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1.1

MikroMikko 3 lyhyesti

Nokian MikroMikko 3 on vaativaan yrityskäyttöön suunniteltu
mikrotietokone. Lähiverkossa sitä voi käyttää joko työasemana
tai verkon palvelimena. Luonnollisesti MikroMikko 3 soveltuu
myös yhden käyttäjän tietokoneeksi. Tietoliikenneohjelmistojen
avulla se pystyy kommunikoimaan suurten keskustietokoneiden
kanssa .
MikroMikko 3:een voi liittää joko positiivisen mustavalkonäytön tai värinäytön. Myös näppäimistövaihtoehtoj a on kaksi.
MikroMikko 3:ssa on lisäksi työskentelyä helpottavia Nokian
erikoisominaisuuksia .
MikroMikko 3:n RAM-muistia voi laajentaa 16 megatavuun asti.
Käsittely-yksikköön mahtuu kaksi kiintolevyä, joiden kapasiteetti on useita kymmeniä megatavuja. Korttipaikkoja käsittely-yksikössä on yhteensä kahdeksan, ja niistä kuuteen käyttäjä
voi asennuttaa tarvitsemiaan laajennuskortteja uusien oheislaitteiden liittämistä varten.
MikroMikko 3:ssa käytetään 5 1/4 tuuman, 1,2 megatavun levykkeitä. Levykeasemia on yksi tai kaksi. Toinen asema on mahdollista korvata 3 1/2 tuuman levykeasemalla.
MikroMikko 3 : een
sovellusohj elmia .

on

saatavissa

runsas

valikoima erilaisia

Nokia on kehittänyt asiakkaitaan varten laajan palveluverkoston. Siihen kuuluu ohjelmistojen ja oheislaitteiden tuki.
Nokia tarjoaa myös monipuolista koulutusta niin vasta-alkajille kuin alan ammattilaisille sekä neuvontaa ohjelmien käytöstä. Luotettava huolto on tietenkin erittäin tärkeä palvelun
muoto .
MikroMikko 3:n kansainvälinen nimi on Nokia ASC.
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1.2 Tästä käsikirjasta
Jotta saisit MikroMikko 3:n käyttöoppaista mahdollisimman
suuren hyödyn, haluamme antaa muutamia ohjeita niiden käytöstä.
Tällä suomenkielisellä käyttöoppaalla on kaksi päätehtävää.
Niistä ensimmäinen on laitteiston ja MS-DOS® -käyttöjärjestelmän käyttöönoton kuvaus. Siihen kuuluu sekä laitteiston
kokoaminen että laitteiston ja eri tallennusvälineiden käsittely. Käsikirjan toinen päätehtävä on antaa perustiedot MSDOS-käyttöj ärj estelmästä . Tarvitset näitä perustietoja voidaksesi ajaa erilaisia sovellusohjelmia.
Käsikirjassa on pyritty yksinkertaiseen ja selkeään esitystapaan, jotta se soveltuisi myös vasta-alkajille. Suosittelemme,
että luet sen kannesta kanteen. Se sisältää monia asioita,
joita et ehkä osaa edes etsiä, ellet ole niihin kerran tutustunut. Käsikirjan lukemiseen käyttämäsi ajan voitat myöhemmin
varmasti takaisin.
Käsikirjan jokainen pääluku alkaa yhteenveto-nimisellä kappaleella, jossa lyhyesti kuvataan luvun sisältö. Jos luet aluksi
kaikki yhteenvedot, saat jo varsin hyvän käsityksen käsikirjan
sisällöstä. Käytä myös hyväksesi sisällysluetteloa, hakemistoa
ja sanastoa.
Huomaa, että tämä käsikirja on MikroMikko 3:n käyttöopas, ei
tietotekniikan oppikirja. Varsinkin jos sinulla ei ole lainkaan aikaisempaa kokemusta, suosittelemme, että
tutustut
tarjolla olevaan kirjallisuuteen ja kursseihin tarpeellisten
lisätietojen hankkimiseksi. On erittäin hyödyllistä, jos voit
tarpeen tullen kääntyä esimerkiksi tietokoneita tuntevien
ystävien tai työtovereiden puoleen.
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1.3 Käyttöönotto-ohjeita kokeneille käyttäjille
Jos olet kokenut tietokoneiden käyttäjä, sinulla on todennäköisesti melko selkeä käsitys MikroMikko 3:n käyttöönotosta.
Työskentelysi nopeuttamiseksi annamme tässä lyhyen luettelon
tarpeellisista toimenpiteistä. Noudata luettelon järjestystä.
1.

kaapelointi

2.

SETUP-ohjelman ajaminen

3.

varmuuskopioiden tekeminen MS-DOS-levykkeistä

4.

ALOITUS-ohj elman ajaminen

ALOITUS pohjustaa kiintolevyn automaattisesti ja ehdottaa
sille ositusta, mutta ohjelman avulla voit myös itse jakaa
levyn haluamasi kokoisiin osiin.
Katso tarkemmat toimintaohjeet vastaavista luvuista.

1.4 Kerro mielipiteesi!
Tämä käyttöopas on kirjoitettu sinulle. Haluamme rohkaista
sinua kertomaan meille mielipiteesi sen ulkoasusta ja sisällöstä. Lähettämäsi palaute auttaa meitä seuraavien käyttöoppaiden suunnittelemisessa.
Lähetä mielipiteesi osoitteella:
Nokia Informaatiojärjestelmät
Järj estelmätuotteet
Kutomotie
PL 780
00101 Helsinki

Tervetuloa MikroMikko 3.' n käyttäjien joukkoon!

MS-DOSin versio 3.20/2.00

2. LUKU
JÄRJESTELMÄN

MS-DOSin versio 3.20/1.00
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Järjestelmä - 1

Käsikirja

2.1

Yhteenveto

Tässä luvussa kerrotaan MikroMikko 3:n osista. Se on kirjoitettu lähinnä niitä varten, jotka eivät aikaisemmin ole käyttäneet mikrotietokonetta. Vaikka sinun ei tekstiä lukiessasi
vielä tarvitse käyttää MikroMikkoa, sinun on hyvä tutustua
omaan laitteeseesi ainakin päällisin puolin ja etsiä siitä
kaikki tekstissä mainitut osat. Luvun tarkoitus on esitellä
itse laitteistoa, mutta siinä puhutaan jonkin verran myös
ohjelmistotuotteista. Tätä käsikirjaa lukiessasi sinua vastaan
tulee monia sanoja, joita et ehkä entuudestaan tunne. Olemme
pyrkineet selittämään kaikki tärkeät käsitteet, joita tarvitset pystyäksesi puhumaan mikrotietokoneista. Käytä hyväksesi
hakemistoa ja liitteen A sanastoa.

2.2

Toimituksen tarkastaminen

Kuva 2-1

MikroMikko 3
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Kun avaat
osat :

MikroMikko 3

pakkauslaatikot,

sinun

pitäisi

löytää seuraavat

*

käsittely-yksikkö (huomaa avain)

*

näyttö (mustavalko- tai värinäyttö)

*

näppäimistö (Nokia 100 tai Nokia 102)

*

käsittely-yksikön virtajohto

*

2 MS-DOS-levykettä

*

MikroMikko 3:n käsikirja (tämä opas)

*

Nokia ASC/AWS User’s Reference Manual

*

kirjoitin ja sen kaapelit (lisävarusteita)

Säilytä pakkauslaatikot myöhempiä kuljetuksia varten.
MikroMikko 3:n laitteistoon kuuluu kolme erillistä osaa:
käsittely-yksikkö, näyttö, ja näppäimistö. Näyttö voi olla
mustavalko- tai värinäyttö. Näppäimistö voi olla Nokia 102 tai
Nokia 100. Kirjoitin on lisävaruste. Katso kuva 2-1.
Laitteiston mukana tulee kaksi levykettä, jotka sisältävät MSDOS-käyttöj ärj estelmän ja tarpeelliset varusohj elmat. Levykkeer on merkitty 1/2 ja 2/2. Käyttöjärjestelmä on ohjelmistotuote .
Lisäksi tarvitset tyhjiä levykkeitä, jotta voisit tehdä käyttöjärjestelmästä varmuuskopion ja tallentaa tietoja. Myös
kaikista sovellusohjelmista pitäisi tehdä varmuuskopio. Käyttö j ärjestelmälevykkeiden kopioimista varten tarvitset kaksi
tyhjää 5 1/4 tuuman kaksipuolista levykettä, joiden tallennuskapasiteetti on 1,2 megatavua. Käytä vain luotettavien valmistajien levykkeitä (esimerkiksi Nokia M-2HD).
Levykkeistä
kerrotaan lisää myöhemmin.
Tyhjiä levykkeitä ja muita tarvikkeita voit tilata suoraan
Nokian tarvikemyynnistä, puhelin (90) 5671.
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2.3

Käsittely-yksikkö

lllllllllllllllllllll
Kuva 2-2

Käsittely-yksikkö

Käsittely-yksikkö on laitteiston tärkein osa. Sen sisällä on
16 bitin mikrosuoritin eli mikroprosessori, INTEL 80286.
Tietokone muuttaa kaikki sille annetut komennot ja muistiin
ladatun datan ’'sanoiksi", jotka koostuvat biteistä. Yhden
sanan sisältämien bittien lukumäärä eli sananpituus on mittayksikkö, jonka avulla voi verrata tietokoneiden tehokkuutta.
Tosin tehokkuuteen vaikuttavat muutkin ominaisuudet, kuten
kellotaajuus ja suorittimen rakenne.
Käsittely-yksikkö toimitetaan yhden megatavun eli 1024 kilotavun työmuistilla ( RAM-muisti ). Tavu tietokoneen muistissa
tarkoittaa 8 bitin yksikköä, johon voidaan tallentaa yksi
merkki. Yksi kilotavu on 1024 tavua (eli merkkiä).
RAM on tietokoneen työmuisti, johon luetaan tietoa ja josta
tietoa siirretään esimerkiksi levykkeelle. Lisäksi tietokoneessa on lukumuisti ( ROM-muisti ), jossa olevat tiedot on
tallennettu sinne pysyvästi.
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Jos virta katkeaa tai jos itse kytket laitteesta virran pois,
kaikki RAM-muistissa olevat tiedot häviävät. On siis oltava
jokin keino säilyttää tietoa pitkiä aikoja. Tiedon säilyttämistä varten tietokoneessa on yksi tai kaksi levykeasemaa ja
mahdollisesti myös kiintolevy.
Levyke on edullinen ja helppokäyttöinen tiedon tallennusväline. Yhdelle 5 1/4 tuuman levykkeelle mahtuu jopa 1,2
megatavua tietoa. Yksi megatavu on 1024 kilotavua eli yli
miljoona merkkiä. Käsittely-yksikössä saattaa olla myös asema
3 1/2 tuuman levykkeille. Niiden tallennuskapasiteetti on 720
kilotavua tai 1,44 megatavua. Tietoa voi levykkeillä siirtää
tietokoneesta toiseen.
Kiintolevyn tallennuskapasiteetti on suurempi kuin levykkeiden. Se on useita kymmeniä megatavuja. Lisäksi tietokone
löytää etsimänsä tiedon kiintolevyltä nopeammin kuin levykkeeltä. Kiintolevy on asennettu käsittely-yksikön sisälle,
eikä sitä voi välillä siirtää toiseen tietokoneeseen.

2.4 Mustavalkonäyttö

Oi

Kuva 2-3

Mustavalkonäyttö
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Nokian positiivinen mustavalkonäyttö on korkealuokkainen 15
tuuman näyttö, jossa merkit näkyvät mustina vaaleaa taustaa
vasten, aivan kuten paperilla. Muotoilunsa ja säädettävyytensä
ansiosta näyttö on helppo sijoittaa erilaisiin työympäristöihin.
Näyttöön kuuluva näytönohjain tulostaa tekstitilassa kerrallaan 25 riviä, pituudeltaan 80 merkkiä. Lisäksi näytön alareunassa on kolme opasteriviä. Näytönohjaimen nimi on Nokia
Display Controller (NDC).
Näytönohjain osaa myös piirrosten käsittelyn. Grafiikka- eli
piirrostilassa näytön erotuskyky on 320 x 200, 640 x 200, 720
x 348 tai 720 x 400 kuvapistettä . Kaksi ensimmäistä ovat
yhteensopivia IBM® :n värinäytönohj aimen (CGA) kanssa. 720
x 348 on Hercules-tarkkuus . 720 x 400 on erityisesti Nokian 15
tuuman positiivista näyttöä varten kehitetty.
Nokian mustavalkonäyttö täyttää tiukat ergonomiset vaatimukset. Näytön alla on jalusta, joka mahdollistaa kallistuskulman
säätämisen. Näyttö kääntyy 5 astetta alas, 20 astetta ylös ja
30 astetta kummallekin sivulle. Näyttöä on helpompi kääntää
ylös tai alas, jos samalla liikutat sitä sivusuunnassa. Näytön
etusivulla on kontrastinsäädin (ylempi) ja kirkkaudensäädin
(alempi). Virtakytkin on näytön oikeassa alakulmassa.
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2.5

MikroMikko 3

Värinäyttö

Kuva 2-4

Värinäyttö

Värinäytön mukana toimitetaan siihen kuuluva EGA (Enhanced
asennetaan
Kortti
Graphics Adapter) -näytönohjainkortti.
valmiiksi paikalleen tehtaalla. Kortilla on 256 kilotavua
graf iikkamuistia.
Näytön halkaisija on 14 tuumaa. Värinäytön virtakytkin ja
säätimet ovat edessä alhaalla. Niiden järjestys on vasemmalta
oikealle: virtakytkin, kontrastinsäädin ja kirkkaudensäädin.
Virtakytkimen oikealla puolella on lisäksi sen merkkivalo.
Näytönohjaimessa on sekä tekstitila että grafiikka- eli piirrostila. Tekstitilassa näyttöön mahtuu 25 riviä, joiden pituus
on 80 merkkiä. Värigrafiikkatilassa näytön erotuskyky on 640 x
350 kuvapistettä . Tilan vaihtamisesta huolehtivat sovellusohjelmat. Näytönohjaimen väripaletissa on yhteensä 64 väriä, ja
näyttöön voi samanaikaisesti valita niistä 16.
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2.6

Järjestelmä - 7

Näppäimistöt

■■■■■■

NokT I

Kuva 2-5

Nokia 100 -näppäimistö

MikroMikko 3:een on
tarjolla
kaksi
Nokia-näppäimistöä :
Nokia 102 ja Nokia 100. Kuvassa 2-5 on Nokia 100.
Molemmissa näppäimistöissä on tavalliset kir joitusnäppäimet ,
erillinen numeronäppäimistö sekä joukko
erikoisnäppäimiä,
jotka
helpottavat komentojen suorittamista. Näppäimet on
jaettu tummiin ja vaaleisiin käytön helpottamiseksi.
Näppäimet on Nokia 100:ssa sijoitettu hieman eri tavalla kuin
Nokia 102: ssa. Lisäksi edellisessä on kaksi näppäintä vähemmän
kuin jälkimmäisessä. Samat toiminnot ovat kuitenkin käytettävissä molemmissa Nokia-näppäimistöissä (myös kaikki Nokian
omat lisätoiminnot).
Erikoisnäppäimiin kuuluvat F-näppäimet ja Nokian S-näppäimet
eli valintanäppäimet . F-näppäimet ovat tavallisia toimintonäppäimiä. Valintanäppäimet ovat Nokian lisäämä ominaisuus. Ne
helpottavat
komentojen syöttämistä. Valintanäppäimet ovat
Nokia 100: ssa näppäimistön yläreunassa. Nokia 102: ssa ne on
sijoitettu F-näppäimiin. Valintanäppäimien käyttöön palataan
myöhemmin .
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Molemmissa näppäimistöissä
on takana säätöjalat,
joiden avulla
muutetaan näppäimistön
kallistuskulmaa.
Kaikki näppäimet
ovat
toistavia; ne toistavat kirjoitusmerkkiä
tai toimintoa, kunnes
näppäin vapautetaan.
Tämän käsikirjan
liitteessä B luetellaan näppäimet j a selitetään lyhyesti, mihin
erikoisnäppäimiä
käytetään.
Liitteessä
kerrotaan myös Nokia-näppäimistöj en välisistä eroista. Suosittelemille, että tutustut liitteeseen B huolellisesti,
ennen kuin
siirryt seuraavaan lukuun.

2.7

Kirjoitin

Nokia
tukee MikroMikko 3:een useita erimallisia kirjoittimia.
Sopivan kirjoittimen
valintaan vaikuttaa esimerkiksi tulostettavan tekstin määrä j a haluttu
tulostusjälki.
Yhteiskäytössä
olevan
kirjoittimen
täytyy
luonnollisesti
olla tehokkaampi
kuin työasemakohtaisen
kirjoittimen.
Matriisikir joittimessa
merkit
syntyvät
pienistä
pisteistä.
Tulosteen
laatu riippuu pisteiden ja merkkimatriisin
koosta.
Merkit voidaan
kirjoittaa
myös
esimerkiksi
kir j asinkiekon,
mustesuihkun
tai
lasersäteen
avulla. Laserkir joittimet ovat
erittäin monipuolisia,
nopeita j a hiljaisia. Ne sopivat
hyvin
yhteiskäyttöön .
Lisää
tietoa
kirjoittimista
Nokia- j älleenmyyj ältäsi .

2.8

saat suoraan

Nokialta

tai omalta

Käyttöjärjestelmä

MikroMikko 3:n käyttöjärjestelmän
nimi on MS-DOS® , j a sen
on
kehittänyt
amerikkalainen
Microsoft® -niminen yritys. MS-DOS on
itse
asiassa
lyhenne,
joka
tulee
sanoista
Microsoft Disk
Operating System. Käyttöjärjestelmä
on laitteistoon
kiinteästi
kuuluva ohjelmistotuote.
Se on joukko ohjelmia, jotka
yhdessä
toimivat tulkkina sinun j a tietokoneen
välillä.
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Käyttöjärjestelmä ohjaa tietokoneen toimintaa. Käyttöjärjestelmä lukee tietoa levykkeeltä muistiin ja tallentaa sen
halutessasi takaisin levykkeelle. Käyttöjärjestelmä
pitää
tiedon järjestyksessä. MS-DOSin lisäksi käyttö j ärjestelmälevykkeellä toimitetaan käyttöjärjestelmään kuuluvat varusohjelmat. Varusohjelmia ovat ulkoiset komennot, laiteohjelmat ja
lisäohjelmat. Niistä kaikista puhutaan tuonnempana.
MS-DOS
toimitetaan käyttöoikeussopimuksen ehdoin. Käyttöoikeussopimus on levykkeen mukana. Tutustu sopimuksen ehtoihin
huolellisesti. Olet vastuussa mahdollisista väärinkäytöksistä.

2.9

Käyttöoppaat

MikroMikko 3:n mukana toimitetaan kaksi käyttöopasta: MikroMikko 3 Käsikirja (tämä opas) sekä englanninkielinen Nokia
ASC/AWS User’s Reference Manual. Erikseen on myös mahdollista
tilata Nokia MS-DOS Programmer’s Reference Manual. Alla kerrotaan käyttöoppaista lyhyesti.

2.9.1

MikroMikko 3 Käsikirja

Käsikirja on tarkoitettu kaikille MikroMikko 3:n käyttäjille.
Siinä selvitetään järjestelmän kokoaminen, kaapelointi, käyttöjärjestelmän
käynnistäminen,
tietojen järjestäminen ja
tavallisten komentojen antaminen. Käsikirja sisältää perustiedot, joita sovellusohjelmien ajamisessa tarvitaan. Käsikirjassa tiedot on järjestetty siten, että se soveltuu myös vastaalkajille. Käsikirjan ensimmäisessä luvussa on annettu hyödyllisiä ohjeita sen käytöstä.
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2.9.2

Nokia RSC/AWS User's Reference Manual

User's Reference Manual täydentää Käsikirjaa. Siinä kerrotaan
melko yksityiskohtaisesti sellaisista MikroMikon ominaisuuksista, joita ei voida tyhjentävästi käsitellä Käsikirjassa.
Esimerkki valaisee asiaa: Käsikirjassa selvitetään komennot,
jotka sovellusohjelmia käyttävän on syytä tuntea. User's
Reference Manual sisältää aakkosellisen luettelon kaikista
komennoista ja selvityksen niiden käytöstä.
User's Reference Manual on raskaslukuisempi kuin Käsikirja.
"Tavallinen" käyttäjä ei kaikkia sen sisältämiä tietoja missään vaiheessa edes tarvitse. Tutustu aluksi huolellisesti
Käsikirjaan. Vähitellen opit huomaamaan, milloin User's Reference Manualista on sinulle hyötyä. User's Reference Manualin
ensimmäisessä luvussa kerrotaan sen käytöstä.
MikroMikko 3:11a ja MikroMikko 3TT:llä on yhteinen User's
Reference Manual. Nokia ASC on MikroMikko 3:n kansainvälinen
nimi. Nokia AWS on MikroMikko 3TT:n kansainvälinen nimi.

2.9.3

Nokia MS-DOS Programmer's Reference Manual

Programmer's Reference Manual on tarkoitettu sovellusohjelmien
kirjoittajille. Siinä käsitellään esimerkiksi käyttö j ärjestelmäkutsuja ja laiteohjelmia. Jos käytät tietokonettasi ainoastaan sovellusohjelmien ajamiseen, et tarvitse tätä opasta.

2.10

Sovellusohjelmat

MikroMikko 3:een on saatavissa runsaasti sovellusohjelmia.
Tarjolla on ohjelmia esimerkiksi taulukkolaskentaan, tekstinkäsittelyyn, kirjanpitoon ja ohjelmien kirjoittamiseen. Voit
ostaa niitä suoraan Nokialta, Nokia-j älleenmyyj ältäsi tai
muilta toimittajilta.
Jos ostat ohjelmia, joita Nokia ei tue, saattaa myyjä tarvita
joitakin teknisiä tietoja MikroMikosta. Varmista, että ohjelma
toimii käyttämässäsi laitekokoonpanossa, ja pyydä ohjelmaa
varten tarkat asennusohjeet.
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3.1 Yhteenveto
Ennen kuin voit aloittaa varsinaisen työskentelyn, sinun
täytyy liittää näyttö, mahdollinen kirjoitin ja näppäimistö
käsittely-yksikköön. Sen jälkeen voit liittää MikroMikkosi
sähköverkkoon ja testata, että olet tehnyt kaapeloinnin oikein. Jos et ole atk-ammattilainen, on todennäköistä, että
joku toinen tekee kaapeloinnin puolestasi. Älä kuitenkaan
säikähdä, jos joudut tekemään sen itse. Ohjeita noudattamalla
selviät siitä kyllä. Kaapeloinnin hankalin vaihe on kirjoittimen liittäminen käsittely-yksikköön. Jos sinulla ei ole lainkaan aikaisempaa kokemusta, turvaudu asiantuntijan apuun,
jotta saisit kirjoittimen varmasti toimimaan. Tutustu huolellisesti myös kaikkiin kirjoittimen mukana tuleviin ohjeisiin.

VAROITUS
Varmista, että käsittely-yksiköstä ja
näytöstä on kytketty virta pois. Käsittely-yksikön
virtakytkin
sijaitsee
takapaneelin oikeassa reunassa. Virta on
katkaistu, kun kytkin on asennossa "0"
ja
etupaneelin
avain
on asennossa
"STOP". Varmista sen
jälkeen,
että
näytöstä on katkaistu virta. Sekä mustavalko- että värinäytössä on oma virtakytkin. Jos sinulla on kirjoitin, varmista, että myös siitä on kytketty virta
pois. Tämän ohjeen noudattamatta jättämisestä saattaa
seurata
laitteiston
vioittuminen .
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3

3.2 Kaapelointi
Kuvassa 3-1 näkyy käsittely-yksikön takapaneeli. Virtakytkin
ja liittimet on numeroitu.

e

1
2
3
4

Käsittely-yksikön virtakytkin
Liitin käsittely-yksikön virtajohdolle
Liitin näytön virtajohdolle
Rinnakkaisportti 1

5

Sarjaportti

1

6

Sarjaportti

2

7
8

Liitin Nokia 102 -näppäimistölle
Liitin Nokia 100 -näppäimistölle

9

Liitin näytölle (kuvassa

Kuva 3-1

NDC-näytönoh jäin)

Käsittely-yksikön takapaneeli

Tekstin suluissa olevat numerot viittaavat kuvan
miin.
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1.

Liitä ensin näyttö näytönohjaimeen (9). Kuvan 3-1 käsittely-yksikössä on
NDC-näytönohj ain
mustavalkonäyttöä
varten. Jos sinulla on värinäyttö, käsittely-yksikköön on
tehtaalla asennettu EGA-näytönohj ain.

2.

Jos sinulla on kirjoitin, liitä se seuraavaksi käsittelyyksikköön. Kirjoitin liitetään rinnakkaisporttiin ( 4 ) tai
jompaankumpaan sarjaporttiin ( 5 tai 6). Kirjoittimen
liittäminen on kaapeloinnin vaativin työvaihe. Jos sinulla ei ole lainkaan aikaisempaa kokemusta, suosittelemme,
että turvaudut asiantuntijan apuun. Liitä kirjoittimen
virta johto pistorasiaan.
Vapaaseen sarjaporttiin voi liittää myös ohjausrasian eli
hiiren.

3.

Liitä seuraavaksi näppäimistö. Liitä näppäimistön kaapeli
käsittely-yksikön taakse. Nokia 102: Ile ja Nokia 100: Ile
on käsittely-yksikössä oma liitin ( 7 ja 8). Jos sinulla
on Nokia 100 -näppäimistö ja mustavalkonäyttö,
voit
liittää näppäimistön myös suoraan näyttöön. Liitin on
mustavalkonäytön takana.
Näppäimistön vaihtaminen myöhemmin on mahdollista, mutta
se
edellyttää käsittely-yksikön kannen avaamista ja
kahden hyppyvalitsimen siirtämistä toiseen asentoon. Ota
tarvittaessa yhteys Nokia-huoltoon. Takuu raukeaa, jos
avaat käsittely-yksikön kannen itse.

4.

Liitä käsittely-yksikön virtajohdon toinen pää käsittelyyksikköön ( 2 ) ja toinen maadoitettuun
pistorasiaan.
Jännite ja tehontarve selviävät takapaneelin arvokilvestä.

5.

Liitä näytön virtajohdon toinen pää
käsittely-yksikköön (3).
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Virran kytkeminen

Seuraavaksi sinun
loinnin oikein.

kuuluu

varmistaa, että olet tehnyt kaape-

1.

Poista pahvinen kul jetussuojus levykeasemasta. Jos suojus
on asemassa kun virta kytketään, näyttöön tulee virheilmoitus .

2.

Paina käsittely-yksikön virtakytkin asentoon "I". (Kytkimen
I-merkin
puoleisen pään tulee siis olla alaasennossa. )

3.

Kytke näyttöön virta. Sekä mustavalko- että
virtakytkin on näytön alareunassa edessä.

4.

Käännä käsittely-yksikön
asentoon.

värinäytön

etupaneelissa oleva avain RUN-

HUOM! Jos käännät avaimen KEYLOCK-asentoon, näppäimistö
lukittuu ja näyttöön tulee virheilmoitus. Näppäimistö
vapautetaan kääntämällä avain RUN-asentoon .
5.

Avaimen kääntäminen RUN-asentoon käynnistää automaattisen
käynnistystestin. Testin lopuksi kuuluu äänimerkki . Jos
laitteisto antaa vain yhden lyhyen äänimerkin, voit
luottaa siihen, että laitteisto toimii asianmukaisesti.
Jos laitteisto antaa useita peräkkäisiä äänimerkkej ä,
käynnistystesti on löytänyt virheen. Tällöin näyttöön
tulostuu todennäköisesti myös virheilmoitus. Käynnistystestin virheilmoituksista kerrotaan 11. luvussa.

6.

Jos näyttö pysyy pimeänä, säädä näytön kontrasti ja
kirkkaus. Nämä säädöt on hyvä tehdä joka tapauksessa,
koska siten voit huomattavasti vähentää silmiesi rasittumista.
Kontrastinsäätimellä säädetään tekstin tummuus. Kirkkaudensäätimellä säädetään koko näytön kirkkaus. Mustavalkonäytössä säätimet ovat oikeassa etureunassa; kontrastinsäädin on ylempi, kirkkaudensäädin alempi. Värinäytössä
säätimet ovat näytön alareunassa. Niiden järjestys on
vasemmalta
oikealle: (virtakytkin), kontrastinsäädin,
kirkkaudensäädin .
Jos haluat muuttaa värinäytön kontrastia, vedä kontrastinsäätimen nuppi yläasentoon (suoraan itseäsi kohden).
Säädä kontrasti ja jätä säädin yläasentoon. Jos painat
sen takaisin ala-asentoon, alkuperäinen kontrasti palautuu automaattisesti.
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7.

Jos näyttö edelleen pysyy täysin pimeänä, on todennäköistä, että kaapeloinnissa on sattunut virhe. Palaa tämän
luvun alkuun ja tarkista kaapelointi. Varmista myös,
ettei mikään käyttämistäsi pistorasioista ole viallinen.
Jos et kaikesta huolimatta saa järjestelmää toimimaan,
ota yhteys Nokia-huoltoon.

8.

Jos sinulla on kirjoitin, kytke siihen virta viimeiseksi.
Kun testaat kirjoitinta, noudata kirjoittimen käyttöoppaassa annettuja ohjeita.

9.

Kun lopetat, katkaise ensin virta kirjoittimesta. Käännä
käsittely-yksikön avain STOP-asentoon . Katkaise virta
näytöstä .

Normaalisti sinun ei tarvitse katkaista käsittely-yksiköstä
virtaa painamalla takapaneelin virtakytkintä . Voit
antaa
kytkimen olla "I "-asennossa; avaimen kääntäminen STOP-asentoon
riittää.

3.4

Järjestelmän laajentaminen

MikroMikko
3
on mukautumiskykyinen tietokonejärjestelmä.
Oletetaanpa, että sinulla on käsittely-yksikkö, jossa on kaksi
levykeasemaa sekä lisäksi mustavalkonäyttö ja Nokia 102 -näppäimistö. Jos myöhemmin huomaat tarvitsevasi lisää tallennuskapasitettia, voit hankkia kiintolevyn. Haluat todennäköisesti
tulostaa luomiasi tiedostoja paperille. Valittavanasi
on
useita Nokian tukemia kirjoitinmallej a. Jos laadit paljon
erilaisia kaavioita ja taulukoita, värinäytöstä saattaa olla
sinulle hyötyä. Jos työsi edellyttää yhteydenottoja toisiin
tietokoneisiin puhelinlinjoja pitkin, MikroMikko 3 osaa senkin
taidon. Järjestelmää on mahdollista laajentaa myös lisäämällä
sen muistikapasiteettia.
Kun mikrotietokoneeseen lisätään muistia tai siihen liitetään
uusi oheislaite, tarvitaan käsittely-yksikköön yleensä laajennuskortti. MikroMikko 3:n käsittely-yksikössä on kuusi vapaata
korttipaikkaa laajennuskorteille. Huomaa, että kirjoitin ei
tarvitse laajennuskorttia.
Laaj ennuskortin asentaminen edellyttää aikaisempaa kokemusta
ja hyviä perustietoja. Suosittelemme, että turvaudut asiantuntijan apuun. Jos avaat käsittely-yksikön kannen, olet itse
vastuussa mahdollisista vahingoista.
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4.1

Yhteenveto

Olet varmaan jo valmis aloittamaan! Tässä luvussa selvitetään,
miten työskentely MikroMikko 3:11a aloitetaan. Luku on erittäin tärkeä, ja sinun pitäisikin noudattaa kaikkia ohjeita
huolellisesti. Jotta MikroMikko ymmärtäisi sinua, ensimmäinen
tehtäväsi on ladata MS-DOS-käyttöjärj estelmä. MS-DOSin lataaminen tarkoittaa, että tietokone lukee MS-DOSin muistiinsa.
Suoritat SETUP-nimisen ohjelman, joka tarkistaa, että MSDOSilla on oikeat tiedot laitteistosta. Koska tietokonetta ei
ilman MS-DOSia voi lainkaan käyttää, opetamme sinua tekemään
alkuperäisistä levykkeistä varmuuskopiot. Sen jälkeen suoritat
ALOITUS-nimisen ohjelman, joka tekee MikroMikkosi käyttövalmiiksi. Lopuksi katsomme, mitä MS-DOS-levyke itse asiassa
sisältää.

4.2

Uusia sanoja

Kuten olet huomannut, tietokoneiden ympärille on kasvanut
runsaasti erikoissanastoa, jota ilman tietokoneista on vaikea
puhua tai kirjoittaa. Nyt sinun on jälleen hyvä aika kasvattaa
sanavarastoasi .
Olet todennäköisesti kuullut puhuttavan ohj elmista . Ohjelma on
jollakin ohj elmointikielellä kirjoitettu ohje, joka kertoo
tietokoneelle, mitä sen pitää tehdä ja miten. Ohjelmat ohjaavat kaikkea tietokoneen toimintaa pienimpiä yksityiskohtia
myöten. Kun tietokone lukee levykettä, se suorittaa ohjelman,
joka kertoo sille, miten levykettä luetaan. Ohjelmien yhteydessä puhutaan usein datasta. Data tarkoittaa tietoa . Esimerkiksi kirjeet ja raportit ovat tekstinkäsittelyohjelman dataa.
Ohjelmat ja data tallennetaan tiedostoihin. Tiedostot nimetään, jotta tietokone löytäisi ne myöhemmin tallennusvälineeltä. Jos haluat tietokoneen suorittavan tehtävän, sinun on
annettava komento . Komennot ovat ohjelmien nimiä. Kun annat
komennon, tietokone suorittaa samannimisen ohjelman.
Tiedostojen käsittelemisen helpottamiseksi levykkeille
ja
kiintolevylle voi luoda hakemistoja. Hakemistot muodostavat
hakemistopuun . Hakemistojen luominen selvitetään perusteellisesti tämän käsikirjan loppupuolella. Toistaiseksi riittää,
että tiedät hakemistojen olevan erillisiä alueita, joihin
tallennetaan sekä tiedostoja että toisia hakemistoja.
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MikroMikko 3:ssa on kaksi eri toimintatilaa . Osaksi juuri
niiden ansiosta MikroMikko 3 on niin joustava järjestelmä.
Toimintatilojen nimet ovat perustila ja MikroMikko 2 -tila.
Useimmat sovellusohjelmat toimivat perustilassa. MikroMikko 2
-tilassa voit myös käyttää hyväksi eräitä Nokian lisäominaisuuksia, esimerkiksi valintanäppäimiä SI - S8. MikroMikko 2
sovellusohjelmien
helpottavat
erikoisominaisuudet
-tilan
käyttöä .

4.3

SETUP-tarra

Käsittely-yksikön takapaneelissa on SETUP-tarra. Siihen on
merkitty tietoja, joita tarvitset SETUP-ohjelmaa ajaessasi.
Kopioi tiedot tarraa esittävään kuvaan 4-1 nyt, jotta sinun ei
ohjelman suorituksen aikana tarvitsisi liikuttaa käsittely-yksikköä. Tyhjennä levykeasemat ja käännä käsittely-yksikön
avain STOP-asentoon, ennen kuin siirrät käsittely-yksikköä.
Muuten levykkeesi tai kiintolevysi saattaa vahingoittua.

S e t u p i n f o r m a t i o n ____________________
B:

Diskette
Drives
Fixed Disk
Drive

/

Display
Type

A/ $

c:

Bas«

Memory

X',L ,

/

Ext.

