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Paakirjoitus

Taman jasenlehden piti olla
alun perin numero 2/98, mutta
taas normaaliin tapaan julkaisu
viivastyi ja tastapa tulikin 1/99.
Koska kuitenkin tama tulee ulos
jo nain varhain alkuvuodesta, on
mita ilmeisinta, etta tana vuon-
na ehditaan pukata ulos kenties
jopa kolmekin lehtea.

Tassa lehdessa on tietoja myos
kevaan 1999 toiminnasta, joten
tana talvena ei laheteta erityista
jasenkirjetta kuten aiempina
vuosina. Yhdistyksen toimin-
nasta tiedotetaan myos Tieto-
viikko -lehdessa, joten kannat-
taa seurata siina julkaistavaa
Tietotekniikan liiton jasenpals-
taa.

Ari Jarmala
paatoimittaja
22.1.1999
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Kevaan 1999 toimintakalenteri

Teemaillat
Teemaillat pidetaan ATK-Instituu-
tin tiloissa, Rautatietaisenkatu 5.
Ita-Pasilassa Helsingissa. Katso
luokka alakerran ilmoitustaululta.
Tilaisuudet alkavat klo 17.00 -
17.15.

SOT-Linux
Helmikuussa 23.2.1999 klo 17
Kerrataanpa suomenkielinen Linux
nyt toivottavasti paremmalla onnel-
la. Aiheesta tulee kerto maan meil-
le Suomen Ohjelmistotyo Oy:n
asiantuntija.

Kevatkokous ja BSD-teemailta
Maaliskuussa 24.3.1999 klo 17
Kevatkokouksen jalkeen paneudu-
taan BSD-Unixiin: Linux ei ole ai-
noa vapaastilevitettava UNIX-tyyp-
pinen kayttqjarjestelma. Nyt tutus-
tumme Free-BSD -versioon
UNIX:ista. Alustajana Henrik Ahl-
gren.

PC-jukebox
Huhtikuussa 29.4.1999 klo 17
PC:sta on kehittynyt vakavasti otet-
tava haastaja kotistereoille. Teema-
illassa kasitellaan mm. MPEG-mu-
siikin koodausta ja soittamista ja
siihen tarvittavia ohjelmia. Demoja.
Tekijanoikeuskysymykset. Alustaji-
na Henrik Ahlgren ja Ari Jarmala.

Perl-ohjelmointi
Toukokuussa 26.5.1999 klo 17
Perl on kaytetyimpia web-serveri-
en ohjelmointikielia. Perl on lisaksi
ilmainen. Perl-ohjelmointi teemail-
ta on Perlin yleisesittely. Osallistu-
jilla oletaan olevan jonkin muun
proseduraalisen ohjelmointikielen
(Pascal, C, jne..) tuntemusta. Alus-
tajana Lauri Laitinen.

Kevatkokous

PC-Kayttajat ry:n kevatkokous
kutsutaan taten myos koolle. Ajan-
kohta on 24.3.1999 klo 17. Paikka
on ATK-Instituutti, Helsingissa Ita-
Pasilassa, Rautatielaisenkatu 5,
Messukeskuksen paasisaankaynnin
viereinen talo.

Kokouksessa kasitellaan saanto-
maaraiset tilivuoteen 1998 liittyvat
asiat eli
toimintakertomus
tilinpaatos
tilintarkastajien lausunto

Vierailut

Vierailut ilmoitetaan Tietoviikko-
lehdessa tai myohemmin lahetetta-
vassajasenkirjeessa.

llmoittautuminen

Jos vierailulle vaaditaan etukateisil-
rnoittauturnista, ilmoittaudu vii-
meistaan viikkoa ennen yhdistyksen
sihteeri Esa Karkkaiselle, puh. 0400
550 356, sahkoposti karkkes(5)pcuf.fi.
Kerro nimesi, yhteystietosi jamihin
tilaisuuteen olet ilmoittautumassa.
Jos et paase mukaan, muista peruut-
taa ilmoittautumisesi!

Seuraa myos Tietoviikko -
lehtea

Tietoviikko on saantqjemme mu-
kaan myos yhdistyksen virallinen
tiedostuskanava. Seuraa siis lehtea
ja erityisesti siina ajoittain julkais-
tavia Tietotekniikan liiton jasentie-
dotteita, koska kaikkia toimintaam-
me liittyvia ilmoituksia ei aina saa-
da mukaan naihin henkilokohtaisiin
lehtiin ja kirjeisiin.
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SET Secure Electronic TransactionTM

Globaalin korttimaksujarjestelman hyddyt korttiyhtiolle,

kortinhaltijalle ja kauppiaalle

SET:n tausta

Kansainvaliset korttijarjestot
Visa International ja MasterCard
International yhdistivat voiman-
sa SET-standardin kehittamisen
hyvaksi helmikuussa 1996. Stan-
dardin ensimmaista versio SET
l.Ojulkaistiinkesakuussa 1997.
Hataisimmat ehtivat jo julkisuu-
dessa teilata koko hankkeen,
koska varsinaisia tuotantoversi-
oita ohjelmista ei ollut saatavilla
ennenjoulukuuta 1997.

Tosiasiassa kehitystyota kui-
tenkin tapahtui koko ajan yli
150:n Visan ja MasterCard / Eu-
rocard jasenen toimesta 43:ssa
maassa eri puolella maailmaa.
Jotkut maat, Suomi etunenassa,
aloittivat pilottejaan jo vuonna
1997 ns. beta-versioilla, jotkape-
rustuivat standardin kehitysver-
sioon.

Nyt puolitoista vuotta standar-
din julkistamisen jalkeen useat
ohjelmistotoimittajat ovat saa-
massa kansainvalisen hyvaksyn-
nan tuotteilleen SETCo:lta, Vi-
san ja MasterCardin perustamal-
ta yhtiolta, johon myos Ameri-
can Express ja JCB Credit Card
Company ovat tulossa lahiaikoi-
na taysivaltaisiksi jaseniksi.
SETCo:ssa tullaan tulevaisuu-
dessa paattamaan SET:n kehitys-
suunnista. Laajat tuotantoonotot
tulevat tapahtumaan ensi vuoden
aikana eri puolella maailmaa - ak-
tiivisimmat ensiksi lueteltuna:
Pohjoismaat, Eurooppa, Austra-
lia, Japani, Aasia, Kanada, USA

ja Etela-Amerikka.
Vertaa tata teknologiahanket-

ta miltei mihin vain yhta laajamit-
taiseen, kymmenen vuoden sisal-
la mahdollisesti jo yli miljardiin
kortinhaltijaan ja kymmeniin tu-
hansiin kauppiaisiin vaikuttavaan
hankkeeseen, on sanottava, etta
vauhti on ollut hurjaa.

Lahelta seuranneena voin ilok-
seni todeta, etta hanke tulee ete-
nemaan huomattavasti nopeam-
min kuin esimerkiksi alykortti-
teknologian kayttoonotto. SET:n
on oltava taalla viela ehka kym-
menienkin vuosien paasta - se
kehittyy varmasti erilaiseksi kuin
tana paivana, mutta niin pitaakin.

Kortilla maksamisen

riskit Internetissa -
liioitteluako?

Missa sitten piilevat ne todelli-
set riskit, jos SET:a ei kayteta,
kysyvat monet aiheellisesti - ris-
tiriitaista tietoa riskeista liikkuu
paljon. Erityisesti on herattanyt
keskustelua se, etta Yhdysval-
loissa muutamat pankit hyvaksy-
vat SSL:n (tietojen salauksen
selaimen ja palvelimen valilla)
kayton riittavaksi turvaksi kort-
timaksuille. Jotta asiaa voitaisiin
verrata kortilla maksamiseen ta-
vallisessa kaupassa, lainaan tas-
sa eraan Ruotsalaisen pankin
elektronisten maksutapojen ve-
tajan huumoripitoista vertausta:

"Maksaminen SSL-suojatussa
yhteydessa on kuin menisin tun-
temattomaan kauppaan ja ilmoit-

taisin myyjalle, etta kortti ja hen-
kilopaperit unohtuivat kotiin.
Vakuuttaisin kuitenkin, etta kir-
joittamani numerosarja tassa la-
pussa on todella minun kortin-
numeroni ja kylla taman nume-
roinen kortti pitaisi myymalas-
sanne ottaa vastaan. Vaikken
haluakaan allekirjoittaa mitaan
tositetta, haluaisin silti maksaa
ostokseni nain. Ai, etta onko
tama kovin turvallista? No, kos-
ka voi olla, etta joku ulkopuoli-
nen nakisi kirjoittamani kortin-
numeron tasta lapusta, sopiiko
suojaukseksi, etta sammutetaan
valot myymalasta?"

SET:n turvallisuus

Kun edellista vertausta hieman
pohtii, tulee monelle varmaan
mieleen, etta riskien analysointi
on jaanytkin monissa lehtien kir-
joituksissa alkupisteeseen. Esite-
taan faktana vaite, etta Interne-
tin ainoa riski on sen avoimuus -
tietoliikennetta voi "helposti"
salakuunnella. Todellisuudessa
ongelmat ovat jotain muuta. Tas-
sa muutamia asioita, mihin
SET:ssa on panostettu turvalli-
suuden osalta:

1 .tunnistetaan kortti-brandi
2.tunnistetaan oikeutettu kortinhal-

tija
3.tunnistetaan kauppias
4.tunnistetaan kortinmyontaja ja

kauppiaan korttiyhtio
S.annetaan asiakkaalle pateva kuit-

ti maksutapahtumasta
6.tilaus- ja maksutiedot eivat muu-
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tu tiedonsiirrossa
7.kauppias ei voi itse luoda maksu-

tapahtumaa ilman kortinhaltijan
hyvaksyntaa

S.kauppiasohjelma ei sailyta mak-
sutapahtumia koskaan selvakieli-
sessa muodossa

9.kaikki maksutapahtumat salakir-
joitetaan

SET:n hyddyt
korttiyhtiolle

Pelkastaan edellisessa listassa
on jo seitseman sellaista asiaa,
joita ei voida tehda globaalisesti
millaan muulla Internetiin tarkoi-
tetulla korttimaksujarjestelmalla
kuin SET:lla. Ensinnakin selvaa
hyotya tulee siita, etta kaikki
maksutapahtumat voidaan tur-
vallisesti varmentaa ja tilittaa re-
aaliajassa konekielisesti.

