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Uusi hallitus aloittanut toimintansa. Viime syyskokouksessa valittu hallitus aloitti toimintansa tammikuussa. Hallituksen kokoonpanossa tapahtui edelliseen vuoteen
verrattuna kaksi muutosta: Mikko
Ahonen ja Sami Einola aloittivat
hallituksen uusina jasenina. Hallituksesta poisjaanneille Jussi Aikalalle ja Aaro Hietaselle esitan kiilokset toiminnasta yhdistyksen hyvaksi. Muilta osin hallituksen kokoonpano on seuraava: varapuheenjohtajana toimii Ari Jarmala,
sihteerina ja taloudenhoitajana Jyri
Lindroos, jasensihteerina ja tiedotuksesta vastaavana Mauno Tuohiniemi seka jasenina Henrik Ahlgren ja Jari Nopanen. Hallituksen
varajasenina toimivat Atte Manni-

nen ja pc-KAYTTAJA-lehden paatoimittaja Valto P. Koskinen.
Tiedon valtatiet PCUF-purkissa!
Vuoden vaihteessa toteutettu tietoliikennejarjestely toi purkkiin nopeat kansainvaliset Internet-yhteydet. Kiinteaa Internet-yhteytta nopeutettiin 38,4 kbit/s aina 256
kbit/s. Samassa yhteydessa vaihdoimme Internet-palveluiden tarjoajaa. Uudet yhteydet ja palvelut on
nyt hankittu Clinet Oy:lta. Yhteyden
nopeutta
kasvatettiin
uudestaan maaliskuussa, koska
tarjoutui tilaisuus vaihtaa hankitut
kiinteat modeemit edullisesti viela
tehokkaampiin
malleihin.
Nyt
kiintean yhteyden nopeus on 704
kbit/s, joka toivottavasti riittaa
pariksi vuodeksi eteenpain. Lisaksi

tammikuun loppupuolella hankitut
kolme uutta modeemilinjaa tuovat
yha useammalle mahdollisuuden
kayttaa purkin laajennettua palvelutarjontaa hyvaksi.
Kevaan toiminta. Tata juttua
kirjoiteltaessa kevaan vierailu- ja
teemailtatoiminta on jo hyvassa
vauhdissa. Muistakaahan seurata
myos Tietoviikossa julkaistavaa
Niton jasenpalstaa. Siella saattaa
silloin talloin olla myos viime
hetken tiedotuksia koskien yhdistyksen toimintaa.
kevatta toivottaen,
Heikki Raussi
raussi@pcuf.fi
puh. 940 540 3966

PCUF:n kotisivukilpailu
PC-kayttajat ry jarjestaa kilpailun parhaimmasta PCUF:n WWW-kotisivusta. Tee
oma kotisivu PCUF:aan tai muokkaa olemassa olevaa sivuasi, niin osallistut
kilpailuun!

PCUF-purkin shell-kayttajat ovat
varsin ahkerasti tehneet omia kotisivuja. Nyt julistettu kilpailu avaa
mahdollisuuden kaikille aanestaa,
mika PCUF:n kotisivuista on parhain aanestajan mielesta. Vertaile
siis eri kotisivuja ja tee valintasi
oman maun mukaan.
Kilpailtavien sivujen joukkoon osallistuvat automaattisesti kaikki kotisivut, joiden paasivua (index.html)
on palvitetty ajanjaksolla 1.31.4.1996. Aanestysaika on 15.31.4.1996. Aanestaa voit PCUF:n

sivuilla http://www.pcuf.fi/ olevalla
lomakkeella. Lomakkeessa kysytaan mm. perusteluita miksi juuri
aanestettava sivu on parhain.
Eniten aania saanut kotisivu palkitaan noin 200 markan arvoisella
kirjapalkinnolla. Kilpailun tulokset
julkistetaan PCUF-purkissa ja seuraavassa pc-KAYTTAJA-lehdessa.
Mikali viela et ole tehnyt omaa kotisivua PCUF:aan, voit tehda sen

helposti kayttaen hyvaksi shellissa
ajettavaa
www_home_page
apuohjelmaa. Ohjelma luo kotisivua varten shell-tunnuksesi kotihakemistoon public_html -nimisen
hakemiston, asettaa tiedostojen ja
hakemiston suojaukset sopiviksi
seka tekee esimerkkikotisivun.
Kaikki mukaan kilpailemaan!
Hallitus
hallitus@pcuf.fi
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Hallituksen vuosikertomus vuodelta 1995

Yhdistyksen toiminta jatkui
suurimmilta osin entisenlaisena aiempien vuosien viitoittamaa linjaa pitkin, vaikkakin toiminnan maara on
vuosien kuluessa pyrkinyt lisaantymaan, niin kuin onkin
syyta jasenmaaran pikku hiljaa kasvaessa.
1. Luottamushenkilot
Hallitus:
Puheenjohtaja
Heikki Raussi
Jasenet
Jussi Aikala
Henrik Ahlgren
Aaro Hietanen
Jyri Lindroos (siht)
Atte Manninen
Jari Nopanen
Mauno Tuohiniemi
Varajasenet
Ari Jarmala (varapj)
Valto P. Koskinen
Muut toimihenkilot:
Taloudenhoitaja
Jyri Lindroos
Jasensihteeri
Mauno Tuohiniemi
Lehden paatoimittaja
Valto P. Koskinen
Tilintarkastajat
Hannu Maattanen
Alpo Suoranta
Varatilintarkastajat
Tero Arhamaa
Raimo Uromo
Liittokokousedustajat
Ari Jarmala
Valto P. Koskinen
Heikki Raussi
Sahkopostilaatikko
Jari Nopanen

Yhdistyksen hallitus kokoontui vuoden aikana 11 kertaa keskimaarin
kerran kuukaudessa.
2. Teemaillat ja vierailut
Teemaillat pidettiin aiempaan tapaan ATK-instituutissa, jonka modernit tilat soveltuvat erinomaisesti
yhdistyksen tilaisuuksien pitopaikaksi. PC-kayttajat ry:n hallitus kiittaa ATK-instituuttia tilojen tarjoamisesta yhdistyksen kayttoon. Vuoden aikana jarjestettiin kuusi teemailtaa, 3 kevat- ja 3 syyskaudella.
Tilaisuuksien aiheet olivat seuraavat:
Teemaillat
• helmikuu
• huhtikuu
• toukokuu
tutkimus
• lokakuu
• marraskuu
syyskokous
• joulukuu
tytys

Shell-opastus
Internet
Sahkoinen sukuSLIP
Radioamatoorit,
Mikroverkon pys-

Vierailut yens.
• tammikuu Novell-Word Perfect
• helmikuu Yleisradio
• maaliskuu IBM, OS/2 WARP
• maaliskuu Canon, sisaltaen
kevatkokouksen
• huhtikuu
Taideteollinen korkeakoulu
• syyskuu
Tele
• lokakuu
syysretki
• marraskuu llmailulaitos
• joulukuu
llmatieteen laitos
Vuonna 1995 jarjestettiin myos
syysretki. Se oli lokakuun 12. ja
suuntautui etelaan, Tallinnaan, jonne matkasimme kohtuuhintaan laivalla. Paivan aikana osa retkueestamme tutustui paikallisiin tietokonekauppoihin.
Lisaksi joulukuussa jarjestettiin yhdistyksen ensimmaiset pikkujoulut
(90-luvulla). lloisia pikkujouluja vietettiin ravintola Zetorissa.

