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Yllå mainittu el eniiå ole unelmaa, \raar nyt Se on "purkitettu" Ja
Jakelussa. Survosta on n5rt saatavilla \xapaaseen ei-kaupalllseen
t<ayttOOn tarkoitettu supistettu Julkisversio SLJRVOS, Joka sisältää
mm. kalkki työkalut sukroJen laadintaan. EnsisiJaisesti se on tarkoitettu opetuskåyttöön, mutta on laaJan Survon veroinen ohJelma kaikille ntllle kåyttåJille, Jotka haluavat kehtttåå taitojaan erilaisten sukroJen laadlnnassa kiiytäen esimerklksi kotimikroJaan.
SURVOS-verslon Julkistuksen yhteydessä on kå1ty paljon keskustelua suomenkielisen oheismateriaalin tarpeellisuudesta. I&iyttäJåyhdistyksen tiedossa on Jo muutamla aktiivisia käytUijiå, Jotka
ovat laatineet Survoon liittyvåä opetusmateriaalia, -ottJelmia Ja

erilatsla sukrosovelluksla. Jotta yhdistys kuitenliin saisi tiedon
kaikista nlistå, Jotka orat edellå mainittuJa asioita tehneet, on
lehden vllmeisellä sirmlla asiaan liittJrvå lrysely.

Toivomme, etä saislmme mahdolltslmman tarkat kuvaukset,
vaikka erillisellä liitteellii tai disketillä, mihin tarkoitukseen sukrot, opetusohjelmat Ja oheismateriaalit on laadittu. Tärkeää on
myös tieto ovatko ne saatavissa ylelseen Jakeluun Survo-kåyttåJlen kesken Ja millå kustannuksllla. Kyselyn tulokset Julkaistaan
seuraavassa SLJRVO.TUT-lehdesså. Jatkossa toivomme, etä uusien ohJelmien Ja oheismateriaalien laatijat ottaisivat yhteyttä
kiiytUiJåyhdist5rkseen, Jotta voisimme yllåpitåå tietoa kaikesta tuotetusta matertaalista. Näin pystymme listaa Julkaisemdla vähentåmåän piiällekl€isten matertaalien tuottamista Ja Jakeluun tarkoitetuilla otrJelmtlla Ja ohJeilla helpottamaan Survon kiiyttöä
aloittelevia.

Sururo Koyttqi aAhdfs fgks en hnltittrs

EI TORSATA AaTeeKoohon.
TietoJenkäsittelyn kustannukset ovat pudonneet
murto-osaan takavuosien tasosta, vauhti on ollut
niin kovaa, ettå Jottakin taitaa vaivata vauhtlsokeus. Kun lattekustannukset, Jotka ennen olivat
80o/o tietoJenkasfttelyn kustannuksista ovat pudonneet Z0o/o:iin, niin kuvitellaan koko homman tulleen
melkein ilmaiseksi. TtetoJ enkåsittelyn kustannukset
ovat kuitenkin aina muodostuneet laite-, ohjelmisto- Ja henkilökusta.nnukststa. Kun laitekustannukset ovat lakanneet dominoimasta on taloudellisen
ratkaisun etsiminen aloitettava ntistå muista kustannukslsta.
Yllättävån monet ovat optimoineet myös ohjelmistokustannuksiaan hanhkimalla suuren osan kiiytössä olevista ohjelmistoista piraattikopioina. Tåmä on
tietenkin kovin lyhytjåinnitteistå, slllå yleensä piraattikopioiden mukana ei saada asianmukaisia
käsiki{oja Ja ohjelman valmistaJan tai maahantuojan tukea, Jolloin ohjelmasta saatavan hyödyn voi
arvioida suboptimaaliseksi. Piraattikopioiden hankinta tapahtuu myös yleensä impulsiivisestl, Ulaisuus tekee varkaart, hankitaan kun satutaan tutuilta saamaan.
Tåmå lyhytjannitteis3lys kostautuu tietenkin henkilökuluina, edellå matnitun ohJelmistotuen puuttumisen vuoksi, mutta se esää myös pitkajäutitteisen Ja suunnitelmallisen henhilökunnan kouluttamisen. Organisaation ATK-kulttuurin kehittåminen
on tiirkeåå sekå JäJestelmrillisen koulutuksen ettå
ohjelmistojen tuen suunnittelun Ja toteutuksen
vuoksi.
O

..

Ohjelmistovalinnat
Votdaan vätttäå, ettå penrstolminnot ovat: teksUnkåsittely, laskenta, UetoJen tallentaminen Ja hallinta, Ulastolliset ana\r5rsit, grafifkka Ja tietoliikenne.
Lisähsi tuotetut materiadit taytJr5l saada vätrin kustannuksin Julkaisukelpoisiksi. Vaikha kaildd eivåt
ole sitå vielå havatnneet, niilr, kalvoJ€r, opetusmonisteiden, väitöskt{ojen Ja muiden tutkimusraporttien muoklcaaminen painovaiheeseen saakka on taloudellisesti kannattavaa. N)rt määrziratroJen våhetesså suorastaan vålttämåtöntä.

IGitdd nämå toiminnot voidaan hoitaa Ja hoidetaankin monessa yrityksesså Survolla, monet ytiopiston tutkiJat hottavat kaildd askareensa tietolii-

kennettä lukuunottamatta Survolla. I{aiken tämrLl
lisäksi Survo ta{oaa käyttruälleen sovelluskehitti. men, Joka auttaa rakentamaan asiantuntiJaja{estelmiå tai vaihhapa liiklceenj ohdon laskentajarjestelmiå. Nåihin tarkoituksiin Survoa on menesryksellisesti kåytetty. Survon m)ryntihinta on tällä hetkellå 88OO mk. Tallä hinnalla on vaikea koota mitåän vertailup akettia.
Valitsenrme esimerkiksi seuraavanlaisen paketin.
Ohjelmat ovat esimerkkejå mahdollisista o$ elmista, jossakin tapauksissa on mahdollista saada niitå
halvemmalla, Joissakin tapauksissa hinnat voivat
olla korkeampiakin. Tåssä ei huomioida paljousalennuksia J a erityishinnoittelun saavat oppilaitokset
pååsevåt usein myös paljon halvemmalla, mutta
hintasuhteet säIryåt kuitenkin.

hj elmis to ku stannu ks e t

OhJelma
Siftii huolimatta, ettå yliopiston lattos et ole monessakaan suhteessa samanlainen kuin tyJrpilinen yrit5rs, niin voin sanoa, ettå ATK:n kåytön tarpeet ovat
monilta osin varsin samanlaiset. Tämå voi kuulostaa monista yllättiivältå, mutta näin vain olt. Hieman perusteluJa.
Yliopiston laitoksen tuotos on tieteellinen tutkimus
Ja opetus. Tutkimuksessa tuotos on tutktmusraportti, Joka on teksilåJaJohon tanritaan usein myös
taulukoita Ja graafeJa. Tämä sama pätee myös opetusmateriaaliin. T[tkimusraporttn aikaansaamiseksi on talletettava tietoa, tehtåvå siitii tilastollisia
anallyseJå Ja esitettåvå nåiden analyysien tulokset
taulukoina ja graafeina, jotka tukevat raportin
tekstiä.
Tåimän lisäksi tanritaan enemmän tai vähemmän
kurssien administrointia, tutkimusproJeköen hallintoa, budjetointia Ja talousseurantaa sekä apuraha- Ja måäråiratra-anomuksia, taloudellista laskelmtaJa laitekitjanpitoa. Siis katkkea mitä pienissåja
keshisuurissa yriryksisså tehdåän J atkuvasti, J oskin
ehkå eri sekoitussuhteissa.