.

cW-

b ■'

Co
Kuva 4-1

SETUP-tarra
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Tarvitset tarrasta seuraavat tiedot:
"Diskette drives" tarkoittaa levykeasemia A ja B. Tarraan on
merkitty levykeasemien tyyppi.
"Fixed disk drives" tarkoittaa kiintolevyä. Tarraan on merkitty tyyppi ja tallennuskapasiteetti.
"Memory" tarkoittaa muistin kokoa.
"Display type" tarkoittaa näytönohjainta.

4.4 MS-DOSin käynnistäminen levykkeeltä
Tässä kappaleessa kerrotaan, miten MS-DOS-käyttöj ärj estelmä
käynnistetään eli ladataan tietokoneen muistiin. MS-DOS-levykkeet toimitetaan jokaisen MikroMikko 3:n mukana. Käsittele
levykkeitä erittäin varovasti. Älä työnnä niitä levykeasemaan
väkisin. Noudata ohjeita tarkasti.
Aseta käsittely-yksikkö siihen asentoon, jossa aiot sen pitää,
siis joko pystyasentoon jalkojen varaan tai vaaka-asentoon
pöydälle. Aseta näyttö ja näppäimistö sellaiseen asentoon,
että sinun on hyvä työskennellä.
1.

Kytke käsittely-yksikköön
"I "-asentoon.

virta

painamalla virtakytkin

2.

Kytke näyttöön virta.

3.

Käännä käsittely-yksikön
RUN-asentoon.

4.

Työnnä MS-DOS-levyke 1/2 levykeasemaan A. Jos sinulla on
kaksi levykeasemaa ja käsittely-yksikkö on pystyasennossa, A-asema on vasemmalla.

etupaneelissa

oleva

avain

Työnnä levyke asemaan kuvan 4-2 mukaisesti. Varmista,
että levyke on samassa asennossa kuin kuvassa. Sulje
sitten
levykeasema kääntämällä levykeasemassa olevaa
vipua 90 astetta myötäpäivään.
5.

Kun haluat poistaa levykkeen asemasta, käännä lukitusvipua 90 astetta vastapäivään ja vedä levyke ulos. ( 3 1/2
tuuman levykeasemista kerrotaan levykkeitä käsittelevässä
luvussa. )
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e
&

Kuva 4-2
6.

5 1/4 tuuman levykkeen asettaminen A-asemaan

Tietokone hakee levykettä A-asemasta käynnistystestin
jälkeen. Jos levyke ei ole asemassa, näyttöön tulostuu
virheilmoitus. Aseta levyke asemaan ja paina | F1 |, niin
kuin näytössä kehotetaan.
Voit työntää levykkeen asemaan jo käynnistystestin aikana. Muista sulkea levykeasema. Tällöin MikroMikko alkaa
lukea levykettä automaattisesti testin jälkeen. Levykeaseman valo syttyy ja asemasta kuuluu surinaa, kun laite
lukee levykettä. Näyttöön ilmestyy hetken kuluttua seuraava teksti:
MS-DOS version 3.20
Copyright 1981.82,83.84.85

Microsoft Corp.

IOSYS version 2.00
Copyright 1987 Nokia Information

Systems

A>echo off
Copyright ( c ) 1987 Nokia Information

Systems,

All Rights Reserved

National Keyboard Driver. Version 2.0
A>
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Olet nyt MS-DOSin komentotasolla.
A> on käyttö j ärj estelmäkehote. Kun kehote on näytössä, voit
antaa tietokoneelle MS-DOS-komentoja. Komennon suorituksen
ajaksi kehote häviää näytöstä. Kehotteesta puhutaan lisää
myöhemmin. Kehotteen vieressä näkyy vilkkuva alaviiva, jota
sanotaan kohdistimeksi. Kohdistin osoittaa kulloisenkin kirjoituskohdan näytössä.
Kytke käyttöjärjestelmän latauksen jälkeen virta myös kirjoittimeen, jos sinulla on kirjoitin. Kun testaat kirjoitinta,
tutustu huolellisesti sen mukana saamiisi ohjeisiin.
Virran katkaiseminen selitetään tämän luvun viimeisessä kappaleessa.

4.5 SETUP-ohjelman ajaminen
SETUP on MS-DOSin lisäohjelma, jolla tallennetaan tiedot
laitteistosta. Ilman SETUPia MS-DOS ei tietäisi, mitä osia
järjestelmään kuuluu (kuinka monta levykeasemaa siinä on, onko
se varustettu kiintolevyllä jne.).
Käynnistystesti saattaa antaa virheilmoituksen, joka pyytää
sinua ajamaan SETUP-ohjelman . Jatka käynnistystestin suorittamista painamalla | F1 |, niin kuin ohjelma neuvoo. Aja SETUP
tällaisessa tapauksessa heti käynnistystestin jälkeen.
Siinäkin tapauksessa, ettei sinun juuri nyt tarvitsisi tehdä
muutoksia SETUPin tietoihin, suosittelemme, että ajat ohjelman
kerran läpi.
SETUP-ohjelma on ajettava uudestaan, jos laitteiston kokoonpanoa muutetaan.
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4.5.1 SETUP-ohjelman päävalikko
Oletamme,
että olet
ohjeita tarkasti.

ladannut

käyttöjärjestelmän.

Noudata

1.

Varmista, että MS-DOS-levyke 1/2 on edelleen A-asemassa.

2.

Anna seuraava komento. Älä kirjoita kehotetta.
A >setup | RET |
Nokia 102 -näppäimistöön RET on merkitty 4— L RET-näppäimen käyttö selitetään näppäimistöliitteessä .
Näyttöön tulee SETUP-ohjelman päävalikko:
NOKIA ASC/AWS SETUP UTILITY V2. 1
Current Date:............... 10-31-1987
Current Time:............... 14:50:54
Diskette Drive A:...........
Diskette Drive B:...........
Fixed Disk Drive C:
.........
Fixed Disk Drive D:.........
System Base Memory:
.........

High Capacity (1.2MB)
3.5" (1.44MB)
TYPE: 12
Not Installed
640KB

Extension Memory:........... 384KB
Primary Display Type:
....... Color Graphics (80 columns)

Tehtäväsi on tarkistaa valikon kaikki rivit. Siirry
riviltä toiselle nuolinäppäimillä. Kun siirryt riviltä
toiselle, seuraa valikon alle tulostuvia ohjeita.
3.

"Current date" tarkoittaa päivämäärää. Syötä oikea päivämäärä tälle riville numeroin (mm=kuukausi, dd=päivä,
year=vuosi ). Jos tänään olisi huhtikuun 18. päivä 1987,
kirjoittaisit 04-18-87. Siirry seuraavalle riville.

4.

"Current time" tarkoittaa kellonaikaa.
Syötä
oikea
kellonaika
tälle
riville
(hh=tunnit,
mm=minuutit,
ss=sekunnit ). Jos kello olisi tasan 14.00, kirjoittaisit
14:00.
Sekunteja ei välttämättä tarvitse ilmoittaa.
Siirry seuraavalle riville.
Tietokoneen kello asetetaan kesä- tai talviaikaan
kuvatulla tavalla SETUP-ohjelman avulla.

5.

yllä

"Diskette drive A" tarkoittaa levykeasemaa A. Tarkista,
että levykeaseman tyyppi on sama kuin tarrassa. Muuta se
tarvittaessa. Etsi oikea vaihtoehto nuolinäppäimillä.
Siirry lopuksi seuraavalle riville.
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6.

"Diskette drive B" tarkoittaa B-asemaa. Tarkista B-aseman
tyyppi samalla tavalla. Jos sinulla ei ole toista levykeasemaa, tällä rivillä pitäisi lukea "not installed".
3 1/2
tuuman levykeasemaa voi käyttää joko B-asemana tai
ulkoisena levykeasemana.
Suosittelemille, että käytät
sitä
B-asemana.
Myöhemmin
kerrotaan, miten voit tarvittaessa
muuttaa sen ulkoiseksi. Jos toinen levykeasemasi
siis
on
3 1/2
tuuman
asema,
ilmoita
sen
tyyppi tällä SETUPin
rivillä (katso esimerkki).

7.

"Fixed disk drive
C" tarkoittaa
kiintolevyä.
Tarkista
kiintolevyn
tyyppi tarrasta. "Not installed" tarkoittaa,
ettei käsittely-yksikössä
ole kiintolevyä.

8.

"Fixed disk drive D" tarkoittaa toista
kiintolevyä.
sitä ei ole, rivillä pitäisi lukea "not installed".

9.

"System
base
memory"
j a "extension memory" ilmoittavat
muistin koon. Siirry ensin riville "system
base
memory"
j a sen
jälkeen
riville "extension memory". Kummallekin
riville tulee automaattisesti
oikea vaihtoehto.

Jos

10.

"Primary display type" tarkoittaa ensisijaista
näytönohjainta.
Jos
sinulla
on Nokian positiivinen
mustavalkonäyttö, valitse "color graphics ( 8 0 columns)". Jos sinulla on Nokian värinäyttö, valitse "EGA".

11.

Olet tarkistanut
SETUP-ohj elman tiedot.
Paina | END |.
SETUP
tallentaa tiedot CMOSRAM-muistiin.
MS-DOS latautuu
uudelleen. Samalla MS-DOS lukee mahdollisesti
muuttuneet
SETUP-tiedot.

Kun käyttöjärjestelmä
ladataan muistiin, se kysyy aina ensimmäiseksi, ovatko näyttöön tulostuva päivämäärä
j a kellonaika
oikein.
Ne ovat
oikein,
jos
syötit SETUP-ohj elmaan oikean
päivämäärän j a kellonajan.
Pelkkä | RET | riittää
tällöin
vastaukseksi.
Jos
päivämäärä
j a kellonaika
eivät ole oikein,
sinun pitäisi syöttää oikea päivämäärä j a kellonaika
SETUP-ohjelmaan.
Oikea päivämäärä j a kellonaika tarvitsee syöttää vain
kerran,
sillä virran
katkaiseminen
ei vaikuta
tietokoneen
sisällä
olevaan
kelloon
j a kalenteriin.
Jos
laitteesta
kuitenkin
katkaistaan
virta
hyvin pitkäksi aikaa, kello lopulta pysähtyy. Kun laite käynnistetään
uudelleen, on myös
SETUP-ohj elma
ajettava
uudelleen.
On tärkeää, että MS-DOS on selvillä päivästä j a kellonajasta.
Se käyttää
niitä
eräiden
komentojen
suorituksessa
hyväkseen.
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4.6

Varmuuskopion tekeminen MS-DOSista

MS-DOS-levykkeet ovat sinulle hyvin tärkeät, sillä ilman niitä
MikroMikko 3 ei toimi. Jos vahingossa teet levykkeet käyttökelvottomiksi tai hukkaat ne, työskentelysi keskeytyy. Sen
vuoksi on tärkeää, että teet MS-DOS-levykkeistä varmuuskopiot.
Säilytä alkuperäisiä levykkeitä turvallisessa paikassa, suojassa pölyltä, kuumuudelta ja kosteudelta. Jos kopio vioittuu
tai katoaa, voit tehdä alkuperäisistä levykkeistä uuden kopion.
Ennen kuin aloitat kopioinnin, lue ohjeet ensin kokonaan,
jotta et vahingossa tee alkuperäisiä levykkeitä käyttökelvottomiksi. Tarvitset kopiointia varten kaksi tyhjää 1,2 megatavun levykettä (esimerkiksi Nokia M-2HD tai vastaava).
Kopiointi suoritetaan DISKCOPY-nimisellä komennolla. Tästä
komennosta kerrotaan lisää levykkeitä käsittelevässä luvussa.
Valitse kahdesta seuraavasta kappaleesta se, joka vastaa omaa
laitteistoasi. Noudata ohjeita tarkasti. Oletamme, että olet
käynnistänyt MS-DOSin.

4.6.1

Kahden levykeaseman järjestelmät

Jos laitteistosi on varustettu yhdellä levykeasemalla tai jos
toinen levykeasema on 3 1/2 tuuman levykkeille, siirry seuraavaan kappaleeseen.
1.

Varmista, että MS-DOS-levyke 1/2 on edelleen A-asemassa.

2.

Kun näytössä on MS-DOSin kehote, kirjoita seuraava komento:
A>diskcopy a: b: | RET |
Huomaa välilyönnit. Älä kirjoita kehotetta.

3.

Näyttöön tulee seuraava ilmoitus:
Insert SOURCE diskette in drive A:
Insert TARGET diskette in drive B:
Press any key when ready . . .
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SOURCE
tarkoittaa
kopioitavaa
levykettä, TARGET tyhjää
levykettä. Levykkeiden tyypin on oltava sama j a tallennuskapasiteetin
1,2 megatavua. TARGET-levykkeellä
mahdollisesti olevat tiedot tuhoutuvat kopioinnin
aikana.
4.

Työnnä
tyhjä levyke B-asemaan j a paina sen jälkeen
kin kir joitusnäppäintä.
Kopiointi alkaa.
Näyttöön
ilmoitus :

jotatulee

Copying 80 tracks
15 Sectors/Track, 2 Side(s)

Jos käytät kopiointiin
pohjustamatonta
pohjustaa sen kopioidessaan.
Näyttöön

levykettä, ohjelma
tulee ilmoitus:

Formatting while copying.. .

5.

Kun
kopiointi
on päättynyt, B-asemassa oleva levyke on
identtinen kopio A-asemassa olevasta levykkeestä.
Poista
B-asemassa
oleva
levyke asemasta. Varusta kopio nimilapulla, johon
olet
tarkasti
jäljentänyt
kaikki
tiedot
MS -DOS -levykkeen nimilapusta.
Ohjelma

kysyy:

Copy complete
Copy another (Y/N)?

Koska sinun on vielä kopioitava
|~Y~| eli "kyllä".

MS-DOS

levyke

2/2, vastaa

6.

Näyttöön tulee jälleen kehotus asettaa SOURCE- ja TARGETlevykkeet asemiin. Poista MS-DOS-levyke
1/2 asemasta A j a
aseta
sen
tilalle
levyke
2/2. Aseta uusi tyhjä levyke
asemaan B. Kopioi levyke 2/2 samalla tavalla kuin
ensimmäinen.
Poista
kopioinnin
jälkeen
molemmat
levykkeet
levykeasemista.
Varusta kopio ehdottoman tarkalla nimilapulla.

7.

Aseta

MS-DOS

levykkeestä

1/2 tekemäsi

kopio

A-asemaan.

Kun oh j el ma kysyy, haluatko
kopioida
lisää
levykkeitä,
vastaa | N | eli "ei". DISKCOPY-ohjelman
suoritus päättyy,
ja pääset takaisin MS-DOSin komentotasolle.
Käyttöjärjestelmäkehote
tulee näyttöön.
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Nyt sinulla on täysin identtinen kopio kummastakin
vykkeestä. Käytä kopioita työssäsi.

MS-DOS-le-

Säilytä alkuperäisiä levykkeitä turvallisessa paikassa, suojassa pölyltä, kuumuudelta ja kosteudelta. Jos kopio vahingoittuu tai katoaa, voit tehdä uuden kopion alkuperäisistä
levykkeestä .

4.6.2

Yhden levykeaseman järjestelmät

Tämän kappaleen ohjeet ovat koneille,
tuuman levykeasema.
1.

joissa

on

yksi

5 1/4

Varmista, että MS-DOS-levyke 1/2 on asemassa A. Kirjoita
seuraava komento:
A>diskcopy a: a: | RET |
Huomaa välilyönnit. Älä kirjoita kehotetta.
Näyttöön tulee kehotus:
Insert SOURCE diskette in drive A:
Press any key when ready. . .

SOURCE tarkoittaa sitä levykettä, joka kopioidaan. Työnnä
MS-DOS-levyke 1/2 (SOURCE) levykeasemaan. Paina jotakin
kir joitusnäppäintä.
Kopiointi
alkaa. Näyttöön tulee
ilmoitus :
Copying 80 tracks
15 Sectors/Track, 2 Side(s)

2.

Näyttöön tulee jälleen uusi ilmoitus:
Insert TARGET diskette in drive A:
Press any key when ready . . .

TARGET tarkoittaa levykettä, jolle kopioidaan.
lennuskapasiteetin on oltava 1,2 megatavua.
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Jos käytät kopiointiin
pohjustamatonta
pohjustaa sen kopioidessaan.
Näyttöön

levykettä, ohjelma
tulee ilmoitus:

Formatting while copying.. .

3.

Poista
MS-DOS-levyke
1/2 A-asemasta. Työnnä
A-asemaan. Paina
jotakin
kir joitusnäppäintä
j atkuu .

4.

Ohjelma pyytää sinua työntämään levykeasemaan
kummankin levykkeen, kunnes koko MS-DOS-levyke
tu. Varo sekoittamasta
levykkeitä keskenään.

5.

Kun kopio

on valmis,

ohjelma

tyhjä levyke
. Kopiointi
vuorotellen
on kopioi-

kysyy:

Copy complete
Copy another (Y/N)?

Vastaa | Y | eli "kyllä”. Kopioi levyke 2/2 samalla tavalla
kuin ensimmäinen.
Noudata näyttöön tulevia ohjeita.
6.

Kun
olet
kopioinut
myös
MS-DOS-levykkeen
2/2,
aseta
levykkeestä
1/2 tekemäsi kopio A-asemaan. Vastaa | N | eli
"ei" kysymykseen
"Copy another (Y/N)?". Kopiointiohj elman
suoritus päättyy, j a näyttöön tulee jälleen käyttöjärjestelmän kehote.

Nyt
sinulla on täysin identtinen kopio kummastakin
MS-DOS-levykkeestä. Varusta kopiot nimitarralla,
johon
olet
tarkasti
jäljentänyt
kaikki
tiedot
alkuperäisten
levykkeiden
nimilapuista. Käytä kopioita työssäsi.
Säilytä alkuperäisiä
levykkeitä turvallisessa
paikassa,
suojassa
pölyltä,
kuumuudelta j a kosteudelta.
Jos kopio vahingoittuu tai katoaa, voit
tehdä uuden
kopion
alkuperäisistä
levykkeistä .
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NOTES.DOC-tiedoston lukeminen

MS-DOS-levykkeellä
1/2
saattaa
olla
tiedosto
nimeltä
NOTES.DOC, joka sinun pitäisi seuraavaksi lukea. Tiedostossa
on tärkeitä tietoja MS-DOSista ja MikroMikko 3:sta.
NOTES .DOC-tiedosto on levykkeellä vain, jos käyttöjärjestelmään on tullut muutoksia, jotka eivät vielä ole ehtineet
uusiin käyttöoppaisiin. Jos tiedostoa ei ole levykkeellä, MSDOS antaa virheilmoituksen.
Varmista ensin, että MS-DOS-levyke 1/2 on edelleen A-asemassa.
Kirjoita:
A>more <notes.doc | RET |
Jos tiedosto ei mahdu kerralla näyttöön, paina jotakin kirjoitusnäppäintä, kun haluat siirtyä eteenpäin.

4.8

ALOITUS-ohjelman ajaminen

MS-DOS-levykkeellä 1/2 on
ALOITUS-niminen
suomenkielinen
ohjelma. Ohjelman tarkoitus on helpottaa MikroMikko 3:n käyttöönottoa. ALOITUS tekee automaattisesti eräitä tarkistuksia
ja asetuksia sekä suorittaa joukon ohjelmia. Jos laitteistossasi on kiintolevy, ALOITUS osittaa ja pohjustaa sen. Lisäksi
ALOITUS luo AUTOEXEC.BAT- ja CONFIG. SYS- tiedostot . ALOITUS-ohjelman syöttämiä arvoja on mahdollista myöhemmin muuttaa.
ALOITUS-ohjelman suorittamisen jälkeen MikroMikko 3 on käyttövalmis.
Jos olet aloitteleva käyttäjä, noudata kappaleen 4.8.1
ta. Tällöin ALOITUS toimii oletusarvojen mukaisesti.

ohjei-

Kokenut käyttäjä voi ALOITUS-ohjelman käynnistäessään käyttää
/A-valitsinta,
jolloin
kiintolevyn
osituksen
sekä
AUTOEXEC.BAT- ja CONFIG.SYS-tiedostot voi tehdä halutunlaisiksi. Tämä selostetaan kappaleessa 4.8.2.
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4.8.1

ALOITUS-ohjelma aloitelevalle

Oletamme, että olet
ta tarkasti .

ladannut

MS-DOSin

käyttäjälle
muistiin.

Noudata

ohjei-

1.

Varmista,
että
MS-DOS-levyke
1/2 on edelleen levykeasemassa
A. Käytä
alkuperäisestä
levykkeestä
tekemääsi
kopiota. Älä käytä alkuperäistä levykettä.

2.

Käynnistä

ohjelma

tällä komennolla:

A>aloitus | RET |
3.

ALOITUS tarkistaa
ton,
käyttämäsi
näyttöön tulostuu
ei vielä tarvitse

ensin MS-DOSin versionumeron,
laitteislevykkeen j a SETUP-tiedot . Tarvittaessa
virheilmoitus.
Muussa tapauksessa sinun
tehdä mitään.

4.

ALOITUS tarkistaa,
onko
käsittely-yksikköösi
asennettu
kiintolevy.
Jos kiintolevy
on jo valmiiksi ositettu j a
pohjustettu,
ohjelma kysyy, haluatko pohjustaa
kiintolevyn
C-aseman. Jos haluat tuhota kaikki C- asemassa olevat
vanhat tiedostot, vastaa "kyllä" painamalla | K |. ALOITUS
pohjustaa kiintolevyn
j a siirtyy kohtaan 6.
Jos
et halua pohjustaa kiintolevyn
C-asemaa, vastaa "ei"
painamalla | E |. Tämän jälkeen
ohjelma kysyy,
haluatko
siirtää
käyttöjärjestelmän
kiintolevylle.
Vastaa "kyllä"
tai "ei". Jos vastaat "kyllä", ohjelman suoritus
siirtyy
kohtaan 6. Muutoin ohjelman suoritus päättyy.
Jos ohjelma löytää osittamattoman
kiintolevyn,
se osittaa
levyn
noin
20 megatavun
osiin.
Näet osituksen hetken
aikaa
näytöllä.
Kiintolevyn
osittaminen
selvitetään
tarkemmin kiintolevyä
käsittelevässä
luvussa.

5.

Kiintolevyn
osituksen
jälkeen
ALOITUS lataa MS-DOSin
uudelleen. Sen jälkeen
ohjelma pohjustaa
kiintolevylle
luomansa
osat.
Pohjustaminen
saattaa kestää useita minuutteja; kesto riippuu kiintolevyn
koosta.

6.

ALOITUS
kysyy
sinulta
näppäimistösi
kansallisuutta.
Valitse näyttöön tulostuvasta
luettelosta oikeaa kansallisuutta vastaava numero. Kirjoita numero j a paina lopuksi | RET |.
Jos et tiedä näppäimistösi
kansallisuutta,
tarkista
User’s
Reference
Manualin
avulla. Kirjan
lopussa
liite, jossa on kuvat kansallisista
näppäimistöistä.
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MikroMikko 3

ALOITUS kopioi MS-DOS-levykkeen 1/2 sisällön kiintolevyn
C-asemaan. Sen jälkeen ohjelma pyytää sinua asettamaan
MS-DOS-levykkeen 2/2 asemaan A. Poista A-asemasta levyke
1/2 ja aseta sinne levyke 2/2. Paina jotakin kirjoitusnäppäintä kaksi kertaa. Kopiointi jatkuu. Lopuksi ohjelma
pyytää sinua asettamaan levykkeen 1/2 takaisin A-asemaan.
Jos koneessasi ei ole kiintolevyä, ALOITUS pyytää sinua
asettamaan MS-DOS-levykkeen 2/2 joko A- tai B-asemaan.

8.

ALOITUS kopioi antamasi kansallisuuden mukaiset näppäimistötiedostot käyttöösi ja tarkistaa saamiensa tietojen
perusteella AUTOEXEC.BAT- ja CONFIG.SYS-nimiset tiedostot. Niistä kerrotaan tarkasti User’s Reference Manualissa. ALOITUS tarkistaa näiden tiedostojen sisällön, vaikka
laitteistossasi ei olisi kiintolevyä.

9.

CONFIG.SYSiä tarkistaessaan ALOITUS luo työmuistiaseman
eli RAM-aseman. Työmuistiasema vastaa ylimääräistä levyasemaa. Koska RAM-asema nimensä mukaisesti käyttää MikroMikon RAM-muistia, siinä voi säilyttää tietoa ainoastaan
väliaikaisesti. RAM-aseman sisältö tuhoutuu, kun virta
katkaistaan tai MS-DOS ladataan uudelleen. RAM-aseman
tärkein etu on suuri nopeus. RAM-asemassa kannattaa
yleensä säilyttää muuttumattomana säilyviä tiedostoja.
Lisätietoja
löydät
User’s
Reference
Manualista
RAMDRIVE. SYS-nimisen laiteohjelman kuvauksesta.

10.

Lopuksi MS-DOS täytyy ladata uudelleen. Jos sinulla on
kiintolevy, varmista, ettei A-asemassa ole levykettä. Jos
sinulla ei ole kiintolevyä, varmista, että MS-DOS-levyke
1/2 on A-asemassa.

ALOITUS-ohjelman jälkeen MS-DOS
jälleen MS-DOSin komentotasolla.

latautuu

uudelleen.

Olet

Jos sinulla on kiintolevy, MS-DOS latautuu kiintolevyn C-asemasta. Tällöin myös kehote muuttuu. Näyttöön tulee A>:n sijaan
C:\> jos koneesi on perustilassa, tai C:Ö> jos koneesi on
MikroMikko 2 -tilassa. Käsikirjassa käytetään tästä kehotteesta kuitenkin muotoa C> yksinkertaisuuden ja selvyyden vuoksi.
Jos sinulla on kiintolevy ja MS-DOS latautuu levyn C-asemasta,
et enää tarvitse MS-DOS-levykkeitä työssäsi.
ALOITUS-ohj elma
käyttää suorituksensa aikana väliaikaisia
tiedostoja, jotka se lopuksi tuhoaa. Väliaikaisten tiedostojen
nimen alkuosa on IIIIIIII (kahdeksan I-kir j ainta ). Älä luo
itse tämännimisiä tiedostoja.
Ole varovainen, jos ajat ALOITUS-ohjelman myöhemmin uudestaan,
sillä se saattaa tehdä ei-toivottuja asetuksia.
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4.8.2 ALOITUS-ohjelma kokeneelle käyttäjälle
Oletamme,
1.

että olet

Käynnistä

ladannut

ohjelma

MS-DOSin

muistiin.

tällä komennolla:

A>aloitus /a | RET |
2.

ALOITUS tarkistaa
ton,
käyttämäsi
näyttöön tulostuu
ei vielä tarvitse

ensin MS-DOSin versionumeron,
laitteislevykkeen j a SETUP-tiedot . Tarvittaessa
virheilmoitus.
Muussa tapauksessa
sinun
tehdä mitään.

3.

ALOITUS tarkistaa,
onko
käsittely-yksikköösi
asennettu
kiintolevy.
Jos kiintolevy on jo ositettu j a pohjustettu,
ALOITUS
kysyy,
haluatko pohjustaa kiintolevyn
C-aseman.
Jos haluat tuhota kaikki siellä olevat vanhat
tiedostot,
vastaa
"kyllä" painamalla | K |. ALOITUS pohjustaa kiintolevyn C-aseman ja siirtyy kohtaan 5.
Jos et halua pohjustaa kiintolevyn
C-asemaa, vastaa
"ei"
painamalla | E |. Tämän jälkeen
ohjelma kysyy, haluatko
siirtää käyttöjärjestelmän
kiintolevylle.
Vastaa
"kyllä"
tai
"ei". Jos vastaat "kyllä", ohjelman suoritus siirtyy
kohtaan 5. Muutoin ohjelman suoritus päättyy.
Jos ohjelma löytää osittamattoman
kiintolevyn,
se
antaa
ehdotuksen
kiintolevyn
osituksesta
j a kysyy, haluatko
luoda toisenlaisen
osituksen. Osat ovat noin 20 megatavun
kokoisia. Jos haluat luoda toisenlaisen
osituksen,
vastaa
"kyllä" painamalla |~K~|. Tällöin ALOITUS
kysyy
osien
lukumäärän
j a niiden
koot. Saat lisätietoja painamalla
| F1 |. Lopuksi ohjelma näyttää sinulle valitsemasi
osituksen j a kysyy, kelpaako se sinulle.
Jos
osituksesta
ei
tullut haluamaasi, vastaa
"ei" painamalla | E |, j a anna
osien lukumäärä j a koot uudestaan.

4.

Kiintolevyn
osituksen
jälkeen
ALOITUS
lataa MS-DOSin
uudestaan j a pohjustaa kiintolevylle
luodut osat. Pohjustaminen
saattaa
kestää useita minuutteja; kesto riippuu
kiintolevyn
koosta.

5.

ALOITUS kysyy
sinulta
näppäimistösi
kansallisuutta.
Valitse näyttöön tulostuvasta
luettelosta oikeaa kansallisuutta vastaava numero. Kirjoita numero j a paina lopuksi | RET |.
Jos et tiedä näppäimistösi
kansallisuutta, tarkista
User’s
Reference
Manualin avulla. Kirjan lopussa
liite, jossa on kuvat kansallisista
näppäimistöistä.
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ALOITUS kopioi MS-DOS- levykkeen 1/2 sisällön
kiintolevyn
C-asemaan.
Sen
jälkeen
ohjelma pyytää sinua asettamaan
MS-DOS-levykkeen
2/2 asemaan A. Poista A-asemasta
levyke
1/2
j a korvaa se levykkeellä 2/2. Paina jotakin kirjoitusnäppäintä
kaksi
kertaa.
Kopiointi
jatkuu.
Lopuksi
ohjelma pyytää sinua asettamaan levykkeen 1/2 takaisin Aasemaan.
Jos
koneessasi
ei ole kiintolevyä,
asettamaan MS-DOS-levykkeen
2/2 joko

ALOITUS pyytää sinua
A- tai B-asemaan.

7.

ALOITUS luo saamiensa tietojen
mukaan
AUTOEXEC.BATja
CONFIG. SYS-tiedostot.
Ohjelma tulostaa tiedostojen
perusversiot
näyttöön ja kysyy, haluatko muuttaa niitä. Näitä
tiedostoja pääset muokkaamaan vastaamalla
’’kyllä". Editori antaa tarkemmat ohjeet tiedostojen
muuttamisesta.

8.

Lopuksi MS-DOS täytyy ladata uudelleen.
Jos
sinulla on
kiintolevy,
varmista, ettei A-asemassa ole levykettä. Jos
sinulla ei ole kiintolevyä,
varmista, että MS-DOS-levyke
1/2 on A-asemassa.

ALOITUS-ohj elman jälkeen
MS-DOS
jälleen MS-DOSin komentotasolla.

latautuu

uudelleen.

Olet

Jos
sinulla on kiintolevy,
MS-DOS latautuu kiintolevyn
C-asemasta. Tällöin myös kehote muuttuu. Näyttöön tulee A>:n sijaan
C:\> jos koneesi on perustilassa,
tai C:Ö> jos
koneesi
on
MikroMikko 2 -tilassa. Käsikirjassa käytetään tästä kehotteest a kuitenkin muotoa C> yksinkertaisuuden
ja selvyyden vuoksi.
Jos sinulla on kiintolevy j a MS-DOS latautuu
et enää tarvitse MS-DOS-levykkeitä
työssäsi.

levyn

C-asemasta,

ALOITUS-ohj elma
käyttää
suorituksensa
aikana
väliaikaisia
tiedostoja,
jotka se lopuksi tuhoaa. Väliaikaisten
tiedostojen
nimen alkuosa on IIIIIIII
(kahdeksan
I-kir j ainta ). Älä luo
itse tämännimisiä
tiedostoja.
Ole varovainen,
jos ajat ALOITUS-ohj elman myöhemmin
sillä se saattaa tehdä ei-toivottuj a asetuksia.
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4.9

MS-DOS-levykkeen sisältö

Katsotaanpa seuraavaksi, mitä MS-DOS-levykkeelle oikeastaan on
tallennettu. Menettele seuraavasti.
1.

Oletamme, että olet ladannut MS-DOSin. Jos sinulla ei ole
kiintolevyä, aseta MS-DOS-levyke 1/2 asemaan A.

2.

Kirjoita seuraava komento:
dir
Tätä komentoa sanotaan hakemistokomennoksi .

3.

Paina | RET |.

Alla on esimerkki mahdollisesta hakemistolistaukseta . Esimerkissä oletetaan, että tulostat hakemiston A-asemasta.
Volume

in drive

Directory

of

COMMAND

COM

AUTOEXEC

BAT

A is DOS

3 2 ASC

A:\

23612
31

5-01-87

12:00p

9-30-87

18:43p

AUTOEXEC

DSK

93

9-30-87

18:49p

AUTOEXEC

HDS

93

9-30-87

18:48p

LAST

SYS

4124

3-24-87

16:41p

CONFIG

SYS

67

9-30-87

18:50p

NCONFIG

SYS

211

9-30-87

18:51p

NOTES

DOC

1037

5-12-87

12:21p

SYS

<DIR>

10-01-87

9:19a

DATA

<DIR>

10-01-87

9:19a

10-01-87

9:19a

DRV

<DIR>
11L File(s)

L70496

bytes; f r e e

Luetteloon tulostuvat nimet ovat tiedostoja tai hakemistoja.
MS-DOSiin kuuluu COMMAND. COM-niminen tiedosto ja kaksi näkymätöntä tiedostoa, joiden nimet eivät tule hakemistolistaukseen.
Muut tiedostot ovat MS-DOSin ulkoisia komentoja, laiteohjelmia
tai lisäohjelmia.
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Jokaisen tiedoston tai hakemiston perässä näkyy:
tiedoston pituus tavuina,
päivä, jolloin tiedosto tai hakemisto luotiin tai jolloin
sitä viimeksi muutettiin,
kellonaika, jolloin tiedosto tai
jolloin sitä viimeksi muutettiin.

hakemisto

luotiin

tai

Hakemistolistauksessa
<DIR> tarkoittaa, että kyseessä on
hakemisto, joka sisältää lisää tiedostoja. Voit tulostaa
esimerkiksi SYS-hakemiston näyttöön seuraavalla komennolla:
dir /p \sys | RET |
Komennon merkitys on:
dir
/p
\sys
| RET |

tulosta näyttöön hakemiston sisältö
sivu kerrallaan
päähakemistossa olevasta SYS-hakemistosta
suorita komento

Näyttöön tulee SYS-hakemiston ensimmäinen sivu. Kun haluat
lukea seuraavan sivun, paina jotakin kir joitusnäppäintä . Kun
tulet hakemiston loppuun, ohjelman suoritus siirtyy takaisin
MS-DOSin komentotasolle.
Huomaa hakemiston nimen edessä oleva kenoviiva (\). Sitä
käytetään erottamaan hakemistojen nimet muista nimistä. Kenoviivan kirjoittaminen on selitetty
näppäimistöliitteessä .
MikroMikko 2 -tilassa kenoviiva näkyy isona Ö-kir j aimena .

4.10

Toimintatilat

MikroMikko
3:ssa
on
kaksi toimintatilaa: perustila ja
MikroMikko 2 -tila. Toinen kahdesta tilasta on MikroMikon
käynnistystila eli se toimintatila, johon MS-DOS siirtyy
käynnistyksen jälkeen
automaattisesti.
Käyttöjärjestelmälevykkeellä perustila on asetettu käynnistystilaksi .
Jos
haluat suorittaa jonkin MikroMikko 2: Ile kirjoitetun
ohjelman tai jos haluat muusta syystä käyttää Nokian lisäominaisuuksia (esim.
valintanäppäimet ), sinun täytyy siirtyä
MikroMikko 2 -tilaan.
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Siirry perustilasta MikroMikko 2 -tilaan komennolla:
modeset /nokia | RET |
Siirry MikroMikko 2 -tilasta takaisin perustilaan komennolla:
modeset /base | RET |
Jos kirjoitat vain:
modeset | RET |
pääset suoraan takaisin edelliseen toimintatilaan.
MODESET-komento on voimassa, kunnes MS-DOS seuraavan kerran
ladataan tai avain käännetään STOP-asentoon. Käynnistystila
muutetaan MODEDEF-ohjelmalla. MODEDEF-ohjelman käyttö selitetään User’s Reference Manuelissa.

