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PC-Kayttajat ry:n esittely
PC-Kayttajat ry on tyossaan tai harrastuksenaan PC:ta kayttavien
yhteenliittyma. Yhdistys kuuluu jasenjarjestona Tietotekniikan liittoon.
PC-Kayttajat ry. on tyossaan tai harrastuksenaan
PC:ta kayttavien yhteenliittyma. Yhdistys kuuluu
jasenjarjestona Tietotekniikan Liittoon ja on yksi
liiton nopeimmin kasvavista yhdistyksista. Yhdistyksen jasenmaara on lokakuuhun 1992 mennessa
kasvanut noin 1200 henkiloon. Yritysjasenia
yhdistyksessa on jo 9. Suurin osa jasenista asuu
paakaupunkiseudulla ja yhdistyksen toiminta
keskittyykin paaasiassa Helsingin tienoille.
Muualla maassa asuvat jasenet hyotyvat yhdistyksen jasenyydesta siten, etta he saavat kolmasti
vuodessa julkaistavan PC-Kayttaja -lehden ja
jasentiedotteet. Ilmeista on myos, etta monet
arvostavat jasenyydesta koituvia muita etuja:
Tietotekniikan liiton jasenetuna kaikki saavat
Tietoviikko-lehden ja vaihtoehtoisesti MikroPC:n
tai Tietoverkon. Lisaksi etuihin kuuluu liiton
julkaisema ATK-vuosikirja. Erikoislehdet Oy
myontaa PC-Kayttajat ry:n jasenille 30% alennuksen Tietokone -lehdesta.
Toiminta
Yhdistyksen toiminta koostuu tiistaikokouksista,
yritysvierailuista, jasenlehden julkaisemisesta,
elektronisen postilaatikon yllapidosta ja julkisohjelmien valityksesta.
Tiistaikokous on vapaamuotoinen tilaisuus, jossa
keskustellaan jostakin aktuellista ja yleisesti kiinnostavasta aiheesta. Kokous myos tavallisesti
alustetaan. Myos mita tahansa muuta ajankohtaista aihetta voidaan kasitella ja vapaa keskustelu ei
suinkaan ole kiellettya. Alustus ja mahdollinen
keskustelu pyritaan referoimaan seuraavaan
PC-Kayttaja -lehteen, jotta paikalta poissa olleetkin saisivat kasityksen asiasta. Kokoukset pidetaan ATK-Instituutin tiloissa Ita-Pasilassa Helsingissa joka kuukauden toinen tiistai klo 17.00
alkaen. (Kokouksia ei ole jarjestetty kesaaikaan.)

Esimerkkina tiistaikokousten aiheista on alia luettelo vuodelta 91:
Helmikuu
Maaliskuu
Huhtikuu
Toukokuu
Lokakuu
Marraskuu
Joulukuu

Naytonohjaimet ja monitorit
Tietoliikenne ja sahkopostilaatikot
Kannettavat mikrot
DR-DOS 5.0 ja 4Dos
MS-DOS 5.0
Mikrojen diagnostiikka
Grafiikka mikrolla, ohj elmat j a standardit

Yritysvierailut pyritaan suuntaamaan kiinnostaviin kohteisiin, joissa on jotain uutta esitettavana.
Vierailuja on yleensa ollut 2 - 3 seka syys- etta
kevatkaudella.
Kolmanneksi, yhdistys julkaisee jasenlehteaan
PC-Kayttajaa, joka ilmestyy ainakin kolmesti
vuodessa. Lehden artikkelit ovat paaasiassa jasenien itsensa kirjoittamia, joten kaikilla on nain
mahdollisuus saada oma artikkelinsa julkaistuksi
lehdessa. Lehti on myos yksi yhdistyksen tiedotuskanavista. Muita valineita ovat jasenkirjeet,
joita postitetaan yleensa alkusyksysta ja -kevaasta, jotta tapahtumat, niiden paikat ja ajat saadaan
jasenien tietoon.
Yhdistyksella on oma sahkopostilaatikko, joka
myos voi toimia tehokkaana ja nopeana tiedotusvalineena niille, joilla on mahdollisuus ottaa
yhteys purkkiin modeemeitse. Purkki on rakennetru Unixin paalle, joten sinne voi olla yhtaaikaa
yhteydessa monia kayttajia - talla hetkella siihen
ei kuitenkaan ole hankittu kuin kaksi puhelinlinjaa, jotka ovat numeroissa 90-608070 (v.32bis,
vain jasenille klo 14 - 21) ja 90-6121545
(v.32bis, vapaasti kaikkien kaytettavissa).
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Purkissa on runsaasti erilaisia keskustelualueita,
joihin kayttajat voivat kirjoittaa mielipiteitaan,
kommenttejaan ja kysymyksiaan. Aiheet vaihtelevat mikroihin ja ohjelmiin liittyvista alueista(Ohjelmointi, C, Pascal, MS-DOS, Hardware)
kauempana tekniikasta oleviin aihepiireihin (Elokuvat, Tiede, Jokes, Huuhaa). Elektronisen postilaatikon kautta voi esimerkiksi saada hyvinkin
nopeasti vastauksen vaikkapa johonkin ohjelmointiprobleemaan, jos vain joku muu boxin
kayttajista sattuu tietamaan vastauksen kysymykseen. Postilaatikossa on nimensa mukaan kaytettavissa myos postipalvelu, jolla kayttajat voivat
lahettaa yksityisia viesteja toisilleen - julkisille
keskustelualueille kirjoitetut viestithan ovat
kenen tahansa luettavissa ja kommentoitavissa.

olet ykkosjasenena jo jossain muussa Tietotekniikan liiton yhdistyksessa.)
3) Toimita taytetty lomake Tietotekniikan Liittoon, yhdistyksen toimihenkiloille tai postiosoitteella PC-Kayttajat ry., PL 494, 00101 Helsinki.
Kun lahetat liittymislomakkeen suoraan liittoon,
saat jasenetusi alkamaan ahdollisimman nopeasti,
jolloin alat saada mm. liiton jasenetulehtia.
Yhdistys kirjaa sinut jasenekseen ja liitto laskuttaa sinulta jasenmaksun jalkikateen.
4) Muista viela, etta yhdistys on yhta kuin sen
jasenisto. Osallistu siis tapahtumiin, kysele asioista, ja kerro myos omia tietojasi ja kokemuksiasi
toisille.
Toiminta

Yhdistyksen tarkeimmat toimihenkilot
Puheenjohtaja

Kimmo Ollikainen
90-85182234 (tyo)
90-315437(koti)
Sihteeri
Ari Rautiainen
90-8042 140 (koti)
Taloudenhoitaja Ari Jarmala
912-154423(tyo)

Lisatietoja yhdistyksen toiminnasta
Yhdistys yleensa: Kimmo Ollikainen, Tiistaikokoukset: Ari Jarmala tai Kimmo Ollikainen,
Julkisohjelmat: Raimo Janka, puh. 90-174 772 tai
Ari Jarmala.
Liittyminen yhdistykseen

1) Hanki Tietotekniikan liiton henkilo- tai yritysjasenlomake joko ylla mainituilta toimihenkiloilta tai mieluimmin suoraan Tietotekniikan
liitosta, Tulkinkuja 3, 02600 ESPOO, puh.
90-5121255.
2) Tayta lomake siina olevien ohjeiden mukaan.
Rastita ruuru "PC-Kayttajat" joko ykkos- tai
kakkosjasenen kohdalta. (Kakkosjasen olet, jos

* Yhdistys jarjestaa joka kuukauden toisena tiistaina klo 17 ATK-Instituutissa vapaamuotoisen
kokouksen, johon jarjestetaan alustus jostain
aktuellista aiheesta. Alustuksen jalkeen sana on
vapaa. Kokouksia ei jarjesteta kesakuukausina
eika aina tammikuisin.
* Seka kevat- etta syyskaudella jarjestetaan 3 - 4
yritysvierailua tai esitelmatilaisuutta, joissa kasitellaan etupaassa ajankohtaisia tuoteuutuuksia.
* Yhdistys julkaisee omaa jasenlehtea, PC-Kayttajaa, johon yhdistyksen jasenet ja muutkin
kirjoittavat artikkeleita kiinnostavista aiheista ja
ilmioista.
* Yhdistys yllapitaa omaa sahkopostilaatikkoa,
jossa on laaja ilmoitustaulualue, sahkoposti,
hyodyllisia tietokantoja ja lapsenmielisille oma
pelialue.
* Voit myos tilata julkisohjelmakokoelmia - ota
talloin yhteytta edella mainittuihin henkiloihin.
Yhdistyksen toiminnasta tiedotetaan aina kevatja syyskauden alkaessa joko jasenkirjein tai jasenlehden valityksella. Toiminnasta saa tietoja myos
sahkopostilaatikostamme.
Tervetuloa siis vireaan joukkoomme!
Yhdistyksen postiosoite on: PC-Kayttajat ry,
PL 494, 00101 Helsinki
5. lokakuuta 1992
PC-Kayttajat ry, Hallitus
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Windows 3.1
Tiistaikokous 12.5.1992. Tamankertaisesta tiistaikokouksesta tuli hyvin
vapaamuotoinen keskustelutilaisuus. Esitelmoijaksi lupautunut henkilo
ei ehtinyt paikalle, joten Ari Jarmala kertoi ja kokosi mielipiteita
uudesta Windows-versiosta.

