PC-KfiVTTfiJfi
0
A3

A2

3
87

A4

A1
A5

D
A6

A7

A8

n

A9
C1

A10

C2

C6

C3

C4

C5

CD
C8

C7

C9

C10

Paatoimittaja:
Toi mi tus:

Tapio Hietamaki
Puh. (t) 151 3253
Kari Kiravuo, T i m o Pyorny,
Pertti H u o t a r i , J a r i N o p a n e n

Posti osoi te:

PC-K«YTT«J«T RY, PL 494,

O O 1 O 1 HELSINKI

PC-KAYTTAJA_

2_

3/1987
*

.
PC — K A Y T T A J T A T

Puheenjohtaja:
Karl Kiravuo
Varapuheenjohtaja: Raimo Janka
Taloudenhoitaja: Seppo Marjamaki

RY.

Puh. 152 4787
Puh. 174 772
Puh. 143 122

LEHDEIST
Lehti ilmestyy kolmena numerona vuodessa.

Mukaan liitetty varisivu ................ n. A4:
Koko sivu, mustavalkoinen, monistettu ...... A4:
Puoli sivua: ............................... A5:

500 mk
400 mk
250 mk

TYORYHMAT:

Tyoryhmatyoskentelysta vastaa toistaiseksi hallitus. Lisatietoja saat puheenjdhtajalta tai seuraavilta:
- Martti Laiho, puh. 722 711
- Raimo Janka, puh. 174 772
YHDIST 1 YKSEEIsT :

1)
2)
3)
4)
5)

Hanki Tietotekniikan liiton henkilojasenlomake. Sellaisen saat ylla mainituilta toimihenkiloilta tai Tietotekniikan liitosta, Mikonkatu 19.A, 00100 HKI, puh. 170 230.
Tayta Ictnake siina olevien ohjeiden mukaan ja maksa jasenmaksu.
Toiitdta lomake yhdistyksen toimihenkiloille tai postiosoitteella PC-K&YTTAJAT RY, PL 494,
00101 HELSINKI.
Yhdistys kirjaa Sinut jasenekseen ja toimittaa Icmakkeen liittoon. Taman jalkeen alkavat
liiton jasenedut, ran. Tietotekniikka-lehti ja ATK-vuosikirja hyodyttaa Sinuakin.
Muista kuitenkin, etta yhdistys on yhta kuin sen jasenisto. Jos Sina haluat hyotya yhdistyksesta, niin yhdistys haluaa hyotya Sinusta - muutakin kuin jasenmaksun, senhan me jokainen
maksamne.
Osallistu siis tapahtumiin, kysele asioista, mutta tuo myoskin omia tietojasi ja kokemuksiasi toisille.
1987:

Hucm! VUoden XoppupmlisKnUa liittyviltft maksu on pucxlet alia esitetysta vuosimaksusta.
PC-KAYTTAJAT RY:n varsinainen jasen
...........................
Opiskelijajasen
...............................................
Yhteisojasen
..................................................

160 mk
80 mk
1.800 mk
(3.600 mk)

Tietotekniikan Liiton muuhun jasenyhdistykseen kuuluva, joka
haluaa sailyttaa taman jasenyytensa ensisijaisena, ja haluaa
sen lisaksi liittya PC-kayttajiin ns. kakkosjasenena: .........
YHDISTYKSElsr

POSTIOSO1TE :

PC-KAYTTAJAT RY.
PL 494
00101 HELSINKI

80 mk
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Syksylia tapahtunutta
Sain kutsun syyskuun alussa Esseltelta Toshiban uusien kannettavien mikrojen
esittelytilaisuuteen Julkistusten joukossa oli mm. markkinoiden kevein IBM PC-yhteensopiva
mikro seka luokassaan maailman ensimmainen kannettava 386-mikro.
Toshiban mikrot ovat olleet suorituskykyisia ja melko helposti kuljetettavia. Hintaa niilla on
kuitenkin melkoisesti. Lieneekbhan tama yksi syy, miksi mikroja on Suomessa myyly
suhteellisesti huomattavasti vahemman kuin muualla maailmassa.
Malli T1000 painaa vain 2,9 kiloa ja on ilmeisesti kevyin PC-yhteensopiva mikro. Vaikka
melko pienehkb naytto on toteutettu ns. supertwist-tekniikalla, sita ei kovin kauan katsele. Jos
olisi kaytetty taustavalaisua, tama parantaisi tilannetta huomattavasti.
Superkannettava malli T5100 sisaltaa. 16 megahertsin taajuudella toimivan suorittimen, 40
megatavun kovalevyn, plasmanayton ja perusmuodossaan 2 megan muistin. Muisti voidaan
laajentaa aina 4 megatavuun saakka. Painoa talle kokoonpanolle kertyy hieman alle 7 kiloa.
Tama supermalli tulee myyntiin Suomessa. loppuvuodesta ja hintaa kertyy noin 50000
markkaa. Suoritustehoa mikrossa riittaa, mutta hinta saattaa olla yksi tekija. joka vaikuttaa
ostopaatdksiin.
IHHHNHHHI

PC-kayttajien syksyn ensimmaisena vierailukohteena oli PG-yhtiot. Esiteltavina olivat BTOStyoasemat. BTOS-tyoasemia on toimitettu kaikkiaan yli 200000 ja Suomessakin yli 2000
asemaa. BTOS on monen kayttajan kayttojarjestelma. Tyoasemina ovat B25-sarjan mikrot.
Malli B28 kayttaa Intelin 80286-suoritinta ja malli B38 80386-suoritinta.
Uusi kayttojarjestelmaversio BTOS II on jo koekaytbssa Suomessakin. Paikalla olleet saivat
tutustua kaytannbssa tahan uutuuska'yttbjarjestelmaan. Tama versio kayttaa tehokkaammin
hyvakseen Intelin 80286- ja 80386-suorittimia kuin BTOS-kayttbjarjestelma.
•MHHHHHt