4.11

Työskentelyn lopettaminen

MS-DOSista ei tarvitse poistua erillisellä komennolla, kun
työskentely lopetetaan. Menettele seuraavasti:
1.

Varmista, että viimeisen komennon suoritus on päättynyt.
Käyttö j ärjestelmäkehotteen
(A> tai C> ) pitäisi olla
näytössä.

2.

Tyhjennä levykeasemat.

3.

Katkaise virta kirjoittimesta.

4.

Käännä käsittely-yksikön avain STOP-asentoon.

5.

Katkaise virta näytöstä.

Säilytä levykkeitä omissa suojuksissaan, kun ne eivät ole
käytössä. Käsittele levykkeitä luvun 6 ohjeiden mukaisesti.
Normaalisti virtaa ei tarvitse katkaista käsittely-yksiköstä
painamalla käsittely-yksikön takapaneelissa olevaa
virtakytkintä. Avaimen kääntäminen STOP-asentoon riittää. Jos laite
on kuitenkin pitkään käyttämättä, katkaise virta.
Siinä kaikki!
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5.1

Yhteenveto

Kiintolevyllä on ominaisuuksia, jotka puuttuvat levykkeiltä.
Kiintolevyn tallennuskapasiteetti on suurempi kuin levykkeiden, ja myös sen hakunopeus on suurempi. Ennen käyttöönottoa
kiintolevy täytyy osittaa ja pohjustaa. Osittaminen tarkoittaa, että kiintolevy jaetaan erillisiin alueisiin. Osia käytetään samalla tavalla kuin levykeasemia. Pohjustaminen puolestaan tarkoittaa, että jokaiseen asemaan kopioidaan tietokoneen
käyttämä tallennuskehys . Se määrää, miten ohjelmat ja data
järjestetään levylle. Sen jälkeen MS-DOS-levykkeet kopioidaan
kiintolevyn C-asemaan, jotta voisit käynnistää MS-DOSin suoraan kiintolevyltä.
Edellisessä luvussa selitetty ALOITUS-ohjelma huolehtii kiintolevyn osittamisesta, pohjustamisesta ja käyttöj ärj estelmälevykkeen kopioimisesta. Saattaa kuitenkin olla, että haluat
osittaa levysi eri tavalla kuin ALOITUS. Tässä luvussa annetaan erikseen ohjeet sekä osittamista, pohjustamista että MSDOSin kopioimista varten. Ohjeissa oletetaan, että olet ajanut
ALOITUS-ohjelman. Suosittelemme, että ALOITUS ajetaan kaikissa
uusissa koneissa ensimmäisen käynnistyksen yhteydessä.
Siinäkin tapauksessa, ettei sinun tarvitse osittaa kiintolevyä
uudelleen, sinun on hyvä lukea myös tämä luku kokonaan läpi.
(Älä kuitenkaan suorita komentoja. ) Luku sisältää tietoa, joka
auttaa sinua ymmärtämään kiintolevyn toimintaa.

5.2

Uusia sanoja

Kiintolevyä kutsutaan joskus myös kovalevyksi tai Winchesterlevyksi . Kiintolevy koostuu yhdestä levystä tai useista päällekkäin asetetuista levyistä, joiden väliin on jätetty tilaa
luku-kir joituspäätä varten. Kiintolevyn tallennuskapasiteetti
on hyvin suuri: MikroMikko 3:ssa kymmeniä megatavuja.
Kiintolevy asennetaan nimensä mukaisesti kiinteästi käsittelyyksikön sisälle. Levy on liitetty ohj ainkorttiin, joka myös on
kiinnitetty käsittely-yksikön sisälle.
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Tiedon tallentamista varten sekä levykkeillä että kiintolevyllä on samankeskisiä magneettiuria. Levyn magneettipinta on
erittäin herkkä, ja pienikin vika tekee uran käyttökelvottomaksi. Kiintolevyn suuren tallennuskapasiteetin vuoksi on
erittäin harvinaista, jos levyllä ei ole yhtään viallista
uraa. MS-DOS tunnistaa vialliset urat ja jättää ne käyttämättä. Yhtä kaukana kiintolevyn keskustasta olevat urat muodostavat yhdessä sylinterin.

5.3 Kiintolevyn osittaminen
Kiintolevylle voi luoda enintään yhdeksän DOS-osaa. DOS-osilla
tarkoitetaan yksinkertaisesti sellaisia kiintolevylle merkittyjä erillisiä alueita, jotka on varattu MS-DOSin käyttöön.
DOS-osia on aina vähintään yksi. Ensimmäistä kutsutaan varsinaiseksi DOS-osaksi; muut ovat ylimääräisiä DOS-osia.
DOS-osat saavat kirjaintunnuksen. Ensimmäinen saa tunnuksen C,
toinen tunnuksen D ja niin edelleen. Osiin viitataan samalla
tavalla kuin levykeasemiin. Huomaa kuitenkin, että vaikka
koneessasi olisi vain yksi levykeasema, kiintolevyn ensimmäisen osan tunnus on siitä huolimatta aina C. Kiintolevyn kirjaintunnusten järjestys määräytyy sen mukaan, onko kiintolevyjä yksi vai kaksi.
Varsinaista DOS-osaa ja ylimääräisiä DOS-osia käytetään samalla tavalla. Käyttöjärjestelmä on kuitenkin kopioitava varsinaiseen DOS-osaan eli kiintolevyn C-asemaan. Lisäksi ylimääräisiä osia ei voi käyttää ilman LDRIVES . SYS-nimistä laiteohjelmaa. Siitä puhutaan jäljempänä. DOS-osien luomista varten
on oma ohjelma, jonka nimi on XDISK.
Kahden eri käyttöjärjestelmän (esim. MS-DOS ja XENIX® ) tallentaminen samalle kiintolevylle on mahdollista, mutta sitä ei
käsitellä tässä oppaassa. Katso ohjeet tarvittaessa User’s
Reference Manuelista.
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5.3.1

LDRIVES.SYS-laiteohjelma

Jos luot kiintolevylle enemmän kuin yhden osan, tarvitset
LDRIVES. SYS-nimisen laiteohjelman. Käytettävät laiteohj elmat
luetellaan CONFIG.SYS-nimisessä tiedostossa.
CONFIG. SYSiin
tehdään muutoksia tavallisesti CONF-ohjelmalla.
Jos olet ajanut ALOITUS-ohjelman, niin kuin edellä suosittelimme, sinun ei vielä tässä vaiheessa tarvitse opetella käyttämään CONF-ohjelmaa. ALOITUS nimittäin lisää LDRIVES . SYSin
nimen CONFIG.SYSiin automaattisesti, jos koneessasi on kiintolevy.
Jos koneessasi on kaksi kiintolevyä, LDRIVES.SYS tarvitaan
CONFIG. SYSiin kumpaakin kiintolevyä varten erikseen. Ohjelman
nimeen liittyy valitsin /C tai /D. /C-valitsin tarkoittaa
ensimmäistä kiintolevyä ja /D toista.
Huomaa, että LDRIVES.SYS tarvitaan vain siinä tapauksessa,
että kiintolevylle luodaan ylimääräisiä DOS-osia. Varsinainen
DOS-osa ei sitä tarvitse.

5.3.2

XDISKin päävalikko

XDISKin suorittaminen aloitetaan samalla tavalla kuin kaikkien
ohjelmien suorittaminen eli syöttämällä ohjelman nimi komennon
tapaan.
Käynnistä MS-DOS ensin MS-DOS-levykkeeltä, ei kiintolevyltä.
Kehotteeksi tulee "A>". Suorita seuraava komento:
A>xdisk | RET |
Näyttöön tulee XDISK-ohjelman päävalikko:
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XDISK Utility Version 1.30 Large Fixed Disk Setup Program
Copyright ( c ) 1986 Nokia Information

Systems

XDISK Options
Choose one of the following:
1.
2.
3.
4.

Create
Change
Delete
Display

DOS Partition
Active Partition
DOS Partition
Partition Data

Enter choice: [1]
Press ESC to return to DOS.

Näyttöön tulee valikko, jossa on neljä vaihtoehtoa. Ensimmäisen vaihtoehdon avulla voit luoda yhteensä enintään yhdeksän
DOS-osaa.
Toisessa vaihtoehdossa valitset varsinaisen DOS-osan aktiiviseksi. MS-DOS täytyy kopioida aktiiviseen osaan, koska tietokone hakee käyttöjärjestelmää aktiivisesta osasta.
Kolmas vaihtoehto mahdollistaa osan poistamisen kiintolevyltä.
Samalla poistettavaan osaan mahdollisesti tallennetut tiedot
tuhoutuvat. Osien poistamiseen liittyy kuitenkin eräitä rajoituksia .
Neljännen vaihtoehdon avulla voit tarkistaa syöttämäsi tiedot
ennen kuin poistut ohjelmasta.
Siinä tapauksessa, että koneessasi on kaksi kiintolevyä,
valikkoon tulee viideskin vaihtoehto: "Select next fixed disk
drive". Viidennen vaihtoehdon avulla ositetaan toinen kiintolevy.
Kun olet päävalikossa, pääset poistumaan XDlSK-ohjelmasta
painamalla | ESC |. Alivalikoista
pääsee
| ESC [-näppäimellä
takaisin päävalikkoon.
Jos ALOITUS-ohjelma on osittanut kiintolevysi ja jos haluat
osittaa sen uudelleen, sinun pitäisi aloittaa valikon kolmannesta vaihtoehdosta (DOS-osan poistaminen). Poista kaikki DOSosat jäljempänä annettujen ohjeiden mukaisesti ja palaa vasta
sitten valikon ensimmäiseen vaihtoehtoon. Selvyyden vuoksi
vaihtoehdot
esitellään
kuitenkin järjestyksessä. Noudata
ohjeita huolellisesti.
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5.3.3 Osan luominen
Vaihtoehdossa
1 voit syöttää ohjelmaan osia
koskevat
tiedot.
Kiintolevyn
jakaminen osiin helpottaa tiedonhallintaa.
Muista,
että MS-DOS käsittelee enintään 32 megatavun osia. Jos sinulla
on 40
megatavun
kiintolevy,
sinun on jaettava se vähintään
kahdeksi osaksi, jotta voisit käyttää koko
kapasiteetin.
Jos
et jaa levyä, 8 megatavua jää käyttämättä.
Jos sinulla on yli
40 megatavun kiintolevy,
sinun on jaettava
se osiin,
joista
kukin
on kooltaan enintään 32 megatavua. DOS-osien enimmäismäärä on yhdeksän.
Aloita kiintolevyn
osittaminen
valitsemalla päävalikosta
1.
Paina | 1 I j a | RET |. Jos "1" on valmiiksi näytössä, voit painaa
suoraan
| RET |. Jos kiintolevylle
ei vielä ole luotu yhtään
DOS-osaa, näyttöön
tulee seuraava
ilmoitus
(numerot
eivät
välttämättä ole samat):

Create DOS

Partition

No partitions defined
Total disk space is 614 cylinders (

41 Mbytes)

Maximum available space is

482 cylinders (32767 kbytes) at cylinder

Enter partition size

: [482]

0

Press ESC to return to XDISK Options

"Total disk
space" ilmoittaa levyn
Suluissa näkyy sama koko megatavuina.
"Maximum
sylinterien
Tämä luku
"maximum
kuitenkin

koko

sylinterimäärän.

available space" ilmoittaa
käytettävissä
olevien
lukumäärän. Suluissa näkyy sama koko kilotavuina.
pienenee sitä mukaa, kuin luot
uusia
osia.
Aluksi
available space" on sama kuin "total disk space",
enintään 32 megatavua vastaava määrä.

"Enter partition size" on kehotus syöttää osan
koko.
Huomaa,
että osan koko annetaan sylintereinä.
Jos syötät "100", ohjelma luo kiintolevylle
osan, joka on kooltaan 100 sylinteriä.
Todennäköisesti
mietit tällä hetkellä, kuinka suuria sylinterit ovat eli kuinka monta kilotavua niihin mahtuu. Kun tiedät
kiintolevyn
koon, saat sylinterin koon helposti selville: jaa
kiintolevyn
kapasiteetti
sylinterien
lukumäärällä ( "total disk
space"). Muuta kapasiteetti
tarvittaessa
ensin
kilotavuiksi.
Yksi megatavu on 1024 kilotavua.
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Entä
jos et tiedä kiintolevyn
kapasiteettia?
Löydät sen luvun
4 kuvasta
4-1 , johon
olet
kirjoittanut
käsittely-yksikön
takapaneelissa
olevan SETUP INFORMATION-tarran
tiedot.
Tarvitsemiesi
osien
koko j a lukumäärä riippuu luonnollisesti
siitä, mitä ohjelmia ajat tietokoneessasi.
Sen
vuoksi
voimme
tässä antaa vain yleisiä ohjeita: Ohjelmia j a niiden käyttämiä
datatiedostoja
varten kannattaa yleensä luoda eri asemat. Voit
tallentaa
sovellusohjelmia
samaan
asemaan
MS-DOSin kanssa.
Varaa MS-DOSille tällaiseen asemaan tilaa vähintään MS-DOS-levykkeen verran eli 1,2 megatavua.
Normaalisti kannattaa
luoda
yksi
osa
MS-DOSia
j a kaikkia
käyttämiäsi
sovellusohjelmia
varten. Luo sen jälkeen yksi tai
useampia osia
datatiedostoja
varten.
MS-DOS
käyttää
levyn
tallennuskapasiteetin
tehokkaimmin
hyväksi, jos osan koko on
noin 17 megatavua tai enemmän.
Kun XDISK kysyy
seuraavasti :

osan

kokoa ("enter

partition

size"),

vastaa

1.

Syötä
ensimmäisen
osan
sylinterien
lukumäärä j a paina
| RET |. XDISK seuraa, kuinka monta sylinteriä on käytetty.
"Maximum available space" kertoo, kuinka monta sylinteriä
sinulla on vielä käytettävissä.
"Maximum available space"
on myös uuden osan koon oletusarvo, enintään kuitenkin 32
megatavua vastaava määrä.

2.

Paina | RET |, kun
ohjelma
kysyy
ensimmäisen
sylinterin
numeroa
("starting
cylinder
number"). Näyttöön
tulee
nimittäin automaattisesti
levyn suurimman
käyttämättömän
alueen ensimmäisen sylinterin numero. Aloita levyn varsinainen DOS-osa ( C ) aina sylinteristä
numero 0.

3.

Syötä

4.

Paina | RET |, kun ohjelma kysyy toisen osan ensimmäisen
sylinterin numeroa ("starting cylinder number"). Toisesta
osasta eteenpäin osien on oltava peräkkäin
eli niiden
väliin
ei saa jättää käyttämättömiä
sylintereitä.
(Myöskään ensimmäisen j a toisen osan väliin ei kannata jättää
käyttämättömiä sylintereitä.)

5.

Toista kohdat 3 j a 4, kunnes olet luonut kaikki haluamasi
osat. Palaa sen jälkeen XDISK-valikkoon
painamalla | ESC |.
Jos
käytät
DOS-osiin
kaikki levyllä olevat sylinterit,
näyttöön tulee viimeistä
osaa
luodessasi
ilmoitus
"no
space
for DOS partition". Ilmoitus tarkoittaa,
että olet
luomassa viimeistä osaa.

toisen

osan

sylinterien

lukumäärä
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Varsinaisen DOS-osan kirjaintunnuksen eteen tulee sana "DOS".
Ylimääräisten DOS-osien tunnuksen edessä lukee "logical".
Jos osan ensimmäinen sylinteri sattuisi olemaan viallinen,
XDISK ohittaa sen. Tällöin osan koko vastaavasti pienenee.
Tällaisessa tapauksessa sinun on käytävä päävalikossa ennen
seuraavan osan luomista.
XDISK ei hyväksy osia, joiden koko ylittää 32 megatavua. Sen
vuoksi "maximum available space" on enintään 32 megatavua
vastaava sylinterimäärä .

5.3.4

Aktiivisen osan valitseminen

Tässä kappaleessa kerrotaan, miten kiintolevyn osa tehdään
aktiiviseksi. Kun käyttöjärjestelmä käynnistetään kiintolevyltä, tietokone hakee käyttöjärjestelmää aktiivisesta osasta.
Käyttöjärjestelmän kopioiminen kiintolevylle selitetään myöhemmin tässä luvussa.
Menettele seuraavasti:
1.

Valitse XDISK-valikosta vaihtoehto 2. Paina ensin | 2 | ja
sitten | RET |. Näyttöön tulee seuraava ilmoitus (numerot
eivät ole välttämättä samat):
Change Active Partition

Partition Status
1
2

N
N

Type
DOS C:
Logical D:

Start

End

Size

Size/kbytes

000
307

306
613

307
307

20867
20867

Total disk space is 614 cylinders (

41 Mbytes)

0 as partition number makes all partitions inactive
Enter the number of the partition you want to make active:

[1]

Press ESC to return to XDISK Options

2.

Koska MS-DOSin voi käynnistää ainoastaan varsinaisesta
DOS-osasta, tee osa 1 aktiiviseksi. Osa 1 on myös oletusarvo, joten paina suoraan | RET |.
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Jos
noudatat
uusi ilmoitus

edellä
(numerot

annettuja
ohjeita, näyttöön tulee
eivät välttämättä ole samat):

Change Active Partition

Partition Status
Type
1
A
DOS C:
2
N
Logical D:

Start
000
307

Total disk space is 614 cylinders (
Current active partition is 1

End
306
613

Size
307
307

Size/kbytes
20867
20867

41 Mbytes)

Partition 1 made active.
Press ESC to return to XDISK Options

3.

Palaa takaisin

XDISK-valikkoon

painamalla

| ESC |.

Jos koneessasi
on kaksi kiintolevyä,
voit käynnistää
MS-DOSin
kummalta levyltä
tahansa,
kuitenkin vain varsinaisesta
DOSosasta. Osa, jolta MS-DOS käynnistetään
on tehtävä
aktiivisesksi. Aktiivisia osia saa olla vain yksi.

5.3.5 Osan poistaminen
Tämän
osa .

vaihtoehdon

Menettele
1.

avulla poistetaan

kiintolevylle

määritelty

seuraavasti:

Valitse XDISK-valikosta
Näyttöön tulee seuraava
mättä ole samat):

vaihtoehto 3. Paina | 3 | j a | RET |.
ilmoitus (numerot
eivät
välttä-
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Delete Partition
Partition Status

Type

Start

End

Size

1

A

DOS C:

000

306

307

20867

2

N

Logical D:

307

613

307

20867

Total disk space is 614 cylinders. (

Size/kbytes

41 Mbytes)

The current active partition is 1
Which partition do you wish to delete....? [2]
Press ESC to return to XDISK Options

2.

Kirjoita
poistettavan
osan
numero
tusarvo on aina viimeinen osa.

ja paina | RET |. Ole-

XDISK varoittaa, että poistettavaan
osaan
mahdollisesti
tallennetut
tiedot tuhoutuvat, j a kysyy, haluatko jatkaa:
Warning! Data in the partition could be lost.
Do you wish to continue? [N]

Kirjoita
| Y | eli kyllä.
XDISK poistaa nimeämäsi osan.
Valitse | N | eli ei, jos et halua poistaa
mitään
osaa.
Aloita ylimääräisten
DOS-osien poistaminen ensimmäisestä
tai viimeisestä.
Ylimääräisten
DOS-osien kirjaintunnuksen
vieressä
lukee
"logical".
Älä poista
sylinteristä
0
alkavaa varsinaista
DOS-osaa
(ellet halua osittaa koko
levyä uudestaan).
3.

Palaa XDISK-valikkoon

painamalla | ESC |, kun olet valmis.

5.3.6 Osien tulostaminen näyttöön
Tämän vaihtoehdon
avulla voit tulostaa
mäsi tiedot näyttöön.
1.

XDISK-ohj elmaan syöttä-

Valitse XDISK-valikosta vaihtoehto 4. Paina | 4 | j a sen
jälkeen
| RET |. Näyttöön tulee seuraava ilmoitus (numerot
eivät välttämättä ole samat):
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Display Partition Information
Partition Status

Type

Start

End

Size

Size/kbytes

1

A

DOS C:

000

306

307

20867

2

N

Logical D:

307

613

307

20867

Total disk space is 614 cylinders

(

41 Mbytes)

The current active partition is 1
Press ESC to return to XDISK Options

2.

XDISK

antaa osista

"Partition"

seuraavat

ilmoittaa

"Status" tarkoittaa
aktiivinen ).

osan
osan

tiedot:
numeron.

tilaa ( A = aktiivinen,

N

=

ei

"Type" ilmoittaa kirjainkoodin,
jonka MS-DOS antaa jokaiselle osalle.
Kirjainkoodien
avulla kiintolevyn
osiin
viitataan
samalla tavalla kuin
levykeasemiin.
Tästä
sarakkeesta
näkee myös, mikä on varsinainen
DOS-osa ( D O S )
j a mitkä ovat ylimääräisiä
DOS-osia (logical).
"Start"
j a "End" ilmoittavat
sen sylinterin numeron.

3.

5.3.7

osan

ensimmäisen

"Size" kertoo

osan sisältämien

sylinterien

"Size/kbytes"

kertoo

kilotavuina.

Palaa XDISK-valikkoon

osan koon

j a viimei-

lukumäärän.

painamalla | ESC |.

Toisen kiintolevyn osittaminen

Jos koneessasi
on kaksi kiintolevyä,
valitse
päävalikosta
5.
vaihtoehto,
kun olet osittanut ensimmäisen kiintolevyn.
Osita
toinen kiintolevy samaan tapaan kuin
ensimmäinen.
(Tämä ei
tietenkään tarkoita sitä, että osien koon j a lukumäärän tulisi
molemmilla levyillä olla sama. )
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Jos sinulla on kaksi kiintolevyä, MS-DOS varaa tunnuksen D
automaattisesti toisen levyn ensimmäiselle eli varsinaiselle
DOS-osalle. Jos esimerkiksi ositat levyt siten, että kummallekin
levylle tulee kolme DOS-osaa (varsinainen ja kaksi
ylimääräistä), MS-DOS jakaa kirjaintunnukset seuraavasti: C, E
ja F (ensimmäinen levy) ja D, G, H (toinen levy). C ja D ovat
varsinaiset DOS-osat. E, F, G, ja H ovat ylimääräisiä osia.
MS-DOSin voi käynnistää joko ensimmäisen tai toisen levyn
varsinaisesta DOS-osasta. Kyseinen osa on kuitenkin ensin
tehtävä aktiiviseksi. Vain yksi asema saa olla aktiivinen. Jos
siis haluat käynnistää MS-DOSin toiselta levyltä eli D-asemasta, älä tee C-asemaa aktiiviseksi.

5.3.8

Poistuminen XDISK-ohjelmasta

XDISK-valikon pitäisi nyt olla näytössä. Jos olet tyytyväinen
syöttämiisi tietoihin, voit poistua ohjelmasta. Jos olet
lisännyt tai poistanut osia, XDISK lataa MS-DOSin uudelleen.
Jos olet muuttanut vain "status"-saraketta, XDISK ei lataa MSDOSia uudelleen.

5.4

Kiintolevyn osien pohjustaminen

Kiintolevyn osat on pohjustettava, ennen kuin niille voi
tallentaa tietoa. Pohjustamista varten MS-DOSissa on FORMATniminen ohjelma.
FORMAT-komennon yhteydessä tarvitaan valitsimia. Valitsimilla
annetaan tietokoneelle ohjeita, miten jokin komento pitäisi
suorittaa. Valitsin on yksimerkkinen koodi, jonka edessä on
vinoviiva (/).
FORMAT-komennossa käytämme kahta valitsinta,
jotka kirjoitetaan /S ja /V.
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ohjeita

1.

Varmista,

2.

Kirjoita

3

tarkasti:
että MS-DOS

levyke

on A-asemassa.

seuraava

komento.

Älä kirjoita

A> format

c: /s /v | RET |

kehotetta.

"C:" kertoo,
mikä
osa
tietokoneen
pitäisi
pohjustaa.
Huomaa,
että
XDISK-ohj elman suorittamisen
jälkeen osiin
viitataan MS-DOSin niille antamilla kirjainkoodeilla.
"/S” siirtää MS-DOS-levykkeeltä
1/2
kiintolevylle
kaksi
tiedostoa,
joiden nimet eivät tule hakemistolistaukseen,
sekä COMMAND. COM-nimisen
tiedoston,
joka
sisältää
MSDOSin tavallisimmat komennot. Käytä /S-valitsinta
ainoastaan
silloin,
kun
pohjustat
aktiivista
asemaa. Ilman
näitä tiedostoja käyttöjärjestelmä
ei käynnisty.
"/V" antaa
3.

sinulle

mahdollisuuden

nimetä

asema.

FORMAT varoittaa,
että
kaikki
pohjustettavaan
osaan
mahdollisesti
tallennetut tiedot tuhoutuvat pohjustettaessa. Sen jälkeen FORMAT kysyy, haluatko
jatkaa.
Vastaa
| Y | (=kyllä) j a paina sen jälkeen | RET |. Pohjustaminen
alkaa.
FORMAT pohjustaa
osan
C j a siirtää
samalla MS-DOSin
käynnistämiseen
tarvittavat
"näkymättömät”
tiedostot j a
COMMAND . COMi n levykkeeltä
kiintolevylle.
Pohjustaminen
kestää jonkin aikaa.

4.

Jos lisäsit komentoon /V-valitsimen,
ohjelma pyytää
antamaan osalle nimen ("volume label").
Nimi saa
olla
joittanut nimen,

enintään 11 merkkiä
paina | RET |.

Jos et halua antaa mitään
5.

pitkä.

sinua

Kun olet kir-

nimeä, paina suoraan

| RET |.

Toista kohdat 1 - 4 , kunnes olet pohjustanut
kiintolevyn
kaikki
osat.
Käytä
/S-valitsinta
ainoastaan aktiivista
osaa pohjustaessasi .
Nimen
antaminen
kiintolevyn
osille
on suotavaa.
Kun
myöhemmin teet osista varmuuskopioita,
nimi helpottaa eri
osien
käsittelyä.
Voit esimerkiksi käyttää nimiä, joista
näkyy, mitä asemaan on tallennettu
(OHJELMAT). Kahdella
tai
useammalla osalla voi olla sama nimi. FORMAT-komennosta kerrotaan lisää User's Reference Manuelissa.
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5.5

MS-DOSin kopioiminen kiintolevylle

Edellä kopioit jo kiintolevyn aktiiviseen osaan kolme tiedostoa, joita ilman käyttöjärjestelmää ei voi käynnistää. Kopioimasi tiedostot latautuvat käynnistyksen yhteydessä muistiin.
Ne pysyvät muistissa, kunnes virta katkaistaan tai MS-DOS
käynnistetään uudelleen. COMMAND.COM antaa kuitenkin tarvittaessa tilaa sovellusohjelmalle. Kun sovellusohjelman suoritus
päättyy, MS-DOS lataa poistamansa osan COMMAND. COMist a takaisin muistiin. Tarvittaessa se pyytää tällöin MS-DOS-levykettä.
MS-DOS-levykkeillä on lisäksi paljon muita tiedostoja, joita
tarvitset työssäsi. MS-DOS lukee ne muistiin, kun niitä tarvitaan, ja poistaa ne muistista, kun kyseisen ohjelman suoritus
päättyy. XDISK ja FORMAT ovat esimerkkejä tällaisista ohjelmista. Tarvitset niitä erittäin harvoin. Ei olisi kovin järkevää pitää niitä jatkuvasti muistissa, koska ne veisivät turhaan tilaa tärkeämmiltä tiedostoilta.
FORMAT-komennon /S-valitsin ei kopioi esimerkiksi XDISKin ja
FORMATin kaltaisia ohjelmia. Ne on kopioitava erikseen aktiiviseen asemaan. Kun sinulla on MS-DOS-levykkeiden koko sisältö
kiintolevyllä, et tarvitse käyttöj ärj estelmälevykkeitä lainkaan työssäsi. Säilytä ne varmuuskopioina. Voit ladata kaikki
tarvitsemasi MS-DOS-ohj elmat muistiin kiintolevyltä.
Kopioi MS-DOS- levykkeiden sisältö kiintolevysi aktiiviseen
asemaan eli C-asemaan jäljempänä annettujen ohjeiden mukaisesti .
1.

Varmista, että MS-DOS-levyke 1/2 on A-asemassa.

2.

Syötä seuraava komento:
A>\sys\xcopy a:\ c: /s

3.

Vaihda MS-DOS-levykkeen 1/2 tilalle 2/2.

4.

Syötä seuraava komento:
A>c:\sys\xcopy a:\ c: /s

Tämä komento kopioi kaikki tiedostot MS-DOS-levykkeiltä, myös
kaikki alihakemistot. Huomaa, että XCOPYn /S-valitsimella ja
FORMATin /S-valitsimella on eri tehtävä.
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5.6

MS-DOSin käynnistäminen kiintolevyltä

Sen jälkeen, kun olet pohjustanut kiintolevyn aktiivisen
aseman /S-valitsimella (ja mahdollisesti kopioinut MS-DOS-levykkeiden koko sisällön sinne), voit käynnistää käyttöjärjestelmän kiintolevyltä. Käyttöjärjestelmän käynnistäminen tarkoittaa sen lataamista muistiin. Edellisessä luvussa opit
käynnistämään MS-DOSin levykkeeltä. Kiintolevyltä käynnistäminen ei eroa siitä juuri lainkaan.
1.

Varmista, että käsittely-yksikköön on kytketty virta
takapaneelissa olevasta virtakytkimestä. Kytkimen "I"merkin puoleisen pään tulee olla painettuna.

2.

Varmista, ettei A-asemassa ole levykettä.

3.

Kytke virta näyttöön.

4.

Käännä
käsittely-yksikön
virta-avain
RUN-asentoon.
MS-DOSin käynnistysilmoitus tulee käynnistystestin jälkeen näyttöön.

5.

Kytke virta mahdollisiin muihin oheislaitteisiin.

Kun lataat käyttöjärjestelmän kiintolevyn C-asemasta, saat
näyttöön uuden MS-DOS-kehotteen: C>. Kehotteesta puhutaan
lisää tuonnempana.
Kun lopetat työskentelyn, tyhjennä ensin levykeasemat. Katkaise virta mahdollisista oheislaitteista. Käännä sen jälkeen
käsittely-yksikön avain STOP-asentoon. Katkaise lopuksi virta
näytöstä.
Normaalisti käsittely-yksikön virtakytkin voi olla painettuna;
avaimen kääntäminen STOP-asentoon riittää. Katkaise käsittelyyksiköstä virta virtakytkimellä vain siinä tapauksessa, että
laite on pitkään käyttämättä. Jos virta katkaistaan kokonaan
pitkäksi aikaa, saatat seuraavan käynnistyksen yhteydessä
joutua ajamaan SETUPin uudelleen.
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Siirto- ja kunnossapito-ohjeita

Jos siirrät tietokoneen uuteen paikkaan, menettele
ti :

seuraavas-

1.

Kiintolevyä on suojattava tärinältä, joka kuljetuksen
aikana saattaa tuhota tärkeitä tietoja levyltä. Tee siksi
varmuuskopio levyn koko sisällöstä ennen tietokoneen
siirtämistä. Varmuuskopion voi tehdä levykkeille. Ohjeet
löytyvät seuraavasta luvusta.

2.

Anna SAFETY-komento . SAFETY siirtää kiintolevyn luku-kirjoituspään turvalliseen asentoon kuljetuksen
ajaksi.
Kirjoita:
Osafety

| RET |

Näyttöön tulee ilmoitus siitä, että luku-kir joituspää on
kul j etusasennossa .
3.

Katkaise virta.

4.

Käytä alkuperäisiä pakkauslaatikolta. Pehmusta laatikot.

5.

Kun olet siirtänyt tietokoneen, aloita
kaapeloinnin
jälkeen työskentely normaalisti. Kiintolevyn käyttöönotto
ei edellytä mitään erikoiskomentoa.

Aja SAFETY-komento ja katkaise virta, vaikka siirtäisit käsittely-yksikön vain pöydänkulmalta toiselle.
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6.1

Yhteenveto

Olet jo käyttänyt jonkin verran levykkeitä. Olet tutustunut
MS-DOS-levykkeiden sisältöön ja tehnyt niistä varmuuskopiot.
Tässä luvussa opit lisää levykkeistä. Markkinoilla on tarjolla
useita erilaisia levykkeitä. Sinun tulee tietää, mitä niistä
voit käyttää MikroMikko 3:ssa. Opit pohjustamaan uusia levykkeitä. Kaikki levykkeet on pohjustettava ennen käyttöönottoa.
Luvun lopussa puhutaan varmuuskopioista. On ehdottoman tärkeää, että teet aina kaikista levykkeistä varmuuskopion. Tässä
luvussa selitetään myös kiintolevyn varmuuskopioiminen levykkeille.

6.2

Uusia sanoja

Levykkeet ovat magneettioksidilla päällystettyjä ohuita muovikiekkoja. Levykkeille tallennetaan ja niiltä luetaan tietoa
samaan tapaan kuin esimerkiksi kasetilta. Koska lika, rasva ja
muut vieraat aineet tekevät levykkeen helposti käyttökelvottomaksi, itse levyke on pakattu kestävän päällyksen sisään.
5 1/4 tuuman levykkeiden päällys on taipuisa, 3 1/2 levykkeiden päällys on kova.
Levykkeen päällyksessä on aukko luku-kirjoituspäätä varten.
Varo, ettei levykkeen pinnalle pääse aukon kautta vieraita
aineita. 3 1/2 tuuman levykkeissä aukon päällä on liikkuva
metallisuojus, joka peittää aukon, kun levyke ei ole levykeasemassa. Vältä metallisuojuksen liikuttamista, jotta
et
vahingossa tekisi levykettä käyttökelvottomaksi.
MikroMikko 3:ssa käytettävien levykkeiden tallennuskapasiteetti vaihtelee 720 kilotavusta 1,44 megatavuun ( 1 kilotavu =
1024 tavua, 1 tavu = 1 merkki). Voit saada mahtumaan jopa 500
A4-sivua tekstiä yhdelle 1,2 megatavun levykkeelle.
Suuri kapasiteetti edellyttää järjestelmällistä tiedon tallentamista. FORMAT-komento luo levykkeelle tallennuskehyksen. Se
tekee levykkeen kummallekin puolelle 80 magneettista uraa.
Lisäksi se jakaa urat sektoreiksi . Kunkin sektorin kapasiteetti on 512 tavua.
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Kun levykettä luetaan tai kun sille kirjoitetaan, levykeaseman
moottori pyörittää levykettä 300 kierroksen minuuttinopeudella. Kun levykettä luetaan, luku-kirj oituspää etsii tarvittavat
sektorit. Kun levykkeelle kirjoitetaan,
luku-kirjoituspää
siirtyy ensimmäiseen vapaaseen sektoriin ja aloittaa tiedon
tallentamisen siitä. Jos koko tiedosto ei mahdu yhteen sektoriin, tietokone jatkaa toisesta. Tarvittaessa se siirtyy myös
toiselle uralle.