Uusi versio on nopeuttanut mm. nayton paivitysta, levynkasittelya (32-bittinen tiedonsiirto ja uusi
versio SmartDrivesta) ja tulostusta.
Ohjelman mukana tulee kolme erilaista TrueType
-fonttia, jotka toimivat kaikissa Windowsohjelmissa ja tulostuvat myos useimmille kirjoittimille. True Typen ansiosta myos DOSikkunassa on mahdollista pienentaa kirjaimia.
TrueType -fontteja voi ostaa lisaa ja Adobe Type
Manager -fontitkin toimivat Windowsissa.
OLE-linkit (objektin ja objektin tehneen ohjelman valinen linkki) mahdollistavat mm. sen, etta
jos Write'lla on kirjoittanut asiakirjan, jossa on
valissa Paint Brush'lla tehty kuva, niin kaksoisklikkaamalla hiirella kuvaa, paasee sita muokkaamaan ko. piirrosohjelmalla.
Windows 3.1:ssa on tuki aanikorteille. Uusi piirre
on myos hannallinen hiiri, joka ei katoa nestekidenaytoissakaan.
Windowsin kayttoa helpottaa jo Maceista tuttu
Drag and Drop-periaate, joka tarkoittaa esim.
sita, etta tiedoston voi tulostaa tarttumalla siihen
hiirella ja viemalla sen Print Manager-ikonin
paalle.

Help-toimintoa on uudistettu ja Windows 3.1:ssa
on myos Tutorial. Ohjelman asennuksen voi
tehda taydellisena tai valitsemalla mita osia
otetaan mukaan.

Ongehnia ja puutteita
Ongelmia ilmenee, jos ei ole uutta versiota naytonohjainohjelmasta isompia nayttomoodeja varten
ja, jos SCSI-levyohjain on epayhteensopiva.
Puutteena koettiin, etta Windows ei tee asennuksen yhteydessa kaynnistystiedoista kopioita.
Reaalitila on poistettu. Helpista hakusanoja puuttuu ja avun loytaminen on hidasta.
Nopealla naytonohjainkortilla voidaan tehostaa
Windows 3.1:n kayttoa.
Anja Faven

Tiistaikokoukset marras- joulukuussa
Marraskuun tiistaikokous jarjestetaan ATK-Instituutissa 10.11.1992 klo 17.00 alkaen.
Tilaisuuden vetajana toimii Samuli Kaila & Lasse Kahara ja aiheena on ATK-koulutus.
Joulukuun tiistaikokous jarjestetaan ATK-Instituutissa 8.12.1992 klo 17.00 alkaen.
Tilaisuuden vetajana toimii Ari Jarmala & Anja Faven ja aiheena on elektroninen viestinvalitys.

Tervetuloa joukolla mukaan !

££££££&&&«
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Yritysvierailuja
lloisen (?) syyssateen ropistessa peltikattoon mieli palaa
taas sateilevan kauniiseen kevatpaivaan viime toukokuussa,
jolloin PC-KMyttajat ry suunnisti historiansa ensimmaiselle
pitkalle ekskursiolle, Suomen Turkuun.

pailijansa eurooppalaisten tietokonealan julkaisujen testeissa. Korkea hintataso veroittanee kuitenkin osansa asiakaskunnasta.
Turvallisuus
Ensimmaisena pysahdyspaikkanamme oli Saloran
monitoritehdas Salossa. Isantanamme toimi Helge
Tiainen, joka vastaa Euroopan myynnista.
Salora kuuluu Nokia-konserniin ja niin myos monitoritehdaskin, ICL-kaupoista huolimatta. Monitorit markkinoidaan pohjoismaissa turvallisella
Salora-merkilla, mutta muualla Euroopassa turvaudutaan tunnetumpaan Nokia-nimeen. Usean
maailmanmerkinkin logon takaa loytyy Salossa
valmistettu laatuluokan naytto.

Taman hetken kuuma aihe monitorialalla on tietysti ergonomia ja tyoturvallisuus yleensa. Euroopan yhteiso, yhdysvaltalaiset viranomaiset ja
etenkin Ruotsin virkamiesjarjesto TCO ovat kukin
osaltaan sekoittaneet keitosta kehittamalla omat
vaatimuksensa turvalliselle monitorille.

Meilla niin muodikkaan trendin mukaisesti Saloran
monitoritehdastakin johdetaan ulkomailta, Genevesta, jossa paamajaansa pitaa Nokia Consumer
Electronics.
Saloran monitoritehtaalla ei suostuta laman juoksupojiksi, vaan tuotanto on tasaisessa kasvussa:
1990:
1991:
1992:
1993:

>500 000 monitoria
<400 000 monitoria
>600 000 monitoria (ennuste)
>800 000 monitoria (ennuste)

Salora on pysynyt hyvin mukana tuotekehityskilvassa. Jo muinoin yhtio valmisti Euroopan ensimmaiset EGA-monitorit (1982) ja yha edelleen
Saloran tuotteet paihittavat "nimekkaammat" kil-

Salora on pyrkinyt mahdollisuuksien mukaan kehittamaan ankarimmatkin (yleensa ruotsalaisen
TCO:n) vaatimukset tayttavia vaihtoehtoja.
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Monitorien turvallisuusvaatimukset voitaneen kiteyttaa nain: valkkymaton kuvaruutu ilman heijastuksia ja ilman monitorista tulevaa haitallista sateilya.
Valkkymattomyys saadaan aikaan lisaamalla nayton virkistystaajuutta. Euroopan yhteison vaatimus
on >70 kHz. Tama arvo on saatu empiirisesti, eli
satunnaisesti valitusta koehenkiloryhmasta yli 80
% kokee tallaisen nayton miellyttavana silmilleen.
Heijastuksista paastaan eroon pinnoittamalla monitorin kuvaruutu sopivalla materiaalilla. Myos
kuvapisteiden kirkkaus vaikuttaa asiaan.
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pari tuntia. Monitorin edessa istutaan koko tyopaiva (j°Pa 8 tuntia) ja etaisyys on pahimmillaan
vain 30 cm.
Ja miksika televisio on paljon halvempi kuin vastaavankokoinen monitori? TV on massatuote,
jonka valmistuserat ovat huomattavasti suurempia
kuin monitorien. Monitoriputken vaatima tuotantotekniikka on paljon monimutkaisempaa kuin
vastaavan TV-kuvaputken.

Terveydestaan huolestuneelle PC- ja TV-narkomaanille voi viela muistuttaa, etta seka TV:n etta
monitorin sivuilla (ja takana) on huomattavasti
suurempi sateilykentta kuin etupuolella.

Tahan saakka kaikki on ollut suhteellisen helppoa.
Jaljellejaasateily.
Monitorit kehittavat kolmenlaisia haitallisia sateilykenttia: elektrostaattisia, magneettisia ja sahkoisia kenttia.
Elektrostaattisen kentan olemassaolon havaitsee
tokkaamalla sormella kuvaruutuun. Vaimea ritina
osoittaa, etta kyseinen monitori on joitakin vuosia
vanha. Elektrostaattinen kentta voidaan poistaa
maadoittamalla kuvaruudun pinta. Talloin ei ritinaa enaa kuulu ja ruudun pinta ei polyty ja likaannu niin pahoin kuin aikaisemmin.
Monitorien kehittamat magneettikentat voivat varahdella jopa 100 kHz taajuudella. Magneettisten
kenttien vaarallisuutta kuvaa se, etta USA:n EPA
("ymparistoministerio") rinnastaa ne takavuosien
supermyrkkyyn dioksiiniin. Magneettikenttia voidaan vaimentaa neutraloimalla ne sopivasti sijoitetulla vastakkaisella kentalla.
Monitorien sisaltamat suurjannitekomponentit
seka virtalahde muodostavat voimakkaan sahkokentan, jota on vaikea poistaa. On mahdollista
pinnoittaa kuvaruutu sopivalla tavalla kentan vahentamiseksi. Saloralla on tahankin ongelmaan
omat ratkaisunsa.
Miksi monitorin turvallisuuteen on kiinnitettava
enemman huomiota kuin TV-vastaanottimeen?
TV:n katseluetaisyys pienessakin huoneessa on
yleensa 2-3 metria ja katseluaika paivassa vain

Mielenkiintoisen tietopaketin taydensi Nokian
omistaman Inselen pikaesittely. Insele on PC-alan
yritys, joka myy luonnollisesti myos Saloran nayttoja.
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Turku

P.S. Tata kirjoitettaessa uutisoitiin, etta IMPData
olisi luopumassa kaksihintajarjestelmasta. Talloin
kaikki asiakkaat saisivat laitteensa heti ja samalla
listahinnalla.

Salosta joukkueemme suunnisti Turkuun, jossa
totesimme ainakin kauppatorin ja (Suomen ainoan
kunnollisen) kauppahallin olevan paikallaan. Tauon jalkeen matka vei Saukonojantielle, josta loytyi
uudennakoisesta rakennuksesta yritys nimelta:

IMPData

Ekskursiomme paatteeksi siirryimme Turun kyljessa kyyhottavaan Kaarinan kuntaan, jossa Hartwallin panimo on toiminut jo pitemman aikaa. Allekirjoittanut entisena turkulaisena muistaa viela
Auran Panimon tois1 pualt jokke. Nykyisin ei siis
panimotoimintaa ole lainkaan Turun kaupungissa.

