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Fååte1len lukuisistå tiedusteluista on ilsreistå, ettå låhiaiksina
suRtru ?6-kåvttåjien joukko tulee nelksisesti laajenemaan. 0n nyös sds-tettavissa, ettå kåyttåjien piirisså syntyy yhteistoimintaa .ia alsit_teitå' iotka auttavat, jårjestelnån kEhittånisess;i. 0lernne saanEetkin
husnattåvea tukea ja iåtrån'mennesa;i ennånkaikkpa ALK0rlt" j" Työter-
veys laitokse ltå.

$URVtl 76:n kehittåurisestå ja yllåpidssta vastea jatkuvasti Seppo
l{ustosen johdsiia toiniva työryhmå. Jårjestelnå tsin,itptaan suopåån
Helsingin vliapistan tilEEtotieteen laiiokEelta valtionhallinnsn alai-siin laitsksiin Suonessa ja ulkonaisiin korkeakouluihin.

suftt8 76!h nvvnti vksitvisiin tutkiurusiailoksiin ja liikeyrityksiin
hoidetaan llans-laitteistojen naahantuojan Findip 0y:n kautta. Työryh-
nållånrne on tå|r"in liittyvå kehityssopinus, jonka puitteissa na*hantpo_ja tuleE vtläpitånåån suRv0 ?6-kehitretyöhön tErvittavaa laitteistoå.

O e etu sterimin ta

Laitoksellanrnre toinii jatkuvasti viikottain kokoontrrva titastslli-
sen tietojenkåsittelyn seoinååri låhinnå jatko- j5 tåydennyskoulutus-
aielesså. $eninaari on avoin kaikille asiastå kiinnostuneili-. 

-or"i"t-
tajia an viine aikoina ollut noin ä0. Tånån seninaarin yhteydesså onesiteltv nrös suRt/0 ?6:een liittyvåå tutkinus- ja suunnitteruroirin-taa. Tånå syksynå ohjelua on ollut!
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$UR.U{3 ?€: n kä]rtt"öås\drc!åsta

JårjeEtelmåå kehitettåEsså pååtavoitteena sn ollut ja iulee olemaan
nahdollisinnan kåtevån ja nonipuolisen tuen antaninen tilastolliseen
tutkisrustyöhön ja tilastotieteen opetukseen. Tå11å hetkellå SURtfi ?6
on epetuetyösså käytösså mn.

1. oppirrateriaalin valnristauriseen { luentononisteet, harjoitus-
tehtåvåt, graafisei esitykset, taulukoi)

P. havaintgvålineenå (luentsjen ja seninaariEn yhteydesså),
3, vaativiin harjsitust0ihin, 

.4. tilastollisen tietojenkåsittelyn spetut(seen,
5. tilaslollistqn $eneielnien opetukseen.

Xuitenkin puhtailla tutkioukseen liittyvillå tarpeilla on ollui
vielå suune&pi nerkitys SURU0 ?G-jårjestElmåå kehitettåesså. 0lenrne
iisåksi ryhtvnept laa-ientsnaan Eitii ulkoisen nrielenkiinnon kasvaessa
nyös sellaisten toinintojen suuntaan, jotka eivåt kuuluneet alkuperåi-
siin suunniteluriin. Tå11å hetkellå tåtå ratkaisua voi luonrehtia si-
ten, ettå se antåå tilastollista tutkinusta ja suunnitle.Iua suoritts-
valle asiantuntijalle tuen paitsi nornaaliis havainlonrateriaalin ti-
lastolliseen esittåniseen, nuokkaaniseen jE analyysiin nyös lopullisen
tutkinrusraportin laadintaan. Se pyrkii kattanaan kaikki tilastollisen
tutkinuksenteon työvaiheet yhlenåiseilå tavalla. Håvttö on yleengå
keskustelunomaista, nutta suRV0 ?5is.sa sq'.':'lretaan mi.is murto: vuoro-
vaikuttpisia työskente lynuotoja.

$URV0 ?6-ohjelmistsn laajuus on tållå het.kellå norn 60 titastatlis-
ta osasysteeniå ja nodulia, jotka yhdesså kåsittåvåt nsin 1 uriljsonan
tavun röårån shjel$åtekstiä kir.jsiteituna laajennetulla BASIC-kielet-
lå. l{uodollisesii suRl,o ?6 on yksi ainoa EASIC'ohjeIna, ionka nodulaa-
rinEn rskennE aahdollistaa jatkuvan Laajentaaisen jå yllåpidon helpos-
ti.
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SUFTUfi ?'6 Jg teks*.inkåågit te l:r

uusinnistå laajennuksista on Erityisen hyödyrliseksi sn osorttautu-
nut tekstinkåsittelytoimintojen yhdistårninen tilastoliisBen ja muuhun
laskentå€n. Tåtå toinintatapaa on kuvattu $n. raportiEsa:

l'lustonen,$. (1990), SURtfi ?6 Editor, a nerl taol {or ini,eractive
ståtistical conputing, text and data nanagenent,
Research Report No.19, Oept,o{ Statistics,
University o{ Helsinki