Hlnta

Tekshrrl [WP/Word)
Täulukkolaskenta (Lotus l-2-3)
Grafilkka (Hanpard Graptrtcs)

Tllasto-ohlelma (SPSS-PC)
Ttetokanta (dBase/K-mles)
Taltto-oh1elma (MS-Publlsher)

Sovelluhrskehltln

Summa

(GURU)

Kumul

hlnta

43OO

35OO 78OO
35OO 113OO
f5ooo 26300
SOOO 313OO
ISOO 328OO

115OO

443OO

443OO

Lienee syytå esittåå erätå perusteluJa hinnoittelulle, sillä ohJelmien valinta voidaan tehdä varsin monella eri tavalla. Tekstureista edullisimmat ovat
varmaankin 1OOO markan luokkaa, ellei låhdetå
shareware ohjelmista. Hintaluokka on valittu suositutmpien täysien tekstureiden mukaan.
Tilasto-ohJelmissa htntahaitari on myös muutamasta satasesta ylöspän, valittu Ulasto-ohjelma on
kuitenkin suosittu maailmalla, elkä se ole edes kallein. Iklltimmaksi tulee vielä ajan mittaan SAS, Joka m)ry yrityksille lähinnå vuosittain uudistettavia
pahetteja. Esimerldksi Sysstat, Jolla tulee varsin
pitkålle toimeen voisi olla selvåsti edullisempi, mutta olen valinnut htntavan, mutta en kalleinta.

Graffikka- Ja tauluhkolaskentaohJelmissa on valittu
alakanttn htnta. Varsin suurl osa taulukkolaskentaohJelmtsta tuntee Jonkun tason grafirkan, Jolloin

Jotkut Jåttåvåt mahdolltsestt Jommankummarr

hanhkfmatta, koska tanrfttava palvelutaso saavutetaan esimerldkst taulukholaskentaohJelmalla. Tässå on huomattava, ettå eslrnerkikst SPSS nojautuu
graflikan estttämtsesså Hanpard Graphtcsln käyttöön"

on myös påådytty
suosltuimpten hlntatasoon. H5Mn yksrnkertatsia

TletokantaohJelmlen Joukossa

korösto-ohJ elmta saa halvemmallaldn.

Taitto-ohJelma on valittu hahrinunasta päåstä tasapatnon rmokst, voidaan aJatella, ettå henkilö Joka
tarrritsee taitto-ohjelmaa tåysipäiväsestl saattaa
luopua tauluhkolaskennasta tai tietokantaohJelmtsta, Aldus Page Maker tai ventura maksaistvat luokkaa 6500 - 85OO rnk.

Sovelluskehitintå tarvrtse\ra voi laskea tämäl hinnan mukaan, mutta on helppo havaita, ettå Survon
hinnalla et vtelå påästå tåssä listassa kuin parin
kolmen ohJelman pahettltn, Jolla et vielå pitlcälle
potkita.
Jos Survon palvelutasoa korvaavat ohjelmat hankkit usean otrJelman yhdistelmärå on htnta älrkiä
kaksin tat kolmxrkertainerl. Asia pys)lr suurinpiirtein ennallaan Jos halutaan toimia wrndows-käyttöympäristösså.

Windows-häyttöympärlstössä on otrJelmlen vålinen
Uetoliikenne pyritty hoitam€ran suhfeeilisen Joustavastl letkepöydän kautta, mutta tämå el missåän
valheessa vedä vertoJa Survon stsäiselle tiedonsiirrolle. Siltä huolimatta, ettå eslmerkikst EPs-uedostoJ en, siirrettävlen PostScrlpt-UedostoJen, standardi
on varsin hyvin måäritelt5r, niin useat ohJeknat tekevät standardista poikkeavia tietoJa Ja esimerkiksi
useat tattto-otrJelmat (esim. Ventura) etvåt pysty tekemåån sirmJa kenostamalla kuvia kuten esimerldksl Survo, Jolloln varsln mone$sa Ulanteessa kohdataan ongelmta, Joista Survon kåyttäJå ei ole edes

Ytrtenåinen ATK-kulttuuri helpottaa myös tuldorganirsaatlon työtå, pthkuastat Ja yleiset temput opitaan totstlta käyttåJiltå, eikå aina tanrita orga.nisaatlon ATK-aslantunt{oita. Apu on tätlöh paljon nopeammtn palkalla. Koulutus saavuttaa paremmin
kaikkr kayttåJåt Ja tulee siten tehokkaammat<sr ja
halvemmaksl. Tletokoneen kåyttö tulee monipuoltsemmalsl, kun uuden aslan opettelua ei tarvitse
alotttaa alusta. TledostoJa et tanritse konvertotda eikä muutenkaan tehdå ertt5rtsvalmtsteluita. Selvltetåån valn menetelmåän liitWåt kaslqrt Ja ryhdytåfui tolmeen. Kun kåyttåJå on oppinut hyödyntåmäån Jotatn lntegroitua J{rJestelmåä, kuten Survoä,
niin kåytön monipuolistumlnen on aJan mittaan
väaj äårnåttå tapahtuva prosessi.

Kokemukset, Jolta minulla on eri otrJelmistoJen
opettamtsessa yliopfstolla, osolttavat, ettå erillisohJelmia kåytettåesså muiden ohJelmien lruin teksturin kåyttö Jäå useimmilta kokona€ln pois. pienten
laskutoimitusten vuoksi ei viitsitå ladata taulukholaslrtnta mulstiln, koska se kestiiå liian kauan Ja sitå haruoin kåytettåessä tanrittavat käslryt tahlovat
unohtrra. Varsin usein nåhee mikron åäresså teksturia kåyttävån ihmlsef,i, Joka nåppäilee tekstistä
lukuJa taskulaskimeen laskeakseen Jonkun sumuran tat suhteen Ja sitten hån nåppäilee taskulaskimella saamansa tuloksen takaisin tekstiin. Sunron
kåyttäå laskee suoraan edttotntikentässå, nrilH luvuilla, Joita hänellä on dokumenUssaan.

