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Tämän käsikirjan tiedot saattavat muuttua ilman, että tästä aiheutuu
ilmoitus- tai vastuu velvollisuutta Oy Nokia Ab Elektroniikalle. Käsi-
kirjassa selostetut ohjelmat on luovutettu käyttöön lisenssisopimuksen
ehdoilla. Näitä velvoitteita ei saa rikkoa ohjelmia käytettäessä tai
kopioitaessa. Laki kieltää sekä näiden ohjelmien että tämän käsikirjan
kaikenlaisen jäljentämisen muuhun kuin ostajan omaan käyttöön.

Käsikirjan sisältämät tiedot muuttuvat ajoittain. Nämä muutokset
sisältyvät tämän julkaisun uusiin painoksiin. Oy Nokia Ab Elektro-
niikka ei vastaa tämän käsikirjan mahdollisesti sisältämistä virheistä.
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Johdanto



2 — Johdanto

Johdanto

Tämä käsikirja on tarkoitettu kaikille Nokian Mikromikko 2 -koneen
käyttäjille. Se on kuitenkin erityisesti suunnattu henkilöille, joilla ei
ole aiempaa kokemusta tietokoneista tai jotka tarvitsevat Mikromikko
2:sta työssään vain satunnaisesti.

Mikromikko 2 on varsinaisesti yhden käyttäjän mikrotietokone, jatku-
vaan ammattikäyttöön suunniteltu. 16-bitin prosessoritekniikka tekee
siitä huomattavasti suorituskykyisemmän kuin 8-bittisistä edeltäjis-
tään.

□
o

Kuva 1.1 Mikromikko 2 -laitteisto
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Mikromikko 2:n ydin on ohjausyksikkö, joka sisältää keskusyksikön
sekä massamuistilaitteet (levy- ja/tai levykeasemat). Siinä on myös
paikat laajennuskorteille, jotka mahdollistavat lisälaitteiden asentami-
sen ja siten järjestelmän sovittamisen kunkin käyttäjän yksilöllisiä
tarpeita vastaavaksi.

Mikromikko 2:n mukana toimitetaan käyttöjärjestelmä nimeltä MS-
DOS. Tämä käyttöjärjestelmä muodostaa koneen ja käyttäjän välisen
liitännän. Sen on tärkeää olla tehokas ja toimiva, onhan se käyttäjän
ainoa tapa koneen tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntämiseksi.
MS-DOS valittiin, koska se on käyttäjäystävällinen ja koska markki-
noilta on saatavissa laaja valikoima sen alla toimivia sovellutusohjel-
mmia.

Mikäli koneesi on juuri toimitettu, lue seuraavassa luvussa esitetyt
asennus- ja aloitusohjeet ja toimi niiden mukaisesti. Luvussa 3,
’Mikromikko 2:n käyttö’, esitettäviä asioita tulet tarvitsemaan koneesi
käyttötarkoituksesta riippumatta. Näitä perusasioita - työn aloitus,
näppäimistön käyttö, sovellutusohjelman ajaminen jne. - enempää et
välttämättä kaipaakaan, jos käytät vain tiettyä sovellutusohjelmistoa.
Lisäoppia tarjoaa luku 4, ’Tiedostojärjestelmä’, joka sisältää tärkeim-
mät MS-DOS -käyttöjärjestelmäkomennot. Luku 5, ’MS-DOS -lisä-
piirteitä’, esittelee edistyneemmälle käyttäjälle komentotiedostojen ,
reitityksen ja Mikromikko 2 -varusohjelmien käytön.

Tulet pian huomaamaan, ettei tietokonetta opi käyttämään vain
käsikirjaa lukemalla. Kokeile itse esitettyjä käskyjä, toteuta omalla
koneellasi annetut esimerkit. Tarvitessasi lisätietoja löydät niitä kirjas-
ta ’Mikromikko 2 Käyttöjärjestelmäopas’, jossa on käyttöjärjestelmän
tarkempi kuvaus.
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2 — Laitteisto

Mikromikko 2:n osat

Mikromikko 2 -toimituksen tulisi sisältää seuraavat osat ja tarvikkeet:
• ohjausyksikkö
• näppäimistö
• näyttöyksikkö
• kirjoitin (valinnainen)
• kirjoitinkaapeli ja kirjoittimen virtajohto (valinnaisia)
• virtajohto
• levyke (MS-DOS -käyttöjärjestelmälevyke)
• kaksi käsikirjaa
— Mikromikko 2 Käsikirja
— Mikromikko 2 Käyttöjärjestelmäopas

□o

Kuva 2.1 Mikromikko 2 -laitteisto
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Laitteiston osat

Mikromikko 2:n laitteisto koostuu neljästä osasta: keskusyksikkö,
näyttöyksikkö, näppäimistö sekä valinnainen kirjoitin. Seuraavassa
kunkin osan lyhyt esittely.

Keskusyksikkö

Keskusyksikkö on Mikromikko 2:n ydin. Se perustuu suorituskykyi-
seen 16-bitin mikroprosessoriin INTEL 80186. Keskusyksikössä on 256
ktavun luku/kirjoitusmuisti (yksi kilotavu vastaa 1024 merkkiä).
Tämän keskusmuistin sisältö häviää, kun virta katkaistaan laitteistos-
ta. Ohjelmien ja datatietojen säilyttäiseksi pysyvämmin onkin kesku-
syksikkö varustettu massamuistilaittein. Kokoonpanosta riippuen nä-
mä voivat olla levyke-, winchesterlevy- tai magneettinauha-asemia.

Levykkeet ovat mukava ja edullinen tapa tiedon säilyttämiseksi ja
siirtämiseksi. Yhdelle 5 1 /4  tuuman levykkeelle voidaan tallettaa jopa
720 ktavua. Winchesterlevyasemille voidaan tallettaa 5 — 15 Mtavua
(megatavu vastaa n. miljoonaa merkkiä). Ne ovat levykkeitä nopeam-
pia, mutta kiinteästi koneeseen asennettuja, joten ohjelmien ja datan
siirto koneesta toiseen on hankalampaa. Näihin tiedonsiirtoihin sekä
varmuuskopioiden ottamiseen winchesterasemilta voidaan käyttää
magneettinauhaa .
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Ohjausyksikkö on yhdistetty työasemaan sen taakse liittyvällä kaapelil-
la. Enemmän tästä kohdassa ’Laitteiston asennus’.

Kuva 2.2 Ohjausyksikkö

Näyttöyksikkö

Mikromikko 2:n näyttöruutu on 15 tuuman korkealuokkainen musta-
valkoinen kuvaputki. Merkit ovat mustia valkealla pohjalla. Raken-
teen muotoilu ja säätöominaisuudet tekevät helpoksi sen sovittamisen
erilaisiin työympäristöihin. Käyttäjän sovellutusohjelmille on varattu
standardin mukaiset 24 80 merkin riviä. Näiden lisäksi näyttöruudun
alalaidassa on kolme statusriviä, joilla yleensä esitetään pehmonäp-
päinten toiminnot. Näytössä on myös pistegrafiikka. Standardireso-.
luutio on 400 x 160 pistettä.
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Näyttöyksikön ergonomiset ominaisuudet vastaavat Saksan Liittotasa-
vallassa voimassa olevia määräyksiä päätetyöskentelystä toimistoym-
päristössä. Näyttöä on mahdollista kallistaa 5° eteen- ja 20° taakse-
päin sekä 30° oikealle tai vasemmalle.

Kuva 2.3 Näyttöyksikkö

Näppäimistö

Mikromikko 2: n erillinen näppäimistö on kierrejohdolla yhdistetty
näyttöyksikköön. Siinä on tavallisten kirjoituskonenäppäinten lisäksi
erillinen numeronäppäinkenttä sekä työskentelyä helpottavia erikois-
ja toimintonäppäimiä. Näppäimistön kallistuskulmaa voidaan säätää
(noin 5° tai 10°) kirjoittajalle sopivaksi. Näppäimen painaminen
aiheuttaa palauteäänen ja jokaisessa näppäimessä on toistotoiminto.
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Kuva 2.4 Näppäimistö
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Käsikirjat

Erityisesti Mikromikko 2:n käyttäjille tarkoitettuja käsikirjoja on
kolme: Mikromikko 2 Käsikirja (tämä kirja), Mikromikko 2 Käyttö-
järjestelmäopas ja Nokia PC Programmer’s Reference Manual. Seu-
raavassa lyhyesti kunkin oppaan sisällöstä.

Mikromikko 2 Käsikirja

Käsikirja kattaa käytön perusteet. Siinä esitellään sellaiset välttämättö-
myydet kuten laitteiston asennus, työn aloitus sekä käyttöjärjestelmän
tärkeimmät komennot. Satunnainen käyttäjä tai pääasiassa valmiiden
sovellutuspakettien hyödyntäjä löytänee siitä kaiken tarvitsemansa
tiedon.

Mikromikko 2 Käyttöjärjetelmäopas

Opas sisältää kuvauksen Mikromikko 2:n MS-DOS -käyttöjärjestel-
mästä käyttäjän näkökulmasta. Esitetyt asiat ovat perustavanlaatuisia,
mutta osittain ehkä monimutkaisia ja vaikeita omaksua. Varsinkin
tottumattoman käyttäjän olisi suotavaa tutustua koneeseensa ensin
Käsikirjan ohjeiden mukaan saadakseen tuntumaa MS-DOS -järjestel-
mään. Toisaalta Käyttöjärjestelmäoppaassa esitettyjen tietojen hallinta
on edellytys käyttöjärjestelmän ominaisuuksien tehokkaalle hyväksi-
käytölle.

Nokia PC Programmer’s Reference Manual

Tämä kirja on tarkoitettu sovellutusohjelmien kehitystyöhön ja se
kattaa mm. käyttöjärjestelmäkutsut ja tiedostojärjestelmän määrityk-
sen.

Ohjelmistot

Mikromikko 2:n toimintojen perustana on sen käyttöjärjestelmä,
jonka on toimittanut Microsoft Yhdysvalloista. Tässä ja muissa
Mikromikko 2:n käsikirjoissa siitä on käytetty nimitystä MS-DOS.
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Käyttöjärjestelmä, tässä tapauksessa MS-DOS, koostuu joukosta oh-
jelmia, jotka valvovat tietokoneen resurssien käyttöä. Niiden avulla
tapahtuvat syöttö ja tulostus levykkeille sekä tiedostojen hallinta, joita
varten käyttöjärjestelmässä on joukko DOS-käskyjä. Jos aiot käyttää
vain tiettyjä sovellutusohjelmia, ei MS-DOS -järjestelmän yksityiskoh-
tien tunteminen ole tarpeen; tässä käsikirjassa annetut tiedot ovat
aivan riittäviä.

Sovellutusohjelmat ovat yleensä tietokonejärjestelmän kiinnostavin
osa. Mikromikko 2:n käyttöjärjestelmäksi valittiin MS-DOS, koska
saatavilla on runsaasti sen alla toimivia sovellutusohjelmia. Myynnissä
on sekä valmiita ohjelmia esimerkiksi kaupallishallinnollisiin tehtäviin
ja tekstinkäsittelyyn että korkean tason kielten kääntäjiä, joita on
saatavissa Nokia-kauppiaaltasi tai muilta ohjelmistotoimittajilta.

Ostaessasi ohjelmistoja, joita Nokia ei tue, muista että tilauksessa
voidaan tarvita eräitä koneesi teknisiä yksityiskohtia. Sinun tulisi myös
ottaa selvää siitä, miten ohjelman siirtäminen toimimaan Mikromikko
2:ssa käy päinsä. Eräs mahdollisuus on käyttää nk. IBM PC -formaat-
tia. Mikromikko 2 osaa nimittäin käsitellä myös näitä levykkeitä.

MS-DOS -käyttöjärjestelmä samoin kuin useimmat sovellutukset ovat
lisenssoituja ohjelmatuotteita. Toimituksen mukana on lisenssisopi-
mukset, jotka määräävät näiden tuotteiden käyttöoikeudet.

Lisenssoitu tuote on tarkoitettu käytettäväksi vain yhdessä laitteistos-
sa. Varmuuskopioiden ottaminen on sallittua, mutta MS-DOS -käyttö-
järjestelmän tai muun lisenssituotteen lainaaminen käytettäväksi jossa-
kin muussa tietokonejärjestelmässä on kiellettyä. Jokaisessa MS-DOS
-käyttöjärjestelmän kopiossa on sarjanumero* jonka avulla laittomat
kopiot voidaan jäljittää.

Rekisteröintikortti tulee täyttää ja postittaa ohjelmistotuotteen toimit-
tajalle. Copyright- ja rekisteröintijärjestelyt ovat tarpeen suojaamaan
ohjelmantekijän kehitystyötä sekä pitämään tuotteiden hinta alhaise-
na.
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Laitteiston asennus

Kun kaikki pakkaukset on purettu, aseta laitteet pöydälle kuten
kuvassa 2.5.

□o

Kuva 2.5 Mikromikko 2 -laitteisto

Tarkista, että virta ei ole päällä. Virtakytkin löytyy ohjausyksikön
etupuolelta, sen vasemasta alakulmasta. Katso kuvaa 2.6. Virta on
sammutettu, kun kytkintä ei ole painettu sisään. Mikäli toimitukseen
kuuluu kirjoitin, tarkista että myös siitä virta on sammutettu.
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Kuva 2.6 Virtakytkin

Kaapelit kytketään laitteiden taakse kuten kuvassa 2.7

Kuva 2.7 Kytkennät laitteiston takaosassa
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Kytke ensin näyttöyksikkö keskusyksikköön, oikeat liittimet näkyvät
kuvassa. Jos sinulla on kirjoitin, kytke seuraavaksi kaapeli sen ja
keskusyksikön välille siten, että kaapelikoodin sisältävä pää tulee
keskusyksikön liittimeen. Kunkin kirjoittimen kanssa tarvittava kaape-
li löytyy liitteestä.

Liitä sitten ohjausyksikköön sekä mahdolliseen kirjoittimeen virtajoh-
dot. Johto kytketään 220 V maadoitettuun pistorasiaan. Tällainen
liitäntä on sähköturvallinen ja suojelee laitteistoa verkkohäiriöiltä
lisäten sen luotettavuutta.

Jäljellä on vielä näppäimistön kytkeminen näyttöyksikköön. Johto on
valmiiksi liitetty näppäimistöön, toisen pään kytkentä näyttöyksik-
köön on esitetty kuvassa 2.8.

HUOMAA
Tarkista aina, että virta ei ole päällä liittäessäsi näyttöyksikön ohjaus-
yksikköön. Mikäli virta on päällä, voi molemmille laitteille aiheutua
vakavia vahinkoja.
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QDDDBW#
OODDDflW#

Kuva 2.8 Näppäimistön liittäminen näyttöyksikköön
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Virran kytkeminen

Kytke keskusyksikköön virta painamalla sen vasemmassa alakulmassa
sijaitsevaa virtakytkintä siten, että se jää sisempään asentoonsa. Katso
kuvaa 2.9.

Kuva 2.9 Virran kytkeminen

Aseta sitten MS-DOS -käyttöjärjestelmälevy ke vasemmanpuoleiseen
levykeasemaan. Katso kuva 2.10. Tarkista, että laitat levykkeen
asemaan täsmälleen samoin kuin kuvassa. Kun levyke on kokonaan
asemassa, sulje luukku kääntämällä suljinvipu alas. Tämän jälkeen
ohjausyksikkö alkaa lukea levykettä ja sen aseman punainen valo
vilkkuu.
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Kuva 2.10 MS-DOS -järjestelmälevykkeen asettaminen asemaan A

Ohjausyksikkö lataa käyttöjärjestelmän muistiinsa ja operaation lo-
puksi näytölle tulostuu kuvan 2.11 teksti. Mikäli sitä ei kuvaputkella
näy, korjaa näytön kirkkaus ja kontrasti monitorin oikeassa laidassa
olevista säätönappuloista. Tämä säätö on joka tapauksessa suotavaa
suorittaa, sillä epäselvä kuva ja liiallinen kontrasti rasittavat silmiä.
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Mikäli et saa teksiä näytölle näkyviin, on vika tehdyissä liitännöissä,
käyttöjärjestelmälevykkeessä tai jossakin laiteyksiköistä. Jos et itse
pysty vikaa paikallistamaan ja korjaamaan, ota yhteys laitteen toimit-
tajaan.

HUOMAA

Versionumerot kuvassa 2.11 saattavat
erota saamasi käyttöjärjestelmän nyky-
sistä versionumeroista.

MS-DOS version 2.0
Copyright 1981,82,83 Microsoft, Inc.

IO.SYS version 2.00
Copyright 1984 Nokia Data

Command v. 2.02
Current date is Tue 1-01-1980
Enter new date:_

Kuva 2.11 Näytön teksti työtä aloitettaessa

Kun koneesi toimii edellä esitetyllä tavalla, voit syöttää sille tietoa
näppäimistöltä. Näppäimistön korkeutta on mahdollista hieman sää-
tää sen takana olevien jalkojen avulla. Korkeampi asento on näytetty
kuvassa 2.12. Kirjoitettuasi jonkun aikaa huomaat kyllä, kumpi
asennoista sopii sinulle paremmin.
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Järjestelmä toimii nyt oikein. Sammuta virta, poista käyttöjärjestelmä-
levyke asemastaan ja lue seuraava luku, Mikromikko 2:n käyttö,
ennen kuin jatkat kokeilua.

