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Puheenjohtajan palsta 1/95
Uusi hallitus
Vuosi vaihtui ja niin myos osa yhdistyksen
hallitusta ja puheenjohtaja. Uusi hallituksen
kokoonpano esiteltiin viime PC-kayttajalehdessa, mutta kerrattakoon se viela uudestaan,
silla joukkoommehan on vuoden alusta liittynyt
taas monta uutta jasenta. Yhdistyksemme
hallituksessa puheenjohtajana toimii allekirjoittanut, hallituksen varsinaisia jasenia ovat Jussi
Aikala, Henrik Alhgren, Aaro Hietanen, Jyri
Lindroos, Atte Manninen, Jari Nopanen ja
Mauno Tuohiniemi. Varajasenia ovat Ari
Jarmala ja Valto Koskinen. Hallituksen uusista
jasenista sen verran, etta Jyri otti hoitaakseen
yhdistyksen sihteerin ja taloudenhoitajan
tehtavat. Hallituksen muut uudet jasenet:
Henrik, Atte ja Jari ovat varmasti monille tuttuja
jo entuudestaan, silla toimivathan he yhdistyksen purkissa yllapitajina.
Kiitokset
Ta'ssa kohtaa lienee paikallaan lausua kiitokset
edeltajalleni Ari Jarmalalle, joka monien
vuosien ajan on mallikkaasti vetanyt yhdistysta.
Onneksi Ari ei ole aivan kokonaan jattanyt
yhdistysta vaan jatkaa hallituksessa varapuheenjohtajana. Unohtaa ei sovi myoskaan yhdistyksemme pitkaaikaista sihteeria Ari Rautiaista,
jOka monien vuosien ajan hoiti ansiokkaasti
yhdistyksen sihteerin ja taloudenhoitajan
tehtavia. Kiitokset heille yhdistyksen hyvaksi
tehdysta tyosta.
Esittelya
Jaa, etta kuka mina sitten olen? No tassapa
hiukan taustatietojani. Olen 28-vuotias ja tyoskentelen Nokia Telecommunicationsilla Helsingin Pitajanmaella puhelinkeskusten ohjelmistopuolella. Harrastuksiini PC-hommailujen lisaksi
kuuluu mm. urheiluammunta, sukututkimus ja
radioamatooritoiminta. Tosin viime aikoina en
ole radioaalloilla paljolti liikkunut, mutta jos

satutte VHP- tai UHF-taajuuksilla kuulemaan
kutsun OH2LFI, se olen sitten mina.
Tietokoneisiin tutustuin ensimmaisen kerran
kotiseudullani Anjalankoskella, Myllykosken
lukiossa, jossa oli vanha kunnon ABC-80.
Ensimmaisen oman mikroni hankin kesalla
1983. Valintani tuolloin osui ORIC 1 merkkiseen mikroon, jonka parissa tulin viettaneeksi
monta paivaa opetellessani ohjelmoimaan sita
Basicilla, koska valmiita ohjelmia ei paljoa ollut
ja jos niita olikin niin ne olivat turhan kalliita.
Jaseneksi
PC-kayttajat ry:n Jaseneksi tulin muistaakseni
vuoden 1988 alussa. Opiskelin tuolloin Lappeenrannan (tai kuten netissa aikoinaan oli
tapana kirjoittaa "Lappeen rannan" :-) teknillisesessa korkeakoulussa. Tietotekniikan liitosta
ja sen jaseneduista satuin lukemaan koulun
kirjastossa Tietoviikkolehdesta. Tilasin liittymiskaavakkeen ja jasenyhdistykseksi tulin
valinneeksi PC-kayttajat ry:n. En muista aivan
tarkkaan, mutta yksi syy PC-kayttajat ry:n
valintaan olivat juuri nuo "PC"-kirjaimet. Olin
nimittain kesalla 1987 hankkinut ensimmaisen
PC:ni, Amstradin, joten PC-kayttajat tuntui olevan kaikkein sopivin yhdistyksista.
Monta vuotta kuluikin nauttiessani vain liiton
jasenetulehdista ja PCUF-purkin palveluista
kunnes tyo aikoinaan toi minut paakaupunkiseudulle 90-luvun alussa, jolloin paremmin
paasin osallistumaan mukaan yhdistyksen
toimintaan. Vuosi 1994 kuluikin sitten jo
yhdistyksen hallituksessa ja viime syyskokouksessa minut saatiin houkuteltua puheenjohtajan tehtaviin, kun en tarpeeksi voimakkaasti
osannut kieltaytya. Eli tassa sita nyt ollaan.
Kokemuksia yhdistystoiminnasta ei minulla
paljoa ole, mutta oppia kaikki ika, kuten sanotaan ja kirjastosta loytyy paljon hyvia oppaita...
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Yhdistyksen toiminta
Ehkapa muutama sananen viela yhdistyksen
toiminnasta. Yhdistyksen toiminta jatkuu normaaliin tapaan, kevaalla on luvassa vierailuja ja
teemailtoja. PCUF-purkin toiminta tulee laajenemaan, kun jasenille tarjotaan mahdollisuutta
paasta kayttamaan purkkia UNIXin komentotasolta. Myos viime aikoina paljon kohua
aiheuttanut Internet-tietoverkko on kaytettavissa
jatkossakin yhdistyksen purkissa.
Huomautettakoon tassa viela kerran, etta
Internet-verkon palveluiden kaytosta PCUFpurkin kautta ei aiheudu lisakuluja puhelinlaskuun. PC-kayttajat ry ei myoskaan veloita
Internet-yhteyksista mitaan jalkikateen. Ainoa
kulu mika niista syntyy on normaali
puhelinkulu, joka tietenkin riippuu siita
mistapain soitat ja kuinka kauan. PCUF:n

modeeminumerot
ovat
aivan
tavallisia
puhelinnumeroita, joten esim. HPY:n toimialueella iltaisin maksat soitosta PCUF-purkkiin
vain kertasykayksen eli noin puoli markkaa.
Hyvaa alkanutta vuotta kaikille ja osallistukaahan yhdistyksemme toimintaan tavalla tai
toisella!
Heikki Raussi
Pasilan puistotie 4 D 36, 00240 Helsinki
sahkoposti: raussi@pcuf.fi
www-info: http://www.pcuf.fi/~raussi/
JK. Otan mielellani vastaan kaikkia kommentteja liittyen PC-kayttajat yhdistykseen toimintaan. Jos jotain tulee mieleenne, niin kirjoitelkaa tai laittakaa sahkopostia!

Joulukilpailun voittajat
PC-kayttajat ry:n jarjestamaan PC-kayttajalehden numerossa 3/94 julkaistuun leikkimieliseen Joulukilpailuun saapui erapaivaan
5.1.1995 mennessa vastauksia yhteensa 24 henkilolta.

Vihjeista siis muodostui sana MINNESOTA,
jonka lahes kaikki vastanneet olivat tietaneet
taikka arvanneet oikein. Tammikuun hallituksen
kokouksessa suoritetussa arvonnassa voittajiksi
selviytyivat seuraavat henkilot:

Kilpailun ideanahan oli muodostaa yhdeksan
kirjaiminen sana annettujen vihjeiden perusteella. Vihjeiden sanat olivat seuraavat:

Kirjapalkinto

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Mosaic
tarvajarvl
aaNikortti
interNet
rEki
gpS
rOmppu
Teleliikennealue
hAkkeri

Esko Toivonen

J
<eskot @ perle.pp.fi>

Ohjelmakorput
Juha-Pekka Puska
Jari Soder
Lasse Lofstrb'm

<fenris@pcuf.fi>
<j asoder @ freenet.hut.fi>
<lauri@pcuf.fi>

Onnea voittajille ja kiitoksia kaikille kilpailuun
osallistujille! Voitot on lahetetty voittajille.
Heikki Raussi, PC-kayttajat ry

Tietokoneen ajokortti
ATK-instituutistai
ATK-instituutti aloitti Tietokoneen ajokortti-koulutuksen syksylla 1993. Koulutettavia on yhteensa ollut n. 5OO opiskelijaa. Talla hetkella on kaynnissa myos useita
asiakaskohtaisesti sovitettuja kursseja.
Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle perustiedot tietotekniikasta ja mikrotietokoneen kaytosta seka antaa opiskelijalle perustiedot tiedonsiirrosta ja yleisimmista tietoverkoista saatavista palveluista, tietotekniikan asemasta ja vaikutuksista
yhteiskunnassa seka tutustuttaa opiskelija tietotekniikan perussanastoon.

KOULUTUKSEN SISALTO PAAPIIRTEITTAIN
Mikrotietokonelaitteistot
DOS-kayttqjarjestelma
Windows-kayttoliittyma
Tekstinkasittely
Taulukkolaskenta
Tietokannat
Grafiikka
Tiedonsiirto
Systeemityo tutuksi

laajuus

8h
8h
8h
16h
16 h
16 h
8h
8h
8h

KIRJALLISUUS
Koulutuksessa kaytetaan kirjoja: Tietokoneen kayttotaito Enter I ja Enter II.

AJOKORTTIKOE
Kunkin moduulin osalta jarjestetaan erillinen koe (yhteensa 7 kpl)
Kun haluat neuvotella asiakaskohtaisesta raataloidysta kurssista tai haluat lisatietoja koulutuksesta ja palveluistamme, pyyda kaymaan tai soita!
Jaakko Koskinen
markkinointipaallikkb
puh. (9O) 1489O 223
94OO - 54O 111

Rautatielaisenkatu 5, OO52O HELSINKI
Fax (9O) 147 063

Taru Hatunen
koulutussihteeri
puh. (90) 1489O 244
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Yleisradio Oy
PC-Kay ttaj at ry kavi tutustumassa Ylereen 15.2.95
kolmenkymmenen hengen voimalla.