Jos arvoimme mlkron hinnakst noin lo.ooo mk,
ohjelmiston hinnaksl, vaihtoehdoista riippuen
lo.ooo 2o.ooo mk Ja mahsanune koneen fayttaJallg lo.goo mk kuussa sekä muut työvoimakirlut,
mukaanlukien työhuone Ja muut välilliset kulut,
niln volmme anrioida työvotmakuLrjen olevan kuukaudessa lattteiston Ja ohJelmiston hankintahinnan
luokaa. Tällöin Jo noin LU/o työtehon paraneminen
toisi laitteistokustannuksia vastaavan säåstön.
Olen varsin valcuuttunut, ettii moniohj elmaratkaisu
on yli IU/o tehottomampt kuin esimerkiksi Survoon
noJautuva ohJelmistoratkaisu, Jolloin investoinU
Survoon maksaist ltsenså takaistn alle vuoden kuluessa.

Uetoinen.

Henkilötyö on loppujen lopuksi suurin
kustannusefä
Jos organisaatiossa ei luoda yhtenäistä ATK-kulttuuria kuluu varsin paljon aikaa eri ohJelmilla tehhden UedostoJen siirtoon ot{elmistolta toiselle. Siirrot onnistuvat useln teoriassa, mutta yleenså vain
melkeln, eslmerlclkst meillå usein taryittavat aksentotdut merklt ä, ö Ja å saatavathln Jåådå sitnossa
matkan varrelle, tat ntitå ei voi kåyttåå grafirkan
tekstelsså, Jos haluaa silnon onnistuvan. Tässå
suhteessa ATI( on todella lapsenkengtsså, sillä
vatlcka Jotdenkin otrJetmien öetlrt versiot Jo osalstvatkin silrrot, nlln verslotden vaihdon mukana
kommunikaatiolryky saattaa mennä täysin.

Säästöä myos laitekustannuksissa.
Jos vertaamme eri otrJelmien edel\rttåmiå lattekokoonpanoJa, niin Survo on varsin vaatirnaton. Ainoastaan talletuskapasiteetirr suhteen sen vaatimukset ovat sellalsia, ettå Joka kottin tarjotut mikrot saattavat Joutua koville. Survon vaatima tevytila
on noin 1.2-13 MB, Jolloin 20 MB:n kiintoleqy on
hieman plenl. Jos haluta€Ln koko korvaava paåetH,
niln muilla otrJelmil$ paastään samaan Ja Jos mennåän Wtndo\ils linJalle, nlin silloin ylitetåån Survon
vaatlma levytila montnkerfaisesti.
Jos puhutaan koneen nopeudesta Ja keslmsmuistin
mååråstå, nlln Survon nerokas modulirahenne ei
raslta koneen suorituslqylryä yhtå paUon kuin tässå

{
esitet5rt vaihtoehtoiset ohJelmat. Varsin monelle
Survon kåyttåiJälle vantraAT-luokan miho t286 prosessorilla) Ja I MB muistilla varustettuna on ihart
käypå ratkaislr. Varsin yleinen kåsitys asiantunttJoiden pitrissä on kuitenkin, ettäJos haluaa käyttaå
esimerhiksi WP-teksturia Windowsin alaisuudessa,
olisi syytä hanklrta 486-mitrro Ja muisUa saist olla
mieluummin 4 MB. OhJelmien vaihto ilmart
Windowsia kåy hitaammalla mihrolla varsilr tahmaisesti. Tätå ongelmaa voi tietenkin )rrittåå ko{ata
esimerkiksi DOS 5:n mukana tulevalla ohjelmaswapperilla,
Jos Joku haluaa kåyttåå Survoa Windo\ils-)rmpåristössä, se kåy h) rin påinså. KåytänJoskus tulostaessarri pitkiå dokumentteJa taf piimoksia plotterilla

Sunroa Wlndowsin atraisuudessa, Jolloin voin samal-

ta kåy'ttåå öetolitkenneohJelmaa, Jolla hotdan sähköpostla, tal tehdå toisella Survolla Jotain muuta
qrötå Mufssa tilånteissa en ole havainnut moniaJon
tarvetta, kffika voln Survossa rakentaa nopean editotntikentån vaihtoj ärj estelmån, jolla vaihdan kåyttötilanteeni haluamaani vain aktivoimalla SAVE- Ja
LOAD-kaskJrt tai aktivoimalla Jonkun suhron.

Jos ohJehnarnalinta tapahtuu taloudellisen perus-

tein, nlin on vaikea pååt5n mihinkään muuhun ratkatsuun kullr Survoon, lasldpa aslart kokonais-,
ohJelma-, henkilö- tat lattekustannusten kannalta.
Harvoissa tilanteissa voidaan löytåå nåin globaalia
optimia.
Lauri Tarkkonen, VTT, Psykometrltkan lehtori

BRYSSELIN SURVO JA HBISINGIN ELISA
Muutto Brysseliin toi mukanaan kommunikaatioongelmia. Niitii olen osaltaan pfkinyt ratkaisemaan turvautumalla Helsingin Elisaan. Elisa on
Helsingin Puhelinyhdistyksen yllåpitämä säihköpostipalvelu, Jonka avulla voi kätevästi vaihtaa sanomia muiden Elisa-kåyttåjien kanssa. Elisan kar:tta
voi myös liihettåå viesteJå muihin X400-standardia

käyttåIriin s åihkö po stiverkkoihin, J oista vastaanottaJa voi ne omien ohjelmiensa avulla poimia kåyttöönså"

Sanomien liihettåmistä -la vastaanottamista varten
tarvitaan tietokooe, modemi, tietoliikenneohielma
sekä asianmuhaiset kayttåjåtunnukset. Itse kayttin
työpaikalla tavallista pöytqmikroa Ja erillistå modemia sehå kotona Ja matkoilla modemilla varustettua kannettavaa mlkroa. 24OO bd:n tiedonsilrfonopeus on toistaiseksi riittänyt. Tletoliikenneohjelmana kåytån Sähköposteljoonia, Joshin myös Procomia
olen kokeillut.

Itsellåni on kåyttä$ätunnus Helsingin Elisaan ja sitå
vastaava X400-osoite. Lisåksi minulla on kä$eijåtunnus paikallisen Belgacomin X4OO-palvelimeen,
mikä tuo säästöJå puhelinkuluihin, koska puhelinyhteyden ollessa kåytösså rnaksart paikallispuhelun enkä kaukopuhelun hinnan.
Låihettäessälni sanom€rn Eltsa-ktiyttäJälle Suomeen

tai Jollekin muulle X4o0-osoitteen haltijalle soitan
modemin kautta ensikst Belgacomin palvelimeen,
Joka aloittaa kommunikoinnin Elisan kanssa. Mikäli vastaanottaja on Elisa-kiiyttajå, s€rnoma siirt5ry
suora€ut tämåin postilaatikhoolt. Mikii vastaanottal a
on Jokin muu X4OO-käyttåJå, s€uioma siirt5y häinen
Jar1estelmiinsä palvelimelle Ja sieltå mahdollisesti
organisaation sisåise en såtr köp ostu ärj e stelmään .
Sanoma voi nåin ollen kulkea monen solmun kautta. Yleensä ne lmitenkln löytåvåt öensä perille, mikåli vastaanottaJa muistaa lukea postinsa.