Kuva 6-1

5 1/4 tuuman levyke

5 1/4 tuuman levykeasemassa käytetään 5 1/4 tuuman kaksipuolisia, suuritiheyksisiä levykkeitä. Levykkeellä on 80 uraa
molemmilla puolilla, 15 sektoria uralla, ja sen kapasiteetti
on 1,2 megatavua. Yksi megatavu vastaa 1.048.576 tavua. Katso
kuva 6-1.
5 1/4 tuuman levykeasemassa voit vaihtoehtoisesti käyttää myös
5 1/4 ____tuuman ____kaksipuolisia,
kaksinkertaisen
tiheyden
levykkeitä. Levykkeellä on 80 uraa molemmilla puolilla, 9
sektoria uralla, ja sen kapasiteetti on 720 kilotavua.
3 1/2 tuuman levykeasemassa käytetään 3 1/2 tuuman kaksipuolisia, kaksinkertaisen tiheyden levykkeitä. Levykkeellä on 80
uraa molemmilla puolilla, 9 sektoria uralla, ja sen kapasiteetti on 720 kilotavua. Katso kuva 6-2.
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3 1/2 tuuman, 1,44 megatavun levykeasemassa voit käyttää myös
3 1/2 tuuman kaksipuolisia,
suuritiheyksisiä
levykkeitä.
Levykkeellä on 80 uraa molemmilla puolilla, 18 sektoria uralla, ja sen kapasiteetti on 1,44 megatavua.

Kuva 6-2

3 1/2 tuuman levyke

Käytä vain luotettavien valmistajien levykkeitä. Suosittelemme
seuraavia levykkeitä:
Nokia
Nokia
Nokia
Maxell

M-2DD
M-2HD
MF2-DD
MF2-HD

5
5
3
3

1/4
1/4
1/2
1/2

tuumaa
tuumaa
tuumaa
tuumaa

720
1,2
720
1,44

kilotavua
megatavua
kilotavua
megatavua

Joskus levykkeet kirjoitussuojataan. Kir j oitussuo j attua levykettä voi lukea, mutta sen sisältöä ei voi muuttaa. 5 1/4
tuuman levykkeen reunassa on pieni kir j oitussuoj alovi. Jos
lovi
peitetään
kir j oitussuoj atarralla, levykkeestä tulee
kir j oitussuo j attu. Kirj oitussuoj atarroj a saat levykepakkauksissa. Kuvasta 6-2 näet, että 3 1/2 tuuman levykkeen päällyksen vasemmassa alakulmassa on pieni ikkuna. Jos ikkuna on
auki, levyke on kir j oitussuoj attu.
Jos sinulla on tärkeitä tietoja sisältäviä levykkeitä, ne
kannattaa kirjoitussuojata. Tällöin et ainakaan vahingossa
pääse tuhoamaan levykkeen sisältöä.
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6.3 Levykkeiden käsitteleminen
Levyke on arka tallennusväline. Se vioittuu herkästi. Tällöin
menetät kaikki tai osan levykkeelle tallentamastasi tiedosta.
Jotta ikäviä yllätyksiä ei pääsisi sattumaan, noudata seuraavia ohjeita tarkasti:
Älä koskaan koske itse levykkeen magneettiseen
( luku-kirjoituspään aukosta näkyvä osa).

pintaan

Suojaa levyke kuumuudelta, kylmyydeltä ja kosteudelta.
Normaali huoneenlämpö on levykkeille paras.
Älä vie levykettä puhelimen, nauhurin, laskimen, kodinkoneiden tai muiden sellaisten laitteiden lähelle, jotka
kehittävät magneettikenttiä. Magneettikentät
saattavat
tuhota levykkeelle tallennetun tiedon.
Älä jätä levykettä painavien esineiden alle.
Suojaa levyke pölyltä, nesteiltä, pyyhekumin roskilta ja
muilta vierailta aineilta.
Säilytä levykettä omassa
käytössä.

suojuksessaan,

kun

se

ei

ole

Älä kirjoita levykkeen nimitarraan kovakärkisellä kynällä.
Käytä pehmeäkärkistä kynää.
Korkealaatuiset
levykkeet ovat luotettavia. Todennäköistä
kuitenkin on, että joskus vahingossa teet levykkeen käyttökelvottomaksi. Sen vuoksi on erittäin tärkeää, että alusta saakka
otat tavaksesi varmuuskopioiden tekemisen.
5 1/4 tuuman levykkeen asettaminen levykeasemaan on selitetty
MS-DOSin käynnistyksen yhteydessä. Kun levyke on asemassa,
muista sulkea asema kääntämällä levykeasemassa olevaa lukitusvipua 90 astetta myötäpäivään. Jos käsittely-yksikkö on pystyasennossa, nimitarran puoleisen sivun tulee olla vasemmalla,
kun levyke työnnetään asemaan.
Jos sinulla on lisäksi 3 1/2 tuuman levykeasema, noudata
seuraavia ohjeita: Levykkeen toisella puolella on pieni nuoli.
Työnnä levyke asemaan nuolen suuntaisesti. Jos käsittely-yksikkö on pystyasennossa, levykkeen nuolen puoleinen sivu on
vasemmalla puolella (katso kuva 6-3). Työnnä levyke kokonaan
asemaan, jolloin se lukkiutuu paikalleen. Levyke poistetaan
asemasta painamalla asemassa olevaa painiketta.
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Kuva 6-3

6.4

3 1/2 tuuman levykkeen asettaminen asemaan

Levykkeiden pohjustaminen

Kaikki levykkeet on pohjustettava, ennen käyttöönottoa. Pohjustamista varten käyttöj ärj estelmälevykkeellä on FORMAT-niminen ohjelma. FORMAT tarkistaa samalla, onko levykkeellä viallisia sektoreita.
Pohjustettaessa levykkeelle mahdollisesti
tuhoutuvat .

tallennetut

tiedot

Jäljempänä on erikseen ohjeet niille, joiden järjestelmässä on
kiintolevy, ja niille, joiden järjestelmässä on kaksi levykeasemaa. Koska itse komento on molemmissa tapauksissa sama,
puhumme siitä ensin. Komentoon kuuluu komennon nimi "format",
välilyönti, levykeaseman kirjaintunnus ja mahdollisesti valitsimia.
Valitsimilla annetaan tietokoneelle tarkemmat ohjeet komennon
suorittamisesta. Valitsin on yksimerkkinen koodi, jonka edessä
on vinoviiva (/). Levykkeitä pohjustaessasi sinun tulee tuntea
/V-valitsin. Saatat tarvita myös /7- ja /S-valitsinta .
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/V pyytää levykkeelle nimen. Nimien käyttäminen on suositeltavaa, koska nimi auttaa sinua pitämään levykkeet järjestyksessä. Valitse nimi harkiten. Nimen enimmäispituus on 11 merkkiä.
/S-valitsin mahdollistaa MS-DOSin käynnistämisen levykkeeltä.
Se kopioi levykkeelle kolme tiedostoa, nimittäin kaksi "näkymätöntä” tiedostoa sekä COMMAND. COMin. Jos koneessasi on
kiintolevy, et tarvitse tätä valitsinta lainkaan. Jos koneessasi ei ole kiintolevyä, sinun kannattaa käyttää /S-valitsinta, kun pohjustat levykkeitä, joille tallennat ohjelmia. Käytä
/S-valitsinta harkiten, koska sen kopioimat tiedostot vievät
tilaa levykkeeltä.
/7-valitsin on liitettävä komentoon, jos pohjustat 5 1/4
tuuman, 720 kilotavun levykkeen 1,2 megatavun levykeasemassa
tai jos pohjustat 3 1/2 tuuman, 720 kilotavun levykkeen 1,44
megatavun levykeasemassa. Muulloin tätä valitsinta ei saa
käyttää. Esimerkkejä löydät kahdesta seuraavasta kappaleesta.
Valitse kahdesta seuraavasta kappaleesta se, joka vastaa
j ärjestelmääsi .

6.4.1

omaa

Kiintolevyllä varustetut järjestelmät

Jos sinulla on kaksi levykeasemaa, mutta ei kiintolevyä,
siirry suoraan seuraavaan kappaleeseen. Jos järjestelmässäsi
on kiintolevy, oletamme, että olet kopioinut MS-DOSin kiintolevyn C-asemaan.
Seuraavassa esimerkissä pohjustetaan 5 1/4 tuuman, 1,2 megatavun levyke A-asemassa.
1.

Anna FORMAT-komento . Älä kirjoita kehotetta.
C>format a: /v | RET |

2.

Ohjelma pyytää sinua asettamaan pohjustettavan levykkeen
asemaan A. Työnnä pohjustettava levyke asemaan. Ohjelma
pyytää sinua painamaan ENTER-näppäintä, kun olet valmis.

3.

Paina | RET |. Pohjustaminen alkaa.

4.

Kun levyke on pohjustettu, ohjelma kysyy levykkeen nimeä.
Syötä nimi. Sen pituus saa olla enintään yksitoista
merkkiä. Paina | RET |. Jos et halua antaa mitään nimeä,
paina suoraan | RET |.
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5.

MS-DOS

kysyy:

Format another? (Y/N)

Poista
6.

pohjustettu

levyke

A-asemasta.

Paina | Y | (=kyllä) ja | RET |, jos haluat pohjustaa
toisen
levykkeen.
Ohjelma
pyytää sinua asettamaan uuden levykkeen A-asemaan. Toista kohdat 2 - 6
niin
monta
kertaa,
kuin on tarpeen.
Paina | N | ( = e i )
suorituksen.

ja

| RET |, kun haluat

päättää

ohjelman

Jos haluat pohjustaa 5 1/4 tuuman 720 kilotavun levykkeen
1,2
megatavun
levykeasemassa,
tai jos
haluat
pohjustaa
3 1/2
tuuman, 720 kilotavun levykkeen 1,44 megatavun levykeasemassa,
käytä seuraavaa komentoa:
format a: /7 /v | RET |
Luonnollisesti
on mahdollista
pohjustaa
levykkeitä
samalla
tavalla myös B-asemassa. Oletetaan, että B-asemasi on tarkoitettu 3 1/2 tuuman levykkeille.
Jos
haluat
pohjustaa
3 1/2
tuuman levykkeen
(720 kilotavua)
B-asemassa, käytä seuraavaa
komentoa :
format b: /v | RET |
Lisää FORMAT-komentoon
tarvittaessa
käynnistää
vain A- tai C-asemasta.

/S-valitsin.

MS-DOSin

voi

6.4.2 Kahden levykeaseman järjestelmät
Seuraavassa
esimerkissä
oletetaan,
että
koneessasi
kiintolevyä
j a että molemmat levykeasemat
ovat
5 1/4
asemia ( 1 , 2 megatavua).
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1.

Varmista,

että

MS-DOS-levyke

2.

Anna FORMAT-komento

1/2 on A-asemassa.

. Älä kirjoita

kehotetta.

A> format b: /v | RET |
3.

Ohjelma
pyytää sinua asettamaan pohjustettavan
levykkeen
B-asemaan. Työnnä pohjustettava
levyke asemaan j a lukitse
asema. Ohjelma kehottaa sinua painamaan
ENTER-näppäintä,
kun olet valmis.

4.

Paina | RET |. Pohjustaminen

5.

Kun levyke on pohjustettu, ohjelma kysyy levykkeen nimeä.
Syötä
nimi.
Sen
pituus
saa
olla enintään yksitoista
merkkiä. Paina | RET |. Jos et halua antaa
mitään nimeä,
paina suoraan | RET |. MS-DOS kysyy:

alkaa.

Format another? (Y/N)

Poista
6.

pohjustettu

levyke

B-asemasta.

Paina | Y | (=kyllä) j a | RET |, jos haluat pohjustaa toisen
levykkeen. Ohjelma pyytää sinua asettamaan
uuden levykkeen B-asemaan.
Toista
kohdat 3 - 6 niin monta kertaa,
kuin on tarpeen.
Kun haluat lopettaa
j a I RET |.

ohjelman

suorituksen,

Sinun on käytettävä myös /7-valitsinta,
tuuman, 720 kilotavun levykkeitä:
format

jos

paina | N | ( =ei )

pohjustat

5 1/4

b: /7 /v | RET |

/7-valitsinta on käytettävä myös, jos pohjustat 3 1/2 tuuman,
720 kilotavun
levykkeitä 3 1/2 tuuman, 1,44 megatavun levykeasemassa.
Vaikka koneessasi
ei ole kiintolevyä,
voit
silti
pohjustaa
levykkeitä
tarvittaessa
myös
A-asemassa.
Tällöin sinun on
komennon antamisen jälkeen poistettava MS-DOS-levyke
A-asemasta j a korvattava
se pohjustettavalla
levykkeellä.
Muuten
pohjustaminen
suoritetaan
aivan samalla tavalla, kuin edellisissäkin esimerkeissä.
Lisää FORMAT-komentoon
tarvittaessa
käynnistää
vain A- tai C-asemasta.

/S-valitsin.
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6.5 Varmuuskopion tekeminen levykkeestä
Varmuuskopioiden merkitystä ei voi liikaa korostaa. Tee aina
jokaisesta käyttämästäsi levykkeestä varmuuskopio. Muista myös
pitää varmuuskopiot ajan tasalla. Jos sinulla on levykkeitä,
jotka sisältävät erittäin tärkeitä tietoja ja joita sinulla ei
yksinkertaisesti ole varaa menettää, sinun pitäisi tehdä
niistä useita varmuuskopioita.
Levyke kopioidaan joko pohjustetulle tai pohjustamattomalle
levykkeelle DISKCOPY-nimisellä komennolla. Jos käytät pohjustamatonta levykettä, DISKCOPY pohjustaa sen automaattisesti
ilman eri komentoa. Jos käytät levykettä, jolle jo ennestään
on tallennettu tietoa, vanhat tiedot tuhoutuvat.
Huolehdi siitä, että kopioitava levyke ja tyhjä levyke ovat
keskenään samaa tyyppiä. Varusta varmuuskopiot nimilapuin,
joihin olet tarkasti jäljentänyt kaikki alkuperäisten levykkeiden nimilappujen sisältämät tiedot.
Lue kahdesta seuraavasta
laitteistoasi .

kappaleesta

se,

joka vastaa omaa

6.5.1 Kahden levykeaseman järjestelmät
Jos sinulla on yksi levykeasema, siirry seuraavaan kappaleeseen. Esimerkissä oletetaan, että molemmat levykeasemat ovat
samankokoiset ( 5 1/4 tuumaa, 1,2 megatavua).
Jos sinulla on kaksi erikokoista levykeasemaa ( 5 1/4 tuumaa ja
3 1/2 tuumaa), siirry seuraavaan kappaleeseen.
1.

Työnnä MS-DOS-levyke asemaan A. Jos olet kopioinut
DOSin kiintolevylle, siirry suoraan kohtaan 2.

MS-

2.

Kun näytössä on MS-DOSin kehote, syötä seuraava komento:
C>diskcopy a: b: | RET |
Älä kirjoita kehotetta. Kehote on A>, jos sinulla ei ole
kiintolevyä. Komennoissa voi käyttää joko isoja tai
pieniä kirjaimia tai molempia sekaisin.
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Näyttöön

tulee seuraava

ilmoitus:

Insert SOURCE diskette in drive A:
Insert TARGET diskette in drive B:
Press any key when ready . . .

SOURCE tarkoittaa kopioitavaa
levykettä. TARGET tarkoittaa tyhjää levykettä. Levykkeiden on oltava samaa tyyppi3.

Jos laitteessasi
on kiintolevy,
(SOURCE)
asemaan A.
Työnnä
asemaan B.

työnnä
tyhjä

kopioitava
levyke
levyke
(TARGET)

Jos sinulla
ei ole kiintolevyä,
poista
MS-DOS-levyke
asemasta A.
Työnnä
sen
tilalle
kopioitava
levyke
(SOURCE). Työnnä tyhjä levyke (TARGET) asemaan B.
4.

Paina jotakin kir joitusnäppäintä
töön tulee ilmoitus:

. Kopiointi

alkaa.

Näyt-

Copying 80 tracks
15 Sectors/Track, 2 Side(s)

Jos käytät kopiointiin
pohjustamatonta
pohjustaa sen kopioidessaan . Näyttöön

levykettä, ohjelma
tulee ilmoitus:

Formatting while copying...

5.

Kun kopiointi

on päättynyt,

ohjelma

kysyy:

Copy complete
Copy another (Y/N)?

Paina | N | ( = e i ) j a | RET |, jos et halua kopioida
levykettä. Paina | Y | (=kyllä) j a | RET |, jos haluat
oida toisen levykkeen.

toista
kopi-

B-asemassa
oleva levyke
on identtinen kopio A-aseman levykkeestä. Varusta kopio nimilapulla, johon
olet tarkasti
kirjoittanut kaikki alkuperäisen
levykkeen nimilapun tiedot.
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6.5.2 Yhden levykeaseman järjestelmät
Tämän kappaleen ohjeet pätevät koneisiin, joissa
levykeasema tai kaksi erikokoista levykeasemaa.
1.

on yksi

Kun näytössä on MS-DOS-kehote, syötä seuraava komento:
C>diskcopy a: a: | RET |
Älä kirjoita kehotetta. Voit käyttää
kirjaimia tai molempia sekaisin.

2.

isoja

tai

pieniä

Näyttöön tulee seuraava ilmoitus:
Insert SOURCE diskette in drive A:
Press any key when ready . . .

SOURCE tarkoittaa kopioitavaa levykettä.
3.

Työnnä kopioitava levyke (SOURCE) A-asemaan
jotakin kir joitusnäppäintä . Kopiointi alkaa.

4.

Näyttöön tulee seuraava ilmoitus:

ja paina

Copying 80 tracks
15 Sectors/Track, 2 Side(s)
Insert TARGET diskette in drive A:
Press any key when ready . . .

TARGET tarkoittaa tyhjää levykettä. Sen täytyy olla samaa
tyyppiä kuin kopioitavan eli SOURCE- levykkeen.
5.

Poista kopioitava levyke A-asemasta ja korvaa se tyhjällä
levykkeellä. Paina jotakin kir joitusnäppäintä .

6.

Ohjelma pyytää sinua vaihtamaan levykkeitä keskenään,
kunnes se on kopioinut koko levykkeen. Varo sekoittamasta
levykkeitä keskenään.
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Kun kopionti

on päättynyt,

näyttöön

3

tulee kysymys:

Copy complete
Copy another (Y/N)?

Paina | N | ( = e i ) j a | RET |, jos et halua kopioida useampia
levykkeitä. Paina | Y | ( =kyllä ), jos haluat jatkaa
kopiointia.
TARGET-levyke
on identtinen kopio SOURCE-levykkeestä . Varusta
kopio nimilapulla, johon
olet
tarkasti
kirjoittanut
kaikki
alkuperäisen
levykkeen nimilapun tiedot.
Käytä
tämän
esimerkin
mukaista kopiointikomentoa
myös siinä
tapauksessa,
että koneessasi on kaksi erikokoista levykeasemaa
( 5 1/4 tuumaa j a 3 1/2 tuumaa). Sekä
"diskcopy
a: a:" että
"diskcopy
b: b:" ovat mahdollisia. Jos käytät kopioimiseen
Aasemaa j a jos sinulla
ei ole kiintolevyä,
joudut
komennon
antamisen
jälkeen
poistamaan
MS-DOS-levykkeen
A-asemasta j a
korvaamaan
sen
kopioitavalla
levykkeellä.
Noudata
näyttöön
tulostuvia ohjeita.

6.6

Varmuuskopion tekeminen kiintolevystä

Kiintolevy
ei vahingoitu
yhtä helposti kuin levykkeet. Sitä
suojaa levyn oma kotelo, j a lisäksi se on asennettu käsittelyyksikön sisälle. Siitä huolimatta kiintolevystäkin
on ehdottomasti
tehtävä
varmuuskopio.
Varmuuskopioiden
tekemisestä
pitäisi
tulla sinulle yhtä itsestäänselvyys
kuin auton turvavyön kiinnittämisestä.
MS-DOS-levykkeellä
2/2 on ohjelma,
jolla
kiintolevystä
voi
tehdä
varmuuskopion
levykkeille.
Ohjelman
nimi
on BACKUP.
BACKUP-komento
on hiukan monimutkaisempi
kuin DISKCOPY. Komennolla on valitsimia, eli sen voi
suorittaa
eri
tavalla
eri
tilanteissa.
Jotta
emme tässä vaiheessa turhaan mutkistaisi
harjoitteluasi,
tähän kappaleeseen
on otettu vain yksi vaihtoehto, jota voi käyttää aina. Sitä on helppo oppia
käyttämään.
Myöhemmin,
kun sinulle karttuu lisää kokemusta, sinun kannattaa tutustua
komennon
käyttöön
tarkemmin
User's
Reference
Manualin avulla.
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Käyttämämme BACKUP-komento kopioi kiintolevyltä valitsemasi
aseman sisällön (asema kerrallaan) levykkeille. Kun yksi
levyke täyttyy, ohjelma pyytää sinulta uutta levykettä. Komento on siis annettava erikseen kiintolevyn jokaista asemaa
varten. BACKUP-ohj elma ei hyväksy pohjustamattomia levykkeitä.
Varmista, että sinulla on tarpeellinen määrä tyhjiä pohjustettuja levykkeitä, ennen kuin aloitat kopioimisen. Suosittelemille,
että käytät kopioimiseen mahdollisimman suuren tallennuskapasiteetin omaavia levykkeitä.
Varusta kopiolevykkeet tarkoin nimilapuin ja numeroi levykkeet. On ehdottoman tärkeää, että myöhemmin tiedät, missä
järjestyksessä olet levykkeet syöttänyt.
Menettele seuraavasti:
1.

Varmista, että sinulla on tarpeeksi pohjustettuja
keitä. Aja FORMAT-ohjelma tarvittaessa.

2.

Tee
varmuuskopio valitsemasi aseman sisällöstä.
valitset C-aseman, anna seuraava komento:
Obackup

levykJos

c:\*.* a: /s | RET |

/S-valitsin tarkoittaa, että ohjelma kopioi KAIKKI tiedostot, myös ne, jotka on tallennettu alihakemistoihin.
Muuta aseman kirjaintunnusta (C:) tarvittaessa.
3.

Ohjelma pyytää sinua syöttämään levykkeen. Työnnä tyhjä
pohjustettu levyke n:o 1 A-asemaan. Ilmoitus kertoo, että
ohjelma tuhoaa levykkeen juurihakemiston. Ohjelma pyytää
sinua painamaan jotakin ( kirjoitus )näppäintä, kun olet
valmis .

4.

Paina jotakin kir joitusnäppäintä . Ohjelma tuhoaa levykkeen juurihakemistossa mahdollisesti olevat tiedostot.
Suosittelemme, että käytät tyhjiä levykkeitä. Kopioitavien tiedostojen nimet tulevat näyttöön sitä mukaa kuin
kopioiminen etenee.

5.

Kun levyke tulee täyteen, ohjelma pyytää sinulta uutta
levykettä. Poista levyke n:o 1 ja korvaa se levykkeellä
n: o 2. Noudata näyttöön tulevia ohjeita.

6.

Jatka, kunnes ohjelma on suorittanut kopioinnin loppuun.
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BACKUP- levykkeitä ei voi käyttää tavalliseen tapaan. Ne on
ensin kopioitava takaisin kiintolevylle RESTORE-komennolla.
1.

Edellä kopioimasi tiedostot voit kopioida takaisin kiintolevylle seuraavalla komennolla. Huomaa, että RESTOREkomento tuhoaa asemassa mahdollisesti ennestään olevat
samannimiset tiedostot.
Orestore

a:

c:\*.*

/s

| RET |

Muuta kiintolevyn asemaa (C:) tarvittaessa. Tämä komento
vastaa täysin edellä esitettyä BACKUP-komentoa . Se luo
myös tarvittavat alihakemistot kiintolevylle.
2.

Ohjelma pyytää levykettä. Syötä BACKUP-levyke n: o 1 Aasemaan ja lukitse asema. Ilmoituksessa sinua pyydetään
painamaan jotakin ( kirjoitus )näppäintä, kun olet valmis.

3.

Paina jotakin kir joitusnäppäintä (vaaleat näppäimet).

4.

Kun ohjelma on kopioinut ensimmäisen levykkeen, se pyytää
toista levykettä. Työnnä levyke n: o 2 A-asemaan ja jatka
sen jälkeen kopiointia.

5.

Jatka, kunnes olet kopioinut kaikki BACKUP- levykkeet .
Kopioi levykkeet oikeassa järjestyksessä.

6.7

Levykeaseman muuttaminen ulkoiseksi

Tämän kappaleen ohjeet koskevat vain sellaisia koneita, joissa
on sekä 5 1/4 tuuman että 3 1/2 tuuman levykeasema. Kysymys ei
ole aivan yksinkertaisesta asiasta, joten älä pelästy, jos et
ensimmäisellä lukemisella ymmärrä aivan kaikkea.

Suosittelemme, että 3 1/2 tuuman levykeasema muutetaan ulkoiseksi ainoastaan
siinä tapauksessa, että koneessa ei ole
kiintolevyä.
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Käsittely-yksikköön
mahdollisesti
asennettua
3 1/2
tuuman
levykeasemaa
käytetään
yleensä
B-asemana.
Tällöin
levyke
kopioidaan
toiselle
samankokoiselle
levykkeelle DISKCOPY-komennolla.
Lisäksi MS-DOSissa on COPY-niminen komento,
jolla kopioidaan
yksittäisiä
tiedostoja. COPY-komennolla
voit kopioida tiedostoja 5 1/4 tuuman levykkeeltä 3 1/2 tuuman levykkeelle (A-asemasta B-asemaan) tai päinvastoin. COPY-komennon
käyttö selitetään myöhemmin.
Kun 3 1/2 tuuman levykeasema on määritelty
B-asemaksi,
COPYkomentoa ei ole mahdollista käyttää samankokoisten
levykkeiden
välillä suoraan,
vaan
kopiointi on suoritettava
siten, että
tiedosto( t ) kopioidaan
ensin
kiintolevylle
j a sen
jälkeen
levykkeelle.
Jos koneessasi ei ole kiintolevyä,
et voi kopioida yksittäisiä
tiedostoja esimerkiksi 5 1/4 tuuman levykkeeltä
toiselle
samankokoiselle
levykkeelle,
vaan sinun täytyy kopioida levykkeen koko sisältö DISKCOPY-komennolla
.
Jos edellä mainittu rajoitus jostakin syystä haittaa
työskentelyäsi,
sinun
kannattaa
muuttaa
3 1/2
tuuman levykeasema
ulkoiseksi.
Tässä kappaleessa
selitetään,
miten
3 1/2
tuuman
levykeasema
muutetaan ulkoiseksi.
"Ulkoinen
levykeasema" viittaa siihen, miten tietokone
telee asemaa. Se ei tarkoita, että levykeasema pitäisi
taa käsittely-yksiköstä.
Noudata
1.

ohjeita

Käynnistä

käsitirrot-

tarkasti.
SETUP-ohj elma kirjoittamalla

setup | RET |
2.

Siirry

valikossa

3.

Muuta
kyseistä
installed" .
Muutoksen
on
vain
tunnukset

riville "diskette
riviä

niin,

drive
että

B".

siinä

lukee

"not

tarkoitus on kertoa MS-DOSille, että
koneessa
yksi varsinainen
levykeasema.
Muutoksen jälkeen
A j a B viittaavat 5 1/4 tuuman levykeasemaan.

4.

Poistu SETUP-ohj elmasta painamalla | END |. MS-DOS latautuu
uudelleen j a muuttuneet SETUP-tiedot
tulevat voimaan.

5.

Seuraavaksi
sinun
on tehtävä
muutoksia
CONFIG. SYSnimiseen
tiedostoon. Tiedosto sisältää joukon asetuksia,
jotka
vaikuttavat
MS-DOSin
toimintaympäristöön.
CONFIG. SYSiä muutetaan CONF-ohj elmalla. Kirjoita
conf | RET |
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CONF-ohjelmassa
käytetään
valintanäppäimiä . Jäljempänä
ilmoitetaan
painettavaa näppäintä vastaava ohjeteksti.
6.

Paina

7.

Lue CONFIG.SYS
tulee luettelo

8.

Paina
DEVICE. Kohdistin siirtyy luetteloon. Tehtäväsi on
lisätä luetteloon kolme riviä. Rivit
lisätään
ohjelmien
ANSI. SYS j a LDRIVES.SYS
jälkeen,
mutta ennen ohjelmia
RAMDRIVE.SYS
ja
NKEYB.SYS.
Huomaa,
ettei
omassa
CONFIG. SYS-tiedostossasi
välttämättä
ole kaikkia edellä
mainittuja ohjelmia.

9.

Kun tiedät,
mihin
kohtaan
lisäykset
on
tehtävä,
vie
kohdistin
nuolinäppäimellä
sille
riville, jonka edelle
haluat tehdä lisäyksen. Paina INSERT DEVICE.
Luetteloon
tulee tyhjä rivi.

10.

MS-DOS

Kirjoita

PARAMS.
muistiin
käytössä

luetteloon

nämä kolme

drv\driver . sys /d:02
drv\driver . sys /d:02
drv\drv720 . sys
Poistu
Tallenna
jälkeen
mellä.
11.

luettelosta

painamalla LOAD CONFIG.
olevista laiteohjelmista.

riviä:

/c
/c

painamalla

uudet tiedot
SAVE CONFIG.

Näyttöön

EXIT.

painamalla ensin SAVE PARAMS ja sen
Poistu CONF-ohjelmasta
EXIT-näppäi-

Lataa käyttöjärjestelmä
uudelleen, jotta MS-DOS
löytäisi
uuden
laiteohjelman.
MS-DOS nimittäin lukee CONFIG. SYStiedoston vain
käynnistyksen
yhteydessä . Lataa
MS-DOS
uudelleen
painamalla
| Ctrl | + | Alt | + | Delete |, jos
näppäimistösi
on Nokia 102, tai | CTRL | + | ALT | + | DEL |,
jos sinulla on Nokia 100.

Näiden
muutosten jälkeen MS-DOS käsittelee 3 1/2 tuuman
keasemaa ulkoisena asemana. Kirjaimet A ja B viittaavat
tuuman asemaan.

levy5 1/4

Koska
DRIVER.SYS-ohjelman
nimi
kirjoitettiin
CONFIG. SYSiin
kaksi kertaa, myös 3 1/2 tuuman asemaan voidaan
viitata
kahdella kirjaimella.
Jos koneessasi ei ole kiintolevyä,
ulkoiseen asemaan viitataan tunnuksilla C ja D. Jos
koneessasi
on
kiintolevy,
käytettävät
tunnukset
riippuvat
siitä,
kuinka
monta DOS-osaa on määritelty kiintolevyllesi.
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Oletetaan, että kiintolevyllä on kaksi DOS-osaa. MS-DOS varaa
tunnukset C ja D kiintolevylle. Tällöin 3 1/2 tuuman asemaan
viitataan kirjaimilla E ja F. Ulkoinen asema saa siis ensimmäiset vapaat kirjaintunnukset.
Muutoksen ansiosta sinulla on kahden levykeaseman sijasta
käytössä neljä levykeasemaa (esimerkissä A j a B , E ja F). Nyt
voit suorittaa COPY-komennon vaikkapa A:sta B:hen tai E:stä
F: ään. Kopiointi suoritetaan käytännössä siten, että levykkeitä välillä vaihdetaan. Ole kopiota tehdessäsi erittäin varovainen, ettet vahingossa sekoita levykkeitä keskenään.

6.8

Levykeasemien puhdistaminen

Levykeaseman luku-kirjoituspäähän kertyy ajan mittaan hiukkasia, jotka kuluttavat levykkeitä ja saattavat aiheuttaa lukuja
kirjoitushäiriöitä ja jopa levykkeelle tallennettujen
tietojen tuhoutumisen.
Luku-kir joituspää on puhdistettava säännöllisesti. Puhdistamista varten on saatavissa erityisiä puhdistuslevykkeitä. Voit
tilata niitä esimerkiksi Nokian tarvikemyynnistä.
Jos
levykeasemat
ovat
normaalikäytössä (noin
2 tuntia
päivässä), suosittelemme, että puhdistat luku-kirjoituspäät 2
4 viikon välein. Puhdista levykeasemat myös, jos luku- ja
kirjoitusvirheiden määrä alkaa kasvaa.
5 1/4 tuuman levykeaseman puhdistamiseen soveltuva tuote on
Sigmatronics CLM 405-1 Diskette Head Cleaning Kit For 5 1/4"
Double Side Drives.
3 1/2 tuuman levykeaseman puhdistamiseen soveltuva tuote on
Sigmatronics CLM 407-1 Diskette Head Cleaning Kit For 3 1/2"
Double Side Drives.
Pakkauksessa on puhdistuslevykkeiden lisäksi puhdistusainetta
ja käyttöohje. Noudata käyttöohjetta huolellisesti. Kun puhdistuslevyke on levykeasemassa, käytä DIR-komentoa luku-kirjoituspään puhdistamiseen.
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1

Yhteenveto

Kiintolevyn ja levykkeiden lisäksi MikroMikko 3 : ssa voi tallennusvälineenä käyttää 1/4 tuuman magneettinauhaa. Nauha on
pakattu nauhakasettiin. Kasetteja varten MikroMikko 3 varustetaan kasettiasemalla ja erillisellä ohj ainkortilla. Kasettiasema asennetaan käsittely-yksikköön tehtaalla. Jos tilaat
kasettiaseman myöhemmin, jätä sen asentaminen huoltomiehen
tehtäväksi .
Nauhakasetit on tarkoitettu lähinnä kiintolevyn varmuuskopiointiin. Kasetilla voi kiintolevyn sisällön myös kätevästi
siirtää toiseen MikroMikko 3:een.
Kasettiasemaa käytetään SY-TOS-nimisellä ohjelmistolla. SY-TOS
on erittäin monipuolinen. Varaa sen opettelemiseen riittävästi
aikaa. Jos sinulla ei ole aikaisempaa kokemusta, suosittelemille, että tässä vaiheessa vain luet tämän luvun kerran läpi.
Ota kasetit käyttöön vasta sitten, kun olet tutustunut myöhempiin lukuihin ja hallitset MS-DOSin.

7.2

Kasetit ja niiden käsittely

MikroMikko 3: ssa voi käyttää seuraavia nauhakasettej a:
Tyyppi

Kapasiteetti

DC 600A

60

DC 600XTD

60

DEI P/N 400862

60

DEI P/N 402555

55

DC 300XL/P

45

DEI P/N 400442

45

megatavua

Kasetissa on pieni sylinteri, jonka asentoa muuttamalla kasetin voi kirjoitussuojata. Kasetti on kir joitussuoj attu, kun
sylinterin nuoli on SAFE-asennossa . Poista kir j oitussuoj aus
kopioinnin ajaksi. Suojaa kasetit kopioinnin jälkeen. Näin et
vahingossa pääse kopioimaan uusia tiedostoja
aikaisemmin
kopioimiesi tiedostojen päälle.
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Nauhakasettej a ei pidä jättää alttiiksi liian korkeille tai
alhaisille lämpötiloille, kosteudelle tai vieraille aineille.
Älä avaa kasettikoteloa äläkä koske nauhaan sormin. Älä myöskään vie kasettia sellaisten laitteiden läheisyyteen, jotka
synnyttävät magneettikenttiä.
Jos kasetti sattuisi vioittumaan, korvaa se välittömästi
uudella. Älä yritä käyttää viallista kasettia, koska se saattaa aiheuttaa toimintahäiriöitä kasettiasemassa .

K

©

Kuva 7-1

Kasetin asettaminen kasettiasemaan

Kuvasta 7-1 selviää, miten nauhakasetti asetetaan kasettiasemaan. Jos käsittely-yksikkö on pystyasennossa, pidä kasettia
siten, että nauhan puoleinen reuna tulee alaspäin ja että
kasetissa oleva metallilevy tulee sinusta katsoen oikealle
puolelle. Työnnä kasetti asemaan. Kasettiasemasta työntyy ulos
vipu, joka pitää kasettia paikallaan. Kasetin pää jää näkyviin. Poista kasetti painamalla kasettia ensin sisäänpäin.
Lukitusvipu kiertyy takaisin kasettiasemaan. Vedä kasetti
ulos .
Aseta kasetti kokeeksi kasettiasemaan. Tyhjennä
ennen kuin jatkat ohjeiden lukemista.
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Nauha pitää pyörittää asemassa kelalta toiselle SY-TOSin
RETENSION-komennolla, ennen kuin sille tallennetaan tiedostoja. RETENSION-komento on hyvä ajaa myös, jos nauha on ollut
pitkään käyttämättä, jos nauhan säilytyslämpötila on ollut
normaalilämpötilaa korkeampi tai alhaisempi, jos nauha on
pudonnut tai joutunut muulle mekaaniselle rasitukselle alttiiksi, tai jos luku- tai kirjoitusvirheiden määrä alkaa
kasvaa.

