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Toimintakertomus vuodelta 1991
Yhdistyksen toiminta jatkui suurimmilta osin
entisenlaisena aiempien vuosien viitoittamaa

Yhdistyksen hallitus kokoontui vuoden aikana 10
kertaa.

linjaa pitkin, vaikkakin toiminnan maara on
vuosien kuluessa pyrkinyt lisaantymaan, niin kuin

2. Tiistaikokoukset ja vierailut

onkin syyta jasenmaaran edelleen kasvaessa.

Tiistaikokouksia pidettiin entiseen tapaan ATKInstituutissa, josta on toistaiseksi jarjestynyt
hienosti tilaa yhdistyksen kokouksille. Tasta
lankeaa kiitos niille yhdistyksen jasenille, jotka
ovat toissa ATK-Instituutissa. Tiistaikokouksia
pidettiin vuoden aikana 7 kertaa, 4 kevat- ja 3
syyskaudella. Kokousten aiheet olivat seuraavat:

1. Luottamushenkilot
Hallitus:
Puheenjohtaja
Varapuheenj ohtaj a
Sihteeri
Jasenet

Varajasenet

Ari Jarmala
Valto P. Koskinen
Ari Rautiainen

Tiistaikokoukset

Anja Faven
Henry Hellsten

12.2.
12.3.
9.4.

Naytonohj aimet j a monitorit
Tietoliikenne ja sahkopostilaatikot
Kannettavat mikrot

14.5.
8.10.

DR DOS, 4DOS
DOS 5

12.11.
10.12.

Diagnostiikka- ja testausohjelmat
KuvatjaPC

Raimo Janka
Kimmo Ollikainen
Seppo Tossavainen
Tapio Hietamaki
Samuli Kaila

Taloudenhoitaja
Lehden paatoimittaja

Tilintarkastajat

Kari Kiravuo
Valto P. Koskinen
Ari Jarmala
Raimo Janka
Risto Saarni

Varatilintarkastajat

Hannu Maattanen
Pertti Juuri

Julkisohjelmat

Pertti Lehtinen
Liittokokousedustajat

Sahkopostilaatikko

Ari Jarmala
Kari Kiravuo
Ari Rautiainen
Jari Nopanen

Vierailut yms.
26.2.
20.3.
24.4.

Tietovayla Oy
Kevatkokous IBM Oy:lla
Rank Xerox

7.5.
17.9.

Nokia mikrotehdas
Dell Computer

29.10.

DEC

20.11.
4.12.

Syyskokous Korpivaara Oy:lla
ZenexOy

Lisaksi 26.11. jarjestettiin ATK-Instituutissa
mikrojen viruksia kasitellyt tilaisuus, jossa alusti
Petteri Jarvinen.
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3. Jasenlehti
PC-Kayttaja -lehtea julkaistiin kolme numeroa.
Lehdessa oli paaasiassa yhdistyksen jasenten
itsensa kirjoittamia artikkeleita, jotka yleisesti
ottaen olivat korkeatasoisia. Enemman kirjoittajia
kaivataan, jotta lehti ei jaisi pelkastaan muutaman
henkilon aanitorveksi.

4. Jasenkirjeet
Yhdistyksen lehden lisaksi tarkeimpana tiedotuskanavana toimivat Jasenkirjeet, joita lahetettiin
vuoden aikana normaalit kaksi kappaletta, kevatja syyskauden alussa.

jasenmaksunsa maksamatta jattaneet oli siivottu
rekistereista pois. Yritysjasenia oli yhdeksan.
Aivan tasmallista jasenmaaraa vuoden lopussa ei
ole tiedossa, koska jasenistossa on jatkuvaa liiketta edestakaisin: liittyvia ja eroavia (lue: jasenmaksunsa unohtaneita). Tietotekniikan liitto
laskee viralliset jasenmaarat vain elokuun lopussa, koska se ratkaisee mm. liittokokousedustajien
lukumaaran. Elokuussa yhdistyksessa oli jasenia
n. 1040, joka oikeuttaa vuonna 1992 edelleen
kolmeen liittokokousedustajaan ja merkitsi, etta
PC-Kayttajat ry oli yha liiton neljanneksi suurin
jasenjarjesto kolmen tietojenkasittely-yhdistyksen
kintereilla. Ero toisena ja kolmantena oleviin oli
vain muutamia kymmenia jasenia.

8. Sahkopostilaatikko
5. PD-ohjelmat
Julkisohjelmien jakelussa siirryttiin entista
voimakkaammin valmiiksipureskeltujen kokoelmien jakeluun. Tana vuonna ei patisteltu jasenia
PD-ohjelmien hankintaan kovinkaan maaratietoisesti ja niin jaettujen ohjelmakokoelmien lukumaara jai suurin piirtein samalle tasolle kuin
vuonna 1990.
6. Saantomaaraiset kokoukset
Kevatkokous jarjestettiin 20.3. IBM:n tiloissa ja
siina kasiteltiin saantomaaraiset toimintavuoteen
90 liittyneet aiheet. Samalla saatoimme tutustua
IBM:n tuotteisiin ja toimintaan.
Syyskokous pidettiin 20.11. Korpivaara Oy:lla ja
siina kasiteltiin saantomaaraiset toimintavuoteen
92 liittyvat asiat: toimintasuunnitelma, talousarvio ja henkilovalinnat. Samalla saimme tietoa
Korpivaaran toiminnasta.

7. Jasenmaara
Yhdistyksen Jasenmaara kohosi vuoden loppuun
mennessa n. 1100 henkiloon sen jalkeen, kun

Sahkopostilaatikko pyori koko vuoden Jari Nopasen johdolla kahdella modeemilinjalla. Toisella
linjalla oli nopea V.32bis -modeemi ja toisella
yha hidas V.22bis. Vuoden aikana alettiin purkkiin saada myos kolmattasataa Usenet News
-aluetta Internet-verkosta. Myos sahkopostiyhteyksia Internettiin kokeiltiin, mutta niita ei saatu
teknisten ongelmien takia taysin luotettaviksi,
joten tata palvelua ei purkissa mainostettu.
Purkille on vakiintunut melko uskollinen kayttajakunta. Muilla liiton jarjestoilla on mahdollisuus
saada purkkiin omia viestialueitaan, mutta vain
pan ryhmaa on kayttanyt oikeuttaan.

An Jarmala, puheenjohtaja 1991
PC-Kayttajat ry
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Multimedia
Yhdistyksemme
tiistaikokouksissa
ATK-ISTITUUTISSA
keskustellaan asiantuntija-alustuksien pohjalta PC-kayttajien ammattitaitoa syventavista aiheista. Kuluvan vuoden
ensimmaisen kokouksen, 11-02-1992 kello 17.00 alkaen,
aiheena oli multimedia ja alustajina esiintyivat Timo Raaska
(IBM Ultimedia) ja Pasi Rajamaki (Toolbook). Yksi luokkahuone tayttyi vaivatta multimediasta kiinnostuneista kuulijoista ja keskusteltavaa ta'sta aiheesta olisi riittanyt enemmankin kuin yhdeksi illaksi.

Multimedia

Tutkimusten mukaan ihminen pystyy vastaanottamaan annetusta informaatiosta vain nakemalla
25 %, nakoa ja kuuloa hyodyntaen 40 %, nakemalla, kuulemalla ja osallistumalla 75 %.
Multimediassa on yhdistetty aani, Hike, kuva,
video ja osallistuminen. Osittaisena syyna siihen,
etta multimedia on ollut enemman tulevaisuuden
lupausta kuin todellisuutta on yhteisten standardien puuttuminen ja se, etta reaaliajassa tehtava
aanen ja kuvan manipulointi vaatii suuria laiteresursseja ja paljon levytilaa.

Hyva multimediasovellus on aina interaktiivinen.
Multimedia on yksi nopeimmin kasvavia
liiketoiminta-alueita. Tulevaisuudessa mikron
tilalla voi olla multimedia-esitystyoasema, jossa
runkona toimii mikro prosessorinaan 386, n. 2-6
Mb keskusmuistia, korkeatasoinen naytto, 100
Mb kiintolevy, aanentoistoon tarvittava audiokortti, kayttoliittymana OS/2 tai Windows. Jos
halutaan yhdistaa liikkuvaa kuvaa, tarvitaan liikkuvan videon kortti seka videonauhuri tai kuvalevysoitin. Iso oheismuisti on tarpeen, koska
kuvat ja aani vievat paljon levytilaa. Hyvia vaihtoehtoja ovat CD-ROM-, WORM- ja ns. optomagneettiset muistit.
Esitysten tekovaiheessa tarvitaan lisaksi videokuvien digitointikortti seka kuva- ja aanilahteet.
Kuvalahteina voi vat olla video- ja still videokamerat,
videonauhurit,
CD-ROMkuvatietokannat, grafiikkaohjelmistojen tuottamat ruudut seka muiden ohjelmistojen ruudut.
Aanilahteina toimivat esim. ns. Midi-laitteet,
CD-levysoittimet tai nauhurit.
Esityksen
teossa
tarvitaan
multimediaohjelmisto, esim. IBM:n AVC tai Asymetrixin
Toolbook.
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Ultimedia
Spektricosta Timo Raaska kertoi IBM:n multimediasta eli Ultimediasta.
IBM:n
multimediasovellukset
pohjautuvat
OS/2:een. Nahtiin AVC (Audio Visual Connection) demo. AVC koostuu ohjelmistosta seka
lisakorteista, joita on saatavilla niin mikrokanavaan kuin perinteiseenkin AT-vaylaan. Ohjelmistossa on viisi osaa: kuvankasittely, aanenkasittely, videokuvan nauhoitus ja kasittely, eri
osien ohjaus ja tiedostohallinta. Valmiita esityksia voidaan katsella runtime-versiolla. Aanieditorilla voidaan editoida aanta. Mix-toiminnoilla
kaksi aanikanavaa saadaan synkronoitua. Kuvaa
kasiteltiin bittikarttaeditorilla. Voidaan tehda
kuviin linkkeja, jolloin kuvaa koskettamalla valitaan toiminto (Trigger field). Tietoa voidaan
hakea SQL-tietokannasta; kosketetaan haluttua
objektia kuvaruudulla. Kaytossa oli touch-screen
-naytto.
Multimediaa on hyodynnetty erityisesti informaatiopalveluissa, myyntiesittelyissa, opetuksessa ja suunnittelussa.
Esimerkkina multimedian kaytosta on Albertvillen kisat
- henkilokunta koulutettu multimediaan pohjautuvalla itsepalveluohjelmalla
- 300 infokioskia kisa-alueella, jotka toimivat
itsepal velupohj alia
- kisajarjestelyjen suunnittelussa (CAD).
Matkailualalla Itavallassa on kehitteilla turistiinfon tehtavat hoitava kioskipalvelu. Verkossa
2000 infopaatetta, joista voi varata esim. teatteriliput.

