PÖYTÄTIETOKONE P-333

Kone oli kotona aktiivikäytössä 10/1998 - 4/2004.

Ostin koneen 30.10.1998. Sen kokoaja ja myyjä oli DMT Computer, Maria Jotunintie 11, 00400 Helsinki.  Liike on sittemmin lopettanut toimintansa. Tiedon edullisesta konepaketista sain lehdessä julkaistusta ilmoituksesta. Alkuperäistä kokoonpanoa olen myöhemmin täydentänyt lisäostoin. Kone oli aktiivikäytössäni huhtikuuhun 2004, jolloin ostin kotikäyttöön uuden Compaq-pöytätietokoneen. 

Koneen käyttötarkoitukset tästä (joulukuusta 2010) eteenpäin:

Vanhojen "korppujen" eli 3,5 " levykkeiden sisällön tutkiminen ja kopiointi USB-muistitikulle. Asensin siihen USB-for-Win98-ohjelman joulukuussa 2010. Sitä ennen USB-portteja ei voinut käyttää, koska niiden tuki tuli vasta Windows 98:n SE-versioon (SE= Second Edition).

	Word Perfectin versioilla 4.2 -5.0 laadittujen asiakirjojen lukeminen. (Niitä on arkistossani paljon 1980-90-luvuilta.)


Muiden toimintojen osalta kone on vanhentunut ja korvattu uudemmilla koneilla.

Koneella on kuitenkin edelleenkin mahdollista käyttää siihen asennettuja ohjelmia sekä katsella, kuunnella ja tehdä CD-levyjä. DVD-ROM-levyasema on nyt kytketty irti, koska äänikorttiin voi liittää vain yhden aseman ja DVD-levyjen katseluun onuudemmissa koneissa paremmat näyttölaitteet.

Kone on edelleenkin kytketty Epson-mustesuihkutulostimeen vaihtokytkimen kautta, mutta ei lasertulostimeen eikä skanneriin.  

DVD-ROM-asema on siis edelleen koneessa, mutta irtikytkettynä se ei saa virtaa eikä pyöri. Näytönohjaimena on kuitenedelleen sen mukana tullut kortti, joka sisältää JPEG-2 -koodin purkamistoiminnon DVD-elokuvien katselua varten.  


Koneen kokoonpano 6.12.2010:

Kotelo: Tukeva pystykotelo (ATX?)

Virtalähde: 235 W

Prosessori: AMD-K6 3D processor, vastaa 333 MHz Pentiumia

Keskusmuisti: 320 MB RAM

Sisäiset muistikorttipaikat: 3 kpl, kaikki käytössä.

BIOS: Awar Software, Inc. “ROM PCI/ISA BIOS (<<P5A>>)”

Kiintolevyt:
	IBM OEM "SEP-98", 8 GB, josta 4,2 GB vapaana (oma data poistettu, asennetut ohjelmat jätetty).
	Maxtor: Date:26JUL2002,  Fireball 3, ATA/133 HDD, 30 GB, josta 28 GB vapaana (oma data poistettu).


Levykeasemat:
	3,5" levykeasema Panasonic
	CD-asema, edessä kuulokeliitin ja äänen voimakkuuden säädin, Samsung "RW 52-24-52". Siis vain CD ei DVD!
	DVD-ROM-asema, edessä kuulokeliitin ja äänen voimakkuuden säädin, "Hitachi GD-5000, manufactured November 1999, rev A2, type BV". (Kaapelit irroitettu 6.12.2010).


Takaseinän kiinteät liittimet (reunalta keskelle, ylhäältä alas):
	PS/2-näppäimistö, PS/2-hiiri
	Kaksi USB-porttia
	Kaksi sarjaporttia (reunassa päällekkäin)
	Rinnakkaisportti (edellisten vieressä pystyssä, riviliitin 12+13)


Etuseinässä ei ole muita liittimiä kuin CD/DVD-asemien kuulokeliittimet.

Korttipaikat lueteltuina ylhäälltä alas:
	AGP: DVD-purkukortti, output ulkoisella kaapelilla paikassa PCI-4 olevaan näytönohjainkorttiin
	PCI-1: Äänikortti. Sisäinen kaapeli joko CD-tai DVD-asemaan, vain toiseen.  Ulkoiset liittimet: stereoääni ulos, stereoääni sisään, mikrofoni, joystick. 
	PCI-2: Vapaa
	PCI-3: Vapaa
	PCI-4: Näytönohjainkortti. Ulkoiset liittimet: Stereo out (tyhjä), PDIF out (tyhjä), TV out (tyhjä), VGA out (kaapeli näyttölaitteeseen), VGA in (kaapeli DVD-purkukortilta). 
	PCI-5: Ei käytettävissä, koska käyttää samaa ulosmenoaukkoa kuin ISA-1.
	ISA-1: Verkkokortti 3Com III Etherlink. Ulkoiset liittimet: Ethernet-parikaapelille (RJ-45), riviliitin 8+7 pin, koaksiaalipistoke
	ISA-2: Toinen rinnakkasportti (riviliitin 13+12 pin)


Koneessa asennettuina olevat tai olleet ohjelmat:
(Sinisin kirjaimin edelleen hyödylliset ohjelmat, joita ei ole uudemmissa koneissani.)