3. Jasenlehti
PC-KAYTTAJA -lehtea julkaistiin
kolme numeroa. Lehdessa oli paaasiassa yhdistyksen jasenten itsensa kirjoittamia artikkeleita, jotka
yleisesti ottaen olivat korkeatasoisia ja tuntuivat kelpaavan jasenistolle, koska uusiakaan kirjailijoita ei
aivan roppakaupalla ilmoittautunut.
Enemman kirjoittajia siis kaivataan, jotta lehti ei jaisi pelkastaan
muutaman henkilon aanitorveksi.
Osa lehden artikkeleista laitettiin
esille myos sahkoisessa muodossa yhdistyksen sahkopostilaatikon
WWW-sivuille.
4. Jasenkirjeet
Yhdistyksen lehden ja sahkopostilaatikon lisaksi tarkeimpana tiedotuskanavana toimivat Jasenkirjeet,
joita lahetettiin yhdistyksen omalla
kustannuksella vuoden aikana normaalit kaksi kappaletta, kevat- ja
syyskauden alussa.
5. PD-ohjelmat
Julkisohjelmia tarjottiin yhdistyksen
sahkopostilaatikossa PCURssa.
Purkin omien tiedostoalueiden kokoelma kasittaa vain tarkeimmat
ohjelmat. Jasenilla oli kuitenkin
mahdollisuus paasta purkin kautta
kasiksi ftp:lla Internet-verkon suomalaisiin tiedostopalvelimiin, joista
loytyy kymmenia gigatavuja Julkisohjelmia.
6. Saantomaaraiset kokoukset
Kevatkokous jarjestettiin 22. maaliskuuta Canon oy:n tiloissa Helsingin Pitajanmaella. Kokouksessa
kasiteltiin saantomaaraiset toimintavuoteen 94 liittyneet aiheet. Kokouksen jalkeen kuultiin tuote-esittely Canonin kirjoittimista.
Syyskokous pidettiin
14.11.95
ATK-instituutissa.
Kokouksessa
kasiteltiin saantomaaraiset toimintavuoteen 96 liittyvat asiat: toimintasuunnitelma, talousarvio ja henkilovalinnat. Kokouksen jalkeen
seurasi Radioamatoorit-teemailta.
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7. Jasenmaara
Yhdistyksen Jasenmaara oli elokuun 1995 lopussa 1950 henkiloa
sen jalkeen, kun jasenmaksunsa
maksamatta jattaneet oli siivottu
rekistereista pois. Yritysjasenia oli
7. Jasenet jakaantuivat seuraaviin
ryhmiin: ammattilaiset 1062, opiskelijoita ja tyottomia 523 seka lisajasenia ja perhejasenia 358 kpl.
Aivan tasmallista jasenmaaraa
vuoden lopussa ei ole tiedossa,
koska jasenistossa on jatkuvaa liiketta edestakaisin: liittyvia ja eroavia. Tietotekniikan liitto laskee viralliset jasenmaarat vain elokuun
lopussa, koska se ratkaisee mm.
liittokokousedustajien lukumaaran.
Koska elokuussa yhdistyksessa oli
jasenia 1950, oikeuttaa se vuonna
1996 neljaan liittokokousedustajaan aiempien vuosien kolmen sijaan. Samalla se merkitsee myos,
etta PC-kayttajat ry:sta tuli liiton
toiseksi suurin jasenjarjesto.
8. Kayttojarjestelmakerhon sulautuminen
PC-kayttajat ry:n hallitus neuvotteli
kesalla Tietotekniikan liittoon kuuluvan
Kayttojarjestelmakerhon
kanssa toiminnan yhdistamisesta.
Noin 600 jaseninen Kayttojarjestelmakerho hyvaksyi PC-kayttajien
tarjouksen ja paatti sulautua yhdistykseemme. Yhdistymisen jalkeen
erillista Kayttojarjestelmakerhoa ei
enaa ole, vaan toimintaa jatketaan
PC-kayttajien nimissa. Fuusio astui
virallisesti voimaan 1.1.1996, mutta kerhon jasenet saivat jo syksylla
osallistua PC-kayttajien toimintaan.
9. Jasenmaksut
PC-kayttajat ry:n Jasenmaksut
vuonna 1995 olivat samat kuin Tietotekniikan liiton maksut. Henkilojasenmaksut olivat seuraavat:
henkilojasen
opiskelija tai tyoton
toissijainen jasen
perhejasen
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256,150,70,70,-

Yhteisojasenten maksut olivat
1200 markasta 4600 markkaan
riippuen yhteison koosta.

10. Sahkopostilaatikko
Sahkopostilaatikko pyori koko vuoden Jari Nopasen johdolla hanen
jarjestamissaan tiloissa aluksi neljalla modeemilinjalla, mutta kevaalla hankittiin viides linja seka v.34
modeemi siihen. Kaikilla linjoilla oli
vahintaan nopeat V.32bis -modeemit. Lisalinja hankittiin HPY:n
osuusliittymana, koska siina oli
edullisimmat kuukausimaksut. Uuden linjan hankkimisen jalkeen yksi linjoista muutettiin pikalinjaksi,
johon laitettiin kiintea lyhyempi aikaraja. Talla pyrittiin parantamaan
purkkiin paasya niille, jotka haluavat esimerkiksi lukea vain sahkopostinsa.
Purkkiohjelmisto toimii 486-pohjaisessa PC-mikrossa, jossa on Linux-moniajokayttojarjestelma. Taman vuoksi koneessa voi olla samanaikaisesti useita kayttajia. Tehostaakseen moniajokayttojarjestelman toimintaa useamman kayttajan ollessa samanaikaisesti purkissa kiinni, hankittiin koneeseen
32 megatavua lisaa muistia. Koska
myos purkin kayttajakunta on kasvanut vuosien mittaan useilla sadoilla henkiloilla, ostettiin vuoden
lopussa uusi kahden gigatavun
kiintolevy kasvaneen levytarpeen
johdosta. Myos yhdistyksen omistama laitteisto vakuutettiin.
Muilla liiton jarjestoilla on mahdollisuus saada purkkiin omia viestialueitaan ja WWW-sivuja, joita pari ryhmaa on kayttanytkin hyvakseen.
11. Internet- ja Shell-palvelut
Vuodesta 1993 purkki on ollut kiinni Internetissa, jonka kautta yhdistyksen jasenille tarjottiin mm. seuraavia verkkopalveluja: sahkoposti,
pankkiyhteydet, Usenet news, ire,
talk, gopher, finger, ftp ja www.
Verkkopalvelut valitti Eunet, jolta
ostettu Finland connection rajoitti
osan liikenteesta ainoastaan kotimaahan.
Verkkoyhteyden nopeus oli 38,4
kbit/s, joka oli varsin ruuhkainen.
Parantaakseen kiintean verkkoyhteyden laatua yhdistys haki Tietotekniikan liitolta avustusta, jota

myonnettiin syksylla 5000 markkaa. Hallitus kaynnisti tyoryhman
selvittamaan erilaisia tietoliikennevaihtoehtoja ja joulukuussa tyoryhman tulosten perusteella hallitus
paatti kasvattaa kiintean yhteyden
nopeuden 256 kbit/s seka vaihtaa
Internet-palvelutarjoajan
Clinet
Oy:hyn, jonka kautta saataisiin
kansainvaliset
Internet-yhteydet
edullisimmin.
Lisaksi vuoden aikana purkissa
alettiin tarjoamaan jasenille uutta
palvelua: Shell-oikeuksia. Erikseen
anottavien oikeuksien avulla jasenet paasevat suoraan Linux-kayttojarjestelman komentotasolle, jossa voidaan kayttaa esimerkiksi Internet-palveluita
tehokkaammin.
Oikeuksien myota kayttajat voivat
myos tehda omia WWW-kotisivuja. Shell-oikeudet ovat olleet varsin
suosittu palvelumuoto. Vuoden lopussa oikeudet oli hankkinut jo
230 jasenta.
12. Yhteydet muihin jarjestoihin
Yhdistyksen liittokokousedustajat
osallistuivat Tietotekniikan liiton liittokokouksiin. Lisaksi yhdistys oli
esittelemassa toimintaansa Hetkyn
kevattempauksessa Luukissa seka
Hetkyn messuilla ATK-instituutissa.
13. Talous
Yhdistyksen talous pysyi vuoden
mittaan vakaalla pohjalla.
Helsingissa 18.2.1996

PC-kayttajat ry
hallitus
E-mail: hallitus@pcuf.fi
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Tilastotietoa PCUF:n modeemien kaytosta

Tuuttaavatko PCUF:n modeeminumerot sinulle varattua? Oletko koskaan kokeillut soittaa aamuisin? Usko tai ala, PCUF:n modeemit ovat viikon aikana vain puolet ajastaan
kaytossa!
Tutkimuksen taustatietoja
Olen tehnyt purkkiin pienen ohjelman, joka viikottain
laskee modeemien kayttoastetta. Tiedot kerataan
kayttojarjestelman lokitiedostosta /etc/wtmp, jonne jokaisesta sisaan- ja uloskirjoittautumisesta jaa merkinta. Purkin modeemit on kytketty tiettyihin /dev/ttypaatetiedostoihin, jolloin lokitiedostosta voidaan saada
hyvinkin tarkkaan selville eri modeemien kuormitusasteet. Ainoastaan modeemien kattelyvaihe ei nay lokitiedostossa, koska siina' vaiheessa ei olla viela kirjoittauduttu sisaan. Kyseista lokitiedostoa voi kuka tahansa tutkia last -komennon avulla. Shellissa komento
kannattaa putkittaa esim. less-sivuttajan kautta "last |
less" , koska tiedostossa on merkintoja hyvin pitkalta
ajalta.

teen. Muutama heista oli pystynyt kayttamaan purkkia
myos sellaiseen aikaan, jolloin muita modeemilinjoja
oli ollut vapaana. Talloin purkissa voi olla yli 14 tunnin
viikkorajankin. Muiden modeemilinjojen tullessa
varatuiksi joutuu viikkokiintionsa ylittanyt kayttaja
lahtemaan pois.

