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PC-kayttajat ry
Toimihenkilot
Puheenjohtaja:
Varapuheenjohtaja:
Taloudenhoitaja:
Sihteeri

Ari Jarmala
Samuli Kaila
Kari Kiravuo
Pekka Seitovirta

puh.
puh.
puh.
puh.

912-1441 (tyo)
90-848 169 (koti)
90-152 4787 (tyo)
90-147 722 (tyo)

Lisatietoja yhdistyksen toiminnasta
Yhdistys yleensa:
Tiistaikokoukset:
PD-ohjelmat:

Ari Jarmala tai Pekka Seitovirta
Martti Laiho, puh. 90-143 122 (tyo)
Raimo Janka, puh. 90-174 772 (tyo)

PC-KAYTTAJA-lehden ilmestyminen
Lehti ilmestyy kolmena numerona vuodessa.

llmoitushinnat
Mukaan liitetty erillinen materiaali
Koko sivu, mustavalkoinen, monistettu
Puoli sivua, mustavalkoinen, monistettu

sopimuksen mukaan
A4:
1000 mk
A5:
600 mk

Elektroniset postilaatikot
Yhdistyksen oma boxi, jota hoitaa Jari Nopanen
Puhelinnumero: 90-60 80 70, V22/22bis (klo 14-21 yhdistyksen jasenten kaytdssa)
Puhelinnumero: 90-61 21 545, V21/22 (kaikkien kaytossa)
Modeemiasetukset: No parity, 8 data bits, 1 stop bit.
MikroPC-lehden boxi, jota hoitaa lehden toimitus.
Puhelinnumero; 90-143 227. PC-kayttajat ry:lla on tassa boxissa oma keskustelualue, jonne muut kayttajat eivat paase..
Modeemiasetus: No parity, 8 data bits, 1 stop bit.

Liittyminen yhdistykseen
1) Hanki Tietotekniikan liiton henkilojasenlomake joko ylla mainituilta toimihenkilbilta tai Tietotekniikan liitosta, Tulkinkuja 3,
02600 Espoo, puh. 90-5121255.
2) Tayta lomake siina olevien ohjeiden mukaan ja maksa jasenmaksu.
3) Toimita lomakkeen ylaosa yhdistyksen toimihenkiloille tai postiosoitteella PC-kayttajat ry, PL 494, 00101 HELSINKI
4) Yhdistys kirjaa Sinut jasenekseen ja toimittaa lomakkeen liittoon. Taman jalkeen alkavat liiton jasenedut, mm. Tietoviikko,
Tietotekniikka ja ATK-vuosikirja hyodyttaa Sinuakin.
5) Muista kuitenkin, etta yhdistys on yhta kuin sen jasenisto. Jos Sina haluat hybtya yhdistyksesta, niin yhdistys haluaa hyotya
Sinusta - muutakin kuin jasenrnaksun, senhan me jokainen maksamme. Osallistu siis tapahtumiin, kysele asioista, mutta tuo myos
omia tietojasi ja kokemuksiasi toisille.

Tietotekniikan liiton vahvistamat jasenmaksut vuonna 1989
Henkilojasenmaksut:
Varsinainen henkilojasen
Opiskelijajasen
Toissijainen jasen yos kuulut jo johonkin toiseen yhdistykseen liitossa)
Perhejasen (Jos samassa perheessa on jo joku henkilojasenena)
Yhteisojasenmaksut:
Suuret ATK-tuottajat
Keskisuuret ATK-tuottajat
Pienet ATK-tuottajat
Suuret ATK-hyvaksikayttajat
Pienet ATK-hyvaksikayttajat
Toissijaiset yhtiojasenet
Vuoden loppupuoliskolla liittyvilta maksu on puolet koko vuoden rnaksusta.

180mk
80 mk
40 mk
40 mk
3600 mk
1800mk
900 mk
1800mk
900 mk
700 mk

Jasenedut ovat seuraavat
Tietotekniikka ja Tietoviikko -lehdetja ATK-vuosikirja ilmaiseksi.
MikroPC-lehden vuosikerrasta 50% alennus ja Tietokone-lehden vuosikerrasta 30% alennus.

Toiminta
Yhdistys jarjestaa joka kuukauden toisena tiistaina klo 17 ATK-lnstituutissa vapaamuotoisen kokouksen, johon jarjestetaan alustus
jostain aktuellista aiheesta. Alustuksen jalkeen sana on vapaa. Kokouksissa on myos tarjolla joitakin merkittavimpia PD- ja
SW-ohjelmia kopioimista varten.
Seka kevat- etta syyskaudella jarjestetaan 3-4 yritysvierailua tai esitelmatilaisuutta, joissa kasitellaan etupaassa ajankohtaisia
tuoteuutuuksia.

Yhdistyksen postiosoite
PC-kayttajat ry
PL 494
00101 HELSINKI
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PC-KAYTTAJA-lehti ja yhdistyksen 5-vuotinen
taival
Lehti jatkaa ilmestymistaan entiseen tyyliin
tanakin vuonna, mikali vain aineistoa saadaan. Uusi puheenjohtajamme Ari Jarmala on kunnostautunut jo aikaisemminkin
kirjoittamalla lehteen. Sama linja nayttaa
jatkuvan, nyt lisaksi puheenjohtajan palstan merkeissa. Erityisen ilahduttavaa paatoimittajan nakokulmasta katsottuna on
saada julkaistavaa aineistoa muiltakin kuin
hallituksen jasenilta. Pertti Lehtinen kertoo kokemuksistaan eri tyyppisten levyjen
kanssa. Artikkeli on kirjoitettu jo viime
vuoden marraskuussa, mutta julkaistaan
PC-KAYTTAJA-lehdessa vasta nyt, koska
edellinen lehti oli menossa juuri painoon,
kun sain jutun kasiini. Parempi kuitenkin
myohaiin kuin milloinkaan.
Toivottavasti muutkin rohkaisevat mielensa ja lahettavat paatoimittajalle aineistoa,
joka voidaan julkaista yhdistyksen omassa
lehdessa. Toivomus on, etta julkaistava materiaali on elektronisessa muodossa. Asiasta voi sopia paatoimittajan kanssa.