Lyhyet vietit ld{oitan yleensä joko Såhköpostin
omalla, varsin alkeellisella editorilla, tai siirån äscii-muotoon tallennetut tekstit työasemalta liihetettåväksi eteenpåin. Tässä on se etu, ettå vastaanottaja saa tekstit suoraan ruudulleen, Joskin skandimerkit saattavat näytää omituisilta.
Varsin usein kuitenkin låhetån sanomat konekielisinä suoraan työasemalta. Vastaanottaja joutuu tåitlöin tallettamaurn vastaanottamansa tiedostot omalle koneelleen ja ottamaan ne esfln erikseen samalla ohjelmalla, Jolla tiedosto on luotu. Tällöin mukana siirt5nrät kaildd asetuhset Ja muut koristelut,
joita kihettaJå on kayttanyt tiedostoa luodessaan.
Samalla tavalla on mahdollista siirtåå esim. SurvotiedostoJa tai Survon kuvatiedostoja sähköposttn
välityksellä maasta toiseen. Olen Uitå kokeillut
muutaman kerran. Mutta en tunne montaakaart
Survo-kåyttäjäå, joka olisi säiinnöllinen sähköpostin käytUijä Ja Jonka kanssa siirtoja voisi kokeilla.
Kokeilua varten annan jä ernpåinå såihköpostiosoitteeni.

Elisan käyttömahdollisuuksista on syytå mainita
myös telefac, Jonka olen muutamissa tilanteissa
havainnut kåtevåksl. Elisa- tai X4oo-osoitteen asemasta osoitan sanoman vastaanottaJan nonnaaliin
fa:rnumeroon, Ja kirjottan tekstin tai siirån asciimuotoon tallennetun tekstin lahetykseen Ja annan
mennå. VastaanottaJan furlafte printtaa parin
muutaman minuutin sisällä. Tämå kommunikaatiotapa on toiminut kaikissa yhteyksisså.
AntU Suvanto
Oeoltetledot
Ehsa:

Suvanto Antfl SP

x400:
SURNAh{E

SWAI{TO

GNTEN NAIVIE

AI\TTI
ELISA
SUOMEN PAI{KKI
FI

ADMD
ORGAI{ISATION
COUNTRY

--r
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Seppo Mustonen:

Sun/on j ulkisversio SURVOS

Survosta on nyt laskettu liilckeelle supistettu versio, Jota saa käyttää vapaasU ei-kaupallislin sovelluksiin. Tåmä Julkisverslo (freeware) on sama kuin
Jo muutaman vuoden kåytösså ollut kouluJen opetuskåyttöön tarkoitettu SURVOS.
Olen kehitellyt kouluversiota 5 viimelsen vuoden aikana. Juuri tätä varten olen tehnyt esim.
suomenkielisen opetussukrokokoelman, Joka on
nyt vakiovanrsteena myös laaJassa Survossa.
Kehitystå on osaltaan edesauttanut Opetushallituksen projektiryhmån'Tllastollisen ohjelmiston
kåJrttö" kanssa tapahtunut yhteistyö. SURVOS on
yksirrkertaisesU laaJan version SURVO 84C suplstettu laitos, Joka kuttenkin rlittåä valtaosaan esim.
lukio-opetuksessa esilrtywistä rnatematiikan, tietotekniikan Ja eri reaaliaineiden tarpeista. ProJektiryhmfur Wön tulokset on kerrottu vastikäan
ilmestyneesså Opetushallituksen kehittåmissa{ art
raportissa I / L992.
Tahånastiset kokemukset osoittavat selvästl,
ettå Survolla Ja varsinkin SuRvoS-versiolla olisi
paljon enemmän hyötykäyttöå varslnkin opetuksessa kuln mikä on tämänhetkinen ttlanlle.
Laman tuomat taloudelliset vaikeudet ovat pahasti
hattanneet lupaavastl alkanutta siirtymistå Survon laaJempaan soveltamiseen. Tåmån vuoksi Survon tek{åinå haluan ottaa omalla tavallani osaa
"lamatalkotsiin" Ja ta{ota SuffvoS-ohJelmiston
täysin vapaaseen kåyttöön kaikissa ei-kaupallisissa sovelluksissa.
Uskon, ettå SURVOS tulee myös olemaan hyödyllinen levitettäessä Uetoa Survon olemassaolosta, sen ainutlaatuisista ominaisuuksista Ja kåyttötavoista. Tarkoituksenani on esim. ryhtyå kansainvåliseen tietoishmun toimittamalla paketUa, J ohon Liuuluu uusi Sunro-kirja ja tämå Julkisversio
(kahdelle la4ykkeelle pakattuna) valikottuihin kohteisiin ulkomailla. Vihjeitä sopivlsta paikoista otan
mielellfud vastaan. Olen valmis antama€ui paketin
mukaan eslm. ulkomaille matkaaville survoi$oille
e sittely[arko ituksiin.

Julktsverslon tolmlnnot
Julkisverslo SURVOS on kiiyttötavoiltaan täysin
yhteensopiva tåydellisen SURI/O 84C-version
kanssa. ToimtntoJa laaJa€rn Survoon verattuna on
ral oitettu seuraavastl :
I{åstteltävien aineistojen suurin sallittu koko on
15 muuttuJaa Ja 525 havaintoyksikköå; laajassa

Survossa ei kåytännösså ole mitåän ylarajaa.
Survon tilastollisista operaaUoista ovat mukana
STAT, CORR, TAEI, GHISTO, LINREG, COMPARE
Ja FORECA,ST erän lisärajoituksin. Ne riittävåt
h) rin kail*din esim. lukion opetuksessa llmeneviin
matemaattis-tilastollisiin tehtåviin.
Ju lliisverslossa toimii kuvanr utugrafiikka, mutta
esim. PostScript-tuki puuttuu. T\rlostusmahdollisuudet rajoittuvat tekstien Ja taulukoiden tulostukseen matriisi- ]runs. ki{oittimilla. Esim. JulkaisuJen tekoon Julkisversiota ei voi kåyttää.
Muuten SURVOS on tåysin taaJan Survon nylryversion (4.L21 kaltainelt. Siinå on mukana kaildd
tekstinkåstttelytoiminrtat, editoriaalinen Ja kosketuslaskenta. Ihytönaikainen neuvonta Ja suomen-

kieliset opetusotuelmat toimivat tåydesså mitassa,
samoln opetus- Ja aslantunttJasovellusten laadinta
sukroina.
Tarkemmin SURVOS-version matrdollisuudet Ja
raJoitukset ilmenevät uuden Survo-ki4an liitteestä
5.-

RaJoituksistaan huolimatta SURVOS on hyödyl-

linen opetuksessa Ja pienisså tutkimustöisså.