Käyttöjärjestelmä Windows 98 (4.10.2222) = Windows 98 FE (first edition 4.10.1998 + muualta imuroitu USB-porttien tuki asennettu 12/2010).

Oman ohjelmaryhmänsä valikkoon asentaneet ohjelmistot:
- Adobe Acrobat 5.0 (PDF-tiedostojen tekoon)
- Arachnophilia 4.0 (HTML-editori, "CareWare" by Paul Lutus 1996-2000:"Käyttöoikeus on jokaisella, joka lakkaa valittamasta")
- Clipboard Magic
- Colour Printing With HP: Key Label Designer 2
- Dictor (sanakirjaohjelma)
- Forté Agent (Usenet-uutisryhmien käyttöön)
- HP Web PrintSmart
- HP DeskJet 850C Toolbox (aiemman mustesuihkutulostimen ohjelmat)
- HyperSnap-DX (kuvaruutunäyttöjen kaappausohjelma)
- Internet Explorer 6 (versio 6.0.2800.1106) + SP1  vuodelta 2001, sisältää FrontPage Express 
- JFAX Communicator (aiemmin käyttämäni faksipalvelun ohjelmat)
- Jixxa Sampler (palapeliohjelman esimerkkikokoelma)
- Laplink Professional (tiedonsiirto-ohjelma. Edelleen tarpeellinen, jos siirrän tietoja Librettoon tai Libretosta.)
- Lotus SmartSuite 1997: 
	Lotus 1-2-3 8(taulukkolaskenta ja grafiikka)
	Lotus Approach (tietokantaohjelma)
	Lotus Freelance Graphics (vapaamuotoinen grafiikka)
	Lotus Organizer
	Lotus ScreenCam
	Lotus Word Pro (tekstinkäsittely)

- Microsoft Flight Simulator 98 (lentosimulaattori)
- Microsoft Encarta (tietosanakirja)
- Microsoft Offie 97:
	Microsoft Access (tietokantaohjelmisto)
	Microsoft Binder (=?)
	Microsoft Excel (taulukkolaskenta ja grafiikka)
	Microsoft Photo Editor 3.0 vuodelta 1996 (kuvankäsittelyohjelma)
	Microsoft PowerPoint (kaavio-ja tekstkiesitykset)
	Microsoft Word (tekstinkäsittely)

- Microsoft Year 2000 Product Analyzer (analysoi, missä ohjelmissa vuosituhannen vaihtuminen 1999->2000 voi aiheuttaa ongelmia)
- mIRC (IRC-keskusteluohjelma)
- Neato (CD-levyjen etikettien ja koteloiden suunnittelu ja tulostus)
- Norton Antivirus 2000 (virustorjuntaohjelmisto)
- Online Services: America Online, AT&T Worldnet Service, CompuServe, Prodigy Internet, The Microsoft Network (Koneen mukana tulleet esiasennukset em. palveluihin liittymiseksi.) 
- Xerox Pagis Pro 2.0 (Skannausohjelmapaketti, joka sisältää mm.Textbridge Pro 98 tekstintunnistusohjelman ja MGI PhotoSuite –kuvankäsittelyhohjelman. Ainoa ohjelma, jolla voi lukea sen tekemiä XIF-tiedostoja.)
- Quick Time Player (MOV-tyyppisten videotiedostojen katselu)
- RealOne Player (.rm –tyyppisten videotiedostojen katselu)
- Referentia Learning System ("the next generation in interactive multimedia training")
- Sausage Software: Web Downloader (web-sivuston tiedostojen imurointi)
- SmartDraw 5 (kaavioiden yms. piirrosohjelma)
- SoundBlaster AudioPCI 64 (koneessa olevan äänikortin tuki ja äänilähteiden mixeri)
- Starfish Internet Sidekick (Borlandin apuohjelman uudistettu versio)
- WinZip 7.0 (tiedostojen pakkaus ja pakettien purku)
- VirtualGirl (kuvaruutuanimaatio: kuvaruudun reunassa tanssiva tyttö)
- Virtual Key (=?)
- Word Perfect 6.1 (tekstinkäsittely. Lisäksi asennettu muunnin, jolla voi lukea 1980-luvun WP4.2-tiedostoja.)
- WS_FTP Pro (versio 6.06. 2000.03.29, FTP-tiedonsiirto-ohjelma)
- Yksi tunnettu ohjelma, jota en viitsi tässä nimeltä mainita, ulkomailta ostettuna piraattikopiona. 