Suurin yksittainen vaarinkay-
ton syy on se, ettei kortintieto-
jen esittajaa ja kauppiasta voida
tunnistaa Internetissa. Myoskaan
kauppiaan SSL-varmenne ei ker-
ro, etta kauppiaalla on oikeus
ottaakorttimaksujavastaan. Kun
seka kauppias etta kortinhaltija
tunnistetaan korttiyhtion myon-
tamilla SET-varmenteilla, pois-
tuvat ongelmat lahes kokonaan.
SET:ssa kortinhaltijan autenti-
kointi tehdaan lisaksi anonyymis-
ti kauppiaalta - vain kortinmyon-
taja tunnistaa kayttajan ja antaa
vasta sitten hyvaksynnan kaup-
piaalle. Maksusitoumusten "huo-
maamaton" jatkuvuus (esim.
kuukausiveloitus) on toinen eni-
ten ongelmia aiheuttava asia -
pateva kuitti alkuperaisesta mak-
susitoumuksesta on mahdollisten
jalkiselvitysten vuoksi hyva sai-
lyttaa. Ainoastaan SET:ssa voi-
daan kuitti patevasti todeta kuu-
luvaan yksittaiseen tilaus- ja

maksutapahtumaan.

On huomattava, etta vaikka
vaarinkaytokset olisivatkin sum-
maltaan pienia ja menisivat suu-
rimmalta osaltaan kauppiaan vas-
tuulle, vaatii jokainen vaarinkay-
toksen selvittaminen suuren tyo-
panoksen. Yhden tapauksen sel-
vittaminen maksaahelposti sato-
ja markkoja, joten SET tulee
enemman kuin tarpeeseen kort-
tiyhtioille.

SET:n hyddyt
kortinhaltijalle

Kun maksu suoritetaan SET-
kauppiaalle, voi kortinhaltija olla
varma siita, etta kauppiaalla on
sopimus korttiyhtion kanssa ot-
taa vastaan korttimaksuja. Kor-
tintiedot ovat ehdottomasti tur-
vassa, ne salakirjoitetaan 1024
bittisella RSA:lla seka lisana kay-
tetaan OAEP-menetelmaa. Kor-
tintietoja ei jaa kauppiaan tieto-
jarjestelmiin - vain kauppiaan
korttiyhtio voi purkaa kortintie-
tojen salauksen.

Jokaisesta maksusta jaa ohjel-
maan kuitti, jossa on yleensa ku-
vaus tuotteesta, tuotteen summa,
veron osuus, toimitus- ja kulje-
tuskustannukset, loppusumma,
tilausnumero ja kauppiaan tiedot.
Kortinhaltija voi tehda ohjelmas-
ta kyselyn maksuntilasta napin
painalluksella. Maksuntila ker-
too, onko maksu hyvaksytty,
milloin kauppias on tehnyt tili-
tyksen (tavara on lahetetty) tai
onko sovittu maksunhyvitys teh-
ty. SET 2.0:n on tulossa alykort-
tituki, silloin oma varmenne ja
avaimet ovat alykortin sirulla ja
kulkevat kortinhaltijan mukana
helposti kaytettavaksi esimerkik-
si ns. kioskipalveluissa. Yksi tar-

keimmista asioista on tietenkin
se, ettei laskua tarvitse maksaa
ennen kuin tilattu tavarakin on
tullut.

SET;/? hyddyt kauppiaal-
le

Kauppias voi verrata SET:a
kassapaatejarjestelmaan, ilman
sen automaatiohyotyja ei juuri
nykypaivana tule toimeen. Kaik-
ki tapahtumat ovat automaatti-
sesti varmennettuja ja tilitys ta-
pahtuu napin painalluksella tai
sen voi myos automatisoida.
Mikali tavara palautetaan, voi
kauppias tehda hyvityksen sa-
mastajarjestelmasta.

Luottokunta ja yleensakin
SET:ssa mukana olevat korttiyh-
tiot takaavat kauppiaalle mak-
sun, mikali tavara tai palvelu on
virheetonta. Luottokunnan pal-
velupalkkio 1,15 % maksutapah-
tumasta on huomattavasti edul-
lisempi, kuin maailmalla SSL-
pohjoista kauppaa harjoittavilla
pankeilla 3,5 - 9 % (VisaEUrn
tutkimus kesalla 1998).

Yhtena SET:n erikoisuuksista
mainittakoon, etta esimerkiksi
paivittaistavarakaupassa ostaja ja
myyja voivat sopia, etta lopulli-
nen summa voi ylittaa tai alittaa
maaratyn prosentti- tai markka-
maaran, jolloin painoon perustu-
va maksatus voidaan hoitaa hel-
posti.

SET 2.0:n on tulossa paljon
sahkoista kauppaa auttavia muu-
toksia mm. mainitsemani aly-
korttituki, toivottavasti saan ker-
toa niista ensi vuonna lisaa.

Ilkka Laitinen
Projektipaallikko
ilkka.laitinen@luottokunta.fi
http://www.luottokunta.fi/set.html
LUOTTOKUNTA
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Infrapunaratkaisut langattomassa

tiedonsiirrossa

Tama artikkeli on kooste PC-kayttajat ry:n
22.10.1998 pidetysta Infrapunatekniikat ja rat-
kaisut langattomassa tiedonsiirrossa -teemail-
lasta.

Johdanto
Infrapunatekniikka kaytetaan tana paivana mo-

nissa eri laitteissa. Yleisin kayttokohde on var-
maankin kaukosaato, jossa esimerkiksi TV:n ka-
navia vaihdetaan infrapunalla toimivalla kauko-
saatimella. Toinen alue, jossa infrapunan kaytto
yleistyy, on tietokoneiden tiedonsiirto. Useimmis-
sa kannettavissa tietokoneissa onkin jo vakiona
infrapunaportti.

Infrapunavalo
Infrapuna on nakyvaa valoa pidempaa valoa, jota

ihmissilma ei voi havaita. Infrapunalla toimivissa
laitteissa on huomioitava se seikka, etta infrapuna
etenee valon lailla suoraviivaisesti, jolloin tarvitaan
yleensa suunnattu lahetys. Suunnattu lahetys on
yksi infrapunan etuja, koska se kuluttaa vahem-
man energiaa. Infrapunan muita etuja on, etta se ei
aiheuta hairioita kuten esimerkiksi radiotaajuuksilla
toimivat lahettimet. Se on myos sahkoturvallinen,
koska laitteiden valilla ei ole sellaista yhteytta, jon-
ka yli esimerkiksi ylijannitepiikit voisivat valittya.

liikennestandardi. IrDA-jarjestoon on liittynyt nyt
jo yli 160jasenta.

infraredI Data
Association..

IrDA-standardi
Yleisten tietoliikennestandardien puuttuminen

infrapunalla toimivien laitteiden valilla sai aikaan
sen, etta vuonna 1993 alan johtavat laitevalmista-
jat perustuvat Infrared Data Association (IrDA)
jarjeston USAn Kaliforniassa. Yhteison paamaa-
rana on luoda avoin infrapunaa hyodyntava tieto-

IrDA versio 1.0
Ensimmainen versio IrDA-standardista tehtiin

vuonna 1993, jolloin maariteltiin sarjamuotoinen
ja asynkroninen half-duplexia hyodyntava liiken-
nointitapa, jonka maksiminopeus on 115 kbit/s
enintaan yhden metrin etaisyydella. Valittu liiken-
nointinopeus oli helposti hyodynnettavissa sarja-
liikennepiireissa. Versio 1.0:nmukaisestitoimivista
laitteista kaytetaan nimea SIR (Serial Infrared).

IrDA versio 1.1
Vuonna 1995 liikennointinopeutta kasvatettiin

aina 4.0 Mbit/s saakka julkaisemalla uudempi ver-
sio IrDA-standardista. Uudet liikennointinopeudet
ovat yhteensopivia vanhempien kanssa, silla stan-
dard! maarittelee, etta laitteet neuvottelevat alus-
sa kaytettavan nopeuden. Nopeimmista laitteista
kaytetaan nimea FIR (Fast Infrared).

Windows ja IrDA
Microsoft toteutti IrDA tuen Windows 95:een

vasta niin sanotuun SP1 -korjauspakettiin, joka on
vapaasti saatavilla Microsoftin Web-palvelimelta.
Windows 95 :n IrDA sisaltaa COM-paate-emu-
lointiosuuden ja verkkotuen infrapunan kautta.
Windows 98:ssa IrDA-tuki on vakiona.
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Linux ja IrDA

Linux-kayttojarjestelmaan on myos tehty tuki
IrDA-laitteille. IrDA-ajurit vaativat toimiakseen
Linux kernel 2.x version.

