
PC-Kayttajat ry:n jasenlehti Numero 1 / 93

PC-Kayttajat ry kymmenen vuotta
1983 - 1993

POSTIOSOITE: PC-Kayttajat ry, PL 494, 00101 HELSINKI



S1SALTO
Sivu 3
Ari Jarmala

Sivut4ja5
Ari Jarmala

Sivut6ja7
Anja Faven

Sivu?
Softelo Oy

Sivut8ja9
Anja Faven

Sivut9ja27
MonikkoOy

Sivut 10 jail
Anja Faven

Sivut 12 ja 13
Simo Blom

Sivut 14, 15, 16, 17jal8
Jari Tuomi

Sivu 19
Hallitus

Sivut 20, 21 ja22
Ari Rautiainen

Sivu 23
Hallitus

Sivut 24 ja 25
Samuli Kaila

Sivu 26
Petri Ojonen

Sivut 27, 28 ja 29
Valto P. Koskinen

Sivu 30
Tietotekniikan liitto

Sivu 31
Tietotekniikan liitto

Puheenjohtajan palsta

?? Kysymykset ja vastaukset

Imaging ku vankasittely

Maksettu ilmoitustila (1/2 sivu)

ATK-koulutus

Maksettu ilmoitustila (1/4 sivu)

Sahkoinen viestin valitys

Paradox-sovellukset

Yrity svierailu j a

Toimintailmoituksia

Sihteerin sivut

Toimintasuunnitelma vuodelle 1993

Helmikuun lehtikatsaus

ATK-tuotetieto yksiin kansiin

PC-tiedotteet

Henkilojasenlomake

Maksettu ilmoitustila



PC-KAYTTAJA 1 / 93 SIVU3

Puheenjohtajan palsta

Vuosi vaihtui ja samalla PC-Kayttajat ry:n
hallitus. Uuden hallituksen koostumus kavi ilmi jo
tammikuun jasenkirjeesta, mutta listaanpa henki-
lot viela tahankin: puheenjohtajana toimii allekir-
joittanut, hallituksen varsinaisina jasenia ovat jo
edellisessakin hallituksessa olleet Henry Hellsten,
Valto P. Koskinen ja Jari Tuomi. Uusiksi jase-
niksi valittiin Simo Blom, Janne Snabb, Hannu
Strang ja Mauno Tuohiniemi.

Hallituksen varajasenena entisista jasenista jat-
kaa Ari Rautiainen ja han toimii samalla yhdistyk-
sen sihteerina. Uudeksi varajaseneksi valittiin
Henrik Ahlgren. Erovuorossa olleille ja muuten
lopettaneille hallituksen jasenille lausun tassa
suuret kiitokset hallituksessa yhdistyksen hyvaksi
tehdysta tyosta.

Hallituksen henkilovaihdoksista kannattaa to-
deta se, etta useamman vuoden toiminnassa mu-
kana olleet henkilot voivat osaltaan varmistaa
sen, etta yhdistyksen perinteiset toimintatavat
tulevat sailymaan vastaisuudessakin ja uudet ja-
senet puolestaan tuonevat mukanaan uusia raik-
kaita tuulia.

Seuraavaksi voisi olla parasta taas kerran
esittaytya teille jasenille. Viime kerrasta onkin jo
nelja vuotta - pitkaan jasenina olleet voivat kaivaa
arkistoistaan esille PC-Kayttaja -lehden 1/89,
jossa edellisen kerran oli juttuua taustastani.
Monet siina esittamani asiat ovat edelleenkin
totta, mm. syntymaaika ja, hmm, vaikka suku-
puoli. Siis asiaan: syntymavuosi on 1960, josta
vikkelat paassalaskun mestarit raknaavat ikani
akkia. Syntynyt ja kasvanut olen Karkkilassa,
Polilta valmistuin 1985 alana kemian tekniikka.

Toissa olen ollut pitkaan rakennus-
materiaaliteollisuudessa. Asuin muutaman vuoden
Lohjan kunnassa, mutta nyt paamaja sijaitsee
Nummelassa.

Tietokoneisiin tormasin ensi kerran Polilla en-
simmaisen vuosikurssin syksylla, jolloin fukseja
odotti Pascalia perehdyttanyt ATK-peruskurssi.
Sen jalkeen suoritin pari muutakin ATK:n kurs-
sia, mutta varsinaisesti ATK ei ollut opiskelu-
alani. Joskus vuonna 1982/83 ostin ensimmaisen
tietokoneeni, VIC 20:n (heh). Toissa sain kasiini
oikeita Henkilokohtaisia Tietokoneita (PC) ja
oman PC:ni hankin 1990 hintojen laskettua jarjel-
liselle tasolle.

Vuoden 1989 puheenjohtajan palstallani poh-
din mm. laitehintojen jatkuvaa alamakea ja sita,
miten pitkaan moinen voi jatkua. Nyt nelja vuotta
myohemmin voi todeta ainakin sen, etta taman
ajan hintojen lasku on jatkunut vakaana ellei jopa
kiihtynytkin. Saapa nahda, miten seuraavien nel-
jan vuoden aikana kay. Jokohan vuonna 1997
meilla on nykyisen superkoneen tasoiset masiinat
taskussa?

1993 vietetaan yhdistyksen kymmenvuotisjuh-
lia. Historiikki on ainakin odotettavissa, sita on
lupautunut tekemaan yhdistyksen perustajiin
kuulunut Kari Kiravuo. Pysykaa kanavalla...

AriJarmala 16.2.93
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Talla palstalla julkaistaan saamiamme ky-
symyksia ja vastauksia niihin tai muita ak-
tuelleja kommentteja. Talla kertaa aiheet on
poimittu yhdistyksen sahkopostilaatikossa
kaydyista keskusteluista.

Pitkan odotuksen jalkeen PKWare sai julki
uuden kakkosversion tiivistysohjelmastaan
PKZip. Ensin tuli ulos melkoisen buginen versio,
mutta 2.04e onkin sitten jo aivan toimiva.
Ohjelma on entistakin nopeampi ja tiiviimpaan
pakkaava. Se osaa kayttaa hyvakseen EMS- ja
XMS-muistia, DPMLta ja on myos Novell-
tietoinen. Kilpailijoita silla on monia, mm. Arj ja
Lha. Pkzip ja Arj ovat sharewarea (kokeile ja
maksa) ja Lha on freewarea eli ilmainen ohjelma.

Miten DOS:ssa poistetaan tiedosto niin, etta
siita ei jaa tietovarkaalle jalkia levylle. Pelkka
DEL:han ei kelpaa, koska se ei tee tiedoston si-
sallolle mitaan vaan ainoastaan merkitsee levyn
kirjanpitoon tiedoston tuhotuksi. Itse asiassa ai-
noa, mita DEL tekee on, etta se poistaa tiedoston
nimen ensimmaisen merkin ja linkittaa tiedostolle
kuuluneet varausyksikot levyn vapaiden
varausyksikoiden listaan. Koska mitaan tietoa ei
fyysisesti tuhota on tallainen "tuhottu" tiedosto
mahdollista palauttaa takaisin, jos sen paalle ei
vieda ole mikaan muu ohjelma ehtinyt kirjoittaa
mitaan. Tallainen palautusohjelma on mm. DOS
5 :n UNDELETE.

Kun tiedosto halutaan poistaa palautumattomasti,
pitaa kayttaa jotain ohjelmaa, joka ensin kirjoittaa
tiedoston varaamiin fyysisiin sektoreihin jotain
satunnaistietoa mieluimmin muutamaan kertaan ja
kayttaa vasta taman jalkeen DEL-komentoa.

Talloin tiedostossa on vain satunnaispuppua,
vaikka sen UNDELETE :lla voisikin palauttaa.
Esim. Nortonin Wipefile tekee nain ja monet
muutkin vastaavat Wipe-ohjelmat. Tietoturva
kannattaa pitaa siis mielessa.

Uudet prosessorit ovat ainakin nimiltaan
paljon vaikeampia kuin vanhat. Ja nythan on
Intelille ilmaantunut lisaksi kilpailijoita 386-
luokkaan. DX on ns. tavallinen prosessori, jossa
prosessorin sisainen vayla on yhta levea kuin ul-
koinenkin. (386)SX taas on kevennetty malli,
jossa ulkoinen vayla on puolet siita, mita sisainen,
32 bit sisainen ja 16 bit ulkoinen eli prosessorin
tiedonsiirto ulospain on puolet hitaampaa kuin
sen itse omien sisaisten rekistereiden valinen tie-
donsiirto. DX2 taas on tuplataajuusprosessori,
jonka sisainen kellotaajuus on kaksinkertainen
sen ulkoiseen taajuuteen nahden - prosessorin
omat toimet kayvat kaksi kertaa nopeammin,
mutta ulospain se vaatii edelleenkin entisen nope-
uksisia (halpoja) piirisarjoja, DX2:lla voi myos li-
sata vanhan mikron nopeutta, jos emolevylla sat-
tuu olemaan kanta DX2:lle. SL on Intelin sarjassa
vahan tehoa kuluttava piirisarja erityisesti
kannettaviin mikroihin. (486)SLC on Cyrixin
486-piiri, joka sopii Intelin 386SX:n kantoihin -
lisaa tehoa vain prosessori vaihtamalla.

80486DX sisaltaa 8 KB:n valimuistin ja
aritmetiikkasuorittimen. 486SX: ssa ei ole
aritmetiikkasuoritinta. Cyrixin 486: ssa on vain 1
KB:n valimuisti. 486 on sisaisesti tehokkaampi
kuin 386, karkeasti samalla kellotaajuudella toi-
miva 486 on kaksi kertaa tehokkaampi kuin 386.
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386SX poikkeaa 386DX:sta vain ulkoisen
datavaylan leveydessa (puolet kapeampi). 386 on
sisaisesti hieman tehokkaampi kuin 286. 186:tta
ei kaytetty juuri muissa mikroissa kuin
Mikromikko 2:ssa. 8086 oli sarjan perusproses-
sori. Eli mita suurempi numero, sita tehokkaampi
prosessori on sisaisilta toiminnoiltaan (vahemman
kellojaksoja yhden toimen suorittamiseen) ja sita
suurempaa kellotaajuutta prosessori kestaa
(8086:tta ajettiin 4,77 MHz, mutta 486DX2:ssa
sisainen taajuus on jo 66 MHz). Ja kuluvan
vuoden lopulla tulevaa Pentiumia ajetaan jo 100
Mhz vauhdilla (80586... nimi ei voinut olla 586,
koska Intelilla on jo olemassa 80586-niminen piiri
ja toisaalta numeroita ei voi rekisteroida
tavaramerkeiksi).

Muuten, Pentiumista seuraava Intelin mik-
rosuoritin ristittaneen sitten Hexiumiksi. Sita seu-
raava on Heptium, sitten Octium, Nonium ja lo-
puksi Decium. En usko, etta sarja jatkuu enaa
Undeciumiinasti...

Mikron muistinlaajennusta tarvitaan
kahdesta syysta: saadaan Windows toimimaan
vikkelammin ja/tai halutaan kayttaa suurta levy-
valimuistia. Muistilaajennus sujuu helpoiten sil-
loin, jos emolevylla on valmiita tyhjia SIMM-
muistikampapaikkoja (<-Single In-line Memory
Module, kaantakaa siita...). Kampoja on 1 MB ja
4 MB:n kokoisina. 4 MB:n kammoissa on
yhdeksan neljan megabitin piiria (se yhdeksas
tarvitaan tietenkin pariteettitarkistukseen) ja 1
MB:n kammoissa on joko yhdeksan yhden me-
gabitin piiria tai vaihtoehtoisesti kaksi neljan me-
gabitin ja yksi yhden megabitin piiri. Jalkimmaiset
kolmipiiriset ovat halvempia kuin yhdeksanpiiri-
set, mutta eivat kay vanhimmille emolevyille.

Kampojen asentaminen on helppoa: katsotaan,
miten pain vanhat kammat ovat ja laitetaan uudet
vapaisiin muistipiirikantoihin samoin pain, naps
naps. Lopuksi kerrotaan koneen setupille, etta

muistia on laajennettu. Yleensa emolevyt on laa-
dittu niin, etta muistia on laajennettava aina nelja
kampaa kerrallaan eli yhden MB:n kammoilla 4
MB kerralla ja 4 MB:n kammoilla aina 16 MB
kerrallaan. Emolevyn kasikirja kertoo aiheesta
enemman. Jos emolla ei laajennusvaraa enaa ole,
kannattaa vaihtaa uusi emo. Emon vaihtamisesta
ja kovon paivityksista enemman asiaa ja
tarkemmin toukokuun tiistaikokouksessa.

Jos Windows lakkaa yllattaen toimimasta,
kannattaa tarkistaa ettei mikroon ole iskenyt vi-
rus. Tapasin tassa hiljakkoin mikron, jossa ei
saatu millaan toimimaan Windowsia. Lopulta
hoksattiin tarkistaa virukset ja mikrossahan pesi
joukkueellinen Yankee Doodle -viruksia.
Virukset pois F-Protilla ja Windows asentui heti.
Parin viikon paasta Windows lakkasi toimimasta.
Jalleen virustarkistus ja Yankee Doodlen poisto.
Sitten metsastamaan sen piilopaikkaa: kaikkien
levykkeiden uudelleentarkistus ja pakettien avaus
ja tarkistus. Virus loytyi yhdesta jo ajat sitten
tehdysta paketista, joka hiljan oli avattu ja siina
olevia ohjelmia ajettu. Ei muuta kuin virus pois
ohjelmista, ohjelmat uudelleen pakettiin ja
menoksi.

Jos Windows hukkaa kuvaruutunsa tai
DOS-boxi ei toimi eika mikaan tavallinen
apuneuvo auta, on vika silloin yleensa aina
viallisessa nayttoajurissa. Talloin kannattaa asen-
taa Windows toimimaan jollakin standardiajurilla
(esim. VGA) ja kokeilla jatkuuko ongelma myos
silla. Jos kaikki nyt toimii, niin ei muuta kuin
hankkimaan uudempaa ja ehompaa nayttoajuria
joko naytonohjaimen myyneesta liikkeesta tai jos-
tain hyvinvarustetusta sahkopostilaatikosta.

