OS/2 Warp:
helpompi tapa tehdci enemmdn

OS/2 Warp versio 3

Tarkeimmat ominaisuudet
• Voit ajaa kaikkia sovelluksia
nopeasti ja luotettavasti vain 4
megatavun muistilla.
• Graafinen tydpoytakayttdliittyma Workplace Shell* tekee
tietojenkasittelysta helppoa,
hauskaa ja vaivatonta. Se on
luonnollisin kayttoliittyma
PC:ihin.
• OS/2 Warpin a/don moniajon
ansiosta voit ajaa use/fa
ohjelmia samanaikaisesti ja
tydskennella itsellesi sopivimmalla tavalla.
• Voit ajaa DOS-, Windows-ja
OS/2-sovelluksia samassa
kayttdymparistossa.
• Paranna tuottavuuttasi
BonusPak-lisaosan avulla. Se on
joukko valmiita sovelluksia ja
apuohjelmia, jotka saat
maksutta kayttddsi.
• IBM Internet Connection
-ominaisuuden ansiosta saat
Internet-tietoverkon palvelut
kayttddsi.
• Voit ottaa kayttoon tietokoneesi
kaikki 32-bittiset ominaisuudet.
• OS/2 Warpin Crash Protection
-suojaominaisuuksien avulla voit
parantaa jarjestelmasi
luotettavuutta ja suorituskykya yhden sovelluksen hair/6 ei
keskeyta koko jarjestelman
toimintaa.
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OS/2 Warpin avulla voit helposti vetaa ja pudottaa kaavioita ja tietoja raporttiin ja faksata sen minne haluat.

Kuvittele, etta voit kayttaa tietokonettasi
tavalla, joka ei ole vain helppoa vaan
myos hauskaa. Kuvittele, etta kaytossasi
on aito moniajojarjestelma, joka toimii
samalla tavalla kuin sina tyoskentelet.
Kuvittele, etta voit hyodyntaa 32-bittisen
tietokoneen koko nopeuden ja tenon.
Enaa sinun ei tarvitse kuvitella. Saat
kaiken taman ja enemmankin kayttoosi
tanaan IBM OS/2 Warpin* versiossa 3.
Voit ajaa nykyisia DOS- ja Windowssovelluksia seka kaikkia uusia 32-bittisia
ohjelmia vakaassa ja luotettavassa
ymparistossa. Lisaksi kaikki tama tapahtuu nopeammin ja helpommin kuin olet
osannut kuvitellakaan. Voit kayttaa poytatietokonetta tai kannettavaa tietokonetta,
etka tarvitse kuin 4 megatavua muistia.

Voit valita kahdesta OS/2 Warp versio 3
-tuotteesta sen mukaan, mita jarjestelmaasi on jo asennettu ja minka tyyppisia
sovelluksia haluat ajaa. Molemmissa
tuotteissa on tuki useiden OS/2- ja DOSsovellusten ajoon. Jos jarjestelmaasi on jo
asennettu Windows, valitse OS/2 Warp tuote, joka kayttaa jo asennettua
Windowsia. Josjarjestelmassasi ei ole
Windowsia ja haluat ajaa Windowssovelluksia, valitse OS/2 Warp -tuote,
jossa on IBM WIN-OS/2* -koodi. Se
tarjoaa tuen useimpien Windowssovellusten ajamiseen.

Uusi standard!
OS/2 Warp on uusin versio PC-kayttojarjestelmasta, joka on voittanut yli 45
palkintoa. Nyt se on entista parempi: se
on optimoitu saamaan jarjestelmasta
paras suorituskyky mahdollisimman
vahalla muistilla. Mukana on koko joukko
uusia ominaisuuksia, jotka tekevat
uudesta versiosta entista helppokayttoisemman. Lisaksi siihen kuuluu
BonusPak, joka on joukko valmiita OS/2sovelluksia ja tietoverkkojen kayttb'on
tarvittavia tietoliikenneohjelmia. Voit olla
varma, etta saat rahoillesi tayden
vastineen.

