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Puheenjohtajan palsta 1/91

Tassa lehdessa on nyt tuplasti puheen-
johtajan asiaa, kun edeltajakin lupasi
3/91-lehdessa palata viela aiheeseen.
Lienee omalta kohdaltani paikallaan
lausua nain alkajaisiksi julkiset kiitokset
Ari Jarmalalle yhdistyksen hyvaksi
tehdysta tyosta. Onneksi Arin aktiivinen
ote jatkuu viela uutena taloudenhoitajana
ja hallituksen varajasenena. Samalla
kiitan vanhaa taloudenhoitajaa, Kari Kira-
vuota.

Viime syyskokouksessa aloitettiin jo pidemman aikaa
hallitusta pohdituttanut huomion osoittaminen yhdis-
tyksen ansoituneille jasenille. Monivuotinen
PC-Kayttaja -lehden paatoimittaja, Tapio Hietamaki
sai vastaanottaa asianmukaisesti kaiverretun tinatuo-
pin kiitoksena arvokkaasta tyostaan. Uusi logomme
paasi kaiverrettuna arvoiseensa kayttoon.

Kuka? Minako??

Samaisessa syyskokouksessa valittiin sitten meika-
lainen uudeksi puheenjohtajaksi. Sen siita saa, kun ei
saa pidettya suutaan kiinni ihmisten seurassa. No,
ehka tasta selviydytaan, muun hallituksen ja vanho-
jen puurtajien tuella. Jaseniston ajatuksiakin tosin
kaipaisin toiminnan viitteeksi; ottakaapa yhteytta. On
pidemman pa'alle rasittavaa kymmenen ihmisen
pohtia mita ne 1100 muuta haluaisivat yhdistyksen
puuhaavan.

Jonkinlainen esittely tassa kai olisi paikallaan kirjoi-
tella, joten:

Olen 34-vuotias mikrotukihenkilo, toissa' Korpivaara
Oy:n atk-osastolla Korsossa, Vantaalla. Atk-
ammattiin eksyin sattumalta, kun edellisessa tyopai-
kassa sain ensin hiukan koulutusta, ja sitten totesin,
etta bittienvaanto kiinnostaa enemman kuin armeijan
touhut. Toiset kay 11 kuukautta, minulta meni 11
vuotta.

Silloin, kun en tappele toissa tulostimien, aakkosten
tai ison koneen toimisto-ohjelman kanssa, saatan
ehtia kotiin Helsingin Vuosaareen vaimon ja kahden
pojan seuraan. Vaimon harmiksi ja poikien riemuksi
tosin osa vapaa-ajastakin kuluu mikron aaressa.

Tyonteko kotimikrolla vain jaa usein haaveeksi, kun
koneen valloittavat pojat, Commander Keen ja
naapurin kersat viela pa'alle. Onneksi jalkikasvu
suostuu sentaan viela harrastamaan muutakin kuin
pelaamista, joten pakkokeinoihin ulkoilun, koulun-
kaynnin ja nukkumaanmenon suhteen ei ole tarvinnut
ryhtya.

Muista harrastuksista paallimmaisena on nykyaan
petankki, tuo Ranskasta kotiutunut pehmeiden arvo-
jen peli, joka muuten soveltuu erinomaisesti atk-
ihmisille. Heittorinkiin astuessa tyhjenee paa hetkessa
ascii-koodeista ja muista sumeista systeemeista.
Suoritukseen keskittyminen on oivallinen keino
unohtaa hetkeksi tyo- ja muut murheet. Lisaksi
petankki on kilpaurheilunakin luonteeltaan erittain
sosiaalista. SM-kisoissa ei kilpailijoiden ilmeita ja
jutustelua seuratessaan uskoisi, etta kyseessa on
kamppailulaji. Salaisena haaveenani onkin jarjestaa
joskus kevaan lammettya pelin esittely PC-Kayttajil-
le. Katsotaan.

Ajankohtaista

Jasenkirje 1/92 on suurimmalle osalle jasenistoa
saapunut. Muutama kirje palautui postista vastaanot-
tajan muutettua tai vaihdettua tyopaikkaa. Jos tiedatte
lahipiiristanne jasenia, joita posti ei ole tavoittanut,
niin viekaa terveisia ja pankaapa itsekin muistiin:
osoitteenmuutokset ja muut jasenasiat hoitaa
liiton jasensihteeri Kirsi Saikkonen, puh (90) 512
1266. Pakottavissa tapauksissa ottaa toki ilmoituksia
vastaan kuka tahansa yhdistyksen toimihenkiloista.
Nimia ja numeroita loytyy tiedotteista, tastakin.

Samalla ilmoitan oman, 3.2.92 vaihtuneen, uuden
tyonumeroni:

(90) 8518 2234

ja pyydan samalla anteeksi niilta, jotka ovat yrittaneet
tavoitella minua jasenkirjeessa ilmoittamastani
numerosta, siina kun oli ykkonen ja viitonen vaihta-
nut paikkaa. Joten nyt kaikki Umoittautumaan kevaan
tilaisuuksiin. Jaseakirjeessa mainitsin kertovani lisa'a
kevatretkesta ja miksei muistakin tilaisuuksista, ja
tassa tuota tietoa nyt tulee. Huomatkaapa seuraavalla
oleva erillinen Umoitus vierailusta Borlandille.
Samalla tullee tutuksi Mikrotukihenkilot ry.
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Yhdistyksen kevatretkelle Turkuun lahdemme siis
keskiviikkona 20.5. klo 08.00 Helsingin rautatiease-
man ja Postitalon valista. Ilmoittautumisen yhteydes-
sa voi esittaa toiveita kyytiin nousemisesta reitin
varrelta.Retken aikana tutustumme seka tietotekniik-
kaan etta muuhunkin yleisinhimilliseen menoon.
Matkan aikana veloitettavalla summalla (50,-) saa
bussikyydin ja pienta evasta.

Ensimmaisen vierailukohteen, Saloran tehdaskaynnin
(9.30-11.00) jalkeen on Turussa tilaisuus nauttia
lounasta joko omin pain tai yhteisesti sovittavassa
paikassa. Sitten kimpoammekin klo 13.30-15.30
tutustumaan IMPdatan toimintaan. Loppupaiva kuluu
toivon mukaan muissa, kuin 1/0-ajatuksissa, silla
paluumatkalla kaymme Kaarinassa Hartwallin
(Auran) panimossa tutkimassa kemian kiemuroita klo
16.00-18.00. Takaisin Helsinkiin saavumme arviolta
klo 20.00.

Kevaan tiistaikokouksista on 10.3. pidettava Teks-
tinkasittely tanaan -tilaisuus tarkentunut. Yllatysvie-
ras on Arto Kytohonka, joka aikoo tunnettuun
tyyliinsa kertoa meille omista kokemuksistaan teks-
tinteon parissa. Lisaksi esitellaan joitakin Windows-
tekstinka'sittelyohjelmia ja Otavan Kirjoitan.

PC-Kayttajat 10 vuotta 1993

Todellakin. Yhdistys tayttaa 19.7.1993 kunniakkaat
10 vuotta. Juhlavuoden tilaisuuksien ideoimiseksi ja
valmistelujen kaynnistamiseksi kutsun kaikkia
vuosien varrella toimintaan osallistuneita ottamaan
yhteytta. Vahintaan kaipaamme tietoa yhdistyksen
syntyhistoriasta ja ensimmaisista vuosista. Ideoista
tiedotamme alustavasti seuraavissa tiedotteissa.

Kevaan jatkoa kaikille PC-Kayttajille

Kimmo Ollikainen 10.2.1992

Vierailu Borland Scandinavians

Jasenkirjeessa mainittujen yritysvierailujen lisaksi on jarjestynyt mahdollisuus ottaa osaa
BORLAND NOW - seminaariin yhdessa Mikrotukihenkilot ry:n kanssa.

Aika:

Paikka:

llmoittautuminen:

Ohjelma:

Avaus

24.3.92 klo 16.30-20

Innopoli, Tekniikantie 12, ESPOO (Otaniemi)

Borlandille numeroon (90) 4354 2004

BORLAND NOW

Onko Borland 90-luvun Microsoft? Borland Suomessa.

Oliopohjaiset kayttajaliittymat
Miten olipohjaiset ohjelmat vaikuttavat ohjelmien kaytettavyyteen

(alyvalikot, dynaamiset kuvakkeet)
Case: Quattro Pro for Windows

Windows ohjelmien yhteiskaytettavyys

Riittaako DDE tiedonsiirtoon ohjelmien valilla, vai tarvitaanko jotain muuta?
Case: Quattro Pro / Paradox Windows yhteiskaytto

Loppukayttajan tyokalu Windows-tietokantaohjelmointiin

Case: Object Vision

Keskustelu ja tarjoilu
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Talla palstalla julkaistaan saamiamme
kysymyksia ja vastauksia niihin tai muita aktuelleja
kommentteja.

Purkeissa on ollut viime ai-
koinajuttua ANSI-pommeista. Ne
ovat tavallisiin teksteihin piilotet-
tuja ANSI-koodeja, joilla mikron
saa tekemaan vallattomia, esim.
poistamaan kaikki tyohakemiston
tiedostot. Pommi aktivoituu, jos
ANSI-ohjaimen kautta tulostetaan
tiedosto, joka sisaltaa pommin. Se
laukeaa, kun painetaan jotain tiet-
tya nappainta.

Pommeilta voi suojautua si-
ten, etta kayttaa vain sellaista ANSI-
ohjainta, joka ei tule KKR:aa eli
nappainten uudelleenmaarittele-
mista, tai ei kayta ANSLa lainkaan.
Ponunit ovat kuitenkin erittain
harvinaisia, kaytannossa niiden uhka
on olematon, mutta lienee syyta
tietaa, etta nekin ovat mahdollisia
toteuttaa.

Windowsissa on melko help-
poa poistaa sovellusikkunoita ja -
ikoneja - harmiksi asti tasta on
yleensa, jos kayttajat ovat koke-
mattomia, lapsia, tin. Kannattaa
kopioida Windows -hakemiston
*.ini, *,grp ja *.ico -tiedostot tur-
vaan omaan haketnistoonsa, vaik-
kapa \win\ini:iin. Toinen tapa on
kayttaa jotain pakkausohjelmaa ja
pakata tiedostot pakettiin turvaan.

Ohjelmien kopiointi on te-
kijanoikeuslain mukaan paasaantoi-
sesti kielletty. Laajaa polemiikkia
on kuitenkin aiheuttanut laissa ole-
va kohta, joka sallii kopion tekemi-
sen teoksesta "omaan kayttoon".
Koska kunnollisia ennakkopaatoksia
ei tuomioistuimista ole viela saatu,
kukaan ei varmasti tieda, miten lakia
tulkitaan.

Jotkin naista tulkintakysyinyk-
sista selvinnevat ns. Complex -ju-
tussa. Toptronics, Tietovayla,
Mikrolink ja WSOY tekivat tutki-
muspyynnon Complex -nimisen
sahkopostin toiminnasta. Purkissa
olins. NPD-alue,jossamuutamalla
kymmenella kayttajalla oli mah-
dollisuus imuroida kaupallisia oh-
jelmia, mm. Windows 3.1 beta, OS/
2, useimmat kaupalliset hyotyoh-
jelmat ja peleja. Juttu lienee nyt
syyteharkinnassa.

Liiton jasenlehdista taasen:
muutosten saaminen enaa talle
vuodelle on kiven takana. Ensi vuotta
koskevat toiveet pitaa ilmoittaa
suoraan liittoon. Ne, jotka ovat
jaaneet kahden lehden loukkuun,
voivat jattaa uudistamatta tilauk-
sensa, jolloin toinen kappale leh-
dista jaa pois - tepsii tietenkin vasta

tilausjakson paatyttya (kestotilauk-
set on nimenomaisesti keske-
ytettava). Ne, jotka vastasivat leh-
tikyselyyn viime vuoden loppupuo-
lella, saanevat toivomansa lehdet -
kannattaa siis vastata kyselyihin.
Niille, jotka eivat vastanneet, Ta-
lentum valitsi jasenlehdeksi sen,
jota ei ollut tilattu, tai jos kumpaa-
kaan ei ollut tilattu, niin arpa ratkai -
si lehden.

Vinkki opiskelijatuttaville-
si: PC-Kayttajat ry:n (eli Tietotek-
niikan liiton) jasenmaksu opiskeli-
joille on tana vuonna 100 mk. Lii-
ton jasenetuina myos opiskelijat
saavat Tietoviikko- ja MikroPC -
lehdet. Naiden lehtien tilaushinnat
vuodeksi ovat yhteensa 728 mk. Eli
satasella saa yli 700 mk:n lehdet...
Eika varsinaisten jasentenkaan
maksu 220 mk/a ole paata huimaa-
va.

AriJarmala 2.2.1992
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Tiistaikokous 26.11.1991

Mikrojen virukset

Petteri Jarvinen kavi kertomassa meille
rautaisannoksen viruksista, niiden kayttaytymisesta
ja torjunnasta. Tassa lyhyt yhteenveto esityksesta.

Virukset lyhyesti

* Virusten paaasialliset le-
viamistiet ovat levykkeet ja tiedos-
tonsiirto linjateitse.

* Ohjelmaviruksettakertuvat
ohjelmatiedostoihin ja leviavat saas-
tuneita ohjelmia ajettaessa kun taas
levykevirukset tallettuvat levykkeen
(ja levyn) alku-urille ja leviavat,
kun tietokone kaynnistetaan tallai-
sella levy(kkee)lla.

* Virukset ovat pienia ohjel-
mia, jotka kykenevat leviamaan,
monistumaan ja siirtymaan muihin
ohjelmiin ja tietokoneisiin samal-
la, kun mikroa kaytetaan normaa-
leihin toimiin.

* Ensin virukset yleensa pii-
loutuvat, sitten monistuvat ja lo-
puksi ryhty vat varsinaiseen toimeen-
sa eli tuottavat kaikenlaisia harme-
ja.