Ruotsalaisen IMPDatan tuotemerkki levisi Suomeen vuonna 1986. Yritys otti kayttoon kaksihintajarjestelman, jolloin asiakas saattoi lunastaa laitteensa heti tai odottamalla tietyn toimitusajan (1-2
kuukautta) saastaa selvan summan rahaa.
IMPDatan tuotemerkit Copam seka (edullisempi)
IMP edustivat aikanaan omaa hintaluokkaana
(merkkituote kloonihintaan).
Vuosien aikana IMPData on lihonut tayden palvelun yritykseksi, jonka uusimmasta myyntiluettelosta loytyvat niin mikrot, oheislaitteet kuin ohjelmistotkin. Valikoimiin kuuluvat myos "Ingemar
Johanssonin testaamat" teollisuusmikrot. Tuki on
jarjestetty nykytyyliin maksullisen 9600-numeron
kautta. Hintatasoltaan IMPData ei ehka enaa valttamatta ole "kloonitasoa".
Ruotsin emoyhtio on jaanyt nurkanvaltaajien sun
muitten "kehitys"yhtioitten jalkoihin, joten Suomen IMPData seisoo nyt omilla jaloillaan. Ja se
yhtion virallinen nimi ei muuten sitten ole IMPData vaan Genine Oy.
Turun paakonttorissa saimme myyntipaallikko
Hani Palsilan johdolla tutustua yrityksen toimintaperiaatteeseen ja tuotevalikoimaan. Kiitokset
IMPDatalle.

Perilla meidat otti isalliseen hoivaansa Mauri Luukanen, jonka asiantunteva opastus ympari laajahkoa tehdasaluetta (tietotekniikkaakin loytyi!) oli
piste iin paalle kevatretkellamme. Vierailun paatteeksi saimme tutustua Hartwallin tuotteisiin
omakohtaisesti (tekee ne Coca Colaakin...!). Kiitamme ja pokkaamme.

Jari Tuomi, PC-Kayttajat ry
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PC-TOHTORI
PC-TOHTORI
PC-TOHTORI
- PC-huolto (paikan paalla!)
- PC-tuki (kadesta pitaen!)
- PC-tarvikkeet (kotiovellesi!)
Palvelupuhelin: (90) 505 4671
Telefax:
(90) 505 4672

PC-KAYTTAJA 3 / 92

S I V U 10

f

jMP^^^i
P***1* i«f||

%.,!%/
ijj|^

V

ijMSfliliiiifcfc

C-KayttJgat r.y. uudetjasenet
uhtikuu - elokuu 1992
lolussi
'annaa
Losonen
lorttinen
ankka
elin
uominen
*
r'
uorelma
istola
[alonen
saksson
akitalo
ittomaki
^airamo
^artaslammi
Lomssi
amberg
lanninen
lichelsson
lykkanen
lantyla
etaja
ulkkinen
.otonen
aarelma
imola
iren
orssonen
ynkkynen
inikara
Hpi
conen
evanen
skelinen
.ouhiainen
.ousku
irvio
ensaari
iltimen

Gian Donate
Eeva Kristiina
Jari Dmari
Eeva Kaarina
Harri Armas
Risto Holger
Tapio J.
Mika Esko
Kalevi
Aappo J.K.
Tom Christian
Ismo
Pia Elina
Jaakko E.
Tuija Inkeri
Kari Juhani
Sirkku M.
Pentti Emil
Peter Anders
Mirja Inkeri
Jukka Samuli
Ari Olavi
Ismo Olavi
Ari-Heikki
Matti Kalevi
Tommi Henrik
Raimo Juhani
Jaana Helena
Timo Tapio
Anja Helena
Esa J.S.
Antti
Tuomas Juhani
Jouko Armas
Kitnmo Samuel
Kimmo Kalevi
Teijo Tarmo
Lauri Erkki
Isto R. T.
•» j-'i

-•—i
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ESPOO
ESPOO
ESPOO
ESPOO
ESPOO
ESPOO
ESPOO
ESPOO
HAMINA
HELSINKI
HELSINKI
HELSINKI
HELSINKI
HELSINKI
HELSINKI
HELSINKI
HELSINKI
HELSINKI
HELSINKI
HELSINKI
HELSINKI
HELSINKI
HELSINKI
HELSINKI
HELSINKI
HELSINKI
HELSINKI
HELSINKI
HELSINKI
HYVTNKAA
HAMEENLINNA
JOENSUU
JYVASKYLA
KEMI
KERAVA
KERAVA
KOLARI
KOUVOLA
LAPPEENRANTA
T~* O T^/~\ /"^

Huuhilo
Karvinen
Rantala
Vainio
Pieti
Heikkinen
Ingman

Arto Juhani
Timo Pekka
Markku Tapani
Terho Kalervo
Risto Tapani
Arto Kalevi
Jan Peter

LAPPEENRANTA
LAPPEENRANTA
LOIMAAKK
NURMIJARVI
PATTIJOKI
RHHIMAKI
SODERKULLA

Hpinn
11C1±1U

Sakari
OaAxlll

TAMPPTJP
1 /Alvll HJIXI-;

Kujansuu
Siivonen
Talja
Kovanen
Kylliainen
Koski
Ryynanen
Tilander
Torppa

Joni Tapio
Timo Tapio
Jouni Pekka
Timo Tapio
Raija Aulikki
Pentti Olavi
Juha Antero
Sami Antero
Janne Kustaa

TAMPERE
TURKU
TURKU
VAASA
VALKEALA
VANTAA
VANTAA
VANTAA
VETELI

Yhteensa 56 uutta jasenta

PC-Kayttajat ry:std eronneita jasenid tdmdn
vuoden aikana - tdhdn mennessd on ollut 160 kpl.
Ndistd maksunsa maksamatta jdttaneiden (erotetut) osuus oli 112 ja itse eroamisesta ilmoittaneita
•w
loput.
Tietotekniikan liitto todellakin odottaa suhteellisenpitkdanja Idhettdd tiemmd kolme maksukehoitusta ndille rdstildisille ennen rekisteristd poistoa.

Jasenmaara, jasenlajit ja opiskelgajasenyys
Yhdistyksen maksanut jasenmaara 31.8.-92 oli
1144 jasenta. Tama on virallinen Tietotekniikan
liiton toteutumatarkastelun lukuarvo ja taman
jasenmaaran mukaan liitto mm. tilittaa yhdistyksen saatavat jasenmaksuosuudet.
Nyt, kuukautta myohemmin ja lisattyna ennestaan
maksussaan viivastyneiden jasenten maaralla
jasenrekisteri osoittaa ~1200.
Joku saattaa olla ajatellut miten henkilojasenet
oikein jaotellaan Tietotekniikan liitossa ja ta'ta
kautta myos PC-Kayttajat r.y.:ssa suhteessa jasenmaksuun ja mitka seikat siihen vaikuttavat:
Tietotekniikan liiton j a sen jasenyhdistysten
jasenkausi on kalenterivuosi (tammikuu - joulukuu).

HHHRS^
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Jasenmaksu sisaltaa lehdet Tietoviikko ja
MikroPC tai Tietoverkko.
1. Tietotekniikan ammattilaiset - jasenmaksu 220,-/v
2. Opiskelijajasenet - jasenmaksu 100,-/v.

Muuten sama paitsi ei jasenlehtia:
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Perhejasen
Perhejaseneksi voi liittya mikali
samassa perheessa on joku muu
varsinaisena jasenena. Talloin
jasenetuina tarjotaan yhdistyksen
omat jasenpalvelut.

3. Lisajasenyys - jasenmaksu 50,-/v.
4. Perhejasenet - jasenmaksu 50,-/v.

Jasenmaksut tulevat pysymaan ennallaan 1993.
Varsinainen jasen
Tietotekniikan ammattilaiseksi luetaan varsinaiset
henkilqjasenet (ensisijaisjasenyys), jotka joko itse- tai
tyonantajan toimesta maksavatjasenmaksun.
Opiskeluat
Opiskelijajaseneksi paaseejos opiskelumuoto ja opiskeluaika tayttavat
vaadittavat kriteerit:
- opiskelijajasenyyden edellytyksena on koko
kuluvan kalenterivuoden paatuiminen opiskeleminen (kokopaivaopiskelu), joka tulee osoittaa
oppilaitoksesta saatavalla opiskelutodistuksella.
Todistuksesta tulee kayda ilmi my 6s opintojen
paattymisaika.
Ditaopiskelijoita tai muutoin tyon ohessa opiskelevia ei hyvaksyta opiskelijajaseniksi.
Lisajasenyys
Henkilo voi halutessaan olla useamman yhdistyksen jasen yhtaaikaa.
Talloin ban maksaa koko jasenmaksun yhdistykseen, jossa on ensisijaisesti ja lisajasenmaksun jokaiseen muuhun yhdistykseen. Tietotekniikan liiton jasenedut ban saa
vain ensisijaisjasenyydestaan, mutta lisajasenyys
johonkin muuhun yhdistykseen antaa oikeuden
saada ko. yhdistyksen muut jasenedut.

Tasmennysta ja lisatietoa opiskelyajaseniksi
pyrkiville:
Kaikki mita Tietotekniikan liittymislomakkeessa
lukee pitaa paikkansa my 6s opiskelijajasenten
osalta. Eli esim. jos jaseneksi liitytaan 1.7. jalkeen
kuluvaa vuotta, on jasenmaksu puolet vuosimaksusta.
Esimerkkeja:
1.
Opiskelu kestaa 1.7.1992 - 30.6.1993 ei oikeuta
opiskelijajasenyytta kuin ajalle 1.7.1992 31.12.1992 (=50mk). Taman jalkeen jasenelle
lahetetaan nonnaali henkilqjasenlasku alkaen
1.1.1993, mikali han sita ennen ei todista opiskelun jatkuvan 1993 loppuun.
2.
Opiskelu kestaa 1.7.-92 - 31.12.1993 oikeuttaa
Opiskelijajaseneksi koko ajalle ja laskutus on
kahdessa osassa 1.7.-92 - 31.12.1992 ajalta ensin
50mk ja tammikuussa koko vuoden -93 maksu
lOOmk.

