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Syynä "toimenkuvan" laajenemiseen on halu tarjota käyttäjille samoissa raameissa monipuolista tukea erilaisissa tutkimus- ja opetustehtävissä, On luonnollista, että tehdessään tilastollisia analyyseja,
käyttäjä voi samalla suorittaa erilaisia apulaskelmia, piirtää kuvia, laatia ja muokata taulukoita, kirjoittaa
tutkimusselostusta ja tuottaa lopulta
painovalmiin raportin,
Tavoitteena on siis ollut yhdennetty (integroitu) ohjelmisto, mutta
ei sellaisena kuin niitä tavallisesti
on totuttu näkemään. SURVO B4C
ei ole yksi laala ohjelma vaan se on
käyttöjärjestelmän tapaan ohjelma-

perhe, jota voidaan jatkuvasti laajentaa ja jalostaa eri suuntiin. Tällä
hetkellä SURVO B4C koostuu yli
100 erillisestä ohjelmasta ja siihen
kuuluu lisäksi laala käytönaikainen
neuvontajärjestelmä.

Monitoimiohjelmien puutteena on
yleensä pidetty sitä, että MS-DOS:n
sallima 640 kilotavun keskusmuisti-

tila rajoittaa liikaa niiden

kapasiteettia ja alentaa osatoimintojen laatua erikoisohjelmi in verrattuna.

SURVO B4C ei kärsi tällaisista ra-

näkyy käyttäjäl leen yhtenä kokonaisuutena, koska kaikkea hallitaan samal la käyttäjäl i itännäl lä.
Kokonaislaajuus on yli 6 miljoonaa tavua, mikä tarkoittaa mm. sitä,
että käyttöön tarvitaan mieluimmin
ainakin 20 megatavun kovalevyllä
varustettu PC-laitteisto. Muita eri-

tyisvaatimuksia ei ole. Tosin esim.
EGA- tai VGA-näytöstä ja matemati

i

kkaprosessorista on suurta hyotyä,

12

- tekstinkäsittely,
- taulukkolaskenta,

- tavallinen aritmetiikka,
- muut matemaattiset operaatiot,
- matriisilaskenta,
- tilastollinen laskenta ia analyysi,
- grafiikka (kuvaputkella, piirtureilla

ja laserki rjoittim

joituksista. Sen toiminnat jakautuvat
aidosti eri ohjelmille, jotka erikseen
voivat käyttää hyväksi kaiken sallitun muistin. SURVO B4G:n hierarkisesta rakenteesta seu raa muitakin

- tietokantojen hallinta,
- raportointi,
- painovalmiit julkaisut,
- opetusohjelmien suunnittelu,

merkittäviä etuja. Tyon aikana on

- asiantuntijasovel lusten laatiminen.

mahdollista aktivoida käyttöjärjestelmän konnentoja tai siirtyä väliaikaisesti työskentelemään jonkin

ed itori aal i nen käyttotapa. Tämä tar-

muun ohjelman kanssa, Kun tällainen välityö lopetetaan, palataan automaattisesti takaisin SURVO B4-istuntoon. Osittain tästä syystä SUR-

VO B4C:tä void aan pitää yleisenä

käyttöympäristönä, josta hallitaan

iI

la)

se, että ne ovat liian automaattisia.
Ne eivät jätä riittävästi tilaa käyttäjän luovuudelle ja mielikuvitukselle,
SURVO B4C edustaa päinvastaista
suuntausta, Se on instrumentti, joka

vaatii ehkä aluksi hieman virittä-

mistä ja totuttelua, mutta soi tämän
jälkeen taitavan käyttäjän käsissä sitä kauniimmin.

kirjoittaa tekstiä kuvaputkella näky-

la

aktivoi
ko-

mentoja, Syntyy vuoropuhelu, jossa
käyttäjällä on aina aloite, mutta systeemi voi auttaa häntä kaikissa
eteen tulevissa hankal issa toimenpiteissä.
Työtavan dynaam isesta luontees-

ta johtuen paperilla on mahdotonta
esitel lä editoriaalisen käytön kaikkia

mahdollisuuksia.