Lokakuun puolivalissa olimme Nokia Informaatiojarjestelmien vieraana. Meille kerrottiin mm.
Tiimi-tybasemakonseptista ja hiijattain kaytlbbnotetusta Otaniemen aJueverkosta.
Opetusverkot olivat yhtena illan teemana. Talla. hetkella markkinoidaan jo kolmatla Nokian
kehittamaa opetusverkkoa. Tama verkko on kehitetty MikroMikko ES-sarjan koneille.
Opettajan tyoasemana on MikroMikko 3, joka on AT-luokan mikro.
Saimme tietoa mybs Nokian kehittamasta Infomanager-ohjelmatuotteesta. Ohjelma oli
esittelyhetkella jo suppeassa kaytossa ja tulee laajempaan kayttbbn lahiaikoina. Infomanager
on PC:ssa toimiva ohjelmisto, joka on tarkoitettu helpottajnaau ja nopeutta/naan
yhteydenottojatietopankkeihin ja elektronisiin posteihin, siirtamaan tiedostoja, kaynnistamaan
PC:n valmisohjelmia ja suorittamaan PC:n kayltbjarjestelman komentoja iyhyilia
komentosanoilla,
Tapio Hietamaki
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Freelance Plus-grafiikkaDhjelnassa on valiiina runsaasti syiboleja, jotka helpottavat graafisten esitysten tekoa. Halutun syibolin voi iisata kuvaan luutaaalla nappainpainalluksella.
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petlstet:

Nyt on sitten siirrytty kevaasta syksyyn. Tyo on taas alkanut
haitata harrastuksia . Jotakin on kuitenkin saatu aikaankin.

Elektronista postilaatikkoa viritellaan kayttokuntoon, joten
ruvetkaapa haalimaan itsellenne 1200 bit/s modeemeja, jos
haluatte opiskella boxissa kayttaytymista . Toiminta on saman
laista kuin yleensa postilaatikoissa. Ohjelma osaa alussa
jotakin, ja silla paastaan alkuun. Sen jalkeen ohjelmistoa
parannellaan mm. kayttajilta tulevien toivomusten mukaan,
kunnes mielenkiinto loppuu ja/tai ohjelma toimii hyvin.

Jasenkirje tapahtuma-aikatauluineen on postitettu, ja syksyn
ohjelma pyorii. Uusia jasenia on ilmoittautunut tasaiseen tahtiin, eika koskaan oikein olla ajan tasalla postitusten kanssa.
Liitosta saatavat tarrat ovat aina hieman jaljessa, ja siksi
olemme koonneet oman jasenkortiston. Kun se on kerran saatu
jarjestykseen, se on melko helppo pitaa kunnossa.
Hankalinta on selvittaa alkutilanne, koska tarkistuksia ja vertailuja eri ikaisiin listoihin on tehtava runsaasti. On osoittautunut, etta ihmisia on pudonnut listoilta vastoin omaa tahtoaan. Siksi yritetaan kayda lapi kaikki nimet, jotka ovat
jossakin vaiheessa esiintyneet listoilla, vaikkapa vain vahan
aikaa.
Yhdistyksen alkuvaiheessa oli jaseniston valtaosa ns. kakkosjasenia. Nyt tilanne on tasaantunut, ykkosjasenia on suunnilleen yhta paljon kuin kakkosjaseniakin. Viime jasenkirjeen
postitukseen saatiin liitolta tarroja 279 kpl. Nyt lahtee 303
lehtea, kun uusimmatkin liittyneet ovat mukana.

Elektronista postilaatikkoa varten yhdistys osti Helsingin
puhelinyhdistyksen puhelinosakkeen (a 4.700 mk) ja Nokian
300/1200 bps modeemin. Tama modeemi tunnistaa automaattisesti
nopeuden, jolla sen kanssa liikennoidaan.
AT-tasoinen PC-klooni 60 MB kovalevyineen vuokrattiin toistaiseksi. Tarkoituksena on katsoa, onko kone sopiva tallaiseen
kayttoon. Ellei ole, niin se voidaan vaihtaa sopivampaan. Kovalevylle mahtuu myos jokin maara PD-ohjelmistoa.
PD-softa on mielenkiintoinen aihe. Monet kahmivat kaiken, mika
on saatavilla. Olisi kuitenkin mukava tietaa, kuinka monta
prosenttia tai promillea materiaalista paatyy todella hyodylliseen kayttoon. Osassa ohjelmia on vikoja tai ainakin puutteita,
harva ohjelma esim. tuntee skandeja.
Itse asiassa useimmat selviaisivat aivan hyvin muutamalla
disketillisella tata haluttua ainetta. Pitaa vain koota ne
eniten kysytyt ja hyviksi havaitut PD-ohjelmat meidan kovalevyllemme.
Kari Kiravuo
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DISKETTIEN TARRAT

Hankimme ATK-instituuttiin Stralforsilta 5 1/4"
levykkeita ,joihin on kiinnitetty ATK-instituutin tarrat.

jT&iwismnruuni
TIETOKONEKESKUS
» 90-143 122

Double density
Soft sector
96 Track

Samalla hankimme levykekotelot, joissa on ATK-instituutin logo +
osoite seka takapuolella levykkeen kayttoohjeet.

Kovalevyasemalfa varustettua mikroa
siirtaessasi huolehdi levyn tarina suojauksesta

Never
Ala koske

No
Ala taita

Insert Carefully
Tyonna sisaan
varovaisesti

10°C1/»52°C
50°F'/, 125°F

Never
Varo
magneetteja
(puhclin)

Havaittuamme asian monet hyodyt suosittelemme muillekin ko,
menettelya. Levykkeet 10 kpl on pakattu lapinakyvaan kovaan
muovikoteloon, joka toimii myos katevana poytatelineena. Hinta
on noin 100 mk/10 kpl riippuen levyketyypista ja tilausmaarasta.
t. Pertti Huotari

jmHNsnruimi
Rautatielaisenkatu 5
00520 HELSINKI
puh. 90-143 122
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KOMO- ja pehmokokeiluja
Modeernit ovat kehittyneet viime aikoina nopeasti. Koko on pienentynyt ja
alykkyys on lisaantynyt. Alykkaita modeerneita voidaan kornennella ns. ATkielen avulla. Modeemia , mikroa ja sopivaa ohjelmaa kayttaen voidaan
kayda lukernassa esimerkiksi yolla tietoja jostakin elektronisesta postilaatikosta taysin automaattisesti.
Kehitys ei ole ollut yhta suotuisaa ohjelmistopuolella sovitettaessa suurkoneille tehtyja ohjelnnistoja mikroymparistoon. Tallaisten ohjelmien kayttajaliitannassa on paljon toivomisen varaa.