13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35
soittokertoja

Kuva 2. Soittokerrat.
Kuvassa 2 on esitetty, kuinka soittokerrat jakaantuivat
soittajien kesken. Muutama kayttaja ehti soitella jopa
yli kolmekymmenta kertaa viikon aikana. Yleisesti
ottaen soittokertojen lukumaarassa saattaa olla tilastollista harhaa, koska yhden kerran soittaneita olisi
vain yksi kappale. En aivan tarkkaan pystynyt selvittamaan, minka takia lokitiedostoon kirjaantuu joillekin
kayttajille kaksi perakkaista merkintaa, josta viimeisin
on muutaman sekunnin mittainen. Saattaa olla, etta
kyseessa on purkin aikavalvontaohjelma, joka jattaa
toisen merkinnan.

51

101

201

sija

Kuva 1. Modeemikayttajien kuluttama aika.
Tarkastelun kohteena viikko 11/96
Otin tarkastelun kohteeksi maaliskuun viikon 11 eli
ajanjakson 11.3.-17.3.1996. Tuona aikana purkkiin kirjoittauduttiin sisaan noin 1600 kertaa kahdeksan modeemilinjan kautta. Nama yhteydenotot jakaantuivat
227 eri tunnuksen kesken. Soittajat viettivat purkissa
yhteensa 42000 minuuttia eli 52 % koko modeemipankin kapasiteetista ( max. 80640 min/viikko ). Kuvassa
1 on esitetty kuinka modeemien kaytto minuuteissa on
jakaantunut eri kayttajien kesken. Aktiivisin modeemikayttaja viikolla 11 vietti purkissa yli 16 tuntia. Yli kymmenen tuntia viikossa purkkia kSyttaneita oli 18 henkiloa, joista kaksi oli naispuolista henkiloa. Ainoastaan
kuudelle kayttajalle tuli 14 tunnin viikkokiintioraja tay-

Millainen on peruskayttaja?
Jos tarkastellaan millainen on modeemipankin peruskayttaja, on han suurella todennakoisyydella miespuolinen henkilo, joka on keskimaarin 184 minuuttia
purkissa ja soittaa noin 6.9 kertaa viikossa.
Yhteensa kaikkia paateistuntoja viikon 11 aikana oli
3664 kappaletta, jotka jakaantuivat 618 eri tunnuksen
kesken. Internetin kautta otettuja paateyhteyksia oli
1747 kappaletta. Nama yhteydenotot jakaantuivat 383
eri tunnuksen kesken. Maaliskuun loppupuolella
PCUF:n kayttajatietokannassa oli noin 2010 tunnusta,
joten tasta voidaan laskea, etta yli 30 % tunnuksen
haltijoista kayttaa purkkia viikottain. Taytyy huomata
etta laskuissa on mukana kaikki purkin kayttajat, eivat
pelkastaan yhdistyksen jasenet.

sj*
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Windowsista Internettiin

PCUF-purkin ilmaiset Internet-palvelut ovat viime aikoina herattaneet paljon
mielenkiintoa
jaseniston
keskuudessa. Varsinkin kysymyksia liittyen Internetin
kayttamiseen suoraan kotimikrolta on tullut runsaasti.
Toivottavasti tama ohje antaa vastauksia niihin kysymyksiin.
Ohjeen avulla saat asennettua
Microsoft Windowsiin (versioihin
3.* ja 95) toimivan SLIP-yhteyden
(Serial Line Internet Protocol).
SLIP-yhteyden avulla paaset suoraan kotimikroltasi Internettiin
PCUF-koneen kautta ja voit kayttaa kotimikrossasi graafisia Internet-ohjelmia kuten Netscapea.
SLIP-yhteys tarkoittaa puhelinlinjan ja modeemien paalle muodostettavaa yhteytta, joka muistuttaa
kiinteaa Internet-verkkoyhteytta.
SLIP-yhteyden
muodostamista
varten tarvitset Windowsiin tcp/ipohjelmistopaketin. Luotettava ja
toimiva tcp/ip-ohjelmisto on Trumpet Winsockin versio 2.0 B. Kyseinen Trumpetin versio on ns. 16bittinen Windows-sovellus, mika
tarkoittaa sita, etta sen paalla ei
voi ajaa 32-bittisia Internet-Windows-ohjelmia!
Lisaksi Trumpetin vastakappaleohjelmaksi PCUF-purkin puolelle
tarvitaan SLiRP -niminen ohjelma.
Ohjelma on yllapidon toimesta
valmiiksi asennettu ja kaikkien
shell-kayttajien vapaasti ajettavissa komennolla slirp.
Perusvaatimukset
Ennenkuin lahdet pidemmalle
asentamaan ohjelmia mikroosi,
tarkista, etta taytat seuraavat perusvaatimukset mikron ja vahintaan 9600 bit/s nopeuksisen modeemin lisaksi:

1. olet PC-kayttajat ry:n jasen
2. sinulla on oma kayttajatunnus
PCUF:ssa
3. olet hankkinut tunnuksellesi
sheli-oikeudet
Kohdista 2 ja 3 on kerrottu tarkemmin toisaalla lehdessa.
Ohjelmat
Internetissa surffailuun ja purkin
paatekayttamiseen tarvitset vahintaan seuraavat ohjelmat:
•
•
•
•

twsk20b.zip (179k)
Trumpet Winsock tcp/ipohjelmistopaketti
tr2slirp.zip (3k)
Trumpetin muokatut alustustiedostot
n16e201.exe (2507k)
Netscape 2.01 WWW-selailin
hwtn34.exe (112k)
Paateohjelma

Edelliset
ohjelmat
loytyvat
PCUF:n windows-hakemistosta,
joka nakyy shell-kayttajille hakemistona
/l/pcuf/dirs/windows/
Saat imuroitua tiedostot purkista
kotikoneellesi kayttaen tietoliikenneohjelmasi zmodem-tiedonsiirtoprotokollaa ja antamalla purkissa
komennon
sz ohjelma
Ohjelmien asennus ja kaytto
Trumpet.
Imuroinnin
jalkeen pura twsk20b.zip
paketti tyhjaan hakemistoon esim. winzip tai pkunzip ohjelmalla. Sen jalkeen pura muokatut
alustustiedostot
paketista
tr2slirp.zip samaan hakemistoon
alkuperaisten Trumpet-tiedostojen
paalle. Lue tiedostosta lue.mut
mahdollisesti tarvittavat lisamuokkaukset.

Windows 95:ssa tee Trumpetin
tcpman.exe
ohjelmalle
Windowsiin pikakuvake (shortcut) painamalla hiiren oikeaa nappulaa.
Windows
3.*:ssa
siirra
tcpman.exe esim. file managerin
kautta ikoniksi johonkin ryhmaan.
Ennenkuin voit kayttaa Netscapea
tai muita Winsock-ohjelmia, tulee
sinun muodostaa Trumpetin avulla yhteys PCUF:aan. Sen voit tehda kaynnistamalla Windowsissa
tcpmanin pikakuvake/ikoni. Kaynnistamisen jalkeen Trumpetin automaattinen login-ohjelma soittaa
kaikkiin PCUF:n numeroihin, kirjoittautuu sisaan purkkiin ja lopuksi kaynnistaa purkin paassa slirpnimisen ohjelman, minka jalkeen
voit ajaa muita Winsock-ohjelmia.
Kun kaynnistat tcpmanin ensimmaisen kerran, tulee sinun ajaa
Dialler valikosta setup.cmd, joka
kyselee PCUFrn tunnuksesi ja salasanasi.
Hwtn on paateohjelma,
jonka avulla voit ottaa
merkkipohjaisen paateistunnon PCUF:aan SLIP-yhteyden paalta. Tavalliset paateohjelmat (esim. Telix tai Terminate)
eivat yleensa tue Winsock-rajapintaa, joten niita ei voi samanaikaisesti kayttaa Trumpetin kanssa. Jos haluat surffailla vain
Netscapen kanssa, ei Hwtn-ohjelmaa tarvitse asentaa.
Saat asennettua Hwtn-ohjelman
purkamalla hwtn34.exe paketin
tyhjaan hakemistoon. Purkamisen
jalkeen tee Windowsiin pikakuvake/ikoni ohjelmalle hwtn.exe Kun
haluat ottaa paateyhteyden, kaynnista hwtn ja anna "Enter hostname" kyselyyn osoitteeksi pcuf.fi
Netscape. Pura Netscapen paketti tyhjaan
hakemistoon.
Asenna
Netscape Windowista kaynnistamalla paketista purkautunut setup.exe ja vastaa esitettyihin kysy-

00 0
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myksiin. Asentamisen jalkeen voit
aloittaa surffailun kaynnistamalla
Netscapen. Mikali haluat lahettaa
tai lukea mailia seka newseja
Netscapen avulla, tee asetuksiin
seuraavat muutokset, jotka on kuvattu viereisessa laatikossa.