7.3

SY-TOS-ohjelmiston käyttöönotto

Kasettiasemaa varten sinulle toimitetaan SY-TOS-niminen ohjelmisto erillisellä levykkeellä. SY-TOS mahdollistaa tiedostojen
kopioimisen nauhalle.
Jotta nauhakasettej a voisi käyttää, MikroMikko 3:ssa on oltava
kiintolevy ja vähintään 512 kilotavua RAM-muistia. Kasettiasemaan kuuluu aseman lisäksi ohj ainkortti, joka asennetaan
käsittely-yksikön sisälle vapaaseen korttipaikkaan.
Kasettiaseman mukana toimitetaan
käyttöohje. Käyttöohjeesta selviää,
daan kasetille SY-TOSin avulla.
ainoastaan SY-TOSin asentaminen ja
kasettien käytöstä.

myös SY-TOSin alkuperäinen
miten tiedostoja kopioiTässä luvussa selitetään
annetaan yleisiä ohjeita

Jos et ole tehnyt käyttöjärjestelmään muita kuin tämän oppaan
edellisissä luvuissa selitettyjä muutoksia, voit
siirtyä
suoraan asennusohjeisiin. Muussa tapauksessa sinun on syytä
tarkistaa CONFIG. SYS-tiedostosta kahden muuttujan arvo. Muuttujien nimet ovat BUFFERS ja FILES. Kummankin muuttujan arvon
on oltava vähintään 20. CONFIG.SYSiä muutetaan CONF-ohj elmalla. Katso tarvittaessa tarkemmat ohjeet User’s Reference
Manualista .
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7.3.1

SY-TOSin asentaminen

MikroMikko 3

Noudata ohjeita tarkasti.
1.

Käynnistä MS-DOS. Varmista, että olet perustilassa. Jos
olet MikroMikko 2 -tilassa, siirry perustilaan komennolla
modeset / b a s e | RET |

Perustilassa valintanäppäinten
näytön alareunaan.
2.

ohjetekstit

eivät

tule

Aseta SY-TOS-levyke A-asemaan. Varmista, että käyttöjärjestelmän kehote on "A>". Jos kehote on esimerkiksi "C>",
anna seuraava komento
a: | RET |

3.

Kirjoita seuraava komento:
stinstal | RET |

Näyttöön tulee tietoa ohjelmasta. Pääset eteenpäin painamalla | RET |.
4.

STINSTAL kysyy sen kiintolevyaseman nimeä, johon SY-TOS
asennetaan. Oletusarvona STINSTAL käyttää C-asemaa. Jos
valitset C:n, voit painaa suoraan | RET |. Suosittelemme,
että valitset C:n. Jos valitset jonkin muun levyaseman,
kirjoita sitä vastaava kirjain ja paina | RET |.

5.

Seuraavaksi STINSTAL kysyy sen alihakemiston nimeä, johon
SY-TOS asennetaan. Alihakemiston nimi kannattaa antaa,
koska muutoin ohjelma asentaa SY-TOSin päähakemistoon.
Sopiva nimi on esimerkiksi SYTOS . Kirjoita nimi ja paina
| RET |.

6.

STINSTAL pyytää vahvistamaan asennuskomennon.
komento painamalla | Y | (=kyllä).

7.

Käynnistä kopiointi painamalla | RET |. Ohjelma kopioi
tarvittavat tiedostot nimeämääsi asemaan ja alihakemistoon.

Vahvista

Kun kopiointi päättyy, STINSTAL siirtää ohjelman suorituksen
siihen hakemistoon, jossa SY-TOS on. Käyttöjärjestelmän kehote
muuttuu. Jatka suoraan seuraavasta kappaleesta.
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7.3.2

SY-TOSin konfiguroiminen

Jäljellä on vielä SY-TOSin
tarkasti .
1.

5

konfiguroiminen.

Noudata

ohjeita

Konfiguroiminen suoritetaan STCONFIG-ohj elmalla. Kirjoita
seuraava komento:
stconfig | RET |
Näyttöön
ta.

2.

tulee valikko. Noudata jäljempänä olevia ohjei-

Kun olet konf igurointivalikossa:
Valitse HARDWARE-komento painamalla | H |.
Valitse DMA painamalla | D |.
Anna DMA:n uudeksi arvoksi 2 ja paina | RET |.
Valitse HARDWARE-komento painamalla | H |.
Valitse INTERRUPT painamalla
Anna uudeksi arvoksi 6 ja paina | RET |.
Valitse HARDWARE-komento painamalla | H |.
Valitse ADDRESS painamalla | A |.
Anna uudeksi arvoksi 370 ja paina | RET |.

3.

Poistu STCONFIG-ohj elmasta painamalla | Q |.

STCONFIG-komennolla otetaan käyttöön EZ-valikot (katso SYTOSin käyttöohje). EZ-valikkoihin liittyy rajoitus. Jos käytät
EZ-valikkoj a, voit ottaa varmuuskopioita vain siitä asemasta,
johon SY-TOS on asennettu. ADVANCE-valikoissa ei ole samanlaista rajoitusta.
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7.3.3

SY-TOSin käynnistäminen

Varmista ennen SY-TOSin käynnistämistä, että MikroMikkosi on
perustilassa. Vaihda toimintatila tarvittaessa MODESET-komennolla .
SY-TOS käynnistetään komennolla
sytos | RET |
Näyttöön tulee ikkunoitu ruutu, ja SY-TOS on valmis ottamaan
vastaan komentoja. SY-TOS sisältää monia hyödyllisiä toimintoja. Jotta saisit ohjelmasta mahdollisimman suuren hyödyn,
tutustu huolellisesti SY-TOSin omaan käyttöohjeeseen.

7.3.4

Valinnaiset lisäohjelmat

SY-TOSin käyttöä
lisäohjelmalla.

voi tehostaa kahdella erikseen tilattavalla

ST-BATCH-ohj elman avulla voidaan luoda MS-DOSin komentojonoja
SY-TOSin suoritettavaksi. Komentojonoista puhutaan myöhemmin
tässä oppaassa. Ohjelma helpottaa esimerkiksi päivittäistä
varmuuskopioiden tekemistä.
SY-TOSiin on mahdollista lisätä myös ajastinohjelma ST-CLOCK.
Ajastimen avulla voit käynnistää komennon tai komentojonon
mihin vuorokaudenaikaan tahansa täysin automaattisesti.

7.4

Esimerkkejä kasettien käytöstä

Tässä
kappaleessa tarjoamme esimerkkejä tavoista, joilla
kasettien kierto voidaan varmuuskopioita tehtäessä järjestää.
Oikea kierto j ärjestelmä varmistaa tehokkaasti tietojen eheyden. Nämä esimerkit eivät välttämättä sovi kaikkien käyttäjien
tarpeisiin, ja ne onkin tarkoitettu vain yleisiksi malleiksi.
Jokainen käyttäjä joutuu itse kehittämään omiin yksilöllisiin
tarpeisiinsa parhaiten sopivan varmistusjärjestelmän.
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Ensimmäiseksi kannattaa kirjoittaa lyhyt yhteenveto kasettien
kierrosta ja piirtää siitä kaavio (ks. kuva 7-2). Tämä helpottaa varmuuskopiointia ja pienentää virheiden todennäköisyyttä.
Kirjallinen yhteenveto ja kaavio auttavat sinua myös tekemään
varmuuskopioinnista osan päivittäistä rutiinia.
Joskus on syytä tehdä myös ylimääräisiä varmuuskopioita. Näin
kannattaa menetellä, kun kirjoitetaan tai muutetaan laajoja
ohjelmia tai kun tehdään huomattavia muutoksia datatiedostoihin.

7.4.1

Kahden viikon kierto

Tässä esimerkissä kasetin kiertoaika on kaksi viikkoa. Toisin
sanoen kaikki käytössä olevat varmuuskopiot ovat enintään
kaksi viikoa vanhoja. Jos jokin toimenpide suoritetaan vain
kerran kuussa ja jos käsittelyssä sattuu virhe, joka huomataan
vasta seuraavassa kuussa, alkuperäiset tiedot eivät enää olisi
tallella. Tällaisia järjestelmiä varten pitäisi suunnitella
toisenlainen kierto. Kuvassa 7-2 on esitetty, miten kahden
viikon kierto toimii.
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Kuva 7-2

Kahden viikon kierto

Kahden viikon kiertoa varten tarvitaan 9 kasettia. Jokaista
työpäivää varten varataan yksi kasetti (yhteensä
viisi), ja
kahta kasettia tarvitaan kerran viikossa. Jäljelle jäävät
kaksi kasettia ovat satunnaista tarvetta varten. Lisäksi
niillä voidaan korvata vioittunut tai kulunut kasetti.
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Jokaisena työpäivänä tehdään varmuuskopio kaikista tiedostoista. Perjantaisin tehdään lisäksi viikoittainen varmuuskopio,
joka viedään säilytettäväksi eri paikkaan tulipalon tai varkauden varalta. Seuraavalla viikolla tuodaan toinen viikoittaiseen käyttöön varatuista kaseteista takaisin perjantaita
varten. Näin toinen kaseteista on aina muualla. Ainakin kerran
kuussa on lisäksi varmistettava, että kaikki kasetit ovat
toimintakunnossa .

7.4.2

Vuoden kierto

Tässä esimerkissä kuvataan paljon perusteellisempaa kiertoa
kuin ensimmäisessä. Kierto on vähintään vuoden pituinen. Useat
yritykset hoitavat tällä tavalla tärkeimpien
tiedostojen
varmuuskopioinnin. Kuitenkin on jälleen syytä korostaa, ettei
tämäkään esimerkki sovellu kaikille, vaan kunkin käyttäjän on
itse suunniteltava omiin tarpeisiinsa parhaiten sopiva kierto.
Tarvitset
tavalla:

vähintään
5
5
12
1

23 kasettia, joita käytetään seuraavalla

kasettia päivittäiseen käyttöön
kasettia viikoittaiseen käyttöön
kasettia kuukausittaiseen käyttöön
kasetti vuosittaiseen käyttöön

Kuluneiden ja vioittuneiden kasettien tilalle joudutaan
nollisesti ostamaan uusia.
Kuviossa 7-3 on esitetty kaavio kasettien kierrosta.

MS-DOSin versio 3.20/1.00

luon-

Nauha - 10

Ma

MikroMikko 3

Ti

Ke

To

Pe
Vko 1 Kk 4

oo

oo

0 0!

00

00

oo

o o]

Vko 2

oo

oo

oo.

oo

00

oo

Vko 3

0 0'

00

00

00

00

oo

Vko 4

oo

oo

00

00

oo

oo

Vko 5 Kk 5

oo

00

00

Kuva 7-3

00

00

Vuoden kierto
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Jokaisena työpäivänä kopioidaan kaikki tiedostot. Jokaista
työpäivää varten on oma kasetti. Kerran viikossa tehdään kopio
viikoittaiseen käyttöön varatulle kasetille. Näitä kasetteja
kierrätetään samaan tapaan kuin päivittäisessä käytössä olevia. Kutakin kasettia käytetään kerran kuussa. (Viidettä kasettia ei tarvita joka kuukausi. )
Kerran kuukaudessa tiedostoista tehdään varmuuskopio kuukausittaiseen käyttöön varatulle kasetille. Jokaista kalenterikuukautta varten varataan oma kasetti. Kerran vuodessa kopiointi tehdään vuosittaiseen käyttöön tarkoitetulle kasetille.
Koska kuukausittaiseen ja vuosittaiseen käyttöön tarkoitetut
kasetit ovat erittäin arvokkaita, jokaisen käyttökerran yhteydessä (mieluiten pari päivää kopioinnin jälkeen) tulee varmistaa, että kasetti on toimintakunnossa.
Muita kuin päivittäisessä käytössä olevia kasetteja tulee
säilyttää eri paikassa, tarvittaessa kokonaan eri rakennuksessa.

7.5 Kasettiaseman puhdistaminen
Kasettiaseman luku-kirjoituspää on puhdistettava säännöllisesti. Jos sitä ei puhdisteta riittävän usein, tiedostojen kopioimisessa saattaa esiintyä häiriöitä. Puhdistuksen lisäksi
kasettiasema ei vaadi muunlaista huoltoa.
Suosittelemme, että puhdistat kasettiaseman kaksi käyttötuntia
uuden kasetin käyttöönoton jälkeen ja muuten aina kahdeksan
käyttötunnin jälkeen.

VAROITUS
Sammuta laitteistosta virta ennen kasettiaseman puhdistamista. Noudata käyttämäsi puhdistusvälineen omaa käyttöohjetta huolellisesti.
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Älä käytä puhdistusnestettä liikaa, jotta nestettä ei valuisi
kasettiaseman sisälle. Vältä koskemasta luku-kirjoituspäähän
tai vetopyörään sormin.
Vetopyörää ei normaalisti tarvitse puhdistaa. Jos sen puhdistaminen kuitenkin osoittautuu tarpeelliseksi, suosittelemme,
että otat yhteyttä Nokia-huoltoon.
MikroMikko 3:n kasettiaseman puhdistukseen soveltuvia tuotteita ovat esimerkiksi Perfect Data QIC-II Drive Head Cleaning
Kit p/n 102791-21 sekä CK-90 General Purpose Cleaning Kit.
Puhdistuskasettej a voit tilata Nokian tarvikemyynnistä.
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8.1

1

Yhteenveto

Komentojen
ansiosta tietokone ymmärtää, mitä haluat sen tekevän.
MS-DOSin
komennoilla
voit
suorittaa
monia
erilaisia
tehtäviä. Tässä luvussa komentoja käsitellään
yleisesti.
Siinä
kerrotaan
esimerkiksi
komentojen
lajeista:
sisäisistä
ja
ulkoisista komennoista.
Lisäksi on mahdollista
syöttää
tietokoneen suoritettavaksi
komentojonoja.
Komennoissa
on noudatettava
tietokoneen
kielioppisääntöjä.
Tässä
luvussa puhutaan
myös niistä.
Luvun lopussa esitellään
erikoistoimintoja,
joita
tarvitaan
komentoja
annettaessa.
Niihin kuuluvat MS-DOSin editointi- eli
muokkausnäppäimet ,
Nokian
valintanäppäimet
SI
S8,
| CTRL [-näppäin, | SHIFT [-näppäin sekä eräät syötettä j a tulostetta
ohjaavat toiminnot. Koko tämä luku on tavallaan johdantoa seuraavalle
luvulle.

8.2

Komentojen lajit

MS-DOS-komennot

jaetaan

yleensä

sisäiset

komennot

ulkoiset

komennot

kolmeen

alaryhmään:

komento j onot
Tässä oppaassa kerrotaan MS-DOSin
MS-DOSin kehotteen
perään.

8.2.1

komennoista.

Ne kirjoitetaan

Sisäiset komennot

Sisäiset komennot ovat useimmin käytettyjä
komentoja,
j a ne
ovat
yleensä
myös
helpoimpia käyttäjälle.
Sisäiset komennot
eivät
näy
MS-DOS-levykkeen
hakemistolistauksissa.
Ne ovat
COMMAND . COM-nimisessä
tiedostossa,
jota usein kutsutaan myös
komentotulkiksi.
Tietokone lataa COMMAND . COMin muistiin
käynnistyksen
yhteydessä.
Koska
tiedosto pysyy muistissa virran
katkaisemiseen
asti, tietokone voi
suorittaa
komentotulkissa
olevat komennot välittömästi
komennon antamisen jälkeen.

MS-DOSin versio 3.20/1.00

MikroMikko 3

2

Komennot

Alla on lueteltu sisäisiä komentoja. Suluissa olevat nimet
ovat synonyymejä. CHDIR on siis sama komento kuin CD. Kaikista
komennoista on yksityiskohtainen selostus User’s Reference
Manualissa. Seuraavista komennoista puhutaan tässä käsikirjassa:
CD (CHDIR)
COPY
DEL (ERASE)

8.2.2

DIR
MD (MKDIR)
PATH

REN (RENAME)
RD (RMDIR)
TYPE

Ulkoiset komennot

Ulkoiset komennot ovat MS-DOS-levykkeellä kukin omassa tiedostossaan. Tietokone lukee ulkoisen komennon muistiin, kun
komento syötetään. Kun ohjelman suoritus päättyy, tietokone
poistaa sen muistista. Jos sinulla ei ole kiintolevyä, komennon sisältävän MS-DOS-levykkeen täytyy olla levykeasemassa,
kun haluat suorittaa ulkoisen komennon. Muuten tietokone ei
löydä tiedostoa, eikä niin ollen voi lukea sitä muistiin. Jos
sinulla on kiintolevy, olet jo kopioinut MS-DOS-levykkeen
sisällön (myös ulkoiset komennot) kiintolevylle.
Ulkoisen komennon sisältävän tiedoston nimen laajennusosa on
.COM tai .EXE. Laajennusosista puhutaan tarkemmin seuraavassa
luvussa. Ulkoisiin komentoihin liittyviä tiedoston nimiä ovat
esimerkiksi FORMAT.EXE ja MORE.COM. Useimmilla ohjelmointikielillä (esim.
Assembly-kieli ) kirjoitetuista ohjelmista tulee
käännettäessä . EXE-tyyppisiä.
Kun haluat suorittaa jonkin ulkoisen komennon, kirjoitat
komentona tiedoston nimen ilman laajennusosaa. Kaikista komennoista on yksityiskohtainen selostus User's Reference Manualissa. Alla on luettelo niistä ulkoisista komennoista, joista
puhutaan tässä käsikirjassa.

APPEND
BACKUP
CHKDSK

DISKCOPY
FORMAT
MODESET

PRINT
RESTORE
SAFETY
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8.2.3

3

Komentojonot

Saatat työsi aikana huomata, että joudut kirjoittamaan komentoja, joiden järjestys pysyy aina samana. MS-DOSissa on mahdollista tallentaa komentoja tiedostoon ja suorittaa koko jono
yksinkertaisesti syöttämällä tiedoston nimi komennon tapaan.
Tietokone käsittelee tiedostoon tallennetut komennot, ikään
kuin ne olisi syötetty näppäimistöltä yksitellen.
Komentoja sisältävälle tiedostolle on annettava laajennusosaksi . BAT. Komentojono suoritetaan syöttämällä tiedoston nimi
ilman laajennusosaa. Voit luoda tiedoston MS-DOSin omalla
EDLIN-muokkaimella, COPY-komennolla tai jollakin tekstinkäsittelyohjelmalla,
joka luo tavallisia tekstitiedostoja eli
ASCII-tiedostoj a. Tiedostoon on mahdollista lisätä huomautuksia ja selityksiä. Esimerkiksi komentojonon alkuun kannattaa
yleensä lisätä lyhyt komentojonon kuvaus. Komentojonoja käytetään kuten ulkoisia komentoja.
Komentojonojen laatiminen sujuu pienen harjoittelun jälkeen
melko vaivattomasti. Ensin sinun on kuitenkin hallittava
kaikki MS-DOSin perustoiminnot. Tästä syystä komentojonoja
käsitellään vasta User's Reference Manuelissa. Kun sinulla on
riittävät perustiedot komennoista ja tiedostojen käsittelystä,
voit mainiosti aloittaa User's Reference Manueliin tutustumisen. Löydät sieltä myös erittäin hyödyllisiä esimerkkejä
komentojonoista. Voit kopioida ne kiintolevylle tai levykkeelle.
AUTOEXEC . BAT-nimi on varattu erikoiskäyttöön: MS-DOS lukee
tiedoston automaattisesti käynnistyksen yhteydessä. Voit tehdä
tiedostoon muutoksia. ALOITUS luo kiintolevylle AUTOEXEC.BATtiedoston, jota voit tarvittaessa täydentää. Jos koneessasi ei
ole kiintolevyä, ALOITUS tekee muutokset kuitenkin MS-DOS-levykkeelle. AUTOEXEC-komento jonoista kerrotaan lisää User's
Reference Manualissa.
Komentojonojen käyttäminen on suositeltavaa, koska ne helpottavat ja nopeuttavat työskentelyäsi. Ole kuitenkin huolellinen
niitä laatiessasi, jotta komentojonosi varmasti tekisi juuri
sen, mitä haluatkin sen tekevän, eikä yhtään enempää.
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Komentojen antaminen

MS-DOSin komennoilla on omat kielioppisäännöt, joita tietokone
olettaa sinun noudattavan. Komennoissa on vakio-osia, mutta
niitä kaikkia ei välttämättä voi käyttää jokaisessa komennossa. Toiset niistä ovat pakollisia, toiset taas valinnaisia.
Kun puhutaan komennon syntaksista, tarkoitetaan juuri komennon
muotoa. Syntaksi tarkoittaa siis komennon rakenteen kuvausta.
Useimmat komennot alkavat komennon nimellä, esimerkiksi FORMAT
tai REN. Nimen jälkeen kirjoitetaan yksi tai useampia tiedostonmäärityksiä ja valitsimia. Tiedostonmäärityksellä kerrotaan, mille tiedostoille komento on tarkoitettu. Tiedostonmääritykseen voi kuulua asema, polku ja tiedoston nimi (perusosa
ja laajennusosa). Ne osat, joita ei tarvita, voidaan jättää
pois. Joskus tiedostonmääritykseen kuuluu ainoastaan aseman
kirjaintunnus (esim. DISKCOPY-komennossa ). Tiedostonmäärityksistä puhutaan lisää seuraavassa luvussa.
Eräissä komennoissa käytetään valitsimia ja argumentteja.
Valitsimien avulla valitaan komennon suoritustapa. Valitsimet
ovat merkkikoodeja, joita edeltää vinoviiva (/).
Kun esimerkiksi pohjustat levykkeitä, voit samalla nimetä levykkeen, jos
käytät /V-valitsinta. Myös argumenteilla annetaan tietokoneelle lisäohjeita. Yleensä joudut valitsemaan toisen kahdesta
argumentista, esimerkiksi ON tai OFF. Yhdestä komennosta
saattaa olla monta muunnelmaa. Tähän käsikirjaan on otettu
niistä tärkeimmät. Lisätietoja löydät User’s Reference Manuelista .

8.3.1

Merkintätavat

Komentojen
syntaksin kuvailussa käytetään eräitä yleisiä
merkintätapoja. Jos valitsin ei ole pakollinen, tarvitaan
yksiselitteinen merkintätapa osoittamaan valinnaisuutta. Näin
vältytään turhan pitkiltä selityksiltä.
Koska tämä käsikirja on pyritty laatimaan niin helppolukuiseksi kuin mahdollista, et juuri löydä siitä erikoisia merkintätapoja, jotka kaipaisivat selityksiä. Kun tutustut User's
Reference Manualin komentoja käsittelevään lukuun, huomaat,
että siellä on käytetty hakasulkuja, kaarisulkuja ja muita
erikoismerkkejä. Käytetyt merkintätavat on selitetty User's
Reference Manualin alussa. Useimmat niistä ovat vakiintuneet,
mutta erojakin eri käyttöoppaiden välillä on. Sen vuoksi on
tärkeää, että luet merkintätapojen selitykset huolellisesti.
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Tässä käsikirjassa
komennot
on kirjoitettu
samalla tavalla
kuin ne annetaan. Selvyyden vuoksi on käytetty oikeastaan
vain
kahta
erikoista
merkintätapaa:
näppäiltävät
merkit
on
| kehystetty | tai lihavoitu. Näppäimien
nimet
on kehystetty.
Kirjoitettavat
merkit on lihavoitu. Käyttöjärjestelmän
kehote
on usein myös merkitty näkyviin, vaikka se ei itse
komentoon
kuulukaan.
Muista,
että
kehotteen on oltava näytössä, ennen
kuin voit antaa MS-DOS-komentoj a . Tulkitse ohjeet kirjaimellisesti. Komennossa oleva väli tarkoittaa, että sinunkin pitäisi
samassa kohdassa painaa välinäppäintä.
Komennoissa
voi käyttää
isoja tai pieniä kirjaimia tai molempia sekaisin. Tässä
käsikirjassa on käytetty pieniä kirjaimia yhtenäisyyden
vuoksi.

8.3.2

Yleisiä sääntöjä

Luetteloon
on koottu sääntöjä, jotka koskevat kaikkia MS-DOSkomentoj a. Tarvitset tätä luetteloa todennäköisesti
seuraavassa luvussa, jossa sinua opetetaan
käyttämään
tärkeimpiä
MSDOS-komentoj a .
1.

Kirjoita
näytössä,

2.

Komennoissa
voi käyttää
molempia sekaisin.

3.

Komennot
koostuvat
osista,
jotka
ovat
pakollisia tai
valinnaisia.
Näitä osia ovat komennon nimi sekä mahdolliset tiedostonmääritykset,
valitsimet j a argumentit.

4.

Erota komennon
osat
toisistaan
erotinmerkillä.
MS-DOS
hyväksyy
seuraavat
erotinmerkit:
välilyönti ( ), pilkku
(,), puolipiste (;), yhtäsuuruusmerkki
( = ) j a sarkainnäppäin.
Tässä

komento
kehotteen
edellisen komennon

oppaassa

isoja

perään.
suoritus
tai

on erotinmerkkinä

Jos
kehote ei ole
on vielä kesken.

pieniä

käytetty

kirjaimia

tai

välilyöntiä.

5.

Edellisessä kohdassa
lueteltuja
erotinmerkkejä
ei saa
käyttää
tiedostonmäärityksen
sisällä. Pisteellä j a kaksoispisteellä
on tiedostonmäärityksissä
erikoistehtävä.

6.

Hakemistojen
nimet poluissa erotetaan toisistaan kenoviivalla (\). Kenoviivan kirjoittaminen
on selitetty näppäimistöjä käsittelevässä
liitteessä.

7.

Tiedoston nimen laajennusosaa
ei saa jättää pois
tonmäärityksestä . Komennon
nimeen laajennusosaa
tenkaan kirjoiteta.
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8.

Komennon

suoritus

alkaa,

kun painat | RET |.

9.

Komennon suorituksen
voi keskeyttää
painamalla yhtaikaa
| CTRL | + | c |. Kaikissa sovellusohjelmissa
tätä toimintoa
ei voi käyttää.

10.

Kun näyttöön tuleva ilmoitus kehottaa
sinua
"press
any
key"
eli
painamaan
mitä
tahansa
näppäintä,
ilmoitus
tarkoittaa näppäimistöjen
kir joitusnäppäimiä .

11.

Jos komento tulostaa näyttöön tekstiä enemmän kuin
yhden
sivun,
tulostus
etenee
pysähtymättä
loppuun.
Näytön
rullauksen
voi keskeyttää painamalla yhtaikaa
| CTRL | +
| S | tai antamalla komennon yhdessä MORE-komennon
kanssa.
MORE-komennon
käytöstä on esimerkki 4. luvussa.

12.

Komentoja antaessa
toimintonäppäimiä.
kappaleessa.

voi käyttää
MS-DOSin
muokkausja
Niistä
kerrotaan
lisää
seuraavassa

8.4 Erikoistoimintoja
MS-DOSissa on lukuisia erikoistoimintoja.
Niiden tarkoitus
on
helpottaa j a nopeuttaa
komentojen
antamista j a sitä kautta
työskentelyäsi .

8.4.1 Muokkausnäppäimet
Viimeksi antamasi komento tallentuu
muistipuskuriin.
Samalla
sitä
edeltävä komento häviää puskurista. Muistipuskurista
on
hyötyä esimerkiksi silloin, kun joudut antamaan saman komennon
useita kertoja peräkkäin.
Muistipuskurin
ansiosta voit käyttää edellisen komennon uudelleen sellaisenaan
tai muokata sitä. Jos teet kirjoitusvirheen,
sinun ei tarvitse
kirjoittaa
koko
komentoa uudelleen.
Jos
komentoon
tarvitsee
tehdä vain vähäisiä muutoksia, ennallaan
säilyviä merkkejä ei tarvitse kirjoittaa.
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MS-DOSin muokkausnäppäimiä
on verrattain
h e l p p o o p p i a käyttämään. Tässä kappaleessa annamme niistä kuitenkin
vain muutaman
esimerkin.
Tarkemmat tiedot
löytyvät
U s e r ’ s Reference Manualista.
T ä h ä n ratkaisuun
on päädytty
sen vuoksi,
e t t ä on monia
tärkeämpiä perustoimintoja,
jotka sinun pitäisi
hallita ensin.
Esimerkkeihin on valittu k o l m e näppäintä: | F l |, | F 2 | j a | F3 |.
Oletamme, e t t ä o l e t viimeksi
antanut
komennon
"DIR A:’’.
Jos
painat | F1 |, o h j e l m a kopioi
muistipuskurista
yhden merkin
( D ) komentoriville.
Jos painat s a m a a näppäintä
toistamiseen,
seuraava
merkki ( I ) kopioituu.
Jos painat näppäintä tarpeeksi
monta k e r t a a , kaikki
muistipuskurissa
o l e v a t merkit
(DIR A:)
kopioituvat
komentoriville.
Näppäimellä | F 2 | voit
kopioida
puskurin
s i s ä l l ö n haluamaasi
merkkiin
asti. Jos painat
ensin
| F 2 | j a sen
j ä l k e e n | A |,
o h j e l m a kopioi
k a i k k i A-kirjainta
edeltävät merkit
välilyönti
m u k a a n luettuna
( " D I R " ) komentoriville.
N ä p p ä i n | F3 | kopioi
j ä l j e l l ä o l e v a t merkit
puskurista.
Jos
painat
t ä t ä näppäintä
heti
komennon
suorittamisen
jälkeen,
edellinen komento
kopioituu
sellaisenaan
komentoriville,
y h d e l l ä näppäimen painalluksella.
Huomaa, että
Nokia 102
-näppäimistössä
valintanäppäimet on
yhdistetty
F-näppäimiin. Voit käyttää
F-näppäimiä valintanäppäiminä v a i n MikroMikko
2
-tilassa.

8.4.2

Nokian valintanäppäimet

Nokia-näppäimistöissä
on
erikoisominaisuus:
valintanäppäimet
S I - S8. Nokia 100 -näppäimistössä
valintanäppäimet ovat o m a n a
ryhmänään
näppäimistön
yläreunassa.
Nokia 102
-näppäimistössä
valintanäppäinten
määrittelyt
on
sijoitettu
F-näppäimiin,
jotka ovat myös näppäimistön
yläreunassa.
Huomaa, että valintanäppäimiä voi
-toimintatilassa
.

käyttää

vain

MikroMikko

2

Nokia 102
-näppäimistössä
toiminnot
S I - S4 o v a t näppäimissä
F l - F4. Toiminnot
S 5 - S8 ovat näppäimissä F 5 - F8
j a F9
F12.
Kun
siis
käytät
valintanäppäimiä, F 5 suorittaa
saman
toiminnon
k u i n F 9 , F6 suorittaa
s a m a n toiminnon
kuin
F10
ja
niin edelleen.
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Nokia-102 -näppäimistössä
valitset
| Scroll
Loc]F~|-näppäimellä
F-näppäinten
määrittelyt.
Kun haluat käyttää
F-näppäimiä
valintanäppäiminä,
paina | Scroll
Lock~~|. Samalla näppäimen
merkkivalo
syttyy. Näppäimien ohjetekstien
taustan väri muuttuu. Paina | Scroll Lock~| uudelleen, kun haluat jälleen käyttää
F-näppäimiä tavallisina
toimintonäppäiminä.
Vaikka valintanäppäimet
on
Nokia-näppäimistöissä
sijoitettu
eri tavalla, itse toiminnot ovat samat. Sekä tämän oppaan että
User’s Reference Manualin esimerkeissä valintanäppäimiä
kutsutaan aina S-näppäimiksi . Jos sinulla on Nokia 100 -näppäimistö, paina kyseistä S-näppäintä.
Jos sinulla Nokia 102 -näppäimistö, käytä vastaavaa F-näppäintä.
Jälkimmäisessä
tapauksessa
sinun täytyy kuitenkin ensin varmistaa, että valintanäppäinten
määrittelyt ovat voimassa (Scroll Lock -merkkivalo
palaa).
Kun olet MS-DOSin komentotasolla,
valintanäppäimet
nopeuttavat
komentojen
syöttämistä.
Näppäimien määrittelyt ovat:
SI:
S2:
S3:
S4:
S5:
S6:
S7:
S8:

A: (aseman nimi)
B: (aseman nimi)
DIR /P ( hakemistokomento )
COPY ( kopiointikomento )
TYPE (näyttöön
tulostaminen)
TIME (kellonajan
asettaminen)
DATE (päivämäärän asettaminen)
EDLIN (EDLINin käynnistäminen)

Oletetaanpa,
että haluat antaa seuraavan komennon: "COPY A:*.*
B:". (COPY on kopiointikomento.)
Paina seuraavia näppäimiä:
| S4 I I SI I|~*~|[~T~||~*~| väli I S2 I| RET |
Selviät kahdeksalla
painalluksella
komennosta,
joka normaalisti vaatii kolmetoista
näppäimen painallusta.
Ero ei ehkä tässä
vaiheessa tunnu kovin suurelta. Ajan mittaan
tällaiset
työtä
säästävät
ominaisuudet
tulevat
sinulle kuitenkin
tärkeiksi.
Muista myös, että voit koska tahansa muuttaa valintanäppäinten
määrittelyjä.
Lisätietoja löydät User’s Reference Manualista.
Jos
sinulla on värinäyttö,
tulevat näyttöön, k u n painat |
kun vapautat näppäimen. Jos
kun ALT-näppäin on painettuna,
taavan toiminnon vasta sitten,

valintanäppäinten
ohjetekstit
ALT |. Tekstit häviävät näytöstä,
painat jotakin toista näppäintä,
tietokone suorittaa
sitä
vaskun vapautat ALT-näppäimen.
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8.4.3 CTRL- ja SHIFT-näppäin
MS-DOSissa
on
monia
erikoistoimintoja,
jotka
edellyttävät
| CTRL |- tai | SHIFT "[-näppäimen j a jonkin
toisen
näppäimen
painamista
samanaikaisesti.
Jälleen annamme muutaman esimerkin. User's Reference Manualissa on tarkempia tietoja.
| CTRL | + | C | voi keskeyttää ohjelman suorituksen.
Tästä syystä
toimintoa on käytettävä
äärimmäisen
harkiten.
Jos
ohjelma
Pyytää
sinua
virhetilanteessa
valitsemaan
Abort
(keskeytetään),
Retry (yritetään
uudelleen) tai Ignore
(jätetään virhe huomiotta),
älä käytä | CTRL | + | C | -toimintoa,
vaan
valitse | A |.
| CTRL | + | S | keskeyttää
näytön rullauksen.
Käytä tätä toimintoa, jos näyttöön tulostuu enemmän tekstiä, kuin
siihen
kerralla mahtuu.
Paina
jotakin
kir joitusnäppäintä,
kun haluat
jatkaa. Voit
pitää | CTRL [-näppäintä koko
ajan
painettuna.
Suosittelemme,
että tutustut myös MORE-komentoon.
MORE tulostaa tekstiä yhden näyttösivun kerrallaan.
Lisätietoja
löydät
User's Reference Manuelista.
Näytön paperikopio on erikoistoiminto,
jolla näyttösivu tulostetaan
sellaisenaan
kirjoittimelle.
Luonnollisesti
tarvitset
tätä toimintoa varten kirjoittimen.
Jos sinulla on Nokia 100 näppäimistö,
paina
SHIFT | + | PRTSC |. Jos
näppäimistösi
on
Nokia 102,
paina
Print
Scrn "| Varmista, että kirjoitin on
liitetty oikein. Lisätietoja
löytyy User's Reference Manualist a.