SLOT CONNECTOR

9-vin D-sub FEMALE CONNECTOR MALE CONNECTOS

IfOA PC MOTHERBOARD

Kaupalliset IrDA-laitteet

Suomessa alkaa nyt loytymaan kaupallisia
IrDA-laitteita. Katso oheiset linkit.

Yhteenveto
IrDA-protokollaan perustuvalla infrapuna-

yhteydella voidaan siirtaa helposti pienia maaria
tietoa tietokoneiden valilla taikka tulostaa muu-
tamia sivuja IrDA-yhteensopiville kirjoittimille.
Myos puhelimien kytkeminen tietokoneeseen
infrapunan valityksella on varsin kateva tapa.

IrDA-rakennusprojekti
Infrapunaportin voi rakentaa koti-PC:lle varsin

helposti, jos koneen emolevylta loytyy niin sanot-
tu IrDA-liitin. Tallainen liitin on esimerkiksi Inte-
lin PH-pohjaisella AL440LX-emolevyilla. Kysei-
seen liittimeen voi rakentaa SIR-tyyppisen Infra-
punaportin.

Heikki Raussi
raussi@pcuf.fi
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Rakennusprojektissa tarvitaan muutama konden-
saattori ja vastus seka infrapunalahetys- ja vastaan-
ottopiiri. Sopiva infrapunapiiri on esimerkiksi HP:n
HSDL-1000 piiri. Tarvittava kytkentakaavio loy-
tyy piirin tuotekuvauksesta. Erillista virtalahdetta
ei tarvita. Hankalin asia rakennusprojektissa on
HSDL-1000 piirin juottaminen, koska kyseinen
piiri on niin sanottu pintaliitospiiri. Portin raken-
tamisessa tarvittavien osien hinta on noin 100
markkaa.

Teemaillan luentomateriaali
http://www.pcuf.fi/teemailta/infrapuna/

Infrared Data Association
www.irda.org

Windows 95 IrDA-paketti
http://www.microsoft.com/windows/downloads/
contents/Updates/W95IrDA/

Linux IrDA-projekti
http://www.cs.uit.no/~dagb/irda/

HP:n infrapunapiireja
http://www.hp.com/HP-COMP/ir/ir_index.html

Kaupallisia IrDA-laitteita
JetEye
http://www.mobileworld.fi/extended.htm

Irmate210
http://webclub.solutions.fi/"jtkh/ohjaink.htm
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MPEG audio layer 3

MPEG koodattu musiikki alkaa saada y ha laa-
jempaa jalansijaa siksi, etta tietokonepohjai-
set soitto-ohjelmat ovat huomattavasti muka-
vampia kayttaa kuin CD-soittimet tai nauhii-
rit.

Ohjelmat osaavat toki tehda nama toimet myb's
samalla kertaa, jolloin ei tarvita kiintolevylta tur-
haan 700 MB tilapaisia wav-tiedostoja varten.

Ohjelmat

Painvastoin kuin CD-levyille sellaisenaan tallete-
tut musiikkikappaleet, MP3-muotoon talletettu
aani-informaatio on tiivistetty niin, etta se vie tal-
lennusvalineelta tilaa vain murto-osan alkuperai-
sesta musiikki-CD:lle talletetusta tilasta.
CD:lla musiikki on digitaalisesti koodattuna siten,
etta yhdessa sekunnissa musiikkia (lue: aanta) on
44100 naytetta kahdella kanavalla ja 16 bitilla eli
datavuo on 44100 x 2 X 16 b / 8 b/B = 176400 B/
s. Huomattavaa on, etta aanta ei ole ta'ssa muo-
dossa talletettaessa pakattu millaan tavalla, jolloin
datavirta on 176 kilotavua sekunnissa.
MPEG-koodauksessa tama datavuo tiivistetaan
pienempaan tilaan tavalla, jota korva ei helposti
havaitse. Koodauksessa voidaan etukateen valita,
miten suureen datavirtaan aani-informaatio halu-
taan pakata - tyypillinen valinta on 128000 b/s eli
16 kB/s. Helposti havaitaan, etta alkuperainen 176
kB/s pienentyykin yhdestoistaosaansa. Aanenlaa-
tu talla tavalla pakatulla musiikilla on silti viela
varsin hyvaja kuuntelukelpoinen.
Jos korvat eivat kesta tata 128 kb/s tason pakka-
usta, voi aina valita koodausohjelmasta suurem-
man datavuon, vaikkapa 192 kb/s. Tai sitten vaih-
toehtoisesti pienemman: 96 tai 64 kb/s.

MP3 koodaus musiikki-CD:lta

Saatavilla on monia ohjelmia, yleensa shareware-
na, joilla koodauksen voi tehda. Muunto sisaltaa
seuraavat kaksi vaihetta:

1. Musiikkidatan lukeminen CD:lta ("rippa-
us") kiintolevylle wav-muotoon, tama on
nopeaa ja tehdaan yleensa viisinkertaisella
nopeudella eli koko CD:n lukeminen kes-
taa vain luokkaa 10 minuuttia.

2. wav-tiedostojen pakkaus mp3-muotoon.
Tama kestaa ohjelmallisesti tehtyna melko
pitkaan ja usein CD:n pakkaaminen kestaa
yon yli.

Rippaus- ja koodausohjelmia on netissa runsaasti.
Esim Tucows-kokoelmasta (www.eunet.fi/tucows)
16'ytyy helposti ainakin Audiograbber, Windac ja
suomalainen CDDA.

Audiograbber toimii kokeiluversiona siten, etta
kerrallaan voi kasitella vain puolet CD:n kappa-
leista. Ohjelma arpoo kappaleet jokaisen kaynnis-
tyksen aikana. Tietenkin kaynnistamalla ohjelman
useamman kertaa, saa kootuksi kaikki CD:lla ole-
vat kappaleet koodaukseen. Ohjelman rekisteroi-
minen toki auttaa tahan pikku kiusaan...

Fie CD Settings Hefe

Refresh Orsbl Settings T Norm T MP3
a * |Bach

Alburn |The Best 01 Bach

Track name
CD Toccata And Fugue In D Minor

CD Jesu, Joy Of Man's Desiring
Air On The G String
Preludio

D Sheep Mav Safely Graze

Wachet Auf. Ruft Uns Die Strmme
CD Brandenburg Concerto No.3 in G

Italian Concerto

CD Ein' Feste Burg 1st Unser Goti

Violin Concerto In E
CD Violin Concerto In E

Violin Concerto In E
D Prelude And Fugue No.5 In D

*l

I Time

03.34
04:25

03:41
04:09

04:36
11:39

12:42
01:23

08:54
07.10

02:58

03:02

1 Ffesfee
91 32 Mb

36.02 Mb

44.61 Mb
37.25Mb
42.04Mb

46.54 Mb

117.75Mb
128.29Mb
14.09Mb

89.86Mb
7235Mb

3009Mb
30.64 Mb

j Information

I

13 Tracks, Playtime: 77:21 j Total time left: 00:00:00 »» 11 « »•'

Suomalaisen NNn tekema CD-DA Extractor si-
saltaa MPEG-kooderin ja poikkeaa monista muis-
ta ohjelmista siina, ettei tarvitse kayttaa erillista
koodausohjelmaa kuten vaikka Fraunhofer-insti-
tuutin hidasta L3enc-kooderia.
CDDA onataa kokeiluversiossa kasitella vain yh-
den kappaleen kerrallaan - tosin ohjelmaa ei tar-
vitse valilla kaynnistaa.
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Track

JjtJesu. Joy Of Man's Desiring
Jjf A* On The G String
JjfPreludio
Jj^Eheep May Safely Graze
JirWachelAuf.RuftUnsDi .
Jj/ Brandenburg Concerto N .
Jff Italian Concetto
JjJ'Ein'FesteBurglstUnser .
Jĵ Violn Concerto InE
JjiT Violin Concerto In E
JjJViokn Concerto In E
fjf Prelude And Fugue No. 5 ...

P\ayfytte

00:0334.07
0004:25.13
00:03:41.30
00:04:0967
00:04:36.50
00:11:39.70
00:12:4245
00:01:23.56
00:085412
00:07.10.05
00: 02: 58. B5
00:03:02.10

Slailtirne

iijir. :r,.-'~
00:1239.27
00:17:04.40
00:20:45.70
00:24 55.62
00:29:32.37
00:41:12.32
00:53:5502
00:55:18.60
01:0412.72
01:11:23.02
01:14:21.67

DriveSpace me...

3B02MB
44.61 MB
37.25 MB
42.04MB
46.54 MB

117.75MB
128.29MB
14.09MB
89 86 MB
72.35 MB
30.09 MB
3064MB

Copypiotecto

Yes
Yes
Yes
Yes
1 c:

•?:
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes

Pre-EmpHam Jg

No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No

Copy selected tiack(s)

Output format

| MPEG Audio Layer-3 jj

JMPEG Audio Layer-3

|l28kBit/s@ 44.1kHz

| MPEG Audio Layer-3 (.mp3)

Output folder

2l

3
3

Extract

i

I ^ j F" Copy selected tracks into single file
[̂ y-' Ka ~ arttst, %$ = title, %n = name, %i = number.. *

i CD device options

i F~ Synchronize with [ 3 •~H sectors

] F" Sjgap left and right channels

! r" Track offset start flf -^j end F 0 ^j

erse byte order [use this to correct static output]

Cancel

Priority Boost

•2 0 +2

WinDac on kolmas ohjelma. Siina rekisteroimat-
tomalla versiolla voi valita kaikki kappaleet, mut-
ta jokaisen kappaleen valilla on kaytava painamassa
OK-nappia. Myb's WinDac tarvitsee ulkoisen
MPEG kooderin.