Vierailupaikka oli Radiokatu 5
Uusimpia juttuja Ylern tekHelsingissa, jota kutsutaan myos
niikka- ja palvelupuolella
lempinimella Iso paja.
ovat RDS, DGPS, PDC ja
Kari Kiravuo aloitti esittelemalla
data-TV.
yleisradion yleensa ja paallisin
puolin. Markku Mononen jatkoi
RDS on tarkoitettu yksinkertarinalla Yle:n tietojarjestelmistaistamaan autoilijoiden radiota: 4500 henkiloa, yli 4500 paaasemavalintaa. Jarjestelma hatetta, joista yli 2000 PC:ta, mikkee liikkuvassa autossa koko
roista verkossa yli 1500, verkosajan parhaiten kuuluvaa asesa 50 domainia. Tekniikkana
maa, joka lahettaa haluttua ohToken ring, Lan Server, OS/2jelmaa ja vaihtaa taajuutta ja
serverit. Yle:n sisainen tietoasemaa huomaamattomasti. Jos
Teksti: Art Jdrmala
verkko perustuu omaan linkkilaittaa vaikkapa Radiomafian
verkkoon (joka sattuneesta syysta oli jo ennestaan
paalle Nauvossa ja lahtee ajamaan Saariselalle
olemassa...). Verkko yhdistaa ympari Suomen
hiihtokelien peraan, niin koko matkan ajan kuusijaisevat 25 aluetoimitusta.
luu Radiomafia ilman, etta radioon tarvitsee lainkaan koskea.
RDS:ssa on mahdollista jarjestaa myos ohjelmien
tyypin mukainen luokittelu. Jos haluaa kuunnella
koko automatkan ajan vain puheohjelmia, niin
jarjestelma etsii matkan varren asemilta puheohjelmiksi koodatut ohjelmat. Nykyjarjestelmassa
on 15 ohjelmaluokkaa, kuten uutiset, rock, puhe,
middle of the road yms.
DGPS eli differentiaalinen paikannuskoodi parantaa GPS-jarjestelman tarkkuutta. GPS eli Global
Positioning System perustuu Yhdysvaltain sotilashallinnon kehittamaan satelliittipaikannukseen.
Joka hetki missa tahansa maapallolla on nakyvissa vahintaa kolme GPS-satelliittia, jotka lahettavat tarkkaa aikakoodia. Muutaman sadan gramman painoinen GPS-vastaanotin tulkitsee satelliittien lahettamat koodit ja laskee niista oman
sijaintinsa maapallolla.
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Koska GPS on sotilaiden keksintoa, on aivan
ymmarrettavaa, etta normaalioloissa (rauhan aikana) satelliittien signaalien tarkkuutta halutaan
tieten tahtoen heikentaa. Se johtaa siihen, etta
GPS-paikannus toimii normaalisti vain luokkaa
100 metrin tarkkuudella. Sota-aikana signaalista
poistetaan tama epatarkkuus ja paikannus tarkentuu dekadilla tai kahdella eli muutamaan metriin.
Nain kavi esim. Persianlahden sodan aikana, jolloin aivan tavallisella paikantimella sai selville
seisoiko keittiossa vai eteisessa. Samaan aikaan
tietokoneohjatut pommit ja ohjukset loysivat Irakissa maalinsa metrin tarkkuudella... Jos normaalioloissa haluaa saada tarkemman paikanmaarityksen kuin 100 m, tulee kyseeseen kaksi
vaihtoehtoa: differentiaalinen GPS tai tietokonelaskelmin tehostettu GPS. Yle tarjoaa differentiaalista GPS-korjaussignaalia radio-ohjelmiensa
kautta. Menetelma perustuu siihen, etta johonkin
tarkasti mitattuun paikkaan asennetaan kiintea
GPS-paikannuslaite. Talloin laite tietenkin ilmoittaa heikennetyista GPS-signaaleista laskemansa
hieman epatarkan paikan. Nyt kuitenkin laitteen
paikka tosiasiassa tunnetaan tarkasti, joten on
helppo laskea jatkuvasti korjauskerroin, jolla satelliittien signaaleista laskettu paikka korjataan
lahelle oikeaa paikkaa. Tama korjauskerroin lahetetaan radiolla DGPS-paikannuslaitteille. Tarkkuus on parhaimmaillaan muutamia metreja koko
Suomen alueella.
Maanmittarit taas kayttavat omissa toissaan aivan
toista tekniikkaa: GPS-signaaleja kerataan pitkan
aikaa ja suuresta maarasta aineistoa lasketaan
tietokoneella vastaanottimen paikka millimetrien
tarkkuudella, vaikka satelliiteista saataisiinkin
vain heikennetty signaali. Satelliittien taytyy naet
kiertaa maapalloa (kaytannossa) vakionopeudella
ja vakiokorkeudella, jolloin suuresta maarasta
dataa voidaan signaalin hairinta eliminoida seka
muutenkin tarkentaa tulosta muutamalla dekadilla.
Mutta takaisin Yle-vierailuun: PDC on kotinauhureiden ohjaussignaali, joka lahetetaan teksti-
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TV:n nakyvien juovien jalkeen. Jokainen ohjelma
saa oman tunnistekoodinsa, jonka PDCvideonauhuri osaa tunnistaa seka teksti-TV:n ohjelmatiedoista etta ohjelmasta itsestaan. PDCdekooderi kyttaa koko ajan, onko nauhoitettavaksi valitun ohjelman PDC-koodi paalla TVlahetyksessa. Jos on, niin nauhuri kaynnistaa
nauhoituksen. Systeemi varmistaa sen, etta haluttu ohjelma nauhoittuu kokonaan ja vain kokonaan
riippumatta siita, milloin ohjelma ajetaan ulos.
Ohjelma nauhoittuu oikein, vaikka se alkaisi 15
minuuttia myohassa ja olisi 20 minuuttia ohjelmatiedoissa mainittua pitempi.
Periaatteessa PDC-signaali olisi mahdollista ottaa
pois paalta mainostaukojen ajaksi (joita ei tosin
Ylen laheryksissa kovin paljon ole), jolloin mainokset eivat nauhoittuisi. Tama ei kuitenkaan
liene mainostelevisioiden intresseissa, koska paras mainos on se, joka talletetaan videonauhalle.
Lopuksi Jorma Rissa valaisi joukollemme DataTV:ta. Se on TV-lahetysten mukana jaettavaa
digitaalista informaatiota, joka on vastaanotettavissa missa tahansa Suomessa, kunhan vain TVlahetys nakyy.
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Suomessa kaytetyssa PAL-normin TV-signaalissa
on normin mukaan 625 juovaa, mutta niista vain
575 nakyy ruudulla. Loput 50 juovaa varattiin
alunperin kuvan ja laitteiden tahdistukseen, mutta
tekniikan kehittymisen myota tahdistukseen tarvitaan enaa vain 1 5 - 2 0 juovaa. Yli jaa 30 juovaa
per kuva. Kuvia tulee 50 kpl sekunnissa. Yhdelle
juovalle voi koodata 30 tavua digitaalista tietoa
eli yhden juovan tiedonsiirtokyky on n. 1,5 kB/s.
Suurin osa naista juovista siirtaa teksti-TV:n sivuja, mutta aina on tilaa viela yhdelle (tai muutamalle) Data-TV:n juovalle.
Data-TV on menetelma, jossa saman tiedon voi
siirtaa helposti, nopeasti ja jopa kohtuuhintaan
usealle eri vastaanottajalle yhtaikaa. Jos vastaanottajia on yksi tai muutama, tiedon jakaminen
kay helposti vaikka puhelinverkkoa pitkin, mutta
mita enemman vastaanottajia on sita kilpailukykyisemmaksi Data-TV tulee. Jos vastaanottajia on
vaikka 1000, niin on helppo kuvitella millainen
souvi vaikka megatavun tiedoston jakaminen
kaikille puheliverkon kautta olisi. Aikaa menisi
10000 minuuttia ja linjakustannus olisi 2000 mk.
Data-TV:ssa sama megatavu siirtyy kaikille 1000
vastaanottajalle yhta aikaa kahdessakymmenessa
minuutissa reilusti alle tonnin.
Menetelma on seuraava:
- lahettaja salakirjoittaa aineistonsa ja siirtaa sen
modeemilla Data-TV :n palvelimelle- palvelin
liittaa aineistoon kehystyksen ja osoitteet seka
lahettaa aineiston taivaalle TV-signaalin mukana
(taman takia TV1 lahettaa ohjelmaa lapi vuorokauden)