Alkuperåisestä tarkoituksestaan johtuen se riittää
h)rvin koulukäyttöön. Sen avulla pååisee tutustumaan Survolle ominaisiin työtapoihin Ja se tukee
monien aineiden opetusta. Se tarJoaa työvritineet
automaattisten opetusohJelmien kehittämiseen.
Sillå vol myös valmistella aineistoJa Ja sovelluksla,
Jotka lopullisestl tehdåät laajalla Survolla.

Julktsverslon asentamlnen
SURVOS asennetaan kahdelta L.44 megatavun
levykkeeltå SURVOSI Ja SURVOS2, Joille ja{estelmåtiedostot on pakattu. Asennuksen yhteydessä
SIJRVOS purkautuu automaattisesti kovalerylle Ja
se tanritsee tällöin noin 7 rnegatavun tilan.
Asennuslerykkeet saa vapaastl kopioida" Niiltä
löytJ{y mm. tekstiUedosto LUEMINUT.DOC, joka
neuvoo, miten asennus tapahtuu. Vierasldelisiå
kayttåJiå varten on erikseen README.DOC-tiedosto englannlnldelistå asennusta varten.
SURVOS edellyttåä PC:tä, Jossa on ainakin 640
kilotavun mulsti, kovaleyy Ja våtrintåär EcA-tasoinen nåyttö. KåJrttöJa{estelmå on MS-DOS 3 tai
uudempi. SURVOS toimti myös Windowsin alaisuudessa, mutta sen oma editoriaalinen käyttöliittymå et ole korvattaviss a Windows - tySrypise llä.
Uusl Survo-klrJa käytön tukena
Paras tapa saada tarkemmin selville, mitkä ovat
Survon kåyttömatrdollisuudet, on hankkia uusi
494-sivuinen Survoa koskeva teos "SIJRVO, An
Integrated Environment for StaUstical Computing
and Related Areas".
Ki{a on kokonaan uudistettu laitos viiden vuoden takaisesta kayttöoppaasta. Luokkaa puolet on
kuvausta uudemmista toiminnoista, Joista aikaisemmln on ollut niukalU Uetoja kirJoitetussa muodossa. I(aiken kaikkiaan, pitkåstå aikaa Survosta
on saatavilla aJan tasalla oleva kaikki pååtoiminnot kattava kirjallinen esitys. Ki{assa on entistä
runsaarnmin esimerkkej å. Eriqrisesti grafiikan puolella esimerkein tapahtuvaa selostusta on monipuolistettu. Esimerkkikaavioita on yli 4OO Ja Survolla synnytettyå grafiikkaa yli 1OO kuvana. KiUa
on kokonaan hirJoitettu Ja tuotettu Survon Ja sen
PostScript-liitannan avulla.
SURVOS-o1rctuspakettt
Survo-ki{an Ja SuRvoS-leqykkeet voi kåitevimmtn
hankkia yhtenå pakettina hintaan 32O mk. Pakettia mylnråt esim. Gaudeamus Data Ja o$elmistopanldt. Sen voi tilata myös suoraan Survo Systems
Oy:stå (Fac 90-5668 146).
SURVOS sisåltåå rnm. kaiktrf kirjan esimerkki-

tilanteet Ja sovellukset h3pertekstinå, Jolloin kirJasta on enttstå enemmän apua Survon toimtntoJen opettelussa.
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I N D E X on ot{elma, Josta on hyötyä uselmmille
Survon ka$tryile. Sen avulla saadaan editointikenttåan halutun hakemiston tiedostoista listaus,
Jossa Jokaiseen tiedostoon liitetäån sopiva Survotai Dds-komento sekä muita UetoJa.

Erås INDEXin parhaimmista ominaisuuksista on
se, ettå kaikkfa näitå voidaan muuttaa mielivaltalsesti. Tåmä tapahtuu yksinkertaisesti antarnalla

Survoon on Jo pftkåät kuulunut DlR-komento, Jo-

Komennossa olevat välilyönnit on korvattarra alavilvoilla, esim. SVO=FILE_EDIT. DOs-komennolssa
INDEX lisåå hakemiston nimen tiedoston nlmen
eteen Ja poistaa loput ttedot (koko, päivämåårå
ym.), koska muuten ne menlsivåt Dos-komennon

ka kfiJofttaa DOS:ln DlR-komennon tulostuksen

editointikenttååin. Lisäksl on /DlR-sukro, Jonka
tulostuksessa tiedostoihin liitetåät Jokin komento.
INDEX on yleistetty yhdistelmä nålstå katrdesta.

INDEXiå voidaan kåyttää monella tavalla. Pelhkå
INDEX ilman parametreja Ja tarkenteita listaa sen
hetkisen data-hakemiston tiedostot muuten alkuperäisessä Dos-Jä{estyksessä (sama Ja{estys
kuin DlR'komennolla), mlrtta kaikh hakemistot
tulevat listan allmun. T\rlostus tulee kenttåan komentoa seuraavalle riville (CUR+ 1).
Parametriksi voidaan antaa tulostusrivl, hakemiston nimi tai molemmat. Jos annetaan molemmat,
niin tulostusrivi on nästå Jilkfmmänen kuten
yleensiikin Survo-komennoissa. Jos annettu hakemisto on kelvollinen, niln siitå tulee samalla uusl
(ruudun yläkulmassa nätqnrå) data-hakemisto.
Listaukseen tulevat myös tiedostojen koot, piiivåmååråt ja kellonaJat. Survon editointikentistä haetaan lisiiksi kommenttirivi, Joka tarkoittaa ensimmäisellä rivillå kauttaviivan Jålkeen olevaa vapaamuotoista tekstiå.' Jos enslmmåinen rivi on eslm.
SAVE JUTTUI

/

JutunJohdantoJa 1. luku

niin INDEX hakee listaukseen tekstJn 'Uutun Johdanto Ja 1. lulm". Se, miten pitlränå tuo teksti tulosteta€ur, riippuu käytettävästä tulostusleveydestä
sekå siitå, miten pitkä on pisin muodostuva komento. Oletus tulostusleveydelle on 72, mutta sitä
voi sååtåä tarkenteella WIDTH, esim. WIDTH=IOO.
Toinen mahdollisuus on kåyttåå tarkennetta
COMMENTS, esim. COMMENTS=N.
Komennot, Jotka INDEX lisåå ttedostoJen Ja hakemistoJen eteen, ovat oletuksena seuraavat: (muihin lisätåän komento SHOIV)

DIR

I)

IVIAT, M

DISK
SHOW
FILE SHOW
I,OADM

TIJT

TI.JTI-OAD

SPX

GPLOT FILE
CODES I,OAD

EDT
SVO

BIN
TCH
COM, EXE
*; DIR viittaa tåssä hakemistoihin

TCHI,OAD

tarkentetta <tyJrppD=(haluttu_komento>, siis eslm.
EDT=LOAD, TXT=LOADP, TMP=>DEL

J

ne.
I'

parametreikst, Joiksi ne eivät yleenså kelpaa.

fiedostolistaus voidaan lajitella tarkenteella SORT"
Oletuksena on siis SORT=DOS. Muut laJittelumahdollisuudet ovat DATE (pävåimäåiråin mukaan), TIME
(sama kuin DATE), SIZE (koon mukaan), NAIVIE
(nimen rnukaan) Ja TI?E (tyJrpin mukaan).
Oletuksena laJittelu tapatrtuu nousevassa Jå{estyksesså, mutta laskeva Ja{estys saadaan hsååmållä em. avainsanoJen eteen miinusmerkki, siis
esim. SORT=-DATE.

