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ESIPUHE

Ajatus tilastotlisesta ohjelmointlkielestä lienee syntynyt
käyuissäni keskusteluissa Martti Tlenarln kanssa vuoden Lg6Z
tienoilla. Tuolloln kehittelimme tllastollisten analyysimene-
telmlen ohjelnakirjastoa $uomen Kaapelitehtaan Tietokoneosas*
to11a.

Huomion kohteena olivat olleet siihen astl etupäässä lasken*
tatyöltään raskaat menetel.4t, Joisea tietokoneen tehckku^us
on suurimmillaan. Ykslnkertaisia menettelyJä varten ei ollut
Juuri Laadittu yleisiä ohjelmia, koska tuntui siltä, ettei.
tietokonetta kannattanut i{äyt tää yks 1 ttäis ten, alke is ti}as to i*"
listen tetrtävien sucrittamlseen, vaikka nämä ovat käytännössi::,
yleisimpiä.

Ajatuksen kehittämisen kannalta oli ratkalsevaa havaita,
että nikäli samanalkaisesti hal-utaan tehdä useita tilastollå-
sia laskelmia eri menetelnillä saruasra tilastoaineistosta,
tietokoneen 'rhyötysuhde" paranee. Tär'keätä tässä on paitsl
laskelmien samanaikaisuus myös eri menetelmien suuret raken-
teelliset samankaltaisuudet tietojenkäsittelyn kannalta, koska
nåimä vasta antavat riittävät edellytykset 1öytää yhteinen ja
yleinen kuvaustapa erltyypplsllle tehtä rirle, srittäin tärke-
ältä tuntui täIlöin myös tavoitella selialsta tehtävien kuva-
ustapaa r jonka tietokonelden ohjehnolntlin perehtym*itönkin
tutkija saattaisl vaivatta oppia.

Kehittelin ajatusta vuosina 1963-4 ja esltin enshnmäisen
ehdotuksen tilastolliseksi ohjelmointijärj estelnäksi syksyllä
1964. Käytin siitä nimitystä sltRv0 64; nimitys juontaa alkun-
sa sanasta rrsurvey". flhdotus iäi toteuttamatta siiruyttyäni
'ruoden 1955 alussa Yhteiskunnallisen Korkeakoulun Tutkimuslal-
tokseen, mutta osatoter,r.tuksena syntyi vuoden 1964 lopurla yrei.*
nen taulukointiohjelma .

Martti rienari piti kuitenkin ajatusta vireiLlä ja nilnpä
lruonna a965 Timo Alanko laati hänen kanssaan uuden ehdotuksen
nineltään SURY0 6j, ionka toteuttamlsesta ryhdyttiin keskuste_
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lema.an vuoden 1966 syksyllä. Keskustelut johtlvat siihenn että
Suouen Kaapelitehtaan Tie bokoneosaston j a Tarnpereen yJ-iopiston
Tietokonekeskuksen välil}ä tehtiin sopimusn jossa suomen Kaa*
pelitehtaan Tietokoneosasts tilasi sopimu*kumppaniltaan ylei-
serr tilastolllsen ohjelmointijärjestelmän $UI?Yg 66 Ellioit B0l-
tietokoneelle" Järjestel-nän määrittelystä ja sen toteuttargj-sen
valvcnnasta vastaamaan asetettiin scpimuksessa suunnitteluryh*
mär johon kuuJuivat Kaapelltehtaal.ba Timo Ål-anko ja lllartti Tie-"nari sekä Tanpereen Yliopistcsia Pentti Kanerva ja allekirjoit-
tanut projektln johiajana. ! ;

Ryhdyin välittömästi soplmuksen solmimlsen jälkeen taati*
maan uutta suRYO 66*suunnitelmaa* lopullinen ehdotus n joka
rakerrtuu jossain määrin $URTO 54:n pohjalle, turi valrnilksl
rruoden 196? kevää11-ä' Tässä suunnittelussa hyödyln paljon kes-
kusteluista suunnitteluryhnråin jäsenten kanssa, 0]en erityises-
ti kiitol-linen Timo Älangoile monisia hyvistä ehdotuksista.

Kevtiällä 195? muodostettiin Tampereen Yliopiston Tietokone-
keskukseen työryhurä suunnitelman ropullista, käytännöllistä
toteuttamista varten. Työryhmään kuuluivat Karl Kåirkkäinen,
3e-ntti Kanerva, treena r,ankinen, Tatir Kalln ja Matti yrinen

.

sekä allekirjoittanut. Ryhmä on p1tänyt työnsä aikana viikot-
tain neuvottei-uja, jolssa on tull-ut es1ll-e usej-ta arvokkalta
lisåehd.otuksia. Näistä olen kiftollinen varsinkin penttl Kaner*
val-ie ja Kari Kåirkkäiselle,

Ya,rsj-nainen ohjelnointityö on jaettu seuraavasti. leena Lan-
kinen on ohjelmoinut numeeriset muunnoskäskyt ja käskyn YARAN.
Tatu Kalin 6n laatinut K-ohjelman, jonka avulia ylläpidetään
järjestelmään liittyvää aliohjelmakirjastoa, ja *hjelmoinut
käskyt MIANr srDlE\r ja cORRsE. Matti ylinen on puolestaan vas*
tannut loogisista muunnoskäskyistä ja käskyistä RE$RÄN sekä
TTE$T. Tatu Kalin ja Mattl Ylinen cvat lisäksl ansiokkaasti
huoleietineet monlsta iärjesteimän viimeistelyyn ja testaukseen
låittyvistä toimenpiteistä. Ällekirjoittaneen osa]le on tu]lut
iäriesteLnän ylelssunnittelun ja S-ohjelnan laatimisen ohella
käskyt nEF? CALL, CIA$S' TAII,E, TRåNSF, FRÄ0T, OHIZ ja PRII{I.

suRv0-jär'jestelmii on su.unnite ltu ja' toteutettu siten, että
sitä *n helppo edell-een xehittää ja laajentaa, Tarkoituksena
onkin ryhtyä välittönästi saatujen käyitskokemusten jälkeen
tähän kehitysty$hön ja siirtää jeirjeste}rnä nykyistä suuremmal* ,l
le tietckoneelle,

r-
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Kiitokset tähänastisen suunnitelman toteutuu,isesta kohdi-s-

tuvat paitsl suunnittelu- Ja työryhmän jäsenilreirtyös niille
yhtelsöille, joiden tuella työ on tapahtunut. Ki.itän tästä
n1yötävalkutuksesta erityisesti 0y Nokla Elektroniikiraa {ent,
su.omen Kaapelitehtaan Tietokoneosasto), Tampereen yliopiston
Tietokonekeskusta, Tampereen Yliopiston Tutkimuslaitosta ja
Helsingin yllopiston laskentakeskusta"

Tan:p# re # 11a, I{els ingi.ssä j a Kaiv*k"*e}&s så
j *ulukuus s e l* 96?

S epFo 1\{u* to nen
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1. JOH}AI,ITO

SURVO 65 sn lsåhinlrål a]keistj.tastollislin tietojenkäsittely*
tehtäviin tarkoitettu ohjelrnointijärjestetmä. Tarroitteena bn
ollut tätä iäriestelinää suunnlteltaessa., että tilastoaineis*
ton käsittely voidaan kuvata ja toteuttaa heJ-pommin kuin ylei-
sen ohJelmointikiel-en tai valmiin eri_kolsohjelman avulla.

SURV0-järj estehaän avu]-la voldaan .suorittaa annettuun ti*
Lastoaj-neistaon kuuLuvllla muuttujilla ja näistä johdetuilla
muut tu j i 1 1a s a*alrqilcai s p s tå ]rE e j. t e t i lat! p 1 *+ s te gpereggigi-!.g.
Tällaisia ovat:
1. alneislqTr l.aad}4 tqrkkailu (muuttujien arvojen järkevyys,

havalntojen sisäinen ja keskinäinen ristiriidattonuu*) 
n2' tupnuslui{FjPJi taskeni.nen (keskt- ja hajaantoLuvut, korue-

laatiot),
J' tai4rukoln}å(frekvenssi j akautumat , ,,ristiintaulukointi,, 

) ,4. ti'],aqtol.lisqt qnal.nvsit (varianssi- ja regresstoanaryysi) r5. tes,lisugreiden tgi:Fe.mi*eq (t*testt, f,z_testi) n

6. .havaintgaineiFton rnug'nlaBlnpn jatkotolmenpiteitä varten.

0perailbiot voigaan $oteuttgg! eri tqv.oin *gqrlisina. mikä
tarkoittaa, että operaatio kohdistuu vain halutut ehdot täyt_
täviin havai-ntoihin. Kaikirre käsitter.yn kohteenå orevirle
ob j ekteilLe , sgRro;q,b,j g\tg:r-rrg (muuttuj at , taulukot , r:nuuttu*jien.luokitustavat, J-uokato ehd+t jne,) voldqan antaa selvä-
E1e1-1-s,e! nlse!' mikä helpoitaa tehtärrän eeittämistä (ohjel-
mointåa) ja tulosten tarkastelua, Tulokeet saatiaan aina suRvo-
objektien ninrilLä ja muilta selväkielisillä trinnuksilla varus-
teituåna kaavåsina ja taulukkoina.

SURYO 66 r}la käsiteltäväksi tarkoitettu tehtävä on kuvatta-
va laatirsal-la tiet*koneerle s$Ry_Q:o-Lig.r#g, joka kaoetuu suRre-
4,*+irvSst:i, ja sisältää kaikki ta;peeltiset tehtävän määritte_
Lyyn ja suorittamieeen tar"vittayat ohjeet* Koska suRvO_järjes*
telroää laadittaessa tilastoll-åsten tietoj enkå*sittelytehtävien
ominai-spj-irtdet sn otettu ,jc etukäteen hucmioon, orrletuaa kin*joitettaessa päästään huonattavasti väiiemrntitlä. kuin yleistä
ohjelmaintikieltä (Af,gOI,, FORTftÄN jne. ) Ueytettäessä,
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$siq.:L. Olkoon tehtävånä raskea ai"neistosta, iossa ontujaa ja 1o0 havaintoa muutrujien keskiarvot.

jiarimmiLleen perkistetty tämåin tehtävän suorittava
ohjelma kuuluur
bSFl+ rel+1, x, sun(t:20)l iri$-es,eq 1,ni

foq i:=1 stQ! 1 gr_ttl AO 5io sunn(i):=g;
fgr n:=1 stee I unlit 100 do

{or i:=1 slgp 1 unt{f Z0 -do.
be$ln {e3g x(i}; sum{i}:=si16(i}+x(i) *o4;
fog ir=I glep ] qnlit Z0 & pr+_r$ sum(i),1fOO

end

Yastaavan tehtävän servittää suRV0-ohjelma
M@ZC NQr00

UJEAIq@X]*X2O

END@

täydellisesti.

_-_-F'_-F_--_---T

ä* Inri"Lrt *

aI,##5**

Yhd.ennukaisuus, ioka ykslnkertaistaa ohjer'aiar rajoittaa
samalLa käsiteltävien teii'bävien luonnetta. suRvo*järjestelnåi
soveltuu käytettäväksi sll oln, kun tilastoaineista voidaanesittää ja on lävistetty relkäkorteille tai reikänauhalle
haypinloqqlriisin mucdosea, j*ssa kr:nkj.n @{koehenkllör haastatertava, otosyksikkö, tuoteyksikkö, koe*toi'sto) saaroat arvot err" suläFtpjlssq (havaintoyksikön tunnus*ja taustatiedot, testipistemäärät, vastaukset, mi-ttausarvot)
i'l-naistaan etukäteen sovitussa jrårjestykseseä,

Ninitys havalntornatriisi seurå.a siitä, että tärr-ainen ti*laetoaineisto voidaan alna *sittää taulukkonan matråisi_na,
jossa kutakin havaintoyksikköä vastaa tietty vaakarivi ja ku-takin muuttujaa tietty pystyrivi.

$URTO*iäriestelmei käsj.ttelee (niinkuin yleeneä nuutkin .ti-fastolliset ohjeluat) havaintomatrilsia vaakarlveittäin, siishavaintoyksikiiittäin, Havaintomatrilsin vaakarive jä (havainto_
yksikön saamat arvot eri muuttujissa) sanotaan hq,vaintovekto_rsik{1. useån }ravaintovektorlsta käytetään myös nimiffi
å:,nr,.re1åä* * "

Havalntomatri-isia ei tavallisesti kekonaisuudessaanr talLe-teta tietokoneen nui*tiine vaan kustakin havaintovektorista
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kco*a*i: aåneast*.an $uRyo-ohjelrnan tarvi-tsemat tiedot r jotka
su*r$"en yhrti s t * tään aikais enrmis t a havainto velrtore is ta kerät*
tyl-hln tietolhin.

I{avaintaraatriisiesity* ei ni ;enkään olennaieeeti yajoita
$ilR1,r0*jä:"j estel-män käyttöä tirast+llisissa tehtävissä, koska
käJrtännössä' kaikirå iäriestelncålLiset tietojenkeruu* ja tLlas-
toåntimenetel-nät johtavat tulokseen* joka vantaa havalntannat-
rl1sia

Havaintomatriisit låvlstetään joko reikäicorteille tai rei-
känauhelfe havaintovektoreittain sj-ten, eitä kunkin muuttujan
Bailrka l-ävistyksessä muiden tietojen suh.teen on aina samå
havaintoyksiköstä riippumatta, Yai* nurneeriset muuttujlen ar-
vot saliitaan; sib *sim. kvalj.tatlivlset'tiedot on koodattava
nreuserisiksi, Fuuttuva havaintoarvo on sannoin llnaistava nu-
meerisesti (muuttujan luonnoll-isi-sta arvoista' poikkeavasti,
jo}loin $IIRVO*ohjelmassa on mahdollista varautua. tällaisiin
tllanteisiån) 

"

suRY0-ohjelnao jo].la annetu"n havaintomatrij-sin käsittely
kuvataan, ei kuitenkaan sisälIä mitään tietoja havaintonatrij.-
sin lävintystavasta. Ainoa. yhteys ohjelman klrjoittajan ja
havaintomatriisån vä}itrls, ohjelmaa tehtäessä oor että tiede-
tään suRYO*Järjentelmän antavan muuttujil-le nimet xl, xz, xJr".
silnä iäriestyksessä, jossa ne esi-intyvät havaintovektorissa.

.Egiq€, 0l-koon havaintomatrij-si koottu Suomen kuntla Ja vuoden
1964' kunnallisvaal-e ja koskevista tåedaista $eurs.avasti :
(tanoe I Mltä*Missä-Mittoln fg65)

Kram *ffi", ffrxr:.* ffi.*
mt;* ***

it* -l * å;:}r å

$*"mnirq:

fl,**r*"

Jååtn# m t3=F *
Fr* s ent ti"

f*i {*F f.\i'{*c
'Fä fif l+LJ

l.rreJ"tur,at* t; trs j ;x-

Fht. *å**ffi##i *

"ffimmm.}tltflF.*
.1,r# 33 '# f;h*.r"X- j_n
hånt:n l" SS S

åä
't .r--t IF
l.fts\

.rL {'-" 4i "rr

Årå.*å*åIr.
i l*#{} }

JtrS

#

is
i
t

'1
å"

f? r?t{
/n.'T
r*;

4"#
- f"ur
ii

k,*u"p rås,k å *i
kmmppålå{esff
mmm"åm,åmkumt m*"3

t

$ilu r:,"i;;*,;:::,m.# TJ# *r:. lr*p'pmm.ttie .$ffi1"Äj:ffiffi1rffi#-tå s
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iii,i."i,:":i,r-i't'.*;r*iri:;#:iiriitil:j"nåt, fi il'i-:i'r" ri j_:ii,E "rgl.i.*;::ll*,
t, r.i -i "lä-rfrr.

äi * kuntamr":"*to {lnA -[ai i],
Xä = d.än1*ik*r:"tettuj en lukunrd,ärei tui:.anslna o

Xl = ääriesi'yspl'osentti,
Xd = valtuutettr"r;ien k*kon*isniriär:ä 

n

XF :x ei*sc*ialistjsien valtuutettrajen lukum:iä:"ä,
x6 = k.u.n.*aii-:-sveJ^*n er:.naj.,].;over*äyrin hinta v.lg6F 

"
1{ä3'x5*** tätä 1tå.v*intomatr"åj"*ia kaiklssa seuraavisse joh*

deirt**n ku.uiunrissa esi"rnerkeissä- Näistä ectmerl;eistä kr:ottu
-i;rt.yil*llå{:*n suF.}'O*utrj eirna tulCIksineen esåtetään j ohdannon
'I n^.'^^I u l-r L{iJ D d E

Tl}

fl1
r'i

i-r's:

J\.

"ffi*iåm**-"'f 
Jl,$r äu.i:i:ll'I'l; l_kåLIffi :j. Sfu 4

LlW{*
{"}.rii ä-,ä$H J. I,ffffi* T*

-l,iä iåÅJli# iK
'H,3 Å $rl,l$
,T,i cl li åå i
K5 iT;:Iffitiffi"j
-{.t. _/'- * !'l Sa\ ? ,f sd'
E ,i.-r {i T i{ j Fr !".

-(4 .# .,: i, -L..1- L .-a* 'i,i _/j

*n masic*l-linen siiRs***hjelm.an al_ku" OhjeLman nimenä onö
VÄ.s"åI'IqiirKimI$ f964. $UfiyCI-käekyllä MS6 lhnaåstaann että ha*
l'ain"t*mat:rii*iån ku,ulu"u 6 *iuuttujaa, Muuttujien nineämi.skäs-
kyJ""I-ä c.åLå ann*ts.an tässä tapauksessa kaikille muuttujille
sel?äkie.lås*t nå:net, jctka, luetellaan x*nimien rinnall-a.