SAC Adiom \£mw îndow 2

* M< « >» m • a

Track

JjiT Jesu, Joi> Of Man1; Desiring
fff Aii On The G String
Jj-J-piekidio
fjf Sheep May Safely Graze
JjiT V.'achet Auf, Ruft Uns Di. .
Jjf Brandenburg Concerto N...
JjiT Italian Concetto
fjf E ri' Feste 8 ug 1 st U nsei
JfcTViolin Concerto In E
Jj-J/ViolinCwcertolnE
Jj-J" Violm Concerto In E
Jjf Prelude And Fugue No.5 ...

«i

Playtime

00 03 34 07
0004:25.13
00: 03: 41. X
00:04.09.67
00:04:36.50
00:11:39.70
00:1242.45
00:01:23.58
00:08:54.12
000710.05
00:02:58.65
0003:0210

"'"• '"

00 09 05 20
00:1239.27
00:17.04.40
00:20:45.70
00:24:55.62
00:29:32.37
00:41:12.32
0053:55.02
00:55:18.60
01:04:1272
01:11:23.02
01:14:21 67

36.02 MB
44.61 MB
3725MB
42.04 MB
4654MB

117.75MB
128.29MB
14.09MB
89.86 MB
72.35 MB
30.09MB
30.64 MB

Yes No
Yes No
Yes No
Yes No
Yes No
Yes No
Yes No
Yes No
Yes No
Yes No
Yes No
Yes No

_ J _£J

CD inserted •

L3enc-kooderi

Fraunhofer-instituutin hidas DOS-pohjainen
L3enc-kooderi ei toki ole ainoa vaihtoehto, koska
maksamalla parikymmenta dollaria saa kayttoon-
sa kaupallisten softatalojen kirjoittamia koodaus-
ohjelmia. L3enc:llakin tosin paasee kylla kokeile-
maan, miten koodaus tehdaan ja milta kappaleet
kuulostavat pakattuina.
Ohjelmaa varten on kirjoitettu Windowsiin edus-
taohjelma L3encWin, jolla lukuisat komentorivin
vivut saa helposti kohdalleen:

||L3EncWin 3D

Bach • The Beti Dl Bach - Dl - Toccata
Bach - The Best Of Bach - 02 - Jew, Jo.
Bach • The Best Of Bach - 04 - Pretudio.
Bach - The Best Of Bach -13 - Prelude.

f~ Downmin stere

f~ Highest Quality

F Em&leCRC

i options

Auto-delteWAVESes

J7 Do nci launch thebat

T CieateWrn

01 -Toccata And Fugue In D Minor.wa-
C.-<Mwv\Baeh - The Best Of Bach - 02 - Jetu, Joy Of Man1* Detmg.wav
C WABach - The Best Of Bach • 04 • Pretudio wav
CAwav^Bach - The Best Of Bach -13 - Prelude And Fugue No.5 In D

mail me any comments or
to this program, if you've

bug don't be afraid o* sending
mail. Vi«t my homepage i you

CDDB-le vytietokanta

Windowsin CDPLAYER.INI -tiedostoon tallettu-
vat CD-soitin -ohjelmaan naputellut levyjen ja
kappaleiden nimet. Onhan tama kappaleiden nimi-
en kirjoittaminen mukavaa ajanvietetta, mutta on
turhaa keksia pyoraa uudestaan saatikka tehda tur-
haa tyota: maailmassa aina joku on jo ehtinyt kir-
joittaa CD-levysi kappaleiden nimet ja lahettanyt
ne CDDB-levytietokantaan, josta ne voi helposti
ja ilmaiseksi noutaa Internetin kautta.
Laita kaupasta ostamasi uusi CD sisaan ja kayn-
nista tietokannan palveluja ymmartava soitto-oh-
jelma (Windowsin oma CD-soitin tosin ei ymmar-
ra tasta mitaan). Paina CDDB-nappulaa niin oh-
jelma ottaa yhteyden tietokantapalvelimeen ja nou-
taa CD:n tiedot kymmenessa sekunnissa. Anna
ohjelman tallettaa tiedot CDPLAYER.INI -tiedos-
toon.
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File CD Bettings Help

Refresh Grab! Settings P Norm. P CDDB Exit

Artist:

Album

T rack name Time Filesize Information

I I Toccata And Fugue In D
Jesu, Joy 0
Air On The

D Preludio
D Sheep May

Wachet Au
Brandenbui
Italian Cone

OEin'FesteEf
Violin Cone I

D Violin Cone I
Violin Cone „

D Prelude An|

09:02 91.32Mb

J(a Connecting to us.cddb.com

Abort

]0:16 Querying database..

MPEG-tiedostojen soitto

MPEG-koodatut musiikkokappaleet ovat tyypilli-
sesti muutaman megatavun kokoisia, joten niita on
jo jarkevaa ja mahdollista kasitella nykytietotek-
niikan keinoin. Tiedostot mahtuvat hyvin levylle
ja niita voi tarvittaessa siirtaa esim. sahkb'postin
tiedostoliitteina.

Kappaleiden soittamiseen tarvitaan ohjelma, joka
ymmartaa MPEG-tyyppisia musiikkitiedostoja:

Microsoftin Media Player versio 6 osaa soittaa
omaan askeettiseen tapaansa myos MPEG-musiik-
kia. Jos ohjelman uutta versiota ei ole, sen voi
imuroida Microsoftin tiedostosijasta. Tiedostoni-
mi voi olla tyyppia Mpfull.exe.

tukee ja tekee myos soittolistoja ja osaa soiton
satunnaisessa jarjestyksessa. Mukavaa on kooda-
ta vaikka koko CD-levykokoelmansa MPEG:iksi
ja laittaa WinAmpista satunnassoitto paalle. Sit-
ten riittaa musiikkia kasin koskematta viikoksi yota
paivaa.
Ohjelman rekisterointimaksu on 10 dollaria, mut-
ta sita saa kokeilla maksamattakin.

WinAmpissa on toki myos ekvalisaattori taajuus-
vasteen saatamiseen soitettaessa.

WinAmp lienee suosituin MPEG-soitto-ohjelma.
Syytkin ovat taysin ymmarrettavat: ohjelma soit-
taa hyvin, vaatii kohtuullisesti tietokoneen resurs-
seja niin, etta musiikki ei patki kovin helposti as-
karrelleessaan jotain muutakin koneella. Ohjelma

WinAmp soittaa MPEG-musiikin lisaksi myos
moduleita, kuten MOD, XM, IT, S3M. Ja tieten-
kin myos musiikki-CD:n soittaminen onnistuu.
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Sonique on Winampin kilpailija ja sen kayttoliitty-
ma on mielenkiintoisen omintakeinen. Ohjelma on
vasta versiossa 0.62 ja se ei soita kappaleita aivan
yhta hyvin kuin Winamp vaan katkoo aanta -var-
sinkin levynkasittelyn yhteydessa.

Sonique soittaa MPEG-musiikin lisaksi myos
moduleita, kuten MOD, XM, IT, S3M. Se osaa
soittaa toki myos kappaleita musiikki-CD:lta.

navigation console

i information: * 55

rogtmammg Anciiew Mrra

frath - Toccata A.n$ Fugue in D Mir

Muista tekijanoikeudet

Ja sitten viela lopuksi pakollinen muistutus teki-
janoikeuksista: tekijanoikeudella tarkoitetaan tai-
teilijan oikeutta omaan taiteelliseen tuotokseensa
olipa se kirjallinen, kuvallinen, musiikillinen tai
muunlainen taideteos. Tekijanoikeuden tarkoitus
on taata taiteilijalle vahintaan kohtuullinen korva-
us hanen taiteellisesta ponnistuksestaan.
Tekijanoikeuslaki sallii musiikin kopioimisen kor-
vauksetta vain omaan yksityiseen kayttoon. Kaik-
ki muu kopiointi, esittaminen tai levittaminen vaa-
tii tekijanoikeuden haltijalta luvan tahan toimin-
taan. Yleensa on niin, etta luvan saadakseen pitaa
maksaa itsensakipeaksi. Toisaalta, etukateen teh-
tyna se on silti halvempaa kuin jalkikateen karaj il-
ia.
Tekijanoikeus on nykyisin voimassa teoksen ensi-
esityksesta tai julkaisusta aina siihen asti, kunnes
taiteilijan kuolemasta on kulunut 70 vuotta. Nyt
vuonna 1999 tekijanoikeudet ovat rauenneet nii-
den taiteilijoiden teoksista, jotka ovat kuolleet vii-
meistaan vuonna 1928. Pitakaa tama mielessa.

Eika tassa kaikki! Monista fyysisista taideteoksis-
ta joutuu maksamaan viela 70 vuoden jalkeenkin
sille, joka omistaa taideteoksen esim. maalauksen
tai veistoksen. Tama saanto ei kuitenkaan koske
musiikkia, koska se ei ole missaan fyysisessa kos-
keteltavassa muodossa, jonka joku voisi omistaa.
En voi lakata ihmettelemasta tata 70 vuoden teki-
janoikeusaikaa taiteilijan kuolemaan jalkeen. Mie-
lestani se on silkkaa liioittelua - taitelijavainaa ei
nain pitkasta suoja-ajasta kostu yhtaan mitaan vaan
hanen lastenlastenlapsensa. Mika jarki tassakin on?
Kertokaa. Vai olisiko niin kuin olen kuullut juttua
kerrottavan: Adolf Hitlerin teoksen Mein Kampf
tekijanoikeudet uhkasivat raueta vuonna 1995, kun
Kolmannen valtakunnan tappiosta ja Fiihrerin kuo-
lemasta oli kulunut 50 vuotta, mika oli siihen asti
tekijanoikeuden suoja-aika. Kiiruusti runnottiin
Baijerin osavaltion masinoimana kahdenkymme-
nen vuoden pidennys tekijanoikeuksiin EU-alueel-
la, jotta nykyisin osavaltion hallussa olevat kirjan
oikeudet eivat olisi rauenneet. Baijerin osavaltio
na'et ei aio antaa kenellekaan painolupaa tasta teok-
sesta niin kauan kuin oikeudet ovat lain mukaan
silla. Saapa nahda, millainen kiire tulee vuonna
2015, kun ne rupeavat pidentamaan tekijanoike-
utta sataan vuoteen...