On

tyydyttävä

vain yksinkertaisiin esimerkkeihin,
Koko SURVO B4C:n toiminta-aja-

tus

u pariin

e

_

Esim. o,

2I

Tä11öin
XI .:7
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X2.:2
D .:25

Työ on alkanut s
on kirjoittan ut toirn

Aritmeti
I2+5 6:

Korostaakseni tämän tyotavan mah-

Kohdistimen vilk
merkin = perässä

saadaan painama,
pia (ESC), jolloin S

kee lausekkeen

ar

vastauksen (68) sa
Kaikki muutkin
on hoidettu samall
villä 5 näkyy ensir
miten on mahdollis

jille (kuten a,b 1a (
voja ja lausekkeita

pussa on

aktivoitr

pystyy löytämään
kysytyn muuttujan
(sqrt( a*a+b.b)). Hr

c riippuu muuttujis

keskeiseen
oivallukseen. Sen luonne poikkeaa
selvästi siitä tyylistä, jolla ohjelmia

dollisuuksia juuri opetuksessa olen
valinnut esimerkit tältä suunnalta.

edelleen näiden a

tällä hetkellä yleisesti laaditaan

tavanomaiseen ohjel makategoriaan.
Sen toimialueita ovat ovat tasaver-

Seu raavalla sivulla on tyypillinen
näkymä toimituskentästä kuvaputkella. Käyttajä on siinä tehnyt erilaisia laskutoimituksia. Havainnollisuuden vuoksi ne asiat, jotka SURVO B4C on kirjoittanut vastauksiksi

kaikki tarpeelliset
tellään samalla rivi
la millä riveillä ja

taisesti mm.

on tässä esitetty lihavoituna

perustu

)a

sovelletaan. Poikkeavuus nakyy

mm. siinä, ettei SURVO

B4C:tä

voida selvästi luokitella mihinkään

i

sin vapaamuotoise

koittaa sitä, että kaikki tehtävät toteutetaan SURVO B4:n oman tormittimen (editor) välityksellä, Työ
tapahtuu siis aivan tavanomaisen
tekstinkäsittelyn pohjalta: Käyttäjä

tekstin lomaan kirjoittamiaan
Monia ATK-järjestelmiä rasittaa

Toisen
Olkoot
Diskriin:
juuret l
X1:if (D;
X2:tf (D)
Y1:if (D;
Y2:t-f (n;

Työskentelyn pohjan muodostaa

vään toimituskenttäan

kaikkia PC: n toimintoja.

Vaikka järjestelmä muodostuukin

hyvin monista erillisistä osista, se

(2s+300)

a:3 b:ahypotenr

74

eeseen.

12+56:61

B
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tilastollisten ohjelmien tehtäväalu-

Aritmet-

1

I2

teen laitoksella kehitetty SURVO B4-ohjelmisto on suunniteltu alunperin tilastolliseen tutkimukseen ja opetukseen. Nykyinen,
C-kielellä laadittu versio on kuitenkin paljon laajempi kuin aikaisemmat ja se sisältää sellaisia toimintoJa, joita ei yleensä lueta puhtaitten
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lausekkeeseen, las
kirjoittaa tuloksen n
Ei ole mitenkään

I

sessä tahansa jof

seassa. Tämä nåky

ja B, missä rivilla 7
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Toisen asteen yhtälön AxZn2+BxZ*C:O juuret lasketaan seuraavasti:
Olkoot juuret ZL:XI+i*Y1 ja Z2:X2+I*Y2.
Diskriminaattorin
D:B*B-4*A*C etumerkki ratkaisee, ovatko
juuret kompleksiset vai eivät, seuraavasti:
X1:j-f (D>:Q) then ( (-B+sqrt (D) ) / (2*Al ) else (-B/ (2*A) )
X2:tf (D>:0) then ( (-B-sqrt (D) ) / (2*A) ) else (-B/ (2*A) )
Y1:if (D>:Q) then (0) else (sqrt (-D) / (2*A) )
Y2:tf (D>:Q) then (0) else (-sqrt (-D) / (2*A) )
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Esim. olkoon
Tä1 1öin
XI .:7
X2.:2
D.:25

ja C:I4.
Y1

.:0

Y2.:O

Työ on alkanut sillä, että käyttäjä

rn kirjoittanut toimituskenttään täysin vapaamuotoisesti.