©©

Kuva 2.12 Näppäimistön korkeuden säätäminen
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Näppäimistön käyttö

Mikromikko 2:n näppäimistö on normaali kirjoituskonenäppäimistö.
Lisäksi siinä on joitakin kaikille tietokonepäätteille yhteisiä erikoisnäp-
päimiä, erillinen numeronäppäimistö sekä 19 toimintonäppäintä. Näi-
den toimintonäppäinten avulla käyttäjä voi helposti antaa koneelle
komentoja sekä tarvittaessa myös korjailla niitä. Kuvassa 3.1 näppäi-
mistön periaatekuva.

s
Kuva 3.1 Näppäimistö

Toimintonäppäimet jaetaan kahteen ryhmään: pehmonäppäimet sekä
tavalliset toimintonäppäimet. Pehmonäppäimet ovat helposti käyttä-
jän määriteltävissä. Niiden kulloinenkin merkitys on esitetty näytön
alareunan statusriveillä. Toimintonäppäimet taas yleensä sisältävät
MS-DOS -käyttöjärjestelmän editointi käskyjä sekä eräitä tärkeitä
ohjausmerkkejä.

Seuraavilta sivuilta löytyvät kaikkien näppäimistön merkkien selityk-
set.
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eh I H HM PTFl iNS

ERASEESC

W EF'6;

F»

F10

CAPS ,
LOCK ‘

SHIFT
ENTER

Nämä näppäimet ovat normaaleja kirjoituskonenäppäimiä.
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HI  I I  i N 1 s ‘ 1 H 1 55 11 56 1 1 ” 1 MF l F 2 X t (NS BEt

F3 F4 H i l m i K UH | o | : | — 1 — ERASE

P5 F6 | Q |w |  E | F' 1 T 1 Y M 1 1 7 8 9 -

F7 F8 loAcPk| c t r l  | A s |d | F I G | H J K I l | o | a | ?
RET

4 5 6 +

F9 Fffl SHIFT Z | X | C I V I B I N I M I : | : — I SHIFT 1 2 3

r F12 0

0 — 9 numeronäppäimet

desimaalipiste

ENTER päättää annetun komennon ja lähettää sen tieto-
koneen suoritettavaksi. Yleensä < ENTER > -näp-
päintä tulee aina painaa komennon lopuksi.
< RET > - ja < ENTER > -näppäimet vastavat toi-
siaan.

+ yhteenlasku

- vähennyslasku
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ERASE

ENTER

◄— kohdistin vasemmalle. Viimeksi kirjoitettu merkki
poistetaan.

—► kohdistin oikealle. Kohdistin siirtyy seuraavaan
merkkipositioon.

♦ kohdistin seuraavalle ylemmälle riville

1 kohdistin seuraavalle alemmalle riville

kohdistimen siirto näytön vasempaan yläkulmaan

ERASE

DEL

INS
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I I I - 1 I I  I - 1 M 1 55 1 I s6 1 I s7 1 l s7l
, i -T~[

INS DEL

ERASE« O

I **7j

ESC

WF6

F8 lockI l TRL

SHIFT '
RET

F9 '<>• FT

ENTER

RET RETURN-näppäin, päättää annetun komennon.
Yleensä aina annettuasi komennon, esim, jonkun
MS-DOS -käyttöjärjestelmäkäskyn, sinun on pai-
nettava <RET> lähettääksesi komennon tieto-
koneen suoritettavaksi. < ENTER > -  ja
< RET > -näppäimet vastaavat toisiaan.

* tabulointi/käänteinen tabulointinäppäin. Paina-
malla näppäintä saadaan kohdisin siirtymään seu-
raavaan tabulointikohtaan. Yhdessä < SHIFT > -
näppäimen kanssa painamalla saadaan kohdistin
edelliseen tabulointikohtaan.

peruutusnäppäin. Poistaa kohdistimen vasemmal-
la puolella olevan merkin.
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C 1 F2 I l I-d F I 1H LMDS I I Sb I I I I 57 1 1id f IMS DEL

F3 F 4 Esd ■' I I IdI dd dd  d dd ’I — 1 — ERASE

F 5 F6 | o | W J E- 1 fd d 'd d d cI I P I ÄId 7 8 9

F7 F9 loAcP CTRl | ‘dd d Id d ddd d d -_1L 4 5 6 +

F9 Fie. SHIFT I £ Z | X l c I d B n m : I- d SHIFT 1 2 3

FT 2 0

ESC ESCAPE-näppäin, jota käytetään pääasiassa vir-
hetilanteiden selvittämiseksi. Suoraan näppäimis-
töltä annettuna se myös edeltää näytönohjaustoi-
mintoja.

■4 -------- tabulointi/käänteinen tabulointinäppäin. Paina-
malla näppäintä saadaan kohdistin siirtymään
seur aavaan tabulointikohtaan.
Yhdessä < SHIFT > -näppäimen kanssa painamal-
la saadaan kohdistin edelliseen tabulointikohtaan.

CAPS LOCK isojen kirjainten lukitusnäppäin. Painettuasi näp-
päintä kerran kaikki antamasi kirjaimet kirjoittu-
vat isoina < SHIFT > -näppäintä käyttämättä.
Painamalla näppäintä toisen kerran saat taas
pienet kirjaimet käyttöösi.

CTRL ohjausnäppäin. Ohjausmerkit kirjoitetaan paina-
malla CTRL-näppäintä samalla, kun painetaan
merkkinäppäintä. Kone tulkitsee yhdistelmän ko-
mennoksi, jolla voidaan esim, lopettaa ohjelman
suoritus tai pysäyttää näytölle tuleva teksti.
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I H M M M I s8

- 1 i - 1 i i ; i <■;
S2 S3

F2

F4

F6

F8

F1C

F l

F3

F5

F7

F9

DEL

ERASEESC

w

lLoAcPk |  c t r l

shift I ;
RET

MS-DOS -muotoilutoiminnon < COPY 1 > -näp-
päin. Kopioi yhden merkin käskypuskurista ny-
kyiselle syöttöriville.

Fl

< COPYUP > -muotoilunäppäin. Kopioi käsky-
puskurista kaikki annettua merkkiä edeltävät
merkit nykyiselle syöttöriville.

F2

< SKIP 1 > -muotoilunäppäin. Hyppää yhden käs-
kypuskurin merkin yli.

F3

<SKIPUP>  -muotoilunäppäin. Hyppää yli käs-
kyrivin merkit annettuun merkkiin asti.

F4

< INSERT > -näppäin, jolla siirtytään muotoilu-
toiminnon lisäystilaan ja sieltä takaisin normaa-
liin korvaustilaan.

F5

<COPYALL>  -muotoilunäppäin. Kopioi käsky-
puskurin sisällön nykyiselle syöttöriville.

F6

< ERASE > -muotoilunäppäin, hylkää annetun
syötteen ja tyhjentää nykyisen rivin.

F7

< NEWLINE > -muotoilunäppäin. Muodostaa
nykyisestä käskyrivistä uuden puskurin.

F8
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F9 — F10 eivät käytössä

F l l käynnistää HELP-neuvontaohjelman

F12 pysäyttää näytön. Painamalla tätä näppäintä saat
näytölle tulevan tekstin pysäytettyä, tulostusta voi
jatkaa painamalla mitä merkkiä hyvänsä. Kätevä
käyttää esim, kun pitkä listaus muuten vilahtaisi
ohi liian nopeasti.
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pehmonäppäimet, jotka ovat täysin käyttäjän
määriteltävissä. Niiden kulloinenkin merkitys on
näkyvissä näyttöruudun alalaidassa. Näppäimen
painaminen aiiheuttaa sen kohdalla esitetyn ko-
mennon tai tekstin lähettämisen koneelle.

SI — S8

AIDS
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HARDCOPY-toiminto

Näytöstä saa paperikopion Hardcopy-toiminnolla, joka käynniste-
tään painamalla CTRL-F12. Grafiikkamoodissa tämä vaatii, että
käytössä on Tally MT 160 -kirjoitin. Tällöin on myös asetettava sekä
oheilaite- että kirjoitinkanavalla merkkiä kohti käytettävien databittien
määräksi 8. Muuttaminen käy kätevästi CONF-ohjelmalla. Lisäksi on
käyttöjärjestelmässä olemassa ohjelmointikielistä käsin kutsuttava,
samaa tarkoitusta palveleva rutiini, josta lisätietoja grafiikan käyttö-
ohjeessa.

Pehmonäppäimet
Pehmonäppäimet, joita on kahdeksan, sijaitsevat näppäimistön ylälai-
dassa, ja ne on merkitty symbolein SI  — S8. Näppäintä painamalla
saadaan aikaan toiminto, joka näkyy näytön alalaidan statusriveillä
vastavassa kohdassa. Näppäimen SI merkitys on vasemmassa laidassa,
näppäimen S8 oikeassa. Kuhunkin näppäimeen liittyvät toiminnot
vaihtelevat sovellutuksesta toiseen. Käyttöjärjestelmän käynnistyksen
jälkeen ne ovat:

SI A: drive levyaseman määrittely
S2 B: drive

S3 Show dir levyhakemiston tulostus

S4 Copy files tiedoston kopiointi

S5 Show a file tiedoston tulotus

S6 Set time kellonajan asetus
S7 Set date päivämäärän asetus

S8 Line editor EDLIN-ohjelman käynnistys
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Näytön alalaidan tilarivit saat tyhjennettyä lähettämällä seuraavalla
merkkijono näytölle:

< esc > Ä27H < esc > Ä2K < esc > Ä28H < esc > Ä2K

RESET-toiminto
Toiminto saadaan aikaan painamalla SHIF-CTRL-S1 ja sen tarkoituk-
sena on ladata käyttöjärjestelmä uudelleen koneen muistiin. Samalla
tuhoutuu muistin senhetkinen sisältö, esimerkiksi suorituksessa olleet
ohjelmat tai muotoillut, levylle tallettamattomat tiedostot. Voit käyt-
tää toimintoa esimerkiksi jos ohjelmasi on sekoittanut muistin sisällön,
jolloin käyttöjärjestelmän uudelleen lataaminen usein selvittää virheti-
lanteen. Mikäli sekään ei auta, katkaise virta ja käynnistä järjestelmä
uudelleen.

Näppäinkoodit
Mikäli olet kiinnostunut koodeista, joita näppäimien painamiset saa-
vat aikaan, lue luvun 5 kohta ’CONF -ohjelmisto ja näppäimistön
uudelleenmäärittely’.
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Käyttöjärjestelmän perusteet

Työn aloittaminen

Työn aloittaminen on asian kerran opittuasi hyvin helppoa. Kun olet
kytkenyt koneeseesi virran päälle ja asettanut MS-DOS -käyttöjärjes-
telmälevykkeen asemaansa, järjestelmä kysyy sinulta ajankohdan ja
näyttää sitten käyttöjärjestelmäkehotteen A>

Järjestelmä on valmis ja odottaa komentojasi.

Noudata työtä aloittaessasi seuraavia ohjeita:

1. Kytke koneeseen virta. Virtakytkin on ohjausyksikön etuosas-
sa, sen vasemmassa alakulmassa.

2. Aseta MS-DOS -käyttöjärjestelmälevyke levykeasemaan A,
joka on asemista vasemmanpuoleinen. Sulje asema kääntämäl-
lä suljinvipu alas. Tämän jälkeen kone lataa käyttöjärjestel-
män levykkeeltä keskusmuistiin.

3. Kun MS-DOS on ladattu, tulee ruudulle näkyviin seuraava
teksti (versionumeroissa saattaa olla eroja)

/■ X

MS-DOS version 2.0
Copyright 1981,82,83 Microsoft, Inc

IO.SYS version 2.00
Copyright 1984 Nokia Data

Command v. 2.02
Current date is Tue 1-01-1980
Enter new date:_

Kuva 3.2 Näytön teksti työtä aloitettaessa
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MS-DOS käyttää sille antamaasi päivämäärää ja kellonaikaa
merkitäkseen tiedostoihin niiden viimeisen päivityksen ajankoh-
dan. On siis oman etusi mukaista pitää nämä aikamäärät
oikeina. Mikäli MS-DOS -käyttöjärjestelmä ehdottaa oikeaa
päivää, voit vastata vain painamalla <RET> -näppäintä.

Mikäli taas ehdotettu päivämäärä on väärä, anna oikea seuraa-
vassa muodossa:

kk-pp-vv tai kk/pp/vv

missä kk on nykyisen kuukauden järjestysnumero (1 — 12)
pp on nykyinen päivä
vv on nykyinen vuosi (80 — 99) tarkoittavat samaa kuin

1980 — 1999)

4. Seuraavaksi sinulta kysytään kellonaika: MS-DOS ehottaa
jälleen oikeaksi olettamaansa arvoa. Näytölle tulostuu seuraa-
vankaltainen teksti:

Current time is 10.38:55.34
Enter new time

Mikäli aika on oikein, paina vain <RET>,  muussa tapaukses-
sa anna oikea aika seuraavassa muodossa:

tt:mm

missä tt on tuntien lukumäärä (0 — 23)

mm on minuuttien lukumäärä (0 — 59)
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Tämän jälkeen MS-DOS näyttää käyttöjärjestelmäkehotteen A:,
mikä tarkoittaa, että nykyinen oletuslevykeasemasi on asemista
vasemmanpuoleinen, nimeltään A.  Antamasi komennot kohdistu-
vat tässä asemassa olevan levykkeen tiedostoihin.

HUOMAA Muista aina päättää komentosi painamalla <RET>-
näppäintä lähettääksesi komennon tietokoneen suoritet-
tavaksi. Mikäli riville tuli virhe, voit käyttää <DEL>-
näppäintä. Sen painaminen poistaa kohdistimen vasem-
malla puolella olevan merkin, jonka tilalle voidaan
sitten kirjoittaa uusi.

MS-DOS version 2.00
Copyright 1981,82,83 Microsoft, Inc

IO.SYS version 2.00
Copyright 1984 Nokia Data

Command v. 2.02
Current date is Tue 1-01-1980
Enter new date: 3-13-84
Current time is 0:05:53.59
Enter new time: 11:50

A>

Kuva 3.3 Näytön teksti ajankohdan antamisen jälkeen
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TÄRKEÄÄ

Mikäli et kirjoita mitään 10 minuuttiin, sammuttaa näyttöyksikkö itse
itsensä. Näin sen käyttöikä pitenee oleellisesti. Saat kuvan näyttöön
painamalla mitä tahansa näppäintä. Suositeltavinta on painaa < SHIF-
T>  näppäintä sillä se ei aiheuta merkin kirjoittumista meneillään
olevaan ohjelmaan.

Varmuuskopioiden teko

Ensimmäinen asia, joka sinun tietokoneellasi tulisi tehdä, on varmuus-
kopion ottaminen MS-DOS -käyttöjärjestelmälevykkeestä. Käytä sit-
ten systeemilevykkeenä aina tätä kopioita: vaikka kokeilussasi vahin-
gossa tuhoaisitkin sen tiedostoja, sinulla on aina jäljellä alkuperäinen
kappale, josta voit ottaa uuden kopion.

On erittäin tärkeää, että luet seuraavat ohjeet huolella ennen kuin
ryhdyt toimeen. Muuten voit tuhota käyttöjärjestelmälevykkeesi sen
sijaan, että saisit siitä kopion.

1. Kytke koneeseen virta, aseta MS-DOS -käyttöjärjestelmälevyke
paikoilleen ja anna koneen ladata käyttöjärjestelmä. Kirjoita
päivämäärä ja kellonaika kysyttäessä.

2. Kun MS-DOS -käyttöjärjestelmäkehote A>  tulee näkyviin,
aseta uusi, tyhjä levyke oikeanpuoleiseen asemaan. Käynnistä
tämän tehtyäsi varmuuskopiointi kirjoittamalla

SAFECOPY

Annettuasi komennon muista painaa <RET> -näppäintä.
Varmuuskopiointi hoituu nyt täysin automaattisesti. Toiminto
kestää useita minuutteja. Päätyttyään SAFECOPY kirjoittaa
näytölle

The SAFECOPY of the system diskette is now ready.

Jos kopioinnissa ei tapahtunut virhettä, on B-asemaan laitta-
masi tyhjä levyke nyt MS-DOS -käyttöjärjestelmälevykkeen
tarkka kopio. Liimaa kopioon tarra, johon olet kirjoittanut
merkinnän levykkeen sisällöstä sekä sen luontipäivästä. Käytä
aina levyketarraan kirjoittaessasi huopakynää.
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Viimehetken uutiset

Jakelulevykkeellä on tekstitiedosto NOTES.DOC, johon on koottu
viimeisimmät käyttöjärjestelmää koskevat uutiset. On tärkeää tutustua
tämän tiedoston sisältöön ennen järjestelmän käynnistämistä.

Muista että voit pysäyttää näytön painamalla näppäintä F12. Tekstin
tulostus jatkuu painamalla F12:sta uudestaan.

