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tictojcnkäsittelyopin laitoksen perustamista. Keskuksen n k in II ja
pitkäaikainen johtaja, f1lo -0Cian
kandidaatti Lars Bäckström tietää
nimittäin kertoa sen suomalaista
atk-ammattilaista
kiinnostavan,
mulla monien mieli ·tä jo jonnekin
hui kun .n Li ,clon , jonl a mul aan
1lcl in"in Ii pi lolla on la. l <'ntat .hUi i ä kä l ' l 'n immäitä u rnalai ta ti toi on ett:a eli 1950-luvulla konstruoitua ESKOa aina huhtikuun alkuun 1960 saakka. Varsin
moni on epäillyt ja ihmetellyt, lUlil o
E I t della milloinkaan kä u.ö··n.
Nyt sen tiedämme!
Toinen
laskentakeskuksen
varhaisvuosien työh v nen oli sekin
tietokoneiden l la · ikoihin kuuluva
IBM 1620, jota keskuksessa käytettiin 1960-luvun alussa.
1970-luvulla keskuksen työ
oli palj ILi etäi cräl ä itt :1 1ii c·ri
pää~tcilläja 1 80-luvulla painopist
siiri. •i o itu ·käyttöön jonka voidaan
anoa olle •n hallit c ana t I ijänii
ainakin noin vuodesta 1983 saakka.
Pääkoneena vuosina 1970- 1987 oli
Ilurroughsin laitteisto ja vuodesta
1987 sen tilalla on VAX-laitteisto.
Eikä mihinkään pääse tictcnkäiin siitä, että vuodesta 1985 saakka
yliopistolla! in o at yhä näk v~impään a cmaan tull et mikr tja muu(
henkilökohtai et tietokon eet.
k ään niitä arvioidaan yliopiston eri
laitoksilla olevan yhteensä noin 2
500. Se vaikuttaa omalla lavallaan
myös laskentakeskuksen toiminnan
1·c hiu 111i c .n.
Ja nyl yaikaan I uuluu ·elein
cltä lu 1 ·1Hal c J ui n I aap li ht .. 1 i ·n I aulla tani c nrnn l c I u ja
amallu m 1ö Li toj •nl ä illel p111
laito ovat rnaa liailrnyht yd e ~i kansainvälisiin tietoverkkoihin.
Laskentakeskuksen
ensimmiiin n j htaja oli muut< n aikaisemminkin a l tiivi i ta Li ·t j nl ä ittcl alao htc ksi stään mainittu ,liop1ston nykyinen kansleri, akateemikko Olli Lehto.
Tieteelliset sovellukset ovat
Lars Iläekströmin mukaan vhä edelleen laskentakeskuksen t~iminnan
varsinainen pääala, vaikka laskentakeskus on tarkoitettu suorittamaan
m ö·· hallinnollisia Ja kcntapalvcluitu koko yliopistoll e: ja s t: 11 eri !aitoi ·illc. 1iinpä r hL rin ira to mo•~_inc:. niin op_i k l_ij _it~, 1 ui_n heidii~
la naoloaan Ja .nla1 w opinto u ntuk iaan I o kcvin e rcl istcröintitarpeineen on yksi yliopiston laskentakeskuksen luontaisia ja tärkeitä asiakkaita.
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Läh ·tymi tapa on
epäortodoksi
ppo lustosen kehittämi en
ur~ojiirj<' telmien mparill on
uo ien saatossa keh t n t oma filosofiansa ja pienoiskulttuurinsa. Erl immäin n urvo n I räi in
1960- luvulla ja luor in kantaa nimeä
HVO 84 .
i ol p 111 ä
"ohj -d maluot ' vaan yl in n ono- 1manratkai u-ja käyu ·· mpäri L"" joka -i ällää . ditoriaalis n kä ttöldtt män tukemana toimintoja
ilta alu ilta: t k tinkä iLtel , tietokantoj n hallinta num eerin en la ken ta , tila tollin n anal y • i grafiikka . julkai uj en teko a:ianluntija ov Jlu ten I t'hittämi11 n j,1 op tu ohj •Imi ( n lnatimin(J n. TiC'lotc:kniil an
liiuo alitsi .n u d ' n 198 atl työksi.
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Seppo Mustonen väitteli aikoinaan
filosofian tohtoriksi matematiika a
ja on vuocl' ta 1967 toim inut Helsingin yl iopi t.on tila totict en professorina. lBIVl Katsaul II laatima aan I irjoituk. ' . a hän sittelee
~u rvon a ynt ä j ..1 omim1i uuksia.
ii Iio iI t ovat toimitul sen.