E: \OP\

Aritmetiikkaa:
I2+5 6:

Kohdistimen vilkkuessa rivilla 3
merkin = perässä lausekkeen arvo
saadaan painamalla aktivorntrnappia (ESC), jolloin SURVO B4C laskee lausekkeen arvon )a kirjoittaa
vastauksen (68) samalle riville.

Kaikki muutkin laskutoimitukset
on hoidettu samalla tekniikalla. Rivillä 5 näkyy ensimmäisen kerran,
miten on mahdollista antaa muuttujille (kuten a,b 1a c tässä) vakioar-

voja ja lausekkeita. Kun c-- rivin lo-

pussa on aktivoitu, SURVO B4C

pystyy löytämään toimituskentästä
kysytyn muuttujan (c) lausekkeen
(sqrt( a*a+b.b)). Huomattuaan, että
c riippuu muuttujista a ja b se etsii
edelleen näiden arvot, sijoittaa ne
lausekkeeseen, laskee sen arvon ja
kirjoittaa tuloksen näkyville,
Ei ole mitenkään olennaista, että
kaikki tarpeelliset muuttujat määri-

tellään samalla rivillä. Ne voivat olla millä riveillä Ja missä järjestyk-

sessä tahansa jopa muun tekstin
seassa. Tämä näkyy esim. riveillä7
ja B, missä rivillä7 määriteltyä kah-

den muuttujan funktiota hypotenuusa(x,y) käytetään rivillä B kahteen

mista varten. Käyttäjä voi tallettaa

kertaan.

tehdä kaavioistaan (SURVO B4C:n

Riveillä 10-17 on laajempi

las-

kentakaavio, joka kertoo melko selväkielisesti, miten toiseen asteen
yhtälö ratkaistaan. Kaaviota sovelletaan tässä välittömästi riveillä
19-23, Varsinaiset ratkaisukaavat
(kirjoitettuna SURVO B4C:n editoriaalisen aritmeti ikan säännoin) ovat
riveillä 14-17 Ja diskriminaattorin
lauseke löytyy keskeltä selostusta

riviltä 12.

Laskentakaavio vastaa jossain
määrin pientä ohjelmaa, mutta on
rakenteeltaan vapaampi. Kun normaalisti ohjelmoitaessa kerrotaan
tarkkaan järjestys, missä tulee laskea, laskentakaaviossa kysytään
vastausta (aktivoimalla jokin ratkaisuun Xl ,Y 1 ,X2,Y2,D kuuluva lauseke) ja systeemin velvollisuus on
etsiä ratkaisuun vaikuttavat kaavat
ja lähtötiedot.

Kaavioita ei tietenkään tarvitse
kirjoittaa toistuvasti uutta sovelta-

ne toimituskentän mukana levylle ja

avulla) luettelon. Kun hän myöhemmin tarvitsee aikaisempia kaavioitaan, on helppo hakea ne valmiina
nykyiseen toimituskenttåän ja soveltaa niitä uudelleen.

Tämä toimintaperiaate

koskee

yleisestikin kaikkia SURVO B4C:llä
tehtäviä töitä. Käyttäjä laatii erilaisia työkaaviota, tallettaa ne ja sovel-

taa uudelleen tarvittaessa.

Kuvien piirtäminen tapahtuu

PLOT-kaavioilla. Jos tyydytään
karkeaan tarkkuuteen Ja halutaan
kuva näkyville välittömästi, käyte-

tään

kuvaputkigraf

iikkaa.

Esim,

edellä tarkastellun toisen asteen
f unktion ominaisuuksia voi tutkia
aktivoimalla seuraavan GPLOT-komennon
GPLOT Y(X)=X*X-9*X+ 14

ilman muita lisäyksiä, Tälloin kuvaputkelle syntyvä esitys on

13

Vaativa käyttäjä voi kuitenkin kehitellä kaaviota edelleen )a painat-

Y(X)=X*X-9*X+14
10

taa sen lopuksi korkealaatuisella
kirjoittimella. Seuraava, useista
PloT-komennoista la niita säestä-

vistä täsmennyksistä

koostuva
SURVO B4C-kaavio tulostaa jo
h uomattavasti mon ivivahte isem man
esityksen. Lopullinen kuva on syn-