Ohjelman ajaminen

Kun haluat tietokoneen suorittavan jonkun tehtävän, ajat sillä ohjel-
man. Ohjelma koostuu joukosta käskyjä, jotka kertovat koneelle,
mitä sen on tehtävä. Esimerkiksi ohjelma nimeltä INVENTOR voisi
olla joukko komentoja, joiden perusteella suoritetaan varaston inven-
tointi. Kun ohjelma ensin on käynnistetty kirjoittamalla sen nimi,
alkaa tietokone ko. komentojen suorituksen. Se voi kysyä sinulta
haluamiesi raporttien laatua, laskea tarvittavia taulukoita ja tulostaa
näytölle laskujensa tulokset.

Ohjelman suorittaminen MS-DOS -käyttöjärjestelmäympäristössä on
hyvin helppoa. Jos haluaisit suorittaa yllä mainitun inventointiohjel-
man, sinun tarvitsisi vain antaa sen nimi.

A > INVENTOR

sekä tietenkin muistaa painaa lopuksi <RET> -näppäintä. Tietokone
lataisi sitten ohjelman levykkeeltä A: ja aloittaisi sen suorituksen.

Joskus ohjelma, jonka haluat suorittaa, ei ole käyttöjärjestelmälevyk-
keellä. Siinä tapauksessa sinun tulee antaa koneelle ohje etsiä sitä
asemasta B. Tämän voit tehdä kirjoittamalla ohjelman nimen eteen
oikean levykeaseman nimen, B:.

Mikäli saat näytölle ilmoituksen

Bad command or file name

ohjelma, jonka yritit suorittaa, ei ollut annetulla levykeasemalla tai se
ei ollut suoritettava ohjelma. Suoritettavat ohjelmat ovat tyyppiä
.EXE tai .COM. Muuntyyppisiä tiedostoja, esim, varastotietoja sisäl-
tävää taulukkoa, on mahdotonta suorittaa.
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Seuraavassa luvussa esitellään lähemmin tiedostoja ja ohjelmia. Sieltä
löytyvät myös yleisimmät MS-DOS -käyttöjärjestelmäkomennot. Jos
asia kiinnostaa, jatka lukemista.



LUKU 4
TIEDOSTOJÄRJESTELMÄ

Yleistä
Tiedostojen nimet ja tyypit

tiedostonimet
yleistävät viittaukset
laitenimet

MS-DOS -levyke
Tiedostojen käsittelykomennot

FORMAT — uuden levykkeen formatointi
DIR — levykkeen sisällön tulostus
TYPE — tiedoston sisällön tulostus
COPY — tiedoston kopiointi
RENAME — tiedoston uudelleennimeäminen
ERASE — tiedoston tuhoaminen
CHKDSK — levyn tilan testaus
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Yleistä

Mikromikko 2 käyttää tiedon pysyvään tallettamiseen 5 1/4  tuuman
levykkeitä. Näille levykkeille mahtuu niiden pienestä koosta huolimat-
ta jopa 720 000 merkkiä, joka vastaa noin 400 sivua kirjoitettua
tekstiä. Mikromikko 2:n eräissä malleissa on käytössä rajoitetun
kapasiteetin levykkeet, jolloin yhdelle levykkeelle mahtuu noin 360 000
merkkiä.

Valmistajan
ta r ra  —

o5 .25  tuumaa

5 25 t uumaa

Nimike ta r ra

Ki r jo i  tussuoja  lovi

Pyör  i t ys re i  ka

Luku / k i  r j o i t uspaan aukko

Kuva 4.1 5 1/4 tuuman levyke

Levyke on suoj aavassa muovikuoressa ja on nähtävissä vain pieneltä
osaltaan luku/kirjoituspään aukon kohdalta. Tämän aukon kautta
kulkee tieto levylle ja sieltä pois. Näkyvissä olevaan magnetoituvaan
pintaan ei koskaan saa koskea. Itse levyke on sekin muovia ja
päällystetty magneettisella oksidilla.
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Kun tietoa halutaan lukea levykkeeltä tai kirjoitetaan sille, alkaa
levykeaseman moottori pyörittää levykettä kotelon sisällä pyöritys-
reiän kautta nopeudella 300 kierrosta/min. Kirjoitus/lukupää siirtyy
yhdelle 80 samankeskisestä urasta. Kukin urista on jaettu 9 sektoriin.
Koneen on odotettava oikean sektorin ilmestymistä, jotta luku/kirjoi-
tustoiminto tapahtuisi aiottuun paikkaan. Sektori puolestaan koostuu
edelleen pienemmistä yksiköistä, tavuista, joita jokaisessa sektorissa
on 512. Tavuun sopii pieni määrä tietoa, esim, yksi merkki.

Tavallisesti sinun ei tarvitse lainkaan välittää edellä kerrotusta, sillä
voit viitata talletettuun informaatioon tiedoston nimellä. Kun annat
tietokoneelle tiedoston nimen, se automaattisesti etsii levykkeeltä
kaikki yhteen kuuluvat tiedon palaset. Lisää tästä seuraavassa luvussa.

TÄRKEÄÄ levykkeiden käsittelyssä

• älä koskaan kosketa luku/kirjoituspään aukosta näkyvää
magneettista pintaa

• älä koskaan kirjoita levyketarraan lyijykynällä tai kuulakärki-
kynällä; käytä huopakynää

• liiallinen kylmyys ja kuumuus sekä suuri ilmankosteus vahin-
goittavat levykkeitä. Normaali huoneenlämpötila on optimaa-
linen levykkeiden säilyttämiselle

• älä vie levykettä lähelle magneettista kenttää. Näitä kenttiä
aiheuttavat mm. puhelimet, nauhurit ja laskimet

• älä laske raskaita esineitä levykkeen päälle

• säilytä levyke käytön väliaikoina suojakuoressaan. Pöly, kahvi
tai muut levykkeen pinnalle joutuvat aineet samoin kuin
pienetkin naarmut voivat tuhota levykkeen ja samalla sille
talletetut tiedot
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Tietojen ja tehdyn työn hukkaan joutumisen voit parhaiten estää
ottamalla jokaisesta levykkeestäsi varmuuskopion. Jos alkuperäinen
tuhoutuukin, on tallella yhä lähes päivitetty versio.

Toinen tapa estää datan tai ohjelmien tuhoutuminen on peittää
kuvassa 4.1 näkyvä kirjoitussuojalovi. Tällöin kone ei voi kirjoittaa
levykkeelle mitään eikä sisällön tuhoaminen siten ole mahdollista —
tietokoneella ainakaan.
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Tiedostojen nimet ja tyypit

Tietokone säilyttää levykkeellä yhteenkuuluvat tiedot tiedostossa. Näi-
tä on periaatteessa kahdenlaisia: ohjelmia ja datatiedostoja. Ohjelmat
ovat koneen sielu. Ne sisältävät käskyt, joiden avulla kone suorittaa
haluamasi toiminnot. Datatiedostot sisältävät erilaista informaatiota:
postituslistoja, tekstinkäsittelyohjelmalla kirjoitettuja dokumentteja
jne.

Tietoon voidaan viitata tiedoston nimellä, joka toimii tietyn ohjelman
tai datatiedoston tunnisteena. Käyttöjärjestelmä pitää automaattisesti
kirjaa levykkeellä olevista tiedostoista levykkeen hakemistossa. Hake-
misto sisältää nimien lisäksi tiedostojen pituudet sekä päivämäärät,
jolloin ne on luotu tai päivitetty.

Levykkeen sisällön voit saada selville DIR-komennolla, josta myöhem-
min enemmän. Tässä on eräs hakemisto esimerkiksi.

Volume in drive A has no label

Directory of A:Ö

COMMAND COM 4847 3-05-82
FORMAT COM 3829 2-25-83 12:31p
EXE2BIN EXE 1280 3-05-82
FILCOM COM 8320 3-16-82
DEBUG COM 6003 3-05-82
SYS COM 605 3-05-82
CHKDSK COM 1720 3-05-82
EDLIN COM 2432 3-05-82
LINK EXE 41856 3-15-82
MASM EXE 67968 3-16-82

10 file(s) 335760 bytes free

_____________________y

Kuva 4.2 Hakemisto
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Kuten huomaat, tiedostojen nimet koostuvat kahdesta pisteen erotta-
masta osasta. Ensimmäinen osa on varsinainen tiedoston nimi ja
toinen sen tyyppi. Tyypin avulla tiedostot voidaan jakaa luokkiin:
tietyllä ohjelmointikielellä kirjoitetut ohjelmat sekä teksti- ja datatie-
dostot, joita sovellutukset käyttävät hyväkseen.

Tiedoston nimi on yhdestä kahdeksaan merkkiä pitkä ja tyyppi, joka
ei ole pakollinen, yhdestä kolmeen merkkiä pitkä. Sallittuja nimissä
ovat

• aakkosten kirjaimet (huom. EI ö,Ä,Ä,Ö)
• numerot 0 — 9
• seuraavat erikoismerkit:

$&#%’ ( ) -  q ~ !

Voit myös määritellä levykeaseman, jolta kone tiedostoa etsii, kirjoit-
tamalla tiedoston nimen eteen aseman nimen. Vasemmanpuoleinen
asema on nimeltään A:, oikeanpuoleinen B:. Mikäli levykeaseman
nimeä ei ole annettu, käyttää järjestelmä oletuslevykeasemaa. Kulloi-
senkin oletuksen näet käyttöjärjestelmäkehotteesta, joka voi olla A>
tai B > .

Edellä esitellyt kolme osaa, levykeaseman nimi, tiedoston nimi sekä
tiedoston tyyppi, muodostavat yhdessä tiedoston tunnisteen. Tätä
tunnistetta käyttämällä voit aina kertoa koneelle, mihin haluat viitata.

Nyt muutama esimerkki hyvistä tiedoston tunnisteista:

MYPROG.BAS
ACCOUNTS.DAT
B.NAMES.LST
A:NEWS
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Ja  nyt muutama virheellinen. Huomaatko, mitä itse kussakin on
vikana?

NEW PROG.BAS
31. 9.83. DAT
EMPLOYEES. ALL
QUERY?. BAS

Voit nyt tarkistaa, miten virheet löytyivät. Ensimmäisessä oli tiedoston
nimessä välilyönti. Toisessa tunnisteessa oli kolme pistettä, ja koska
piste on tiedoston nimen ja sen tyypin välinen erotin, tulkitsisi
järjestelmä tiedoston nimeksi ’31’ ja tyypiksi ’9’. Loppu (83. DAT) olisi
sille käsittämätöntä roskaa. Kolmannessa on liian pitkä tiedoston
nimi: merkkejä nimessä sai olla korkeintaan kahdeksan, tässä niitä on
jo yhdeksän. Viimeisen tunnisteen tiedoston nimessä on kysymysmerk-
ki. Miksi sitä ei tunnisteissa saa käyttää, selviää seuraavasta kappalees-
ta.
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Yleistävät viittaukset

MikroMikko 2:n MS-DOS -käyttöjärjestelmässä on kaksi erikoismerk-
kiä, joita voidaan käyttää tiedostoryhmiin viitattaessa. Näillä kahdella
merkillä korvataan joko yksi — kysymysmerkki ? — tai useampia —
tähti * — tiedoston tunnisteessa esiintyvistä merkeistä.

Valaistaanpa asiaa esimerkein, jotka osoittavat näiden erikoismerkkien
käytön kätevyyden. Oletetaan, että olet viimeisen kuukauden aikana
kirjoittanut joukon liikekirjeitä, ja haluat nyt ottaa niistä varmuusko-
piot siltä varalta, että haluaisit palata niiden sisältöön myöhemminkin.
Kirjeesi ovat seuraavannimisissä tiedostoissa:

LETTER1.MAY
LETTER2.MAY
LETTER3.MAY
LETTER4.MAY
LETTER5.MAY

Kopioit nämä tiedostot asettamalla levykkeen, jolta kirjeet (ja myös
monet muut tiedostot) löytyvät, asemaan A:, ja tyhjän, pohjustetun
levykkeen asemaan B:. Kaikkien viiden kirjeen kopiointi onnistuu nyt
yhdellä komennolla

A>COPY A:LETTER?.MAY B:

Annettuasi käskyn järjestelmä etsii kaikki tiedostot, joiden nimessä on
seitsemän merkkiä, ensimmäiset kuusi niistä LETTER, ja joiden
tyyppinä on MAY. Jos sinulla kuitenkin olisi levykkeellä esim,
tiedosto ’LETTER10.MAY’, se ei kopioituisi. Kysymysmerkkihän voi
korvata vain yhden merkin, ja tässä numeroita on kaksi.

Ongelma ratkaistaan käyttämällä erikoismerkeistä toista, tähteä *. Se
korvaa vaihtelevan määrän merkkejä. Edellisen esimerkin komento
muuttuisi muotoon.

A>COPY A:LETTER*.MAY B:

Voit myös kopioida kaikki kyseisessä kuussa tehdyt tiedostot antamal-
la komennon.

A > COPY A:*. MAY B:
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tai saada hakemistotulostuksen kaikista A-aseman levykkeen % -mer-
killä alkavista tiedostoista

A>DIR %*.*

Jos et kaikkea nyt ymmärtänyt, ei liene syytä huoleen, myöhemmin
tullet kuitenkin välttämään ylimääräistä kirjoitusvaivaa yleistäviä viit-
tauksia käyttämällä.

Laitenimet

Käyttöjärjestelmässä on muutama erikoistarkoituksiin varattu tiedos-
tonimi. Nämä kolmekirjaimiset nimet viittaavat tiettyihin laitteisiin,
eikä niitä pitäisi käyttää muiden tiedostojen niminä:

AUX viittaa ulkoisiin laitteisiin (esimerkiksi modeemilin-
jaan)

CON viittaa näppäimistöön syöttö- ja näyttöön tulostus-
laitteena

PRN viittaa rivikirjoittimeen

NUL käytetään, kun jotakin tiedostoa ei haluta luoda,
mutta käskyn syntaksi vaatii syöttö- ja tulostustie-
dostojen nimet

Näitä varattuja tiedostonimiä käytetään esim, seuraavasti:

A > COPY TEXT.DOC PRN

Tämä käsky kopioisi tiedoston ’TEXT.DOC’ kirjoittimelle.
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MS-DOS -levyke

MS-DOS -jakelulevyke sisältää joukon tiedostoja, joista suuri osa on
käyttöjärjestelmän ulkoisia komentoja. Ne ovat ohjelmia, jotka yleen-
sä sijaitsevat levyllä ja ainoastaan suorituksen ajaksi ladataan keskus-
muistiin.

Luettelon jakelulevykkeen tiedostoista saat DIR-komennolla. Luettelo
tiedostoista, jotka kuuluvat Mikromikko 2 MS-DOS levykkeelle,
löytyy samasta pakkauksesta kuin käyttöjärjestelmän lisenssipaperit.

COMMAND COM
HELPTEXT HLP
FORMAT COM
EXE2BIN EXE
FILCOM COM
DEBUG COM
CHKDSK COM
EDLIN COM
DUPL EXE
RDCPM4 COM
RDCPM6 COM
CONF EXE
CLEAN COM
KEYDEF EXE
SOFTDEF EXE
KEYLOAD EXE
SOFTLOAD EXE
KEYREAD ASM
SOFTREAD ASM
KEYREAD OBJ
SOFTREAD OBJ
HELPCONV EXE
NOTES DOC

Kuva 4.3 MS-DOS -käyttöjärjestelmälevykkeen hakemisto
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Tiedostojen käsittelykomennot

Antamalla tietyn komennon saat tietokoneen suorittamaan haluamasi
tehtävän. Komentoja on periaatteessa kahdenlaisia, sisäisiä ja ulkoisia.
Yksinkertaisemmat MS-DOS -käyttöjärjestelmäkutsuista ovat sisäisiä
ja ne suoritetaan välittömästi käskyn antamisen jälkeen. Ulkoiset
komennot ovat itse asiassa omia ohjelmiaan, jotka ladataan levyltä ja
suoritetaan monimutkaisempien toimintojen aikaansaamiseksi. Voit
myös liittää omia ohjelmiasi MS-DOS -järjestelmän komennoiksi.
Tästä lisää myöhemmin.

Aluksi esitetään MS-DOS -käyttöjärjestelmäkäskyistä seitsemän ylei-
sintä. Nämä komennot opittuasi voit suorittaa useimmat tarvitsemista-
si toiminnoista.

MS-DOS -komento suoritetaan seuraavasti:

• aloita työ kuten edellä on esitetty ja odota kehotetta A>

• kirjoita haluamasi komennon nimi sekä mahdollisesti tarvitta-
vat parametrit. Voit käyttää joko isoja tai pieniä kirjaimia.
Huomaa, että parametrit on erotettava toisistaan välilyönnein.

• kirjoitettuasi koko komennon paina < RET > -näppäintä lähet-
tääksesi sen suoritettavaksi.
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Tässä luvussa esitellään seuraavat käskyt:

FORMAT

DIR

TYPE

COPY

RENAME

ERASE

CHKDSK

Mikäli haluat komennoista lisätietoja, löydät sitä luvusta 5, ’MS-DOS
-lisäpiirteitä’ ja/tai MS-DOS Käyttöjärjestelmäoppaasta.
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FORMAT — uuden levykkeen pohjustus

Kuten tässä luvussa jo aiemmin on mainittu, levyke on jaettu uriin ja
sektoreihin, tämä jako suoritetaan pohjustamalla levyke.

Ostettaessa levyke on tyhjä. Ennen kuin sitä voidaan käyttää, sille on
luotava ura/sektorirakenne. Samalla kirjoitetaan levykkeelle tyhjä
hakemisto. Näinollen uusi levyke on aina pohjustettava ennen käyttöä.

