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Paakirjoitus

PC-Kayttaja -lehtea julkais-
taan tana vuonna kaksi numeroa,
mika on 100 % enemman kuin
viime vuonna.

Lehden toimitusstrategiaa on
pakko muuttaa nykyisesta, koska
artikkelien ja muun materiaalin
saaminen yhdistyksen piirista
nayttaa olevan lahes mahdotonta
enaa. Joudumme ilmeisesti siir-
tymaan maksullisten juttujen
kayttoon eli etta artikkelista
maksetaan kirjoittajille silkkaa
rahaa. Muulla tavalla lehteen ei
tunnu saavan mitaan materiaaha.

Taman hetken nousevat
trendit nayttavat liittyvan mm.
seuraaviin tekniikoihin ja ai-
heisiin: Internet-kaupankaynti
kasvaa, immateriaalisten hyo-
dykkeiden jakelu tietoverkon
kautta lisaanryy, CD-R -levyjen
ja MPEG-3:n kaytto musiikm
kopiointiin yleistyy ja uhkaa
musiikkiteollisuuden markkinoi-
ta, sensuuri seka webissa etta
TV:ssa tullee lisaantymaan,
verkkotekniikat kehittyvat ja
monimutkaistuvat, tulostaminen
helpottuu ja nopeutuu ja A4-
saaste lisaantyy entisestaan,
mobile-pc lyo lapi jopa ennen
kuin laajakaistainen puhelin-
tekniikka tulee kayttoon.

Yhdistykselle nayttaa siis
olevan edelleenkin mielenkiin-
toisia aiheita kasiteltavaksi myos
tulevaisuudessa. Tietotekniikka
ei ole ihan viela kaikilta osiltaan
valmis...

Ari Jarmala
paatoimittaja
11.5.1998
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Puheenjohtajan palsta 1/98

1998 - vapaan s of fan vuosi?

Kun PC-kayttajat ry vuonna
1993 palkitsi (hallituksen aanes-
tyksella) helsinkilaisen opiskeli-
jan Linus Torvaldsin vuoden
PC-kayttajana, emme ehka sil-
loin taysin ymmartaneet, kuinka
merkittavasta miehesta todella
on kyse.

Nyt, viisi vuotta myohem-
min, vapaan softan (free softwa-
re) aate leviaa kulovalkean ta-
voin: miljoonissa laskettavien
kayttajien maara kasvaa jatku-
vasti ja ilmio on lahes paivittain
esilla myos mainstream-
tiedotusvalineissa, tosin jostain
syysta ei juurikaan suomalaisis-
sa. Ja nykyisin Piilaaksossa
tyoskenteleva Torvalds on hak-
kereiden idoli, joka saa paikalle
helposti 500 kuulijaa pitaessaan
esitelmia kernelin kehityssuunni-
telmista.

Vapaa softa ei enaa tarkoita
vain Richard Stallmanin (GNUrn
isa ja Free Software Foundatio-
nin vetaja) kaltaisia partahakke-
reita koodaamassa emacsia puu-
kengat kolisten. Nykyaan se voi
merkita myos menestyvia liike-
yrityksia, jotka tekevat bisnesta
myymalla vapaata softaa ja sii-
hen liittyvia tukipalveluita. Va-
paa softa ei siis tarkoita samaa
asiaa kuin ilmainen softa, vaikka
englannin kielen sana "free"
harhaanjohtavasti tarkoittaakin
kumpaakin. Vaikka vapaata
softaa saa kopioida ilmaiseksi, ei

sita pida sekoittaa perinteisiin
ilmaisohjelmiin (PD, freeware),
joista ei tyypillisesti ole lahde-
koodeja saatavilla, ja joita ei
useinkaan ole tarkoitettu vaati-
vaan ammattikayttoon GNU-
ohjelmistojen tapaan.

Vaikka Torvalds ei keksinyt
vapaata softaa, on suomalaissyn-
tyinen Linux vaikuttanut ilmion
esilletulemiseen ehka enemman,
kuin mikaan muu yksittainen
projekti. Linuxin menestys oli
eras tarkea suunnannayttaja, kun
Netscape joutui suunnittelemaan
strategiaansa uudestaan parjatak-
seen selainsodassa ilmaiseksi
jaettavalle Microsoft Exploreril-
le. Pelkan maksuttomuuden si-
jasta Netscape otti rohkeasti
askeleen huomattavasti pidem-
malle: Mozilla 5.0:n esiversio
julkaistiin ohjelmoijille ja in-
nokkaille testaajille vapaana
softana lahdekoodeineen ~ In-
ternetissa tietenkin.

Jos kaikki menee Netscapen
suunnitelmien mukaan, Mozillan
kehitys satojen ohjelmoijien
kasissa etenee Linuxin tapaan
sujuvasti. Kun valmis 5.0 jul-
kaistaan joskus vuoden lopulla,
on se toivottavasti entista nope-
ampi ja luotettavampi, kayttajien
tarpeita hyvin vastaavilla omi-
naisuuksilla varustettu seka sovi-
tettu kaikille oleellisille ja hie-
man harvinaisemmillekin kaytto-
jarjestelmille. Mozilla kokeilee

kepilla jaata: jos malli osoittau-
tuu toimivaksi, myos muita isoja
ohjelmistotaloja saattaa seurata
perassa. Jos taas koko hanke
epaonnistuu, taytyy vapaan sof-
tan puolestapuhujien varautua
hyvilla selityksilla.