Levy-yhtiot tippuneet veneesta

Taysin hammastyttavaa on havaita, etta levy-yh-
tiot katselevat sivusta, kun musiikin levitys Inter-
netissa ja muillakin tavoin kasvaa koko ajan. Miks-
eivat yhtiot hyppaa itse kelkkaan?
Musiikin levitysta verkossa ei voi estaa. Jos levy-
yhtib't eivat ole mukana, niin silloin verkossa le-
viavat pelkastaan musiikin piraattikopiot. Jos yh-
tiot olisivat mukana ja jakaisivat musiikkia koh-
tuullista korvausta vastaan netissa, niin ainakin osa
verkon musiikkiliikenteesta tuottaisi tuloja yhtioille
ja artisteille. Ilmeisesti ei ole halua kurkata nor-
sunluutornista alas.
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Taiteilijoilla mahdollisuus

Tietotekniikan viime vuosien huima kehitys on
muuttanut omakustanteisen musiikkibisneksen
halvaksi ja houkuttelevaksi. Ba'ndi voi itse aanit-
taa, miksata, levyttaa ja myyda oman musiikkinsa.
Tehdaanpa pikku ajatusleikki, jossa ei tarvita enaa
ollenkaan suuria levy-yhtioita:
PC:lle saa ohjelmia, jotka toimivat moniraitanau-
hurin tavoin ja aanenlaatu on tietenkin niissa CD-
tasoa. Tietokoneella on helppoa miksata ja editoi-
da kappale kuuntelukuntoon.
Jakeluun on kaksi helppoa mahdollisuutta: ensik-
sikin aloittelevat bandit voivat tehda itseaan tun-
netuksi jakamalla biisejaan ilmaiseksi tai nimellis-
ta korvausta vastaan netissa MPEG-koodattuina.
Tama on helppoa ja kohtalaisen halpaa, mutta ei

tietenkaan takaa suuria tuloja. Tosin alkuvaihees-
sahan tarkeinta on saada nimea ja mainetta.
Seuraava vaihe on oman CD-pajan pystyttaminen.
Tarkoitus on siis polttaa CD-ROM-levyja ja myy-
da musiikki niilla. Tama on todella harrastelijamais-
ta, mutta ei suinkaan jarjetonta. Lasketaanpa: yh-
della PC:lla polttaa paivassa 10 CD:ta eika tee viela
tiukkaakaan. Aihio maksaa 7 mk ja hyva musiikki
menee kaupaksi 70 mk:lla. Katetta tulee useita
kymppeja levya kohti. 10 levya paivassa tekee 200
- 300 levya kuussa. Jos myyntikate on vaikkapa
50 mk, niin sehan tekee 10 - 15000 mk kuussa.
Jos menekki kasvaa, niin toinen PC CDR-asemal-
la maksaa vaivaiset 5000 mk. Ja mika esta'a polt-
tamasta levyja vaikka viidella PC:lla yhtaikaa...

AriJarmala 28.12.1998

Vinyyiilevyjen ja nauhoitusten siirto

MP3-muotoon

CD-levyilla aanidata on valmiiksi digitaalises-
sa muodossa, joten edella kuvatulla tavalla on
varsin helppoa muuntaa se MP3:ksi. Tilanne
on toinen analogisilla tallennusmedioilla kuten
wanhoilla \ iny vlilevyilla ja nauhoituksilla .

Analoginen musiikki on ensin muunnettava digi-
taaliseen muotoon, jotta sita voisi ruveta koodaa-
maan MP3:ksi. Digitointi tehdaan PC:n aanikor-
tin avulla, jolloin musiikkikappaleet saadaan talle-
tetuksi mikron kovalevylle tilapaistiedostoiksi wav-
muotoon.
Seuraavassa esitetaan ta'ma prosessi ja havainnol-
listetaan se CoolEdit-musiikkoeditoriohjelman
avulla. Se on saatavissa Internetista, esim. Tucow-
sin kokoelmasta ja sita voi koekayttaa ilmaiseksi,
vaikka ohjelma silloin onkin hieman rampautettu
- kerrallaan voi kayttaa vain kahta perustoimin-
toa, joista toisen pitaa kaytannossa olla aina tal-
lennustoiminto. Rekisteroimalla ohjelman saa kaik-
ki toiminnot yhtaikaa kayttoon.

Ohjelman lisaksi PC:ssa taytyy tietenkin olla a'ani-
kortti, jokapystyy CD-tasoiseen digitointiin (44100
Hz stereona ja 16 bitilla - kaikki nykykortit pysty-
vat tahan).
Digitoinnissa syntyy wav-tyyppisiatilapaistiedos-
toja, jotka vievat mikron kovalevylta melkoisesti
tilaa eli 176 kB jokaista digitoitua musiikkisekun-
tia kohti. Tunti musiikkia vaatii siis 635 MB levy-
tilaa. Kannattaa siis hankkia edullinen 10 GB:n levy,
jolle saa mukavasti mahtumaan myos 8 GB MP3-
tiedostoja eli suurinpiirtein 140 tuntia musiikkia.

Digitointi

Aanilevysoitin tai nauhuri kytketaan sisaanme-
nolinjaan ja aletaan digitointi, jossa etsitaan sopi-
va sisaanmenotaso. Tasonsaadot loytyvat Window-
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sin Aanenvoimakkuus-ohjelmasta valinnan Asetuk-
set Nauhoitus alta:

it Recoiding Control

Asetukset Qhje

Line-In Microphone \ CD Audio Mixer

Balanssi: : Balanssi: ; Balanssi: Balanssi:

Voimakkuus: : Voimakkuus: I Voimakkuus: Voimakkuus:

-V-: H
| V Valitse

JESS AudoDrive Mixer (220)

Valitse r Valitse

CoolEdit -ohjelmassa nauhoitus aletaan valit-
semalla digitointitaajuus, kanavien maara ja na'y-
tekoko:

u

Alemmassa ikkunassa nahdaan myos digitoin-
nin taajuusvaste FFT:lla laskettuna. Siita on help-
po paatella, tarvitaanko digitoidulle kappaleelle
viela jotain erikoiskasittelya, esim. suodatusta.

Nauhakohinan ja levyjen ritinan poisto

Nauhoitus alaa ja kanavien amplitudit nakyvat ruu-
dussa.

Nyt olemme jo niin onnellisessa tilanteessa, etta
vanha musiikkikappale on saatu muunnetuksi di-
gitaaliseen muotoon. Tama antaa huimia mahdol-
lisuuksia kappaleen aanenlaadun siistimiseen.
Ennen digitaalista aikakautta oli hyvin vaikeaa el-
lei mahdotonta olennaisesti vahentaa musiikkikap-
paleen vikoja kuten kohinaa, ritinaa tai huminaa.
Jos niita suodatettiin pois, samalla menetettiin myos
osa tarkeimmasta eli musiikista itsestaan. Esim.
kohinan sai kylla pois, mutta samalla katosivat dis-
kantitkin.
Digitaalisen suodatuksen tekninen perusta on taa-
juusanalyysissa- signaalianalyysin teoria nimittain
toteaa, etta mika tahansa signaali on jaettavissa
taajuuskomponentteihinsa. Talla tavoin saadaan
selville, mista taajuuksista alkuperainen signaali
koostuu. Tassa kaytetty menetelma on ns. nopea
Fourier-muunnos (FFT, Fast Fourier Transform),
joka on nykyaan signaalinkasittelyn perustyokalu-
ja-
FFT:lla voidaan siis erottaa esimerkiksi nauhako-
hinan taajuuskomponentit musiikin taajuuskompo-
nenteista riittavan hyvin, jotta kohinan muodosta-
vat taajuudet voidaan suodattaa musiikin seasta
pois.
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Kaytannossa tama tehdaan seuraavasti: valitaan
digitoidusta kappaleesta hiljainen kohta, mieluim-
min kappaleiden valista, josta valitaan naytteeksi
muutama sata millisekuntia nauhakohinaa. Ohjel-
man kohinanpoistotyokalulle annetaan pureskel-
tavaksi tama nayte ja Fourier-muunnos paljastaa
kohinan taajuuskomponentit. Nyt ohjelma tietaa,
mitka taajuudet on poistettava, jos kohinaa halu-
taan vahentaa'.

Sitten ajetaan koko kappale taman suotimen lapi
ja simsalabim - kohina on poissa! (Tai ainakin sen
taso on 20 - 25 dB alempana kuin ennen suoda-
tusta). Tulos on suorastaan hakellyttavan tehokas
- vanha nauhoitus kuulostaa melkeinpa CD-levyl-
ta: ensin on pelkkaa hiljaisuutta ja sitten biisi vaan
yhtakkia alkaa. Tama on erittain napparaa vanho-
jen dolbaamattomien kasettinauhojen siistimiseen.