* Kaikkein pahin seuraus vi-
ruksista on, etta umpilevylla olevat
tiedot tuhoutuvat.

* Virusten maara nayttaa kas-
vavan jatkuvasti ja halyyttavaa kylla,
my 6s eksponentiaalisesti - yha use-
ammat kirjoittavat entista enemman
viruksia tai muuntavat vanhoja.

Lisaa faktoja viruksista

* viiukset eivat synny itsestaan,
vaan niiden laatimiseen tarvitaan
kokenut ohjelmoija

- kaikki virukset eivat suin-
kaan tuhoa umpilevya, on myos
melko harmittomia yksiloita ja myos
pilaviruksia

- virus kykenee toimimaan vain
siina laitteistoarkkitehtuurissa ja
kayttojarjestelmassa, johon se on
laadittu, PC:iden virukset eivat voi
levita keskuskoneisiin, makkeihin
tai amigoihin, vaikkakin ne voi vat
levita niiden kautta

- viruksia vastaan voi taistella
menestyksellisesti, tietokoneet eivat
ole tuomitut ikuiseen viruspohoon

- virus ei voi levita milla ta-
hansa levykkeella, vaan tarvitaan
yleensa PC:n kaynnistys ko. levyk-
keelta tai viruksen saastuttama
ohjelmatiedosto

- virukset eivat ole tulevai-
suuden siiurin uhka tietokoneille,
vaan taman aseman sailyttavat
edelleenkin kayttajat itse

Virustyypit

TiedostoviruksQt

Tiedostovirukset tarttuvat oh-
jelmatiedostoihin. Kun saastunut
ohjehna ajetaan, virus kopioi it-
sensa johonkin toiseen tiedostoon,
joka taten saastuu sekin. Tunnus-
merkki on, etta saastuneen tiedos-
ton koko kasvaa viruksen koodin

pituudella, saastunut Windows-
ohjelma lakkaa yleensa toimimas-
ta.

Nama virukset saattavat le-
vita hammastyttavan nopeasti ja va-
kavimmat tapaukset on havaittu
mikro(paikallis)verkoissa, joissa jo-
nakin kauniina paivana saattaa huo-
mata 70 prosenttia kaikista kahdes-
tasadasta mikrosta saastuneiksi,
mikali kayttajat eivat ole tietoisia
virusten aiheuttamasta uhasta - en-
nakkokoulutus ja yleinen valveutu-
neisuus auttaa tofjunnassa paljon.

Saastuneen mikroverkon ta-
paus on usein vakava, koska verk-
ko on pidettava pois kaytosta niin
kauan, kunnes ollaan varmoja, etta
viimeinenkin virus on listitty silta
poytalaatikonpohjalleunohtuneel-
ta lerpulta. Parannustoimi vaatii
paljon tyota ja aikaa, mika maksaa
rahaa.

Levvkevir^jkset

Toinen virusten perustyyppi
on levykevirus. Se leviaa ainoas-
taan levykkeiden (ja tietenkin myos
siirrettavien umpilevyjen) valityk-
sella. Virus piiloutuu levykkeen
alku-urille, joko DOS:n tilanvaraus-
taulukkoon tai hakemistoon, levyn
osiotaulukkoon tai muulle vararul-
le alueelle levylla, esim, huonoihin
sektoreihin (jotka eivat tassa ta-
pauksessa olekaan huonoja, vaan



PC-KAYTTAJA 1 / 92 S I V U 7

virus on vain merkinnyt ne huo-
noiksi saadakseen olla siella rau-
hassa).

Vaikka luulisi, etta levykevi-
rukset olisivat harvinaisia (kukapa
nyt enaa levykkeita minnekaan kii-
kuttaa!), nain ei ole. Yksi kaikkein
yleisimmista viruksista, Stoned, on
mita ryypillisin levy kevirus. Miten
tama on mahdollista?

Levykevirukset ovat siita
ikavia, etta aina kun tietokone
kaynnistetaan saastuneella
levy(kkee)lla, virus asettuu muis-
tiin residentiksi ja on sielta valmis
saastuttamaan kaikki levy(kkee)t,
jota PC:ssa silla istunnolla kay-
tetaan. Levykkeen saastuttamisek-
si riittaa nyt esim. pelkka DIR A: -
komento. Told kaikki muutkin,
copyt, dellit ja formatit saastuttavat
levykkeen.

Levykevirukset voivat levita,
vaikka levykkeella olisi pelkkia
tyotiedostoja eika ainuttakaan oh-
jelmaa, tiedostovirukset taas voi-
vat levita ainoastaan ohjelmien
mukana.

Viruksen elinkaari PC:ssa

Ensimmaiseksi tietokoneen on
saatava jostain virustartunta, esim.
saastuneelta levykkeelta, joka siir-
retaan mikroon toiselta koneelta,
tai saastuneen ohjelmatiedoston
valiryksella. Ei ole merkitysta, mita
kautta saastunut ohjelma mikroon
paasee, olennaista on, etta kun tallai-
nen ohjelma ajetaan, se alkaa levita
mikrossa ole viin muihinkin tiedos-
toihin ja muille levy(kke)ille.

Tartunnan jalkeen useimmat
virukset pyrktvat pysyttelemaan his-
sukseen, eivat tuhoa mitaan, mutta
yrittavat levita mahdollisimman mo-
neen ohjelmatiedostoon ja useille
levykkeille. Tama turvaa niiden
elaman jatkumisen.

Virukset piiloutuvat ohjelma-
tiedostojen loppuun (jolloin ohjel-
man pituus kasvaa), levyn kaynnis-
tyssektoriin (boot sector), huonoi-

hin sektoreihin (bad sector, jotka
ovat hyvia, mutta virus merkitsee
ne huonoiksi), Levyn pa'ahakemis-
ton loppuun, epastandardeille uril-
le (yleensa levykkeilla lira 41 tai
81), umpilevylla osiotaulukkoon tai
nollauralle.

Itamisajan jalkeen tauti puh-
keaa. Sen laukaisee esim. jokin
paivamaara (klassinen tapaus on
perjantai 13. paiva tai vaikka Mic~
helangelon syntymapaiva), jokin
erikoinen tapahtuma tai virusten
levi&ninen tiettyyn maaraMn eri
tiedostoja.

Oireet voivat olla periaattees-
sa mita tahansa viruksen krrjoitta-
jalle vain on juolahtanut mieleen:
tulos voi olla pila (esim. Cascade,
joka pudottaa ruudulla olevat kir-
jaimet sen alimmalle riville, tai esim.
Yankee Doodle, joka soittaa mu-
siikkiaklo 17.),jonkinlainenjulis-
tus (esun. "Legalize marihuana" tai
"Frodo lives"), kiusa (virus lisaa
kaikkien Thatcher-ja EEC-sanojen
eteen englanninkielen sanan "fuc-
king") tai jokin vakavimmista oi-
reista eli usein tuhon. Naita ovat
tiedostojen tuhoaminen, levyn tu-
hoaminen ja tiedostojen sisallon sa-
lakavala vaivihkainen sekoittami-
nen.

Onneksi virustietoisuus on
kayttajien parissa jo silla tasolla,
etta viruksen elinkaari yleensa kat-
keaa ennen oireiden ihnaantumista
siihen, etta kaytta'ja huomaa viruk-
sen ja poistaa sen koneestaan ennen
kuin mitaan vakavaa ehtii tapahtua.

Virusten havaitseminen

Jos PCrsi alkaa kayttaytya seu-
raavassa esitetyilla omituisilla ta-
voilla, voi ruveta epailemaan vi-
ruksia ja ryhtya toimiin ennen kuin
on myohaista:

* ohjelmatiedostojen pituus
kasvaa (koska virukset liittavat oman
koodinsa tiedostojen peraan, kasvu
on muutamasta sadasta tavusta muu-

tamaan kilotavuun)
* ohjelmat eivatmahdu latau-

tumaan muistiin muistin loppumi-
sen takia (ks. edella: ohjehnan koko
on kasvanut)

* levyn huonot sektorit
li,saanty vat itsestaan (viras varaa it-
selleen tilaa levylta, hyvin liarva
oikea ohjelma inuuttaa bad sector -
maaraa levylla (Norton Disk Test,
PCT Diskfix, Spinrite))

* mikron toiminta hidastuu
selittamattomasta syysta (virukset
varaavat koneen resursseja)

* PC kayttaytyy oudosti (kir-
joittaa levylle, kun mitaan levyak-
tiviteettia ei pitaisi olla, aantelee
hassusti, muisti loppuu tilanteissa,
joissa se ennen on riittanyt, tiedos-
tojen kirjoitusajaksi tulee esim.
13.22.62, mika on mahdotonta,
koska minuutissa on vain 60 sekun-
tia)

* Windows lakkaa toimimas-
ta (nykyvirukset eivat osaa viela
kasitella Windows-ohjelmien koo-
dia, jolloin Windows-ohjelmat
jumittuvat)

* levyilla alkaa tulla luku- ja
kirjoirusvrrheita

Kun teet saannollisesti viru-
setsinnan jollakin hyvaksi havai-
tulla ohjelmalla, saat lisaa aikaa
taistoon tartunnan jalkeen (McA-
fee Scan, Skulasonin FProt). Tallai-
set virusskannerit ovat tehokkaita
ja loytavatmelko varmasti tunnetut
virukset. Uusiin viruksiin tepsivat
vain edella olevat perussaannot.

Virusten torjunta

* pista muistiin komentotul-
kin pituus (jos se kasvaa, saattaa
kyseessa olla tiedostovirus)

* pista muistiin huonojen sek-
torien maa'ra levylla (jos se muut-
tuu, saattaa kyseessa olla virus)

* pista muistiin Chkdskrn tu-
loste (muutokset siina voivat joh-
taa vrruksen jaljille, esim. koko-
naismuistin maaran vaheneminen
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640 KB:sta on oire)
* pista muistiin PC:n setuprin

tiedot (voit tarvita niita kipeasti ka-
tastrofm jalkeen)

* tarkista levyn nollaura (Nor-
ton, PCTools)

* automatisoi virustarkistus
(kirjoita vaikka komentojono tar-
kistamaan edella olevia)

* kayta virusskannereita
(koska viruksia kirjoitetaari jatku-
vasti lisaa, kayta aina uusinta ver-
siota skannerista)

Virusten vahingot

Riehuva virus voi

- sotkea levysi sekoittamalla
levyn osio- tai tilanvaraustaulukot
(taman tekemiseen ei kulu pitkaan,
hitaimmillakin levyilla se on alle
sekunnin homma)

- alustaa levysi (mutta saman
asian ajaa tilanvaraustaulukon sot-
keminen ja on paljon nopeampi)

- aiheuttaapiloillaan laitehai-
rioita (luku-ja kirjoitusvirheita ym.)

- muuttaa salakavalasti pik-
kuhiljaa tiedostojesi sisaltoa niin,
etta varakopioistakaan ei ole aina
hyotya (tama on kaikkein pahin
tapaus: jos Dark Avenger -virus saa
majailla PC:ssa pitkaan, ovat kaik-
ki tyotiedostot sotketut usein myos
varakopioilla - ta'han voi varautua
ainoastaanpitamalla useita eri ikai-
sia varakopiosarjoja)

Virusten poistaminen
tartunnan jalkeen

Pitkan kaavan mukaan (tama
tepsii aina):

* heti virushavainnon jalkeen
sammuta mikro virtakytkimesta, istu
alas, ota mukava asento, hae vaikka
kuppi kahvia ja mieti, mita nyt pitaa
tehda...

* kaynnista mikro puhtaalta,
kirjoitussuojatulta(!) jarjestelmale-
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vykkeelta (kaikillahan on tallainen
varalla, onhan?)

* varmista umpilevylla ole-
vat tyotiedostosi ja vain ne, ainutta-
kaan ohjelmaa ei saa enaa kopioida
levylta, koska se saattaa olla saas-
tunut

* tee umpilevylle perusalus-
tus (low level format) tai jokin muu
koko levyn nollaava toimenpide
(mukaanlukien alku-urat)

* palauta ohjelmat takaisin
alkuperaisilta ohjelmalevykkeilta

* palauta tyotiedostot takai-
sin varakopiolta

* puhdista kaikki kayttamasi
levykkeet

Edella oleva toimenpide on
hankala ja tyolas. Joitakin viruksia
voi tuhota tarkoitukseen tehdyilla
viruksenpoisto-ohjelmilla, joita saa
mm. McAfeelta ja Skulasonilta.
Tama on helpompi tapa.

Tartuntojen ennaltaehkaisy

* ala kaynnista mikroa vie-
raalla levykkeella (estaa levykevi-
rusten tarttumisen)

* valta kopioituja ohjelmia
(nama ovat usein kopion kopion...
kopion kopioita ja usein matkalla
on ollut tiedostoviruksen saastutta-
maPC)

* kayta kkjoitussuojaa (vie-
dessasi omaa levykettasi toiseen
koneeseen). Mika'an virus ei kyke-
ne tarttumaan levykkeelle, jossa on
kirjoitussuoja paalla, DOS:ssa kir-
joitussuoja on taydellinen este, sita
ei voi kiertaa millaan tavalla.

