytaan
juureen. Tulostetaan History -
komennolla komentopinossa
olevat komennot standarditulos-
tustiedostoon, joka on putkitet-
tu Qsort -lajitteluohjehnalle ja
edelleen Uniq -suotimelle. Qsort
lajittelec syotteensa aakkosjarjes-
tykseen samoin kuin Sort -suo-
dinkin, mutta nopeammin. Uniq
taas poistaa syotteestaan
perakkaiset samanlaiset rivit ja
jattaa niista vain yhden jaljelle.
Tuloste ohjataan tiedostoon His.
Seuraavaksi puhdistetaan ko-
mentopino vanhoista komennois-
ta ja luetaan siistitty komentoja
sisiiltava His -tiedosto uudel-
leen komentopinoon. Palataan

lopuksi alkuperaiseen hakemis-
toon.

Varsinainen keksinto tassa
on se, etta edella syntynyt His -
tiedosto luetaan mikroa seuraa-
van kerran kaynnistettaessa
Autoexec.batissa komentopin-
oksi. Autoexec.battiin lisataan
siis rivi

history /r c:\his

Talla tavalla menetellen
on heti mikron kaynnistyksen
jalkeen komentopinossa monia
hyodyllisia komentoja valmii-
na kayttoa varten.

Yllii esiintynyt Qsort on
Ben Bakerin tekema nerokas
lajitteluohjelma, jota saa kai-
kista hyvinvarustetuista
sahkopostilaatikoista tai allekir-
joittaneelta. Ohjelma on share-
warea, rekisteroityminen 20
USD:

Ben Baker
RR#l,Box637
E. Alton, II 62024 USA

FidoNet netmail:
1:100/76, Baker's Acre

Yhteystiedot ovat kyllakin
vuodelta 1987, joten on epavar-
maa, onko herra pysynyt aloil-
laan.

Uniq taas on tekemani
suodin, jonka idea on peraisin
samannimisesta UNIX -tyoka-
lusta. Ohjelmaa saa minulta.

AriJarmala/19.3.1991

Ari Jiirmala 18.3.1991
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Tiistaikokous 12.2.1991 Naytonohjaimet

Naytonohjain toimii tietokoneen ja raonitorin valissa. Se on
pelkastaan tekninen valttamattomyys: Tietokone kaskee
naytonohjainta kirjoittamalla ohjaimen muistiin yhteisesti sovitulla
tavalla. Ohjain hoitaa taman nayttomuistin sisallon muokkaamisen
sellaiseen muotoon, etta se voidaan siirtaa monitorille kayttajan
nakyviin.

Resoluutio

Naytonohjain on tiirkein
lenkki ketjussa, joka maaraa
lopullisen monitorilla nakyviin
kuvan laadun. Kuvan
sisallostahan vastaa tietokone.

Tarkeaii kuvan laatua
arvosteltaessa on sen resoluutio
eri erotuskyky. Resoluutio il-
maistaan niiden pisteiden lu-
kumiiiirana, jonka naytohohjain
kykcnee esittamaan monitoril-
la. Tahan maaraan vaikuttaa
ensisijaisesti ohjaimen
nayttomuistin koko. Mita
enemman pisteita ruudulla ha-
lutaan esittiia ja mita suurem-
paa maaraa viircja aiotaan
kayttaa, sitii suurempi
nayttomuisti tarvitaan. Aiemmin
nayttomuistin hinta on rajoitta-
nut resoluutiota, mutta viimei-
sen vuoden aikana muistista on
tullut niin halpaa, etta markki-
noille on tullut jo aivan koh-
tuullisen tarkkoja naytonohjai-
mia.

Mita suurempi on resu-
luutio sitii tarkemmalta monito-
rin kuva nayttaa. Mainittakoon
vertailun vuoksi TV-kuvan re-
soluutio 625 x 625 pistetta. TV-
kuvaa tosin katsotaan huomat-
tavasti kauempaa kuin monito-
ria, joten monitorille vaatimus
on tiukempi. Graafisissa sovel-
lukissa voitaneen resoluutiota
800 x 600 pistetta pitaii mini-
mina.

Varit

Alunperin viireja oli vain
kaksi eli picnin mahdollinen
maara, musta ja valkoincn
(oikeanunin vihrea ja musta).
CGA-varinayttollii viireja saat-
toi olla y hta aikaa tekstitilassa 8
ja grafiikassa 4. EGA laajensi
viirit kuuteentoista ja VGA
256:een. Varipaletit laajenivat
samalla:EGA:lla64jaVGA:lla
256K.

Jos mikrolla ei piirreta tai
esiteta kuvia, riittaa hyvin 16
varia normaalikoyttoon. Kuvis-
sa tarvitaan 256 varia, mika riittaa
jo melko hyvanlaatuisen vari-
kuvan esittamiseen, koska nama
256 variii voidaan valita 256
tuhannen varin paletista. Erin-
omaisia esimerkkeja kahden ja
puolen sadan varin kaytosta
nakee laajalle levinneissa GIF-
kuvissa.

Taydellisyyteen varirinta-
malla paasevat taysvarinaytot,
joilla kullekin kolmesta
osavarista on varattu omat 8 bittia
varin esittamiseen. Talloin yksi
kuvapiste vaatiikin jo kolme
tavua nayttomuistia, mutta sit-
tenpa voidaankin esittaa yhtaai-
kaisesti ruudulla yli 16 miljoo-
naa eri savya.

Kuvataajuus

Kuvataajuudclla ilmais-
taan, miten monta kertaa rnoni-
torin ruutu piirretiian uudelleen

Taulukko 1. Tavallisinanat nayttoresoluutiot

Ohjaintyyppi Vaakaresol. Pystyresol. Vareja

CGA
Hercules
EGA
VGA
SVGA
VESA
XGA
Taysvari

Paletti

320 -
720
640
320 -
800
1024 -
1024
1280

640

640

1280

200
348
350
200 - 480
600
768 - 1024
768
1024

4
2
16
16 - 256

256
256
256
16M

8
2
16

256K
256K
256K
256K
16M

sekunnissa. Tassa on mer-
kittavana rajana n. 70 hertsia,
jota hitaampi taajuus havaitaan
herkasti ruudun valkkyrnisena -
erityiscsti nakokentan aareisa-
lueella, syrjiisilmin katsottaes-
sa. Vaikuttaa silta, etta silman
verkkokalvon sauvasolut ovat
herkempia aistimaan valkkymi-
sen kuin tarkasti nakcvat tappi-
solut.

Valmistajat eivat ain;i
halua tchda naytonohjaimia ja
monitoreja, jotka esittaisivat yli
70 kuvaa sekunnissa, koska lait-
teet tulevat tiilldin kalleiksi -
mita siirempi taajuus sita no-
peampia ja kalliimpia piireja on
kaytettavii. On kaksi keinoa
lievittaa tata kalleutta: hitaam-
pi kuvataajuus ja pitempaan
loistava fosfori monitorissa sekii
nayton limitys.

Jalkiloisto

Jos kuvataajuus alittaa 70
hertsia, voidaan ruudun valkky-
mista viihentaa kayttamalla
monitorissa pitkaan loistavaa
fosforia. Pitka Jalkiloisto tasoit-
taa valkkymista ja voi jopa
kokonaan poistaakin sen. Var-
jopuolena tassa ovat ruudulla
niikyviit haamukuvat sita vieri-
tettaessa: vaikka pikseli onkin
jo fyysisesti sammutettu eika
sitii enaa pommiteta elektroni-
suihkulla, loistaa sc vielii pitkaan
jalkeenpiiinkin. Nama vauhti-
viivat niikyviit selvimmin vieri-
tettaessii vaaleaa tckstiii tum-
malla taustalla.