PC-kayttaja-lehti

Viime vuonna PC-kayttaja-
lehti ilmestyi vain yhtena nume-
rona. Syyna tahan ei ollut mi-
kaan muu kuin jutrupula: jasen-
lehtemme kokoamisen on perin-
teisesti hoitanut yhdistyksen
hallitus, jolla ei valitettavasti ole
aina riittanyt tarpeeksi aikaa ja
innostusta lehden toimittami-
seen. Jasenistolta saamamme
palautteen perusteella olen kui-
tenkin ymmartanyt, etta tilausta
tasokkaalle jasenlehdelle on,
joten yritamme ryhdistaytya.

Palautetta ja juttuideoita saa
lahettaa hallitus@pcuf.fi
osoitteeseen.

Aurinkoista kevatta!

Henrik "Pablo" Ahlgren
<pablo@pcuf.fi>
puheenjohtaja
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Jasenristeily 15. -16.1.1998

PC-Kayttajat ja Suomen
Unix-kayttajain yhdistys
(FUUG) jarjestivat yhteisen
jasenristeilyn 15. - 16.1.1998
Helsingista Viking Linen Cinde-
rella -laivalla. Kerhojen jasenia
oli paikalla yhteensa lahes 50.
Risteilyn aiheena oli Unix toi-
mistokaytossa. Ohjattu ohjelma
koostui esitelmista, nayttelyista
ja paneelikeskustelusta.

Paikalle oli kutsuttu laite-
toimittajia esittelemaan Unixin
toimistoratkaisuja. Paikalla oli-
vat Sun Microsystems:n Simo-
Pekka Lahtinen ja Jyrki Niek-
kamaa seka Peter Walker Instru
Data Oyrsta. Alan kirjallisuutta
ja ohjelmistoja myyvaa Dataclub
Oy:ta edusti Jyri Koskinen.

Simo-Pekka Lahtinen esitteli
Sunin Java-tuotteiden taustaa ja
perusteita. Laite- ja toteutusrat-
kaisulla itsessaan ei yleensa ole
valia, vaan tarkeimpiin tekijoihin
kuuluvat:

- tietyt asiat on saatava teh-
dyksi

- varattu budjetti
- ohjelmistojen saatavuus
Javan etuna on sen sovel-

luksille tarjoama yhtenainen
ymparisto eri jarjestelmissa aina
JavaStationeista suurkoneisiin
asti. Taman pitaisi helpottaa
sovellusten kehittamista, silla
yhteen jarjestelmaan Javalla
toteutetun sovelluksen pitaisi
toimia muissakin jarjestelmissa,
joissa Java toimii.

Java on suosittu, vaikka se on
ollut olemassa vasta noin 800
paivaa. Suosita kuvaavaa on, etta
tana aikana on Javasta ilmesty-
nyt keskimaarin kirja paivassa ja
kirjoja on myyty jo yli miljoona

kappaletta. Javalla tehtyja sovel-
luksiakin on alkanut ilmestya.
Erityisesti Unixissa toimivia
Java-sovelluksia ovat tehneet
ainakin Applixware ja Lotus.

Peter Walker kuvasi taustaksi
tietojenkasittelyn arkkitehtuurin
muuttumista, joka vaikuttaa
kaytettaviin ratkaisuihin. Suun-
tauksena on ollut keskitetyn
arkkitehtuurin korvautuminen
ensin asiakas/palvelin
arkkitehtuurilla ja myohemmin
verkkomaisella arkkitehtuurilla.
Keskitetyssa arkkitehtuurissa on
keskuskone ja siihen kytketyt
yksinkertaiset paatteet. Asia-
kas/palvelin-arkkitehtuurissa osa
toiminnoista on keskitetty pal-
velimiin ja osa on hajautettu
asiakaskoneisiin (usein PC).
Verkkomaisessa arkkitehtuurissa
toimintoja voidaan sijoittaa var-
sin vapaasti, vaikka yleensa osa
koneista toimii palvelimina.

Tietojenkasittelyn arkkiteh-
tuurin muuttuminen on riippunut
merkittavasti tietoliikenneteknii-
kan kehittymisesta, silla hajau-
tettu jarjestelma vaatii yleensa
nopeampaa tiedonsiirtoa kuin
keskitetty jarjestelma. Nykyisin
yleistyvaa verkkomaista arkki-
tehtuuria ovat edistaneet muun
muassa internet, www ja Java.

Suurin osa jarjestelman ko-
konaiskustannuksista tulee sen
hallinnasta. Laite- ja ohjelmisto-
kustannusten osuus on pieni, kun
jarjestelmaa kaytetaan ja yllapi-
detaan kauan. Jotta kustannukset
saadaan pidettya kurissa, pyri-
taan luonnollisesti vahemman
hallintaa vaativiin jarjestelmiin.
Talloin yksinkertaiset ja vahan
hallintaa vaativat laitteet, esi-

merkiksi verkkotietokoneet tai
verkko-PC:t voivat olla sopivia.

Walkerin mukaan SCO:n
UnixWare 7-kayttqjarjestelma
soveltuu hyvin verkkomaiseen
arkkitehtuuriin, onhan SCO
markkinajohtaja Intel- pohjaisis-
sa Unix-palvelimissa 70 %
osuudellaan.