Hauskaa, nopeaa, helppoa
Uusi OS/2 Warp on tuottava, miellyttava
ja helppokayttoinen. Se on erittain sopiva
pienyrityksille, sylikoneisiin ja kotikayttoon. Koska siihen kuuluu koko
joukko valmiita sovelluksia, saat sen
nopeasti hyotykayttoon.Olitpa aloittelija
tai kokenut kayttaja, tama kehittynyt
graafinen 32-bittinen kayttojarjestelma
tekee tietojenkasittelysta inhimillista ja
tarjoaa samalla enemman ominaisuuksia
kuin olet koskaan uskonut mahdolliseksi.
Kaikki kayttajat hyotyvat olioperusteisesta
Workplace Shell* -tyopoytakayttoliittymasta. Tama aidosti helppokayttoinen kayttoliittyma on suunniteltu

uudelleen kolmiuloitteiseksi ja kayttamaan animaatiokuvakkeita, mika tekee
siita entista yksinkertaisemman ja
miellyttavamman kayttaa. Lisaksi voit
mukauttaa sen toimimaan haluamallasi
tavalla.
OS/2 Warpin aito moniajo ja useiden
saikeiden kaytto antaa sinun tyoskennella
luonnollisella ja tuottavalla tavalla. Voit
ajaa DOS-, Windows- ja OS/2-sovelluksia
samanaikaisesti tai keskittya yhteen
tehtavaan samalla, kun toiset ohjelmat
toimivat taustalla. OS/2 Warpin tehokkaan
muistinhallinnan ansiosta runsaasti
suoritinta kayttavat sovellukset toimivat
entista nopeammin. Jopa Windows- ja
DOS-ohjelmat saavat lisaa tehoa.

Helppokayttoinen
Yksinkertaisuudessaan ja helppokayttoisyydessaan OS/2 Warp vie
sinut kokonaan uudelle tasolle.
Parannettu Workplace Shell
-kayttoliittyma tarjoaa vaivattoman tyopoydan ensikertalaisille, mutta antaa samalla
kokeneen kayttajan sijoittaa
haluamansa toiminnot Tyokaluvalikoimaan ja nain mukauttaa
tyopoydan mieleisekseen. Talloin
esimerkiksi vaihto sovelluksesta
toiseen tai lopputoimet kayvat
nopeasti.
OS/2 Warpin asennus on polkkeuksellisen nopeaa ja yksinkertaista. Pika-asennusta kayttamalla saat jarjestelman viivastyksitta kayttoosi. Myos sovellusten, kuten DOS-ja Windowssovellukset, asennus kay
nopeasti.
Eika tassa kaikki. OS/2 Warpin
uusi opetusohjelma antaa sinun
tyoskennella ja oppla samalla kertaa. Uusi Plug and Play -toiminto
on ihanteellinen kannettavien
tietokoneiden kayttajille. Jarjestelma tunnistaa automaattisesti

Memory information

Sijoita useimmin kayttamasi sovellukset Tyokaluvalikoimaan. Lisaa tuottavuuttasi BonusPak-lisaosan
sovellusten, kuten IBM Worksin avulla.

siihen asetetut PCMCIA-kortit
ilman, etta jarjestelman kokoonpanotietoja tarvitsee muuttaa tai
tehda alkulatausta, kun vaikkapa
vaihdat modeemin tilalle
PCMCIA-umpilevyn.

Testattu ja luotettava
Miksi enaa odottaisit, etta saisit hyodyntaa tietokoneen 32-bittiset ominaisuudet
taysin? OS/2 Warp on testattu ja luotettava 32-bittinen kayttojarjestelma, jota
varten on kirjoitettu jo yli 2000 eri sovellusta. Koska siita on julkaistu jo useita
parannettuja ja laajennettuja versioita,
voit luottaa siihen, etta tarkeat sovelluksesi toimivat moitteettomasti tassa
ymparistossa. IBM OS/2 Warp on
kayttojarjestelmien uusi standardi.