\/

V

nytetty rivillä 19 olevalla

PRINT-

komen nol la käyttäen PosfS c rr pt-oh-

jauskielellä toimivaa laserkirjoitinta.
PRINT-kaavio yhdistää tässä aikaisemmilla PLOT-komennoilla synnytetyt osakuvat PAR 1 , PAR2,..
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Yhdistelemällä

erilaisia kuvatyyppejä osittain päällekkäin voidaan rakentaa hyvin yksilöllisiä graafisia esityksiä Riippuu
lähinnä soveltajan mielikuvituksesta, taidosta 1a tahdosta, mitä saadaan aikaan.
Kaikki tulokseen vaikuttavat yksityiskohdat näkyvät samanaikaisesti
toimituskentässä. Käyttäjän on tällöin helppo kokeilla erilaisia vaihtoehtoja. Ei ole tarpeen käydä läpi
monia valikkoja muutosten tekemi-
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Funktion F(X)=X'-9X+1 4 minimi ja nollakohdat

P.S.
Tämä nelisivuin
kokonaisuudessaa
dottu SURVO B4C;
vasti:
Alu ksi tekstiosa
SURVO B4C:n
malla on laadittu

tc

k

merkkeinä olevat t

synnytetty PLOT-r
vittavat kuvatiedc
jälkeen on tapahtr-

toimituskentässa
14

i

Tässä esityksessä ei ole ollut mah-

dollista kuvata läheskään kaikkia
niitä SURVO B4C:n ominaisuuksia,

joista saattaa olla hyötyä

koulun

matematiikan )a muiden aineiden
opetuksessa Grafiikan ja editoriaalisen laskennan ohella SURVO B4C
sisältäa mm keinoja yhtälöiden Ja

yhtälöryhmien sekä optimointitehtä-

vien ratkaisuun , reaalisten ja kompleksisten polynomien käsittelyyn,
symboliseen derivointiin jne, Myöskään mitään tilastollisen analyysin

kaisemmista tuloksista ja käyttäjän
-on
valinnoista riippuvia) toimintoja,
mahdollista rakentaa näyttäviä ratkaisuja erilaisia opetustilanteita la

asiantuntijatehtaviä varten. Tästä
tyomuodosta käytetään nimitystä
tutoilaalinen (tutorial mode), SURVO B4C:n omat opetusohjelmat on

laadittu juuri tämän tutoriaalisen

aluetta, ei ole tässä esitelty.
Opetuksen kannalta on kuitenkin
erityistä syytä kiinnittää huomiota

siihen, että jokainen SURVO B4Cistunto (siis käyttäjän Ja systeemin

SURVO B4C on jo laajalti käytossä paitsi yliopistoissa ja korkeakou-

luissa myös elinkeinoelämän

eri

alueilla. Käyttäjät ovat hyvinkin eri-

laisia. Joukossa on

tutkijoiden,

yhteistoimintaa

voi myöhemmin
muunnella ja ennen kaikkea se voidaan kutsua toistamaan koko aikaisempi työ, Koska ohjaustiedostoon

jaustiedostoa

voidaan liittää myös ehdollisia (ai-

singin yliopiston tilastotieteen

lai-

SUMMARY
SURVO 84 is an integrated interactive system for statistical analysis, computing, graphics, report gen-

muodossa tiedostoksi, Tällaista oh-

halutu ilta

lanninkielinen, yli 300-sivuinen
käyttäjän opas, jonka voi tilata Hel-

tusohjelmiksi,

osiltaan tallettaa hyvin tiiviissä

näppäimistön väl ityksel lä tapahtuva

Asiasta kiinnostuneille paras lisätiedon lähde on SURVO B4C:n eng-

tokselta

opettajien, suunnittelijoiden ja opiskelijoiden lisäksi norm aalia toimistotyötä tekeviä henkilöitä. SURVO
B4C-työasema synnyttää uontevaa

"keskustelu") voidaan

riin

moodin avulla. Yleensä kaikki, mitä
voidaan SURVO B4C:llä tehdä, voidaan myös helposti muuntaa ope-

ja toden näköisyyslasken nan kei noja,

jotka ovat SURVO B4C:n ominta

kaikki edellytykset sen leviämiseksi
myös ainakin lukion opetuksen pii-

I

eri työntekijäryh-

mien välille,

Myös monet AKH:n alaiset ammattioppilaitokset ovat viime aikoina ottaneet tämän järjestelmän käyt-

töönsä Mielestäni on

olemassa

erating, and desktop publishing, lt
also includes unique features related
to spreadsheet computing, matrix
algebra and computer aided teach-

ing lt provides tools for making of
application programs in various
special areas, All functions of SUR-

VO 84 are based on the editorial
approach developed by

S.