PC-kayttajat ry. on tayttanyt 5 vuotta viime
vuonna. Yhdistyksen lehti ei kuitenkin
puuttunut asiaan muuta kuin julkaisemalla
vuosikokousilmoituksen, jossa mainittiin
pienesta juhlahetkesta yhdistyksen 5-vuotisen toiminnan kunniaksi.
Yhdistyksen entinen puheenjohtaja Kari
Kiravuo piti tilaisuudessa ansiokkaan katsauksen yhdistyksen viisivuotiseen toimintaan. Koska tilaisuudessa oli vain murtoosa yhdistyksen jasenista, julkaisemme esityksen tassa lehdessa, jolloin kaikilla jasenilla on mahdollisuus lukea kalsaus.
Kuten katsauksesta ja lehden etusivulta nakyy yhdistyksen jasenmaara on kasvanut jatkuvasti vuosien mittaan. Erityisen voimakasta kasvu on ollut parin viime vuoden aikana. Talla hetkella jasenmaara on ylittanyt
jo 700 henkilon rajan. PC-kayttajat ry tarjoaa jasenilleen sellaiset edut, etta liittyminen
yhdistykseen on todella kannattavaa monessakin mielessa.
Tapio Hietamaki
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Puheenjohtajan palsta
Uuden vuoden alettua yhdistyksen
hallituksen kokoonpano m u u t t u i
jonkin verran. Erovuoroisten vanhan
hallituksen jasenten oli pitkin hampain luovuttava hallituspaikastaan
kolmen vuoden ankaran uurastuksen
jalkeen. Mutla eipa hatia - paikka
loytyi halukkaille hallituksen varajasenena. Niin, omalta kohdaltani
suurin muutos vuodenvaihteessa oli
se, etta entisen hallituksen rivijasenyys vaihtui puheenjohtajuudeksi. Nyt on siis minun vuoroni piiskata yhdistyksen toimintaa vauhtiin ja
uskonkin, etta se onnistuu yhdistyksen innokkaiden jasenten avulla.

Olisi kenties perusteltua muistella
talla ensimmaisella puheenjohtajan
palstallani menneita ja kertoa hieman omasta taustastani, koska nain
valtynselittamastasamaaasiaajatkuvasli kaikille... Liityin PC-Kayttajiin
muistaakseni vuonna 86 syksylla. Sen
jalkeen tulin ilmeisesti osallistuneeksi tilaisuuksiin niin innokkaasti, etta
hammaslyksekseni jouduin hallitukseen vuodeksi 88. Ansioituneen puheenjohtajan Kari Kiravuon oltua
erovuorossa viime vuonna alettiin
pohtia uuden puheenjohtajan henkiloa. K a i k k i e n kaantyessa minun
suuntaani yritin valua pikkuhiljaa
poydan alle, mutta eihan se kokonaan onnistunut, koska paalaki jai
hieman nakyviin ja paljasti minut...
No tahan on tultu.

En kuitenkaan voi katsoa olevani mikaiin jarjestohirmu, koska luottamustehtavia on ollut vasta kahtena
viimeisenavuotenajanekin luonteeltaan varsin epavirallisia, kuten - eh Heraldisen olutklubin puheenjohtajuus... On siis hyva, etta yhdistyksen
toimintalapojenjatkuvuus turvautuu
silla, etta uudessa hallituksessa on
mukana vanhoja konkareita. Toisaalta tama ei luo tehokkaasti uusia toimintamuotoja. Silla myos PC-Kayttajat ry:ssa tarvitaan vastaliittyneita
innokkaita jasenia, jotka tuovat yhdistykseen tuoretta verta ja reipasta

inlomielta. Uskon nain, koska ei voi
olla totta, etta kaikki jasenet olisivat
liittyneet yhdistykseen vain hyvien jasenetulehtien ja -tarjousten vuoksi.

Ja sitten vihdoin muutama sananen
itsestani: meikalaisella on ikaa vajaat
30 ajastaikaa, jonka kuluessa olen ehtinyt jonkinverran opiskella ja toitakin tehda. Olen kotoisin Karkkilasta,
mutta nykyisin asun ja tyoskentelen
Lohjan kunnassa Muijalan kylassa
(kuulinko naurua siella Keha III:n
sisalta?). Taalla on suurimman suomalaisen rakcnnustarvikkeita valmistavan konsernin tuotantolaitos,
jossa l y o s k e n t e l e n . V a l m i s t u i n
TKK:sta vuonna 85 kemian osastolta
opintosuuntina tehdassuunnittelu,
kemian laitetekniikka ja teknillinen
kemia. Diplomityoni tein tehdassuunnittelusta. ATK:hon ja tietokoneisiin tormasin vasta Polilla ensimmaisen vuosikurssin syksylla opintojaksolla Johdatus ohjelmointiin. Se
oli tosiaankin ensikosketus alaan, silla eihan tuohon aikaan 1980 Karkkilan kouluissa viela ollut minkaanlaista tietotekniikan opetusta niinkuin ei
varmaan ollut juuri missaan muuallakaan. Tuolloin yhdeksan vuotta sitten PC:ta ei viela ollut varsinaisesti
keksittykaan, silla eikos IBM julkaissut sen vasta 1981. Yhdeksan vuotta
on ATK -alalla melkein ikuisuus,
jonka aikana tekniikka on kehittynyt
suorastaan allistyttavasti: muistan
silloin lukeneeni ilmoituksen uudesta uskomattomasta 64 Kb muistipiirista, joka ei maksanutkaan kuin jotain 1000 silloista rahaa. Tuosta ajasta piirien hinta on laskenut 98,5 %.
Ja tekniikka vaan jatkaa kehittymistaan.

On erinomaisen mielenkiintoista
harrastaa alaa, joka kehittyy hurjaa
vauhtia. Nopea kehitys saa tosin aikaan hassunkurisia tilanteita, joita
parhaiten kuvaa sanonta "Ala osta
tanaan vaan vasta huomenna 1 '. Yon
aikana varkkien teho kasvaa ja hinta
laskee. Pari viimeista vuotta on ollut

varsinaista PC-boomia, josta jotkut
ovat jo heranneet varoittelemaan
alan kypsymisesta: kasvu ja kehitys
eival voi samalla tekniikalla jatkua
loputtomiin vaan ne alkavat hidastua
pysahtyakseen lopulta kokonaan.
Mutta tosin ennen on joku aina keksinyt taysin uuden tavan ratkaisla
vanhat ongelmat, mika on taas puolestaanjohtanut entista kiivaampaan
kehitysvauhtiin - toivoa siis on yha.

Yhdistyksen yhtena tarkoituksena
on parantaa jasenistonsa lietamysta
ATK:n kiehtovalta ja nopeasli kehittyvalta alalta. Jasenkirjeessa 1/89 esitettiin jo keviian toiminlasuunnitelma, joka toivoakseni herattaii jasenkunnassa mielenkiintoa. Eika uusien
toimintaehdostusten esittajan asemakaan ole aivan toivoton, silla on
toki olemassa pieni mahdollisuus, elta hallitus kallistaisi korvansa uusille
ideoille.
Ari Jarmala
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Toiminta eri tyyppisten levyjen kanssa
Pertti Lehtinen on on usein joutunut toimessaan ncuvomaan, kuinka eri tyyppisten levyjen kanssa tulee pelata, jotta valttyisi ikaviltu lukuvirheiltii. Viela
useammin ban on joutunut korjailemaan sellaisia levyja, joita ei onnistuta kaikesta huolimatta lukemaan. Seuraavassa hanen kokemuksiaan ja neuvqjaan
ongelmien valttamiseksi.
PC XT 360 kb / PC AT 1,2 Mb
Moni, joka kayttaa seka XT-laitteistoa ettaAT-laitteistoa on joutunut
taistelemaan levykkeilla esiintyvien
lukuvaikeuksien takia. Tassa muutama ohje, joka selvittaa miksi lukuvaikeuksia syntyy ja miten niita voidaan valttaa.
PC XT:n levykkeet ovat 2*40 uraisia
ja niissa on leveampi luku/kirjoituspaan magneettipaa kuin PC AT:N
2*80 uraisissa laitteissa. Jos AT:lla
kirjoitlaa XT:lla formatoidulle levylle, tapahtuu kaikki OK. AT haistelee, etta kyseessa on 360 kb-lormaatti ja kirjoittaa sen mukaan. Kun tekstia sitten luetaan AT:lla, on kaikki
edelleen kunnossa. Jos sitten viet levykkeen XT:n 360 kb:n asemaan,
seuraa lukuyrityksesta yleensa virheherja ja luku keskeytyy. Syy tahan on
se, etta AT on kirjoittanut kapean
raidan XT:n levean formaatin paalle
ja talloin XT lukee seka AT:lla kirjoitettua uutta dataa etta reunoilla
olevaa XT:lla kirjoitettua ja ylitsepyyhimatonta dataa samanaikaisesti.
Halttihan siita seuraa. Jotkut levyasemat taistelevat tatakin santoa vastaan ja joku onnistuu lukemaan levyja ristikkain. Hyva nain. Eivatka tallaisten laitteiden kayttajat naita ohjeita tarvitsekaan.
Toinen harmin paikka on se, etta joku onneton on ottanut AT:n 1.2
Mb:n levykkeen eli High Density-levyn ja formatoinut sen XT:n 360 kb
levyasemalla. Kaikki nayttaa sujuvan
hyvin, kunnes levyke lahetetaan