Toolbook
DI MINORES on erikoistunut useiden medioiden yhdistamiseen mikrotietokonesovellukseen.
Pasi Rajamaki Di Minores -yrityksesta kertoi
Asymetrixin Toolbookista.
Toolbook on
Windows-ympariston vastine Applen HyperCardille.
Demottiin Windowsissa toimivalla Toolbookilla
tehtyja sovelluksia, jotka kayttavat Open Scriptohjelmointikielta.

Toolbookilla voidaan tehda sovelluksia ilman
perinteisten ohjelmointikielien tuntemusta. Oliopohjainen ohjelmointikieli on erittain helppo
oppia ja kayttaa. Ohjelmat voidaan rakentaa osa
osalta tekemalla visuaalisia elementteja aivan
kuin kayttaisi piirto-ohjelmaa. Ohjelma voidaan
tehda nauhoittaen tai ohjelmoimalla. Sovellusta
tehtaessa suunnitellaan, milta sovelluksen tulisi
nayttaa, piirretaan tarvittavat kentat ja painikkeet
ruudulle ja mahdollisesti lisataan myos muita
kuvia. Sitten maaritellaan kullekin elementille
siihen liittyva toiminto. Joka elementilla on oma
scriptinsa ja asetuksensa, jotka kertovat milta
elementti nayttaa ja miten se toimii. Toolbookin
script recorderin avulla voidaan nauhoittaa esim.
pallon Hike. Ohjelmointi kay nopeammin verrattuna perinteisiin ohjelmointikieliin.
Toolbookissa on monipuoliset tiedonhallinta-,
hypertextja
tekstinkasittelyominaisuudet.
Voidaan hakea tekstia tietokannasta. ToolBookin mukana tulee esimerkkisovellus siita, miten
hypertekstia voidaan hyodyntaa omissa sovelluksissa. Write-tyyppinen tekstinkasittely on
tuettu. Tekstityyppeina kay kaikki Windowsin
antamat mahdollisuudet. Grafiikkaa voidaan
tuoda eri muodoissa (bitmap, Windows megafile, Tiff jne.).

ToolBook sovellus voi kaynnistaa muita
Windows-ohjelmia, esim. Excelin ja hakea sielta
taulukon (DDE ja DLL). Hyvia vinkkeja omia
sovelluksia varten loytyy Toolbookin mukana
tulevista valmiista sovelluksista.
Aiemmissa versioissa haitanneet nopeus- ja
tulostusongelmat ovat 1.51 versiossa vahentyneet.

Teknisia lisatietoja IBM:n Ultimediasta voi
kysya
Markku
Jarviselta
(IBM, puh.
90-4595505) tai Timo Raaskalta (Spectrico Oy,
puh. 90-515474) ja Toolbookista Pasi Rajamaelta (DI Minores ky, puh. 90-6802395).
Anja Faven
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Tekstinkasittely tanaan
Tiistaikokouksessa 10.3.1992 keskusteltiin tekstinkasittelyyn liittyvista asioista. Alustukseksi osallistujille Kirjoitan!ohjelmaa esitteli Ilkka Nousiainen Otavasta. Sen jalkeen
Kimmo Ollikainen kertoi Ami Pro 2.0:sta ja lopuksi Ari
Jarmala neuvoi perusasioita fonttien kaytosta.

Kirjoitan!
Ilkka Nousiainen Kustannusosakeyhtio Otavasta
kertoi Kirjoitan!
-tekstinkasittelyohjelmasta,
versio 2.05. Ohjelma on tarkoitettu enemman
luovaan kirjoittamiseen ja tekstinkasittelyyn kuin
sivuntaittoon. Ohjelmassa on hyperteksti- ja
hypermediaominaisuuksia. Tekstia voidaan upottaa moneen tasoon. Alempana olevaa hypertekstia
voidaan aina nostaa pintaan painamalla viitepainiketta ja sen jalkeen kasitella. Tekstissa voi olla
n. 7000 ala-, loppu-, kuva- ja ohjausviitetta. Viite
voi olla esim. tekstia, kuvia tai aanta. Myos kaynnistettava ohjelma (esim. Page Maker) voi olla
painikkeen takana. Kaksi paallimmaista tekstitasoa voidaan tulostaa. Perustekstinkasittelyominaisuuksiltaan kirjoitan muistuttaa WP 4.2:ta.
Viitepainikkeita voidaan kopioida useaan
kohtaan. Aineisto ja siihen tehdyt muutokset
nakyvat kaikista siihen liittyvista viitepainikkeista. Kokonaisia "labyrintin" osia, jotka sisaltavat
esim. kuvan, ohjelman tai audiodataa, voidaan
kopioida leikepoydan avulla.
Kirjoitan! sisaltaa hyvat oikolukuominaisuudet:
pystyy automaattisesti vaihtamaan oikolukukielta,
kun kieli tekstissa vaihtuu (suomi, englanti ja
ruotsi). Oikolukunopeus on yli 100 sanaa sekunnissa (16 MHz 386SX).
Laitevaatimuksena Kirjoitan! suosittaa IBMyhteensopivan mikron, 640 KB keskusmuistin,
kiintolevyn ja VGA-nayton. Ohjelma on merkkipohjainen ja vie alle 200 KB keskusmuistia.
Kirjoitan!-ohjelmalla voidaan kasitella 50 MB
tekstia yhtena tiedostona.
Kirjoitan!-ohjelmalla voidaan kayttaa Otavan
valmiita tietokantoja, jotka avautuvat sekunnissa
oikeasta kohdasta osoittamalla hakusanaksi valittua oman tekstin sanaa.

Ohjelma pystyy muuntamaan valmiita teksteja
tietokannoiksi, ja sen jalkeen jokainen sana toimii
hakusanana. Muunto on automaattista ja
386-koneessa 25 MB muuntuu tietokannaksi
tunnissa. Haku on erittain nopea.
Lisatietoja ohjelmasta voi kysya toimituspaallikko Ilkka Nousiaiselta (Kustannusosakeyhtio
Otava, puh. 90-19961).

Ami Pro 2.0
Kimmo Ollikainen esitteli Ami Pron 2.0-versiota.
Ami Pro, kuten Word for Windows ja WP for
Windows, lahestyy ominaisuuksiltaan julkaisuohjelmia.
Kaytettavissa on laaja valikoima kuvakkeita.
Kuvakepaletin kuvakkeet tuovat useimmin valittavat toiminnot yhden hiiren napaytyksen taakse.
Kuvakepaletti on muutettavissa ja voidaan sijoittaa mihin tahansa naytolla. Osa kuvakkeista on
mukautettuja eli niihin voidaan sijoittaa esim.
omia makroja tai niiden avulla voidaan kaynnistaa erillisia ohjelmia.
Matemaattisten merkkien ja kaavojen kirjoittaminen tehdaan kaavaeditorilla. Kirjoiterut kaavat
nakyvat Ami Pron kaikissa tiloissa: taitto-,
jasennys-ja luonnostilassa.
Ami Prohon voidaan siirtaa tekstia j a tuoda taulukoita ja tietokantoja useista eri ohjelmista, mm.
WP, MS Word, Multimate, DCA, Samna,
WordStar, Word for Windows, Display Write,
Lotus, 1-2-3, Excel, dBase, SuperCalc jne.
Tietoja voidaan linkittaa Windows-ohjelmien
valilla kaksisuuntaisella DDE:lla (joustava
tiedonsiirto). Ami Prossa on myos OLE-tuki
tiedon jakamiseen OLE-sovellusten valilla.
Tyylitiedostot helpottavat asiakirjojen nopeaa
muotoilua. Ohjelmassa on valmiina yli 25
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muotoiltavissa olevaa tyylitiedostoa. Oikeinkirjoituksen tarkistus on suomenkielinen.
Jasennystilassa voidaan suunnitella asiakirjan
runko, ja tekstit voidaan asettaa eri tasoille, esim.
kirjoittaa tietyn tasoiset otsikot kerrallaan ja sen
jalkeen siirtya seuraavalle tasolle. Jasentimen
avulla voidaan esim. sisallysluettelossa siirtaa
jokin otsikko uuteen kohtaan, ja talloin koko
siihen liittyva teksti siirtyy samanaikaisesti
uuteen paikkaan.
Ami Pron mukana tulee Adoben Type Manager
-nayttofonttien hallintaohjelma, joka lisaa fonttivalikoimaa Windows-ohjelmissa.
Ami Pro on yksi taman paivan kehittyneimmista
tekstinkasittelyohjelmista, ja tassa on kerrottu
vain murto-osa sen ominaisuuksista.
Fontit
Ari Jarmala kertoi perusohjeita jarkevasta fonttien yhdistamisesta ja kaytosta.
Yksinkertainen on kaunista, eli ei liikaa erilaisia
fontteja yhdelle sivulle. Kahta eri kirjainleikkaus-

ta voi suositella samalle sivulle. Times on paljon
kaytetty, samoin Palatino.
Leipateksti kannattaa kirjoittaa antiikvalla eli
paatteellisella tekstilla (esim. Times Roman).
Otsikot joko groteskilla eli paatteettomalla tekstilla (esim. Helvetica) tai antiikvalla. Antiikva on
helppolukuisempaa kuin groteski.
Versaali eli isot kirjaimet on hitaampaa lukea
kuin gemena. Pitkaan luettuna kursivoitu teksti
on vaikeaa.
Leipatekstin kokosuositus on 10-12 pistetta,
esityksissa vahan isompaa. Kayta asian korostamiseen joko alleviivausta tai lihavointia, ei
molempia yhdessa. Jos kaytat suhteutettuja fontteja eli jotain muuta kuin Courier 12, niin kayta
sarkaimia, ala valilyonteja, koska jokainen merkki varaa erikokoisen tilan.
Anja Faven

Tietotekniikan liiton vahvistamat jasenmaksut 1992
Henkilojasenmaksut
Varsinainen henkilqjasen

220,-

Opiskelija

100,-

Toissijainen jasen (jos jo kuulut johonkin toiseen yhdistykseen liitossa)

50,-

**

Perhejasen (jos samassaperheessaonjojokuhenkilqjasenena)

50,-

**

Yhteisojasenmaksut
Suuret ATK-tuottajat, kokonaisvahvuus yli 50 henkiloa

4360,-

Keskisuuret ATK-tuottajat, kokonaisvahvuus 15-50 henkiloa

2180,-

Pienet ATK-tuottajat, kokonaisvahvuus alle 15 henkiloa

1100,-

***

Suuret ATK-hyvaksikayttajat, kokonaisvahvuus yli 50 henkiloa

2180,-

***

Pienet ATK-hyvaksikayttajat, kokonaisvahvuus alle 50 henkiloa

1100,-

***

Toissijaiset yhteisqjasenet

1100,-

*

Sisaltaa jasenetuna lehdet Tietoviikko ja

MikroPC / Tietoverkko.

(*)

Ei sisalla jasenetuja.

(**)

Sis. jasenetuna lehdet Tietoviikko, MikroPC ja Tietoverkko seka yhteisqjasentiedotteet ja -julkaisut.

(***)

Vuoden loppupuoliskolla liittyvilla maksu on puolet koko vuoden maksusta.