Windows 95
Kaikki edella mainitut ohjeet ja ohjelmat toimivat myos Windows
95:ssa. Mikali haluat kokeilla 32bittisia Internet-ohjelmia, tulee si-

Netscape 2:n asetukset

nun silloin asentaa Windowsiin
32-bittinen tcp/ip-ohjelmisto. Esimerkiksi Windows 95:n oma Dialup Networking ja SLIP toimivat
purkin slirp-ohjelman kanssa. Yhteyden muodostaminen on vain
melko hankalaa Microsoftin Dialup-ohjelmalla, koska ainakaan
nykyisella versiolla ei voi maaritella kuin yhden numeron, johonka ohjelma soittaa.

Options
- General Preferences...
- Appearance
Startup
Start With:

http://nww.pcuf.fi/

- Mail and News Preferences...

Ongelmia asennuksessa
kaytossa?

- Composition
(x) Mime Compliant
- Servers
Outgoing Mail (SMTP) Server:
Incoming Mail (POP) Server:
Pop User Name:
News (NNTP) Server:

pcuf.fi
pcuf.fi
tunnuJcsesi^pcuf. fi
news.clinet.fi

- Identity
Your Name:
Your Email:

Etu Sukunimesi
tunnuksesi@pcuf.fi

- Organization
(x) Remember Mail Password
- Network Preferences...
- Proxies
(x) No Proxies

Aiheeseen liittyvia WWW-sivuja:
Trumpet Software International
http://www.trumpet.com.au/
SLiRPin kotisivu
http://blitzen.canberra.edu.au/slirp/
Juha Pirkkolan Slirp- ja PPP-ohjeita
http://www.helsinki.fi/~pirkola/slirppp.html
SLiRP ja OS/2 Warp
http://sunsite.nus.sg/pub/slirp/iak.html

Myos viimeisimmat Trumpetin 95betaversiot on saatu toimimaan
PCUF:n slirpin kanssa. Betaversioiden ongelmana on kuitenkin
niiden 30 vuorokauden kokeiluaika, jonka jalkeen ohjelmat lakkaa
toimimasta.
tai

Mikali tormaat ylitsepaasemattomiin vaikeuksiin ohjelmien asennuksessa tai et saa niita toimimaan, rohkaise mielesi ja esita
kysymyksesi PCUF-purkin comkeskusteluohjelman
shell-ryhmassa. Seuraamalla ryhman keskusteluita saatat loytaa vastauksen suoraankin. Voit toki
myos lahettaa sahkopostia allekirjoittaneelle.
Heikki Raussi
raussi@pcuf.fi
http://www.pcuf. fi/~raussi/
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Rekisteroidy PCUF:n kayttajaksi!

Yhdistyksen PCUF-purkki on maksuton sahkopostilaatikkojarjestelma,
jossa
toimiva
purkkiohjelma on vapaasti kaikkien kaytettavissa. Purkissa on erilaisia keskusteluryhmia,
peleja ja imuroitavia ohjelmia seka mahdollisuus lahettaa ja vastaanottaa sahkbpostia.
Lisaksi yhdistyksen jasenet paasevat purkin
kautta kayttamaan Internet-verkon palveluita.
Oma tunnus PCUF:aan?
KayttOoikeuksien saamiseksi kunkin tulee rekistero'itya
henkilokohtaisesti purkkiin joko soittamalla purkin modeemilinjoille taikka ottamalla yhteys Internet-verkon
kautta osoitteeseen pcuf.fi . Kun yhteys purkkiin on
muodostunut, anna "Kayttajatunnus:"
-kehoitteeseen tunnus uusi, jonka jalkeen
rekisteroitymisohjelma kaynnistyy. Rekisteroitymisohjelma
kyselee
nimesi,
osoitteesi,
syntymaaikaisi,
puhelinnumerosi, sukupuolesi ja kuulutko yhdistykseen. Tata varten varaa jasennumerosi lahettyville,
jolloin saat jasenoikeudet tunnuksellesi heti samalla
kertaa. Jasennumero loytyy mm. Tietoviikko-lehden
osoitetarrasta.
Taman jalkeen saat valita itsellesi oman kayttajatunnuksen, joka on "lempinimesi" purkissa ja jonka avulla
kirjoittaudut sisaan purkkiin. Kayttajatunnus on 3 - 8
merkkia pitka ja se voi olla esimerkiksi etu- ja sukunimestasi koostuva kirjainyhdistelma, lempinimesi tai
vaikkapa radioamatoorikutsusi. Lopuksi saat valita tunnussanan, jonka perusteella mm. sisaankirjoittautumisen yhteydessa tarkistetaan etta olet antamasi tunnuksen oikea kayttaja. Tunnussanan pituus on 4 - 8 merkkia.
Kayttajatunnuksesi aktivoituu muutaman paivan kuluttua rekisteroitymisesta, jonka jalkeen voit ottaa yhteyden purkkiin ja kirjoittautua sisaan omalla tunnuksellasi. Mitaan erillista ilmoitusta tunnuksen aktivoitumisesta
ei laheteta kotiin.
Huom. Kukin kayttaja rekisterd'ityy vain kerran, muuttuneista tiedoista voi ilmoittaa yllapidolle sahkopostitse
sysop@pcuf.fi Jos olet unohtanut salasanasi, laheta
postia osoitteeseen pcuf:n yliapito, PL 494, 00101
HELSINKI, aia rekisteroidy uudestaan.

Numero

Tyyppi / nopeus

Huom.

608 070 V.32
612 1545 V.32
640 290

641 228
643 590
640 634
640 635
640 636

(9600) pikalinja, 20 min
(9600) pikalinja, 20 min
V.32terbo
(19200)
V.32terbo
(19200)
V.34
(28800)
V.34
(28800)
V.32bis/HST (14400)
V.32bis/HST (14400)

Lisaa tarvittaessa numeroihin Helsingin suunta 90,
suuntanumeromuutoksen 12.10.1996 jalkeen 09
Shell-oikeudet
Shell-oikeudet ovat normaalille kayttajatunnukselle
anottava lisaominaisuus, jonka avulla paaset kayttamaan purkkia Linux-kayttojarjestelman komentotasolta.
Oikeuksien avulla voit esimerkiksi opiskella Unixin komentoja, tehda c-kielisia ohjelmia, perustaa omat
WWW-kotisivut ja kayttaa Internetin palveluita laajemmin. Shell-oikeudet myonnetaan kirjallisen hakemuksen perusteella vain yhdistyksen jasenille (anomuslomake toisaalla tassa lehdessa, lomake loytyy myos
purkin yhdistys-hakemistosta). Ennen Shell-oikeuksien
anomista sinulla taytyy olla normaali kayttajatunnus
PCUF:ssa. Shell-oikeudet eivat maksa mitaan ylimaaraista tana vuonna.
WWW-kotisivut
Shell-oikeudet hankkineet kayttajat voivat perustaa kotihakemistoonsa omat WWW-kotisivut. Sivut sijoitetaan
public_html -nimiseen hakemistoon. Shellissa komento
www_home_page perustaa automaattisesti esimerkkisivun seka asettaa suojaukset sopivalle tasolle, jotta
sivut nakyisivat maailmalle.
SLIP/SLiRP/PPP-yhteydet
Shell-oikeuksien avulla purkissa on mahdollista ajaa
SLiRP-ohjelmaa, joka muodostaa kotimikron ja
PCUF:n vaiille SLIP- tai PPP-yhteyden. Tallaisen yhteyden paaiia voit kotikoneessasi kayttaa esim.
Netscapea. Purkin windows -hakemistosta loytyy paketti, jossa on muokatut konfiguraatiotiedostot mikron
Trumpet-ohjelmaa varten.
Lisatietoja kayttajatunnusasioista voi kysya sahkopostilla osoitteesta info@pcuf.fi
Heikki Raussi
raussi@pcuf.fi