asiakkaalle tms. ja asiakas ilmoittaa
levyn olevan lukukelvoton. Han lahettaa levykkeen takaisin ja sina toteat, etta eihan tassa mitaan vikaa ole.
Asiakkaan kone on varmasti rikki.
No tilanne on se, etta High Density
levyn talletustiheys on suurempi kuin
Double Densityn ja siita seuraa, etta
talletettu data asettuu eri levytyypeille hieman eri tavoin. Jos levya luetaan eri koneissa , joiden levyasemat
eivat pyori t a r k o i n samalla nopeudella (tietty poikkeama on sallittu ja normaali) ei jokin toinen levyasema pysty lukemaan ko. dataa,
vaikka talletuksen tehnyt levyasema
sen tekeekin.
Miten valttaa lukuvirheet
Suunnitellessasi data siirtoa AT-XT
valilla ota huomioon seuraavat seikat:
1. XT:lla formatoidulle levylle ei voi
kirjoittaa AT:lla siten, etta XT voi lukea datan.
2. AT:lla formatoidulle (format A:
/4) 360 kb:n levylle voidaan kirjoittaa
AT:lla ja sita voidaan lukea XT:lla.
XT:llii voidaan kirjoittaa kerran
paalle ja sitten viela lukea seka kirjoittaa yhden kerran AT:lla, mutta
nyt on jo AT:lla kirjoitettu XT:lla
kirjoitetun tekstin paalle ja seuraava
luku XT:lla ei enaa onnistukaan.

AT — > XT
Jos haluat siirtaa toistuvasti dataa
XT:n ja AT:n valilla levykkeilla, niin
varaa levy, joka on formatoitu AT:lla

360 kb:n formaatliin ja kuljeta talla
levykkeella tieto AT:lta XT:lle, mutta ala kirjoita XT:lla talle levykkeelle koskaan ja mitaan. Nain sinulla on
aina XT:lle lukukelpoinen levy kaytossasi. Toiseen suuntaanhan ei siirto-ongelmaa juurikaan ole.

DS HD — > 360 kb
Levyn, jota ei voida lukea kuin yhdessii levyasemassa, on epaillava olevan
High Density-levy f o r m a t o i t u n a
Double Density-formaattiin. Levyllii
olevadataon helppo pelastaa,jos mika lahansa levyasema suostuu lukemaan levya.
1. Tarkasta esim. CHKDSK-ohjelmalla, mikiion levykkeen talletustilavuus ja onko levykkeella muita virheitii.
2. Kayta DISKCOPY- tai j o t a i n
muuta kopiointiohjelmaa tallettaaksesi datan temppuilevalta levylta nyt
varmasti Double Density-levylle, joka on formatoitu 360 kb:n formaattiin.
Data on taas luettavaa ja "asiakkaan
kone on tullut korjattua kaukoparannuksena". Voit lahettaa asiakkaalle
puhdistuslerpun ja pyytaa ajamaan
senensiksi, jonkajiilkeen han voi kokeilla palauttamaasi levyketta, joka
"toimi meidan laitteessa aivan OK".
Pertti Lehtinen
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KATSAUS PC-KAYTTAJAT RY:N 5-VUOTISEEN TOIMINTAAN
PC-KAYTTAJAT RY on vuonna
1988tulluttoimineeksi viisi vuotta. Se on pitka ika PC-maailmassa ja alalla on sina aikana tapahtunut paljon. Yhdistys perustettiin kesalla 1983, tarkemmin sanoen 20. heinakuuta.
Kun mina olen ollut tuosta perustamisvuodesta lahtien mukana
yhdistyksen toiminnassa, ja kun
puheenjohtajakauteni paattyy taman vuoden lopulla, ajattelin, etta nyt olisi ehka sopiva hetki luoda katse menneisyyteen. Muutenhan tallaisen yhdistyksen on
pikemminkin katsottava tiukasti
tulevaisuuteen.
YHDISTYKSEN
PERUSTAMINEN JA
ALKUVAIHEET
Vuoden 1983 keskivaiheilla kokoontui joukko tietotekniikan ammattilaisia miettimaan miten olisi suhtauduttava uuteen tulokkaaseen,
PC:hen, jotta sen kayttoon paastaisiin
mahdollisimman pian sisiille. Monet
isokonefanithan eivat halunneet edes
tikulla koskea moiseen pyhainhavaistykseen.
Keskustelujen tuloksena paatettiin
perustaa yhdistys. Heti alussa oli tarkoitus, etta se liittyisi silloiseen
Tie tojenkasittely Hit toon mahdollisimman pian. Tahan liittymiseen oli
kuitenkin edellytyksena muistaakseni
30 jasenen ma'ara, mika oli ensin hankittava.
Ensimmaisen puolen vuoden ajan toiminut valiaikainen hallitus koostui
kuudesta henkilosta. Naista Martti
Pitkanen, Risto Saarni ja Pasi Koivusaari ovat edelleen jasenluettelossa.
Sallittakoon tassa vaiheessa
muistelo omasta
mukaantulostani
Luin jostakin lehdesta pienen ilmoituksen, jossa kerrottiin perustetusta
PC-kayttajien yhdistyksesta, joka kok o o n t u u H a n k k i j a n luentosalissa
14.12.83, ja etta uusia jasenia otetaan
vastaan.