Nayttelytiloissa Sun esitteli
JavaStation verkkotietokonei-
taan ja Solaris-palvelimia, joissa
voi kehittaa ja suorittaa Java
ohjelmistoja. Dataclub esitteli
Unix-aiheista kirjallisuutta ja
Linuxille sopivia ohjelmistopa-
ketteja ApplixWare ja Redhat
5.0.

Paneelikeskustelussa Simo-
Pekka Lahtinen, Jyrki Niekka-
maa, Peter Walker, Jyri Koski-
nen, Telen Ilkka Siissalo ja
FUUG:n Paavo Muranen kasit-
telivat aihetta: mita unix-
maailmalla on tarjota toimisto-
kayttoon. Keskustelussa todet-
tiin, ettei Unixille ei ole nyt eri-
tyisemmin toimistotyokaluja,
koska Microsoft hallitsee mark-
kinoita Windows-
kayttojarjestelmallaan ja toimis-
to-ohjelniillaan. Unixin ominta
aluetta ovat talla hetkella levy-
palvelimet ja erityisesti internet-
palvelimet. Kuitenkin esimer-
kiksi Javan yleistyminen voi
muuttaa tilannetta. Yleisena
toteamuksena Unixin kayton
edistamiseksi oli, etta FUUG:n
ja PC-kayttajien tulisi toimia
enemman tietokoneiden tavallis-
ten kayttajien ehdoilla.

Esa Karkkainen
<karkkes@pcuf. fi>
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Digitaalikamerat tulevat

Uusi digitaalitekniikka on
taas kaatamassa vanhoja teknii-
koita unholaan - talla kertaa
kyseessa on valokuvaus. En-
simmainen valokuva otettiin
Ranskassa 1840-luvullajatuol-
loin kuten edelleen nykyaankin
kuva tallentuu valolle herkkien
kemikaalien muutoksina. Tahan
ollaan vihdoinkin saamassa
muutos.

Kemiallinen menetelma

Kemiallisessa valokuvaus-
menetelmassa kuva talletetaan
filmille, jonka toiminta perustuu
valoherkkiin hopeayhdisteisiin.
Valokuvien saamiseksi pitaa
ostaa kallis filmi, kuvata se ja
maksaa viela kaiken lisaksi it-
sensa kipeaksi kehittamisesta ja
kopioinnista. Valokuvaaminen
tulee kalliiksi vaikkei haluttaisi
muita kuin ns. nappailykuvia.
Filmi maksaa noin markan ruu-
dulta, kehitys taas jopa 1,20 mk,
kopiointi taas jopa 1,50 mk.
Yhteensa valokuvaaminen mak-
saa siis 3,70 mk ruudulta. Se ei
ole halpaa lystia etenkaan sil-
loin, jos kuville on yhtaan kayt-
toa digitaalisessa muodossa.

Paperikopioiden skannaami-
nen on joko tyolasta tai kallista.
Sita paitsi, tavallisten kymppi-
kuvien teravyys on niin huono,
etta niista ei saa millaan skarppia
skannausjalkea. Negoja tai dioja
varten on jo olemassa muutaman
tuhat markkaa maksavia skanne-
reita ja Kodakilla on toki Photo-
CD -palvelu, jossa yhden digi-
taaliseen muotoon skannatun
ruudun hinnaksi tulee keski-
maarin 7-8 mk filmin kehityksen
yhteydessa. Mutta siinakin tarvi-

taan edelleen filmia ja viikon tai
kahden odotus kuvien saami-
seksi.

Kodakin huippulaatuisen
Photo-CD:n lisaksi (suurin nor-
maaliresoluutio 3000 x 2000
pistetta) on nykyisin saatavissa
myos kuvavalmistamoiden te-
kemia skannauksia. Tahan asti
ne on toimitettu korpulla ja reso-
luutio on ollut vaivaiset 600 x
400, mutta nyt IFI on alkanut
tarjota myos 1200 x 800 tark-
kuuden skannausta CD:lla. Sen
hintakin on (ainakin tarjouksis-
sa) hyvin kohtuullinen 40
mk/filmi.

Tosiasia on kuitenkin se, etta
vanha hopeatekniikka on aikansa
elanyt nykyisen digitaalisen
maailman aikaan. Hopeatekniik-
ka on hidasta, huippulaatuista ja
kallista. Hitauden huomaa siita,
etta nopeimmillaankin pitaa
odottaa jopa tunti, ennen kuin
kuvat saa kehitettyina kateensa.
Nopea tunnin kehitys on toki
aina myos kallein. Halvemmalla
selviaa, jos tyytyy odottamaan
kuviaan viikon verran. Jos taas
haluaa kuvansa valmiiksi skan-
nattuina, niin Kodakilta menee
vahintaan viikko ja joskus kak-
sikin Photo-CD:n tekoon. Nope-
ampiakin tahoja on, mutta ne
ovat sitten selvasti kalliimpia.
Mita pitaisi tehda, jos haluaa
seka saastaa luonnonvaroja
(hopeaa), rahaa ja aikaa?

