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Toimihenkilot
Puheenjohtaja:
Varapuheenjohtaja:
Taloudenhoitaja:
Sihteeri

Ari Jarmala
Samuli Kaila
Kari Kiravuo
Ari Rautiainen

puh. 912-1441 (tyb)
puh. 90-848169 (koti)
puh. 90-1524787 (tyo)
puh. 90-874 2005 (koti)

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

Ari Jarmala
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 kaytbssa)
Puhelinnumero: 90-61 21 545, V21/22 (kaikkien kaytbssa)
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
(nki Tietpteknijkan Niton henkilbjasenlpmake joko ylla mainituilta toimihenkilbilta tai Tietotekniikan liitosta, PL 68
^ mkuja 3), 02601 tspoo, puh. 90-5121255.
2) Tayta lomake siina olevien ohjeiden mukaan.
3) Tpimita tayletty lomake Tietotekniikan Liittgon, yhdistyksen toimihenkilbille tai ppstiosoitteella PC-kayttajat ry, PL .494, 00101 HELSINKI. Kun lahetatliinyrnisTomakkeen siioraan Ijittoonfsaatfasepe.tusi alkamaan maHaoTlisimman nopeasti'Yrrdistys kirjaa
smut jasenekseen ja Intto laskuttaa smulta jasenmaksun jalkikateen.
4) .Muista vie|a, .etta yhdistys on yhta kuin sen jasenisto. Osallistu siis tapahtumiin, kysele asioista ja kerro mybs omia tietojasi

Tietotekniikan liiton vahvistamat jasenmaksut vuonna 1990
Henkilbjasenmaksut:
Atk-ammattilainen
Opiskelijajasen
Toissijainen jasen (Jos kuulut jo johonkin toiseen yhdistykseen liitossa)
Perhejasen (Jos samassa perheessa on jo joku henkilbjasenena)
Yhteisojasenmaksut:
Suuret atk-tuottajat
Keskisuuret atk-tuottajat
Pienet atk-tuottajat
Suuret hyvaksikayttajat
Pienet hyvaksikayttajat
Toissijaiset yhteisbjasenet
Vuoden loppupuoliskolla liittyvilta maksu on puolet koko vuoden maksusta.

198 mk
90 mk
44 mk
44 mk
3960 mk
1980 mk
990 mk
1980 mk
990 mk
770 mk

Jasenedut ovat seuraavat
Tietotekniikka ja Tietoviikko -lehdet ja ATK-vuosikirja ilmaiseksi.
MikroPC-lehden vuosikerrasta 27% 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.
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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Automaattipankkipalveluissa parantamisen varaa
ovat innolla tarjoamassa pankkipalvelua
Pankit
asiakkaidensa hoidettavaksi ja vielapa maksua
vastaan. Paa'te- ja kotipankkipalvelut ovat maksullisia. Sen sijaan maksuautomaattien kaytto on ilmaista joissakin pankeissa ainakin toistaiseksi.
Kaikki eivat nayta olevan tyytyvaisia nykyiseen kaytantoon kotipankkipalvelujen suhteen kuten toisaalta tasta lehdesta kay ilmi.
A loin itsekin kayttamaan viime kevaana auto-fxmaatteja laskujen maksamiseen ja rahan nostamiseen, kun olin viime vuoden syksylla hankkinut
tallaiseen kayttoon sopivan kortin oravapankista.
Alku ei nayttanyt kovin lupaavalta. Ensiksi puhelinlasku tuli maksetuksi kahteen kertaan, kun automaatista katkesi linjayhteys kesken laskun maksamisen. Ilmoituksen mukaan ensimmainen maksu
olisi pitanyt mitatoitya, mutta nain ei tapahtunut.
Pankki ei suostunut korjaamaan virhettaan ja nyt
olen soittanut jo useaan kertaan HPYrlle, mutta
vielakaan en ole saanut ylimaaraista maksuani takaisin.

Melko pian edellakerrotun tapahtuman jalkeen
nostaessani rahaa automaattiin tuli jalleen toimintahairio. En saanut rahaa enka kuittia, mutta tiliani
veloitettiin summalla, joka oli tarkoitus nostaa.
Talla kerralla onnistuin saamaan rahat, kun menin
valittomasti ilmoittamaan pankkiin tapahlumasta.
•ir riela eivat pankkien systeemit ole niin toimintaV varmoja, etta niihin voisi luottaa taysin. Hairiotilanteissa tilin veloitus pitaisi pystya peruuttamaan,
jos asiakas ei saa esim. rahoja, jotka oli tarkoitus
nostaa. Nain ei kuitenkaan aina tapahdu. Nykyisenii
automaation aikana on seurattava tarkkaan, mita
tililta on veloitettu, jotta ei meneta rahojaan aiheeltomasti. Lisaksi pankeilta odottaisi encmman vastuullisuutta pankkiautomaattiasioissa hairiotilanteiden yllattaessa. Onhan kysymyksessa pankkien
omistamat laitteet, joiden asiakas odottaa loimivan
hairiottomasti.
Tapio Hietamaki
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Puheenjohtajan palsta
hdistyksen jasenmaara on kasvaY
nut nyt sitten jo yli tuhannen. On
mukava todeta, etta yhdistystamme
tarvitaan ja etta joku siihen haluaa liittya jaseneksi. Tarkasti selvittamatta
on, mika on se viimeinen pisara, joka
saa potentiaalisen jasenen todella liittymaan yhdistykseen. Onko se yhdistyksen toiminta vai Tietotekniikan
liiton lehtiedut? No, joka tapauksessa
jasenmaara on pikku hiljaa kasvanut
koko ajan - te uudet ja miksei vanhatkin jasenet ehdottakaa, mita haluatte
jasenyydeltanne saada. Hallitus kaipaahyviaideoitajatkuvastilisaajotta
teille saataisiin jarjestetyksi mielenkiintoisia rientoja.
Taman syksyn ohjelma jaettiin kaikille
jasenille jasenkirjeessa, joka toivottavasti tuli ajoissa perille - ei hyvissa,
mutta kuitenkin. Ohjelmaan kuuluu,
kuten tavallista, vierailuja kiintoisiin
firmoihin ja tietenkin tiistaikokoukset. Tiistaikokousten jarjestelyssa hallitus pyrkii kayttamaan hyvakseen markkinointihenkisia yrityksia
kertomaan asioista. Tahan on nimittain selva syy: viime aikoina on ollut
vaikeuksia loytaa jasenten pitamia
kiinnostavia esityksia - tiistaikokouksiahan on 10 kpl vuodessa, joihin
kaikkiin pitaa riipia jotain ohjelmaa
kasaan. Siispa: jos sinulla on kiinnostavaa kerrottavaa aiheesta, jasjestapa
siita tunnin tai puolentoista esitys ja
ota yhteytta hallitukseen, niin jarjestamme aiheen yhdessa tiistaikokoukseksi.
Oi jospa vain...
Olen mita ilmeisimmin tullut kovin
vaativaksi viime aikoina, koska
mikroissa on mielestani viela paljonkin asioita aivan hunningolla. Nama
puheenjohtajan palstat tuntuvat
menevan pelkaksi ruikuttamiseksi,
mutta menkoon - ylisanoista taas huolehtivat pontevasti mm. ohjelma- ja
laitemyyjat ja tietokonelehdet. Siispa
valittamaan:
Skandit
Skandiongelmat ovat jatkuva kiusa ja
painvastoin kuin odottaisi, ne ovat