Menin paikalle, kuulimme esitelmat
'PC maatilakaytdssa'ja 'PC:n hallittu
kayttoonotto yrityksessa'. Samassa tilaisuudessa liittyi paaosa lasnaolijoista yhdistyksen jaseniksi. Naista
mainittakoon erityisesti Marlti Laiho, joka on ollut siitii lahtien aktiivisesti mukana toiminnassa. Kokouksen aikana perustettin yhdistykseen
myos joukko tyoryhmia ja niille nimettiin puheenjohtajat.
Yksi naista ryhmisla oli tiedotustyoryhma. Sen lehtavaksi tuli jasenliedotuksen miettiminen.
Tapahtumat ja toiminnan luonne
Aluksi toiminta pyori varsin vapaamuotoisissa tyoryhmissa. Tapahtumista tiedottaminen oli perustetun
lehden julkaisemisesta huolimatta jo
silloin ongelmana. Ryhmat eivat milla'a'n saaneet sovituksi seuraavia
tapahtumia ennen lehden painoon
menoa, vaikka lehti ilmestyi ensimmaisena vuonna kuukausittain.
Silloin ei myoskaan ollut helppoa lahettaa jasenkirjeita, silla koko jasenkortisto oli Tietojenkasittelyliiton
ATK:n uumenissa. Nain ollen postitustarrat piti tilata hyvissa ajoin, mika
taas merkitsi kasvavassa yhdistyksessa sita, etta uudet jasenet saattoivat
puuttua listoilta, ja tarkistukset piti
tehda kasipelilla.
Kun yhdistys oli pieni, eivat kokoontumislilat muodostuneet ongelmaksi.
Pienetkin firmat saattoivat vastaanottaa vaikkapa yhdistyksen koko jasenk u n n a n . No, siitahan lilanne on
muuttunut.
TOIMINNAN KEHITTYMINEN
Yhdistyksen 5-vuotiseen toimintaan
on sisaltynyt monenlaista kokeilua ja
muotojen etsimisla. Kuitenkin toimintaa on ollul koko ajan ja alkuajan
jarjestaytymattomasta puuhastelusta
on jouduttu hiljalleen siirtymaan yha
tarkemmin suunniteltuun ja kaavamaisempaan ohjelmakuvioon.
Tamajohtuujo pelkastaan jasenmaaran kasvusta, mika pakottaa tiedottamaan mahdollisimman hyvissa ajoin

kaikista tapahtumista. Puhelinsoittokierros ei enaa ole mahdollinen,
k u t e n ensimmaisena ja toisena
toimintavuonna.
Tyoryhmatyoskentely
Alussa muodostetliin silla helkella
tarpeelliset tyoryhmat, jotka nimeltiin Info-, kayttojarjeslelma-, ticdotus-, integrointi- ja tekstinkasittely/taulukkolaskentatyoryhmiksi.
Nama toimivat jonkin aikaa erillisina
ryhmina. Kun toiminta-alueet alkoivat menna paallekkain, yhdisteltiin
ryhmiii, ja niita lopetettiinkin, kun alkoi tuntua silta, etta ne olivat tehtavansa tehneet.
Eraana erikoisuutena on mainittava
ns. ()()H!-ryhma, eli tietokoneavusteisen opetuksen ryhma, joka toimi
noin vuoden verran yhdistyksemme
jasenen Tuija Matikan vetamana. Siinii oli parhaimmillaan noin 100 jasenta. Na'isla kuitenkin vain osa liittyi yhdistykseemme tanai aikana. Ryhma lopetti toimintansa, kun se oli saanut
selvitetyksi alan ohjelmatarjonnan.
Kun yhdislyksen jasenmaaran kasvaessa ei ena'ii ollut mahdollista hoitaa
tiedotusta niin viime hetkessa kuin
tyoryhmatoiminnassa oli ollut tapana, siirryttiin kausiohjelmaan, eli julkaistiin yksi jiisenkirje syyskautta ja
toinen k e v a t k a u t t a kohti. Samalla
esim. ne firmakaynnit, joita tyoryhmat olivat aikaisemmin hoitaneet,
ulotettiin koskemaan koko yhdistysta.
Kaiken taman seurauksena tyoryhmien merkitys vaheni, ja vahitellen alkuperaisen tyyppinen tyoryhmatoiminta paattyi lahes kokonaan. Nyt
on toiminnassa vain elektronista postilaatikkoa pyorittava tyoryhma ja
tiistaitilaisuuksia suunnitteleva ryhma.
Koulutustoiminta
Valilla'yritettiin ehtia mukaan koulutusbisnekseen, koska koulutustarve
oli ilmeinen. Siihen tultiin kuilenkin
vahan liian myohaan, j u u r i kun kaikki muutkin aloittivat. Yksi koulutus-
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lilaisuus pidettiin, eika se mennyt
tappiolla. Silloisen noin 50 hengen
yhdistyksen voimavarat eiva't kuitenkaan tuntuneet riittavilta kilpailuun
paatoimisten kouluHajafirmojen
k a n s s a , j o t e n asia s i i r r e t t i i n
cpamaaraiseen tulevaisuuteen.
Tietotekniikkakilpailu
Yhdistyksen nimi on useamman vuoden aikana esiintynyt yhtena jarjestaja'na k o u l u l a i s t e n vuotuisessa
tietotekniikkakilpailussa. Tassa on
yhteyshenkilona ollut koko ajan Sakari Ikonen, joka on ansiokkaasti vaikuttanut ja vaikuttaa edelleen kilpailun jarjestelytoimikunnassa.
Public Domain-ohjelmiston
keraaminen ja jakelu
Melko varhaisessa vaiheessa alkoi jaseniston keskuudessa ilmeta kiinnostusta ilmaisohjclmiin ja ns. share ware-ohjelmiin. Tallaisia ohjelmia alkoikin eraille jasenillemme kertya
runsain mitoin.
Pulmaksi muodostui ohjelmien lajittelu, testaus ja jakelu, kun materiaalia oli niin paljon, ja varsinkin kun sita tuli koko ajan lisaa. Raimo Janka
on parhaansa mukaan yrittanyt jotenkin selvita tilanteesta.
Ajoittain on jarjestetty kopiointililaisuuksia, joissa halukkaat oval saaneet
kopioida kaytettavissa olevaa aineistoa. Tainan lisaksi Ari Jarmala on
koonnut disketillisen kayttokelpoisimpia ohjelmia, ja him toimittaa
omakustannushintaan kopioita ta'sta
disketista.
Nyt on ilmeisesti into PD-ohjelmiin
hieman vahentynyt, kun on huomattu,
etta monet niista eivat osaa skandimerkkeja, suuri osa on joihinkin erikoistarpeisiin tehtyja, ja kun aivan viime aikoina on alkanut kuulua kovin
huolestuneita nakemyksia virusten
mahdollisesta leviamisesta juuri PDohjelmiston mukana.
TIEDOTUS
Valtakunnallisen yhdistyksen toiminnan edellytyksena on toimiva tiedotus. Tahan on kiinnitetty erityista
huomiota. Kuten kaikki tallaista tyota tekevat tietavat, se vaatii kuitenkin
uhrauksia. Ellei muuta, niin ainakin
vapaa-aikaa kuluu. Itse asiassa nayt-
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ta'a usein silta, etta ansiotyo tuppaa
kovasli hairitsemaan harrastuksia,
vaikka talla alalla molemmat kylla tukevat toisiaan.
Tassa on parasta sanoa, etta yhdistyksessa on aina tarjolla toita kaikille
halukkaille, ja hallitus ottaa ilomielin
vastaan kaiken sen avun mita on saatavissa.
PC-KAYTTAJA-lehden historia
Jo alussa totesin, etta yhdistykseen
muodostettiin vuoden 1983 lopulla
tiedotustyoryhma. ja pohdittiin tiedotiamisen muotoja. Todettiin, etta
oma tiedotuslehii olisi paras ratkaisu.
Se toimisi oman vaen yhdyssiteena,
mutta sita voitaisiin myoskin levittaa
halposti ulkopuolisille.
Keskustelu johti siihen, etta otin tehtavakseni lehden kaynnistamisen.
Olenhan ollut vuosien varrella mukana monissa lehtihankkeissa. Hallitus
hyvaksyi ehdottamani PC-KAYTTAJA-nimen, ja siita se alkoi. Ajattelin,
etta taman parempaa keinoa ei uudella jasenella olisi asioihin sisaan
paasemiseksi, ja siina olin kylla oikeassa.
Toimittelin lehtea pari vuotta siiann o l l i s e s t i ja k o l m a n n e n vuoden
epasaannollisesti. Tyo oli hauskaa,
mutta ongelmaksi alkoi muodostua
se, etta aikaa piti jakaa niin moneen
muuhunkin tarkoitukseen. Tamahan
tuntuu olevan niin monen muunkin
pulma talla alalla.
Tilanne parani, kun nykyinen paatoimittaja Tapio Hietamiiki otti lehden
hoitoonsa. Hiinen huomassaan lehti
onkin jatkanul ilmestymistaan kolmesti vuodessa jo parin vuoden ajan,
ja toivottavasti jatkaa edelleen. Tana
vuonna on siirrytty kokeilemaan taittoa julkaisuohjelmalla, joten suutarikin yrittaa tehdii lapsilleen kenkia.
Jasenkirjeet
Jasenkirjeila on lahetetty aina tarvittaessa. Viime vuosina on pyritty keraamaan syyskauden toimintatiedot
yhteen ja kevatkauden toiseen jasenkirjeeseen. Nailii on taydennetty PCKAYTTAJA-lehdessa julkaistuilla
tiedoilla.