•

le t ietoj .nkä itla pitkii~in toiellc syntyy ajan
mukana yhä lujittuvia
käsityksiä siitä, millaisia tietojärjestelmien
tulisi olla ja miten niiden kanssa toimitaan.
Itselläni on yli 30 vuoden varr lta
mielikuvia tavoitteista ja työtavoi ta ,
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Survoon nykyi sä tol uluk , ·aan
liittyy useita poU I uk ,lli ia, monien mielestä jopa paraclok aaleja
piirteitä.
Survo on tehty ja sitä ylläpidetään varsin vähäisin voimavaroin
verrattuna siihen, mitä pidetään
normaalina ohj ·Jrnatuott •1d •n" 1 •1 •k>,i 'n
hitkl sä.
P -lailtcill.a
toimi an C-ki •Ii •n Ii 100 ohj 1mali d toa ja liih ' 200 muuta y tccmiti clostoa (eli yhteen ä noin 10
m :ratavua)
1 ä illiivän
R 0
84- :n pe ru uunniltclu La -•kä v{tltao a la ohj lm inlia ja d kum ' 11lointia va taa n itse. )"t Lni o id ointiin sen eri vaiheissa ovat kuitenkin osallistuneet useat aktiiviset
kii ttäji.il · hdotuk illaan ja I ritiil illään.
1 yin en to t·cutu on ollut
uunnilteil111 ja ·amnnaikai c ti tiää11_~y~ä · ä käy_~ö ä 5 uotta . urv
on talia h tl lla a 1111 ltu uom • sa lähes 800 laitteistoon.
Näi n laajan järjestelmän ra 1cnlamin n uht lli n 1 h , , . ä
aja a p<'ru tuu luonnolli sti aikairnpHan I kemul , •e n Li ti t on
. iilä mitä on lavoill ·l ma · a ja mit ·n
I annattaa t hdä. 1oi aa lta
ol n v inut jouduttaa kehitystyötä
l<ii ttämällä ' ur oa itseään siinä
monipuolisc i.

Ensimmäinen
suunnitteluvuosi kului Survon toimintojen yhclys ·it<•: •nä ol van loimillim n kä
hj lmoinLia h · !potta i n t ökalujcn rak nt.ami en. Jatko n ollut
toimittim n ja t öka luj n a nlla tapahtuvaa eri tchti.i iin tarviltavi ·n
' rilli. ton ohj !main duli n laatimi la lc taami ta ja clok um ntointia.