Dell Computer Oy, Tyopajakatu 10A, 00580 Helsinki
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TIISTAIKOKOUS 14.4.92 -PIM-OHJELMAT
PIM-ohjelmat (Personal Information Manager) on suunniteltu henkilokohtaisen tiedon hallintaan. Tyypillisia toimintoja PIM-ohjelmissa ovat
kalenteri, ajankayton suunnittelu, kokoukset, tehtavalistat, muistilaput, puhelinnumerot ja henkilotietojen lisatiedot. Ohjelmat on suunniteltu erilaisen pikkutiedon jarjestamiseen ja hallintaan.

Ensimmaisena PIM-ohjelmana pidetaan v. 1985
julkaistua SideKickia. Se sisalsi laskimen, editorin ja puhelinmuistion, ja siihen paasi siirtymaan
hot keylla esim. kesken tekstinkasittelyn. Samoihin aikoihin julkaistiin toinenkin PIM-ohjelma,
ThinkTank, joka sisalsi jasentimen.
Nykyisia PIM-ohjelmia ovat esim: Agenda, PackRat, InfoSelect, askSam, Current, Gran View ja
IZE.
Agenda
Tiistaikokouksessa Kimmo Ollikainen esitteli
Lotuksen Agendan versiota 2.0 ja Jari Tuomi
naytti PackRat 4.0:n paatoimintoja.
Agenda on tarkoitettu paivittaisen informaation
hallintaan, muistamiseen ja jasentamiseen. Agendalla voi pitaa ylla tehtavalistoja, tapahtuma- ja
tapaamiskalentereita ja aikatauluja. Sita voi kayttaa tekstitietokantana ja tekstin jasentimena.
Lotus-kayttajalle Agendan valikot ovat tutun
tuntuisia.
Agendan tietokantaan lisattava uusi tieto 1. item
on muutaman rivin mittainen. Tahan tietueeseen
voi liittaa korkeintaan 10 kilotavun lisatiedon.
Agendassa syotettava tieto voidaan kirjoittaa
ensin ja sen jalkeen vasta luokitella. Luokkia ja
nayttoja voi muutella ja lisailla jalkeenpain.
Tieto voi kuulua moneen luokkaa (category).
Luokat kuvaavat tietojen ominaisuuksia. Luokassa voi olla alaluokkia. Luokkien jasennys on
mahdollinen. Tietoihin paasee kasiksi nayttojen
avulla (View Manager). Niissa maaritellaan
mihin luokkiin tiedot kuuluvat, ja mitka tietoihin

liittyvat luokat esitetaan kuvaruudulla. Naytot ja
luokat voidaan valita aina tarpeen mukaan. Esim.
ryhmitellaan tiedot kiireellisyys-luokan perusteella.
Aikaisemmin tehtyjen luokittelutietojen perusteella luokittelu tapahtuu automaattisesti. Jos
esim. uutta tekstia kirjoitettaessa esiintyy sana
"soita", niin luokitus kiinnittyy automaattisesti
tehtavaluokkaan.
Tekstitiedostoista voidaan tuoda tietoja Agendaan, ja Agendasta voidaan tallentaa tietoja tekstitiedostoksi.
Agendan mukana toimitetaan nelja suomenkielista sovellusesimerkkia: Toiden suunnittelija,
Myynnin suunnittelija, Henkiloston ohjaaja, ja
tekstien jarjestelija. Agendaa hyodyntaen voidaan
tehda esim. henkilorekisteri.
Agendan kaytto vaatii paljon harjoittelua, jotta
sen ominaisuuksia voisi tehokkaasti hyodyntaa.
Sen teho perustuu siihen, etta se olisi koko ajan
kaytossa. Ohjelman maahanruoja on Tietovayla
Jyvaskylasta.
PackRat
PackRat on Windows-ohjelma. Myos DDEtiedonsiirto muiden Windows-ohjelmien valilla
on mahdollinen. PackRatissa on 13 ikonia, joista
valittavina seuraavat toiminnot:
I Phone Book
Yritysten ja yksittaisten henkiloiden puhelinnumeroita
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I1 Phone Log
Muistiinpanoja puheluista, tallettaa automaattisesti puhelun ajankohdan ja keston

Puhelinmuistioon voidaan tallentaa henkiloiden
nimet, arvot, ammatit, osoitteet ja puhelinnumerot.

III To-do
Lista tekemattomista tdista priorisoituna

Puhelukortisto pitaa kirjaa saapuneista puheluista.
Kun soitat, niin voit tehda muistiinpanoja ko.
henkilosta, joka soittaa ja katsoa puhelun jalkeen
puhelukortista, kauanko puhelu kesti.

IV Agenda
Kalenteri
V Financial
Pitaa kirjaa erilaisista menoista
VI Index Card
Tallentaa vapaamuotoisia muistiinpanoja
VII Disk File
Tuo tietoa muista ohjelmista ja kaynnistaa muita
sovelluksia PackRatista
VIII Resource
Esim. kokoushuonevaraukset
IX Project Manager
Projektinhallinta
X Time Manager
Pitaa kirjaa ajankaytosta
XI Alert
Halytys, joka toimii Windowsissa
XII Global
Nayttaa toisiinsa liittyvia tietoja eri toiminnoista
XIII Scratch Pad
Kopioi tietoja muista toiminnoista ja muokkaa ja
tulostaa niita.
Perusrakenne useimmissa edella mainituissa
kortistoissa on sama. Kortilla on otsikko, hakuavaimet ja lisatieto-osa, johon kirjoitetaan vapaamuotoista tekstia tai Windowsin leikepoydan
kautta siirretaan grafiikkaa. Talletettavien korttien valille voidaan luoda yhteyksia, ja eri kortistojen kortteja voidaan yhdistaa toisiinsa vapaasti.
PackRatin hyoty on verrannollinen siihen, kuinka
suunnitelmallisesti on korttien tallennuksen
yhteydessa miettinyt hakuavaimet.

Tehtavalistassa on annettava aikarajat, koska
mikakin asia on viimeistaan suoritettava. Listaan
voidaan liittaa halytyksia.
Myos kalenteriin, joka on koko ajan nakyvissa,
voidaan kytkea halytys.
Paiva-, viikko- ja kuukausikalenterin voi tulostaa
nopeasti ja katevasti.
Tyojarjestyskortistoon voidaan tallentaa ajanvarauksia ja niihin liittyvia halytyksia.
Kustannusseurantaan voi kortistoida vaikkapa
johonkin projektiin liittyneet kulut.
Kortistossa on kortteja, joille voi antaa tiettyja
hakuavaimia, ja tietoa voidaan sitten hakea eri
tavalla.
Tiedostokortiston avulla voidaan esim. kaynnistaa Windows-sovelluksia.
Packratista on olemassa verkkoversio, joka tekee
siita GIM-ohjelman (Group Information Manager). Word for Windows -ohjelmasta voi hakea
tietoa PackRatiin.
Ohjelman maahantuoja on Inter Marketing Oy.
Ohjelmaa ollaan suomentamassa ja suomenkielinen versio tulee ulos taman vuoden puolella.
Anja Faven
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PC-TOHTORI
Omalaakari sinun PC-mikrollesi
Puhelin 505 4671 (4002671)
Telefax 505 4672
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Yritysvierailuja
Surkean, "lottovoittajasuomalaisen" kevaan valopilkkuja
ovat olleet yritysvierailut Mikrologin tehtaille Karkkilassa
(kevatkokouksen yhteydessa) ja Mikrolinkin paamajaan
Helsingissa.

vaitsi omaavansa yksinoikeudet hyvaan tuotenimeen Osborneen.

Kevatkokouksen pitopaikaksi oli tana kevaana
saatu jarjestetyksi Mikrologin tuotantolaitos
Karkkilassa. Itse kevatkokouksesta lienee asiaa
muualla lehdessa, joten tassa keskitytaan vain
olennaiseen eli Mikrologiin.
Visiittimme isantina toimivat Karkkilan tehtaan
tuotantojohtaja Hannu Lauren seka Espoon paakonttorissa Osborne-tuotteiden myyntijohtajana
toimiva Ilkka Uotila.
Mikrolog Oy on Espoon Suomenojalla paakonttoriaan pitava PC-alan monitoimi- (tai monituote-)
yritys. Mikrologin pitkaaikaisiin edustuksiin kuuluvat sellaiset merkkituotteet kuten Starin kirjoittimet, Seagaten kovalevyt, Logitechin hiiret seka
Western Digitalin verkkotuotteet. Uudempia
edustuksia ovat mm. NECin naytot. Mikrologin
tuotepolitiikassa ns. omien merkkien rinnalle on
otettu tukkujakeluun myos "kilpailijoiden" vastaavia laitteita. Niinpa NECin nayttqjen ohella
myydaan Philipsin ja Saloran ponttoja ja Starin
kirjoittimet saavat seuraa Philipsin ja HewlettPackardin laitteista.
Yhtio perustettiin vuonna 1977 poytalaatikkoon.
Vahitellen varsinainen toiminta paasi alkuun ja
muun tavaran ohessa yhtio toi maahan suurehkon
eran Adam Osbornen kehittamia huippumikroja.
Osborne joutui sittemmin bisneksensa kanssa
vaikeuksiin ja lopetti toimintansa. Mikrolog ha-

Osborne
Vuonna 1987 aloitettiin mikrotietokoneiden kokoonpano Karkkilassa Osborne-tuotenimen alia.
Nimi ei siis ole lisensioitu mistaan, eika talla nimella valmisteta tietokoneita muualla maailmassa.
Alku oli vaatimaton mutta vankka, silla ensimmaisena vuonna valmistettiin 1800 mikroa. Lajennusten jalkeen nykyinen tuotantokapasiteetti on
12000 mikroa vuodessa. Kansantaloudessa vallitsevan negatiivisen kehitysvaiheen (lue: lama)
vuoksi tuosta kapasiteetista on kuitenkin kaytossa
vain noin 70 prosenttia.
Osborne-tietokoneen "suomalaiset" juuret ovat
tietenkin missapa muualla kuin Taiwanissa. Perusrungot tulevat naet Mitacin tehtaalta. Rungossa on
valmiina emolevy seka levykeasema (lerppu tai
korppu) seka virtalahde. Karkkilassa runkoon
asennetaan muut perustarpeet (muisti, kovalevy,
lisalevykeasema, lisakortit jne.). Tarvittavat kayttojarjestelmat ja asiakkaan maarittamat varusohjelmat asennetaan niin ikaan taalla.
Naiden asennusten jalkeen laite "pikatestataan" ja
ellei se toimi odotusten mukaisesti, on asentajalla
"viiden minuutin saannon" mukainen aika kaytettavissaan vian selvittamiseen. Taman jalkeen
ongelmalaite siirtyy toiselle osastolle jatkoselvityksia varten. Nain asentaja voi viipymatta jatkaa
varsinaista tyotaan.
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Toimiva laite siirtyy vanhennusvaiheeseen, jossa
sita testataan vahintaan 16 tuntia. Testauksen
lapaissyt kone pakataan ja toimitetaan oheislaitteineen asiakkaalle mahdollisuuksien mukaan kahden
tyopaivan sisalla. Osborneja ei varmisteta varastoon, vaan jokaisella valmistuvalla koneella on
tilaaja.