AriJarmala 16.2.93
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Imaging kuvankasittely

Tiistaikokous 13.10.1992. Suunnittelija Jouko Pakarinen kertoi
imaging kuvankasittelysta. Suurin osa kuvanlukujarjestelmista vaatii
suuria laiteinvestointeja, mutta kokouksessa esitelty Astradoc-niminen
ohjelma toimii vaatimattomammassakin ymparistossa. Astradoc on
suunniteltu rationalisoimaan paperien arkistointia ja helpottamaan
nopeaa asiakirjan hakua.

Astradoc on julkistettu taman vuoden
puolivalissa. Ohjelmaa kehitettaessa oli tarkoitus
luoda korkealuokkainen arkistovaline mm.
planeettojen valokuvien tehokkaaseen arkis-
tointiin moninaisin hakuominaisuuksin, seka
aineistojen helppoon ja nopeaan kasittelyyn
nayttoruudulla. Tiistaikokouksessa esiteltiin
Astradoc-ohjelman Claudius-nimista demover-
siota.

Muihin kuvanlukujarjestelmiin verrattuna Astra-
doc ei vaadi niin suuria laiteinvestointeja. Lait-
teistovaatimukset ovat vahintaan: 386SX, 16
Mhz, 2MB RAM, VGA-naytto, hiiri ja skanneri.
Ohjelma on taysin hiirikayttoinen ja vaatii
muistia n. 640 Kb, jonka lisaksi hyodyntaa
koneen jatkettua muistia (=Extended) dy-
naamisesti (Samoin toimii esimerkiksi Autocad.).
Ohjelman ideana on se, etta kaikki paperilla oleva
teksti- ja kuva-aineisto siirretaan kuvanlukijalla
tietokantaan perustuvaan jarjestelmaan.
Ohjelmisto sisaltaa tehokkaan pakkausomi-
naisuuden, jolla 500 Kb:n sivu saadaan pakattua
15 Kb:ksi. Kuvia ei pysty palauttamaan, sen
jalkeen kun ne on luettu ja kompressoitu
Astradociin.

Jotta asiakitja loydetaan jatkossakin, tehdaan siita
rekisterilomake siirrettaessa asiakirja Astradoc-
arkistoon. Rekisterilomake voidaan tayttaa (tai
muuttaa) myohemminkin. Etsittaessa asiakirjaa
hakukriteereita voi nimen lisaksi olla
maksimissaan 14. Yhden dokumentin hakuaika
33Mhz:n 386-koneella, kun dokumentteja on
40.000, on korkeintaan puoli minuuttia.
Hakukriteerikentat voidaan nimeta vapaasti.
Yhden kentan sisaltama datatieto voi olla max. 40
merkkia.
Astradoc on kehitetty hyodyntaen Borlandin
Paradox engine -tyokaluja ja C++ ohjelmoin-
tikielta

Arkistorakenne on hierarkinen. Perustasona on
arkistohuone ja arkistohuoneessa on arkistokaap-
peja, joissa puolestaan on arkistolaatikot.
Arkistolaatikoissa on asiakirjat. Asiakirjat
sisaltavat kuva- ja tekstisivuja ja naiden yhdis-
telmia. Nahdyssa demoversiossa oli vain yksi
kirjasto, jossa nelja huonetta. Astradoc-ohjel-
massa voi kirjastoja olla useita. Arkistotasoien
maaralla ei ole muuta rajoitusta kuin massa-
muistin (kiintolevy, optinen, yms.) kapasiteetti.
Demossa avattiin hiirella napayttamalla ensin
kirjasto, sitten haluttu huone, kaappi, laatikko ja
lopuksi asiakirja. Asiakirjassa voitiin liikkua
alkuun, loppuun, sivu eteen- ja taaksepain seka
oikeanpuoleisella palkilla. Kuvat ovat harmaa-
savyisia. Ohjelma ei tue varirasterikuvia viela
toistaiseksi.

Grafiikkaohjelmilla tehtyja kuvia voidaan siirtaa
Astradoc-arkistoon ja saastaa nain tilaa. Samoin



PC-KAYTTAJA 1 / 93 SIVU7

niihin voidaan soveltaa Astradocin nopeaa
hakujarjestelmaa. Myos kaikki ascii-teksti (WP)
voidaan liittaa ohjelmaan, jossa sita voidaan
myos editoida.

Astradoc arkisto-ohjelmisto voidaan linkittaa
myos muihin DOS-sovelluksiin hyodyntaen
Windowsia tai DOS:n Swap-ohjelmaa. Ohjel-
masta on saatavana myos verkkoversio kaikkiin
DOS-pohjaisiin verkkoihin. Skannattava aineisto
voidaan tallentaa myos optiselle levylle.
Ohjelmaa kommentoitiin, etta se on hyva
ajankohtaisarkistointiin, mutta ei pysyvais-
arkistointiin, koska poistosuunnitelma puuttuu.
Dokumentteja voidaan toki poistaa yksi ker-
rallaan Del-nappaimella.

Ohjelman kehittaja on englantilainen Astra
Developments Ltd ja maahantuoja BDS Business
Data Systems Oy, puh. 90-5021677. Myos
suunnittelija Jouko Pakarinen, joka piti esityksen,
on lupautunut antamaan lisatietoja ohjelmasta,
puh. 566 5757.

Anja Faven

Softelo Oy
Mankkaantie 2 jjl
02180 ESPOO
P. 90-522210

ATK-TARV1KKEET
ATK-OHJELMAT
KOPIOKONE-

TARVIKKEET
PHRTOHEITIN-

KALVOT

Tuskailetko kalliiden laserkasettien, kopiokonekasettien ja
variaineiden hintoja. Ala huolestu, katso !!!

Canon, Brother, HP, Apple ym. laserien variainekasetit 380 mk/kpl.
Canon PC/FC kopiokoneiden variainekasetit 380 mk/kpl.
Canon BJ-10 ja BJ-20 mustepatruuna 165 mk/kpl.
HP DeskJet 500 musta (1000 s.) 189 mk/kpl ja kolmivari 209 mk/kpl.
Kyocera F1000-F2010, Nokia 10/1000, Brother LP 10 toneria 139 mk.
Ricoh 3080/4080/4081/4150, Dec LCD 15.LN 03, Facit Opus, Texas Inst. 2000-2115,
Unisys AP 9215, B9208 toneria (2*150g) 295 mk.
Ricoh 6000/1060, Epson GQ3500, Facit P6010, IBM 4216, Oki Laserline 6 toneria 129 mk.
Oki 400 - 840 toner 150 mk. Panasonic KX-P450J toner 250 mk.
Saat kauttamme myos kaikkiin lasereihin ja kopiokoneisiin rumpu- ja OPC-kitit.
Matriisikirjoittimiin varinauhat: Citizen, Epson, IBM, Panasonic, Star ....
Kirjoittimet: HP LaserJet 4 9990 mk, HP DeskJet 500 2790 mk ja HP DeskJet 550C 4590 mk.
Toimitamme kaikki laser-ja mustesuihkutarvikkeet myos postitse.

Tilaa hinnastomme.
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ATK-koulutus
Tiistaikokous 10.11.1992. ATK-instituutin toiminnasta kertoivat Jukka
Haapanen ja Jaakko Koskinen. Sirkka Hietala Espoon hotelli- ja ravin-
tolaoppilaitoksesta kertoi yleisesti atkin hyodyntamisesta heidan oppi-
laitoksessaan. Lopuksi Samuli Kaila Munkkiniemen Yhteiskoulusta
kuvasi nykypaivan koululaisten mahdollisuuksia lisata tietotekniikka-
osaamistaan.

Markkinointipaallikko Jaakko Koskinen ATK-
instituutista kertoi instituutin toimintamuodoista.
Helsingin liiketalouden ja hallinnon am-
mattikorkeakoulun 60 opiskelijaa aloitti tana
syksyna opiskelunsa ATK-instituutissa. Am-
mattikorkeakoulututkintona datanomiksi valmis-
tuminen kestaa tayspaivaisena opiskeluna 3,5
vuotta. Aikaisempi luokkamuotoinen 2,5 vuotta
kestava datanomikoulutus, joka oli enemman
keskittynyt ohjelmointiin, on nyt korvattu am-
mattikorkeakoulun koulutusohjelmalla, jossa on
lisatty uusien mikropohjaisten ohjelmien seka
Windows-kehitystyokalujen kayttoa.

Datanomin tutkinto voidaan suorittaa myos tyon
ohessa monimuotokoulutuksena, jolloin n. 50 %
on lahiopetusta. Talloin kyseessa ei ole ammat-
tikorkeakoulututkinto. ATK-instituutissa voi
myos hakea peruskoulutetun atk-ammattilaisen
jatkolinjalle (PAJA) tai iltaopiskeluna merkono-
meille suunnattuun tietosysteemin vastuuhen-
kilokoulutukseen (TIVA-jatkolinja). Ohjeellinen
suoritusaika molemmilla em. linjoilla on yksi
vuosi. Kaikki edella kuvattu koulutus on tut-
kintoon johtavaa, ja siina opiskelee yhteensa 560
oppilasta.

Tutkintokoulutuksen lisaksi ATK-instituutti jar-
jestaa mm. yrityskohtaista koulutusta ja julkista
kurssitoimintaa. Se konsultoi esim. laite- ja oh-
jelmistohankinnoissa ja valittaa datanomiopis-
kelijoita tyoharjoitteluun.

Jukka Haapanen kertoi ja demosi ATK-insti-
tuutissa toteutetuista projekteista, joissa on
hyodynnetty multimediaa. Multimedialla tarkoi-

tetaan tekstin, kuvan, grafiikan ja aanen yhdis-
telya tietokoneen avulla. Useimmissa sovelluk-
sissa oli kaytetty 386-mikroa ja ToolBook-
kehitinta. ATK-instituutti jarjestaa kursseja mm.
sahkoisen julkaisun tuottamisesta ToolBook-
kehittimella. Muitakin vastaavia ohjelmia kuin
ToolBook on olemassa, mutta se on ainoa, jossa
on riittavan monipuolinen ohjelmointikieli taka-
na. Haapanen kertoi, etta elektronisen kasikirjan
teko on melko yksinkertaista, mutta kirjan
visualisointi vaatii tyota. Tahan on hyodynnetty
grafiikkaohjelmaa. Tyypillisia multime-
diasovelluksia ovat olleet opetusohjelmat eri
kouluasteille ja oppiaineisiin seka esittely- ja
opastusohjelmat. Joissakin on kaytetty vain kuvaa
ja hypertekstia, toisissa myos aanta.

Naimme ensimmaisen ATK-instituutissa tehdyn
multimediasovelluksen, Atkins-infon. Siina oli
kaytetty still-kuvia, mutta ei viela aanta. Kaikki
esitetyt demot olivat hiirella ohjattuja. Sitten esi-
tettiin kunnallishallinnon opetusohjelma, jossa on
videokuvia, grafiikkaa ja hypertekstia. Lopuksi
demottiin pelityyppista opetusohjelmaa henki-
lorekisterilaista. ATK-instituutista tilatun sovel-
luksen hinnaksi tulee avaimet kateen systeemilla
20.000-70.000 markkaa.
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Sirkka Hietala Espoon hotelli- ja ravintola-alan
oppilaitoksesta kertoi, etta heilla tietotekniikkaa
opetetaan yhtena lukuvuotena 20-70 tuntia.
Vuonna 1994 tietotekniikka oppiaineena tulee
kokonaan haviamaan. Opetukseen kuuluu teks-
tinkasittely ja taulukkolaskenta. Myos hotelli- ja
ravintolajarjestelmiin tutustutaan. Niihin liittyy
varastovalvonta ja kirjanpito. Tietoliikenteen
puolella perehdytaan Elisaan ja Telesampoon.
Tyovuorolistojen teossa on myos hyodynnetty
taha'n tarkoitukseen tehtya valmisohjelmaa.

Viimeiseksi esiintyi Samuli Kaila Munkkiniemen
Yhteiskoulusta. Han toimi myos edellisen PC-
Kayttajat ry:n hallituksessa. Han kertoi, etta
tietotekniikka on valinnaisaineena kahdeksannella

ja yhdeksannella luokalla, ja viikkotuntien maara
on yhdesta kahteen. Oppimaarat ovat eri laajuisia
ja koulukohtaisesti valittavissa. Yli puolet
oppilaista valitsee tietotekniikan.

Kahdeksannella luokalla lahdetaan tekstinkasit-
telysta ja tutustutaan hiukan piirtelyohjelmiin,
CADiin ja ohjelmointiin. Yhdeksannella on
vuorossa taulukkolaskenta, kortisto-ohjelma, tie-
toliikenne ja ohjelmointia. Lukiossa tyoskentely
on tyopajatyyppista. Munkkiniemen Yhteiskou-
lussa on hyvin uudenaikainen opetusluokka seka
laitteiden etta ohjelmistonkin osalta.

Anja Faven

.GIF, .BMP, TIP, .EPS...

Tuttuja tarkentimiajokaiselle, joka haluaa
varitulostusta.

Monikko tarjoaa edullisia varitulosteita A3-kokoon
asti. SaatmyosAl kokoisia nelivanjulisteita
tulostetusta alkuperaisesta tai piirtoheitinkalvot
tasokkaina kameratyokuultoina.

Tee varikas esitys, tulosta ja kopioi se Monikossa.

CorelDRAW ja CorelCHART -kayttajille tulostus
sovelluksien omista tiedostoista.

Soita ja kysy lisaa.