"Vii as" järjest lmä
myötäilee käyttäjään ä
Survo siis muodostaa oman kehittämisympäri tön ä. n tä in mahdollista kirjoittaa ur o-istunnon aikana uu i.a -ki Ii iä ohj lmamoduleja, kääntää ne ja liittää järjestelmään
sekä lopuksi testata ja käyttää niitä
yhdessä aikaisempien toimintojen
kanssa. Periaatteessa jokainen ohj lmarn oduli on it.s •näin ·n toteutuks ltaan , mutta toimii htci työssä
urv n t imittimen I an ,1. äin aikaan aadaan ohjC> lmarak nnrlma
jo a n h lppo huoltaa paloiltain ja
jo sa k ·iuäi •t ohjclmavirhcet ei ät
pää '
ät il mliän mu ihin loiminLoihin. 1 ai l Ii työvälino ·L ovat my"·
a ia La I iinno lun .idcn
nato illa
omakohtai iin laajcnn11I siin.
Kii tUijät näk ·vät kuit nkin
1 olo järj ' t :l111ä11 yht •nä aumattomana k konai uul na cil 1i h id än
tarvitse tuntea sen teknistä rakennetta ja jakautumista ri modul cihin. 'Viisaan" jiirj · t lmän tu li i
muutenkin hienovarai • Li rny .. täillä käyttäjän aikomuk, ia niin , ttä
ollaa monet k il i kohdat omaksi
ltuol cl >n. Jo ä_ ltäjä ·i oJ LI tyväin n y t •min valint hin , hän 01
tii rn •ntää t9imintau haluamaan a
suuntaan.
Olen tarkoituksellisesti pyrkinyt riippumattomaan ja yk ink rtaisin ohjelmointikeinoin tapahtu aan
t ··tapaan, jott i · , t mi Ii i liian
h rkkä e ril aisill lait.· mpäristöj ·o
croill ja jothl i in kunnolla va latad·föj tdmän t imi vu ud la. P D
n lähän toteutuk
riiWi ä käyllöjärjcslelmä. urvo · i
kaipaa välttämältä esim. Windowstu i a tai monipuolisempaa käyttöjärj -stelmää, 1 o ka se sisältää vastaavat palvelut jo itsessään.
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r=0.85 mx.-186.96 my=BS.56 sx=S.09 sy=6.85 n-48
HEADER•l nfluence curves for correlation_coefficient
PLOT z(x,y)-abs(r• (l-z)+u*v)/z
u=sqrt(n/(n*n-l))*(x-mx)/sx
v=sqrt (n/(n*n- l))*(y-my)/sy
z-sqrt((l+u*u)*(l+v*v))
TYPE=CONTOUR ZSCALING=20,0
(1/0.05-20)
SCREEN=NEG
XSCALE=150(10)220 YSCALE=40(10)130
x=lS0,220,0.125 y=40,130,0.125
DEVICE=PS,INF2.PS

.. .. .. .. .. .... .. ......... . .. .. ..... . .. .. ..... ... ... .. .... .. ....... ... ..

Korrelaotioliertoimcn h11rl.-lo;.1Jflii poil.-l.-,•ovic11 /,a1)(li11toje11 voilwtul,iel/e on lmvo1111
rosturitcl.'11iil.-ol.la tehdyllä l.·ä!/rå'stii/lii.
Krwo.rsa on mukana i11!Jii.s 11.rmu•rkkiaineis1011 p,:aen. Kuvan _i;_läosassa 11ä/.;yvi.i1 kaikki
ur 0 11 ed11l/y11iinui t tämän kuvan latuimi.rcen tortlit1ovt1.t oltjeut.

PLOT DECA,Height,Weight
XSCALE=150(10)220 YSCALE=40(10)130
HEADER=
DEVICE=PS,DECA.PS

SURVO 84C Graphics
Assume thai one extra observation is obtained.
The width of one band in the graph corresponds to an increase or
decrease of 0.05 in the correlation coefficient.

Yksi suodattaa muiden
käyttökokemukset
Edellä kuvatut tekniset piirteet eivät
selitä koko Survon suunnittelutapahtumaa. Ratkaisevan merkittävä
osuus siinä on ollut useiden aktiivisten ja piti
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lnfluence curves for correlation coefficient
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Sizes of the red dots propor11onal to the communal tax rata
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Tietosysteemejä arvioitava
monitieteisesti

mul.aan; lm vnmi 0 11 .si.räTlytet{y m.uutal.·in
1iutoo, l.•uJqn v1t1'()iiy rin .ruunws (p1maisc11
pistetm /4-ol.·o) j o lw1111011 nimi (l.-olu1 isc,u1) .