KORTTIMODEEMIT
Viime aikoina on Suomenkin markkinoille ilmestynyt lukuisa joukko modeemeita, jotka voidaan liittaa PC-mikron vapaaseen korttipaikkaan. Osa on jopa
hyvasyltykin iKtettavaksi puhelinverkkoon. Monet varsinkin taiwanilaista
alkuper'aa olevat modeemit ovat puolipitkalla kortiila, joten ne mahtuvat
lyhyeenkin rnikron liitantapaikkaan.
Arnstrad PC1512-rnikron rnukana tulee tallainen korttimodeerni, jossa tiedon
siirtonopeus on 1200 bittia sekunnissa. Veljeni osti ern. mikron. Sain hanelta
kokeiltavaksi korttimodeemin. Asensin modeernin mikrossani olevaan
vapaaseen lyhyeen korttipaikkaan. Modeemi toirni heti ensi yrittamalla eika
jatkossakaan ole ollut minkaanlaisia ongelmia.

MODEEMIEN ALYKKYYS
Hayesin alykkaista rnodeemeista on rnuodostunut kaytannon standard!, jota
rnuut valrnistajat matkivat ja ehka lisaavat joitakin ominaisuuksia. Lisaksi hinta
on huomattavasti halvempi. Alykkaita modeerneita voidaan ohjata ns. ATkomentojen avulla. AT on lyhenne sanasta ATtention. Komento sisaltaa ATetuliitteen muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Esimerkiksi kornennolla
ATDP123456 rnodeemi soittaa numeroon 123456 pulssivalintaa kayttaen. Jos
on mahdollisuus kayttaa aanitaajuusvalintaa kuten esimerkiksi Keravalla,
kornento on tallb'in ATDT123456.
Joissakin rnodeerneissa on rnuistia, jonne voidaan tallettaa pysyvasti esimerkiksi puhelinnumeroita. Vastaava asia voidaan hoitaa kylla paateohjelman
avulla tallettamalla puhelinnumerot tiedostoon, josta voidaan suorittaa valinta
paateohjelman avulla.
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OHJELMAKOKEILU
Jokin aika sitten minulla oli tilaisuus kokeilla erasta tiiasto-ohjelmistoa.
Ohjelma on ollut pitkaan kaytossa suurkoneymparistossa ja siirretty myb'hemmin rnikroille. Ohjelrnisto on laaja ja kattaa melko hyvin tilastollisessa
tutkimuksessa tarvittavat apuvalineet. Kysyrnyksessa on komentopohjainen
ohjelrnisto ja syntaksi on lanes identtinen suurkoneohjelrniston kanssa.
Aloittelijalta menee melkoisesti aikaa tallaisen ohjelmiston opetteluun.
Sellaiselle henkilolle, joka on kayttanyt ohjelmistoa suurkoneymparistossa,
kaytto on vaivattomampaa kuin aloittelijalle. Mikron hyvat ominaisuudet kuten
kayttajaystavallisyys jaavat kuitenkin kayttamatta hyvaksi. Tallaisilia ratkaisuilla
on vaikea saada ohjelman kayttajiksi uusia henkilb'ita, jotka ovat tottuneet
mikrojen helppokayttb'isiin ohjelmiin.
Tapio Hietamaki

Syksyn 1987 tapahtumia:
Maanantaina 16.11. klo 16.30 sftantoaaarainen syyskokous. Valitaan yhdistyksen toimihenkilot vuodeksi 1988. Kokouksen jalkeen
kertoo itsestaan ja esittelee parhaita paloja runsaasta ohjelmistovalikoimastaan. Paikka: Yleisradion ammattiopiston ATK-luokka, Lerauntie 1, III
kerros. Helsingin puhelinluettelon karttasivu 25, ruutu 7652, sanan
'Makelankatu' kohdalla. [Tietysti yhdistyksen yleinen tilaisuus.]
S§ant6jen 7 S:
Yhdistyksen syyskokous pidetaan vuosittain hallituksen maaraamana paivana
marraskuun loppuun mennessa. Syyskokouksessa kasitellaan seuraavat asiat:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

kasitellaan hallituksen esitys seuraavan vuoden toimintasuunitelmaksi
ja talousarvioksi
vahvistetaan jasenmaksun suuruus
valitaan hallituksen puheenjohtaja ja 5-7 varsinaista jasenta seka
kaksi varajasenta
valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heidan varamiehensa
valitaan yhdistyksen edustajat niiden yhteisojen hallintoelimiin,
joissa yhdistys on jasenena.
kasitellaan muut kokouskutsussa mainitut asiat. Mikali yhdistyksen
jasen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen kasiteltavaksi,
on hanen siita kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle niin hyvissa
ajoin, etta asia voidaan sisallyttaa kokouskutsuun.

Tiistaina 8.12. klo 16 Kaukomarkkinat Oy Espoon Kilossa, Kutojantie 4.
Harva tietaa, kuinka maailmanlaajuinen firma Kaukomarkkinat oikeastaan on.
Nyt erityisesti Kauko Elektroniikan ja dataosaston esittely seka tutustuminen mm. uusimpiin Panasonic-kirjoittimiin. Helsingin puhelinluettelon
karttasivu 22, ruutu 7741, sanan 'Nihtisilta1 ylapuolella. [Yhdistyksen
yleinen tapahtuma, jonka jalkeen lyhyt softaryhman keskustelutilaisuus.]
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SMART NOTES
Tuote: Smart Notes