0 nn

- varmuuden vuoksi aineisto voidaan lahettaa
kahteen (tai useampaan) kertaan, jotta tiedon perillemeno varniistetaan (Data-TV :ssa vastaanottaja ei voi kuittailla saamiaan paketteja)
- vastaanottajien Data-TV-dekooderit valitsevat
datavuosta itselleen kuuluvat paketit ja poistavat
niista kehystyksen ja siirtavat alkuperaisen informaation vastaanottajan PC:lle
J
Palvelunopeustasoja on kolme. Nopeimmalla ja
kalleimmalla tasolla data lahtee taivaalle 20 sekunnissa siita, kun se saapuu lahettajalta DataTV:n palvelimelle. Kaytannossa viive on vain
pari sekuntia. Normaalitasolla data lahtee taivaalle kahden tunnin kuluessa ja saastotasolla 24
tunnin kuluessa. Nopeus maksaa: 20 s on +30%
normaalintaan lisaa, 2 h on normaalihinta ja 24 h
on 30% pois normaalista. Hinta koostuu vastaanottajien lukumaarasta riippuvasta perusmaksusta (luokkaa 1000 mk/kuukaudessa) seka liikennemaksusta, esim. 10 MB/kk maksaa 15000
mk ja yli 20 MB/kk ylimenevalta osalta rajakustannus on 400 mk/MB.Talla hetkella Data-TV:ta
kaytetaan mm. luottokorttien sulkulistojen siirtoon kerran tunnissa ja esim. TV-ohjelmatietojen
siirtoon lehtitaloille (ohjelmat kolme viikkoa
eteenpain, sisaltaen tekstit, puffit ja kuvat). Muita
kohteita ovat keskusliikkeiden jalleenmyyjainformaatio, yritysten tuoteluettelot, valokuvien ja
tekstien siirto lehdille ja painotaloille, asiakaslistojen siirto, vedonlyontikertoimien siirto, tietokoneohjelmistojen siirto ja -jako.
Data-TV-palveluja myy Yle ja Datatie.
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Linuxin kimppuun PCUF:ssa
Pc-kayttajat ry:n jasenilla on mahdollisuus saada maksutta kayttoonsa
kayttajatunnus
yhdistyksen
Linux-kayttojarjestelmalla
toimivaan
tietokoneeseen PCUF:aan. Tammikuusta alkaen PCUF on tarjonnut myos
mahdollisuuden paasta kayttojarjestelman komentotasolle eli shelliin.
Helmikuun teemaillassa kerrottiin PCUF:n shell-oikeuksien kaytosta.
Shell on unix-kayttqjarjestelmien komentotulkeista kaytetty
yleisnimitys. Shellin tehtavana on mm. komentojen luketu'nen seka kayttajan kaskemien ohjelmien kaynnistami,ien. Dossissa shellia vastaa COMMAND.COM. PCUF:ssa
Shell-kayttaja voi kaynnistaa haluamiaan ohjemia, ajaa
niita vapaammin ja liikkua eri hakemistoissa. PCUF:ssa on
kaytossa zsh-niminen shell.

Kaytto vaatii tarkkuutta
Unixissa ei ole samantekevaa, onko caps lock pohjassa vai
ei. Jotta koneen saa toimimaan haluamallaan tavalla, on komennot syotettava prikulleen oikein. Komennot voivat olla
vaikeaselkoisia lyhenteita, joiden parametreja ei aina voi
ymmartaa hyvalla tahdollakaan. Tavallisesti komennot syotetaan pienin kirjaimin. Myos tiedostojen nimet ovat kirjasintasoriippuvaisia (case sensivite). Kenties paras vinkki
aloittelijalle onkin valttaa ISOJEN KIRJAINTEN kayttoa.

Asetukset kuntoon
/lonet Linuxin ohjelmat toimivat kunnolla vain jos paa'teasetukset on maaritelty oikein ja kaytossa on kunnollinen
paateohjelma. Hyvaksi paateohjelmaksi on todettu MsKermit, joka on PCUF:ssa imuroitavana nimella
msvibm.zip. Kermit osaa nayttaa suomalaiset merkit oikein
,man lisaohjelmia, kun ohjelmalle annetaan kasky SET
TERM CHAR FINNISH. Kermit tukee myos www:ssa kaytettya ISO Latin -merkistoa (SET TERM CHAR LATIN1).
Kermit on taysin ilmainen - toisin kuin sen useimmat
kilpailijat, joissa VT-yhteensopivuus on lahinna vitsi.
Paateasetus maaritellaan Linuxissa muutrujassa TERM,
jonka arvoksi on suositeltavaa asettaa vtlOO tai vt220
kaytettavan paateohjelman mukaan. Paatteen lisaominaisuudet maaritellaan komennolla stty, esim. stty rows
50 kertoo kayttojarjestelmalle, etta kaytossa on 50-rivinen
naytto, kasky stty erase '~h' asettaa korjausmerkiksi
backspacen (control-h). Tilde (~) saattaa nakya ruudulla
saksalaisena y-kirjaimena (ii).
Asetuksia maaritellaan tiedostoissa .zshrc, zshenv ja
.zlogin. Tiedostoon .zshenv asetetaan muuttujien asetukset,

esim. PSl="%m %h %n" asettaa kehotteeksi jarjestelman
nimen (pcuf), komennon jarjestysnumeron ja kayttajatunnuksen. Luettelon kaytossa olevista muuttujista saa
antamalla kaskyn set ilman parametreja.

Perusohjelmat
Kaytossa olevista editoreista suositeltavia ovat joe, pico ja
uemacs. Esimerkiksi joella voi editoida .zshrc-tiedostoa
antamalla kaskyn joe .zshrc. Jos haluaa valttamatta pilata
paivansa, kannattaa kayttaa vi-nimista muokkausohjelmaa.
Sahkopostia voi lukea ohjelmilla elm ja pine. Purkkiohjelman vanhaan postiohjelmaan paasee komennolla pcufmail
tai antamalla ensin komennon main ja sen jalkeen mail.
Usenet news -uutisten lukemiseen voi kayttaa ohjelmia nn,
strn, tin ja pcufnews. Naista pcufnews tukee myos etalukua.
Newssit luetaan nntpilla uutispalvelijasta, jonka nimi on
vekkula.pcuf.fi

Moniajoa
Linux mahdollistaa useamman ohjelman samanaikaisen
suorittamisen. Ohjelmia voi kaynnistaa taustalle antamalla
komennon peraan &-merkin, esim. cc vilkuta.c &
kaynnistaa c-kaantajan taustalle kaantamaan vilkuta.c
-nimista tiedostoa.
Ilman &-merkkia kaynnistetty ohjelma saadaan taustalle
pysayttamalla ohjelma painamalla control-z ja antamalla
sen jalkeen komento bg. Luettelon taustalla pyorivista
ohjelmistaan saa kaskylla" jobs. Taustalla pyorivan ohjelman
voi poistaa kokonaan kaskylla kill %1. Ohjelmaan voi
kytkeytya takaisin komennolla fg.
Kehittyneemman mahdollisuuden useamman ohjelman
samanaikaiseen ajamiseen tarjoaa screen. Screen esittaa
moniajon virtuaalisina ikkunoina, joiden valilla voi siirtya
vaivattomasti. Ohjelman kaikki komennot ahcavat ctrl-a
nappailylla. Ohjelman kaynnistamisen jalkeen uusia
ikkunoita voi luoda painamalla ensin ctrl-a ja sen jalkeen
c-kirjainta. Ikkunasta toiseen voi siirtya painamalla ctrl-a +
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valilyonti. Tarpeettomasta shellista voi poistua kaskylla
exit. Tarpeetonta ikkunoiden avaamista tulee valttaa, silla
jokainen ikkuna ahmii muistia.
Screen mahdollistaa myos tekstin kopioimisen ikkunasta
toiseen seka nayton selaamisen taaksepain: ctrl-a + [ (MsKermitissa suomalaisella nappaimistolla ctrl-a + AltGr-8),
jonka jalkeen kohdistinta voi liikuttaa kuvaruudulla
nuolinappaimilla. Alueen alku merkitaan valilyonnilla, sen
jalkeen siirrytaan alueen loppuun ja painetaan uudelleen
valilyontia. Kaanteiseksi maalattu alue kopioituu "leikepoydalle". Maalattu alue voidaan syottaa toiseen ikkunaan
painamalla ctrl-a + ] (ctrl-a + AltGr-9). Screen muistaa
nayton 100 viimeista rivia (niita' voi selata kopiointitilassa
rullaamalla nuoli ylos -nappaimella).
Kaynnistyessaan screen poistaa arsyttavasti kansallisen
merkiston pois kaytftsta. Kermittia kaytettaessa merkiston
saa takaisin antamalla ohjelman komentotasolta kaskyn
SET TERMINAL CHARACTER FINNISH.

Linuxin peruskaskyt
cd
Vaihtaa oletushakemistoa
pwd
Ilmoittaa oletushakemiston
df
Kertoo kaytossa olevat levyosiot
Is
Hakemisto (Is -al tulostaa kaikki tiedot)
alias
Luo synonyymin, esim. alias dir='ls -I1
rm
Poistaa tiedoston
rmdir Poistaa hakemiston
mkdir Luo hakemiston
chmod Muuttaa tiedoston suojauksia
cat
Tulostaa tiedoston sisallon
less
Tulostaa tiedostoa sivu kerrallaan
ps
Ilmoittaa kaynnissa olevat prosessit
kill
Poistaa jarjestelmassa ajettavan prosessin
w
Kertoo koneessa olevat kayttajat
pcufwho Kertoo milla linjalla koneessa oleva kayttaja on
In
Luo tiedostosta vastineen toiseen hakemistoon
Useimmista komennoista saa lisatietoja lukemalla mansivun, esim. man ps kertoo ps-kaskyn toiminnasta.

Tarkista suojaukset

0 00

omistajan oikeudet kyseiseen tiedostoon, toisessa ryhman ja
kolmannessa muiden eli niiden, jotka eivat kuulu tiedoston
ryhmaan. R tarkoittaa lukua, w kirjoitusta seka tuhoamista
ja x ajamista (execute).
Suojauksia muutetaan komennolla chmod. Ryhmaan
viitataan kirjaimella g (group), ulkopuolisiin kirjaimella o
(others). Ulkopuolisilta tiedoston voi suojata kaskylla
chmod o-rwx tiedosto. Talloin ei muuteta ryhmalaisten
oikeuksia kyseiseen tiedostoon. - Lukuoikeudet ulkopuolisille annetaan kaskylla chmod o+r tiedosto.
Suojauksista saa lisatietoja tutkimalla chmod, chgrp ja
umask -ohjelmien man-sivuja.