^

Sahkoinen raha

' Tule kuulemaan, miten
raha siirtyy sahkoisesti
Meritan asiantuntija
kertoo, miten bittiraha
muuttaa rahaliikenteen
o

Turvallisuusriskit?
Aika21.4. klo 15.00 - 17.00
Meritan Hakaniemen konttorissa.
llmoittautumiset: Jpl@pcuf.fi / (940) 545 1454 - Jyri
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Shell
PC-Kayttajat ry:n purkkiin voi yhdistyksen jasen
saada anomuksesta ns. shell-oikeudet (nimenomaan shell - ei esso eika neste). Niilla purkkia
paasee kayttamaan suoraan Linuxin komentotasolta, jolloin itse purkin ja etenkin verkkopalveluiden kaytto tulee paljon helpommaksi kuin turvalliseksi laaditusta purkkiohjelmasta kasin. Itse
asiassa purkkiohjelmasta ei edes voi kayttaa kaikkia Internetin tarjoamia palveluita. Tassa artikkelissa kerrotaan lyhyesti, mista shellissa oikein on
kyse.
Unixin omia komentoja
Unixin komennot poikkevat merkittavasti esimerkiksi DOS:in komennoista, vaikka kummillakin
saa hoidettua suurin piirtein samat asiat.
Kun olet saanut shell-oikeudet purkkiin, oletuksena kaytossasi on Zsh-niminen komentotulkki.
Unixissa on useita erilaisia ja eri tarkoituksiin
kaytettyja komentotulkkeja ja niita voi vaihtaa
halutessaan lennossa, mutta Zsh on kuitenkin hyva valinta, joten pysytaanpa si in a.
Jokaisella shell-oikeudet saaneella kayttajallS on
oma kotihakemisto $HOME, jonka purkin yllapito luo kullekin kayttajalle automaattisesti. Kun
kayttaja kirjoittautuu purkkiin sisaan, tulee tyohakemistoksi automaattisesti tama kotihakemisto.
Tiedostoluettelon saa komennolla Is, joka vastaa
DOSin komentoa dir/w. Dirria vastaava Unix-komento on Is -1. Luettelo on muuten tutun nakoinen, mutta tiedostojen oikeuskentat poikkevat
DOSista.
Unixissa jokaiselle tiedostolle ja hekemistolle
maaritellaan kayttooikeudet itselle, tyOryhmalle ja
kaikille. Kullekin naista voi antaa luku-, kirjoitusja/tai suoritusoikeuden (r, w, x). Yleensa itsellaan
kannattaa pitaa kaikki oikeudet. Tyoryhman jasenille voi antaa oikeuksia tarpeen mukaan. Kaikille
annettavien oikeuksien kanssa pitaa olla tarkka.
Lukuoikeus antaa mahdollisuuden lukea tiedoston
tai hakemiston sisallon. Kirjoitusoikeus antaa

oikeuden muuttaa sisaltoa tai poistaa se kokonaan. Suoritusoikeus kannattaa antaa vaikka kaikille, jos omassa hakemistossa sijaitseva ohjelma
on yleishyodyllinen.
Oikeuksien kanssa joutuu pelaamaan heti, jos laatii omia kotisivujaaan public_html -hakemistoon.
Hakemistoon on annettava luku- ja suoritusoikeudet kaikille, koska muuten muualta maailmasta ei
paase lukemaan WWW-sivuja. Kirjoitusoikeus on
pidettava visusti vain itsella. Oikeuksia muutetaan komennolla chmod.
Man-komento tulostaa ruudulle manuaalisivun
halutusta komennosta. Esim man chmod antaa
neuvoja chmod-komennosta.
Hakemistokomennot ovat mkdir (tee hakemisto),
cd (siirry) ja rmdir (poista hakemisto).
Tiedostoja kopioidaan komennolla cp, siirretaan
mv:lla ja poistetaan rm:lla. Tiedoston sisallon lukemiseen paras ohjelma lienee less, joka esittaa
tiedostosta sivun kerrallaan eteen tai taaksepain.
More selaa vain eteenpain. DOSin Type:a vastaava Unix-komento on cat.
Zsh:ssa toimii tiedostonimien tunnistus tabulaattorinappainiella. Tiedostojen nimet voivat olla
pitkia. Villiintyneet ohjelmat saa poikki nappaamalla ctrl-c. Ruututulostus pysahtyy ctrl-s:lla ja
jatkuu ctrl-q:lla.
Pikakomentoja eli aliaksia voi kirjoittaa jollakin
editorilla tiedostoon .zshrc. Purkin Linuxissa on
kaytettavissa editoreina ainakin vi ja joe. Vi ei sitten muistuta mitaan DOS-maailman editoria,
vaikka onkin nappara kayttaa. Joe muistuttaa jossain maarin WordStaria eli nykyisin kaytetyista
ohjelmista Qeditia.
Internet-palveluita
Ping -"Ping osoite" lahettaa paketin matkaan
osoitteeseen, josta kone lahettaa sen heti takaisin.
Ohjelmalla selvitetaan, onko yhteys johonkin koneeseen toiminnassa. Esim. ping clinet.fi.
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Traceroute -"Traceroute osoite" kertoo, mita
kautta paketit kulkevat tietylle tietokoneelle
Internetissa.
Telnet -"Telnet osoite" luo paateyhteyden Internetin kautta osoitteessa sijaitsevaan tietokoneeseen. Esim. PCUF:aan paasee telnetilla muista
koneista komennolla telnet pcuf.fi.
x_ Rlogin -"Rlogin osoite" vastaa telnetia, mutta antaa mahdollisuuden luoda kahdeksanbittisen yhteyden etakoneeseen. Parametri -8E tekee sen.
Slogin -Muuten sama kuin Rlogin, mutta luo salatun yhteyden, jolloin kuka tahansa sivullinen ei
voi tuosta vaan lukea verkkoliikennetta.
Ftp -"Ftp osoite" luo tiedostonsiirtoyhteyden etakoneelle. Yleensa tiedostopalvelinkoneelle kirjoittaudutaan sisaan tunnuksella anonymous j a salasanaksi annetaan oma email-osoite. Esim. mina
voisin kirjoittautua Suomen yliopistoverkon tiedostopalvelimelle ftp.funet.fi seuraavasti:
ftp ftp.funet.fi
anonymous
jarmalaEpcuf.fi
Imuroidut tiedostot jaavat kayttajan kotihakemistoon. Jos haluaa saada ne sielta omalle pc:lle, pitaa kayttaa sz-komentoa.
Lynx. -"Lynx, osoite" Lynx, on tekstipohjainen
ohjelma WWW-sivujen selaamista varten. Talloin
ei tarvita lainkaan graafista selaajaa eika edes
tcp/ip-yhteytta vaan pelkka paateyhteys riittaa.
Purkin omia ohjelmia
Main -Purkkiohjelma, jota joutuvat kayttamaan
ne, joilla ei ole shell-oikeuksia. Jos ohjelma on
kaynyt tutuksi, niin sen voi kaynnistaa
shellistakin.
Com -Purkin oma keskustelufoorumi.
Pcufmail -Purkkiohjelman sahkopostiohjelnia,
jota normaalika'yttajat (ilman shell-oikeuksi)
kayttavat. Shellista voi ajaa toki muitakin
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postiohjelmia, joista kaytetyimmat lienevat Pine
ja Elm.
Pcufwho -Nayttaa luettelon purkissa samaan aikaan olevista kayttajista. Unixin oma komento
Who kertoo hieman vahemman tietoja kayttajista,
mutta sisaltaa historiatietoja.
Pcuftime -Kertoo, paljonko aikaa on kaytetty ja
paljonko sita on viela jaljella.
Sz -Komento sz tiedosto lahettaa zmodem-protokollalla tiedoston kayttajan pc:lle. Rz tiedosto
taas vastaanottaa purkkiin tiedston kayttajan
pc:lta.
Slirp -Tama ohjelma luo modeemiyhteyden paalle tcp/ip-yhteyden, jolloin on mahdollista ajaa
omalla pc:lla mm. Netscape Navigator:ia,
Ws_ftp:ta, Hvtn:aa tai Ewan-telnettia, Eudoraa tai
Pegasus mail:ia ynna muita tcp-yhteydella toimivia ohjelmia. Slirp pysyy paa'lla kunnes sille syottaa sekunnin valein viisi kertaa nollan (0).
Omia kotisivuja tekemaan
Shellioikeudet pitaa olla, muuten hommasta ei tule mitaan. Kotihakemistoon tehdaan hakemisto
nimelta public_html (mkdir public_html). Annetaan hakemistoon luku- ja suoritusoikeudet kaikille (chmod 755 publicjitml). Ko. hakemistoon
tehdaan ASCII-tiedosto nimeltaan index.html. Se
on taman kotihakemiston omistajan kotisivu, joka
aukeaa selainohjelmilla automaattisesti osoitteella
http://www.pcuf.fi/utunnus. Pitaa viela varmistaa,
etta kaikilla on luku- ja suoritusoikeus taha'n tiedostoon (ellei, niin chmod 755 index.html tepsii).
Tiedoston sisallon pitaa olla HTML-kielella muotoiltua tekstia, josta ohjeita oli PC-Kayttaja -lehden edellisessa numerossa.
Purkissa on kotisivukilpailu, jossa valitaan paras
www.pcuf.fi:ssa oleva kotisivu, jota on muutettu
huhtikuun aikana.
Ari Jarmala 1.4.1996
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Pcuf.fi FAQ
Laitteisto
Palvelinta pcuf.fi yllapitaa PCKayttajat ry. Purkin sysoppina toimii Jari Nopanen avustajineen.
Purkki sijaitsee Helsingissa Lonnrotinkadulla Nopasen residenssissa.
Purkki koostuu Ethernet-verkossa
olevista mikroista: varsinainen
purkki on 486-mikro, jossa on 36
MB muistia ja muutana giga levya.
Muut verkkoon liitetyt mikrot ovat
Nopasen ja ylapidon omia laitteita.
Purkki on liitetty Internetiin kiinteaa puhelinlinjaa kayttaen. Linja on
vuokrattu HPY:lta ja menee Lonnrotinkadulta jonnekin Kamppiin,
jossa Clinet Oy:lla on alikeskus ja
josta Clinetin piuhat kulkevat Otaniemeen, jossa Clinetin varsinainen
toimipaikka sijaitsee.
PC-Kayttajat ry:lla on kaksi kantataajuusmodeemia, jotka pystyvat
puskemaan 704 kb/s hyotyliikennetta Lonkalta Erottajalle. Siita
eteenpain kaikki lienee arvailujen
varassa.
Kayttajatunnukset
PCUF on maksuton palvelu, jossa
toimiva purkkiohjelma on vapaasti
kaikkien kaytettavissa. Purkissa on
myos erilaisia Internet-palveluita,
mutta suurin osa niista on rajoitettu
PC-kayttajat ry:n jasenten kayttoon.
Kayttooikeuksien saamiseksi tulee
rekisteroitya
henkilokohtaisesti
purkkiin joko soittamalla purkin
modeemilinjoille taikka ottamalla
yhteys Internet-verkon kautta osoitteeseen pcuf.fi
Kayttajatunnus-kehoitteeseen annetaan tunnus uusi, jonka jalkeen rekisteroitymisohjelma kaynnistyy.
Kayttooikeuksien saaminen edellyttaa asiallista vastaamista kaikkiin