Älä koskaan pohjusta arvokasta tietoa sisältävää levykettä. Pohjustus
tuhoaa aina sen sisällön, joka levykkeellä ennen operaatiota oli.

Kun aiot aloittaa levykkeiden pohjustamisen, tarkasta ensin, että olet
käyttöjärjestelmän komentotasolla (MS-DOS -kehote A>  on kuvaruu-
dulla) ja että sinulla on MS-DOS -käyttöjärjestelmälevyke asemassa A.

Pohjustusohjelma käynnistetään kirjoittamalla komento

A > FORMAT B:

ja painamalla lopuksi <RET> -näppäintä. Näytölle ilmestyy teksti

Insert new diskette in drive B:

and strike any key when ready

Seuraa annettua ohjetta ja aseta asemaan B uusi, tyhjä levyke.
Painettuasi mitä tahansa näppäintä pohjustus alkaa ja kun toiminto
on suoritettu, ilmoitetaan siitä näytöllä.

646656 bytes total disk space
646656 bytes available on disk

Format another (Y/N)?

Mikäli haluat pohjustaa lisää levykkeitä, paina Y (yes), muuten N
(no).

Edellä esitetyllä tavalla pohjustetaan datalevykkeet. Jos haluat siirtää
MS-DOS -käyttöjärjestelmän uudelle levykkeelle, käytä sen sijaan
komentoa

A > FORMAT B:/S
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Komennon perään kirjoitettu valitsin /S antaa formatointiohjelmalle
ohjeen kopioida uudelle levylle MS-DOS -käyttöjärjestelmätiedostot.
Tämä on tarpeen, mikäli aiot käyttää uutta levykettä systeemilevyk-
keenä. Yleensä tätä piirrettä käytetään luotaessa työlevykkeitä esim,
tekstinkäsittelyä varten.

HUOMAA Jos et ole käyttänyt FORMAT /S parametria pohjustaes-
sasi levykettä on ko. levykkeestä mahdotonta saada ai-
kaan käyttöjärjestelmälevykettä.
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DIR — levykkeen sisällön tulostus

Tätä komentoa voidaan käyttää levykkeen sisällön tulostamiseen.
Näytölle tulee levykkeen hakemisto, jossa on tiedot kaikista ko.
levykkeellä olevista tiedostoista. Paitsi tiedoston nimen, esittää komen-
to myös tiedoston pituuden sekä ajankohdan, jolloin sitä on viimeksi
päivitetty.

Saadaksesi näkyville asemassa B: olevan levykkeen hakemiston anna
käsky

A>DIR B:

Seuraavassa eräs esimerkki

A>d i r  b:

Volume in drive B has no label

Directory of B:Ö

COMMAND COM 4847 3-05-82
FORMAT COM 3829 2-25-83 12:31p
EXE2BIN EXE 1280 3-05-82
FILCOM COM 8320 3-16-82
DEBUG COM 6003 3-05-82
SYS COM 605 3-05-82
CHKDSK COM 1720 3-05-82
EDLIN COM 2432 3-05-82
LINK EXE 41856 3-15-82
MASM EXE 67968 3-16-82

10 file(s) 286720 bytes free

Kuva 4.4 DIR-komennon käyttö
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Voit rajoittaa esitettävien tiedostojen määrää sisällyttämällä komen-
toon yleistäviä viittauksia sisältävän tiedoston tunnisteen Jos haluat
listata esim, kaikki sanalla ’SALES’ alkavat tiedostot, anna komento

A>DIR SALES*.*

Komentoon voi myös liittää kaksi valitsinta, -P tai -W. Näistä -P
valitsee sivutilan, jossa näyttö pysähtyy aina, kun ruutu on kirjoitettu
täyteen. Tulostus jatkuu mitä tahansa näppäintä painamalla. -W taas
aiheutta sen, ettävain tiedostojen nimet tulostuvat, viisi samalle riville
muiden tietojen puutteeseen.
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TYPE — tiedoston sisällön tulostus

Tämän komennon avulla luetaan tiedostossa olevaa informaatiota.
Löydettyäsi esim. DIR-komennon avulla kiinnostavan tiedoston, voit
TYPEdlä tulostaa näytölle sen sisällön. Tämä voi olla hyödyksi, jos
olet unohtanut, mimtä tiedosto sisältää, tai saanut joltakulta joukon
tiedostoja, joiden sisältöä et tiedä. Kirjoita komento:

A>TYPE NAMES.DAT

John Jones
Adam Smith
Ann Ford

...jne

Komennon käyttöä rajoittaa se, että tulostettavien tiedostojen on
oltava ASCII-tyyppisiä tekstitiedostoja. Binääritiedostojen, esim, suo-
ritusvalmiiden ohjelmien tai hajasaantitiedostojen tulostaminen aiheut-
tavat ohjausmerkkien lähettämistä tulostettaviksi. Nämä voivat sotkea
koko näytön, joten älä tulosta binääritiedostoja TYPE-käskyllä.
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COPY — tiedoston kopiointi

Joskus saatat tarvita jostakin tiedostosta sen identtisen kopion. Esi-
merkiksi kokeillessasi uutta ohjelmaa sinun on hyvä ottaa varmuusko-
piot datatiedostoista, joita aiot käsitellä. Näin säästyt vahingoilta,
vaikka ohjelma väärin toimiessaan tuhoaisi tiedoston tai sekottaisi sen
sisällön. Tai voit haluta siirtää toiselle levykkeelle tiedoston, jota
useammat ohjelmat tarvitsevat. Käyttämällä COPY-komentoa voit
myös yhdistää useampia tiedostoja.

Halutessasi kopioida tiedoston sinun on ensin päätettävä suoritettavan
operaation tyyppi. Seuraavassa muutamia mahdollisuuksia.

1. tiedoston kopiointi toiselle levykkeelle

2. tiedoston kopiointi uudelle nimelle

3. useampien tiedostojen yhdistäminen yhdeksi suuremmaksi

Esimerkki 1, tiedoston kopiointi toiselle levykkeelle

A > COPY TEXT.DOC B:

Tämä COPY-komento kopioi TEXT.DOC’-nimisen tiedoston asemas-
sa A: olevalta levykkeeltä asemassa B: olevaan. B-aseman levykkeelle.
Kopioituvan tiedoston nimeksi tulee myös ’TEXT.DOC’, koska muuta
nimeä ei levykeaseman jälkeen oltu annettu.

Esimerkki 2, tiedoston kopiointi uudelle nimelle

A > COPY TEXT.DOC TEXT.BAK

Tämä käsky luo tiedostosta ’TEXT.DOC’ varmuuskopion, jonka
nimeksi tulee ’TEXT.BAK’. Molemmat tiedostot ovat aseman A:
levykkeellä.

Esimerkki 3, useampien tiedostojen yhdistäminen yhdeksi suuremmak-
si

A < COPY TEXT.DOC + NOTES.DOC + INVOIGE.DOC LETTER.TXT
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COPY-komentoa voidaan myös käyttää tiedostojen yhdistämiseen.
Edellinen komento kopioi tiedostot TEXT.DOC’, ’NOTES.DOC’ ja
TNVOICE.DOC’ yhdistäen ne yhteen ja samaan tiedostoon nimeltä
’LETTER.TXT’. Kaikki tiedostot asemassa A:.

COPY-komennon käyttömahdollisuudet ovat monipuoliset. Sen avulla
voidaan tiedosto kopioida myös oheislaitteille, kuten kirjoittimelle
(’PRN’). Seuraavassa esimerkki

A > COPY TEXT.DOC PRN

Tällä komennolla saadaan tiedosto ’TEXT.DOC’ kopioiduksi kirjoitti-
melle.

Mikäli tarvitset lisätietoja COPY-komennon tarjoamista monista mah-
dollisuuksista, löydät sitä MS-DOS Käyttöjärjestelmäoppaasta.
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RENAME — tiedoston uudelleennimeäminen

RENAME-komennolla voit muuttaa tiedoston nimen tai osan siitä.
Tämä voi joskus osoittautua välttämättömäksi; esimerkiksi tekstinkä-
sittelyohjelmat eivät yleensä suostu käsittelemään tiedostoa, jonka
tyyppinä on ’.BAK’. Tiedosto on siis nimettävä uudentyyppiseksi,
vaikkapa ’.TXT’, ennen sen muotoilua.

Oletetaan, että levykkeellä on tiedosto ’NAMES. NEW’, ja haluat
kopioida tälle samalle levykkeelle uuden samannimisen tiedoston.
Vanha tiedosto pitäisi kuitenkin säilyttää tallessa siltä varalta, että
uudessa olisi jotakin vikaa. Nimetäksesi tiedoston ’NAMES. NEW’
uudestaan tiedostoksi ’NAMES. OLD’ anna komento:

A > RENAME NAMES.NEW NAMES.OLD

Samaan lopputulokseen päästään komennolla

A > RENAME NAMES:NEW *.OLD

Yritettäessä määritellä tiedostolle uudeksi nimeksi nimi, joka on
saman levykkeen jollakin toisella tiedostolla, antaa järjestelmä virheil-
moituksen ’DUPLICATE FILE NAME OR FILE NOT FOUND’.
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ERASE — tiedoston tuhoaminen

Kun et enää tarvitse jotakin tiedostoa, vie se turhaan arvokasta tilaa
levykkeelläsi. Tiedoston tai useamman tuhoaminen käy ERASE-
komennolla.

Halutessasi päästä eroon tiedostosta muista, että kerran tuhottua
tiedostoa et saa takaisin. Antaessasi komentoa ole huolellinen, sillä
kirjoitusvirhe saattaa aiheuttaa sen, että vahingossa tuhoatkin väärän
tiedoston.

Tiedoston tuhoamiskomento kuuluu

A > ERASE TEXT.DOC

tai, käyttäen synonyymiä DEL

A>DEL TEXT.DOC

Tuhotessasi joukon tiedostoja voit käyttää yleistäviä viittauksia aikai-
semmin tässä luvussa esiteltyjen erikoismerkkien ? ja * avulla. Koko
levykkeen sisällön voit siis tuhota komennolla ERASE *.*. Sitä
käyttäessäsi sinulta kuitenkin kysytään

Are you sure?

Vastaamalla ’Y’ saat tuhotuksi levykkeitä kaikki muut tiedostot paitsi
kätketyt MS-DOS -käyttöjärjestelmätiedostot. Painamalla mitä tahan-
sa muuta näppäintä saat komennon peruutettua.

Yleistävien viittausten käyttö on hyvin kätevä tapa erilaisten tiedosto-
ryhmien käsittelemiseksi, mutta tässä vapauksessa se voi myös osoit-
tautua vaaralliseksi, voit hyvinkin vahingossa tuhota tiedostoja, joita
et alunperin aikonutkaan.



22  — MS-DOS

CHKDSK — levyn tilan testaus

Komento tulostaa tiedon siitä, paljonko tilaa levykkeellä on ja kuinka
paljon sitä on vapaana. Samalla tarkistetaan levykkeen ja sen hakemis-
ton ristiriidattomuus.

Hakemistovirheiden paljastamiseksi tulisi CHKDSK-ohjelma ajaa läpi
aina silloin tällöin jokaiselle levykkeelle. On myös hyvä tietää, paljon-
ko lisää tietoa levykkeelle yhä mahtuu. Mikäli levy täyttyy esim,
tekstinkäsittelyohjelman ajon aikana, osa päivitetystä tiedostosta voi
mennä hukkaan, koska sen tallettamiseen ei ole tilaa.

CHKDSK on ulkoinen komento, joten sinulla on oltava käytössäsi
tämän ohjelman sisältävä levyke komennon suorittamiseksi. Ohjelman
käynnistäminen on hyvin helppoa:

A > CHKDSK B:

Näytölle tulisi tulostua seuraavankaltainen tiedotus

A>chkdsk

646656 bytes total disk space
16896 bytes in 2 hidden files

253440 bytes in 16 user files
376320 bytes availavle on disk

262144 bytes total memory
227552 bytes free

A>

Kuva 4.5 CHKDSK-komennon käyttö

Jos CHKDSK huomaa virheen, se antaa virheilmoituksen. Selitykset
niihin löytyvät Mikromikko 2 Käyttöjärjestelmäoppaasta, jossa kerro-
taan mahdollisten levykevirheiden korjaamisesta.
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Reitit ja niiden käyttö

MS-DOS tarjoaa kätevän tavan järjestää tiedostot. Omat ja työtove-
reiden tiedostot voidaan sen avulla pitää erillään. Näin käyttäjä voi
myös luokitella omat tiedostonsa sen perusteella, mihin projektiin ne
kuuluvat.

Tiedostot järjestellään jakamalla levyke hakemistoihin. Kussakin ha-
kemistossa on oma tiedostoluettelonsa, joka on täysin erillään kaikista
muista levykkeen hakemistoista. Hakemistoon voi sisältyä myös aliha-
kemistoja. Edellä kuvattua kutsutaan hierarkkiseksi hakemistoraken-
teeksi.

Hierarkkinen hakemistorakenne voidaan ajatella puun kaltaiseksi:
hakemistot ovat puun oksia ja tiedostot sen lehtiä. Poikkeuksellista
näissä hakemistopuissa on se, että niiden juuri on ylhäällä ja ne
kasvavat alaspäin. Kuvassa 5.1 esitetään tyypillinen hierarkkinen
hakemistorakenne.

KANTA

GAMES BIN USER ACCOUNTS PROGRAMS

SUSANNAJUSSI

TEXT.TXT FORMS
TEXT.TXT

Kuva 5.1 Esimerkki hierarkkisesta hakemistorakenteesta

Hakemistoon voidaan viitata määrittelemällä siihen johtava reitti. Jos
esimerkiksi haluat listat Susannan hakemiston FORMS, voit kirjoittaa:

DIR USERÖSUSANNAÖFORMS

Takaperoista kauttaviivaa Göta suomalaisissa koneissa vastaa Ö)
käytetään erottamaan hakemistojen nimet muiden hakemistojen ja
tiedostojen nimistä.
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Käyttäjä voi siirtyä käyttämään jotain hakemistoa käskyllä CHDIR.
Esimerkiksi

A>CHDIR USER<RET>

vaihtaa senhetkisen hakemiston kantahakemistosta USER-nimiseksi
hakemistoksi. Käskyn avulla voidaan myös, kirjoittamalla

CHDIR <RET>

tarkistaa, missä hakemistossa sillä hetkellä ollaan.

MS-DOSissa on useita reittien ja hakemistojen käyttöä tukevia piirtei-
tä. Niiden käyttöohjeet ovat ’’MikroMikko 2 Käyttöjärjestelmäop-
paan” luvussa 3. Samassa luvussa annetaan myös ohjeet siitä, miten
hakemistot luodaan ja poistetaan samoin kuin esimerkkejä niiden
käytöstä.

Aluksi hakemistojen käyttö saattaa tuntua monimutkaiselta. Se on
kuitenkin varsin helppoa, kunhan ensin oppii ymmärtämään hierarkki-
sen hakemistorakenteen.
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ASSIGN-käsky

ASSIGN-käsky ohjaa käyttöjärjestelmän käyttämään muuta kuin
levytoimintoja varten alunperin määriteltyä levyasemaa.

Käsky on ulkoinen ja sen muoto on

ASSIGN [x  = y [ . . .]]

Käsky saa käyttöjärjestelmän ohjaamaan kaikki tiettyyn levyasemaan
kohdistuvat kutsut toiseen levyasemaan.

MS-DOS muuntaa x -nimiseen levyasemaan kohdistuvat viittaukset y
-nimiseen levyasemaan. Levyaseman nimen jälkeen ei tarvitse tässä
käskyssä kirjoittaa kaksoispistettä. ASSIGN-käsky ilman parametrejä
palauttaa kaikki levyasemamääritykset oletusarvoihinsa.

Esimerkki:
Seuraavalla käskyllä MS-DOS muuntaa kaikki levyasemaan kohdistu-
vat kutsut koskemaan levyasemaa C. Jos sen annettuasi kirjoitat DIR
A:, DOS listaa levyasemassa C olevan hakemiston.

ASSIGN A = C

Seuraavassa esimerkissä DOS ohjaa kaikki levyasemiin A ja B kohdis-
tuvat kutsut levyasemaan C.

ASSIGN A = C B = C

Käsky

ASSIGN

peruuttaa uudelleenmäärittelyn, niin että levyasemaa A koskevat
kutsut ohjataan jälleen fyysiselle levyasemalle A jne.

Huom! Tämän käskyn tarkoitus on helpottaa sellaisten sovellusten
käyttöä, jotka on suunniteltu käyttämään pelkästään levyase-
mia A ja B (siis sovellusten, joissa ei ole mahdollista määrittää
levyasemaa). Käyttämällä esimerkiksi käskyä
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ASSIGN A = C B = C

voidaan näissäkin sovelluksissa käyttää muita levyasemia kuin A:ta ja
B:tä, esimerkiksi kiinteää levyasemaa.