Jasenkyselyt
Vuosien varrella on tehty kaksi jiisenkyselya, ensi 1984 lopulla ja sitten
vuoden 1986 lopulla. Jasenmaara on
sen jalkeen kasvanut kovasti, ja ensi
vuonna olisi ehka uuden kyselyn aika.

ELEKTRONINEN
POSTILAATIKKO
Aina silloin talloin k u u l u i yksittaisia
mielipiteita elektronisen postilaatikon puolesta. Omaa sellaista ei
kuitenkaan katsottu voitavan yllap i t a a . N a h t i i n k u i n k a ymparilla
perustettiin boxeja innokkaasti, mutta moni niista kaatui, kun kukaan ei
jaksanut jatkuvasti hoitaa niita. Niinpa jasenistolle suositeltiin liittymista
A-lehtien VAXl-postilaaiikkoon,
jonne saatiin sovituksi oma suljettu
aluekin yhdistykselle.
VAXI oli aluksi maksuton, ja sinii aikana kokonaiskayUajamaara kasvoi
niin suureksi, etlii linjat ruuhkaantuivat pahasti. Tama vahensi jasentemme intoa boxin kayttoon. Kun VAXI
muuttui maksulliseksi, olisi ollut paremmin tilaa. Meidan jasenistamme
monet olivat k u i t e n k i n jo kyllastyneet, jajaivat niihin aikoihin pois VAXlsta.
Sitten t u l k i t t i i n erilaisia mahdollisuuksia, kunnes jouduttiin mukaan
MIKRO-lehden postilaatikon kaynnislamiseen. Samalla meille tarjottiin
omaa aluelta laatikossa, ja me otimme
tarjouksen ilomielin vaslaan. Tama
alue on edelleenkin kayteltavissa.
M I K R O - l e h d e n l a a t i k k o palvelee
tietenkin ensisijaisesli lehden omia
tarpeita, ja siina on vain yksi soittolinjaLahes samanaikaisesli ilmaantui kuitenkin PC-KAYTTAJAT RY:n
jasenistosta Jari Nopasen ryhma, joka
oli valmis Raimo Jiingan sivustatuella
rakentamaan yhdislykselle kokonaan
oman postilaatikon. Hanke na'ytti
t o t e u t t a m i s k e l p o i s e l t a , ja se
kaynnistettiin. Nykyisin PCUF-boxi
nayttaa varsin sopivalta meille.
JASENISTO JA TOIMIHENKILOT
Jasenkyselyista saatujen tietojen mukaan valtaosa jasenistosta on erilaisia
ATK-ammattilaisia tai sellaisia, jotka
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vastaaval firmassaan ATK-toiminnan
kehityksesta. Noin viidesosa on opiskelijoita. Jakautuma on uusista jasenhakemuksista saadun sormituntumaticdon mukaan tanakin piiivanii suunnilleen sama.
Jasenisto
Vuotuinen jasenmaara on ollut vuoden paauyessa suunnilleen:
Vuonna

1983

20

1984

50

1985

100

1986

210

1987

360

1988
650
henkilojasenta ja 4 yritysjasenta

Puheenjohtajat
1983 Kari Salo, kaytannossa varapuhj. Martti Pitkanen
1984-85Sakari Ikonen
1986-88Kari Kiravuo
TALOUS
Talous on ollut koko ajan vakaa. Tietotekniikan liiton piirissa on ollut jo
kauan sellainen periaate, etta jokainen jiisenyhdistys saa jasenmaksukertymasta ensin kiintean yhta suuren summan, ja loput jaetaan
jasenmaarien suhteessa. Tama auttaa
erityisesti pienia ja varsinkin toimintaansa aloittavia yhdistyksia, joilla on
vahan tuloja, mutta kuitenkin runsaasti mm. tiedotuskuluja.
Taman periaatteen ansiosta PCK A Y T T A J A T k i n saattoi ruveta
j u l k a i s e m a a n tiedotuslehteii heti
alusta pitaen. Nyt jasenmaaran kasvettua on peruspotin merkitys vahaisempi ja jasenmaaraosuuden ratkaisevampi. Lisaksi liitto on avustanut
yhdistysta erityismaararahalla mm.
postilaatikkotielokonetta hankittaessa.
YHTEISTYO ALAN LEHTIEN
KANSSA

kirjoitlamaan alan aiheista pienia
opastavia juttuja lehden aloittamalle
TC-kulttuuria'-palstalle.

LIITON JUKI YHDISTYKSELLE
JA YHDISTYKSEN YHTEYDET
LIITTOON

Hallitus katsoi, etla yhdistys ei yhdistyksenii voi ottaa tallaista vastuuta,
mutta lehtivoisi kyllakinsopia vapaaehtoisten yhdislyksen jasenten kanssa
suoraan asiasta. Niiin kavikin, ja kolmikko Sakari Ikonen, Raimo Janka,
Kari Kiravuo kirjoitteli lahes parin
vuoden ajan lehteen.