Yl-eensä on aiheel-list* Ja jaskus suorastaan välttämätöntä*
kin kuvata muu*rlnj å*n luonnet Na u j*i-ta treiyt toim*npiteet,
*rlneI: lrailqkea *rilaiset "hsrkimt,;ksetu saatalsiin chjelmassa
gu*r't'h*"å;r-rksi .
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Såg:*," Esimerkkiaineistossamme muuttujat Å.*.N$ ja Allsr65 saat-
tavat al-la yksidesimaalisia lukuja rnuj-den nuuttujien ollessa
kokonais)-ukuja. Mikäli halutaan säilyttää yhden desi&aalin
tarkkuus nältä nnuuttujla käsiteltäessä, on annettava seur&a-
vanlainen käsk}r SURV0-ohjeinassa,
IEF$}ÅÅN$ ÅYRI55 S:1 ,
jolloin suRY0-järjestelmä saa tietCIonsa käskyssä esiintyvän
sltaalgiqqp?fqgetrts (S:f ) avulla täaiån muuttujien ÄAN$ ja
AYRI6 5 eriko i sominalsuucien

Ssiq.,5' Jos on aihetta epäillå, että alneiston lävistyksessä
on virheltä, iotka aiheuttasat muuttujille mielettömiä arvoja,
on syytä tarkkailla muuttujia seufaavasti:
I*[sky
InrGlAÅI{s r,r0 urloo
tarkastaa, etteivät nuuttujan ÄÄN$ arvot ole aLle 0 (rr0i ei-
vätkä yli I00 (Urtoo),

,Ää.sKy

DEF@AYRr65 L:g
vaatiin että ÅYliI65 on vähintään 8.

Haluttaessa johtaa havaintomatriisiin kuuLuvista muuttuJis-
ta uusia, on käytettävissä erilaisie mxllånnoskäsky.iä"

F***.Jå" Kåisky

$U}Q$OS'f YAST EISOST

laskee erotuksen YAL?-EIS0$V ja asettaa täuän uuden muuttujan i' SOSV,r{*soslalististen vaituutettujen }ukumäärä} arvoksi"
truuttiijaa $0$Y voidaan tämän jälkeen käyttää ohjelmassa täysin
alkuperäisten nuuttu; ien verci$ena,
Ktåsiry11ä

MI?3jT#ÄANEST CI"fr:l_ ÅÄtt# ÄÅ$OIK s:0
saadaan ään*stäneiden ru.kumäärä ÅAI{EST täysinä tuhansina.

Ssinl+i, Käsky
EQUAT,$SOFU åÄI,Td CI

nåtärittel-ee uuden kr$å+sen nuuttujan $OPIJ, jolla on joko arvo
- togl tai eeä$S,sj." S0FU on toei, jos AÄI{$ = 0 (=vaaleja ei pi-

detty). $0FtI on epätosi, jos AÅNS / o . Kunnat, joissa vaaleja
ei pidettyt voidaan tämåin jälkeen karsia tarkastelusta kir-
joittaraalla käsky
smru rF : $OFU ,



9-
Edellinen esimerkki kuvasi mahdolllsuutta järjestää SURVg-

ohjelman toiminta ehdolliseksi. iGiskyissä, joissa ehd.ollinen
taiminta on mahdollista, etrto ilmalstaarr rF-sanalla, johon
on liitetty jokln looginen muuttuja. Käsky toteutetaan vain
niid.en havaintoJen osal"ta, joissa lF:-ehtg on volmassa e1i
looginen muuttuja on arvoltaan tosi,

ååim:9. lasketaan kesklmääräinen äänestysprosentti maalais-
kunnissa sitenr että kunkin kunnan äänestysprosentti otetaan
huomioon ääniolkeutettuj en lukunäärän osoittamalta painolla.
Tämä tapahtuu käskyillä
EQUÅL,QMLK rfitru0T0 3
MEANS AÄNs W:ÄÅr{0IK IF:MLK .

EQUAL-käskyn rnijärlttelernä looginen mu.uttuja MLK on tosi vaino
josr KM[J0I9=J, MEÄN-käsky laskee tä]lä ehdolla (If :MI,K) muuttu.-
jan AAN$ keskiarvon painottamalLa sen arvot muuttujan AAIf0IK
(w:ngnOfl() arvoit-ta.

MEAN-käskyn antama tulos näyttää seuraevaltal
TF å TU,TLK $* 4SÖ

WffI#}äf \rS"ItäÄHåH r Ä*"tr*Iji
ffi{J}d #F WHXGF{TS }4S? " ##

YÅfrTAH*H 'firfffi Å . Tåriilf[åii

.qÅHs Tg. Sg#s*

@AN*käsky edelLisessä esimerkissä oli ensinnäinen varsi-
nainen tiiastointikäsky, joka hoitaa paitsl tuloksen laskeuj--
sen nyös sen painatuksen tietyssä vakiomusdossa. Sana käytäntö
koskee iraikkia tilastqintikäskyjä.

Eslm.9. (Taulukointi)
Muodsstetaan kaksiulottej-nen frekvenssltaulukko, joka kuvaa

kuntamuodoittain äänes tysaktllvisuutta äänestysBrosentln mu-
kaan luokitettuna. llänestysprosenteissa käytetään seuraavaa
luoKKaJ aKoa



l

J-r.r*kka

ARå-H?S
r-r r*' J'i'! ,q
/ ?/ #t-I
flr]/,,$ T
"Hå3'"T 

5

ffi i*# ffi

##.n# m tp mF3:-# ilå #n* t i"

ffi ?'*,*,'3'75.* & T?-,i]
Grl r*r fi; /\
{,*i L*;' +r 

-n-J ffi LJ {t^ *, .}'
f'\ e
i*1. F-'+ f ir*,1 

; *:LJ .* #

"åS.ffi# Årkffi-tKtr

ftff'åffi-r"i t*1åm;dn

tr ä,,4ffi ,*Tffiå $iS"Fä Å Kf
Ää,å*ffT'5

.rc; r'- / r-l *-'i t=,. /'r.åg i
i I.r { }i,r
I n f s';'d

[i*rt'g 5
sgTi\:$ .r t'} r*)laf:'rilc-

r,;rl!r-t
-#". di"+.j- 'a,l J+{

Tämän jälkeen v*idaan antaa taul-i:lcolnti.käsk3r TABIE, jossa
jiaurå mfåäriteity lu*kitustapa ÅåNÄKT tuLee käyttöön mui:ttu-
jan ÅA$$ arvoja J.uokitetrtaessat
trÅffiä,Hw 

ffif,$f
iffi r#M

tr*"H&H*k-dmkyn *'mä#.$ttxm nd^3rt tf;åä s *Hr-&ffi,*rmlt m, ;

trdm 5l 5

TlÅff$-Hs Trå.Uåi3l

#**tTT$lH YÅffi 3 ÅHåH s KffitT#tr*
åt*W ]IÅHäÅHH,H: .E-Affftå

S'TTH#{JH}-{#äHffi

tr LÅffi S ä Fä *"åT T{}ffi * $-Å}E"-EH"tr

"',r ,+ - ts
?ii '3! -i tr -..J

if .,i {:l.."...,", e. J
I,J l*.', s

#fll,$ ;1"" 11

{} "-)t^"i + .l

ls
\-.t

l' r"t

fi*thi \.y'

f\ r-
i-1 b", {iltt
v4aFb

ÅåKH?5
T S/m*
S*nlg 5
Ii-T" r fl m
å "å*d-f,. 

i*-J ,1

T#:tÅ*

F ffiH #f$ffiT ffiH #*Kq]F,ff{S

I tr'tlTp*t

#s Ti"
"i d t, -l ?'TI*' '.Eh J S

l_? 5 lSTs* s#46fi 53 F

T*f't'"lX'

ä3.äT
"33 . fl)*
3.{S " ffiä
I# - ffiä

l-**'' #*

-1

J*

f\Ä

{. 1
-'i f"rfa

a
j

/[ i*r

f*r

lri
!?

fF
{

f\ *r

fl-J

'+

å

FtHuSl,HTS fi'-5ä
T5/** 5åt.1?#*/'#5 i4,,'Tff
T"SrI,$5 , 6"5ä
tr#trs.]", j:'i]# 

" i)#

I

E: l+*
ä#,, *s
"1 fnt rt ']
*) \J " t'-]

l"#*. **

-'t{
!qi

-t Å läff
-i- r-{- * *J *3

?{*l - 6C
.l 4.f t' Lf J

åffiFffij't lq,t+
.J f e '.i,JIT J*f*s*i €J-d

'1 {-,t l''ol d-'! f-}
J-" \J \*l 3 '\,. r*+r

Prosenttåtaurukcn painatus alheutuu parametrista }'f ;0S



*',-1'

- 1l_

filastointåkäekyjen tuloksiin voidaan useln kohdistaa uu-
sia $URTO*käskyjä,

ffimå:Er* å* u H*#}3-ås*ffi såå *s årn*rkåsnd, åmsketun f r*kveslss i.tnuluksn
*". 'FH-qffhTiå fi-" * ffirw# -$ e*d &ffiT? 3n$imkp)-l-f;i

CHIz@ SAIJIU1 .

Fåtru11.. $usritetaan viivallinen regressioanalyysi, jossa
sel"itettävänä nuuttujana on ATRI65 ja selittävinä muuttujlna
^4.Äl{0IK, l*W$, S0S# (=soslalististen valtuutettujen prosenlu*
aalinen osuus) ja Mr,K (loogisen muuttujan arvoa tosi vastaa
nuueerinen arvo 1 ja arvoa epätosi numeerinen arvo 0).
$uoritus tapahtuu vaiheittain siten, että ensj-n muodostetaan
uusi muuttujå $0Sg , sitten korrelaatiomatrlisi (+keskiarvot
ia -hajonnat), jossa kaikki regreesiomalliin tulevat nruuttujat

r-ovat nukana ja lopuksi annetaan käsky REGR"*,N, joka kohdlste-
taan tähän korrelaati-smatri.is11n :

MUIT@Å 100 S0ST
nlvp sOss Å TALr
c0na3T,@ ÅYRr65 ÄÄNOIK AÄNr S0S$ $:K0RR
REERAI{E KORR
: ÅfRI55 (=SELITHnTAVA)

Ä.åN0rK ÅANs S0S# MI,K (=SEImfAJAT) ,

suRV0-ohjelua päättyy aina käskyyn END@ . seuraavassa esi-
tetään edellä olevlsta esirnerkeistä laajentaen koottu täydel-
linen $1]RY0-ohjelma ja sen antarnat tulokset. '
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Kirjcit*tun $uR"F**ohjel-man käsåttely tapahtuu pääpiirteit*
täin seuraavasti,

Ohielma }ävåstetään reikänauhalle ja een tarvltsena tilas-
toaineisto joke reikänauhaxle taå reikäkorteilLe*

$$RT0*chiel-rnan käyttiiä valvoc tietokoneessa S$HYp-jfirjes*
telmåin systeem5.oirjeLrna., $:'gbjs:"ry, jonka ahj aanana toiminta
j akautuu kolmeen. päävaåhee$een I

tllvaihe : SIJRV0-ohjelnan kääntäpii.men,
f2-vaihe : tiLastaaineiston (havainbematriisin) käsittely,
t3-vaihe : laskennan vij_meåstely ja tuloetus.

TJ:'yai!.lg,e?F- s*ahjerma lukee, tarkastaa ja var.aet*å reikä*
nauh.alle }ävistetyn SURYO*ohjelman. Samalla kukiir $URVS*käsky
våre&. työskentelyynsä tarvitsenat tilat koneen muistj_sta ja
asettaa nåimä tilat alkuarvoihinsa {sunn*ausBaikat ncllataan jneJ

{P:q+i&ees$p b-ohjelma lulcee havaintomatriisin laajuutta
ja J"ävistystapaa koskevn.t g:ararnetri.tiedot sekä tämä,n järkeen
itse havaintomatrilsin havaintovektori kerrallaan. Kr:.nkin ha-
valnnon kohfra]}a s*ohjelma käy J-äpi suRv0-ohjelman käskyt ja
jokainbn SURVO*käslcy kerää tällöin tarvltsemansa. tiedot ha*
vaintovektorista, Esim. käsky conREL, kerää rF-ehdon havain*
noista frekvenssj-ä ja käskyn parrimetreina olevien muuttujien
summia, neJ-iössmrnia ja tulasurnmian jolsta hal_uttu korreLaatio-
uatrlisi myöhemroin {Tl-vai}reessa) muod.ostetaarr,

TJ-v-ajrhegsse_e siirrytåän kaikklen havaintojen tultua käsi-
tellyiksi f2-vaiheessa, Tj*vaj"heessa s*chjelna käy vielä ker-
ran $uRY0-ohjelman )-äpi käsky käskyltä, Ja täll_ö1n jokainen
käsky hoitae tarvittavat vlimeistelsrtoimenpJ.teet ja antaa sel-
väkielisin selityksin varustettuj"na omat tuloksensa"



a_

ä1

2. SURVO-OIIJEI.JMÄN IAÅTIMINES

2.1, OH.IET,},IAS RÅKEI{T{E

- suRY0-ohjelme koostuu ohjelman nimestä ja $uRyo*käskyistä.
Ohjetman nimenä saa oll-a mikä tahansa nerkkljono, joka käsit*
tää nurneroitar kirjainia ja Elliott*reikänauhakoedin erikoj-s-
merkkejä nerkkiä @ lukuunottaniatta" Ohjelman nåuri eå ole Ba-
kollinenr mutta sen käyttö on kuitsnkin suoeltel_tavaa, koska
I$$. ohjplnalla saadut tul-okset varustetaan tällä nirnellä ja
ovat sriloin alkuperältään välittömästi tunnlstettavlssa,

SURir0-kä*kyt ovat kaikki muotoa

{mimtrf,** #$} *rn ffi.t * * r å} Wde sff *ffi* tr I I i. m t a}

SIlRVo*operaattori eli sunirO-käskyn nimi irmaisee käskya teh-
tärrän Ja silhen liittyy merkin g välittäuänä parametrilista,
jo1la täsmennetään käskyn suoritustapa. Parametrilj.stan ralren-
ne riippuu käskyn lUonteesta; jopa sqman käekyn paranretrilis-
tän laajuus valhtelee käekyn käyttötilanteesta riippuen.
tämä johtuu siitä, että suRvc*järJestelnässä jokaJ.serla käs-
kyllä on etukäteen sovittu vakiotoinintatapa, josta sal.rltut
poikkeamat ja laajennukset ilnoitetaan lisäparametrien (tas-
mennyspar.anetrit) avulla. I{äin saavutetaan eräitä etuja (tur-
hia parametreja ei tarvltse mainlta) tasty3ä kirjoltetta€s$&.

Ohjelna päättyy aina käskyyn END@ . Kåiskyt toteutetaan
siinåi iärjestyksessä, jossa ne on ohjelmaan kirjoitettu.
Vaikka SURVO-käskyt ovat toiminnoiltaan suuresså määrin tci-
slstaan riippumattonia, jokaiselta käskyltä kuitenkin vaadl-
taanr eitä ne suRVo-objektit (nuuttujat, taulukot, ehdot Jne"),
joita käskyesä ej. uusina rnääritetr-lä, on nääritelty aåkaisem*
missq käskyissä.

2 "2. SANÅT JÅ T,UTUT

SURV0-käskyn parametrilj-stassa on tavallisestl uselta käs-
kyn suoritusta tarkentavia parametreja, Jotkn ovat joko s,?noje
tai luEg"le.

$anat cvat jokc erilaisten $IJRy0-objektien nimiä taj. käs*
kyn suoritusta tarkentavia ;rleissanoja" Sanal-La tarkoitetaan
tässä yhteydessä ainakin yhden kirjaimen såsältävää merkkljo-
no&r joka päättyy joko vqålilyöntiln tai rivinsiirtoon. Kaikki
muut merkit paitsl g : * { i joJ.deq käyttö on sallittu vain
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tietyissä erlkoistarkoituksi.ssa, ovat mahd.oll-isia sanoi$sa.
Xsim. Å ÄÅA ÄtZ HAS04 y1g5? 3AIN0 FÅII{CI$ 3.KERTA ovat eallit*
tuja sanoja' Eeimerkkeinii kielletyistä sanoj.sta malnittakoon

- 196? (ei stsäl1ä yhtään klrjainta),
X-Y (- sn muuttujaluettelon tunnus, kts,2.3.1),
A:3 (I on täsnennyspanametriu tunnusr kts,2.4.2).

Edellä esitetyn vastalsesti sanana vo1 esiintyä pelkästään
merkki
joka riippuu ac. gtlRT0*käskyn ominaisuuksista,

Yleehsä,$URYO-objektien nimiksi tarkoitetut sanat saa val-i-
ta vapaasti. Poikkeuksina ovat operaattorit (testyjen ninet)
ja muuttujlen x*nimet xJ-n x2o xll*n. (tts.2"j,r). sa"uraa sanaa
ei tietenkåiän saa samassa ohjelmassa käyttää eri tarkoituic-
siin.

$anojen pituutta ei ole rajoitettu, nnutta suRvo 66 attaa
vain 6 ensimrftailstä merkkiä huomioon, Esi&, sana AsuKåsI,UKu
tuLkltaan samaltsi ]euin .$.SUKA$?IHEY$o koeka na}.*rnmat ji.mmärre* t

tään sanana asuKÅs. sekaannus vältetään esim, valitseualla
Iyhenteet ASLUKT] ja A$fIH. 