Digitaalinen menetelma

Digitaalinen valokuvaus pe-
rustuu valoherkkiin puolijoh-
teisiin, jotka muuntavat kameran
objektiivin piirtaman kuvan suo-
raan digitaaliseen muotoon. Nain

syntyva kuvainformaatio tallete-
taan kameran muistiin, josta se
voidaan myohemmin siirtaa
eteenpain esim. tietokoneelle
kasiteltavaksi.

Saasfoa

Heti huomaa, etta enaa ei
tarvita filmia, kehitysta eika
juuri kopiointiakaan. Periaat-
teessa rahansaasto on talla taval-
la vahintaan 3,70 mk kuvaa
kohti tai, jos laskelman ulottaa
digitaaliseen kuvaan asti, perati
luokkaa 7 mk per kuva.

Erityisen suuriksi saasto tulee
sellaisissa tapauksissa, joissa
kuvataan paljon ja kuvat pitaa
joka tapauksessa saada tavalla
tai toisella digitaaliseen muotoon
esimerkiksi taittoa varten. Tyy-
pillinen esimerkki olisi vaikka
tuoteluettelon teko: kuvataan
sata- tai tuhatmaarin kuvia
muutaman kerran vuodessa jul-
kaistavaa luetteloa varten. Jos
kuvataan vaikka 500 kuvaa kuu-
desti vuodessa eli yhteensa 3000
kuvaa, niin jo 7 mk:n saastolla
kuvaa kohti vuosisaasto on mel-
koinen: 21000 mk.

Laitteet viela kalliita

Jarjestelmakameraan sopivat
dataperat maksavat viela toistai-
seksi luokkaa 30-160 kmk, joten
ne sopivat vain todelliseen am-
mattikayttoon. Sen sijaan kiin-
teapolttovaliset tai pikkuzoomil-
la varustetut ns. kinokoon kom-
paktikameroita vastaavat tuotteet
ovat jo talla hetkella muutaman
tuhannen markan hintaluokassa.
Koska kyseessa on uusi ja kehit-
tyva elektroninen tekniikka,
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voidaan odottaa jopa roimaakin
hintojen laskua vuoden tai kah-
den kuluessa.

Halvin digitaalikamera Suo-
messa on ollut kaupan hintaan
1295 mk. Talla hinnalla ei tie-
tenkaan saa mitaan huippuhienoa
varkkia, mutta alkuun paasee jo
sillakin. Tosin huomen-
na/kuukauden paasta/ensi vuon-
na se on taas paljon halvempi.

Hieman parempaan resoluu-
tioon pystyvat kamerat maksavat
talla hetkella 2000-4000 mk ja
riittavalla resoluutiolla n. 6000
mk.

Pieni koko tarkeaa

Kameran koko on tarkea,
mita pienempi ja kevyempi laite,
sen parempi. On paljon muka-
vampaa, jos kamera mahtuu
esim. taskuun ja painaa vaikka
150 g, kuin jos se on kulmikas,
suuri ja painava. Periaatteessa ei
pitaisi olla mitaan estetta suunni-
tella digitaalikompaktikamerasta
vahintaan yhta pienta kuin ny-
kyisista tavallisista kompakti-
kameroista. Kinokoon kompak-
tikameran koolle asettaa alarajan
kaytetyn filmiruudun ja -rullan
koko: ruutu on 36 mm ja filmi
taas 35 mm levea. Digitaalika-
meroissa kuvailmaisinpiiri on
yleensa pienempi kuin 10 x 10
mm.

Digitaalikameraan pitaa ku-
vailmaisimen lisaksi saada
mahtumaan tarvittava elekt-
roniikka ja muistivaline, joka
korvaa normaalikameran filmin.
Nama toki vaativat jonkin verran
tilaa ja massaa, mutta eivat mi-
taan mahdottomia. Pienimmat
vaihdettavat kameroiden muisti-
kortit ovat kooltaan vain n. 3 x 4
cm ja vain muutaman millimet-
rin paksuisia eli digitaalikamera
voisi teoriassa olla vaikkapa vain
tulitikkuaskin kokoinen.

Resoluutio

Kuvailmaisinpiirin resoluutio
eli tarkkuus ratkaisee, miten
tarkkoja kuvista voi tulla edellyt-
taen, etta objektiivin piirtokyky
on vahintaan yhta hyva. Tieto-
tekniikasta poiketen kameran-
valmistajat ilmoittavat kayttami-
ensa kuvailmaisinpiirien kuva-
pisteiden kokonaislukumaaran
eika vaaka- ja pystysuuntaisten
pisteiden maaraa, kuten yleensa
on totuttu. Markkinoilla olevissa
kompaktidigitaalikameroissa on
kaytossa ainakin seuraavia reso-
luutoita:

Resoluutio Kuvapistei-
ta

320 x 240
493 x 373
501 x 370
512 x 480

x 480
504

768 x 576
832 x 600

x 768

640
756 x

1024
1152
1280

x 864
x 960

76800
183889
185370
245760
307200
381024
442368
499200
786432
995328
1228800

Halvin, 1295 markan, kamera
kayttaa 493 x 373 pikselin tark-
kuutta. Tallaisella kameralla
paasee kylla kokeilemaan digi-
taalikuvausta, mutta kuvien laa-
dulta ei kannata odottaa kovin
paljoa. Hyvin yleisia ovat 640 x
480 pikselin kamerat. Naista-
kaan ei ole paljon muuhun kuin
kokeiluun - mm. Kodak on
paattanyt lopettaa taman reso-
luution kameroiden myynnin,
koska ne eivat tayta asiakkaiden
odotuksia. Vahintaan 1024 x 768
kuvapisteen digitaalikompakteja
on talla hetkella markkinoilla
muutamia eri valmistajilta: Ag-
fa, Kodak, Fuji, Olympus. Ta-
man laatuluokan kameroista voi
odottaa paljon vuoden parin
aikajanteella hintojen halvennut-
tua jarkevalle tasolle.