Levyaseman uudelleenmäärittelyä pitäisi näissä sovelluksissa käyttää
vain silloin kun se on todella välttämätöntä. Sitä ei pitäisi koskaan
käyttää PRINT-käskyn yhteydessä eikä silloin kun MS-DOSia ajetaan
normaalien toimintojen puitteissa. Käsky saattaa nimittäin peittää
todellisen laitetyypin käskyissä, joissa todellinen tieto levyasemasta on
välttämätön. Huomaa myös, ettei DISKCOPY ota huomioon levyase-
mien uudelleenmäärittelyä.

Jos aiot kehittää sovellusohjelman, suositelemme, että vältät levyase-
mien määrittämistä ohjelmallisesti ja annat käyttäjän määrittää ne
itse.
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Komentorivin muotoilu

Kappaleessa ’Mikromikko 2:n käyttö’ mainitut editointinäppäimet
ansaitsevat erityistä huomiota, sillä komentojen muotoilu niiden avulla
on hyvin näppärää.

Muotoilunäppäimet ovat näppäimistön vasemmassa laidassa; ne ovat
toimintonäppäimiä (katso kohta ’Näppäimistö’). Käyttämällä näitä
näppäimiä säästyt toistuvasti kirjoittamasta samoja tai samantapaisia
komentorivejä, sillä viimeksi kirjoitettu rivi talletetaan erityiseen
käskypuskuriin.

Jokainen näppäimistöltä kirjoittamasi rivi sijoitetaan puskuriin paina-
essasi <RET> -näppäintä. Puskurin ja muotoilunäppäinten käytöllä
on seuraavia etuja:

— komentorivi voidaan välittömästi toistaa kahta näppäintä pai-
namalla

— jos teet komentorivillä virheen, voit korjata sen ja suorittaa
komennon kirjoittamatta koko riviä uudestaan

— edellistä komentoriviä muistuttava uusi rivi voidaan muodos-
taa vanhaa, puskurissa olevaa riviä muotoilemalla ja siten
säästää kirjoitustyötä.

Muotoilunäppäimillä on seuraavat merkitykset:

F l  COPY 1 -näppäin. Kopioi yhden merkin käskypuskurista ko-
mentoriville.

F2 COPYUP-näppäin. Painettuasi näppäintä anna kirjain tms.
merkki, jonka edellä olevat merkit haluat uudelle komentori-
ville kopioida. Itse annettu merkki jää siis kopioitumatta.

F3 SKIP 1 -näppäin. Hyppää yhden puskurin merkin yli kopioi-
matta sitä komentoriville.

F4 SKIPUP-näppäin. Komento annetaan kuten COPYUP: ensin
F4 ja sitten merkki, jolloin puskurissa annettua merkkiä
edeltävien merkkien yli hypätään.
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F5 INSERT-näppäin, jolla siirrytään lisäystilaan ja siitä pois.
Lisäystilassa voidaan komentoriville lisätä merkkejä puskuris-
sa olevien merkkien tuhoutumatta, niiden väliin. Painamalla
näppäintä toisen kerran päästään takaisin normaaliin kor-
vaustilaan.

F6 COPYALL-näppäin. Kopioi kaikki puskurissa jäljellä olevat
merkit uudelle komentoriville.

F7 ERASE-näppäin. Hylkää nykyisen syötteen ja jättää puskurin
ennalleen.

F8 NEWLINE-näppäin. Tekee nykyisestä rivistä uuden pusku-
rin, jota voidaan edelleen editointinäppäimillä muotoilla.

Esimerkkejä:
Annettuasi seuraavan komennon

DIR PROG.COM < RET >

tulostaa järjestelmä tiedostoa PROG.COM koskevat tiedot näytölle.
Painaessasi < RET > -näppäintä siirtyy komentorivi käskypuskuriin.
Voit nyt toistaa komennon yksinkertaisesti vain painamalla <F6>  ja
<RET>:

<F6>DIR PROG.COM < RET >

Huomaa, että muotoilunäppäimen F6 painaminen aiheuttaa käskypus-
kurin sisällön kopioitumisen komentoriville. <RET> puolestaan
lähettää rivin komentotulkin suoritettavaksi.

Oletetaan, että haluat näytölle tiedot tiedostosta PROG.ASM. Käytä
COPYUP-näppäintä siirtääksesi edellisen, puskuriin talletetun komen-
torivin alku uudelle riville:

<F2>C

Tämä komento kopioi puskurin kirjainta ’C’ edeltävät merkit komen-
toriville. Näytölle tulee teksti

DIR PROG.
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Kohdistin asettuu välittömästi pisteen jälkeen. Kirjoita nyt loppu
komennosta (ASM), tuloksen pitäisi näyttää tältä:

DIR PROG.ASM

Haluamasi komento on nyt valmis ja voit lähettää sen suoritettavaksi
painamalla <RET> -näppäintä.

Jos haluat oppia käyttämään editointinäppäimiä hyväksesi paremmin,
löydät lisätietoja Mikromikko 2 Käyttöjärjestelmäoppaasta.
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Komentotiedostot

Komentotiedostot tarjoavat mukavan tavan omien komentojesi luomi-
seen. Joukko komentoja voidaan tallettaa tavalliseen tekstitiedostoon
ja suorittaa sitten yhdellä ainoalla komennolla. Tiedosto voidaan myös
suorittaa automaattisesti aina järjestelmää käynnistettäessä.

Komentotiedosto voi sisältää mitkä tahansa järjestelmän ulkoisista tai
sisäisistä komennoista. Lisäksi on käytössä erityisesti komentotiedos-
toissa käytettäviksi tarkoitettuja komentoja. Komentotiedostojen käy-
tön tarkoituksena on säästää käyttäjältä vaiva kirjoittaa samat komen-
not samassa järjestyksessä yhä uudelleen. Tiedostoon voi esimerkiksi
sijoittaa käskyt, joita tarvitaan otettaessa levykkeestä varmuuskopio.
Kun tiedosto on kerran luotu, käynnistetään se yksinkertaisesti kirjoit-
tamalla komentoriville tiedoston nimi: sen sisältämät komennot suori-
tetaan ikään kuin ne olisi kirjoitettu peräkkäin näppäimistöltä.

Komentotiedosto voidaan luoda COPY-komennolla, EDLIN-ohjel-
malla tai jollakin tekstinkäsittelyjärjestelmällä (jos käytät WORDS-
TAR-ohjelmaa, avaa tiedosto ohjelmatiedostona). Komentotiedoston
tyyppinä on aina oltava .BAT.

Komentotiedoston luonti COPY-komennolla

Komennon vaikutuksesta MS-DOS kopi-
oi näppäimistöltä kirjoitettavan tekstin
tiedostoon ’BACKUP.BAT’.

Tämä on komentosarja, joka tiedoston
halutaan sitä kutsuttaessa suorittavan

COPY CON BACKUP.BAT

FORMAT B:
COPY A:*.* B:
DIR B:
CHKDSK B:
“Z Anna lopuksi <CONTROL-Z>,  joka

kertoo MS-DOSille, että tiedosto on val-
mis ja voidaan tallettaa levykkeelle.
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Komentotiedoston suorittaminen

Suorittaaksesi komentotiedoston kirjoita komentoriville vain sen nimi
ILMAN tyyppiä .BAT ja paina <RET>.  Kokeillaan äsken tehdyllä
komentotiedostolla BACKUP.BAT.

Annettuasi komennon BACKUP tulostaa tiedostokehotteen

Insert new diskette for drive B:
and strike any key when ready

Seuraa ohjetta asettamalla uusi, tyhjä levyke asemaan B: ja paina
lopuksi <RET>.  Tiedosto siirtyy suorittamaan seuraavaa komentoa,
FORMAT B:, joka kuten varmaan jo tiedät vie hetken aikaa.
FORMAT-komennon suoritettuaan tiedosto kysyy

Format another (Y/N)?

johon sinun tulisi vastata kieltävästi antamalla ’N’. Varsinaisen kopi-
ointikäskyn suoritus (COPY A:*.* B:) käskyjen ja kopioituvien
tiedostojen tulostuessa näytölle aivan kuuin olisit kirjoittanut komen-
not näppäimistöltä. Lopuksi komentotiedosto vielä suorittaa komen-
not DIR B: ja CHKDSK B: tulostaen varmuuskopiolevykkeen hake-
miston ja tilanvaraustiedot.

HUOMAA:
• Luodessasi komentotiedostoa muista, että sen on aina

oltava .BAT-tyyppinen. Tyyppiä ei kuitenkaan kirjoiteta
komentoriville tiedostoa suoritettaessa.

• Jos annat komentotiedostollesi nimen AUTOEXEC.BAT,
se suoritetaan automaattisesti aina järjestelmää käynnistet-
täessä. Näin saat koneen ystävällisemmäksi tottumatonta
käyttäjää kohtaan: sovellutus voidaan käynnistää ilman
kommunikointia käyttöjärjetelmän kanssa.

• Komentotiedoston suoritus on mahdollista keskeyttää anta-
malla sen suorituksen aikana näppäimistöltä < CONTROL-
C>.  Tällöin järjestelmä tulostaa kehotteen

Terminate batch job (Y/N)?
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Vastattuasi Y jätetään loput tiedoston komennoista huomi-
otta ja palataan käyttöjärjestelmän komentotasolle. Vas-
taamalla N voit puolestaan jatkaa tiedoston komentojen
suoritusta.

Tarkempi kuvaus komentotiedostoista löytyy Mikromikko 2 Käyttö-
järjestelmäoppaasta.
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MS-DOS:n piirteitä

MS-DOS -käyttöjärjestelmä sisältää joukon hyödyllisiä varusohjelmia.
EDLIN on rivieditori, jota voidaan käyttää ohjelma- ja tekstitiedosto-
jen luomiseen, muuttamiseen ja tulostamiseen. Tutkintaohjelma DE-
BUG tarjoaa mahdollisuuden suoritusvalmiiden kohdeohjelmien hallit-
tuun testaamiseen.

Tässä kappaleessa kuvataan pääasiassa näiden ohjelmien käyttäjälle
tarjoamia mahdollisuuksia. Tarkemmat käytön ohjeet löytyvät Mikro-
mikko 2 Käyttöjärjestelmäoppasta.
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EDLIN Rivieditori

EDLIN on tekstintoimitin, jota käytetään tavallisten merkkitiedosto-
jen muotoiluun. Merkkitiedostot voivat olla joko lähdekielisiä ohjel-
mia (BASIC-, PASCAL- tai Assemblerohjelmmia) tai tekstitiedostoja
kuten kirjeitä, muistioita jne.

EDLIN-ohjelmalla luodut ja muotoillut tiedostot on jaettu vaihtelevan
pituisiin riveihin, joiden maksimipituus on 253 merkkiä rivillä. Nämä
rivit numeroidaan vaihtuvasti muotoilun kuluessa eikä rivinumeroita
talleteta tiedoston mukana levykkeelle.

Lisätessäsi rivejä kasvavat kaikkien seuraavien rivien rivinumerot
lisättyjen rivien määrällä. Rivejä tuhottuasi vähennetään seuraavien
rivien numeroja automaattisesti tuhottujen rivien määrällä. Näin rivit
on aina numeroitu juoksevasti numerosta 1 alkaen.

Komentoja EDLIN-ohjelmassa on kahdenlaisia, rivinsisäisiä ja yleisiä.
Rivinsisäisiä komentoja käytetään yksittäisen rivin sisällöin muuttami-
seen, ja ne ovat itse asiassa samat toimintonäppäinkomennot, jotka
edellä kohdassa ’Komentorivin muotoilu’ on jo esitetty. Yleiset komen-
not taas käsittelevät rivejä kokonaisuuksina, ja ne on koottu seuraa-
van sivun listaan, josta näkyvät myös kullekin niistä annettavat
valinnaiset parametrit.

SyntaksiKomento

Rivien lisääminen
Rivien kopioiminen

Rivien tuhoaminen
Rivien muotoilu
Muotoilun lopetus
Tekstin lisääminen
Rivien tulostus
Tekstin siirtäminen
Tulostaa sivun

kerrallaan
Merkkijonon

korvaaminen
Merkkijonon

etsiminen
Lisää annetun

tiedoston
Rivien talletus

[<n>]A
[ < rivi > ], [ < rivi > ], < rivi > ,
[ < määrä > ]C
[ < r iv i>  ] [ ,  < r iv i>  ]D
[ < rivi > ]
E tai Q
[ < r iv i>  ]I
[ < r iv i>  ] [ ,< r iv i>  ]L
[ < rivi > ], [ < rivi > ], < rivi > M

[ <r iv i>  ] [ ,  <r iv i>  ]P
[ < rivi > ] [ , < rivi > ] [ ? ]R < jono
l><con t ro l  -Z><jono  2>
[ <r ivi> ] [ ,  < r iv i>  ][?]S
< jono > < RETURN >

[ < rivi > ]T < tiedoston nimi >
[<n>]W
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DEBUG Tutkintaohjelma

DEBUG on tutkintaohjelma, joka tarjoaa mahdollisuuden suoritusval-
miiden kohdeohjelmien hallittuun testaamiseen. Käyttämällä DEBUG-
ohjelmaa voit suorittaa koodia konekäsky kerrallaan saaden jatkuvasti
tiedon siitä, mitä ohjelmasi on tekemässä. Voit myös halutessasi
muuttaa prosessorin rekisterien ja lippujen arvoja.

Paitsi että voit seurata suorituksen etenemistä sinulla on rekisterin
arvoa muuttamalla mahdollisuus testata muita suorituksen etenemistei-
tä. Löytäessäsi virheen tai epäillessäsi sellaista voit pysäyttää suorituk-
sen korjauksia tehdäksesi. Näin pikkuvikojen takia ei koko ohjelmaa
tarvitse kääntää uudelleen.
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Toimitettavia varusohjelmia

Mikromikko 2 tarjoaa eräitä hyvin käyttökelpoisia varusohjelmia,
joita ei yleensä tietokoneista tapaa. Eräs niistä, HELP-ohjelma,
ansaitsee aivan erityistä huomiota. Sen avulla on mahdollista työsken-
nellä koneellaan tarvitsematta jatkuvasti turvautua käsikirjoihin;
HELP sisältää tiedot useimpien käytössä esiin tulevien ongelmien
ratkaisemiseksi. Tarkempi esitetty HELP-ohjelmasta seuraavilla sivuil-
la.

CLEAN -ohjelman käyttö on syytä opetella heti aluksi. Sen käytön
tärkeyden huomaa valitettavasti usein vasta kun on jo menettänyt
tiedostoja levyasemien likaantumisen takia.

Muut varusohjelmista on tarkoitettu enemmänkin ammattimaiseen
käyttöön. CONF-ohjelmalla voidaan muuttaa linjaliikenneparametreja
sekä näppäimistökoodeja. RAMDISK ohjelman avulla voidaan huo-
mattavasti nopeuttaa ohjelmien levykäsittelyä. Oman, tiettyyn sovellu-
tukseen liittyvän HELP-järjestelmän luonti on sekin mahdollista
(Lisätietoja NOKIA PC Programmer’s Reference Manualissa).
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HELP-ohjelma

HELP on nopea ja helppo tapa tutkia käsikirjaset oja suoraan
Mikromikko 2:n näytöllä. Lyhyesti määriteltynä se on ohjelma, joka
sallii käyttäjän selata läpi tietoja sisältävää tekstitiedostoa. Ohjelman
voi käynnistää milloin vain työn aikana painamalla toimintonäppäintä
F l l .  Käynnissä olleen ohjelman tila talletetaan ja helppokäyttöinen
HELP käynnistetään. Kun etsitty tieto on löytynyt ja HELP-ohjelmas-
ta poistuttu, keskeytetty ohjelma jatkaa suoritustaan kuin mitään ei
olisi tapahtunut.

HELP käynnistetään toimintonäppäimellä F l l .  Käynnissä oleva ohjel-
ma keskeytetään ja sen tila talletetaan. Kontrolli siirtyy HELP-ohjel-
malle, joka on osa käyttöjärjestelmää ja riittävän helppokäyttöinen
neuvoakseen itse käyttäjäänsä.

Ohjelman käynnistyttyä tulostuu yleensä aluksi ohjelman päähakemis-
to, josta käyttäjä voi joustavasti ja monipuolisesti edetä tarvitsemiaan
tietoja etsimään. Tekstitiedosto on puurakenteinen ja siinä liikkumi-
seen on tarjolla seuraavat komennot:

MENU SELECT, KEYWORD SELECT, NEXT PAGE, PREVIOUS
PAGE, PREVIOUS LEVEL, BATH BACK MAIN MENU ja tieten-
kin EXIT

Komennot annetaan painamalla vastaavaa pehmonäppäintä.

HELP käyttää komentojen antamiseen pehmonäppäimiä. Niiden mer-
kitykset näkyvät näytön alaosan statusriveillä samassa järjestyksessä
kuin näppäimet sijaitsevat näppäimistössä: SI on vasemmanpuoleisin,
S8 oikeanpuoleisin. Kukin komento saadaan toteutettua painamalla
vastaavaa pehmonäppäintä.