On hyva lahettaa opiskelutodistus yhtaaikaa liittymislomakkeen kanssa (koskee uusia jasenia).
Lisaksi on tarkeaa pyytaa sellainen opiskelutodistus, josta nakyy selvasti opiskelun paattymispaiva.
Pelkka lukukausien tai lukuvuosien tarkkuudella
ilmoitettu opiskeluaika todennakoisesti aiheuttaa
ns. limbo-palautumisen tarkennuspyyntoineen.
Ennestaan opiskelijasenina oleville lahetetaan
lahiaikoina pyynto todistaa opiskelun jatkuvan
em. tavalla. Jos olet opiskelijasen voit toimia jo
taman luettuasi ja toimittaa opiskelutodistuksen
PC-Kayttajat ry:hyn 6.11.-92 mennessa - osoite
on taman lehden kannessa.
Ari Rautiainen 4.10.-92
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Talla kertaa en kirjoitakaan erillisia
artikkeleita vaan yhden ison Kysymykset -palstan,
joka kattaa elaman, universumin ja kaiken.

Missa levyvalimuistin pitaisi sijaita? Tama yksinkertainen kysymys herattaa jatkuvasti laajaa
kinaa siella, missa alan harrastajat
tapaavat tai keskustelevat. Peruskiista koskee sita, pitaako valimuistin sijaita mikron RAM-muistissa
emolevylla vaiko levyohjeimella.
Keskustelujen tuloksena on saatu
aikaan jonkinlainen linnarauha:
DOS-koneessa kannattaa kayttaa
ohjelmallista valimuistia ja koneen
omaa RAM-muistia. Muilla
kayttojarjestelmilla taas levyohjaimella sijaitseva valimuisti puolustaa paikkaansa siksi, etta se on taysin
lapinakyva eika siis tarvitsemitaan
ohjelmaa toimiakseen. Tosiasia on,
etta ohjelmallinen RAM:ssa oleva
valimuisti on paljon halvempi kuin
levyohjaimella oleva, lisaksi se on
ainakin ISA-vaylaisissa mikroissa
nopeampi kuin ohjaimella oleva
(sama lienee totta myos EISA:lla).
Lasketaanpa hieman esimerkkeja: valimuistiohjelma niaksaa 300
- 600 mk. Se tarvitsee RAM-muistia 4 MB, joka maksaa SIMM:eina
jo alle 200 mk per mega eli 750 mk.
Neljan megatavun valimuisti tulee
siismaksamaann. 1200mkLisaetu on viela se, etta tarvitessaan (ja
halutessaan) voi hankittua RAMmuistia kayttaa muihinkin tarkoituksiin kuin pelkastaan valimuistiksi (vrt. Smatrdrvrn kyky luovut-

taa osa valimuistista Windowsille),
mika ei ole mahdollista, jos valimuisti sijaitsee levyohjeimella.
Tahan verrattuna valimuistilla varustettujen levyohjaimien hinnat
ovat poyristyttavia: 4 MB:lla hinnat ovat 5000 - 10000 mk - tosin
talloin saa SCSI-ohjaimen. SCSI ei
ole arvo sinansa ainakaan PC:ssa.

Edellisella palstallani referoin
keskustelua mustesuihkutulostimien paperilaaduista - talla kertaa
on aiheena muste. Nyt on nimittain
yllattaen havaittu, etta mustesuihkarien omistajat voivat saastaa suutet
summat rahaa, jos tayttavat kasetit
itse musteella sen sijaan, etta ostavat uusia kasetteja. Kasettien
tayttohan on sinansa tuttua jo Canonin koneistoon perustuvista laserkirjoittimista, joissa varijauhetta voidaan lisata tyhjenneisiin kasetteihin. Sama patee myos mustesuihkuktrjoittimien kasetteihin.
Suihkarihan on kohtuullisen
edullinen hankkia varsinkin suhteutettuna hyvaan tulostusjalkeensa.
Mutta itse tulostaminen on ollut
kallista, koska esim. HP:n laitteissa yhdella kasetilla saa n. 500 sivua
ja kasetin hinta on ollut 150 mk.
Sivun mustekustannukseksi on tullut n. 30 pennia. Nyt tosin kasetin
saa jo 100 mklla joistakin liik-

keista, mutta tamakaan alennus ei
ole mitaan sen rinnalla, mita voidaan saavuttaa tayttamalla kasetit
itse.
Kaupan on mustepulloja, joista voi pursottaa mustetta HP:n
kasetissa olevan pikkuruisen reian
lapi kasetin sisaan. Jotkut kayttajat
ovat kertoneet tayttaneensa tavallisen kasetin jopa kuusikin kertaa.
Tarkoitusta varten erityisesti sopiviin pulloihin pakattua mustetta
myydaan 65 mk per tayttokerta
(Tieto-Porvoo, Kores, Rahmquist).
Mielenkiintoisinta on kuitenkin se,
etta kasetit voi tayttaa aivan omatoimisestikin: tarvitaan injektioruisku (apteekista muutamalla markalla, tai jokin vastaava ohutkarkinen
laite) ja sopivaa mustetta (Pelikan
tai Sheaffer Jet Black Permanent
Skript), joka maksaa alle 50p millilitralta. Deskjetin mustekasettiin
meneen. 18 ml mustetta, joten talla
viisiin hinnaksi tulee vain n. 9 mk
per tayttokerta. Talloin tulee tulostesivun mustan hinnaksi vaatimattomat 2 pennia.
Kannattaa muistaa, etta kasetti on taytettava heti, kun ensimmaiset musteen loppumisen
merkit alkavat nakya, koska muuten mustesuuttimet tukkeutuvat
pilalle.
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Myos DeskJet 500C:lle on
tayttopakettteja: taytettava kasetti
taynna mustetta ja 3 varipulloa
(sininen, magenta, keltainen), joista kustakin saa kobne tayttoa, maksaa
yhteensa 470 mk. Tama ei sinansa
viela ole halpa, koska nelja tavallisla kasettia maksaisi n. 600 mk, mutta
lisavarit maksavat sitten enaa 110
mk per pullo, josta riittaa kuuteen
tayttoon eli varikasetin tayttohinnaksi tulee vain 55 mk. Selvittamatta
on viela, voiko tavalliseen varikasettiin porata tayttoreiat ja nain
saastya kalliin tayttokasetin hankinnalta.
Muun inerkkisten mustesuihkukirjoittimien
kasettien
tayttamisesta ei ole tietoa, mutta
jos jokuCanonin tai muun omistaja
tasta innostuu, niin olisimme kiinnostuneita kuulemaan kokemuksia
vaikkapa seuraavassa PC-Kayrtaja
lehdessa.

Usenet News- seka sahkopostipalvelut ovat tulleet purkkiin tarjolle. Yhdistyksen hallitus paatti
pitkan jahkailun jalkeen syyskuun
kokouksessaan, etta PC-Kayttajat
ry liittyy FUUG ry:n jaseneksi, mika
on edellys sille, etta News-ja postipalvelut saadaan suoraan FUUG:in
koneelta eika niita tarvitse kerata
usein epaluotettavien ja erityisesti
hitaiden Fidonet -kaytavien kautta.
FUUG on siis Suomen UNIX
kayttajain yhdistys (FUUG) ry, joka
oli ainoa mahdollisuus saada toimivat NEWS -palvelut purkkiimme.
Usenet News on kansainvalinen, koko pallonlaajuinen, julkinen keskustelufoorumi. Se jakaantuu nyt kai jo noin kolmeentuhanteen eriaiheiseen konferenssiin,
joihin ko. aiheesta kiinnostuneet
kirjoittavat kysymyksiaan, mielipiteitaan ja kommenttejaan. Keskimaarin viesteja nyyssissa (<News) liikkuu paivittain luokkaa

muutama kymmenen megatavua.
Kaikkea ei onneksi tarvitse lukea,
koska konferenssijaottelu auttaa
keskittymaan kiinnostaviin aiheisiin.
PCUFraan on noista tuhansista alueista tilattu nyt n. 600, joista purkin kayttajat voivat valita
kiinnostavat seurattavikseen. Myos
uusia alue-ehdotuksia voi esittaa.
Ahnehtia ei kannata, koska muuten
kaikki aika menee nyyssien lukemiseen.
Viestien lahetys nyysseihin
saatiin toimimaan syyskuussa, eli
FOLLOWUPit ja POSTit toimivat. Koska olemme uusia alalla,
purkin sysopit (<-systeemioperaattorit) tarkasta vat kmsorisesti Newsseihin lahetetyt viestit, jotta valtyttaisiin suuremmilta mokilta. Koska
nyysseilla on useita lukijoita (1E6),
ei ole mukavaa saada muutamaa
sataa fleimia (<-flame (engl.), haukku, kiivastuksissa kirjoitettu viesti)
muilta lukijoilta, jos on sattunut
kirjoittamaan mauttomasti tai esim.
vaaralle alueelle tai vaikka suomeksi englanninkieliselle alueelle.
Newseja luetaan Henrik Ahlgrenin (pablo) kirjoittamalla Newsohjelmalla, josta apua HELP-komennolla. Jaljempana on muuten
muutamia esimerkkeja purkkiin
tule vista alueista: otin listaan kuudestasadasta alueesta kylmasti joka
kymmenennen esimerkiksi aiheista.
alt.alien. visitors
alt.cyberpunk.tech
alt.hackers
alt.pagan
alt.sex
alt.sources.amiga
alt.tv.simpsons.itchy-scratchy
comp.archives
comp.binaries.ibm.pc.wanted
comp.databases.theory
comp.dcom.modems
comp.lang.clos
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comp.lang.lisp
comp. lang.postscript
comp.music
comp.os.ms-windows.announce
comp.os.msdos.pcgeos
comp.os.v
comp.security.announce
comp.sources.hp48
comp.sys.amiga.applications
comp.sys.amiga.programmer
comp.sys.ibm.pc.digest
comp.sys.mac.comm
comp.sys.sgi
comp.unix.amiga
comp.unix.programmer
comp.unix.xenix.sco
eunetjokes
fidonet.sf.pc