,

Ohjelnassa tarvittavat lulrut, jotka ovat tavaLlisestl para-
netreina esiintyviä vakioita, kirjcj-tetasn normaaleja lukujen
esitystapaja käyttäen, Sallittuja ovat siis esim, Z -f34
8,25 *75.+ ' truku pääti;yy samoin kuin sa.na joko yhteen tal
useampaan välilyöntiin tal rivinslj.rtoon,

2.3 , MUUTIUJ.$,T

SURYCI-iärjestelmässä pystytään käsittelernään numeerisia Ja
loogisia muuttujia. $euraavassa käsitellään vain numeerisj.a
muuttujial loogiset muuttujai esltel]-ään kohdassa 2.6.3.
2,3 .1, Euuttu;Jien nimet

Havaintomatriisissa olevien muuttujien tukunäärä m ilmais-
taan SURYO*ohjelmassa käskyx-lä Mm , missä vakion m on.oltava
positiivinen kokonalsluku. tämän käskyn jälkeen käsiteltävll1e
nuuttujille-on käytettärrissä x-nlmet xl, x2e...; xn . Nimet
valitaan siinä järjestyksessä, jossa rnuuttujat avat b.avainto-
matrlisissa.
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Muuttujan X-nimen sea vaihtaa uudeksi nineksi t iollaiseksi
kelpaa mikä tahansa ohjelmas$a ennen kä3rttämätiin sana' Uusien

muuttujanimien antaniseen on erityisesti tarkortettu CÄtrL-käs-

ky (tcts. 2.6.1) , Esim. kiisky
cåI,r@ x3 FÅINO

x? prtw$
antaa:rmuttujille X3 ja X? uudet nimet på1N0 ia FITUU$. Muut-

tujien nimeäminen voi tapahtua myös yleicemmällä rnäärittely-
käskyllå lfp (Uts. 2"6.1) ja johdettujer: muuttujien nimet mää-

räytyvät vä-i tteinättä niitä määriteLtäessä muunnoskäskyiIlä
(tts " 2,6.?)r Esi-m." käsky
su3@ rKÅ 196? S[I{T.Y
määrittele* muuttuian IKÅ erotuksena 195? $YNt.T ,

Usein käskyn trleräkkäisinä parametreina ioudutaan marnitse*
maan useita peräkkäin määriteltyjä {peräkkäiset X-ninet esi-
mec'kiksj-) muuttuiia: Tällainen m@ merkitään kä-
tevimmin SURY0*ohjelm"assa mlåodossa A-3 , mlssä Å on muuttujis-
ta ensiinruäinen (ensiq:rgäisenä nåäritefty) ia 3 vij-melnen'
Esim. X2-X5 on mur*ttrrj al,uettelnn X2 X3 X4 X5 lyhennetty esitys.
2 . j'. 2 . I\{gitt tRj lgn, ?r}rgt

Muuttujien arvot varastoidaan SURTO 66:ssa joko kokonais-
lukulna tai 10:n potensseilla skaalattuina (so. sopivalla
vakiolurrulla' kerrottuina) desimaal.ilukuina kiinteän desiroaa-

lipilkun muoåossa (so" desimaalj.luvut kokonai"sluvuiksi muun-

nettuina).
Xl-lei ohjelmassa toisin määrätä, kaikkia muuttujia käsitel-

lään kokonaislukuarvoisina, Täten, jos kaikkl havaintomatrii-
slin sisätr-tyvät nuuttujat ja näistä mr.runnoskäskyil-lä johdeiut

muuttujat ovat kokonalslukuarvoisia, ohielman klrioittajan ei
tarvitse tietää skaalauksesta mitään" (Skaalauksesta erikseen
kohdassa 2.3 ' 3. )

0n su.ositeltavaa, vaikka ej- välttänätöntät että muuttuiien
arvoja tarkkalllaan SURVO-ohjelmassa, ettei"vät karkeat eslkä-
sittelyr ja lävistysvlrheet pääse häiritseniiän tulokeia. Tark-

kailuun on käytettävissä paitsi loogiset muuttujat (Xts. 2.613)

nuuttujien yleinen määrittetykäsky DEF (Xts. 2.6.1), jolla
voldaan ilmoittaa uut!" muuttujan plenin ja/ta:- suurin sallittu
arvo. Sluuttujan raJojen ilmoittamlnen ei ole pakollista nuul-
:or-n Kul-n iraytettäessä nuuttujaa luakittelumuuttujana taul"u-

koinnissa ilr0.an luokitustapaa (icts. T.åBlE-käeky) o Jolloln
SURVg-järjestelnä tarvitsee rajat varatakseen sopivasti tll-aa

tauh.rkkoJa varte$"
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Jotta laskutarkkuus säilyisi hyvänä ja värtettäisiin ns.
ylirruodot laskutolmltuksJ-ssa, on syytä välttää turhan monlnu-
meroisla muuttuJia. Eslm. muuttujaa X, Jonka alkuperäj-set ar-
vot ovat 1950r 1951t..'l 1967 on Barasta ykslnkertaistaa slir-
tymällä vaikkapa muuttujaan X - L90CI tai X * :95CI nuunnos-
käskyn $UB avul}a; täxnä suositus koskee erityisesti tilanteita,
joissa nuuttujan arvon neliö tai nuu vastaava &uunnos joudu-
taan laskemaan (keskihajonnat, korelaatiot, varianssi- ja
regressioanalyysi) r

Siis vaki.ona pysyttelevät etunumerot ja merkityksettönät
desimaalit on tryvä poistaa" *

2.3-"3. $g$tt$jiqn,sicaalg+g
MuuttuJat, joiden eryot eivät ole kokonaislukuja, varastoi-

daan SURYO-ohjelmassa ilmoitetulla tarkkuudella skaalattuina.
Skaalaus tapahtuu kertomaLla muuttujan arvot sopivalla 10:n
kokonaislukupotenssllla ja varastoimalla nämä tulot nuuttuJan
skaalatuiksi arvoiksi 

- 
kiinteän desimaalipiJ-kun muod.oesa (tcolco-

naislukuina). Jos ker$oin on 10*, sanotaan kokonaislukua s
muuttujan gEga,Laksi. Kun s )0n skaala s ilmaisee, monenko
tf öeslnaalin tarkkuudellail muuttuJan arvoja käsitetlään SURYO-

ohJelnnassår lsim. muuttujan arvo 123.456 varastoidaan
skee&fi,ss & mtå* S*ssff"

4 1ä3 4 FS#
?J
?
1
*

*1
*ä
*3

3-?3456
1ä3 4"6 { hu*:m " pts*ri"s frf s }

1??q
"+F 4.- *l ire

1ä3
1ä

-l
I

Ä
\"'J 6

lulostettaessa skaalattuja arvoja SURVO-järjestelnä palaut-
taa luvut oikeaanr suuruuteen (edellyttäen, että on käytetty
järkevää skaalaa) 5akamalla ao. skaalaustekijä11ä skaalatun
arvon^' Esim. luvun L23,416 tulostus eri skaaloissa varastoin-
nin jälkeen näyttää seuraavalta:

skaala tulcstus
4 123.456
3 A23,456
2 123,460
1 123.5000 1"23 . soO

-1 120,000
-2 ]00,0s0 ..

-3 0,000 r
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filuuttujan skaala on sillain* }eun koironaislukuesltyke een
eJ.å, perusFkaalaanl 9:.f4aq,4Paqr eå veida t3rJrtyä, eggtä valita
liutrlelLa, Jotta ei rnenetettäisi Liikaa tarlrkuutta {i::"an pie*
nå sltaala) tai jouduttaisi rrarastoluaan älyttönnän euu.rj.a lukrr*
jr.r (tiian suuni skaala) . ,

Muuttujan skaala llmoitetaan te.r"al-lisesti DHF-käskyn skaa-
,llaiinparametrin ( S-pararnetrin) avulla (ats , Z, 6,l ) " 3{rrunr:los-
klf.;:ii*yi11ä johdettujen uusien rnuuttujien skaala määräytyy ensi-
s; jnisesti nuunnoskäskyssä ol-evan $-parametrin arrulla tai, el-
lt*i- S-parametria anneta, automaattisesti (Uts " 2.6,2),

tr * ri.u suRrr0-KiisKrt
l{u.uttujiin ja muihin SURV0-objekteihin kohdlstuvat toircen-

pi.reet iimaistaan $URY0-ohjelmassa käskyiliä, jotka ovat nuo-
't* *r

(SUnVO-operaattori)@(parametritista) .
*qii,RT0-operaattori on samalla käskyn nini ja ilmaisee käskyn
t+*ir,tävä*.. Par+vnetriliqstan' avulla tarkenne taan käskyn suoritus-
.t- .-"L.* *

ä* 4.1. 0peraatiorit
SURVCI*käskyt voidaan jakaa päåryhmiin q$iätg1y,käskyj,r SSES-

S,i;"Sjgfl$q;*,r ]qqk+tqFl(Fiskft, ia @" Jako cn kui-
tr,tt:.kj"n er.Lhteellisen miellval-tainen I muod.ollisesti kaikki käe-
k';:it noudattavat sanoJa sääntöjä,

'5llRY0*operaattorej.na olevien sanojen käyttö muitrin terkol-
'ti;:f;:'$iin on kielletty, Merkkl @ , joka seuraa aina operaattoria,
*:i kirjoitettava operaattorin perään ilman välilyöntiä.
f ., 4 " ä, Irr,rrametrit

"Fs.rami:trilista koostuu parametreietan jotka ovat joko sano-
ii;i {sr.uuttujien ja muid.en suRTo-objektien nimet, käskyn suorl-
i"rr:1b,,* tEr.::kentavat yreissanat) tai lukr.lja'(vakfot) . Li-säksi
.p;::i..1:anet:"i1istas.n vol kirjoitiaa sulkujen ( ) rlällssä ol*via
,l'll;lri:neuttiksla ja selltyksiän joilla sulkuåneen ej- oie nitään
t';*,:.r.kutus'ta' Tällaiseksj- ?ruoruautuksekså kelpaa mikä tahansa
iti''.s'.iqk15ct.ilo? joka ei sisäI"lä sr.:.lkrxnerkkejä eikä rivinelirto&.

F,:i,rametrit jaetaan nilden käskyssä esiintyvän teirtä,vän uu-
b,*,:i **st j. p,q#o]-llsi jrn par*mq trei4iq i a !4rygegry*peffi_tle,ågåq_

.Pe*kol,Sisia pa::ametreja ei koska&n saål jättää Bols paramet-
s'j."j".istasta ja ne on rnainittava määrätyssä järjeetyksessä" F*.*
3t":"i..Låsten parametrien lukurnäärä e j" kuitenkaan oLe aåna vakio n

v;ii;i*Ir sanä käsky saattaa er.i keyroill-a kchdistua eE"å ruääräån
r:;i:;,*"ttuj j..* tai rnuita $$ftY0*obj ekte j a" Paksllåsen 3]*]:eeet:'in
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sijainti mulden pakollisten parametrien suhteen miiärää sen
tehtävän käskyä toteutettaessa.

fäsmennysparametrit ovat kaksiosaj.sia ja muotoa
(tasnennyssana) : (parametrisana) .

Täsroennyssana ilnoittaa täsrnennysparametrin tehtävän ja para-
metrisanana voi olla sana tai luku. Täsnennysparametrin saa
kirjoittaa nihin kohtaan tahansa parametrilistassa, koska
merkkiln : päättyvä täsmenayssan"a riittää kertomaan, nistä
parametr.ista on kydymys.

Mahdolllsj-a täsnennyssanoja ovat N, S, T.,r IJ, IF, M, T, W

ja vastaavia parametrisanoja sanotaan seura&vassa N-paranet-
riksi t S-parametriksi jne " Kåiskyssä sallitaan luonnollisesti
vain yksi kunkin J-ajin täsmennysparanetri.

täsmennysparanetrin tehtävä riippuu viime kädessä käskystä,
jonka yhteydessä sitä käytetään, Täsrnennyspårametrin Xloisjät-
täminen nerkitsee y.leensä, että &s" täsmennysparametrin arvok-
ei valltaan käskyn normaaiia suoritustapaa rrastaaya, arvo r pe-
rqmetrln alkuarvo, t

Tä$mennyspara&etrien tavalliset tehtävät ovat ;

tåtffim# n"nlrs* t eh*rår"åå
ffiäne

pereffiffi trå* putettur,xis*n
ffiffi.n& s*Hrffius

N Alg*paqq.ggtqio uusi nlmi SURT0*abjekti
ffien jää ninettö-
SIIRYO-ob jektille näksl' tletylsså käskyissä

S skgalar#?aqgue-t{j,, kokonaj-s- riippuu käs-
ffi' tukuvakic tystå, yleensä

L' ' SFulttiian plaqaån vakio ei alarajaa
U mugFtuian .ylä.rgrig vakio el ylärajaa
IF ehtg, joll-a käsky lcoginen käsky toteu-

EGutåtaan tz-vä*reessa muultu;a tetaan aina
U qenelelpäpFranetr{ normaali

toteutustapa
T taulukoitava muuttuja muuttuja el taulukoita-

Så3lrE-käskyssä va.a rnuuttuj aa
W q?+noalg!1gl_a &ruuttuja ei paino-

M8ÅI{-,$T}}EV- ja nuuttujaa
C0nREhkäskyssä
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Esim, käsky
!!F@ X3 N:PAII$O !:20.5 U;99 S:1
antaa muuttujalle X3 niuen PÄfN0, asettaa sen pienimmäksi sal-
lituksl arvoksi- 20,5 ja suurimnaksi gg sekä ilnoittaa S-para-
metrin välityksellä, että muuttujan arvot varastoidaan skaa-
l-assa I (yhden d,esj.maalln tarkkuudella). (Kts. 2,5.1.)

z. j. sÄlirgtrriisrfm
Säätelykäskyjä' joilla yleisesti vaikutetaan $U"RV0-ohJeJ.man

toimintaa"rr, ovat ENno littÅIt, ST0P' M, N, SPACES, COMMH{T ja
l{ÄME.

H{9-käsky
AIIIQ päättää kirjoltetun ohjelman. :

WAIT-käsk.rI

WAIT$ IF: (ehto)
keskeyttää havaintovektorin käsittelyn T2-vaiheessa, nikä1i
ehto oR voimas$a, Jatkettaessa normaalisti (tts. j"4) jatke-
taan s€ruan hanalntove$to:r:in käsittelyä seuraavasta SURYg-käs-
kystä,
$TOP-käsks#

Sf03@ ITr(ehto)
päättää havaintovektorin käslttelyn T2-vaiheessa, urikäli ehto
on voimaesa ja siiryytään seuraavan havaintovektorin käsitte*
lyyn' ST03* ja EI,ID-käskyn vä1illä olevat käskyt jiiåvät silloin
toteutumatta ao. havaintovektorln osalta. sr0?-käsky tarjoaa
yksinkertalsen keinon hylätä tietyn ehd.on täyttävät havainnot,
Normaalistl stoP-käsky ilno,ittaa teleprintterin välltyksel-lä
niiin.hylättyjen havaintojen tunnukset ( JarJestysmrnerot) ja
hylkålänieen syyn (ehdon) . (Kts. 3.4. ]
M-kFqlcy

Merr ,

mlssä n on positli.vinen kokonaisluku, asettaa havaintomatrli-
siin kuuluvien muuttujlen lukunääräksi n, M*käsky on annettava
aina $uRY0-ohjelmassa ja ennen ensimmäistä muuttujien nimiä
parametreinaan tarvitsevaa käsk;rä,

r---
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N-käsky

missä n on positiivinen kokonalsluku, ilnolttaa SIIRVO*ohje1-
malla käsiteltävien havalntovektorelden (havaintojen) lukurrää-
rän n. N-käskyn saa klrjoittaa mihln kohtaan ohjelrnaa tahansa;
sen saa jättää joBa pois, jolloin havalntojen luku:näärä tode-
taan T2*vaiheessE. (Xts. J,4.)
SPACE-S-käsk.v

SPACESS k ,
missä k on positiivinen kokonaisluku, ilmolttaas nontako merk-
klä nahtuu riv1lle tulostuksessa käytettävässä teleprintteris*
sä. L?iskyllä on uerkitystä taulukkomuotoj-sissa tulostuksissa,
jolta a"utavat CORAEI/- ja TÅ3lE-käskyt. nllei SPÄCES*käskyä
ole $URY0-ohjetmassa, tolminta vastaa käskyä B3ÅOESQ 63 o jol-
loin nornaall (kapetn) teleprintterin telanleveys riittää.
SPACS$-käskyllä ilnoitetun telanleveyden ylittävät taulukot
painetaan SURYO-järjestelnässä autornaattisesti sopiviin loh-
koihin ositettuina.
COtr,nVIENT-käsk{

COMMENTg(uerkkijono, joka ei sisä1lä nerkkiä @)
on tyhjä käsky, jolla voidaan antaa ohjelnaan llittyviä seli*
tykslä.
NStt{4:.Eänuy

$ÅME@ (nini) (nerkkijono, joka ei. sisälIä merkkiä@)
antea nerkklJonolle nimen, jota voidaan myöhenmissä kåskyissä
käyttää tänåin merkkijonon asemarsta. Näin saadaan lyhennetyksi
ja selvennetyksl ohjelmassa usein toistuvia parametrilistan
osia. 'I{ÅMX-käskyJ-1ä annettu merkkljonon niml saa olla uusilla
NAME-käskyilIä nj-mettävien merkkijonojen osana.
Esin.
NÅME@ 0SÅ1 Xl X2 X5 X5 Xg

@ 0$Ä2 x3 x4 x? x8 x10
O KÄIEKI OsÄl OsAz

IEFQ KåInff I,:0 U: 9
g0RREI'e OSÅ1 I3:MIES

@ 0sA1
Q osÅz rF rmrls
@ osÄ2

tässä ohjelman osassa KI.IKKI merkitsee sama.a kuin XI X2 X5

X5 X9 X3 X4 X? XB Xl-0 . Huonattakoor:o että esimerkissä on käy-
tetty nyös toista ohjelman kirjolttanista lyhentävää keinoal
sannan $URYO-operaattorin toi^stuessa monta kertaa peräkkäia
ei toistoissa tarvitse mainita muuta kuin pelkkä S .
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a .6, Muulrx{o$rl{.sffr
$URlIO-iärjestelmtiän kuuluu useita eri muunnoskäskyjä uusien,

alkup erä is å stä rauuttuj ista j ohd ettavi en nuut tuj ien uriåärit t ele-
miseksi. Muunnoskäekyillä johdetut muuttujat ovat täysin alku-
peräisten muuttuiien veroisia määrlttelyn tapahduttua ja niit-ä
vol esim. toistuvasti rnuuntaa ede].leen.