* tarkista uudet ohjelmasi
(esim. virusskannerilla, myos kau-
palliset ohjehnat, mm. Stoned -virus
on niin yleinen siksi, etta se oli
paassyt yhden naytonohjainvahnis-
tajan ajurilevykkeelle..,)

* ala siirra levykkeita konees-
ta toiseen, varo erityisesti koti- ja
tyokoneen valista siirtoa (koskaan
ei tieda, mita pikkuvaki kotona tekee,

kun itse olet toissa - pelaavat ehka
kopioituja peleja)

* varmista umpilevysi, kayta
useita eri-ikaisia kopiosarjoja

* kayta virustarkistasohjelmia
(skannereita)

Virustorjunta yrityksissa

* kouluta kayttajat ja kerro,
etta viruksia on olemassa

* laadi ohjeet levykkeiden
kaytosta

* kayta virustarkistusohjelmia
* perehdyta mikrotukihenkilot

ja serverin yllapitajat virusvaaraan
* varo kannettavia mikroja

kentalla, esittelytilaisuuksia, mik-
rohuoltoja ja ulkomailta tulevia le-
vykkeita

Etsintaohjelmat

Ohjehnan toiminta perustuu

* viruksen sormenjalkien tun-
nistukseen (ei tehoa upouusiin vi-
ruksiin)

* tarWstussummien laskemi-
seen tiedostoista (hidasta, ellei voida
tehda taustaprosessina)

* residenttiin torjuntaohjel-
maan (uudet virukset pystyvat
kiertamaan tunnetut torjuntaohjel-
mat)

Hyviksi havaittuja etsinta- ja
poisto-ohjelmia tekevat ja yllapitat
mm. McAfee (Scan-ohjelma) ja
Fridrik Skulason (FProt-ohjelma).
Ohjelmat loytyvat purkeista ja nailla
on myos suomalaisia edustajia.

Tulevaisuuden virusuhka

- virusten piiloutumistavat ke-
hittyvat (Stealth -virukset)

- uusia vunksia kirjoitetaan
kiihtyvalla vauhdilla

- kayttajat tulevat valppaam-
miksi



- paikallisia virusepidemioita
esiintyy aina

- jokaiselle virukselle voidaan
aina kehittaa etsintaohjelma (mutta
vasta jalkikateen, kun joku on jo
loytanyt ja tunnistanut sen)

Keskustelua

Toki Suomessakin osataan kir-
joittaa viruksia, ilmeisesti ainakin
kolme virusta on tehty Suomessa
(Suomi, Turku, Cinderella). Kui-
tenkin virusten suurtuottajia ovat
Bulgaria ja muut entisen itablokin
maat (maissa on paljon taitoa, mutta
vahan mahdollisuuksia ansiotyohon
=> turhaumia).

OS/2:ssa ei viela ole viruksia
(jos ei ole paljon ohjelmiakaan...)

Windowsissa ei ole viela vi-
ruksia (ymparisto on tavattoman
hankala ohjelmoida, taitoa ei lie-
ne).

Suomessa on havaittu kolmi-
senkymmenta eri virusta, maara
kasvaa koko ajaa YleLsimmat naista
ovat Cascade, Jerusalem-B, Sto-
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ned, Vacsina, Yankee Doodle ja
Dark Avenger.

Cascade pudottaa ruudulla ole-
vat merkit alalaitaan kuin syksyn
lehdet, efekti toimii lokakuun en-
simmaisen ja joulukuun viimeisen
paivan valisena aikana. Jerusalem-
B aktivoituu perjantaina 13. paiva
ja tuhoaa kaikki sina paivana ajetut
ohjelmat seka SOminuutin kuluttua
hidastaa mikroa huomattavasti.
Stoned on harmiton virus, se tulos-
taa toisinaan tekstin "Your compu-
ter is now stoned".

Vacsina on vanha ja siita on
monta eri versiota, soittaa "biib"
aina kun infektoi uuden com-tie-
doston, jotkut versiot soittavat
Yankee Doodle -savelmaa, jotkut
poistavat Ping-Pong- ja Cascade -
virusten saastuttamista ohjelmista
viruskoodit ja menevat itse tilalle.
Yankee Doodle soittaa ko. savehnan
aina ennen kuin kaynnistaa infek-
toituneen ohjelman.

Dark Avenger menee residen-
tiksi kuten monet muutkin viruk-
set, mutta on siita eteva, etta infek-
toi ohjelmatiedoston myos sita
luettaessa sen lisaksi, etta infektoi
sen normaalisti ohjelmaa ajettaes-
sa; kun saastunut ohjelma ajetaan,

S I V U 9

on 1/16 mahdollisuus siihen, etta
virus sotkee umpilevylta satunnai-
sesti valitsemansa sektorin tiedot.

CMOS-piirissa ei ole viruk-
sia eika tule, koska tilaa on vain 96
tavua eika sen koodia koskaan aje-
ta.

Stealth -virukset (mm. 666)
osaavat piilottautua tarkisrusohjel-
milta, jos ne ovat muistissa, kun
tarkistusta ajetaan.

Purkit eivat ole merkittavia
viruslahteita, koska asiansa osaa-
vat sysopit ja purkkiohjelmat aja-
vat virustarkLstuksen automaattises-
ti purkkiin latietetyille tiedostoille.
Huonon maineen saa pian sellainen
purkki, joka viruspitoisia ohjelmia
levittaa. Lisaksi tietokiirii verkois-
sa nopeasti ja varoitukset annetaan
ja kuullaan ajoissa.

PC:n kannalta kaikkein vaa-
rallisin ilmio on yha ihminen omi-
ne tumpulointeineen ja toisinaan
jopa tahallisine vahingontekoineen.
Kylla meissa on mikroilla
kestamista...

AriJarmala 28.1.1992

Entisen puheenjohtajan palsta 1/92
No niin, tassa ovat vihdoin

entisen puheenjohtajan jaahyvaiset.
Reuhasin kobne vuotta nuijan kans-
sa - onneksi yhdistyksen saannoissa
on vaatimus erovuoroista ja paasin
vetaytymaan hy vin ansaittuun van-
huuden lepoon B-) Mutta mutta,
mita? Etta taloudenhoitajaksi?
Vaikka saannoissa ei nimenomaan
vaaditakaan, etta taysinpalvelleet
puheenjohtajat nimitetaan elakepai-
villaan taloudenhoitajiksi, kavi nain
jo toisen kerran perakkain. Naet
myos edeltajani Kari Kiravuo paasi/
joutui (tarpeeton yliviivataan) ra-

hainvartijaksi puheenjohtajakauten-
sa jalkeen (vaikka olihan siina vuosi
valia, muistaakseni).

Kiitan taten kaikkia, joiden
kanssa olen saanut tyoskennella PC-
Kayttajat ry:n hilaamiseksi eteenpain
ajan virrassa: yhdistyksen hallitus-
ten jasenia; kaikkia muita puuha-
henkiloita; teita, arvoisat jasenet ja
myos alan yrityksia, jotka auliisti
ovat vastanneet pyyntoihin vierai-
luiksi ja toki kaikkia muitakin, jot-
ka tassa tuoksinassa unohtuivat
kiiteltyjen listalta. Siis tiksis.

Vastaisuudessakin pyrin ole-

maan mukana toiminnassa, mutta
niin sanotusti vasruuta pakoillen
(puheenjohtaja Ollikainen varmaan-
kin ymmartaa termin sotilasuransa
ansiosta...). Teen sita, rnika vaikut-
taa mielenkiintoiselta, kirjoittelen
lehteen ja saatanpa joskus vetaa
tiistaikokouksenkin, jos muita
vapaaehtoisia ei loydy.

Nyt tarvitaan taistelukentalle
lisaa vereksia henkiloita!

Ari Jarmala
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Petteri Jarvinen: PC-
virustilanne Suomessa
06.02.1992

From: Petteri Jarvinen To: All
Date:05Feb92 20:01:44
Subj: Uusi, tarkistettu viruslista

Suomessa on tahan mennessa
havaittu seuraavat PC-virukset:
ks. taulukko alia.

Taulukon selitykset:
T=tiedostovirus
L=levykevirus
F=FAT-virus, tarttuu

Yleisyys:
1: Yleinen, tunnetaan kymmenia
tapauksia.
2: Tunnetaan muutamia tapauk-
sia (3 tai enemman).
3: Harvinainen Suomessa (tie-
dossa korkeintaan kaksi tapausta).

Vaarallisuus:
1: Periaatteessa vaaraton, ei
tuhoa tiedostoja tarkoituksella.
2: Lievasti vaarallinen, tuhoaa
tiedostoja silloin talloin tai
vahingossa tai tuottaa kayttajalle
jotain muuta haittaa.
3: Tuhoaa levyn kirjanpidon tai
tiedostojen sisallon.

Taulukon virukset voidaan loytaa
mm. McAfeen Scan-ohjelman
tuoreimmalla versiolla (listan il-
mestymispaivana on jaossa versio
86B) seka islantilaisella FPRO-
Tilla (tuorein versio 2.02).

Copyright:
Tata tekstia saa vapaasti kopioida,
jakaa ja levittaa eteenpain, kun-
han lahde mainitaan eika tekstin
sisaltoa muuteta millaan tavalla.

llmoitukset:
Tasta listasta laaditaan uusi versio
aina kun virustilanne muuttuu.
Listan pitamiseksi ajan tasalla
tekija ottaa mielellaan vastaan
ihnoituksia havaituista viruksista
(paitsi yleisista, luokkaan 1
kuuluvista viruksista). Ilmoituk-
sia voi lahettaa jollakin seuraavis-
ta tavoista:

Petteri Jarvinen, Tietokone-lehti,
PL 64,00381 HELSINKI
Toimituksen puh. (90) 1205711.
ELISA: Jarvinen Petteri
BBS: MikroPC, Compart, MITS
(kayttajanimi: Petteri Jarvinen).
Sonet-BBS :ssa (puh 90 233551)
oma virustukialue.
CompuServe: 100015,1151;
Internet: pehmo@sonet.fi

Virus Tyyppi Yleisyys Vaarallisuus

1701/1704 ("Cascade")
Form
Jerusalem- B ("PLO")
Stoned
Vacsina
Yankee Doodle

1008 ("Suomi")
2480 ("Crew")
4096 ("Frodo")
Cinderella
Dark Avenger
Disk Killer
Joshi
KeyPress ("Turku")
Michelangelo

1381
7808
903
Ambulance
Asuza
Bloody
Brain
DIR-2 ("FAT-virus")
Fake-VirX ("Relfzu")
Fellowship
Flip
Green Caterpillar
Invader
Jihuu
Korealainen
Liberator
Maltese Amoeba
MusicBug
Omega
Ping Pong
Spyer
Stoned III
Sunday
Tequila
USSR-1689
V2100 (Dark Avenger -3)
Violator
Zero Bug

T
L
T
L
T
T

T
T
T
T
T
L
L
T
L

T
T
T
T
L
T
L
F
T
T
T
T
T/L
T
L
T
T
L
T
L
T
L
T
T/L
T
T
T
T

1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

1
1
2
2
1
1

I
1
3
1
3
3
2
2
3

1
7

1

1

1

1

1

1

2
1
2
1
3
1
1
2
3
1
2
1
1
1
1
7
1
3
2
1

Yhteensa 43 eri virusta.
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Tiistaikokous 10.12.1991

PC:n grafiikka

Kokouksessa kasiteltiin grafiikan periaatteita j a
esiteltiin vektori- ja bittikarttagrafiikkaohjelmia.

Piste- vastaan
vektorigrafiikka

Molemmat ovat hyvia ja so-
veltuvat omiin tarkoituksiinsa.
Vektorigrafiikka on paikallaan piir-
retyissa kuvissa, joissa kuva koos-
tuu selkeista objekteista: viivoista,
laatikoista, ympyroista yms. Tallai-
set on helppo kuvata kukin omana
osanaan, esim. ympyran esittami-
seen tarvitaan tieto sen keskipis-
teen paikasta, sateesta ja varista.
Eli nailla neljalla luvulla voidaan
piirtaa ympyra.

Vektorigrafiikan etuina ovat
tarkkuus (kuvaa voi suurentaa ja
pienentaa sen laadun siita mitenkaan
karsimatta, koska oliot on kuvattu
matemaattisesti), yksinkertaisilla
kuvillapieni kokojapiirtotyokalu-
jen kehittyneisyys.

Tilaisuudessa nahtiin demo
Freelance for Windows -ohjelmas-
ta myyjan esittelemana.

Bittikarttagrafiikka sopii va-
lokuvamaisten kuvien esittamiseen.
Naissa kuva koostuu pisteista, joil-
la kullakin voi olla jokin van. Pis-
teiden lukumaarasta ja varien
maarasta riippuu kuvan nayttavyys
ja koko. Mita enetnman pisteita ja
vareja, sita suuremmaksi kuvatie-
dosto kasvaa. Bittikarttakuvat syn-
ty vat yleensa kuvanlukijoilla skan-
naamalla. Originaalina voi olla
paperi- tai diakuva. Jotkin piirto-
ohjelmat tekevat myos bittikartta-

kuvia-namaohjehnatmuistuttavat
tyoskentelya kynalla ja paperilla.

Vektorigrafiikka

Cad-ohjelmat kayttavat vek-
toriperiaatetta siksi, etta kuvan tark-
kuus ei katsi sita skaalattaessa. Myos
esitysgrafiikkaohjelmat kayttavat
vektorimuotoista talletustapaa.

Ohjelmia esim. Autocad,
Designcad, *cad, Freelance, Har-
vard Graphics, Power Point etc.

Piste- ja vektorimuunnokset

On mahdollista muuntaa
vektorikuva helposti pistekuvaksi,
mutta toiseasuuntainen muunnos,
pistekuvasta vektorikuvaksi on
ryolas. Tehtavaa nimitetaan vekto-
roinniksi. Ohjelman pitaa tutkia
huolellisesti pistekuvaa loytaakseen
siita viivat, kayrat, ympyrat ja muut
vektorein esitettavissa olevat osat.
Tama tehtava, joka ihmisen nerok-
kaalle kuvankasittelyjarjestelmalle
(silmat+aivot) on rutiinia ja help-
po, seka erittain nopea (n. 0,1 s
useiden tuhansienpisteiden vaaka-
ja pystyresoluutiolla), vaatii tieto-
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koneelta pitkan ajan eika tulos sit-
tenkaan ole taydellinen vaan vaatii
viela korjailua kasin.