Huipputehoa kaikille kayttajille
OS/2 Warp on optimoitu parantamaan
jarjestelman suorituskykya aikaisempiin
OS/2:n versioihin nahden. Vain 4 megatavun muistilla saat kayttoon useimmat
sen toiminnoista niin kannettavissa kuin
pb'ytatietokoneissakin.
Parannetun muistinhallinnan ansiosta
paljon suoritinta vaativat sovellukset
toimivat entista tehokkaammin. Tehokkaan kayttojarjestelman ominaisuuksiin
kuuluu myos mahdollisuus aloittaa
sovellukset yhdella hiiren napsautuksella
tyopbydan Tyokaluvalikoimasta. Main
saastat useita tybvaiheita eika sinun
tarvitse odotella tietokonetta. Myos
nayton vasteajat ovat lyhyempia.
Pienempi odotusaika tarkoittaa
parempaa tuottavuutta.

Ota tieto kayttoosi
IBM Internet Connection -toiminto voi tehda BonusPakista
paasylippusi maailmanlaajuiseen
Internet-tietoverkkoon. Talla
toiminnolla saat kayttoosi
Internetin helppokayttoiset
graafiset kayttdliittymat.
Automaattisen soittotoiminnon
ansiosta saat yhteyden Internetpalvelujen tarjoajiin.
Ensikertalainenkin saa nopeasti
ja helposti yhteyden eri puolilla
maailma oleviin ihmisiin ja
palveluihin.
IBM WebExplorer- ja Gophertoiminnon avulla voit etsia tietoja
tuhansista eri puolilla maailmaa
olevista tietokannoista - voit
katsella uusimpia Voyagerin
ottamia kuvia NASAn tietokoneesta tai hauskuttaa nuoria
kayttajia aanella varustetuilla
sarjakuvahahmoilla. FTP- ja
Gopher-toiminnolla voit noutaa

omaan tietokoneeseesi ohjelmistoja, uutisia, saakarttoja,
kuvia ja paljon muuta.
NewsReader-toiminnon avulla
voit liittya johonkin yli 4OOO
uutisryhmasta. Saat sahkdisen
keskusteluyhteyden ihmisiin,
joilla on samoja harrastuksia kuin
sinulla: esimerkiksi valokuvaus,
poliittiset uutiset tai hyvat viinit.
Sahkopostin lahetys on yhta
helppoa kuin puhelinsoitto.
WebExplorer-toiminnolla saat
myos yhteyden alati kasvavaan
Internet Wordwide Webiin. Naet
yritysten esittelytietoja, ostosmahdollisuuksia ja paljon muuta
arvokasta tietoa. Hypertekstiviittausten avulla loydat helposti
ties! eteenpain Internet-verkossa.

Ominaisuus

Edut

Parannettu suorituskyky • Jarjestelma toimii luotettavasti ja nopeasti jopa 4 megatavun muistilla.
• Suorituskyky on huomattavan hyva, koska monet OS/2 Warpin komponentit ovat taysin 32-bittisia.
• Lyhyemmat nayton vasteajat.
Parannettu kaytettavyys

1

PCMCIA-korttien tuki Plug and Play -toiminnon avulla, joten voit vaihtaa kortteja joutumatta maarittamaan tietokoneen kokoonpanoa
uudelleen ja tekematta alkulatausta.
Voit valita usein kayttamasi toiminnot Tyokaluvalikoimasta yhdella hiiren napsautuksella.
Uusi opetusohjelma, jonka avulla kayttajat voivat toteuttaa todellisia tehtavia samalla, kun he opettelevat jarjestelman kayttoa.
Useiden vaiheiden tallennus, jonka ansiosta sovellukset voidaan aloittaa tyopoydasta yhdella hiiren napsautuksella.
Jarjestelman antamien ohjeiden ja virheilmoitusten naytto selkealla kielella.
Veda ja irrota -toiminto ilman hiiren painikkeen painamista - hyodyllinen muistikirjamikrojen kayttajille.
Rinnakkaisportin yhteiskaytto kirjoitinta ja CD-asemaa varten — ei uudelleenmaaritysta.
Kaikkien projektiin liittyvien tiedostojen ryhmitys yhteen tyoalueeseen, jonka jalkeen ne voidaan avata, sulkea tai piilottaa kerralla
yhdella hiiren napsautuksella.