Mustonen

in 1979.
This paper has been created and

printed

by using SURVO B4C

through its PostScript interface.

P.S.
Tämä nelisivuinen kirjoitus

on

kokonaisuudessaan toimitettu ja ladottu SURVO B4C:n avulla seuraavasti:
Alu ksi tekstiosat on kirjoitettu

SURVO B4C:n toimittimella Sa-

malla on laadittu kirjoituksessa esimerkkeinä olevat toimituskaaviot ja
synnytetty PLOT-operaatiolla tar-

vittavat kuvatiedostot. Oikoluvun

jälkeen on tapahtunut tekstin taitto

toimituskentässä siihen muotoon,

jota Dimensio edellyttää"
Lopulliseen tulostukseen on käy-

tetty SURVO B4C:n uutta

Post-

Script-liitäntaä. PostScript on yleinen sivunkuvauskieli, jota varten
SURVO BAC:ssä on oma ohjaustiedosto. Tämä tiedosto chjaa SURVO
B4C:n yleistä PRINT-operaatiota siten, että kaikki SURVO B4C-käyt-

täjän tulostusta koskevat
mu

ohjeet
untuvat PostScri pt-kielel le.

Kirjoituksesta on vaiheittain otettu

oikovedoksia mikroon liitetyllä laserkirjoittimella, jonka tarkkuus on
300 pistettä tuumalla. Tarkistettu
tu lostus on sitten oh jattu levylle
^

PostScri pt-tiedostoon . Tämä tiedos-

to on viety

Kustannusosakeyhtiö

Otavan kirjapainoon, jossa Linotronic 300-laitteisto on synnyttänyt lo-

pullisen painojäljen. Tarkkuus

on

nyt jopa 2500 pistettä tuumalla. tr
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ouluhallitus antoi vuoden
alussa ohjeet koulujen tie-

totekniikan opetusjärjestelmien hankinnoista yläasteelle ja lukioon. Nyt ei enää aiempien vuosien tapaan määritelty tarkasti lai-

temerkkejä. Ohjeistossa esitettiin

vain ne ominaisuudet, jotka laitteil-

ta

vaadrtaan. Käyttöjärjestelmänä

on luonnolllsesti MS DOS, keskus-

muistin vähimmäiskoko 640

kB,

ja EGA värinäyttö sekä mukana hiiri. Levyasemia tulisi olla
kaksi. Sarjafiikenneliitännän ja kir-

CGA

Huolimatta siitä,

Sama kone kotona

joitinliitännän lisäksi laitteessa tulee olla vähintään yksi vapaa kort-

on jo pitkään käyt
sa työpaikoilla ja

ja koul ussa

en turvin hankkia muitakin kuin

täydel I inen yhteensopi vuus.
Tiedustelut ia esitLeet p. g0-150231I

standardln mukaisia laitteita.
Kun laitteistosta on tällä tavoin annettu vain vähimmäisvaatimukset,

HFKA-Kustannus Oy
Rautati eläi senkatu b

tipaikka

Tietokoneavusteiseen
opetukseen voivat koulut valtiontu-

tuo tämä koulumyyntipuolelle

uu-

kohtuuttoman

Tarjoukset

:

opettajille
MFKA-Kustannus Oy lähetti huhtikuussa yläasteille ja lukioihin jälleen opettajatarjoukset niistä tieto-

koneista, jotka ovat kouluissa

yleisemmin käytössä. Se että kotona ja koulussa on sama laitteisto,

Laitteiden hinnat ovat kuitenkin
olleet sen verran korkeat, että hankinta ei ole ollut ihan yksinkertainen. Vähennysoikeus verotuksessa tosin auttaa ja kannattaa todel-

vuuden

vähen nyskelpoista.
36

I

I

p

mittausjärjestelmä

varmistaa täydellisen yhteensopi-

keutta kuitenkin hyvin perustellen.
Ainakin 213 hinnasta on varmasti

(

mitta

projektin, jonka t
syntynyt laajenr

telmään.