Suoraan pääkuvakkeesta käynnistyvät:
	Logitech Foto Touch Color (käsiskannerin mukana tullut kuvankäsittelyohjelma)
	The Cassell Concise Dictionary (englanninkielen sanakirja)
Mamut (kotisivujen julkaisuohjelma)

	Animagic GIF  (GIF-animaatioiden tekoon)
DominHTML 3.0 (HTML-editori)
	Windows Media Player (versio 7.10 vuodelta 2000)
	REALmagic Hollywood Plus DVD/MPEG2-katseluohjelma (tuli DVD-ROM-aseman ja siihen liittyvän kortin mukana)
	Hewlett-Packard Memories Disc (muisto-CD-levyjen teko-ohjelma, tuli HP Scanjet 4570c-skannerin mukana)
	HP Share-to-Web (julkaisuohjelma, tuli skannerin mukana)
	My Photos Now! ( IFI-kuvavalmistamon heillä skannattujen valokuvien katseluohjelma. Siirretty valokuvineen toiseen koneeseen 8.12.2010.)
	Canon Photo Record (valokuvien tulostusohjelma)
	Roxio Easy CD Creator 5 (tiedostojen ”polttaminen” CD-levylle)
	ArcSoft Camera Suite: PhotoImpression 4 ja VideoImpression 1.7 (alkeellisia valokuvien ja videoiden käsittelyohjelmia, tulivat Canon A60-kameran mukana)
	Orthografix 2.0 (Lingsoftin kielenhuolto-ohjelmisto MS Word 97 (8.0):een
	Outlook Express (sähköpostiohjelma. Tilit, osoitekirja ja viestit poistettu 8.12.2010)
	Pixel Toolbox ("for desktop graphics", kuvakkeiden, nappien, yms. muotoilu)
dBASE Plus (tietokantaohjelmistojen suunnitteluvälineistö)
	TextPad (tekstieditori, asennettu Windowsn NotePadin tilalle)

Edellä mainituilla ohjelmilla on käynnistyskuvake Windowsin kohdassa "Ohjelmat".
Lisäksi Progam Files -kansiosta päätellen ko neessa on tai ollut myös seuraavat ohjelmat, 
joista monet vain lyhyen tutustumisen ajan:

- 3Com III Etherlink diagnoosi 401-levykkeen kopio (käytetään levykkeeltä)
- Clean RAM (keskusmuistin puhdistusohjelma)
- Clox (maailmankello)
- DotColor (ilmoittaa osoitetun kohdan värin numeroarvot)
- HTML Font Colorizer (värikkäiden Web-tekstien tekoon)
- Nokia Data Suite 3.0 (tietokoneen ja puhelimen välinen kytkentä)
- Opera 7 (web-selain)
- Remote Capture (Canon A60-kameran mukana tullut ohjelma, jolta käyttäen kameralla voi kuvata tietokoneelta).
- WSOY-Yritystieto (Liikekirjanpito 8/2002, Yhtiöoikeus 9/2002, KILAn ratkaisut 1974-10/2002, Säädökset 10/2002) 
- Y2kscan ("Year  2000 Scan": P333Ohjelma tutki, mitkä ohjelmat voivat mahdollisesti aiheuttaa ongelmia vuosituhannen vaihtuessa)
- ZoomBrowser EX (Canon A60 -kameran mukana tullut ohjelma kuvien siirtoon ja katseluun)

Koneeseen määritellyt tulostimet:
- Acrobat Distiller
- GoToMyPC - HP LaserJet 4Si/4SiM   (etätulostus työpaikan tulostimeen)
- HP DJ in Libretto  (tulostus kotiverkon palvelimen kautta)
- HP DeskJet 850C (suora tulostus rinnakkaisportista mustesuihkutulostimeen) 
- HP DJ850C in P-90  (tulostus vanhemman pöytäkoneeni Pentium -90:n kautta)
- JFAX Send  (tuloste lähti internetin kautta JFAX-palveluun ja sieltä edelleen faksina vastaanottajalle)
- Pagis-ohjelmaan, jossa monipuoliset edelleenkäsittelymahdollisuudet (mm. tekstin tunnistus kuvasta)