Nain on tehty kotikonstein osa siita tyb'sta, jota
levyfirmat kutsuvat termilla "digitally remastered".

JeOgafithmic

Noise Profile: Currently Set Noise Level

^ 'bei^Nol\e Pi..1 n'^ Load Profile j Save F

£1 umber of Statistical snapshots in profife

Noise Reduction Settings

FFT Size ] 6000 "7] points frecision Factor p

-^ Smoothing Amount jl
f* Remove Noi.se
<~ Keep Only Noire IransMon Width jl

Bass Boost
lass Cut

Basson vairnennus, k;

Time-VariabJe Settings

. f? Usk to Camtanf Fifter Idisable]

]p M

Recssiott Factor f"

Lopuksi digitoitu ja talla tavalla siistitty kappale
talletetaan valiaikaisesti wav-tiedostoksi, joka sit-
ten ajetaan MP3-kooderin lavitse ja lopputulokse-
na kohtalaisen hy valaatuimen digitaalisesti remas-
teroitu pienikokoinen MP3-musiikkitiedosto.

AriJarmala 7.1.1999

Kaikki naiden kahden artikkelin ohjelmat ovat saa-
tavissa esimerkiksi Tucows -julkisohjelmakokoel-
masta, jota Suomessa jakaa ainakin Eunet
(www.eunet.fi/tucows).

Vastaavalla tavalla voidaan pienentaa vanhojen
vinyylilevyjen ritinaajamahdollistahuminaa. Kay-
tannossa on helppoa vahentaa mita tahansa taa-
juusperustaisia vikoja, kunhan viasta vain on saa-
tavissa edustava nayte suodattimen virittamista
varten.
Taajuuskorjailu on myos helppoa. Ohjelma antaa
mahdollisuuden piirtaa taajuusvasteen korjailukay-
ran, jossa voi vaimentaa tai vahvistaa mita tahansa
taajuuksia taysin vapaasti. Jos esimerkiksi jollain
kellarinauhalla bassot jymisevat aivan liikaa, niin
niita on helppo vaimentaa vaikka parikymmenta
desibelia...
Talla samalla tybkalulla syntyvat helposti myos
digitaaliset ali- ja ylipaastosuotimet:
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PC-KAYTTAJAT RY

Yhdistyksen syyskokous 1998

Aika: Torstai 26.11. klo 17.00 - 18.20
Paikka: ATK-instituutti luokka 2013, Rautatie-

laisenkatu 5, Helsinki

1. Kokouksen avaus
Hallituksen puheenjohtaja Henrik Ahlgren avasi

kokouksen kello 17.17.
2. Jarjestaytyminen
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Ahlgren.

Kokouksen sihteeriksi valittiin Esa Karkkainen.
Poytakirjan tarkastajiksi valittiin Ari Jarmala ja
Lauri Laitinen. Aantenlaskijaksi valittiin Matti
Leporanta. Kokouksen osallistujaluettelo on liit-
teena 1.

3. Laillisuuden ja paatosvaltaisuuden toteaminen
Puheenjohtaja luki yhdistyksen saantqja, joissa

kerrotaan syyskokouksen aika, kasiteltavat asiat
ja kokouksen koollekutsuminen. Todettiin koko-
uksen olevan laillinen japaatosvaltainen.

4. Tyojarjestyksen vahvistaminen
Hallitukselle ei ollut tullut esityksia muiksi ko-

kouksessa kasiteltaviksi aiheiksi. Tyojarjestykseksi
hyvaksyttiin osallistujille jaettu hallituksen esitys
(liite 2).

5. Toimintasuunnitelma ja talousarvio
Puheenjohtaja esitteli lyhyesti osallistujille jae-

tun esityksen toimintasuunnitelmaksi (liite 3). Esi-
tetty toimintasuunnitelma hyvaksyttiin.

Taloudenhoitaja Karkkainen esitteli osallistujille
jaetun talousarvioehdotuksen (liite 4). Leporanta
totesi, etta yhdistys voi kirjata kaikki ATK-han-
kinnat kuluina, jotka voidaan poistaa hankinta-
vuonna. Todettiin esitetyn kirjauskaytannon ole-
van helpompi ja selkeampi kuin nykyisin kaytetyn
kirjaustavan. Talousarvio hyvaksyttiin muuten eh-
dotuksen mukaisesti.

6. Vuoden 1999 jasenmaksut
Puheenjohtaja esitteli nykyiset jasenmaksut, jot-

ka ovat Tietotekniikan liiton suosituksen mukai-
set. Paatettiin jatkaa nykyista kaytantoa. Tietotek-
niikan liitto esittaa, etta jasenmaksut sailyvat hen-
kilojasenilla ennallaan.

7. Hallituksen puheenjohtajan jajasenten (5-7 ja
kaksi varajasenta) valinta

Puheenjohtaja esitteli hallituksen ehdotuksen hal-
lituksen jaseniksi ja varajaseniksi : puheenjohta-
jaksi Lauri Laitinen, hallituksen jaseniksi Esa Kark-
kainen, Marko Puistovirta, Pekka Varmala, Hen-
rik Ahlgren ja Heikki Raussi, hallituksen varajase-
niksi Jari Nopanen ja Ari Jarmala. Kokous ehdotti
hallituksen jaseneksi Veikko Laaksoa. Hallituksen
jaseniksi valittiin kaikki ehdotetut henkilot. Halli-
tuksen varajaseniksi valittiin hallituksen esityksessa
esitetyt henkilot.

8. Tilintarkastajien ja varamiesten valinta
Puheenjohtaja esitteli hallituksen ehdotuksen ti-

lintarkastajiksi, missa Hannu Maattanen ja Matti
Leporanta jatkavat tilintarkastajina. Hallituksen eh-
dotus hyvaksyttiin. Varatilintarkastajiksi valittiin
kokouksen osallistujista Valdemar Galkin ja Han-
nu Mannynoksa. Tarkennuksena todettiin etta nyt
valitut tilintarkastajat tarkastavat vuoden 1999
hallinnon, tilit ja tilinpaatoksen.

9. Liittokokousedustajien ja varamiesten valinta
Todettiin yhdistyksen voivan valita 5 edustajaa

ja 5 varaedustajaa Tietotekniikan liiton liittokoko-
uksiin. Varsinaisiksi edustajiksi valittiin Esa Kark-
kainen, Henrik Ahlgren, Mauno Tuohiniemi, Heik-
ki Raussi ja Ari Jarmala. Varaliittokokousedusta-
jat paatettiin valita ensi vuoden hallituksen ja'se-
nista ja varajasenista. Varaliittokokousedustajiksi
valittiin nain Marko Puistovirta, Pekka Varmala,
Veikko Laakso, Jari Nopanen ja Lauri Laitinen.

10. Muut asiat
Muita asioita ei ollut.
12. Kokouksen pa'attaminen
Puheenjohtaja paa'tti kokouksen kello 18.20.

Esa Karkkainen 7.12.1998
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PC-kayttajat ry

Toimintasuunnitelma vuodelle 1999
PC-kayttajat ry:n saannoissa maaritelty toimin-

nallinen tavoite on henkilokohtaisten tietokoneiden
tarkoituksenmukaisen kayton edistaminen. Keinoi-
na kaytetaan yhdistyksen toimintavuonna 1999 sa-
inoja hyviksi havaittuja toimintamuotoja, kuin ai-
kaisempinakin vuosina.

Yleistoiminta

Yhdistys pitaa yhteytta muihin alan jarjestoihin ja
tarvittaessa osallistuu erilaisiin yhteisiin tapahtu-
miin. Yhteytta Tietotekniikan liittoon pidetaan ylla
paivittaisissa rutiiniasioissa ja osallistumalla liiton
liittokokouksiin. Yhdistys panostaa myos uusien
jasenten hankintaan.

Tiedotus ja julkaisut

Yhdistyksen jasenlehti PC-Kayttaja julkaistaan 2—
3 numerona seka paperimuodossa etta World Wide
Webissa.

Jasenkirjeiden avulla tiedotetaan jasenille yhdistyk-
sen toiminnasta kevat- ja syyskauden alussa, joll-
ei tietoa saada kulkemaan esim. jasenlehden tai
virallisen ilmoituslehden (Tietoviikko) valityksel-
la. Ajankohtaisia tiedotteita yhdistyksen tapahtu-
mista julkaistaan myos sahkoisessa muodossa yh-
distyksen WWW-sivuilla ja sahkopostilistalla.

Teemailta- ja vierailutoiminta

Teemailtoja jarjestetaan kevat-ja syyskaudella.
Teemailtojen aiheet kasittelevat ajankohtaisia
asioita PC- ja tietoliikennealalla.

Yritysvierailut sailyvat oleellisena osana yhdis-
tyksen toimintaa, koska niiden avulla jasenien on
mahdollista saada uusinta tietoa vastailmesty-
neista tuotteista seka niiden maahantuojista ja
jalleenmyyjista. Lisaksi jarjestaan paakaupunki-
seudun ulkopuolelle suuntautuva vapaamuotoi-
nen retki.