la anoa täydellistä vähennYsoi-

muutamia

omaa työtä ja aiki
Viime syksynä
hoitti MAOL:n

Henkilökohtainen
tietokone
Tietokoneen käyttökou lutus on lisääntynyt viime aikoina siinä määrin, että pran jokainen asiasta vähänkin innostunut opettaja on saanut jonkinlaisen koulutuksen. Näin
opettajille myös selviää se merkitys, mikä tietokoneella on oPettajan oman työn kannalta. Ne, jotka
ovat kirjoituskoneensa voineet korvata tietokoneella, eivät voi kuvitellakaan palaavansa vanhaan järjes-

muutamat asiast;

siikan opettajat
käyttöönsä. Ne
kaan levinneet
käyttöön, koska

OO52O HELS I NK I

sia yrittäjiä.

ei sen käyttö ole
kuun yläasteella

Uutena laitemerkkinä tarjouksessa oli Osborne. Se on laitteis-

to, jota myy Osborne Computer ja
se kootaan Karkkilassa. Laitteisto
on yleinen tutkimus- ja opetuskäytössä ja on suosituslaitteiden listalla ammatillisiin oppilaitoksiin ja
korkeakouluihin. Nyt sitä pyritään

markkinoimaan myös yläasteille ja
lukioihin.

Toinen tällä hetkellä MS DOSversiona kouluihin tarjottu taitemerkki on Amstrad, jota on aiemmin myyty eri käyttöjärjestelmällä.
Myös Amstrad on uutena merkkinä opettajien tarjouslistalla.

Tämänkin proj,

jana on ollut

ak

lehtori Erkki Suu
desta. Hän oli ah"
tauksia omaan

me syksynä

ol

sov

MAOL:n Ohjelma
Asiantuntijoina Vi
si ovat tutkija Ma

Muina laitteina ovat edelleen
mukana AMC, lBM, Macintosh,

on erikoisesti pe
antureihin, ta Elcr

Eräiden laitteiden osalta hinnat

Tavoitteena or
mä, joka on helpl
näin ollen vie kol

Nokia, Olivetti ja Tandy.

ovat huomattavastikin laskeneet.

Toivottavsti suunta jatkuu edelleen

samanlaisena, jotta yhä useammalla opettajalla olisi mahdollisuus

oman erinomaisen
hankintaan. r-t

työvälineen

kentaa tarvittavat

tajan aikaa.

Lait

selkeärakenteiner
tavissa ja liikuteltr

M

ITA POSTI LAATI KKO MAKSAA?

I

Tässä lyhyessä tarinassa kuvaillaan mihin olisi varattaya tahaa, ios
aikoo laittaa pystyyn sähköisen pos-

tilaatikon mikron avulla. Taustatiedot asiasta on hankittu 1,5 vuoden
aikana, kun Jyuäskylän oppimateriaalikeskuksessa 0n kokeiltu boxia.
KARI JUHAI{I ASIKAII{E]I

nopeuden. Haistelijan rakentaa kätevä henkilö halvalla.

Puhelin
Parasta palvelua on pitää laatikko

päällä ympäri vuorokauden. Tällöin tarvitaan oma suora puhelinlinmukanaan
monia pikkuvaivoja (en suosittele).
Vaihtoehtoja ovat mm. puhelinosakkeen osto, vuokraus tai spon-

ja. Alanumerot tuovat

sorin etsiminen. Joillakin 6ikka-

kunnilla puhelinyhtiöt näyttävät tu-

Mikro
oheislaitteineen
(5000- 50000 mk)
Mikro oheislaitteineen on luonnolli-

sesti perusedellytys boxin eli laatikon pystytykselle. Kaikille käyttöjärjestelmille löytyy valmiita ohjelmia. Mm. Commodore 64:lla on pidetty laatikkoja pystyssä. Tosin sillorn sysopin (systeemioperaattorin)
on oltava ahkerasti koneen ääressä pienen levyketilan vuoksi. Varminta on laittaa hieman enemmän
rahaa laitteisiin ja hankkia 16-32-

bittinen laite ja siihen 10-40 Mb
muistia. Tuolloin lootaa ei tarvitse

välttämättä päivystää päivittäin.