•
•
•
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•
•
•
Tyopoyta

•
•
•
•
•
•

Helppo ja mukava kayttaa kolmiulotteisuuden ja animaatiokuvakkeiden ansiosta. Lisana uusi komeettaosoitin.
Mukautuu sinun tyotapoihisi. Tavallisimmin kaytettavat toiminnot voidaan lisata Tyokaluvalikoimaan.
Helppokayttoinen kuvakkeisiin perustuva veto- ja pudotustoiminto, joka on yhtenainen kaikkialla kayttojarjestelmassa.
Useiden tyopoytien luonti ja saman tyopoydan kayttaminen myos muistikirjamikrossa.
Yhtenainen ja helppo tapa hallita kirjoittimia, asemia, tiedostoja ja ohjelmia.
Suojaa sinut monimutkaisilta tietokoneen toiminnoilta.

BonusPak

• Kaikki tarvittavat ohjelmat yhdessa paketissa — paras mahdollinen vastine rahoillesi.
• Sisaltaa IBM Works -ohjelman, joukon taydellisia sovelluksia — tekstinkasittely, taulukkolaskenta, kaavioiden luonti, kortisto ja
raportointi — yhdistettyna tyopoydan veto- ja pudotustoimintoon.
• Sisaltaa faksi- ja tietoliikenneohjelmat, ohjelman CompuServes varten, Personal Information Manager -ohjelman,
sahkopostiohjelman ja tyoryhmien kayttoon tarkoitetun IBM Person to Person* -ohjelman.
• Elavan videokuvan ja kuvien naytto ja aanitiedostojen toisto Multimedia Viewer -ohjelman avulla, seka aanen ja videokuvan
sieppaus, toisto ja leikkaus Video IN for OS/2 -ohjelman avulla.
• Sisaltaa System Information Tool -apuohjelman, jonka avulla voit etsia ja korjata jarjestelman ja ohjelmiston vikoja.

Internet-yhteys

• Osa ilmaista BonusPak-lisaosaa.
• Taydellinen Internet-verkon kayttosovellus.
• Internet-verkon kaytto helppokayttoisten graafisten kayttoliittymien avulla.
« Automaattinen valintainen puhelinyhteys tai lahiverkon kautta toteutettu yhteys mihin tahansa Internet-yhteystoimittajaan
maailmassa, tai yhteys mihin tahansa SLIP-liikennointiyhteyksia tarjoavaan toimittajaan.
• Sisaltaa WebExplorer-, Gopher-, Telnet-, FTP-, Sockets API-, NewsReader- ja sahkopostiohjelman seka muita TCP/IP-ominaisuuksia.
• Huippunopea Internet-verkon kaytto nopeiden modeemien tuen ansiosta.

Parannettu asennus

1

Kehittynytsovellustuki

• Tukee DOS-, Windows- ja OS/2-sovelluksia.
1
Tarjolla on enemman sovelluksia kuin millekaan muulle kayttojarjestelmalle.
1
Voit ajaa tyopoydassa useita Windows-sovelluksia samanaikaisesti.
1
Myos DOS-sovelluksia voi ajaa ikkunassa ja kayttaa niiden valilla leikkausta ja liimausta.

Ennakoiva moniajo

•
•
•
•

Monisaikeisyys

• Mahdollisuus ajaa useita prosesseja samanaikaisesti samassa sovelluksessa.
• Parantaa sovellusten vasteaikoja.