Pistegrafiikka

Grafiikan resoluutio eli ero-
tuskyky maaritellaan vaaka- ja
pystysuuntaan olevien kuvapistei-
den (pikselien) lukumaaralla. Tark-
kuudet alkavat VGA:n 320x200
pisteesta ja jatkuvat tasta tarkem-
paan, nykytekniikka riittaa jo koti-
koneissakin 1024x768 -tarkkuuteea

Grafiikan varien maara voi-
daan kuvata grafiikan syvyytena:
miten paljon muistia varataan yh-
den kuvapisteen eri tiloille. Musta-
valkografiikassa syvyys on yksi bitti:
kullekin pisteelle on varattu kuva-
muistia 1 b - talloin voidaan piste
esittaa joko mustana tai valkoisena.
Harmaasavyja ja varia sisaltavissa
kuvissa kaytetaan pikselien esittami-
seen useampia bitteja: 2,4,8,15 tai
24. Seuraava taulukko 1 esittaa
erilaisia resoluutioita ja varien
maaria.

Sarakkeesta koko ilmenee
kuvan tarvitsema tila yhta lailla kuin
kuvan esittamiseen tarvittavan
naytonohjaimen nayttomuistin
minimimaara. Resoluution ja sy-
vyyden kasvaessa kuvan koko kas-
vaa megatavuluokkaan. Eika tama
viela mitaan - varikuvanlukijoilla
on helppoa skannata kuva, joka vaatii
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Kuvien
tiivistys ja
pakkaus

levyM n. 20 MB tilaa, tahan tarvi-
taan kuva-alue, joka on 10 x 8 tuu-
maa (n. A4), skannerin resoluutio
300 pistetta tuumalta ja 24-bittinen
vari-informaatio. Kertolaskulla
saadaan kooksi siis 20 MB.

Jotta kuvien koko ei kasvaisi
aivan mahdottomaksi, yritetaan aina
loytaa kompromissi resoluution,
syvyyden ja koon valille - tingitaan
resoluutiosta ja/tai syvyydesta. Jos
kuitenkin tehdaan huippulaatuista
julkaisua, jolloin kuvan laadusta ei
haluta tinkia yhtaan, tarvitaan suu-
ria levyja kuvien tallettamiseen ja
siirtamiseen: vaihdettavia umpile-
vyjatai 500 MB:nmagneettis-opti-
sia levyja.

Taulukko 1. Resoluutio, varien maara, kuvan koko.

Resoluutio Bittia/pikseli Vareja Koko,KB Standard!

640 X 200
640 x 480
320 x 200
640 X 480
800 x 600
800 x 600
800 x 600
1024 x 768
1024 x 768
1024 X 768
1024 X 768
1280 X1024

1
4
8
8
4
8
15
4
8

15
24
24

2
16

256
256
16

256
32K
16

256
32K
16M
16M

16
150
62
300
240
480
900
384
768
1440
2304
3840

CGA
VGA
VGA
SVGA
SVGA
SVGA
SVGA
VESA
VESA
VESA
mm. Targa
mm. Targa

Kuvan ko-
koa voi hallita
myos tii-
\ostarnallajapak-
kaamalla sita. Ny-
kyterminologian
mukaan tiivistyk-
sessa informaatio

; ; sailyy 100 -pro-
: . ; senttisesti, murta

pakkauksessa osa
kuvan informaa-

tiosta menetetaan, kun sita puriste-
taan pienempaan kokoon.

Tiivistykseen sopivat aivan
yleisesti kaytetyt algoritmit, Lem-
pel-Zev- ja Huffman -koodaus.
Nailla saadaan kuva yleensa puris-
tetuksi 20 - 50 prosenttiin alku-
peraisesta koostaan, tietenkin ku-
van aiheesta riippuen, mita yksin-
kertaisempi kuva (paljon sinitai-
vasta) sita enemman se menee ka-
saan.

Pakkauksessa taasen kaytetaan
JPEG-algoritmia. Se kadottaa in-
formaatiota sita enemman, mita
pienempaan kokoon kuva pakataan.
Algoritmille voidaan etukateen
kertoa, miten paljon halutaan paka-
ta: jos pakataan vain vahan, ehka n.
viidesosaan alkuperaisesta koosta,
kuvan laatu sailyy yleensa lahes
muuttumattomana niin, etta silmalla
on vaikea huomata eroa.

Suuremmilla pakkauskertoi-
milla kuva alkaa huononrua: 10%
koossa kuvasta nakee huononnuk-
sen ja 2% koossa se on jo huono,
mutta silti kuvasta nakee, misla siina
on kyse. JPEG:ia voi kokeilla
imuroimalla purkeista Alche*.* -
nimisen paketin, jossa on Image
Alchemy -niminen ohjelma.

GIF-kuville on olemassa
Giflite -niminen ohjelma, joka
pakkaa kuvan hieman pienempaan
kokoon (a 60 - 80 % alkuperaisesta
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giffistii) niin, etta kuvan laatu ei sil-
minnahden yleensa karsi. Kuvat
pysyvat edelleenkin GIF-muotoi-
sina ja niita voi kasitella edelleen-
kin samoilla tyokaluilla kuin mui-
takin giffeja. Muunnos ei ole palau-
tettavissa.

Formaattimuunnokset

Valitettavasti liian monet
ohjelmantekijat ovat ohjelmiaan
koodatessaan luoneet oman kuvan-
talletustavan. Nyterilaisiatalletus-
tapoja on varmaan kymmenia ja
tilanne on yhta sekava seka vektori-
etta pistegrafiikkapuolella. Esim.
pistegrafiikkamuotoja on ainakin,
yleisimmat mainitakseni

GIF - CompuServe Graphics
Interchange Format (purkeissa
olevat kuvat ovat tata muotoa)
PCX -Paintbrush
BMP - Windows Paintbrush
TIFF - Tagged Image File
Format (skannerit tekevat yleensa
tata muotoa)

On olemassa ohjelmia, joilla
kuvia voi muuntaa formaatista toi-
seen. Shareware -ohjelmia tahan
ovat ainakin Graphic Work Shop
(grafwk*.*), Vpic (Vpic*.*), Ima-
ge Alchemy (Alche*.*) DOS:ssa ja
PaintShop (Ps*.*) ja Wingif (Win-
gif*.*) Windowsissa.

Jotta varikuvia voisi kasitella,
suosittelen vahintaan 256-varista
nayttoajuria (eli VESA- tai HiCo-
lor -tasoa), mikali kuvia haluaa
kunnolla nahda. Muunnokset toki
sujuvat vaikka ihnan nayttoakin
esim. Graphic Work Shopilla.

Muita muunnoksia

Varikuvien varienmaaraa voi
vahentaa ohjehnallisesti. Periaat-
teena on, etta nerokkaiden algorit-
mien avulla valitaan uuteen kuvaan
sellainen varipaletti, joka mahdol-
lisimman hyvin edustaa alkuperai-
sen kuvan vareja. Muunnos 24b ->

8b sujuu hyvin ja kuva on viela
aivan kelpo, josnuoS bittia (eli 256
varia) paasee valitsemaan VGA:n
262144 varin paletista.

Jos jatketaan 8 bitista alaspain,
tarvitaan jo rasterointia. Kuva voi-
daan esittaa 16 varilla (4 bitin sy-
vyisena), kunhan vain kaytetaan
rasteria eli hassutetaan sihnaa
lahekkaisilla varipLsteilla. Kukin
pikseli voi nyt saada jonkin 16
mahdollisesta varista. Valitsemal-
la sopivasti vierekkaisten pisteiden
varit, saadaan sikna nakemaan lahes
alkuperainen vari. Naita varillisia
rasteroituja kuvia voi katsella jopa
EGA-monitorilla.

Tulostettaessa alunperin varil-
lisia kuvia mustavalkoiselle kirjoit-
timelle pitaa kuvat rasteroida mus-
tavalkoisiksi ennen tulostusta. Myos
niiden suurentaminen on usein tar-
peen. Ohjelmat tarjoavat useita
erilaisia rasterointitapoja. Nopein
ja rumin niista on Bayer, Stucki on
mielestani oikein hy va edellyttaen,
etta kirjoittimella kaytetaan tark-
kaa tulosrusresoluutiota, esim. 300
dpi.

Varierottelu

Varierottelu tarvitaan, jos
varilUnen kuva painetaan kirjapai-
nossa. Paino kayttaa syaania, ma-
gentaa, keltaista ja mustaa paino-
laattaa (CMYK), joten varikuva on
jaettava naihin neljaan osavariin ja
kullekin on tehtava oma painolaat-
tansa. Paino painaa sitten kuvan
nailla neljalla erivarisella laatalla
peratysten tarkasti samalle kohdal-
le, jolloin tulos on nelivarikuva.

Kuvan jakaminen neljaan
osavariin on tietokoneelle raskas
tehtava, mutta ohjehnia tata varten
on jo. Niilla pystyy kylla saastamaan
pitkan pennin, koska varierottelu
kirjapainossa (filmein) on kallista.

Tassa yhteydessa tuli mainit-
tua CMYK, joka tulee sanoista Cyan,
Magenta, Yellow, blacK, jotka ovat
nelivaripainatuksen perusvarit.
CMYK on myos esimerkki subs-
traktiivisesta eli vahenta'vasta
varijarjestehnasta: otetaanvalkois-
ta valoa ja vahennetaan siita vareja.
RGB on toinen tapa ihnaista savy,
Red, Green, Blue, tatahan kayttavat
varimonitorit - jarjestelma on addi-
tiivinen: otetaan pimeytta ja lisataan
siihen vareja. HSL -systeemi on
kolmasmahdollisuus, Hue, Sarura-
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tion, Luminance ovat sanat, joista
se tulee (savy, kyllaisyys ja kirk-
kaus).

Variteoriasta ja varien kaytosta
on kirjastoissa hy via opuksia nille,
jotka aiheesta lisaa haluavat tietaa.

Kuvien tuiostaminen

Tulostamiseen tarvitaan aina
ohjelma, joka huolehtii kuvan ras-
teroinnista ja kirjoittimen ohjaami-
sesta. Windows -ohjelmat ovat tassa
suhteessa patevia edellyttaen, etta
kirjoitinajuri on kunnollinen. Ku-
vat tulostuvat aivan yhta hyvin seka
mustavalkoisina etta varillisina.

Mustavalkotulostusta olen
kokeillut mm. HP LaserJet ja Desk-
jet -kirjoittimilla. Laserjetin jalki
on siedettavaa jo 150 dpi:n tark-
kuudella ja hyva'a 300 dpi:lla, jos
malttaa kayttaa rastorointiin jotain
Stucki -algoritmin tapaista. Desk-
jeteilla tulos on vaatimattomampi:
300 dpi:lla kuva menee tukkoon,
koska mustepisteet leviavat pape-

rilla peittaen kaiken valkoisen ja
tuloksena musta kuva, jossa ei ole
yksityiskohtia. 150 dpi:lla muste-
suihkarin jalki pysyy viela auki,
mutta vaivana on Deskjetilla ja DJ
Plussalla raidallisuus, koska kuva
piirtyy riveittain ja paperi siirtyy
rivin kerrallaan ilman lomitusta.
Tama patee varmaanmuillekin kir-
joitinmerkeille.

Matriisikirjoittimia en ole
kokeillut, mutta samanlaisia ongel-
mia niissakin voi olla - ainakin
raidallisuutta odotan, mikali kirjoi-
tin ei osaa tulostuslomitusta.

HP DeskJet 500C:ta testates-
sani huomasin, etta ainakin HP:n
Windows-ajuri, versio 2, osaa
lomituksen tulostettaessa. Kuvista
tulee raidattomia. On todettava, etta
500C:n varitulosteet ovat
hammastyttavan hyvia, taydellisia
etten sanoisi. Kirjoitin hakkaa
mennen tullen HP:n vanhemmat,
vain 180 dpi:n tarkuuteen pysty-
neet, PaintJet -kirjoittimet, joilla
jalki oli karkeampaa ja raidallista.

On olemassa xerografista ja
sublimaatiotekniikkaa kayttavia
ktrjoittimia, joilla varikuvat tulos-
tuvat moitteetta, mutta naita en ole
paassyt testaamaan. Tulosteet lie-
nevat hyvia ja laitteet kalliita.

AriJarmala 3.2.1992

Taman artikkelin kuvat ovat
alunperin varillisia GIF-kuvia, jot-
ka on muunnettu Windowsissa
PaintShop -ohjelmalla: ensin mus-
tavalkoisiksi, sitten vaalennettu
(koska Deskjetin mustepisteet le-
viavat paperilla ja siten tummenta-
vat kuvaa), ja lopuksi talletettu TIFF-
muotoisina, koska kayttamani
Pagemakerin versio ei ime muita.
Originaalit on tulostettu joko La-
serjetilla tai Deskjetilla (jos kuvis-
sa on raitoja, on kaytetty Deskjet-
tia). Tulostustarkkuus on ollut 300
dpi, joka ei riita kuvien tulostami-
seen...
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Tietotekniikar
Tietotekniikan liitto ry, hallitus 1992

Suomen Atk-kustannus Oy, hallitus 1992

Jaakko Kivinen, Neste Oy, puheenjohtaja
Henry Ehrstedt, ICL Data Oy
Hannu Jaakkola, TTKK, Tietotekniikan tutkimuslaitos
Eero Joutsikoski, Orion-yhtyma Oy Farmos
Markku Kuivakhti, Hameenlinnan liiketalouden ja
tietotekniikan instituutti
Tuula Maaranen, SDK
Heikki Turtiainen, OKO
Olli Wickman, Haka Oy

Tietotekniikan tutkimussaatibn hallitus 1992

Jaakko Kivinen, Neste Oy, puheenjohtaja
Henry Ehrstedt, ICL Data Oy
liro Hartimo, Teknillinen korkeakoulu
Hannu Jaakkola, TTKK, Tietotekniikan tutkimuslaitos
Eero Joutsikoski, Orion-yhtyma Oy Farmos
Tuula Maaranen, SDK
Heikki Turtiainen, OKO
Olli Wickman, Haka Oy

Tieteelhnen neuvottelukunta 1992

Martti Mantyla, Teknillinen korkeakoulu, pj.
Ralph Back, Abo Akademi
Matti Jakobsson, Vaasan korkeakoulu
Timo Jarvi, Turun yliopisto
Pentti Kerok, Oulun yliopisto
Reino Kurki-Suonio, TTKK
Kalle Lyytinen, Jyvaskylan yliopisto
Risto Nevalainen, Tieke
Erkki Oja, Lappeenrannan TKK
Eero Peltola, NOT
Martti Penttonen, Joensuun yliopisto
Tapio Reponen, Turun KKK
Kari-Jouko Raiha, Tampereen yliopisto
Heikki Stenlund, VM
Markku Saaksjarvi, HKKK, varapuheenjohtaja
Martti Tienari, Helsingin yliopisto
Heikki Raikkonen, Tietotekniikan liitto

Liikkenjohdollinen neuvottelukunta 1992

Jussi Tuori, Kansallisrahoitus Oy, puheenjohtaja
Tarmo Korpela, Teollisuuden keskusliitto
Per-Olof Kreander, Arctia Oy
Juhani Kuusi, Tekes
Olli-Pekka Laine, Tieto-Tapiola Oy
Kurt Nordman, Helsingin PuheUnyhdistys
Kalevi Pupnti, Silicon Graphics Oy
Pekka Roine, Digital Equipment Corporation Oy, vpj.
Kurt Stenvall, Suomen Yhdyspankki Oy
Paavo Tanskanen, Kesko Oy
Eero Tuomainen, Postipankki Oy
Christian Westerlund, Oy Mercantile Ab

Tietotek il̂ an liiton
jasentilanne 1.1.1992:

henkilojasenia 22,125 kpt
ja yhteisojasenia 792 kpi'•» » * , '.'%«•(." * ^ % ••' * '-:-:-

Yhteisojasen jasenmaksut
vuodelle 1992

Tietotekniikan liiton jaseneksi voi liittya henkilo,
yritys tai laitos.