Koska kaikki komennot viittaavat puurakenteiseen tiedostoon, on
tason (level) käsite selvennettävä. Jokaisella tekstilohkolla on oma
tasokoodinsa, joka määrittelee sen paikan puurakenteessa. HELP-
ohjelmassa näitä tasoja on kuusi. Tasokoodissa on siis kuusi pistein
toisistaan erotettua numeroa väliltä 0-255. Ensimmäinen numero
viittaa tasoon 1, viimeinen tasoon 6. Jos tunnuksessa on jonkun
numeron kohdalla 0 on ko. taso sen kohdalla määrittelemätön.
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Esimerkiksi tasokoodiin 1.2. 1.0. 0.0 pääset valitsemalla päähakemistos-
ta kohdan 2. Se vie sinut alihakemistoon (koodi 1.2. 0.0. 0.0) ja
valitsemalla siellä 1 pääsetkin koodilohkoon 1.2. 1.0. 0.0. Antamalla
nyt komennon PREVIOUS PAGE pääset takaisin alihakemistoon
1.2. 0.0. 0.0 ja siitä halutessasi edelleen takaisin päähakemistoon
l.O.O.O.O.O.

MENU SELECT
Yleensä tietoja etsitään valitsemalla joku hakemiston numeroiduista
vaihtoehdoista. Paina ensin näppäintä SI .  Näytölle tulostuu teksti
ENTER MENU SELECTION, jolloin voit antaa haluamasi numeron
sekä <RET>in .  Voit myös suorittaa valinnan antamalla ainoastaan
valitun numeron, sillä numero komentona tarkoittaa samaa kuin SI
numeron seuraamana. Mikäli valinta oli mahdollinen, etsitään vastaa-
va tekstilohko ja tulostetaan se näytölle. Muutoin tulostetaan teksti
ERRONEUS SELECTION ja selvittääksesi virhetilanteen sinun on
painettava näppäintä S8, ERROR EXIT.

KEYWORD SELECT
Datalohkolla (ei hakemistolohko) voi olla avainsanoja, joiden avulla
kyseistä lohkoa voi suoraan etsiä. Anna aluksi S2, KEYWORD
SELECT. Kun näytölle tulostuu teksti ENTER KEYWORD SELEC-
TION, kirjoita avainsana tai osa siitä ja paina lopuksi <RET>.
Kuten edellisessä kohdassa MENU SELECT voit täälläkin antaa
avainsanan suoraan, sillä kirjain komentona vastaa yhdistelmää S2 ja
avainsanan ensimmäinen kirjain. Vastaava lohko etsitään ja tuloste-
taan. Voit antaa avainsanan vain osittain tai tehdä kirjoitusvirheen ja
silti päätyä oikealle sivulle, sillä jos annettua sanaa ei sellaisenaan
löydy, valitsee HELP sitä lähinnä vastaavan.

NEXT PAGE
Voit käydä tekstiä läpi lohkottain antamalla komennon S3, NEXT
PAGE. Jos samalla tasolla on useampia lohkoja, pääset niistä seuraa-
vaan. Jos taas seuraava datalohko sijaitsisikin puun eri haarassa,
tulostuu virheilmoitus ’Cannot go to another branch’. Pitkiä, useampi-
sivuisia datalohkoja voidaan myös kätevästi käydä läpi NEXT PAGE
-käskyillä.

PREVIOUS PAGE
Tämä komento vastaa lähes täysin edellistä. Painamalla S4, PREVI-
OUS PAGE, pääset saman tason edelliseen lohkoon, mutta et voi
hypätä naapurihaaran puolelle. Ollessasi pitkässä, useampisivuisessa
datalohkossa pääset PREVIOUS PAGE -komennolla aina edelliselle
sivulle, lähemmäs lohkon alkua.
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PREVIOUS LEVEL
Komennolla PREVIOUS LEVEL pääset puun haarassa edeltävälle
tasolle (edellisen hakemiston lohkoon). Päähakemistossa ollessasi käs-
ky jätetään huomiotta.

PATH BACK
Polku, jota pitkin olet kulkenut, talletetaan muistiin. Antamalla
komennon S6, PATH BACK, pääset lohkoon, jossa viimeksi olit, sen
sijainnista riippumatta. Tullessasi samaan lohkoon toiseen kertaan
tuhoutuu käyntien välillä kuljettu reitti. Paluu päähakemistoon tuhoaa
siis koko siihen asti kuljetun reitin.

MAIN MENU
Ohjelmaa käyttäessäsi etsit yleensä jotain tiettyä tietoa. Sen löydyttyä
voit halutessasi palata päähakemistoon komennolla S7, MAIN ME-
NU.

EXIT HELP
Kun lopetat HELP-ohjelman käytön, pääset takaisin jatkamaan kes-
ken jääneen ohjelman suoritusta komennolla EXIT HELP. Takaisin
ohjelmaan päästyäsi voit tarvittaessa tietenkin käynnistää HELPin
uudestaan toimintonäppäimellä F l l .

ERROR EXIT
HELP-ohjelmassa on kahdenlaisia virheilmoituksia: käyttöjärjestel-
män ja käyttäjän aiheuttamioa. Käyttöjärjestelmävirhe voi aiheutua
esimerkiksi siitä, että ohjelman tekstitiedosto puuttuu tai sitä käsiteltä-
essä sattuu syöttö/tulostusvirhe. Näistä virhetilanteista poistutaan
palaamalla keskeytettyyn ohjelmaan. Jos virhe puolestaan on käyttä-
jän tekemä, sallii komento ERROR EXIT HELP-ohjelman käytön
jatkamisen. Itse suoritettava toiminto on kummassakin tapauksessa
sama: näytölle tulostuu virheilmoitus ja tilanne selvitetään antamalla
komento S8, ERROR EXIT.
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CONF OHJELMA

Tämän ohjelman avulla voit tutkia ja päivittää systeemin konfiguroin-
tiin liittyviä määrityksiä.

OHJELMAN KÄYTTÖ
Voit käynnistää haluamasi konfigurointiohjelman painamalla asiano-
maista pehmonäppäintä.

PEHMONÄPPÄINTEN TOIMINNOT

EXIT

Lopeta ohjelman suoritus.

UPDATE CONSOLE

Päivitä näyttöpäätteeseen liittyvät määritykset (ohjelma KEY-
DEF).

UPDATE LINE PAR

Päivitä linjaparametreihin liittyvät määritykset (ohjelma LIN-
CONF).
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LINJAPARAMETRIEN KONFIGUROINTI

Linjaparametreja voidaan päivittää ohjelmalla LINCONF. Se käynnis-
tetään joko itsenäisenä ohjelmana tai kutsumalla ohjelmasta CONF.
LINCONFilla on mahdollista muuttaa sekä äitilevyn että IOE-korttien
linjaparametreja.

Päivitettävät parametrit ovat:

— linjanopeudet (75,..., 9600 bps )
— databittien lukumäärä yhdessä merkissä (5, 6, 7 tai 8 )
— stopbittien lukumäärä yhdessä merkissä (1 tai 2 )
— pariteetti (NO, ODD tai EVEN)
— RTS-signaali (HIGH tai LOW )
— DTR-signaali (vain A-kanavalle, HIGH tai LOW ) AUX- ja

COM-kanaville linjanopeudet RECEIVE ja TRANSMIT mää-
ritetään erikseen.

Päivittämisessä käytettävät parametrit luetaan joko keskusmuistista,
systeemilevyltä tai käyttäjän omasta tiedostosta.

Päivitetyt parametrit talletetaan:

— keskusmuistissa olevaan käyttöjärjestelmään (väliaikainen, he-
ti vaikuttava muutos)

— systeemilevyllä olevaan käyttöjärjestelmään (pysyvä, seuraa-
vassa käyttöjärjestelmän latauksessa voimaan tuleva muutos)

— sekä keskusmuistissa että systeemilevyllä olevaan käyttöjärjes-
telmään (heti vaikuttava, pysyvä muutos)

— käyttäjän omaan parametritiedostoon.

Ohjelman tallennusvaihe on myös mahdollista ohittaa, jolloin systee-
miin ei tehdä minkäänlaisia muutoksia.

IOE-KORTTIEN KONFIGUROINTI

Ohjelmalla voidaan muuttaa IOE-korttien keskusmuistissa ja/tai levy-
tiedostossa olevia parametreja. Levytiedostojen päivittäminen onnis-
tuu vain, jos tiedostot on nimetty seuraavasti:

— IOE1.SYS (ensimmäinen IOE-kortti, kanavat COM1 ja LST1)
— IOE2.SYS (toinen IOE-kortti, kanavat COM2 ja LST2)
— IOE3.SYS (kolmas IOE-kortti, kanavat COM3 ja LST3)
— IOE4.SYS (neljäs IOE-kortti, kanavat COM4 ja LST4)



Lisäpiirteet — 21

Joitain IOE-korttien parametreja, esimerkiksi I/O-osoiteavaruuden
kantaa, ohjelma päivittää automaattisesti. Siksi on suositeltavaa, että
luotuasi uuden IOE-korttitiedoston (tai kopioituasi vanhan uudelle
nimelle) ajat ohjelman ja päivität uuden tiedostosi, vaikkei siihen
mitään käyttäjän määrittämiä muutoksia tehtäisikään.

OHJELMAN KÄYTTÖ

Ohjelmalla on kolme vaihetta:

ALOITUS
Anna sen kanavan nimi, jonka parametreja haluat päivittää. Lisäksi
sinun on valittava se, mistä näytölle tulevat parametrit luetaan —
systeemilevyltä vai muistista. Jos haluat parametrit luettavaksi omasta
parametritiedostostasi, sinun tulee antaa tiedostosi nimi. Painamalla
EXIT-näppäintä lopetat ohjelman toiminnan.

PÄIVITYS
Päivitettävät parametrit ovat näytössä. Tee tarpeelliset muutokset, ja
kun olet valmis, paina EXIT-näppäintä päästäksesi eteenpäin.

TALLENNUS
Voit päivittää muutoksillasi keksusmuistissa olevaa ja/tai systeemile-
vyllä olevaa käyttöjärjestelmää. Voit myös tallentaa muutetut para-
metrit nimeämääsi tiedostoon. Valitse haluamaasi toimintoa vastaava
pehmonäppäin. Paina EXIT-näppäintä palataksesi ALOITUKSEEN.

Jos aiot tehdä pysyvän muutoksen käyttöjärjestelmään, ei levyasemas-
sa A oleva järjestelmälevy saa olla kirjoitukselta suojattu.

PEHMONÄPPÄIMIIN LIITETYT TOIMINNOT

EXIT

Lopeta suorittamasi tehtävä. Tilanteesta riippuen

— palaa edelliseen tehtävään
— siirry seuraavaan vaiheeseen
— lopeta ohjelman toiminta.

NEXT NAME
Näytä seuraava sallittu kanavan nimi.

USER FILE
Lue päivityksessä käytettävät parametrit käyttäjän omasta parametri-
tiedostosta.
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RUNNING SYSTEM
Lue parametrit muistissa olevasta käyttöjärjestelmästä.

SYSTEM DISK
Lue parametrit systeemilevyllä olevasta käyttöjärjestelmästä.

NEXT VALUE
Näytä kursorin osoittaman parametrin seuraava sallittu arvo.

SAVE USER FILE
Talleta päivitetyt parametrit käyttäjän omaan parametritiedostoon.

TEMPOR. UPDATE
Päivitä keskusmuistissa olevaa käyttöjärjestelmää näytössä olevilla
parametreillä.

PERMAN. UPDATE
Päivitä systeemilevyllä olevaa käyttöjärjestelmää.

TEM&PERM UPDATE
Päivitä sekä keskusmuistissa että systeemilevyllä olevaa käyttöjärjestel-
mää.
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KEYDEF OHJELMA

Voit käynnistää tämän ohjelman epäsuorasti CONF-ohjelman kautta
tai suoraan KEYDEF-ohjelmana.

Tämän ohjelman avulla voit tutkia ja päivittää seuraavia näyttöpäät-
teeseen liittyviä määrityksiä:

1. Näppäimistön näppäinten koodit
Kunkin näppäimen kuhunkin tasoon voidaan liittää koodijono
(0...64 koodia). Tasoja on neljä: base, shift, control ja shift + con-
trol.

Koodijonoilla on seuraavat rajoitukset:

— koodijonojen maksimilukumäärä: 64
— yhden koodijonon maksimipituus: 64
— kaikkien koodijonojen yhteinen maksimipituus: 512

Koodit voidaan esittää seuraavissa esitysmuodoissa:

— ASCII-muoto: mikä tahansa merkki (esimerkki: A)
— HEXA-muoto : kaksi heksadesimaalinumeroa kulmasulkujen

sisällä (esimerkki: <01>)
— sekamuoto : ASCII- ja HEXA-muodot sekaisin (esimerkki:

DIR<0D>)

2. Pehmonäppäinten ohjetekstit
Kuhunkin pehmonäppäimeen voidaan liittää ohjeteksti (enintään
16 merkkiä). Teksti näkyy kuvaruudun kahdella alimmalla rivillä.

3. Näyttöpäätteen parametrit
— CAPS LOCK -näppäimen vaikutusalue
— cursorin esitysmuoto
— CR&LF -tila
— äänimerkin tila

Päivitettävät määritykset voidaan lukea seuraavasti:
— lue käynnissä olevasta systeemistä
— lue käyttäjän nimeämästä tiedostosta

Päivitetyt määritykset voidaan tallettaa seuraavasti:
— talleta käyttäjän nimeämään tiedostoon
— päivitä käynnissä oleva systeemi (tilapäinen päivitys)
— päivitä käynnissä oleva systeemi ja talleta systeemilevylle

(pysyvä päivitys)
— älä talleta minnekään (hylkää kaikki päivitykset)
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OHJELMAN KÄYTTÖ
Ohjelmassa on neljä vaihetta:

— lue määritykset käyttäjän nimeämästä tiedostosta
— päivitä näppäimistön näppäinten koodit
— päivitä näyttöpäätteen parametrit
— talleta päivitetyt määritykset

Määritysten kulloisetkin arvot näkyvät kuvaruudulla. Voit muuttaa
haluamiasi tietokenttiä.

Voit käyttää seuraavia kenttäkohtaisia muotoilunäppäimiä:

— INS:
Muuttaa päällekirjoitustaan lisäystilaksi tai päinvastoin. Ole-
tustila on päällekirjoitus (ins-OFF).

— ’’NUOLI VASEMMALLE” tai ’’NUOLI OIKEALLE”:
Siirtää kohdistinta yhden askeleen vasemmalle tai oikealle.

— BACKSPACE:
Tyhjentää tai poistaa merkin kohdistimen vasemmalta puolel-
ta.

— DEL:
Tyhjentää tai poistaa merkin kohdistimen kohdalta.

— ERASE:
Tyhjentää koko kentän.

— TABULATION tai SHIFT + TABULATION:
Katkaisee kentän kohdistimen kohdalta, ei kuitenkaan kentän
alussa.

— CTRL + DEL:
Palauttaa kentän entisen arvon, jos olet jo aloittanut muutta-
misen.

Voit käyttää seuraavia syötön lopetusnäppäimiä:

— RET
— ’’NUOLI ALAS”
— TABULATION
— pehmonäppäin (S1...S8)
— ’’NUOLI YLÖS” (palaa edelliseen tietokenttään )
— SHIFT + TABULATION (palaa edelliseen tietokenttään )
— ’’NUOLI YLÄVAS.” (palaa ensimmäiseen tietokenttään)
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PEHMONÄPPÄINTEN TOIMINNOT

EXIT

Lopeta nykyinen toiminto. Tilanteesta riippuen:

— lopeta ohjelman suoritus
— palaa edelliseen toimintoon
— siirry seuraavaan toimintoon

LOAD USERFILE
Lue päivitettävät määritykset käyttäjän nimeämästä tiedostosta (eikä
käynnissä olevasta systeemistä).

UPDATE CODES
Päivitä näppäimistön näppäimiin liittyvät koodit.

UPDATE PARAMS
Päivitä näyttöpäätteen parametrit.

SAVE UPD DEFS
Talleta päivitetyt määritykset.

PREVIOUS KEY
Siirry päivittämään edelliseen näppäimeen liittyviä koodeja.

NEXT KEY
Siirry päivittämään seuraavaan näppäimeen liittyviä koodeja.

KEY NUMBER
Valitse seuraavaksi päivitettävä näppäin.

DISPLAY HEXA
Näytä näppäinkoodit HEXA-esitysmuodossa.

DISPLAY ASCII
Näytä näppäinkoodit ASCII-esitysmuodossa.
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SOFT KEY TEXT
Päivitä pehmonäppäimen ohjeteksti.

< space > = <20>
Generoi viimeiseksi koodiksi <20>  (=  välilyönti).

< return > = < OD >
Generoi viimeiseksi koodiksi <0D> (=  RET).

PRINT DOCUMENT
Talleta dokumentti päivitetyistä määrityksistä (kirjoitin = PRN).

SAVE USERFILE
Talleta päivitetyt määritykset käyttäjän nimeämään tiedostoon.

SAVE SYS TEMP
Päivitä käynnissä oleva systeemi (tilapäinen päivitys).

SAVE SYS PERM
Päivitä käynnissä oleva systeemi ja talleta päivitetyt määritykset
systeemilevylle (pysyvä päivitys). Oletuslevyasemalla oleva systeemile-
vy ei saa olla kirjoitussuojattu.
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KEYLOAD APUOHJELMA

Tämä apuohjelma lukee näyttöpäätteeseen liittyvät määritykset käyttä-
jän nimeämästä tiedostosta, ja päivittää käynnissä olevan systeemin
(tilapäinen päivitys). Lopuksi se aktivoi systeemitason pehmonäppäi-
met.