Limitys

Kuvan liminamincn liit-
tyy monitoriin - jos rnonitorin
kaistanleveys on pienempi kuin
mita naytonohjaimen signaali
edellyttaisi, voi naytonohjain
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siirtya tilaaii, jossa tarvitaan vahi
puolct kaistanleveydesta. Tata
tilaa kutsutaan limitetyksi tilak-
si (interlaced) ja se tarkoittaa
sita, etta ruudulle piirretaankin
ensin puolikuva eli juovat 0, 2,
4,... 2n ja seuraava puolikuva
eli juovat 1, 3, 5,... 2n+l vasta
edellisen jalkeen. Sitten taas
juovat 0, 2, 4,... jne. Piirretaan
ruudulle siis kerrallaan vain joka
toinen juova sen sijaan, etta piir-
rertaisiin kaikki juovat jokai-
seen kuvaan. Koska aikayk-
sikossa piirrettavien juovien
lukumaara puolittuu, kay niin
myos vaadittavalle kaistanle-
ydelle, jolloin monitoriksi riittaa
hitaampikin.

Vaakapyyhkaisytaajuus

Vaakapyyhkaisytaajuus
kertoo, miten monta juovaa
ruudulle piirretaan sekunnissa.
Tama lasketaan kaavalla

VPT = kuvataajuus x pystyre-
soluutio / limitys

Esimerkiksi, jos kuvataa-
juus on 72 hertsia limitettyna
resoluutiolla 768 pistetta, saa-
daan vaakapyyhkaisytaajuudek-
si 27,65 kHz. Monitorin on
kyettava vahintaan tahan taa-
juuteen, jos silla aiotaan katsoa
moista kuvaa. Limityksen mer-
kitys tu!ee tassa erinomaisen
hyvin esille: jos naytto ei olisi-
kaan ollut limitetty, vaadittai-
siin monitorilta periiti 55 kHz:n
vaakapyyhkaisytaajuutta.

Kaistanleveys

Kaistanleveys astuu viela
yhden askeleen eteenpa in alem-
malle tasolle kuin vaakapyyhkai-
sytaajuus. Kaistanleveys laske-
taan kertotnalla vaakapyyhkai-
sytaajuus vaakaresoluutiolla:

KL = vaakapyyhkaisytaajuus
x vaakarcsoluutio

Taulukko 2 . Kuvataajuus, vaakapyyhkaisytaajuus ja kaistanleveys li-
mittamattomalle kuvalle.

Nayttotyyppi Kuvataajuus Vaakapyyhkaisytaajuus Kaistanleveys
Hz kHz MHz

CGA
EGA
VGA
SVGA
VESA

60
60
60
60
60

12,0
21,0
28,8
36,0
46,1

7,7
13,4
18,4
28,8
47,2

Kuvataajuus vaihtelee SVGA ja VESA-ohjaimissa valmistajien valilla.

= kuvataajuus x pystyreso-
luutio x vaakaresoluutio / limi-
tys

Kaistanleveys ilmaisee,
miten monta pikselia piirretaan
sekunnissa ruudelle. Jos
kaytamme ylla olevaa esimerk-
kia vaakaresoluutiolla 1024,
saamme kaistanleveydeksi

KL = 72x768x1024 = 56,62
Mhz limittamattomana ja

72x768x1024/2 = 28,31
MHz limitettyna

Kuvataajuus, vaaka-
pyyhkaisytaajuus ja kaistanle-
veys ovat naimisissa toistensa
kanssa. Naytonohjain maaraa
sen, mitii kombinaatioita naille
kolmelle suureelle voidaan
kayttaa. Valitulle yhdistehnalle
pitaa sen jalkeen loy taa monito-
ri, joka ylittaa vaakapyyhkaisy-
taajuuden seka kaLstanleveyden,
koska muuten monitori ei kyke-
ne esittamaan naytonohjaimen
kaavailemaa kuvaa ruudullaan.
Jos esimerkiksi monitori kyke-

nee vain 35 MHz:n kaistanleve-
yteen, silla on aivan turha menna
yrittamaankaan superVGA:ta
limittamattomana, koska se vaatii
limityksen parjatakseen
naytonohjarmen kanssa.

Kaikkein joustavimpia
toiminnaltaan ovat ris. multisync
-monitorit, jotka kykenevat
synkronoitumaan erilaisille
vaakapyyhkaisytaajuuksille ja
kaistanleveyksille. Vastakohta-
na naille ovat tavalliset monito-
rit, joita voi kayttaa vain yh-
dessa nayttotilassa, esim. EGA-
monitorit.

Teho

Naytonohjaimen teho
vaikuttaa siihen, miten nopeasti
ohjain pystyy roiskaamaan teks-
tia ja grafiikkaa mudulle. Mita
suurempi resoluutio on sita ras-
kaampaa tyota ohjainrukka jou-
tuu tekemaan, koska suurella
nuidulla on yksinkertaisesti
enemman kasiteltavaa tietoa.
Jokin 1024 x 768 -ohjain toimii
jo melkoisen tahmaisesti, jollei
siina ole mukana tehokasta gra-
fiikkaprosessoria.

Yleisimmin kaytetyt gra-
fiikkaprosessorit ovat Texas
Instrumentsin tckoa (TI 35010
tai 35020). Nailla varustetut
ohjaimet toimivat nopeasti edel-
lyttaen, etta ajuri osaa hyodyntaa
prosessorien kaskyja. Samalla
ohjaimista tulee kalleita, koska
prosessorien tuotantosarjat ovat
viela lyhyita.

Nayttomuisti

Naytonohjaimen on pi-
dettava muistissaan kuvaruudul-
la oleva informaatio. Resoluu-
tio ja varien miiara ratkaisevat
tarvittaman nayttomuistin koon.
Muistin minimikoko lasketaan
seuraavasti

Muistin minimikoko lasketaan seuraavasti

vaakaresoluutio x pystyresoluutio x Iog2(varien maara)

8
Muisti, B =
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Esimerkiksi, kun SVGA:n
resoluutio on 800 x 600 kuudel-
latoista varilla, saadaan 800 x
600 x Iog2( 16) / 8 = 800 x 600 x
4 / 8 eli 240000 tavua. Naytonoh-
jaimelle asennetaan talloin 256
KB muistia.

Taulukko 3. Tarvittavan
nayttomuistin koko.

Nayttotyyppi

80 x 25 teksti
CGA
EGA
VGA
SVGA
VESA
XGA
Targa

Nayttomuis
tin koko, KB

2
16
64

256
512
1024
1024
3072

Varien maara

Tassa on tehta va sel va ero
ruudulla yhta aikaa nakyvien
varien lukumaaran ja varipale-
tin koon valilla. Naytoissa kay-
tetaan nayttomuistin saastami-
seksi tekniikkaa, jossa voidaan
suuresta paletista valita tietyt
varit esitettaviksi ruudulla.

Esimerkkina VGA on
valaiseva: siina jokaiselle ku-
vapisteelle on varattu yksi tavu
nayttomuistia eli 8 bittia, jolla
voi olla 256 erilaista tilaa - tasta
johtuu se, etta VGA voi nayttaii
256 eri varia yhta aikaa ruudul-
laan.

Jos ruudulla voi yhta ai-
kaa nayttaa vain 256 varia, miten
on mahdollista esittaa VGArlla
melko hyvatasoisia varikuvia?
Syy tahan on se, etta niima 256
varia voidaan valita vapaasti
262144 viirin paletista. Voidaan
siis valita paletista kuvaan par-
haimmin sopivat 256 savya.

Varipaletin koko on
262144 (256K) juuri siksi, etta
varikuva koostuu kolmesta
osavaiista: punaisesta, vihreasta
ja sinisesta, joista voidaan addi-
tiivisesti sekoittamalla saada
mika tahansa vari. VGA -ohjai-
messa kullekin naista pe-

rusvareista on varipalettia maari-
teltaessa varattu kuusi bittia eli
kukin osavari voi saada 2A6 eli
64 eri syvyytta. Koska osa varit
ovat riippumattomia toisistaan,
voidaan niista sekoittaa 64*3
eri savya, mika tekeekin sen jo
esille tulleen 262144.