MONIKKO OY
<D 90/455 0033

Tietajantie 4
02130ESPOO

Muistathan myos
Monikon kopiointipalvelut
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Sahkoinen viestinvalitys
Tiistaikokous 8.12.1992. Anja Faven kertoi sahkopostista ja erityisesti
HP:n AdvanceMailista. Ari Jarmala kuvasi tietoliikenteen perusteita:
modeemeja, tietoliikenneohjelmia ja Fidonet- ja Internet-verkkoja.

Sahkopostit jakautuvat kahdenlaisiin jarjestel-
miin: yksityisiin ja julkisiin. Yksityisia sahko-
posteja kaytetaan yritysten sisaiseen postin-
valitykseen. Naita ovat esim: ccMail, WPMail,
elm (UNIX-kayttojarjestelmassa), All-in-1 (Digi-
tal), Memo (IBM) ja AdvanceMail (HP). Puhe-
linlaitosten ja Telen tarjoamiin palveluihin kuu-
luu myos sahkoposti. Nama julkiset palvelut ovat
kaikille avoimia. Puhelinlaitosten sahkoposti on
nimeltaan Elisa, Telen vastaava palvelu on Tele-
box ja VTKK:n sahkoposti on Elvi.

Anja Faven kuvasi lyhyesti Tyoterveyslaitoksessa
kaytossa olevan sahkopostijarjestelman HP:n
AdvanceMailin. Se on client/server-tyyppinen
ohjelma. Serveriosan nimi on OpenMail. Sahko-
postia hyodynnetaan normaalin viestityksen lisa-
ksi faxien lahettamisessa seka minka tahansa pc-
tiedoston lahettamisessa osana sahkopostiviestia.
Sanomaan on myos mahdollista liittaa seuranta,
eli nahdaan koska vastaanottaja on lukenut
viestin. Myos jakelulistat (julkiset ja omaan kayt-
toon tehdyt) seka arkistointiominaisuudet ovat
ohjelmassa hyvat. AdvanceMailin monipuolinen
kaytto edellyttaa, etta AdvanceMail-ohjelma on
mikrossa ja mikro on verkossa, jossa on Open-
Mail-serveri. AdvanceMailia voidaan kayttaa
myos paatekayttoisesti hieman riisutummassa
muodosssa.

Ari Jarmala kertoi sahkoisen tietoliikenteen pe-
rasteista. Jos ei ole mahdollista hyodyntaa ylio-
pistojen tai suurten yritysten tietoverkkoja, niin
voi kayttaa modeemiyhteyksia. Talloin tarvitaan
mikron lisaksi modeemi, puhelin ja tietoliiken-
neohjelma.

Modeemeja on kahdenlaisia: korttimodeemeja ja
ulkoisia. Aloittelijan perusmodeemiksi sopii
esim. V. 29 bis, joka on nopeudeltaan 2400 b/s.
Tietoliikenneohjelmia on runsaasti esim: MS-
Kermit, Transsend, WinTerminal, Telix, Telema-
te, Procomm, Bitcom, Crosstalk ja Reflection.
Reflection ja Kermit osaavat hyvin VT-paate-
emuloinnin. Paate-emuloinnilla tarkoitetaan sita,
etta tietoliikenneohjelma osaa tulkita oikein lin-
jalta tulevia erikoiskomentoja. Tavallisin paate-
emulointi on VT100.

Tietoliikenneverkoissa on hyvin erilaisia raken-
teita. Tom Jenings kirjoitti ohjelman Fido, ja
aloitti Fidonet-verkon toiminnan 300-bittisilla
modeemeilla. Fidonet-verkko on purkkien vali-
nen maailmanlaajuinen tietoliikenneverkko. Talla
hetkella harrastajat yllapitavat Fidonet-verkkoa,
joka ei ole kaupallinen. Looginen verkko liittaa
sahkopostilaatikot toisiinsa. Verkon rakenne on
hierarkinen ja puhelinkustannusten minimo-
imiseksi purkit soittavat automaattisesti oisin
alemmalta ylempaan. Fidonet-osoitteet koostuvat
numerosarjoista, joissa on maaritelty numeroin
manner, alue ja purkki (esim. 2:220/59). Fido-
netissa pitaa tietaa purkin numerot ja kayt-
tajatunnus, jotta saa postinsa perille. Sahkopostin
lisaksi Fidonetissa on julkiset ilmoitustaulut,
jotka on jaoiteltu aihepiireittain. Ulkomaisten
Fidonet-yhteyksien kustannukset ovat suuret,
koska puhelinmaksut ulkomaille ovat korkeat,
vaikka soitettaisiinkin yolla.

Internet-verkko on paaasiassa yliopistojen ylla-
pitama kansainvalinen tietoliikenneverkko. Suo-
messa verkkoa yllapitaa Fuug, joka on Unix-
kayttajayhdistys, ja Suomen vastaavaa verkkoa
kutsutaan nimella Funet. Pohjoismaiden vastaava
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on Nordunet, ja Euroopan verkko kulkee nimella
Eunet. Siirtoprotokolla kaikilla on sama. Sah-
koposti toimii paremmin Intemetissa kuin Fi-
donetissa. Intemetissa sahkopostiosoitteet muo-
dostuvat kahdesta osasta: kayttajatunnuksesta ja
domainista (organisaation tunnus), jotka ovat ero-
tettu toisistaan @-merkilla (esim.
jarmala@pcuf.fi).

Intemetissa on myos muita palveluja: Intemetissa
paasee FTP:n (File Transfer Protocol) avulla
siirtamaan tiedostoja koneelta toiselle. Toinen
palvelu on News, joka on sahkoiset "uutiset"
(keskusteluforum). Newsseissa on tuhansia alu-
eita. PC-kayttajien purkkiin on tilattu tasta pari-
sataa aluetta. Lisaksi Intemetissa on IRC-palvelu
(Internet Relay Chat), joka on reaaliaikainen kes-
kustelupalvelu "pallonlaajuisesti". Se vastaa
PCUF:n chatia.

Taman jalkeen Jarmala demosi, kuinka otetaan
yhteytta PCUF:n purkkiin, ja tutustuttiin News-
seihin. Sitten kaytiin viela nopeasti Intropolin
purkissa.

Koska purkissakayntiaika on useimmiten rajattu,
kiinnostavat viestit kannattaa tallettaa logitiedos-
toon, josta ne voi rauhassa lukea jalkeenpain.
Monet purkit pitavat ylla tiedostoaluetta, josta voi
imuroida PD-ohjelmia ja tekstitiedostojakin. Vi-
ruksia ei pysty siirtamaan tekstitiedostoissa.

Anja Faven

Tiistaikokoukset maalis-, huhti- ja toukokuussa

Maaliskuun tiistaikokous jarjestetaan ATK-instituutin auditoriossa 9.3.1993
kello 17.00 alkaen.
Tilaisuuden alustaa Amitel Oy:n edustajat ja aiheena on massamuistit. Lisa-
tietoja: Jari Tuomi.

Huhtikuun tiistaikokous jarjestetaan ATK-instituutin auditoriossa 13.4.1993
kello 17.00 alkaen.
Tilaisuuden alustaa Tuotepaallikko Kimmo Manninen, Hewlett-Packard Oy
ja aiheena on kirjoittimet. Lisatietoja: Valto P. Koskinen.

Toukokuun tiistaikokous jarjestetaan ATK-instituutin auditoriossa
11.5.1993 ja aiheena on yllatys. Nyt kuitenkin tiedamme, etta yllatys liittyy
aiheeseen "Mikrotietokone pura ja kokoa". Mahdollisuuksien mukaan on
tarjolla muutakin laitteistoon ja laitteiston paivitykseen liittyvaa asiaa.
Demon toimeenpanijoina ovat Ari Jarmala ja Teppo Oranne. Lisatietoja:
Ari Jarmala.

Tervetuloa !
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Paradox-sovellukset
Tiistaikokous 12.01.1993. Juha Makinen Juha Makinen Oyista kertoi
Paradox-tietokannasta ja hanen yrityksensa ko. ohjelmalla t eke mist a
sovelluksista.

Joukko yhdistyksen jasenia odotteli ATK-insti-
tuutin aulassa noin kymmenen minuutin ajan, etta
joku olisi tullut kertomaan, missa kokous pide-
taan. Sitten eras yhdistyksen jasen keksi kysya
viereiselta vahtimestarilta asiaa, ja suuntasimme
kellarikerrokseen, jossa kokouksen pitopaikka,
auditorio on. Hetken odotettuamme puhuja saapui
paikalle. Esityksen aikana yhdistyksen pu-
heenjohtaja ja pari muuta jasenta yritti saada vi-
deotykkia toimimaan. Sen seurauksena epasaan-
nollisin valiajoin valot syttyivat ja sammuivat,
valilla valkokangas liikkui suristen ylosja alas, ja
saatiinpa nahda vahan televisio-ohjelmaakin
(mm. vaihdevuosista). Lopussa kuitenkin kiitos
seisoi ja mikron naytto saatin nakymaan seinalle.

Juha Makinen Juha Makinen Oy:sta kertoi Para-
doxista yleensa ja yrityksensa tekemista sovel-
luksista. Han on opiskellut tietojenkasittelyoppia
Helsingin Yliopistossa. Han on harrastuksekseen
ja myohemmin tyossaan pohtinut, miten ohjelmia
pitaisi tehda ja suunnitella, ja sita mitenka kaytta-
jat ja eri alojen asiantuntijat voisivat osallistua
aktiivisemmin ohjelmien suunnitteluun ja tekemi-
seen.

Oma yritys

Seitseman vuotta sitten han perusti oman yrityk-
sen. Jo ensimmaiset tyot olivat "eraanlaisia tieto-
kantoja". Han teki osoitetietokannan kirjeiden la-
hettamista varten. Siihen koottiin Canonin lase-
reita ja niiden lisatarvikkeita toimittavien yritys-
ten tiedot. Saman tietokannan perusteella tehtiin
kirja. Toinen tietokanta valmistui viime syksyna
(aloitettu kolme vuotta sitten). Viime vuosi oli
Suomalaisen valokuvan juhlavuosi. Kantaan tal-
lennettiin valokuvien, valokuvaharrastajien ja

valokuva-ammattilaisten tiedot. Valokuvan Taide
-kirjan teksti on suurimmaksi osaksi peraisin
kannasta. Sen teko ilman ATK:ta olisi ollut
vaikeaa. Samalla syntyi valokuva-arkisto, jossa
on yli 25 000 kuvaa. Kirjan kuvat oli tehty
perinteisella tavalla. Valokuva-originaalia
(negatiivia) tuskin korvaa mikaan.

Paradoxin valinnasta

Han vaihtoi 4-5 vuotta sitten kehitysvalinetta.
Aikaisempi oli ollut perinteinen ohjelmointikieli.
Han testasi kaikki siihen aikaan yleiset valineet:
dBase, J^Base ja Paradox. dBase tuntui huonolta,
siina oli virheita ja "rakennettu uusia kerroksia
vanhojen paalle". Tana paivana myytava versio
onkin jouduttu kirjoittamaan kokonaan uudelleen.
RBase oli silloin Microsoftin ja Nokian tukema.
Paradox vaikutti hyvalta, siina oli vahiten virheita
ja se tuntui niin helpolta, etta loppukayttajat pys-
tyisivat itse tekemaan uusia raportteja.

Juha Makinen Oy:n Paradox-ohjelmia:

Optikko-ohjelmisto
Yli 25 000 asiakkaan tiedot (n. 20 MB tietoa)

Valokuva-arkisto Vision 2000

Tilarekisteri Helsingin Yliopistolle
Skannattuja huoneiden piirrustuksia ja Autocad-
kuvia mukana kannassa.
ISOOOhuonetta.

Menojen kirjaus ja seuranta
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Kyselytutkimuksen tallennus ja tilastointi
Tunnistaa virheelliset vastaukset jo tallennusvai-
heeessa. Virheelliset vastaukset tallennetaan.
Myohemmin asiantuntija voi paatella, mita vas-
taus oikein tarkoittaa. Prognooseja ja analyyseja
voidaan tehda jo parin paivan kuluttua kyselysta
(aiemmin parin kuukauden).

Osoiterekisterit ja markkinointiohjelmistot

Kirurgien leikkausohjelma ja leikkauspaiva-
kirja
Kirurgi tayttaa tiedot heti leikkauksen jalkeen
rasti-ruutuun systeemilla. Leikkauskertomus
syntyy 10 minuutissa.

Leikkausten kustannuslaskenta ja budjetointi

Arkistoj arjestelma

Tilasto-ohjelmisto
Integroitu tilasto-ohjelma tietokannan yhteyteen.

(Tassa kohtaa oli teknisia ongelmia: Jarmala
pelasi vahingossa CD-mania videotykin naytolla.)

Paradoxilla voidaan tulostaa monimutkaisiakin
raportteja eri lasereille. Lomakkeet voidaan
suunnitella myos muilla ohjelmilla. JetFormilla
tehtyja lomakkeita voi kayttaa kahdella tavalla:
1 Ladataan lomake laserin muistiin, sitten tuloste-
taan tiedot Paradoxista lomakkeen paalle.
2 Maaritetaan kaikki JetFormilla: kenttien paikat,
fontit ja tasaus. Siitten Paradox lahettaa tiedot
sovitussa jarjestyksessa JF:lle, joka tulostaa lo-
makkeen. JF:lla voidaan tulostaa EAN-vii-
vakoodeja.

Makinen demosi Piira-piirustusarkistoa. Piira pi-
taa sisallaan tiedot rakennusten piirustuksista.
Sitten esiteltiin ohjelman varmistusmekanismia.

Sekalaista tietoa

Paradox toimii myos verkossa. Siina on lukituk-
set monen kayttajan sovelluksia varten.

Jos on vahan muistia, kaynnista Paradox kaskylla
"paradox -codepool 500", niin toiminta nopeutuu.

Paradoxin run-komennolla voidaan kaynnistaa
esim. kuvan katseluohjelma tai tekstinkasittelyoh-
jelma valiaikaisesti. Kun ohjelmasta poistutaan,
tullaan taikaisin Paradoxiin.