Vuorovaikutus on
kehityksen ydin
Työ I enlely tapahtuu urvo, a yhlrnäi f' lli4 L •ylillä n . toimitu I ntä ä.
Toimitu k -ntä tä näky_' aina o a I on ··n I uvaruudu. a ja l ii ttäjä I irjoilLaa iih en lc k tiä lul·uja ja rilaiia kom ento anoja. 'H'll' itta ' a hlin
~aa ur on avuk c •n painamalla akti ointinappia E
. Tti ll öin ur o
näk , aktivo inti! ohda ta miW kä ttäjä haluaa ja pyrkii tolN1tlamaan
vaaditun tehtävän. Yleensä aivan välittömästi ur o saa tehtävän loppuun · uoritet 1k ·i. Tulo näk e im.
kuvana te i tulo taulu l k na kä 1ttäpn o oittama a toimitu kentän
osassa. T ä tläjä päätt lcc, onko tu lo ·
kclvollin n. Hän muuttau •hkii
kenttään kirjoitlamiaan tietoja ja
uusii aktivoinnin saadakseen paremman tuloksen. Näin toiminta
etenee vuorovaikutteisesti.
Toimitu k ntlään ja -•1·ilai iin
ti <lo toihin ka autuva l. l ön aikan ~1
,kä I ä ,t,tä.jän että ur on kirjoittamat tcl stilp tulok ·l. iitii kii Uäjä
mu )1 kaa u r o n a u tuk lla vaih ·.
vaih • ·lla ja tuottaa lopulta vaikka
painoval m iin kuvitetun selostuksen
työ~tiii'in.
Tai lava urvon käyttäjä ei tyydy ainoa Laan v,, lmii na annettuihin

Survon toimintoihin. Hän rakentaa
työnsä aikana Survon makrokielellä
omia toimintakokonaisuuksia, ns.
ukroja jotka o aavat tot ultaa 1110nivai ·
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, ,
,siu1 . Mon ,t aktiivi etkä ttäjät ovat
tämänl allai c-lla arvo tclulla vail uttaneet kehitykseen ja tehneet erinomai, ia parannu
luk ia. P 1rkirnylcillä mahclolli simrnanmi eU ttävirn ja yl inl crtai ·iin ratl ai uihin
on I uitenl in omat al ittamattornal
rajansa. Einsteinin kerrotaan sano-

neen (arvatenkin kiusaantun eena
lehtimiesten jatkuviin uteluihin
suhteellisuusteoriasta): "Asiat on
tehtävä niin yksinkertaisiksi kuin
mahdollista, mutta ei yhtään yksinkertaisemmiksi". Se ei kuitenkaan
es tliu 1l pakin oit ·ij
n
"änikkari nllonio .
ä
ämä tä 'Ein t inin
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oriaa la ~j l lf' .
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Ti Lo htei kuntamm e hankalimpia
piirt •ilä n , eUä li l a on kerta
kail kiaan liikaa , e a lkaa ruuhkautua eikä aina saavu perille. Tässä
maailmassa ei ole aikaa odottaa tiedonkäsittelyn ja hallinnan vapaata,
luonnolli. ta kehit Hi vaan jopa
kesk n •räisiä ajatu k i1.1 ja toteutuksia ahd Laan tietoi uutr.emme rahan
ja tl'hol lrnan markkinoinnin voi 111.illa. Ei ät ed · n • j id n tuli i
L ön ii puo.le La pu11 utuu uu iin id eoihin ja aada myö to i 'l niitä h öd nlämään , ·hdj kunnolla vcntyä
i·i vaihto htoihin.
Jokainen aito tit:tojärjestelmä
muodostaa oman pi n i ,kulttuurinsa, jota on vaik •a tä , in ymmärtää
saati sitten omak ua hätäi en im.
pari11 lunnin tai päi än turi timalkan j ~ill n.Ollaan a_jautuma a ·amaan kuin lajlrnlatcolli uudc sa
lcen äkin. Tuotteet samanka llai tuvat ja I ilpaillaan pinnalli e ti
<~11 •mrnän niid n markkin innin
kuin tuotteiden tod ellisten ominaisuuksien avulla.
Tässä tilanteessa olisi sijaa perusteellisemmille arviointi- ja vertailumen tlc l ill e kuin mihin esimerkiksi ammau.il •hd et pystyvät. Tietosy 'lc ' mi •n arviointi n m niti t i tä tutkimu. t "tä jolk on toi stai k i
va il a lö tää piitcviiä va ·Luunkantajaa.
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