Kuvien talletus

Kameraan kerralla tallettuvi-
en kuvien lukumaaran pitaisi
olla riittavan suuri. Filmikame-
roillahan kuvaamme yleensa
joko 24 tai 36 kuvan filmeja ja
niiden kayttoon on totuttu. Digi-
kamerankin pitaisi pystya vahin-
taan samaan.

Joihinkin kameroihin ei mah-
du kuin viisi tai kuusi kuvaa ja
sen jalkeen ne on siirrettava
tietokoneelle talteen tai havitet-
tava. Tassa ei ole jarkea, vaan
kuvia pitaa mahtua ainakin pan-
kymmenta kerrallaan. Jos kame-
ra kayttaa muistivalineenaan
tavallisia vaihdettavia flash-
muistikortteja, niin silloin kuvi-
en lukumaara ei enaa rajoita
kameran kayttoa. Vaihdettavia
muisteja on talla hetkella saata-
vana jo 4 MB ja 8 MB kokoisina
ja kehitys kohti suurempia
muistimoduleita jatkuu varmasti.

Kuvien tiivistys

Kuvat voi tallettaa tiivista-
mattakin, mutta silloin ne vievat
valtavasti muistia ja kameroissa
normaalisti kaytettaviin muis-
teihin naita mahtuukin vain yksi
tai kaksi. Tiivistamattomalle
kuvalle on toisinaan kayttoa
studiossa, jolloin kuva voidaan
siirtaa heti tietokoneelle.

Yleensa kuvat kuitenkin tii-
vistetaan ja suositeltavaa olisi,
etta kaytetty algoritmi olisi jokin
laajasti tunnettu esim. JPEG.
Kameran pitaisi osata tiivistaa
otettuja kuvia ainakin kahdella
tiivistyssuhteella: pieni tiivistys
ja hyva laatu / tehokkaampi tii-
vistys ja kohtalainen laatu. Nai-
den lisaksi olisi toivottavaa, etta
kuvia voisi ottaa myos puolireso-
luutiolla. Jos kameran normaali-
resoluutio on vaikka 1024 x 768,
niin sen pitaisi kyeta ottamaan

sj
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kuvia myos tarkkuudella 512 x
384 pikselia. Aina ei naet tarvita
huippulaatua vaan hieman huo-
nompikin kuva riittaa, kunhan
niita voi ottaa tarpeeksi monta.

Tiivistyssuhde ja resoluutio
maaraavat sen, miten paljon tilaa
kuva vaatii kameran muistista.
Joskus tarvitaan vain muutama
huippulaatuinen kuva, mutta
joskus taas tarvittaisiin vain
nappailykuvia ja paljon. Jos
kamera osaa tallettaa kuvat kah-
della tiivistyssuhteella ja kahdel-
la resoluutiolla, niin silloin ku-
vaajalla on laajat mahdollisuudet
valita, kuinka monta kuvaa ka-
meralla voi kerrallaan ottaa.
Vaihtoehdot voisivat olla vaik-
kapa: tiivistamattomia taysreso-
luution kuvia 2 kpl, tiivistettyja
15 kpl, enemman tiivistettyja 30
kpl, tiivistettyja puoliresoluutio-
kuvia 60 kpl ja enemman tiivis-
tettyja puoliresoluutiokuvia 120
kpl. Siis esimerkiksi. Yhtaan ei
haittaa, vaikka kaikki maarat
olisivat kaksinkertaisiakin.

Tietysti kameran pitaa osata
kasitella kuvamuistiaan niin
fiksusti, etta otettuja kuvia voi
poistaa muistista ja vapauttaa
tilaa uusille kuville.

Kuvien siirto pc:lle

Kuvat voi siirtaa tietokoneel-
le periaatteessa 6 tavalla:

sarjakaapelia pitkin
(hidasta, mutta toimivaa - tarvi-
taan vain kaapeli ja ohjelmisto)
tai rinnakkaiskaapelia pitkin
(edellista nopeampi, periaattees-
sa)

* PC-kortin kautta (voi olla
tehokas ja nopea, PC-
korttipaikkoja on kuitenkin
yleensa vain kannettavissa mik-
roissa)

* levykkeella (kamera voi
tallentaa kuvat suoraan tietole-
vykkeelle, periaatteessa yksin-

kertainen ja helppo, levykkeita
on riittavan paljon, mutta kame-
rasta tulee varsin kookas)

* PC-korttipaikkaan sopivalla
kiintolevylla (kallis, nopea, sah-
kokulutus?)