Kinta: 664 ink + Ivv

Maahantuoj a : Advanced Software Technology Oy
Yleista
Smart Notes on muistilappuohjelma , jolla voidaan kiinnittaa
"elektronisia muistllappuja" mihin tahansa kohtaan mikrotietokoneen kuvaruudulla .
Tietty elektroninen rnuiGtilappu liittyy aina tiottyyn ruudulla
nakyvaan tekstipatkaan ja senraa sita". Elektroniset rnuistilaput
eiviit nay kuvaruudulla heti - vasta pyydettaessa ne saadaan
nakyviin. Poikkeuksena on kuitenkin se tilanne, jossa esimerkiksi
tekstia tai tietokantaa selataan PageUp- ja PageDown-nappaimilla
eteen- tai taaksepainpain. Tiilloin ruudulla nakyva.'ln teksti-in
ja/tai tietoon liittyvat muistilaput tulevat automaattisesti
nakyviin .
Elektroniset muistilaput ovat pienia "POP-UP" -tyylisia ikkunoita , joissa voi olla. rauutama lyhyt rivi tekstia.
Elektroniset
muistilaput eivat mitenkaan muuta kayttajan omia teksteja, toita,
sovelluksia tai ohjelmia. Ne toimivat vahan sainaan tapaan kuin
tiitut keltaiset Post-it Note (= 3M-yhtion tavaramerkki ) paperitarrat nik.ro- ja paatemaailman ulkopuolella. Niissahan on takapuolnn ylaosassa liimatarra ja niita voi kiinnittaa rnelkein mihin
tahansa vahingoittamatta pohjalla olevaa materiaalia. Me voi myos
h G 1 po s t i po i s t a a .
Smart Notes -ohjelraan elektroniset riiuistilaput kiinnittyvat si is
tiottyyn tekstisisaltoon. Aina kun rnudulla nakyy saraanlainnn
telcstikohta , ponnahtaa tahan kohtaan liittyva muistilappu nakyviin - mikali selataan tekstia PageUp- tai PageDov/n-nappaimilla.
'Mi kali kaytetaan muita nappiiiraiM seleiukseen, tulevat tiettyyn
tekstiruutuun liittyvat muistilaput nakyviin vain pyydettaessa.
Sopivia kayttokohteita tallaisille muistilapuille on varraaan
monia. Esiroerkiksi nOS-liakemiston tiedostoniniiin voisi liitta.''.
muistilappuja - niika tiedosto liittyy nihinkin asiaan, taulukkolaskentaan tai kortistoon joihinkin tietueisiin voisi laittaa
muistutuksia haluamistaan asioista, saraoin tekstinkasittelyynf
allakkaan jne. Ohjelmoijat voisiva'c vaikkapa laittaa lisakommentteja rakentamiinsa ohjelmakoodeihin.
Tarvittava laitteisto
IBM PC, XT, AT tai yh teens opiva,
- keskusmuistia vahintaan 256 kB
yksi tai usearnpi levykeaseraa,
tai sitten uiapilevy (= kovalevy)
- mustavalko- tai varinaytto
- useinmat kirj oittimet kayvat
Smart Notes on ns . taustaohjelma , joka odottaa ensimmaisen
latauksen jalkeen keskusmuistissa kiiyttoa. So voidaan tietyilla
nappaimilla heratta"; ka'yttoon koska tahansa - vaikkapa. jonkin
sovellusohjelman kuyton aikana. Smart Motes toinii kasikirjan
rnukaan useirnpien PC-sovellusohjelmien - kuten LOTUS
1-2-3,
Symphony, Ilultiplan, WordStar, T'ultiMate, dBase, SideKick jne.
kanssa yhtaaikaa. Kokeilin sita Symphony ' n ja IBI! DisplayWrite
3:n kanssa - ja kylla se tuntui toimivan ihan hyvin.
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SideKick-ohjelman kanssa kiiytettaessa pitaa muistaa ladata
SideKick-taustaohjelma viimeiseksi. Ensin si is Smart Notes j a sen
j a l k e e n vasta SideKick.
Kaytto
Smart Notes odottaa keskusrnuistissa valmiina kayttoa. Kayttaja
vain painaa tiettya nappainyhdistelmaa ja sen jalkeen han voi
kirjoittaa muistilapun. Muistilappu kiinnittyy siihen kohtaan
tekstia missa sillii hetkella ollaan. Tata tekstikohtaa voidaan
myohemmin kylla tarvittaessa muuttaa.
tiuistilappuja on kahta kokoa - viiden rivin ja kymmenen rivin
umistilaput. Rivin pi tuns 24 merkkia. Muistilappu Jen paikkaa
ruudulla voidaan vaihtaa. Varikuvaputkea kaytettaessa voidaan
tehda rnuistilappuj a eri varisina - viisi eri varivaihtoehtoa.
nuistilaput tallettuvat tiedostoihin. Tiedostoja voi olla useita,
joista kolme kappalctta voi olla kerrallaan avoinna kasiteltavan'd. Tiedostoja voidaan sulkea ja avata tilanteen ja/tai kaytett"van ohjelraan mukaan.
Muistilapputiedostojen sisaltoja paastaan tutkimaan
niita ruudulle tai tulostamalla niita paperille.
Oletusarvot muistilapuille (koko, vari, paivays mukaan
tisesti vai ei, jne.) ovat kayttajan muutettavissa.