Tietotekniikan
tuottajafc

Tietotekniikan
hyvaksikayttajat:

suuret 4.360 mk suuret 2.180 mk
keskisuuret 2.180 mk pienet 1.100 mk
pienet 1.100 mk

Yhteison toisen toimipisteen jasenyys 1.100 mk

Mikali jaseneksi Mtytaan 1.7.1992 jalkeen, on jasen-
maksu puolet vuosimaksusta.

Henkiiojasen jasenmaksut
vuodelle 1992

Tietotekniikan liiton jaseneksi voi liittya henkilo,
yritys tai laitos.

Vuoden 1992 jasenmaksut

henkilojasen 220 mk perhejasen 50 mk
opiskelijajasen 100 mk (samassa taloudessa

ennestaan jasenia; ei lehtia)

Mikali jaseneksi liitytaan 1.7.1992 jalkeen, on jasen-
maksu puolet vuosimaksusta.

Henkilon liittyessa' useampaan yhdistykseen on lisa-
maksu 50 mk/yhdistys.

cStS'va'
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Tietotekniikan liitto ry:n
henkilo jasenedut 1992:

• jasenyhdistysten ja kerhojen toiminta
• Tietoviikko-lehti (kestotilaushinta 430 mk)
• MikroPC-lehti (kestotilaushinta 298 mk)

Tai
Tietoverkko-lehti (kestotilaushinta 208 mk)

• Tietotekniikka osto-opas 1992
(norm, tilaushinta 385 mk/v. 1991)

• 27 prosentin alennus seuraavista Oy Talentum Ab:n
lehdista:
Konepajamies
MikroPC/Tietoverkko

• alennuksia North-Hollandin julkaisuista
• edulliset kongressimatkat (Matkatoimisto Kaleva Oy)
• edulliset ryhma'vakuutukset
• puhelinneuvonta tietotekniikan lakiasioissa

Toiminta perustuu yksityisten ihmisten aktiiviselle
mukanaololle. Eri yhdistyksissa, joita on jo 23, on hy-
vin monipuolista toimintaa: PC:t, tietoUikenne, tieto-
kannat, systeemityovalineet, koulutus jne. aihepiireina
kerhoissa ja tyoryhmissa.

Tuloksena:
• Osaamisen kasvua
• Kokemusten vaihtoa
• Virheiden valttamista
• Viihdyt ammatissasi
fs v. <; ^ fy & fr ifr * <v <: ^ €• & fr * * v, <l % Q- S-

Osoitteenmuutokset
Kerrataanpa jalleen osoitteenmuutoksen tekeminen
Tietoteknukan liittoon.
Muutoksesta voit ilmoittaa:

• telefaxina numeroon; 90- 512 1276
• postitse osoitteella: Tietotekniikan liitto/Jasenasiat

PL 68, 02601 Esppo
• jattamalla viestin h'iton automaattiseen puhelin-

vastaajaan numeroon 90-512 1266

Muistathan aina ilmoittaa nimesi, jasennumerosi, enti-
sen seka tietysti uuden osoitteesi mahdollisimman sel-
keasti. Muutoksen voimaan tuleminen kestaa noin kak-
si viikkoa.

Tietotekmikan liitto ry:n
yhteisbjasenedut 1992:

• j2senyhdistysten ja kerhojen toiminta
• Tietoviikko-lehti (kestotilaushinta 430 mk)
• MikroPC-lehti (kestotilaushinta 298 mk)
• Tietoverkko-lehti (kestotilaushinta 208 mk)
• Tietotekniikka osto-opas 1992

(norm, tilaushinta 385 mk/v. 1991)
• matrikkelitiedot Tietotekniikka osto-oppaaseen,

arvo n. 1.200 mk
• 27 prosentin alennus Oy Talentum Ab:n

Konepajamies-lehdesta
• yhteisojasenjulkaisu (1-2 kpl/arvo n. 400-550 mk)
• yhteisojasentiedotteet
• yhteisojasentilaisuus
• alennuksia joistakin liiton koulutustapahtumista
• eduUiset kongressirnatka{Matkatoirnistp Kaleva Oy)
• puhelinneuvonta tietotekniikan lakiasioissa
• A-jasenen (=yhteyshenkil6) jasenmaksu sisaltyy

yhteison jasenmaksuun

Yhteistyon vaikutukset
Yhteistyollamme voimme vaikuttaa lakeihin, standar-
deihin, kansainvaliseen tiedon vaihtoon, valtiovallan
tukeen alan kehittamiseksi, kauppatappjen ja suositus-
ten aikaansaamiseen, koulutukseen ja korkeakoulu-
seka tutkimusyhteistyohon. Liitto kayttaa naiden asi-
oiden edistamiseen noin miljoona markkaa vuodes-

Jasenyhdistykset, henkilo-ja yhteisojasenet, kotimaan
aktiviteetit ja ulkomaiset yhteydet tarjoavat oivaltajal-
leen ajantasaisuuden tietotekniikan alalla. Kansainva-
linen kongressitoiminta luo yhteytta asiantuntijoi-
hin kautta maailman.

Tietotekniikan liitto on mukana seuraavissa kan-
sainvalisissa organisaatiolssa:
• The International Centre for Information Techno-

logy NCC
• International Federation for Information Processing
IFIP

• Nordisk Dataunion
• Council of European Professional Informatics

Societes, CEPIS
• Kansainvalinen kauppakamari ICC

••Enatof

Uusia yhteisoiasenia Tietotekniikan liitossa:

•KnSsoft,'
i-*Kuopron arnmatigiRen

likiermepalvelut Oy:
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Esittele PC-naytolla

Monille taysin kasittamattomasta syysta tanne metsien,
jarvien ja kesamokkien keskelle on ilmaantunut kilpailua
tavaroiden ja palvelujen ostajista (tai heidan rahoistaan).
Edes pomminvarmoina pidetyt pankkiyritykset eivat ole
saaneet olla rauhassa talta ilmiolta ja inhottavia "Konttori
suljettu"- ilmoituksia on jouduttu liimaamaan toimipaik-
kojen pysyvasti lukittuihin oviin.

Pankit ovat vain yksi meille kaikille tuttu
esimerkki "Konttori suljettu"-ilmiosta, mutta
samoja toimenpiteita on jouduttu toteuttamaan
lahes kaikilla yhteiskunnan toimialoilla.
Verovaroilla poliitikot voivat tietysti yrittaa
lievittaa ko. toimipaikoissa tyoskenneille
eteen tulevia pulmia jollain tavalla joskus,
mutta keskimaarin silta suunnalta tullut lievi-
tys tuskin on houkutteleva vaihtoehto.

Parasta on hoitaa oman toimipaikan (tyopai-
kan) asioita silla tavalla, etta siella tehty tyo
ei tule tarpeettomaksi havaituksi, vaan kuuluu
siihen edelleenkin suureen joukkoon, jolla on
suotuisat tulevaisuuden nakymat.

Meillahan on parhaat tietokoneet ja omat
tuotteemme tai palveluksemme ovat parhaasta
paasta ja hinnatkin ovat kilpailukykyisia.
Mahdolliset ostavat asiakkaat vain ovat niin
typeria, etta hankkivat mita helpoimmin
sattuu kohdalle, vaikka parempiakin vaihtoeh-
toja olisi ollut tarjolla. Nainhan se tuppaa itse
kullakin olemaan ellei saada kilpailua nitistet-
tya oman toimipaikan ulkopuolelta. Kilpailun
haviamista odotellessa mikrotietokoneiden
kayttoon perehtyneet henkilot voivat tehda
mielenkiintoisia asioita pitaakseen oman
tyopaikan tuottamat tavarat ja palvelut suotui-
sassa imussa kilpailijoista huolimatta.

Sinakin voit ilman suuria rahoja tehda naytta-
van nayttoesityksen (Slide Show) omalla
mikrotietokoneellasi omaan kayttoon, oman

tyopaikkasi esiteltavaksi kelpaavista asioista.
Pieni joukko voi seurata esitysta suoraan
mikrotietokoneen naytolta ja suuri joukko
tietysti vaatii valineet valkokankaalle heijas-
tusta varten.

Mikrotietokone voi olla aivan tavallinen teks-
tinkasittelyyn tai taulukkolaskentaan kaytetty
laite. Sopivia, helppokayttoisia ohjelmia on
runsaasti tarjolla kohtuulliseen hintaan (Bor-
land Quatro Pro, Lotus Freelance Graphics,
IBM Hollywood, Aldus Persuasion, Ashton-
Tate Applause II, SPC Harvard Graphics).
Nayttavan nayttoesityksen tekoa toisinsanoen
estaa lahinna puutteellinen mielikuvitus ja
selittamattomat "kiireet".

Nayttoesityksen tyovaiheiden esittelyyn olen
valinnut ilman erityisia perusteita Quatro Pro
3.0 taulukkolaskentaohjelman, jolla oman
yrityksen yritysesittely on hiljattain rakennet-
tu.

Tyovaihe 1. Suunnittelu on ensimmainen ja
nayttoesityksen tarkein tyovaihe. Mita halu-
taan sanoa ? Tietokone ei aavista tata ja se
pitaa itse tietaa seka pystya ilmaisemaan
ilman nayttoruutuakin. Lisaksi pitaa tarkoin
miettia, miten haluttu sanoma ilmaistaan
nayttoruudulla siten, etta esityksen kohderyh-
makin sen ymmartaa ja viesti menee perille.
Kaytettavissa on kirjoitettu teksti, kuvat,
varit, vahan liikettakin ja varsinkin tulevai-
suudessa aanitehosteet. Kaytetty ohjelma aset
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taa omat rajoituksensa nayttokuvien valmis-
tukseen ja alkuvaiheessa on syyta kokeilla
mahdollisuuksia kuvanvalmistuksessa. Tyo on
helpointa silloin, kun kayttaa ainoastaan
ohjelman tarjoamia ratkaisuja eika yrita
suoraan kopioida jotain muualla nahtya
esitysta.

Tyovaihe 2. Avataan normaalisti yksi Quatro
Pron taulukkolaskenta-arkki (WYSIWYG
tietysti) ja annetaan sille tyota kuvaava nimi
"OMASHOW". Talle arkille tyon edistyessa
talletetaan kaikki nayttoesitykseen kuuluvat
maarittelyt ja kuvat (slides). Kuvat voidaan
nimeta esimerkiksi kuval, kuva2, kuva3 jne
ja lopulta koko laskenta-arkki talletetaan
levykkeelle tai kovalevylle.

Tyovaihe 3. Tehdaan nayttoesityksen kuvat
ohjelman grafiikkaan kuuluvalla leikepoydalla
(Annotator). (Leikepoyta saadaan tyokuntoon
paavalikon Graph | Annotate -valinnoilla.)
Leikepoydalle voidaan piirtaa viivoja, ympy-
roita ja monikulmioita, kuten rnonissa piirto-
ohjelmissa. Tekstin kirjoittaminen usealla
kirjasinkoolla ja -leikkauksella on mahdollis-
ta. Lisaksi taululle voidaan imuroida vaikkapa
levykkeelta valmiita *.clp- tai *.cgm-kuvia
seka aikaisemmin itse tai muiden toimesta
tehtyja valmiita nayttokuvia, joista muokataan
uusia ja entista ehompia. Valineita on
varmasti riittavasti huopakyna & kalvo -tyyli-
sen esityksen tason ylittamiseen.

Valmiiksi tehty kuva talletetaan siirtymalla
leikepoydalta laskenta-arkille valinnalla
QUIT. Paavalikosta valitaan Graph | Name |
Create. Annetaan ensimmaiselle kuvalle
nimeksi "kuval", joka kirjoitetaan kohtaan
"Enter graph name ja nain yksi kuva nimi-
neen on tallessa esitysta varten. Nyt seuraa-
van kuvan valmistus voi alkaa siirtymalla
uudelleen leikepoydalle.