Taysvarinaytoissa taas
tallaista paletinkuvausta ei kay-
teta vaan niissa jokaiselle kuva-
pisteelle on oikeasti varattu 24
bittia nayttomuistia vari-infor-
maatiota varten. Talloln jokai-
nen piste saa jonkin 16 miljoo-
nasta mahdollisesta savysta riip-
pumatta toisten pisteiden varista
- ruudulla on yhta aikaa 16 mil-
joona eri savya. Tama on hie-
noa, mutta vaatii VGA:han ver-
rattuna kohninkertaisen maaran
nayttomuistia ja kolme kertaa
tehokkaamman grafiikkaproses-
sorin.

Nayttojen historiaa

Reikakortit ia -nauhat
Jo lahes sata vuotta sitten

pieni yhdysvaltalainen yritys,
jolla oli suureellinen nimi. In-
ternational Business Machines,
osti patentin reikakorttikonee-
seen, jolla saattoi nopeasti kir-
jata vaestoniaskennan mlokset.

Reikakortteja kaytettiin
pitkaan myos tietokoneiden
ohjaamiseen, kunnes paarteet
korvasivat ne 70-luvulla.

Teletype
Teletype oli aikoinaan

paperikirjoittimien valmistajan
nirni, joka alkoi merkita myos
tiiysin ryhmaa tekstipaatetta.
Taltii ajalta periytyy lyhenne
TTY paatteen merkkina.

Teksti navtto
Katodisadeputkel'a teks-

tia esittava paate tuli kuvaan
mukaan paperille tulostaneiden
kirjoittimen jalkeen ja oli alal-
laan suuri edistysaskel, joka saasri
valtavasti paperia.

MDA
IBM:n tultua mukaan

mikrotietokonebisnekseen vuon-
na 1981 sejulkistimustavalkoi-
sen tekstipaatteen, joka tunsi
nimen MDA. Paate ei osannut
grafiikkaa.

Hercules
Koska IBM:n naytto ei

osannut grafukkaa, riippumaton
Hercules vahnisti grafiikkaoh-
jaimen, josta tuli hy vin suosittu
monipuolisuutensa takia. Ohjain
esitti kaksi varia.

CGA
IBM:n ensimmainen

PC:lle tehty varigrafiikkaohjain.
4 varia, resoluutio 320 x 200.
Kamrnottavan valkkyva vieri-
tys. Aikansa suosikki.

EGA
IBM:n parannettu grafiik-

kaohjain. Ei valkkynyt. Varejii
16 ja resoluutio 640 x 350.

VGA
IBM lisasi varien maaran

256:een ja trnki samalla reso-
luutiosta: 320 x 200 eli sama
kuin muinaisella CGA:lla. Varit
kuitenkin korvasivat paljon mutta
ovi jatettiin auki riippumatto-
raille kehittajille parantaa reso-
luutiota.

8514/A
IBM:n julkistama 1024 x

768 x 256 naytonohjain, jossa
Texas Instrumentsin grafiikka-
prosessori. Laite oli nopea, mutta
edella aikaansa (lue: liian kal-
lis).

SVGA
Monien riippumattomien

vahnistajien SuperVGA -ohjai-
mia. Resoluutio 800 x 600 ja
vareja aina 256:een asti. Muu-
ten hyvia ohjarmia, mutta seik-
kailu tiiysin standardormattomas-
sa viidakossa tuottaa kayttiijalle
yhteensopimattomuusyllatyksia:

kukin ohjelma vaatii erityisen
ajurin jokaista kaytettavaa
naytonohjaintyyppia varten =
upottava suo.

VESA
Riippumattomat valmista-

jat loivat viisaat paansa yhteen
ja loivat yhtenaisemman
naytonohjainmaarityksen - enaa
ei ohjelmiin tarvita (ainakaan
periaatteessa) kuin yksi ajuri:
VESA:a varten. Resoluutio
yleensa 1024 x 768 asti, toisin-
aan jopa 1280 x 1024. Vareja
256 yhta monen kilon paletista.

XGA
Uusi yritys IBM:lta gra-

fiikkaprosessorin kera. Resoluu-
tio 1024 x 768 x 256 tai pie-
nemmalla resoluutiolla 65 tu-
hatta varia. Taman jo toivoisi
menesty van, jotta saataisiin taas
kerran kunnon grafiikkastandar-
di.

Tarqa
Targa on eraan valmista-

jan nimi. Se on tunnetru taysvari-
ohjaimistaan, joissa resoluutio
yltaa 1280 x 1024:aan ja vareja
on ruudulla 16 miljoonaa. Nlima
ovat kalliita ja tarkein kaytto
lienee varillisten julkaisujen
taitossa ja tutkimustyossa.

Muitakin nay ttoja toki on.
Ensimmaisena naista tulee
mieleen DEC: in VT-paatteet,
joihin PC-maailmassa tormaa
tietoliikenteen parissa. VT-paate
on nimittain hyvin yleinen
UNIXissa ja DEC:in laitteissa.

IBM:lla on suurkoneissaan
monia nayttolaitteita, jotka ovat
ainakin allekirjoittaneellc jaaneet
taysin hamaran peittoon.

AriJarmala/ 12.2.1991
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Tiistaikokous 12.3.1991

Tietoliikenne ja sahkopostilaatikot

Tietoliikennetta lahestyttiin kokouksessa
hurras!ajan nakokulmasta. Keskityttiin modeemien
valiseen liikenteeseen valintaisessa puhulinverkossa.

Valineet

Tictoliikennoimiseen tar-
vitaan normaalisti tietokoue,
jossa on jokin hyvaksi havaittu
tietoliikenneohjclma, joka
komentaa ja kliyttaa mikroon
tavalla tai toisella liitettya
modeemia, joka on suorassa
yhteydessii puhelinverkkoon.

Tietokoneeksi kay minkii
tyyppinen kone tahansa, PC,
Mac, Amiga, Atari tens. Koncen
tyypillii ei tassa yhteydessa ole
paljonkaau merkitysta, vaikka-
kin se ratkaisee, millaisia tieto-
Hikenneohjelmia on ko. laittee-
seeii tarjolla.

Tietoliikenneohjelmalla
ollaan yhteydessa modeemin
kautta puhelinverkkoon ja siten
inuihin tietokoneisiin. Naita
ohjelmia on kaupan tavalliseen
tapaan, mutta niita levitetaan
rnyos shareware -pohjalta: ko-
keile kolme viikkoa, maksa ja
rekisteroidy sitteu, jos pidat
ohjelmasta. Naissa vaihto-oh-
jelmissa on se etu, etta maksut
ovat yleensa dollareina ja Yh-
dysvalloissa ohjelmien hintata-
so on huomattavasti halvempi
kiiiu Suornessa - tapa siis saastaa
rahaa.

Paneutumatta sen
enempaii kanpallisiin tietoiiiken-
neohjeliniin esitelliian muuta-
ma vaihto-ohjelma, koska nc ovat
harrastclijakayttoon (ja miksei
ammattikayttoonkin) selvasti
sopi vainpia kuin paljon kalliim-

mat kaupalliset kilpakumppa-
ninsa. Tietoliikennekayttoon
tarkoitetut vaihto-ohjelmat erot-
tuvat usehi paljon hiotummilla
ja helppokayttoisemmilla omi-
naisuuksillaan. Syyna on se, etta
ohjelmista saattaa tulla vaikka
viikoittain uusia versioita, jois-
sa on otettu huomioon kayttajien
esittamat viimeisimmatkom-
mentit ja toivomukset.