AutoCad pitaa kaynnistaa eri tavalla, koska
muisti ei riita (Paradox taytyy lopettaa AutoCadin
ajaksi).

KYS: Mita pidat Paradoxin standard-tilasta?
VAST: Kokeilin, ei kiinnostanut. Onneksi myos
asiakkaat halusivat mielummin compatible-tilan.

Kayttajien on helpompi mieltaa haut kannasta, jos
haku esitetaan lomakkeena johon kenttien arvot
kirjoitetaan.

Kerrottiin etta Paradoxin Windows-version beta-
versioissa on paljon bugeja. Bugien kiertaminen
on tyolasta, tuntuu turhalta tyolta. Jotkut viat ovat
olleet jo monissa aikaisemmissa versioissa.
Paradox on silti virheettomin kehitin, jota Maki-
nen on kayttanyt.

Simo Blom
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Yritysvierailuja

Lamapaidan puristamasta Suomenmaasta on yhdistys taas
loytanyt vierailunarvoisia ATK-alaan nojaavia, eteenpain

suuntautuvia yrityksia.

Lokakuun vierailukohteena oli Pakilassa paa-
konttoriaan pitava Tehokivi Oy. Tehokivi
kuuluu Grafica-konserniin, jonka paatoimiala
on graafisessa elikka kirjapainoteollisuudessa.

Emoyhtio Grafica perustettiin vuonna 1912.
Tehokiven taas perusti Loviisaan vuonna
1978 Raimo Nuutinen. Yrityksen leipapuuna
olivat elektroniikkakomponentit ja
mittalaitteet (taalta tulee myos yrityksen
"sisaanlampiava" nimi Tehokivi). Tehokivi
tuli tunnetuksi mm. Kaypro-nimisten mikro-
tietokoneiden maahantuojana.

Graficalle Tehokivi siirtyi vuonna 1988 tay-
dentamaa'n tuotepalettia PC-maailmaan.

Vuonna 1991 Grafica-yhtib'iden piiriin han-
kittiin viela yksi yritys, perinteita jo vuodesta
1912 (kuten Graficakin!) omaava Jalmari Sai-
ranen Oy. Tuotevalikoimaltaan tama yritys
poikkeaa olennaisesti muusta Graficasta, silla
Jalmari Sairanen Oy tuo maahan kekseja, ma-
keisia ja muita paivittaistavaroita.

Grafica-yhtioissa Tehokivi edustaa siis PC-
maailmaa. Punaisena lankana on: graafiselle
alalle ja suunnitteluun parhaat mahdolliset
kokonaisratkaisut. Laadukkaita mikrotietoko-
neita, huippuluokan nayttqja ja naytonohjai-
mia seka erinomaisia vari- ja mus-
tavalkotulostimia.

Leo

Mikrotietokonepuolella tuotemerkki on Leo.
Leot valmistaa Taiwanilla yritys, jonka nimi
kuuluu koko komeudessaan: First
International Computer. Tuntematon suurelle
yleisolle, mutta kun paljastetaan hys hys -tie-
tona, etta FIC on maailman suurin emolevyjen
valmistaja, ja etta naita loytyy monien todella
suurtenkin maailmanmerkkien logojen takaa,
alkaa kuva kirkastua.

Leo-valikoimasta loytyvat kaikki nykyaikaiset
mallit edullisista perus-386SX:sta aina huip-
puluokan 486:iin saakka. Myos muistikirja-
mikroissa loytyy, erikoisuutena irrotettavat
kiintolevyt.
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Eizo

Eizot ovat huippuluokan (ja huippuhintaluo-
kan!) nayttqja. Multisync (tassa: Flexscan)-
tyyppisissa naytOissa kaytetaan seka tavan-
omaisia etta Trinitron-kuvaputkia.

Eizo valmistaa myos hyvia naytonohjaimia
kaytettavaksi monitoriensa kanssa.

Matrox

Tehokivella on kuitenkin tarjolla sarja nay-
tonohjaimia, jotka yltavat korkeimpaan mah-
dolliseen tehonsa puolesta, nimittain Matroxin
huippuadapterit. Mallit, joiden hintataso on
valilla 4000 mk - 50000 mk (ovh, sis. Iw) pi-
tavat sisallaan sellaisia ominaisuuksia kuten
24 bitin varit, nayttotarkkuudet jopa
1600xl200:aan, cleartype (parantaa olennai-
sesti etenkin pienten kirjasinten erottumista
nSytolla), nayton kalibrointimahdollisuus vas-
taamaan tulostusjalkea seka ohjelmisto, jota
Matroxin naytonohjainten yhteydessa kaytet-
taessa kuvat voidaan automaattisesti pakata ja
purkaa (JPEGia kayttaen) pakkaussuhteen ol-

lessa parhaimmillaan 20:1 (vertailun vuoksi
mainittakoon, etta vaatimattomalla 300x300
tarkuudella A4-kokoon tulostettavan 24-bitti-
sen varikuvan tilantarve kiintolevylla on 21
MB ilmanpakkausta!).

NewGen

Kuvat tulostetaan jossain vaiheessa paperille
ja tahan tarkoitukseen Tehokivi toimittaa mo-
nipuolisia NewGen-lasertulostimia. Ominai-
suuksia riittaa aina 1200x600 dpi:n tarkkuu-
teen A3-koossa. SCSI-liitanta mahdollistaa
kiintolevyn kytkemisen naihin tulostimiin,
jolloin kirjasimet voidaan varastoida sinne ja
tulostus nopeutuu olennaisesti.

Fontit

Grafica on lanseerannut Suomessa "soita font-
ti"-palvelun (nimi kirjoittajan keksima). Tassa
sopimuksen tehnyt asiakas voi ottaa yhteytta
modeemin avulla Grafican palvelimeen ja
imuroida itselleen tarvitsemansa Adoben kir-
jasinleikkaukset. Lasku (Adoben kyseessa ol-
len aika suuri) seuraa paluupostissa.

Vierailu

Vierailumme isantina toimivat myyntipaallik-
ko Kristian Salonen, markkinoinnista vastaa-
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va Jouko Lampila, "yleisguru" Knut Wiren
seka naytb't ja ohjaimet hallitseva Timo Mik-
kolainen. Heille sydamelliset kiitoksemme,
myos ja erityisesti loppuillan vapaan oleske-
lun osalta. Ikava vain, etta vierailukutsu ei ol-
lut tavoittanut kaikkia yhdistyksen jasenia.
Mukaan olisi mahtunut useampiakin!

P.S.

ATK-alalla muutokset ovat nopeita. Ennen
lehtemme painoon menoa saimme kuulla, etta
Eizo-nayttojen ja -naytonohjainten edustus on
siirtynyt toiselle yhtiolle. Tehokivi maahantuo
nykyisin Taxanin nayttoja ja (ATi-
tekniikkaan perustuvia) naytb'nohjaimia.

Marraskuun yritysvierailu osui yhteen syys-
kokouksen kanssa. Tapamme mukaan emme
kommentoi itse kokousta, vaan jatamme sen
puolen puheenjohtajalle ja keskitymme itse
vierailukohteeseen, Kasanen Koulutusyhtioi-
hin.

Kasasen paamaja eli "Business Training Cen-
ter" sijaitsee Lauttasaaressa ta'ysin uudiste-
tuissa (vanhoissa) tiloissa. Yrityksen palve-
luksessa on n. 60 henkiloa, jonka lisaksi kay-
tettavissa on moninkertainen joukko free lan-
ce -kouluttajia. Nailla voimilla koulutettiin
vuonna 1991 n. 20000 "oppilasta".

Tassa pieni lyhennelma Kasasen historiasta:
- 1975 perusti Kari Kasanen yhtion nimelta
Valmennuskeskus Oy. Yrityksen liikeideana
oli abiturienttien ja ylioppilaiden
valmentaminen

i i 1
- 1978 hankittiin omistukseen pieni kielikou-
lu, International Laboratory Institute, josta
kehitettiin huippuluokan liike-elaman kieli-
opetuskeskus. Nimi muutettiin 1983 muotoon
BTC Kielikeskus
- 1982 perustettiin Brain Train Center, jonka
tuotteisiin kuului mm. pikalukukurssi, joka yli
kaksinkertaistaa luku- ja omaksumis-
nopeuden
- 1987 hankittiin omistukseen maailmankuu-
lun Linguaphonen Suomen tytaryhtio. Lin-
guaphone on keskittynyt valmistamaan eri
kielten itseopiskelukursseja
- 1987 hankittiin myos Suomen Scheidegger
Instituutti, jonka mmi muuttui 1988 Toimisto-
Instiruutiksi. Toimisto-Instituutti on antanut
yli 90000 suomalaiselle koulutusta
kirjanpidossa ja muissa toimistorutiineissa
- 1988 naki paivanvalon kokonaista kolme
uutta BTC-yritysta, nimittain BTC Forum,
BTC Tietotekniikka seka BTC Tu-
losvalmennus. BTC Forum ja BTC Tulosval-
mennus opettavat johtamistaitoa ja
paatoksentekoa. BTC Tietotekniikka taas kou-
luttaa useitten kymmenien tietokoneohjelmien
kayttoon seka PC- etta Macintosh-
ymparistossa
- 1988 hankittiin myos Time Manager Fin-
land. Tama yritys kehittaa Euroopan suosi-
tuinta "johdon tietojarjestelmaa" ja antaa
myos koulutusta sen kaytossa
- 1989 valmistui Lauttasaareen BTC Busi-
ness Training Center, ajanmukainen kurssi-
keskus, johon myos yrityksen kaikki hallinto
keskittyy
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17 toimintavuotensa aikana Kasanen Koulu-
tusyhtioista on kehittynyt Suomen suurin kou-
lutusyritys.

Vierailu

BTC:ssa meita emannoi yksikon johtaja Ulla
Rantanen. Tuotekehityspaallikko Leena Ko-
jonen esitteli Kasasen
TAO(tietokoneavusteinen opetus)-ohjelmia:
BrainPower! (aivokapasiteettia kehitetaan
Einsteinin opastuksella), TradeWinds (liike-
englantia) ja Karriar (liikeruotsi). Vierailun
paatteeksi nautimme iltapalan ja "takkasimme
ja pokkasimme"! Kiitoksia viela kerran.

Einstein

"modeemi"

Joulukuun vierailukohteemme oli Nokia Mo-
deemit Pitajanmaella. Heti kattelyssa saimme
kuulla, ettei yrityksen nimi suinkaan ollut
Nokia Modeemit vaan kyseessa oli oikeastaan
Telenokian Datasiirto-yksikko. No ei huolta
silla tamakin nimi oli jo muuttunut ja nyt yh-
tiota kutsutaan komeasti nimella Nokia Te-
lecommunications elikka NTC!

Datasiirto Nokiassa tyollistaa n. 550 henkiloa
ja pyorittaa n. 200 miljoonan vuotuista liike-
vaihtoa. Valmistus tapahtuu Oulussa ja varas-
tot on hajasijoitettu tehtaan naapuriin Kiimin-
kiin. Modeemeja on Nokialta lahtenyt
vuodesta 1967 yhteensa lahes 700 000 kpl.
Nykyinen vuosituotanto on n. 100 000 yksik-
koa.
Paamarkkina-alueet loytyvat lahelta:

Modeemimyynti vuos ina 1967-1990:
Suomi 266 000 kpl
Muut pohjoismaat 233 000 kpl
Muu Eurooppa 106 000 kpl
Muu maailma 59 000 kpl
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Kuriositeettina mainittakoon, etta Euroopassa
Nokialla on mahtava jalansija muun muassa
Sveitsissa, Irlannissa ja Portugalissa. Euroo-
pan ulkopuolella suomalaisiin modeemeihin
taas luotetaan mm. Taiwanilla, Hong Kon-
gissa ja Singaporessa!

Hyva vastaanotto kilpailluilla maailmanmark-
kinoilla perustuu mm. pienuuteen: Nokia pys-
tyy valmistamaan juuri sellaisia modeemeja
kuin asiakas tarvitsee. Suuret kilpailijat val-
mistavat liukuhihnalla miljoonia samanlaisia
standardituotteita, eiva'tka pysty (ja halua)
nopeasti muuntumaan.

Nokian suunnittelupoydilta on lahtenyt monia
innovaatioita: mm. maailman ensimmaiset
V.33-modeemit, moninopeuksiset V.32-mo-
deemit ja fast-polling 14400 bps -modeemit
ovat pera'isin Nokialta.

Yritys kayttaa liikevaihdostaan tuotekehityk-
seen uskomattomat 15 % ja laadusta kertoo
puolestaan MTBF(keskima'arainen
vikaantumisvali)-arvo 30-100 vuotta!

Tulevaisuuden verhoa raotettiin sen verran,
etta saimme kuulla analogisen modeemin ole-
van kehityksensa loppuvaiheessa. Vuoden
pa'a'sta markkinoille tulevat V.34- eli
V.FAST-modeemit kykenevat 28800 bps:n
nopeuteen ja ta'ma'n enempaa ei analoginen
puhelinverkko pysty valitta'maan. Tulevaisuus
on siis digitaalinen.

Ta'ma'n hetken ajankohtaisesta puheenaiheesta
eli modeemien ("telepa'atelaitteiden") pakolli-
sesta hyvaksyttamisesta saimme kuulla mie-
lenkiintoisia kommentteja. Suomalaiset ovat
tassakin asiassa edellakavijoita ja saattavat
joutua peraantyma'an vaatimuksissaan.

Ja ka'ytannon vinkkina: ukkosilmalla ei juuri-
kaan ole hyotya linjalle laitettavista Filtte-
reista. Etenkin maaseudulla, jossa viela on
avojohtoja, kannattaa modeemin puhelinjohto
aina veta'a pois koskettimesta ukkosen ajaksi.
Kaupungeissa ei ukkosesta yleensa ole suurta
vaaraa modeemille. Varminta tietysti on ir-
roittaa johto kaupungissakin!