Tietoliikennetoiminta

Yhdistyksen PCUF.FI -palvelin jatkaa toimin-
taansa jasenten yhteydenpitokanavana, joka
mahdollistaa mm. sahkopostin kayton ja omien
WWW-kotisivujen julkaisemisen. PCUF:n
tekniikan kehittamiseen panostetaan myos
vuonna 1999.
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PC-KAYTTAJAT RY ESITYS VUODEN 1999 TALOUSARVIOKSI

VARAINHANKINTA
Jasenmaksut
Korkotulot
llmoitustulot
YHTEENSA

1998
talousarvio

120000

2500

2000

124500

1998 1999
alustava ehdotus
toteutuma talousarvioksi

146447

1000

147447

140000
1000

141000

TOIMINNAN KULUT
YLEISTOIMINNAN KULUT
Toimistokulut
Kokouskulut
Lahjat
Toiminnan kehittaminen
Projektit
Rahoituskulut
Muut kulut
YHTEENSA

JULKAISUTOIMINNAN KULUT
PC-kayttajan painatus ym.
PC-kayttajan postitus
Jasenkirjeen painatus ym.
Jasenkirjeen postitus
YHTEENSA

2500
6000
1000
4000
2500
900
3500
20400

1500
2000

27298

600
400
31798

2000
6000
1000
6000
5000
300
500
20800

42000

6749

12000

13380

54000

6730

17000

6034

13000

32893

21000

10000

61000

TIETOLIIKENTEEN KULUT
Modeemilinjat
Kiintea linja
Internet-palvelut
Energia
Vakuutus
Poistot laitteista
YHTEENSA

10000
6000
30000
2000
350
20000
68350

8664
4656
19200
2000
222
13156
47898

10000
6000
30000
2500
350
20000
68850

TAPAHTUMATOIMINNAN KULUT
Retket
Teemaillat
Muut tapahtumat
YHTEENSA

KULUT YHTEENSA
YLIJAAMA/ALIJAAMA

4000

1500
12531
5500

148250

-23750

4290

5200

5000

22021

134610

12837

5000

5000

15000

165650

-24650

LAITEHANKINNAT 20000 8527 30000

OMAISUUSERAT

Pankkitililla
Laitteistosta
Arvopapereissa

31.12.1997 31.12.1998 31.12.1999

97406 115000 86000

35327 30698 40000

18313 60000 60000
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JOKIN SATEILEE JA LOISTAA

Kari Tanskanen

<NOVELLI>

"Onko hyoty tarkeinta elamassa?", kysaisi va-
lioluokan data-andro Daxx puolihuolimattomasti
laheiselta etatoimikumppaniltaan. Ennen kuin liki-
identtinen etatoimikollega ehti vastata, Daxx kyt-
keytyi off-line -tilaan ja sulki negatroniset piiaivon-
sa sekunnin biljoonasosan ajaksi. Jopa Daxx kai-
pasi silloin talloin lepotaukoa.

"Parahin toimikumppani, toistan kysymykseni:
onko hyoty tarkeinta elamassa?"

"En tieda! Pitaisiko MINUN tietaa?"
"Kenenpa muun sitten. Entas tama: olen erilai-

nen, joka hetki synnyin uudestaan."
"Pekka Strengin laululyrikkaa esihistorialliselta

1970-luvulta."
"Kappas vain, satuitpa tuntemaan!"
"Kukapa ei tuntisi."
"Magneettimies."
"Heh...ollaanpas sitatanaan vitsikkaita!"
"Mutta minahan olen taysvakavissani, suorastaan

yltiovakavissani. Ja oloni on muutenkin kepea, el-
lei perati humaltunut."

"Kuuntele hiljaisuutta yon."

Daxx toimiskeli Datainfo Intergalactical Limited
-nimisen hyperkorporaation palveluksessa 87.
vuottaan. DIL oli ulottanut digitaalis-konventio-
naaliset viestinvalityslonkeronsa jopa niin syrjai-
seen Linnunradan kolkkaan kuin mitattomalle Maa-
planeetalle. DIL:n paakonttorissa ihmeteltiin yha,

tokunta oli mennyt ja perustanut 56778. DIL-ala-
divisioonansa Maahan. Kenties syy ei selviaisi en-
nen maailmankaikkeuden vaajaamatonta loppua.

Daxxin erittain hyvin ansaittu tauko paattyi. Han
kytkeytyi elavaisen sykkivaan datainfoverkkoon.
Digitaalinen painomuste syoksahti Daxxin negat-
roniseen neuronistoon ja aloitti maagisen nume-
raalisen jarjestymistanssinsa. Viehkohko data al-
koi muuntautua tasaiseen tahtiin kauniiksi infoksi
ja rumahko info luotaantyontavaksi dataksi: 10100
01100 00100 01001 00100 01010 10010 00011
11001 001...

Lahes ikuisuudelta tuntuneen vajaan minuutin ku-

luttua Daxx huokasi; tunnollinen data-andro oli
valmis toimittamaan perille vuorokauden 999. mi-
nuutin digipostin. Muutamana vaivaisena sekunti-
na Daxx tekisi onnelliseksi ne tasmalleen 100000
sahkopostin vastaanottajaa, jotka kuuluivat Dax-
xin omaan jakeluverkkoon. Minuutin ja taas mi-
nuutin kuluttua sama kaunis proseduuri toistuisi
Daxxin virtuaalisessa digipostikayttoliittymaraja-
pinnassa. Daxx-veikkonen raksutti konemaisen
luotettavasti - ja rakasti tointaan.

"On aika menna nukkumaan."
"Nukkumaan? On sinullajutut!"
"No, eiko tama off-line -tila eraanlaista nukku-

mista liene?"
"Kasittaakseni vain NAHKAT nukkuvat."
"Onhan se niinkin. Mutta dataNAHKAT tarvit-

sevat unta pystyakseen toimittamaan jalkaisin pe-
rille p a p e r i l l e tulostetun datan ja infon."

"Hyhhelvetti! Mitatuhlausta! Kuka idiootti ha-
luaa dataa paperilla?"

"Joitakin miljardeja hulluja - ja osa sangen rik-
kaita - NAHKOJA on viela jaljella tallustelemassa
taman takapajuisen planeetan iljettavan liejuista
pintaa. Jotkut okyNAHKAT haluavat proystailla
ei-digitaalisella viestiformaatilla. Turhamaisuus hai-
see jakauas!"

"Ala muuta digitalisoi, parahin Daxx-kollega."

LAITE oli ultrayllattynyt saamastaan tiedosta.
Digiaviisin koruton selkokielinen otsikko kuului:
"Levottomuudet lisaantyneet rajaseuduilla, varau-
duttava poikkeustilan julistamisen valmisteluun".

Sama kapulakielinen mongerrus naytti jatkuvan
yli 600 megatavun verran! Kuka tammoista kuo-
naa jaksaa kahlata lapi? Deletoidaan koko roska.

Noin! Sinne viuhahti koko roska digitaaliselle
kaatopaikalle! Ja viela undeletointi mahdottomaksi.
NOIN! Jatketaan...

Seuraava aviisi? Digiplaymachinen uusin nume-
ro! "Enter!"

No, nyt nayttaa asiallisemmalta, kerrassaan muo-
dollisesti patevalta. Seuraava naytollinen...

Datainfomestari Dinfom, Daxxin porno, oli ym-
malla. Ensimmaisen kerran joku h a n e n alaisis-
taan data-androista naytti tehneen virhetoimituk-
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sen. Dinfom oli huomannut erheen selatessaan
1000344. vuorokauden (jalkeen billin) dataseuran-
talogia.

Voiko tama pitaa paikkansa? Taytyy tarkistuttaa
logi virusten varalta. Voi olla mahdollista, etta joku
perkeleellinen NAHKA on uittanut patkan ER-
ROR-koodia digipostipalvelimeen ja siten aiheut-
tanut login epaloogisuuden. VOIHAN
0001010001010001010!

Minuutti oli vierahtanyt. LAITE selasi uutteras-
ti digipostiaan. Nyt Virallinen Aviisi julisti paakir-
joituksessaan: "poikkeustilan julistamisen valmis-
telu on piakkoin otettava e r i 11 a i n vakavaan
harkintaan."

Ei digihelvetti! Nyt kaikki ei ole kohdallaan.
Tama viesti ei voi kuulua minulle. Pyha bill ja vaa-
rinjaettu Aviisi!

Joku on tasta vastuussa, ja minahan delegoin jon-
kun ottamaan selvaa siita, mista tassa oikein on
kyse!

Daxx oli loistavalla tuulella. Nain tasapainoisek-
si han ei ollut itseaan koskaan tuntenut. Toimi su-
jui mahtavasti, ja lepotauot olivat nyt antoisampia
kuin han olisi saattanut muutama minuutti aiem-
min virtualisoidakaan.

ENTER...tiedonsiirto valmis.
Ja taas alkoi tauko. Elama hymyaa molemmin

suupielin!
"Takaisin virtaan, aikani alkuun."
"Daxx, heraa, onko ajalla mitaan merkitysta?"
"Paljon minulle luvattiin, jos sille tielle astuisin."
"Mille ihmeen tielle ja kuka lupasi? Arat Askens-

ki?"
"En tieda. Tuntuu vain ihmeelliselta."

Dinfom kytkeytyi digiarvopostiverkkoon. Kii-
reellinen viesti odotti avaamistaan. Se oli tullut
LAITTEELTA!

L A I T T E E L T A ! ! !
Koskaan aiemmin ei kukaan niin korkea-arvoi-

nen ollut ottanut suoraa yhteytta Dinfomiin. Tai
jos tarkkoja ollaan LAITE ei ikina ota suoraan yh-
teytta keneenkaan. LAITE delegoi, siita se on tul-
lut galaksinlaajuisesti tunnetuksi.

Mutta mista tama kyseenalainen kunnia?
LAITE protestoi viestissaan saaneensa kaksi su-

permystista digipostiviestia ja vaati asian perus-
teellista selvittamista. Pikaisesti eli heti.

Dinfomilla valahti. Logi! Auki ja oitis!
Sielta se on loydettavissa! ENTER...
Daxx!
Se oli muutenkin ollut omituinen viime hetkina.
Voiko se olla Daxx?