Tunnettuja vaihto-ohjel-
mia ovat mm. Telix, Telemate
ja Kermit. Telix on pieni, nappara
ja nopea valikko-ohjattu. Tele-
mate on suuri, kaiken osaava ja
hiirella ohjattavissa. Kermit on
komentopohjainen ja siina vai-
tetaan olevan parhaat paate-
cmulaatiot. Naita ohjelmia on
saatavissa kaikista hyvinvarus-
tetuista purkeista, joissa niita
kannattaa kammata tiedostoalu-
eilta nimiUa TLX*.*, TM*.*,
KERM*.*.

Modeemi kytketaan fyy-
sisesti tietokoneen ja puhelin-
verkon valiin. Nykyisin on jo
kaupan kolmentyyppisia modee-
meja: ulkoisia-, kortti- ja tasku-
modeemeja. Ulkoinen modee-
mi on rakennettu crilliseen laa-
tikkoon, joka tarvitsee muunta-
jasta verkkosahkoa. Modeemi
Hitetaan modeemikaapelilla
tietokoneeu sarjaporttiin ja
puhelinjohdolla puhelhiverk-
koon. Korttimodeemi taas on
rakennettu piirilevylle PC:n tai
PS:n laajennuskortiksi. Se tun-
getaan mikron sisalle laajen-

nusvaylaan, jolloin se ottaa tar-
vitsemansa sahkon viiylasta.
My 6s tieto mikron ja korttimo-
deemin valilla siirtyy vaylan
kautta, joten korttimodeemiin
tulee ainoastaan puhelinjohto.
Taskumodeemit ovat pienia
tupakkiaskin kokoisia paris-
tokayttoisia laitteita, jotka kyt-
ketaan suoraan mikron sarjaport-
tiin ja toisaalta puhelinjohdolla
verkkoon.

Soitto

Kokouksessa demottiin,
miten soitetaan tyypillisiin purk-
keihin: kaymustetaan tietoliiken-
neohjelma ja valitaan puhelin-
numerolistasta ne numerot, joi-
hin halutaan ohjehnan ja mo-
deemin soitta van. Ohjelmasoit-
taa numeroihin peraperaa ja antaa
modeemin kuunnella vas-
tausaiinta. Jos modeemi tulkit-
see vastauksen varattuaaneksi,
se lahettaa ohjelmalle viestin,
etta numero on varattu. Ohjel-
ma katkaisee linjan ja soittaa
listassa seuraavana olevaan
numeroon.

Jos numero vastaa, mo-
deemit keskustelevat ensin het-
ken keskenaan ja yrittavat paasta
yhteisymmarrykseen, millaista
linjanopeutta ja virheenkorjaus/
tiedontiivistystapaa ne rupeavat
kayttiimaan. Tulosta syntyy
muutamassa sekunnissa ja sit-
ten ruudulle ilmestyvatkin jo
purkin lahettamat ensimmaiset

merkit.
Ensin purkki kertoo ni-

mensa ja pyytaa sittcn kirjoit-
tautumaan sisaan (login)
kayttajatunnuksella ja salasanal-
la. Ne saa soittessaan ensimmai-
sen kerran purkkiin. Onnistu-
neen loginin jalkeen piiastaan
purkin komcntotasolle tai paava-
likkoon.

Purkkeja on pcriaatteesa
kahdenlaisia: komcnto- ja va-
likkopohjaisia. Valikkopohjai-
set ovat aloittelijalle hclppoja,
mutta pitemman paalle ainakin
allekirjoittanut on oppinut
pitamaan encmman komento-
pohjaisten purkkien kayttoliit-
tymasta, koska se on olemuk-
seltaan joustavampi.

Ensin kannattaa pyyttaii
apua (?, help, apua) tai lukea
valikot huolelellisesti lapi, jotta
saa kasityksen, mita palveluja
purkkissa on. Yleensa aina loy-
tyy viestialue, tiedostoalue ja
sahkoposti.

Viestialueille kirjoitctaan
julkisia viesteja, joko kysymyk-
sia, vastauksia tai kommentteja
kaynnissa olevaan keskusteluun.
Alueet on ryhmitelty aihepii-
rien mukaan, jotta kiinnostavat
jutut loytyvat. Komentopohjai-
sissa jarjestelmissa viestialuct-
ta kutsutaan yleensa nimella
Com.

Tiedostoalueilta voi imu-
roida itselleen julkisohjelmia.
Alueet on my6s jiirjestetty aihe-
piirin mukaan. Tiedostoista on
esitetty nimi, koko ja lyhyt
kuvaus siita, mita se sisaltaa.
Tiedostot ovat tavallisesti pa-
kattuja joko Pkzip- tai Lha -
ohjelmilla tilan ja linja-ajan
saastamiseksi. Suositeltavin siir-
toprotokolla tiedostojen siirros-
sa on nimeltaan Zmodem. Se
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osaa mm. automaatti-imurom-
nin.

Sahkopostissa voi lahettaa
kirjeita yhdelle henkilolle tai
korkeintaan rajatulle joukolle
kerrallaan. Muuten toiminta on
periaatteiltaan samantyyppista
kuin Comissa, paitsi etta kirjeet
ovat yksityisia.

Naiden kolmen peruspal-
velun lisaksi purkilla voi olla
paljon muitakin avuja. Piirkin
palvelutasosta ja linjamaarasta
riippuu, onko se maksullinen vai
ei. Suurin osa Suomen yli kah-
destasadasta purkista on taysin
maksuttomia, mutta joukossa on
muutama nimenomaan monilin-
jainen pnrkki, jotka perivat
maksun kayttooikeutta vastaan
- maksu vaihtelee valilla 100 -
400 mk vuodessa.

Modeemeista

Nykyaiin suosittelen aloit-
telijallekin jo 2400 b/s nopeu-
den modeemia, koska hitaam-
paa 1200:aan kylliistyy niin
nopeasti eika silla ole juurikaan
mahdollisuuksia imuroida tie-
dostoja. Taman lisaksi virheen-
korjaus on suositeltava ominai-
suus, vaikkei suinkaan ole
mikaan valttamattomyys 2400
b/smodeemeilla. Nopeammilla
modcemeilla virheenkorjaus taas
on ehdoton pakko.

Modeemin nopeuden eli
linjalla sekunnissa siirrettavien
bittien maaran ratkaisec modee-
minormi. Alia CCITT:n
tarkeimmat nonnit.

Normi Nopeus, b/s
V.21 300
V.22 1200
V.22bis 2400
V.32 9600
V.32MS 14400

Mita nopeampi modeemi,
sita mukavampaa sita on kayttaa.
Huomattava on, etta vastapaassa,
siis purkissa, on oltava saman
norrain osaava modeemi: jos
soittajalla on V.22bis, pitaa

purkissa olla vahintaan se. Nopea
modeemi osaa yleensa myos
hitaammat nopeudet.

Mita nopeampi modeemi,
sita kalliimpi se on hankkia.
V.22:n hintataso on alle 500 mk,
22bis:n alle 1000 mk, V.32 ja
32bis maksavat n. 4000 -8000
mk. Korttimodeemit ovat hie-
man halvempia kuin ulkoiset
modeemit, kalleimpia ovat tas-
kulaitteet.

Kesalla ukkossaalla kan-
nattaa puhelinjohto irrottaa
seinasta, jotta kallis modeemi
ei karsisi verkossa liikkuvista
tuhoisista hairioista. On olemas-
sa myos laitteita, jotka suojaa-
vat modeemia verkon ylijannit-
teelta tiettyynrajaan asti, ilmei-
sesti paras on nimeltaan Leop-
lug III, hinta satoja markkoja.