* infrapunayhteydella
(periaatteessa sama kuin sarja-
kaapeli, mutta kaapelia ei tarvita,
sen sijaan tarvitaan kyllakin
infrapunavastaanotto tietokonee-
seen)

* levykeasemaan sopivalla
adapterilla

Kuvien siirtoon kaytettavan
ohjelmiston pitaisi olla sen ver-
ran fiksu, etta se osaa siirtaa
kaikki kameran muistissa olevat
kuvat PC:lie kaikki yhdella ker-
taa, jonkin valitun joukon tai
vain yhden kuvan. Sen lisaksi
ohjelman pitaisi osata nimeta
kuvatiedostot yksikasitteisin
mutta ymmarrettavin nimin.
Suotavaa olisi myos, etta kame-
ran mukana tulee kayttokelpoi-
nen kuvankasittely-, selaus- ja
arkistointiohjelma.

Sahkonkulutus

Joidenkin kameroiden kaytta-
jat valittavat liian suurta paris-
tonkulutusta. Varsinkin kame-
roiden nestekide-etsimet tuntu-
vat kuluttavan kohtuuttomasti
sahkoa. Kun ennen vanhaan
kameraan piti vaihtaa 24 kuvan
valein filmi, niin nyt pitaa vaih-
taa paristot. Onneksi tama ei
vaivaa kaikkia digitaalikameroi-
ta, mutta on joillakin malleilla
vakava ongelma. Siina tapauk-
sessa kannattaa kayttaa NiMH-
akkuja paristojen asemasta.

Kayttomukavuus

Digitaalikameroihin patee
tietenkin kaikki se, mika filmi-
kameroihinkin. Kameran pitaa
olla pienikokoinen, kevyt, help-

pokayttoinen, automaattinen,
mutta tarvittaessa myos kasisaa-
toinen, optiikan pitaa olla tar-
peeksi hyva, zoom on toivottava,
lahikuvausmahdollisuus on mu-
kava yllatys, vitkalaukaisin,
salama-automatiikka ja ynna
muut kameroista tutut ominai-
suudet saavat toki kuulua myos
digitaalikameroiden varustuk-
seen.

Tulevaisuus

Veikkaan, ettei mene kahta-
kaan vuotta, kun on saatavissa
kayttokelpoisia kompaktidigi-
kameroita kohtuulliseen hintaan.
Koska taas tietokoneiden ja tu-
lostimien oletetaan olevan pian
jo lahes kaikkien kaytettavissa,
niin silloin digikamerat loytavat
oman paikkansa eika yhtaan
haittaa, vaikka niilla voi ottaa
vain digikuvia. Jos kuvasta halu-
aa saada paperikopion, niin se
tulostetaan printterilla, mutta
normaalisti kuvat katsotaan tie-
tokoneen ruudulta. Suuria mul-
listuksia tama muutos tulee ai-
heuttamaan kuvavalmistamoille
ja filmiteollisuudelle, koska
niilta putoaa pikku hiljaa liike-
toiminnan pohja pois.

Linkkeja

http ://www.kamera-
lehti.fi/opas/digi.html Kamera-
lehden vuoden 1998 osto-oppaan
digitaalikameraluettelo.

http://www.orchidlink.com/di
gitalphotography/digicam.htm
Yhdysvaltalainen digitaalikame-
ravertailu, hyvin ajan tasalla ja
sisaltaa hyvat linkit valmistajie-
nesittelysivuille.

28.3.98 Ari Jarmala
<j armala@pcuf. fi>
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PC-kayttajat ry

Toimintakertomus 1997

1. Yleista

Yhdistyksen neljastoista
toimintavuosi sujui pitkalti ai-
empina vuosina hyvaksi todetun
linjan mukaisesti.

2. Luottamushenkilot

Hallituksen puheenjohtaja: Hen-
rik Ahlgren

Hallituksen jasenet: Mikko Aho-
nen, Sami Einola, Lauri Laiti-
nen, Jari Nopanen (PCUF:n yl-
lapito), Ari Jarmala
(varapuheenjohtaja), Heikki
Raussi (tiedotusvastaava),
Tero Wiheriakoski

Hallituksen varajasenet:
Jyri Lindroos (sihteeri ja
taloudenhoitaja), Mauno Tuohi-
niemi (jasensihteeri),

TTL:n liittokokousedustajat: Ari
Jarmala, Jyri Lindroos, Heikki
Raussi, Mauno Tuohiniemi

Tilintarkastajat: Esa Karkkainen,
Hannu Maattanen

Varatilintarkastajat; Turjo Tuo-
hiniemi, Hannu Poikonen

Yhdistyksen hallitus kokoon-
tui vuoden aikana seitseman
kertaa.

3. Saantomaaraiset ko-
koukset

Kevatkokous pidettiin 1997-
03-19 Atk-instituutissa Helsin-
gissa. Kokouksessa kasiteltiin
saantomaaraiset toimintavuoteen
19961iittyneetasiat.

Syyskokous pidettiin 1997-
11-26 Atk-instituutissa. Kokouk-
sessa kasiteltiin saantomaaraiset
toimintavuoteen 1998 liittyvat
asiat: toimintasuunnitelma, ta-
lousarvio ja henkilovalinnat.
Syyskokouksessa kuultiin myos
Lauri Laitisen laatima esitys
yhdistyksen jasenrakenteesta.
Kokouksen jalkeen hallitus ja
muutama aktiivinen jasen vietti-
vat pikkujouluja ravintola Van
Goghissa.