PC -laitteiden myynti 1992 (ennuste):
- 386SX
-386
-486
- kannett.
-EISA

51%
19%
21%
7%
1.5%

Kuten jokaisella itseaan kunnioittavalla yrityksella,
myos Mikrologilla on oma laatupolitiikkansa,
tarkoituksena minimoida kustannukset ja maksimoida laatu. Mottoina on muun muassa: "Laatu
on ilmaista - laatupuutteet maksavat" ja "Kerralla
valmiiksi - nollavirheperiaatteella".
Kiertokaynti
Mikrologin valaisevan informaatiotilaisuuden
jalkeen saimme tilaisuuden kiertokayntiin tehtaan
puolella. Allekirjoittaneelle kaynti oli eka kerta
ihan oikeassa tietokonetehtaassa (osa PC-kayttajat
ry:n jasenistahan vieraili vuosi sitten MikroMikkotehtaalla). Varmaan monilla muillakin oli olo kuin
pikkupojalla Fazerin karkkitehtaassa: hyllyt notkuivat nameja - kovalevyja kaikkia kokoja, muistipiireja, SJMMeja, nayttokortteja, nayttqja, nauha-asemia, ohjelmapakkauksia pilvin pimein.
Tyossansa ainaiseen ahtauteen tottuneelle avarat
tilat ja tarkoituksenmukaiset kokoamispoydat
("six-pack") tuntuivat suorastaan autuaaksitekevilta.
Kiitankin isantia ainutlaatuisesta vierailusta.

P.S.
Kuriositeettina esitettakoon palanen Mikrologin
tilastopuolta, joka samalla kuvannee yleisestikin
trendeja Suomen PC-markkinoilla:

Huhtikuun vierailukohde oli Mikrolink Helsingin
Pukinmaessa. Isantanamme toimi myyntipaallikko
Jukka Veravainen, jonka vastuualueena on jalleenmyyjatuki Espoon alueella.
Mikrolink on 1983 perustettu yritys, jonka paatuotteina ovat Microsoftin ohjelmistot. Naiden
ohella Mikrolink toimii useiden laitemerkkien,
mm. Canonin kirjoittimien tukkumyyjana. Alunperin Mikrolink edusti myos AST:n laitteita, mutta
nama on nyttemmin yhtioitetty Laserlink-nimen
alle, kuuluen kuitenkin samaan Link-konserniin.
Mikrolinkin valikoimiin on tulossa koko joukko
uusia vahvoja tuotteita, joiden julkistaminen kuitenkin tapahtuu vasta myohemmin kevaalla. Tahan
joukkoon sisaltyy seka ohjelma- etta laite-edustuksia.
Ohjelmistomarkkinoiden keskittyminen Suomessa
nakyy Mikrolinkin yhteydessakin, silla osakeenemmisto on Heikki Marttilalla, joka omistaa
koko joukon suomalaisia ohjelmisto-yrityksia,
mm. Tietovaylan.
Microsoft

PC-laitteiden myynti 1991 (Mikrolog):
• 386SX
•386
•486
• kannett.
•286

74.4 %

18.7%
1.1%
1.4%
3.2%

Kayntimme aikana Jukka Veravainen esitteli uusimpia Microsoft-tuotteita, jotka olivat kaikki
tietysti Windows-versioita. Ja sokerina pohjalla
uusi ihana Windows 3.1. Muut esilla olleet ohjelmat olivat Word for Windows 2.0, Excel 4.0 ja
Project for Windows 3.0.
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tarkistanut tata myyntiversiolla, itsellani on jokin
noin 68. beta-versio).
Uudessa Windowsissa on Mikrosoftin ja Applen
yhdessa kehittamat uudet TrueType-fontit. Nama
toimivat periaatteessa yhta hyvin kaikissa Windowsiin asennetuissa tulostuslaitteissa.
Muita ominaisuuksia ovat uudet pikanappainyhdistelmat, joilla voi esimerkiksi sulkea kaatuneen
ohjelman tai tallettaa asetukset lopettamatta koko
Windowsia. Kannettavien koneiden omistajille
Windows tarjoaa "hiirenhannan" eli hiirikursorille
saa pyrston, joka nakyy varmasti huonoimmallakin
LCD-naytolla.
OLE-linkilla voi toisessa Windows-ohjelmassa
tehdyn olion ("Object") liittaa tekstiin tai muuhun
tiedostoon. Tuplaklikkaamalla tassa kohdassa
kaynnistyy se toinen ohjelma, jolloin voidaan
editoida ko. oliota. Tama tuo kyllakin mukanaan
hankaluuksia, kun joudutaan siirtamaan tiedostoja
koneesta toiseen ja polut eivat yhtakkia sovikaan...
Windows 3.1
Maaliskuussa virallisesti julkaistu ja huhtikuussa
jakeluun tullut Windows-kayttoliittyman uusi
versio on muuttunut perusteellisesti. Uudessa
versiossa on huomiota kiinnitetty muun muassa
seuraaviin:
- toimintavarmuus (UAE!)
- nopeus
- helppokayttoisyys (uudet kayttajat)
Uuden Windowsin asennus vie levytilaa parhaimmillaan (pahimmillaan!) 9-10 MB. Setupissa
voi nyt valita joko pika-asennuksen tai Custom
Setupin, jolloin kayttaja voi itse ehdottaa eri asetuksia ja vaihtoehtoja. Yha edelleenkaan eivat
amerikkalaiset ole saaneet kansallisia (= International!) asetuksia toimimaan viimeisen paalle.
Suomen sijasta osa asetuksista jaa jenkkiasentoon
ja niita pitaa kayda kasin muuttamassa jalkeenpain.
Ja katsokaapa muuten ns. pitkaa paivaysta ("Long
Date") sen jalkeen, kun olette muuttaneet kaikki
asetukset suomalaisiksi. Windows-ressukka kun ei
tunne kuin englanninkieliset kuukaudennimet,
mutta osaa liittaa niihin kivuttomasti suomalaisen ta-paatteen (30. Aprilta 1992!) (en ole muuten

Word for Windows 2.0
Windows-Wordin uusimmassa versiossa nakyy
selvana Microsoftin suuntaus: valikoista loytyy
tukku apuohjelmia (mm. Equation Editor, WordArt, Microsoft Draw, Microsoft Graph), jotka
tekevat Wordista melkoisen monitoimiohjelman
(eli niihin sita OLE-linkkia ena'a tarvitaankaan...)
Tekstille voidaan maaritella kirjoituskieli, jolloin
tavutus ja oikoluku sujuvat automaattisesti oikein
(jos ko. kieliset tavutus- ja oikolukumodulit on
hankittu!). Tekstia voidaan zoomata halutulla
tavalla, tekstiin voidaan tarttua hiirella ja se voidaan pudottaa sopivaan paikkaan ("Drag &
Drop"). Ja WordPerfect-kayttajille on tarjolla
kaikki mahdolliset opastusvalineet, jotta siirtyminen olisi mahdollisimman helppoa.
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Excel 4.0

Summa summarum

Excelin nelosversio on vasta beta-vaiheessa ja
tulossa myyntiin kesalla (?). Tassakin ohjelmassa
on periaatteena kaikki tai ei mitaan ja ohjelmoitava ikonivalikko ("Toolbar") kaupan paalle.

Allekirjoittaneen aivan henkilokohtaisena mielipiteena on sanottava, etta kylla ovat WordPerfect ja
Lotus Corporationien heput aikamoisen tyotaakan
edessa, jos mielivat Microsoftin kaataa jatkossa.

Entaspas jos -toiminnot on kehitetty viimeisen
paalle. Ja Lotuksen l-2-3:lta on paatetty vieda
viimeisetkin kayttajat, silla Lotus-makrotkin toimivat nyt suoraan ilman mitaan konversioita.
Kauttaviivavalikot ja Lotus-helpithan oli jo edellisessa versiossa.

Ja taas on kerran todettava, etta kun asialla on
ammattimies (talla kertaa Jukka Veravainen), joka
osaa asiansa ja jolla supliikki pelaa, niin todellakin
WfW:n, Excelin ja Projectin kaltaiset multimegaohjelmatkin tuntuvat ihan helpoilta. Kiitos mahtavasta esityksesta!

Freelance Graphicsin tyyppisia irrotettavia graafisia esityksia (EXE-tiedosto) ei Excel viela tee. Sen
sijaan Exceliin sidottu Slideshow-toiminto loytyy.

Jari Tuomi, PC-Kayttajat ry

Project for Windows 3.0
Vaikuttava projektinhallintaohjelma, eli jos ja kun
kaikki riippuu kaikesta niin mitas jos... Uskomaton
maara ominaisuuksia paketoitu (naennaisesti)
helposti hallittavaan muotoon! Kun allekirjoittaneen projektit ovat viela olleet sita luokkaa, ettei
mitaan hallintavaikeuksia tule (yksi mies -> yksi
resurssi!), niin taman kaltaiselle ohjelmalle ei ole
ollut kayttoa. Mutta jos ja kun...