Listaus voidaan myös ryhmitellä tiedostoJen tyyppien mukaan. Tåmä tapahtuu tarkenteella GROUPING=<haluttuJ å{ estys>, esim.
G

ROUPING =EDT, SVO,T>(T, DAT,TLJT, SPX

Tåsså esimerktsså editoinUkentät tultstvat ensimmäseksl, sitten Suwo-datat Jne. INDEX erottelee
ryhmåt totsistauur ryhjallä rhrillå. Annettuihin ryhmlin kuulumattomat tiedostot tulevat omaksf ryhmäkseen ltstan vlimetsekst. Jos SORT-tarkenne on
annettu, nlin tiedostot ovat halutussa Jär]estyksessä Jokafsen ryhmän sisällå.

Tlrlostuksen voi ohJata vaihtoehtoisesU tekstitiedostoon tarkenteella OUTFILE=<ttedosto>. TåUöfn
tulostusta editointikenttääl ei tapahdu. Jos annettu ttedosto et sisållå levynlmeå, niin se luodaan
sen hetkiseen data-hakemistoon. Jos tiedosto on
Jo olemassa, se korvautuu uudella.
Oletuksena tulostus tapatrtuu isoilla ld{aimilla.
Tåhär vol vaikuttaa tarkenteella CASE=LOWER
Jolloin kaikki tulostuu pientllå kfiJafmina. Parametrlt Ja tarkenteet vol aina kirJoittaa Joko pienillå
tai isoilla lrt{ aimllla.
Ruudulle yleenså sinisellä potrjalla tulevan våliaikaisen tulostuksen voi haivyttåä tarkenteella
DISPLAY=OFF"

J

,I
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INDEX on julldsohJelma. Sitå saa siis vapaastt kopiolda, Ja se totmti afnaldn Survo 84C:n versiossa
3.34 Ja sitä uudemmtssa.

Halutessasi voit pyytåä oman rektsteröidyn kopion
INDEXiStä, Jolloxr INDEx-komennon ylle tulostuvassa palki5sa kemotaan kåytettåvän kopion ole-

INDEXIn ympärille kannattaa tehdå sulcro, Joka
kutsuu sttå halutuilla tarkentellla, Jotta välttyy
ki{ofttamasta tarkenteita Joka kerta uudelleen.
Erl tarkoituksta varten vol tehdå vaihka hakemistokohtatsta sukroJa, Jotssa eslm. GROUPING-Iarkenne vathtelee hakemtston luonteen mukaan.

Ota yhteyttå:

Tällå hetkellä INDEXh vol kopioida esim. Hgin
yhoplston tilastotieteen laitoksen mikroluokan koneista.
*+******t
tt+*tlt**

v€ur rekisteröit5r.

Klmmo Vehkalahil
Puh. (9O)-412 4LL
Såhköpostl : Klmmo.Vehkalahti@Helstnkt. FI
PS. Komennolla

INDEX ? saat ohJeet eqglannikst!

*t*tt*t**
:f***'t*l*

Esimerkki INDEXin kåytöstå:

1- *SAVE INDEX / Mon Mar 01 19:26:
2 *
/ sort=-dat,ecås€=lower
3 *grouping-edt " tut , c, h t,ut = / Lutshow edt=load

4**disk
5
d:\s\index
6 *disk
d: \s\
7 *disk d: \s\index\tmp
8**load
9
sutut193.edt / juttu survo.tut-lehteen 193 3I2a9 03.03.93 1-7:59:5
10 *Ioad index.edt
/ mon mar 01 79:25:'1,2 L993 L0302 03.03.93 L2:34:5
11 *load copyrigh.edt / indexin copyright-jutut
15958 23.02.93 10:38:2
*load
12
files.edt
indexin
tiedostokåsittelyt
25554 2L.O2.93 22t39:2
/
13 *load output.edt
indexin
tulostusrutiinit
/
20604
2L.O2.93 22:30:0
14 *load sort.edt
20402 L5.O2.93 23:0922
/ indexin lajittelurutiinit
*Ioad
15
mainos.edt / indexin mainos LL.2.93
20805 1L.O2.93 OO:37:5
15 *load check.edt
indexin
Larkistusrutiinit
/
72322 09.02.93 23:30:5
17 *Ioad main.edt
/ indexin pååohjelma ja heade 20604 09.02.93 23:30:3
*load
18
help.edt
/ indexin help-tekstit
15352 07.02.93 10:55:4
19**/tutshow
20
/
15 03.03.93 16:58:5
_.tut
21 */tutshow copyr.tut /
50
16.02.93 23:15:3
22 * ltutshow (c) .tut
/
207 07 .02.93 11:49:5
23t
24 *show copyrigh.c
/
1594 23.02.93 10:55:4
25 rshow files.c
/
5287 2L.02.93 22239:3
26 *show output.c
/
57L7 2L.02.93 22:.3OzO
*show
27
sort.c
/
3965 L6.02.93 23l.A9:.2
28 *show check.c
/
2468 09.02.93 23:30:5
29 *show index.c
2715 09.02.93 23:30:3
/
*show
30
help.c
/
5743 07.02.93 l-0:55:4
31 *
32 *show copyrigh.h
/
55 11.02.93 18:14:1
33 *show sort.h
/
469
11.02.93 ]-7z54z4
34 *show check.h
/
58 09.02.93 23:30:5
35 tshow help.h
/
29 07.02.93 10:55:4
35 *show indexext,.h /
830
0C.02.93 23t20:L
37 *show index.h
/
]-359
06.02.93 23t20 I
38 *show files.h
/
252 03.02.93 23:L925
*show
39
output.h
/
67 30.01.93 22z3Az4
40*
41 *show 230293.dat /
35O 23.02.93 10:57:4
42 * >d: \s\index\index. exe
43 *show index.map
/
3578 23.02.93 10:56:0
44 *show copyrigh.obj /
L681 23.02.93 10:55:5
*show
45
files.obj
/
5L80
2I.O2.93 22:401L
45 *show output.obj
/
3879 2I.02.93 22z3]-zL
47 *show sort.obj
/
28L4 L6.02.93 23:O9:4
48 *show check.obj
/
t985 09.02.93 23232:4
49 *show index.obj
/
1587
09.02.93 23:3222
50 *show help.obj
/
6362 07.A2.93 11:03:1
*show
51
makefile
/
283 07.02.93 10:59:5
52*