Ohjelma

(0-n

mkl

Jos laatikkoa käytetään ei-kaupalli-

siin tarkoituksiin, on

maailmalta
saatavissa useita ilmaisia, valmiita
ja erilaisiin tarpeisiin sopivia ohjel-

kevan koulujen laatlkoita. Onkohan taustalla ajatus, että lisääntyvät puhelut tuovat aikaa myöten
satsauksen takaisin.
Laatikon ylläpitäjän on luonnollisesti varauduttava maksamaan

lootasta ulos soitettavat puhelut.
Niitäkin kertyy, varsinkin jos laatik-

koa ylläpidetään laadukkaana. Jos

laatikko liitetään johonkin nettiin

eli verkkoon, ulossoittoja tarvitaan.
Netti mahdollistaa käyttäjälle osallistumisen useiden eri paikkakunnillakin toimivien laatikoiden keskusteluihin omassa laatikossaan.

me.

Silloin tällöin on hyvä toimittaa
tredotusvälineille uutta infoa laatikosta. Se tuo heti uusia käyttäjiä.
Uuden laatikon numero kannattaa
ilmoittaa etukäteen muihin laatikoih

Kohdery
Tavoite

varata resursseja laatikon tekstitiedostojen ylläpitoon, jos erilaisla in-

fotekstejä

ei

kyetä ylläpitämään

talkoilla.

Johtaja
Maksut

Suoraerotusmuuntaia

(1000- 10000 mk)

llmoittau

Tasainen virransaanti on laatikcn

tuminen

varman pystyssäpysymisen elineh-

to. Pienetkin jännitteenvaihtelut
saattavat kaataa ohjelmaa. Omasta laatikostamme olen huomaa-

Tieduste

vinani, että pakkasilla kaatuillaan
ja kesällä hyrrätään kauniisti. Vaikuttaa siltä, että jännitevaihtelut tai

Taruikkeet ja tiedotus

Tämänkaltaiset vaikeudet on
ohitettavissa, kun varmistetaan

- n mk)

Paikka

Saattaa olla rnyös tarpeellista

jopa pienen pienet katkot nollaavat mikron kellon ja homma alkaa
alusta eli odotellaan yöllistä auto-

Varm u uskopiolevykkeisiin kan nattaa aina investoida. Jos joku ei us-

Aika

in.

Tämä siis ilman, että soittajan täytyy ottaa kaukolinjapuhelu. Kaukolinja tulee ylläpitäjän maksettavaksi "pakettipuheluina" yöaikaan.
(100

Helsingir

ko, kannattaa kokeilla kantapään
kautta. Näin me ainakin JKLFidossa (puh 941 -616464) opim-

maattisoittoa.

suoraerotusmuuntajalla, joka takaa tasaisen virransyötön mikrolle.

Matematiikan
tutkimusseu ra

T

Didak

mia.

Tampereen

Jos taas laatikkoa käytetään kauppaamiseen, valmistajat veloittavat
luonnollisesti, mutta kuinka paljon,
sitä on tiedusteltava valmistajalta.

Päivien ohjelma
mintaan liittyvät
pitävät esityksen

Modeemi
(1000

telmä esityksel

- 5000 mk)

puun mennessä
kilölle Kauko S,

Koulukäyttöön koottavan lootan

opettajankou lutr

suositeltavin liikennöintinopeus on
tällä hetkellä 1200 baudia. Monet
kotimikroilijatkin ovat vaihtamassa

Tampere. Puhe
931

hitaita 300 baudin modeemejaan

vauhdikkaampiin. On mahdollista,
että samassa modeemissa on sekä 2400, 1200 la 300 baudin nopeudet.

Modeemin

on

pauksissa hankittava "haistelija",
joka tunnistaa solttajan käyttämän

- 632 059

rn

kan alueesta
puh. 90-660

2

ap.prof. Veijo

f\i

alussa.

Jyuäskylän

Fido-laitteisto:

MS-DOS-mikro Compis 1002,

n'haistelija",
ia, ioiden päällä on

-

puhelin (941 -616464)

2 kpl

{

tää ilmoittautu

jelma

kyettävä

automaattiseen vastaamiseen ja lähettämiseen. On myös joissain ta-
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