Isantanamme Nokialla oli Pekka Poutanen
(vastuualue: kotimaan myynti). Mielenkiin-
toisia tulevaisuuden (ja menneisyyden) na-
kymia esitti Lippo Rantanen (vastuualue:
"Product Planning"). Kiitokset isannille!

Jari Tuomi,
PC-Kayttajat ry



PC-KAYTTAJA 1 / 93 sivu 19

TJuhtthuun yrifysvierailulll
Huhtikuun yritysvierailu suuntautuu Scribona Suomi Oy:hyn (entinen nimi

Esselte). Scribona on ATK-alan tukkuliike, joka tuo maahan ja myy kaikkea
laidasta laitaan: ohjelmia, mikroja, oheislaitteita, tarvikkeita jne. Scribonan
tuotemerkkeja ovat muun muassa: Microsoft, Lotus, Word Perfect, Hewlett

Packard, Kodak Diconix, Citizen, Toshiba, Salora, GoldStar, Bernoulli,
Iomega, SyQuest (SyDOS), Fiskars (UPSit), 3Com, Novell seka tietysti IBM.

Ajankohta on 21.4.1993, kello 14.00-16.00 (huom. aika!), mukaan mahtuu
max. 20 henkea ja ilmoittautumiset Jari Tuomelle (puhelin (90) 505 4671 tai

PCUF mail: JTUOMI). Vierailullamme tulemme kuulemaan meita
kiinnostavista aiheista, joten kertokaa ilmoittautuessanne, mika kiinnostaa.

Scribonan osoite on Sinimaentie 14, 02630 ESPOO (Mankkaalla, lahella TT-
Microtradingia, Philipsia, 3M:aa, Rank Xeroxia ja Word Perfectia).

Kevatkokous
PC-Kayttajat ry:n saantomaarainen kevatkokous, jonka virallinen kutsu on
julkaistu yhdistyksen jasenkirjeessa I/ 93 (19.1.1993), toteutuu suunnitelmien
mukaisesti.

Paikka ja aika: Hotelli Kuninkaantie, Lakelankatu 1, 02770 ESPOO (Espoon
keskus), 30.3.1993 kello 17.00.

Ilmoittautuminen: PCUF MAIL: jarmala tai puh. 2226428 / Ari Jarmala
25.2.1993 mennessa. (Ilmoittautuneille on tiedossa pienta purtavaa.)

Ohjelma: Yhdistyksen saantqjen mukaan kevatkokouksessa kasitellaan edelli-
seen toimintavuoteen liittyvia asioita. Toimintakertomus. Tilinpaatos. Tilintar-
kastajien lausunto. Vastuuvapauden myontaminen tilivelvollisille.
Virallisen ohjelman lisaksi tilaisuudessa alustaa Leena Aho Microsoft Oy:sta
mikrotietokoneiden kayttqjarjestelmien kehityksesta.

Tervetuloa !
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Sihteerin
sivut

PC-Kayttajien jasenmaara on jalleen
kasvussa. Pelkastaan tammikuussa liit-
tyi yli sata uutta henkiloa ja nyt olemme
ylittaneet 1300 jasenen rajan.

Uudet jasenet syyskuu 1992 - tammikuu
1993.

Aaltonen Ossi Juhani LAHTI
Ahonen Mikko HELSINKI
Ala-Jaaski Jukka Ilmari HELSINKI
Anttonen Mika Kristian JYVASKYLA
Arhamaa Tero Tapio TUUSULA
Auvinen Ari-Matti J. ESPOO
Bjugg Jan HELSINKI
Brunila Hans Christer SUND
Ekholm Tapio VANTAA
Esala Pekka T. A. HELSINKI
Forsstrom Markus K. HELSINKI
Fredman Markku Kalevi HELSINKI
Hakanen Marko Olavi HELSINKI
Hakkarainen Hannu T. T. VIHTI
Hall Arja Helena ESPOO
Hanelius Pekka Ilmari HELSINKI
Heinonen Jouni Olavi RAAHE
Helander Leena Mariitta NUMMELA
Henriksson Jorma TURKU
Hietala Heikki P. E. NURMIJARVI
Hietala Jorma J. A. TAMPERE
Hietala Pauli J. E. MUURAME
Huovinen An ESPOO
Hyvonen Pasi E. O. TAMPERE
Hyytiainen Pirjo Hannele VANTAA
Haggblom Carl Mikael VANTAA
Hakkila Jali M. J. ESPOO
Hamalainen Markku Veli LAHTI
Hamalainen Matti Juhani LAHTI
Ihalainen Maarit K. HELSINKI
Jakonen Jari Sakari HELSINKI
Jalonen Turjo Juhani ESPOO
Joutsen Raimo Juhani KUOPIO
Julkunen Jaakko Antero NURMIJARVI
Jurvanen Paavo Einari MIKKELI

Juvonen
Jamsa
Jarvela
Kantanen
Karamaki
Karilahti
Karola
Kauhanen
Kaunismaki
Kekkonen
Kela
Kettunen
Kitinoja
Kohonen
Kolehmainen
Kontkanen
Koski
Kosonen
Kosunen
Kujanpaa
Kurkela
Kurunsaari
Kuusela
Kynsijarvi
Kyrolainen
Kytola
Laakso
Lagerroos
Lahti
Lahti
Laiho
Laiho
Laine
Laitinen
Laitinen
Lakka
Lampila
Lampinen
Lampinen
Laurikainen
Lauronen
Lehtinen
Lehtonen
Leinonen
Lempiainen
Leppanen
Linden
Lindroos
Lokka
Lommi
Louko

Pertti
Einari Ensio
Seppo Antero
Kari Matti
Sari
Mika Eelis
Risto
Marita Sirpa
Martti
Petri Markus
Antti Sakari
Kari Juhani
Ari Pekka
JyrkiV.
Iris Helena
Terho Tapio
Esko Valdemar
Jyrki P. T.
Petri J. A.
VesaH.J.
NinaMarika
Mikko Matias
Marja-Leena
Mauri Matias
Juhani
Jari Johannes
Jaakko J.
Reijo Olavi
Matti Kalervo
Sami Jarkko
Matti E. J.
Pentti
Timo
Ari Veikko
Maarit Aniitta
Jussi 0. K.
Jouko A. I.
Pekka Johannes
Pentti V. J.
Leena Maija
Maija Helena
Annamari
Jari Tapio
Pekka Kalervo
Hannele
Merja Hannele
Henrik
Taina Birgitta
Ismo Kalervo
Jarkko Dari
Pekka Ensio

ESPOO
OULU
VANTAA
HELSINKI
HELSINKI
HELSINKI
VANTAA
KLAUKKALA
LAPUA
OULU
ESPOO
JOENSUU
ESPOO
ESPOO
HELSINKI
JOENSUU
HELSINKI
LEHMO
ESPOO
ESPOO
KLAUKKALA
RAAHE
JARVENPAA
KOKKOLA
HELSINKI
VANTAA
HYVINKAA
JARVENPAA
KAUHAJOKI
TAMPERE
LOHJA
VIRKKALA
KANGASALA
KARJAA
VANTAA
ESPOO
HELSINKI
ESPOO
HELSINKI
HELSINKI
HELSINKI
HELSINKI
TURKU
ROVANIEMI
RAAHE
HELSINKI
ESPOO
HELSINKI
HELSINKI
TUUSULA
ESPOO
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Luoma
Lyttinen
Majaniemi
Malila
Manni
Matomaki
Mattila
Mertanen
Mikkonen
Molin
Mussalo
Maki
Makinen
Makiniemi
Maatta
Nevamaki
Niemela
Niemi
Niemi
Nummelin
Nurkse
Naatanen
Ojala
Ojanen
Oksanen
Ollenberg
Pakarinen
Palosaari
Palsamaki
Parkkinen
Paussu
Perkio
Pettersson
Pihlaja
Pihlajamaki
Puhakka
Puohiniemi
Putula
Puumalainen
Rantanen
Rasila
Rehn
Riikonen
Riikonen
Riipinen
Roti
Rousku
Raikkonen
Rasanen
Saari
Saaristo

Matti Johannes
Jani Tuomas
Timo Juhani
Leo Henrik
Veijo
Timo Pekka
Topi Tapani
Olli Martti J.
Jyrki Tapio
MikaKalevi
Terho Tapio
Riku
Martti Arvo
Aki Sakari
JormaM.
Pirjo E. A.
Simo L. M.
Hakan Henrik
Kari Jaakko
Erik Benjamin
Men K. J.
PiaA. K.
Ilkka Tapio
Terhi Marja
Sami Juhani
Janne Mikael
Kirsi Hannele
Jaana M. S.
Reijo
Ari Ilmari
Teemu Juhana
Mika Tapani
Esa Juhani
Markku Mikael
Ossi Ensio
Jari Juhani
Sami A.
Hannu Olavi
Martti Eelis
Mika Jouni
Veikko
Lars Henrik
AnttiK.
Arto
Teemu
Urpo J. A.
Timo Tapani
Markku Tapani
Ritva Anneli
Kari Sakari
Pertti P. J.

VANTAA
TAMPERE
HELSINKI
HELSINKI
HELSINKI
ROVANffiMI
MANTSALA
TURKU
JARVENPAA
VANTAA
ESPOO
MYNAMAKI
VANTAA
JAALI
KUHMO
ESPOO
TURKU
HELSINKI
RIIHIMAKI
HELSINKI
VANTAA
TURKU
RAUMA
RIIHIMAKI
ESPOO
RIIHIMAKI
HELSINKI
HELSINKI
SAARIJARVI
KERAVA
HELSINKI
HELSINKI
ESPOO
HELSINKI
LOHJAAS
HELSINKI
VANTAA
JAURAKKAJARVI
HELSINKI
JYVASKYLA
OULU
HELSINKI
SOMERND3MI
KLAUKKALA
VANTAA
MANTSALA
AANEKOSKI
VILLAHDE
HELSINKI
VANTAA
ESPOO

Sahanen Ari Olavi ESPOO
Sairanen Matti VANTAA
Salmela Hannu HAARAJOKI
Salo Arvi TAMPERE
Salonen Tarja Tuulikki ESPOO
Salovius Anna Carin HELSINKI
Saukkonen Markus HELSINKI
Seppinen Osmo Uolevi LOVHSA
Siimes OUi Tapio LAHTI
Sillanpaa Pauli TAMPERE
Stahlberg Riitta Elina VANTAA
Suurnakki Jari Antero ESPOO
Santti Pauli Tapio VAASA
Tarvainen Lasse HELSINKI
Taskinen Jaana M. K. HELSINKI
Taskinen Pirkko Anneli HELSINKI
Tenkanen Heikki Sakari IKAALINEN
Tervo Markku Olavi RAAHE
Tervo Tuija Kaarina JOKELA
Tiihonen Isto Kalervo KLAUKKALA
Tiittanen Ritva M. S. VANTAA
Toivonen Mirja Annikki ESPOO
Tuomaala Ismo M. J. HELSINKI
Tuomi Kari Antero HELSINKI
Tuomi Vesa Uolevi HELSINKI
Uusitalo Jukka Ensio KIRKKONUMMI
Uusitalo Mikko H. PORRAS
Vahtera Pentti V. HALIKKO
Vainiopekka Hannu Tapio EURA
Valtonen Jukka Tapio JOENSUU
Velinen Antti Allan HELSINKI
Viljamaki Tuomo Esa LAHTI
Vilkuna Risto Juhani VANTAA
Vilppunen Kari V. M. NUMMELA
Vionoja Viola Marjatta HELSINKI
Virta Raimo Martti RAJAMAKI
Wiio Antti Juhani ESPOO

Yhteensa 174 uutta jasenta. Samaan aikaan eronneita
ja rastilaisia oli 25 kpl, joista kaksi yhteisqjasenta.

PC-Kayttajat r.y.:ssa on talla hetkella kuusi yhtei-
sojasenta.

Valinnaisen jasenlehden vaihtaminen

Henkilqjasenen jasenetuihin kuuluu 2 ammattileh-
tea. Jokainen jasen saa automaattisesti
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Tietoviikko-lehden ja toiseksi lehdeksi jasen voi
liittymislomakkeessa valita joko MikroPC:n tai
Tietoverkon. (Jasenlehtiuudistuksen yhteydessa
v.l 991 kaikille rekisterissa olleille jasenille lahetet-
tiin henkilokohtainen vastauskortti lehden valitse-
mista varten.)

Kun jasen on haluamansa lehden (MikroPC/Tieto-
verkko) valinnut, on lehtea mahdollista vaihtaa
vain vuoden valein. Edun tarjoajan, eli Tietoteknii-
kan liiton taholta Talentumiin pain on lehtien osal-
ta kyse vuositilauksista.
Vaihtoaikaa on joulu- ja tammikuu ja ilmoitus
lehden vaihtamisesta on tehtava kirjallisesti; joko
telefaxilla tai postitse suoraan liittoon. Viestissa
jasenen tulee mainita nimensa, jasennumeronsa
seka lehtivaihdos.

Tietotekniikan liitto
PL 68
02601 ESPOO
puh. (90)5121255
fax. (90)5121276.

Jasenmaksut

Allekirjoittanut kertoi viime numerossa jasenmak-
sujen pysyvan tana vuonna ennallaan. Tallainen
optimismi perustui Tietotekniikan liiton viime
kesaliittokokouksen antamaan tietoon.
(Liittokokoukseen ottavat osaa liiton edustajat
seka alueellisten jasenyhdistysten edustajat.)
Kuitenkin syksyn edistyessa tilanne muuttui siten,
etta syysliittokokoukselle esitettiin jasenmaksujen
tarkistamista kustannuksia vastaaviksi.

Keskustelu oli kiivasta ja lopulta paadyimme
aanestykseen, jonka lopputuloksena liiton jasen-
maksut kohoavat 7 % kautta linjan. Tama johtuu
lahinna jasenlehtien ryhmatilausmaksun samansuu-
ruisesta kallistumisesta. Liiton jasenlehtisopimus
on sidottu valtakunnalliseen sanoma- ja aikakaus-
lehtien kustannusindeksiin.