listaaiaalla
automaat-

Smart Notes -ohjelrua toiraid yleensii ns. tekstitilassa, mutta
siini-i voidaan valita useita taulukkolaskinohjelmia varten oma
tilansa (mm. LOTUS 1-2-3, Symphony). Tiilloin nuistilaput kiinnittyvat taulukkolaskennan lokeroihin {lokero-osoitteisiin) ei.ka
teksteihin.
LOTUS 1-2-3 -tilassa ko. ohjelman kanssa muistilaput kiinnittyv;'t
siis lokero-osoitteisiin. Ja nuistilaput seuraavat rii-iita lolceroita tehtiinpa sitten vaikkapa rivien poistoja, sarakkeiden lisayksia tnis. Muistilaymt scnraavat aina oikeisiin kohtiin. Tallainen
seuraatoiminta on vain LOTUS 1-2-3 -ohjelraan kanssa - ei nuiden
taulukkolaskentaohjelmien kanssa.
Yhteenveto
Smart "otes tuntui ihan kayttokelpoiselta ohjelrualta. Aina silloin talli'Jin voisi tulla vastaan tilanteita joissa taman kaltainen ohjelina voisi
olla ihan
tarpeellinen. Toiraintoja
on
riittavasti tiillaiseen ohjelraaan, ja kayttokin on molko helppoa.
Ainoa seiklca, j oka aiheuttaa onoelruia sen kiiytossa, on sen varaama 90 ];B:n keskusnu.iistitila. Eihan 90 kB kovin mahdottontasti ole,
niutta j os mikrotietokoneessa on jo ennestaan Iteskusmuistissa DOS,
II-"i PC 3270 -paate-emulointi versio 2.0 ja SJneKick, niin Smart
Motes on taman paillle liikaa. Sitten ei enaa mahdu
edes
DisplayWrite 3 -olijelma kaynnistyrnaan - saati sitten Symphony.
Keskusiauisti loppuu kesken.
r-ikrot tarvitsisivat kipeasti jo nyt IBM:n julkaisemaa nutta OS/2
-kayttojarjestelmaSi joka tukee 16 MB:n keskusmuistia. Ja ennen
kaikkea sita hyodyntamaan pystyviii uusia sovellusohjelmia.
Timo Pyorny
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PC-kayttajat ry
Jari Napanen
10.10.1987
PC-Kayttajat ry:n elektroninen postilaatikko:
PC-kayttajat ry on avannut elektronisen postilaatikon, joka on tarkoitettu
yhteydenpitovalineeksi yhdistyksen jasenten valille. Systeemi sisaltaa seka
henki1okohtaisen postin etta yleisen kokousjarjestelman, jonka avulla voi —
daan antaa yleisia tiedotuksia kerhon jasenille. Telekokousjarjestelma (COM)
mahdol1istaa myos erilaisten kysymysten ja havaintojen esittamista koko
kayttajakunnalle. Boxi ei ole tarkoitettu ohjelmakirjastoksi, joten ns.
download-mahdollisuutta ei ainakaan toistaiseksi ole.
1

Voidaksesi kayttaa elektronista postilaatikkoa, tarvitset puhelinmodeemin,
mikron ja tarvittavan paateohjelman. Postilaatikon kaytto on mahdollista
CCITTrn suosituksen mukaisilla V.21 ja V.22 modeemeilla (3OO bit/s ja 12OO
bit/s). Paateohjelmaksi kay hyvin esim. kermit tietolikenneohjelma, jonka voi
hankkia esimerkiksi kerhon public domain ohjelmakirjastosta.
Voit hankkia kayttajatunnuksen yhdistyksen postilaatikkoon rekisteroitymalla
koneen kayttajaksi. Rekisteroityminen tapahtuu ottamalla yhteytta systeemiin
ja vastaamalla Kayttajatunnus - kysymykseen "uusi". Taman jalkeen systeemi
kysyy kayttajan henkilotiedot, jotka on annettava asianmukaisesti. Tunnus
annetaan muutama paiva rekisteroitymisen jalkeen, mi kali kayttajan antamat
tiedot ovat asialii set.
Systeemi on vapaa kaikille kayttajille <siis myos yhdistykseen kuulumattomille). Kerhon jasenilla on kuitenkin enemman kayttooikeuksia kuin m u i l l a
kayttajilla. Esimerkiksi kokousjarjestelmassa on seka julkisia etta vain
PC-kayttajat ry:n jasenille tarkoitettuja kokouksia. PC-kayttajien jasenilla
on myos pidempi yhteysaika kerralla kuin ei jasenilla.
Systeemin rakenne :
Koska systeemi on yha kehitteilla, ohjelmistojen toiminta saattaa muuttua
hieman ajan myota. Kaikista muutoksista kuitenkin tiedotetaan UUTTA! kokouksessa. Systeemista 1oytyy myos opastusjarjestelma, jonka avulla voidaa
helposti tarkistaa eri ohjelmi en toiminta.
Systeemi rakentuu kolmesta paaosasta.
Paataso
- COM
- Mail

( Kehoite :
( Kehoite :

» >
COM> >

Paataso :
Tultaessa systeemiin sisal le, joudutaan automaattisesiji sisaantuloruti inien
jalkeen paatasolle. Tasta merkiksi kuvaruutuun tulostuu kehoite ». Paatasolta
voidaan valita ohjelma, jota halutaan kayttaa. Komento INDEX tulostaa kaikki
kaytossa olevat ohjelmat lyhyine selityksineen. Paatasolta komento "LOGOUT"
poistaa systeemista ja katkaisee puhelinlinJan. Samalla saadaan nakyviin yhteydella kulutettu ja viikolla jaljella oleva aika.
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COM:
Paatasolta voidaan siirtya COM-telekokousjarjestelmaan komennolla COM.
COM sisaltaa useita eri kokousryhmia, jotka kaikki kasittelevat eriaiheisia
asioita.
Listan naista kokouksista saa COM-tasolla komennolla LIST. Uusi kayttaja ei
kuulu aluksi m i h i n k a a n ryhmaan, joten hanen pitaa tutkia LIST-komennon avulla
hanta kiinnostavat kokoukset ja liittya n i i h i n JOIN— komennon avulla.
Mi kali kayttaja haluaa liittya k a i k k i i n kokouksiin, ban voi kayttaa komentoa
JOIN ALL. Mi kali kokouksen sisal to ei vastaa sita, mita on toivonut, on aina
m a h d o l l i s t a erota kokouksesta LEAVE—komennon avulla.
Komrnenttien lukeminen kokouksesta tapahtuu ENTER—nappaimen avulla. Aina
ki
yhden kokouksen kommentit on luettu loppuun, tulee asiasta ilmoitus ja
seuraavalla ENTERin painalluksella ohjelmisto automaattisesti siirtaa seuraavaan kokoukseen, johon on liitytty, ja jossa on lukemattomia kommentteja.
Ohjelmisto muistaa aina kayttajakohtaisesti jokaisen kokouksen viimeisen lueti'~ kommentin.
Kirjoitettaessa uudesta aiheesta, on aluksi valittava kokous, jonne asia
kuuluu ja siirryttava siihen JOIN-komennon avulla. Taman jalkeen annetaan
komento ENTRY, ja annetaan otsikko. Tekstin sybttamisen ja sen editointiin
tarvittavat ohjeet 1bytyvat mybhemmin.
Mi kali halutaan kommentoida jotain toista kirjoitusta, se tapahtuu COMkomennon avulla. Kommentointi tapahtuu aina joko viimeiseen luettuun viestiin tai komennon parametrina annattavan numeroiseen viestiin. Kommen—
tointi tapahtuu kuten ENTRYn kirjoittaminen, paitsi etta otsikko tulee
automaattisesti samaksi kuin viestissa, jota kommentoidaan. Samalla seka
kommentoituun viestiin etta kommenttiin tulee viite kommentoinnista.
COM-systeemista voidaan palata paatasolle komennon "EXIT" avulla.
MAIL:
Elektronisen postin varsinaista rakennetta ei ole viela paatetty. Kaytossa
on kuitenkin toistaiseksi tilapaisjarjestelma, joka on hieman suppea. Sen
a* lla voidaan kuitenkin lahettaa kirjeita toisille kayttajille.
Ai..a systeemiin tultaessa kone ilmoittaa, mi kali kayttajan posti laatikossa on
kirje/kirjeita. Paatasolta komennon "mail" avulla voidaan lukea postilaati—
kossa olevat kirjeet. Kirjeiden lukemisen jalkeen kysytaan, halutaanko tyh—
jentaa kirjelaatikko. Mikali kirjelaatikkoon jatetaan kirjeita, niista saad. i toistaiseksi ilmoitus aina mybhemmin sisaan tultaessa.
Postin lahettaminen toiselle kayttajalle tapahtuu paatasolta komennolla
"mail/s kayttajatunnus". Esim: "mail/s jnopanen". Kirje voidaan kirjoittaa
normaalisti. Valitettavasti editointi/korjailumahdol1isuutta ei ole. M i k a l i
on mahdollista, on helpointa editoida kirje omassa koneessa ja lahettaa se
m a i l t i n suoraan tiedostosta (Esim. Kermitin transmit—komento). Kirje
paatetaan CTRL—d ( A d) — merkkiin, jonka jalkeen palataan paatasolle.
Korostan, etta talla hetkella kaytbssa oleva mail on tilapainen, ja se
korvataan uudella, monipuolisemmalla heti kun ehditaan.
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EDITOR:

Editor! on tarkoitettu COM-telekokousjarjestelman viestien kirjoittamiseen.
ENTRY— tai COM— komentojen jalkeen siirrytaan Editor> — kehoitteeseen.
Tassa tilassa voidaan valita editori, jolla kommentti kirjoitetaan ja korjaillaan. Valittavana on rivieditori tai kuvaruutueditori (MicroGnuEmacs).
Mi kali kaytbssa on VTlOO-paateohjaus, voidaan kayttaa MicroGnuEmacs-editoria
tekstin editoimiseen. Taman ruutueditorin rakenne on kuitenkin monimutkainen ja siksi sen kaytto ei ole alussa suotavaa. MicroGnuEmacs — editori in
paastaan Editor> - kehoitteesta komennolla "mg". Editorista poistutaan
merkkisarjalla Ax^sAx-^c, jolloin palataan Edi tor > - valikkoon. "mg":n kaytto kuitenkin vaatii, etta paatasolta on asetettu paateohjaus komennolla
TERM VT1OO.
Rivieditorin kaytto on mahdollista, vaikka kaytossa ei olisikaan paateohjausta. Rivi edi tori in siirtyminen on mahdollista Edi tor > - tasolta komennollr>
"line". Useimmat Line-Editorin komennot ovat 3 - kirjaimisia ja niiden peraa
voidaan liittaa parametreja. Mikali aloitetaan viestin editointia, rivieditoriin siirryttaessa paastaan automaattisesti syottotilaan (:) , johon
voidaan suoraan alkaa kirjoittaa viestia. Painamalla tyhjalla rivilla ENTER,
paastaan Line-Editor> - kehoitteeseen, jossa voidaan antaa editorille komentoja. Mikali editoidaan jo valmista tekstia, Line—Editoriin siirryttaessa
saadaan ilmoitus tiedoston pituudesta ja joudutaan suoraan komentotilaan.
Kun viesti on editoitu valmiiksi, paastaan Line—Editorista pois "save"—
komennolla. Taman jalkeen palataan Editor> - tasolle. Talta tasolta voidaan
halutessa jatkaa editointia toisella editorilla, kuten esimerkiksi MicroGnuEmacsi1la. Kun viesti on valmis, se voidaan tallentaa lopullisesti kir—
joittamalla "save" Editor> - tasolla. Mikali viesti halutaan hylata, se
onnistuu "quit"- komennolla Editor> - tasolla.
Paatasolta komennolla "help com editor" saadaan editorisysteemista rakenne—
kaavio, jonka avulla asian ymmartaa helpommin. Suosittelen taman kuvan
printtaamista parerille, jotta editointi onnistuisi helpommin.
Ajanviete :
Kayttajien viihdyttamiseksi systeemi tarjoaa my6s mahdollisuuden pelata
muutamaa kuuluisaa linjapelia. Pel it ovat hack (nethackl.O) ja navy.
Kummatkin kaynnistyvat paatasolta.
Lahes kaikilla tasoilla toimivat seuraavat komennot :
HELP : Opastusjarjestelma
Komento "help" antaa kaikki otsikot, joista on tarjolla apua.
Komento "help aihe" antaa kuvauksen ja ohjeet aiheesta. Mikali aiheesta
on lisatietoja, saadaan nakyviin aiheen lisatiedot.
Komento "help aihe lisatieto" saadaan aiheen 1isatiedoista ohjeet.
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Esim :
"help
"help
"help
"help

?"
ajat"
help"
com"

"help com ?"
"help com list"
WHO / SYSTAT

:
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Antaa listan komennoista, joista saa apua.
Ohjeet kayttbajoista.
Ohjeet opastusjarjestelmasta.
Kayttbohjeet telekakousjarjestelmasta. Ohjeiden
jalkeen seuraavat COMin sisaiset komennot.
Lista COMin sisaisista komennoista, joista saa apua.
Ohjeet COM-ohjelman LIST-komennosta.