Puhelinlaskut

Laskut alkavat kasvaa
dramaattisesti varsinkin, jos
soitellaan eri verkkoryhmissa
oleviin purkkeihin. Puhelinluet-
telossa on kerrottu puheluiden
minuuttihinta vuorokauden eri
aikoina. Kannattaa soitella il-
taisin ja oisin, silloin tariffi on
edullisimmillaan. Helsingin
verkkoryhman alueella asuvat
ovat muualla maassa asuvia
paremmassa ascmassa, koska
Helsingissa purkkeja on eniten,
joten valinnanvaraa on nuisaas-
ti eika nain ollen ole edes tar-
vetta soittaa muihin verkkoryh-
miin. Lisaksi HPY:n puhelinta-
riffi on modemistille edullinen
- iltaisin ja viikonloppuisin ker-
taveloitus 49 penniii puhelun
pituudesta riippumatta.

Tietoliikenneohjelmat
pita vat yleensa lokia toimistaan
mm. soitetuista puheluista ja
numeroista. Niiden pemsteella
on mahdollista laskea soitettu-
jen puhelujen yhteishinta. Tahan
Tarvitaan erillinen ohjelma, jonka
saa hy vinvaruistetuista purkeis-
ta. Ohjelmien nimet ovat usein

Charg*.*, Lasku*.* tms.

Purkissa on koko ajan
kaynnissa gallup, joka kaynnis-
tyy komennolla Opinion. Alia
on esitetty tuloksia maaliskuun
kolmannelta paivalta.

OPINION> Show

a) Konetyyppi
b) Modeemityyppi
c) Nayttokortti

a) Konetyyppi %
PC/XT 20.3
286 25.0
386 29.7
486 1.0
Amiga 10.4
Atari ST 1.6
Mac 3.l
V1C20/C16/C64/C128 5.2
Joku muu 3.6

Vastanneiden maara : 173

b) Modeemityyppi %
V.21 8.4
V.22 23.0
V.22bis 46.1
V.32 10.7
MNP1-4 1.1
MNP5 10.1
V.32bis 0.6

Vastanneiden maara : 152

c) Nayttokortti %
CGA 7.9
EGA 14.5
MDA 0.6
VGA 51.5
PGA 1.2
Hercules 12.7
En ornista PC:ta 11.5
XGA 0.0

Vastanneiden maara : 150

Maaritelmia

Tietoliikenne: (tassa) tie-
don eli datan siirtaminen puhe-
linverkossa paikasta toiseen
modeemien avulla.

Modeemi: elektroninen
laite, joka kytkettyna tietoko-
neen ja puhelinverkon valiin
muuntaa tietokoneiden binaarie-
sityksen aaneksi, joka voidaan
siirtaa puhelimitse toiseen
modeemiin, joka puolestaan
muuntaa vastaanottamansa

aanisignaalit takaisin binaari-
muotoon.

Sahkopostilaatikko: purk-
ki, boxi, (tassa) tavallisesti har-
rastajien yllapitamia modeemein
varustettuja tietokoneita, joihin
muut kayttajat voivat soittaa ja
joita he voivat kayttaa modee-
meitse. Purkeissa on ainakin
viesti- ja tiedostoalueet seka
sahkoposti.

Tietoliikenneohjelma:
ohjelma, joka on suunniteltu
tietoliikenteeseen modeemien
avulla.

Tiedonsiirtoprotokolla:
tavallisimmin ohjelmia, jotka
siirtiivat lohkomuotoista tietoa
virheita tarkistaen ja korjaten.
Zmodem on monista vaihtoeh-
doista suositeltavin.

CCITT: kansainvalinen
tele- ja lennatinkomitea, luo
kansainvalisia telealan suosituk-
sia ja normeja.

b/s: bps, bittia sekunnis-
sa, linjanopeuden yksikko.

B/s: Bps, tavua sekunnis-
sa, siirtonopeuden yksikko, sama
kuin merkkia sekunnissa, CPS.
Yhden merkin siirtamiseen tar-
vitaan asynkronisilla linjoilla
kymmenen bittia, karkeasti
voidaankin sanoa, etta 1 B/s =
10 b/s. "Ylirnaaraiset" kaksi bittia
kuluvat eraanlaiseentiedonsiir-
ron synkronointiin.

V.22: CCITT:n modeeminor-
mi - 1200 b/s.
V.22bis: CCITTm modeeminor-
mi - 2400 b/s.
V.32: CCITT:nmodeeminor-
mi - 9600 b/s.
V.32bis: CCITT:n modceminor-
mi - 14400 b/s.
HST: melko yleinen US
Robotics -yhtion oma modee-
minormi, 14400 b/s.
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Virhccnkorjaus: erityiset
virheenkorjaavat modeemit
voivat laitetasolla huolehtia siita,
etta puhclinlinjan aiheuttamat
siirto virhcet ci vat nay kayttajil-
le asti.

Ticdonpakkaus: erityiset
tietoapakkaavat modeemit voi-
vat huolehtia siita, ctta linjalle
lahetettaVii tieto pakataan
liihcttavassa modeemissa ja
puretaan entiselleen vastaanot-
tavassa modeemissa. Tatcn
voidaan saada tekstitietoa siir-
rettaessii linjan nimellisnopeut-
ta suurempi tiedonsiirtonopeus.
Pakkaus saastaa siirtoon kulu-
vaa aikaa ja siten rahaa. Pak-
kaus ei tepsi jo pakattuihin *.ZIP
-tiedostoihin tai muihinkaan
pakattuihin tiedostoihin.

MNP: MNPtasot2-4ovat
virhecnkorjausnomicja, tasot 5
ja 7 ovat tiedonpakkausnorme-
ja. Microcom -yhtion luomia
normeja.

V.42: CCITT:n virheen-
korjausnomii, sisaltaa LAP-M-
ja MNP 4 -korjausnormit.

V.42bis: CClTTm tiedon-
pakkausnormi, sisaltaa BTLZ -
pakkaustavan, joka on tehok-
kaampi kuin MNP 5.

Download: imurointi,
doppaus, tiedoston siirtamincn
purkista ornallc mikrolle.

Upload: uppaus, tiedoston
siirtaminen omalta mikrolta
purkkiin.

AriJarmala/18.3.1991

Tilastoa yhdistyksen purkista

Sahkopostilaatikossa 15.4.1990- 3.3.1991 kayneiden sisaankirjoittautumisajat eli purldn kayttoajan
jakauma.

Kellonaika kpl

0.00 -
1.00 -
2.00 -
3.00 -
4.00 -
5.00 -
6.00 •
7.00 -
8.00 -
9.00 -

10.00 -
11.00 -
12.00 -
13.00 -
14.00 -
15.00 -
16.00 -
17.00 -
18.00 -
19.00 -
20.00 -
21.00 -
22.00 -
23.00 -

Lukumaara

1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00

10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
21.00
22.00
23.00
24.00

.

842
522
346
191
134
139
165
205
271
509
543
657
701
692
780
877
893

1015
1034
1039
1111
1155
1135
1149

16105

5.23
3.24
2.15
1.19
0.83
0.86
1.02
1.27
1.68
3.16
3.37
4.08
4.35
4.30
4.84
5.45
5.54
6.30
6.42
6.45
6.90
7.17
7.05
7.13

#####
###
n
ft
ft
ft
ft
ft
ftft
###
###
nn
####
####
#####
#####
nnn
nun
nnn
nnn
#######
mnn
#######
nmn

Sahkopostilaatikossa 15.4.1990 - 3.3.1991 eniten kayneiden tunnuksct ja kayntikcrrat, mukana my os
automaattiyhtey ksia.