fidonet.sf.tietoliikenne
news.announce.newusers
rec.arts.startrek.tech
rec.games.mud.tiny
rec.hunting
sci.astro.fits
sci.edu
sci.geo.meteorology
sci.med
sci.physics.fusion
sfhet.aloittelijoille
sftiet.atk.kulttuuri
sfhet.atk.unix
sfhet.harrastus.biljardi
srhet.harrastus.partio
sfhet.harrastus.valokuvaus
sfhet. keskustelu.huumori
sfhet.keskustelu.skeptismi
sfhet. lists.earn-ip
sfhet.lists.nuts
sfhet.opiskelu.sospsyk
sfhet. tiede.bio.kasviekol.info
sfhet.tiede.didaktiikka
sfhet.tiede.nonlinear
srhet.tietoliikenne
sfhet.tori.ostetaan
FUUG:in jasenyys tuo purkkia kayrtaville jasenillemme myos
oman sahkopostiosoitteen, joka
muodostetaan kunkin kayttajan
omasta tunnuksesta ja purkin osoitteesta. Esim. minulle se on
"jarmala@pcuf.fi". Sahkopostia voi
seka lahettaa etta vastaanottaa.
Aiheesta enemman joulukuussa.
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TIFF, GIF ja JPEG ovat
edustajia kuvaformaattien lukuisassa legioonassa. Kysyttiin: "Mika
on TIFF?" Vastattiin: "Sen kun tarkasti tietaisikui." TIFF on hyvin
yleinen kuvamuoto, mutta se karsii
jonkinverran siita, etta muodon
alalajeja on vuosien varrella siunaantunut niin monia erilaisia, etta
koskaan ei voi olla varma, kykeneeko jokin tietty ohjehna kasittelemaan jotain tuntematonta TIFFia. TIFF-kuvan pakkaustapoja on
ainaldn kuusi, erilaisia alaluokkia
nelja ja kaiken lisaksi kuva voi olla
1-, 4-, 8-, 12- 24- tai 32-bittinen.
Pahimmassa tapauksessa erilaisia
TIFF-muotoja voi olla perati 144
erilaista. Hiih.
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Tavallisesti on kuitenkin niin,
ettaesim. skanneri (<-kuvanlukija)
tekee TIFFeja, jotka skannerin
mukana tullut kuvankasittelyohjelmisto oikein hyvin sulattaa. Mutta
jos nuo kuvat siirretaan jonnekin
muualle, eri ohjelmalla kasiteltaviksi, saattaa vastaan tulla yhteensopivuusongelma: ohjelma ei yminarra
kuvissa kaytettya pakkaustapaa
esimerkiksi. Tama siis vain tiedoksi, etta sudenkuoppia on.
Olen aiemmin mollannut netissa JPEG -kuvamuotoa. En enaa,
koska sain kasiini hyvan katselulaitteen eli ohjelman, joka osaa
kvantisoinnit ja rasteroinnit niin,
etta ruudulle tulee JPEGLstakin hyva

Esimerkki sdteenheittokuvasta

kuva. Ohjelma on DVPEG, jonka
saa nyt myos PCUF:sta. Aiemmin
kaytin katseluunkin yleissahasirppimelsselikanki -Image Alchemya,
mutta se ei osaa esittaa JPEGia
siististi ruudulla. Muuten se kylla
on hyva.
JPEG siis on kuvan tallennusmuoto, joka kykenee pakkaamaan kuvan jarkevan kokoiseksi
tiedostoksi eli siis pieneen tilaan.
Pakatessaan voi valita, millaisen
kuvanlaadun haluaa saada: mita
pienempaan tilaan kuvan haluaa
tunkea, sita huomommaksi kuvanlaatu tietenkin tulee. 24-bittisen
taysvarikuvan saa kuitenkin pakatuksi vaikeuksitta kohnaskymme-
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nesosaan alkuperaisesta koostaan
laadun juurikaan heikentymatta.
Sadasosaankin pakkaus onnistuu,
mutta silloin laatu jo silminnahden
karsii. Seuraavassa esimerkkeja
saman, sateenheitto-ohjelmalla
lasketun, 1024x768x24b -kokoisen
kuvan vaatimasta levytilasta.
Enaa JPEGissa on vain yksi
haitta - kuvat ovat hirmuisen hitaita
purkaa ainakin GIFfiin verrattuina.
Jotta hihojen palamiselta valttyisi,
pitaisi nykyisten huippumikrojen
nopeus nostaa viela kymmenkertaiseksi. Siis vasta viiden vuoden
paasta JPEGit ovat siedettavia.

Kauden kiusa -sarjassa esitellaan jokin sellainen ominaisuus,
jonka takia Pihtiputaan mummo ei
aivan viela voi siirtya rietoyhteiskunnan jaseneksi. Sarjaan on aiemmin jo kuulunut mm. skandi-, ohjain- ja niin poispain ongelmia.
Tamankertainen ei ole vakavimmasta paasta, mutta onpahan kui-

Talletustapa

GIF
JPEG
JPEG
JPEG
JPEG

Siis. Windows 3.1:n esittelemat True Type -fontit ovat kylla
napsia edellyttaen, etta kayttaa
pelkastaan niita. Suohon pulahtaa
heti, jos joutuu kayttamaan esim.
kahdessa koneessa toisessa True
Typea ja toisessa vaikkapa Windows 3.0:lle laadittuja Type Manageria tahi Faceliftia. Ensinnakin
fontit kun eiva't ole samoja, niin
niilla ei tietenkaan ole samoja
nimiakaan. Kun siirtaa esim. teksin
tai taulukon koneesta toiseen, ei
koskaan voi olla varma, minka
nakoisena tiedosto tulee esille.
Kirjasintyypit menevat saannonmukaisesti enemman tai vahemman
vinksalleen ja ei auta muu kuin
muokata tekstit uudelleen edes jollain tavoin jarkevaan malliin. Ja
sama toisinpain, jos tiedosto siirretaan takaisin.

valttamatta pysy. Sama teksti tai
taulukko tulostuu kirjoittimella A
oikein hy vin, mutta annas olla, jos
yritat tulostaa sita kiireessa viisi
minuuttia ennen tarkean kokouksen alkua jollakin toisella tulostimella: marginaalit, rivin-ja sivunjaot ovat pain peeta. Kirjoitin vain
nokottaa muka viattoman nakoisena siina poydankulmalla ja on
kuin ei mitaa'n silla aikaa, kun toinen joutuu muotoilemaan hiki paassa
koko tyonsa uudestaan juuri tuolle
nirsolle tulostimelle sopivaksi.
Kasittakseni ainoan kunnon
ratkaisun naihin ongelmiin tuovat
Post Script -khjoittimet, joilla ainakin pitaisi olla niin, etta tuloste
on samankokoinen ja paapiirteiltaan
myos samannakoinen riippumatta
siita, milla kirjoittimella se tuupataan paperille.

Vaikka fontit pysyisivatkin
jarjestyksessa, niin ktrjoittimet eiva't

Varit

kB

2361
1259
2379
352
moitteeton laatu
97
74
hyva laatu
35
tyydyttava laatu
nakee, mista on kyse 18

Pakkaamaton TIFF
LZW-pakattu TIFF
Pack -bits TIFF

tenkin olemassa: fontti- ja mittasuhde-erot.
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kB
kB
kB
kB
kB
kB
kB
kB

24
24
24
8
24
24
24
24

bit
bit
bit
bit
bit
bit
bit
bit

Purkuaika, a

128
106
130
11
150
142
138
130

An Jarmala 29.9.1992
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Syyskuun lehtikatsaus

Samuli Kaila

Kotimaiset ja ulkomaiset PC-lehdet ovat harvinaisen yksimielisia
paivanpotttavista aiheista. MikroPC ja Tietokone tuntuvat olevan
ajan hermolla. PC Magazinen testit ovat laajoja - liiankin laajoja:
kuka viitsii lukea yli kuudenkymmenen lahes samanlaisen koneen
yksityiskohtaisia suorituskykyeroja kymmenia sivuja.

Magazine testaa 63 DX2 -prosessorilla varustettua konetta. DX2 on
sisa'isesti 50 MHz:n 486, mutta ulkoisesti riittaa 25 MHz. Overdrive prosessori eroaa DX2:sta siten, etta se
on tarkoitettu kaytta'jan itsensa asennettavaksi 486SX:n
vapaaseen kantaan. Lehti toteaa, etta DX2:n
suorituskyky on keskima'a'rin 92 % aidon 50 MHz:n
suorityskyvysta ja etta DX2 on siten hyva ratkaisu
halpana tehon parantajan. Testissa oli EISA- ISA-ja
pari MCA-va'ylalla varustettuja konetta. Taman tehoisista koneista todettiin, etta' ulkoista prosessorin
valimuistia tarvitaan 128 kT. Ylivoimaisesti paras
nayto'nohjain oli Compaqin QVision, toisena ATI
Graphics Ultra ja sitten liuta S3-ohjaimia. Tseng
ET4000 oli hyva DOS-sovelluksissa. Vaylan tyypiUa
ei testeissa ollut vaikutusta kovalevyn nopeuteen.