Tama juttu on tehty uudella Windows 3.1:lla seka
Word for Windows 2.0:lla. Kuvat ovat Windowsin
BMP-tiedostoja ja suuremmat valiotsikot on
aikaansaatu WordArtilla (ne eivat ole siis ko.
yritysten omia logoja!).
Tassa viela pari maistiaista WordArtista:
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PC-Kayttajat ryrssa on viimeisen ja'sentarkistuksen jalkeen (14.4.) valovoimaiset 1110 jasenta. Tervetuloa mukaan !
Tata kirjoittaessani on takatalvi iskenyt ja monien
kaipaamaa lunta saatiin viela lisaannos, joka
kuitenkin monessa suhteessa olisi voinut edes
vahan aikaisemmin laskeutua - ainakin pa'akaupunkiseudulle.
Lumi ei kuitenkaan esta PC-Kayttajien toimintaa,
silla tana kevaana on jasenille tarkoitettuja tilaisuuksia ja tapahtumia melkoisen reilusti - osallistujia toki sopisi enemmankin. Esimerkkina voisi
mainita 40 % kayttoasteen ilmaisessa bussikyydissa Mikrolog vierailun yhteydessa.
PARADOX
Olen nyt kahden vuoden ajan yllapitanyt yhdistyksen jasenrekisteria PC-tietokoneessa toimivan
relaatiotietokantaohjelman avulla. Tasta ajasta
viimeisen vuoden paivat kaytossani on ollut Paradox 3.5.
Paradox on ainutlaatuinen relaatiotietokantaohjelma, joka soveltuu yhta hyvin aloittelevan kayttajan kortistointitarpeisiin kuin ohjelmoijan sovellustyohonkin. Ohjelma sisaltaa mm. tietokannan
kasittelyn taulukko- tai lomakemuodossa, nopeat
poimintatoiminnot, jotka perustuvat kyselylomakkeeseen seka kehittyneet raportointimahdollisuudet.
Ohjelmassa on lisaksi sisaanrakennettu esitysgrafiikka seka monipuolinen PAL-ohjelmointikieli,
jonka avulla voidaan tallentaa kaskyjonoiksi
peruskomennot ja luoda omia sovelluksia. Etenkin
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Lotus l-2-3:a kayttaneet ovat tassa suhteessa
hyvissa asemissa silla sen kaskyt muistuttavat
pitkalle Paradoxin kaskykantaa ja oppiminen on
varsin helppoa.
Relaatiotietokanta on joukko samaa tietokokonaisuutta kuvaavia taulukoita, jotka voidaan
kytkea toisiinsa yhteisen sarakkeen avulla.
Kyselyt ja paivitykset voidaan kohdistaa
moneen taulukkoon samanaikaisesti.
Periaatteessa voisi todeta jonkin vaatimattomammankin ohjelman riittavan taman kokoisen rekisterin yllapito-,kysely- ja raportointi toimintoihin,
mutta mina olen varsin tyytyvainen yhdistyksen
valintaan.
JASENREKISTERI
Kun Talentum Oy ja Tietotekniikan liitto viime
syksyna tekivat sopimuksen, jonka ansiosta liiton
jasenistolle nyt tarjotaan jasenetuna Tietoviikkoa
ja valinnaisena Mikro PC- tai Tietoverkko lehtea,
voi arvata muutoksen lisaavan kiinnostusta
PC-Kayttajat ry:hyn.
Tama on nakynyt etenkin opiskelijajasenten
suhteellisen osuuden lisaantymisena - mita en
sinansa ihmettele, silla saahan nyt satasella yli
700,- lehdet.
Kahdella seuraavalla on sivulla luettelot tammi-,
helmi-, ja maaliskuun aikana liittyneista uusista
jasenista, tallaista menettelytapaa on tarkoitus
jatkaa myos tulevissa jasenlehdissa. Lisaksi luettelon lopussa on PC-Kayttajien paajasenryhmien
prosentuaalinen jakauma
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PC-Kay ttajat r.y. uudet jasenet tammikuussa 1992
Ahonius
Karri Antero
Artimo
Panu Antero
Hero
Lasse Antero
Jutila-Putkonen Hannele
Paananen
Jokke T.
Parkkinen
Terhi
Raaska
Timo Heikki
Salonen
Arto Juhani
Tanninen
Arto Ilari
Turkulainen
Osmo Sakari
Turunen
Marja Anneli
Pokki
Kalle Samuli
Alatalo
Kaisa Reeta
Anttila
Seppo Ensio
Kiviruusu
Olli Hannu
Korpi
Airi Hannele
Karki
Aino Elina
Lehtinen
Toivo Veikko
Lindroos
Jyri-Pekka
Miinalainen
Paula
Makinen
Pasi Pekka
Niemensivu
Outi
Kaannostoimisto NOODI Oy
Noponen
Petri J.A.
Poropudas
Timo
Raitavuo
Jari Kalervo
Roine
Matti Leo
Savolainen
Kimmo Antero
Sjoblom
Olli Juhani
Snabb
Janne
Sorsa
Hannu Tapio
Tiitta
Kimmo Antero
Vaccano
Giovanni
Sillanpaa
Timo Jaakko
Sivosuo
Paivi
Keranen
Heikki
Seppala
Heli Maija
Viljakainen
Pekka Antero
Keranen
Veli Pertti
Sauramo
Timo Antero
Romppanen
Jouni Petri
Fluuri
Jarmo Antero
Huttunen
Miska Antero
Karppinen
Rauno Johannes
Lofgren
Kari Juhani
Paakkonen
Jouko Viljami
Takanen
Aki
Enkenberg
Veh' Matti
Toroi
Mervi Hannele
Kostiainen
Pekka Tapio

ESPOO
ESPOO
ESPOO
ESPOO
ESPOO
ESPOO
ESPOO
ESPOO
ESPOO
ESPOO
ESPOO
HANKO
HELSINKI
HELSINKI
HELSINKI
HELSINKI
HELSINKI
HELSINKI
HELSINKI
HELSINKI
HELSINKI
HELSINKI
HELSINKI
HELSINKI
HELSINKI
HELSINKI
HELSINKI
HELSINKI
HELSINKI
HELSINKI
HELSINKI
HELSINKI
HELSINKI
HYVINKAA
IMATRA
JYVASKYLA
JARVENPAA
KATTAINEN
KAUHAVA
KAUHAVA
KAUNIAINEN
KEMI
KERAVA
KERAVA
KESKI-PALOKKA
KUHMO
KUIKKA
KULLOO
KUOPIO
LAHTI

Kaukovalta
Erkkila
Nevalainen
Sinnemaki
Klemetti
Moller
Vuorisalo
Kulmala
Laava
Makela
Sahlberg
Henttinen
Saarnikivi
Harkonen
Lehikoinen
Tuohiniemi
Haapala
Helenius
Hietaranta
Rikala
Sandt
Sipola
Akras
Vahtolammi
Bergstrom
Hakola
Hellgren
Hyotylainen
Jarvenpaa
Kivi
Koillinen
Merela
Saarto
Virolainen
Kiljunen
Turunen
Luukkala
Airola

Harri Antero
Altti Antero
Jyrki Tapio
Jussi Pekka
Kristian
KaiHenrik
Marco Petri
Perttu Tapani
Jouni
Marko Matias
Rainer Olavi
Reino
Timo E.A.
Jukka Tapani
Marjut H.
Turjo
Jarmo
Paavo
Esko Juhani
Hannu
Jyrki Antero
Hannu Olavi
Marko Kalevi
Kari Olavi
Pasi Teuvo
Arto
Riitta Helena
Reijo
Anja
nkkaTJ.
Patrik
Matti Olavi
Samu flari
Markus E.A.
Ismo Tapani
Paavo
Tiina Hannele
Jyrki Olavi

LAPPEENRANTA
LEINEPERI
LIEKSA
LINNAVUORI
LOHJA
LOHJA
NOKIA
ONTTOLA
OULU
PORI
PORVOO
REKIJOKI
RlffllMAKI
SAVONLINNA
SAVONLINNA
SYSMA
TAMPERE
TAMPERE
TAMPERE
TAMPERE
TAMPERE
TAMPERE
TAMPERE
TOIJALA
VANTAA
VANTAA
VANTAA
VANTAA
VANTAA
VANTAA
VANTAA
VANTAA
VANTAA
VANTAA
VARKAUS
VARKAUS
VIIALA
YLIVIESKA

Tammikuussa liittyi 88 uutta jasenta

PC-Kayttajat r.y. uudet jasenet helmikuussa 1992
Vuorela
Anttonen
Autio
Granroth
Heimonen
Laakeri
Lainema
Lindberg

Pekka Antero
Hannu Tapani
Liisa Anneli
Tom Erik
Karl-Erik
Hanna Kaarina
Tommi Tapani
Markus

ALAJARVI
ESPOO
ESPOO
ESPOO
ESPOO
ESPOO
ESPOO
ESPOO
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...helmikuu jatkuu
Mustonen
Penttila
Salmi
Tamminen
Telkkinen
Aapakari
Honkanen
Huuhtanen
Kukkonen
Levonen
Pellinen
Pentikainen
Rajaniemi
Ruuska
Saksanen
Sipinen
Vesalainen
Rantala
Aikala
Maunula
Ruokamo
Vaaranen
Vasankari
Paajolahti
Koivisto
Luotola
Miromaki
Vartiainen
Bjork
Korhonen
Savolainen
Pollanen
Salokangas
Lahdenpera
Gronvall
Korhonen
Majamaki
Vyyrylainen
Leino

Mika Veli
Mika Juhani
Jarmo Kaleva
Kari-Matti
Juha
Markku
Kari Antero
Juha Antero
Arto Aaron
Kimmo
Mikko Henry
Timo Onni
Jukka
Juha Kalevi
Martti Kalevi
Juha Samuli
Timo Kalervo
Jukka Pekka
Jussi Mikael
Riitta Annikki
Ari Jukka
Sirpa Helina
Jari Jarmo
Kari Juhani
Pertti Sakari
Juhani Pentti
Jukka Tapani
Pekka Antero
Sonja E.
Taneli
Kari
Terttu Helena
Sari Johanna
Jouko
Johannes K.
Reijo Kalevi
Tarja Riitta
Ritva Anneli
Mauri Tapani

ESPOO
ESPOO
ESPOO
ESPOO
ESPOO
HELSINKI
HELSINKI
HELSINKI
HELSINKI
HELSINKI
HELSINKI
HELSINKI
HELSINKI
HELSINKI
HELSINKI
HELSINKI
HELSINKI
HOISKO
JARVENPAA
KANGASALA
KEMI
KERAVA
KIRKKONUMMI
KTVIRANTA
KLAUKKALA
KLAUKKALA
KUOPIO
KUOPIO
LARSMO
LEPPAKAARRE
MASALA
RAAHE
RAAHE
RAUMA
VANTAA
VANTAA
VANTAA
VANTAA
VIHTI

Hehnikuussa liittyi 47 uutta jasenta
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Rajantie
Arttu Kalervo
Hosseini
Seyed Ali
Lavonen
Jukka Antero
Lehtinen
Jan Juhani
Lietsala
Mika Jarmo
Natri
Lari
Puumanen
Karri Petteri
Sillanpaa
Jukka Antero
Turunen
Jarkko Tuomas
Ruuska
Hanna-Maija
Tarvainen
Pasi Juhani
Reunanen
Otso Timo T.
Leppanen
Seppo Tapio
Sepponen
Erkki Matias
Kokkila
Jari Tapani
Kauhanen
Hannu M.E.
Kemppainen TeemuJ.
Kujantola
Pertti Ensio
Valtonen
Tuomo Tapio
Lahti
Jussi Petteri
Sivonen
Petri Tapani
Airaksinen
Risto Erik
Galkin
Valdemar
Karuvuori
Markku Juhani
Laine
Janne Petri
Suurmaa
Markku Antero
Raatikainen
Teijo Kalevi
Eerola
Jouni Olavi
Heiskanen flpo Aulis
Honka
Jarkko Matias
Peltonen
Sampo
Valtonen
Teemu J.

ESPOO
HELSINKI
HELSINKI
HELSINKI
HELSINKI
HELSINKI
HELSINKI
HELSINKI
HELSINKI
KAUNIAINEN
KESKI-PALOKKA
KOUVOLA
LANNEVESI
LOHJA
NUMMELA
PIEKSAMAKI
PORVOO
RAAHE
ROVANIEMI
SUOLAHTI
VAAJAKOSKI
VAASA
VANTAA
VANTAA
VANTAA
VANTAA
VHTASAARI
VAAKSY
AANEKOSKI
AANEKOSKI
AANEKOSKI
AANEKOSKI

Maaliskuussa liittyi 37 uutta jasenta
Yhdistyksen henkilojasenten jakauma
Yhtefcon
maksama
23%

Opiskefijat
27 %

Itse
maksava
49,2 %

PC-Kayttajat r.y. uudet jasenet maaliskuussa 1992
Blom
Forsstrom
Juha
Kaleva
Oja-Lipasti

Simo Matti
Peter Michael
Tomi-Pekka
Ritva Kaarina
Jukka Tapani

ESPOO
ESPOO
ESPOO
ESPOO
ESPOO

Todettakoon myos yhdistyksen 9 yhteisojasenta,
jotka edustavat graaflsta puuttuvaa osuutta.
Kevaista kevatta toivoo Ari Rautiainen

w
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Talla palstalia julkaistaan saamiamme kysymyksia
ja vastauksia niihin tai muita aktuelleja kommentteja.
Talla kertaa aiheet on poimittu yhdistyksen
sahkopostilaatikossa kaydyista keskusteluista.