kysymyksiin. Kukin kayttaja rekisteroityy vain kerran, muuttuneista
tiedoista voi ilmoittaa yllapidolle
mailitse sysopEpcuf.fi
Huom! Jos olet unohtanut salasanasi, laheta postia osoitteeseen pcuf:n
yllapito, PL 494, 00101 HELSINKI, ala rekisteroidy uudestaan.
Shell-oikeudet
Oikeudet antavat mahdollisuuden
paa'sta kayttamaan purkkia linuxkayttqjarjestelman komentotasolta.
Oikeuksien avulla voi esimerkiksi
opiskella unixin komentoja, tehda
c-kielisia ohjelmia, perustaa omat
WWW-kotisivut ja kayttaa Internetin palveluita laajemmin. Shell-oikeuksien avulla voi kayttaa myos
slirp-ohjelmaa, joka mahdollistaa
graafisten WWW-selaajien kayton
kotimikrossa. Shell-oikeudet myonnetaan kirjallisen hakemuksen perusteella vain yhdistyksen jasenille.
Ennen Shell-oikeuksien anomista
taytyy olla tavallinen kayttajatunnus PCUF:ssa. Shell-oikeudet eivat
maksa mitaan ylimaaraista tana
vuonna.

kotikoneessa kayttaa esim. Netscapea. PCUF-purkista loytyy windows -hakemistosta muokatut konfiguraatiotiedostot Trumpet-ohjelmaa varten.
sJ

Lisatietoja kayttajatunnusasioista
voi kysya osoitteesta infoEpcuf.fi
PCUF:n modeemilinjoissa muu-

toksia
PCUF:aan asennettiin 29.1.96 kolme uutta modeemilinjaa. Samalla
myos jarjesteltiin vanhoja linjoja ja
pikalinjojen
maara
nostettiin
kahteen.
Modeemilinjat
Numero / Tyyppi / Nopeus / Huom.
608 070 / V.32 / (9600) / "pikalinja", 20 min aikarajoitus
612 1545 / V.32 / (9600) / "pikalinja", 20 min aikarajoitus
640 290 / V.32terbo / (19200)
641 228/V.32terbo/(19200)
643 590 / V.34 / (28800)
640 634 /V.34/ (28800)
640 635 / V.32bis/HST / (14400)
640 636 / V.32bis/HST / (14400)

WWW-kotisivut
PC-Kayttajat ry:n jasenet voivat perustaa oman tunnuksensa kotihakemistoon WWW-kotisivut. Kotisivujen tekemisen helpottamista varten
on Shell-tasolla komento www_home_page, joka perustaa automaattisesti esimerkkisivun.

Numeroihin Helsingin suunta 90
(intl. +358-0-). Modeemilinjat vas-~/
taavat 24 h/vrk.

SLIP-yhteys
PCUF:ssa on mahdollista ajaa Shel1-oikeuksilla SLiRP-ohjelmaa, joka
muodostaa kotimikron ja PCUF:n
valille SLIP tai PPP-yhteyden. Tallaisen yhteyden paalla voidaan

Suomen Freenetista valitse ensin
Lentokentta, sitten Muut palvelimet
ja lopuksi Pc-kayttajat.

Internetista telnet-yhteydet osoitteeseen pcuf.fi (194.100.34.1). Telesammosta paaset PCUF:aan kaskylla S PCUF.

Purkin yllapito
& Ari Jarmala
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PC-tiedotteet

Kansi
PCUF-BBS on kirjainyhdistelma,
joka yha useammin esiintyy taman
lehden sivuilla ja joskus jo muidenkin lehtien sivuilla. Kerrottakoon
tassa erityisesti uusille jasenille,
etta lyhenne tulee yhdistyksemme
englanninkielisesta nimesta The
PC-users of Finland' ja loppuosa
purkkimme
englanninkielisesta
yleisnimesta nimesta 'Bulletin Board System'.
Maailmassa on eletty sellaistakin
aikaa, jolloin joen yli rakennettu
silta merkittavasti paransi ko. alueella asuvien ihmisten kanssakaymista ja tietoliikenneyhteyksia.
(Esimerkiksi juoruakat saattoivat
kulkea siltaa pitkin nopeammin
kuin veneella soutaen joen toiselle
puolelle.) Kansikuvan sillassa on
lisaksi se etu, etta me myohemmin
syntyneet saamme niista lomamatkoillamme oivallista silmaniloa.
Nykyisin yha suositummaksi on
muodostunut elektroninen viestinta,
johon yhdistyksemmekin on voimakkaasti panostanut. PCUF BBS
on solmukohta yhdistyksemme jasenten valisessa viestinnassa ja jasenten tietoliikenneyhteyksissa ymparoivaan maailmaan.
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PCUF-Opinion
Yhdistyksemme sahkopostilaatikon
kayttajilla on mahdollisuus osallistua kyselyyn, jossa kartoitetaan
kayttajakunnan konekannan rakennetta. Vahitellen markkinoiden tapahtumat heijastuvat myos tahan
taulukkoon. Noin kaksi vuotta sitten 486-osuus oli 18% ja Pentiumista vasta puhuttiin. Vastanneiden
maara oli 503 ja nyt 654.
Maaliskuun lopussa kokonaistilanne naytti seuraavalta:

Konetyyppi
PX/XT
286
386
486
Amiga
Atari ST
Mac
Vic20/cl6/c64/cl28
Joku muu
Pentium
Alpha AXP
Vastanneiden maara

%
8,5
15,o
30,7
28,4
7,9
0,7
1,2
1,8
2,5
3,2
0,0
654

Sinakin voit tutustua tahan ilmaiseen jasenpalvelumuotoon. Yhdistyksemme BBSrn puhelinnumerot
loytyvat toisaalla tassa lehdessa.