Helppo pika-asennus saastaa aikaa.
' Asennusohjelma kysyy vahemman, joten saat jarjestelman nopeammin kayttoon.
1
Entista vahemman levykkeita.
1
Automaattinen laitteiston tunnistus helpottaa asennusta.
1
Kaksoiskaynnistyksen asennus automaattisesti, kun jarjestelmaan on
asennettu DOS.

Kayttajat voivat tyoskennella tuottavimmalla mahdollisella tavalla tehden yhta tehtavaa samalla kun muita tehtavia ajetaan taustalla.
Useita sovelluksia voidaan ajaa samanaikaisesti, myos useita DOS-, Windows- ja OS/2-sovelluksia.
Parantaa nopeiden, taustalla ajettavien samanaikaisten tietoliikenneprosessien luotettavuutta.
Usean tietokoneen toiminnot yhdessa tietokoneessa.

Crash Protection -suojaus • Jarjestelma luo naennaiskoneen kutakin sovellusta varten, joten yhdessa sovelluksessa esiintyva hairio ei pysayta koko
jarjestelmaa.
• DOS- ja Windows-sovellusten entista parempi luotettavuus ja mahdollisuus siirtaa tietoja sovelluksesta toiseen ja OS/2-sovellusten
kanssa.
• Jarjestelmaan ei tarvitse tehda alkulatausta, yhteyksia ei tarvitse luoda uudelleen eika jarjestelmaa tarvitse maarittaa uudelleen,
vaikka jossakin sovelluksessa ilmenisi virhe.
32-bittinen osoitteistus

• Hyodyntaa nykyista suoritintekniikkaa (Pentium-, 486- ja 386-suorittimia).
• 32-bittiset OS/2-sovellukset voidaan siirtaa lahdekoodina PowerPC'-suorittimelle.
• Tarjoaa tehokkaan perustan kehittyneille sovelluksille, erityisesti sovelluksille, jotka liittyvat elavan videokuvan ja digitaaliaanen
kayttoon seka puheen ja kirjoituksen tunnistukseen.

Multimedia-tuki

• Laajennettu aanituki, kuvankasittelyn perustoimintojen tuki ja videokuvan toisto-ominaisuudet.
• Multimediajarjestelman automaattinen tunnistus ja ajurien maaritys asennuksen aikana.
• Aanien liittaminen tyopoydan toimintoihin ja elokuvien toisto.

Parannettu
muistinhallinta

1

Nopeampi runsaasti suoritinta kayttavien sovellusten ajo. Myos Windows- ja DOS-sovellusten suorituskyky on parantunut.
Tunnistaaa ja hyodyntaa kaiken kaytettavissa olevan muistitilan.
1
Parantaa naennaismuistin kayttoa (naennaismuistin kokoa rajoittaa ainoastaan kaytettavissa oleva umpilevytila),
1

IBM OS/2 Warp pahkinankuoressa...
Tuotevaihtoehdot

OS/2 Warp -ohjelmapakettia tarjotaan DOS- ja Windows-kayttajille. Ohjelma kayttaa tietokoneeseen asennettua Microsoft Windows
-ohjelmaa. Jos tietokoneeseen ei ole asennettu Windowsia, mutta haluat kayttaa Windows-sovelluksia OS/2:ssa, voit valita OS/2
Warpin ja IBM:n WIN-OS2-tuen.

Osoitteistus

32-bittinen

Ennakoiva moniajo

Useiden DOS-, Windows- ja OS/2-sovellusten ajo samanaikaisesti. Siirtyminen sovelluksesta toiseen on nopeaa ja helppoa.
Sovellukset on suojattu toisiltaan.

Helppokayttoiset
apuohjelmat

Tyopoyta, objektiperustainen graafinen kayttoliittyma, opetusohjelma, kohdeohje, nopea graafinen asennusohjelma,

Jarjestelmavaatimukset

i386SX-suoritin (tai yhteensopiva) tai uudempi, vahintaan VGA-naytin.
Valinnaiset laitteet: faksimodeemi (tietoverkkojen, valintaisten yhteyksien tai lahiverkon etakayttoa varten), Video IN -sieppauslaite,
aanentoistoon tarvittavat laitteet seka lisamuistia sovellusten vaatimusten mukaan.