8.4.4 Syöte ja tuloste
MS-DOS olettaa, että syöte
tulee
näppäimistöltä
j a tuloste
menee
näyttöön.
Syöte
j a tuloste
on kuitenkin mahdollista
ohjata muuallekin.
Syöte voi
tulla esimerkiksi
tiedostosta.
Tuloste
voi
mennä tiedostoon tai kirjoittimelle.
Komennoista
voi
rakentaa
komentoputkia,
niin
että
edellisen
komennon
tulosteesta
tulee
seuraavan
komennon syöte. Komentoputkissa
käytetään
suodattimia.
Ne lukevat syötteen, muokkaavat sitä j a
lähettävät sen eteenpäin. Esimerkiksi SORT on suodatin,
joka
osaa järjestää kenttiä aakkosjärjestykseen.
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Uudelleenohjaus, suodattimet ja komentoputket ovat myös toimintoja, joita et välttämättä tarvitse aivan alussa. On tärkeää, että tiedät niiden olemassaolosta. Siten saat käsityksen
MS-DOSin tarjoamista mahdollisuuksista.
Esimerkki havainnollistaa asiaa:
DIR-komennolla tulostetaan hakemiston sisältö. Tavallisesti
hakemisto tulostetaan näyttöön. Jos ohjaat DIR-komennon tulosteen tiedostoon, voit tallentaa sen ja muokata sitä jollakin
tekstinkäsittelyohjelmalla. Anna seuraava komento:
A>dir >minunhak . txt | RET |

Hakemisto ei tulostu lainkaan näyttöön. Se
MINUNHAK.TXT-nimiseen tiedostoon, jota
voit
muokata tekstinkäsittelyohjelmalla.
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9.1

Yhteenveto

Sekä dataa että ohjelmia säilytetään tiedostoissa. Jotta
tietokone löytäisi haluamasi tiedoston, sinun on annettava
sille tiedostonmääritys. Tässä luvussa opetetaan, miten tiedostonmääritykset kirjoitetaan. Opit myös paljon muuta. Kun
osaat hakea tiedostoja levykkeeltä, voit esimerkiksi siirtää
tai tuhota niitä, tai tulostaa ne näyttöön tai kirjoittimelle.
Kiintolevylle mahtuu paljon tietoa. Kiintolevyllä tiedostot
täytyy järjestää suuremmiksi kokonaisuuksiksi, koska muuten
sinun saattaa olla mahdoton löytää niitä. MS-DOS-tiedostot
järjestetään hakemistoihin. Luvun loppupuolella harjoitellaan
hakemistojen käsittelemistä. Tarvitset kaikkia tämän luvun
komentoja jokapäiväisessä työssäsi, käytitpä mitä sovellusohjelmia tahansa. Tutustu siis tekstiin huolellisesti.

9.2

Asemien tunnistaminen

Tiedostonmääritykseen kuuluu aseman tunnus, polku ja tiedoston
nimi. Aseman tunnuksesta tietokone näkee, mistä asemasta sen
pitäisi tiedostoa hakea. Asema voi olla levykeasema tai kiintolevyn asema.

9.2.1

Aseman tunnus

Aseman tunnukseen kuuluu kirjaintunnus ja kaksoispiste (:).
A:
Tämän aseman tunnuksen perusteella tietokone hakisi tiedostoa
levykeasemasta A. Voit kirjoittaa tunnuksen isolla tai pienellä kirjaimella. Jos asema mainitaan, se aloittaa tiedostonmäärityksen.
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MS-DOS varaa tunnukset A ja B levykeasemille. C:llä viitataan
kiintolevyyn. Jos luot kiintolevylle ylimääräisiä DOS-osia,
MS-DOS antaa niille tunnukset D, E, F ja niin edelleen. Työmuistiasema eli RAM-asema saa ensimmäisen vapaan kirjaimen.
Jos esimerkiksi kiintolevylläsi on kaksi asemaa ( C ja D),
ensimmäinen RAM-asema saa tunnuksen E. Jos koneessasi on kaksi
kiintolevyä, toisen levyn ensimmäinen osa on aina D.

9.2.2

Oletusasema

Aseman tunnusta ei tarvita, jos etsittävä tiedosto on oletusasemassa. Jos asemaa ei mainita, tietokone etsii tiedostoa
automaattisesti oletusasemasta.
Näet oletusaseman MS-DOSin käyttöj ärjestelmäkehotteesta. Jos
lataat käyttöjärjestelmän kiintolevyn C-asemasta, saat normaalisti kehotteeksi C>:n. Jos sinulla ei ole kiintolevyä, kehote
on A>.
Jos et ole antanut aseman tunnusta eikä MS-DOS löydä jotakin
ohjelmaa
oletusasemasta,
näyttöön
tulee
virheilmoitus.
MS-DOSissa on PATH-niminen komento, joka neuvoo tietokonetta
etsimään ohjelmia automaattisesti muistakin asemista. Komento
voidaan kirjoittaa AUTOEXEC.BAT-nimiseen tiedostoon, jonka MSDOS lukee aina käynnistyksen yhteydessä. Lisätietoja löydät
User’s Reference Manuelista.

9.2.3 Oletusaseman muuttaminen
Ei olisi mielekästä käyttää jatkuvasti samaa oletusasemaa . Jos
suurin osa käyttämistäsi tiedostoista on B-asemassa, sinun
todennäköisesti kannattaa käyttää sitä myös oletusasemana .
Oletusaseman vaihtaminen on erittäin helppoa. Syötät vain
aseman tunnuksen komentona. Jos oletusasemasi on C ja haluat
vaihtaa sen A:ksi, anna seuraava komento:
C>a: | RET |
Kehotteeksi tulee A>, ja A-asema on nyt oletusasemasi.
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9.3 Tiedoston nimeäminen
Sivuutamme polut joksikin aikaa ja käsittelemme ensin tiedostojen nimiä. Tiedoston nimi tulee tiedostonmääritykseen viimeiseksi. MS-DOSin tiedostojen nimet näyttävät tällaisilta:
TIEDOSTO,.DOC,
perusosa

laajennusosa

Nimessä on kaksi osaa: perusosa ja laajennusosa.
laajennusosa erotetaan toisistaan pisteellä.

Perusosa

ja

Nimen perusosa on pakollinen. Sen pituus voi vaihdella yhdestä
kahdeksaan merkkiin. Laajennusosa ei ole pakollinen. Se voi
olla enintään kolme merkkiä. Mahdollinen laajennusosa on
erotettava perusosasta pisteellä. Jos laajennusosaa ei ole,
pistettä ei tarvita. Nimessä voi käyttää isoja tai pieniä
kirjaimia tai molempia sekaisin. MS-DOS muuttaa ne automaattisesti isoiksi. Esimerkkejä:
BUDJETTI. 87
OSTOT. MAR
KIRJEET
LUKU12.R0M
OSALUETT.ELO
Tiedostojen nimissä voi käyttää sekä kirjaimia että numeroita.
Älä käytä nimissä kirjaimiä ä, Ä, ö, Ö, ä, Ä. Monia erikoismerkkejä voi kuitenkin käyttää sekä perus- että laajennusosassa. MS-DOS hyväksyy esimerkiksi seuraavat merkit:
A-Z

a-z

0-9

$

( )

%

I

-

&

#

@

’

Valitse tiedostojen nimet huolellisesti. Nimen pitäisi jollakin tavalla kuvata tiedoston sisältöä. Huolellisesti valitut,
helposti muistiin palautuvat nimet auttavat sinua pitämään
tiedostosi järjestyksessä. Myös laajennusosia voi käyttää
tehokkaasti hyväksi. Sinulla voi esimerkiksi olla monenlaisia
ASCII-tiedostoja. Päätät ehkä antaa kaikille kirjeille laajennusosan .KIR, muistioille .MEM, laskuille .LAS ja niin edelleen. Kehitä omat arkistointimenetelmäsi käyttämiesi sovellusten mukaan.
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Tiedostot

Kielletyt perusosat

Sallittujen
merkkien lisäksi MS-DOS
asettaa
eräitä
muitakin
rajoituksia
tiedostojen
nimille.
Eräät nimet on varattu MSDOSin omaan käyttöön. Niitä ei voi käyttää tavallisten
tiedostojen niminä.
Kiellettyihin
nimiin
kuuluvat
laitteiden
ja
tietoliikenneporttien
nimet.
Alla
lueteltuja
nimiä
ei saa
käyttää nimen perusosassa.
Laajennusosaan
ne kuitenkin kelpaavat .
con

pääte (syöte
te näyttöön)

nul

tyhjä

aux

asynkroninen

coml , com2

tietoliikenneportte

prn

kirjoitin

Iptl,

lpt2,

lpt3

clock

näppäimistöltä,

tul<

tiedosto
tietoliikenneportti
ja

kirjoittimia
kello

Kiellettyjä
tiedoston nimiä
mien
nimet.
Ladattavista
Reference Manuelissa.

ovat myös ladattavien
laiteohjellaiteohjelmista
kerrotaan
User’s

Vaikka
kiellettyihin
nimiin
lisäisi
laajennusosan,
MS-DOS
olettaisi
niiden
siitä
huolimatta viittavan laitteeseen,
ei
tiedostoon.
PRN.XXX tarkoittaa edelleen kirjoitinta.

9.3.2

Vakiintuneita laajennusosia

Laajennusosan
tehtävä on kertoa, minkä tyyppisestä
tiedostosta
on kyse. Vaikka kiellettyjä
laajennusosia
ei ole, sinun tulisi
kuitenkin tietää, että eräiden laajennusosien
käyttö
on vakiintunut.
Tässä vaiheessa annamme seuraavan suosituksen:
älä
käytä luettelossa mainittuja laajennusosia,
ellei
MikroMikon
tai jonkin sovellusohjelman
käyttöoppaassa
toisin neuvota.
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ASM
BAK
BAS
BAT
BLD
C
CAL
COB
COD
COM
DAT
DIF
EXE

FMT
FOR
FRM
LIB
LST
MAP
OBJ
PAS
PIF
SYM
TMP
VC
SYS

9.4 Jokerimerkit
Jokerimerkkien avulla voit kerralla etsiä useita tiedostoja.
MS-DOSin jokerimerkit ovat kysymysmerkki ( ? ) ja tähti (*).
Jokerimerkit lisäävät komentoihin joustavuutta. Jokerimerkkejä
voi käyttää seuraavissa komennoissa:
DIR
DEL/ERASE
REN/RENAME
COPY

VAROITUS
Ole varovainen käyttäessäsi jokerimerkkejä. Ellet ole tarkkaavainen, saatat
jokerimerkkejä sisältävillä komennoilla
vahingossa esimerkiksi tuhota tiedostoja-
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9.4.1 Kysymysmerkki (?)
Kysymysmerkki ( ? ) tiedoston nimessä vastaa mitä tahansa sallittua merkkiä. Komento
A>dir test7ajo.exe | RET |

tulostaa näyttöön listauksen tiedostoista, joiden nimi alkaa
TEST ja päättyy AJO.EXE. T:n ja A:n välissä voi olla mikä
tahansa sallittu merkki. Esimerkiksi seuraavat
tiedostot
tulisivat mukaan:
TEST1AJO.EXE
TEST2AJO.EXE
TESTBAJO.EXE

9.4.2 Tähtimerkki (*)
Tähtimerkki ( * ) vastaa kysymysmerkkiä, mutta sen vaikutus
ulottuu perus- tai laajennusosan loppuun asti. Kuitenkaan
perusosassa oleva tähti ei vaikuta laajennusosaan tai päinvastoin. Esimerkiksi
A>dir test*.exe | RET |

tulostaa listauksen kaikista tiedostoista, joiden nimen ensimmäiset kirjaimet ovat TEST ja joilla on laajennusosa .EXE.
Listauksessa näkyisivät esimerkiksi seuraavat tiedostot:
TEST.EXE
TEST1.EXE
TEST2AJO.EXE
TEST6AJO.EXT
TESTALL.EXE
Määritys *.* tarkoittaa "tämän hakemiston kaikki tiedostot".
Jos liian innokkaasti käytät sitä DEL-komennon kanssa, saat
päiväsi nopeasti pilalle, varsinkin jos olet vielä laiminlyönyt varmuuskopioiden tekemisen. Ole varovainen käyttäessäsi
j okerimerkke j ä.
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Esimerkkej ä:
Jos haluat listauksen A-asemassa olevista tiedostoista, joiden
nimen perusosa on KIRJPITO (riippumatta
laajennusosasta),
kirjoita
O d i r a:kirjpito.* | RET |
Jos haluat listauksen B-asemassa olevista tiedostoista, joiden
nimen laajennusosa on .TXT, kirjoita
O d i r b:*.txt | RET |
Edellisen kaltaisilla komennoilla sinun on helppo käsitellä
samaan alaryhmään kuuluvia tiedostoja.

9.5 Tiedostokomennot
Seuraavissa kappaleissa käsitellään tavallisimpia tiedostokomentoja. Jokaisella komennolla suoritetaan jokin tiedostojen
käsittelyyn liittyvä tehtävä. Komennon lisäksi sinun on kerrottava tietokoneelle tiedostojen nimet. Pidä mielessä se,
mitä edellä on kerrottu tiedostonmäärityksistä, tiedostojen
nimistä ja jokerimerkeistä. Jos tarvitset lisätietoja komennoista, tutustu User's Reference Manueliin.

9.5.1 Luominen
Tiedostot luodaan tavallisesti sovellusohjelmilla. Esimerkiksi
tekstitiedostot luodaan usein tekstinkäsittelyohjelmalla. MSDOSia ei ole tarkoitettu tiedostojen luomiseen. Sinun on
kuitenkin hyvä tietää, että MS-DOSissa on EDLIN-niminen tekstinmuokkain yksinkertaisten ASCII-tiedostojen luomista varten.
EDLINistä kerrotaan lisää User’s Reference Manualissa. Tässä
vaiheessa et tarvitse EDLINiä, mutta suosittelemme, että
tutustut siihen hiukan myöhemmin.

MS-DOSin versio 3.20/1.00

MikroMikko 3

Tiedostot - 8

9.5.2 Tuhoaminen
Tiedosto
tuhotaan DEL-komennolla . Oletetaan, että haluat
tuhota ROSKAA.TXT-nimisen tiedoston B-asemasta. Anna komento
A>del b:roskaa.txt | RET |
Tämä tar------ "nimeltä ’roskaa.txt’
koittaa:
B-asemassa olevalta
"Tuhoa tiedosto
levykkeeltä."
Esimerkki :
Haluat tuhota MEMO. BAS-nimisen tiedoston oletusasemasta,
on B-asema. Menettele seuraavasti:
1.

Varmista, että oikea levyke on oletusasemassa .

2.

Kirjoita:

joka

B>del memo.bas | RET |
DEL-komennolla on synonyymi: ERASE. Voisit siis esimerkkikomennoissa kirjoittaa DELin sijaan ERASE. Molemmissa komennoissa voi myös käyttää jokerimerkkejä ( ? ja *).

VAROITUS
DEL *.* tarkoittaa: "Tuhoa tämän hakemiston kaikki tiedostot." Ole erittäin
varovainen DEL-komentoa
käyttäessäsi.
Koska tämä komento on erityisen vaarallinen, MS-DOS kysyy "Are you sure?" eli
"Oletko varma?". Vastaa Y (kyllä) tai N
(ei).
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Kopioiminen

COPY-komennolla voit
haluamaasi asemaan.

kopioida

yhden

tai

useita tiedostoja

Jos haluat antaa kopiolle kopioitavan tiedoston nimen, kopion
nimeä ei tarvitse erikseen ilmoittaa komennossa. Muista kuitenkin, ettei samassa hakemistossa voi olla kahta aivan samannimistä tiedostoa. Kahdella tai useammalla tiedostolla voi
olla täsmälleen sama nimi vain, jos ne ovat eri hakemistoissa.
Jos kopioit tiedoston hakemistossa jo käytetyllä nimellä,
uudet tiedot kopioituvat entisen tiedoston päälle.
Esimerkit valaisevat asiaa:
Oletetaan, että tarvitset tiedostosta kopion saman aseman
samaan hakemistoon. Esimerkissä kopioitavan tiedoston nimi on
MEMO.TXT, ja annat kopiolle nimen MALLI.TXT. Oletusasema on A.
Kopio tulee samaan hakemistoon alkuperäisen tiedoston kanssa,
joten jos samassa hakemistossa on ennestään MALLI. TXT-niminen
tiedosto, se tuhoutuu, koska MEMO.TXT kopioituu sen päälle.
1.

Varmista, että MEMO.TXT-tiedoston sisältävä levyke on
asemassa ja että asema on lukittu.

2.

Kirjoita seuraava komento:

A-

A>copy memo.txt malli.txt | RET |

3.

Näyttöön tulee ilmoitus, kun kopiointi on päättynyt.

Seuraavassa esimerkissä tiedosto MEMO.TXT kopioidaan nimellä
MALLI.TXT A-asemasta B-asemaan:
A > copy memo.txt b:malli.txt | RET |

Seuraavassa esimerkissä kopioidaan
muuttamatta B-asemasta A-asemaan:

tiedosto

A > copy b:memo.txt a: | RET |
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9.5.4 Niinen muuttaminen
Tiedoston nimen muuttaminen on hyödyllinen toiminto. Oletetaan, että sinulla on tiedosto nimeltä MEM0.TXT. Myöhemmin
samalla levykkeelle saattaa tulla useita muistioita, ja haluat
muuttaa nimen tarkemmin tiedoston sisältöä kuvaavaksi (esim.
AUT0MEM0.TXT). Tiedoston nimi muutetaan RENAME-komennolla .
RENAME voidaan lyhentää REN.
A>ren memo.txt

automemo.txt

| RET |

REN(AME) komennolla ei voi nimen muuttamisen yhteydessä siirtää tiedostoa toiseen hakemistoon.
Esimerkki :
Haluat antaa A-asemassa olevalle tiedostolle TARINA.TXT
nimen SATU.TXT.
1.

Varmista, että
A-asemassa.

2.

Kirjoita:
Oren

3.

uuden

TARINA.TXT-tiedoston sisältävä levyke on

a: tarina.txt

a: satu.txt

| RET |

Ohjelma muuttaa tiedoston nimen. Näyttöön ei tule
ilmoitusta .

mitään

REN(AME )-komennossa voi käyttää jokerimerkkejä ( ? ja *).

9.5.5 Tulostaminen näyttöön
TYPE-komennolla voi tulostaa tiedoston sisällön näyttöön. Jos
sinulla on A-asemassa tiedosto VENE.LAS ja haluat nähdä sen
sisällön, voit käyttää TYPE-komentoa :
A>type

vene. las

| RET |

Esimerkki :
Tulostat näyttöön
Oletusasema on D.

tiedoston MEMO.TXT kiintolevyn A-asemasta.
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kirjoita:

D >type a : memo . txt | RET |
2.

Tiedoston

sisältö

tulostuu

näyttöön.

TYPE-komennosta
on hyötyä
ainoastaan
ASCII-tiedostoj a eli
tavallisia
tekstitiedostoja
tulostettaessa.
Jos
tulostat
ohjelmatiedoston,
jossa on laajennusosa
.COM tai .EXE, näyttöön
tulee vain
sekavan
näköisiä
merkkisarjoja.
Joidenkin
tekstitiedostojen
tulostaminen
saattaa edellyttää sovellusohjelman käyttämistä.
Yleensä
tiedostot ovat pitempiä kuin yksi näyttösivu.
Tällöin
et ehdi lukea tiedoston alkua, jos et välillä keskeytä
näytön
rullausta. Keskeytä se painamalla yhtaikaa | CTRL | + | S |. Paina
jotakin kir joitusnäppäintä,
kun haluat jatkaa. Tämän toiminnon
käyttäminen
vaatii
jonkin
verran
tarkkuutta, sillä rullaus
etenee nopeasti. Vaihtoehtoisesti
voit käyttää MORE-komentoa,
josta
on esimerkki 4. luvussa. Tarkemmat ohjeet löydät User's
Reference Manualista.

9.5.6

Tulostaminen kirjoittimelle

MS-DOSin PRINT-komennolla
voit tulostaa tiedostoja
myös
kirjoittimelle.
Oletetaan, että
olet
kirjoittanut
Microsoft
Pascalilla ohjelman nimeltä
LAJITT.PAS j a haluat tulostaa
ohj elmalistauksen
kirjoittimelle .
A>print lajitt.pas | RET |
Esimerkki :
Olet tallentanut
tekstitiedostoon
ystäviesi nimen j a puhelinnumeron. Haluaisit tiedostosta listauksen, jota voisit säilyttää puhelimen vieressä. Tiedoston nimi on KAVERIT.PUH j a se on
B-asemassa olevalla levykkeellä. Oletusasemasi
on C. Menettele
seuraavasti :
1.

Varmista,

että oikea

levyke

2.

Varmista, että kir joittimeen
siinä on paperia.

3.

Kun näytössä

on MS-DOSin

on B-asemassa.
on kytketty

kehote,

kirjoita:

O p r i n t b: kaverit .puh | RET |
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Jos et ole aikaisemmin käyttänyt PRINT-komentoa käyttöjärjestelmän käynnistyksen jälkeen, näyttöön tulee ilmoitus :
Name of list device [PRN]:

5.

Syötä sen portin nimi, johon kirjoitin on liitetty. Jos
kirjoitin on liitetty PRN-kanavaan, voit painaa suoraan
| RET |.

6.

Näyttöön tulee ilmoitus:
Resident part of print installed
B: kaverit . puh is currently being printed

Voit tulostuksen aikana antaa MS-DOSille muita komentoja. Voit
myös ajaa muita ohjelmia ja luoda tai muokata tiedostoja.
Tulostaminen vaatii kuitenkin melkoisesti tietojenkäsittelyvoimaa, ja sen vuoksi muiden komentojen suorittaminen saattaa
kestää jonkin verran kauemmin kuin tavallisesti. Varsinkin
pitkät tulostustehtävät kannattaa antaa tietokoneelle silloin,
kun et itse käytä sitä.

9.6

Tiedostojen suojaaminen

MS-DOS on tehokas käyttöjärjestelmä erilaisten sovellusten
ajamiseen. Kaikilla tietokoneilla voi kuitenkin tehdä virheitä. Jos käsittelet arvokasta tietoa, sinun on syytä varmistaa,
että asiaankuulumattomat henkilöt eivät pääse tuhoamaan tai
muuttamaan
sitä. Tavallisesti tietokoneet eivät edellytä
mitään erikoistoimenpiteitä, huolellisuus riittää. Tee levykkeistä varmuuskopiot. Säilytä arvokkaita levykkeitä lukitussa
paikassa, kun et käytä niitä. Käsittele laitteistoa huolellisesti .
Jos haluat varmistaa, että sivulliset eivät pääse käsiksi
kiintolevyllä säilyttämiisi tietoihin, lukitse
tietokone.
Irrota käsittely-yksikön etupaneelissa oleva avain, kun olet
kääntänyt sen STOP-asentoon. Toimenpide estää muita käyttämästä MikroMikkoasi. Pidä avain mukanasi tai säilytä sitä turvallisessa paikassa. Säilytä vara-avainta eri paikassa, siltä
varalta että toinen avain sattuu katoamaan.

MS-DOSin versio 3.20/2.00

Tiedostot - 13

Käsikirja

Kääntämällä avaimen KEYLOCK- asentoon voit lukita näppäimistön,
vaikkapa kesken ohjelman suorituksen. Kuljeta avainta mukanasi, jos poistut koneen luota. Näppäimistöä ei voi käyttää,
ennen kuin käännät avaimen takaisin RUN-asentoon.

9.7 Tiedostojen järjestäminen
Tiedostojen lukumäärä saattaa kasvaa lyhyessäkin ajassa niin
suureksi, että niiden pitäminen järjestyksessä kävisi lähes
mahdottomaksi ilman tehokkaita arkistointimenetelmiä . Tämä ei
ole ihme, sillä mahtuuhan kiintolevylle tuhansia sivuja tekstiä.
Tiedostojen arkistoimisessa on toinenkin ongelma. Jos esimerkiksi eri henkilöt käyttävät samaa kiintolevyä, he voivat
helposti tuhota toistensa tiedostoja vahingossa. Näin käy, jos
kaksi
henkilöä tallentaa samaan hakemistoon samannimisen
tiedoston. Oletetaan, että johtaja Lepistö kirjoittaa tiedoston KIRJE25.TXT ja tallentaa sen kiintolevylle myöhemmin
tulostettavaksi. Vähän myöhemmin sihteeri Lindman tallentaa
samannimisen tiedoston, niin ikään myöhemmin tulostettavaksi.
Kun johtaja Lepistö sen jälkeen antaa tulostuskomennon, hän
saakin kopion sihteerinsä kirjeestä. Hänen omaa kirjettään ei
levykkeellä enää ole.
MS-DOSissa edellisessä kappaleessa kuvatut ongelmat on ratkaistu hakemistojen ja polkujen avulla. Polku, joka käytännössä on yksi tai useampia hakemistoja, kuuluu tiedostonmääritykseen. Sen paikka on aseman ja tiedoston nimen välissä.

9.7.1 Hakemistot
Toimistossa paperit arkistoidaan kaappeihin. Kaapit ja niiden
hyllyt ovat yleensä aiheen mukaisia hakemistoja. MS-DOSissa
tiedostot järjestetään levykkeillä tai kiintolevyllä oleviin
hakemistoihin. Hakemistojen tarkoitus on jakaa
tiedostot
sopiviin ryhmiin. Voit esimerkiksi säilyttää kirjanpito-ohjelman tiedostoja eri paikassa kuin tavallisia kirjeitä. Hakemistojen kokoa ei ole rajoitettu. Lisäksi hakemistoihin voidaan
luoda alihakemistoja. MS-DOSin arkistointijärjestelmää kutsutaan usein hakemistopuuksi. Kuvassa 9-1 näet yhden esimerkin.
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JUURI

PELIT

KORI

i

JUKKA

OMAT

KIRJANP

OHJELMAT

r “n

OLLI

TIMO

1

KIRJA.TXT
KIRJA.TXT
Kuva 9-1

LOMAKK

Esimerkki MS-DOSin hakemistopuusta

MS-DOSin hakemistopuussa on erikoista se, että se kasvaa
kuvissa ylhäältä alaspäin. Hakemistot ovat puun oksia, ja
tiedostot ovat lehtiä. Ensimmäinen taso on aina "juuri".
Juurihakemistoa ei sinun tarvitse koskaan luoda; MS-DOS luo
sen automaattisesti pohjustamisen yhteydessä. Ohjeet hakemistojen ja alihakemistojen luomisesta annetaan tässä luvussa.
Kun luot uuden hakemiston, avaat samalla erillisen alueen
levykkeelle tai kiintolevylle. Vaikka kahdella tiedostolla
olisi sama nimi, ohjelma pystyy erottamaan ne toisistaan, jos
ne ovat eri hakemistoissa. Hakemistopuu kasvaa, sitä mukaa
kuin luot uusia hakemistoja ja tiedostoja.
Hakemiston sisälle luodut hakemistot ovat "alihakemistoja".
Vastaavasti alihakemistoja sisältävää hakemistoa kutsutaan
jäljempänä alihakemistojen "kantahakemistoksi". Hakemistoa,
josta käsin kulloinkin toimitaan, kutsutaan "työhakemistoksi".
Kantahakemisto ja työhakemisto ovat niin tärkeitä, että niille
on MS-DOSissa lyhenne:
.

Yksi piste tarkoittaa hakemistopuun työhakemistoa. Tämä
lyhenne tulee automaattisesti hakemistoon, kun se luodaan.
Kaksi pistettä tarkoittaa alihakemiston kantahakemistoa
( seuraava taso ylöspäin). Senkin MS-DOS luo automaattisesti .

Kiintolevyllä hakemistot ovat välttämättömiä. Vaikka MikroMikko pystyy vaivattomasti pitämään lukua satojen tiedostojen
ryhmistä, niin sinä itse menisit todennäköisesti sekaisin.
Toisaalta on syytä varoa tekemästä hakemistopuista liian
monimutkaisia. Kaksi- tai kolmitasoinen hakemistopuu on useimmiten riittävä. Hakemistoja voi luoda myös levykkeille.
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9.7.2 Polut
Jotta voisit käsitellä johonkin hakemistoon tallennettuja
tiedostoja, sinun on ensin tehtävä kyseisestä hakemistosta
uusi työhakemisto tai siirryttävä sinne tilapäisesti toisesta
hakemistosta. Reittiä hakemistosta toiseen kutsutaan poluksi.
Polut muistuttavat ajo-ohjeita: käänny seuraavasta kulmasta
vasemmalle ja sitten oikealle. Katso uudelleen kuvan 9-1
esimerkkiä. Siinä näkyy miten kolme käyttäjää (Jukka, Olli ja
Timo) voisivat jakaa yhteisen kiintolevyn.
Jotta MS-DOS löytäisi haetun tiedoston, sille on kerrottava
oikea reitti. Sekä Olli että Timo ovat luoneet omaan hakemistoonsa tiedoston KIRJA.TXT. Reitti eli polku juurihakemistosta
näihin tiedostoihin ei ole sama.
Polku on tiedostonmäärityksen osa. Sen paikka on aseman ja
tiedoston nimen välissä. Polku muodostuu ’’reitin” varrella
olevien
hakemistojen nimistä. Nimet erotetaan toisistaan
kenoviivalla (\). Sen kirjoittaminen on selitetty näppäimistöä
käsittelevässä liitteessä.
Polun sisältämien hakemistojen lukumäärää ei ole rajoitettu.
Ainoa rajoitus on polun ja tiedoston nimen yhteinen enimmäispituus, joka saa olla enintään 63 merkkiä. Kenoviiva ( \ ) tai
sitä vastaava merkki polun alussa tarkoittaa juurihakemistoa.
Jos se puuttuu, MS-DOS aloittaa työhakemistosta. Työhakemistosta puhutaan seuraavassa kappaleessa.
Esimerkki täydellisestä tiedostonmäärityksestä :
a:\omat\olli\kir ja. txt
I
I
tästä

<--------------------► tänne
enimmäispituus 63 merkkiä

Alla on muutamia esimerkkejä siitä, miten polkuja kirjoitetaan. Esimerkit perustuvat kuvaan 9-1. Haettavan tiedoston
nimi on PALKKIO.TXT.
ESIMERKKI 1
Olet hakemistossa:
Tiedosto on hakemistossa:
Polku:

KORI
LOMAKK
. . \OMAT\OLLI\LOMAKK
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ESIMERKKI 2
O l e t hakemistossa:
Tiedosto
on hakemistossa:
Polku:

KORI
LOMAKK
\OMAT\OLLI\LOMAKK

ESIMERKKI 3

\
polun
aloittaa

9.7.3

O l e t hakemistossa:
Tiedosto
on hakemistossa:
Polku:

OMAT
LOMAKK
OLLI\LOMAKK

alussa
tarkoittaa
aina
polun joko työhakemistosta

juurihakemistoa.
Voit
tai juurihakemistosta.

siis

Työhakemiston muuttaminen

Sitä hakemistoa,
josta käsin toimit,
kutsutaan
työhakemistoksi.
Jos
etsit
työhakemistossa
olevaa
tiedostoa,
polkua
ei
tarvitse
kirjoittaa.
Ohjelma
käyttää
työhakemistoa
polun
oletusarvona.
Kaikissa
asemissa
on aina vähintään
juurihakemisto.
Jos unohdat,
mikä
saat sen selville

hakemisto
seuraavalla

on
oletusasemasi
työhakemisto,
komennolla.
Oletusasemasi
on A.

A>cd | RET |
Työhakemiston
voi muuttaa
milloin
tahansa.
Katso jälleen
kuvaa
9-1.
Oletetaan,
että työhakemistosi
on JUKKA.
Haluat
uudeksi
työhakemistoksi
OLLIn.
Työhakemisto
muutetaan
CD
komennolla.
CD on sama kuin CHDIR.
A > c d \omat\olli
Seuraava

| R E T ~|

komento
A > c d . . | RET |

tekee
työhakemistosi
kantahakemistosta
uuden työhakemiston.
Jos esimerkiksi
TIMO
on
työhakemistosi,
edellisen
komennon
jälkeen
työhakemisto
on
OMAT. Vastaavasti
voit hypätä kaksi
tasoa ylöspäin
kirjoittamalla
"cd
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MS-DOS asettaa työhakemiston asemakohtaisesti. A-aseman työhakemiston muuttaminen ei vaikuta B-asemassa asetettuun työhakemistoon. Jos välillä muutat oletusasemaa ja palaat sitten
takaisin, MS-DOS menee suoraan viimeksi käytettyyn työhakemistoon.

9.8

Hakemistokomennot

Tietokone käsittelee tiedostoja ja hakemistoja paljolti samalla tavalla. Hakemistoihin voidaan tallentaa tiedostoja ja
muita hakemistoja. Ellei komennossa ole muita ohjeita annettu,
komentojen vaikutus rajoittuu aina työhakemistoon. Jos haluat
komennon vaikuttavan toiseen hakemistoon vaihtamatta työhakemistoa, sinun on käytettävä komennossa polkuja. Hakemistokomennot muistuttavat tiedostokomentoj a, vaikka niillä on toinen
nimi.

9.8.1

Luominen

Hakemisto luodaan MD-komennolla. Se voidaan kirjoittaa myös
MKDIR. Voit luoda työhakemistoosi UUSIHAK-nimisen alihakemiston seuraavalla komennolla. Oletusasema on A.
A>md uusihak | RET |
Komennon jälkeen työhakemistossasi on uusi hakemisto. Voit
luoda uusia alihakemistoja minne tahansa
hakemistopuuhun
työhakemistoa vaihtamatta, jos käytät komennossa polkua. MSDOS lisää kaikkiin uusiin hakemistoihin automaattisesti lyhenteet ( . ) ja ( . . ).
Tiedostolle ja alihakemistolle ei voi antaa samaa nimeä, jos
ne ovat samassa hakemistossa. Myös hakemiston nimeen voi
liittää laajennusosan.
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9.8.2

Tuhoaminen

Hakemisto voidaan tuhota RD-komennolla . RD voidaan
kirjoittaa
RMDIR. Jos haluat poistaa UUSIHAK-hakemiston
työhakemistostasi, anna seuraava komento:
A>rd uusihak | RET |
Poistettavassa
hakemistossa
ei saa
olla mitään
lyhenteiden
.ja
.. lisäksi. Jos hakemistossa
on tiedostoja tai alihakemistoja, RD-komentoa ei voi käyttää. Näin et vahingossa poista
tarpeellista
tietoa. Käytä
tarvittaessa
polkua.
Jos
haluat
esimerkistä
9-1 poistaa hakemiston TIMO, varmista ensin, että
se on tyhjä. Anna esimerkiksi seuraava komento:
A>rd \omat\timo | RET |
Jos haluat tuhota hakemiston, vaikka se ei
ensin siitä kaikki tiedostot DEL-komennolla.

ole

tyhjä,

tuhoa

A>del \omat\timo\*. * | RET |
MS-DOS

kysyy:
Are you sure (Y/N)?