Linjat ovat usein varattuja iltaisin,
mutta vapaita linjoja loytyy helposti
aamulla varhain ja aamupaivalla.
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Yritysvierailu 1/96
PC-Kayttajat ry:n ensimmainen yritysvierailu 1996 suuntautui Espooseen Microsoft Oy:lle 13. helmikuuta. Paikalla oli noin 25 jasenta.
Ohjelmassa oli Windows 95 ja MS
Office 95 ohjelmistojen esittelya ja
demoilua. Lisasi vierailun aikana
jasenilla oli tilaisuus esittaa MS:n
tuotteisiin liittyvia kysymyksia.
Microsoft Corporationin vuosikertomus 1995 on jo ilmestynyt. Ensimmaiselta tekstisivulta loytyy
suuri viisaus The journey of a thousand miles starts with a single
step... or a single click.' Kolmannella
sivulla mainitaan yrityksen
juhlivan 20. toimintavuottaan.
Ylpeys ja lankeemus ei ole tulosnumeroiden valossa kohdannut tata
yritysta 90-luvulla. Liikevaihto ja
osingot ovat jatkuvasti reippaasti
kasvussa. Viime vuonna Microsoftin vuosiliikevaihto saavutti jo noin
kuuden miljardin dollarin tason ja
henkilokuntaa tassa maailmanlaajuisessa organisaatiossa oli yli
17800.
Microsoft, where do you want to go
today?
Yritysvierailu 2/96
PC-Kayttajat ry vieraili Siemens
Oy:lla ja Siemens Nixdorf Informaatiojarjestelmat Oy:lla (SNI) Espoossa 19. helmikuuta. Paikalla oli
noin 15 jasenta. Vierailun teemoja
olivatlSDNjaPC.
Siemensilla onkin merkittavaa
osaamista ISDN-tekniikasta ja
saimme kuulla uusista mahdollisuuksista perinteisen puhelinverkon
kayttajille. Aanipuheluja tama uusi
tekniikka tuskin muuksi muuttaa,
mutta lisaa nopeutta ISDN tarjoaa
telekopiointiin ja puhelinverkossa
tapahtuvaan datasiirtoon. ISDNpaatelaitteita ja sovitinkortteja alkaa jo olla markkinoilla kotuullisin
hinnoin.
SNI toimii Suomessa samoissa toimitiloissa Siemens Oy:n kanssa.
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SNI ei taalla ole ollut kovin merkittava PC-toimittaja, mutta silla on
paljon paremmat asemat saksankielisen EU:n alueella. Kilpailukeinoina kaytetaan erityisesti laatuun
ja ergonomiaan liittyvia seikkoja.
Vierailun aiheeseen sopivasti meille
esiteltiin SCENIC mikrotietokone,
johon lahitulevaisuudessa saa valmiiksi ISA-vaylaan asennettuna
ISDN- kortin (data transfer rate 64
kbit/s).
Saattaisi olla mahdollista jarjestaa
uudelleen ISDN-PC-aiheinen vierailu Siemensille, mikali jasenten
joukosta mielenkiintoa loytyy.
Kerro
ajatuksistasi
osoitteella
hallitusEpcuf.fi
Yritysvierailu 3/96
Yhdistyksemme kevatkokous pidettiin yritysvierailun merkeissa FUNETilla. Paikalla oli noin 20
jiisenta.
Heti aluksi kuulimme, etta FUNET
on Suomen korkeakoulujen ja tutkimuksen tietoliikenneverkko, joka
yhdistaa
jasenorganisaatioidensa
lahiverkot toisiinsa ja tata kautta
kaikilla osakkailla on myos yhteys
vastaaviin ulkomaisiin verkkoihin.
Euroopassa erityisesti Suomi ja
Ruotsi ovat panostaneet tietoliikenteeseen ja paavaylat tassa verkossa
toimivat jo 34 Mbit/s nopeudella.
Ilman tata FUNETia Internet ei varmasti taalla Suomessa olisi saavuttanut nykyista suosiotaan.

CSC
FUNETin operaattorina
toimii
CSC-Tieteellinen laskenta Oy, jonka omistaa opetusministerio ja
VTKK-Yhtyma (nyk. TT-Tieto
Oy). CSC tarvitsee nopeat verkkoyhteydet voidakseen tarjota asiakkailleen
tieteelliseen laskentaan

liittyvia palveluja. Esimerkiksi ilmatieteen laitos laskee saaennusteensa CSC:n koneilla. Monen tohtorivaitoskirj an tutkimusmateriaalia
on myos kasitelty ja mallinnettu
taalla. Konekanta CSC:lla on omaa
luokkaansa eli kaytossa on useita
supertietokoneita. Niista tunnetuin
on Cray, mutta kaytossa on myos
Convex, IBM, SGI... Vierailun lopuksi saimme ihailla omin silmin
naita numeronmurskaajia.
Cray on ilmeinen lehdiston suosikki
seka muodoiltaan etta vareiltaan.
Teemailta 1/96
Vuoden 1996 ensimmainen teemailta jarjestettiin ATK-instituutissa 20.2. ja illan teema piti olla ATK
-kirjallisuus. Miten ATK-kirjoja
tehdaan, kuka kustantaa ja kuka
markkinoi?
Tilaisuuteen saapui noin viisi jasenta. Illan puhujaksi lupautunut asiantuntija sai esteen eika paassyt paikalle ollenkaan.
Yhdistyksemme kyky jarjestella
teemailtoja joutui koetukselle, mutta vaihtoehto-ohjelmaa saatiin kokoon ainakin auttavasti. Suomen
ATK-kustannus Oy lahjoitti kaikille
paikalle saapuneille upouuden kirjan (PC-kayttajan laiteopas, kaytannonlaheinen opas PC-laitteiden
maailmaan, ISBN 951-762-379-8,
Gummerus Kirjapaino Oy, Jyvaskyla 1996). Illan ohjelma muutettiin
yhteiseksi rupatteluhetkeksi laheisessa kahviossa ja yhdistys sai tarjota kaikille mukana olleille kahvit
ja sampylat. Keskusteluaiheena oli
mm. Internet.
Saattaisi olla mahdollista uusia tama latteaksi jaanyt ATK-kirjallisuutta kasitteleva teemailta esimerkiksi yritysvierailun muodossa Suomen ATK-kustannus Oy:n toimipaikkaan Espoossa. Asiasta kiinnostuneita jasenia pyydetaan lahettamaan sahkoinen viesti osoitteella
hallitusEpcuf.fi ja katsotaan sitten
mita voidaan tehda.

0 00

Teemailta 2/96
Vuoden 1996 toinen teemailta, Modeemi-ilta, pidettiin ATK-instituutissa 5.3. Paikalla oli noin 20
jasenta.
Illan teeman mukaisesti Jari Nopanen selosti perusteellisesti modeemien toimintaperiaatteet ja tietoliikenteen perusasiat. Tiedamme nyt
monen muun asian lisaksi, etta hyvan ja toimivan modeemin voi jo- •
kainen hankkia alle 1000 mk hintaan. Modeemin asennus ja kayttoonotto voi ensikertalaiselle tuottaa pikku pulmia, mutta kun alkuun
on paasty, niin modeemiyhteyksien
kaytto on jo iloinen asia.
Modeemit ovat olleet teemailtojen
aiheena lahes joka vuosi ja seuraava
modeemi-ilta lienee tulossa ensi
vuonna. Nain jo siita syysta, etta
yhdistyksemme tavoitteena on saada yha suurempi osa jasenistosta
PCUF BBS:n kayttajiksi.
Toivomuksia seuraavan Modeemiillan sisallosta ja ajankohdasta jasenet voivat esittaa osoitteella
hallitusEpcuf.fi

Tdssd numerossa on varsin laajasti ^
selvitetty yhdistyksemme toimintaa
Idhelld olevaa sdhkoistd viestintdd.
Ajan hengen mukaisesti tai jo vdhdn aikaisemminkin yhdistyksemme
on hankkinut asian vaatimaa osaamista ja laitteita. Nain jdsenilld on
jo kauan ollut tilaisuus kartuttaa
ATK- ja tietoliikennetaitoja todella
vdhin kustannuksin. Huviakin voi
etsivd tietoliikenteestd loytdd.
Ndissd merkeissa PC-Kdytaja-lehden toimitus toivottaa kaikille jasenile aurinkoista kevdttd.