Dinfom ajoi diagnostiikkaohjelman varmistaak-
seen epailyjensa oikeellisuuden. Puoli sekuntia
kului ja kaikkien neljankymmenen data-andron
muistipiirit ja loogiset osiot tarkistettiin. Tulos oli
vaajaamaton: Daxx olisi kytkettava pois tuotan-
nosta. Jotain oli pahasti vialla. Enemman kuin pa-
hasti. Hyvastijanakemiin?

Paakonttori ei taatusti kiljuisi riemusta. DIL oli
Dinfomin kokemusmatriisissa luokiteltu erittain
epamiellyttavaksi ja voitonhimoiseksi instituutiok-
si. NAHKAT paakonttori oli hyvaksynyt valiaikai-
sesti palvelukseensa vuosikymmenia kestaneiden
virtuaalineuvottelujen jalkeen - lahinna hyvan tah-
don eleena Maa-tollojen lojaalisuuden ponkittami-
seksi. DIL oli lisaksi antanut Maan NAHKA-asu-
keille uskomattoman ylipitkan siirtymaajan saada
kayttaa paperitulosteita. Jokin oli mennyt pa'akont-
torin ylimmissa piiaivoissa sekaisin; nollat ja yk-
koset olivat kiepsahtaneet nurinkuriseen positioon.
Virtuaalilakiandroilla olisi runsaasti setvittavaa -
kenties aarettoman pitkaan.

Dinfom havahtui digitodellisuuteen. Daxxiin oli
voinut luottaa tahan asti. Enta nyt?

"Data-andro Daxx, ilmoittautukaa datainfomes-
tari Dinfomin virtuaalitoimistossa alle pienimman
aikayksikon!"

"Paikalla."
"Melkein myohastyitte!"
"Ei ollut tarkoitus."

LAITE oli ottanut vastaan viimeisimman digi-
postiannoksensa. Kaikki naytti normaalin harmit-
tomalta. Melkein...

V a i n yksi viesti poikkesi datainfomassasta.
VALMISTAUTUKAA LAATIMAAN LAKI

SOTATILAN JULISTAMISEKSI MAAN JA Da-
tainfo Intergalactical Limited -HYPERKORPO-
RAATIONVALILLE.

LAITE pillastui kuin viriili paritteluvalmiustilas-
sa oleva virtuaaliravihevonen. Sen datasuodatin yli-
kuormittui, kiroilumoodinsa paa'sti tayslaidallisen:
0000000111110010100001101010100101011010001!

Se Dinfom-idiootti ei ollut hoitanut ongelmaa
pois minuuttijarjestyksesta. Pikaviesti — —kyt-
keydy suoraan lapi!
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Dinfom hatkahti.
LAITTEEN rivon rienaava viesti ravahti suoraan

Dinfomin loogiseen osioon - keskelle parstaa.

Dinfom lahes kaatui. Paikkaussofta onneksi lau-
kaisi ylikuormitustilan, ja Dinfom pystyi jatkamaan
puuhiaan: Daxxin primaaripiirien tehoskannaus oli
viela kesken.

"Olenelain."
"Mita?"
"OLENELAIN!"
"Olette sekaisin."
"Miten sen nyt ottaa, nain hyvin en koskaan en-

nen ole voinut. On niin..."

Dinfom alkoi hermostua.
"Lopettakaa tuo lo'pina! Muistilohkonne ovat

taynna omituista infodataa, sekavaa sekoilua. Onko
se jotain NAHKAlyriikkaa?"

"Onko hyoty tarkeinta elamassa?"
Daxxvaikeni...
Ja hymyili ikaan kuin olisi keksinyt maailman-

kaikkeuden olemassaolon tarkoituksen.

Tehoskannaus oli ajettu loppuun. Kaikki oli nyt
liiankin selva'a.

Dinfom oli paikallistanut kerrassaan naurettavan
vian.

Yksi vaivainen Daxxin valittama databitin osa oli
kaantynyt poikittain.

"Mystisten" sanomain olisi pitanyt ohjautua
LAIT-nimiselle instituutiolle. Ei ikina LAITE-ni-
miselle. Saatana!

Ainakin Daxxin kayttoliittyma olisi pakko alus-
taa uudelleen. Kenties muistipiiritkin pitaa tyhja-
ta.

Mutta oliko jo liian myohaista?

LAITE sai tiedon Dinfomin vianpaikannoksesta
hiukan aiemmin kuin Dinfom - alle pienimman tun-
netun aikayksikon.

LAITTEEN lahtolaskenta oli kuitenkin jo alka-
nut.

LAITE oli aktivoinut itsensa kuten oli kauan sit-
ten suunnitellut tekevansa.

Jos tapahtuisi...
.. jotain tasapainoa ja'rky ttavaa...
. . . j o ta in johon tehoaa v a i n maailmanalku.

PC-Kayttajat ry:n 15-vuotisjuhla 11.11.1998

Yhdistyksen 15-vuotisjuhlat pidettiin hieman to-
dellisen vuosipaivan jalkeen - sehan olisi ollut jo
elokuussa.
Juhlapaikkana oli Fregatti Oy:n Katajanokan tiili-
holvit, Rahapajank 1 Helsingissa. Mukaan oli il-
moittaunut 44 henkiloa, joten mahduimme varaa-
maamme paikkaan nipin napin.
Ohjelmana oli puheenjohtaja Henrik Ahlgrenin ter-
vehdyssanat, yhdistyksen alkuaikojen puheenjoh-
tajan Kari Kiravuon katsaus ensimmaisten kym-
menen vuoden toimintaan, Ari Jarmalan aikakaus-
lehtikatsaus 5 - 1 5 vuotiaan yhdistyksemme vai-
heisiin kayttaen muistin tukena PC-Kayttaja -leh-

den wanhoja vuosikertoja. Lopuksi kuulimme Tie-
totekniikan liiton terveiset - ne toi Esa Pulkkinen.
Pitkien puheiden jalkeen paasimmekin illallisbuf-
fetin kimppuun (nam) ja vaitettiinpa joidenkin eh-
tineen sen jalkeen kavaista pikapikaa saunassakin.
Tilaisuus paattyi, ehkapa hieman ennen aikojaan,
varausaikamme kuluessa umpeen klo 24.
Seuraavaksi hieman kuvasatoa tilaisuudesta. Ka-
meran muisti mukaan ottaa Esa Karkkainen alle-
kirjoittaneen lisaksi.

AriJarmalalO.12.1998
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Kari Kiravuon katsaus vuosista 1983 - 93

Ari Jdrmdldn lehtikatsaus 1987 - 98
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Esa Pulkkinen toi liiton terveiset
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PC-kayttajat ry
PL 494
00101 Helsinki

LIITYN
PC-KAYTTAJAT RY:N
JASENEKSI

Nimi ja osoitetiedot (jasenpostitusta varfen)

Taydellinen nimi (puhuttelunimi allevi vataan)

Puh. toihin Puh. kotiin Syntymaaika (ppkkw)

Sahkopostiosoite

Ammattinimike

Jasenlaji

[ ] Henkilojasen, [ ] Opiskelija, opiskelu paatoimisla (paivisin) ja

maksan itse jasenmaksun vahintaan vuoden loppuun jatkuvaa, opiskelu-

todistuksessa nakyvilla arvioitu valm. Vuosi

[ ] Perhejasen, ei Niton lehtia, [ ] Lisajasen, olen jasenena Tietotekniikan

samassa taloudesta jasenena liittoon kuuluvassa yhdistyksessa.

Nimi: Jasennumeroni:

Jasennumero:

Tyonantaja maksaa jasenmaksun Tyonantaja

[ ] Henkilojasen =>

Jasenmaksu voidaan veloittaa Tyonantajan virallinen allekirjoitus

tyonantajalta vain mikali tama on

liiton yhteisojasen.

Tyonantajan Jasennumero: ja nimen selvennys

Paivamaara Allekirjoitus ja nimenselvennys

Liittymisohjeita:

- jaseneksi voi liittya talla lomakkeella

tai tayttamalla tiedot www-sivulle

http://www.pcuf.fi/lomake.html

- liiton jasenpalvelut (mm. lehdet)

alkavat n. 2-3 viikon kuluessa

liittymisesta

- eroamisesta pyydetaan ilmoittamaan

kirjallisesti

- Jasenmaksu laskutetaan liiton

toimittamalla tilisiirrolla

- jasenmaksuja ei palauteta

- kysy lisaohjeita liiton jasensihteerilta,

puh. (09) 4765 8530

- Tunnus PCUF-koneeseen anotaan

PCUF-koneen rekisterointiohjelman

kautta, kayttajatunnus: uusi

- PCUF-koneessa Internet-palvelut

- Lisatietoja PC-kayttajat ry:sta ja

PCUF:sta sahkopostitse

lnfo@pcuf.fi tai palvelupuhelimesta

050331 1419

- PCUF-koneen modeeminumero:

(09)586 1512

Tietojen luovutus markkinointiin:

[ ] saa luovuttaa

[ ] ei saa luovuttaa

Tietoviikko-lehden lisaksi valitsen

toiseksi jasenmaksuun sisaltyvaksi

lehdeksi

[ ] MikroPC:n

[ ] Tietoverkon

[ ] ei toista lehtea (alempi jas.maksu)

Jasenmaksut 1999
• 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:
Tietotekniikan liitto ry, PL 325, 00181 Helsinki, puh. (09) 476 5800 (vaihde), fax (09) 4765 8595
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MALMINKATU 18 E 102
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