Tyovaihe 4. Nayttokuvien esityksen jarjes-
tamincn naytolla halutussa jarjestyksessa on
tyovaiheista helpoin. Viimeisen nayttokuvan
talletuksen jalkeen suljetaan valikot ja siirre-
taan kohdistin taulukolla vapaana olevaan
kohtaan, esimerkiksi soluun A31. Tahan
kirjoitetaan ensimmaisen nayttokuvan nimi
"kuval" ja taman alapuolisiin soluihin halu-
tussa jarjestyksessa muutkin kuvat (Esim.
A32 "kuva2", A33 "kuva3" jne.) Jokaiselle
nayttokuvalle voidaan maaritella aika sekun-
teina, jonka kuva esiintyy ruudussa. Tama
maaritys tehdaan nayttokuvan nimen ilmaise-
van solun oikeanpuoleiseen soluun kirjoitta-
malla esiintymisaika siihen sekunteina. Esim.
luku 15 solussa B31 pitaa kuval:n naytolla 15
sekuntia ja luku 60 solussa B32 pitaa kuva2:n
naytolla 60 sekuntia jne. Aikamaarittely
voidaan jattaa myos pois ja silloin kuva
saadaan vaihtumaan painamalla hiiren vasenta
nappainta tai jotain nappaimiston nappainta.
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Nyt nayttoesitys voisi jo alkaa, mutta ala jata
tyotasi vaille viimeistelya. Voit nimittain
maaritella jokaiselle kuvalle erilaisia tapoja
ilmestya mikrosi naytolle. Naytolle kuva voi
ilmestya aivan vain yhta'akkia, jos on kiire.
Hienostuneempi tapa voisi olla hidas vierinta
oikealta tai vasemmalta, edellisen kuvan
repaisy keskelta auki ja tunkeutuminen esille
tata tieta tai edellisen kuvan korvaaminen pala
palalta uudella kuvalla. Kuvien vaihtumista-
van maarittely tehdaan sarakkeelle C ja vaih-
tumisen nopeus sarakkeelle D.

Mitahan sitten laitetaan sarakkeelle E, kun
tilaa kerran on. Ei oikeastaan mitaan kannata
laittaa. Kuitenkin tulevaisuuden mahdolli-
suuksia luodataksemme voimme kirjoittaa
sinne esityksen alkukuvien kohdalle FANFA-
RE. SND ja viimeisen kuvan kohdalle
THANKS.SND. Nain siita syysta, etta useim-
missa tavallisissakin mikrotietokoneissa on
pieni kovaaaninen, josta silloin talloin tekstin-
kasittelijakin kuulee "piip, piip". Sama
kovaaaninen osaa myos puhua omalla vaati-
mattomalla aanellaan. Nama Quatro Prorn
mukana tulevat *.SND-tiedostot pitavat sisal-
laan digitaalista aanta. E-sarakkeelle lisatty
FANFARE. SND laittaa mikrosi soittamaan
pienen fanfaarin, kun kuva ilmestyy ruutuun

ja THANKS.SND viimeisen kuvan kohdalla
laittaa mikron puhumaan esityksen lopuksi
"THANK YOU".

Tyovaihe 5. Nyt vain esitys naytolle. Paava-
likosta valitaan Graph | Name | Slide. Ohjel-
ma kysyy viela, missa kohdalla laskenta-
arkkia sijaitsee kuvaesityksen kuvanimet,
esitysajat ja muut tiedot. Ta'ssa esimerkissa
tiedot loytyvat solualueelta A31..E50. Alue
valaistaan ja kuitataan enter. HIP HEI
HURRAA - THE SHOW MUST GO ON !

Epailematta muutkin kuvaesitykseen soveltu-
vat ohjelmat tarjoavat erinomaiset mahdolli-
suudet kuvien ja itse esityksen tekoon. Jokai-
nen ohjelma omalla tavallaan. Heti kun
kuvaesityksen valmistus ja mahdollisuudet
ovat tulleet tutuiksi ja mahdollisten esitysten
pitajien tietoon, niin varmasti kayttoa riittaa
mita moninaisimmissa yhteyksissa. Esitysku-
vien valmistuksen ja kayton suhteen nayttoe-
sitys mikrotietokoneen ruudulla on ylivoimai-
nen perinteisten kalvojen rinnalla. Aika,
jolloin kalvoton esityksen pitaja oli kelvoton,
taitaa olla jaamassa historiaan !

Valto P. Koskinen

PGUP MAiL - SEND HALLITUS

Yhdistyksen kaytossa on elektroninen postilaatikko, jossa jasenet voivat keskustella
julkisesti yhteista mielenkiintoa omaavista aiheista seka vaihtaa sanomia yksityisesti
jasenelta toiselle.
Hallituksella on lisaksi mahdollisuus valmistella kokouksiaan tai tiedustella hallituksen
muiden jasentien mielipiteita ta'man sahkopostin valityksella. Komennolla SEND
HALLITUS viesti menee samanaikaisesti kaikille hallituksen jasenille samanlaisena ja
yhden puhelun hinnalla, Edullista, nopeaa ja tehokasta viestintaa, kuten PC-kayttajille
sopiikin.
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Tietotekniikan liitto ry, hallitus 1992
Suomen Atk-kustannus Oy, hallitus 1992

Jaakko Kivinen, Neste Oy, puheenjohtaja
Henry Ehrstedt, ICL Data Oy
Hannu Jaakkola, TTKK, Tietotekniikan tutkimuslaitos
Eero Joutsikoski, Orion-yhtyma Oy Farmos
Markku Kuivalahti, Hameenlinnan liiketalouden ja
tietotekniikan instituutti
Tuula Maaranen, SOK
Heikki Turtiainen, OKO
Olli Wickman, Haka Oy

Tietotekniikan tutkimussaation hallitus 1992

Jaakko Kivinen, Neste Oy, puheenjohtaja
Henry Ehrstedt, ICL Data Oy
liro Hartimo, Teknillinen korkeakoulu
Hannu Jaakkola, TTKK, Tietotekniikan tutkimuslaitos
Eero Joutsikoski, Orion-yhtyma Oy Farmos
Tuula Maaranen, SOK
Heikki Turtiainen, OKO
Olli Wickman, Haka Oy

Tieteellinen neuvottelukunta 1992

Martti Mantyla, Teknillinen korkeakoulu, pj.
Ralph Back, Abo Akademi
Matti Jakobsson, Vaasan korkeakoulu
Timo Jarvi, Turun yliopisto
Pentti Kerola, Oulun yliopisto
Reino Kurki-Suonio, TTKK
Kalle Lyytinen, Jyvaskylan yliopisto
Risto Nevalainen, Tieke
Erkki Oja, Lappeenrannan TKK
Eero Peltola, VTT
Martti Penttonen, Joensuun yliopisto
Tapio Reponen, Turun KKK
Kari-Jouko Raiha, Tampereen yliopisto
Heikki Stenlund, VM
Markku Sa'jiksjarvi, HKKK, varapuheenjohtaja
Martti Tienari, Helsingin yliopisto
Heikki Raikkb'nen, Tietotekniikan liitto

Liikkenjohdollinen neuvottelukunta 1992

Jussi Tuori, Kansallisrahoitus Oy, puheenjohtaja
Tarmo Korpela, Teollisuuden keskusliitto
Per-Olof Kreander, Arctia Oy
Juhani Kuusi, Tekes
Olli-Pekka Laine, Tieto-Tapiola Oy
Kurt Nordman, Helsingin Puhelinyhdistys
Kalevi Pupnti, Silicon Graphics Oy
Pekka Roine, Digital Equipment Corporation Oy, vpj.
Kurt Stenvall, Suomen Yhdyspankki Oy
Paavo Tanskanen, Kesko Oy
Eero Tuomainen, Postipankki Oy
Christian Westerlund, Oy Mercantile Ab

Yhteisojasen jasenmaksut
vuodelle1992

Tietotekniikan liiton jaseneksi voi liittya henkilo,
yritys tai laitos.

Tietotakniikan
tuottajat:

Tietotakniikan
hyvaksikayttajat:

suuret 4.360 mk suuret 2.180 mk
keskisuuret 2.180 mk pienet 1.100 mk
pienet 1.100 mk

Yhteison toisen toimipisteen jasenyys 1.100 mk

Mika'li jaseneksi liitytaan 1.7.1992 jalkeen, on jasen-
maksu puolet vuosimaksusta.

Henkilojasen jasenmaksut
vuodelle 1992

Tietotekniikan liiton jaseneksi voi liittya henkilo,
yritys tai laitos.

Vuoden 1992 jasenmaksut:

henkilbjasen 220 mk perhejasen 50 mk
opiskelijajasen 100 mk (samassa taloudessa

ennestaan jasenia; ei lehtia)

Mikali jaseneksi liitytaan 1.7.1992 jalkeen, on jasen-
maksu puolet vuosimaksusta.

Henkilb'n liittyessa useampaan yhdistykseen on lisa-
maksu 50 mk/yhdistys.

-
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Tietotekniikan liitto ry:n
henkildjasenedut 1992:

• jasenyhdistysten ja kerhojen toiminta
• Tietoviikko-lehti (kestotilaushinta 430 mk)
• MikroPC-lehti (kestotilaushinta 298 mk)

Tai
Tietoverkko-lehti (kestotilaushinta 208 mk)

• Tietotekniikka osto-opas 1992
(norm, tilaushinta 385 mk/v. 1991)

• 27 prosentin alennus seuraavista Oy Talentum Ab:n
lehdista:
Konepajamies
MikroPC/Tietoverkko

• alennuksia North-Hollandin julkaisuista
• edulliset kongressimatkat (Matkatoimisto Kaleva Oy)
• edulliset ryhmavakuutukset
• puhelinneuvonta tietotekniikan lakiasioissa

Toiminta perustuu yksityisten ihmisten aktiiviscllc
mukanaololle. Eri yhdistyksissa, joita on jo 23, on hy-
vin monipuolista toimintaa: PC:t, tietoliikenne, tieto-
kannat, systeemitybvalineet, koulutus jne. aihepiireina
kerhoissa ja tybryhmissa.

Tuloksena:
• Osaamisen kasvua
• Kpkemusten vaihtoa
• Virheiden valttamista
• Viihdyt ammatissasi

Osoitteenmuutokset
Kerrataanpa jalleen osoitteenmuutoksen tekeminen
Tietotekniikan liittoon. ^*
Muutoksesta voit ilmoittaa:

- telefaxina numeroon; 90- 512 1276
- postitse osoitteella: Tietotekniikan liitto/Jasenasiat

PL 68, 02601 Esppo
- jattamalla viestin liiton automaattiseen puhelin-

vastaajaan numeroon 90-512 1266

Muistathan aina ilmoittaa nimesi, jasennumerosi, enti-
sen seka tietysti uuden osoitteesi mahdollisimman sel-
keasti. Muutoksen voimaan tuleminen kestaa noin kak-
si viikkoa.
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Tietotekniikan liitto ry:n
yhteisojasenedut 1992:

• jasenyhdistysten ja kerhojen toiminta
• Tietoviikko-lehti (kestotilaushinta 430 mk)
• MikroPC-lehti (kestotilaushinta 298 mk)
• Tietoverkko-lehti (kestotilaushinta 208 mk)
• Tietotekniikka osto-opas 1992

(norm, tilaushinta 385 mk/v. 1991)
• matrikkelitiedot Tietotekniikka osto-oppaaseen,

arvon. 1.200 ink
• 27 prosentin alennus Oy Talentum Ab:n

Konepajamies -lehdesta
• yhteisbjasenjulkaisu (1-2 kpl/arvo n. 400-550 mk)
• yhteisbjasentiedotteet
• yhteisbjasentilaisuus
• alennuksia joistakin liiton koulutustapahtumista
• edulliset kongressimatka<Matkatoimistp Kaleva Oy)
• puhelinneuvonta tietotekniikan lakiasioissa
• A-jasenen (=yhteyshenkilb) jasenmaksu sisaltyy

yhteisbn jasenmaksuun

Yhteistyon vaikutukset
Yhteistybllamme voimme vaikuttaa lakeihin, standar-
deihin, kansainvaliseen tiedon vaihtoon, valtiovallan
tukeen alan kehittamiseksi, kauppatappjen ja suositus-
ten aikaansaamiseen, koulutukseen ja korkeakoulu-
seka tutkimusyhteistybhbn. Liitto kayttaa naiden asi-
oiden edistamiseen noin miljoona markkaa vuodes-

Jasenyhdistykset, henkilb- ja yhteisbjasenet, kotimaan
aktiviteetit ja ulkomaiset yhteydet tarjoavat oivaltajal-
leen ajantasaisuuden tietotekniikan alalla. Kansainva-
linen kongressitoiminta luo yhteytta asiantuntijoi-
hin kautta maailman.

Tietotekniikan liitto on mukana seuraavissa kan-
sainvalisissa organisaatioissa:
• The International Centre for Information Techno-

logy NCC
• International Federation for Information Processing

IFIP
• Nordisk Dataunion
• Council of European Professional Informatics

Societes, CEPIS
• Kansainvalinen kauppakamari ICC

'

Uusia yhteisbjasenia Tietotekniikan liitossa:

W«l«<:om Software
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PC ja lehdet

Talld kerralla esittelyvuorossa ovat suu-
ret amerikkalaiset PC Magazine ja BYTE,
vahSn pienemmat PC Computing ja PC
World seka eurooppalaiset CHIP Saksas-
ta ja PCPLUS Brittein saarilta. Lehdet on
ostettu Program Centerista ja Akateemi-
sesta kirjakaupasta Helsingista tammi-
kuun lopussa, mutta ne ovat yleensa
helmikuun numeroita. Lehdet maksavat
Program Centerissa 30 mk ja Akateemi-
sessa hiukan enemman.

Magazinen helmikuun
pa'aartikkeli on on

486/33-korieiden testisarja. Ilmei-
sesti uudeksi standardiksi tulevan
asiallisesti varustetun koneen
(8MT, 800 MT, SVGA) hinta-
haitari oli $3 000 - $12000.

Muistinhallintaohjelmien parhaik-
si nostettiin QEMM ja 386MAX,
mutta erikoisalalla menestyivat
myo's Netroom verkkokaytdssa', ja
Memory Commanderilla saatiin
vapaata perusmuistia 920 kT.