Tiedoston luonnin ja ylläpidon voit suorittaa KEYDEF-ohjelman
avulla.

Tiedoston nimi annetaan syöttöparametrina käynnistyskomennon yh-
teydessä.

Apuohjelmassa on kaksi virheilmoitusta, jotka tulostuvat kuvaruudul-
le:

— ILLEGAL FILE NAME (virheellinen tiedoston nimi)
— FILE NOT FOUND (tiedostoa ei löytynyt)

Esimerkkejä:
KEYLOAD KEY1 KEYLOAD A:KEY2:DEF
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KEYREAD ALIOHJELMA

Tämä aliohjelma lukee näyttöpäätteeseen liittyvät määritykset käyttä-
jän nimeämästä tiedostosta, ja päivittää käynnissä olevan systeemin
(tilapäinen päivitys). Lopuksi se aktivoi systeemitason pehmonäppäi-
met.

Tiedoston luonnin ja ylläpidon voit suorittaa KEYDEF-ohjelman
avulla.

Aliohjelman kutsussa parametrit välitetään ’’call by reference” (viite-
parametri: yhden sanan offset-osoite).

Muoto: 1. Muut kielet kuin BASIC:
CALL KE YREAD( < tiedostonimi > , < paluukoodi > )

2. BASIC-kieli:
CALL KEYRBAS( < tiedostonimi > , < paluukoodi > )

Parametrit:
— < tiedostonimi > (syöttöparametri):
— merkkijono, joka sisältää tiedoston nimen - nimen perässä

pitää olla yksi välilyönti
— < paluukoodi > (tulostusparametri):
— toiminnon tilakoodi (yksi sana):

0 = TOIMINTO ONNISTUI
1 = VIRHEELLINEN TIEDOSTON NIMI
2 = TIEDOSTOA EI LÖYTYNYT

Tämä aliohjelma voidaan liittää käyttäjän ohjelmaan LINK-ohjelman
avulla. Object-modulin nimi on KEYREAD. OBJ.

Esimerkkejä (BASIC-kieli):
FILENAMES = ’’KEY 1 ” CALL KEYRBAS(FILENAME$,

STATUS ) IF STATUSKO <>0  THEN . . .

FILENAMES = ”A:KEY2.DEF ” CALL KEYRBAS(FILENAME$,
STATUS ) IF STATUS% <>0  THEN . . .
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SOFTDEF OHJELMA

Tämän ohjelman avulla voit luoda ja päivittää aputason pehmonäp-
päinjoukkoihin liittyviä määrityksiä (systeemitason pehmonäppäin-
määrityksiä voit päivittää escape-sekvensseillä).

Yksi pehmonäppäinjoukko sisältää määritykset kaikkia kahdeksaa
pehmonäppäintä varten. Tällä ohjelmalla voit määritellä enintään 20
erilaista pehmonäppäinjoukkoa ja yhdistää ne toisiinsa linkkiketjuilla.

Yhteen pehmonäppäimen liittyy seur aavat määritykset:

1. Ohjeteksti
Selitysteksti (enintään 16 merkkiä). Teksti näkyy kuvaruudun
kahdella alimmalla rivillä.

2. Koodijono
Koodijono (0...6 koodia), joka liittyy pehmonäppäimen base-
tasoon. Koodijono generoituu pehmonäppäimen painallukses-
ta.

Koodit voidaan esittää seuraavissa esitysmuodoissa:

— ASCII-muoto:
mikä tahansa merkki (esimerkki: A)

— HEXA-muoto :
kaksi heksadesimaalinumeroa kulmasulkujen sisällä (esimerk-
ki: <01>)

— CTRL-muoto :
< escape > ,  jota seuraa merkki, tarkoittaa CTRL + merkki
(esimerkki: < escape > A, joka tulostetaan ’’nuoli ylös ja A”,
tarkoittaa CTRL + A (=  <01  > )

— sekamuoto :
ASCII-, HEXA- ja CTRL-muodot sekaisin (esimerkki:
DIR<0D>)

3. Linkki seuraavaan joukkoon
Jos linkki seuraavaan joukkoon on määritelty, joukko aktivoi-
tuu pehmonäppäimen painalluksesta.

Määritykset talletetaan käyttäjän nimeämään tiedostoon.
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Jos aiot käyttää määrityksiä, tarvitset apuohjelman (SOF-
TLOAD) tai aliohjelman (SOFTREAD), joka lukee määrityk-
set tiedostosta, päivittää käynnissä olevan systeemin ja aktivoi
aputason ensimmäisen pehmonäppäinjoukon.

Nämä määritykset ohjaavat pehmonäppäinten toimintaa, kun-
nes systeemitason pehmonäppäimet aktivoidaan uudelleen.

OHJELMAN KÄYTTÖ
Määritysten kulloisetkin arvot näkyvät kuvaruudulla. Voit muuttaa
haluamiasi tietokenttiä.

PEHMONÄPPÄINTEN TOIMINNOT

EXIT

Lopeta nykyinen toiminto. Tilanteesta riippuen:

— lopeta ohjelman suoritus
— palaa edelliseen toimintoon
— siirry seuraavaan toimintoon

PREVIOUS KEY
Siirry päivittämään edelliseen pehmonäppäimeen liittyviä määrityksiä.

NEXT KEY
Siirry päivittämään seuraavaan pehmonäppäimeen liittyviä määrityk-
siä.

NEXT SET
Siirry päivittämään seuraavaan pehmonäppäinjoukkoon liittyviä mää-
rityksiä.

SET NUMBER
Valitse seuraavaksi päivitettävä pehmonäppäinjoukko.

TEST SOFTKEYS
Siirry testaustilaan. Voit palata määritystilaan painamalla mitä tahan-
sa näppäintä paitsi pehmonäppäintä.

< space > = <20>
Generoi viimeiseksi koodiksi <20>  (=  välilyönti).

< return > = < 0D >
Generoi viimeiseksi koodiksi <0D> (=  RET).
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PRINT DOCUMENT
Talleta dokumentti päivitetyistä määrityksistä (kirjoitin = PRN).

STORE FILE
Talleta päivitetyt määritykset käyttäjän nimeämään tiedostoon.
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SOFTLOAD APUOHJELMA

Tämä apuohjelma lukee pehmonäppäinjoukkoihin liittyvät määrityk-
set käyttäjän nimeämästä tiedostosta, ja päivittää käynnissä olevan
systeemin (tilapäinen päivitys). Lopuksi se aktivoi aputason ensimmäi-
sen pehmonäppäinjoukon.

Tiedoston luonnin ja ylläpidon voit suorittaa SOFTDEF -ohjelman
avulla.

Tiedoston nimi annetaan syöttöparametrina käynnistyskomennon yh-
teydessä.

Apuohjelmassa on kaksi virheilmoitusta, jotka tulostuvat kuvaruudul-
le:

— ILLEGAL FILE NAME (virheellinen tiedoston nimi)
— FILE NOT FOUND (tiedostoa ei löytynyt)

Esimerkkejä:
SOFTLOAD SOFT1
SOFTLOAD A:SOFT2:DEF
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SOFTREAD ALIOHJELMA

Tämä aliohjelma lukee pehmonäppäinjoukkoihin liittyvät määritykset
käyttäjän nimeämästä tiedostosta, ja päivittää käynnissä olevan systee-
min (tilapäinen päivitys). Lopuksi se aktivoi aputason ensimmäisen
pehmonäppäinj oukon .

Tiedoston luonnin ja ylläpidon voit suorittaa SOFTDEF -ohjelman
avulla.

Aliohjelman kutsussa parametrit välitetään ’’call by reference” (viite-
parametri: yhden sanan offset-osoite).

Muoto: 1. Muut kielet kuin BASIC:
CALL SOFTREAD( < tiedostonimi > , < paluukoodi > )

2. BASIC-kieli:
CALL SOFTRB AS( < tiedostonimi > , < paluukoodi > )

Parametrit:
— < tiedostonimi > (syöttöparametri):

— merkkijono, joka sisältää tiedoston nimen
— nimen perässä pitää olla yksi välilyönti

— < paluukoodi > (tulostusparametri) :
— toiminnon tilakoodi (yksi sana):

0 = TOIMINTO ONNISTUI
1 = VIRHEELLINEN TIEDOSTON NIMI
2 = TIEDOSTOA EI LÖYTYNYT

Tämä aliohjelma voidaan liittää käyttäjän ohjelmaan LINK-ohjelman
avulla. Object-modulin nimi on SOFTREAD. OBJ.

Esimerkkejä (BASIC-kieli):
FILENAMES = ’’SOFT 1 ” CALL SOFTRBAS(FILENAME],

STATUS ) IF STATUSKO <>0  THEN .. .
FILENAMES = ”A:SOFT2.DEF ” CALL SOFTRBAS

(FILENAME], STATUS %)  IF STATUSKO
< >0  THEN .. .
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CLEAN -puhdistusohjelma

Levykeaseman luku/kirjoituspäähän kertyy aineosia levykkeen pinnas-
ta, mikä puolestaan aiheuttaa levykkeen kulumista ja ääritapauksesa
levykkeen tuhoutumisen. Kun ’’likakerros” on tarpeeksi paksu, esiin-
tyy laitteessa luku/kirjoitusvirheitä. Likaantumiseen vaikuttaa erityi-
sesti levykkeen laatu.

On suoriteltavaa puhdistaa luku/kirjoituspää säännöllisesti markki-
noilta saatavilla olevalla puhdistuslevykkellä. Tavallisessa käytössä
oleva levykeasema on syytä puhdistaa kerran kuukaudessa. Ennen
puhdistuslevykkeen käyttöä lue sen käyttöohjeet.

Puhdistus aloitetaan lataamalla käyttöjärjestelmä. Sitten annetaan
komento

A > clean

Puhdistusohjelma tulostaa

Insert the cleaning diskette into the drive you are cleaning. Press RETURN
when ready (or CTRL-C to cancel).

Nyt voit laittaa puhdistuslevykkeen asemaan A: tai asemaan asemaan
B:. Paina <RET> -näppäintä, jolloin puhdistus alkaa. Noin 30
sekunnin kuluttua, kun puhdistus on saatu tehtyä, tulostuu näytölle
viesti

Operation done Press return (or R to repeat).

Painamalla R, ohjelma tulostaa ensimmäisen viestin uudelleen ja voit
puhdistaa toisen levykeaseman. Ohjelmasta poistutaan painamalla
<RET>,  kun puhdistus on tehty.
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RDCPM-apuohjelmat

MS-DOS-jakelulevykkeellä olevien RDCPM4- ja RDCPM6-ohjelmien
avulla voidaan Mikromikko l :n  CP/M-levykkeitä lukea MS-DOS
-levykkeille. 320 K levykkeille käytetään RDCPM4-, 640 K levykkeille
RDCPM6-ohjelmaa.

Aseta aluksi Mikromikko 1 CP/M-levyke asemaan B:. Voit tutkia sen
sisältöä listaamalla näytölle siinä olevat tiedostot komennolla

A>rdcpm4 dir b:

Tiedostojen siirtäminen RDCPM-ohjelmalla käy aivan kuten COPY-
komennolla (katso kappale Tiedostot). Huomaa, että myös yleistäviä
viittauksia * ja ? voidaan käyttää. Seuraavalla komennolla siirretään
kaikki CP/M-levykkeen tiedostot MS-DOS- levykkeelle:

A>RDCPM4 B:*.* A:
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RAMDISK-apuohjelma

RAMDISK tehostaa Mikromikko 2:n käyttöä luomalla elektronisia
levyasemia käyttäen hyväkseen osaa keskusmuistitilasta. Näin välte-
tään mekaanisten levyasemien hitaus. RAMDISK on yleensä 50 kertaa
nopeampi kuin tavallinen levykeasema. Runsaasti luku- ja kirjoitustoi-
mintja sisältävät ohjelmat toimivat nopeammin silloin kun ne tavalli-
sen levyaseman sijasta käyttävät RAMDISKiä.

Elektronisia levyasemia voidaan luoda ajamalla RAMDISK-ohjelma,
jossa määritellään haluttujen asemien määrä ja koko. Ohjelma luo
ohjaintiedostot ja uuden CONFIG. SYS-tiedoston. Jos CONFIG. SYS-
tiedosto jo on luotu, ohjelma päivittää sen.

Sallittua elektronisten levyasemien määrää rajoittavat vain MS-DOS ja
järjestelmän muistitilan koko. MS-DOS sallii 64 levyaseman ohjaintie-
dostoa.

Voit luoda minkä kokoisen RAMDISKin tahansa lisäten kokoa
kilotavun kerrallaan, kunhan jätät riittävästi muistitilaa MS-DOSille ja
sovellusohjelmalle.

Kun RAMDISK kysyy haluamasi elektronisen levyaseman kokoa,
anna vastaus kilotavuina. Jos haluat esimerkiksi 360 kilotavun kokoi-
sen levyaseman, vastaa 360 ja paina RET-näppäintä.

MS-DOS antaa RAMDISKeille automaattisesti kirjaintunnukset. Tun-
nuksen määrää se järjestys, jossa ohjaintiedostojen nimet kirjoitetaan
CONFIG. SYS-tiedostoon. Uudet RAMDISKit saavat järjestyksessä
seuraavat vapaat kirjaintunnukset.

Jos käytössäsi on esimerkiksi kahden levyaseman järjestelmä, johon
on määritelty levyasemat A ja B ja ajat RAMDISK-ohjehnan luodak-
sesi kolme elektronista levyasemaa, niiden nimiksi tulisi C, D ja E.

Jos haluat myöhemmin muuttaa RAMDISKien määrää tai kokoa, voit
tehdä sen yksinkertaisesti ajamalla RAMDISK-ohjelman uudelleen.

RAMDISKit ovat käytettävissä heti, kun käynnistät tai nollaat järjes-
telmän käyttäen järjestelmälevykettä, jossa RAMDISK-ohjelmalla luo-
dut elektroniset levyasemat ovat.

FORMAT- ja DISKCOPY-ohjelmat ottavat huomioon vain fyysiset
levyasemat.
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HUOMAA
Jos lataat käyttöjärjestelmän levyasemasta C (kiinteältä levyltä), sijoi-
ta RAMDISK-tiedoston sisältävä levyke levyasemaan A ja vastaa
kysymykseen ’’Which drive do you boot from?” kirjoittamalla C .

VAROITUS
Save-komennolla RAMDISKille tallennetut tiedostot tuhoutuvat, kun
järjestelmästä katkaistaan virta. Käytä RAMDISKejä esimerkiksi oh-
jelmatiedostojen, overlaytiedostojen tai muiden sellaisten tiedostojen
tallentamiseen, joita ei muuteta. Jos haluat tallentaa elektroniselle
levyasemalle päivitettäviä tiedostoja, MUISTA KOPIOIDA TIEDOS-
TOT ELEKTRONISESTA LEVYASEMASTA LEVYKKEELLE en-
nen kuin katkaiset järjestelmästä virran.
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2 — Liitteet A

TIETOKONESANASTOA

Tietokoneisiin ja tietojenkäsittelyyn liittyy sanoja, jotka ovat outoja
tai joiden merkitys tietojenkäsittelyssä on toinen kuin niiden yleisesti
tunnettu merkitys. Tässä sanastossa annetaan tärkeimpien, lähinnä
MikroMikkoon 2:een liittyvien sanojen merkitys.

Aakkosnumeerinen
Aakkosmerkein (A-Z) ja numeroin (0-1) esitetty tieto.

Ajaa
Suorittaa ohjelma tai rutiini.

Assembler
Kääntäjä, joka kääntää assembler-kieliset ohjelman bi-
nääriseksi konekoodiksi.

Assembler-kieli
Konekieleen perustuva ohjelmointikieli, jossa on kuta-
kin konekäskyä vastaava käsky.

ASCII
Lyhennys sanoista American Standard Code for Infor-
mation Interchange. ASCII on eniten käytetty 7-bitti-
nen koodi aakkosnumeerisille merkeille.

Baudi
Siirtonopeuden mitta, jonka yksikkö on bittiä sekunnis-
sa. MikroMikko 2:11a on käytössä nopeudet 75 — 9600
baudia.

Binäärinen
Kaksijärjestelmän luku (0 tai 1).

Bitti
Binäärinumero.

Dynaaminen muisti
Muistityyppi, jossa eri muistipaikat täytyy virkistää
aika ajoin, niin että ne säilyttävät tilansa. Dynaaminen
muisti kuluttaa vähemmän virtaa kuin staattinen muisti,
mutta vaatii monimutkaisemmat osoituspiirit. Mikro-
Mikko 2:ssa on dynaaminen RAM-muisti.
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Liitteet A — 3

Editori
Tietokoneohjelma, jonka avulla voidaan muuttaa, siir-
tää, poistaa tai lisätä tiedoston tietueita. Käytetään
yleensä ohjelma tiedostojen editointiin.

EPROM
Lyhenne sanoista Erasable Programmable Read Only
Memory. EPROM on muistityyppi, joka säilyttää tie-
dot, vaikka virta katkaistaan.

ESC-sekvenssi
Näytön ja eräiden erikoistoimintojen ohjaamiseen käy-
tetty ohjauskeino. Esimerkiksi näytöllä kursorin ohjaus
tiettyyn paikkaan saadaan lähettämällä näytölle tietty
’ESC’ -merkillä alkava merkkijono.