Sluunnoskäskyihin luetaan tässä yhteydeesä myös nguttuJien
ominaisuuksia kuvaavat q4iirittelyiEäsl,ryt, Varsinalsia muunnos-
käskyjä on kahta tySppiä: numeerige! u''*nnggEäqlrri. ja loo$iset
muunnoskäsk-vt.
2, 6. 1. I{ääfii;telyk.äsk.vt

&iytössä olevien nuuttujien oninalsuuksia nåiäritellään käs-
kyillä IXF ja CÅlI,.
nff-käskv#

Tä11ä mdiryffä voidaan antaa samanaikaisesti usean muuttu-
ian tl, ll2r.*. r t" yhteinen alaraia a, yläraja b ja skaala s
sekä yhden muuttujan (r=I) tapauksessa uyös muuttujan uusi, *lel"_
väkj-elinen n1mi. Kiskyn rakenne on
DEI@ ul oZ ... *"

Tr: (al"araja a)
U: (ytäraja b)
S: (skaal-a s)
N; (uusi nini) .

DEI'-käsky aiheuttaa $euraavat toJ_nnenpi-teet ;

10 Muuttuiien *lo u2r'.., *" ekaafaksl valitaan s . Jos s*
paranetrla ei annetao muutt'u"jien ekaal-oihin ei vaikuteta"
SU&Y0:'ohjelman al-kaeesa kaikkien muuttuj len oletetaan *olevan
perussicaalassa (s=0) .

ao Miireti käskyssä mainitaan yain yksi nuu.ttuja (r=1), tänä
saa N-paranetrin nrukaisen nimenn edeJ-Iyttäen, että l{-pararnet-
ria on käytetty. usean nuuttujan (r>l) tapautsese& I{-paramet-
rj-lle ei oJ-e mitään merkftystä.
30 Jos I- ia/tat- U-pararnetria on käytetty o tarkastetaan kunlcin
havaintavektorin osalta, että

& å ui å b , i=112suo"1F c

Puuttuva x,-parametri. tulkitaan -m:ksi {ararajaa ei tarkas-
teta) ja puuttuva lJ-parametri +oo :ksi (ylärajaa el tarkasteta),
Rajan yJ-ittävästä nuuttujan arvssta annetaan virhellmoitus
(tcts. 3'4i ia vJ-rheellinen arvo korjataan lätrinpään salllttuun
&rvo0nr
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Sn imerkke j si }HF*-käskyn käyt öm tä r

SS.i+:,å. IEF@ X12'*E]-F E s 1 U:5 s.settaa
ja H:5 alärajaksi I j* ylåirajalrsi 5"

muuttuj ien X}ä , X13 r XI4

Esim.Z, 0lkoot Xl, X2 ja X3 muuttujla, joi-den nahdolliset ar-
vot ovat 0 ia 1. Tiedetään llsäksl, että jokaisessa havainnos-
sa vain yksi niistä saattaa ol1a arvoltaan 1 eli Xl+Xz+XJ r

joka seuraavassa muunnosiräskyllä ADD nåäritellään nuuttujaksi
SIII|[30 on 31" $euraava ohjelman-oss. tarkastaa näurä seikat.
3EF0 X1-X3 Ir0 Url
Äms suM3 x1-x3
DEF@ SUM3 Url
Fsim.3. IEFQ lf? Srl N:PITUIIS antaa muuttujalle X? nimen PItlruS
ja ilnoittaar että muuttujan arvot on yarastoitava skaalassa I
(yhden desimaalin i;arkkuudella),

CA$I,-käsky
Kåiskyä käytetääp pelkästään muuttuj 1en selväkieh.sten nlrhi-

en antamiseen. CÄtl-käsky on tarpeen vain, ellei nuilLa käs-
kyil1ä (IEF j'a muunnoskäskyt) ole annettu nyt muuttujalle ha*
luttavaa nj.meä. CÄII/-käskyn yleinen muoto en
CÅI,tr,O *] nimi,

la "iT"
rr nimi" ,

missä *1, 1r2r.,rr ** ovat tunnettuja muuttujanimiä (tavalli*
sesti X-niniä) ia ninir, nimirr.i., nimi" näiden uudet nimet.
CÄIl-käskyyn kirJoitetullla täsnennysparametreilla ei ole vai-
kutusta,

Uusia ninlä annettaessa on kiellettyä valita sell-ainiksi
X-ni-miä. Havalntonoatriisiin kuuluvan muuttujan X-nini on uuden
nimen ohella käytettävissä samanveroj.sena kaikisea käskylssä.
fulostuksessa SIIRVO-järjestelmåi. käyttää kriitenkin aina ensi-
sijaisesti selväkielistä nineä. lfiuuttujalla ej- vol olla yhdel-
1å kertaa yhtä useampaa selväkielistä nimeä. CÅI,L*käskyllä saa
kuitenkin nlmen vaihtaa missä kohdassa ohjelmaa tahansa, Jol-
loin vain viimeksi måiäritelty nimi on käytettäv1ssä X-nimen
*l:ml]-a.

kirj o lto ttu käft*f;åen emglannånkåel"åm åä muut-SSå&. Shj eima *n
tujanimiä, jotka on määritelty ohJelman alussa vaiklcapa CÅIrl-
käsky11ä'
cÅtrCI x2 [sI{sTH

x3 WEIGIIT
x4 RÅlrus
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0hjel-massa on käytetty näitä se).väkielisiä nimlä uselssa käs-
kyissä, Haluttaessa "suomentaa* nuuttujien nimet tulostusta
varten päästään vählrnmällä (nuuttamatta ainoatakaan käskyä)
J.isääuiillä ohJelnan loppuun sopivasti ennen END-käskyä joko
CÄTTE X2 PIIUuS

rl 3ÄIN0
x4 sÅmE
aa aatai

cÅI,rs I,Er[sIH Prfws
IYSIGH? PÅ.I$O
nÅnru$ ulP$ 

*

2 ,6 ,2 , S.t+{L?Sråsqt nqgnn,o.å$äsk[L
$umeeriset uuunnoskäskyt on tarksitettu uusien numeeristen

muuttujien muodostsmiseen tai entisten muuttujlen arvojen
muokkaamiseen. lGiskyjen rakenne noudattaa yleen$ä seuraara&
kaaviota:

{operaattori f}@(tuloksena cleva muutti.nja u}
{operandiluettelo ul uA r., *"}
$ I (skaala s)
IF: (ehto)

Muunnoskäsky f triärää kussakin havaintovektorissa muuttujan u
aryon operandien u.1, u2 r r . . r u, funktiona el-l

ftuls1ågo*sauo*) *& lå s

&Åg*. &isky ADI suorittaa operaation ol**Au...*u" -å u
kirJoittamalla
AmS u ul uZ ... ur r

TuJ.oksena o1eva muuttuJa u $aa ol-la joko aikraisemsiin määri-
telty (nineltään tunrrettu) tai uusi muuttuja. Muuttujan r:. o1-
lessa uusi el oJ-e sallittua käyttää siltä X-nimeä. Mikäli oh*
jehnan kirjoittaja ei halua 'reelväkiel-isiäH niniär on yksin*
kertaisinta ottaa johdetuifle nnuuttujille esim. tyypBiä Yl, T2o

Yl I o.. olevia nimiä,
Parametrit (operandit) ol, 1r2r,rr r u* saavat ioko kokonaan

tai osittaln olla vakåoita,
Muunnoskäsky toteutr.lu, mikäli käsiteltäviinä oleva havainto

täyttää fF-ehdon. Bllei lF-ehto ole voinnassan käsky ei muuta
nnixrttuj &n" u åf,yoa.. S-paranetrin nerkitystä kuvataan iäliempänä.

$umeerlsia nuunnoskäskyJä ovat $ET, ÄDl, SUB, Utruf, nIV,
MOX, SQRT, l0* , m r IdlÅX, MI$ r CIRlm, j a TrAG. Enikseen käsi-
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te-ild.än muuitujien yleistä muunnoskänk;riå fRA"H$F {Uts, Z.'f.?},
i{uru*eri*;e-; rtu.u::ncskä*}ryt toirnivat s€u.raarrasti :

k;i*irg t*iminta
Sff{'# u *} uU **} u
A}JIS u *1 *2 , i, *, *tr*o,*o..*ä" ** u
SIIfF r'. rrl_ *Z *l**2 -* i:"

lSUlTSu *l *A , e å H," *]oA o *1ro *å u
$TVS u o1 oA ur/u, -* u
}fl*I€: u *t {u:_l .*+ 1a

sQRtsu ,1 ry *s u
LOfiS u *l 1o6*u, *-* u
EXF@ u o1 exp 1ål --* u
ftlAXS u o1 *A r , . o" max{ur rs' r. n " e1t*} *+ u
MtrNSu o1 *Z .,r o" min(*lro'e.."11år) *åu
OR3ffiS u harraintovektorin järiestysnunero *& u

-3",e9@ u *1 k

Seuraavat tilanteet mu.unnoskäskyjä toteutettaessa aiher.l.tta*
vnt sj-rheilmoituksen {Xts. 3.6} "

käelry tiSa$ne virh*numero

$QRg *te0 lCI

I,0S r.t1 60 31I

Virheilnsituksen jälkeeri l.r asetetaan arvoon 0. 0n hyvei tarkkalk
la }EF*käskyn avuJ-ia näi*en muunnoskäskyjen spsre.ndj-en arvojao
jotta turhat virheilmoitukset vä.itettäislin"

Ee-imJ_q,.

$3T@ X l_

@ X 2 IF:LÄJ12
I$uuttujalle X annetaan arvo 2t arikäli ehto LÄJI2 on voirnassa
ja, arvo I, mj.kä}l etrto 5,ÄfIä ei ole vsi-nassa,

&i4:3.
r{Ilå1@ t:I,Avui}$ Flru$s tEYHys K0RKgus
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SmåIfr*4* T*auseke Y * laske taan ksåskyållsi.
MUm@ v Xl 11

@Ä x2x2
ÄN}O Y YA
SQRT@ T Y

Tässä Å on käytöesä pelkkänä apumuuttujana. El1ei eslm. muut-
tr.r"jaa X2 tarvita enää myöhennissä käskylssä, Aln paikalle voj--
*nam kårj *åttm.a Hä.

H*å#*å. ffiåsiapp&råå}a
I',ffiH# ,'q? HT 3
i'"fT$W KT ä? 5

#n ffi#me xnäiku*um ff?uiåttu;] &n HT

SHFffi H? åri* IJIS a

ffi"rvsåh,ån kuån Häskyl}Få

IAG-käskyllä siirretään informaatiota havai"ntovektorieta
toiseen ja näiln tulee nnahdoJ-J-iseksl tutkia havaintojen keski-
nååisiä ri.iBpuvuu#uhteita" LÄ$-käsky on ainoa käsky OR!ffi-käs-
kyn ohella koko SUR\r0-järje*telmässä, joka edel-lyttää, että
havaintovektorit käsitellään ruäärätyssä järJ estyksessä.

Ånnettaessa käsky . TrÅf# u *1 k val-itaan uuuttujan u arvok*
si k ensimmäisen havaintovektorin kohdalla nuuttujan u, arvo
ensirn?uäisessä havaintorrektorissa. E}iyttäen ORlm-käskyä ja nui*
ta muunnoskäskyjä ehdolfisina saadaan täffii soplmus nuutetuksi
halutunlaiseksi ,

Ssim. 6. Tutkitaan muotoa
HåHaffÄ?+bx*,,.1 +e

lr fu*å b*g F t*J-räro* a $3?

ol-evaat aikasarjaarx* liittyvää regressiomallia, jossa a,b ja
c ovat eetimoj-tavia parametreja. 0Letetaan, että x'*xo=x_l ,

0lkoon nuuttujen xt nj"menä XT" Regressiomalh.ssa tarvittavat
selittäiät xr_, = xfrl ia xt-z = x[r2 saadaan käyttöön käs*
}qtså13,H

X*ES# Hff F} Kf 1
@.Htrsä XT 2 l

ffi*Er#s s åsmelIi s e,äd&an }a-*k* tr*kmå

##ffiHffie# XH Hf Fl XT!ä $rffiA"HJåä
RffiffiR$-}q# ffiARJÅä

Htr
HT så HT F2

tråmän j elktr *ffi ffi*ur&&ä'&stå ;
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bfuunn*skäskyn tulos u t'arastoidaan $-parametrin osoitta.mas-
sa skaalasse" Alkuperäiseen havaintovektorlin kuuluvilla muut-
tujilla skaelae ai kuiienkaan muuteta"

J*s S-parametria *j- mainita käskyssä, skaala valitaan muut-
tuj al-le u seu.rfi.avasti I

' I ldt*rkitään *i * cperandio oi skaala, i-*}s2en..1T
s =tuloksenuskaala

käsky skaala s

_SETQu ol s=sI
AnlS u o1 uA rrr lt" s = rnax(*1rsrr.,.rsr)
SUS$u *luA s*max(srrsn)

IIV@ u *l oA = "L-*zivl0lfau *1 s = *1
$QRlou *l s=*l
I,O@u *L s = uL
SFSU ol s*$1
MAX@u *l *2 ,r. u" s = max(srrs2r.,.rs*)
IfiII{@ u ul *? .. d ** s = max(srrsrs. " rs"}
ORnER@u s=g
5A&@u *lk s*$1

TLeinen periaate skael-an automaattise*sa valinnassa on, että
tulos saatetaan tarklmpaan järkevään skaal&ån,

,
2 "6.3. I,oo&iset mgsttujat åa murgrnoskäskyt-

-Ebtaa llmaisevan lF*pararaetrin p*remetri.sana on aina Logqi*
49* mu]4tt$k {Soolen rnuutt:.rja}, jonka ainoat mahdelliset arvot
kunkin havainnon kohdalla ovat -$.g"*.å ja peå!gå!. Jos rF-paramet-
rina oleva l*oginen muuttuja on tcsin eanotaan, että lF-ehto
on volmassa ja havainto kui.rluu iräskyn toi,m.ilrtapiiriin. Jos loo-
gi.nen nruuttuja on epätosio lF*etrto ei ol-e voimassa, eikä käs-
kye toteuteta ao. havainnan kohdal.la.

T,oogisla muuttujia saa käyttää ntrö$ numeerisina uruuttujina,
jolloin .arygA_loså vq*qtgq ,J, "ie__Cggge_Spätqq+ JQ, (skaalana perus-
skaala)" Wös tavallista numeerista nuuttujaa voi tällöin käyt*
tää loogieena muuttujanan jolloin arvoa tosi vastaayat kaikki
rnuuttr,ljan arvct f0 ja arvoa epätosi nuuttujan arvo O.

S[TJä'ffiu *] *ä , ,F {n ** s * *}**ä* " i, osså*
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Loaglsten muuttujien m*iärittelyyn ja muuntaniseen on käytet-
tävissåi loogiset muunnoskäskyt EQUAI,, trrss, T,EssEQ, BEtWEEN,
0R, ANI, N0T.

Käskyjen eslttelyssä käytetään nerkintöjä :

e * looginen muuttujar jonka arvon muunnoskäsky
måiärää,*1r o2t,,.t o" = loogisia nuuttujiap Joiden arvot

tunnetaan,'o1r *2, *j = rllr&eerisia nuuttujia tai vakiolta.

käsky ehto, jolla e=tosi
EQUAI,Q e *l *A *1 = 0Z

IESSS e *l *Z ul ( u2
I,ESSSQSe ol rA *l S ua
BSIWESI{S e o1 *? *.3 ol € *Z { oj
ORe e ul ez .r. €" ainakin yksi nuuttujista elreae,.rl€,

on tosi-
ANI@ e *l "Z ... u, laflti muuttujat *ln*Ae.,,s€"

ovat tosia
N0T@ e el e'=epätosi-

EsiF,l.
SQUÅI,S MTES Xl 1

@ $ÄIr{x$ x} 2

MrFs on tosi, jos X1=1 ja I{AII{BN on tosi, jos Xl=2. Jälkirnnrä.i-
sen käskyn asemasta va,italsiin I{ÅIirtEN nääriteltei myös käsky1lä
ITO[@ I''TåIiTHI{ trIES r .