Laajaa keskustelua aiheuttivat uudet mustesuihkukirjoittimet
ja niissa kaytettavat paperilaadut.
HP:n ja Canonin tulostusjalkea
kehuttiin, mutta paperin karkeudella todettiin olevan suuri merkitys.
Papereissa on kaksi puolta (sic),
sileampi ja karkeampi - suihkarilla
kannattaa tulostaa sileammalle
puolelle, koska karkealla puolella
muste imeytyy kapillaarisesti kuitujen valeihin ja musterajoista tulee karvaisia eli laatu heikkenee.
Piirtoheitinkaytossa nama
kirjoittimet tarvitsevat aivan omat
kalvonsa, joilla on hieman imukykya, koska muuten seuraa lainehtimisilmio.
Markkinoilla on jo ainakin
kaksi patevaa varimustesuihkaria:
Canonin uusi ja HP:n DJ 500C.
Canonin jalki lienee hieman parempi ja se kayttaa neljaa varikasettia (jolloin yhden osavarin loppuessa ei tarvitse vaihtaa kaikkia vareja
= saastoa), mutta laite on valitettavasti hinnoiteltu yrityskayttoon:
Canon 19950:-jaHPalle6000mk.
Vanhempia HP:n Paintjetteja ei
kannata ostaa, koska DeskJetin jalki
on paljon parempi ja hinta sama
(ellei halvempi).

Korppu-ja lerppuasemia saa
toisinaan halvalla (290 mk) maahantuojien ylijaamaeria myyvasta
Mikro Surplusista (auki lauantaisin 10 - 14 jossain Ita-Helsingissa,
ks. ilmoitus perjantain Hesarista
osastosta Mikrotietokoneita ja tarvikkeita). uSur+ on muutenkin halpa
paikka ostaa kaikenlaista salaa yleensa sielta ei etsimaansa loyda,
mutta jotain muuta kylla.
Onko mikrosi aina aanessa?
MM tehda?
Humina tulee tuulettimesta,
joka puhaltaa mikron sisuksista
ilmaa ulos tarkoituksenaan
jaahdyttaa laitetta - mikropiirit
kestavat sita kauemmin mita kylmempina ne kayvat. Kaupan on
laitteita, joilla voi saataa tuulettimen pyorimisnopeutta, jopa termostaattisesti.
Umpilevy pyorii koko ajan.
Uudet levyt ovat tosin jo huomattavasti aanettomampia kuin muutaman vuoden ikaiset. Jos levy (tai
tuuletin) on loysasti kiinnitetty, voi
tarina aiheuttaa ikavaa resonanssia
esim. koteloon. Tahan auttaa kiristys tai esim. lampoa kestavat pehmusteet kiinnikkeiden alle. Jos levy
taas inisee kaydessaan, saa aanen
poistetuksi raplaamalla levyn pohjassa olevaa maadoituslevya.

Jos aani kuitenkin hairitsee,
voi koko PC:n siirtaa poydalta lattialle tai kaappiin. Tavallista
poytakonettakin voi hyvin kayttaa
kyljellaan lattialla, kannattaa tosin
varmistaa, etta umpilevy koneen
sisalla ei joudu aivan ylosalaisin.
Monitori voi alkaa vanhemmiten sirista. Aani johtuu katodisadeputken poikkeutuskelojen
hartsin loystymisesta: joillakin
nayttomoodeilla juovataajuus sattuu kuuloalueen ylaosiin, 13-20
kHz, joka kuullaan sirinana. Aani
tulee siis varise vista poikkeutuskeloista. Monitori on suurjannitelaite, joten korjaukseen voi suositella
ammattihenkiloa.

Jos uudehko umpilevysi alkaa kayttaytya epaluotettavasti eika
esim. loyda sektoreita, on vikana
yleensa se, etta alustettaessa
(perusalustus=low level format) ovat
levyn vialliset sektorit jaaneet
merkitsematta ja DOS-ressukka
>Tittaa epatoivoisesti kayttaa niita,
mutta tuloksena on vain virheita.
Parannuskeinoja: Spinrite II lienee
paras, koska se tarkistaa huolellisesti koko levyn ja merkitsee vialliset alueet pois kaytosta. Vikakohtia voi yrittaa etsia myos esim. Nortonin ja PC-Toolsin apukeinoilla
vaikkakaan nama eivat aina tepsi.
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Hatatilanteessa voi kirjoittaa vikakohtaan pienen tiedoston, merkita
sen piilotetuksi ja jattaa levylle.
Uusilla IDE -levyilla ei viallisia sektoreita nay lainkaan, koska
niiden sisainen kirjanpito ja kaytettavat varaurat piilottavat (kaikki) vialliset sektorit. IDE -levyja ei
myoskaan koskaan perusalusteta
muuten kuin tehtaalla - syyna se,
etta levyn sisainen logiikka on
monimutkainen ja alustus vaikeata. Levyt eivat useinkaan edes
suostu perusalustumaan tai ne vain
simuloivat alustusta DOSille, mutta mitaan fyysista ei tapahdu (ja
jalleen poikkeus: jotkin tyypit suostuvat perusalustukseen, mutta tulos
on yleensa huono: levyn siirtonopeus hidastuu ja vialliset sektorit
tulevat nakyviin). Kaiken kaikkiaan siis: IDE -levyja ei parane perusalustaa. Sen sijaan FDISKia ja
FORMATia kylla voi ja pitaa kayttaa
tarvittaessa.
Kaytetyimmat tietoliikenneohjelmat (termikset) harrastajakaytossa lienevat seuraavat: Telemate (hiiriohjattu, iso, sisainen
moniajo), Telix (nopea, pieni),
Procomm Plus (kaupallinen) ja
TransSend (kaupallinen, suomenkielinen). Kaksi ensimrnaista ovat
sharewareajaenglanninkielisia. Ne,
jotka tarvitsevat ehdottoman toimivaa VT-200, 300, 320 -paateemulaatiota, turvautuvat MS-Kermitiin - VT-102 on toki toteutettu
joten kuten kaikissa termiksissa.

Tiedonsiirtoprotokollista
taasen harrastajakaytossa yleisin,
helppokayttoisin ja (kaytannollisesti katsoen) nopein on Zmodem, joka
on valmiina monissa tietoliikenneohjelmissa ja sen puuttuessa se on
saatavissa myos erillisena ohjelmana (DSZ). Suurkeneyhteyksissa
ja pakettiverkkojen kautta siirrot
sujuvat edelleenkin ilmeisesti vaivattomimmin ikivanhalla Kermitilla (!). Kahteen suuntaan samanaikaisesti siirtavat protokollat, kuten Bimodem ja Hslink, ovat tarpeen, jos lahetettavia tiedostoja on
suurinpiirtein saman verran kuin
vastaanotettaviakin (toimivat vain
full-duplex yhteyksilla eli esim.
tavallisilla V.xx -yhteyksilla, mutta vuorosuuntainen HST esimerkiksi ei kay).
Monet hanastajien yllapitamat
sahkopostit ovat liittyneet Datatien
DIANA-palveluun. Tarkoittaa, etta
soittaja voi suuntanumeroa veivatessaan valita, kayttaako Telen vai
Datatien kaukoverkkoa. DIANAnumero tarjoaa halvemman kaukopuhelun kuin Tele. Purkit ilmoittavat kylla, ovatko he mukana
DIANA:ssa vaiko eivat. Purkin lu'ttyminen DIANA:aan ei maksa
mitaan, mutta purkkiin soittavat
saavat halvemmat kaukopuhelut tama on kilpailua, jip!
PCUF on DIANA:ssa. Numerot sen kautta ovat: 9102-0608070 ja 9102-0-6121545 eli Telen suuntanumeron yhdeksikko korvataan numeroilla 9102. Ny kyinen
teleliikennelaki (tai -asetus) sallii
kilpailun vain datapuheluille eli
modeemi- tai faksikayttoon. Yri-
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tystenkin kannattaisi ilmoittaa faksinumeronsa DIANA:aan, jolloin
lahettajat saastaisivat hieman puhelinlaskuissaan.
Vaikka PCUF ei olekaan
mikaan filepurkki (lue: tiedostoja
jakava sahkopostijarjestehna), joitakin tiedostoja on toki tarjolla, mm.
'/irusskannereita, Apogeen sharewaie -peleja Ooista kai on juttua
muualla tassa lehdessa) ja joitakin
(siis vain joitakin) parhaimpia julkisohjelmia. Missa nama sitten ovat?
Komenna paatasolla DIR, sitten CD
hakemisto, DIR, niin johan alkaa
nakya. Tiedosto imuroidaan Zmodemia kayttaen komennolla SZ
tiedosto.
PC-Kayttajat ry:n jasenmaksua (220 tai 100 mk) vastaan saa
todellakin Uman mitaan muita korvauksia 730 mk:n arvosta Talentumin lehtia ynna tietenkin yhdistyksen oman upean jasenlehden.
Uskokaajo...
Usenet News -lukuohjelmaan
on luvattu vastausten lahetystoimi
kevaan aikana.
Edella olevien lisaksi purkissa on keskusteltu mm. maaraaikaistalletusten nostojankohdista,
videonhuollosta, shareware -ohjelmien joukkorekisteroinneista, Cmos
-pariston vaihtamisesta ja... ah,
lukekaa itte.
An Jarmala 4.5.1992

w
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Oy Koskinen & Jansen Ltd

MICROCOMPUTER USER SUPPORT IN ESPOO
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Kasiskannerin kayttoonotto
Kuvanlukijan hinta on alentunut ja kayttomukavuus on parantunut niin
paljon, etta tavallinen PC-kayttajakin voi harkita sellaisen hankintaa
omaan henkilokohtaiseen kayttoon. Kasiskannerin voin hankkia PC-tarvikemyymalasta kaikki asennustarvikkeet sisaltavana pakettina ja asennuksen omatoiminen PC-kayttaja voi tehda itse.
Yleista
Kuvan- ja tekstinlukijat (skannerit) ovat jo
pitkaan olleet kaytossa suurissa painotaloissa ja
vastaavissa paikoissa isojen tietokoneiden oheislaitteina, joten kuvanlukijan tekniikka ei sinansa
ole mitaan uutta. Uutta sensijaan on se, etta nyt ei
tarvita valtavia rahasummia pienimuotoisen
toiminnan aloittamiseen skannerin hyodyntamisessa. Alkuun paasee jo noin kolmella tuhannella
markalla.

tettu levykkeelle. Aariviivoja on hieman tarkennettu kuvankasittelyohjelmassa ja muodoiltaan
alkuperainen PC-KAYTTAjA-nimi saadaan nyt
katevasti tulostettua grafiikkakirioittimella halutussa koossa ja haluttuun paikkaan kannessa.
Tassa artikkelissa pyritaan hahmottelemaan kasiskannerin kayttoonottoon liittyvia yleisia tyovaiheita, jotka ovat samoja tuotemerkista riippumatta. Mallina on ollut ScanMan 256 tuotenimella
myytava laite ja monet myohemmin mainitut
yksityiskohdat ovat juuri tahan laitteeseen liittyvia.