Tieteenteko helpottuu, kun ensin näkee tulokset...
muodostamat diagonaalit (kuva 2). FaktoripisTnBn työkseni suomalaisten arvoja eli ellimää oh- torin
iaavia oeriaatteita. Aiheoiiri on monisliikeinen ia teiden avulla olen konstruoinut suomalaisista kuvan

'monesslakin mielessä puheenaiheena tlimän hetkisessä Lama-Suomessa. Oman työni llihtökohtana
kävtiin Shalom Schwartzrn teoriaa arvoien universaalista rakenteesta ja merkityksistä. Tarkemmin
mäliriteltynä tutkimuökohteeni on arvojen ja kulutuksen sdtrde, iosta kirioitan parasta aikäa väitoskiriaani Helsingiil Yliopiston Sosiaalipsykologian laitoksella.
J

Kun puhun arvojen rakenteesta, tarkoitan sillä arvoien käskinäisiä suhteita. Schw artzin rcorian mukaan
ihmisten awot ovat joko toisiaan täydentäviä tai
konfliktissa kesken$än- (kuya. 1). Oma erypiqinen
aineistoni (N=1846) tukee Schwartzin teoriaa ja on
kooltaan sita luokk&&, että se mahdollistaa monenlaiset tilastolliset analyysit. Tuloksia olen analysoinut Survoa käyttäen kesästä 1991 lähtien.
Survon monista piirteistä esittelen omalta kannaltamahdollisuuksia. Niitä alkaa arvostaa, kun aikansa pyörittelee 6 faktorin ratkaisuia 56 affon mittarista yrittäen
vertailla esim kuutta ifraryhmää, miehiä ja naisia, tai
eri tavoin käyttäytyviä ihmisiä. Siinä puuhassa silmä viikisinkih tdrtiru sarakkeiden paliöuteen. Huomattavasti havainnollisempaa jälkeä syntyy, kun tulostaa analvvsien Derustuloksia kaksiulotteisiksi arhelposti tunnisvokartoiksf " (kuvä 2). Niiin pystyy
-eri
perustein valittujen
tamaan yhtäliiisyydet ja erot
rvhmien
arvoissa- Karttaan voi tulostaa osioiden niJ .
r.
..
mten trsaksi vaikkapa arvoalueiden lyhenteitä (SD,
UN, AC...), keskiarv.J3 Fi mullt+ analyysivaiheessa
tarpeellista lisuketta. Toinen tlirkeä etu monimuuttuiamenetelmien visualisoinnissa saavutetaan kuviän. helpolla rotatoinnilla. Tä11ä p.{äsee jokaiselle
monlmuuttuiamenetelmiä kävttlineäile urttista tilanteesta. iossd lähes vhtä tärkeät faktorit vaihtavat
paikkäi w tietyn fal<torin merkit muuttuvat siirrytiaessä osaryhmasta toiseen. Akselien merkit on
helppo vaihtaa ja niiin päästä turhasta pälinkälintelysia todellisein nrlosrcn tutkimiseed. Akselien
suunnat sinänsä eivät sis?illä mitään informaatiota,
vaan niiden keskinäiset suhteet.

ni tiirkeitä Sunrön tarjoamia visuaalisia

Visuaalisuus ei tietenkään voi olla itseisarvo. Se on
tlirkeää, jotta tulokset todella niikisi. Kun tulokset
niikee, on niistä huomattavan helppo kirjoittaa. Ainakin omasta mielestäni työllä on arvoa vasta, kun
sen ovstvv kommunikoimaan ia "käyttlimä
iakamaan muiden
lentävä
kans'sä. Sänoohan jo konsulttiän
lausekin, 'Jos olet epävarffiä, mumiss". Itse koen
pellair nunreromatriisit liiteosassa tiillaiseksi muminaksi.

Omassa työss?ini olen kehitellyt Schwartzin mallin
oohialta fvoologiaa suomalaisista. Mallin taustalta
lovdvv erf tulttilureissa sita rcsmttaessa aina samat
pertistektorit, jotka ovat kahden ensimmäisen fak-

3 mukaisen typologian.

Sen ryhmä Uusille kokemuksille avoimct (Open)
koostriu esimerkiksi ihmisistä, jo-*u ovat itse.ofijautuvia ia vaihtelua arvostavia haluavat nauttia elämästiilin ja suoriutua siinä vallitsevien norm.ien mukaan mahdollisimman hyvin. He suhtaufirvat hyviiksyvästi muihin kulttu'ureihin, eivät arvosta p€rinteitii ja kokevat vallan tavoittelun vieraaksi.
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Toimikoon niiiden seitsemän typologiaryhmåln arvoprioriteettivertailu esimerkkinä siitii, miten toistuvissa analvvsivaiheissa esim ke skiarv overtail ui ss a
voi käyttää"liyviikseen Survon visuaalisia omfnaisuuksia ja sukroja. Kuvissa 4 10 on vertailtu em

typologiaryhmien anrotuloksia (arvojen surmmamuuttujien keskiarvot). Myöskään nåiissä kuvissa
visuaalisuus ei ole itseisarvo" Kuvio on suururiueltu
siten, että se vastaa Schwartzin-mallin feorcerdsta
perusasetelmaa (kuva 1). Idea kuvan rakenmeseen
syntyi työstäessiini
-kuvauksen erä?in elintarvikkeen makufl'siotulostusmallia. Tuo mafii öti 8

lögiöen

"piikkinen" ja ornani 10 "piikkinen". T)'ömni on
selvästi helpottanut tämlin vanhan makulmpl'räidean valiastaminen arvotutkimuksen palveluhseen.
Vertailuihin syntyi uudenlainen visuaalinen rnielek-

kyys.