Valto Koskinen

PC-Kayttajat ry
PL 494 00101 HELSINKI
www-info: http://www.pcuf.fi

SHELL-KAYTTOSAANNOT
SHELL-OIKEUKSIEN
KAYTTOEHDOT

1. Shell-oikeuksien myontamisen
edellytykset
t,PC-kayttajat ry. (jaljempana yhdistys) voi
myontaa kirjallisen hakemuksen perusteella
paasyn yhdistyksen PCUF-tietokonejarjestelmassa Garjestelma) kayttojarjestelman
komentotasolle (shell-oikeudet) henkilolle,
joka on hyvaksytty yhdistyksen jaseneksi
(jaljempana jasen). Ennen shell-oikeuksien
anomista jasenen on tutustuttava huolellisesti naihin kayttosaantoihin. Shell-oikeuksien
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
jatta'a 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 naiden kayttosaantojen lopussa olevan mallin mukainen
tai kaikkia kohtia ei ole taytetty.
Yhdistyksen jasenkokous vahvistaa vuosittain shell-oikeuksien kaytosta perittavat
maksut. Kaytto on maksutonta ainakin vuoden 1996 ajan. Mikali kaytosta aletaan peria
maksua, yhdistys ilmoittaa asiasta etukateen
kirjallisesti.
2. Kayttooikeuden henkilokohtaisuus
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 omaaloitteisestikin 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 ja yhdistyksen hallituksen antamia
ohjeita ja rajoituksia.
4. Vastuu
Kayttaja vastaa tuottamuksesta riippumatta
taysimaaraisesti vahingosta, jonka han aiheuttaa yhdistykselle tahi kolmannelle osapuolelle rikkomalla naita kayrtoehtoja. Kayttaja
vastaa taysimaaraisesti myos vahingosta,
jonka han muulla tavalla tahallisesti tai tuottamuksella eli huolimattomuudella aiheuttaa
yhdistykselle tahi kolmannelle, mikali vahinko on aiheutunut suoraan tai valillisesti
kayttajan toiminnasta jarjestelmassa.
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 kaytettavyydestaja 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 irmoittamaan 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.

ANOMUS
Anon itselleni shell-oikeuksia PC-kayttajat ry:n PCUF-tietokoneeseen.

Jasennumero (loytyy Tietoviikon osoitetarrasta)
Nimi
Kayttajatunnus PCUFrssa
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,
PCUFrN 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

HENKILOJASEN

• TIETOTEKNMKAN LIITTO ry
PL 68, 02601 ESPOO

LIITTYMINEN

puh. (90) 512 1293, fax. (90) 512 1276, jasiat@ttlry.fi

MUUTOS

http://www.ttlry.fi

EROAMINEN

Nimi- ja osoitetiedot (jasenpostitusta varten)

Jasennumero:

Merkitse rastilla (x) jasenyhdistys,
mihin liityt ensisijaiseksi jaseneksi (I),
vlaksamalla lisajasenmaksun voit kuulua

Tayta selvasti, kiitos! useampaankin jasenyhdistykseen,
Korjaa myos esitaytetyt

merkitse haluamiesi lisayhdistysten (II)

osoitetietosi.

kohdalle rasti.

Faydellinen nimi (puhuttelunimi alleviivataan)

D

uh toihin

I

Puh kotiin

(
)
Sahkopostiosoite

(

II Yhdistys

Syntymaaika (ppkkvv)

)

Ammattinimike

Asteriski ry

13

Blanko ry

15

Datanomit ry *)

23

Etela'-Pohjanmaan TKY ry

8

Etela-Saimaan TKY ry

9

Helsingin TKY ry

1

Imatran TKY ry
Tyonantajan jasennumero

Tyonantaja

Jasenlajit

6

Kanta-Hameen TTY ry

20

Keski-Suomen TKY ry

7

Kymen TKY ry

5

Lahden TKY ry

10

11 Henkilojasen,
maksaa itse jasenmaksun

13 Opiskelija; HUOM! todistus
opiskelu paatoimista (paivisin) ja vahintaan vuoden

Lapin TTY ry

21

Mikkelin TTY ry

22

Perhejasen, ei lehtia
samasta taloudesta jasenena:

loppuun jatkuvaa, tod. nakyvilla arvioitu valm. vuosi

PC-Kayttajat ry

19

12 Tyoton; HUOM! todistus
esim. todistus maksetusta paivarahasta

Pirkanmaan TKY ry
Pohjois-Karjalan TKY ry

16

Uusi todistus toimitettava joka vuosi 1.12. mennessa.

Pohjois-Pohjanmaan TKY ry

11

Jasenen nimi ja jasennumero

Tyonantaja maksaa jasenmaksun:
15 Henkilojasen

Tyonantajan virallinen allekirjoitus

Satakunnan TKY ry

^>

Jase nmaksu voidaan veloittaa
tyon antajalta vain mikali tama on Niton

ja nimenselvennys

3

Savon TKY ry

12

Systeemityoyhdistys ry

91

Tietojenkas.tieteen Seura ry

17

Varsinais-Suomen TKY ry
OtaDATA ry

yhte sojasen Tyonantajan tulee antaa
i suostumuksensa.
Tietojeni luovutus
kaupallisiin tarkoituksiin.

4

2
14

jasenyytta haetaan suoraan OtaDATAIta:

Tietoviikko-iehden lisaksi valit:sen toiseksi
Jasenmaksuun sisaltyvaks jase nlehdekseni.

OtaDATA ry. PL 52, 02601 ESPOO
*) vain Datanomit tayttavat

saa

ei saa

MikroPC :n

Tietoverkon

HUOM! Jasenmaksuun sisaltyvat loppuvuoden lehdet
Paivamaara

Allekirjoitus ja nimenselvennys

uokka:

Liittymisohjetta

•

Vanhat tiedot
Sukunimi

Etunimet (puhuttelunimi alleviivataan)

Lahiosoite

Postmumero

Puh kotiin

Postitoimipaikka

Tyonantaja

Liitosta ja sen jasenyhdityksista kuulin (esim tuttavalta, tyonantajalta)

Puh toihin

Jasenlaji (katso kohta: Jasenlajit)

•

Jaseneksi voit liittya talla lomakkeella
tai tayttamalla tiedot www-sivuille:
http://www.ttlry.fi/.
Tarkista jasenmaksun suuruus
erillisesta jasenetutiedotteesta.

•

Jasenpalvelut (mm. lehdet) alkavat
n. 2 - 3 viikon kuluessa liittymisesta.

•

Jasenmaksu laskutetaan Inton
toimittamalla tilisiirrolla (VIITE!)

•

Eroamisesta pyydetaan i!moittamaan
kirjallisesti.

•

Jasenmaksu]a ei palauteta.

• Kysy tarvittaessa lisaohjeita
jasensihteerilta puh (90) 512 1293.
Tieloteknukan Jutto ry 132 1996

1718519 kakPDCuf.fi
Karl Kiravuo
Ruukinlahdentie 7 A
00200 HELSINKI

TIETOTEKNIIKAN LIITTO ry

Jasenmaksut 1996
PC-Kayttajat ry

Henkilojasenmaksut
Varsinainen henkilqjasen

280,-

Opiskelija tai tyoton

180,-

*

Toissijainen jasen (jos jo kuulut johonkin toiseen yhdistykseen Hitossa)

70,-

**

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

70,-

**

Yhteisojasenmaksut
Suuret ATK-tuottajat, kokonaisvahvuus yli 50 henkiloa
Keskisuuret ATK-tuottajat, kokonaisvahvuus 15-50 henkiloa
Pienet ATK-tuottajat, kokonaisvahvuus alle 15 henkiloa
Suuret ATK-hyvaksikayttajat, kokonaisvahvuus yli 50 henkiloa
Pienet ATK-hyvaksikayttajat, kokonaisvahvuus alle 50 henkiloa
Yhteison toisen toimipisteen jasenyys
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.