Jos
haluat
tyhjentää hakemiston, vastaa | Y | (=kyllä).
Jos et
halua tyhjentää hakemistoa, vastaa | N | ( =ei ). Komennon lopussa
oleva
ei ole välttämätön;
hakemiston nimi riittää.
Lyhenteitä . ja .. ei voi poistaa
ne hakemistoon
automaattisesti.
hakemisto tuhotaan.

hakemistosta.
Ne häviävät

MS-DOS
lisää
vain, jos koko

Huomaa RD-komennon ja DEL-komennon
välinen
ero.
DEL
komento
tuhoaa hakemistossa
olevat tiedostot ( e i alihakemistoja).
Itse
hakemiston
nimi tulee edelleen näkyviin hakemistolistaukseen.
RD-komento tuhoaa tyhjän hakemiston. Hakemiston nimi
ei enää
tule DIR-listaukseen.
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9.8.3 Kopioiminen
Hakemistossa olevat tiedostot voidaan kopioida kerralla toiseen hakemistoon COPY-komennolla. Esimerkki perustuu jälleen
kuvaan 9-1.
Työhakemistosi on JUKKA. Haluat kopioida kaikki siinä olevat
tiedostot hakemistoon OLLI.
A>copy *.* \omat\olli | RET |
Jos työhakemistosi sattuu olemaan esimerkiksi
antaisit seuraavan komennon:

juurihakemisto,

A>copy \omat\ jukka\* .* \omat\olli | RET |
Huomaa, että ainoastaan JUKKA-hakemiston tiedostot kopioituvat. Jos JUKKA-hakemistossa on alihakemistoja, niissä mahdollisesti olevat tiedostot eivät kopioidu.

9.8.4 Nimen muuttaminen
MS-DOSissa ei ole komentoa hakemiston nimen muuttamista varten, koska tehtävä voidaan suorittaa muilla komennoilla.
Menettele seuraavasti:
1.

Luo uusi hakemisto sillä nimellä, joksi haluat vanhan
hakemiston muuttaa. Käytä MD-komentoa.

2.

Kopioi tiedostot vanhasta hakemistosta uuteen COPY-komennolla.

3.

Tyhjennä vanha hakemisto DEL-komennolla.

4.

Tuhoa vanha hakemisto RD-komennoila.

Tämän kappaleen ohjeet pätevät hakemistoihin, joissa
tiedostoja, mutta ei alemman tason hakemistoja.

on

vain

Esimerkki :
Haluat muuttaa hakemiston \OMAT\TIMO hakemistoksi \OMAT\PEKKA.
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Olet
juurihakemistossa.
Varmista ennen uuden hakemiston
mista DIR-komennolla,
että levyllä on tarpeeksi
tilaa.
seuraavat komennot:
A>md \omat\pekka
A>copy

3

luoAnna

| RET |

\omat\timo\* . * \omat\pekka

| RET |

A>del \omat\timo\* . * | RET |
Vastaa [~V~|(=kyllä).
A>rd \omat\timo

9.8.5

Tulostaminen

Hakemiston
et ilmoita

| RET |

näyttöön

sisällön voi tulostaa näyttöön DIR-komennolla.
Jos
polkua, ohjelma tulostaa työhakemiston
sisällön.

DIR-komennolla
voisit katsoa, mitä on tiedostossa
Hakemisto näyttää ehkä tällaiselta:

\0MAT\ JUKKA.

Volume in drive C is OHJELMAT
Directory of C:\omat\olli
TEKSTI
TIED1

<DIR>
MEM
4 File(s)

8-09-82
5243
8-04-82
836320 bytes free

10:09a
9:30a

Hakemistolistauksesta
saat paljon hyödyllistä
tietoa.
Alkuun
ohjelma
tulostaa
levyn
nimen,
jos
sillä on nimi. Sen alla
näkyy hakemiston
nimi.
Nimeä
seuraa
luettelo
hakemistossa
olevista
tiedostoista
ja alihakemistoista.
Jokaisen alihakemiston nimen
perässä
on hakemiston
tunnus
<DIR>. Lisäksi
hakemistosta
näkyy
tiedoston koko tavuina sekä kellonaika ja
päivämäärä, jolloin
alihakemisto
tai
tiedosto
luotiin
tai
jolloin
sitä viimeksi muokattiin. Hakemiston loppuun tulostuu
tiedostojen
ja alihakemistojen
lukumäärä ja käyttämätön
tallennuskapasiteetti .
Jos hakemisto on kovin pitkä, komennossa kannattaa käyttää /Pvalitsinta.
Tällöin ohjelma tulostaa hakemistosta
sen verran,
kuin näyttöön kerralla mahtuu. Paina jotakin kir joitusnäppäintä, kun haluat näyttöön seuraavan sivun . Toinen
mahdollisuus
on
pysäyttää
rullaus
painamalla | CTRL ] + | S |. Paina jotakin
kir joitusnäppäintä,
kun haluat jatkaa.
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DIR-komennossa voi antaa myös täydellisen tiedostonmäärityksen. Tällöin näyttöön tulostuu hakemistolistaus yhdestä tai
useammasta kyseisen hakemiston tiedostosta. Jos esimerkiksi
tarvitset tietoja vain A-aseman työhakemiston tiedostosta
MEMO.45, anna seuraava komento:
A>dir memo.45 | RET |
Huomaat, että ohjelma lisää DIR-komentoon joskus jokerimerkkejä; sinun ei tarvitse kirjoittaa niitä näkyviin. Jos kirjoitat
pelkästää "dir", ohjelma lukee komennon "dir
. Jos kirjoitat "dir memo", ohjelma lukee komennon "dir memo.*".

9.8.6 Tarkistaminen
MS-DOS tekee jokaiselle levykkeelle ja jokaiseen kiintolevyn
osaan hakemiston ja tilanj akotaulukon (File Allocation Table
eli FAT), jonka avulla MS-DOS pystyy selvittämään tietojen
fyysisen sijainnin. On mahdollista, että jokin tekemäsi virhe
tai vaikkapa huonoon aikaan sattunut sähkökatko sekoittaa
hakemiston ja FATin. CHKDSK-komennolla voit pyytää levykkeestä
tai kiintolevyn osasta tilaraportin, josta mahdolliset virheet
näkyvät .
Tarvitset komennossa ainoastaan sen aseman nimen, josta haluat
tilaraportin (jos se on muu kuin oletusasema ).
Ochkdsk a: | RET |
Jos kaikki on kunnossa, tilaraportti voi näyttää tällaiselta:
Volume KIRJEET created Feb 15, 1987 2:13a
730112 bytes total disk space
59392 bytes in 13 user files
670720 bytes available on disk
655360

bytes total memory

545232 bytes free

Tilaraportissa on runsaasti hyödyllistä tietoa. Siinä näkyy
aluksi levykkeen tai kiintolevyn osan koko tallennuskapasiteetti. Sen jälkeen CHKDSK ilmoittaa käyttäjän luomien tiedostojen varaaman tilan. Kolmannella rivillä näkyy, kuinka paljon
levykkeen tallennuskapasiteetista on vielä käyttämättä.
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Kahdella alimmalla rivillä näkyy lisäksi muistin koko ja
vapaan muistitilan määrä. Sinun kannattaakin muistaa, että
voit CHKDSK-komennolla varmistaa, mahtuuko esimerkiksi jokin
ohjelma MikroMikkosi muistiin.
Jos kaikki ei ole kunnossa, CHKDSK antaa tilanteeseen sopivan
virheilmoituksen. Jos saat virheilmoituksia, anna CHKDSK-komento uudelleen siten, että lisäät siihen /F-valitsimen.
Ochkdsk

a:

/f

| RET |

/F-valitsin pystyy korjaamaan levykkeeltä tai levyltä eräät
virheet automaattisesti. Virheilmoitukset on selitetty User’s
Reference Manualissa.
Suosittelemme, että tarkistat levykkeet ja kiintolevyn asemat
aika ajoin CHKDSK-komennolla. Aja CHKDSK esimerkiksi DISKCOPYkomennon jälkeen.

9.9 Polut ulkoisiin komentoihin
MS-DOSin ulkoiset komennot ovat MS-DOS-levykkeillä omissa
tiedostoissaan. Ne voivat olla myös kiintolevyllä, jos ne on
sinne kopioitu. MS-DOSin ulkoiset komennot toimivat samalla
tavalla kuin mitkä tahansa ohjelmat. Se, mitä jäljempänä
sanotaan ulkoisista komennoista, koskee siis myös muita MSDOSin varusohjelmia sekä erikseen hankkimiasi tai itse kirjoittamiasi sovellusohjelmia.
Kun annat MS-DOSille käskyn suorittaa jonkin ulkoisen komennon, MS-DOS etsii komentoa ensin työhakemistosta. Useimmiten
ulkoiset komennot sisältävää hakemistoa ei kannata pitää
työhakemistona. Sen vuoksi MS-DOSissa on PATH-komento, jolla
voit ohjata MS-DOSin oikeaan hakemistoon.
Jos esimerkiksi työhakemistosi on A:\OHJELMA ja ulkoiset
komennot ovat hakemistossa C:\SYS, sinun täytyy antaa PATH-komento, jotta MS-DOS löytäisi esimerkiksi FORMAT-komennon.
Komento
A>path c:\sys | RET |
käskee MS-DOSia etsimään ulkoisia komentoja ja kaikkia muita
ohjelmia työhakemiston lisäksi C-aseman SYS-hakemistosta . Jos
olet tallentanut ohjelmia moniin hakemistoihin, voit lisätä ne
PATH-komentoon.
Erota polut puolipisteellä. Aloita sillä
polulla, josta käyttämäsi ohjelmat todennäköisimmin löytyvät,
koska ohjelma tarkistaa polut järjestyksessä:
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A>path c:\;c:\sys;c:\kirjanp | RET |

Huomaa, että PATH-komennosta on hyötyä vain ohjelmien etsimisessä. PATH-komento tarvitsee antaa vain kerran; se on voimassa siihen saakka, kunnes MS-DOS ladataan uudelleen tai virta
katkaistaan. Jos haluat nähdä käytössä olevat polut, kirjoita
A>path | RET |
Polut tulostuvat näyttöön.
PATH-komennosta, kirjoita

Jos

haluat poistaa kaikki polut

A > path ; | RET |

Jos lisäät PATH-komennon AUTOEXEC . BAT-tiedostoon, MS-DOS lukee
sen automaattisesti aina käynnistyksen yhteydessä. Lisätietoja
löydät User’s Reference Manualista.
Komennot voi hakea usealla eri tavalla. Kertaamme ne lyhyesti:
1.

Ohjelmat sisältävä hakemisto valitaan
Tällöin komennossa ei tarvita polkua.

2.

Annetaan
PATH-komento
aloittamista.

3.

Lisätään PATH-komento AUTOEXEC.BAT-tiedostoon.

4.

Käytetään komennossa polkua oikeaan hakemistoon.

9.10

ennen

työhakemistoksi.

varsinaisen

työskentelyn

Polut datatiedostoihin

Ohjelmien lisäksi joudut todennäköisesti usein hakemaan myös
datatiedostoja työhakemiston ulkopuolelta. Ilmoita MS-DOSille
polut usein käyttämiisi datatiedostoihin APPEND-komennolla .
MS-DOS tarkistaa APPEND-komennossa nimetyt hakemistot, jos se
ei löydä datatiedostoa työhakemistosta.
APPEND-komento vastaa PATH-komentoa . MS-DOS lukee APPEND-komennon etsiessään datatiedostoa ja PATH-komennon etsiessään
ohjelmaa.
Molemmat
komennot
kannattaa
sijoittaa
AUTOEXEC. BATiin.
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Oletetaan, että kiintolevylläsi on D-asema, johon olet luonut
oman alihakemiston tärkeimpien sovellusohjelmiesi datatiedostoille. Jos käytät työhakemistona esimerkiksi levykeasemaa,
sinun kannattaa ilmoittaa APPEND-komennolla, missä datatiedostot ovat:
A>append d:\;d:\maksut;d:\laskutus; d:\kirjeet | RET |
APPEND-komento tarvitsee antaa vain kerran; se on voimassa
siihen saakka, kunnes MS-DOS ladataan uudelleen tai virta
katkaistaan. Jos haluat nähdä käytössä olevat polut, kirjoita
A >append | RET |
Polut tulostuvat näyttöön. Jos
APPEND-komennosta, kirjoita

haluat

poistaa

kaikki

polut

A >append ; | RET |
Jos haluat CONF-ohj elmien (katso seuraava luku) toimivan
koneessasi, varmista, että seuraava AUTOEXEC.BAT-tiedostossa
oleva komento on voimassa:
append c:\data
ALOITUS-ohjelma
sijoittaa
AUTOEXEC . BAT-tiedostoon .

tämän

komennon
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10.1 Yhteenveto
Lisäohjelmat
ovat
työskentelyä helpottavia apuvälineitä.
Niiden päätarkoitus on tehostaa laitteiston toimintaa, sovellusohjelmien käyttöä tai ohjelmien kirjoittamista. Yhdessä
ulkoisten komentojen ja laitohjelmien kanssa lisäohjelmat ovat
MS-DOS-levykkeen varusohj elmia.
Lisäohjelmat ovat rakenteeltaan sangen erilaisia. Toiminnaltaan ne vastaavat ulkoisia komentoja. Komennot ja lisäohjelmat
erottaa toisistaan se, että komennon suorittaminen edellyttää
ainoastaan komennon syöttämistä. Sen sijaan
lisäohjelmaa
suoritteessasi siirryt itse ohjelman "sisälle” esimerkiksi
muuttamaan aikaisemmin tallennettuja määrittelyjä.
Tässä luvussa kerrotaan lyhyesti, mihin lisäohjelmia käytetään. Jos käytät tietokonettasi pelkästään sovellusohjelmien
ajamiseen, et tarvitse esimerkiksi DEBUG-ohjelmaa lainkaan.
Toisaalta sinulle ei varmasti ole mitään haittaa siitä, että
tiedät ainakin vähän myös sellaisista MS-DOSin ominaisuuksista, joita et itse käytä.
Jos haluat itse ajaa jonkin lisäohjelman, sinun pitäisi lukea
kyseisen ohjelman kuvaus User’s Reference Manuelista.

10.2 SETUP
SETUPilla tallennetaan tietoja laitteistosta. Jos SETUPia ei
ajettaisi, MS-DOS ei välttämättä tietäisi, minkä tyyppisiä
laitteita järjestelmään on asennettu.
SETUPia ajettaessa näyttöön tulee joukko asetuksia, jotka
ohjelma pyytää sinua tarkistamaan. Oikeat vastaukset löytyvät
käsittely-yksikön takapaneelissa olevasta "Setup Information"
-tarrasta. Varmista, että ohjelman ja tarran tiedot ovat
täsmälleen samat.
Suosittelemme, että ajat SETUP-ohj elman heti
ensimmäisen
käynnistyksen jälkeen. Muista syöttää SETUPiin oikea päivämäärä ja kellonaika. Aja SETUP myös, jos vaihdat näytönohjaimen,
lisäät tai poistat massamuistiasemia tai laajennat muistia.
ALOITUS-ohj elma käynnistää SETUPin suorituksen tarvittaessa.
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10.3 ALOITUS
ALOITUS-ohj elman pitäisi olla sinulle tuttu, koska olet sitä
jo käyttänyt. Ohjelman päätarkoitus on helpottaa laitteiston
käyttöönottoa. ALOITUS tekee automaattisesti joukon alkuasetuksia ja pyytää sinulta tarvittaessa järjestelmää koskevia
lisätietoj a.
Tarkistettuaan ensin laitteiston kokoonpanon ALOITUS tekee
kiintolevyn käyttövalmiiksi jakamalla sen osiin ja pohjustamalla osat. Lisäksi se osaa kopioida käyttöjärjestelmän ja
varusohjelmat levykkeeltä kiintolevylle. ALOITUS tarkistaa
sekä CONFIG.SYS- että AUTOEXEC. BAT-tiedoston sisällön.
Edellä luetellut toiminnot on luonnollisesti
mahdollista
suorittaa
erikseen.
Esimerkiksi CONFIG. SYS-tiedostoa voi
muuttaa CONF-ohj elman kautta. Suosittelemme , että suoritat
joka tapauksessa ALOITUS-ohjelman ainakin ensimmäisen käynnistyksen yhteydessä. Sen jälkeen voit tehdä muutoksia ja tarkistuksia muilla komennoilla ja lisäohjelmilla.

10.4 XDISK
XDISK jakaa kiintolevyn osiin. Osiin viitataan samalla tavalla
kuin tavallisiin levykeasemiin. Kiintolevyn jakaminen helpottaa tiedostojen käsittelyä. XDISK täytyy ajaa, ennen kuin
kiintolevy pohjustetaan ja ennen kuin sille tallennetaan
tiedostoj a.
Kiintolevylle voi luoda yhteensä enintään yhdeksän DOS-osaa.
Niistä ensimmäinen, O-sylinteristä alkava osa on varsinainen
DOS-osa. MS-DOSia ei voi käynnistää muusta kuin varsinaisesta
DOS-osasta. Jos luot levylle varsinaisen DOS-osan lisäksi
ylimääräisiä DOS-osia, tarvitset LDRIVES. SYS-nimisen laiteohj elman.
ALOITUS-ohjelma osittaa kiintolevyn. Jos haluat
osittaa kiintolevysi eri tavalla, aja XDISK. Muista
osat, kun olet ajanut XDISK-ohjelman.
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10.5

CONF

CONF-ohjelmalla on mahdollista
tehdä muutoksia CONFIG.SYS-tiedostoon.
käynnistää KEYDEF-ohjelma .
käynnistää LINCONF-ohjelma.
CONFIG. SYS-tiedostoon syötetään käytössä olevat laiteohjelmat,
tiedostopuskurien määrä, maakoodi ja eräitä muita tietoja.
Oletusarvoja ei yleensä tarvitse muuttaa.
Tavallinen CONFIG. SYSiin tehtävä muutos on uuden laiteohjelman
lisääminen. Laiteohjelmat ovat nimensä mukaisesti erikoisohjelmia, joiden avulla järjestelmä pystyy käsittelemään oheislaitteita, kuten kirjoitinta, levykeasemia ja tietoliikenneyhteyksiä.
Huomaa, että järjestelmä lukee CONFIG. SYSin ainoastaan MSDOSin
käynnistyksen
yhteydessä.
Jos
teet
muutoksia
CONFIG. SYSiin, muista käynnistää MS-DOS uudelleen.

10.6

HARDCONF

Tällä ohjelmalla voit tehdä väliaikaisia tai pysyviä muutoksia
HARDCPY. SYS -nimiseen laiteohjelmaan. HARDCPY.SYS ohjaa näytön
paperikopio -toimintoa.
Voit muuttaa seuraavien muuttujien arvon:
1.

kirjoittimen tyyppi. Sen oletusarvo on "Epson".

2.

kopioitavan alueen koko. Sallitut arvot (suluissa) ja oletusarvot ovat:
ensimmäinen rivi ( 1 - 28 )
1
ensimmäinen sarake ( 1 - 8 0 )
1
viimeinen rivi ( 1 - 2 8 )
25
viimeinen sarake ( 1 - 8 0 )
80

3.

paperinsyöttö näytön kopion jälkeen.
on "yes" ( =paperinsyöttö )
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10.7 MODEDEF
MikroMikko 3:ssa
on
kaksi
toimintatilaa:
perustila ja
MikroMikko 2 -tila. On kuitenkin mahdollista, että sovellusohjelma ei toimi kummassakaan tilassa. MODEDEF-ohjelmalla voit
antaa toimintatilan muuttujille uudet arvot ja siten luoda
sovellusta varten oman toimintatilan.
Muuttujien arvot tallennetaan tiedostoon, josta ne ladataan
tarvittaessa muistiin MODESET-komennolla. Sinun ei tarvitse
tallentaa uusia arvoja perus- tai MikroMikko 2 -tilan päälle,
vaan voit säilyttää ne omassa tiedostossaan.
MODEDEF-ohjelmalla voit myös muuttaa käynnistystilaa eli sitä
toimintatilaa, joka latautuu muistiin käynnistyksen yhteydessä. Käynnistystila on joko perustila tai MikroMikko 2 -tila.
MS-DOS-levykeellä käynnistystilaksi on asetettu perustila.

10.8 KEYDEF
KEYDEF-ohjelmalla voit muuttaa näppäimistön järjestelmälle
lähettämiä
näppäinkoodeja.
KEYDEF
toimii
ainoastaan
MikroMikko 2 -tilassa.
Kun KEYDEF-ohjelma käynnistyy, järjestelmä siirtyy automaattisesti MikroMikko 2 -tilaan. Ohjelman suorituksen päätyttyä
järjestelmä palaa edelliseen toimintatilaan.
Näppäinkoodien lisäksi KEYDEFillä voit myös muuttaa valintanäppäinten (SI - S8) ylimmän tason ohjetekstit sekä antaa
eräille näytön muuttujille uuden arvon. Tiedot tallennetaan
tiedostoon.
Tiedostoon tallennetut näppäinten määrittelyt
tiin KEYLOAD-komennolla.

MS-DOSin versio 3.20/1.00

ladataan

muis-

Lisäohjelmat - 5

Käsikirja

10.9 SOFTDEF
SOFTDEF-ohjelmalla kirjoitetaan valintanäppäinten (SI - S8 )
määrittelyt ja ohjetekstit sekä tallennetaan ne tiedostoon.
Valintanäppäimet toimivat vain MikroMikko 2 -tilassa.
Eritasoiset määrittelyt yhdistetään toisiinsa ja tallennetaan
samaan tiedostoon. Kultakin tasolta valitaan näppäin, jota
painamalla
päästään toiselle tasolle. Määrittelyjoukkojen
enimmäismäärä yhdessä tiedostossa on 20. Tasolta toiselle
siirryttäessä myös näytön ohjetekstit muuttuvat.
SOFTLOAD lataa valintanäppäinten
ohjetekstit tiedostosta muistiin.

(SI

-

S8 ) määrittelyt ja

10.10 ACDEF
MikroMikko 2 -tilassa värejä ei käytetä suoraan. Sovellusohjelmat käyttävät edelleen MikroMikko 2:n mustavalkoattribuutteja, jotka järjestelmä automaattisesti muuntaa väreiksi.
Muunnoksille on oletusarvot, joita voit itse muuttaa.
ACDEFillä luodaan muunnostiedosto ja tallennetaan tiedostoon
MikroMikko 2:n mustavalkoattribuuttien ja EGA-väriattribuuttien muunnokset. Ohjelman käyttöön kuuluu kolme vaihetta:
muunnosten lukeminen tiedostosta, muunnosten muuttaminen ja
muunnosten tallentaminen. Muunnokset määritellään erikseen
kumpaankin suuntaan.
ACDEFin tarkoitus on helpottaa mustavalkonäytölle kirjoitettujen sovellusten ajamista värinäytössä. Sovellusohjelmiin ei
yleensä tarvitse tehdä mitään muutoksia; haluttu lopputulos
saadaan aikaan määrittelemällä
attribuuttien
muunnokset.
ACDEFillä luotu muunnostiedosto ladataan muistiin ACLOAD-komennolla. Muutokset voi tallentaa järjestelmään myös pysyvästi.
ACDEF on tarkoitettu sovellusohjelmien kirjoittajille.
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10.11
LINCONF-ohj elmalla
voit
tarkistaa
j a muuttaa
RS232.SYSohjelman muuttujien arvot. RS232.SYS on laiteohj elma. Se ohjaa
asynkronista
eli
tahdistamatonta
sarjasiirtoa.
LINCONFilla
asetetut arvot tallennetaan
tilapäisesti
muistiin tai pysyvästi tavalliseen
tiedostoon tai RS232 . SYS-tiedostoon.
Sar j akirjoittimen
liittäminen
järjestelmään
saattaa
vaatia
muutoksia
RS232.SYSin
muuttujiin.
Sekä
kirjoittimen
että
kirjoitinportin
muuttujien
arvojen
tulee
vastata toisiaan.
Muuten kirjoitin ei toimi.
Jotta
RS232.SYS
olisi
toiminnassa,
se
täytyy
lisätä
CONFIG. SYSin laiteohj elmien joukkoon j a lisäksi valita käytössä olevan
toimintatilan
"line channels" -muuttujan arvoksi.
Suosittelemille, että käytät RS232 . SYS-laiteohjelmaa
kummassakin
toimintatilassa
tai ettet käytä sitä lainkaan.
Jos RS232.SYS
ei ole käytössä,
linj aparametrien
arvot
on
asetettava
MODE-komennolla.
Jos RS232.SYS on käytössä, käytä
MODE-komennon
sijaan LINCONF-ohj elmaa .
LINCONFilla
tiedostoon
LINLOAD -komennoi la.

10.12

tallennetetut

arvot

ladataan

muistiin

EDLIN

EDLIN
on MS-DOS-käyttöj är jestelmän oma tekstinmuokkain.
Se on
rivimuokkain,
mikä tarkoittaa, että se käsittelee
tekstiä rivi
kerrallaan.
EDLIN ei ole läheskään yhtä monipuolinen
j a joustava kuin suuret tekstinkäsittelyohjelmat,
emmekä halua suositella sitä vaativaan kirjoitustyöhön.
Kankeudestaan
huolimatta
EDLIN
soveltuu hyvin erikoistehtäviin,
esimerkiksi
komentojonojen
kirjoittamiseen.
Lisäksi
EDLINin
käyttöä
helpottaa,
ettei se vie paljon muistitilaa.
Käytä EDLINiä, jos
varsinainen
tekstinkäsittelyohjelmasi
on
tehtävään LIIAN tehokas.
Tavallisimpien
EDLIN-komentojen
oppiminen
ei vie kovinkaan
paljon aikaa. Ohjelmaan tutustuminen
on varmasti
vaivan
arvoista.
Sen lisäksi, että tutustut rivimuokkaimen
toimintaan,
voit testata omia oppimistaitojasi.
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10.13 FC
FC on lyhennys sanoista File Comparison. Sillä voit verrata
kahta tiedostoa tai tiedosto joukkoa . Sekä teksti- että binääritiedostoja voidaan verrata. FC tulostaa mahdolliset eroavuudet näyttöön tai haluttaessa tiedostoon.
FC on käyttökelpoinen silloin, kun haluat
kaksi tiedostoa ovat täsmälleen samanlaiset.

varmistaa,

että

10.14 LINK
LINK on sovellusohjelmien kehittäjille tarkoitettu linkitysohjelma. Se muuttaa kääntäjän luomat tulosohjelmat (laajennusosa
.OBJ) suoritettaviksi ohjelmiksi (laajennusosa .EXE). Ohjelma
voidaan sen jälkeen suorittaa antamalla sen nimi komentona.
LINK-ohjelmaa käytettäessä tarvitaan tulosohjelmia,
jotka
yhdessä mahdollisten kirjasto-ohjelmien kanssa annetaan linkitysohjelman käsiteltäväksi. LINK yhdistää ohjelman ja datan,
ja selvittää viittaukset ulkoisiin ohjelmiin ja muuttujiin.

10.15 DEBUG
DEBUG on tietokoneammattilaisille tarkoitettu ohjelmoinnin
apuväline. Sen käyttö edellyttää ohjelmointitaitoa. DEBUG on
EDLINin vastine binääritiedostoille. Sen avulla on mahdollista
tehdä muutoksia tiedostoon tai keskussuorittimen rekisterihin
ja sen jälkeen välittömästi suorittaa kyseinen ohjelma uudelleen muutosten testaamiseksi.
DEBUGilla voi myös esimerkiksi tulostaa näyttöön osan muistin
sisällöstä.
DEBUG ymmärtää ainoastaan Assembly-kieltä ja
heksadesimaalilukuj a, mikä onkin yksi syy siihen, että ohjelmasta on hyötyä vain alan ammattilaisille. Jos satut tuntemaan
ohjelmointitaitoisen henkilön, voit joskus pyytää häntä esittelemään sinulle DEBUGin käyttöä.

MS-DOSin versio 3.20/1.00

11. LUKU
ONGELMIEN

SELVITTÄMINEN

MS-DOSin versio 3.20/1.00

Käsikirja

Ohjeita - 1

11.1 Yhteenveto
Tämä luku sisältää ohjeita toimintahäiriöiden varalta. Ensimmäisessä kappaleessa käsitellään käynnistystestiä ja
sen
antamia ilmoituksia. Jos tarvitset tietoa MS-DOSin ilmoituksista, löydät ne User’s Reference Manualista. Käynnistystestin
jälkeen on luettelo yleisimmistä virhetilanteista.
Luvun
lopussa annetaan tietoa Nokian tarjoamista huolto- ja neuvontapalveluista .
Sinun kannattaa varsinkin alkuvaiheessa varautua siihen, että
sinulle sattuu virheitä. Suurimman osan selvität todennäköisesti hetkessä, mutta toisinaan saattaa kestää jonkin aikaa,
ennen kuin löydät ratkaisun. Mitä vähemmän sinulla on kokemusta, sitä todennäköisempää on, että silloin tällöin joudut jopa
turvautumaan asiantuntijan apuun pystyäksesi jatkamaan työskentelyä .
Virheistä selviytymiseen vaikuttaa, miten niihin itse suhtaudut. Yritä olla suotta hermostumatta, jos kaikki ei heti suju
haluamallasi tavalla. Kokeile eri vaihtoehtoja. Annos seikkailumieltä nopeuttaa oppimistasi. Jos sinulla on kaikista levykkeistä varmuuskopio, ei haittaa, vaikka silloin tällöin onnistuisit tekemään kaiken väärin.

11.2 Käynnistystesti
Kun MikroMikko 3 käynnistetään, se alkaa välittömästi suorittaa pysyvästi muistiin tallennettua testiohjelmaa. Testiohjelman tarkoitus on varmistaa laitteiston toimintakunto. Mikäli
ohjelma ei löydä vikoja, MikroMikko lataa automaattisesti
käyttöjärjestelmän muistiin A-asemasta tai kiintolevyn C-asemasta .
Testin päättyminen ilman virheilmoituksia on merkki siitä,
että laitteisto on toimintakunnossa. On erittäin todennäköistä, että kaikki alkutestin jälkeiset virheilmoitukset johtuvat
käyttöjärjestelmästä tai sovellusohjelmasta.
Jos testiohjelma löytää jotakin poikkeuksellista, se tulostaa
löytämistään vioista ilmoituksen näyttöön. On tärkeää, että
kirjoitat nämä ilmoitukset ylös ja välität ne edelleen Nokiahuoltomiehelle . Vaikka vika olisi näytössä, voidaan samat
virhetiedot saada kuuntelemalla koneen tulostamia ääniä, jotka
ammattitaitoiselle, koneen tuntevalle henkilölle
kertovat
saman kuin kirjoitetut viestitkin.
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| Fl [-näppäimellä
voit ohittaa virheen j a jatkaa testiohjelman
suoritusta.
Huomaa, että tämän näppäimen painaminen ei korjaa
itse
virhettä.
Ryhdy
tarpeellisiin
toimenpiteisiin
ohjelman
päätyttyä.

Testiohjelman
antama
virheilmoitus
on
AINA merkki siitä, ettei laitteisto ole
täysin kunnossa. Jos saat virheilmoituksen, noudata jäljempänä annettuja ohjeita.

Jäljempänä on lueteltu j a selitetty
käynnistystestin
antamat
virheilmoitukset.
Jos
virheilmoitus
on merkitty
kolmella
tähdellä (***), virhe
on niin
vakava,
että
sinun
pitäisi
välittömästi
ottaa yhteyttä Nokia-huoltoon
tai jälleenmyyjään
syyn selvittämiseksi.
Muussa tapauksessa riittää, että
noudatat
näyttöön
tulostuvia tai tässä kappaleessa
annettuja toimintaohj eitä .
Huomaa, että kaikki
virheilmoituksia.

luettelossa

olevat

ilmoitukset

eivät

ole

MUISTITESTIN ILMOITUKSET
<lukuarvo>k Base Memory,
Kertoo
Decreasing

tutkitun

<lukuarvo>k

Expansion

RAM-muistin koon.

available memory

***

Muistin
j a laaj ennusmuistin
lohkoissa on epäonnistunut.
Memory

tests

terminated

testaus

64

kilotavun

by keystroke

Muistitesti
voidaan
keskeyttää
painamalla jotakin
näppäintä. Ilmoitus kertoo, että näin on tehty.
Gate A20 failure

***

Tuki osoitelinj alle 20 ei toimi kunnolla.
yhteydessä
muistin laajennuksiin.
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Memory address line failure at <lukuarvo>,
read <lukuarvo> expecting <lukuarvo> ***
Auki tai kiinni olevia kytkentöjä on havaittu osoitelinj atesteissä.
Memory data line failure at <lukuarvo>,
read <lukuarvo > expecting <lukuarvo > ***
Auki tai kiinni olevia kytkentöjä on havaittu datalinj atesteissä.
Memory high address line failure at <lukuarvo>-<lukuarvo> ***
Ylemmän osoiteavaruuden linj aosoitetesti on epäonnistunut .
Memory odd/even logic failure at <lukuarvo>,
read <lukuarvo > expecting <lukuarvo> ***
Parillisten ja parittomien osoitteiden
epäonnistunut .

lukutesti

on

Memory parity failure at <lukuarvo>-<lukuarvo> ***
Muistin pariteettitestissä on havaittu virhe.
Memory write/read failure at <lukuarvo>,
read <lukuarvo > expecting <lukuarvo > ***
Virhe havaittu kir joitettaessa/testattaessa nollia ja
ykkösiä kaikkien bittien paikoille.
<lukuarvo > Optional ROM bad Checksum = <lukuarvo >
Lisätty ROM-muisti on löytynyt, mutta tarkistussumma
ei ole oikea.
Unexpected interrupt in protected mode ***
Luvaton keskeytys on havaittu tutkittaessa 1
vun yläpuolella olevaa muistia.
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MASSAMUISTITESTIN ILMOITUKSET
Diskette drive seek to track 0 failed ***
Diskette drive reset failed ***
Levykealisysteemin alustuksessa on havaittu virhe.
Bad DMA port = <lukuarvo > ***
DMA-osoitteen (DMA = Direct Memory Access) ja laskurirekisterin testit ovat epäonnistuneet.
Hard disk configuration error
Hard disk controller failure ***
Hard disk failure
Virhe on havaittu kiintolevyn alisysteemiä tarkistettaessa. Korjaa kiintolevyn tyyppi SETUP-ohjelmaan.
NÄPPÄIMISTÖTESTIN ILMOITUKSET
Keyboard clock line failure ***
Keyboard controller failure ***
Keyboard data line failure ***
Virhe on havaittu testattaessa itse näppäimistöä.
Keyboard is locked - please unlock
Käännä virta-avain RUN-asentoon.
Keyboard stuck key failure
Näppäimistön painallus näppäimistötestin aikana. Jos
mitään näppäintä ei ole painettu, niin näppäimistössä
on jotakin vikaa.
Shutdown failure ***
Keskeytyspyyntö näppäimistönohj aimelle on epäonnistunut .
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No timer tick interrupt ***
Edellisestä ajastimen keskeytyksestä on kulunut liian
pitkä aika.
Time-of-day clock stopped
CMOSRAM-kello ei päivitä aikaa. Vaihda paristo ja
syötä sen jälkeen oikea kellonaika SETUP-ohjelmaan.
Timer chip counter 2 failed ***
Ongelmia 2. laskurissa.
Timer or Interrupt Controller Bad ***
Keskeytysmaskin asetus-poistotesti on epäonnistunut.
Invalid configuration information - please run SETUP program
CMOSRAM-muistin tiedot eivät vastaa nykyistä
telmää. Korjaa tiedot SETUP-ohj elmalla.

järjes-

Time-of-day not set - please run SETUP program
Syötä SETUP-ohjelmaan oikea kellonaika.
NÄYTTÖTESTIN ILMOITUKSET
Display adapter failed; using alternate
Ensimmäinen näytön kytkentätesti on epäonnistunut,
mutta seuraava on onnistunut. Hyppyjohtimet on tarkistettava. Suosittelemme, että otat yhteyttä huoltoon tai jälleenmyyjään.
MS-DOSin LATAUKSEN AIKAISET ILMOITUKSET
Diskette read failure - strike Fl to retry boot
Yritys lukea käynnistyssektori
A-levykkeeltä
on
epäonnistunut. Aseta käyttö j ärjestelmälevyke A-asemaan ja paina | F1 |.
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Boot

error,

press

key to retry

Käynnistyssektorin
yritys lukea käyttöjärjestelmä
on
epäonnistunut.
Levykkeellä
tai kiintolevyllä
ei ole
toimivaa käyttöjärjestelmää
( systeemitiedostot
puuttuvat
tai
levy
on viallinen). Aseta kunnossa oleva
käyttöjärjestelmälevyke
A-asemaan j a yritä uudelleen.
No boot device

available - strike

Fl to retry

boot

Järjestelmässä
ei ole kiintolevyä
tai
alustus
on
epäonnistunut.
Aseta
käyttöjärjestelmälevyke
A-asemaan ja paina | F1 |.
Hard disk read

failure

- strike

Fl to retry

boot

Yritys
lukea
käynnityssektorit
kiintolevyltä
( Casema) on epäonnistunut.
Aseta käyttöj är j estelmälevyk e A-asemaan j a paina | F1 |.
<drive>: No operating

system

- strike

Kiintolevyllä
<drive> ei
Aseta
käyttöjärjestelmälevyke

<drive>: Invalid

partition

Fl to retry
ole

table - strike

boot

käynnistyssektoria
.
A-asemaan ja
paina

Fl to retry

boot

Kiintolevyltä
<drive> on poistettu osat. Aseta käyttöjärjestelmälevyke
A-asemaan j a paina | F1 |.
<drive>: No active

partition

Kiintolevyllä
<drive> ei ole aktiivista
osaa.
Aseta
käyttöjärjestelmälevyke
A-asemaan j a paina | F1 |. Jos
haluat käynnistää MS-DOSin kiintolevyltä,
tee
varsinainen DOS-osa aktiiviseksi
XDISK-ohj elmalla.