PC Magazinessa on aina vakioko-
lumnistien Bill Machronen, John
C. Dvorakin, Jim Seymouren ja
William F. Zachmannin artikkelit.
Na'iden artikkcleita on myo's
muissa, jopa suomalaisissa lehdis-
sa.

Grafiikasta on tarjolla 19 Auto-
CADin lisaohjelman (Add On)
arviointia.

PC Magazinen 460 sivuun mah-
tuu paljon muutakin luettavaa:
lukijain kirjeita, uutisia, ohjelma-
ja ohjelmointinikseja, ja pienem-
pia arvosteluja, tassa numerossa
mm. langattomista lahiverkoista.
Ja informaatioarvoa on myo's
mainoksilla.

Computing muistuttaa
PC Magazinea, mutta

on hiemen suppeampi ja helppo-
lukuisempi. Helmikuun numeros-
sa on 380 sivua joista pera'ti 90 on
omistettu eri Windows-ohjelmia
koskevien salaisuuksien sel-
vittamiseen.

Ohjelma-arvosteluista mainitta-
koon "Accounting"-ohjelmat,
esitysgrafiikkaohjelmat ja virus-
tentorjuntaohjelmat.

Kaikissa tarkasteltavissa lehdissa
on lisaksi lukijoiden kirjeita,
ongelmapalstoja, lukijoiden oival-

luksia ja asiantuntijoiden kirjoi-
tuksia.

tammikuun
lupaa nopeaa

lievitysta 50 DOS- ja Windows-
vihjeen avulla. Pitempaan PC-ta
kayttanyt ei paljon ilahdu naista
neuvoista ja muutenkin lehti on
suunnattu vahemman tietaville
kuin edelliset.

Lehden laiteosastoilla testattiin
20 MHz:n 386SX-tietokoneita ja
esiteltiin hyvalla variVGA-
nayto'lla varustettuja salkkumikro-

Ohjelmistoarvionnin kohteena oli
kevyen sarja nopeasti opittavat
taitto-ohjelmat, joiden parhaaksi
arvioitiin Microsoftin Publisher.

Kuluttajanvalistustakin oli tarjol-
la. Lehti suositteli laserkirjoitti-
mien va'rikasettien tayttamista
vaihtamisen sijaan neuvoen tark-
kaan sopivat liikkeet.



TieiOtekniikan iiitto
Taoiawosastoo sisaiJostta ja toinutuks&r,ta vastaa Tietotckriiikan liitiofy;;

JASENYHOISTYKSET
Asterisk! ry ASTERISK!
Kari Tuomikoski
Turun yliopisto/Tietqjenkasittelyoppi
Lemminkaisenkatu 14-18 A
20520 Turku
puh. (921) 352 632
Blanico ry BUNKO
Matti Kangas
Oulun yliopisto/TOL
90570 Oulu
puh. (981)3136490
Datanomitry DATANOMIT
Minna Oksanen
PL 127
00131 Helsinki
puh. (90) 133 9024
telefax (90) 133 6051
Etela-Pohjanmaan ETKY
Tietojenkasittely-yhdistys ry
Sirkka Hellman
PL 345
65101 Vaasa
puh. (961) 253 887
Etela-Saimaan ESATKY
Tietojenkasittely-yhdistys ry
Mauri Rasi
MultiCom Software Oy
Hietakallionkatu 2
53850 Lappeenranta
puh. (953) 257 400
Helsingin Tietojenkasittely-yhdistys ry HETKY
Eero-Pekka Mand
Kemira Oy
PL 330
00101 Helsinki
puh. (90) 13 211
HETKYntoimisto:
puh. (90) 512 1268
telefax (90) 512 1276
Imatran Tietojenkasittely-yhdistys ry ITKY
Heikki Valtonen
Carelcomp Oy
Havurinne 1
55800 Imatra
puh. (954) 295 316
telefax (954) 295 432
Kanta-Hameen Tietotekniikkayhdistys ry KANTTI
Aarno Lankinen
OikeusminTTietohalLtsto
PL 157
13101 Hameenlinna
puh. (90)1531
telefax (917) 153 3698

Keski-Suomen KETKY
tietojenkasittely-yhdistys ry
PL 312
40101 Jyvaskyla
Kymen Tietojenkasittely-yhdistys ry KYTKY
Anita Huomo
Sammuttajantie 8 B
45100 Kouvola
puh. (951)701 601
Lahden tietojenkasittely-yhdistys ry LATKY
Jarmo Arjanka
PL 100
15101 Lahti
puh. (918)563520
Lapin tietotekniikkayhdistys ry LAPP!
Martti Kemppainen
Viirinkankaantie 1
96300 Rovaniemi
puh. (960) 322 2611
telefax (960) 322 2961
Mikkelin Tietotekniikkayhdistys ry MITTY
Markku Liukkonen
Mikkelin Puhelinyhdistys
Mikonkatu16
50100 Mikkeli
puh. (955)1901
OtaDATA ry OTADATA
JanneJanhunen
PL 52
02151 Espoo
puh. (90) 451 4325
telefax (90) 468 3258
PC-Kayttajat ry PC-KAYTTAJAT
Kirnmo Ollikainen
PL 494
00101 Helsinki
puh. (90) 8518 234
telefax (90) 8518 469
Pirkanmaan PITKY
Tietojenkasittely-yhdistys ry
Jouna Jarvio
PL 213
33101 Tampere
puh. (931) 635 635
telefax (931) 630 285
Pohjois-Karjalan POKAT
Tietojenkasittely-yhdistys ry
Raija Ryymin
PL 330
80101 Joensuu
puh. (973)136380
telefax (973) 136 384
Pohjois-Pohjanmaan POTKY
Tietojenkasittely-yhdistys ry
Matti Kumpulehto
Rautatienkatu 6 A18
90100 Oulu
puh. (981)3151450
telefax (981) 315 1488

Satakunnan SATKY
Tietojenkasittely-yhdistys ry
Aarno Hakamaki
Optimi-Ohjelmistot Oy
Antinkatu 25
28100Pori
puh. (939) 822 392
telefax (939) 822 199
Savon Tietojenkasittely-yhdistys ry SAVOTKY
Ari Kekalainen
PL 291
70101 Kuopio
puh. (971) 188 641
telefax (971) 188 702
Systeemitybyhdistys SYTYKE ry SYTYKE
Kirsti Jalasqja
Salomonkatu 17 A, 10. krs.
00100 Helsinki
puh. (90) 1489 0263
telefax (90) 147 063
Tietojenkasittelytieteen Seura ry TKTS
Reinp Kurki-Suonio
Helsingin yliopisto
Tietojenkasittelyopin laitos
Teollisuuskatu 23
00510 Helsinki
puh. (931) 162 699
telefax (931) 162 913
Varsinais-Suomen VSTKY
Tietojenkasittely-yhdistys ry
Jaakko Lehtniemi
Huhtamaki Oy
PL 213
20101 Turku
puh. (921)6333265
telefax (921) 633 3240
Kayttbjarjestelmakerho KJK
Jarmo Hallikas
Teknillinen korkeakoulu/Taydennyskoulutuskeskus
Revontulentie 6
02100 Espoo
puh. (90) 451 4073
telefax (90) 451 4068

SanastGtoimtkuflta 1992
I lmari Pietarinen, puheenjohtaja
Liikenneministerio
liro Hartimp, TKK
Petteri Jarvinen, R. Linturi Oy
Kari Kiravuo, Yleisradio
Kari Lang, Nokian tutkirnuskeskus
Heikki Mannila, Helsingin yliopisto
Sakari Mattila, VTT
Juha Sorvari, TIEKE
Anu Ronkainen, sihteeri

Hannu Jaakkola, puheenjohtaja, Tietotekniikan
tutkimuslaitos
Klas Dickman, IBM
Veil Kahrala, VTKK
Timo Vaaja, Kesko Oy
Martti Lahti, Suomen tiedonsiirtoyhdistys STY ry
Juha Sorvari, TIEKE, sihteeri

Jari Piiroinen, puheenjohtaja, Oy Siemens Nixdorf
Informaatiojarjestelmat Ab
Pentti Hoykinpuro, KELA
Veikko Koljonen, Tietotehdas Oy (uusi)
Kaarlo Korvola, VM (uusi)
Markku Kuivalahti, Tietoteknikan liitto ry/hallitus,
Hameenlinnan LT-instituutti
Erkki Rajala, KK Koulutusyhtyma/
AKVA-kerho (uusi)
Kari Ronka, Atk-instituutti
Markku Tarns, HPY (uusi)
Seppo Rautakivi, Tietotekniikan liitto ry, sihteeri

kari Raski, 6y Mercantile technics Ab,
puheenjohtaja
Heikki Kyyro
Sakari Mattila, VTT
Heikki Raikkonen, Tietotekniikan liitto ry
Ossi Syria, ICL Data Oy
Timo Tolsa, Talentum Oy
Osmo A. Wiio
Irma Lepisto, Tietotekniikan liitto ry, sihteeri

Heikki Raikkonen, puheenjohtaja,
Tietotekniikan liitto ry
Raimo Hermunen, Lahden tky Fazer-leipomot Oy
Tapio Hietamaki, PC-kayttajat,
Ilmarinen Elakevakuutus Oy
Kai Koskimies, Tietojenkasittelytieteen Seura,
Tampereen yliopisto
Riitta Nevalainen, Pohjois-Karjalan tky,
Spinoletta Oy
Ritva Monkkonen, Satakunnan tky, Etteplan Oy
Heli Vaananen, Savon tky, Joensuun yliopisto
Pentti Manninen, sihteeri, Tietotekniikan liitto ry
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B yte on toinen iso amerik
kalainen. Se on laaja-

alaisempi kuin PC Magazine eika
saikahda Applea eika' Unixia.

Laajassa uutisosastossa kerrotaan
mm. Farallonin Timbuktu-
ohjelmasta, joka sopivassa verk-
koymparisto'ssa tekee mah-
dolliseksi ka'yttaM Macia PC:Ua ja
painvastoin.

Artikkelissa The Future of Perso-
nal Computing paneudutaan pe-
rusteellisesti Applen ja IBM:n
yhteistyohon.

Muita aiheita:
Signal Processing for
Multimedia
Tomorrow's chip-sarja

Edelleen Bytessa testataan ras-
kaan sarjan verkkopalvelimia,
seka DOS- etta Appleymparisto'n
levynjarjestajia, tehokkaita laser-
kirjoittimia, multimedialaitteistoja
ja -ohjelmia, Macceja yms.

Byte on epailematta avartavin
ta'ssa mainituista lehdista, PC-
asiaa on eniten PC Magazinessa.

C HIP on sarjan ainoa sak-
sankielinen lehti. CHIP

parjaa hyvin englanninkielisten
lehtien joukossa, Erilaisten laittei-
den rakennetta selvittavat kuvat
ovat koko sarjan parhaat!

Mielenkiintoisin artikkeli oli
Stony Brookin Pascal* -ka'antSja's-
ta. Turbo Pascal 6.0 :aa sellaise-
naan kaantava kaantaja tuottaa
keskimaarin kaksi kertaa niin
nopeaa koodia kuin Borlandin
kaantaja, ja exe-tiedosto on 10 -
30 % pienempi. Optimoiva kaan-
taja tekee assembler-patkat ja
monet muut ohjelmoijan temput
tarpeettomiksi tekemalla kaiken
itse. Lisaksi kaSntaja osaa kayttaa
C- ja FORTRAN-kirjastoja.
Koska kaantaja ei tuota optimoi-
matonta koodia, se on huomatta-
van hidas, joten kehitystyo kan-
nattaakin tehda Turbo Pascalilla.

Laitetesteista mainittakoon
486SX-testi, jossa mukana oli
yksi 33 MHz:aan viilattu huippu-
nopea yksilo', SuperVGA-
monitoritesti seka korpputesti.

PLUS on Britannian
suurin, yli 500 -sivuinen

lehti, jonka kylkiaisena tulee aina
korppu tai pari taynna erilaista
pakattua kivaa. Suurin osa
mainoksista on lehden alussa si-
ten, etta toimituksen osuus alkaa
vastasivulta 163.

Tamankertaisissa korpuissa oli
demoversio hyvasta maan-
tiekarttaohjelmasta. PC Globea
muistuttavan ohjelman grafiikka-
ja zoomausominaisuudet olivat
vaikuttavat. Valitettavasti Suomi-
versiota ei ole saatavana, mutta

esim. Ranska ja koko Eurooppa
kuuluvat tuotevalikoimaan.

Toisessa korpussa oli pienia apu-
ohjelmia: laiteajureiden lataami-
nen ja poistaminen lennossa,
monitasoisen alihakemistopolun
tekeminen yhdella komennolla,
EGA-varityskirja,aanenmuokkaus
-ohjelma Softspeak ja kaikenlaista
muutakin.

Ohjelma-arvoselussa on mukana
Windows-teksturit Ami Pro 2.0,
Word 2.0, WP 5.1 ja WS 1.0.
Esitysgrafiikkaohjelmista arvos-
tellaan Freelance Graphics for
Windows ja vieia on mukana
joukko englannin kielen sanakir-
jaohjelmia.

Laitteista testataan alle 1300
punnan 486:sia ja yhdistettyja
korppu/lerppuasemia, joiden to-
teutustapana on kaksi ohutta levy-
asemaa paallekkkaain.

Uusista 2.88 MT:n levyasemista
kiinnostuneille lehti kertoo, etta
levykkeissa on edelleen 80 uraa
mekaanisista syista, lukukirjoitus-
paita ei voi kohdistaa taman
tarkemmin. Tiheampi pakkaus
saavutetaan uudella magneettisel-
la materiaalilla, bariumferriitilia,
joka korvaa perinteisen rau-
taoksidin. Tiedonsiirtonopeus on
kaksi kertaa suurempi kuin 1,44
MT:n levykkeilia. Uutuuskorppu-
jen hinta on lehden mukaan £7
pienissa erissa hankittuna.
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PC-TIEDOTTEET

Kansi

Saksassa, Hannoverissa, 11. - 18. maaliskuu-
ta 1992 jarjestetaan jalleen mittasuhteiltaan
uskomattoman suuri alykkaiden tietokoneiden
joukkokokous.