Oma esittely Internetin www-sivuille
Monet Internetin kayttajat laativat itsestaan oman wwwsivun, jota kutsutaan kotisivuksi. Kotisivulla on tapana
kertoa lyhyesti itsestaan, harrastuksista, yhteystiedoista
yms. Shell-kayttajat voivat tehda Pcufaan oman
kotisivunsa. Kotisivua varten luodaan ensin alihakemisto
kaskylla mkdir public_html. Sen jalkeen kotisivun voi
kirjoittaa tiedostoon index.html.
Sivujen lukemiseen kaytetaan lynx-nimista ohjelmaa.
Oman
kotisivusi
voit
lukea
kaskylla
lynx
http://pcuf.fi/~tunnus,
jossa
tunnus
on
oma
kayttajatunnuksesi. Kayttajien kotisivut paivitetaan kerran
vuorokaudessa
mybs
yhdistyksen
www-sivulle
(http://www.pcuf.fi/).
Tiedot nakyvat vain mikali
kotihakemiston ja public_html-hakemiston suojauksia on
kevennetty siten, etta myos ulkopuolisilla on x (execute)
oikeudet naihin hakemistoihin ja index.html-tiedostoon.

Ohjaustiedostot
Tekemalla kotihakemistoon tiedoston .signature saa
lahetettyihin viesteihin automaattisen allekirjoituksen.
Hyvan purkkitavan mukaan tallaisen signeeraamisen
ylarajana on pidetty neljaa rivia tekstia. Tiedostoon .plan
voi asettaa tietoja, jotka nakyvat fingeroitaessa
kayttajatunnusta verkosta kasin. Tekemalla tiedoston
.forward voi asettaa saapuvat mailit edelleenlahetettavaksi
automaattisesti haluamaansa osoitteeseen.

tiedostonimi

Tiedostoon .whois++ voi asettaa tietoja, jotka luovutetaan
Eunetin whois++ nimipalveluun. Tiedostoon voi kirjoittaa
mm. seuraavia kenttiS: Work-Phone, Work-Fax, WorkPostal ja samat Home-alkuisina. Kenttien peraan
kirjoitetaan kyseinen tieto kaksoispisteella erotettuna.
Tiedot luovutetaan saannollisesti Eunet Finland Oy:lle.

Suojaukset ovat ensimmaisessa kentassft. Ensimmaisessa
kolmen kirjaimen (rwx) sarakkeessa on esitetty tiedoston

Mauno Tuohiniemi
mtn@pcuf.fi

Arkaluontoiset tiedostot kannattaa suojata niin, etteivat
asiaankuulumattomat paSse tutkimaan niita. Tiedostojen
suojauksen nakee kaskylla Is -1. Tiedot esitetaan
seuraavassa muodossa:
-rwxrwxrwx

omistaja

ryhma

pvm
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jalkeen siirrytaan alueen loppuun ja painetaan uudelleen
valilyontia. Kaanteiseksi maalattu alue kopioituu "leikepoydalle". Maalattu alue voidaan syottaa toiseen ikkunaan
painamalla ctrl-a + ] (ctrl-a + AltGr-9). Screen muistaa
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Hakemisto (Is -al tulostaa kaikki tiedot)
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Luo synonyymin, esim. alias dir='ls -1'
rm
Poistaa tiedoston
rmdir Poistaa hakemiston
mkdir Luo hakemiston
chmod Muuttaa tiedoston suojauksia
cat
Tulostaa tiedoston sisallon
less
Tulostaa tiedostoa sivu kerrallaan
ps
Ilmoittaa kaynnissa olevat prosessit
kill
Poistaa jarjestelmassa ajettavan prosessin
w
Kertoo koneessa olevat kayttajat
pcufwho Kertoo milla linjalla koneessa oleva kayttaja on
In
Luo tiedostosta vastineen toiseen hakemistoon
Useimmista komennoista saa lisatietoja lukemalla mansivun, esim. man ps kertoo ps-kaskyn toiminnasta.

Tarkista suojaukset
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omistajan oikeudet kyseiseen tiedostoon, toisessa ryhman ja
kolmannessa muiden eli niiden, jotka eivat kuulu tiedoston
ryhmaan. R tarkoittaa lukua, w kirjoitusta seka tuhoamista
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Suojauksia muutetaan komennolla chmod. Ryhmaan
viitataan kirjaimella g (group), ulkopuolisiin kirjaimella o
(others). Ulkopuolisilta tiedoston voi suojata kaskylla
chmod o-rwx tiedosto. Talloin ei muuteta ryhmalaisten
oikeuksia kyseiseen tiedostoon. - Lukuoikeudet ulkopuolisille annetaan kaskylla chmod o+r tiedosto.
Suojauksista saa lisatietoja tutkimalla chmod, chgrp ja
umask -ohjelmien man-sivuja.

Oma esittely Internetin www-sivuille
Monet Internetin kayttajat laativat itsestaan oman wwwsivun, jota kutsutaan kotisivuksi. Kotisivulla on tapana
kertoa lyhyesti itsestaa'n, harrastuksista, yhteystiedoista
yms. Shell-kayttajat voivat tehda Pcuf:aan oman
kotisivunsa. Kotisivua varten luodaan ensin alihakemisto
kaskylla mkdir public_html. Sen jalkeen kotisivun voi
kirjoittaa tiedostoon index.html.
Sivujen lukemiseen kaytetaan lynx-nimista ohjelmaa.
Oman
kotisivusi
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lukea
kaskylla
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http://pcuf.fi/~tunnus,
jossa
tunnus
on
oma
kayttajatunnuksesi. Kayttajien kotisivut paivitetaan kerran
vuorokaudessa
myos
yhdistyksen
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(http://www.pcuf.fi/).
Tiedot
nakyvat vain mikali
kotihakemistoii ja public_html-hakemiston suojauksia on
kevennetty siten, etta myos ulkopuolisilla on x (execute)
oikeudet naihin hakemistoihin ja index, html-tiedostoon.

Ohjaustiedostot
Tekemalla kotihakemistoon tiedoston .signature saa
lahetettyihin viesteihin automaattisen allekirjoituksen.
Hyvan purkkitavan mukaan tallaisen signeeraamisen
ylarajana on pidetty neljaa rivia tekstia. Tiedostoon .plan
voi asettaa tietoja, jotka nakyvat fmgeroitaessa
kayttajatunnusta verkosta kasin. Tekemalla tiedoston
.forward voi asettaa saapuvat mailit edelleenlahetettavaksi
automaattisesti haluamaansa osoitteeseen.

tiedostonimi

Tiedostoon .whois++ voi asettaa tietoja, jotka luovutetaan
Eunetin whois++ nimipalveluun. Tiedostoon voi kirjoittaa
mm. seuraavia kenttia: Work-Phone, Work-Fax, WorkPostal ja samat Home-aUcuisina. Kenttien peraan
kirjoitetaan kyseinen tieto kaksoispisteella erotettuna.
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Suojaukset ovat ensimmaisessa kentassa. Ensimmaisessa
kolmen kirjaimen (rwx) sarakkeessa on esitetty tiedoston
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Shell-oikeudet otettu kayttoon
PCUF:n palvelut monipuolistuvat
Tammikuun lopusta alkaen Pc-kayttajat ry:n jasenet ovat voineet anoa
shell-oikeuksia yhdistyksen PCUF-tietojarjestelmaan. Jo kymmenet
yhdistyksemme jasenet ovat hyodyntaneet taman mahdollisuuden.
Hyvaksymalla kayttosaannot ja palauttamalla oheisen kayttositoumuksen
vapaudut purkkiohjelman rajoituksista.

PCUF:ssa kayttajat ovat aiemmin olleet purkkiohjelman
komentotasolla, joka on suljettu ymparisto. Paatasolta on
ollut mahdollista kaynnistaa joitain ohjelmia (mail, com,
opinion, casino ym) ja kayttaa Internet-verkon palveluja,
mutta toiminta on kaiken kaikkiaan ollut rajoitettua. Nyt
tarjolla on mahdollisuus jarjestelman taysipainoiseen
hyodyntamiseen.
Samassa
voi
opiskella
unixkayttqjarjestelman perusteita.

Tutustuttuasi alia oleviin kayttosaantoihin voit tayttaa tasta
lehdesta loytyvan anomuskaavakkeen. Anomuksessa
tarvittavan jasennumeron loydat esimerkiksi taman lehden
osoitetarrasta. Kayttosaannot kannattaa ottaa talteen
mahdollista myohempaa tarvetta varten.
Tartu tilaisuuteen ja palauta tasta lehdesta loytyva
kayttositoumus taytettyna PCUF:n yllapidolle, niin paaset
mukaan toimintaan!

SHELL-KAYTTOSAANNOT
SHELL-OIKEUKSIEN KAYTTOEHDOT
1. Shell-oikeuksien myontamisen edellytykset
Pc-kayttajat ry. (jaljempana yhdistys) voi myontaa
kirjallisen hakemuksen perusteella paasyn yhdistyksen
PCUF-tietokonejarjestelmassa
(jarjestelma)
kayttojarjestelman komentotasolle (shell-oikeudet) henkilolle,
joka on hyvaksytty yhdistyksen jaseneksi (jaljempana
jasen). Ennen shell-oikeuksien anomista jasenen on
tutustuttava huolellisesti naihin kayttosaantoihin. Shelloikeuksien hakemuksessa on mainittava jasennumero,
kayttajatunnus jarjestelmassa, jasenen nimi seka osoite.
Hakemus on allekirjoitettava omakatisesti. Kayttajan osoite
jarjestelman kayttajatietokannassa tulee olla sama kuin
yhdistyksen jasenrekisterissa.