vain pahenemaan pain. Soppaahan on
keitetty jo vuosikymmenten ajan,
joten se alkaa olla hyvin kypsynytta perusongelmahan ovat erilaiset, enemman tai vahemman hihasta ravistetut, merkkijarjestelmat. IBM aikoinaan valitsi suurkoneilleen EBCDIC
-merkit, joissa aakkosten kirjaimet
eivat edes ole perakkaisilla koodeilla
vaan valissa on selittamattomia ja epaloogisia aukkoja. Mikroja EBCDIC ei
paljon haittaa paitsi, jos pitaa liikennoida naiden suurkoneiden kanssa...
ASCII:ssa aakkoset on jo jarjestetty
perakkaisille koodeille, mika jo toki
on parannus. Ongelma on, etta merkisto on laadittu jenkkilassa, ja koko
maailma ei suinkaan puhu englantia,
niin kuin sikalaiset insinoorit merkistoa laatiessaan luulivat. Koodasivat
vain merkit a-z seitsemaan bittiin.
Koska mm. tietoliikenteessa on pitkaan kaytetty 7-bittista esitystapaa, on
skandit pitanyt johonkin valiin tunkea.
Ja nehan loysivat tassa tapauksessa
paikkansa aalto- ja hakasulkujen paikoilta - muuten hyva, mutta ohjelmalistauksista tulee kammottavan nakoisia, kun niissa niin tarkeat sulut korvataankin skandeilla. Ja painvastoin:
kun linjalla siirretaan sulkuja, niin
pitaa tietaa taas vaantaa ne skandeiksi
oikeassa valissa. Tama siis on soppa
numero kaksi.
Soppa kolmen resepti taas kirjoitettiin, kun Yhdysvaltain standardoin-tijarjesto ANSI huomasi sopat yksi ja
kaksi. ANSI paatti suuressa viisaudessaan laatia merkkitaulukon, joka olisi
Lopullinen Ratkaisu. Nain syntyi ns.
ANSI -merkisto. Siina on ansiokkaasti
otettu huomioon muiden latinalaisten
kielten merkistot, mika onkin hyva.
Siis missa on soppa kolme? Siina, etta
suuri osa PC-maailmasta kayttaa nykyisin IBM:n laajentamaa ASCIImerkistoa (ns. IBM-ASCII, jossa kansalliset merkit on siroteltu epaloogiseen jarjestykseen kahdeksannen
bitin koodeille 128-255 yhdessa grafiikkamerkkien kanssa). IBM-ASCII
ja ANSI -merkisto ovat tietenkin jalleen kerran erilaiset.
Eron huomaa, kun kayttaa Window-

sia. Windowsiin Microsoft valitsi mukamas kaukonakoisesti ANSI -merkiston. Tamahan toimii hyvin niin
kauan, kun reuhataan yksinomaan
Windowsissa. Mutta heti, kun liitytaan vanhaan DOS -ymparistoon, crilaisen merkkiesityksen vaivat nakyvat:
Windowsin pikku-iiat tulevat DOS:iin
kreikan isoina sigmoina. No, tamahan
ei haittaa muita kuin kaikkein nirsoimpia lukijoita, eihan...
Soppa nelja on ollut jo pitkaan olemassa - se liittyy kirjoittimiin. Eri kirjoittimet tulkitsevat tietokonecn niille
lahettamat koodit eri tavoin eri merkeiksi. Yksi raivostuttavimpia ja
laajimmalle levinneita tapauksia on
HP:n Roman-8 -merkisto. Sitahan
kayttavat HP:n laserit. Ongelma liissii
on, etlii skandit on sirotellu laas eri
paikkoihin kuin ASCII:ssa lai
ANSLssa, mutta taman jo varmaan arvasittekin... Skandit kylla loytyvat
merkistosta, mutta ne on joka tulostuskerta suodatettava "oikeille" paikoilleen, mika on ylimaarainen riesa.
Muuttuvat laiteohjaimet
DOS:ssa liitetaan ajureiden (lue: laiteohjain) avulla laitetaso ohjelmatasoon kiinni. Ajuri on hyvin laiteliiheinen ohjelma, joka lulkilsee ylemman tason ohjelmien toiveet laitteen
tuntemiksi koodeiksi. Toisin sanocn
ajuri on kirjoitettava uudestaan, jos a)
laite tai b) ylemman tason ohjelma
muuttuu. Nimenomaan tama riippuvuus molempiin suuntiin johtaa hassakkaan: aarimmaisen raivostuttavaa
on ollut mm. Microsoftin paattamaltomyys Windowsia kehittaessaan.
Jokaisen Windows -version valilla on
muutettu ajurimaarittelyja, mika on
siis aina vaatinut uudet ajurit uutcen
Windowsiin. Uudet laiteohjaimet on
tarvittu ainakin versioihin 1, 2.03, 2.1
ja 3. Jos v a n h a t m e r k i t piliiviit
paikkansa, versioihin 3.1 ja 4 tarvitaan
jalleen uudet ajurit...
Liian suuret ohjelmat
DOS:in riesaksi ovat tullcet liian
suuret ohjelmat. Tai itse perussyyhan
on DOS:in liian pieni muistiavaruus,

3/1990

vain 1 megatavu, joka sekin on jaettu
typerasti. Ohjelmille 640 KB ja systeemille itselleen ruhtinaalliset 384 KB.
En ole koskaan kunnolla tajunnut,
minka takia muistin ylaraja oli naulattava kiinni sijoittamalla naytto-ja systeemimuisti 640 kilon paalle. Miksei
niita voinut sijoittaa muistin alkupaahan, mika tuntuisi paljon jarkevammalta. Nyt kun ne ovat ylapaassa,
niin ei ole mitaan mahdollisuuksia jatkaa kayttokelpoista muistia yhtenaisena edes siihen megaankaan asti, paloina kylla. Typeraa.
DOS:iin ohjelmia kirjoittavat ovat
unohtaneet CP/M:sta opitun valttamattoman neuvon: jaa ohjelma osiin,
silla muuten se ei mahdu muistiin. Tatahan ei osata, vaan kirjoitetaan nykyisen kaltaisia giganttisia ohjelmamohkaleita, jotka a) latautuvat hitaasti, b) varaavat itselleen kaiken
tyomuistin niin, ettei itse kasiteltavalle
datalle jaa mitaan ja c) tuhlaavat lisaksi kaiken levytilan. Kammottavin esimerkki on Word Perfect - hirvittava
mohkale pelkastaan tekstin kasittelyyn. Veikkaanpa, etta enintaan 5 %
ohjelman koodista on paivittain edes
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kaytossa, vaikka se kaikki kuitenkin
ladataan muistiin kerralla.

kassa? Lake- ja ohjelmavalmistajilla?
Missa?

Liikaa tiedostoja

On tietenkin vaikeaa pitaa vanhoja
tietolaitteita toimintakunnossa, koska
varaosia ei ole saatavissa. Mutta lama
ei sinansa haittaisi yhtaan - vanhat laitteet saisivatkin olla toimimatta kunhan niiden ulkoinen olemus ja tekniset tiedot vain olisivat nakyvilla.
Ohjelmat sen sijaan pitaisi saada
toimimaan - kuulostaa vaikealta, kun
vanhat laitteet ovat rikki. Tahankin on
ratkaisu: emulointi. Vanhaa ohjelmaahan voisi ajaa jossain uudcssa ja
tehokkaassa laitteessa emuloiden.
Emulaattoreiden tekeminen ei suinkaan ole ylivoimaisen vaikeaa. Voitaisiin esimerkiksi ajaa CP/M -ohjelmia
DOS -koneissa emulaattorin avulla.
Ja kun DOS:sta aika jattaa, voisi
uuteen jarjestelmaan kirjoittaa DOSemulaattorin, jossa ajettaisiin DOS ohjelmia, mm. sita CP/M -emulaattoria... Kuka ottaa onkeensa, vai onko
jalleen yhteiskunnan vika, ettei meilla
ole tietokone-ja ohjelmamuseota?

Huonoa ohjelmointitapaa kuvaa myos
se, etta ohjehnat tarvitsevat toimiakseen n + 79 eri tiedostoa. Hieman
ajattelemalla ne voisi hyvin koota n-23
tiedostoksi. Jos ohjelmistossa on suuri
maara tiedostoja, sen yllapitokin tulee
vaikeaksi - missaan ei kerrota mita
mikakin tiedosto sisaltaa ja milloin
sita tarvitaan. Yleensa onkin niin, etta
vain 5 % ohjelmiston tiedostoista on
yleensakaan koskaan tarpeen.
Tietokone- ja ohjelmamuseot
Tulinpa tassa paivana muutamana
pohtineeksi, miten ikaa ntyneille tietokoneille ja ohjelmille kay. Onko missaan olemassa ATK-museota, johon
nama uskollisesti palvelleet voisivat
vetaytya elakepaivilleen kertomaan
kokemuksistaan nuoremmille? Meillahan on olemassa taide-, kansallis-,
kotiseutu-, sauna-, olut- ja hilavipstaakkimuseoita. Mutta onko missaan
tietokone- ja ohjelmamuseota? Onko
naita Tekniikan museossa? Heure-

Ari Jarmala/15.10.1990

KOP:n Kotipankki
Kokemukseni ovat parin
kuukauden kokeilun ajalta KOP:n
Kotipankista. Innostuin Kotipankista kovasti, kun KOP alkoi perimaan kaikista maksupalvelutoiminnoista 1-2 mk:n maksuja. Kuvittelin, etta Kotipankki on muka
nappara ja vaivaton tapa hoitaa
maksuja. Kissan viikset.
Kotipankki-toiminta on hankala ja
vahintaan yhta kalliskin kuin maksupalvelutoiminta. Kotipankki-toiminta vaatii mikron PC tai PS/2 ja 1200
baudin modeemin. Kayttomaksu on