4. Jasenmaara

PC-kayttajien jasenia oli
vuoden alussa (1997-01-03)
3089 ja vuoden lopussa (1997-
12-31) 3338. Naista yhteisoja-
senia oli 12, itse maksavia henki-
lojasenia 1928, tyonantajien

maksamia henkilojasenia 270,
opiskelijoita 409, itse maksavia
lisajasenia 511, tyonantajien
maksamia lisajasenia 129 seka
67 perhejasenta.

Kaikki yhdistyksen jasenet
kuuluivat Tietotekniikan liittoon.

5. Teemailta-ja vierailu-
toiminta

PC-kayttajat jarjesti kuusi
teemailtaa Atk-instituutin salis-
sa, jonka Kiinteisto Oy Opetusta-
lo ystavallisesti tarjosi yhdistyk-
sen kayttoon. Yhdistyksen ja-
senet tutustuivat tana vuonna
neljaan yritykseen vierailujen
muodossa.

Teemaillat

helmikuu
Lyhyt johdatus UNIXiin
maaliskuu
Digitaalikamerat
huhtikuu
Virukset ja tietoturva
toukokuu
Java-ohj elmointikieli
lokakuu
Unixin editorit: Emacs ja vi
marraskuu
Kaapelimodeemipalvelu

(Helsinki-Televisio)
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Yritysvierailut

tammikuu
Helsingin aikuisopisto
maaliskuu
ISDN (HPY)
lokakuu
Postipankki
marraskuu
Aldata
Kesakuussa jarjestettiin myos

pentankkiturnaus aurinkoisessa
Kaivopuistossa.

6. Julkaisutoiminta

PC-KAYTTAJA-lehtea saa-
tiin toimintavuonna 1997 jul-
kaistua vain yksi numero. Talla
kertaa PC-KAYTTAJA-lehti
tehtiin yhteistyossa Suomen
Unix-kayttajain yhdistyksen
(FUUG) kanssa. Tapahtumista ja
muista ajankohtaisista asioista
tiedotettiin kahdella jasenkirjeel-
Ifi.

Yhdistyksen tiedotteita jul-
kaistiin jo vakiintuneeseen ta-
paan yhdistyksen Web-sivuilla

(Hyperlinkki
http://www.pcuf.fi
http://www.pcuf.fi) seka pc-
tiedote-sahkopostilistalla.

7. Tietoliikennetoiminta

Yhdistyksen pyorittama
PCUF-jarjestelma (pcuf.fi) toimi
koko vuoden levyrikosta johtu-

nutta kayttokatkoa lukuunotta-
matta. Vuonna 1987 perustettu
PCUF on yksi pisimpaan Suo-
messa yhtajaksoisesti toimineis-
ta BBS- ja Internet-palveluita
tarjoavista jarjestelmista, ja sille
on muodostunut vakiintunut ja
uskollinen kayttajakunta.

Mahdollisuus hankkia ns.
UNIX-shell-tunnus yhdistyksen
koneeseen oli suosittu myos
vuonna 1997. Vuoden lopussa
shell-tunnuksien maara oli jo
noin 800. Shell-tunnuksen halti-
joilla on mm. mahdollisuus ottaa
Internet-yhteyksia omalta ko-
neeltaan, lahettaa ja vastaanottaa
sahkopostia, laatia omat kotisi-
vut Internetiin, seka kayttaa
monipuolisia UNIX / Linux-
ohjelmia.

8. Yhteydet muihin jarjes-
toihin

Yhdistyksen liittokokous-
edustajat osallistuivat Tieto-
tekniikan liiton liittokokouksiin.

Suomen Unix-kayttajien
(FUUG ry) kanssa pidettiin yh-
teistyokokous, joka poiki Unix-
aiheinen risteilyn tammikuussa
1998.

PC-kayttajat on tarjonnut
muille Tietotekniikan liiton ja-
senyhdistyksille mahdollisuutta
sijoittaa omat Web-sivunsa PC-
kayttajien palvelimelle. Tata

mahdollisuutta hyodynsivat Da-
tanomit, LATKY ja Sytyke.

9. Talous

Yhdistyksen toiminta rahoi-
tettiin lahes yksinomaan jasen-
maksuilla, jotka vuonna 1997
olivat seuraavat:

varsinainen 280,
henkilojasen

opiskelija 180,
tai tyoton

toissijainen 70,
jasen

perhejasen 70,

Yhteisojasenten maksut oli-
vat 1300 markasta 5000 mark-
kaan riippuen yhteison koosta.

Yhdistyksen talouden suurin
menoera oli Tietotekniikan liiton
jasenmaksut, joilla kustannettiin
liiton tarjoamat jasenetulehdet,
jasenmaksujen kerays ja jasen-
rekisterin yllapito. Esimerkiksi
varsinaisesta henkilojasenesta
yhdistys maksoi liitolle 238
markkaa liiton jasenmaksua.

Yhdistyksen talous pysyi
vuoden mittaan vakaalla pohjal-
ia.