AriRautiainen 15.2.-93

Tietotekniikan liiton vahvistamat jasenmaksut 1993

Henkilojasenmaksut
Varsinainen henkilojasen 235,-

Opiskelija 107,-

Toissijainen jasen (jos jo kuulut johonkin toiseen yhdistykseen liitossa) 54,-

Perhejasen (jos samassaperheessaonjo joku henkilojasenena) 54,-

Yhteisojasenmaksut
Suuret ATK-tuottajat, kokonaisvahvuus yli 50 henkiloa 4360,-

Keskisuuret ATK-tuottajat, kokonaisvahvuus 15-50 henkiloa 2180,-

Pienet ATK-tuottajat, kokonaisvahvuus alle 15 henkiloa 1100,-

Suuret ATK-hyvaksikayttajat, kokonaisvahvuus yli 50 henkiloa 2180,-

Pienet ATK-hyvaksikayttajat, kokonaisvahvuus alle 50 henkiloa 1100,-

Toissijaiset yhteisqjasenet 1100,-

Sisaltaa jasenetuna lehdet Tietoviikko ja MikroPC / Tietoverkko.

Ei sisallajasenetuja.

Sis. jasenetuna lehdet Tietoviikko, MikroPC ja Tietoverkko seka yhteisojasentiedotteet ja -julkaisut.

Vuoden loppupuoliskolla liittyvilla maksu on puolet koko vuoden maksusta.

***

***

***
***

***

*

(*)

(**)

(***)
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Toimintasuunnitelma vuodelle 1993

Yhdistyksen toiminnan peruslinja jatkuu edellis-
ten vuosien viitoittamaan suuntaan. Tallaisella
nopeasti kehittyvalla alalla on kuitenkin tarpeen
sailyttaa riittava joustavuus toiminnan suunnitte-
lussa, jotta vuoden aikanakin voitaisiin siirtaa
painotuksia uusimpien tarpeiden mukaisesti.
Yhdistyksen tarkeimpina toimintamuotoina tule-
vat sailymaan tiistaikokoukset, yritysvierailut,
PC-Kayttaja-lehden julkaiseminen ja yhdistyksen
oman sahkopostilaatikon yllapito ja kehittaminen.
kaikki jasenet tavoittavana tiedotuskanavana tulee
toimimaan PC-Kayttaja-lehti. Jasenkirjeella
tiedotetaan tarvittaessa yhdistyksen toiminnasta.
Tiistaikokoukset ja yritysvierailut tulevat edel-
leenkin sijoittumaan paaasiassa paakaupunkiseu-
dulle, jollei paikallistoimintaa saada kaynnisty-
maan.

Tiistaikokouksia pidetaan entiseen tapaan
joka kuukauden toinen tiistai ATK-
instituutissa. Kokousten aiheet kasittelevat
enemman tai vahemman paivanpolttavia
kysymyksia PC-alalla.
Yritysvierailut sailyvat oleellisena osana
yhdistyksen toimintaa, koska niiden avulla on
jasenien mahdollista saada uusinta tietoa
vastailmestyneista tuotteista seka niiden
maahantuojista ja myyjista.
PC-Kayttaja-lehti on yhdistyksen virallinen
aanenkannattaja ja kuvastaa hallituksen ja
tietenkin myos jasenien nakemysta alan tren-
deihin. Lehdessa julkaistaan paaasiassa jasen-
ten alaa sivuavia mielipiteita ja kirjoituksia,
vaikkakin on mahdollista hankkia lehteen
myos ulkopuolisten laatimia artikkeleita.
Sahkopostilaatikko on jasenten nopein tiedo-
tuskanava ja valittomin foorumi alan keskus-
teluille.

Jasenkirjeiden avulla tiedotetaan jasenille
yhdistyksen toiminnasta ainakin kahdesti
vuodessa, kevat- ja syyskauden alussa, jollei
tietoa saada kulkemaan esim. jasenlehden tai
virallisen ilmoituslehden (Tietoviikko) vali-
tyksella.
PD-ohjelmat ovat edelleenkin yhdistyksen
toiminnassa mukana. On havaittu, etta itse
ohjelmien jakelu on tyolasta ja vaikeasti
jarjestettavissa. Lieneekin parasta, etta yhdis-
tys keskittyy arvioimaan PD-ohjelmia ja
kertomaan hyviksi havaittujen ohjelmien
ominaisuuksista jasenille. Mahdollisen ohjel-
mien jakelun tulisi keskittya naihin parhaim-
piin ohjelmiin.

Yhdistys ei halua olla ainoastaan paakaupunki-
seudulla asuvien jasentensa yhdistys. Jos muissa
kaupungeissa asuvien jasenten piirissa heraa kiin-
nostusta paikallistoimintaan, kokouksiin tai
vierailuihin, yhdistys rohkaisee ja rukee naita
pioneerihenkisia jaseniaan asiassa.
Yhteytta Tietotekniikan liittoon pidetaan ylla
paivittaisissa rutiiniasioissa ja osallistumalla
liiton liittokokouksiin, joissa yhdistyksella tulee
olemaan kolme edustajaa.
1993 on yhdistyksen kymmenvuotisjuhlavuosi,
mika tullaan huomioimaan yhdistyksen toimin-
nassa lapi koko vuoden.

Helsingissa 11.11.1992

PC-Kayttajat ry
Hallitus



SIVU 24 PC-Kayttajat ry kymmenen vuotta

Samuli Kaila

Helmikuun lehtikatsaus

Tamankertaiseen katsaukseen on valittu lehtiS, jotka harvemmin
tarttuvat vanhakantaisen PC-kayttajan kasiin. Mukana on pelilehti,
kaksi saksalaista lehtea, sivistyneen tietojenkasittelijan lehti, ja
onpa mukaan kelpuutettu viela MAC-julkaisukin.

Format on "The modem guide to
personal leisure computing". Brittilai-
sen lehden kanteen on teipattu kaksi
korppua, joissa on kolme pelia ja
ko'yhansorttinen ANSI-editori, ja nai-

den lisaksi viela vihkonen, joissa noin kymmenen uu-
dehkon pelin la'pipeluuohjeet ja yli sata niksia lukuisiin
muihin peleihin. Lehdessa" on paaasiassa uusien pelien
arvosteluja, joukossa useita sekkaperaisia' kuvauksia.
Pelijuttujen lomassa on asiaakin: lukijakunnan tasolle
sopivaa tarinaa kayttdja'rjestelmasta' ja tietokoneen
osista: tassa numerossa aiheena oli emolevy. CD-
rommit ovat eneneva'ssa maarin esilla: tassa esiteltiin
Software Toolworksin The Animals, £82.19, joka on
kuvattu San Diegon ela'intarhassa. CD sisaltaa tietoja ja
liikkuvia kuvia sadoista elaimista ja sopinee mainiosti
koulujen ka'yttb'on. Software Toolworks on aikaisem-
min julkaissut suuren suosion saavuttaneen The
Mammals-CD:n. Lehdesta jai positiivinen vaikutelma:
suositeltavaa lukemistoa jalkikasvulle.

Alles *"•" Windows on saksalainen
hyvatasoinen julkaisu. Kasittelytapa
on perinteinen: ajankohtaispalstoja,

markkinakatsauksia, lukijain kirjeita, laite- ja ohjelmis-
totesteja' jne.
Helmikuun numerossa kerrotaan mm. WinWordin il-
maisesta valipaivityksesta 2.0b, MS-DOS 6.0: sta ja
PC-kaytta'jien tiistai-illassakin esitellysta' lomegan
floptical-levyasemasta. Hoptical-asema kayttaa seka
21 MT optisia 3,5" levyja etta tavallisia 720 kT ja
1,44 MT:n korppuja.
Erster Eindruck -osastolla esitella'an Micrografx

Works -grafiikka- ja kuvankasittelyohjelmisto, joka
lehden mukaan on tarkoitettu puoliammattilaisille,
650 DM.
Scrap Book +, Vers.2.2, on grafiikkatietojen hallin-
taan tarkoitettu Central Pointin Windows-apuohjelma.
Korvaamaton henkilb'lle, joka tyOskentelee Windowsin
parissa yli kaksi tuntia pa'ivassa'.

WinCim on Windows-pohjainen CompuServe
Information Manager.
PC-Tools for Windows ei kaivanne tarkempia esittely-
ja', 6 -10 MT levytilaa asennettuna.
Archief on suorituskykyinen teksti- ja kuvatiedostojen
arkistointiohjelma, sopeutuu verkkoihin, osaa SQL:aa
ja tuntee useita erilaisia tallennusvalineita.

Schwerpunkt-aiheena on kaytetta'vyys: kaikki pitaisi
voida tehda helpommin ja nopeammin. Kymmenen
sivun artikkelissa tarkastellaan Windows-ka'yttOliitty-
mien luonnetta ja vertaillaan hiiren, toimintonappain-
ten ja valikoiden kayttda Microsoftin ja Lotuksen tuot-
teissa. Miksi Print-lomake on joka ohjelmassa eri-
lainen?
Toinen painopistealue on videokaapparit ja niita kayt-
tavat ohjelmat.

Know-how-osastolla esitellaam Kernel, User ja GDI
seka keskustellaan erilaisista vali- ja puskurimuisteista
seka fonteista.
WinTips-osastolla on hySdyUisia ja hyodyttomia
vinkkeja. Part testattua hyo'dyto'nta: Windows 3.1:n
tekijat ja ikkuna-animaation saa nakyviin minka
tahansa Windows 3.1-varusohjelman Aboutista kayn-
nistamaila se pitaen painettuna <Ctrl> ja <Shift>-nap-
paimia seka kaksoisnapayttamaiia Windows-kuvaketta.
Tama on toistettava kolmesti perakkain! Corel Draw
3.0:n tekijat nousevat ilmapallolla ylailmoihin, kun
Helpin palloa klikkaa <Qrl><Shift><Alt>-yhdistelmaa
painaen ja osoittamalla sitten palloa pitaen hiiren
nappainta painettuna.'

Software-osastolla vertaillaan Windows-tietokantaoh-
jelmia Approach 2.0, Access 1.0, Paradox for
Windows, Data Ease Express 1.0 ja Filemaker
Pro 2.0. Varsinaista ykkosohjelmaa ei kyetty valitse-
maan, ohjelmat olivat varsin erilaisia. Eri nakokannoil-
ta testattuina Approach ja Access saivat kaksi ykko'ssi-
jaa ja Paradox yhden, joten kayttdtapa ratkaisee ohjel-
man valinnan.
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Intemationalin maaliskuun nu-
mero on 350-sivuinen saksan-
kielinen yleislehti, joka on
suunnattu akliivisille pc-ka'ytta-
jille.

Aktuelles -palstoilla esitellaan FoxPro fur DOS 2.5 ja
FoxPro fur Windows 2.5. Toimituksen koonta Win-
dowsversiosta: Ei juuri innovatiivinen, mutta pitka'lle
yhteensopiva DOS-version kanssa. Tama' periaate tekee
FoxProsta hyvin miellytta'van Windows-ohjelman.
DOS-versio 2.5 on valttamato'n Windows-version
uusien piirteiden takia. DOS-version esittely alkaa aika
tylysti: "tunnettujen ohjelmien uusilla versioilla alkaa
olla sellainen maine, etta niissa' on pikemminkin uusia
virheita kuin uusia ominaisuuksia."
Describe 4.0 on OS/2 -tekstinkasittelyohjelma. Erit-
ta'in nopea WYSIWYG-ohjelmaksi, ja kaytto on help-
poa alykuvakkeiden ansiosta.
CA-Clipper 5.2 fur DOS ja CA-CUpper-Tools HI jatka-
vat kortisto-ohjelmien esittelyja. Clipper-pakettiin
kuuluu ajureita mm. dBase !V:a, FoxPro:a ja Paradoxia
varten. OOP, laajennettu EMS-tuki ja verkko-
ominaisuuden kuuluvat mukaan.
Viela' esitella'an PC-Tools fur Windows, Powertools I
bis 111 2.0 Power Basicia varten, PC-Kwik-Power-Pak
3.0 valineohjelmapaketti DOS-ympa'risto'on, Super PC-
Kwik 5.0 valimuistiohjelma, Winmaster 1.0 Windows-
tyo'stentelyn tehostamiseen seka Photoshop V. 2.5 for
Windows.
Keskusteluosassa arvioidaan ohjelmistokehityksen
suuntaviivoja eri nakokannoilta.
Grafiikkaa ja siihen ISheisesti liittyvia' va'ritulostimia
kSsitella'an liki sadan sivun verran. Mukaan mahtuu
ohjelmia ja va'rioppia.
Ohjelmointiosastoilla Windows-jaostossa on esilla
Visual Basic ja Resource Workshop. Saksalaiseen
lehteen mahtuu edelleen pitkia listauksia. DOS-lehteen
jopa liittyi vuoden lopussa liiteosa (FMK 80.-), joka
oli lanes ta'ynna kaikenkielisia listauksia. Levyketta ei
ollut mukana.
Ohjelmointia harrastetaan C-kurssilla (Teil 5), OOP-
esimerkilla, alueentaytto'algoritmilla ja GIF-formaatin
kuvauksella seka TP 6.0:lla tehdyn GIF-katseluohjel-
man listauksella.
Testissa on shareware C-kaantajia: loputon urakka.

Lehteen kuuluu viela hupiosasto pelaajille. Kuukauden
peli on Comanche - Operation White Lightning. Lisana
pelitestejS, pelivihjeita' ja lyhyita pelien esittelyja.

Dr.
Dobb's Journal on sita, mi-
ta lehden nimi jo lupaa:
Software Tools for the
Professional Programmer.