120,-/vuosi. Lisaksi tulevat puhelinmaksut paalle.
Kayttokokemuksesta mainittakoon,
etta vaikka maksulle syottaa erapaivan, niin sepa onkin vain huomautustieto. Jokainen maksu menee suoraan
silla hetkella, kun sen lahettaa maksuun. Tililtaotto tapahtuu samalla
hetkella, kun se puhelinlinjaa pitkin
tulee pankin tietokoneelle. Tama on
suuri miinus, silla maksupalvelussa
voi olla maksuja pitkankin ajan paasta ja siella erapaiva on erapaiva. Lisaksi maksujen syotto on hankala ja

aikaavieva tapahtuma.
Lisaksi kun ilmoittaa viitetietona
esimerkiksi kirjan tilauksen, niin
pankki ei ilmoita saajalle (firmallc),
kenelta maksu on tullut ja kirja jaa
saamatta.
Aionkin luopua koko Kotipankista,
koska se on mielestani vain yksi tapa
pankille kiskoa rahaa asiakkailta. En
suosittele mikron kayttajille ko. systeemia.
Pertti Huotari
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Case/PM-sovelluskehitin
Case/PM:lla luodaan OS/2kayttojarjestelmaan Presentation
Managerin alia toimivien sovelluksien graafinen SAA/CUAkayttajaliitynta lukuun ottamatta
sovelluksen datan valittamista
ikkunoiden ja sovelluksen valilla.
Hintaa ohjelmistolla on 995 dollaria eli Suomeen hankittuna noin
9000-10000 markkaa. Ohjelmiston tekija on amerikkalainen
CaseWorks Inc.
ase/PM tarvitsee toimiakseen
OS/2 SE/EE l.l-kayttqjarjestelman, IBM OS/2 Toolkitin seka IBM
C/2 tai Microsoft C-kaantajan.
Case/PM samoin kuin sen avulla luodut sovellukset toimii myos OS/2 versiossa 1.2.

C

Laitteistoksi kelpaa mika tahansa
OS/2-kayttojarjestelmaa kayttava
mikro. Keskusmuistia tulee olla mie1 u ken vahintaan 4 megatavua. Kovalevytilaa tarvitaan noin 0.5 megatavua.
Ohjelmistosta on olemassa myos
Microsoft Windows-versio. OS/2Case/PM:lla tehtyjen sovelluksien
kayttoliittymat ovat helposti siirrettavissa Windows-ymparistoon ja painvastoin (valmistajan ilmoituksen mukaan).
Ohjelmiston kayttotarkoitus
Case/PM on tyokalu, jolla voidaan interaktiivisesti luoda Presentation
Manager-ohjelmien kayttajaliittymia.
Case/PM:lla l u o d a a n ohjelman
paiiikkunan standardiosat eli toimintopalkit, alivalikot, dialogit, systeemivalikko ja vierityspalkit. Case/PM:lla
luodun pohjan jalkeen C-kielisella
ohjelmoinnilla toteutetaan liitynnan
ja sovelluksen valinen kommunikointi
seka varsinainen sovelluslogiikka.
Ohjelmalla on nahdakseni kaksi
kiiyttotarkoitusta. Ensimmainen on
prototyyppien tekeminen. Koska paneelien teko ei vaadi C-kielen ohjelmointitaitoa, voi prototyypin tehda
'kuka tahansa'. Toisaalta ohjelmistosta on hyotya myos siina, etta se nopeuttaa kayntiinlahtoa Presentation
Manager-ohjelmoinnissa.

Koska Case/PM ei itsessaan sisalla
dialogien luontia vaan ainoastaan
ohjelman paaikkunan, toimintapalkin
ja alivalikoiden luonnin, kayttoliittyman luonnissa on kaytettava apuna ainakin OS/2 Toolkitin Dialog Box Editoria. Dialog Box Editorilla luodaan
ohjelmassa kaytetyt dialogit.

Uudellcengeneroinnin kaytostii on
hyotya myos uutta sovellusta luotaessa. Mikiili sovellus on samantapainen kuin jokin olemassaoleva, voidaan vanha sovellus ottaa pohjaksi ja
jatkaa siita eteenpain.

Toolkitin Icon Editorilla luotuja
ikoneja ja pointtereita voidaan myos
kayttaa. Ikoneilla esitetaan ohjelma
kaynnistysvalikossa sekii silloin kun sc
on minimoituna ikoniksi r u u d u n
alareunaan. Pointtereita kaytetaiin
hiiriosoittimina.

Ensimmainen vaihe kayttoliiltyman
luonnissa on hahmottaa, mitkii ovat
toimintopalkin valinnat (Action Bar)
seka naihin liillyvicn alivalikoiden
(PullDown) valinnat. Kun ne on sclvitetty, hahmotetaan dialogien toiminla
ja muoto.

Toolkitin kolmannella tyokalulla Font
Editorilla voidaan luoda omia fontteja. Nykyinen Case/PM:n versio ei
naita kuitenkaan tue.

Dialogien luonti

Kayttoliittyma luodaan SAA-arkkitehtuurin mukaiseksi. Kayttaja voi
valita haluaako Case/PM:n tarkistavan SAA/CUA-sopivuuden vai ei.
Kommentteja Case/PM:n SAA-mukaisuudesta ja -tarkistuksista on jaljempana.
Kun kayttajaliitynta on tyydyttava,
Case/PM luo siita C-kielista ohjelmointia varten tarvittavat lahdetiedostot. Luotuun C-koodiin ohjelmoija lisaa sovelluksen varsinaisen logiikan seka tiedonsiirron paneelien ja
sovelluksen valilla.
Huomattavaaon, etta kayttajaliitynnan uusimisen jalkeen sovelluksen
koodia ei tarvitse kirjoittaa uudelleen.
Case/PM ottaa entisesta lahdekoodista ohjelmoijan tekemat lisaykset mukaan. Uudelleengenerointia kaytettaessa eivat kaikki kayttajaliitynnan
muutokset kuitenkaan onnistu. Jos
liittymaan tehdaan suuria muutoksia,
tulee muutosten perille meno aina tarkistaa. Toistaiseksi on huomattu ainakin, etta alivalikkoon asetetun dialogin muuttuminen modaalista ei-modaaliksi ei mene perille C-koodiin
Uudelleengenerointia kaytettaessa.
(Modaaliin dialogiin sovelluksen
kayttajan on reagoitava ennen kuin
han voi siirtya muihin sovelluksen toimintoihin, ei-modaaliin ei tarvitse.)

Kayttoliittyman suunnittelu

Dialogit luodaan Toolkitin Dialog
Box Editorilla, joka on kaynnistettavissa suoraan Case/PM:n valikoisla.
Kayttaja luo ensin uuden dialogin ja
valitsee sitlen halutul SAA-oliol ja
siirtiia ne dialogiin h a l u a m a a n s u
kohtaan. SAA-olioita ovat mm. Radio
Button, CheckBox, Push B u t t o n ,
Entry Field, List Box jne. Dialogien
teko on interaktiivista t o i m i n t a a
(What You See Is What You Get).
Dialogeja tehtaessa kannattaa maaritella SAA-olioille symboliset nimct
include-tiedostoon (.H-tiedosloon).
Talloin Case/PM:n luomasta C-koodista tulee luettavampaa.
Huom! Dialogitiedostojen tulee sijaita samassa hakemistossa k u i n
Case/PM-sovellustietokanta.
Toimintopalkin maarittely
Kun kaikki tarvittavat dialogit on
luotu, siirrytaiin Case/PM:aan ja luodaan ohjelmalle paaikkuna (Primary
Window). Paaikkunaan maaritcllitan
ensin i k k u n a n yliireunaan t u l e v a
ohjelman nimi. Tiimiin jalkeen maiiritellaan Action Bann valinnat. Naillc
voidaan maaratii ~ -mcrkillii (ASCII
126) myos muistikkaat. Muislikas on
jokin merkki valinnan nimessa, jolla
kayttaja voi tehdii kyseisen valinnan
otettuaan ensin toimintopalkin aktiiviksi FlOrlla.
Mikali kysessa on valinta, jolla ei ole
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alivalikkoa, voidaan maarata myos ns.
accelerator-key, jolla kyseinen valinta
voidaan ottaa suoraan nappaimistolta
ilman etta toimintopalkkia tarvitsee
aktivoida.
Toimintopalkin valinta maaritellaan
joko alivalikoksi (PullDown), dialogiksi tai 'User Defined Code:ksi'. Mikali kyseessa on viimeksi mainittu, ei
sille Case/PM: aa kayttaen tehda enempaa maarityksia. PullDownvaihtoehdossa maaritellaan alivalikon
valintojen maara. Naiden maarittelyssa on kerrottu seuraavassa kappaleessa. Dialogin liittaminen suoraan
toimintopalkin valintaan on itse asiassa SAA/CUA-rikkomus.
Alivalikkojen maarittely