Kertoo sisallaolijat

Taman komennon avulla saadaan selville samaan aikaan koneessa olevat
kayttajat.
Esim :
"systat"
: Antaa listan kayttajista
"who"
: -""systat/f"
: Antaa tarkemman listan kayttajista
"who/f"
: -"MSG / MES

:

Lahettaa reaaliaikaisen viestin toiselle samaan aikaan
linjalla olevalle kayttajalle.

Esim :
"msg jnopanen"
: Lahettaa viestin kayttajalle jnopanen
"mes jnopanen"
: -""msg -r jnopanen" : Lahettaa uudestaan edellisen viestin kayttajalle
jnopanen.
"mes —r jnopanen" : — " —
Viesti kirjoitetaan Msg> — kehoitteeseen. Viesti paatetaan painamalla
tyhjalla rivilla ENTER.
PC-kayttajien postilaatikko :

9O-6121545

V.22

& V.21

Korostan yha, etta systeemiin tulee varmasti muutoksia ja parannuksia ajan
..jluessa. Mikali nayttaa silta, etta jonkun ohjelman toiminta systeemissa on
muuttunut, kannattaa tarkistaa itse boxin kayttoohjeesta (help — komento),
mika on uuden komennon toiminta.
Kaikki ilmoitukset virheista ja parannusehdotukset ovat tervetulleita. En
kuitenkaan voi luvata nil lie kovin nopeaa kasittelya, koska systeemi toimii
taysin vapaaehtoisella pohjalla, ja en voi kayttaa sen yllapitamiseen kaikkea
vapaa-ai kaani.
Terv. Jari Nopanen
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FREELANCE PLUS -GRAFIIKKAOHJELMA
Tuote:

Freelance Plus, versio 2.0

Kaahantuoja:

Hinta:

3276 mk + Ivv

TIETOVAYLA OY

Yleista
Freelance Plus on graf iikkaohjelrnistotuote, jonka avulla voi
luoda dioja, diagramneja, kuvia ja piirroksia, seka muokata Lotus
1-2-3 -, Symphony- ja Graphwriter-ohjelmien rnuodostaniia kuvia.
Silla voi myos luoda, noutaa, tallettan jfi yhdistella synboleja,
kuten yritysten logoja, ja liittaa niita mukaan tulostettavi-in
kuviin. Erilaisia tekstityyppeja eli fontteja on kaytettavissa
useita - lukumaara riippuu kaytetti'vasta tulostimesta. Yhdessa
namk" ominaisuudet' mahdollistavat monlpuolisten graafisten Icuvaesitysten valmistamisen.
Grafiikkakuvien muodostamisessa voidaan kayttaa hyvaksi valmiita
grafiikkaelementteja: teksteja, viivoja, nuolia, suorakulmioita,
ympyroita, viipaleita, kaaria, merkkeja ja nionikulrnioita. Kunkin
graf iikkaelementin osainaisuuksia kuten varif", kokoa,
viivan
leveytta, tayttokuviota ja tekstityyppia voidaan rauuttaa. Graf iikkaelementteja yhdistelernalla ja niiden orainaisuvaksia nuuttanalla
pystytaan luomaan lahes minkalaisia kuvioita tahansa. Tarpeen
mukaan valmiista elementeista luotuja kuvioita voidaan taydentiia
vapaamuotoisella piirtamisella.
Symbol i on ryhma yhteenliitettyj ,'I graf iikkaelementtejSf jotka
muodostavat yhden kokonaisuuden. Freelancessa on valrniina runsaasti symboleja, jotka helpottavat graafisten esitysten tekoa.
Halutun symbolin voi lisata kuvaan nuutamalla nappaimenpainallukse^lla. Freelancella voi luoda my6s ornia symboleja usein kJIytetyille muodoille kuten yritysten logoille.
Freelancer! komennot on sijoitettu Symphony'n ja LOTUS 1-2-3:n
komentovalikoiden kaltaisiin valikoihin. Ohjeliaan ka.yttc> tapahtuu
samanlaisesti kuin Symphony-ohjelinan (LOTUS 1-2-3:n) kaytto.
Freelance tukee myos hiiren kayttoa. Hiiri ei ole pakollinen,
iiutta on hyva apuvaline esimerkiksi grafiikkaelementtien osoittanisessa, siirrossa ja kopioimisessa. Itse komentojen valitsei linen
valikoista kay napparimmin ja nopeanmin nappaimiston avulla
esimerkiksi komennon alkukirjaimen mukaan. TIalutun
komennon
osoittarninen hiiren avulla tahtoo olla hitaanpaa.
Freelance-ohjelmalla voi lukea suoraan Symphony-, LOTUS 1-2-3
tai Grapwriter-ohjelmilla tehtyj'i kuvia jatkojalostettavaksi.
Freelance lukee myos ASCII-tekstitiedostoja.

A1

A2

A3

A4

Freelance Plus -ohjelman valmiita symbolikuvioita.
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.Freelance Plus -ohj elmistossa on myos oraa osansa,jolla voi luoda
"business"-grafiikkaa eli pylvas-, viiva-, piirakka- ym. kuvioita. Luvut, joiden mukaan kuvat muodostetaan autornaattisesti,
voidaan joko syottaa kasin tai sitten poimia suoraan Symphony-/
LOTUS 1-2-3 -/dBase-tyotiedostosta.
Freelance-ohjelman kuvia voidaan siirtaa Manuscript-tekstinkasittelyohjelmaan (teknis-tieteelliset dokurnentit) .
Grafiikkakuvien tulostuksen voi tehda muun muassa seuraaville
laitteille: Polaroid Palette -kuvatulostin, HP-piirturit, HP-laserkir joittimet, IBM Graphics Printer ja IBM Color Jet -inustesuihkukirj o.itin.
Laitteistovaatimukset

n 1 }\. r o t i e t o k on e
- IBM PC, XT, AT tai yhteensopiva

- kaksi levykeasemaa tai
yksi levykeasenia j a kovalevy
- vapaata kayttomuistia vahintaan 256 kB
(tiettyjen luku- ja tulostuslaitteiden
kanssa tarvitaan yli 256 kB muistia),
- graf iikkasovitin: Hercules, CG7i tai EGA
EGA-sovittimessa pitaa olla vahintaan 120 kB omaa tyomuistia.
Talloin Freelance Plus nayttaa kavtettavat varit rayos kuvaruudulla.
Freelance tukee 8087-aritmetiikkaprosessorin kayttoa.