PC-kayttajat ry
hallitus
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Tuloslaskelma

PC-Kayttajat ry
01.01.1997-31.12.1997

VARSINAINEN TOIMINTA

TOIMINNAN 1 TUOTOT
Jasenmaksut

TOIMINNAN 1 KULUT

Muut kulut
Toimistokulut
Kokouskulut
Muut kulut
PC-Kayttajat lehden kulut
Jasenkirjeen kulut
Jasenkirjeen postitus
Purkin modeemilinjojen perusmaksut
HPY:n dataliityntakustannukset
Verkkomaksut (EuNet - Clinet)
Purkin energiakustannukset
Pienet tarvehankinnat purkkiin
Vakuutus
Retkikulut

RAHOITUSTUOTOT
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot

RAHOITUSKULUT
Muut rahoituskulut

POISTOT
Poistot, koneet ja kalusto
Poistot aineettomista oikeuksista
Poistot muista pitkavaikutteisista

1 633,90
3 267,00
1 406,10
14 879,00
1 924,90
4 411,30
12 662,70
8 911,68

18 000,00
2 000,00
2 880,00
219,00
-800,00

891,90
0,00

284,00

15 140,20
396,00
689,50

133 746,00

J

-71 395,58

62 350,42

891,90

-284,00

62 958,32

-16 225,70

J>

VAPAAEHTOISTEN VARAUSTEN MUUTOS

Tilikauden voitto / tappio 46 732,62



PC-Kayttaja 1/1998 Sivu11

Tase

PC-Kayttajat ry
31.12.1997

VASTAAVAA

Kayttoomaisuus ja muut
pitkaaikaiset sijoitukset

Aineettomat hyodykkeet

Aineelliset hyodykkeet
Konttorikoneet ja kalusto 35 327,13
Muut aineelliset hyodykkeet 2 218,00

37 545,13
Kayttoomaisuusarvopaperit ja muut
pitkaaikaiset sijoitukset
Osakkeet ja osuudet 18 313,00

18 313,00

Vaihto- ja rahoitusomaisuus

Saamiset

Rahoitusomaisuusarvopaperit

Rahat ja pankkisaamiset 97 405,80

153 263,93

PC-Kayttajat ry
TASE 31.12.1997

VASTATTAVAA

Oma paaoma
Edell. tilikausien voittovarat 106 458,31
Tilikauden voitto/tappio 46 732,62

153 190,93

Vieras paaoma

Lyhytaikainen
Ostovelat 73,00

73,00

153 263,93



JOUKKOKIRJE
TTL RY/0017185
KIRAVUO KARI AARNE
RUUKINLAHDENT.7 A 13

00200 HELSINKI

PC-kayttajat ry
PL 494
00101 Helsinki

Tietotekniikan liitto ry,
PL 68, 02601 Espoo
puh. (09) 476 5800

LIITYN
PC-KAYTTAJAT RY:N
JASENEKSI

Nimi ja osoitetiedot (jasenpostitusta varten)

Taydellinen nimi (puhuttelunimi alleviivataan)

Puh. toihin Puh. kotiin Syntymaaika (ppkkvv)

Sahkopostiosoite

Ammattinimike

Jasenlaji

[ ] Henkilojasen,
maksan itse

[ ] Perhejasen, ei niton
samassa taloudesta

Nimi:

Jasennumero:

Tyonantaja maksaa

[ ] Henkilojasen
Jasenmaksu voidaan veloittaa

tybnantajalta vain mikali tama

liiton yhteisojasen.

Tyonantajan Jasennumero:

Paivamaara

[ ] Opiskelija, opiskelu paatoimista (paivisin)
vahintaan vuoden loppuun jatkuvaa, opiskelu-

todistuksessa nakyvilla arvioitu valm. Vuosi

[ ] Lisajasen, olenjasenena Tietotekniikan
liittoon kuuluvassa yhdistyksessa.

Jasennumeroni:

Tyonantaja

Tyonantajan virallinen allekirjoitus

ja nimen selvennys

Allekirjoitus ja nimenselvennys

Liittymisohjeita:
- jaseneksi voi liittya talla

tai tayttamalla tiedot www-
http://www.pcuf.fi/lomake.html

- liiton jasenpalvelut (mm.
alkavat n. 2-3 viikon kulues J
liittymisesta

- eroamisesta pyydetaan
kirjallisesti

- Jasenmaksu laskutetaan hit
toimittamalla tilisiirrolla

- jasenmaksuja ei palauteta
- kysy lisaohjeita liiton

puh. (09) 4765 8530

- Tunnus PCUF-koneeseen
PCUF-koneen
kautta, kayttajatunnus: uusi

- PCUF-koneessa Internet-
- Lisatietoja PC-kayttajat ry:sta

PCUF:sta sahkopostitse
lnfo@pcuf.fi tai
050331 1419

- PCUF-koneen
(09)586 1512

Tietojen luovutus
[ ] saa luovuttaa
[ ] ei saa luovuttaa

Tietoviikko-lehden lisaksi
toiseksi jasenmaksuun
lehdeksi
[ ] MikroPC:n
[ ] Tietoverkon
[ ] ei toista lehtea (alempi

Jasenmaksut 1998
• Henkilojasen (sis. Tietoviikko seka MikroPC tai Tietoverkko) 340,-
• Opiskelijat (sis. Tietoviikko seka MikroPC tai Tietoverkko) 240,-
• Lisajasen ja perhejasen (ei sis. lehtia) 75,-
• Henkilojasen (sis. Tietoviikko) 295,-
• Opiskelijat (sis. Tietoviikko) 195,-

Palauta lomake suoraan Tietotekniikan liittoon !