PLUS on iso (430 s.) englantilainen.
Lehdessa testataan kuutta OverDrivekonetta. Quattro Pro For Windowsia
verrataan Excel 4.0:aan. "Notebook"
on luontevampi kuin "Workbook",
grafiikan kaytto' ei yhta joustavaa. Testaaja kallistuu
lievasti QPW:n puolelle. Naiden lisaksi lehdessa testataan pienia' mustesuihkukirjoittimia ja nopeita modeemeja. Ohjelmistoista vertaillaan Nortonin Desktoppeja,
Xtree for Windows ja XtreeGold ynna Windowsin File
Manageria. Toinen aihe on Windows-tietokantojen
kehittamisvalineet CodeBase 4.5, Q+E Database/VB
1.0.2, Experience 1.1 ja ObjectVision 2.0. Toimitus
pita'a' eniten CodeBasen tehosta ja ObjectVisionin
helppoka'yttoisyydesta.

Winodws-vihje: Ikkunan Maximize - Restore nappulan sijasta voi kaksoisnapa'yttaa otsikkopalkkia. Osumatarkkuus on paljon parempi.

Taman lehden mukana tulee aina korppu. Nyt mukana
oli mm. Friday -niminen PIM (Robinson Crusoen
palvelijan mukaan nimetty Personal Information
Manager) ja File Express 5.0, helppokayttdinen ja
erittain nopea kortisto-ohjelma.

Muuta: Verkonhallintaohjelmistoja, lahinna NetWarea varten.
Halpoja integroituja ohjelmistoja: kahdeksan
tuotetta testissa'. Toimituksen valinta: Microsoft Works
for Windows 2.0.
SQL-Databases: High-Powered, High-Priced.
Vakiopalstat.
Koko lehti 575 sivua, 23 mk.

WORLD kumma kylla testaa 486-viritelmia'. Lisaksi
lehti
kertoo
Windows-shareware-ohjelmista ja antaa Windows-ohjeita.
Toimittaja
kehuu Paradox for Windowsia ja
toteaa sen vaativan suorituskykyisen koneen.
Kovalevykatsaus 200 MT:n sarjassa.

Tassa ja muissakin ta'man katsauksen lehdissa on arsyttavan
edullisia tarjouksia amerikkalaisille mm.
AmiPro 3.0:sta ja Microsoftin FoxPro:sta ja sen palvittamisesta uudempaan versioon.

PC

Computing lehti ostaa kuluttajan
kanssa Windows-PC:n. Kertomus tosi
Windows-PC:sta, jossa on mm.
64MT RAM ja TurboDisk -kortti:
hakuaika 170 ns, 48 MB, $3650.
Lehdessa' on paljon DOS- WP- ja Windows-ohjeita ja
neuvoja laitteiden hoidosta. Artikkeli SCSI-laitteiden
kytkemisesta.
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AANITUOTTEET PAHKINANKUORESSA

Aanituotteet mahdollistavat joustavan puhelinpalvelun tarjoten parempaa palvelua kustannuksia saastaen. Tietokoneen ja puhelimen
muodostama palveluyksikko pyorittaa puhelinpalvelua vasymatta ympari vuoden kaikkina
kellonaikoina.
Tyypillisia aanituotteiden kayttoalueita ovat
erilaiset
automaattiset
puhelinpal-velut:
tilauspalvelut, tuote- tai asiakasinfopalvelut,
erilaiset raportointijarjestelmat, varaus- tai vikailmoituspalvelut, automaattiset puhelinvaihteet ja
puhelinposti. Automaattisen puhelinpalvelun
perusideaa:
Kayttaessaan
automaattista
puhelinpalvelua asiakas kayttaa puhelimensa
nappaimistoa valintojen tekemiseen samaan
tyyliin kuin esim. pankkiautomaattia kayttaessaan. Valintoja tehdessaan asiakas liikkuu
puurakenteessa, joka on esim. kuvan 1
kaltainen.

ALOITIISVIESTI
1. VALITSE

1

2. VALITSE 2

1. VALITSE A

1. VALITSE N

2. VALITSE B

2. VALITSE K

3. OHIEEN UUSINTA

3. OHIEEN UUSINTA

0. PALUU

0. PALUU

kuva 1.

Jarjestelman antamien selvakielisten ohjeiden
avulla asiakas osaa puhelimen numeronappaimia
painamalla liikkua rakenteessa kohtaan, josta
hanen toivomansa palvelumuoto loytyy.

ESIMERKKI 2. TILAUSPALVELU
Kun
asiakas
soittaa
automaattiseen
palvelunumeroon, ban kuulee selvakielisen
opasteviestin, joka on aanitetty tietokoneen
kiintolevylle.
Hyvaa paivaa! Tama on Yritys Oy:n
automaattinen puhelinpalvelun paavalikko.
Valinnalla
1
paaset
selailemaan
tuoterekisteriamme, valinnalla 2 paaset
tilauspalveluum-me ja valinnalla 3 voit tilata
esitteita
ja
jattaa
asiakaspalautteita.
Valinnalla
0 kuulet
taman
opasteen
uudelleen.
Asiakas painaa nappulaa 2.
Olet Yritys Oy:n tilauspalvelussa. Valinnala 1
voit sanella tilauksesi. Mainitse tilatessasi
tilausnumero ja kappalemaara, seka niniesi ja
osoitteesi. Voit tilata samalla kertaa useita
tuotteita. Valinnalla 2 voit peruuttaa jiuiri
sanelemasi tilaukset. Valinnalla 3 paaset
paavalikkoon. Valinnalla 0 kuulet taman
opasteen uudelleen.
Asiakas painaa nappulaa 1.
Kun kuulet aanimerkin, voit sanella
tilauksesi. Valinnalla 2 voit mi I loin vain
sanelusi
aikana
keskeyttaa
tilauksen
tekemisen. Valinnalla 9 ilmoitat, kun olet
sanellut kaikki tilaamasi tuotteet.
Asiakas sanelee tilauksensa: Muoviampari, 1000
kpl, Matti Meikalainen, Oikotie 2, Helsinki. Ja
painaa nappulaa 9.
Tilauspalvelu on vastaanottanut
Kiitos kuuleiniin.

tilauksesi.
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ESIMERKKI 2. PUHELEVPQSTI
Puhelinposti on yksinkertaisimmillaan puhelinvastaaja, mutta siina on mahdollista ottaa
mukaan erilaisia lisaominaisuuksia. Se voi
toimia useampien henkiloiden puhepostina
samanaikaisesti ja viesteja voidaan kuunnella
paikanpaalla tai jopa kannettavasta puhelimesta.
Lisaksi puhelinposti voidaan kytkea si ten, etta
puheviesti jatkolahetetaan haluttuun numeroon
automaattisesti, jolloin henkilo, jolle viesti on
tarkoitettu saa tiedot valittomasti.
Kun asiakas soittaa automaattiseen palvelunumeroon, ban kuulee opasteviestin.
Hyvaa paivaa! Tama on
automaattinen puhelin pal vein.
voit jattaa viestin Matti
valinnalla 2 Kalle Koolle ja
yhdistamme sihteerille.

Yrltys Oy:n
Valinnalla 1
Meikalaiselle.
valinnalla 3

Asiakas painaa nappulaa 1.
Tama on Matti Meikalaisen henkilokohtainen
puhepostilaatikko. Kerro nimesi ja asiasi.
Otan yhteytta.
Asiakas kertoo viestinsa ja puhelu loppuu.
Puhelun loputtua puhelinpalvelujar-jestelma
soittaa viestin puhelinnu-ineroon, jonka Matti
Meikalainen
on
maaritellyt
omaan
puhepostiinsa.
Tainan viestin voi kuunnella henkilo, joka
tuntee salasanan.

Aanituotteiden kaytossa on rajoituksena lahinna
kayttajien mielikuvitus. Mita parasta, aanikortin
hinta on tavallisenkin kayttajan kukkarolle
sopiva. Esimerkiksi BIGMOUTH on yhden
puhelinlinjan
peruspaketti,
joka
sisaltaa
tarvittavat kovaaanisen, johdon, suomenkielisen
ohjeiston ja aanikortin. Tama kaikki hintaan
2850 mk.
Aanituotteilla on mahdollista perustaa myos nk.
maksullisia puhelinpalveluita eli 9700- numeroita.
Aanituotteet sopivat kaikkiin IBM-yhteensopiviin
mikrotietokoneisiin. Minimilaitteistona: IBM
PC,XT,AT tai yhteensopivat mukaanlukien 386ja 486- laitteistot, ei MCA-vayla. Vahintaan
256 kb keskusmuistia, kiintolevy ja levykeasema, MS-DOS kayttojarjestelma versio 3.3 tai
uudempi ja vapaa 8 bittinen korttipaikka.
Artikkelin kirjoittaja on Risto Elo, Softelo
Oy:sta. Puh. 90-522 210.
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PC-tiedotteet
Kansi
Kansikuvan valinta on taman
lehden tekijdille yksi vaikeimmista
asioista.
Kovalevylla
majailevista
kuvatiedostoista
paa'si nyt lopulta esille tama
odotus.sdw, joka kuvannee sitten
odotukseen tai "ei mitaan tekemista" -olotilaan pitkastynytta
henkiloa. Nainhan meille itse
kullekin aina joskus kay.