8srim.2.
!3SSS $UORI rKÅ 18
AN!@ POIKA NUORI I,IIIES

-Kisiryihin SQIIÄI' I,$ss' T,H$$EQ ja SEfWEEN voi kirjolttaa
ntrös $-parametrin, se mäåirää tarklruuden, jo)-la loogisen nuut-
tujan arvon antavaa epäyhtälöä tarkastellaan" Tänä tapahtuu
esj"m. EQUÅl-käskyssä laskemalla erotus *l - u2 f,ssftfrnrngsss

iärkevässä skaalassa, siirtänällä erotus S-parametrin osoitta-
maaå skaalaan ja tutkirnalla, onko erotus tänåln jälkeen =0.
MuJ.ssa käskyissä menettely on täysin vastaåyår'
&ågcå. &iskyssä
*s$m årrm xa I s rt
ÅI;Irgl sas. arvcn tosi muuttujan x2 skaalasta riippuen fierrraa-
vasti:
X2:n skaala ÄLlrEl-=tosi r ios

0 x240I X2S0,g2r3n4r,,. X2 t 0.95 (
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2 " 6. 4. PnJtlT*xapW
Muunnoekäskyjä täydentää PRINf*käsley, jonka avulla tuloste-

taan T2*vaiheen råikana ha'rainnoi'ttain alkuperäisten ja johdet*
tujen muuttujier:. arvoja havaintomatriisin muodossa rej-känauhal-
le, FRINf*käsky tekee täten mahdoll-iseksi muokata muunnoskäs-
kyjen avuLla ( jopa ehdol-li-sestl) havaintomatrj.isi uuteen muo-

toonn jota voidaan käyttää myöhemmj.ssä STJ'åV0-ohjelnissa ja
mulssa tilastoll-isissa ohJelmi-ssa, PRINT-käskyn yleinen rakenne
on
PRINTO *l *A . c. r"

M: ttulostuskanavaa numero)
IF: (ehto) ,

Kåisky tul-ostaa havainnoittain suuunatarkistettuna muuttuj ien
ol, Lr2 r , r . I or arvot M-parametrin ilmoittaman tul-ostuslaitteen
kautta. M*parametrln nahdoLliset arvot ovat 1r213t joista I ja
2 tarksittavat relkänauhanlävistimiä sekä 3 suoraankytkettyä
teleprintteriä. Korkelntaan 2 erilaista PRIST-käekyllä tulos-
tettavaa havaintomatriisla voidaan siis ottaa samanaikaisesti
reikänauhal-Ie.
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ä . ? * &I3#Kä,ILT$IC;[Sä{XH

Fm-i" t n å nåuu,,I:xt#,*kå.i,gJ,ctsååIå{, ffi#=ci s
r*uu*traj å en &rF# J e rphmå* *ämååå1n[

* s m* *måkn i fl;Åkåks ##ffi, *

Muutttl'jien arvojen luokittelussa on tärkeln tehtävti CIASS*
käsky3"lä ' jolla määritel-l-ään }.ua\*t$s!,syat eri ne säännöt,
joil1a muuttujan arvot kuvataan luokkiin (luokkaniniksi, luok-
kanumeroiksi) . Kullakln *!Å$s-käskyIlä määritelryllä luokitus-
tavalla on oma nimensä, iohon vlittaaroalla luokitustapa saå.-
daan käyttöön eri muuttujien luokituks€Bse.. r,uokitustapoja
käytetään käskyissä TRANSF ja TABIE.

Tässä esitellään cr,ASs-käskyn ohei.la rRÅI{sF-käsky, ioka on
c!Ås$-käskyyn perustuva yleinen muuttuj ien ncuunnoskäsky,
2,7 .I. CI,ÄS$-käskI

CIASS-käskyllä miiäritellään muuttujil].e tarkoitettu luoki-
tustapa. [ämä tapahtuu kirjolttamalla käekyn parametreiksi luo-
kitustavan nimi ja luokkien määritykset, joista jokainen käslt-
tää luokan nlmen sekä muuttujan al-imman ja ylinrmein tähän luok-
kaan kuuluvan arvon. &tskyn rakenne on slis seuraava:

åu*k j":f;usk*åmlrFåå:ffi 
ffiffi";.råff:",xl# t mmn

hmlutut Tftij-ut truJ mn ffir'Hs nluffi en

#å**SSW {}u*kj-tustavan niffii}
{}u*kan ni.rnå n-r} dal&rffi,j s"
{}te*ken nåmi "ä} { a}araj m.

årb
J-*ä)

**F

{ g}e{r&,$ a h* }
{ p1är*.3 a bä}

a*6

{yfArRJ e h*}{}u*km,s:. mj-m.i mx} {a}#,rni m

ffi x {ire*kå*umm*m* teåmc{-}

S x {mkaa}a s}

Näin nåi,äritelty ruokitustapa on käytettävissä kaåkille skaa*
lassa s (ellei S-parametria anneta, s=0 ) narastolduilLe muut*
tuii1le. luokkaan nl (i=:. szs... rr) siioitetaan sellaiset ha-
vaj-ntoarvot x, joirle pätee *i å x t bi . ruokkaninet n, saa-
vat olla oqittain samojal luokat siis volvat koostua ueeista
erillisistä vä1eistä" Kaikki luokkanimet *i ovat joko ei-nega-
tilviei-a kskonaisiukuja tai. kaikki ovat sanojal Luokitustapaa,
joesa luokkanirninä on oslttain sanoja, osittain kokonaislukuja,
ei salllta.
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&å&lå. 0lksat mielåpidettä mittaavat rsriut'bujat koadattu, iluo-
dsssa

i* täysån erå" mieltä
2* osåttain eri g'ieltåi
3* melkein sauraa ni**]tä
{= töysin sa"&.gs. mieitti
5* eå c$a& $fr,noa i

Muadostetaan uusi luakit*s*apa
I* s&$a.& måeltä" (3,+)
2s eå 0s€"& sans& (F)
j* eri- mieltä ttoä) ,

TäHä lrrakitustapa {mnnf } syntggr eåå$$*käsky}"J"ä
CTAS$@ MIEI'I

tt 42 5 5
3L?c

SqSrå" ndellisesnåt esj.merlrissä cleva luskitustapa voidaan
säåråtel"lä myös'r sel'räkielisin" luokkaniu.in nuodcssa
c[Äss@ mrslr

,$*trÅ
ffiäffi;13{#
'?ttfi ''r
.å!"ilLå

Jokaisel-La lu*ksrLla on åW$Sgnsggggn joka luokkanimien o1*
lessa kokonaistrukuja on sana kuin luokkanimj-. .Io* luokkaninet
ovat sano ja, luokat nurnerordaan 1r2 13; o " . Iuokkien esj-iirtymis-
iärjestyknessä, Esiaeerkissä ? luokkia $AlIÄr ErsÅN0 ja sRr vas-
taavat tässä järjestyknessä luskkanumerot lo2 ja 3"

&iytettäessä luokkaniminä koksnaistukuja ja sovellettaessa
l"uokitustapaa taulukoinniesa (rts. tÅ3nE*käsky) varatean usös
pienj"rnrnän ja suurimman luokkånumeren väl-is13te tyhjllle (t,äyt*
tänättä iääneille) luokkanumeroill-e omat tarålukkorivinsä, Jol-
loin tåetokcneen muistitilaa saattaa tuirlautua alheetta" Eslm.
vnosiluvut 1950e ].950 ja 1g55 l-uokåtustavan ainoina luoklEani-.
ninåt sn tällöin sy-ytä kcrvata vaikkapa nimittä vlE50n y1!60 ja
Y1955, joita vastaavat luokke"num.*rot avat lr2 ja 3" Jos ruoki*
tustapaa käytettäisiln ;iollekin nuuttujalle luskkanj.min 195CI r
1g6a ja 1965 taulukoinniesa, varattaisiin tiraa 1l turhaLle
luckalle {h*okat :-351"*1959s ig51*Ig54}.

TRÅH$f-käsky*sä sen sijåan "vaj.htelevien'l luokkanufio.eraföen
käytöstä ei *}e laånkaan halttaa s&an päinvastoln r:^sej-n hyötyä.

*i$
JE-qq
#*4

Tf3
*!-. .{* 6
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Pienin luokitettava aryo i=loin ai) ja suurin luckltettava
arvo (=max b. ) rajcittavat luokitusvölin, jolla luokitettavan
muuttujan arvot tavallisesti sljaitsevat. 0n hyvä pitää huolta
joko loogisten muuttujien tai IsF-käskyn arrulla, että"muuttu-
jan arvot lankeavat luokitusväl-l}le. luoklti.r.stapaa käytettä-
essä luokltusvälin ulkopuoS.iset arvot aiheuttavat vlrheilmol-
tuksen ja ne siJaitetaan yliuääräiseen luokkaan, johon Joutu*
nulnen tulkitaan luokitustapoja käyttävissä käskyissä (rn"o.usr,
TABIE) havainnon puuttumlseksi. (Kts. 3.4. )

Kaikille hlokitusväIin arrroille ei ole pakko neiärltellä
luokkaa" Vailla luokkaa olevista luokitusvälin arvoista ei seu*
raa virheilmoltustal mutta ne tulkitaan kuten luokitusvälin
ulkopuoliset arvotkin puuttuviksl.
Esim.3 . lCäsky

CI,ASS@ JAKO1' a56
812c77
Ä 910

määrittelee luokitustavan JAK01 n jossa luokitusvälin alaraja
on I ja yläraja 10. luokitusvälin arvot luokltetaan seuraavas-
.t- -: ab*L r

arvs
I
2
3

t'+
H
.r
f,w
T
fi
I

3*

Jos luokkien määritykset peittävät toisiaan (tilanne, jota
on syytä välttää), ristlriita selvitetään aina ensinrrräisenä
annetun niiärityksen hyväksi,
Sgåtu*. ffimkyll_ä
#h*.ssffi #ÅKtä

3l-3
ä5#
3*5

åi*"*kåt nm t aF B,hteru s *ur&ä,vftm * å x

#.rY"# äuckka

Iuokka
B
B
'eF i ei lunkkaa)
G

I

f,l
-6

A
rr\,/

;
f,s
Å
Eti. a

1
J.

I
I
4

n
d
4t*c

..?

t-
f!

"],
A

4
q

A

-.---._



40

cr.,ass*käskyyn kirjoitetulla M*parametrilla, j onka nahdolli-
set arvot ovat FÅST ja SHORT, valitaan luokituksessa käytettä-
vä menetelmä, Arvolla FÄsT käytetään nopeaa, mutta muistitilaa
usein paljon kuluttavaa "eBäsuorien osoltteidenH menetelnää.
(cll-ss-xäsky rakentaa taulukon, josta oikea Juokkanumero ]öy-
tyy suoraan muuttujan arvcn määräärnåis,tä paikasta.) Arvolf.a
sHoBT valitaan käytössä 3-10 kertaa hitaampi, mutta muistin
käytön suhteen säästeliäs hakumenettely. (CIASS*käsky varastoi
luokkanumerot ja -rajat sellaisenaan ja vertaa muuttujan arvoa
luokkien näärittelyjärjeetyksessä rajoihln, kunnes a3jctea" luok-
ka löydetään.) Jos M-parametria ei kåiytetä, valinta menetelmien
FASt ja $II0R[ väIillä tapahtuu autqmaattiseeti.

2.7 .2. TRANSF-käsky

. rRÄNsF-käsky (IRANSF0RM) on yleinen muuttujan muunnoskäsky,
jolla muuttujan arvoksi asetetaan tol-sen nuuttujan luokitusta-
vaLta luokitettu arvo (luokkanumero). Tarvittu luokltustapa
on nääriteltävä ennen TRÄNsF-käskyä cIrÄss-käsky11ä. &isky].lä
sn rmkenTle

TRÅI'T$FW rl
HIs

3F;

*r*
ffi
{ ehfi#'} 

e

missä
u = uusi luokitettu muuttuja,
ul= luokitettava muuttujao
c = CI,ASS-käskyllä määritelty luokitustapa,
1s = pltuttuvan (l-uokittamattoraan) arvon muunnettu arvq,

Muuttuian u. arvo nrääräytyy kunkin lF*ehdon täyttävän havainnon
kohdalla luokittamalla nuuttujan ul arvo l-uokitustapaa c käyt-
täen ia sijoittamalla saatu J-l+.okkanwerg mrxuttujen u arvoksl.
Jos muuttuian uI arvoa ei saad.a l-uokitetuksi luokitustavalls o r
muuttuj.an u arvoksj- turee l{-pa.rarn*trån arlra m; M*parametrin
puuttuessa käskystä oletetaan, että m=0 .
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ä,8. TÄ,U:,$K0II{rI
Yksi- ia kaksiulotteisten frekvsn*sljakautumien laskemiseen,

"risti.intaulukointiin" ja näiden p*hjalla tapahtuviin muihin
tavanomais iin taulukolntitehtäriin { " prosenttltauluko t'n n eirdol-
liset kesklarvot ja -hajonnat) on käytettävissä TÅ3LE-käsky.
Ehnen käskyn esittelyä sn tarpeen sopia tärkeimmistä taulukoin-
tiin liittyvistä nimLtyksistä.
2. I .l, KrifiåFtei.t-ä ,i.a. _+-imittrksj-?i

Taulqk.oåIg tarkoitetaa.n seuraalrassa lukuJ err mu.odostamaa,
suorakaiteen muotoj-sta kaaviotan joka koo*tuu yhdestä tai use*
ammasta näiden lukuien :nuodostamaeta v,4*Sg- ja 3gg;[gg$åg}li,
faul-ukko on @, jos vaaka- ja pystyriveJä on kum-
piakin ainakin 2, Muussa tapauksessa taulukko en yEgåqlottei-
4e.n (vain I vaaka- tai pystyrivi). Taul-ukkoon kuuluvien luku-
jen paikkoja sanotaan rulå*ib.l,.; ruutu tulee näärätyksl yksi-
käsitteisesti, jos tuRnetaan, nnillä vaaka- Ja nillä pystyrivil-
lä se sijaitsee.

TaulukoinnllJq tarkoitetaan niitä toinenpiteitä, jollla
rekisteröidään havaintorrektoreiden vaikutus tar:lukon ruutuJen
eisältöön" Taul-ukoiru:in alkaessa (SUnVO-ohjelman alkaessa)
taulukko on tyhJä; kalkki taulukon lurrut ovat noll-ia.

0n urahdoll.ista ajatellal että havaintovektorj-lla saattaisi
olla vaikutusta useaan taul-ukon ruutuun samanaikalsesti. SUR-

V0 66lssa rajoitutaan kuitenkin taulukointiln, jolle on omi-
naista oe r että yksi havaintevektori voi vaikuttaa korkelntaan
yhfeqls.tauLu$q$ Tuelu]4., I{avainta siis kuglu}r johonkln taulu-
kon ruuduista tai ei kuulu nilstä mlhinkään.

Ruudun, johon havainto kuuluu, måiärää yksl tai useampi nuutr
tuj a, täll ai s t a muut tu j aa $ ano t aan l-up**-t S e krgggf.lu;i-e.kgå. Luo -
kittelrrpuuttuJa, joka näärää vaakarivi.n, sn lågL,nqgH,u_$ig ja
luokittel-umuuttujao joka uäärää pystyrivin, on sa#*,gtru}l}.Fgjg.

n&ruttujaar jonka arvo vaikuttaa luokittelumuutiuj j"en mää*
rääuän tau.lukon rur:dun sisåiltöSn, sanotaan }.pu4qlr-g.l$gyg&s;L
p*F!$qiqE$i.. Rilppuen taulukoitarrasta muuitujasta ja sen halu-
tusta vai-ku.tukse*ta saadaan erityyppisiä taulukkoJa.

Jas taulukoitavan muuttujan arvo lisätään aina ruud^un enti*
seen arvcgn, saadaan @. Tau.lukoitavan muuttujan
ollessa vakeo=l- summataul.ukkn on frek_{enseitgul-ukbo, ioka ker-
too u montako havaj"nto* icuuluu kuhunkin taulukon ruutuun.
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L'isättäessä taulukoitavan nuuttujan aryon nel-iö aina ruud"un
entiseen årvoon saadaan ne] 1åsuu4a3.agli|}rlrs . samarla kertaa
r0uodostettujen (tame tehdään yhdellä TÄ3T,8*käsky11ä) frekvens-
si-r slrnma- ja neliösummataulukoiden perusteella saadaan hel-
posti taul-ukoitavan muuttujan {ehdstliset} eS&f-efEg. ja Eg*
kihajontat+ulFkot-r $o" taulukot, jolden ruudulesa ovat taulu-
koitavan muuttujan ehdolLiset keskiarvot ja keskihajonnat,

fau]ukhoon saattaa liittyä ylildåäräisiä vaaka- ja pystyri-
vejåi. Tällaisia ovat ttaulukon ensj-nmäisinä) ;!;u{}luFg}glg, joil_
la ninetään vaaka- ja pystyrivit sekå (taulukon viimeisinii)
qtarqtnaa].it. Marginaallt ovat yksiul"ottei-sia taulukkoja, Jci-
den ruutuina ovat alkuperäisen taulukon ruudut vaakariveittäin
ja pystyriveittäin yhdistettyinä. Havainto kuuruu sils o&an
taulukkoruutunsa ohella kahteen {y}<siulotteisen tau}:kon tapa-
uksesss, yhteen) marginaali-ruutuun. Taulukointl tapahtuu naargi-
naalelssa eanalla periaatteella kuin varslnaisessa taulukossa.
$iten frekvenssitauh.rkon narginaalien luirut ovat vaaka- Ja pys-
tyrlvien lukujen sunmia, Keskiarvotaulukoiden (keskihajonta-
taulukoiden) kussakin uarglnaaliruudussa on taulukoitavan muut-
tuian keskiarvo {keskiha;onta} laskettuna tähän u.arglnaaliruu-
tuun kuuluvista havainno ista.

Margtnaalien yhtymäkohtana on yleåg-rug-W, joka on kaikkien
alkuperäisen taululcon ruutujen yhdelmåi, Eeim. freksenssitaulu-
ko yleisruudussa on kokonaisfrekvenssl ja keskiarvotaulukon
yleisruudussa taulukoitavan muuttujan yleiskeskiårvo 

"
Frekvenssitaulukon välittöniä j ohdannaisia ovat prpsFgj.L!-

t#uicqt " $URYO-järj estelmåissä prosenttltaul'ukot saatetaan
rnuodostaa kolmella eri tavalla muuntamalla frekvenssit prgsen-
telksi 1) vastaavasta yaakarivi-sumnasta, zI vastaavasta Fysty-
rivisurnmdsta, 3 ) kokonaisfrekvenssistä.
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2.8.2. .TABIE-}iäsllI
TÅ3r,8-käsky11ä muodostetaan yksi- ja kaksiul-otteisia frek-

venssl-, keskiarvo- ja keskihajontataulukoita, Useampiulottei-
set taulukot saadaan toistamalla TABIE-käskyä erllalsin rF*
ehdo in.

TABr.,E-käskyi11ä muodoste ttuihin, nimettyihin taulukkoihin
voidaan kohdistaa eräitä muj-ta suRY0-käskyjä. cHra-käsky las-
kee frekvenssitaulrrkon f-arvon ja yARAN*käsky tekee varlanssi-
analyysin taulukoitavasta muuttujasta keskiarvo- ja frekvenssi-
taulukon avulla.