Tu 1 o s t u s 1 a i t e
Urn. seuraavat tulostirnet sopivat:
- Polaroid Palette
- VideoShow 150/160
- Calcornp M84
- HP 7470A, 7475A, 7550A
- Epson HX-80, Epson FX-80

-

IIP LaserJet, LaserJet Plus
IBM Color Jet -mustesuihkukirjoitin
IB'l Graphics Printer
j ne.

Kaytto
Freelance-ohjelraan komennot valitaan kuvaruudun ylaosassa yhdella
rivilL'i nakyvasta koraentovalikosta joko siirtamalla kohdistin
halutun komennon kohdalle ja painarnalla ENTER tai sitten suoraan
kornennon alkukirj airaella. Koiaentovalikoita on useita sisakkain
kuton esiraerkiksi Symphony-ohjelmassa. Paavalikosta tehdyn valinnan rnukaan edet<ian seuraavaari valikkoon, siita mahdollisesti
viela seuraavnn, jne.
Freelance tukee hiiren kayttoa. Se ei ole valttamaton, nmtta on
ihan kateva apuvaline kuvaelementtien siirrossa ynn;-i rnuussa sen
tapaisessa toiminnassa. Komentojen valitsemlnen valikoista hoituu
kuitenkin napparimmin nappaimiston avulla.
Valmiiden kuvaelementtien ja symbolien avulla saadaan rnelko
nopeasti muodostettua erilaisia edustaviakin grafiikkaesityksia.

PC-KftYTTftJa

L6

3/1987

Jos Symphony-/LOTUS 1-2-3 -ohjelinan kaytto on tuttua, niin Freelance-grafiikkaohjelman koraentojen k'iyton oppii nopea.sti. Yleensakin ohjelna tuntui nio.lko helppokayttoiselta ja nopeasti opittavissa olevalta tviotteelta.
Kuton mikro-ohjelmien kiiyton opiskelussa yleensa - ja etenkin
grafiikkaohjelmien - niin tiissakin tapauksessa parhaiten i!ohje]maan sisaan" p'iasee kokeilemalla eri toiraintoja ja katsomalla
mitci mikin toirninto saa aikaan. Siina sivussa vo.i vnhan vilkuilla
kclsikirjaa ja/tai ohjolman ornaa HELP-toimintoa.
Freelance Plus on englanninkielinon ohjelma. Ohjolman maahantuoja
on tehnyt suoinenkielisen kasikirjan, joka on selkea ja lyhyehkq.
Sen lukeminen riittanee tavallisesti - englanninkielisiin kahteen
kasikirjaan ei tarvinne koskea.
Yhteenveto
Freelance sijoittun vapaamuotoisten graf i. ikkaoh jelraien ja toisaalta maaramuotoisten "business"-graf iikkaohjelmien vH 1 is^aastoon. Valiaiiden kuvalomenttien ja synbolien avulla saadaan Freelance. Plus -ohj elraalla aikaan inelko n.'-iyttaviilkin kuvia
nopeasti.
Freelance-oh jelraalla voidaan niy">B tHyrientaa valmiita,
niellco
rajoittuneita Symphony-/LOTUS 1-2-3 -kuvia lisakuvioilla
ja
heksteilla. Riksi Freelance Plus -tyyppinen ohjelma tuntuu sopivalfa yritysymparistoon. Vapaamuotoiset piirtamisohjelmat harvoin
on kayttokelpoisia yritysymparistoissa - niilla kyllH saa aikaan
"rnita vaan", p.iutta l;uvan teko on liiclasta.
Freelance Plus soveltuu niuun niuassa kcilvojen teker.iiseen. "rilaisia tekstityypeja saadaan tulostettua suoraan kalvoille esimerkiksi piirturin avulla. Kuvioiden tulostuksessa piirturi on nopee-i
- Freelance antaa piirturillc kaskyt kuvan muodostamiseen n.s.
vektorimuodossa. Freelance Plus -ohjelnialla. ja pi irturi lla saadaan siis tehty" viirillisi'l, hyvalaatuisia teksti- ja/tai kuvakalvoja. Ja tulostus piirturille on yleens'i riittavan nopeata. '.0,''lIc'iyta tarvetta tulee silloin t'*ll"in vastaan. Taraa nyt tuli vain
paallimmaisena mieleen - ohjelma lie loytyy varmcisti monia iviuitakin soveltami,skohteita.
Freelance Plus tuntui kaiken kaikkiaan helpolta, varmatoimiselta
ja monipuoliselta ohjelnalta. Negatiivista sanoniista tulee mieleen vain siita, etta kaikissa tekstifonteissa ei ollut rnukana
skandimerkkeja. Toisaalta skandimerkit oraaavia fontiteja oli kyll"
mukavasti - sill^-kin valikoirnalla useimraat kayttiijat varrnaan
par j aavrit.
Toinen asia, josta voi keksia negatiivista sanoniista, on kuvariiuclun ulkoasu. Oil j elman ul);oasu on tiiysin musta-valkoinen. Ilyos
F,GA-li .1 tannctn (128 kB rnuistia) kanssa, jolloin kuvissa kylla
tuetaan v^'rien kiiyttoa - kuvien varit naytetaan ruudulla. Varinayton kanssa Freolanceohjelma voisi kaytt.'I,'r V'"rejii nyos elavoiti-.'Iilkseen ja selventaakseen esinerkiksi konentovalikkoa, inforrnaatiotaulua jne. Mo, tanahnn on vain ulkoasutekija elk", vaikuta
ohj elman kayttomahdolllSUUksiin. Mutta olisihan hyv" ergonoihia ja
viiraoistelty ulkoasu silmalle rnukavampi.
I::dellisesta huolimatta Freelance Plus -ohjelma tuntuu kayttokelpoiselta - allekirjoittanntkin aikoo jatkossa ohjelmaa hyodyntaa.
Se istuu hyvin Symphony-/ LOTUS 1-2-3 -ymparistoon.
Timo Pyorny