Dr. SOLOMON'S
ANTI-VIRUS TOOLKIT
Kasiskanneri lukee 300 dpi-sariassa pienia mustavalko- tai harmaasavykuvia aivan riittavan tarkasti. Edullinen hinta kostautuu lukutarkkuutta
enemman kayttomukavuudessa. Kasiskannerin
lukupaa on kapea (noin 10 cm) ja lukemiseen
tarvitaan vakaasti laitetta liikuttava kasi. Tarkempi kuvaus kasi skannerin kaytosta on mm. Tietokone 3/92 -lehdessa.
Yksinkertainen ja hyodyllinen kayttoesimerkki
loytyy taman lehden tekijoilta. Kansilehdella
oleva PC-KAYTTAjA-nimi on vuosia sitten
kasin piirretty ja moneen kertaan monistettu. Nyt
kun halusimme uudistaa kannen ulkonakoa,
meidan piti pienentaa nimitekstia hieman seka
muuttaa sen paikkaa kannessa. Uudelleen piirtaminen olisi ollut jokseenkin tyolasta, mutta nyt se
on kasiskannerilla luettu TIF-tiedostoksi ja talle-

PC Magazine: "Editors' Choice"
BYTE-LEHTI: "Vuoden 1991
paras virustorjuntaohjelma"

* Estaa, etsii
ja poistaa
viruksia.
* Windows- ja
OS/2-versiot
kevaalla -92
* Hyvin nopea
* Kuukausipaivitys
* Vahva tuki
* Kysy yrityslisenssia
* Virus Hotline
949-480 273

LAN Vision Oy, 90-5021947
Sinikalliontie 14, 02630 ESPOO

S IV U

24

PC-KAYTTAJA 2 / 92

Laitevaatimukset
ScanMan 256
mukana tulee Windows 3.0
-ymparistoon suunniteltu kuvankasittelyohjelma
"Ansel". Tasta seuraakin, etta PC:n pitaa olla
kelvollinen Windows-ohjelmien kayttoon eli
kaytannossa vahintain 386SX ja 2 MB keskusmuistia. Olennainen vaikutus laitevaatimuksille
on niilla kuvilla, joita kuvanlukijalla halutaan
tallentaa. Erityisesti suurikokoiset harmaasavykuvat vaativat uskomattomasti tehoa.
Skanneri liitetaan mikrotietokoneen AT-vaylaan
laitteen mukana tulevan ohjainkortin avulla ja
nain ollen vapaa korttipaikka tarvitaan. (Myos
MCA-malli loytyy.)
Liittaminen mikroon
Ohjainkortin avulla skanneri voidaan helposti ja
nopeasti yhdistaa mikrotietokoneen toimivaksi
osaksi. Ensikertalaiselle toimenpide on ehka
pelottava, koska tassa on avattava mikron kansi ja
koskettava itse tietokoneen sisaosiin. Mikrotietokoneen mukana tulevista kasikirjoista (tai myyjalta) loytyy kuitenkin riittavat ohjeet ohjainkorttien
kytkemiseen ja ensikertalainenkin siita selviytyy.
Kun kortti on paikallaan, niin seuraavaksi kansi
kiinni ja asennus jatkuu nappainkomentojen avulla. (Mikali mikrossa on ennestaan oheislaitteita,
saattaa olla tarpeen vaihtaa skannerin kayttamaa
keskeytyspiiria, mutta tassa oletetaan, etta tehdasasetukset soveltuvat muuttamattomina.)
Skannerin laiteohjan
Skannerin mukana tulee ohjelmalevyke, joka
pitaa sisallaan taman oheislaitteen ja mikrotietokoneen yhteistoimintaa hoitavan ohjelman eli
skannerin laiteohjaimen. ScanMan 256:n laiteohjaimella on kaupallinen nimi "ScanMate".
Laiteohjain asennetaan katevasti levykkeelta
loytyvan asennusohjelman avulla samaan tapaan
kuin muutkin nykyaikaiset ohjelmat. ScanMate
osaa myos testata skannerin asennuksen eli ennen
varsinaisia
kuvanlukuharjoituksia
voidaan
varmistua siita, etta asentaja on saanut aikaan
toimivan kokonaisuuden.

lentaa ja joskus jopa vaaristella. Tasta syysta
tarvitaan skannerin lisasi erityinen kuvankasittelyohjelma halutun lopputuloksen aikaansaamiseksi. ScanMan 256:n mukana tulee hyvin kayttokelpoinen kuvankasittelyohjelma "Ansel", joka on
oikea Windows-ohjelma. Ohjelma asennetaan
Windows'in alaisuudessa omalla ohjelmalevykkeelta loytyvalta asennusohjelmalla ja kaytto on
yhta helppoa kuin muidenkin Windowsohjelmien.
Kuvan lukeminen
Ensikertalainen joutuu hieman harjoittelemaan
kasi skannerin kayttoa saadakseen parhaan
mahdollisen lopputuloksen. Parasta aloittaa
yksinkertaisella kuvalla, esimerkiksi taman
lehden kannesta loytyvilla suurikokoisilla kirjaimilla. Skannerin Image Mode Switch asetetaan
asentoon B/W (musta/valkea) ja Resolution
Switch kohtaan 1 (100 dpi-tarkkuus). Kaynnistetaan
Windowsin
alta
Anselkuvankasittelyohjelma, jolle ilmoitetaan, etta tulossa
on dataa skannerilta. Sitten vain painetaan skannerin Scan Button-nappainta aluksi ja vedetaan
skanneri luettavan kohteen yli "kavelyvauhdilla".
Valittomasti naytolle ilmestyy luettu kuva, mikali
kaikki laitteet ovat toimineet normaalisti. Nyt
Ansel-ohjelmalle ilmoitetaan, etta kuvanluku
paattyy ja ruudulle tullut kuva tallennetaan kovalevylle TIF-tiedostoksi myohempaa kayttoa
varten. Itse tehdyt tai muualta hankitut TIFkuvat (-tiedostot) voidaan aina haluttaessa poimia
kovalevylta Ansel-ohjelmaan ja saadaan siita
tulostettua paperille sellaisenaan tai uudelleen
muokattuina.
Lopuksi
Skannerin kayttoonotto kokeneelle PC-kayttajalle
on tunnin tai kahden rutiiniasia. Ensikertalainenkin voi tehtavasta suoriutua. Silloin pitaa vain
varata runsaasti aikaa (ehka koko paiva) kasikirjojen tutkimiseen ja etenemiseen yrityksen ja
erehdyksen tieta.
Valto P. Koskinen

Kuvankasittely

Skannerilla luettu kuva ei yleensa kelpaa sellaisenaan tulostettavaksi, vaan kuvaa pitaa korjailla,
suurentaa, paloitella, kaannella, tummentaa/vaa-
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PC-TIEDOTTEET
Kansi
Ilman aktiivisia jasenia PCKayttajat ry ei ole juuri minkaan
arvoinen. Yhdistyksemme suuri
jasenmassa koostuu erilaisista
henkilojasenista, joiden lukumaaran muutoksia tamankin
lehden sivuilla on jatkuvasti
selostettu.
Henkilojasenten
lisaksi yhdistyksemme jasenistosta loytyy ns. yhteisojasenia,
joiden lukumaara tata kirjoitettaessa oli 9 kpl. Nain pieni
erikoisryhma helposti jaa lukumaaraltaan suuremman henkilojasenmaaran varjoon. Nyt yhdistyksemme hallitus on halunnut
osoittaa hieman erikoishuomiota
ja kiitokset yhdistyksellemme
merkittavat
jasenmaksutulot
antaville yhteisojasenille julkaisemalla jasenten nimet PC-Kayttaja -lehden kansikuvana.
Yhteisqjasenten nimet on kirjoitettu usealla erilaisella kirjasintyypilla. Joku saattaisi luulla,
etta nama ovat ko. yritysten
kayttamia logoja, mutta nain ei
todellakaan ole asianlaita. Joka
tapauksessa tastakin esimerkista
selvasti nakee, kuinka kirjaintyypilla voi vaikuttaa siihen
ensivaikutelmaan, jonka lukija
yrityksen
nimen
esikertaa
nahdessaan mielessaan kehittaa.
Tyovalineena
yhteisqjasenten
nimien muotoilussa on ollut MS
Word for Windows -ohjelmaan
sisaltyva apupaketti WordArt,
joka kansikuvassa esiintyvien
temppujen lisasi osaa viela
muutakin.
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yritysten mikronkayttajien tukiAmmatiksi mikrotukihenkilo
Alkuvuodesta ilmestynyt PC- henkiloille.
Kay ttaja-lehti vaitti mikrotuki- Ilmaiseksi ei kaikkea tata tietoa
Yhteensa
kahdeksan
henkilokoulutuksen olevan resu- jaeta.
peralla tassa maassa. Asiasta tuli paivan mittainen ( 2 X 4 paivan
jakso)
valmennusohjelma
erilaisia mielipiteita toimituksen
maksaa 10.800 mk.
tietoon ja samalla saimme myos Tarkemmat tiedot R. Linturi
lisatietoja alan koulutustarjonOy:n kursseista ja muista yksinasta.
tyiskohdista voit pyytaa puheliMikrotukihenkiloston koulutta- mella numerosta 90 - 6847077.
jana uraauurtavaa tyota on tehnyt
Helsingin kaupungissa toimiva
Me lehden teimme
R. Linturi Oy, joka vuodesta Tama lehti on artikkelisivujen
1984 lahtien on kouluttanut jo osalta kokonaisuudessaan yhdisyli 600 tukihenkiloa.
tyksemme luottamustehtavissa
Varsin nimekkaan kouluttaja- toimivien henkiloiden tekema.
kaartin tuote on nimeltaan "Mik- Avoin ja hajautettu sivutuotanto
rotukihenkilon valmennusohjel- on toiminut myos talla kertaa.
ma". Koko ohjelman listaaminen Edella mainitun henkisen tyopatassa yhteydessa ei ole mahdol- noksen lisaksi
lehdenteossa
lista, mutta paakohdin opetustarvitaan myos muita yhteistyojaksot ovat: Kayttqjarjestelmat,
kumppaneita.
PC-Kayttajaverkot, oheislaitteet, kayttoliittylehden tamankertainen painos on
mat, kiintolevyt ja tietoliikenne. Edella
Dr. SOLOMON'S
mainittujen
aihepiirien
ANTI-VIRUS TOOLKIT
lisaksi ohjelPC Magazine: "Editors' Choice"
maan sisaltyy
BYTE-LEHTI: "Vuoden 1991
omat valmenparas virustorjuntaohjelma"
nusjaksot
mikrotukitoi* Estaa, etsii
ja poistaa
minnan organiviruksia.
soimiseksi
* Windows- ja
yrityksissa ja
OS/2-versiot
epaitsekkaasti
kevaalla -92
kurssilaiset
* Hyvin nopea
valmistellaan
* Kuukausiomatoimiseen
paivitys
tiedon hankin* Vahva tuki
taan
* Kysy yrityslisenssia
kirjallisuudesta
*
Virus Hotline
seka ammatti949-480 273
lehdista.
Kurssi
on
LAN Vision Oy, 90-5021947
tarkoitettu
Sinikalliontie 14, 02630 ESPOO
ensisijaisesti
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suurempi kuin koskaan aikaisemmin eli 1500 kpl ja talkootyona nain suuren maaran kasittely ei oikein onnistu. Lehtemme
monistus ja postitus onkin annettu alan ammattilaisten hoitoon.
Talla kertaa, kuten jo monesti
aikaisemminkin, alihankkijana
on toiminut Makelan tyokeskus
INVAPAINO Helsingissa.
PCUF - Sahkopostilaatikko
Sahkopostilaatikon kayttajilla on
mahdollisuus osallistua komennolla "OPINION" kyselyyn,
jossa kartoitetaan kayttajien
konekannan rakennetta. Toukokuun alkupuolella tilanne naytti
seuravalta:
Konetyyppi