PC-KAYTTAJAT RY. kuuluu Tietotekniikan liittoon, kuten useimmat
tietavat. Tamii seikka on alusta alkaen ollut erinomaisena tukena yhdistyksemme toiminnalle. Tunnettuun
liittoon kuuluminen on tuonut mukanaan luottamuksen, joka on avannut
PC-KAYTTAJAT RY:lle helposti
kaikki tarpeelliset ovet jo silloinkin,
kun yhdistys oli pieni ja nykyistii tuntemattomampi.

Aikanaan alan laajennuttua ja lehden
tekstitarpeen lisiinnyttya tama kirjoittajaryhma jai vapaaehtoisesli syrjaan tasta nakyvammasta roolista.
Senkin jalkeen on kuitenkin ollut
satunnaisia kirjoitusyhteyksia lehden
kanssa.
Toisenlainen yhteys kaynnistyi, kun
Mikro-lehti valmisteli oman
elektronisen poslilaatikon hankkimista. Sen oli toimittava toisaalta
yhteysvalineena, jonka kautta kirjoittajal voivat toimittaa kiisikirjoitukset
lehteen, ja toisaalta oli kyseessa lehden lukijoille t a r k o i t e t t u palvelukanava.
Kun laatikko kaynnistyi, tarjosi lehti
lisiiksi PC-Kayttajien jasenille omaa
suljettua aluetta laatikosta. Se on tietaakseni vielakin kaytettiivissa.

Jokapaivaisessa toiminnassamme liilto ei tule erilyisesti esille, eikii se ole
tarkoituskaan. Jasenjarjestojen yllapitaman liiton tarkoituksena on sellaisten asioiden hoitaminen, joihin
yksittaislen yhdistysten mahdollisuudet eivat riita. Jasenjarjestot ohjaaval
liiton toimintaa kolmesti vuodessa pidettavien liittokokouslen paatoksillii.
Niiin ollen liiton asiana on alan PRloiminta ulospiiin, kannanotot lielotekniikan kysymyksiin yhteiskunnassa, osallistuminen alan tuikimuksen
ja tieteen kehittamiseen, normi- ja sanastoasioihin jne. Liitto on mukana
myos alan julkaisutoiminnassa.

TIETOKONE-lehti

Liilon toimisto yllapilaa ATK-rekisteriii yhdistysten jiisenista ja hoitaa
jasenmaksuperinniin rutiinit.

Aivan alkuaikoina ilmoitettiin yhdistyksen perustamisesta tassii lehdessa.
Sen jalkeen on yhteistyo rajoittunut
satunnaisiin kontakteihin esim. lehtitilausasiassa.

Tietotekniikan liitto pyytaa ajoiltain
jasenjarjesloilta kannanottoja kasiteltaviin asioihin. Niita on toimitettu
aina kun aiheel ovat sivunneet yhdistyksemme aihepiiria.

Lehtitilausedut

TULEVAISUUS

Yhteistyo alan lehtien kanssa on poikinut myos tilaushintaetuja. Mikrolehti, nykyisin MikroPC-lehti, antaa
yhdistyksemme jasenille vakakunnan
edullisimmat hinnat, eli 50% alennuksen kestotilaushinnasta.

Tiilla hetkellii nayttaa lulevaisuus valoisalta. Jasenmaarii kasvaa, mika on
ilmeisena osoituksena yhdislyksen
larpeellisuudesta. Ensi vuonna on
kiinnitettava huomiola nimenomaan
tiedottamiseen yritysjasenille samoin
kuin uusien yritysjasenten hankintaan.

Tietokone-lehii antaa 30% alennuksen kestotilaushinnastaan.
Kaikkiaan jasen saa alle 200 markan
jasenmaksullaan yli 700 markan arvoiset lehtiedut, jos kayttaii hyvakseen kaiken mita yhdistyksen kautta
on saatavissa.

LOPUKSI
Lopuksi kiitiin kaikkia yhdistyksen
toiminlaan osallistuneita, ja toivotan
yhdistykselle aktiivisuutta ja menestystii tulevissa toimissa.

MIKRO-lehti
Mikro-lchti ehdotti, etta yhdistyksen
piirista kerattiiisiin joukko ihmisiii

Kari Kiravuo

28.11.1988
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Command Post korvaa Windowsin MS-DOS Executiven
Ohjelma on tarkoitettu kaytettiivaksi Windowsin MS-DOS Executiven asemasta, jonka se korvaa. Command Post hoitaa kaikki Executiven toimet ja viela
paljon muuta niiden lisiiksi. Na'ina lisiiykset tekevat CP:sta erinomaisen kiiyttakelpoisen. Minii itse en juuri eniiii tulisi toimeen i l m a n CP:a, sillii niin paljon parempi se on askeettiseen Exccutiveen verrattuna. Seuraavassa esittelen
joitakin CP:n tuomia lisaominaisuusksia.
Command Postin tarkeimmat
ominaisuudet
Uusin vcrsio 4.6 sisiiltaa seuraavia
tyoskentelya helpottavia laajennuksia MS-DOS Executiveen verrattuna:
• Avoinna ulevien ikkunoiden
jarjestaminen kuvaruudulla
pinoksi, v a a k a s u u n t a a n tai
pystysuuntaan
• Paivamaaran, kellonajan ja vapaana olevan muistin maaran
naytto
• Itsemaariteltavat kehittyneet
vaiikot
• Minka tahansa ikkunan avaaminen muiden ikkunoiden alta
• Command Postin kutsuminen
suoraan lahes minka tahansa
ohjelman sisalta
• Aulomaattinen tiedostoluettelon paivitys kuvaruudulle
• Automaattinen paluu lahtohakemistoon sovellusohjelman
paatyttya
• Valittu View -vaihtoehto pysyy
paalla koko ajan
Command Postin lisavalikot
CP:ssa voit itse lisatii omia valikkojasi tavallisten File, View ja Special -valikkojen lisiiksi. Vaikka et itse laatisikaan omia lisavalikkojasi, niin CP
tarjoaa joka tapauksessa kaksi uutta
valikkoa, Windows ja CmdPost -vaiikot.
Windows -valikko
Tassa valikossa on seuraavat vaihtoehdot:
Stack
Valinta jarjestaa avoinna olevat ikkunat pinoksi siten, etta jokaisesta
ikkunasta nakyy ylareuna. Tama helpottaa halutun ikkunan avaamista ja
ikkunoiden jarjestelya.

Arrange

CmdPost -valikko

Tama valinta jarjestaa avoinna olevat
ikkunal ruudulle niin, elta ne kaikki
ovat rinnakkain ja paallekkain selvasti nakyvissa. Tama valinta on mahdollinen mille tahansa ikkuna maaralle, koska CP jakaa kuvaruudun
tarvittaessa seka vaaka- etta pystysuunnssa.

Command Post
Avaa uuden Command post -ikkunan. Naita voi yhtaikaa olla kiiytossa
neljii kappaletta.
Control Panel
Valinta avaa Windowsin Control Panel -tyokalun.

Arrange Rows

Clipboard

Valinta jarjeslaa avoinna olevat ikkunat ruudulle vaakasuuntaan niin,
etta koko kuvaruudun leveys kaytetaan hyviiksi jokaisessa ikkunassa.
Jiirjestystavasta johtuu, etta valinta
on mahdollinen vain silloin, kun ikkunoita on kahdesta neljaan.