Tana vuonna Suomi ja Norja ovat saaneet
jarjestajien toimesta erityista painoarvoa ja
taman vastineeksi suomalaisten yntysten osal-
listuminen CeBIT '92-messuille on poikkeuk-
sellisen runsasta. Toivottavasti ta'ma yritteliai-
syys palkitaan hienoilla kaupoilla.

Messuille jarjestetaan luonnollisesti matkatoi-
mistojen toimesta pakettimatkoja. Omatoimi-
nen messumatkailija voi paasta paikalle
kohtuullisella hinnalla varaamalla lomamat-
kan esimerkiksi Berliiniin tai Hampuriin,
josta Hannoveriin paasee kylla junalla.

Saksassa puhutaan tietysti saksankielta, mutta
osataan siella jo englantiakin. Tositarinan
mukaan CeBIT '91 autopaikoitusalueen lipun-
myyjakin pal veil asiakastaan sujuvalla englan-
nin kielella.

Maaliskuussa Hannover voi olla jo hyvin
kesainen kaupunki, jos tuulen suunta on sielta
etelan lammosta. Onhan se mukavaa ainakin
kuvitella kulkevansa kesaisessa kaupungissa.

Ammatiksi mikrotukihenkilo
Jasenistostamme loytyy monta PC-kayttajaa,
jotka oman toimen ohella harrastavat mikro-
tietokoneiden kayttoa. Yha laajenevan mikro-
tietokoneiden kayton myota on tyomarkki-
noille syntynyt taysin uusi ammattinimike

"mikrotukihenkilo". Koulutus ta'ha'n vaati-
vaan ammattiin on ollut resuperalla, mutta
vahitellen kurssitarjontakin on alkanut seurata
ajan vaatimuksia.

PC-Kayttajat ry:n tiistaikokousten pitopaikka,
ATK-INSTITUUTTI, jarjestaa ensi touko-
kuussa kuusi paivaa kestavan mikrotukihen-
kilokoulutuksen.

Ta'ma koulutus on tarkoitettu henkiloille,
joiden tehtavana on vastata mikrotietokonei-
den (mikrot, verkot) asennuksesta, toimivuu-
desta ja turvallisuudesta. Osallistujalta edelly-
tetaan tietotekniikan perustietojen tuntemusta
ja mikron kayton osaamista.

Koulutuksen jalkeen osallistuja tuntee mikro-
tukihenkilon tehtavat. Ohjatuissa kaytannon
harjoituksissa ban tutustuu mikrojarjestelmien
kayttoon, laitteiden ja ohjelmistojen ylla'pi-
toon ja varmistuksiin. Han tietaa myos
keskeiset seikat mikrojarjestelmien liittami-
sesta laajempiin tietojarjestelmiin.

Kurssin sisalto paakohdin:

- Mikrojarjestelmien kehitys ja nykytila

- Laitteisto, rakenne, kaytto ja huolto

- Muistit ja muistinhallinta

- Varusohjelmat, ohjelmistot (asennus,kaytto)

- Tiedonsiirto, mikrojen tiedonsiirtopalvelut

- Verkkoratkaisujen yleispiirteet

- Verkon asennus ja kayttoharjoittelu

Varmistukset, suojaukset, hairioista toipu-
minen

- Tukihenkilo kouluttajana ja kayton tukena

- Mikrojarjestelmien kayton suunnittelu

Kurssin hinta on 8500 / 9300 mk ja lisatieto-
ja saat puhelimella numerosta 90-14890 256.

*
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Puheenjohtajan kuva

KIMMO.TIF

PCUF - Sahkopostilaatikko
Yhdistyksemme oma Sahkopostilaatikko
"Purkki" on jo vuosia hyvin palvellut jasen-
kuntaa ja vahitellen varustusta on paranneltu
ajan vaatimuksia vastaavaksi. Puhelinlinja
90-608070 on jo aikaisemmin varustettu
V.32bis standardin mukaisella modeemilla.
Nyt myos puhelinlinjalle 90-6121545 on
hankittu ja asennettu USR V.32bis DS-mo-
deemi.

Jos et viela ole tutustunut tahan ilmaiseen
jasenpalvelumuotoon, niin kokeile nyt.
Vahinkojen vaara ensikertalaisellekin on
olematon ja muilta jasenilta voit tarvittaessa
kysella neuvoja purkin saloista.

Henkilojasenlomake
Myos taman lehden viimeisena lehtena on
jasenlomake. Tayta lomake, jos jasenyyteesi
liittyvissa tiedoissa on tarvetta muutoksiin tai

YRITYSVIERAILU

Kevaan ohjelmassa on yritysvierailu Mikrolog Oy:n mikrotietokonetehtaalle Karkkilaan
17. maaliskuuta 1992. Ohjelma alkaa kello 17.30. Saamme tutustua mikrotietokonei-
den kokoonpanoon ja Mikrolog Oy:n muuhun toimintaan.
Vierailun yhteydessa pidetaan myos yhdistyksemme saantomaarainen kevatkokous.

TERVETULOA MUKAAN MYOS PAAKAUPUNKISEUDUN ULKOPUOLELLA
ASUVAT JASENET !

Yhdistyksen jarjestama tilausbussi lahtee Helsingista Postitalon ja Rautatieaseman
valista kello 16.15. Ilmoittautumiset Ari Rautiaiselle puh. 90-8042140.
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anna se tuttavallesi, jonka arvelet hyotyvan
yhdistyksemme jasenyydesta.

Taytetty lomake lahetetaan osoitteella: Tieto-
tekniikan liitto ry, PL 68, 02601 ESPOO.

PC ja lehdet
Lehtemme toimitus on saanut vahvistusta ja
lehtikatsausta toimittaa jo tassa lehdessa ja
tasta eteenpain Samuli Kaila. Samuli on
yhdistyksemme hallituksen jasen ja tekee
varsinaista paivatyotaan koulumaailmassa.

Me lehden teimme
Tama lehti on nyt kokonaisuudessaan artikke-
lisivujen osalta yhdistyksen luottamustehtavis-
sa toimivien jasenten tekema.

Ensimmaista kertaa sivunvalmistuksessa on
nyt toteutettu avoin ja hajautettu tuotantotapa.
Kaytannossa tama tarkoittaa sita, etta artikke-
lin kirjoittaja on itse valmistellut sivut lahes
monistuskelpoisiksi. Toimituksen taholta on
lisatty ainoastaan ylaotsake ja sivunumerointi.

Tarkkasilmainen voi havaita kirjoittajien kayt-
taneen tyossaan mikrotietokoneita, kuten
yhdistyksemme toimialaan tietysti kuuluukin.
PC-kayttajan eras toiminta-alue on. nain
mukavalla tavalla tullut kirjoittajille tutuksi.

Enterprise Forum
Toimitusjohtaja Tero Laaksonen, ICL Data
Oy:sta kertoo edustarnansa yrityksen toimin-
nasta ja tavoitteista 5. maaliskuuta 1992 kello
17.15 alkaen. Tama esiintyminen kuuluu
Enterprise Forum-seminaarisarjaan Helsingin
teknillisessa korkeakoulussa Otaniemessa.
Tilaisuus on paaasiassa englanninkielinen ja
sinne on vapaa paasy. MikroMikon kanssa
tyota tekevat varmasti saavat mielenkiintoista
kuultavaa.

Sanat ja kuvat
Tamankin lehden sivuille on saatu kuvia
entista enemman. Meilla ei ole ollut kaytetta-
vissa merkittavia rahasummia taman lehden
valmistuksessa ja nain ollen kuvamateriaali
aikaisemmin mieluusti jatettiin pois.

Merkittavia rahasummia ei vielakaan ole
kaytettavissa, mutta nyt Windows-
aikakaudella ohjelmatuotteet ovat kehittyneet
silla tavalla, etta kohtuullisella vaivalla tekstin
joukkoon voidaan lisata kuvia. Erityisesti
mustavalkokuvien kasittely onnistuu jo taval-
liseen toimistokayttoon hankituilla laitteilla.
Tulostukseenkin riittaa mustesuihku- tai laser-
kin oi tin.

Naytteeksi tassa alia on omakuva. Se on valo-
kuvasta luettu kasiskannerilla TIF-tiedostoksi
ja tulostettu DeskJet 500-kirjoittimella.
Kopioinnissa, kuten tassa harmaasavykuvassa,
laatu aina hieman heikkenee, mutta mustaval-
kokuvissa tata ongelmaa ei juuri havaitse.

VALTO.TIF

Ainakin taalla Etela-Suomessa heiveroiseksi
jaaneen talven jalkeen toivotan katidlle jase-
nille, innokkaille PC-kayttajille, omasta ja
yhdistyksen puolesta aurinkoista kevataikaa.

Valto P. Koskinen
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TIETO-
TEKNIIKAN

kuino HEIMKILOJASEN

D MUUTOS D LIITTYMINEN D EROAMINEN
TAYTA KIRJOITUSKONEELLA TAI TEKSTAAMALLA

UUDET
TIEDOT

Sukunimi Kaikki etunimet

Yntyksen nimi, Jos posti halutaan toimipaikkaan Puhelin virka-aikana Jasennumero

Jakeluosoite, johon Niton ja jasenyhdistyksen posti halutaan Ammattinimtke Amm.koodi

Postinumero -toimipaikka Tyonantaja Jasennumero

15 Ja'senlaji
"1 Henkilbjasen,
-' tybnantaja maksaa jasenmaksun

11 Jasenlaji
~" Henkilbjasen,

maksaa itse jasenmaksunD
13 Jasenlaji

Opiskelijajasena
Jos tybnantaja maksaa henkilbjasenmaksun, voidaan se laskuttaa suoraan yhteisbjasenena olevalta tybn-
antajalta. Tybnantajan tulee antaa tahan ilmoitukseen suostumuksensa, muussa tapauksessa jasenmaksu
veloitetaan henkilbjasenelta.

D Perhejasen (samassa taloudessa ennestaan jasen; El LEHTIA)

VANHAT
TIEDOT

Sukunimi

Yrityksen nimi, Jos posti tullut toimipaikkaan

Jakeluosoite, johon liiton )a jasenyhdistyksen posti tullut

Postinumero I -toimipaikka

Kaikki etunimet

Puhelin virka-aikana

Ammattinimike

HENKILOJASEN

Henkilojasenen tulee
kuulua ainakin yhteen
liiton ja'senyhdistyksista
(ensisijainen). Maksamalla
lisajasenmaksun on mah-
dollista kuulua useam-
paankin ja'senyhdistyk-
seen (lisa'jasenyys) seka'
osallistua maksutta ker-
hojen toimintaan.

Osoita rastilla (x) liiton
jasenyhdistys / kerho,
johon kuulut / liityt.

Tyonantaja

15 Jasenlaji
Henkilojasen,
tybnantaja maksaa jasenmaksunD

11 Jasenlaji
Henkilojasen,
maksaa itse jasenmaksunD

13 Jasenlaji
OpiskelijajasenD

I = ensisijainen
II = lisajasenyys

Asteriski 13

Blanko

JASEN-
LEHDET
2 KPL

TIETOVIIKKO -lehden lisaksi valitsen toiseksi jasenlehdeksi

J MikroPC:n I Tietoverkon
Datanomit ry <i 23

ALLEKIR-
JOITUS Osoitetietojani

n ni I saa l I ei saa

luovuttaa kaupallisiin
tarkoituksiin

Paivamaara
Etela-Pohjanmaan TKY 8

Etela-Saimaan TKY

Helsingm TKY
Jasenen allekirjoitus

Imatran TKY

Kanta-Ham.Tietotekn.yhd. 20

Tyonantajan suostumus
Henkilbjasenmaksun saa laskuttaa
tybnantajalta

Tybnantajan ailekirjoitus Keski-Suomen TKY

Kymen TKY

Lahden TKY 10

Jaseneksi voi liittya kirjallisesti toimittamalla jasenlomakkeen liiton toimistoon yhdistyk-
selle. Jasenhakemus kasitellaan ja liitetaan jasenrekisteriin, minka jalkeen jasenpalvelut
alkavat (mm. jasenlehdet). Hakemuksen kasittely kesta'a noin kuukauden.

Jasenmaksu laskutetaan liiton toimittamalla viitepankkisiirrolla. On erit-
tain tarkeaa maksaa saaduila viitepankkisiirrolla erapaivaan mennessa,
jotta jasenpalvelut jatkuvat. Palveluiden ehdittya katketa kesta'S aina
muutama viikko ennen kuin jasenpalvelut jatkuvat uudelleen.

Osoitteenmuutokset ilmoitetaan telefaxflla (90) 512 1276, kirjallisesti tai puhelinvastaa-
jaan (90) 512 1266 liiton toimistoon. Osoitteenmuutos lehtiin kesta'a noin kaksi viikkoa.
Asioitaessa liiton toimiston kanssa on tarkeaa ilmoittaa Jasennumero, joka loytyyjasen-
lehtien osoitelipukkeesta seka jasenkortista.

Jasenyyden lopettamisesta on ilmoitettava kirjallisesti. Ja'senmaksuja ei palauteta.

Kayttojarjestelma'kerhon jasenen tulee kuulua ensisijaisena johonkin ja'senyhdistyksista.
Kerhon ja'senyys on maksuton. OtaDATAn ja'senyytta haetaan suoraan OtaDATAIta.

*) VAIN DATANOMIT TAYTTAVAT!

Luokka

Lapin TTY 21

Mikkelin TTY 22

OtaDATA 14

PC-kaytta'ja't 19

Pirkanmaan TKY

Pohjois-Karjalan TKY 16

Ponjois-Pohjanmaan TKY 11

Satakunnan TKY

Savon TKY 12

SYTYKE ry 91

Tietojenkas.tieteen seura 17

Varsinais-Suomen TKY

Kayttbjarjestelmakerho 93
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