Tunnus Kayntej a Timnus Kayntej a Tunnus Kaynteja

SMA
PABLO
JNOPANEN
BYTE
MADSKI
KAKE
FIDO
JARMALA
BIGGS
TARE
MOS
FIDATA
ADE
VILLE
LARS

652
602
577
480
351
321
305
286
261
211
199
187
172
170
167

LINKBBS
SYSTEST
RONNIE
MICKEY
SNABB
SAMMYY
OH
JAANA
ROGUE
JIIPEE
ROK
ANIOKA
SAKA
JARTSU
LOS

159
151
147
142
138
133
131
122
114
113
113
111
111
109
108

SAUKKO
LEOPOLD
SKIDROW
COKIS
ANTIC
WYSE
CODU
TAR
SORSA
SANTTU
AHAEELA
TYPHOON
ELAND AL
GILEAN
KOJO

107
100
98
97
96
95
95
94
94
93
92
91
91
90
90

Jokaiscsta kaynnista puhelinyhdistys nappaa ainakin 49 pennia.
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Esimerkkiyhteys PCUFiaan

9600/REL
PCUF - PC-kayttajat ry
Rekisteroityminen tunnuksella uusi.
Kayttajatunnus: j armala
Tunnussana:
Olet kaynyt viimeksi 11.3,91 18:48.
Viikkoaikaa jaljella 7 h.
Komentoluettelon saa kirjoittamalla KOMENNOT.
Laajempi opastusjarjestelma komennolla HELP.

jnopanen Jan Nopanen
sam Sami Nopanen
jarmala Ari Jarmala
pablo Henrik Ahlgren

PCUF>
jarmala (MAIN) 11-Mar-91 21:32 -

PCUF> komennot

38400 19:40 Kermit
9600 14:15 PCUF>
19200 21:32 Who
1200 20:30 COM>

PCUF:n opastusjarjestelma HELP
Sahkoposti MAIL
Telekokousjarjestelma (viestialue) COM
Pikaviesti toiselle kayttajalle MSG
Lista samanaikaisista kayttajista WHO
Kayttajan tunnuksen/nimen hakeminen USER
Tunnussanan (salasanan) vaihto SETPSWD
Kello ja paivays TIME
Kayttajatietojen tarkistus CHECK
Lista 10 viimeisesta kavijasta LAST
Ruokatietokanta FOOD
Lista viikon elokuvista ELOKUVAT
Suomen boxit BOXIT
Mielipidekysely OPINION
Tietoa PC-kayttajat r.yssta INFO
Pelialue CASINO
Yhteyden katkaiseminen LOGOUT

Tulostuksen pysaytys CTRL-S
Tulostuksen jatkaminen CTRL-Q
Toiminnon keskeyttaminen CTRL-C
Komentorivin uudelleentulostus CTRL-R

PCUF> who <- who nayttaa, keita purkissa on
jnopanen Jari Nopanen 38400 19:40 Kermit
sam Sami Nopanen 9600 14:15 PCUF>
jarmala Ari Jarmala 19200 21:32 Who
pablo Henrik Ahlgren 1200 20:30 COM>

PCUF> com
COM> list

PC-kayttajat
Yhdistyksen info
MSDOS
Ohjelmointi
Esittelyt
Hardware
Yllapito tiedottaa
Julkisohjelmat
isot myllyt
Boxit

> Turbo Pascal
Basic
C
Tietoliikenne
Joukkotiedotus

<- Joidenkin viestialueiden aihepiireja
87
41
612
379
91
460
169
4
20
489
449
260
402
334
150

1
4

566
344
57
435
27
4
15
167
414
247
363
304
122

UNIX 90 74 0
Sekalaista 1107 1055 0
AI 19 15 0
Hallitus 147 142 0
PCUF 457 259 0
Comtest 12 8 0
Sarjakuvat 226 209 0
Valmisohjelmat 392 383 0
Markkinat 396 73 0
Jokes 275 176 0
Ajankohtaista 214 88 o
Elokuvat 455 431 0
Verkot 12 12 0
Luonnontieteet 128 125 0
OS/2 50 46 0

Yhteensa 6166 0
COM> EXIT
PCUF> mail <- sahkoposti
Kirjeita 25 kpl.
MAIL>
MAIL> EXIT
PCUF> time
11.03.1991 21:41
Olet ollut sisalla 8 min 53 sec
Viikkoaikaa jaljella 6 h 51 min 7 sec.

PCUF> last <- edelliset
jarmala Ari Jarmala
mickey Mikko Ahonen
ptuomola Petri Tuomola
jari Jari Fredriksson
pablo Henrik Ahlgren
ville Ville Jaaskelainen
jnopanen Jari Nopanen
zorro Antti Raisala
sammyy Sami Nousiainen
saka Ari Rautiainen

PCUF> boxit <- komennolla saa listan Suomen purkeista

Hasan purkkilista 04-MAR-1991

kavijat
11/03/91
11/03/91
11/03/91
11/03/91
11/03/91
11/03/91
11/03/91
11/03/91
11/03/91
11/03/91

21:32
21:04
21:01
20:46
20:30
20:00
19:40
19:39
19:28
19:18

- 21:41
- 21:31
- 21:01
- 20:49
- 21:41
- 20:13
- 21:41
- 19:46
- 19:38
- 19:26

susta.
Tiedot yopurkeista loytyvat MASA_NEWS-julkai-

Selitys listan rakenteesta loytyy BOXIT.INF -tiedostos-
ta. Se on pakattu

MASA_BBS.ARC -puristeeseen.

ABB-BOX (90) 564 2139 V.22 24H 2089
Airline QBBS (90) 872 5380 V.32 V.22bis HST MNP5 24H
2690 Markku Lauren
Alcatel Workshop (90) 565 3168 V.21 V.22bis V.23 24H 0190

... jne.

PCUF> help <- helpilla saa avustuksia

MAIN
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PCUF opastusjarjestelma

Apua saa aiheesta antamalla aiheen nimen. Aiheet saa
nakyviin kysymysmerkilla. ENTERin painalluksella paasee
edelliselle tasolle. Helpista voi poistua joko painamalla
ENTER-nappainta kunnes poistuu helpista
tai painamalla Ctrl ja Z samanaikaisesti.

Uuden kayttajan olisi hyva lukea aliotsikko "Ensiapu".
Kaikilla komentotasoilla toimivat komennot on selostettu
"Yleista" aiheen alia.

Aliotsikot

CASINO CHECK COM ELOKUVATBOXIT
FOOD
INFO KALENTERI LAST LOGOUT LOMAKE MAIL
MSG OPINION SETENV SETPSWD SETUP TV
VAXITILAUS WATCH Aikarajat Editor Ensiapu
Komentoeditor
Paateasetus Yleista

Help-MAIN> com
COM

COM-telekokousjarjestelma

Aliotsikot

ALIAS
JOIN
READ
WRITE
Startup
Yleista

BEGIN COMMENT ENTRY EXIT INFO
LEAVE LIST MARK NEXT ONLY
REPLY RESET REVIEW SKIP SUMMARY
Keskeytys Muuttujat Parametrit Selostus

Help-MAlN/COM> sel
COM/Selostus

COM-alue on tarkoitettu julkiseen keskusteluun ja mieli-
piteiden vaihtoon. COM rakentuu eri aiheita kasittele-
vista alueista (kokouksista), joissa kasitellaan aina
aiheeseen liittyvia asioita.

Uudet kayttajat eivat kuulu alunperin mihinkaan kokouk-
seen, jotenhe joutuvat liittymaanhaluamiinsa kokouksiin
JOIN-komennolla. Kun kokouksiin on liitytty, lukeminen
kay helposti pelkalla Enter- nappaimen painelemisella.
COM hoitaa automaattisesti kommenttiket- jujen seurannan
luettaessa.

Tekstin kirjoittaminen COMiin hoidetaan joko ENTRY- tai
COMMENT- komennolla. Mikali kirjoitetaan aivan uudesta
asiasta, kaytetaanENTRY-komentoa, jolloin voidaan valita
uuden kommenttiketjun otsik ko. Aina komtaentoitaessa
jotain vanhaa kommenttia, kaytetaan COMMENT-komentoa,
jolloin uusi kommentti sitoutuu automaattisesti komment-
tiket juun.

Uudet artikkelit tulee kirjoittaa oikeaa aihetta kasit-
televaan kokouJcseen. Kokouksen yllapitaja tuhoaa vaaraan
kokoukseen kirjoitetut tekstit.