Alivalikon vaihtoehdot voidaan maarata joko dialogeiksi tai 'User Define
Code:ksi'. Viimeksimainittu koodataan kokonaan itse C-kielella. Jos valintaan asetetaan joko modaali tai eimodaali dialogi, maaritellaan dialogin
sisaltavan tiedoston nimi. Alivalikon
valinnoille voidaan maarata muistikkaat vastaavasti kuin toimintopalkin valinnoille. Lisaksi voidaan maarata ns. accelerator-key, jolla kyseinen
valinta voidaan ottaa suoraan nappaimistolta ilman etta toimintopalkkia ja alivalikkoa tarvitsee aktivoida.
Client Area

Client Arearksi kutsutaan SAA-sovelluksessa sita PM-ikkunan aluetta,
jossa data esitetaan. Case/PM:ssa voidaan Client Areara varten maaritella
dialogeja, joita halutaan kayttaii
muualla kuin Actio Banssa. Esimerkiksi alivalikon dialogiin voidaan jossain tapauksessa tarvita jatkodialogi.
Maarittelemalla jokin dialogi kaytettavaksi Client Area:ssa saadaan
Case/PM luomaan sita varten ikkunaproseduuri, jolloin luotavaan Ckoodiin tarvitsee lisata ainoastaan
kutsu ikkunaproseduuriin.
Muut asetukset

Icon-ikonilla esitetaan ohjelma kaynnistysvalikossa seka silloin kun se on
minimoituna ikoniksi ruudun alareunaan. Ikonit tehdaan Toolkitin Icon
Editorilla.
Initialization Panel - dialogi, joka
tulee ensimmaiseksi ruudulle sovel-
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luksen kaynnistyessa. Yleensa sisaltaa
lyhyen kuvauksen sovelluksesta, sovelluksen tehneen yrityksen nimen ,
versionumeron seka mahdollisuuden
joko aloittaa sovellus tai peruuttaa sen
kaynnistys.
Font - OS/21.2:n tarjoamat nelja fonttia (System, Courier, Helvetica,
Times Roman) ovat valittavissa.
Colors (background, foreground) Client Area:n taustan vari ja tekstin
vari. Kaytettavissa olevat varit ovat
valkoinen, harmaa, vaalean sininen,
keltaonen, punainen, musta, sininen,
vihrea, purppura ja cyan.
Set pointer - osoitin hiiren ollessa
Client Area:ssa voidaan maarata
omaksi Icon Editorilla tehdyksi tai
muuksi kayttojarjestelman tarjoamaksi osoittimeksi kuin oletusosoittimeksi.
ScrollBar Support-maarityksella luodaan ikkunalle vierityspalkit. Ikkunan
vieritys on kuitenkin ohjelmoijan
koodattava itse.
Set Size and Location - maaritellaan
paaikkunan sijainti ja koko sovelluksen kaynnistyttya.
Sovelluksen generointi ja testaus

Kun k a y t t o l i i t t y m a on valmis,
Case/PM generoi niista C-kielisen
Presentation Manager-ohjelman. Samalla syntyy tarvittavat resurssitiedosto (.RC), otsikkotiedosto (.H),
make-tiedosto(.) seka maarittelytiedosto (.DEF). Ohjelmaan C-koodiin
lisataan tekstieditorilla sovelluksen
logiikka seka tietojen siirto dialogeihin/dialogeista ja Client Areaan/Client Areasta. Nama voidaan
tehda myohemminkin mikali halutaan
testata ainoastaan kayttoliittymaa.
Taman jalkeen tehdaan kaannos, linkkaus ja testiajo kaikki Case/PM:n sisalla pysyen. Niiin luotu sovellus on
toimiva ohjelma, jolla voidaan jo nyt
testata toimintopalkin ja dialogien
toimintaa.
Testin jalkeen palataan tarvittaessa
kayttoliittyman maarittelyyn tai sovelluslogiikan koodaamiseen ja testataan
uudelleen.

SAA/CUA-standardin mukaisuus
ja tarkistukset

Case/PM:n luomat ikkunat osineen
ovat SAA/CUA:n mukaisia. Kayttajansallitaan tehda toimintopalkkejaja
alivalikoita, jotka eivat noudata CUAmaaritysta. Naissa tilanteissa kayttajalle annetaan kuitenkin ilmoitus
rikkomuksesta. Muihin ikkunan osiin
kayttaja ei voi vaikuttaa siten, etta ne
rikkoisivat standardia. Dialogien
muotoa Case/PM ei tarkista.
Allekirjoittanut on toistaiseksi saanut
aikaan kaksi ilmoitusta yrityksesta
rikkoa SAA/CUA:ta. Ensimmainen
niista on dialogin liittaminen suoraan
toimintopalkin valintaan. Toincn liittyy toimintopalkin File-nimiscn alivalikon maarittelyyn. SAA/CUA
maarittelee alivalikon File sisaltavan
vaihtoehdot New, Open, Save ja Exit.
Naita vaihtoehtoja ei saa olla muunnimisissa alivalikossa.
Ohjelmiston ilmoitetut
kehityssuunnat

Liittyma D B 2 - t i e t o k a n t o i h i n tai
muihin SQL-kyselykielta ymmartaviin
tietokantaohjelmistoihin. Vastaava
tuote objektiorientoituneen C + + ohjelmointikielen kayttoon.
Yhteenveto

Case/PM tuntuu kaiken kaikkiaan
tekevan sen minka lupaakin. Luolu
kayttoliittyma on SAA/CUA-standardin mukainen. Kaytto on helppoa
'point and click'-idealla toimivaa.
Luotu liittyma on koko ajan nahtavissa Prototyper Window:ssa (WYSIWYG-periaate). Ohjelmoija saiistyy
suurksi osaksi myos vaivalta koodata
C-kaantajan, C-linkkerin ja resurssikaantajan kaytossa tarvittavat ohjauskomennot ja -tiedostot.
Yllaolevankappaleen huomiot koskevat kuitenkin eniten vaihetta, jossa
ohjelmoija tutustuu PM-ohjelmointiin. Samanlainen pohja uudelle sovellukselle saadaan, jos ohjelmoija on
tehnyt muutaman PM-sovelluksen ja
kayttaa niiden koodia hyvakseen.
Case/PM:lla
kayttoliitynnan
muutosten teko ja testaus on kuitenkin jonkin verran nopeampaa kuin
koodaten.
Case/PM:n luoma C-kielinen koodi
on helposti luettavaa ja taysin vas-
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taavaa kuin IBM on Presentation
Manager-ohjelman koodista suositellut.
Kohdat, joihin ohjelmoija lisaa oman
osuutensa, ovat selvasti kommenteilla
merkittyja. Case/PM kayttaa naita
kommentteja sovelluskoodin uudelleengeneroinnissa loytaakseen ohjelmoijan tekemat lisaykset.
Muutamia toimintovirheita on tahan
mennessa havaittu. Naista kuitenkin
vain yksi on osoitettavissa suoraan
Case/PM:aan, muut johtunevat kaytetysta OS/2 1.2 esiversiosta. Virhe ilmenee ohjelmakoodin uudelleen-
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vainen kehitystyokalun tulevaisuudesta
Miinusta:
• on itse asiassa C-ohjelmoinnin
apuvaline, ei sovelluskehitin
Plussat ja miinukset
• ei sisalla sovellusdatan liikuttePlussaa:
lua dialogeihin ja takaisin, mika
• ei vaadi run-time-lisenssia tyoaon toteutettu useissa muissa
semilla, joilla Case/PM:n avulla
Presentation Manager-sovelluotua sovellusta ajetaan
luskehittimisa
• luo SAA/CUA-standardin mu• ei sisalla tukea OS/2:n eri APIkaisia kayttoliittymia
liittymiin (Database, LAN,
• C-ohjelmointikieli SAA ComAPPC, D y n a m i c D a t a Exmon Programming Interfaces
change jne.)
mukainen
• luotujen sovelluksienjatkokehMarkku Vieri
itys ei ole samassa maarin (ei
valttamatta ollenkaan) riippu-

generoinnissa silloin, kun dialogin
modaalisuutta vaihdetaan. Toisaalta
nain jouduttaneen harvoin tekemaan.