Hardcopy
Näytön kopio. Saadaan tulostettua kirjoittimelle paina-
malla <CTRL>-F12.

Hardware
Suom. laitteisto, joukko keskenään kytkettyjä laitteita,
jotka muodostavat toiminnallisen kokonaisuuden, esi-
merkiksi tietokoneen.

Heksadesimaalinen
Kuusitoistajärjestelmän luku. Kuusitoistajärjestelmässä
ovat käytössä numerot 0-9 ja kirjaimet A-F (kirjaimet
vastaavat kymmenjärjestelmän lukuja 10, 11, 12, 13, 14
ja 15).

HELP-toiminto
Mikromikko 2: n erityisominaisuus; koneen käytössä
tarvittavat tiedot löytyvät tietokoneesta itsestään. HEL-
Pistä voidaan hakea apua koska tahansa painamalla
näppäintä <F11> .

I/O
Lyhenne sanoista Input/Output (syöttö/tulostus). I /O
tarkoittaa tiedon siirtämistä tietokoneeseen (syöttö) ja/
tai tiedon siirtämistä tietokoneesta oheislaitteelle (tulos-
tus).
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Kenttä
Tietueen osa.

Kirjoittaa
Tallentaa tietokoneen muistiin tai oheislaitteelle.

Komentopuskuri
Muistialue, jossa on talletettuna edellinen komento.
Tätä komentoa voidaan käyttää hyväksi muokattaessa
uutta komentoa.

Konekieli
Alimman tason ohjelmointikieli. Konekieli on ainoa
kieli, jota tietokone ymmärtää kääntämättä.

Käyttöjärjestelmä
Ohjausohjelmien muodostama kokonaisuus, jonka tar-
koituksena on tehostaa ja helpottaa tietokoneen hyväk-
sikäyttöä.

Kääntäjä
Ohjelma, joka kääntää lausekielisen, esim. COBOL-
kielisen, ohjelman tietokoneen konekielelle.

Lause
Ohjelmassa pienin itsenäistä merkitystä omaava raken-
neosa, jota yleensä vastaa useita konekäskyjä ja joka
tavallisesti esittää johonkin tulokseen johtavan toimen-
piteen tai toimenpidesarjan, ilmoittaa muissa lauseissa
esiintyessään suureita, tai ryhmittelee muita lauseita
suuremmiksi kokonaisuuksiksi.

Levy
Pyöreä levy, jonka magnetoituvaa pintaa käytetään
muistina.

Levyke
Yhden taipuisan magneettilevyn muodostama taltio.
Levykkeet ovat jonkin verran hitaampia kuin ’’kovat”
levyt, ne kuluvat nopeammin, mutta ovat halvempia.
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Liitäntä
(Interface) piiri, jonka avulla elektroninen laite voi
kommunikoida toisentyyppisen elektronisen tai mekaa-
nisen laitteen kanssa. Liitäntäpiirejä käytetään pääasi-
assa puskureina tietokoneiden ja mekaanisten laitteiden
välillä.

Lukea
Siirtää tietoa oheislaitteelta tai muistista keskusyksik-
köön.

Luku/kirjoituspää
Laite, joka lukee liikkuvaa muisti- tai tietovälinettä
tuntemalla sen magnetoitumisen ja joka kirjoittaa
muisti- tai tietovälineelle yhden merkin kerrallaan.

Mikroprosessori
Siru, joka sisältää tietokoneen keskusyksikön kaiken
tarpeellisen elektroniikan.

Modeemi
Tiedonsiirrossa käytetty laite, joka muuntaa merkit
lähteviksi signaaleiksi ja saapuvat signaalit merkeiksi.

Off-Line
Tietokonelaitteiston osa, joka ei tietyllä hetkellä ole
kytketty suoraan tietokoneeseen.

Oheislaite
Tietokoneen laite, joka ei välittömästi liity keskusyksik-
köön, esimerkiksi tiedon syöttämiseen tai tulostamiseen
käytetty laite.

Ohjelma
Tietojenkäsittelytehtävän esitys sarjana tietokoneen to-
teuttavaksi tarkoitettuja toimenpiteitä.

Oletuslevyasema
Levy- tai levykeasema, johon tiedostojen luku- ja kir-
joitusoperaatiot kohdistuvat mikäli niitä ei ole erityises-
ti määritelty tapahtumaan jollekin nimetylle laitteelle.

On-Line
Tietokonelaitteiston osa, joka on kytketty suoraan tie-
tokoneeseen.
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Parametri
Tietoalkio, jota käytetään ehtona tietyntyyppiselle toi-
minnalle.

Pariteetti
Merkin, sanan tai muun vakiomittaisen tiedon esityk-
sessä käytettyjen yksikköbittien lukumäärää kuvaava
muuttuja, joka voi saada arvon ’parillinen’ tai ’pariton’.

Pascal
Tehokas korkean tason ohjelmointikieli, jossa on BA-
SIC, Fortran- ja COBOL-kielten parhaat ominaisuudet.
Pascal-kääntäjä on saatavissa MikroMikko 2:teen.

Patch
Tuloskieliseen ohjelmaan tehty muutos.

Pehmonäppäin
Näppäin, jonka painaminen saa aikaan jonkin toimin-
non ja merkin, ja jonka merkitys voi tilanteesta toiseen
vapaasti muuttua. Pehmonäppäimien kulloinenkin mer-
kitys näkyy näyttöruudun alalaidassa.

Puskuri
Muistialue tai -laite, jota käytetään tiedonsiirrossa väli-
aikaisena talletuspaikkana.

Putki
Tapa yhdistää eri ohjelmia toisiinsa. Yhden ohjelman
tulosteet voidaan ohjata ’putken’ avulla toisen ohjelman
syötteeksi.

Päivittää
Tehdä (esimerkiksi tietorekisteriin) tapahtumien edellyt-
tämät lisäykset, muutokset ja poistot.

Pää
ks. luku/kirjoituspää.

Pääte
Laite, jonka avulla käyttäjä voi olla yhteydessä tietoko-
neeseen. MikroMikko 2:n pääte koostuu näppäimistös-
tä ja näyttöyksiköstä.
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RAM
Random Access Memory (suom. suorasaantimuisti).
Muisti, josta tieto haetaan osoitteen perusteella.

Rekisteri
Keskusmuistista erillinen, usein osoitteeton muistialue,
jossa suoritetaan lasku- ja logiikkatoimituksia ja johon
voidaan tallentaa pieni määrä tietoa, tavallisesti yksi
sana. Yleisin rekisteri on akkurekisteri, jossa suorite-
taan kaikki aritmeettisest operaatiot.

Rivikirjoitin
Kirjoitin, joka kirjoittaa rivin kerrallaan.

Sana
Määrämittainen merkkijono, joka käsitetään yhdeksi
kokonaisuudeksi. MikroMikko 2:n sanan pituus on 16
bittiä.

Sektori
Levykkeen uran osa. Sektori-sanaa käytetään myös
tarkoitettaessa sektoriin talletettua tietolohkoa.

Software
Tietokoneen ohjelmisto, ’’vastakohta” sanalle hardwa-
re.

Sovellusohjelma
Peruskäyttäjän tarvitsemia tehtäviä välittömästi suorit-
tava ohjelmisto. Vrt. systeemiohjelma.

Systeemiohjelma
Tietokonekäytön tai systeemityön apuvälineenä käytet-
tävä ohjelma, esim, käyttöjärjestelmä.

Tallettaa, tallentaa
Siirtää tietoa tietokoneen muistiin, esimerkiksi levyk-
keelle.

Taltio
Tietoväline, jolle tietoa talletetaan, esim, levyke on
taltio.
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Tavu
Määrämittainen, usein kahdeksan bitin merkkijono,
joka tavallisesti esittää yhtä merkkiä.

Testata
Suorittaa ohjelma siinä olevien virheiden löytämiseksi.

Tiedosto
Yhdeksi kokonaisuudeksi käsitetty joukko tietueita.

Tiedostojärjestelmä
Tapa, jolla tiedoston tietueet ja/tai tietoalkiot on talle-
tettu fyysiselle taltiolla.

Tietue
Yhteen yksilöön, tapahtumaan tai muuhun rajattuun
yksikköön liittyvät tiedot samassa yhteydessä esitettyi-
nä.

Tuloskielinen
Ohjelma, joka on käännetty konekielelle.

Tulkki
Ohjelma, joka tulkitsee lausekielistä ohjelmaa osan
kerrallaan ja suorittaa siinä esitetyt toimenpiteet ennen
seuraavan osan tulkitsemista.

Ura
Liikkuvassa tieto- tai muistivälineessä (esim, levykkeel-
lä) toinen toisensa jälkeen tallennettujen bittien muo-
dostama jälki, tai paikka niitä varten.

Uudelleensuuntaus
Ohjelman syötön tai tulostuksen ohjaaminen tapahtu-
maan jostain muualta kuin se normaalisti tapahtuu.

VDU
Video Display Unit, tietokoneen tulostuslaite, joka
esittää tiedon kuvan muodossa. Tieto voi olla joko
ASCII-merkkejä tai graafisia merkkejä.

Ylivuoto
Bittien häviäminen, joka seuraa siitä, että tietoja tallen-
netaan alueelle, joka on pienempi kuin tarvittava tila.
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LIITE B
Kaapeliluettelo

ILX 9500.54 (2 m)

ILX 9500.55 (5 m) Mikromikko EIA/ASY

ILX 9500.56 (10 m)

ILX 9500.60 (5 m) Diablo -kirjoittimet

ILX 9500.61 (7 m) Mannessmann Tally -kirjoittimet

ILX 9500.77

ILX 9500.58 (2.1 m) Asynkroninen modeemikaapeli

ILX 9500.59 (2.1 m) Synkroninen modeemikaapeli

ILX 9500.89 (7 m) BMC B1000 piirturin kaapeli

LIITE B
Kaapeliluettelo

ILX 9500.54 (2 m)

ILX 9500.55 (5 m) Mikromikko EIA/ASY

ILX 9500.56 (10 m)

ILX 9500.60 (5 m) Diablo -kirjoittimet

ILX 9500.61 (7 m) Mannessmann Tally -kirjoittimet

ILX 9500.77

ILX 9500.58 (2.1 m) Asynkroninen modeemikaapeli

ILX 9500.59 (2.1 m) Synkroninen modeemikaapeli

BMC B1000 piirturin kaapeliILX 9500.89 (7 m)





LIITE C
Sarjaliitännät

KIRJOITINKANAVA

CCITT V.24/V.28 (EIA RS-232C) liitäntäsignaalit
Synkroninen tai asynkroninen
25 -pin P D-liitäntä

Pin Suunta Sign, nimi

1 SHIELD
2 ulos TRANSMITTED DATE TxD
3 sisään RECEIVED DATA RxD
4 ulos REQUEST TO SEND RTS
5 sisään* CLEAR TO SEND CTS
7 GROUND GND

20 ulos DATA TERMINAL READY DTR

* HUOM. Jos tätä signaalia ei käytetä on se kytkettävä positiiviseen
jännitetasoon, esimerkiksi DTR-signaaliin.
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Sarjaliitännät

KIRJOITINKANAVA

CCITT V.24/V.28 (EIA RS-232C) liitäntäsignaalit
Synkroninen tai asynkroninen
25-pin P D-liitäntä

Pin Suunta Sign, nimi

1 SHIELD
2 ulos TRANSMITTED DATE TxD
3 sisään RECEIVED DATA RxD
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LINJAKANAVA (V.28)

CITT V.24/V.28 (EIA RS-232C) liitäntäsignaalit
Synkroninen tai asynkroninen
25-pin P D-liitäntä

Pin Suunta Sign, nimi

1 SHIELD
2 ulos TRANSMITTED DATA TxD
3 sisään RECEIVED DATA RxD
4 ulos REQUEST TO SEND RTS
5 sisään* CLEAR TO SEND CTS
6 sisään* DATA SET READY DSR
7 GROUND GND
8 sisään* DATA CARRIER DETECTED DCD

12 ulos LOCAL LOOP BACK LLB
13 ulos SIGNAL RATE SELECTOR SRS
15 sisään TRANSMIT CLOCK TxC
17 sisään RECEIVE CLOCK RxC
20 ulos DATA TERMINAL READY DTR

* HUOM. Jos tätä signaalia ei käytetä on se kytkettävä positiiviseen
jännitetasoon, esimerkiksi DTR-signaaliin.
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LINJAKANAVA (V.28)

CITT V.24/V.28 (EIA RS-232C) liitäntäsignaalit
Synkroninen tai asynkroninen
25-pin P D-liitäntä

Pin Suunta Sign, nimi

1 SHIELD
2 ulos TRANSMITTED DATA TxD
3 sisään RECEIVED DATA RxD
4 ulos REQUEST TO SEND RTS
5 sisään* CLEAR TO SEND CTS
6 sisään* DATA SET READY DSR
7 GROUND GND
8 sisään* DATA CARRIER DETECTED DCD

12 ulos LOCAL LOOP BACK LLB
13 ulos SIGNAL RATE SELECTOR SRS
15 sisään TRANSMIT CLOCK TxC
17 sisään RECEIVE CLOCK RxC
20 ulos DATA TERMINAL READY DTR

* HUOM. Jos tätä signaalia ei käytetä on se kytkettävä positiiviseen
jännitetasoon, esimerkiksi DTR-signaaliin.
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LIITE E
Erikoismerkkien käyttö

Merkkigeneraattoritaulukkosta näet, että näyttötulostukseen on käy-
tettävissä erikoismerkkejä. Niihin kuuluu vieraiden kielten kirjoitus-
merkkejä, lohkografiikkamerkkejä ja viiva-alkioita samoin kuin muita
symboleja.

Näitä merkkejä ei ole näppäimistössä, mutta silti ne saadaan tulostu-
maan näyttöön. Normaalien ASCII-merkkien koodit ovat 0-127 (00-7F
heksadesimaalisessa lukujärjestelmässä). Merkkikoodit 128-255 (80-FF
heksadesimaalijärjestelmässä) on varattu erikoismerkeille.

Voit käyttää näitä merkkejä seuraavasti:

1. Etsi haluamasi merkin heksadesimaalikoodi. Saat ensimmäi-
sen numeron taulukon ylimmältä riviltä, toisen taulukon
vasemmanpuoleisimmasta sarakkeesta.

2. Lähetä tämä koodi päätteelle samalla tavoin kuin mikä
tahansa normaali ASCII-koodi.

Esimerkki:
Haluat tulostaa ”COPYRIGHT”-symbolin käyttäessäsi BASICia.

Symboli on rivillä B sarakkeessa 8. Merkin heksadesimaalikoodi on
siis B8. Tulostaaksesi sen sinun on käytettävä CHR$-funktiota seuraa-
vasti:

PRINT CHR$ (&HB8)

Merkkikoodia edeltävä &H kertoo BASIC-tulkille, että käytät
heksadesimaalista merkintätapaa.
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LIITE F
ASCII -koodikartta

Desim. Heksa ASCII- Näppäimistö

0 00 NUL CTRL-e
1 01 SOH CTRL-A
2 02 STX CTRL-B
3 03 ETX CTRL-C
4 04 EOT CTRL-D
5 05 ENQ CTRL-E
6 06 ACK CTRL-F
7 07 BEL CTRL-G
8 08 BS CTRL-H/*-
9 09 HT CTRL-I/,

10 0A LF CTRL-J/ |
11 OB VT CTRL-K/f
12 OC FF CTRL-L/ —
13 0D CR CTRL-M/RET/ENTER
14 0E SO CTRL-N
15 OF SI CTRO-O
16 10 DLE CTRL-P
17 11 DC1 CTRL-Q
18 12 DC2 CTRL-R
19 13 DC3 CTRL-S
20 14 DC4 CTRL-T
21 15 NAK CTRL-U
22 16 SYN CTRL-V
23 17 ETB CTRL-W
24 18 CAN CTRL-X
25 19 EM CTRL-Y
26 IA SUB CTRL-Z
27 IB ESC ESC
28 1C FS CTRL-Ö
29 ID GS CTRL-Ä
30 IE RS X
31 1F US CTRL-
32 20 SP < SPACE >

LIITE F
ASCII -koodikartta

Desim. Heksa ASCII- Näppäimistö

0 00 NUL CTRL-e
1 01 SOH CTRL-A
2 02 STX CTRL-B
3 03 ETX CTRL-C
4 04 EOT CTRL-D
5 05 ENQ CTRL-E
6 06 ACK CTRL-F
7 07 BEL CTRL-G
8 08 BS CTRL-H/—
9 09 HT CTRL-I/,

10 0A LF CTRL-J/ |
11 OB VT CTRL-K/f
12 OC FF CTRL-L/ —
13 0D CR CTRL-M/RET/ENTER
14 0E SO CTRL-N
15 OF SI CTRO-O
16 10 DLE CTRL-P
17 11 DC1 CTRL-Q
18 12 DC2 CTRL-R
19 13 DC3 CTRL-S
20 14 DC4 CTRL-T
21 15 NAK CTRL-U
22 16 SYN CTRL-V
23 17 ETB CTRL-W
24 18 CAN CTRL-X
25 19 EM CTRL-Y
26 IA SUB CTRL-Z
27 IB ESC ESC
28 1C FS CTRL-Ö
29 ID GS CTRL-Ä
30 IE RS X
31 1F US CTRL-
32 20 SP < SPACE >
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