Shell-oikeuksien hakemukset kasittelee jarjestelman
yllapito. Shell-oikeudet voidaan jattaa myontamatta, mikali
hakija ei ole yhdistyksen jasen, hakemus on puutteellinen,
hakijalla on suorittamattomia velvoitteita yhdistysta
kohtaan, hakija on oikeuksia anoessaan tai jarjestelmaan
rekisteroityessaan antanut totuudenvastaisia tietoja seka
muusta perustellusta syysta. Hakemusta pidetaan puutteellisena, mikali se ei ole na'iden kayttosMntojen lopussa
olevan mallin mukainen tai kaikkia kohtia ei ole taytetty.
Yhdistyksen jasenkokous vahvistaa vuosittain shelloikeuksien kaytosta perittaVa't maksut. KayttO on maksutonta ainakin vuoden 1995 ajan. Mikali kaytosta aletaan peria
maksua, yhdistys ilmoittaa asiasta etukateen kirjallisesti.
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2. Kayttooikeuden henkilokohtaisuus

kolmannelle, mikali vahinko on aiheutunut suoraan tai
valillisesti kayttajan toiminnasta Jarjestelmassa.

Shell-oikeudet myonnetaan vain luonnolliselle henkilolle.
Kayttajatunnusta saa kayttaa ainoastaan se, kenelle se on
myonnetty. Kayttajatunnukseen liittyvaa salasanaa ei saa
ilmaista toiselle. Salasanaturvallisuudesta on huolehdittava
vaihtamalla tunnussana riittavan usein. Kaytettavan
salasanan on oltava sellainen, ettei asiaankuulumattoman
voida kohtuudella olettaa saavan sita selville.

3. Kayton rajoitukset
Jarjestelman kaytto lainvastaiseen toimintaan on kielletty.
Kaytossa olevia verkkoyhteyksia ei saa kayttaa kolmannen
omistamaan
tietokoneeseen
tunkeutumiseen
tai
tunkeutumisen yrittamiseen. Jarjestelman shikaaninomainen eli ilkivaltainen kaytto on kielletty. Tallaiseksi
lasketaan muun ohella modeemiyhteyden pitkaaikainen
tarpeeton aukipitaminen ja muita kayttajia kohtuuttomasti
haittaavien ohjelmien ajaminen.
Jarjestelmassa olevien turvallisuusrajoitusten kiertaminen
on kielletty. Kayttaja ei saa yrittaa hankkia itselleen
laajempia kayttooikeuksia kuin mita yllapito on hanelle
myontanyt. Jarjestelmassa voidaan pitaa sen kayttamista
rajoittavia kiintioita. Kiintioiden suuruuksista paattaa
yllapito.
Levytilaa ei saa kayttaa enempaa kuin on katsottava
kohtuulliseksi. Yllapito voi oma-aloitteisestikin siivota
kayttajan tiedostoja pois, mikali tiedostot vievat
kohtuuttomasti tilaa, Jarjestelman levytila on vahissa taikka
kayttaja ei ole huomattavan pitkaan aikaan ollut yhteydessa
jarjestelmaan.
Resurssien rajallisuuden vuoksi jarjestelmaan ei saa jattaa
eraajoja ilman yllapidon lupaa. Tama rajoitus ei koske
hyvin lyhytaikaisia ajoja, joiden suorittamiseen kayttajalla
on erityinen, perusteltu syy. Eraajolla tarkoitetaan tassa
yhteydessa kaikkia sellaisia prosesseja, jotka kayttavat
jotain resurssia (esim. koneaika, prosessislotti tai
verkkoliikenne) paateyhteyden sulkemisen jalkeen.
Jarjestelman kaytossa on noudatettava yllapidon
yhdistyksen hallituksen antamia ohjeita ja rajoituksia.

ja

4. Vastuu
Kayttaja vastaa tuottamuksesta riippumatta taysimaaraisesti
vahingosta, jonka han aiheuttaa yhdistykselle tahi
kolmannelle osapuolelle rikkomalla naita kayttoehtoja.
Kayttaja vastaa taysimaaraisesti myos vahingosta, jonka
han muulla tavalla tahallisesti tai tuottamuksella eli
huolimattomuudella
aiheuttaa
yhdistykselle
tahi

Yhdistys ei vastaa kayttajalle aiheutuneista vahingoista eika
sellaisista vahingoista, jotka kolmas osapuoli on aiheuttanut
kayttajalle. Yhdistys ei myoskaan vastaa mistaan valillisesta
vahingosta.
Yhdistys ei vastaa Jarjestelman kaytettavyydesta ja
luotettavuudesta eika Jarjestelman ja sen kautta saatavilla
olevien palvelujen tarkoituksenmukaisuudesta.
Mikali yhdistys on korvannut kolmannelle osapuolelle
kayttajan aiheuttaman vahingon, yhdistyksella on taysi
takautumisoikeus saada kayttajalta korvattua vahinkoa
vastaava maara rahaa.

5. Shell-oikeuksien irtisanominen
Mikali yllapito epailee kayttajan toimineen naiden
kayttoehtojen vastaisesti, kayttajalta voidaan heti poistaa
shell-oikeudet ja tarpeen vaatiessa myos verkkoyhteyksien
kayttooikeus. Oikeudet voidaan poistaa myos mikali
kayttaja ei enaa tayta niiden saamisen edellytyksia.
Oikeuksien poistamisen yhteydessa yllapito pyrkii
ilmoittamaan toimenpiteen syyn. Oikeuksien poistamisen
sijasta yllapito voi antaa kayttajalle huomautuksen, mikali
Oikeuksien poistaminen olisi ilmeisen kohtuutonta. Mikali
rikkomus on torkea, yllapito voi lisaksi esittaa yhdistyksen
hallitukselle jasenen erottamista yhdistyksesta.
Mikali kayttaja on tyytymaton oikeuksien poistamiseen, han
voi hakea oikaisua yllapidolta lahettamalla sahkopostia
osoitteeseen sysop@pcuf.fi. Yllapito voi talloin saadun
selvityksen perusteella palauttaa shell-oikeudet. Mikali
kayttaja katsoo, etta hanelta on poistettu shell-oikeudet
aiheettomasti eika yllapito oikaisuvaatimuksesta huolimatta
palauta niita, kayttaja voi valittaa oikaisuvaatimukseen
saamastaan paatoksesta yhdistyksen hallitukselle. Valitus
on tehtava kirjallisesti ja se on jatettava postin
kuljetettavaksi viikon kuluessa siita, kun yllapito on antanut
ratkaisun tehtyyn oikaisuvaatimukseen. Valituksessa on
ilmoitettava valittajan henkilotiedot seka ne perusteet, joilla
yllapidon paatokseen haetaan muutosta.
Yhdistys voi lopettaa shell-oikeuksien tarjoamisen
kayttajille, mikali yhdistyksen hallitus niin paattaa.
Kayttaja voi irtisanoa shell-oikeutensa ilmoittamalla asiasta
yllapidolle.
Ilmoituksen
voi
tehda
lahettamalla
Jarjestelmassa sahkopostia tunnukselle sysop tai saattamalla
asian muulla tavalla yllapidon tietoon.
hallitus@pcuf.fi

Anon itselleni shell-oikeuksia Pc-kayttajat ry:n PCUF-tietokoneeseen.
Jasennumero (loytyy
Tietoviikon osoitetarrasta)
Nimi
Kayttajatunnus PCUFissa
Lahiosoite
Postinumero ja -toimipaikka
Muita tietoja
(esim. Internet-osoite,
johon paatoksesta halutaan
ilmoitus tai toivomus
oletusshellista)
Vakuutan tutustuneeni huolellisesti Pc-kayttajat ry:n shell-oikeuksien
kayttoehtoihin ja sitoudun noudattamaan niita kaikissa olosuhteissa.

Aika ja paikka

allekirjoitus ja nimen selvennys
(alle 18-vuotiaalta holhoojan allekirjoitus)

HAKEMUS POSTITETAAN KIRJALLISENA OSOITTEESEEN PC-KAYTTAJAT RY, PCUF:N
YLLAPITO, PL.. 494, 00101 HELSINKI. KAYTTOEHDOT JAAVAT JASENELLE;
AINOASTAAN TAMA HAKEMUSSIVU PALAUTETAAN TAYTETTYNA. HAKEMUKSET
KASITELLAAN 30 VUOROKAUDEN KULUESSA SAAPUMISESTA.
Yhdistys tayttaa alia olevan osan.
Hakemus saapunut

Kasittelija

( ) Shell-oikeudet myonnetaan

alkaen.