Ryovarihinnoista

numerossa 2/90 julkaisLehtemme
tiin juttuni, joka ilmeisesti on aiheuttanut vaarinkasityksia. Syyna lienee kiireessa laatimani, valitettavasti
huonosti onnistunut otsikko, jonka
ainoa tarkoitus oli vain johdattaa lukijan ajatukset kotimaasta ostamisen
prosessiin. Paakirjoituksessakin erehdytaan olettamaan, etta olisin yrittanyt
perustella kotimaasta ostamisen kannattavuutta. Kuten jokainen jutun
huolellisesti lukenut heti huomasi,
siina ei yritetty sanallakaan perustella
mitaan sellaista kannattavuutta. Painvastoin, jutussa jopa annettiin pieni
vihje siita, kuinka ulkomailta voi ostaa

edullisesti.

Ryovariksi myyja voi muuttua vasla
monopoli- ja kartellitilanteessa, ja
nehan ovat ja'rjestelmassamme periaatteessa kiellettyja. Valitettavasti niita
paasee esiintymaiin, mm. poliittista
syista, mutta se on toinen juttu...

Tarkoitukseni oli vain osoittaa, mista
korkeat hinnat meilla voivat johtua,
jotta kukaan ei tietamattomyyttaan
kayttaisi myyjien ammattikuntaa ja
yleisesti ottaen koko markkinatalousjarjestelmaa loukkaavaa termia Aiheetta enempaan
"ryovarihinnat".
Onhan asia niin, etta vapaassa markkinatalousjarjestelmassa ei ryovarihintoja voi lainkaan esiintya, silla ostajan velvollisuus on tutkia markkinoita
ja hanella on vapaa oikeus ostaa mista
haluaa. Tietysti jokainen kauppias
pyytaa sen, mita luulee saavansa.

Jaakko Rahola

Koska Jaakko Raholan juttua Ostaisinko sittenkin kotimaasta. ..on kirjoiltajan mukaan "tulkittu" viiarin, edeltiiva tiedote on selvennys asiaan. TH
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Tiistaikokous 9.10.90 - Aani-iltamat
Antti Louhivaara MidiMusic
Oy:sta oli esittelemassa PC:n
kayttoa aanen tuottamiseen. Paikalle oli tullut 26 aiheesta kiinnostunutta ja saimme na'in taytetyksi
ATK-lnstituutin mikroluokan kokonaan.
Samplerit
PC:lla voi tuottaa aanta periaatteessa
kahdella tavalla: voidaan toistaa nauhoitettua aanta tai tuottaa kokonaan
uutta aanta. Toistotekniikkaa kutsutaan samplaykseksi - periaate on sama
kuin digitaaliaanityksissa vaikkapa
CD-levylla. Aani pilkotaan naytteiksi
( engl. sample (s), nayte), jotka talletaan tietokoneen muistiin ja jotka voidaan soittaa tunkemalla ne D/A muuntimen kautta vahvistemeen ja
edelleen kaiuttimille. Tuloksena on
naytteistystavasta riippuen enemman
tai vahemman alkuperaista aanta
muistuttava aani. Esimerkkeja tallaisesta samplatysta musiikista liikkuu
jopa PD-ohjelmina sahkopostilaatikoissa.
Samplayksen periaatetta kaytetaan
nykyisin myos puhesyntetisaattoreissa: ohjelna tulkitsee tekstin kirjaimia
foneemeiksi ja hakee muististaan aina
tarvittavan foneemin aantamiseen
tarvittava aaninaytteen.
MIDI
MIDIa kaytetaan musiikin tuottamiseen. MIDI on itse asiassa standard!
esitystavasta, jolla voidaan kuvata,
miten jokin aani (nuotti) soitetaan.
Aani tuotetaan jollakin MIDI -koodeja ymmartavalla soittimella, esimerkiksi syntetisaattorilla. MIDI itsessaan ei ole aanta vaan ainoastaan
aanen teko-ohje. Periaate voi olla
vaikkapa seuraava:
- liitetaan PC MIDI-kortin avulla
johonkin MIDI -liitannalla varustettuun soittimeen - tavallisimmin kosketinsoittimeen
- ajetaan PC:ssa sekvensseriohjelmaa
- soitetaan soittimella, jolloin sekvensseri tallettaa soitetut nuotit MIDIkoodeina
- sekvensseriohjelmalla voidaan nyt
editoida soitettua kappaletta paljon

monipuolisemmin kuin moniraitanauhurilla tai paperilla nuotteina
- sekvensserin tallettamat MIDIkoodit voidaan tietenkin tallettaa
levylle tiedostoksi
- sekvenserilla voidaan ohjata MIDIsoitinta lahettamalla MIDI-koodit
soittimelle
Sekvensseri
Sekvensseri on ohjelma, joka kykenee
tallettamaan ja kasittelemaan MIDIi n f o r m a a t i o t a . Se pystyy myos
ohjaamaan mita tahansa MIDI-soitinta, jona kuitenkin yleensa kaytetaan
syntetisaattoria niiden monipuolisuuden ja edullisuuden takia.
Tilaisuudessa esiteltiin kaksi erilaista
sekvensserityyppia: nuotteja kirjoittava ja moniraitanauhurityyppinen.
Nuotittava ohjelma kirjoitti nuotit
viivastolle sita mukaa, kun ne soitettiin koskettimistolta. Nuotit voidaan
jalkikateen muokata ja editoida haluttuun muotoon ja tarvittaessa tulostaa
kirjoittimella valmiiksi partituuriksi.
Tietenkin ohjelma osaa myos soittaa
nuotit ohjaamalla vaikkapa syntetisaattoria - nain saadaan aikaan esim.
taydellinen pianisti.
Moniraitatyyppinen Sekvensseri toimii kuin nauhuri, mutta on huomattavasti monipuolisempi ja helpompi
kayttaa kuin oikea nauhuri. Sekvesseri
on myos paljon halvempi kuin nauhuri. Tosin se sitten kykenee "nauhoittamaan" ainoastaan MIDI-informaatiota - laulua ei saada t a r t t u m a a n
sekvensseriin.
Demot
Ensin meille esiteltiin nuotintava
Sekvensseri - tulos oli vaikuttava. Puhumattakaan siita, kun ohjelma pistettiin soittamaan lyhyt muutaman
minuutin pianokappale: ohjelma esittaa partituurin kuvaruudulla ja soittaa
sen syntetisaattorilla. Tulos oli ainakin meikalaisen maallikon mielesta
mainio.
Edellista laajempi demo nahtiin
moniraitasekvensserilla. Tassa tehtiin
yhsinkertainen kappale samaan tapaan kuin se tehtaisiin moniraitanau-