TÄELE*käsky noudattaa seuraa\raa rakennetta:

TÅ3l3e{sarakemuuttuj a u} (luokitustapa c}
(taulukon nimi nrf (rivimuuttuiu oi (luokitustapa 

"t)(taulukon nirol nr) (rivirnuuttu;a ur) (luokitustapa ci)
aaa ta,

(iaul-ukcn nlmi n") (r'ivimuuttuia uJ (iuokitustapa, cr)
t : (tauLukoitava muuttuja t )
M: (tulostuksen laajuus)
fF:(ehto) ,

&isky suorittaa r taulukointitehtäväår joissa kaikissa on sana
sarakemuuttuiå rr mutta eri rivimuuttujat *1, .u,2t...t u* ,
T- ja i!{-parametrit säätävät my6henrnin kuvattavall-a tavaLla,
mitkä taulukot näissä taulukoinneissa lasketaan" Åinoastaan
IF-ehdon täyttävät havalnnot taulukoidaan,

' Kussakin taululrossa on CLÄSS-käslryllä määritellyn l-uokitus-
tavan c mukalnen nräärä pystyrivejä ja i. taulukoinnissa
(i=l 122.,. rr) rivi-muuttujan ui ClAs$*käskyllä määritellyn l-uCI-
kitustavan c, mukainen määrä vaakari-veiä, Jokaista kunkln luo-
kitustavan luokkanuxneroa kohti varataan yksi taulukko:'ivi jär*

' jeetyksessä pienimmästä luokkanurnerosta suurimpååD. Huomatta-
koon erityisesti, että .nyös käyttänättömille pienimmän ja
suurinman Luokkanumeron välisille numerollle varataan omat ri-
vinsä r iotka iääväi: taulr4$oissa tyhi iksi. (Kts . z.T,1, )
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&in.\. I{riskyjen
ctAss@ K00s

P]ENET 2+ 37KESKr 3g 43
suuRsT 44 50

C!ÄSS@ TAT
NUORET 7 29
VANHAT 30 39

TÄBTE@ KOKO KOOT
TAUI,UJ- IKÄ IAT

tuloicsena saad.aan TÄ3lE-käskyn osalta frekvenssitaulukko, joka j

näiyttää seuraairaltal

N= j0?

T"å3lE: TÄUI,UI

COLUMN VÅRIABLX: K0KO CIÅSSIFICATION: K00T
nOW VARIÅ3I,3: IKA CI'ÄSSIFICÄTfOI{: IAt

FREQUENCIES

PIENET KESKI SUUftET TOTAI,

NU0RET 36 lo0 .2O 156
YAtqHå[ 14 88 49 ]-51

Muuttujiar joiden'arvot ovat ei-negatiivisi-a kokonaislukuja
(ia jotka on varastoitu perusskaalassa), saa käyttää luokitte-

" lumuuttujina 1lman luokltustapaa. Tällöin ]uokitr"r.stavan paikal-
le on parametnilistaan kirjoitettava - " Jokaiselte luokitte-
lumuuttujan mahdolliselle arvolle varataan silloin taulukoissa
oma rivinsär jonka iunnuksena on nruuttujan arvo. Näitten luo-
kittelumuuttujien ala* ja yläraja on ehdottomasti mEiärlteltävä
DFF-käskyl1ä ennen TÅ3lrE-käskyä, jotta tiedetään rivien olkea
lukumäärå.
Esj-m.,2. Olkoon muuttujan Xl arvot rajattu käskyllä
IEI@ Xl I,: 4 U :10 .

TallUin taulukoj-ntikäsky, joka alkaa muodossa
TABLE& Xt (+ rnuita. parametreja)
laskee taulukkoja, joldetr kaikkien pystyrivit cn varustettu

' tunnuksin 4 ,5 ,6 ,? ,8 , g , L0.
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sarakemuuttujaa koskevat paranetrj-t u ja c saa kokonaan
- iättää poisr jolloin rouodostetaan yksi-ulotteisia taul-ukkoja

erikseen kul-}akj.n rj.vimuuttujalla. Tällalsten taulukko jen ai-
noa pystyrivi jäåi vaille tunnusta.

Rivinuuttujla on sen sija.an oltava aina TÄBlE*käskyssä ai-
nakin I (r?1).

Taulukon nimen e"$enasta parametrina voi olla petkkä ,
jolloin ko" rivimuuttujaa kcskevat taulukot jäävät nirneämättä.
Tällaisiin tauluklroihin ei ole mahdoll.ista kohåistaa muita käs.-
kyjä ' .

Sg&:J. ilä3i11ä 0;sta g;ään v*.ihtelevien mr.euttu.jien Xä, XJ,
x4 ja x5 (nosuorat") fx'ekvenssijakautumat saadaa,n käskyillä
DgF@ X2*Xf l:0 U:9
TÄF:,N@ X2

x3
X4.1tr
r\') .

Jo* l-uokittelunuruttti.ian }'r:okka ei ole tietyiilä muuttujan
&rYoilta määri'belty käytetyssä Luokitusta-,r&.sså.n havainto jeiä
tauSuksima"*ta* '?F"luttii'ri*n't h.avainiojen tr"ukumdärä näkyy tul-ok*
sists l'ertaamalla'iaululeaiden kokonainfrekvenssiä lF*ehdon
täyttävien havainis jen .määrään"

Så1$" 4.
f,T,A$$# -{SHI{HE

MyOFr I 2
KIE3,t 4 9

EQIIÄI@ MTSS Xl T
fEF@ äl l:1 1Jr5
TAILH& TAilXi$3 X3 *l$gi,l$H IF:i{LES a

tÄ3lE*käskyntul-cstre* näy"htää seul:äarreJ-ta :

IF: MtrFS J{= 151

T*.BI,F r I4.ULU3
i

ROl,l, IIARIÄILE: x3 e n"a$sr^r,rc.&f iCII{:ÅsFNt{E

PHHftt3tri$ # Tffiffi

åjilftffiltr *fi
iräHåT 4 5
T tiT Åä, i- 3 -j

Puuttuvia havalntoja t,joissa X3=l) on siis 153-1j3=20.
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Jos M- ja T-parametreja ei käytetä TABIE*käskyssä, laske-
taan pelkkiä frekvenssitaulukko j a.

Taulukoltava uuuttuja t ilnoitetaan ?-parametrilla ja täl-
löin lasketaan muuttujan t kesklarvotaulukot,

M-parametrilla *otdaan valita lisäksi seuraavat tulostukset r

SI.-*p&r*me tri" *uI* s tu,s

tauluk* r-tavmn Hriåråttuj an keskihaj mnnat
frekv*nss åt pros*ntte ån.ff. Fystffråq'imurcmåm t a
13+äi
frek\renssit pr*seni te inn vaalraråvislÅ]nmåsta
r)*+)
t)++)
1)+e)++)
frekvenssåt pr* ssntt*i"mä k*k*nm"åmfr:*ky#A'åffi *
13+S) såst&
s3+S)
l_)+p3+#)
a3+B)
1)+a3+$3
ä)+4"1+S)
å)+ä)++3+S)

Jos T-parametri puuttuu fÄ$lH-käskystä, kirjaimella Y ei ole
valkutusta M-parame tris sa.

1)r
2) cs
3} flHY
4} RH
5} RSY
6} TRH
?) cnsv
s3 rS
s) rHY

}s) rtrg
Il") trfdY
1ä) RrH
13 ) H?Hq
14i #Rrs
15) snt$rr

Kaikki taul.ukot iuJ-ostetaan yhtenäisinä, ellei niiden ]eve-
ys ylitä tiettyä rajaa. fämä raja (A: merklciä/rr-vl-) .on asetettu
sitenn että normaali teleprintterin telanleveys rlittää ja vas-
taa sellalsen tauluknn leveyttä, jossa on ? pystyrlviä. Mikäti

.."'.raja ylitetäänn SABIE-käsky painaa taulukot sopivasti osltet-
tulna.

Rajaa voidaan muuttaa SpACAS-käskyJ-lä (irts , 2,5j, Täl1öin
on syytä tletää, että icaikissa TAIIH-käskyn painamlssa tau}u*
koissa yhden rir\in leveys on ? nerkkiä. Esim, antamalla käsky
SPACES@ I05 saaa[rn tulostetuiksi yhtenäisinä taulukot, joissa

I

on kcrkelntaan 113 pystyriviä, {f3+e).?=105, s111ä til-aa on va-
ratt_ava rayös vaakarivien tr.rnnuksille ja marginaalille. Tällöin
on oltava käytössä teleprintteri, jonka telanleveys on aina,kin
105 nerkklä.
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2 ,9 , TUNNU$LUrUJ E$ IASKH,ITNEI{

Tunnuslukujen laskemi-seen tarkoitettuja SIIRYO*käskgjä ovat I

I',gF*Em i tsm mkinrq* * ) $

S?DIEII (keskiarvot, keskihajonnat),
CORREL (keskiarvotn keskihajonnat, kov'arianssit, korrelaatlot)
FRÄOT (med.i.aani, kvartiilito desiilit, prosenttiplsteet),
Elsäksi huomattaiceion mahdollisuus käyttää TABf,E-käskgä nuuttu*
jan ehdollisten keskiarvajen ja keskihajontojen järjesteh*äI*
liseen taulukointlin.
? . 9.1, &qigy.! 4n4$*_S[}lsv", "flo.W4t

I{äiden käskyjen y}einen rakenne on

{q}p* reet* *rå'"}ffi, tt3

äFx
ffi*
Wr
TsI s
lT* *
å#

l'"i,-.. + € *. låc .T'

{ * }:" r'*}* i

{ rn* ffi # s:'t t å "rT ml* -i"ffiJ,r {i:t ffi iffiå}'
{ p,e,ta-J"#TmH rå* * ur j nn l*

{n;u l-* m t"mktr *ä} å,ror*" j r;r*n, { o*å.r:. ##ffi.ffi"ffiK }}
{i r;.å# ffi *u};,$ #.ffi J."r*n j *eam { v"*aån ##ffi}iffiS } }

mlsssi u1r ilzr".. ", u" ov*t mur"ettr.Liia. rF*ehdon täyttävistä iia-
vainnoj-sta lasketaan operaa'itorin nFåäräämät nur:ttujien ur, *a,
'.. r r ur momenti-t, Momenttien l-askemiseen tarvittavat sutxnat
säilytetään ja näiden summien muodostamiin momenttitaulukkoi-
hl.q on roahdorlista viltata eräissä muissa tffi
ttgsf), mikäli momenttitaulukko on nimetty N-parametrin avul}a.
M- ja T-pa:rametreilla on nerkitystä vain C0nREl,-käskyssä,

Tarvittaessa havainnot saad.aan rnyös painotetuiksi käyttäen
painonruuttuj ana 1f-parametri]la nime ttyä niuuttuj aa. Tunnusl"uku-
ja laskettaåssa painojen summa (painomuuttrrjan arvojen summa)
åormeerataan eamaksi kuin havaintojen lukunnäärä, W-parametrin
puuttuessa kaikki havainnot ovat samanarvoisia (painomuuttuja*
na vakio=1).

MEÄN*käsky laskee pelkät keskiarvot" Sfll$ll*käsky laskee
keskiarvojen lisäksi keskihajonnat"

C0RRFI-käsky laskee keskiarvojen ja keskihajontojen lisäksi
muuttujien u' EAr..r, u- korreåaatiomatriisin sekä vlelä
M-parametrin arvol-la COTCOR }<ovarianse j-matråisin. M-parametrin
ollessa COY korrelaatioraatriisi jää pois, nnutta kovari.anssi-
natriisi tulosteta&?i. T*parametriila J#tflIE korrelaatiomatriisi
s aadaan tulos te tuks i re ikänauhal-le rnatriis imuo to isen tu.lo s tuk-
sen h.säks:! ns. J*-kocdissa, jossa muodossa se kel-paa kalkille
karrelaatioesitykseen perustuviile gf,TlIOTT 803 :n tilastomate-
maattisille kirjaeto-ohj*l-nill-e, M*-pararnetrin o]leesa 00V
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T-parametri]la ei ole vaikutusla.
Korrelaatlo* ja kovarianssimatrlisien taulukkomuotoiseen

tulostukseen i:ätee samat säännöt kuin TÅ3l,E-käskyl1ä tulostet-
tuihin taulukkoihin.

Muodostettaessa rnoment titaulukoita j e.tkotoimenpiteltä var-
ten on tärkeätä tietää, että TTHsr*käsky (t*testi) soveltuu
vain käskyillä ST}}EV ja C0RREL muodostettuåhin taulukkolhin
j a REGSÄN-käsky (regr*ssioanalyysi) pelkästään c0RR3rr-käskyn
tuioksii-n,
Eslm.
r{ÅiuE@ TAU$TÄ X3-X8. Xi2 X15*X2O
$flDHYe T.åUSTÄ IF':MIES I$:MIEHHT

@ TÄUStA IF:I{ÅINEI{ N:NÄISEI
fTESTO MIEIIET I{ÅISFT
(Kts" TTEST).

2 .9 .2 " 34Aq$,-:häs-ky
FRÄCf-käskyn tehtävänä on muuttujan fraktiilien {nediaanj.n,

kvartillienl desiilien ja prosenttipisteiden) laskemj.nen.
Snnen FRACf-käskyn kirjoittarnåsta $tlRY0-ohjeh,aan on TÄ3f,E-
käskyllä määritel-tävä taulukko (frekvenssitaulukko), jossa
tutklttarra muuttilj a on rivinnuuttujana, Yiittaamalla FnÄCg-käs-
kyssä peJ"kästään tähän taulukkoon fraktlilit lasketaan rlvi-
ntuuitui en marginaall j akautumas ta " T aulukon sarakemr.luti;u j alla
on valkutusta vain siinä tapaukses$&1 että jcitain havaintoja
el voida luoklttaa sarakernuuttujan euhteen, jolloin harralnto
jää pois taulukosta, FRÅCT-käskyn Srleinen rakenne on
FRÅCT@ {taulukonnimi-} q r s ,
nissä Q.rr iä u ovat ei-negatiivisj.a kokonaisS.ukuja ja määrit-
tel,evät käskyn toimlntalaajuuden,

Bliskyllä saadaan määrätyksi r:iitkä tahansa *aulukon rivimuut-
tuj an prosenttlpiste J"stä

?o, Pl-r P2r"..r tgg t

' missä Pi on se muuttujan arvo (viivallisesti interpoloituna),
jonka alittaa i prosenttia tauiukclduista havaintoärvolsta.
Esim. ?rg=neaiaani, P25=alakvartiili ja P?r=y1äkvartiili. 

.

ProsenttiBisteistä laslcetaen ja tulostetaan åptlparametrien
trr ja s säätämänä

Pqt nn*": Pq+Zrt'r'! Pu ,

jolJ-oin vaaditaan, että 0 * E 5 s å 99 ja s on muotoa
s = Q+kr , mi.ssä k on ei-negatiivinen kokonalsluku. nsim" va-
litsemalla q*ä5e r=25 ia e*75 lasketaan alakrrartilliu meåiaani
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ja ylFikvartiiii ta.i valitsemall.a {.=5Cu r=S ja s*5g l.askeN*an
vain me di,aani* valinnalta e=0E r'=l ja s*99 saadaan kaikkå pro*
senttipiebeet*

FRÄCT*kä,skyn tul"csti:ksesså käyt*täåån käskyr: kohtes:ra *trevan
tauli,:ksn yep&eåån+Se**pq&HanSgSfpå$g"g--gs. e;$Hqe__q"}qtåAe";:r* eJlp.
åqo5å%ii.S"e.rgI- $fa{[_ leogEeH:lj.q4*elgr_%Lqjg. ixts . CtAs$* j a
it ,,ii tl;I, .-Er** j,{ä * ie ;-r . ir

.F p"-r" .1. i; "l;.$" e "* ;*.S" m, *r"i -'; * n;. ;i *,;-i *,-1. j*-iti,ui: 
-r,.i,å :i r* '* g: fi.,ti

n: :i :L n ;i * r: ti 'ur "u it:{i,.i.i -[i'Fr:.å. {:'J -* f,tå l=, ii:;v" :l: t; i,i -}- r* ru t iåi];.i i;I f;i sr

.ni*i-m, f: .,# {;j t å-f-.ä[i: \j"U.:i:.i- if :, l: i iå, if r.: ]:- ;;i ,.:*. ui,i ln :l irl. *

t);*s mxåi;ttuja* a:"ir*t ee33a:senaån cvs"t Suaklcanumer*ita
(l"uakitus"tag:aa el *iås" sls käytett:.) ja 1"u*kkanumer.st avat
i-u*kieehe*k*e t*n a:'v* j a n tr,rl*stetui*ia fraktåiilen a:'vo j-sta on
vå4.it*nnettäuä *,5 !

Ylei.r:-er:i säåånti: *n ;
äiJos nuuttujan ar"vr:t ovat hipkj-teitujao men*teltään seu.*

raava**1" Cikoon 3'H.,4.ST*käskyn *uåostama fraktillån arvo
f * *+e * missä c Gn luvr.ln f knkonai-sosa ja e *en d,esåm.aali*
o$fi.* Ka.tscltaan iuokii*s'i:eruan måltrittelystä, miie& vcidaan pitää
åFo$@.pqgggg e 'ra$taavan 1i:.åXlraväJ-in ala* ja glärajana, CIi*
i*oo* a}"araja å ja g}äraja b. T:*BulJ-j-nen fraktil]in arvo on
täliöin ft * a+e{b-a} .

Esåm.