PC-Kayttajat ry tarjoaa vaihtoehdon tahan odottamisen tuskaan
sellaisella tavalla, jossa muun
toiminnan ohessa lisaantyvat
aina vaan tarpeellisemmaksi
tulevat mikrotietokoneiden kayttoon liittyvat tiedot ja taidot.
Mutta eihan tamakaan yhdistys
ole sen enempaa kuin sen jasenisto. Yhdistyksen toimintaakaan
ei ole sen kummemmin missaan
pankissa, josta sita voi tarvittaessa lainata, vaan sita pitaa ja voi
melkein vain tyhjasta luoda.
Kaikilla yhdistyksemme jasenilla
on tilaisuus osallistua tahan
toimintaan. Toiset silla tavalla,

Softelo Oy
Mankkaantie 2 C
02180 ESPOO
P« 90-52221$
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etta osallistuvat yhdistyksen
jarjestamiin tilaisuuksiin ja kayttavat jasenedut hyodykseen.
Kursailematta tehkaatte nain.
Taman lisaksi tarvitaan myos
sellaisia jasenia tai yhdistyksen
toimihenkiloita, jotka huolehtivat em. toiminnan jarjestamisesta. Sopiva tilaisuus hankkiutua
mukaan toimihenkiloksi on
myohemmin syksylla jarjestettava yhdistyksen syyskokous, jossa
henkilovalintoja tehdaan jasenten
toivomusten mukaan. Kokouskutsua ei ole viela tassa lehdessa,
mutta se on tulossa. Seuraa
postiasi.

ATK-TARV1KKEET
ATK-OHJELMAT
KOPIOKONETARVIKKEET
PIIRTOHEITINKALVOT

Tuskailetko kalliiden laserkasettien, kopiokonekasettien ja
variaineiden hintoja. Ala huolestu, katso !!!
Canon, Brother, HP, Apple ym. laserien variainekasetit 380 mk/kpl.
Canon PC/FC kopiokoneiden variainekasetit 380 mk/kpl.
Canon ja HP mustesuihkukirjoittimen irtomustetta KYSY!
Kyocera F1000-F2010, Nokia 10/1000, Brother LP 10 toneria 139 mk.
Ricoh 3080/4080/4081/4150, Dec LCD 15.LN 03, Facit Opus, Texas Inst. 2000-2115, Unisys AP
9215, B9208 toneria 279 mk.
Ricoh 6000/1060, Epson GQ3500, Facit P6010, IBM 4216, Oki Laserline 6 toneria 129 mk.

Hewlett-Packard varit, kalvot ja paperit alle ohjehintojen!!!

I*

astaniil
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Yritysvierailut
Yhdistyksemme jarjestaa vuosittain 5 - 6 vierailua mikrotietokoneiden kayttajia kiinnostaviin
yrityksiin. Vierailut ovat pyorineet jokseenkin hyvin vuosien
varrella, mutta toimittajapulan
johdosta vierailujen raportointi
taman lehden sivuilla on ollut
ajoittain keskeytyneena.
Tilanne on nyt olennaisesti
parantunut. Yritysvierailuista on
jo viime numerosta alkaen raportoinut Jari Tuomi (kuvassa), joka
on PC-Kayttajat ry:n hallituksen
jasen.

Jari on Turun poikia, eksynyt
kotoaan tanne paakaupunkiseudulle jo parikymmenta vuotta
sitten, mutta kannattaa yha tulisesti (verisesti ?) muun muassa
TPS:n jaakiekkojoukkuetta (joka
vissiin otti parit mestaruudet
taannoin ja johtaa nytkin liigaa).
Jari on alkuperaisesti Polin
kemisti (vrt. Uppsalan ekonomi
jne.), mutta ajautui tyon ohessa
mikrojen pariin ja toimii nyt
omassa yrityksessaan PC-alan
"sekatyomiehena". Jarilla on
perhetta vaimon, 7-vuotiaan
pojan ja 3-vuotiaan flatin (=koira) verran ja paaharrastuksina

PC-KAYTTAJA 3 / 92

ovat postimerkkeily ja erityisesti
frankeerausleimat seka sairaalloinen
kiinnostus erilaisiin
numerointij arj estelmiin (po stinumerot, ISBN-numerot, kirjojen
luokitusjarjestelma't...)
PS.: Se on hunajata, hunajata ...

PCUF-Opinion
Yhdistyksemme sahkopostilaatikon kayttajilla on mahdollisuus
osallistua kyselyyn, jossa kartoitetaan kayttajakunnan modeemitilannetta. Syyskuun lopussa
tilanne naytti seuraavalta:
Tyyppi
V.21

%
6,4

V.22
V.22bis
V.32
MNP 1-4
MNP 5
V.32bis
Vastanneiden maa'ra

19,5
47,3
9,4
1,7
12,4
3,4
266

Jos et viela ole tutustunut tahan
ilmaiseen jasenpalvelumuotoon,
niin kokeile nyt.

PCUF-BBS
Yhdistyksen sahkopostilaatikon
varustus on edelleen parantunut
tana vuonna. Sahkopostikayttoon
on nyt hankittu 1 gigatavun
kapasiteetin omaava kovalevy.
Lisaantynyt
massamuistitarve
johtuu mm. Usenet Newsliikenteesta.
Paaoperaattorina toimii edelleen
Jari Nopanen.

Mediatiedot
PC-Kayttaja-lehden levikki on
vahitellen lisaantynyt ja osoitteellinen jakelu on nyt noin 1200
kpl seka muu jakelu noin 300
kpl. Ilmoitusten hinnat sensijaan
ovat pysyneet ennallaan. Kokosivun ilmoitus tassa lehdessa
maksaa ainoastaan 1000 mk ja
1/2-sivun ilmoitus 600 mk. Nyt
voimme myos huolehtia keskiaukeaman mainosliitteista (A 3
taitettuna) hintaan 2000 mk.
Seuraava lehti ilmestyy ensi
vuoden alkupuolella.
Lisatietoja ilmoitusasioissa voit
kysya: PCUF MAIL: vpk (Valto
Koskinen) tai puh. 90 - 513362 /
Valto Koskinen.

Me lehden teimme
Avoin ja hajautettu sivutuotanto
on toiminut myos talla kertaa.
Kaytannossa tama tarkoittaa sita,
etta useimmat taman lehden
toimittajista ovat kirjoittaneet,
tehneet sivumuotoilun ja tulostaneet paperille oman osuutensa
itsenaisesti.
Etuna tasta toimintatavasta on
ainakin kaksi asiaa. Tekstin
kirjoittaja parhaiten tietaa, mita
asioita sisallosta pitaa korostaa
tai muuten ehostaa sivumuotoilun keinoin. Lisaksi lehden
lopullinen kokoonpano sovitun
aineistopaivamaaran
jalkeen
olennaisesti nopeutuu.
Tassa
yhteydessa annankin
toimituksen puolesta parhaimmat
kiitokset kaikille, jotka ovat
luovuttaneet oman tyopanoksensa ja luovat kykynsa lehden
toimituksen kayttoon.
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Jasenlomakkeet
Myos taman lehden lopussa on
Tietotekniikan liiton henkilojasenlomake. Tayta lomake, jos
jasenyyteesi liittyvissa tiedoissa
on tarvetta muutoksiin tai anna
se tuttavallesi, jonka arvelet
hyotyvan yhdistyksemme jasenyydesta.
Henkilqjasenten lisaksi yhdistyksemme toiminnassa on mukana
ns. yhteisojasenia. Tyypillinen
yhteisqjasen on PC-maailmaan
tavalla tai toisella sitoutunut
yritys tai julkishallinnon yksikko. Nyt taman lehden lopussa on
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mukana myos yhteisqjasenlomake asiasta kiinnostuneiden kayttoon.
Taytetty lomake lahetetaan osoitteella: Tietotekniikan liitto ry,
PL 68, 02601 ESPOO.

Katevimmin tama kay painsa
kirjoittamalla muutama lause
paperille ja postittamalla kirje
osoitteella: PC-Kayttajat ry,
Hallitus, PL 494, 00101 Helsinki. Kiitokset kirjeestasi jo nain
etukateen.

Posti kulkee

Tama onkin viimeinen PC-Kayttaja-lehti tana vuonna. Nyt
alkaakin sitten valmistautuminen
yhdistyksemme
juhlavuoteen.
PC-alalla 10 vuotta on melkoinen saavutusja siltd se saa nayttdakin myos taman lehden sivuilla.
Valto P. Kostdnen

Kaikilla jasenilla, yhteistyokumppaneilla tai muuten yhdistyksemme toiminnasta kiinnostuneilla henkiloilla on tilaisuus
lausua mielipiteensa tai ehdotuksensa yhdistyksemme toimintaan
liittyvista asioista.

Joulukuun yritysvierailu
Joulukuun 1. paivana 1992 kello 17.00 alkaen yhdistyksemme jasenilla on
tilaisuus vierailla laadukkaiden modeemien syntysijoilla Helsingin Pitajanmaella. Tarkempi osoite on Telenokia Oy Datasiirto, Hiomotie 8, 00380
Helsinki.
Tilaisuuden isanta on Telenokia Oy Datasiirto ja ohjelmassa on Nokiamodeemit ja modeemien kayttoon liittyva tekniikka.
Ilmoittautumiset 25. marraskuuta 1992 mennessa PCUF MAIL: vpk (Valto
Koskinen) tai puh. 90-513362 (tyo) /Valto Koskinen. Mukaan mahtuu max.
30 jasenta.

Tervetuloa mukaan !