AJON AIKAISET ILMOITUKSET
I/O card parity interrupt at <lukuarvo >
Type (S)hut off NMI, (R)eboot,
other keys

to continue

Memory parity interrupt at <lukuarvo>
Type (S)hut off NMI, (R)eboot, other keys

to continue

Unexpected type 02 interrupt at <lukuarvo>
Type (S)hut off NMI, (R)eboot, other keys to continue
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Unexpected HW interrupt <lukuarvo> at <lukuarvo>
Type (S)hut off NMI, (R)eboot, other keys to Continue
Unexpected SW interrupt <hex-value> at <lukuarvo >
Type (S)hut off NMI, (R)eboot, other keys to continue
Luvaton keskeytys. Ohjelma on todennäköisesti viallinen. Tee itsellesi uusi kopio alkuperäisestä levykkeestä ja yritä uudelleen.

11.3 Yleisiä virhetilanteita
Selvitä itsellesi toimintahäiriön sattuessa ensin tarkasti,
mitä oikeastaan olit tekemässä. Tutustu jäljempänä annettuihin
ohjeisiin. Jos luettelosta ei ole apua, tarkista käyttöoppaiden avulla, noudatitko varmasti niissä annettuja ohjeita.
Yritä uudelleen.
Ellet kaikesta huolimatta saa
yhteys laitteiston toimittajaan.

MikroMikkoa

toimimaan,

ota

irrottaa

tai

Muista katkaista järjestelmästä virta, jos aiot
liittää kaapeleita.
Näyttö pysyy pimeänä, vaikka virta on kytketty.
1.

Varmista, että virtajohto ja näytön kaapeli ovat tukevasti kiinni.

2.

Säädä kirkkaus ja kontrasti.

3.

Tutustu tämän luvun kappaleeseen Käynnistystesti .

Virran
kytkemisen
jälkeen
käynnistysilmoitusta.

näyttöön

ei

tule

MS-DOSin

1.

Varmista, että MS-DOS-levyke on oikeassa asennossa A-asemassa.

2.

Jos käynnistät MS-DOSin kiintolevyltä, A-asemassa ei
olla levykettä.
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Näyttö on pimentynyt kesken työpäivän.
Jos
näppäimistön
näppäimiä
ei paineta
10 minuuttiin,
järjestelmä
sammuttaa
näytöstä
virran
automaattisesti.
Tämän toiminnon
ansiosta
näytön
elinikä
pitenee. Kun
haluat
jatkaa
työskentelyä,
paina
esimerkiksi
| SHIFT~~]-näppäintä, joka ei tuota merkkiä. MikroMikko 2 tilassa toiminto on aktivoitu oletusarvoksi.
Perustilaan
toimintoa ei yhteensopivuussyistä
ole aktivoitu oletusarvoksi, koska se voi häiritä ohjelmien suorittamista.
Voit
estää
tai
aktivoida toiminnon sekä MikroMikko 2 -tilaan
että perustilaan MODEDEF-ohj elman avulla. Mikäli
sinulla
on värinäyttö,
toiminnon aktivoimisella
tai estämisellä
ei ole mitään vaikutusta.
Tarkat
ohjeet
löydät
User's
Reference Manuelista.

Saat virheilmoituksen "

ERROR WHILE

ON DRIVE".

1.

Varmista, että levyke

on asemassa.

2.

Varmista,
MikroMikko

3.

Varmista,
j attu.

4.

Levyke
saattaa
olla vioittunut.
Jos
käynyt, voit
yrittää
pelastaa
ainakin
sisällöstä
COPY-komennolla
(katso ohjeet
Manuelista ).

että
käyttämäsi
3:n levyke.
ettei

käyttämääsi

levyke

on oikein

levykettä

ole

pohjustettu

kir joitussuo-

näin
on todella
osan
levykkeen
User's Reference

Saat ilmoituksen "Bad command or filename"
1.

Tämä ilmoitus tulostuu esimerkiksi
seuraavissa
tapauksissa:
olet
kirjoittanut
tiedoston nimen väärin, olet väärässä hakemistossa
tai asemassa. Käytä tarvittaessa
DIRkomentoa .

2.

Olet ehkä
yrittänyt
suorittaa
tiedoston,
suorittaa. Suoritettavan
tiedoston tunnistaa
sasta .COM, .EXE tai . BAT.
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Mitään ei tapahdu, kun painat näppäimiä.
1.

Tarkista,
oikein.

että

2.

Tarkista, ettei
asennossa.

näppäimistö

on

liitetty

käsittely-yksikön

avain

järjestelmään
ole

KEYLOCK-

Saat näppäimistöltä näyttöön vain isoja kirjaimia.
CAPS LOCK -toiminto on käytössä. Päätä toiminto painamalla CAPS LOCK [-näppäintä toistamiseen.

Kirjoitin ei tulosta.
1.

Tarkista, että kir joittimeen on kytketty virta ja että
ON-LINE-merkkivalo palaa. Ellei valo pala, paina ON-LINEkytkintä.

2.

Tarkista, että kir joittimessa on oikea kaapeli.

3.

Tarkista, että kaapeli on liitetty käsittely-yksikköön ja
kir joittimeen oikein.

4.

Tarkista, että kirjoitinportin muuttujien arvot on asetettu oikein. Sekä kir joittimeen että MikroMikkoon asetettujen arvojen on vastattava toisiaan. Katso MODE-komennon
ja
LINCONF-ohjelman kuvaus User's Reference
Manuelista .

11.4

Huolto ja neuvonta

Ohjelmistoja ja laitteiden käyttöä koskevissa ongelmissa sinua
palvelee Nokian Mikkolnfo, puhelin (90) 567 2200.
Nokia tarjoaa asiakkailleen maan laajimman
tietokoneiden
huoltoverkon. Nokian huoltoverkko on jaettu neljään maantieteelliseen alueeseen, jotka yhdessä kattavat koko Suomen.
Jokaisella alueella on oma tietokoneohjattu palvelukeskus. Ota
toimintahäiriön sattuessa yhteys oman alueesi palvelukeskukseen.
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Huoltosopimuksen solmineet asiakkaat saavat laitteistokohtaisen asiointinumeron. Ilmoita asiointinumerosi, kun otat yhteyttä palvelukeskukseen. Asiointinumeron avulla palvelukeskus
löytää ohjausjärjestelmästä tiedot laitteistosta ja aikaisemmin suoritetusta huollosta.
Asiakkaat, jotka eivät ole solmineet huoltosopimusta, voivat
tilata huoltopalveluja Nokia-huollon
kulloinkin
voimassa
olevien toimitusehtojen ja hinnastojen mukaisesti. Kaikki
palvelut tilataan huollon alueellisista palvelukeskuksista.
Suosittelemme huoltosopimuksen solmimista. Palvelumme laadusta
emme tietenkään tingi, vaikka laitteistollasi ei huoltosopimusta ole. Sopimusasiakkaana pääset kuitenkin Nokian kantaasiakkaaksi, ja samalla Nokia ottaa kokonaisvastuun laitteistasi. Kanta-asiakkaana sinulla on etuoikeus huoltopalveluun.
Sopimus luo kiinteän asiakassuhteen, ja sen avulla pystymme
parhaiten huolehtimaan tietokoneidesi jatkuvasta häiriöttömästä toiminnasta.
Myös takuuasiat hoidetaan palvelukeskusten kautta. Keskus
järjestää asiakkaan ja asiasta vastaavan henkilön yhteydenoton.
Palvelukeskuksemme ovat:
Helsinki
Tampere
Kuopio
Oulu

(90)
(931)
(971)
(981)

567
342
125
349

3700
95
464
211
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Aakkosnumeerinen
Aakkosmerkein

( A - Z ) j a numeroin

( 0 - 9 ) esitetty

tieto.

Alustaminen
Katso

pohjustaminen.

ASCII-tiedosto
ASCII on lyhennys sanoista American Standard Code for
Information
Interchange. ASCII on eniten käytetty 7bittinen merkkien
koodijärjestelmä.
ASCII-tiedostot
ovat
tavallisia
tekstitiedostoja.
Katso myös Kooditaulukot .
Assembler
Ohjelma,
joka
konekielelle .

kääntää

Assembly-kielisen

ohjelman

Assembly-kieli
Symbolinen

konekieli.

BASIC
Eräs
ohjelmointikieli.
(Lyhennys
sanoista
All-purpose Symbolic Instruction Code)

Beginner’s

bps
Tiedonsiirtonopeuden

mittayksikkö:

bittiä

sekunnissa.

Binääritiedosto
Tiedosto, jossa tieto on koodattu binääriseen esitysmuotoon. Binäärisessä esitysmuodossa
tieto
esitetään
kaksij är jestelmän
numeroilla
( 0 tai
1). Tällaista
tiedostoa ei voi tutkia esimerkiksi TYPE-komennolla.
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Bitti
Binäärinumero

( 0 tai 1).

Boot
Käyttöj är j estelmän

käynnistäminen.

CMOS RAM
Lyhennys
sanoista Complementary
Metal Oxide Semiconductor Random Access Memory. CMOSRAMiin on tallennettu SETUP-tiedot . CMOSRAM
kuluttaa
erittäin
vähän
virtaa,
joten
tiedot
säilyvät
siellä pitkään akun
varassa.

CONFIG.SYS-tiedosto
MS-DOS
lukee
CONFIG. SYS-tiedoston
käynnistyksen
yhteydessä.
CONFIG. SYS-tiedostossa
nimetään
mm.
järjestelmän
laiteohjelmat
ja
asetetaan
eräiden
järjestelmän
käyttöön
liittyvien
parametrien
eli
muuttujien arvo.

CRTC
Lyhennys sanoista Cathode Ray Tube
Controller.
CRTC
on näytönohjain,
joka
käsittelee
näyttöä erikseen
joko teksti- tai grafiikka- eli piirrostilassa .

Disketti
Katso

levyke.

Katso

tekstinmuokkain.

Editori

EPROM
Lyhenne
sanoista
Erasable
Programmable
Memory.
EPROM-muistissa
tiedot säilyvät
kaisemisen
jälkeenkin.
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ESC -sekvenssi
ESC-merkillä
alkava merkkijono, jota käytetään
eräiden
tietokoneen
oheislaitteiden,
kuten
näytön
ja
kirjoittimen,
ohjaamiseen.
Fontti
Tulostettavien

merkkien

malli.

Formaatti
Katso

tallennuskehys

.

Formatointi
Katso

pohjustaminen

Hakemisto
Hakemisto
nimistä.

koostuu

tiedostojen

ja

alihakemistojen

Hardcopy
Näytön

paperikopio.

Heksadesimaalijärjestelmä
Lukujärjestelmä,
jonka kantaluku on 16. Kuusitoistajärjestelmässä
ovat käytössä numerot 0 - 9 j a kirjaimet A - F (kirjaimet
vastaavat
kymmenj är jestelmän
lukuja 10, 11, 12, 13, 14 ja 15).
I/O
Lyhenne
sanoista Input/Output ( syöttö/tulostus ). I/O
tarkoittaa tiedon siirtämistä tietokoneeseen
(syöttö)
tai tiedon siirtämistä tietokoneesta
oheislaitteelle
( tulostus ).
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Kehote
Kehote on näyttöön tulostuva merkki siitä, että
järjestelmä on valmis ottamaan vastaan komentoja. MSDOSin kehote on oletusaseman tunnus ja >-merkki
(esim. A> ). Sitä voi muuttaa.
Kiintolevy
Käsittely-yksikköön kiinteästi asennettu massamuistilaite. Kiintolevyä ei voi vaihtaa samalla tavalla
kuin levykettä. Kiintolevyn tallennuskapasiteetti ja
nopeus on huomattavasti suurempi kuin levykkeen.
Kirj eittäminen
Tiedon
tallentaminen
tietokoneen
esimerkiksi levykkeelle.

keskusyksiköstä

Kirj oitussuoj aus
Tallennusvälineen suojaaminen siten,
pysty tallentamaan uutta tietoa.

että

sille

ei

Komentojono
Tiedosto, johon on tallennettu MS-DOSin komentoja.
Komentojonon suoritus käynnistetään kirjoittamalla
tiedoston nimi komennon tapaan. Komento jonotiedoston
laajennusosa on . BAT.
Komentopuskuri
Muistialue, johon tallentuu edellinen komento. Puskurissa olevaa komentoa voidaan käyttää hyväksi annettaessa uutta komentoa.
Konekieli
Alimman tason ohjelmointikieli. Konekieli on ainoa
kieli, jota tietokone ymmärtää ilman käännöstä.
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Konf igurointi

Tässä käsikirjassa
konf iguroinnilla
käyttöjärjestelmän toimintaparametrien
kir joitinparametrien ) tai laitteiston
muuttamista .

tarkoitetaan
(esimerkiksi
kokoonpanon

Kooditaulukot

Jokaisella tietokoneen käsittelemällä merkillä on
numerokoodi. Tällä hetkellä on käytössä useita koodijärjestelmiä. 7-bittiseen ASCII-taulukkoon mahtuu 128
merkkiä. Kansallisissa versioissa joitakin merkkejä
on
vaihdettu
kansallisiin erikoismerkkeihin. 8bittisessä laajennetussa ASCII-taulukossa on tilaa
256 merkille. Ensimmäinen puolisko on amerikkalaisen
mallin mukainen, ja kansalliset erikoismerkit ovat
toisessa
puoliskossa. Roman 8-taulukkoa käytetään
varsinkin laserkirjoittimissa . Se muistuttaa laajennettua ASCII-taulukkoa.
Kovalevy

Katso kiintolevy.
Käyttöj är j estelmä

Ohjausohjelmien muodostama kokonaisuus, jonka tarkoituksena on tehostaa ja helpottaa tietokoneen hyväksikäyttöä .
Kääntäjä

Ohjelma, joka kääntää lausekielisen (esim. PASCAL)
ohjelman tietokoneen konekielelle.
Laiteohjain

Tavallisesti piirikortti, joka sisältää jonkin oheislaitteen käsittelyssä tarvittavat lisäpiirit. Esimerkiksi näyttö edellyttää erityisen näytönohj ainkortin
asentamista tietokoneeseen.
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Laiteohjelma
Ohjelma, jonka avulla tietokone pystyy käyttämään
oheislaitteita, kuten levykeasemia ja kirjoittimia.
Levyke
Taipuisa magneettilevy, jota käytetään tallennusvälineenä. MikroMikko 3:ssa on mahdollista käyttää 5 1/4
tai 3 1/2 tuuman levykkeitä.
Looginen levyasema
Kiintolevyn voi osittaa eli jakaa loogisiin levyasemiin. Loogisiin levyasemiin viitataan samalla tavalla
kuin levykeasemiin.
Lukeminen
Tiedon siirtäminen tietokoneen keskusyksikköön oheislaitteelta .
Luku-kirj oituspää
Luku-kirjoituspään
tehtävä
on
tallennusvälineen
magnetoidun pinnan fyysinen lukeminen ja kirjoittaminen.
Mikroprosessori
Katso mikrosuoritin.
Mikrosuoritin
Siru, joka toteuttaa tietokoneen keskusyksikön aritmeettis-loogiset
toiminnot,
muistiosoituksen
ja
keskeytyskäsittelyn.
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Modeemi
Tiedonsiirrossa käytetty laite, joka muuntaa lähetettävät
merkit signaaleiksi ja saapuvat signaalit
merkeiksi. Modeemia tarvitaan esimerkiksi silloin,
kun halutaan yhdistää tietokone puhelinlinjaan.
Off-line
Tila, jossa oheislaite tai tietokoneen osa on silloin, kun se ei ole aktiivinen eikä ole tietokoneen
käytettävissä .
Oheislaite
Tietokoneen laite, joka ei välittömästi liity keskusyksikköön, esimerkiksi kirjoitin.
Ohjelma
Tietojenkäsittelytehtävän esitys sarjana tietokoneen
toteuttavaksi tarkoitettuja toimenpiteitä.
Ohjelmointikieli
Tietokoneen ohjelmointiin suunniteltu kieli, esimerkiksi PASCAL, C, ja BASIC.
Oletusasema
Asema, johon tiedostojen luku- ja kir joitustoiminnot
kohdistuvat, mikäli asemaa ei toiminnon yhteydessä
erikseen mainita.
On-line
Tila, jossa oheislaite tai tietokoneen osa on silloin, kun se on aktiivinen ja tietokoneen käytettävissä .
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Parametri
Muuttuja.
na .

Tietoalkio,

jota käytetään

toiminnon

ehto-

Pariteetti
Tapa tarkistaa binäärimuotoisen
tiedon
tallennuksen
tai
siirron
onnistuminen.
Tällöin asetetaan j a tarkistetaan pariteettibitti,
joka voi olla joko "parillinen" tai "pariton" .
Patch
Konekieliseen

ohjelmaan

tehty

muutos.

Pehmonäppäin
Katso

valintanäppäin.

Pohjustaminen
Ennen kuin tietokone pystyy käyttämään
levykettä
tai
kiintolevyä,
pitää
tallennusvälineelle
kopioida
tietokoneen
käyttämä
tiedon
tallennuskehys .
Tätä
toimenpidettä
kutsutaan pohjustamiseksi .
Puskuri
Muistialue tai -laite, jota käytetään
väliaikaisena
tallennuspaikkana.

tiedonsiirrossa

Putki
Tapa yhdistää ohjelmia. Ensiksi suoritettavan
man tulosteesta tulee seuraavan syöte.

ohjel-

Päivittää
Tehdä (esimerkiksi
tietorekisteriin)
tapahtumien
edellyttämät lisäykset, muutokset j a poistot.
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Pääte
Laite, jonka
tietokoneeseen

avulla
.

käyttäjä

voi

olla

yhteydessä

RAM
Lyhenne
sanoista
Random
Access
Memory,
suomeksi
työmuisti.
Tieto
haetaan
työmuistista
osoitteen
perusteella.
Työmuisti tyhjentyy virran katketessa.

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

Roman 8
Katso

Kooditaulukot.

Sana
Määrämittainen
merkkijono,
joka
käsitetään
yhdeksi
kokonaisuudeksi.
MikroMikko
3:n
sananpituus
on 16
bittiä .

Sektori
Levykkeen
uran
osa.
Sektori-sanaa
käytetään
myös
tarkoitettaessa
sektoriin
tallennettua
tietolohkoa.
MikroMikko 3:n sektoriin mahtuu 512 tavua (merkkiä).

Sovellusohjelma
Peruskäyttäjän
tarvitsemia
tehtäviä
välittömästi
suorittava
ohjelma,
esimerkiksi tekstinkäsittelyohjelma tai taulukkolaskentaohjelma.
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Tallennuskehys
Tiedon fyysinen tallennustapa levykkeellä tai kiintolevyllä. Tallennuskehys on yleensä tietokonekohtainen,
jolloin tietokoneessa pohjustetun levykkeen
käyttäminen erimerkkisessä tietokoneessa saattaa olla
mahdotonta.
Taltio
Tietoväline, jolle tietoa tallennetaan, esim, levyke.
Tavu
Määrämittainen, usein kahdeksan bitin
joka tavallisesti esittää yhtä merkkiä.

merkkijono,

Tekstinmuokkain
Ohjelma, jonka avulla voi luoda tekstitiedostoja tai
muuttaa niiden sisältöä.
Tiedosto
Yhteen kuuluvien tietojen muodostama kokonaisuus,
esimerkiksi levykkeelle tallennettu kirje.
Tiedostonmääritys
Täydelliseen
tiedostonmääritykseen
kuuluu aseman
tunnus, polku ja tiedoston nimi. Tiedostonmäärityksen
avulla MS-DOS löytää tiedoston tai tiedostot, joihin
komento kohdistuu.
Tietue
Yhteen yksilöön, tapahtumaan tai muuhun rajattuun
yksikköön liittyvät tiedot samassa yhteydessä esitettyinä.
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Toimintonäppäin
Näppäin,
jolla annetaan
tietokoneelle
Toimintonäppäimiä
ei yleensä
käytetä
merkkien syöttämiseen.

komentoja.
tavallisten

Tulkki
Ohjelma, joka tulkitsee lausekielistä
ohjelmaa
osan
kerrallaan j a suorittaa siinä esitetyt toimenpiteet
ennen seuraavan osan tulkitsemista.
Tuloskielinen ohjelma
Ohjelma,

joka on käännetty

konekielelle.

Työhakemisto
Hakemisto, johon tiedostojen lukuj a kir joitustoiminnot
kohdistuvat,
mikäli hakemistoa
ei erikseen
mainita .
Umpi levy
Katso

kiintolevy.

Ura
Liikkuvaan tallennusvälineeseen
peräkkäin tallennettujen
bittien
paikka niitä varten.

(esim. levykkeelle)
muodostama jälki tai

Uudelleenohj aus
Syötteen
tulosteen

ottaminen
lähettäminen

muualta kuin
näppäimistöltä;
muualle kuin näyttöön.

MS-DOSin versio 3.20/1.00

A - 12

MikroMikko 3

Valintanäppäin
Nokia 100 -näppäimistössä valintanäppäimet on merkitty SI - S8. Nokia 102 -näppäimistössä valintanäppäimet on sijoitettu F-näppäimiin. Niiden avulla voidaan
toteuttaa komentovalikkoja. Aktiiviset komentovaihtoehdot näkyvät kuvaruudun alareunassa.
Varmuuskopio
Massamuistiin tallennetuista tiedoista tehty kopio.
Vialliset urat
Kiintolevyn tai levykkeen alue, joka on viallinen ja
johon tietoa ei voi tallentaa. Kiintolevyllä on
yleensä
suuren tallennuskapasiteetin vuoksi aina
muutamia viallisia uria. Ne eivät kuitenkaan haittaa
kiintolevyn käyttöä, sillä MS-DOS ei käytä viallisia
uria.
Winchester- levy
Katso kiintolevy.
Ylivuoto
Tiedon tuhoutuminen sen vuoksi, että tietoa tallennetaan alueelle, joka on sille liian pieni.
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B.l Yleisiä ohjeita
MikroMikko
3 : een
sopivia
Nokia 102 j a Nokia 100. Numero
rän.

Nokia-näppäimistöj ä on kaksi:
ilmoittaa
näppäimien
lukumää-

Kummassakin
näppäimistössä
tavalliset kir joitusnäppäimet
ovat
näppäimistön
keskellä. Niihin kuuluvat aakkosnäppäimet , numeronäppäimet
j a joukko
erikoismerkkejä.
Kun
painat jotakin
kir joitusnäppäintä,
näyttöön tulostuu vastaava merkki. Näppäimistön oikeassa reunassa on erillinen numeronäppäimistö.
Se,
mitä
tässä
koskee MS-DOSia.
met toisin.

liitteessä
kerrotaan
näppäimien
käytöstä,
Sovellusohjelmat
saattavat määritellä näppäi-

Eräät
toiminnot
edellyttävät,
että
painat
samanaikaisesti
kahta tai kolmea näppäintä. Paina näppäimiä ohjeiden
osoittamassa järjestyksessä.
Paina kir joitusnäppäintä
aina viimeiseksi. Vasta kir joitusnäppäin
lähettää ohjelmalle koodin.
Jos ohjelma kehottaa sinua painamaan "any key" eli mitä tahansa näppäintä, voit painaa mitä tahansa kir joitusnäppäintä .
Ennen
kuin MS-DOS aloittaa komennon suorituksen,
sinun täytyy
ilmoittaa, että olet kirjoittanut
komennon valmiiksi.
Kummassakin
näppäimistössä
on näppäin,
jolla
komento lähetetään
suoritettavaksi.
Nokia 102:ssa
tämä
näppäin
on
<—* .
Nokia 100:ssa
vastaava
näppäin
on
merkitty
| RET |.
MikroMikko 3:n käyttöoppaiden
esimerkeissä on yhdenmukaisuuden
vuoksi käytetty merkintää | RET |.
Molemmissa
näppäimistöissä
on lisäksi
numeronäppäimistössä
erillinen ENTER-näppäin.
MS-DOSissa tämä näppäin vastaa | RET |j a <— -näppäintä. Sovellusohjelmat
saattavat kuitenkin
määritellä sen eri tavalla.
Molemmissa
näppäimistöissä
on päällekkäisnäppäimiä . Päällekkäisnäppäimiin
on yleensä
sijoitettu
erikoismerkkejä,
jotka
kirjoitetaan
kirjainten,
esimerkiksi jonkin vokaalin, päälle.
Paina ensin päällekkäisnäppäintä . Näyttöön
ei vielä tulostu
mitään.
Paina
sen jälkeen aakkosnäppäintä.
Merkki ja kirjain
tulostuvat yhtaikaa. Jos haluat kirjoittaa pelkästään päällekkäisnäppäimessä
olevan merkin,
paina
aakkosnäppäimen
sijaan
välilyönti.
Kaikkien
kirjainten
päälle näissä
näppäimissä
olevia merkkejä ei voi kirjoittaa.
Seuraavalla
sivulla luetellaan erikoisnäppäimiä,
jotka
sinun
tulee
tuntea
alusta
lähtien
j a jotka toimivat kummassakin
näppäimistössä
samalla tavalla:
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4—

Kohdistin

vasemmalle.

—►

Kohdistin

oikealle.

T

Kohdistin

ylös.

1

Kohdistin

alas.

Kohdistin
vasempaan
ylänurkkaan.
Nokia
vastaavassa näppäimessä
lukee "home".
M—

3

102: n

Sarkainnäppäin.
Siirtyy seuraavan sarkainesteen
kohdalle. Jos painat tätä
näppäintä
j a pidät
samalla | SHIFT [-näppäintä painettuna, kohdistin
siirtyy edellisen sarkainesteen
kohdalle.
Peruutusnäppäin.
Poistaa
vasemmalta puolelta.

merkin

kohdistimen

SHIFT

Tämän näppäimen avulla kirjoitetaan
isot
kirjaimet
sekä
kir joitusnäppäimissä
keskellä
ylhäällä (tai vasemmassa
ylänurkassa)
olevat
erikoismerkit .

CAPS LOCK

Muuttaa
| SHIFT [-näppäimen määrittelyn
päinvastäiseksi. Aakkosnäppäin
tulostaa näyttöön
ison
kirjaimen.
Näppäin ei vaikuta numeronäppäimiin
eikä erikoismerkkeihin.
Vapauta toiminto painamalla näppäintä uudelleen.

CTRL

Tätä näppäintä käytetään yhdessä jonkin kirjoitusnäppäimen
kanssa.
Esimerkki:
Jos
pidät
1 CTRL [-näppäintä painettuna
j a painat sitten
1 C |, parhaillaan
ajettavan
ohjelman
suoritus
päättyy.

NUM LOCK

Kun
merkkivalo
palaa, erillisen numeronäppäimistön näppäimet siirtävät
kohdistinta.
Muulloin
näppäimet
toimivat
normaaliin
tapaan
numeronäppäiminä .
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Nokia 102 -näppäimistö

L u e nämä ohjeet,
jos sinulla
on Nokia
jempänä
kerrotaan
näppäimistä,
joiden
poikkeuksellista
.

B.2.1

102
-näppäimistö.
käyttöön
liittyy

Jäljotakin

Perustila

Oletamme, että KEYBSU-näppäintiedosto
on ladattu
muistiin.
Jos
KEYBSU-tiedostoa
ei
ole
ladattu,
näppäimet
toimivat,
kuten
näppäimistön
mukana
tulevassa
tarrassa
on esitetty.
Eräiden
näppäinten
etureunassa
on merkki.
Kirjoita
tällainen
merkki
pitämällä | AltGr~[-näppäintä
painettuna
j a painamalla
sitten
kyseistä
näppäintä.
| " |, |
tulostu

s

|, | A |, | u | j a | ~ | toimivat
välinäppäimellä.

päällekkäisnäppäiminä.

SysRq-toimintoa

käytetään

yhdessä

| A l t [-näppäimen

Break-toimintoa

käytetään

yhdessä

| Ctrl [-näppäimen

B.2. 2

ti ei

kanssa.
kanssa.

MikroMikko 2 -tila

Nokian
valintanäppäimet
ovat käytössä.
Nokia 102
-näppäimistössä
valintanäppäinten
määrittelyt
on sijoitettu
F-näppäimiin, jotka ovat näppäimistön
yläreunassa.
Toiminnot
SI - S4 ovat näppäimissä
F l - F4. Toiminnot
S 5 - S8
ovat näppäimissä
F 5 - F8 j a F9 - F12. Kun siis käytät
valintanäppäimiä, F 5 suorittaa
saman toiminnon
kuin F 9 , F6 suorittaa
saman toiminnon
kuin F10 j a niin edelleen.
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Valitse | Scroll
Lock~|-näppäimellä F-näppäinten
määrittelyt.
Kun
haluat
käyttää
F-näppäimiä
valintanäppäiminä,
paina
| Scroll Lock~|. Samalla näppäimen merkkivalo
syttyy
ja ohjetekstien
taustan väri muuttuu. Paina | Scroll Lock~| uudelleen,
kun haluat jälleen käyttää F-näppäimiä
tavallisina
toimintonäppäiminä.
Näppäimien

etureunassa

olevia

merkkejä

Vasemmalla
ylhäällä oleva näppäin,
ja pykälämerkki,
ei ole käytössä.
| # | tulostaa
| e |, |

K

|, |

johon

on kaiverrettu

|, ja | u | eivät

toimi

päällekkäisnäppäiminä.

ti:n.
kun

painat | Ctrl | + | @ |.

Alla on lueteltu eräitä
erikoismerkkejä,
jotka
-tilassa korvataan
skandinaavisilla
kirjaimilla.
ei tulostu näyttöön.
Kun tarvitset:

\

"1/2"

§ :n.

| u | tulostaa
@ tulostuu,

ei voi kirjoittaa.

kirjoita:
Ö (iso
ö (pieni

ö)
ö)

[

Ä (iso

ä)

]

Ä (iso

ä)

{

ä (pieni

ä)

}

ä (pieni

ä)

MS-DOSin versio 3.20/1.00

MikroMikko 2
Erikoismerkki

B - 5

Käsikirja

B.3

Nokia 100 -näppäimistö

Lue
nämä
ohjeet, jos sinulla
jempänä kerrotaan näppäimistä,
poikkeuksellista.

B.3.1

on Nokia 100 -näppäimistö.
Jäljoiden käyttöön liittyy jotakin

Perustila

Oletamme, että KEYBSU-näppäintiedosto
on ladattu muistiin. Jos
KEYBSU- tiedostoa ei ole
ladattu,
näppäimet
toimivat,
kuten
näppäimistön
mukana tulevassa tarrassa on esitetty.
Näppäimen
vasemmassa
alakulmassa tai alhaalla keskellä oleva
merkki on määritelty perustasolle eli sitä kirjoitettaessa
ei
tarvitse painaa toista näppäintä.
Vasemmassa
yläkulmassa
| SHIFT~|-näppäimen kanssa .

oleva

merkki

Oikeassa
alakulmassa
oleva
| ALT [-näppäimen kanssa.

merkki

kirjoitetaan

Oikeassa
yläkulmassa
oleva
| ALT [-näppäimen kanssa.
Myös | o | tulostaa
| § | tulostaa

merkki

kirjoitetaan

kirjoitetaan
yhdessä
| SHIFT~|- ja

$ :n.

£ :n.

s

| e |, | |, | |, ja | u | toimivat
tulostu välinäppäimellä.
\ :n voi kirjoittaa

päällekkäisnäppäiminä.

myös | S8 [-näppäimellä.
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B.3.2 MikroMikko 2 -tila
Näppäimien
käytössä.
Nokian
merkitty
| ' |, |

vasemmassa

reunassa

valintanäppäimet
SI - S8.

K

|, |

A

@ tulostuu,

|,

ovat

j a | ti | e i v ä t

kun p a i n a t

tai

keskellä

käytössä.

toimi

olevat

Valintanäppäimet

päällekkäisnäppäiminä

\

ovat
on

.

| CTRL | + | @ |.

A l l a on l u e t e l t u
eräitä
erikoismerkkejä,
jotka
-tilassa
korvataan
skandinaavisilla
kirjaimilla.
ei tulostu
näyttöön.
Kun t a r v i t s e t :

merkit

kirjoita:
Ö (iso

ö)

ö (pieni

ö)

[

Ä (iso

ä)

]

Ä (iso

ä)

{

ä (pieni

ä)

}

ä (pieni

ä)
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C.l ASCII-koodit
7-bittiset
Taulukossa on esitetty kirjoitusmerkkien
(Hx).
dit desimaali- ( D e c ) ja heksadesimaalilukuina
Dec Hx ASC

Dec Hx ASC
096
097
098
099
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127

ow
MS-D0Sin versio 3.20/1.00

60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
6A
6B
6C
6D
6E
6F
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
7A
7B
7C
7D
7E
7F

rt (0 M >Q *0 0 3 3 H X'*-'- H- £T(Q H» (D Qi O O' Q> >

Dec Hx ASC

M

Dec Hx ASC

u
V
w
X
y
z
{
I
}
DEL

ASCII-koo-

MikroMikko 3
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C.2 Desimaali- ja heksadesimaalilukujen muunnokset
Taulukossa on esitetty desimaalilukuja
128 - 255 ( D e c ) vastaavat
heksadesimaaliluvut
(Hx). Desimaalilukuja
0 - 127 vastaavat heksadesimaaliluvut
k{yv{t selville edellisen sivun ASCIItaulukosta.
Dec Hx

Dec Hx

Dec Hx

Dec Hx

Dec Hx

Dec Hx

Dec Hx

Dec Hx

128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143

144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159

160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175

176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191

192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207

208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223

224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239

240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255

80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
8A
8B
8C
8D
8E
8F

90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
9A
9B
9C
9D
9E
9F

AO
AI
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
AA
AB
AC
AD
AE
AF

BO
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
BA
BB
BC
BD
BE
BF

CO
Cl
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
CA
CB
CC
CD
CE
CF

MS-DOSin versio 3.20/1.00

D0
Dl
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
DA
DB
DC
DD
DE
DF

E0
El
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
EA
EB
EC
ED
EE
EF

F0
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
FA
FB
FC
FD
FE
FF

HAKEMISTO
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Hakemisto - 1

A
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