( ) Hakijalta pyydetty lisaselvitys
( ) Hakemus hylataan, koska vaadittavat edellytykset eivat tayty.
Perustelut:

( ) Paatoksesta annettu tieto sahkopostitse
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TNT - tehokkuutta Newsien etalukuun
Yhdistyksemme sahkopostissa PCUF:ssa voi seurata satoja Usenet
News-uutisryhmia. Nyt voit lukea uutiset entistakin napparammin omalla
koneellasi, mikali sinulla on PC ja modeemi. Dynamiitintehokas TNT on
uutisryhmien lukemiseen kehitetty helppokayttoinen etalukuohjelma.
TNT:n avulla voit saastaa PCUF:n viikkokiintiotasi,
pienentaa puhelukustannuksiasi ja lukea newsseja myos
siella, missa ei ole puhelinlinjaa kaytettavissa. Ohjelmaa
hyodynnetaan siten, etta newsit siirretaan ensin pakattuna
omalle koneelle, jonka jalkeen ne voidaan lukea kaikessa
rauhassa ilman modeemiyhteyden aukipitamista.
TNT:n hankkiminen
TNT:n voi imuroida PCUF:sta.. Ohjelman tamanhetkinen
versio on msdos-hakemistossa nimella TNT11.ZIP. Voit
siirtaa tiedoston itsellesi komennoilla CD /MSDOS ja SZ
TNT11.ZIP. Paketti sisaltaa TNT.EXE-nimisen ohjelman,
joka luo ensimmaisella kaynnistyskerralla tarvitsemansa
aputiedostot. Siirtoon tarvitset Zmodemin osaavan
paateohjelman (esim. Telix tai DSZ).
Kayttoliittymaltaan TNT muistuttaa paljon Windowsia.
Nayton ylarivillS on alasvetovalikot, joiden alapuolelle on
varattu "tyotilaa" artikkeleiden lukemista varten. Lisaksi
naytolla on tilarivi, josta nakee joitakin kulloinkin
kaytettavissa olevia komentoja. Ohjelmaa voi kayttaa myos
hiirella. Hiirituki aktivoituu automaattisesti, mikali
hiiriajuri on ladattu muistiin ennen TNT:n kaynnistamista.
IIutisryhmicn tilaaminen
TNT:ta kaytetaan PCUF:n NEWS-lukuohjelman avulla.
Luettavat ryhmat tilataan samaan tapaan kuin jos ne
luettaisiin linjalla oltaessa. Luettelo Pcuf:aan tulevista
uutisryhmista on julkaistu Pc-kayttaja 3/93 :ssa. Uusia
ryhmia tilataan toivomusten perusteella kaksi kertaa
vuodessa. Ehdotukset hankittavista uutisryhmista voi
lahettaa sahkopostitse osoitteeseen sysop@pcuf.fi.
Lukijalle annetaan komento READ/GRAB, jolloin
lukuohjelma keraa uudet artikkelit eri uutisryhmista
tiedostoon, pakkaa tiedoston lharc-ohjelmalla ja lahettaa
sen kayttaen Zmodem-siirtoprotokollaa. Tama tiedosto
puretaan ensin omassa koneessa ja sen jalkeen tiedoston
sisaltamat
artikkelit
luetaan
TNT:lla.
NEWSlukuohjelmistoa on esitelty tarkemmin Pc-Kayttaja-lehden
numerossa 1/94.
Uutisten lukeminen
Uutistiedostot luetaan valitsemalla File-alasvetovalikosta
kohta Open. Talloin TNT kysyy mika tiedosto halutaan

lukea (yleensa NEWS.TXT). Kun tiedosto on valittu, TNT
selaa tiedoston lapi ja avaa ruudun tyotilaan ikkunan, jossa
on luettelo tiedoston sisaltamista uutisryhmista. TNT
ilmoittaa jo tassa vaiheessa tiedostossa mahdollisesti
olevista virheista.
Haluttu
uutisryhma
valitaan
nuolinappaimilla.
Ryhmalistan tilalle tulee luettelo valitun uutisryhman
sisaltamista artikkeleista. Naista valitaan luettava artikkeli
samalla tavalla. Jos artikkelin sisalto ei mahdu kerralla
nakyviin, voi tekstia vierittaa nuolinappaimilla seka Page
Up, Page Down, Home ja End -nappaimilla. Vaakatason
vieritykseen saa lisavauhtia painamalla shift-nappainta
samanaikaisesti
nuolinappaimen
kanssa.
Takaisin
artikkeliluetteloon voi palata painamalla Esc-nappainta.
Artikkelitekstia nayttaessaan TNT osaa korvata ISO
Latin 1 -merkistOn skandinaaviset kirjaimet (a, 6 ja a) PCmerkiston vastaavilla merkeilla.
Tylsicn juttujen valttaminen
Joskus keskustelu jostakin aiheesta muuttuu joutavaksi tai
muuten mielenkiinnottomaksi. Tata varten TNT:ssa on
"musta lista", jota kaytetaan artikkelien ohittamiseen. Jos
artikkelin otsikko loytyy tuolta listalta, artikkelia ei
kasitella uutistiedostoa luettaessa. Otsikon voi lisata
kiellettyjen listalle painamalla Alt+T rtikkelin tekstiosan
ollessa ruudulla. Kannattaa muistaa, etta lisatty otsikko
vaikuttaa kaikissa uutisryhmissa.
J
Oletusarvoisesti TNT ryhmittelee kunkin uutisryhman
artikkelit aiheen mukaan. Nain artikkeleja on helpompi
selata ja mukava lukea. Ryhmittely vaatii jonkin verran
muistia ja hidastaa hieman uutistiedoston kasittelya.

Ohjelmaa kehitetaan
TNT-lukuohjelmaa kehitetaan jatkuvasti. Myos kayttajien
toiveet pyritaan huomioimaan. Mikali haluat esittaa
parannusehdotuksia tai kommentteja, voit lahettaa ne
sahkopostitse osoitteeseen turjo@pcuf.fi.
Turjo Tuohiniemi
turjo@pcuf.fi
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puuttuvat jostain syysta, voit ilmoittaa asiasta sahkopostitse
osoitteeseen sysop@pcuf.fi. Kerro samalla jasennumerosi,
niin nopeutat oikeuksien myontamista.
Oma Internet-osoite

Pc-kayttajat ry:n uusi hallitus on astunut ruotuun.
Yhdistyksemme pitkaaikainen sihteeri Ari Rautiainen
Hausiadata Ky:sta paatti ottaa vapaavuoden hallituksen
jasenyydesta. Tassa yhteydessa on paikallaan kiittaa Ari
Rautiaista ansiokkaasta panoksesta yhdistyksen hyvaksi.

Jos olet rekisteroitynyt PCUF:n kayttajaksi ja sinulla on
Jasenoikeudet, voit tarkistaa henkilokohtaisen Internetpostiosoitteesi taman lehden osoitetarrasta.
PCUF Telesammossa

Hallitus on valinnut uudeksi sihteeriksi ja taloudenhoitajaksi opettaja Jyri Lindroosin. Henkilovaihdosten
yhteydessa sihteerin tehtavien sisaltoa muutettiin siten, etta
jasenasioiden hoitamiseen valittiin oma toimihenkilo.
Tahan tehtavaan eli ja'sensihteeriksi valittiin Mauno
Tuohiniemi, joka on ollut hallituksen jasen vuodesta 1993.
Kasvu jatkuu
Marraskuun ja tammikuun valilla yhdistykseemme
hyvaksyttiin 138 uutta jasenta. Koska kasvu on nain
vilkasta, julkaistaan uusien jasenten matrikkelitiedot
jatkossa taman palstan sijasta yhdistyksemme sahkopostissa
PCUF:ssa
kokouksessa
Yhdistyksen info.
Koko
jasenluettelo loytyy Tietotekniikan liiton Atk-vuosikirjasta,
joka postitetaan joka vuosi kaikille jasenille.
Osoitteenmuutokset
Saatko jasenpostisi oikealla osoitteella? Osoitteenmuutoksen voi tehda vaivattomasti lahettamalla sahkopostia osoitteeseen muutos@pcuf.fi. Mainitse osoitteenmuutoksessa
auden osoitteen lisaksi entinen osoite seka jasennumero,
jonka loydat esim. taman lehden tai Tietoviikon osoitetarrasta ja jasenkortistasi. Jasennumeron mainitseminen on
tarkeaa, silla sen avulla liitto loytaa oikean henkilo'n yli
?0 000 jasenen joukosta. Osoitteenmuutoksen voi tehda
myos tasta lehdesta loytyvalla lomakkeella.
Jasenoikeudet PCUF:ssa
Yhdistyksemme sahkoposti PCUF on saavuttanut suuren
suosion: purkissa on jo yli 1 000 kayttajaa. Pc-kayttajat ry:n
jasenista joka neljas on kayttanyt purkkia. PCUF:ssa
jasenten kaytettavissa on laajemmat oikeudet ja suuremmat
kayttokiintiot kuin yhdistyksen ulkopuolisilla. Internetverkon suositut palvelut ovat PCUF:ssa vain Pc-kayttajat
ry:n jasenten kaytettavissa.
Mikali olet rekisteroitynyt PCUF:n kayttajaksi, voit
tarkastaa jarjestelman kayttajatietokannasta itseasi koskevat
tiedot paatason komennolla CHECK. Samalla naet, onko
tunnuksellesi jo annettu jSsenoikeudet. Jos Jasenoikeudet

PCUF:n modeemilinjat ovat ajoittain pahasti ruuhkautuneita. Kiireellisissa tapauksissa kannattaa yhteys ottaa Telesamnion kautta. Telesammon puhelinnumerot ovat 92924
(V.32bis) ja 929292 (V.22bis). Telesampoon paa'see sisalle
kioskitunnuksella 1, jonka jalkeen PCUF:aan voi siirtyS
kaskylla S PCUF. Yhteydesta ei perita Telesammon normaalin perushinnan ja paikallispuhelumaksun lisaksi mitaan lisamaksuja. Yhteys on toistaiseksi koekaytossa ja sen
toimivuudesta voi raportoida lahettamalla sahkopostia
jasensihteerille osoitteeseen mtn@pcuf.fi.
Bensaa alennushintaan
Yhdistyksemme jasenet saavat Shellin luottokortilla alennusta 10 pennia bensiini- ja 9 pennia diesellitrasta. Luottokorttia hakiessasi liita hakemukseen jaljennos jasenkortistasi ja merkitse hakemuksen oikeaan ylanurkkaan sopimusnumero 9271 (yritysluottokorteissa 9270). Lisatietoja saa
ilmaiseksi Shell Info Centerista, puh. 9800-2424.
Kevaan tapahtumat
22.3. kevatkokous Canonilla, Kornetintie 3, Helsinki
3.4. teemailta, aiheena Internet ja sen tulevaisuus
25.4. vierailu Taideteolliseen korkeakouluun
8.5. teemailta, aiheena Sukututkimus ja tietokoneet
Osallistuminen ylla lueteltuihin tilaisuuksiin on jasenille
maksutonta. Toukokuussa jarjestettavasta kevatretkesta'
Tampereelle on ennakkotietoja toisaalla tassa lehdessa.
Tilaisuuksista on tarkemmat tiedot helmikuun alussa postitetussa jasenkirjeessa. Tapahtumaluettelon nakee myos
PCUF:n komennolla tapahtumat.Teemaillat pidetaan AtkInstituutissa Pasilassa (Messukeskuksen vieressa). Paikalle
paasee raitiovaunuilla 7A ja 7B tai junalla (Pasilan
asemalta seuraa Messukeskuksen opasteita). Teemailtoihin
ei tarvitse ilmoittautua etukateen: muihin tilaisuuksiin tulee
varata paikka Heikki Raussilta, puh. (90) 5112 9432 (tyO)
tai (90) 146 2871.
Mauno Tuohiniemi
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PC-tiedotteet
Kansi