Help-MAIN/COM>
Help-MAIN> mail

MAIL
Mail - elektroninen postilaatikko

Aliotsikot

DELETE
LIST
NOTE
Lukeminen
Yleista

EXIT

REPLY

FORWARD

REVIEW

INFO

SEND

KOMENNOT

UNDELETE

HeIp-MAIN/MAIL> luk
MAIL/Lukeminen

Uusien kirjeiden lukeminen tapahtuu painelemalla Enter-
nappainta. Jo luettuja kirjeita voidaan lukea uudestaan
REVIEWilla.

Help-MAIN/MAIL> send
MAIL/SEND

Komennolla voidaan lahettaa kirjeita toisille kayttajil-
le. Kirjeiden lahettaminen voi tapahtua joko 'local
mailina' tassa boxissa tai 'net-mailina' johonkin toiseen
boxiin. PCUF:n yllapito El vastaa net-kirjeiden perille-
menemisesta.

Komennon muoto on: SEND kayttajatunnus (PCUF)
SEND kayttajatunnus@kone (toiseen

koneeseen)

Help-MAIN/MAIL>
Help-MAIN> msg
MSG

Komennolla voi lahettaa reaaliaikaisenpikaviestin samaan
aikaan jarjestelmassa olevalle kayttajalle (WHO komennol-
la saat listan jarjestelmassa olevista kayttajista).
Lahetattavan viestin sisalto voidaan syottaa nappai-
mistolta tai lukea tiedostosta omalta hakemistoalueelta.

Nappaimistolta syotettaessa viesti kirjoitetaan Msg>
kehotteen peraan. Ohjelmassa on automaattinen rivin-
kierratys, joten rivien lopuissa ei tarvitse painaa
ENTERia. Viesti lopetetaan painamalla ENTER tyhjalla
rivilla, jolloin viesti lahtee valittomasti.

Viesteja lahetettaessa tulee aina punnjta sen tarpeelli-
suus. Mikali viestin saaja on jossain koko ruutua
kayttavassa ohjelmassa menee naytto sekaisin. Viestien
lahetyksen voi myos estaa (kts. help aihe "Viestiesto") .

Komennolle tulee antaa vastaanottajan tunnus tai useiden
vastaanottajien tunnuksen valilyonnilla erotettuna. -R
valitsimella voidaan lahettaa edellinen viesti uudelleen,
mikali on syyta olettaa, ettei saaja nahnyt viestia, tai
se halutaan lahettaa jollekkin toiselle kayttajalle.

Aliotsikot

Esimerkit Viestiesto

Help-MAIH/MSG>
Help-MAIN>

PCUF> log <- logout paattaa istunnon

Kulutit talla yhteydella 41 min 58 s.
Kiintiota jaljella 7 h.

NO CARRIER

Ari Jarmala / 11.3.1991
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Qsort -pikalajitteluohjelma

Qsort on Ben Bakerin kirjoittama erittain nopea
lajltteluohjelma tekstiaineistoille, jotka voivat olla
mielivaltaisen suuria. Qsort on shareware -ohjelma.

C.A.R. Hoare kchitti
Quicksort -lajittelualgoritmin 60-
luvun alkupuolella. Kuluneen
lahes kolmenkymmenen vuoden
aikanakaan ei ole keksitty te-
hokkaampaa lajittelumene-
telmaii kuin tama pikalajittelu.
Algoritmi toimii taulukoissa ja
listoissa ja perustuu tehokkaa-
seen hajoita ja hallitse -periaat-
teeseen. Tuloksena on nopein
tunncttu lajittclumctclma, jota
Bakerin kirjoittama Qsort -oh-
jelma kayttaa.

Jotta Qsort kykenisi lajit-
telemaan periaatteessa mielival-
taisen suuren aineiston, pitaa
Quicksortiin liittaa mukaan jokin
tiedostoja lajitteleva algoritmi.
Tahan kay erinomaisesti tuttu
limityslajittelu: Quicksort lajit-
telee suuresta aineistosta vain
tyomuistiin mahtuvan palasen
kerrallaan ja kirjoittaa lajitellun
patkan valitiedostoon. Nain
kaydiian koko aineisto lavitse,
minka jalkeen levylla on lajitel-
Uija valitiedostoja. Ne limitetaan
seuraavassa vaiheessa takaisin
ybdeksi suureksi lajitelluksi
tiedostoksi. Limitys joudutaan
todella suurilla aineistoilla te-
kcmaan useassa vaiheessa, mutta
pienimmilla selvitaan yhdella
limityksella.

Qsortin tehokkuus

Qsortissa on siis yhdistet-
ty pikalajittelu ja limityslajitte-
lu. Tuloksena on erittain teho-

kas ja kayttokelpoinen lajitte-
luohjelma. Taulukossa 1 on
esitetty pitkassa muodossa ole-
vien tiedostonimien lajittelun
tuloksia.

Levytilan loppumisen
takia 300000:n ja miljoonan rivhi
lajitteluaikaa ei valitettavasti
voitu mitata. Koska seka pika-
etta limityslajittelu ovat vaati-
vuudcltaan luokkaa O = n log(n),
voidaannuokaksi lajitteluaikaa
arvioida karkeasti

300000 rivia 7,0 MB 700 a
1000000 rivia 23,3 MB 5000 3

Testilaittcena oli 25
MHz:n 386 -mikro IDE-levy lla
ja 2,8 MB:n Hyperdisk -vali-
rnuistilla varustettuna (Staged
write paalla). Komentorivina
4DOSissa oli

timer A qsort <NN >NUL *
timer

jossa NN on lajiteltavan
tiedoston nimi ja NUL DOSin
tarjoama hukkaputki - lajittelu-
jen tuloksia ei siis kirjoitettu
takaisin levy lie.

Johtopaatos

Qsort on huomattavasti
tehokkampi kuin DOSin Sort.
Pienilla tiedostoilla Sort on to-
sin nopeampi, mutta ajassa talla
ei ole merkitysta. Sort ei osaa
lajitella yli 64 kilotavun kokoi-
sia aineistoja, kun taas Qsort
kasittelee vaikka miten suuren
aineiston limityslajittelunsa

ansiosta. Haluttaessa lajitella
aineisto usean kentan mukaan,
pitaa Sortia kayttaa perakkiiin
monta kertaa, kun taas Qsort
osaa lajitella eri kentat yhdella
kertaa.

AriJarmala 20.3.1991

Qsortin rekisterointi: Oh-
jelma on sharewarea, rekisteroi-
tyminen 20 USD:
Ben Baker
RR #1, Box 637
E. Alton, II 62024 USA
FidoNet netmail: 1:100/76,
Baker's Acre

Taulukko 1. Satunnaisessaja'rjestyksessa'olleidentiedostonimien
lajittelu Qsortilla ja DOSin Sortilla: rivien maara, aineiston koko
tavuina ja lajitteluaika sekunteina.

Rivej a
kpl

10
30

100
300

1000
3000

10000
30000

100000

Koko

252 B
692 B

2322 B
6885 B

23 kB
69 kB

233 kB
699 kB

2329 kB

Qsort <NN >NUL

0,22
0,22
0,22
0,38
0,88
2,8
9,8

31,6
140,2

Sort <NN
s

0,16
0,16
0,22
1,21

12,20
ntuisti loppui

Qsort- ja Sort -ohjelmien tarvitsema lajitteluaika eri rivimaarilla,
sekunttia i

Lajitteluaika,
sekunttia

10000

1000

100

10 100 1000 10000 100000 1000000

Rivien lukumaara
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PC-TIEDOTTEET

Kansikuva

Hevonen on paassyt etusivun
koristeeksi hyvasta syysta.
Tietotekniikan liitto ry, Oy
Talentum Ab ja Vermon ra-
virata Oy puuhaavat yhdessa
kokoon TIETOTEKNIIKAN RAVIT-
tapahfumaa. ATK-ihmisten suu-
ri vapaa-ajan tapahtuma on
tarkoitus jarjestaa Espoon
Vermossa 21.08.1991. Hevos-
aktivisti Riitta Vaisanen on
ainakin tulossa mukaan. ATK-
ala ei sekaan ole itse-
riittoinen ja tamantapaisia
rajapintoja muuhun maailmaan
varmasti tarvitaan.