LOMAKE PALAUTETAAfi TlETOTEKfitlKARf LilTTO RY:HYN, PL 64 02601 ESPOO

TIETOTEKN1IKAN

umo

d

YHTEISOJASEN
LIITTYMINEN

D EROAMINEN

TAYTA KIRJOITUSKONEELLA TAI TEKSTAAMALLA
Nimi

I | Toinen jne.
toimipiste

YHTEISOJASEN

Jakaluosoite

D MUUTOS

Jasennumero

Postinumero

Puhelin

-totmipaikka

Yhteyshenkilbn nimi (A-jasen)

Ammattmtmtke

Jakeluosoite

Jasennumero

(varsinaisen yhteisbjasenen toinen toimipiste kuuluu johonkin
jasenyhdistykseen;
saa jasenlehdet)

YHTEISOJASEN
Postinumero

:

Puhelin toimeen

-toimipaikka

Toimiala (rastita jompikumpi vaihtoehto; jasenmaksu maaraytyy valinnan mukaan)
j Tietotekniikan tuottaja (palveluja ulkopuolisille)
I

I Tietotekniikan hyvaksikayttaja (tuotanto omiin tarpeisiin)
Yhteison koko henkiloston lukumaara

HENKILO-I
JASENET

_ henkea

Jasenena olevan yhteison henkilokunta voi kuulua Tietotekniikan liitto ry:n jasenyhdistyksiin. Henkilojasenten nimet julkaistaan Atk-vuosikirjassa tyonantajan nimen yhteydessa.
T y o n a n t a j a voi maksaa myds henkilojasenmaksuja.

Jasenen tulee kuulua
ainakin yhteen liiton
jasenyhdistyksista.
Lisaksi on mahdollista
kuulua useampaankin
jasenyhdistykseen maksamalla lisa'ja'senmaksun
seka osallistua maksutta
kerhojen toimintaan.

Osoita rastilla (x) liiton
jasenyhdistys / kerho,
johon liityt.

I = ensisijainen
Liitteena luettelo Jasenena olevista henkiloista. Jokaisen nimen kohdalla mainittava
maksaako yhtetso jasenmaksun.

D
D Liitteena
ALLEKIRJOITUS

henkiloiden liittymislomakkeet.

Jasenrekisteriin ilmoitetut
nimi-, ammatti- ja toimipaikkatiedot julkaistaan
liiton jasenluettelon sisaltavassa ATK-vuosikirjassa.

II = lisajasenyys
Asteriski

13

Blanko

15

Qatanomit ry

23

Paivamaa'ra
Etela-Pohjanmaan TKY
Allekirjoitus ia yrityksen leima

Etela-Saimaan TKY
Helsingin TKY
Imatran TKY

Nimen salvennys

Kanta-Ha'm.Tietotekn.yhd. 20
Keski-Suoman TKY
Kyman TKY

Jaseneksi voi liittya kirjallisesti toimittamalla jasenlomakkeen liiton toimistoon tai ja'senyhdistykselle. Ja'senhakemus kasitellaan ja liitetaan Jasenrekisteriin, minka jalkeen jasenpalvelut alkavat (mm. jasenlehdet). Hakemuksen kasittely kestaa noin kuukauden.

Jasenmaksu laskutetaan liiton toimittamalla viitepankkisiirrolla. On erittain tarkeaa maksaa saadulla viitepankkisiirrolla erapaivaan mennessa,
jotta jasenpalvelut jatkuvat. Palveluiden ehdittya katketa kestaa aina
muutama viikko ennen kuin jasenpalvelut jatkuvat uudelleen.
Osoitteenmuutokset ilmoitetaan telefaxilla (90) 512 1276, kirjallisesti tai puhelinvastaajaa (90) 512 1266 liiton toimistoon. Osoitteenmuutos lehtiin kestaa noin kaksi viikkoa.
Asioitaessa liiton toimiston kanssa on tarkeaa ilmoittaa Jasennumero, joka loytyy ja'senlehtien osoitelipukkeesta seka jasenkortista.

Lahden TKY

10

Lapin TTY

21

Mikkelin TTY

22

OtaDATA

14

PC-kaytlajat

19

Pirkanmaan TKY
Pohjois-Kanalan TKY

16

Pohiois-Pohjanmaan TKY

11

Satakunnan TKY

Jasenyyden lopettamisesta on ilmoitettava kirjallisesti. Jasenmaksuja ei palauteta.
Savon TKY

12

Kayttb'jarjestelmakerhon Jasenen tulee kuulua ensisijaisena johonkin jasenyhdistyksista.
Kerhon jasenyys on maksuton.

SYTYKE ry

91

OtaDATAn jasenyytta haetaan suoraan OtaDATAIta.

Tietoienkas lieteen seura

17

Varsinais-Suoman TKY
Kayttbiarjestalmakerho

93

TTLYHJ.FRM/UNIC

LOMAKE PALAUTETAAN TIETOTEKNIIKAN LlfTTO RY;BYN, PL 68, 02601 ESPOO

TIETO
T

!W> HENKILOJASEN
I]

MUUTOS D LIITTYMINEN

TAYTA KIRJOITUSKQNEELLA TAI TEKSTAAMALLA
Sukunimi

Kaikki etunimet

Yrityksen nimJ, jos posti halutaan toimiparkkaan

Puhelin virka-aikana

Jakeluosoite, johon liiton ja jasenyhdistyksen posti halutaan

Ammattinimike

Postinumero

Tybnantaja

UUDET
TIEDOT

-toimipaikka

15 Jasenlaji

i i Jasenlaji
11

D

] Henkilbjasen,
tybnantaja maksaa jasenmaksun

Jasennumero

13 Jasenlaji

Henkilbjasen,
maksaa itse jasenmaksun

i Opiskelijajasen

Perhejasen (samassa taloudessa ennestaan jasen; El LEHTIA}

Sukunimi

Kaikki etunimet

Yrityksen nimi, jos posti tullut toimipaikkaan

Puhelin virka-aikana

Jakeluosoite, johon liiton j a jasenyhdistyksen posti tullut

Ammattinimike

Postinumero

Tybnantaja

VANHAT
TIEDOT

-toimipaikka

Jasennumero

Amm.koodi

Jos tybnantaja maksaa henkilbjasenmaksun, voidaan se laskuttaa suoraan yhteisojasenena olevalta tybnantajalta. Tyonantajan tulee antaa ta'han ilmoitukseen suostumuksensa, muussa tapauksessa jasenmaksu
veloitetaan henkilbjasenelta

D

U EROAMINEN

HENKILOJASEN
Henkilojasenen tulee
kuulua ainakin yhteen
liiton jasenyhdistyksista
(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

15 Jasenlaji

D

Henkiloiasen,
tybnantaia maksaa jasenmaksun

~j Henkilojasen,
—' maksaa itse jasenmaksun

13 Jasenlaji

D

TIETOVIIKKO -lehden lisaksi valitsen toiseksi jasenlehdeksi

JASENLEHDET
2 KPL

J

MikroPC:n

!

13

Blanko

15

Tietoverkon

Datanomit ry

*\

Etela-Pohjanmaan TKY

23

8

Paivamaara

ALLEKIRJOITUS

Etela-Saimaan TKY

Osoitetietojani

I

I saa

I

I ei

saa

Helsingin TKY
Jasenen allekirjoitus
Imatran TKY

luovuttaa kaupallisiin
tarkoituksiin
Tyonantajan suostumus

Kanta-Ham Tietotekn.yhd. 20
Tyonantajan allekirjoitus

Henkilojasenmaksun saa laskuttaa
tyonantajalta

Jaseneksi voi lilttya kirjallisesti toimittamalla jasenlomakkeen liiton toimistoon yhdistykselle. Jasenhakemus k a s i t e l l a a n ja liitetaan jasenrekisteriin, minka jalkeen jasenpalvelut
alkavat (mm. ja'senlehdet). Hakemuksen kasittely kestaa noin kuukauden.

Jasenmaksu laskutetaan liiton toimittamalla viitepankkisiirrolla. On erittain tarkeaa maksaa saadulla viitepankkisiirrolla erapaivaan mennessa,
jotta jasenpalvelut jatkuvat. Palveluiden ehdittya katketa kestaa aina
muutama viikko ennen kuin jasenpalvelut jatkuvat uudelleen.
Osoitteenmuutokset ilmoitetaan telefaxilla (90) 512 1276, kirjallisesti tai puhelinvastaaj a a n (90) 512 1266 liiton toimistoon. Osoitteenmuutos lehtiin kestaa noin kaksi viikkoa.
Asioitaessa liiton toimiston kanssa on tarkeaa ilmoittaa Jasennumero, joka loytyyjasenlehtien osoitelipukkeesta seka jasenkortista.
Jasenyyden lopettamisesta on ilmoitettava kirjallisesti. Jasenmaksuja ei palauteta.

* )

Asteriski

Opiskelijajasen

Keski-Suomen TKY
Kymen TKY
Lahden TKY

10

Lapin TTY

21

Mikkelin TTY

22

OtaDATA

14

PC-kayttajat

19

Pirkanmaan TKY
Pohjois-Karjalan TKY

16

Pohjois-Pohjanmaan TKY

11

Satakunnan TKY
Savon TKY

12

SYTYKE ry

91

Kayttojarjestelmakerhon 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
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Jari Nopanen
Lonnrotinkatu 40 D 39
00180 HELSINKI

PC-Kayttajat ry
on tyossaan tai harrastuksenaan
PC:ta kayttavien yhteenliittyma. Yhdistys
kuuluu jasenjarjestona Tietotekniikan liittoon.
PC-Kayttaja-tehti
toimii yhdistyksen virallisena tiedotuskanavana
raportoiden yhdistyksen toimintaan seka mikrotietokoneiden
kayttoon liittyvista asioista. Lehti postitetaan joukkokirjeena kaikille
jasenille.

# Painos 1500 kpl # 9. vuosikerta # Painopaikka: Invapaino, Helsinki #