hurilla. Nyt ei vaan tarvittu koko orkesteria, vaan yksi ainoa henkilo riitti.
Myoskaan ei tarvittu leegiota eri soittimia - koskettimisto ja syntetisaattori
riittivat. Tyo kulki normaaliin tapaan:
- raita 1: klikki
- raita 2: bassari ja virveli soitetliin
koskettimilta ja tarkennettiin ajoitus
jalkikateen (kvantisointi)
- raita 3: pellit, jalleen koskettimilta,
aanen tekee syntikka, jota voi ohjata
MIDI-koodeilla
- raita 4: vasket
- raita 5: basso
- raita 6: kopioitiin ohjelmassa raidan
4 vasket kuoroksi
- soitettuja raitoja ja tahteja voi monistaa, mutta talloin tulos on puiseva
- raitoja voi transponoida, vaimentaa,
nopeuttaa ja hidastaa - na'ma auttaval
luomaan biisiin vaihtelua ja ilmetta
- kaikki normaalin miksauksen va'lineet ovat kaytettavissa myos ohjelmassa
Mita tarvitaan?
- AT-mikro, VGA-naytto, umpilevy
- MIDI-liita'ntakortti (1300 mk)
- sekvensseriohjelma maun mukaan
(2000-4000 mk)
- moniaaninen soitin (keyboard)
(5000-7000 mk)
Jos mikro jo on, niin 8000 mk:lla saa
hyvan kokoonpanon, jossa ei tarvitse
edes tinkia mistaan. MIDI on hyvin
standardoitu - kaikki MIDI-laitteet ja
-ohjelmat sopivat toisiinsa (paitsi
Sound Blaster, joka ei ole yhteensopiva eika noudata standardia). Meille
vaitettiin mm. etta "MIDI on tarkein
virstanpylvas sitten sahkosoittimien".
Lisatietoja MIDI:sta on mm. oppaassa Hirvi, Tuominen, Midi alusta alkaen.
Ari Jarmala
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Tarkkana modeemia hankkiessasi!
Modeemi on laite, joka muuntaa
tietokoneen lahettamat merkit
puhelinverkossa siirtyviksi a'anisignaaleiksi (MOdulointi), ja vastaanottavassa paassa taas muuntaa puhelinlinjalta kuuluvat aa'nisignaalit tietokoneen ymmartamaan
muotoon
(MO
+
DEM = MODEM, engl.).
Modeemityypit
Markkinoilla on seka ulkoisia etta sisaisia modeemeja. Ulkoinen modeemi on omassa kuoressaan majaileva
otus, johon liitetaan kolme johtoa:
yksi pienjannitesahkoa varten muuntajasta, toinen on modeemikaapeli,
joka liittaa modeemin ja tietokoneen
ja kolmas on modeemin ja puhelinverkon valinen johto. Sisaiset modeemit
on rakennettu mikron laajennuskortille, joka tungetaan mikron sisaan
laajennusvaylaan. Talloin liitantajohtoja on vain yksi: korttimodeemista
puhelinpistokkeeseen.Tarvitsemansa
sahkon ja datan korttimodeemi saa
tietokoneen laajennuskorttipaikasta.
Korttimodeemit ovat yleensa hieman
halvempia kuin ulkoiset modeemit,
silla eihan niissa tarvita kuoria, muunlajaa eika kahta turhaa johtoa. Molemmat modeemityypit hoitavat tasmalleen samat tehtavat. On vaitetty,
etta mm. ukonilmalla ulkoinen modeemi olisi mikrolle turvallisempi
kuin korttimodeemi, joka sentaan on
suoraan kiinni mikron lahes pyhimmassa eli laajennusvaylassa, josta on
suorat johtimet mm. prosessoriin. Jos
huonosti kayja salama iskee sopivasti
lahella, se rikkoo kylla mikrosi modeemin tyypista riippumatta...
Liikennointinopeudet
Kaupan on eri nopeuksisia modeemeja. Seuraava taulukko antaa kuvan
naista nopeusluokista:
Kaikki V-alkuiset luokat ovat kan-

sainvalisen tietoliikennejarjeston
CCITT:n maarittelemia ja siten yleisesti tunnustettuja. HST-luokka
(High Speed Technology) taas on
yhden yhdysvaltalaisen valmistajan
itse maarittelema modeemiluokka
(tama valmistaja toimittaa myos modeemia, jossa on seka HST etta V.32
ja tama onkin Suomen olosuhteisiin jo
varsin hyvin sopiva modeemi).
Modeemin nopeus ilmaistaan siirettyina bitteina sekunnissa, b/s tai englanniksi bps. Kaytannon nopeuksiksi
tama voidaan muuttaa, kun muistetaan, etta yhden merkin (tavun) siirtaminen asynkronisella linjalla vaatii
yhden aloitusbitin, kahdeksan databittia ja yhden pariteettibitin. Yhden
tavun siirtamiseen asynkronisella linjalla tarvitaan siis 10 bittia. Jakamalla
modeemin siirtonopeus kymmenella,
saadaan siirtyvien merkkien maara sekunnissa, cps.
Modeemit osaavat yleensa huippunopeuttaan hitaammat siirtonopeudetkin, esim. V.32 -modeemit osaavat
tarvittaessa liikennoida myos V.22bis,
V.22 ja V.21 -modeemien kanssa.
Virheenkorjaus
Asynkroninen tietoliikenne on perusluonteeltaan epavarmaa: milloin tahansa voi puhelinlinjojen kohinasta
tai muusta aiheutua virhe siirrettavaiin tietoon. Mita kauempaa ja alkeellisempien puhelinkeskusten
takaa soitetaan, sita huonompia puhelinlinjat yleensa ovat. Tama ei kuitenkaan tarkoita, etta virheenkorjaamaton asynkroninen tietoliikenne olisi
jotenkin kammottavan virheellista sillisalaattia, ei. Paaosa siirretysta tiedosta saapuu aivan kunnossa perille.
Vahaiset virheet nakyvat siten, etta
jokin merkki saattaa silloin talloin
muuttua toiseksi tai ruudulle ilmestyy
ylimaaraisia merkkeja. Tekstissa tama
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ei juurikaan haittaa, mutta esim.
numeroaineistoa ja ohjelmia siirrettaessa virheiden seuraukset ovat vakavia.
Paaosa tietoliikenteesta kaydaan
kuitenkin edelleenkin ilman virheenkorjausta, koska kriittisen aineiston
siirtamiseen on kirjoitettu erityisiii
ohjelmia, jotka tarkastavat siirretyn
datan oikeellisuuden. Tallaisia ohjelmia kutsutaan tiedonsiirtoprotokolliksi. Ne siirtavat pelkastaan valmiita
tiedostoja ja jakavat ne 100 - 1000
tavun kokoisiin lohkoihin. Jokainen
lohko lahetetaan kerrallaan ja siita
lasketaan tarkistussummat seka lahetettaessa etta vastaanotettaessa. Jos
summat eivat tasmaa, lohko lahetetaan uudelleen, kunnes se saapuu virheettomana perille.
Periaatteessa aivan samaa tapaa
kaytetaan virheenkorjaavissa modeemeissa, mutta nyt lohkoihin jako ja
tarkistussummien laskenta ja vertailu
on siirretty modeemien tehtaviiksi
laitetasolla. Tama merkitsee sita, etta
tieto siirtyy virheettomasti myos interaktiivisissa tapauksissa eikii ainoastaan tiedostoja siirrettaessa. Virheila
tarkistavien tiedonsiirtoprolokollicn
kiiytto on periaatteessa tarpeetonta,
jos modeemit ovat virheenkorjaavia
(ja modeemikaapeli on kunnossa).
Modeemeissa kaytettaviii virheenkorjaustapoja on jalleen kerran useita.
Purkkikaytossa on parin viimc vuoden
aikana yleistynyt MNP -virheenkorjaus (Microcom Networking Protocol). Tasta protokollasta on olemassa
useita eri tasoja seuraavan taulukon
mukaan, mukana ovat myos CCITT:n
maarittelemat virheenkorjaus- ja tiedonpakkausprotokollat. Taulukossa
esiintyva tehokkuusluku ilmaisee
protokollan siirtonopeuden asynkroniseen virheenkorjaamattomaan
linjaan nahden.
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MNP 1

• Asynkroninen yksisuuntainen
tavuittainen siirtotapa, harvoin
kaytetty. Tehokkuus 70%
MNP 2

Asynkroninen kaksisuuntainen
tavuittainen siirtotapa. Tehokkuus 84%
MNP 3

• Synkroninen kaksisuuntainen
biteittainen siirtotapa. Koska
siirto on synkronista, ei alku- ja
loppubitteja tarvitse siirtaa linjalla ja tehokkuudeksi tuleekin
108%
MNP 4

• Synkroninen paketoitu siirtotapatapa. Nopeus hyvilla linjoilla
120% . MNP4 on pakattujen
tiedostojen siirroissa nopeampi
kuin MNP5.
MNP 5

• Kuten MNP4, mutta mukana
on lisaksi tiedon pakkaus. Nopeus riippuu siirrettavasta tiedosta, tekstitiedostoilla nopeus
on tavallisesti n. 200%, mutta
ohjelma- ja pakatuilla tiedostoilla nopeus voi tippua
60%:iin.
MNP 6

• Maarittelee periaatteet modeemien nopeusvalinnaksi kattelyn
yhteydessa. Ei nay kayttajalle.
MNP 7

• Uusi taso, joka ei ole viela
laajassa kaytossa kalliin lisenssimaksun takia. Tekstitiedoston nopeus jopa 300% ei-MNPmodeemin
nopeudesta.
Kayttaa tehokkaampaa pakkausmenetelmaa kuin taso 5.
MNP 8

• Ei kaytossa.
MNP 9

Yhdistaa tasot 6 ja 7 erityisesti
V.32-modeemeja kaytettaessa.