SURVti 76 Editorin avulla on oahdolliEta suoritlåå kuvaputken våli-
tyksellå l-rallittavassa edilointikentåseå nn, seurååvan laisia toineapi-
teitå:
-tekstin ja numeeristen aineistojen kinjoittEninen, editointi ja
tal letus

-kirjoitetun tekstin taittaminen haluttuun leveyteen,
-numeeristen taulukkojen nustoilu jE nu*eBriset rruunnokset,
-nurrepristen taulukkojen talletus SURV0 T6-tiedostoiksi,
-tulostaulukksjen haku editointikenttåån suRVO ?6-tiedsstoisia"
-editointikentån rivien nuneerinen ja aakkoslajittelu,
-tilastollisten analyysien toteuttaninen editointikentåsså olevilla
havaintoaineistoilla ja tau lukoil la,

-editointikentån ja -tiedostojen valittujen osien tulostus Faperille,(esin. nvt nåkvvillå oleva teksti sn kinjoitettu ja työstetty tållå
ohjelnalla. Lopullinen taitto ja tulsstus paperille on tapahtunui,
yhdellå ainoalla PRlilT-operaatiolla. )

Yksinkertåi"set toinitukset hoidetåan suoråån ohjauspöydån {unktis-
napeilIa. Vaaiivenpiin suoritukErin käyietåån editointioperaatioita,
joika kirjoitetaen editointikenlLiån ja niitå voidaan kåsitellå såu,åan
tapEan kuin tavallista tekstiå. ganoin koka kenttå voidaan tallettaa
operaatioineen levylle ja ottaa uyöhemqin kåyttöön uusia toimenpiteitå
varten.

Tekstinkåsitielytoinintojen yhdiståurinen tilaslolliseen tietojenkå-
sittelvvn lisåå monin tavåin varsinkiri henkitökohtaisen ATKIn hyödyn-
tånisnahd o I lisuuksia.

Sen lisåksi, ettå se parantåa tutkimusselostusten ja nuiden raport-
iien laatinisia, uyös tilastollisen tietojenkåsittelyn nanmaaleja toi-
nintoja voidaan ottaa kåyttöön uudella tavalla. useat tilastolliset
operaatiot voidaan js nyt toleuttaa suoråån editointikentån uuodostå-
masså tilEssa editsintioperaatioiden kaltaiEesti. TäIlå hetkellå edi-
tointioperaat'ioilia on nahdollista tehdå Buoråan n$, lineaarista reg*
ressioanalyysia, varianssianalyysia ja estinoida log*lineaarisiE na1-
leja moniulotteisten {rekvenssitaulultoiden poh.ial.ta. Tukena nåille
analyyEeille ovat rroniulotteisien taulukksjen nuokkåukseen'Euunnitel-
lut erikoisoperaatiot. Nåitå toininto,ja kuvataan yksityiskohtaisesti
en. tutkimusraporiisså

l{vös listojen nuokkaus ja lajit,telu.on nahdollista. EEim. viineke-
våisen llaarianhaminan kongressin osanottajien rekisteröinti ja luett,e*
lajen laadintE tapahiui suoraån Editorilla rhnan nitåån erityisshjel-
nia.
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l.l urrle€tr åst,en I.ar-tsekkeitten Fråsit *-e I"y

ViineiEin laajennus, ioka on tapahtunut e$. raportin ilmestynisen
jålkeen, suo mahdollisuuden toteutiaa aritneettisia .ia käyttå,iån anta-
nien "kaavakokselnienu uukaisia laskelnria suoråån editointikertåsså.

Yksinkertaisin kåyttötåpå'on tållöin se, ettå kirjoitetaan mihin
tahanså paikkaan editointikentåsså (tekstin ja nureEristen taulukkojen
sekaan) Iaskettavaksi aiottu lauseke:

Esin. la

Lukujen 11,13 jå 1? gectsetrinen keskåarvo on
(11*15*1?lf(1/31*

Xun nyt painetaan nappia C0NTINIE, iolla aina aktivoidaan editoin-
tioperaatist, Editor analyssi alulrsi kursorin osittaman rivin ja 

=
kursorin edesså saE aikåån edesså olevan aritneettisen lausekkeen tul-
kinnan å tarvittavat laskentatoiuenpiteet, joiden jålkeen kuvaputkel-
lE ilnestyy tulos:

Esin. lb
SUR ?6 gOITOR tC )19?9 S.f-lust,onEn t 100x t00 )

Lultu jen 11,13 .ia L7 ggs$strinen keskiarvg on
( 11*13* 1? l + ( t/3 ) *13, 44$ffiSl$6ä

Kåyttåjå voi uååritellå editointikentåsså nyös nuuttujia ja antaa
erilaisille la$sekkeille niniå. llåin voi laatia vaikkapa seuraåvEnlai-
sia laskentåohjeita:
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EO I TSft tc)ls S. i'l u Eic'n en { 100x 1S0 }
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Esiu.tsa
I SURr$ ?6 EDIT0R (C)19?g.S.ttustonen (100x100)

44*
. 45 * Yleisen nornaalijakFumpn kertvnå{unktio:

45*
47 * Kun Z)0, norneeratun normaali,jakaunan
48 r kertymåfunktio F(Z) on likinåårin
49 * F=l-f* (bt*t+bp*ife+b3*t+3+b4*tf4+b5*tl5),
50 * nisså
51 * {=[/sq1(p*pii])*expt-Zfp/t] (tiheysfunktio) ja
5e * i=L/ (L+$Zl , r-0,å116419
53.* b1=.S1939158, bA=-.gg6S6:{ZSg
54 * b3=l.?Bl4??g3?, b4:-l.g?1!SS9?g
55 * b5=1.330p?4439"
56 * pii=3.141S9åGSSg !
5?*
58' * Z=(X-ny)/sigså
59 I ny=Q, Sigga=!,
60*
61 * x=3 f=
6å*

Y11åoleva editointikenttåån kirjsiiettu teksti sisåltåå kaikki nor-
naaliiakaunan kertynåfunkt'ion nuneeriseen laskesiseen tarvittavat tie-dot. Se sn siis eråånlainen ohjelna, vaikkei kåvttåjå sitå ehkå koe
ohjelnaksi vaan pikennin luonnslliseksi tavaksi kertoa, niten ko, ar_
voja lasketaan.

Hun nyt painetaan C0l-lTll'ltE-nappia kursorin asoittaessa kohtaa f=rivillå 61, Edilor analysoi kaikki editoiatikentåsså esiinlyvål nåå-rii'telyt, kunnes saa F:Ile nuueerigen apvon ia synnyttåå tåsså tapauk-
sesså. tu loksen:

Esln.Pb.
I SURIS ?G EOIT0R (C)I919 S.ilustonen ,{tg0xl00) _ - ,

44

45 * ,. Yleisen lrormaalijakauuan kertynåfunktio,:
46*
47 * Kun Z)0, nornEerEiun nsrmaal,i.jakaunan
4g * kentynå{unktio F(Z) sn likinåårin
49 * F=l-fr{bl*t+bg*t+e+bSrtf3+blxg14*O=*ttg},
50 * uriEså
51 * {=tLlsqr(P*pii)}xexpt-Zt?./!) (tiheysfunktio) ja
5å r t=l/{l+1*7y, r=0.p316419
53 * b1=.31918158, bt=-.iS6S63?Sä
54 * b3=1. ?814??93?, brl=-l.&lpSSg?B
55 x b5=LS08744ä9,
56 * pii=3.14159å65359
3l*
58 x 7=tX-ny)/signå
59 * ny=$ , sigua=l ,
50*
61 r X=3 F=Q.9986Sö0R?
6!*

Editoinatla kuvaputkella paraoetreja ny, signa ja nuuttujea X on
helppo laskea erilaiEia kertynä{unktion arvsja. yhtålailla on nahdol-
listE kysvå, nitå on 1{ kirjoitiamllE 1{= tai niL$ en { kirjoitta-
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nal la {=
Koska laskEninen ;ia kaikki. nuukin tsininta Editorilta tapahtuu edi-

tointikent*?sså, kåytiåjån on helppo tåydgntäå kpntåsså olevaa tietoaja pyyhkiå tarpeettoniE kohtia {esim. pyöristykset) ennen lopullista
tulostusta tai talletustå.

Tarkoiluksena on siså1lyttåå tålön ratkaisuun.-.'nornaalien alkeis-
funktioiden shella erilaisia tilastollisia {unktioita, Esin. binanija-
kaunaan liittyviå todennåköisyyksiå voidaan laskea js nyt seuraavilla
tavoilla:

Esim.3
I $URW] ?6 EDIT0R (C)1979 S,ilustonen (1001100)
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Kåyt'ettavisså ovåt binsmil(ertsirnet c t n, & ] r
bins$ijakåumån bin tn, F ) riEtetsdennåköisyydet {bin (n, p, x } jå
kertyrnäf unktio Fbin t n, p, r )

$iis bins$itadennåköisyys, kun n=10, p*0.5 ja xs5
vsidaan laskea ssin, $lusdoEsa
C { n, x }*pfx* ( l*p } f (n-x } =0. 946093?5
tåi ykEinkertaissmsrin suoråån $usdosså fbin ( n, p, x ) =0. g460gg?g
Uastaava kertymåsunktian årvo on Fbin tn, p, x )s0.6gg$46g?F

Funktiaiden årsuuientit vaivat vuorostöån o l la funktioita
tai lausekkeita; äsigt, Ctsqr {49},C{4,9}*l}*äi

Y1låslevan lekstin sisåItånåt laskutoitritukset ovat tapahtuneet
aktivoirnalla cONTIltuE-napilla lausekkeet riveiilå 3e,gg,s4 ja 3?. Jos
lralulaan vksittiiiEten arvsjen laskenisen sijåstå taulukoida yhden t€i
useånirun nuuttujen funktioita, tåhån an kåytettåvisså uusi c0ttF-npe-
naatio, ionka yhieydessä nåäritellåån tarvitiava! arEumentit ja lau-
sekkeet. Apulausekkeiia voi oll,a nååriteltynå editointikentån kaikisss
oEissa.
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