Jasenille

Jaseniston tyytyvaisyys yh-
distykseensa on suorastaan
uskomatonta. Postia ei tule
ja odottavari aika kay pit-
kaksi. Arvostelkaa edes PC-
Kayttajat ry:n hallitusta
toimettomuudesta tai taman
lehden sisaltoa ja ulkonakoa.
Taman lehden palstoilla voit-
te kertoa julkisesti esimer-
kiksi niista hyvista kokemuk-
sista, joita Teille on ATK-
hankintojen mukana tullut.
Kirjoitusvalineet jokaisella
on - alkaa salatko mieltanne
askarruttavia asioita.

PC-lehdet kirjoittavat nun.
seuraavista aiheista:

Mik.ro PC 3/91: Paakirjoituk-
sessaan Suomen edistyksel-
liset mikromarkkinat, Sanyo

MBC-17NB-salkkumikro, 386SX:n
menestys prosessorityyppien
valisessa kilpajuoksussa ja
20 Mhz:n 386SX-mikrojen ver-
tailutesti, Cllent-Server-
sanapari, Etakayttoon sovel-
tuvat tietoliikenneohjelmat
puntarissa, NeXT-unelma ja
Uuden sukupolven C-kaantajat.

Tietokone 3/91: 20 Mhz: n
386SX-vertailutestissa (vali-
tettava yhteensattuma Mikro
PC:n kanssa), Toisen suku-
polven varikannettava Hitachi
HL500C, Mikrojen diagnostiik-
kaohjelmat, Hajanaisuudesta
avoimuuteen - UNIX, Grafiikan
yleistyokalu Charisma, OS/2
VERSIO 1.3:n pikakokeessa ja
Petteri J:n kokemukset Win-
dows 3.0-asentajana.

Yri tysmikrot 1 - 2/91: Pankki
pisti Elektrotelissa hommat
seis, Multimedia menestyksen
kynnyksella, Prosessori rat-
kaisee mikron kayttoian,
Muistikirjamikrot ovat vasta
kehityksensa alussa, Mikro
vuonna 2000 (R. Linturi us-
kaltaa ennustaa), Ohjelmien
korkeisiin hintoihin on monta
syyta, Elektroninen kaupan-
kaynti onnistuu mikrollakin,
Windows ei ole kehittajan
taikasana, MikrotukihenkilSn
paivakirja, Johdon tieta-
mattomyys jarruttaa mikrojen
etenemista.

Byte March 1991: Advanced
Micro Devices' 386 "clone"
delivers identical perfor-
mance to Intel' s flagship
chip, Sony's Portable News,
Taos: An Innovation in Oper-
ating Systems, DTP Fever,
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(jatkoa edelliselta sivulta)

Machine Translation of Human
Languages, Smart (thinking)
Memories, Nine Best-Selling
E-Mail Packages for DOS- and
Macintosh-compatible LANs, A
Wallet-Friendly Mac That
Delivers Performance, Undocu-
mented DOS, Networking Win-
dows, The IDE Hard Disk Drive
Interface,

Mika ihmeen DELL ?

Saloran sateilysuojatuilla
naytoilla.
Dell-liikeidean mukaan yhtey-
denpito ja myynti suurille ja
pienille asiakkaille pitaa
toteutua ilman valikasia.
Asiatunteva ostaja tuskin
valikasia jaa kaipaamaan ja
toivokaamme nain saastyneiden
palkkioiden tulevan ostajan
eduksi myos taalla Suomessa.

Suomen mikromarkkinat eivat
vielakaan ole niin tiukat,
etteiko yksi mikroval-
mistaja mahtuisi kilpaan
mukaan. Texasissa paamajaansa
pitava Dell Computer Corp-
oration perusti tuotteittensa
markkinointia varten tytaryh-
tion, Dell Computer Oy,
Helsinkiin taman vuoden alku-
puolella. Vuotta aiemmin pe-
rustettu Ruotsin tytaryhtio
on jo saavuttanut maaraltaan
kymmeniin miljooniin markkoi-
hin nousevan vuosimyynnin ja
saman tapaista vastaanottoa
Dell-mikrotietokoneille odo-
tetaan myos taalla.
Dell Computerin lyhyt histo-
ria on ollut hyvin menestyk-
sekas. Yhtion perusti Michael
Dell 1984 ollessaan vasta 19-
vuotias. Viime vuonna Dell
Computerin liikevaihto oli jo
noin 500 miljoonaa dollaria
ja yhtiolla on henkilokuntaa
talla hetkella lahes 2000.
Dell-mikrotietokoneiden ko-
koonpano tehdaan Yhdysval-
loissa. Suomessa ja muissakin
Pohjoismaissa myytavat lait-
teet kuitenkin varustetaan

Valto P. Koskinen

Logo-kilpailu

PC-Kayttajat ry julisti viime
syksyna avoimen (??) logokil-
pailun ja nyt on loppukilpai-
luehdotukset valittu ja pal-
kittu. Onnellisten nimet:

Jouko Nyyssonen, Vantaa
Lars Backstrom, Helsinki

JN palkittiin kahdesta
ehdotuksesta nimimerkeilla
"PEHR EVIND HUVUDSVIN" ja
"KATRI VALAPATTO". Hanelle on
postitettu tietokonepelit:
Kings Quest V seka Silent
Service II.

LB palkittiin ehdotuksesta
nimimerkilla "LB-91". Hanelle
on postitettu tietokonepeli:
Kings Quest V.

Hallituksen puolesta parhaim-
mat onnittelut palkituille.

Ari Rautiainen
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KOTIPANKKIPALVELUT

Kokemukseni yhden vuoden
ajalta PSP:n Rahalinjan,
SYP:n Telepankin ja SKOP:n
Mikroyhteyden kayttajana ker-
tovat seuraavaa:
Kaikki ovat toimineet luotet-
tavasti ilman virheita. Kus-
tannukset ovat jaaneet alle
markan per maksettu lasku eli
edullista, mutta ei tieten-
kaan ilmaista. Plus napyt-
telyn vaiva, miinus pankkiin
lahettamisen tai kavelyn
vaiva.
Naista kolmesta ylivoimai-
sesti monipuolisin ja paras
on PSP:nkin tiliasiakkaana
TeleSammon kautta kayttamani
Rahalinja. Johtuneeko siita,
etta sita ei ole suunniteltu
pelkastaan asynkroonisen lin-
jan paassa olevaa mikroa
varten, jclloin esimerkiksi
kuvaruudun kasittely ja mak-
sujen syotto, katselu ja
muuttaminen ovat hyvia.
Samoin erillinen hyvaksy-
raismenettely maksuluetteloi-
neen, jolloin aina tietaa ja
nakee, mita on milloinkin
miltakin tililta menossa
maksuun.

Kerran jai lasku menematta
perjantaina maksuun, kun ti-
lillani ei ollut katetta. Ei
nakynyt maanantaina myoskaan
vanhentuneissa eli "katteet-
tomissa". Mutta eipa hataa,
koska soittivat pankista heti
maanantaina ja kertoivat,
etta ei nay, koska olivat
juuri viikonlopun aikana
vaihtaneet systeeminsa uuden-
paan versioon. Tasta todel-
lisesta ja ILMAISESTA pankki-
palvelusta ISO PLUSSA PSPrn
ihmisille.
Kylla se sujuu mikrollakin ja
ihan hyvin.

Jukka Tuominen

*****