Monet visionaarit ovat luvanneet
meille tulevaisuudessa liikkuvaa
kuvaa ja aanta kotiin seka toimistoon toimitettuna tietoliikenneverkkoja pitkin (video-on-demand). Kertakaikkiaan hienoja ja
kannatettavia nama visiot tietysti
ovat. Maksajista vain ei ole tietoa. Tavallisen kansalaisen omilla rahoilla ei kaikkea tarvittavaa
dataa toistaiseksi tai lahivuosinakaan saada liikkeelle.
ISDN-teknologia on
paljon
konkreettisempi askel samaan
suuntaan ja se on jo nyt monen
ulottuvilla. Mikrotietokoneen ja
modeemin kanssa tutuiksi tulleilla PC-kayttajilla on erinomaiset
valmiudet olla edellakavioita
ISDN-yhteyksien hyodyntamisessa. Teleoperaattorin puheille
vain rohkeasti, mikali data tavanomaista puhelinyhteytta pitkin
liikkuu liian hitaasti.
Ilkka Hyytiainen, Los Angeles,
tietaa kertoa ISDN:n reippaasta
etenemisesta USA:ssa (Tekes
Tekniikan Nakoalat 1/95 s.38).
Vuonna 1991 siella oli 250 000
ISDN-liittymaa kaytossa ja
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ennuste vuodelle 1995 on jo kaksi miljoonaa. Kasvun selityskin
on yksinkertainen. USA:ssa
useimmat teleoperaattorit tarjoavat kuluttajille ISDN-yhteytta
lahes tavallisen puhelinliittyman
hinnalla.
PCUF-Opinion
Yhdistyksemme sahkopostilaatikon kayttajilla on mahdollisuus
osallistua kyselyyn, jossa kartoitetaan kayttajakunnan mikrotietokoneissa olevien nayttokorttien
tyyppia. Vahitellen markkinoiden tapahtumat heijastuvat myos
tahan taulukkoon. Vuosi sitten
ta'lla palstalla julkaistu taulukko
kertoi VGA-osuuden olleen 63,1
% ja nyt tama lukema on 68,5 %.
Samana aikana vastanneiden
maara on lisaantynyt 388:sta
478:aan. Helmikuussa kokonaistilanne naytti seuraavalta:
Nayttokortti
CGA
EGA
MDA
VGA
PGA
Hercules
En omista PC:ta
XGA
Vastanneiden maara

%
5,5
6,9
0,6
68,5
1,4
5,9
8,9
2,4
478

Sinakin voit tutustua tahan ilmaiseen jasenpalvelumuotoon. Yhdistyksen BBS loytyy numeroissa (90) 608 070, (90) 640 290,
(90) 641 228 ja (90) 6121545.
Lisaksi kaytettavissa on kiintea
verkkoyhteys. Yhdistyksen puhelinlinjoilla esiintyy ruuhkaa
ilta-aikaan, mutta vapaita linjoja
loytyy helposti aamulla ja aamu"'&.
Varmuuskopiot
Yhdistyksemme taloudellisessa
tilanteessa oli hieman pelivaraa
viime vuoden loppupuolella.
Hallitus tutki eri vaihtoehtoja ja
paatyi parantamaan yhdistyksen
BBS:n tietoturvaa siten, etta yhdistykselle hankittiin uusi DATnauhuri. Nain vuosien mittaan
rakennettu BBS-jarjestelma ja
siihen liittyvat tiedostot jaavat
kayttoon mahdollisen laitevaurionjalkeenkin.
Kirjakaapeli

KIRIA K A A P E L I

J

Yhdistyksemme ohjelmassa oli
yritysvierailu hieman epatavalliseen yritykseen 7. marraskuuta
1994. Paikka oli entisen Suomen
Kaapelitehdas Osakeyhtion tehdasrakennuksessa
toimiva

00 0
kirjasto, joka kuitenkin on jotain
muuta kuin historiallinen kirjasto. Paikan osoite on Kaapelitehdas, Tallberginkatu 1 B, l.krs,
00180 Helsinki. Puhelin no. (90)
693 1407, 693 1261. Internet
kirja@kaapeli.fi
ja
http:
//www.kaapeli.fi/. Aukioloajat
poikkeavat hieman tavanomaisis\^'ta. Tama kirjasto on ollut auki
myos sunnuntaisin.
Kirjakaapeli on yksi Helsingin
kaupunginkirjaston toimipiste,
joka keskittyy tietotekniikkaan,
taiteeseen ja kulttuuriin. Se sisustettiin talkoovoimin ja kalusteet seka kirjat on suurilta osin
saatu muista kirjastoista. ATKlaitteet on hankittu sponsorituella.
Kirjaston kirjakokoelma on pienehko, noin 5000 nidetta. Kokoelman paapaino on kulttuurissa
ja 90-luvun taidesuuntauksissa.
Kokoelmaan kuuluu myos sarjakuvia, matkailua, filosofiaa ja
historiaa kasittelevia teoksia.
Kirjakaapeliin tilataan noin sata
aikakauslehtea. Lehdet edustavat
paasaantoisesti kulttuuria, taidet;a ja erilaisia mielipidejulkaisuja
- myos bittien ja verkkojen maailma on edustettuna.
Paperille painettujen julkaisujen
vuoksi PC-kayttajat ry ei ja'rjestanyt vierailua Kirjakaapeliin.
Varsinainen syy oli paljon paljon
lahempana yhdistyksen omaa
toimintaa eli tietoverkot ja mikrot. Naita palveluita vierailun
isannat meille paaasiassa esittelivatkin, joten yhdistyksen puolesta parhaimmat kiitokset heille.
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Kirjakaapeli on yhdessa Katto- on suomalaisen tietotekniikan
Menyn kanssa perustanut hank- menneisyyteen liittyva paikka.
keen nimelta Kaapelisolmu. Sen Paallisin puolin se nayttaa nyt
tavoitteena on tarjota kansalaisil- olevan entinen tehdasrakennus,
le vapaa ja ilmainen paasy kan- jossa MS yhteensovivan mousen
sainvalisiin tietoverkkoihin, eri- lisaksi vastaan saattaa tulla oikea
tyisesti Internetiin. Viela kerran - eloperainen hiirulainen. Samassa
Kirjakaapeli tarjoaa ilmaisen kiinteistossa on kuitenkin kaytetmahdollisuuden kayttaa Internet- ty kompuutereita hyvin varhain.
tietoverkkoa. Kiitos lahjoittajien Vuonna 1960 sinne tuotiin kaa(Hewlett-Packard, Philips), lait- pelitehtaan kayttoon Elliott 803
teetkin ovat uusia ja jopa parem- A tietokone. Se oli sentaan taysin
pia,
kuin
tavanomaiset transistoroitu 2. polven tietokokotikoneet.
ne. Myohemmin naita ihmistyon
taysin korvaavia tietokoneita
Verkkoyhteyksien lisaksi Kirja- tuotiin sinne lisaa ja alan osaamikaapelissa on seka PC-pohjaisia nen saattoi nain merkittavasti
etta Philipsin kehittamia CD-I kehittya. Jopa niin paljon, etta
-interaktiivisia CD-ROMmeja. tietotekninen kauppa ja oma tieHyva alku 'romppukirjastolle' on tokoneiden valmistus tuli mahjo olemassa ja asiakkaiden va- dolliseksi. Myohemmin tama
paasti kaytettavissa on mm. osaaminen oli osa Nokia Elekroniikkaa ja viela myohemmin osa
tietosanakirjoja.
Nokia Dataa. Vuonna 1991 NoTassa kirjastossa voi kayttaa kia Data tietoineen ja PC-tehtaimikrotietokoneita tekstinkasitte- neen myytiin ICL-yhtymalle, jolyyn, kuvankasittelyyn, tauluk- ka Suomessa nykyisin valmistaa
kolaskentaan ja julkaisujen te- mikrotietokoneita noin 300 000
koon. Kaytettavissa on myos va- kpl vuodessa. Naillakaan tietokoriskanneri. Kaytto on paasaantoi- neilla ei ihmistyota ole onnistutsesti asiakkaalle ilmaista, mutta tu taysin korvaamaan ja tuotantulosteista joko mustavalko- tai toa ollaan yha lisaamassa.
varikirjoittimella
peritaan
omakustannushinta.
Mediatiedot
Nyt ei tietoverkkojen ja mirotie- PC-Kayttaja-lehti ilmestyy koltokoneiden kaytto ole rahasta mena numerona vuodessa. Seukiinni. Innostusta tarvitaan kaik- raava numeron arvioitu ilmestykein eniten ja taidot karttuvat misaika on kesakuu 1995.
siina sivussa. Kirjakaapelin li- Lehden levikki on vahitellen lisaksi vastaavia hankkeita alkaa saantynyt ja osoitteellinen jakelu
on nyt noin 1800 kpl seka muu
olla jo muissakin kaupungeissa.
PR-jakelu noin 200. Ilmoitusten
Viela muutama sana kiinteistos- hinnat ovat kohtuulliset, mikali
ta, jossa Kirjakaapeli sijaitsee ilmoituksen kohderyhmaksi hamonen muun yrityksen naapuri- lutaan loytaa helposti suuri joukna. Suomen Kaapelitehdas Osa- ko innokkaita PC:n kayttajia.
ilmoitus
tassa
keyhtion entinen tehdasrakennus Kokosivun
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Kevatretkesta syysretki

PC-kayttajat
ry:n kevaan
suunnitelmissa ollut kevatretki
Tampereen suuntaan on jouduttu valitettavasti siirtamaan
jarjestelyvaikeuksien ja tyokiireiden takia syyskaudelle.
Syyskaudella jarjestettavasta
retkesta tullaan ilmoittamaan
tarkemmin seuraavissa yhdistyksen jasenjulkaisuissa seka
mahdollisesti myos Tietoviikko-lehdessa.
Syysretkelle voi ilmoittautua
vasta, kun retken tarkempi ohjelma ja
ajankohta
on
julkaistu.