#"T:.*l'ffi-$# # ffixå
ä 1il.5 åfi
HI åfi.:i å,$
ä3: -L#, å äil

T:-,qffi3-ffiffiTi{# Y # }*ir#ffi
3-StÅ#trW Hi# 5fi # 5"*

Häil]ä käskyil}-ä l-asketaan ekaalassa l- varastolclun truutterjan
Y m*diaani jakautumasta YlC, jossa T on luokitettu iuokitus-
tapaa * käyttäen. FRåcf*käskyn tulos voi nbyttää $eur&"aralta:
FRÅCTrIES 0F Y IN TÄBåE YIC

RSSITIfS ARE SIYEN TI{ TSR}IS OF CT,Å$$ VÅ[UE$

$tffi;kfftrM H.-Ehl"f -H

ä.4;:{i$$'I 5
r; f]

I{ediaanj.l..u*ke"n nuirrers sn *i-is 2 {luokira II}. Tulklttaessa tä-
måin lr.rokam a.l-arajak*i" :6"t'5 je ylärajakmi 1"S"05 saadaan med.i*
*anin 1.*g:ullisekså *,:"s*ksi 16"*$+CI "425{t8.O5*16.$1} * l-6,9S *

* *l :j j4,,i? );-3 .ryiiJk#-;*;* å^ å m tw,l_*k"*
jt' :: i'r. jl j:; * :. l. t* :.r- f;j i:j fii '; ts it F:å *
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2 . 1$, AESHgSSIS* JÅ 'fÅRIÅF.SSIÅlEÅ5',tySr
2. 10. 1- " CSSSå$--HSSX

lksk;g RHGä.q$ äa*k*e vj"ivaLl:.een regre*siams.l.j_j-n

Y = *o + aj.xl + ulx? *",,* ***"
pararu*tri"b påenirnmän n*.J-i*sumnan l';einnJ.l"*,, &åsk;rn tuloksrna
saad"aan paitsi :"egres*iokert+i-rn"et myös nj-ider: keskj"hajr:nnat,
kertolmien jn hajonto jen eu.hteet, ;äei.nr-ösl.arianssi ja yhueå**
.s* r're L aat i ck e ;"rs ån,

F,EGIiÅis*käsky ei kohrlistu su*s"aan muuttujiin v&s,n fiORBE&*
icäskyllä mucdosi*ttuun komelaatismatrj.isåin i, joka sinäLtää
m3'ös keskiarvoi ja *najonnat), Trihd.n korret. e,atisma,ty'ilsiin
tul-ee kuulus, jokaisen malliån siaä,J,tyvän muu.tteljan {nUvöe sel-i*
tettävän mr*uttujan y) ja sillä, "br.rlee *Ila t0aRFå*käskyn N*para*
metrelJ-a annettu nimi 

"

Korr"elaatiomatriisi saa si-sä}tää muitakln ku.ån rus]j-i.i-n ku..**
lizvia muuttujia" 0n täten nahdsllista kclidistaa RS#R.å$*käeky
toi.stuvasti samaå"n korr*laatj-omatriisiin ja laskea i:.sej-ta reg-
ressi*malleja sel-åtettävää ja selittäjiä vaihdellen* ftH*RAI{-
kä.*kyn yleinen rak*nne 0n

åifi*#1ä*Effiffi
, .t

ffi3T33J-J

Koska RESRÅI{*käsky toinåi vaimiån ko'rrelaatiomatrij-sln poh*
ialta ja tämä voi *l-la. ehucllinestl mned.*stettu, RH*RÅI{-käsky
ei saa sisältää IF*par:a*r*tri*,
2.i0"2" %ffibkäsky

fikisky VAfi,Å$ l.askee yirsl- tal kak*isuuntej-*en varinnssi_s,na-
lfysj"n tr:L.tkse't TA3åE*i,{ä*ky1.1ä eaadusta tau.}ukoitavan muuttu*
ian {T*parametri TÄ}T,E-käskyssåå } kesklarvotair}uk*sta, Kåiskyn
rakenne on peJ"ieåås*ään

VÅRÄH@ {taulu.k*n nåmå} e

Ho ska VÅRÅT{*käsky k*hnås tu.u vn l rnå is *en keekiarvs't aul-ukkc cn,
jcica voi qlia eirdollå,sestå *ru*d,*stettrro 1'IÅRå$-käskp *i saa sj-*
sfåitää enäåå lF-parametri.a,

varianssi.ar:a13ry*ir: s"i;.*råtus*av*n { tavall-ån*n ykei* tai kek*
sisurantalnen vari aRssianatryysi ) määrää YÅRÅtr*kii.slryn koh*een.a
ol*van taulutron ul*tteå*uu.sluku. ÅnaJ-yysi kohdj-streu TÅBL,S*käs*
kyn T*pa:råmf; trå11a j-lmaå,str.run tau.iukoåta'raan n.,lrrttuj &*.n N j *ta

Itt * 3-r.# -L fisår. t; å * rri*T-ff -s. 3 å" ffi å 11

l,J

rJ

:Fl * åil,., n 6. * -H. s
F .ot - 1.,i'

*l* g*.. 
-L
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tarkastellaan }:"okittelunuuttujien eri tasotlla. Merkittäköön
taulukoitavaa muuttuj*,e seuraavassa x :ll-ä, taulukon rivj-muut-
tujaa Å:114 {vaakariv*jä olkoon a} ja sarakennui.r.ttujaa }:11ä
{pystyriv*jä c}koon b}. f,os sarakemuuttuja B puuttuu {e1i tau-
lukko cn yksåulotteinen), tehdään nuuttujan x yksiulotteinen
varianssianal-yysi rivimuuttujan Å suhteen. Kaksiulotteisen
taulukon ta,pauk*essa n:yös varianssianatr-yysi toteutetaan kaksi*
suuntalspil&.

Yksiu'l atteisen rrari.anssianalyysin suoritukselle ei. ole i*-
j o ituks ia' Ke ski-arvo t auåukko a vas taavass a f rekvenss itaul-ukos sa
saa olLa vaihtel-eva rnää:'ä havaintoja, Jos jokin frekvensseistä
on nolla, vastac.vaa Å*muuttu;an tasca ei yarianssianalyysissa
oteta lai_nkaan huonioon"

Kaksisuuntaåsen varianesian*lyysin yhteyd"essä frekvenssi-
taulukon odotetaan olevan tasaises.ti (tai ainakin lähes tasai*
sesti) täytetty" Änar;qysin tulos *n tarkalleen oikea valn ta*
saiseeti täytetyn taulukon tapauksessa.

Epätasaisesti täytety* taululron orlessa kysyuyksessä' käyte-
tään karkeata likimeläräismenettelyä, jossa frekvenssltaulqkks
rrtasoltetdantt korvaamal-la irunkin ruudun frekvenssi ( n.. )
keski-määräisellä frekvenss i1lä

.åbfr= rffi* l',, ...1' ol j
J-+ J-å

ia suu,matautrukon J-ukuja ( sij = rijrij r nissä iq on vastaava
keskiarvotaulukon luku) okorjataani våst4avastl förtomalla ne
l-uvul-la fi/nl; , Mj.käll ruudussa el ole yhtään havaintoa
(tij=o), ***tår*"r,

&S -i 'h hS* ffi #'

S r + * ,',*,*i*#J, o*********, ,,, -o**n**å. $

i_J ia*l) {h*}}

rrnå # s*3*

A*
TJ

Sr:y{:X}"i H d* h.l a .a * ffiåa i**n I-.j $1* ttr

f-k'h,"q- #**hr#.n F ##;il ä Hx.:*trtrårsmyåf;ffiå *$*s.*-#ffisr r

Jmm kr:.åtenki-n åsmkmn"eår3#x:, x"'il.å **.å ffiffitrmke

&h
HFT,ft

ÅJ thi.i _i o

i*l j *1 åd

iJg*

?
j ffi å n$" n-I .i*1 åJ

ttul
@ *.f-,

Jffi. F'l *G

ffiffi* J_åff*ll#3.
#yå "tph,j ffi * TÅRÅä$*kffi s*

kyä ei toteuteta.
spätasaisen tau]-ukon tapauksessa ja erikssesti jcidenktn

ruutujen oLl-essa tyhjiä varianesianalyysin tuloksi.ln ei pidä
liikaa ]uottaan kcska käytetty menetteJ-y el ol-e ,'oj-kearf ,

vARÅI{*käskyn tulostus on normaalia varj-anssianal-yysin tulos-
iraavion rrukainen.
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2.11. TESfIT
2.11 . 1. 9HI?:kSieHU

Käsky13ä
CHTZ@ (frekv**ssit*ulukon niml)
l-asketaan frekrrenssitaulukor, f,z-*"oo, Kåisky kohdistur:. aina
frekvenssital"!.lukkoon, vaikka samassa tarilukoinnissa ol-isl $F*s-
doste tt:u m",,råtel<in "haulukko j a.

CHX2-käsky tut*staa paits:- X?*arvon ja vapar"l.sasteet
pienånmä* orlote*uishe. frekvenseeistä = ftT *, .n_r/n ,arJ IruJ'
n.i - on i.rivin marginaalifreknenssir F.i on j.sarakkeenJ. J "
naaiifrekvenssi ja n on kokonaisfrei{venssj-,

Jos taulukossa CIn tyhjiä rivejä jafta: sarakkeita, nänä
poistetaan ennen Xå-*rooo laskemlsta*
2.11.2. TTEST:Feir{<X

Ttf,Sf-käsky veriaile e katrd.en hava:!.nto ryhmän vast inrouuttuj ien
keskiarvoja t-testin avulla. I&isky kohdis'tetaan ao" ryhmiln ja
muuttujiin StlnEV* tai C0RnEll-käshyllä muodostettujen moment-
tltaulukoiden kautta. TfEST-käskyn voi ki"rjoittaa jonmassakum-
Eiassa seura&Yista muodolsta ;

?f"ffiStrffi 4tm:"3t;-1rk* l-b {tmm}u3ek* ä} $

trf Hffiffffi {t e*l"u}rk* }i 4"rnu"mttuj n j-}
{taulukko 2} {Pur:ttuja ?} ,

Tapauksessa 1) cn vaatimuksena, että rnolenmigsa momenttitaulu-
lcolssa on samat (tat ainakln toisiaan vastaavat) muuttujat sa-
lnassa järjestyksessä ja vertailu tapahtuu erj.kseen kaikilla
vastinmuuttujapareilta, Tapauksessa ?) tauiukoiden samanmuo-
toi"suutta ei vaadita, mutta käsky vertaa tälLöin keskenään
vain parametreina malnittuja kahta muuttujaal jois.ta nuuttujan
] tulee olla taul-ukoesa 1 ja muuttujan 2 vastaavasti taulukas*
sa 2. .

TTEST-käsky tulostaa kummastakin" vertailtavasta ryhrnästä
erikseen havalntojen lukumäärän, m:rruttujien keskiarvot ja ha-
jonnat sekä yhrteisesti muuttujlen keskiarvoje& eroa ku"vasta* -"''

vat. t-arvot vapau"sasteineen,
-Edellytyksenä TtE$f*kciskyn järkev$ile käytötle o$r että

vertalltavissa ryhmissä ei sle yhtei*iä havaii:.t*ja" Ryh.rnien
tulee olla tcisistaan riippumattsmie.

rn'tr i't *.t
;,t,L*.lt \,li hhj

Tffiå ffi -$**"{

&

H*"mtrffiä*'

*1 \JL/

*1L#
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j, suRvo-oHJE[MAN riirrrö

'SURVO 66-järjestel-män perustana on S*a?:jekca (systeemloh*
jelma) rjoka normaal-ikäytössä on jaettu suoritusvaiheita T1 , \2
ja fl vasiaten kolmeen osåano 4,*S{$åösg4jelqq (SURIIO 66 fA?E }} r

ajo:gtrlelma (sunva 66 rÄFE 2) ja t_u1os.!råiegl:..ig1qe ($uRV0 66 TA*

Pl 3)" S-ohjel:rna on laadittu käyttäen E1}1ott 803* autokcodia
ja -koneksodia"

Käännösohjel-malla muunnetaan nelkänarrhal-le lävistetty SUR*

V0-ohj elma aj o*ohjelman tarvitsenaan muotoorr leä4*$etgifqi g4.ie.1-

p?lqs+ (rn*nsr,*,TED PR00RAM), jonka kone käännöksen jäIkeen 1ä-
visiää reikänauhslle, Kåännetyn ohj elman aj arainen tapahtuu
ajo-ohjelman valvonnassa, joka lul<ee aluksi käännetyn ohjelman
ja tämän jälkeen reikäkortellle tai reikänauhalLe lävistetyn
havaintomatriisin. lopukoi ajo-ohjelma tulostaa käännetyn oh-
jelman täydennettynä havalntomatriisista kerätyillä, SURYO-ope-

raatioiiten tarvitsenill-a tj-edoii-la (rnrltEsr,nTED PRO*RAH + !AT.&

n , missä n = luettujen havaintoveirtoreiden l-ukumäärä).
$URYO-ohjelman käyttö päättyy ajoon tulostusohJelman valvon-
nassa, joka lukee alirksl ajo*ohjelrnan tulostamat tiedot (tRÅt{S-

T,ÅTET PR00HÄ1{ + }ÅfA n } ja antaa lopulliset tulokset,

J . t. oHJgtiMÅI$ iliYrsrilmrupn
SIJRV0-ohjeJ-ma lävistetään reikänauhalle täsmäl-leen siinä

muodossa, jossa se on kirjaitettu. T,ärristyksessä on huomatta-
va erltyisesti seuraavat seikat:

1) Operaattorln (tastyn nimen) perässä oleva S merkki on

Lävistettävä välii-hömästi operaattorln jälkeen ilman välilyön-
tiä- Tastaava sääntö koskee täsnnennyssanan päätteenä olevaa
: merkkiä ja rouuttujahrettelon keskellä olevaa * merkkiä.

2) Parametreina olevat ssnat ja luvut on erotettava toisls-
taan yhdeilä tai useammall-a välllyiinnillä tai" rivj-nsiirrolla.

3 )Pararne frisanassa t,si luvu.ssa oleva ? merk*i polstaa saman

s&nan tai l-urrun tätä edellä slevien merkkien vaikutuksen.
4) Su1uilla () ja niiden rräl".issä otevilta merkeillä ei ole

vaikutusta parame trili,ståssa.'
5) Jos operaattorin paikalle kirjoitetaan pelkkä @ merkki,

täEä tarkoittaa salnaa kuin ed.ellisen $IlRY0-käskyn operaattori.
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3 " 2. HÄVAIISTOMårR]ISfi.I I,åYIS$ÄMINN$
Havaintomatrilsi voidaan lävistää joko reikäkorteille tai

reikänauhalle.
Relkäkorttien si.säänl-uvussa on käytössä xlliott gCIj :n

CI$FIIT-KIlIfUt-iärjestelmä, J onka käytöstä on Laad.ittr.r. eritlis*
eelostuksl.a. Havaintomatriisj- ja sen alussa olevat muuttujien
sijaintia ia lävistystapaa kortellla ilmaisevat paranetrikor*
tit on lävistettävä tärnåin järjestelnän vaatj"musten mukaisesti"
HuomattakQon, että cINPUT-KII{?IJT-järjestelmä sallii kaikki nu-
meerlset l-ävistystavat,t ioissa yhtä u$ea&paa muuttujaa ei ole
lävistetty samaan sarakkeeseen ja joissa nauuttuJat voivat olla :

usealla peräkkälsel-lä kortilla. Havaintojen lukuneiärää ei voi-
da ilmoittaa parametrikorteilla, vaan se tehdään joko l{-käskyn
avulla (tts. 2,r) tai- havaintomatriisikorttien perään asetetul-
Ia loppuJcortilla, jonka ensimeäinen sarake on täyteen lärrlstet-
ty.

Reikänauhalle havalntomatriisi lävistetään seuraavassa muo-
dossa:

= (havaintomatriisin nlni) bl
(rnuuttuj ien lukuntiära n)
(havaintojen lukunäärä n,)

xu x21 xll ' ' I *mL 
i 

*tt (t' havaintovektorl)
x]2 x22 *32 ' r ' xmz 

I 
*tt t2' havalntovektori)

'l' a3a rtt

xlo x2r, *Jn " ' **r. 
i 

*tr, 
- 
(n' havaintovektori)

truvut on erotettaya toisitaan yhdellä tal usenrfisalla välj.lyön*
nillä tai rivlnsiirrolla,

Ilavaintonatriisi saa kummassakln lävistystavassa sisältää
kokonaislukujen ohella myös desl&aalilukuja.
3'2.1. ksessä *

Muuttujat, joide-n arvot ovat desimaalihEkujao lävistetään
kakonailukulna iättärnäl]ä desimaali.piste pois. Tällaisen muut*
tujan kortil-ta Yaraalna,n kentän viimeiset sarakkeet vastaevat
d.esimaaleja. nsF-käskyn s-parauetrin avull_a on iLmoitettava
muuttujan ekaala eli moneqko desimaalin tarkku.della muuttuja
on lävlstetty' Muuttujat, ioihin ei ole kohdistettu mainitun*
laista IFF-käskyä n käsltelLään kokonaislukuarvoisj-na perusskaa-
lasga.
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3 . 2. 2. leq imaaliiufmt_re {känauhalävist;rksepsä
DeslmaaliLuvut tävistetään tavalliseen tapaan käyttäen desi-

maalipistettä' Havaintomatriisia luettaessa muuttujien aplct
muururetaan sllhen skaafaan, jonka SURV0-ohjelna kullekln rnuut-
tujalle määrää,

3.3 . 0HJFLM,AT{ rii.ÄWrÄX[rNEN ( Tl-vArHE]
SUEYO-ohjelman kääntämlnen tapahtuu käännösohjelnan {SUSVO

66 SAPE 1) ayulla seurs.arasti l

Tl'1' S.loituksella 40 0 iuetaan käännö*ohjelma SIIRYO 66 TAPE 1
koneen muistiin.

T1.2. Åsetetaan relkänreuhalle lävistetty SURV0*ohjelma lukJ,jaan
ja annetaan aloltus 40 16, iolloln kääntäroinen arkaa,
Kun $LrRY0-ohjelma on saatu luetuksi, käännösohjelma tu-
lostaa' (kanava 1) käännetyn suRT0-ohjelnan (ln*nsr,*rm
PAOSRåIU) reikänar.rha11e .