Valinta avaa Windowsin Clipboard tyokalun.

Arrange Cols
Valinla jarjestaa avoinna olevat ikkunat ruudulle pystysuuntaan niin,
etta koko kuvaruudun korkeus kaytetaiin hy\'iiksi jokaisessa ikkunassa.
Jiirjestystavasta johtuu, etta valinta
on mahdollinen vain silloin, kun ikk u n o i t a on avoinna kahdesta kolmeen.
Minimize CmdPost
Tama on kytkin, jolla voi asettaa
CP:n pienentamaan itsensa ikoniksi
minka tahansa Arrange -komennon
yhteydessii.
< Ikkunoiden niinet >
Seuraavana valikossa on lista kaikista avoinna olevista ikkunoisla. Valitsemalla minkii tahansa naistii, CP
avaa ko. ikkunan ruudulle. Tamii valintatapa helpottaa oleelliseti oikean
ikkunan avaamista monilukuisen ikkunajoukon keskeltii.

DOSC:>
Tama valinta ajaa COMMAND.PIF
-tiedoston, jolla voi kaytannossa siirtya valiaikaisesti DOSin komentotasolle. DOSisla paasee suoraan takaisin Windowsiin ja CP:iin komennolla EXIT.
Confirm Selections
Tama on kytkin, jolla CP:n voi asettaa varmistamaan keskustelulaatikolla kaikki toimet ennen kuin itsetehtyjen valikoisen ohjelmal kaynnistetaan. Samalla voidaan m u u t t a a
mm. ohjelmien parametreja ja vasta
sen jalkeen kaynnistiia ohjelma.
Option...
Avaa CP:n toimintaa ohjaavan keskustelulaatikon, jossa voidaan aseltaa monia ominaisuuksia halutuiksi.
M i e l e n k i i n t o i s i m p i a na'ista ovat
mahdollisuus pimentaa kuvaruutu
tietyn toimettoman ajan jalkeen, jolloin ohikulkijat eivat koko aikaa nae,
mikatyosinultaonjaanyt kesken. Pimennys toimii tietenkin kaikilla monitorityypeilla pain vastoin kuin DOSissa toimivilla kuvaruudun pimentajilla. Lisaksi tiista laatikosta voi
asettaa piialle kytkimen, joka paivit-
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Itsemaariteltavat valikot

merkittavia etuja ja laajennuksia.
Command Postin on kirjoittanut
Morrie Wilson, osoite Wilson WindowWare, 3377 59th Southwest,
Seattle, 98116 WA, USA. Ohjelmaa
saa kokeilla ilmaiseksi (Shareware),
ja jos havaitset sen kelvoksi, on rekisteroitymismaksu 20 USD. Rekisteroitymisesta on se hyoty, etta paasee
eroon ohjelman kaynnistyksen yhteydessa tulevista esittelyteksteista
(joiden ohittaminen vaatii kaksi hiirenpainallusta). Ohjelmaa saa esim.
PC-Kayttajat ry:lta tai sen voi imuroida mm. Betelgeus 5 -postilaatikosta ( puh. 90-647091, v22/22bis).
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taa CP:n tiedostoluettelon ajan tasalle aina muutosten jalkeen. MS-DOS
Executivehan ei paivita luetteloa, ellei sita erikseen pyydeta lukemaan levyn sysaltoa.
Reload CmdPost Menus

CP.iin voi lisata uusia valikkoja tarpeen mukaan. Valikot maaritellaan
k i r j o i t t a m a l l a jollain editorilla
(esim. Notepadilla) normaali ASCH-liedosto tiettyjen saantojen mukaan. Kaiken lisaksi nama saannot
ovat hyvin helpot oppia.

Tama valinta lukee levylta uudelleen
tiedoston Cmdpost.Mnu, jossa on
talletettuna normaalissa ASCII muodossa CP:n valikkojen rakenne.
Toimi on tarpeen, jos olet muuttanut
valikkoja editorilla.

On myos mahdollista laatia valikkoja, jotka kyselevat ja/tai ehdottavat
ohjelman parametreja ennen ka'ynnistysta.

About Command Post...

Lopuksi

Esittaa tietoja CP:sta itsestaan.

Commmand Post on hyvin suositeltava lisa Windowsiin, johon se tarjoaa

Ari Jarmala

Esimerkki uuden liukuvalikon maarittelysta:
< - paavalikon teksti

&Ohjelmat
Microsoft

&Excel

< — alivalikon vaihtoehto

c:\win\exl

< — uusi tyohakemisto

excel.exe

< — ajettavan ohjelman nimi

&Lotus 1-2-3

lotus.pif
&Tornado

< — alaviiva(_) jakaa valikon viivalla

tornado.pif
Microsoft &Word

word.pif
&QEdit -teksturi

< — &-merkki maarittelee pikakaynnistyksen

q.pif

Erikoisesti kannattaa panna merkille, etta
* & maarittelee sen kirjainnappailyn, jolla ohjelma voidaan valita ilman hiirla. Esim. paavalikossa on &Ohjelmat, jolloin taman valinta sujuu tavalliseen tapaan O:lla tai suoraan Alt-O:lla. Sama
periaate toimii myos alivalikoissa.
* alaviiva (_) jakaa alivalikossa allekkain olevat vaihtoehdot erilleen vaakaviivalla.
* pystyviiva (|) aloittaa alivalikossa uuden sarakkeen entisten rinnalle.
* valikosta voidaan kaynnistaa joko exe, com, bat tai pif-tiedostoja.
* kussakin valinnassa voidaan maarilella uusi tyohakemisto
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ORAVANNAHKATORI 1, 02120 ESPOO
Puh. 90-466185
Fax. 90-467813

! !
9-neulaiset matriisikir joittimet :
STAR NX-1000 (LC-10). DRAFT 144 mrk/s, NLQ 36 mrk/s,
PaperPark.
EPSON LX-800. DRAFT 180 mrk/s, NLQ 30 mrk/s,
24-neulaiset NEC-matriisikir joittimet :
P2200. 80 mrk levea. DRAFT 168 mrk/s, LQ 68 mrk/s.
PaperPark, 4 kir jasintyyppia vakiona, 8 Kb muisti.
P2200 RS-232-C-liitantakortti.
P7. 136 mrk levea. DRAFT 216 mrk/s, LQ 72 mrk/s.
P7 RS-232-C-liitantakortti.
P6 Plus. 80 mrk levea. DRAFT 265 mrk/s, LQ 90 mrk/s.
PaperPark, 7 kir jasintyyppia vakiona, 80 Kb muisti.
P7 Plus. 136 mrk levea. Muuten sama kuin P6 Plus.
P6 Plus/P7 Plus RS-232-C-liitantakortti.
P9XL. 136 mrk levea. DRAFT 384 mrk/s, LQ 128 mrk/s.
Kirjoittimien arkinsyottimet ja fonttikortit .
NEC-monitorit ja -graf iikkakortit .
LED-tulostimet (Laser-tulostimet ) :
NEC LC 866+. 2-lokeroinen arkinsyotin. 8 sivua/min.
Emuloinnit Diablo 630, HP Laser Jet+, IBM ProPrinter ,HP7475
plotteria emuloiva vektorigraf iikka.
Liitannat: RS-232-C, Centronics.
NEC LC 890. 2-lokeroinen arkinsyotin. 8 sivua/min.
Emuloinnit Diablo 630, HP LaserJet ja PostScript.
Liitannat: RS-232-C, RS-422-C, Centronics, Apple Talk.