V.42bis

Sisaltaa vain tiedonpakkauksen
tehokkaalla BTLZ-algoritmilla
(British Telecomm LempelZev). On jopa nopeampi kuin
MNP -taso 7. Osaa olla pakkaamatta jo pakattuja tiedosto-

Jos tarkoituksesi on lueskella sahkopostilaatikoiden viestialueita, kannattaa hankkia modeemi, jossa on MNP
taso 5. Jos taas tarkoituksena on varmistaa siirrettavan tiedon virheettomyys, mika tahansa MNP -taso kelpaa, vaikkakin yleensa virheenkorjaavassa modeemissa on MNP 1-5,
joista voi sitten istuntoa aloittaessaan
valita sopivimman. Kun linjalla
liikkuu paaasiassa tekstia, tulee
MNP5:n tiedonpakkauksen teho
esille - teksti liikuu jopa kaksinkertaisella nopeudella pakkaamattomaan
linjaan verrattuna. Jos taas tarkoitus
on siirtaa vain (pakattuja) tiedostoja,
kannattaa valita linjalle MNP4 - silla
siirtonopeus V.22bis -linjalla on n. 280
cps, kun taas MNP5:lla siirrossa paastaan vain n. 254 merkkiin sekunnissa.
Modeemin asetukset
Modeemissa voi olla fyysisia vipu- tai
hyppykytkimia, j otka pitaa asettaa j arkevalla tavalla modeemin kasikirjan
ohjeiden mukaan. Esim. korttimodeemeissa on tarkeata valita modeemille
sopiva sarjaportti ja keskeytys.
K u i t e n k i n tarkeampia k y t k i m i a
ohjataan nykyisin ohjelmallisesti
useimmiten ns. AT-komentokielella.
Muinoin Hayes -niminen modeeminvalmistaja alkoi ohjata modeemejaan
ohjelmallisesti siten, etta sille lahetettiin ensi kaksi merkkia AT ja heti
peraan yksi- tai kaksimerkkinen varsinainen komento. AT:n (ATtention)
mukaan kielta on ruvettu kutsumaan
AT-komennoiksi.
AT-komennot ovat melko kryptisen
nakoisia, esimerkiksi
ATM1

Asettaa kaiuttimen paalle kantoaallon havaitsemiseen asti

V.42

Sisaltaa tasot MNP 2-4 j a lisaksi
LAP-M-virheenkorjauksen. Ei
sisalla tiedonpaldcausta.
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ATDP12345

• Komentaa modeemia soittamaan pulssivalinnalla numeroon 12345
ATDT12345

• Sama kuin edella, mutta nyt
aanitaajuusvalinnalla
Miten saada uusi modeemi
toimimaan?
Parasta on selailla modeemin kasikirja lavitse. Sitten modeemi asennetaan
mikroon joko laajennuskorttipaikkaan tai ulkopuolelle modeemikaapelin valityksella. Asennetaan
viela puhelinjohto seinapistokkeeseen. Nyt modeemin pitaisi olla
kayttovalmis, mutta useinkaan siita ei
lahde pihaustakaan puhumattakaan,
etta silla saisi mitaan yhteyksia aikaan.
Tassa vaihecssa joutuu sitten lukemaan kasikirjaa ja seuraamaan siellii
olevia ohjeita.
Korttimodeemien valmistajal toimiltavat usein modeemin mukana ohjclman, jolla voi todeta lailteen kunnon.
Tata kannattaa kayltaa. Muussa tapauksessa modeemille kannattaa lahettaa tietoliikenneohjelmasta
komento ATZ, jonka pitaisi nollata
m o d e e m i . N o l l a u s ei tassii tapauksessa ole tarkeaa, vaan modecmilta tuleva OK-vastaus. Jos modeemi vastaa, se on kunnossa ja toimiva.
Jos vastausta ei tule, pitaii selvittaa,
miksi komento ei paatynyt modeemille asti, ovatko kaikki kaapelit kiinni, onko korttimodeemi ja kaapcli
asennettu oikeaan sarjaporttiin yms.
Kun modeemi on todettu kunnossa
olevaksi, alkaa sen parametricn virittely. Modeemilla mita ilmeisimmin
saa yhteyden aikaan hetikin, mutta
varsinkin uusimmat virheenkorjaaval
laitteet ovat komentokieleltaan niin
monimutkaisia, etta vaati t u n t i e n
tyon, ennen kuin modeemi toimii liiheskaan optimaalisesti niin kuin on
odotettu.
Tarkeinta uutta modeemia kaytettaessa on komentaa sille ATM1, jolla
saa modeemin kaiuttimen paalle. Kun
kaiutin on kaytossa, kuulee, mita linjalla tapahtuu - paaseeko modeemi
linjalle, valitseeko se numerot, onko
pulssi/aanitaajuusvalinta oikein, onko
valittu numero varattu, mita vaslapiia

12

3/1990

PC-KAYTTAJA

hetetaan linjalle vain silloin, kun vastaanottaja on valmis. (Linjanopeudella tarkoitetaan modeemien valista
liikennointinopeutta, kun taas paatelaitenopus tarkoittaa tietoliikenneohjelman ja modeemin valilla kaytettavaa nopeutta.)

edellyttaa tietenkin, etta on jo jokin
tietoliikenneohjelma kaytettavissa,
etta purkkeihin paasisi. Monen modeemipaketin mukana tulee jokin julkisohjelmanakin leviava tietoliikenneohjelma, joten alkuunpaasy on niiin
varmistettu.

Tietoliikenneohjelmat

Modeemien hinnat

Modeemin kayttamiseen tarvitaan
jokin tietoliikenneohjelma, joka huolehtii modeemin ohjaamisesta, siirretyn tiedon tallettamisesta tiedostoihin, eri tiedonsiirtoprotokollista,
soittolistojen yllapidosta ja automaattisoitoista.

Modeemien hinnat alkavat taalla Suomessa alle 500 markasta V.22 -luokassa korttimodeemeilla. Tuplasti nopeampi V.22bis maksaa korttimodeeminahiemanalle lOOOmkjaulkoisena mallina pari sataa enemman.
Virheenkorjaavat modeemit ovat
yleensa n. 500 - 1000 mk sisaruksiaan
kalliimpia. V.32 maksaa virheenkorjaavana Suomessa n. 5000 - 9000 mk.

vastaa ja kytkeytyyko modeemi linjalle. Jos numero vastaa viheltavilla ja
sarisevilla aanilla, kyseessa on jokin
tietoliikennelaite, modeemi tai faxi.
Jos molemmista modeemeista loytyy
sama tietoliikennekaytanto, niiden pitaisi loytaa yhteinen savel ja kytkeytya
toisiinsa. Taman pitaisi ilmeta siita,
etta modeemin kaiutin hiljenee (jos
oli kaytetty ATM1 -valintaa) ja etta
kuvaruudulle alkaa ilmestya vastapaisen modeemin lahettamia merkkeja. Jos ruudulle ei ilmesty mitaan, kannattaa napytella muutaman kerran
enteria, jolloin vastapaakin heraa ja
tunnistaa kaytetyn linjanopeuden.
Tietoliikenneohjelman paatelaitenopeuden pitaa olla linjanopeuteen
sopiva, yleensa sama. Eli jos kaytossasi on 2400 b/s modeemi, niin silloin
tietoliikenneohjelmallekin on kerrottava, etta kaytettava paatenopeus on
myos 2400 b/s. Ainoa poikkeus tasta
on puskuroitu ja vuo-ohjattu liikennetapa, jolloin voi kayttaa linjanopeutta
suurempaa paatenopeutta. Esim.
MNP 5 -linjoilla voi paatenopeus olla
jopa nelinkertainen linjanopeuteen
verrattuna, esim. V.32 MNP5 -linjalla
tietoliikenneohjelmalle voi kertoa,
etta kaytetaan 38400 b/s:n paatenopeutta. Talloin vuonohjaus ja puskurointi varmistaa sen, etta tietoa la-

Tietoliikenneohjelmat ovat yleensa
halpoja, koska suuri osa niistii on julkisohjelmia - niita voi siis kokeilla pari
viikkoa ilmaiseksi ja jos mieltyy ohjelmaan, maksaa rekisteroitymismaksun
ja saa kenties ohjelman uusimman
version. Rekisteroityminen maksaa
yleensa n. 50 dollaria. Kaupallisiakin
ohjelmia on, mutta en nae mitaan
syyta ostaa niita, koska julkisohjelmat
ovat useinjopa laadukkaampia ja hiotumpia kuin kaupalliset. Tunnettuja
julkisohjelmia ovat mm. Telix, Telemate, Procomm, GT Powercomm,
Boyan ja Kermit vain muutamia
mainitakseni. Naita saa sahkopostilaatikoista imuroimalla, mutta tama

Ulkomailta tilaamalla saattaa saada
modeemin huomattavasti suomalaisia
hintoja edulliscmmin - paiisaantoisesti puoleen hintaan tai allekin. V.22bis
modeemit maksavat yhdysvaltalaisissa postimyyntiliikeissa alle 100 dollaria ja Suomeen ne saa alle 150 taulalla
veroineen. Olen PC-Kayttiija -lehdcn
numerossa 1/90 selittanyt kokemuksiani modeemin ostamisesta
USA:sta.
Ari Jarmala