Muistivaatimukset

Vahintaan 4 megatavua

Levytilavaatimus

35 - 50 megatavua vapaata umpilevytilaa valittujen asennusvaihtoehtojen mukaan; OS/2 Warpin BonusPak-lisaosa vaatii jopa 30
megatavua lisatilaa (valintojen mukaan)

Lisatietoja

Internet: Jos olet Internet-kayttaja, voit hakea lisatietoja IBM:n Worldwide Web -palvelinosoitteesta 'www.ibm.com'.

Saat ne kaikki
OS/2 Warp on edullinen, koska
kaikki tarvitsemasi on yhdessa ja
samassa paketissa. Saat paitsi
johtavan 32-bittisen kayttdjarjestelman myos BonusPakin,
joka on joukko valmiita sovelluksia pienten esittelysovellusten
sijasta. BonusPak-sovellusten
avulla saat kaiken hyodyn OS/2
Warpin kehittyneista ominaisuuksista.
IBM Works -ohjelmisto koostuu
tekstinkasittely-, taulukkolaskenta-, kaavio-, kortisto- ja
raportointiohjelmasta, jotka on
kaikki integroitu toimimaan
helppokayttoisessa Workplace
Shell -tyopdytakayttoliittymassa.

Eika tassa kaikki. Saat myos
faksi- ja tietoliikenneohjelmia,
mukaan lukien HyperAccess Lite
for OS/2 -ohjelma, jonka avulla
paaset helposti tutkimaan sahkoisia ilmoitustauluja ja muita
palveluja seka saat yhteyden
muihin PC:ihin tai paakoneisiin.
BonusPakiss on myos Personal
Information Manager -ohjelma
(PIM), sahkopostiohjelma,
CompuServe-yhteysohjelma seka
Person to Person -ohjelma, joka
on IBMsn ratkaisu tyoryhman
tietojenkasittelyyn.
BonusPakiin kuuluu myos
Multimedia Viewer, jolla voit
katsella videokuvaa ja valokuvia
ja toistaa aanitiedostoja. Voit
siepata, leikata ja toistaa
synkronoitua videokuvaa ja aanta
kayttamalla Video IN for OS/2
-toimintoa. SYSINFO-tyokalun
avulla voit jaljittaa jarjestelma- ja
ohjelmaongelmia. Voit asentaa
nopeastija helposti niin monta
naista sovelluksista kuin haluat,
joten jarjestelman kayttoonotto
sujuu nopeastija vaivattomasti.

IBM on International Business Machines
Corporationin tavaramerkki.
* OS/2 Warp, WIN-OS/2, Workplace Shell,
PowerPC ja Person to Person ovat International
Business Machines Corporationin
tavaramerkkeja.
Kaikki muut tavaramerkit tunnustetaan.

Tassa julkaisussa saatetaan viitata sellaisiin
IBM:n koneisiin, ohjelmiin tai palveluihin, joita ei
ole saatavana Suomessa. Tallaisia viittauksia ei
pida tulkita niin, etta IBM aikoo Suomessa
markkinoida niita. Viittaukset IBM:n koneisiin,
ohjelmiin tai palveluihin eivat tarkoita, etta vain
niita voidaan kayttaa. Niiden asemesta on
mahdollista kayttaa mita tahansa toiminnaltaan
vastaavaa konetta, ohjelmaa tai palvelua, joka ei
loukkaa IBM:n tekijanoikeutta lai muita lailla
suojattuja oikeuksia.

Tama julkaisu on tarkoitettu vain yleiseksi
opastukseksi. Valokuvat saattavat esittaa tuotteita,
joita ei ole tuotannossa.
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