1.700 mk
1.700 mk
2.100 mk
300
3.800
650
4.400

5.300 mk
650 mk
7.700 mk
SOITA!
SOITA!
14.800 mk

24.800 mk

Yhdistyksen toimiritaa kevatkaudella 1989
Vierailut ja esitelmat
30.3.1989 klo 17.00 Yhdistyksen saantomaarainen kevatkokous, jossa kasitellaan edellisen vuoden toiminta ja tilit.
Paikka on ATK-Instituutti, Rautatielaisenkatu 5, Ita-Pasilassa.
24.4.1989 klo 17.00 Survo-ohjelman esittely. Paikka on Fabianinkatu 28, sisaankavnti pihalta, huone 319, opastusta
saa vahtimestarilta.
Tiistaikokoukset

Pidetaan ATK-Instituutissa (Ita-Pasilassa, Rautatielaisenkatu 5) joka kuukauden toinen tiistai klo 17.
11.4.1989 Grafiikka, mm. fraktaalit, businessgrafiikka
09.5.1989 Graafiset kayttoliittymat, mm. Windows, Presentation Manager, GEM
Tervetuloa tilaisuuksiin!
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PC-KAYTTAJA

Eira Data Ky
HUIPULTA TUULEENYT
JA KOVAA.
Uudel 286-ja 386 koneet ovat saapuneet!! Keskusyksikkokortille saat nyt jopa 8 Megatavua muistia (386) tai 4 Megatavua (286).
Lisamuistia (nopealla vaylalla) viela saman verran lisaa. Tehoja:

PUHELIN
OSOITE

174772
TEHTAANKATU 25 C75

TELEFAX

90-637458

Esimerkki huippukokoonpanosta:
386 keskusyksikko 25 MHz, 4 Megatavua muistia (AutoCad vaatii
sen), 80 Megatavun kovalevy, 1.2 MB:n diskettiasema, matematiikkaprosessori 80387-25, Eizo 16 tuuman varimonitori, Super-VGA
-ohjain (1024x 768 resoluutio) 512 kB:n muistilla Tower - kotelossa hinta 38.500,00
Suntac - aitikorttejakin on viela: nopeus 10/6 Megahertsia, Landmark speed antaa silloin 13.6, 0-wait-tilaa. Kortin hinta 1700,-

2) 386 / 20 MHz Norton SI 26.2 (100 nS muisti)

Archive - streameri AT:lle (40 MB) 2400,- Tama malli on lei
iaseman paikalle meneva ja ottaa ohjauksen lerppuohjaimesta.
Nauhat edelliseen 240,- kappale.

3) 286 /16 MHz Norton SI 21.2 (100 Ns muisti)

Ega - kortti 950,-

386 - kortit on toteutettu Chips & Technologies piirisarjalla, kellopiiri (CMOS ERROR) ongelmia ei ole. Kortilla on 72 muistipiiripaikkaa, siis max. 2 Megatavua 256 kilobitin piireilla tai 8
Megatavua 1 Megabitin piireilla. Vaylanopeus on saadettavissa
sopivan pieneksi.

Vga - kortti (256 kB muisti) 1800,-

1) 386 / 25 MHz Norton SI 26.7 ( 70 nS muisti)

286 - korteilla on myos Chips & Technologies uusin piirisarja
(NEAT), joka tukee suoraan EMS 4.0 Expanded muistitoimintoja hardware tasolla (rekisteriemulointi siis). Sofia on kortin
mukana (EMM.SYS ). Muistipiireille on 36 paikkaa, max. 1 Megatavu tai 4 Megatavua isommilla muistipiireilla. Mikali ei ole
kyseessa matematiikkaprosessoria vaativa sovellutus, saadaan
286 - korteilla aikaiseksi sama teho kuin 20 Megahertsin 386 koneella. Nopeuksia 20 - 24 MHz saadaan aikaiseksi jos kortille
asennetaan riittavan nopeita muistipiireja (69 - 70 nS).

Super - VGA (512 kB muisti) 2750,AT - Kovalevy/lerppuohjain 950,AT - Kovalevy/lerppuohjain/RLL 1080,Sarjaliikennekortti/Centronics 300,Eprommerikortti (512 kilobitin koko) 4 paikkainen 650,Eprom erasointilaite 600,Copyboard (Hmmmm!!) vain 550,Hercules - kortti 350,Microware Hercules monitori 650,-

Uudet hiiret ovat nyt skaalautuvia resoluutiolla 200 - 1050 pis- Microware EGA monitori 2200,tetta tuumalle, kytkimella asetettava skaalaus (pois/paalle) hinSkandinappis PC/AT 450,ta 490,1.2 MB:n lerppuasema 750,-

Handy Scanner HS - 3000 antaa nyt resoluutiota 200/300/400 pistetta tuumalle JA SAATAVANA ON MYOS TEKSTINLUKU
OHJELMA. Harmaasavyja loytyyjopa 32. Hinta 2150,- Mukana
tulee Halo DPE-paketti grafiikan kasittelyyn.

360 kB:n lerppuasema 650,-

Kovalevytkin halpenevat:

Korttimodeemi V22bis/2400 bps 950,-

Seagaten 80 Megainen ST - 4096 enaa 4600,- (Tayskorkea)

HUOM !! Uusin Programmer's Connectionin Winter 89 ohjeli.-jtoluettelo on saapunut. Postiennakolla MK 50,-. Edelleenkaan ei
toimiteta Borlandin tuotteita, Microport Unixia, Brief-editoria eika Microsoftin tuotteita. Asia jarjestyy kotimaislen maahantuojien
kautta.

Puolikorkea malli ST - 251 -1 (28 mS) 2800,Tavallinen RLL + ST - 238R nyt 1950,Korppuasemat: 720 kB - 650,-ja 1.44 MB - 850,Printtereita on mm. Star LC - 10 1750,Nec - 2200 lastia viela odotellaan.
Murata telefax - laite 4700,- (Uusi)
Nee - 2200 ja Star LC - 10 varinauhoja hintaan 45,- / 35,- per kpl.

Korttimodeemi V22/1200 bps 450,-

Demolaitteita. On jaanyt joitain lojumaan poydille polyttymaan:
- Pari kappaletta Nee Multisync monitoria (vanha malli) +
800 x 600 resoluution super - Ega kortti hintaan 4500,- Muutamia 8/6 MHz vauhdilla pyorivia AT - koneita
(BABY - AT ) ] MB:n muistilla ja Hercules kortilla ynna Amber
monitorilla seka 32 MB:n kovalevylla nyt vain 6900,- Huom! vain
keskusyksikkokortti on kaytetty, muut osat uusia.

Huom! Korjaamme myos kaiken merkkisia PC-yhteensopivia laitteita.