%

PC/XT

18

286

24.1

386

34.9

486

2

Amiga

11.9

Atari ST

1.7

Mac

2.4

Vic20/C16/C64/C128

2.4

Joku muu

2.7

Vastanneiden maara

282

Jos et viela ole tutustunut tahan
ilmaiseen jasenpalvelumuotoon,
niin kokeile nyt.
Tiistaikokoukset
Kesaaikaa
lukuunottamatta
yhdistyksemme jarjestaa joka
kuukauden toinen tiistai-ilta tiistaikokouksen ATK-Instituutissa
kello 17.00 alkaen. Kaikilla ei

luonnollisesti ole tilaisuutta
saapua itse paikalle, mutta
mielenkiintoa tahankin tapahtumaan on monella lehden lukijoistamme.

Myos taman lehden viimeisena
lehtena on jasenlomake. Tayta
lomake, jos jasenyyteesi liittyvissa tiedoissa on tarvetta
muutoksiin tai anna se tuttavallesi, jonka arvelet hyotyvan
yhdistyksemme jasenyydesta.
Taytetty
lonfiake
lahetetaan
osoitteella: Tietotekniikan liitto
ry, PL 68, 02601 ESPOO.

PC-Kdyttaja-lehden
seuraava
numero ilmestyy syksylla eli
monen kuukauden padstd. Tdssd
vdlissd toimitus viettdd lomaa ja
puuhailee muiden rdstiin jddneiTiistaikokouksen
raportointi
den asioiden kanssa.
taman lehden sivuilla on ollut
Omasta ja yhdistyksemme hallikeskeytyneena
toimittajapulan
tuksen puolesta toivotan kaikille
johdosta, mutta nyt tamakin asia
jdsenille aurinkoista ja virkistdon taas saatu pyorimaan, kun
Anja Faven (kuvassa) on lupau- vdd kesdaikaa.
Valto P. Koskinen
tunut tahan tehtavaan.
Anja on yhdistyksemme
hallituksen
jasen ja tekee
Dr. SOLOMON'S
varsinaista
ANTI-VIRUS TOOLKIT
paivatyotaan
ATK-suunPC Magazine: "Editors' Choice"
BYTE-LEHTI: "Vuoden 1991
nittelijana
paras virustorjuntaohjelma"
Tyoterveyslaitoksella. Tehta* Estaa, etsii
vat painottuvat
ja poistaa
talla hetkella
viruksia.
mikrotukeen ja
* Windows- ja
OS/2-versiot
kouluttamikevaalla -92
seen. Harras* Hyvin nopea
tuksista liikun* Kuukausita on ehka
paivitys
tarkein, mutta
* Vahva tuki
myos mikroilu,
* Kysy yrityskoska kotimiklisenssia
ro on hilj attain
* Virus Hotline
949-480 273
hankittu.
Henkilojasenlomake

LAN Vision Oy, 90-5021947
Sinikalliontie 14, 02630 ESPOO

LOMAKE PALAUTE7AAN TIETOTEKNIIKAN UITTO RY;BYN, Pt 68, 02601 ESPGQ

TIETOFE^

a

HENKILOJASEN
MUUTOS D LIITTYMINEN

D EROAMINEN

TAYTA KIRJOITUSKONEELLA TAI TEK.STAAMALLA

UUDET
TIEDOT

Sukunimi

Kaikki etunimet

Yrityksen nimi, jos posti halutaan toimipaikkaan

Puhelin virka - a i k a n a

Jakeluosoite, johon Niton ja jasenyhdistyksen posti halutaan

Ammattinimike

Postinumero

Tybnantaja

-toimipaikka

15
i ^ Jasenlaji
Henkilbjasen,
tybnantaja maksaa jasenmaksun

11 Jasenlaji
~" Henkilbjasen,
maksaa itse jasenmaksun

D

D

13 Jasenlaji
Opiskelijajasen

D

Perhejasen (samassa taloudessa ennestaan jasen; El LEHTIA)
Sukunimi

Kaikki etunimet

Yrityksen nimi, jos posti tullut toimipaikkaan

Puhelin virka-aikana

Jakeluosoite, johon liiton ja jasenyhdistyksen posti tullut

Ammattinimike

Postinumero

Tyonantaja

-toimipaikka

Amm.kood

Jasennumero

Jos tybnantaja maksaa henkilojasenmaksun, voidaan se laskuttaa suoraan yhteisbjasenena olevalta tyonantajalta. Tybnantajan tulee antaa tahan ilmoitukseen suostumuksensa, muussa tapauksessa jasenmaksu
veloitetaan henkilbjasenelta.

VANHAT
TIEDOT

Jasennumero

HENKILOJASEN
Henkilojasenen tulee
kuulua ainakin yhteen
liiton jasenyhdistyksista 1
(ensisijainen). Maksamalla
lisajasenmaksun on mahdollista kuulua useampaankin jasenyhdistykseen (lisajasenyys) seka
osallistua maksutta kerhojen toimintaan.
Osoita rastilla (x) liiton
jasenyhdistys / kerho,
johon kuulut / liityt.

I = ensisijainen
II = lisajasenyys
11 Jasenlaji
| Henkilojasen,
-' maksaa itse jasenmaksun

15 Jasenlaji
| Henkilbjasen,
tybnantaja maksaa jasenmaksun
JASENLEHDET

TIETOVIIKKO -lehden lisaksi valitsen toiseksi jasenlehdeksi
J

2 KPL

ALLEKIR
JOITUS

13 Jasenlaji

D Opiskelijajasen

MikroPC:n

Tietoverkon
Paivamaara

ei saa

Blanko

15

Datanomit ry

23

Etela-Pohjanmaan TKY

Helsingin TKY
Jasenen allekirjoitus

luovuttaa kaupallisiin
tarkoituksiin
Tyonantajan suostumus

matran TKY
Kanta-Ham.Tietotekn.yhd. 20

Tybnantajan allekirjoitus

Henkilojasenmaksun saa laskuttaa
tybnantajalta.

Keski-Suomen TKY
Kymen TKY
Lahden TKY

10

Jaseneksi voi liittya kirjallisesti toimittamalla jasenlomakkeen liiton toimistoon yhdistykselle. Jasenhakemus kasitellaan ja liitetaan jasenrekisteriin, minka jalkeen jasenpalvelut
alkavat (mm. jasenlehdet). Hakemuksen kasittely kesta'a noin kuukauden.

Lapin TTY

21

Mikkelin TTY

22

Jasenmaksu laskutetaan liiton toimittamalla viitepankkisiirrolla. On eritta'in tarkeaa maksaa saadulla viitepankkisiirrolla erapa'ivaan mennessa,
jotta jasenpalvelut jatkuvat. Palveluiden ehdittya katketa kesta'a aina
muutama viikko ennen kuin jasenpalvelut jatkuvat uudelleen.

OtaDATA

14

PC-kayttajat

19

Osoitteenmuutokset ilmoitetaan telefaxilla (90) 512 1276, kirjallisesti tai puhelinvastaajaan (90) 512 1266 liiton toimistoon. Osoitteenmuutos lehtiin kesta'a noin kaksi viikkoa.
Asioitaessa liiton toimiston kanssa on tarkeaa ilmoittaa Jasennumero, joka I b y t y y j a ' s e n lehtien osoitelipukkeesta seka jasenkortista.
J a s e n y y d e n lopettamisesta on ilmoitettava kirjallisesti. Jasenmaksuja ei palauteta.

*)

13

Etela-Saimaan TKY

Osoitetietojani

saa

Asteriski

Pirkanmaan TKY
Pohjois-Karjalan TKY

16

Pohjois-Pohjanmaan TKY

11

Satakunnan TKY
Savon TKY

12

SYTYKE ry

91

Ka'yttoja'rjestelma'kerhon Jasenen tulee kuulua ensisijaisena johonkin jasenyhdistyksista.
Kerhon jasenyys on maksuton. OtaDATAn jasenyytta haetaan suoraan OtaDATAIta.

Tietojenkas.tieteen seura

17

VAIN DATANOMIT TAYTTAVAT!

Varsinais-Suomen TKY

Luokka

Kayttbjarjestelmakerho

93

TTLHJ.FRM/UNIC

Jari Nopanen
Lonnrotinkatu 40 D 39
00180 HELSINKI
# Joukkokirje # * PC-Kayttajat ry *

Dr.
ANTI-VIRUS TOOLKIT
PC Magazine: "Editors' Choice"
BYTE-LEHTI: "Vuoden 1991
paras virustorjuntaohjelma"
* Estaa, etsii
ja poistaa
viruksia.
* Windows- ja
OS/2-versiot
kevaalla -92
•* Hyvin nopea
* Kuukausipaivitys
* Vahva tuki
* Kysy yrityslisenssia
* Virus Hotline
949-480 273

LAN Vision Oy, 90-5021947
Sinikalliontle 14, 02630 ESPOO

Vuoden tarkein tietotekniikkatapahtuma

MUUTOKSENTEKIJOIDEN
KOKEMUSTEN
VAIHTOPAIVAT
3.-4.11.1992 DATA '92
Katajanokan ETYK^palatsissa (Congress Marina)
• Yritysjolulolle ja ATK-johdolle
• Suunnittelijoille
• Ohjelmoijille
• Kayttohenkilostolle
• Loppukayttajille
Buffet-treffit uusille ja vanhoille muutoksentekijoille 3.11. seminaarin paatyttya
Esitetilaukset ja ilmoittautumiset:
Tietotekniikan liitto ry
puh. (90) 512 1255, (90) 512 1287 (Seppo Rautakivi ja Heli Pakkanen)
fax (90) 512 1276

Koe samalla SOFTA '92- messut 4.-5.11.1992 Wanhassa Satamassa