Logo PC-kayttajat ry:lle

Pane luovat voimasi liikkeelle ja suunnittele PC-kayttajat ry:lle logo. Laheta ehdotuksesi 31.1.1991
mennessa osoitteella PC-kayttajat ry, PL 494, 00101 Helsinki. Hyva kuvaidea riittaa, huolehdimme
puhtaaksipiirtamisesta.
Liita kirjekuoren sisaan pienempi suljettu kirjekuori, jonka paalla on nimimerkki ja sisalla henkilon nimi
ja osoitetiedot.
Hallituksen valitsema logotoimikunta valitsee parhaat ehdotukset. Palkintoina (1-3 kpl kilpailun tason
mukaan) PC-ohjelmia ja hyva mieli.
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Julkaisun teko tietokonetta apuna kayttaen

Julkaisun voi tehda mikron julkaisuohjelmalla, joka kannattaa tallentaa PostScript-muotoon, silla
kirjapainot pystyvat tulostamaan
RIP:n kautta tulostimilla, joiden
tulostusresoluutio on 2500 dot
per inch ja sita korkeampi. Kirjapainojen tulostimien tulostusmateriaali on valonherkkaa ladontapaperia, joka tulostuksen
jalkeen kehitetaan reprokehitteessa ja -kiinitteessa erityisessa
kehityskoneessa.
ulkaisuohjelman kayton hallitseminen vaatii opiskelua ja kayton
nopeuskin tulee vasta pidemman
kayton myota.

J

Perinteinen tapa on luonnostella paperiselle taittopohjalle sivun ulkoasu,
mutta tama vaatii tietoa tulostetun
tekstin pituudesta tylla kirjasinleikkauksella, pistekoolla ja keililla eli
rivinvalilla.
Tassakin voidaan kayttaa tietokonetta
apuna tckemalla ohjelman, joka kay
teksturilla tehdyn ASCII-tekstin
(ASCII on American Standard Code
of Information Interchange eli kansainvaliscsti hyvaksytty koodi merkkien esittamiseksi tietokoneissa ja
tietoliikenteessa.) lapi kirjain kerrallaan ja summaa kirjaimien leveysarvon summamuuttujaan. Tallaisia leveysarvotietoja on kirjasinleikkausfonteissa. Tarvittaessa leveysarvot on
muunnettava oikeaan mittajarjestelmaan. Valilyonnit on syyta laskea mukaan. Likimiiaraiseen arviointiin per-

ustuen laskeminen olisi seuraavan
kaltaista:
Lasketaan kasikirjoitusrivilla olevien
merkkien maara, rivien maara sivulla,
sivujen maara, pistekoko, keili ja palstan leveys ciceroina (1 cicero = 12
pistetta = 4,51 mm), niin tulostettavan palstan pituus saadaan.
Tassa menetelmassa tarvitaan kirjasinnaytekirjan markkeeraustekstia
(esim. Xx-Studion), josta lasketaan
kuinka monta kirjainta mahtuu valitulle palstanleveydelle valitulla kirjasinleikkauksella.
- merkkien maara kasikirjoituksessa:
merkkien maara = merkkia n. rivilla
x rivit sivulla x sivut
ladottujen rivien maara = merkkien
maara / kekiarvo palstalle maht. merkeista
tulostuksen pituus = rivinvali(keili) x
ladottujen rivien maara
Talla tavalla laskettuna sinulla on tiedossa tietyn leveyden omaavan palstan pituus, jonka voit taittaa taittopohjalle tarkasti.
Hyvia C-kielisia lahdekoodeja tahan
tarkoitukseen loytyy Paginan C-kasikirjasta, jonka on kirjoittanut Mitchell
Waite, Stephen Prate ja Donald Martin, sivulta 170 alkaen.
Kun olet saanut tehtya taittoluonnoksen, johon on taitettu tekstit ja
kuvat, niin voit lahettaa levykkeen

ASCII:na tulostukseen. Muista oheistaa tiedot kirjasinleikkauksesta, pistekoostajne..
Kirjapainojen tulostimiin on mahdollista asentaa PostScript RIP-tulkki,
joka muuntaa PS:n tiedoston tulostimen ymmartamaan muotoon. Kirjapainojen tulostimien tulostusmateriaali on valonherkkaa (papcri tai
filmi), joka valotetaan lasersateella
(helium-neon). Sade kulkee katkovan
kiteen ja kirkkautta saatavan suotimen ja linssien lapi pyorivalle peilille, joka heijastaa sateen valonhcrkalle ladontamateriaalille.
Tama tulostukseen soveltuva materiaali on pakattu paivanvalokasetteihin, joka on tulostimessa valolta
suojassa ja kulkee valotusyksikon ohi
tyhjaan vastaanottokasettiin. Valotettu ladontamateriaali taytyy kehittaa
kehityskoneessa, jossa on reprokchitteet ja -kiinnitteet.
Tulostimien RIP:iin voidaan siirtaa
PS-tiedostoja rinnakkaisportin (Centronics), sarjaportin (RS 232) ja
Ethcrnet-verkon kautta. Koska RIP
on PostScript-tulkki, niin tulostus on
huomattavasti hitaampaa kuin tulostus ladontakoneelta.
Ake Hallbeg on kirjoittanut kirjan
Valmis painettavaksi, jonka on julkaissutTammiT-kirjoissa, sckaGummerus saman kirjoittajan Disketistii
kirjaksi.
Pentti Manila
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*** JOUKKOKIRJE ***

Ventura kaytannc,Kan

Kiravuo
Ruukinlahdentie 7 A 13
00200 HELSINKI

Kathy Lang
kustantaja Pagina
hinta 197,-

kaydaan lapi PC-mikrolla
Kjairjassa
Venturalla tehtavaa julkaisun
tekoa laaja-alaisesti unohtamatta mitaan tarpeellista.
Tosin kirjassa selvitetaan tarpeettomasti PC-koneiden perusasioita jotka
loytyvat loytyvat PC:ta kasittelevista
kirjoista paremmin kerrottuna. Kirjan
kirjoittaja huomaa huomauttaa lukijaa tasta tarpeettomasta osasta ja kehoittaa ohittamaan tarvittaessa kappaleen, jos asiat ovat jo hallussa.
Kirjassa kaydaan lapi eri tulostusmuodot unohtamatta PostScript-sivunkuvauskielta (ohjelmointikieli sisaltyy mm. Mustosen Survoon), silla

kirjapainot pystyvat tulostamaan sellaisilla tulostimilla, joihin on liitetty
PostScript RIP-tulkki. Mainitaan
erikseen siita, etta WordPerfect ja MS
Word osaavat tehda myos PostScript
tulostuksia.
Luonnostelutulostus tapahtuu sitten
matriisiprinttereilla ja laserprinttereilla. Julkaisun ulkoasusta eli typografiasta on myos tekstia kirjassa, seka
mainitaan S. Morrison: First Principles of Typography CUP, 1951. Julkaisuohjelman idea on tehda teksturilla tekstit julkaisuohjelmaa varten
taitettavaksi, jota kirjassa kasitellaan
myos.
Kirjailijalla on merkillinen kasite puhuttaessa ladontatulostimien tulos-

tuspaperista, joka kirjoittajan mielesta on bromidipaperia, silla valonherkka ladontapaperi valotetaan tulostimessa lasersateellii, jonka jalkeen se
kehitetaan ja kiinnitetaan kehityskoneessa, jossa on reprokehite ja -kiinnite. Tosin kirjassa kaydaan tulostusja ladontapalveluiden kaytto lapi.
Ventura pyorii Digital Researchin
GEM-graafisessa kayttaj aliittymassa.
Uusi Ventura versio 3, joka on tulossa,
on sovitettu Windowsille, OS/2 j a Macintoshille. Kirjan lopussa on sanasto
kaytetyistii ATK-termeista. Kirja on
ihan kelvollinen julkaisujen tekoa
ajattelevalle.
Pentti Mattila

Yhdistyksen toimintaa
Vuoden 1991 ensimmainen vierailu.
ICL-Fujitsu: 29.1.91 klo 17.00
Tutustuminen ICL-Fujitsuun, tuotelinjat, PC, Unix, toimistoautomaatio
Paikka: Martinkylantie 43, 01721 Vantaa (Petikko)
HmoiUautuminen: 18.1.91 mennessa Sakari Ikoselle/ICL-Fujitsu, puh. 90-8534611, mukaan otetaan max 100 henkiloa.
Tervetuloa mukaan!
Hallitus