Yaihe 91"2 voidaan toistaa ja kääntää uselta $uRy0-ohjel--
nia peräkkäin"

Käälrnösvaiheer. eika::a tulostetaan (k*nava l*) nyös luokitus-
tapojen måiärittelyt ja sen päätyttyä numeeristen ja loogiste:r
muut'luj ien luettelo 

"
Jos käännettävässä $llRT0-chjeLmasna on vi.rhej.tän tuloete-

taan (kanava 3) kunkin havaitun virheen jäIkeen sen laatr.la itr*
rnaiseva virhenureero ( gnnOn {vlrhenr.lrsero} } ia vlrheelllnen
käsiry' Kehdasta 3.6 llmenevä't eri virhenunerald.en merkitykset.
Yirheilnoituksen jälkeen käännösohjelma jää Elliett*autokoodi*
iäriestel$än WÄIT-käskyyn. Uusien virheiden 1öyt#.misek,si'roi-
d.aan ynittää jatkaa suoras,n tlltÄIf*käskystä muu.ttams]-J-* numerCI-
generaattorin vlimeiserr H2-napin asentc. Kåiännös päfittyy vlr*
heellisen suRT0-ohjerman ta;:auk*essa ljf.4.rr*käskyynn josta jat-
kanalla saadaan käännetty ohjelma tulostetuksl. Bällaleel-la
käännetylIä ohjelmalla ej" kuitenkaan yleensä oLe merkltystän
vaan alkuperälnen SURllCI-ohjelma on korjattava ja käännettävä
uuilel}een alusta.
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3. 4. 0HJEI,MAI{ åJÄUII''TEI{ (fe-V*fnn}
Käännösobj elnalla käännetyn SURYO-ohj elnnan

tuu ajo-ohjelm.an (SURII0 66 TAFE ?) valvonnassa
frå.J ffiffiåneffi tnpffi.h*

-$eiåtrffi,&vffitrtå r

f2'.1' åloltukselJ-a 40 0 luetaan ajoiohjelma sunvO 66 TA.PE 2
koneen mulstiin"

12,2' Älcituksella 40 16 luetaan käär'inetty $IiRT0-ohje3-na
{rne$sl,*Tsn pRosnam}. .s.jo-ohjelma jää J-ukemisen jä1keen
kaksiääniseen (oktaavi-intervall-i) w*rt*täekyyn (nlrt
W.qIT)' Kåiiinnetyn ohjelman sieäänluku on sunmatarkistettu.

f2.3. Havaj-ntomatriisin lukemj-nen atkaa jatkamaLl-a IÅTA WAfl-
käskystä {muuttana}l-a numerogeneraattorin viimeisen N2-
napin asentu) ja $uRV0-oh,jelman T2-valire, havalntovekto-
reltten käsittely toteutetååtrr"
[äuä vaihe päättyy, kun $-käskyn mukai.nen måiärä havaln*
toia on luettu ja ]cäsiteity itai havaintomatriisln olles-
sa reikäkorteell* loppukortti on luettu) Icaksiäänj-eeen
(irvintt:.-intervatl-i ) w*:t*träskyyn {nnSUi,tS wÅIT} .
Jos harraintomatriisi on relkänauhalla, N-käskyl-lä ei ole
vaikutustar vaan Luettavien hav*intojen rnäärä saadaan
havaintomatriisin alusta,

f2, 4' Jatkettaessa RESTII'TS WÄI$-käskystä tuiostetaan käännetty
$URT0-ohj elma täydennettynåi, havaintomatriisista kerätyit--
iä tierioilla (rnmtsr,atED PROGRAM + DÄTÄ n , missä n on
luettujen havaintojen lukumäärä) reikänar.rhalle (kanaya 1)-

ff* ås t#-'rT)åå}a

V'ff*#kå.; # åffi:i"ffi,

wffi,åh.# st fffr . ä r*rs ffä . då nr* å#&ffiy1" m;i hm Tåffiffiåtm mLTät""*

5)trs"å$"kX{ffiåm -

{se_ he"reåntsffi"m.tråås å *}} rs åIqsånffi$kåei-l-m ffiåt g*"ntrm



5T

Taiheen Tå,J päätyttyä voj-daan jatkaa iln+aitettu havaintojen
määrä ylittäen havaintovektoreid.en lukemista alaituksella
4CI 16 r00 4 ( +O 16/00 4 havaintor*.a.tri"1sin ollessa reikänau*
h.al].a) "

Foistamal-Ia havaintomstrllsi h"r.kijasta iraitre f2.3 saadaan
keskeytet;rksi ja antamalla tämän jälkeen aloitus 40 16100 5

silrrytäärrraiheeseen TZ * 4 icäyttäen lrarrainto jen lukumåläränä
tähän asti luettuJen havaintojen määrää"

Vaiheessa T2.4 saatua nauhaa {rng.ng:,aTl} pRofiRåJu +" IATA n}
saatetaan käyttää paitsi tulostusohjelmassa (icts, 3.5) nyös
uudelleen ajo-ohJelmassan niikäli h.al,utaan kerätä lisää havain-
toja aåkalsempi.en täydennykseksi" Tällöin käydään 1äpi vaiheet
T2"L - T2"4 kuten edellä sillä erotuksellap että vaiheessa
X2,?" lu"etaan kä*innett3. g6pY0*chjelma aikaisemmln havainRoln
täydennetyssä muodossa (rnansi*TED PRO$RAM + DAT"å. n). rätä mah-
doll-isuutta kannattaa käyttää til-a,ntee$såe jossa havaintoja
on iouduttu hylkäänään esim, lävistysvirheistä johtuen (ehdol-
ilset ST0P-käskyt $UFY0-ohjelmassa., kts. 2,5 ja 3.4.1), Hy1ä-
tyt havaintovektorit soidaan tållöin korjata ja ottaa nryöhem-
mi.n mukaan ilman, että kokct havaintonatriisl jor.r.duttaisiin }u-
kemaan uudelleen. Tämä toimenpide ei kuitenkaan ole yleensä
silloin uahdolllnen, jos $LIRY0-ohj*lmasea käytetään ORPER- ja
LA$-käskyjä, joiden toininta rilppuu havaintovektoreid.en kes-
kinåtieestä järj estyksestä "

3 . 4. 1 " ÅJ o$--EeF.kg"ylyqlpen, t z-gFflhee$sq
Havaintomatrii-sin käsittely uoi keskeytyä useasta erl syys-

b6L .

l4Y.iFtyggilheqt. Havalntomatriisin *flessa reikänauhalle
kielLettyjel tietonauhan nerkkejä koskevat virheilmoitukset
ovat El-liott 803-autokoodiJärjestelmän mukaiset. Iiavaintovek-
toreiden tarkastussummavirheistä llnaitetaan tulcstamalla {ta-
nava 3) virheen ollessa suurempi icuin O.00O01
SUM ERR0R {havainnon järJestysnumero} (surnnavishe}
ja aJ**r:hjelma jää WATt*käskyyn, j*sta normaalisti ja,tkamal-}a
havalntovekto:'i hyväk*ytään suiemavirFreestä huoli:natta, I{avain-
tovektorin såsäänlulcu uusitaan aloitukseitra 40 16r/0CI 4 .

Reikäkorteilla ele'ran harraintomatrllsin sisältämist€å vir-
heistä ånnettavat ii-sroitrlkset ovat 0J$FL3-KTI.IPUT-järjestelmän
mtekaås*t " å{avaint*vek**neiden eåeåååinluku uiåsitaan al-citukseli-a
4O 16:00 + o
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F*+u.t.tujjl-e$ ""9%l_o 
j en*.y}iåvkg,e t * Jo s mur.rttuj an arvCI rikkoo

IEF*kåskyllä llnoitettrrja rajoja, seura& virheilmoltus (kana-
va 3)
{havainn*n järj estysnumero}@uuttuj an nimg'truilttuj an arvo}
ERAOR 32.
ja ohjeLma jää Wå.IT-käsk3"ynr jcsta jatkettaesså normaalisti
sirheellinen arvo muutetaan lähimpään sallittuun arvocn, Tir-
heilmoitusta el kuitenkaan enneta (, mutta korjaus tehdään) r

jos F2*20 ohjauspöydåfssä. l

ELlej- muuttujan arvo lankea käytetyn luokitustavan ir.r.okitus-
välil-le (tts. 2.7,Lj I seuraa virhellmoitus (tanava 3)

{bgygrnno n j är i e s tys nune r oX luo tci tus t ap a}@uut tu j an arvo)
ERROR 40
ja ohjelma jää wArr-käskyyn, josta jatkettaessa nornaar.isti 

:

havaintoarYo jää luokittarnatta. fämä virheilmoitus jätetään
antarnatta, jos F2=02 ohjauspöydässä. 

'

$$Q3: ia.{åJT-msXv}. Toteutettu $T0P-käsky aiheuttaa iLrsoi- i

tuksen (kanava 3)
srO? (havainnon järjestysnumero) {ehto o jolla $TOp-käsky on 

rto{ä"tä""{> , 
:jor:kajä1-keen$URV0-ohje1rnajatkuunormaa1istiuudenharrainto*

vektorin lukemisella.
$tlRV0-ohjelman $ÅfT-käskyn tsteutuessa ajo-ohjelna jää normaa-
Ilin WAlg-käskyynn josta jatkettaessa ohjelman toteutus jatkuu
norma&listi,

&lgl$rLlIV. FaBf ia*{"'FS antavat niill-* sopimattonien ope*
randin arvojen tapauksessa omat virheilnnoituksensa (tcts. 2.6.e)
ja ohjelma jää WÄIT-käskyyn.
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l. 5. fuso$Eus ir:-vnrgni
Ajo-ohjelmalla käsitellyn SURYO*oLrjelman lopreJ-liset tulok*

set saadaan tul0stusohjelnan ($uRv0 66 TÅFE 3) avul-la seuraa-
vasti:

T3"1" Ålorti"rksella 4S 0 luetaan t,.rlostusohjelma SURVO 66 TApE j
kcneen uiurgtiin"

f3"2. Åloituks*lla 4.* 16 luetaan ajo*ohJelman tu.l-osnauha
T.RÄI{*qnÅTm pHfr$R.å},{ + }eTÅ n u ;j*}loin T3*vaihen viimeis*
tely* i a tt.rlestusvft"ihe toteutetå,iåt'3. ?ul-CIstusol1jelman ajo
päättyy iLmoi.tukse*n {i<nnava J } AHT] 0F FROGR,$|{ .

foistamal-l,a vail:.e ?j.å rroådae.n naada. usean $ilRyg-ohjel-
man tul_okset peräkkååån.

Ennen lrunkin SURTO-käskyn smä.a osuutta ti.rlflsteta,an {kana-
va 1) silRv0-ohjelman nimi. ja käekyn suCIrl,huksen edelJ_ytyksenä
ol-lut ehtc muodossa IF:(eh.to) " Ohjel_man nj-meä ei kuitenkaan
ti"llosteta joka kriskyn kohdall-au j*e F?=40 ohjauspöydässä,

Toteutum&ssa olevan suRYO-käskyn tulostus voldaan {esim"
re j-känauhern loppuessa) uusi* aloitukselra 40 16:00 ll . Jos
$uRv0-käskyn tulostus jostain syystä jää kesken tai keskeyte-
täänr seuraavan käskyn tulostukseen päästään aloitrlksella
40 15:0O 6 ,
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} " 5. YIFHEII,MOITUK$fiT

$-ahieima ia SIJRVO*käskyt ilncCIit*avat SURY0-ohjelmaa kään-
nettäessä ja ajettaessa havait;:ista virheistä tulostamall-a
{kanava J}
ERRSE {virhenunero} e

&iännösraiheessa tulostetaan tämån jHlkeen vielä rnahriolllsen
virheen sisättänyt SURY0-käsky" Joissakin virheitmoituksissa
virhenuln.eroa" saattaa edeltää. muåta iri.rheen laatua tarkentavla
tieto j a.

Yirbeilmoitukeen jälkeen ohjeJ-na jää aina TfÅIt*käskyyn, yix"-
heen luonteesta riippuuo jatketaanko, ajoa vaå joudutaanko se
keskeyttäuään. Käännösvaiheessa virheellinen käsky yJ..eensä si-
ruutetaan Ja jää slis kääntämättä? mi*tä jatkettaessa voi koi-
tua uusiao aiheettonia virheilm*ltuksiao

AlLa on luetettu kaikki käytössä olevat virhenurnerot Ja nii-
den merkityksetr

I a)l.iian suuri muuttujien lukumäärä,
UIM-Xesky puuttuue
c)}lian suuri ind,eksi X-nimessä

2 käskystä puutiuu FaraTnetreja
3 vaklo rnuuntyypplsen pera:netrlsanan tilalla
4 tuntematon tai kiell-etty parametri
, a)sama nimi jo aikaisemryinr

blvakio nimen asemasta
6 parametrlen lukunäärä väärä
7 a)tciet:-etiy J-u.qkan nu:nerCI o ''

blluokkanlmet eivät kalkki samaa tytrppiä
I vakion til-al"la nim"i tai kielletty sana
9 luokan alaraja suurenpi kuin yläraja

12 skaalausvirhen fiian suurl skaalaustekåjä
13 alliian pitkä rnerkkiJono på,rareetrilistana (ylf 600 merk*

kiä)" b)liian pitkä sana (ytf 50 nerkkiä) ''
14 6o merkki liiksra?
f I måiärittelemätön muuttr;j a
16 l{ÅME*käshyillä nimettyJen merkkijonoJen tlta tååynnä
1"7 tuntematon cperaattori
18 käskyllä lilkaa paranetreja (yti 100)
19 tuntenaton täsmeRnyssana
20 virhe nuuttujaluetteion lyhennysnnerkirinässä
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21 \rirhe lF-paranetrissa
22 nuuttujien ]ukunTäärä llmoitettu ohJelnassa eri tavall-a

kuln tle tonaukrali-alt ie tokorte ill"a
23 parffnetrln *yyppi väärä
24 täsmennysparametrin tyyppi väärä
25 skaalausvirhe
26 työtila täynnä, Jatkettaessa tytitilan ylittäneen käskyn

tiLal-le asetetaan ENn-käsky ja kääntäminen loppuu, "$u-
;:ietetulla'r ohje3-nnalla voi ajaa.

27 mutettujille ja vakicille varat'tu tila täynnä" Jatko sama .

kuin virheen 26 jälkeen.
28 käsky ei ole mukana käytetye*ä SURv0-versiossa
29 nolla jakajana jakolaskussa (tu.los=0)
30 negatiivlnen juurrettava (tulos*0)
31 nolla tai -aegatiivinen Iuku. logaritnoitavana (tulos=O)
32 muuttuJan arvo asetettujen rajojen ulkopuolella, Jatket-

taessa rnuutetaan lähimpään sallittuun aryoon.
33 luokltustavan skaaia ei ole sama kuin muuttujan skaala
-34 luokitustapoja lj.ikaa
35 taulukkoniniä liikaa (nimi jää antamatta)
16 ylirruoto laskutolmltuksessa

. 3? swnmavirhe ohjelnanauhan sisäänJ-uvussa (laskettu summa

tulostettu.) . Jatkettaess& toimitaan kuin ei surnnavirhettä
o].lsikaan.

38 regreesiomallissa muuttujia, Jotka eivät sisäIly korre-
laatiomatriisiin

39 uomenttlmatriisi singulaarinen .

40 arvo r jota ei volda luokitella. Jatkettaessa katsotaan
tuntemattomaksi.

41 sulkujen sisällä oLeva selitys jatki:.u uudelle riyille.
Jatkettaessa etsitään edelleen loppusrelkua.

_42 taulukossa korkeintaan yksl 'rei-tyhjel* vaaka- tai pysty-
rivi, t'-*ro mahdoton laskea

43 alskaaLattu nuuttuja luoki"ttelumr:.uttujana ilman luokitus-
tapaal
blilnan luokitustapaa oSeva luoklttelumuuttuja", jonka
ala- ja/tai yIärajaa ei qJ-e mtiäri.tel-'ty IEF-käskyJ-lä,
Jatkettaessa S:0 Ur9.

44 vaalea- tai pystyrivi tyhjä varianssianalyysissa
45 t-testissä yhteensopimattomat nomenttitaulukot
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3.?" imIJrsTrrrSÄN rÄyrtö
$IlRV0*järjestelmä tarsj"teee rnr*.åstista tilaa $-ohjelman li-

säksi suRY0-ohgelman käskyille n käakyjen ryötiloille ja nilden
käyttååinil"le $LTRT**obj ek;e j.l-le -

&iskyjen tålankiiytsstä { ja myss ajanköytSstä} annetaan tie-
toia kustakin käskystä telidyssä eriiliseelostukse$s&* Kaj-kki*
e,an oa SURT*-ohjel.man käytössä noin 3O0CI muistipaikkaa" OhjeJ--
man tarvitserna til-a saa.*.aan tietää käännösiraiheen lopuesa, jo1*
loin tulostetaan S[Rtrril*ohjelmalta käyttämättri jääneiden muis-
tipai"kko jenJ-ukumäärä (rnar $T0R.H: ), Esårs" jchdantoiuvirs*a
oleva ohjelma tarvitsee 25*0-Pi37*123 muistipaiickaa {c*hjelma
on ajettu $*o,hjelmall-a, j.ossa SIIRS0-ohjelman kä3rtössä on 2500
muistlpaikkaa),

SilRY0-ohj elman tilankäytöstä riippumarta siinä eslintyvien
SURY0-objektie_n luku:niiärllle srr seuraavat raj oi'br,:.kset :

r?ume erå m i a j a 1* #Såm ;l-m nsiåu*i:u-j å.m-

s *kä { ml;uxir:i"ft ekffi nkyl * m } vn}rå* å* m. km rire ån* m.*.n r"#*

3fr

3#

1ft
J*TJ

}'u"*k å *i:"m * ap * $ * :rer rJEm år:t mmnr

t:,im* * ty J -R t r*.u)-:*ls'* å'h så, is* x'k* ån t&*rtt

$åhlE-käsk$llä nl"mettyjä merkkiJonoja korkeintaan