Terveisin Heikki Raussi
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lehdessa maksaa ainoastaan 1500
mk ja 1/2-sivun ilmoitus 1000
mk. Nyt voimme myos huolehtia
keskiaukeaman mainosliitteista
(A 3 taitettuna) hintaan 3000 mk.
Hinnat (sis. ALV 0%) ovat voimassa toistaiseksi ja mahdollisista muutoksista ilmoitetaan etukateen tassa lehdessa.
Lisatietoja ilmoitusasioissa voit
kysya:
PCUF
MAIL:
vpk@pcuf.fi (Valto Koskinen)
tai puh. (90) 513 362 / Valto
Koskinen, Everstinkuja 5 B 48,
02600 Espoo.
Ilmoitustilaa seuraavaan lehteen
voi varata jo nyt tai viimeistaan
toukokuussa 1995.

Liittyminen yhdistykseen
Hanki Tietotekniikan liiton jasenlomake joko yhdistyksen toimihenkiloilta tai suoraan Tietotekniikan liitosta, PL 68, 02600
Espoo, puh. (90) 512 1293, (90)
512 1283, fax (90) 512 1276.
Tayta lomake siina olevien ohjeiden mukaan ja maksa laskun saatuasi jasenmaksu.
Postita taytetty lomake Tietotekniikan liittoon.
Yhdistys kirjaa sinut jaseneksi
muutaman viikon kuluessa ja sen
jalkeen alkavat liiton jasenedut
mm. Tietoviikko seka muut lehdet tulla.
Muista kuitenkin, etta yhdistys
on yhta kuin sen jasenisto. Jos
sina haluat hyotya yhdistyksesta,
niin yhdistys haluaa hyotya sinusta muutakin kuin jasenmaksun. Osallistu siis tapahtumiin,
kysele asioista, mutta tuo myos
omia tietojasi ja kokemuksiasi
toisille jasenille.

0 00

Uusi vuosi toi yhdistykseemme
uusia ihmisia ja uusia ajatuksia.
Tdlld kertaa
PC-KAYTTAJAlehti ilmestyy hieman ohuempana kuin viime vuonna, koska lehden toimitusvoimat tdlld kertaa
oli muuhun toimintaan varattuja.
Yhdistyksen kannalta tarpeelliset
asiat loytyvdt tdmdnkin numeron
sivuiltaja ehkd energiaa seuraaJ
van numeron toimitukseen loytyy
tdmdnkertaista enemmdn.
Aurinkoista kevdttd ja kesdn
odotusta
kaikille
jasenille
toivoen...

Valto Koskinen
J

LOMAKE PALAUTETAAN TIETOTEKNIIKAN LIITTO JW;HYN, PL 68, 02601 ESPQQ

TIETOT
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HENKILOJASEN
D

MUUTOS

D LIITTYMINEN

TAYTA KIRJQITUSKONEELLA TAI TEKSTAAMALLA
Sukunimi

Kaikki etunimet

Yrityksen nimi (taytetaan, jos jasenposti halutaan toimipaikkaan)

Puhelin virka-aikana

Jakeluosoite

Ammattinimike

UUDET
TIEDOT

Postinumero

-toimipaikka

i i Jasenlaji
11

15 Jasenlaji
Henkilbjasen.
tybnantaja maksaa jasenmaksun

D

Henkilbjasen,
maksaa itse jasenmaksun

Jasennumero

13 Jasenlaji
Opiskelijajasen
HUOM. *)

D

Jos tybnantaja maksaa henkilbjasenmaksun, voidaan se laskuttaa suoraan _y_hteis6jasenena olevalta tybnantajalta. Tybnantajan tulee antaa tahan ilmoitukseen suostumuksensa, muussa tapauksessa jasenmaksu
veloitetaan henkilbjasenelta.

n

Perhejasen (ei lehtia, s a m a s t a taloudesta ennestaan jasenena:

Sukunimi

Kaikki etunimet

Yrityksen nimi, jos posti tullut toimipaikkaan

Puhelin virka-aikana

Jakeluosoite, johon liiton ja jasenyhdistyksen posti tullut

Ammattinimike

Postinumero

Tyonantaja

VANHAT
TIEDOT

-toimipaikka

i *j Jasenlaji
15

D
JASENLEHDET

ALLEKIRJOITUS

11 Jasenlaji

D

Henkilbjasen,
tybnantaja maksaa jasenmaksun

Henkilbjasen,
maksaa itse jasenmaksun

HENKILOJASEN
Henkilojasenen tulee
kuulua ainakin yhleen
Niton jasenyhdistyksista'
(ensisijainen). Maksamalla
lisajasenmaksun on mahdollista kuulua useampaankin jasenyhdistykseen (lisa'ja'senyys) seka
osallistua maksutta kerhojen toimintaan.
Osoita rastilla (x) liiton
jasenyhdistys / kerho,
johon kuulut / liityt.
I = ensisijainen
II = lisajasenyys

13 Jasenlaji

Asterisk!

13

Blanko

15

I Opiskelijajasen

TIETOVIIKKO -lehden lisa'ksi valitsen jasenmaksuun sisaltyvaksi toiseksi jasenlehdeksi
J MikroPC:n

Jasennumero
Amm.kood

Tyonantaja

LJ

D EROAMINEN

I Tietoverkon

Datanomit ry

**\

Etela-Pohjanmaan TKY

23
8

Paivamaara

Osoitetietojani
I

I saa
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Tybnantajan allekirjoitus

Henkilbjasenmaksun saa laskuttaa
tybnantajalta.

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

Jasenmaksu laskutetaan liiton toimittamalla viitepankkisiirrolla. On erittain tarkeaa maksaa saadulla viitepankkisiirrolla erapaivaan mennessa,
jotta jasenpalvelut jatkuvat. Palveluiden ehdittya katketa kesta'a aina
muutama viikko ennen kuin jasenpalvelut jatkuvat uudelleen.
Osoitteenmuutokset ilmoitetaan telefaxilla (90) 512 1276, kirjallisesti tai puhelinvastaajaan (90) 512 1266 liiton toimistoon. Osoitteenmuutos lehtiin kesta'a npin kaksi viikkoa.
Asioitaessa liiton toimiston kanssa on tarkeaa ilmoittaa Jasennumero, joka loytyy ja'senlehtien osoitelipukkeesta seka jasenkortista.
Jasenyyden lopettamisesta on ilmoitettava kirjallisesti. Jasenmaksuja ei palauteta.
Kayttoja'rjestelma'kerhon Jasenen tulee kuulua ensisijaisena johonkin jasenyhdistyksista.
Kerhon jasenyys on maksuton. OtaDATAn jasenyytta haetaan suoraan OtaDATAIta.
HUOM. OPISKELIJAT! Opiskelijajaseneksi hyyaksymisen edellytyksena on liittymispaivasta
kuluvan kalenterivuoden loppuun jatkuva PAATOIMINEN opiskelu (paivaopiskelu), joka
tulee psoittaa oppilaitoksesta saatavalla OPISKELUTODISTUKSELLA. Todistuksesta tulee
kayda ilmi opintojen (arvioitu) paattymisaika.
lltaopiskelijoita tai muutoin tybn ohessa opiskelevia ei hyvaksyta opiskelijajaseniksi.
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Tietotekniikan liiton jasenmaksut 1995
Henkilojasenmaksut
Varsinainen henkilqjasen

256,-

Opiskelija tai tyoton

150,-

Toissijainen jasen (jos jo kuulut johonkin toiseen yhdistykseen liitossa)

70,-

**

Perhejasen (jos samassa perheessa on jo joku henkilojasenena) tai elakelainen

70,-

**

Yhteisojasenmaksut
Suuret ATK-tuottajat, kokonaisvahvuus yli 50 henkiloa

4600,-

***

Keskisuuret ATK-tuottajat, kokonaisvahvuus 15-50 henkiloa

2300,-

***

Pienet ATK-tuottajat, kokonaisvahvuus alle 15 henkiloa

1200,-

***

Suuret ATK-hyvaksikayttajat, kokonaisvahvuus yli 50 henkiloa

2300,-

***

Pienet ATK-hyvaksikayttajat, kokonaisvahvuus alle 50 henkiloa

1200,-

***

Yhteison toisentoimipisteenjasenyys

1200,-

*

Sisaltaa jasenetuna lehdet Tietoviikko ja MikroPC / Tietoverkko.

(*)

Ei sisalla jasenetuja.

(**)

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

(***)

Vuoden loppupuoliskolla liittyvilla maksu on puolet koko vuoden maksusta.