Kirjoitusten taso on sellainen, etta tavallisen lukijan ta'y-
tyy siirtya' tyo'pa'ytansa' taakse lehtea' tutkimaan.
What is Cognitive Computing?
Cognitive computing is an emerging set of problem-
solving methods that mimic the intelligence found in
nature to solve tough problems thet resist straightforward
analysis.
Genetic Algorithms
Cellular automata for solving mazes
Fuzzy logic in C

A neural-network audio syntesizer

Untangling the Windows sockets API
The Windows Sockets API is an open, standard
programming interface for developing TCP/IP networks
applications for Microsoft Windows.

Lehdessa on lisaksi artikkeleita, lahinna' ohjelmointiin
liittyvia' ja joukko listauksia, jotka voi tilata levylla.

Lehdessa' on yksi pelimainos: sekin pieni ja tarkoitettu
Genus Toolkittien esittely- ja opetusvalineeksi, pelien
l&hdekoodi on mukana

MACWORLD on 400-sivuinen vain 21
FMK maksava kerran kuussa
ilmestyva APPLE-ka'yttajien lehti.

Maccilaisia kiinnostaa helmikuussa, miten PowerBoo-
kista saa enemman irti: MW LAB testaa kovalevyt ja
monitorit seka kirjoittimet ja FAX-modeemit. Toinen
testausaihe on 24-bittiset grafiikkakortit.
Pa'a'artikkeleita ovat digitaaliset kuvavarastot DC-levyil-
la', datavartijat eli salakirjoitusohjelmat, PIM-ohjelmis-
tot, verkkojen apuohjelmat ja grafiikkapuolelta Half-
tones Demystified.
Erilaisia katsauksia on parikymmenta, mainittakoon esi-
merkkeina PowerPoint 3.0, MacroMind Director 3.1 -
multimedia/animaatio-ohjelma, DateBook 1.5.1 -ajanva-
rauskirja, NoteBook-esittelyja ja joukko muita ohjelma-
ja laitteistoartikkeleita.
MACWORLDissa on luonnollisesti PC-ymparistb'sta
tutut kirjeet ja vihjeet ja vakiopalstat.
Ohjelmointoartikkeleita lehdessa ei ollut, vain pari
ilmoitusta: ilmeisesti maccia ei tarvitse ohjelmoida.
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ATK-tuotetieto yksiin kansiin
Suomessa on kehitetty uusi tuote, joka helpottaa tietotekniikan hankintojen
suunnittelua. Data Card System (DCS) on jatkuvasti paivitettava kortisto-
jarjestelma, jossa on tietoa atk-alan tuotteista ja palveluista vertailukelpoi-
sessa muodossa.

Tietotekniikan hankintoja tekevan ongelmana on
asiallisen ja vertailukelpoisen tiedon hankinta
kiinnostavista tuoteryhmista. Tietoa on kylla olemas-
sa, mutta sen joutuu keraamaan suurella vaivalla eri
tahoilta.

Rakennusalalla on totuttu hakemaan tietoja alan
tuotetarjonnasta RT-kortistosta. ATK-alalla on ollut
selva tarve vastaavanlaisella tuotehakemistolla, ja
tama tarve johti Data Card System -kortiston (DCS)
perustamiseen viime vuonna.

DCS-kortisto koostuu tietokorteista, joissa
maahantuojat, valmistajat ja jalleenmyyjat kertovat
tuotteistaan ja palveluistaan. Kortit on jarjestetty
tuoteryhmittain ja ne ovat sisalloltaan ja asettelultaan
yhtenaisia.

Asiallista ja ymmarrettavaa

kortit ovat kooltaan A4-kokoisia. Yhdessa kortissa
voi olla 1-4 sivua. Kaikissa korteissa on samat vakio-
osat, joiden ansiosta tiedot on helppo loytaa.

Jokaisen kortin yleisteksti kertoo asialliseen
savyyn perustiedot tuotteesta ja sen ominaisuuksista.
Kortiston toimittajat yhdenmukaistavat tekstit kiinnit-
taen huomiota muun muassa kaytettyyn terminolo-
giaan seka tekstien ymmarrettavyyteen ja kieliasuun.

Toinen vakio-osa, tietoruutu, esittelee taulukon
muodossa tuotteen tai palvelun tarkeimmat ominai-
suudet. Saman tuoteryhman taulukot ovat rakenteel-
taan samanlaiset - ei kuitenkaan taysin, silla taulukoi-
ta kehitetaan jatkuvasti kayttajien tarpeiden mukaises-
ti.

Erityisesti laitehankinnoissa vakioidut taulukkotie-
dot antavat vankan pohjan vertailulle. Esimerkiksi
tulostimien kirjasinvalikoimista kerrotaan seka
kirjainperheiden etta yksittaisten kirjainleikkausten
maara. Tama antaa huomattavasti realistisemman
kuvan kirjasinvalikoimasta kuin esitteissa yleensa
mainittu pelkka erillisten leikkausten yhteismaara.
Taman lisaksi jokaisessa kortissa on maahantuojan,
valmistajan tai jalleenniyyjan yhteystiedot.

Selkea luokitus

Kortiston kayttokelpoisuuden kannalta on tarkeaa, etta
tuoteryhma loytyy helposti. Tuoteryhmien luokitte-
luun onkin pantu paljon tyota, ja sita hiotaan jatkuvas-
ti.

Tuotteet on jaettu kolmeen paaryhmaan: laitteisiin,
ohjelmiin ja palveluihin. Kullakin ryhmalla on oma
kansionsa, jossa kortit on ryhmitelty valilehtien avul-
la.

Kortin paahakutunnuksena on tuoteryhman ja
samalla valilehden kirjaintunnus. Esimerkiksi kaikki
tietokoneet kuuluvat ryhmaan B. Vastaavasti ohjel-
moija oppii plan hakemaan uusia tyovalineita ryhmas-
ta L "Sovelluskehitys" ja verkkotukihenkilo tarkkaile-
maan ryhmaa F "Tietoliikenne ja verkot".

Kansion sisallysluettelossa on kerrottu jokaisen
kortin yksilollinen koodi, jonka avulla se loytyy
nopeasti.

Selkean mutta tasmallisen luokittelun ansiosta
tuotteiden perustietojen vertailu nopeutuu. Kokonai-
sen tuoteryhman voi ottaa yhdella kertaa tarkastelta-
vaksi.

Suuret toimittajat jo mukana

Lyhyesta toiminta-ajastaan huolimatta DCS-kortisto
on saavuttanut jo valmistajien ja maahantuojien luot-
tamuksen. Vuosi sitten asetimme tavoitteeksi, etta
ensimmaisen toimintavuoden kuluessa tarkeimmat
tietotekniikan toimittajat tulevat tuotteillaan mukaan
kansioon. Tassa suhteessa olemmekin onnistuneet
hyvin, silla jo nyt mukana ovat muun muassa IBM,
Digital, ICL, Canon, Aldus, Lotus ja Microsoft. Eril-
lisia tuotteita tai tuoteperheita mukana on jo lahes
150.

Petri Ojonen
DataKustannus
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PC-tiedotteet

Kansi

Lehden kannessa on yksinkertai-
nen kuva rakennustyomaasta,
jollaisia tassa maassa on mennei-
ta vuosia vahemman aloitettu
kuluvana vuonna. Vahainen
rakennustyokohteiden maara
aiheuttaa hammasten kiristysta
monille rakennustoiminnan alal-
la toimiville yrityksille ja ihmi-
sille, mutta valoisampi puoli
tassa asiassa on kuitenkin se, etta
nyt lopultakin valmistuneita
rakennuksia on tassa maassa
tarvetta vastaavasti eli puute on
poistunut.
PC-Kayttajat ry on myos ollut
kymmenen vuoden ajan eraanlai-
nen rakennustyomaa. Tyhjasta se
on aikanaan alkunsa saanut ja
pala palalta yhdistyksen toimin-
taa on rakennettu mikrotietoko-
neista kiinnostuneiden ihmisten
toimesta. Tassa PC-Kayttajat
ry:n toiminnassa tekemista edel-
leen riittaa ja rakentamista ei
tarvitse millaan tavoin tanakaan
vuonna vahentaa. Uusia mahdol-
lisuuksia nayttaa ilmaantuvan jo
vakiintuneeksi muodostuneen
toiminnan lisaksi.
Yhdistyksemme voikin nyt viet-
taa juhlavuottaan suotuisissa
merkeissa. Jasenmaara on
kasvussa, talous kunnossa ja
toiminta vireaa.

PCUF-Opinion

Yhdistyksemme sahkopostilaati-
kon kayttajilla on mahdollisuus
osallistua kyselyyn, jossa kartoi-
tetaan kayttajakunnan mikrotie-

tokoneissa olevien nayttokorttien
tyyppia. Helmikuun alussa tilan-
ne naytti seuraavalta:

Tyyppi %

CGA 7,6

EGA 10,5

MDA 0,6

VGA 58,3

PGA 1,6

Hercules 9,6

En omista PC:ta 10,5

XGA 1,3

Vastanneiden maara 300

Sinakin voit turustua tahan ilmai-
seen jasenpalvelumuotoon. Ylei-
son pyynnosta tassa on pienet
kayttoohjeet uusille mielipideky-
selyyn osallistuville. Yhdistyk-
sen BBS loytyy numeroista
90-608070 ja 90-6121545.
Sahkoposti-istunnon aluksi
naytolla on kehotteena "Main".
Mielipidekyselyyn osallistuva
antaa tassa komennon "Opinion",
jolloin kehoteriville tulee "Opi-
nion". Aikaisemmin kyselyihin
vastanneiden tulokset tulevat
esiin komennolla "show" ja valit-
semalla a, b tai c. (a = Konetyyp-
pi, b = Modeemityyppi, c -

Laserin tarkkaa
tulostusta.

Monikon monipuolisesta palveluvalikoimasta
loytyy tuote Sinunkin tarpeisiisi.

CAD-tulostuspalvelumme molemmat piirturit ovat
400 pistetta tuumalle tulostavia lasertulostimia.
Piirtoleveytta on aina 891 mm:n asti.
Tulostusmaten'aaleina tarjoamme paperia,
kuultoa ja muovia suoraan rullalta.

Tarjoamme Sinulle saastqa ja teemme
AutoCAD-tulostukset myos suoraan
DWG-tiedostoista ilman eri veloitusta.

Soita ja kysy lisaa.

MONIKKO OY
© 90/455 0033

Tietajantie 4
02130ESPOO

Muistathan myos
Monikon kopiointipalvelut
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Nayttokortti) Aanestys tapahtuu
komennolla "vote", jonka jalkeen
valitaan a, b tai c eli nayttokort-
tiaanestyksessa valinta on c. Nyt
naytolle ilmaantuu luettelo
erilaisista korteista. Aanestaja
syottaa nyt omaa nayttokorttia
vastaavan kirjaimen kyselyyn ja
tulos rekisteroityy painamalla
"Enter".
Good luck !

CeBIT'93

Suomikin eurooppalaistuu
huimaa vauhtia riippumatta
ETA- tai EY-sopimusten nykyti-
lasta. Tietoliikenneyhteydet,
muut liikenneyhteydet ja ennen-
kaikkea suomalaisten kielitaito
on tassa asiassa ratkaisevassa
asemassa. Nyt messumatka
Saksaan ei ole mikaan erikoinen
tapahtuma, vaan sehan on tyota
siina missa kiertely kotimaisissa-
kin nayttelyissa.
Maaliskuun 24. - 31. valisena
aikana mittasuhteiltaan erino-
maisen suuri tapahtuma Hanno-
verissa on jalleen ajankohtaista.
CeBIT'93 on johtavat toimisto-,
tiedonvalitys- ja tietoliikennetek-
niikan alalla. Mittasuhteista saa
jonkinlaisen kasityksen, kun
kuvittelee, etta naytteilleasettajia
on noin 5600 kpl 320000 nelion
nettoalalla ja messuvieraitakin
yli puoli miljoonaa. Mikrotieto-
koneitakin esitellaan lahes 300
naytteilleasettajan toimesta.
CeBIT'93 on tilastoinut 25 kpl
suomalaisia naytteilleasettajia.
(FBM international Oy, Fiskars
Power Systems, Contex Informa-
tion, Kaso Oy, Maping Co,
Nokia Mobile Phones, Suomen
Ulkomaankauppaliitto, Benefon,
Bitfield, Co-Jot Oy, Satel, Solit-

ra, Tecnomen, Teleste Commu-
nication, Vista Communications
Instruments, Dialogos.Team,
CAC-Recearch, Data Fellows
Ltd, Jitkons, KT-Datacenter Ltd,
Saratoga Systems Oy, Nokia
Consumer Electronics AB,
Ramline, Ergorest ja Skyvision
Oy)
Taman vuoden Teema-alueena
on Ita-Eurooppa. Monista
vaikeuksista huolimatta siella
avautuu lansimaiselle tekniikalle
valtaisat markkinat jo lahivuosi-
na.
Suomestakin moni matkustaa
naille messuille tanakin vuonna.
Naiden lamaantumattomien
matkalaisten iloksi julkaisemme
tassa lehdessa Hannoverin
messualueen kartan. Sen avulla
messuohjelman organisointi
toivottavasti helpottuu.
Lisatietoja naista messuista antaa
Saksalais-Suomalainen Kauppa-
kamari / Pirkko Partanen puh.
90-649054.

Mediatiedot

PC-Kayttaja-lehden levikki on
vahitellen lisaantynyt ja osoit-
teellinen jakelu on nyt yli 1300
kpl seka muu PR-jakelu yli 300.
Ilmoitusten hinnat sensijaan ovat
pysyneet ennallaan. (Tuntuvaa
korotusta kylla jo harkitaan.)
Kokosivun ilmoitus tassa lehdes-
sa maksaa ainoastaan 1000 mk ja
1/2-sivun ilmoitus 600 mk. Nyt
voimme myos huolehtia keskiau-
keaman mainosliitteista (A 3
taitettuna) hintaan 2000 mk.
Seuraava lehti ilmestyy suunni-
telmien mukaan kesan kynnyk-
sella.
Lisatietoja ilmoitusasioissa voit
kysya: PCUF MAIL: vpk (Valto

P. Koskinen tai puh. 90-513362 /
Valto P. Koskinen.

Jasenlomakkeet

Myos taman lehden lopussa on
Tietotekniikan liiton jasenloma-
ke. Tayta lomake, jos jasenyy-
teesi liittyvissa tiedoissa on
tarvetta muutoksiin tai anna se
tuttavallesi, jonka arvelet hyoty-
van yhdistyksemme jasenyydes-
ta.
Taytetty lomake lahetetaan osoit-
teella: Tietotekniikan liitto ry,
PL 68, 02601 ESPOO.

Juhlavuoden ensimmainen
PC-Kdyttdjd-lehti valmistui
aikataulun mukaisesti ilman mai-
nittavaa paniikkia.
Erityisen ilahduttavaa on ollut
havaita, etta lukumddrdltddn yhd
suurempi joukko mikrotietoko-
neista kiinnostuneita henkiloitd
on nyt mukana toimittamassa
tekstejd tdhdn lehteen. Ndin
yhdistyksemme ddnenkannattaja-
na toimiva lehti entistd parem-
min voi toteuttaa alkuperdistd
tehtdvddnsd.

Valto P. Koskinen



Eingang
j Entrance

Informations-Centrum
Information Center

l Tagungs-Centrum Messe
| Convention Center

l Tagungsraume
I Conference Rooms

Stadtbahn
Tram

Linienbus
Bus

Messe-Heliport

Messebahnhof
I Station

J Flughafen Shuttle
] Airport Shuttle

I Parkplatzverwaltung
| Car park administration office

pi Parkplatz (PKW)
• J Parking (Cars)

] ParkpJatz (LKW)
3 Parking (Lorries)

I PI I ParkplatzJBus)
I] Parking (Bus)

Parkplatz (Caravans)
Parking (Caravans)

\| Zoll/Guterbahnhof
'] Customs/Goods Station

1 Restaurant

Post Office

1 Zentral-Garderobe
j Central cloakroom

. Bankenallee

Erste Hilfe/Arzt
First Aid/Doctor

Apotheke
Pharmacy

J Presse-Centrum
J Press Center

Radio/TV-Centrum
Radio/TV Center

I
Kirchen-Centrum
Church

\ Industrie Forum
| Design Hannover

EC-Geldautomat
| EC-Cash dispenser

CeBIT93
H A N N O V E R
- 31. 03. 1 9 9 3

LJPJ
WEST 3

OST5

Stand: Juni 1992
Position as of June 1992

Anderungen vorbehalten.
Subject to alteration. Deutsche Messe AG • Messegelande • D-W 3000 Hannover 82



TIETO-

<̂3

LOMAKE PALAUTETAAIM TIETOTEKNIIKAN LflTTO RY;HYN, PL 68, 02601 ESPOO

HENKILOJASEN
n DMUUTOS U LIITTYMINEN J EROAMINEN:

TAYTA KIRJOITUSKONEELLA TAI TEKSTAAMALLA

UUDET
TIEDOT

VANHAT
TIEDOT

JASEN-
LEHDET

ALLEKIR-
JOITUS

*)

**\

Sukummi Kaikki etunimet

Yr i tyksen nimi ( taytetaan, Jos jasenposti halutaan to imipaikkaan} Puhelin virka-aikana Jasennumero

Jakeluosoite Ammattinimike Amm.koc

Postinumero -toimipaikka Tybnantaja
Jasennumero

15 Ja'senlaji 11 Ja'senlaji 13 Ja'senlaji
~| Henkilbjasen, j Henkilbjasen, ~~| Opiskeli|ajasen
— ' tybnantaja maksaa jasenmaksun -' maksaa itse jasenmaksun -J HUOM. *)

Jos tyonantaja maksaa henkilbjasenmaksun, voidaan se laskuttaa suoraan yhteisbjasenena olevalta tybn-
antajal ta. Tyonantajan tulee antaa tahan ilmoitukseen suostumuksensa, muussa tapauksessa jasenmaksu
veloitetaan henkilbjasenelta

Sukunimi Kaikki etunimet

Yrityksen nimi, |os posti tullut toimipaikkaan Puhelin virka-aikana

Jakeluosoite, johon liiton ja jasenyhdistyksen posti tullut Ammattinimike

Postinumero -toimipaikka Tybnantaja

15 Ja'senlaji 11 Ja'senlaji 13 Ja'senlaji
"1 Henkilbjasen, ~1 Henkilbjasen. "1 Opiskelijajasen
— ' tybnantaja maksaa jasenmaksun — ' maksaa itse jasenmaksun

TIETOVIIKKO -lehden lisa'ksi valitsen ja'senmaksuun sisaltyva'ksi toiseksi ja'senlehdeksi

MikroPC:n 1 1 Tietoverkon
Paivamaara

Osoitetietojani

J saa 1 — I ei saa
Jasenen allekirjoitus

luovuttaa kaupallisiin
tarkoituksiin

Tyonantajan allekirjoitus
Tyonantajan suostumus
Henkilbjasenmaksun saa laskuttaa
tybnantajalta.

Ja'seneksi voi liittya kirjallisesti toimittamalla ja'senlomakkeen liiton toimistoon yhdistyk-
selle. Ja'senhakemus kasitella'an ja liiteta'a'n ja'senrekisteriin, minka ja'lkeen jasenpalvelut
alkavat (mm. jasenlehdet). Hakemuksen ka'sittely kesta'a noin kuukauden.

1 a Qpn m a km i Ifl^kutPtflan liitnn tnimittamalla wiitonankkiQiirrnlla On orit—

tain tarkeaa maksaa saadulla viitepankkjsiirrolla erapa'ivaan mennessa,
jotta jasenpalvelut jatkuvat. Palveluiden ehdittya katketa kesta'a' aina
muutama viikko ennen kuin jasenpalvelut jatkuvat uudelleen.
Osoitteenmuutokset ilmoitetaan telefaxilla (90) 512 1276, kirjallisesti tai puhelinvastaa-
jaan (90) 512 1266 liiton toimistoon. Osoitteenmuutos lehtiin kestaa noin kaksi viikkoa.
Asioitaessa liiton toimiston kanssa on tarkeaa ilmoittaa Jasennumero, joka loytyy ja'sen-
lehtien osoitelipukkeesta seka jasenkortista.

Jasenyyden lopettamisesta on ilmoitettava kirjallisesti. Jasenmaksuja ei palauteta.

Kayttoja'rjestelma'kerhon Jasenen tulee kuulua ensisijaisena johonkin ja'senyhdistyksista.
Kerhon jasenyys on maksuton. OtaDATAn jasenyytta haetaan suoraan OtaDATAIta.

HUOM. OPISKELIJAT! Opiskelijaja'seneksi hyyaksymisen edellytyksena on liittymispa'iva'sta
kuluvan kalenterivuoden loppuun jatkuva PAATOIMINEN opiskelu (paivaopiskelu), joka
tulee osoittaa oppilaitoksesta saatavalla OPISKELUTODISTUKSELLA. Todistuksesta tulee
kayda ilmi opintojen (arvioitu) paa'ttymisaika.
lltaopiskelijoita tai muutoin tybn ohessa opiskelevia ei hyvaksyta opiskelijajaseniksi.

VAIN DATANOMIT TAYTTAVAT!

Luokka

di

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

Osoita rastilla (x) liiton
ja'senyhdistys / kerho,
johon kuulut / liityt.

I II

= ensisijainen

II = lisaja'senyys

Asterisk! 3

Blanko 15

Datanomit ry **\ 23

Etela-Pohjanmaan TKY

Etela-Saimaan TKY

Helsingm TKY

Imatran TKY

8

9

1

6

Kanta-Ham.Tietotekn.yhd. 20

Keski-Suomen TKY

Kymen TKY

7

5

Lahden TKY 10

Lapin TTY 21

Mikkelin TTY 22

OtaDATA 14

PC-kayttajat

Pirkanmaan TKY

g

4

Pohjois-Karjalan TKY 15

Pohjois-Pohjanmaan TKY

Satakunnan TKY

Savon TKY

1

3

12

SYTYKE ry 91

Tietojenkas tieteen seura 17

Varsinais-Suomen TKY 2

Kayttbjarjestelmakerho 93

TTLHJ.FRM/UNIC



Sahkoposti jaseniston osoitteenmuutoksiin
Osoitteenmuutokset vuonna 1993 voi tehda TELEBOX-palvelun avulla.
Liiton postilaatikon osoite on OSOITEMUUTOSPALVELU.

Liiton postilaatikko on Telebox2-koneella, jonne paasette:

• Telesammon kautta avainsanakomennolla S)iirry TELEBOX2
• Telesammon valikoiden kautta kohdasta Sahkoposti/viestinta
• Pakettiverkon kautta, osoite on 0244205086
• Datanet-verkon kautta, osoite on telebox.tele.fi, portti 1029
•X.400: G=(tyhja); S=0soitemuutospalvelu; 0=Telebox; ADMD=Mailnet; C=FI

(Teknista apua Telen ATK-keskuksen neuvonnasta 9700-86500/hinta 11.90 mk/min)
Toivomme osoittenmuutosilmoituksen olevan oheisen mallin mukainen:

MAIL QSQITEiVJUUTOSPALVELU
SubjectOSOlTEMUUTOS

Text:

.SEND

Nimi
Jasennumero
Vanha osoite:
Uusi osoite:

Yrityksille
LIITTYISINKO TIETOTEKNIIKAN LIITTOON JA
JOHONKIN LIITON JASENYHDISTYKSEEN?
Kysymys on monelle yritykselle ja yhteisqlle hyvin
aiheellinen tietotekniikan varaan rakentuyien
jarjestelmien ja tuotteiden tullessa kayttb'on eri
puolilla elamaamme. Liittyminen kannattaa!
Paaset osalliseksi JASENEDUISTA (mm.
Tietoviikko, MikroPC, ATK-yuosikirja). Ottaessasi
yhteytta lahetamme tietoa jasenyyteen liittyvista
asioista ja ennenkaikkea siita, mita liittoyhteiso ja
sen jasenet tekevat.

YHTEISTYON VAIKUTUKSET
Yhteistyb'ljamme voimme vaikuttaa lakeihin,
standardeihin, kansainvaliseen tiedon vaihtoon,
valtiovallan tukeen alan kehittamiseksi,
kauppatapojen ja suositusten aikaansaamiseen
(sopimusehdot), koulutukseen ja korkeakoulu-
seka tutkimusyhteistyohon. Haluat varmaankin
hyvan ympariston ja myonteisen ilmapiirin
tietoteknisten ratkaisujesi hyodyntamiselle.
Tarkeita ovat myps osaavat ja myonteisesti
suhtautuvat ihmiset. Liitto kayttaa naiden
asioiden edistamiseen noin miljoona markkaa
vuodessa.

KONKREETTISET JASENEDUT. JOTKA
SISALTYVAT JASENMAKSUUN VUOSITASOLLA
• Kolme alan lehtea ja Tieto- ETU 1348,-

tekniikan osto-opas/vuosikirja
• llmaisetyritystiedot vuosikirjaan ETU 1200,-

(matrikkeliosa 1.1.tilanne)
• Yhteisojasentilaisuus ETU 1400,-
•Alennukset ETU 0-4.000,

- liiton koulutustapahtumista
- Oy Talentum Ab:n lehdista
- kongressimatkat
- ryhmavakuutukset
- puhelinneuvonta tieto-

tekniikan lakiasioissa
YHT: 3948-7948,-

KANNATTAA SATSATA AVAINHENKILOIDEN
AKTIVOIMISEEN
Toiminta perustuu yksityisten ihmisten aktiiviselle
mukanaoiolle. Eri yhdistyksissa, joita on jo 23, on
hyvin monipuolista kerho- ja tyoryhma'toimintaa:
PC:t, tietoliikenne, tietokannat, systeemi-
tyovalineet, koulutus jne. TULOKSENA:
• Osaamisen kasvua
• Kokemusten vaihtoa
• Virheiden valttamista
•Viihdyt ammatissasi



JOUKKOKIRJE Jan Nopanen
Lonnrotinkatu 40 D 39
00180 HELSINKI

PC-Kayttajat lahtevat jo perin-
teiselle kevatretkeileen torstai-
na, toukokuun 13. paivana.
Paavierailukohteenime ovat
Loviisan ydinvoimala ja
Nesteen Skoldvikin tuntantnlai-
tokset. Vierailuohjelma pai-
nottuu tietotekniikan hyddynta-
miseen.

Lahdemme linja-autolla Helsin-
gin asema-aukiolta paapostin ja
rautatieaseman valista aamulla
kello 8.00, Matkalla Loviisaan
poikkeamme Brunbei^in makeis-
tehtaan myymalaan. Lounastam-
me Porvoossa noin puoliltapaivin
ennen Skoldvikiin menoa.
Mahdollisesta kolmannesta

vierailukohteestarame emme
saaneet lopullista varmistusta
ennen taman lehden painamista.
Palaamme lahtopaikkaan kello
18.00 mennessa.

PC-Kayttajat ry:n juhlavuoden
rahasto vastaa matkakustannuk-
sista (ei kuitenkaan ruokailusta).

Mukaan mahtuu 35 jasenta
ilmoittautumisjarjestyksessa.
Voit ilmoittautua puhelimitse tiis-
taisin kello 11-13, 90-759 6321 /
Janne Snabb. Varaudu antamaan
tarkat henkilotietosi ydinvoima-
lan turvatoimien vuoksi.

PC-Kayttajat ry
on tyossaan tai harrastuksenaan

PC:ta kayttavien yhteenliittyma. Yhdistys
kuuluu jasenjarjestona Tietotekniikan liittoon.

PC-Kayttaja-lehti
toimii yhdistyksen virallisena tiedotuskanavana

raportoiden yhdistyksen toimintaan seka mikrotietokoneiden
kayttoon liittyvista asioista. Lehti postitetaan joukkokirjeena kaikille

jasenille.

# Painos 1700 kpl #10. vuosikerta # Painopaikka: Invapaino, Helsinki #