Erilaisten osaryhmien vertailun saa sukrojem alulla
kehiteltyä todella sujuvaksi. Data-filen ja mahqJollisen lND-mälirittelyn iiilkeen keskiarvoien ia luottamusvälin laskemidenla tulostamisen Fs-lileksi saa
täysin automatisoitua. Viivatyyppiä varioimalla ja
kuvia päällekkäin tulostamalla, näkee selkeästi missä suhteissa erilaiset osaryhmät toisistaan polkkeavat tilastollisesti merkitsevällä tasolla. Tällaisen esitvstavan avulla saa selkeän vleiskuvan erilaisten
rytrmien arvoprofiileista. Niikee havainnollisesti
esim sen miten erilaisilla skaaloilla ihmiset asioita
käsittelevät. Kaikkien ryhmien B enevolence (hyvåintahtoisuus) keskiarvot esim ovat suhteellisen korkeita. Vastaavasti Hedonismin suhteen esiinryy
huomattavasti enemmän vaihtelua. Näin paliastuu
eri arvojen luonne ja kulttuurinen merkifys-. On vähän vaikeaa sanoa olevansa våihemmän hwåintahtoinen. Sen sijaan toiset meistä avoimesti tunnustautuvat hedonisteiksi ja toiset puolestaan etsivät
vähemmän näitä henkilökohtaisia nautintoja. Sanomattakin on selvää, ettei näitä tuloksia tarvitse piirtää, jotta ne saisi esiin. Varianssianalyysitulo-stus
kertoo saman asian ja paljon täsmällisemmin. YhtZi
selvää on kuitenkin myös se, ettii monet tulokset
iäävät vaille ansaitsem:umsa huomiota tieteellisissä
julkaisuissa, jos ne ovat pelkkiä numeroita taulukoissa pienen tekstin pätkiin saattelemana. Kun tulokset nlikee, oil niihih helpompi tarttua. Niin kirjoittajan kuin lukijankin.
Martti Puohiniemi
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STREPTOKOKIT, SULFIITIT JA SUKROT
Riihimåen seudun tewe5rskeslmksen kuntayhtymän Elintarvflretutkimuslattos on nimen pituridelia
mitattuna todennäköisestt suurin, mlrtta alansa
mittapuun mukaan keskisuuri tutkimuslaboratorio. Riihimåellå tehdåän sekå kemian ettå mtlrrobiologian tutkimuksia. Suwo hankftilin alunperln
vesinåiytteiden tutlrtmista J a anatysolrtia varten.
Vesinåytteitå laboratorloon tulee I 5OO vuodessa.
Toinen merkitävä Ja työlliståvå tutldmuskohde on
elintarvikenåytteet. Niilä hboratorioon tulee Riihimåen, HausJärven Ja Inpen alueelta IOOO- 15OO
vuodessa. Jotta työtå vottaisiin automatisoida matrdollisimman pithålle päåtettiin eri valmiiden laboratorio-ohjelmien vertailun Jälkeen tilata H)ryo-Stat
Oy:ltå laboratoriosovellus, joka rakennettaisiin Survon "påälle" hyödyntäen kaiklda sen valmiita ohJelmamoduleita J a työkaluJ a"
Sovellus on valiklropohjainen Ja sen toimintaa vol
kuvata seuraavasU: Kun elintarvikenåyte tulee laboratorioon, sen Uedot td{ataan FEDIT:n matrdollistamaan syöttölomahetta käyttäen Survon tietokantaarl. Lomakkeella on avointen lrysymysten lisåiksi monla vallntalrygymyksiå, Joiden mukaan lomake haarautuu eteenpän. Esimerkiksi tutldmuksen syystä, valvonta, valitus, nrokamyrlcytys jne.,
riippuen saadaan Jatkolrysymykset. Kun pemsUedot on kirjattu, tuottaa sovellus elintarvikeryhmåstä riippuen laboratoriokaavakkeet, Joista kiiy ilmi
Juuri tiille nåytteelle suositeltavat kemian- Ja mihrobiologian tutldmukset.

Kun tutkimustulokset on saatu, n€ kfiJataan perustietojen Jatkeeksi erilliseen tutkimustietokantaan. Nåytteelle voidaan näin tallentaa rajaton

mäeirä tutkimusUetoja. Tåsså vaiheessa sovellus
tuottaa myös näytteenomistaJatle tarkoitetun tutkimustodistuksen. Se koostuu perus- Ja tutkimustietojen lisäksi lausunnosta, Jonka antamista systeemi
lrysfff kåyttäältå. l"ausunnoksl voidaan valita yksi
tai useampi sovellukseen tallennetuista valdolausunnoista tai se voidaan antaa vapaamuotoisena.
Jälkimmåisesså vaihtoehdossa kayttajä antaa lausunnon, jonka sovellus sltten muoldraa tutkimustodistukseen Ja samalla tallentaa mahdollista myöhempää käyttöä varten.
Sovelluksessa on mäåirltelty ertlatsia hakuJa tietokantoihin, Jotka helpottavat Jatkotutkimuksia. Systeemi tuottaa valmiiksf tiedot myös viraltista vuositilastoa varten. Sovellus otettiin tuotantokäyttöön
tammikuussa 1993 Ja maaliskuun alussa oli Uetokantaan kertJmyt parl sataa näytettå Ja yli 7OO tutkimusta.

Elintarvikkeiden Jälkeen alettiin määritellå sovellusta maitoj en utaretulehdustutkimusta varten.
NåUtii maitonäytteitä laboratorioon tulee HeraJoen
meUerin keråiilyalueelta noin 2OOO nåytettå rmodessa. Ihupungissa kasvaneelle sukrofhJalle (lue Mar3ut) oli täysin käsittåmätöntä, ettå ykshkertaiselta
näyttåvär lehmån "maldonvarastolntt-systeeml" on
niinkin monimutkatnen. Sen lisäksl, etä tietäsi

tuottaJan Ja lehmär nlmen, pitåä tletåå mtstå nelJfuneksestå maitonäyte on otettu. Kustaldn neuälneksestä vol nimittårn bytyå erl määrä ert balrteereJa, Joille tehdåän tarpeen mukaan låäkeaineherklgysmåäriryksiå. ltsi rnääritys koostuu aina seitsemästå eri antibiooösta.

Syöttölomaketta måärtteltäesså oli otettava huomioon monla seikkoJa. Ytrdestä nåytteestå vot [oytyå Jopa Lz ert bakteerla, Joista Jokaiselle on tarpeen mukaan oltava mahdollista tehdå yksi tai
useampia herklry5rsmåärityksiå. Näytteitå kerrafia
yhdeltå tuottaJalta vol tulla yhdestå lehmåstå tai
vaikhapa koko tg{asta. Tåsså vaiheessa systeemisuunnitteliJ a aikoi esittäå kaupunkilaisen logiikalla,
ettå ainahin koko Etelå-Suomi siirtyisi purkkimaitoon, koska siiähän ei tunnetusti löydy balrteereja.
Vielä ei ole tullut vastaan sellaista asiaa, jota Sunrolla ei volsi tehdå, eikä tlimäkäåin ollut sellainen. {Jurastus tuotti palkinnokst syöttöpohJat Ja uedostot.
Joissa kait*i mahdolliset vaihtoehdot on huornioitu"

Tietojen syötön jåilkeen systeemi tuottaa tutkirnustodistuksen keråten lehmähohtaisestl kaikld tuottajan kenalla tuomat nåytteet löydettyine bakteereineen Ja herklgysmåäriffksineerr. Raportteihin
kåyttajä voi halutessaan lisää lausunnon.

Maitonäytteistä laskutetaan norrnaalitapauksissa
tuottajaa. Systeemi tietää perustalcsat ja sen ettå
ensimmäinen nåyte maksaa enemmän kuin s€uraavat. Se osaa myös muuttaa penrstaksoJa Ja hinnoitella uudelleen, Jos tiettyå tukimusta ei ole tehty.
Systeemi tutkii myös onko perustutkimukset maksettu kåteisellå Ja näin ollen laskuttaa vain herklgysmääriryksistä. Sovellus tuottaa lasl,mt automaattisesti kåyttåJän määrittelemaltå aika\råliltå
kooten kaihlci saman tuottaJan nåytteet yhdelle laskulomakkeelle. Se laskee loppusummat, lisäå halutessa laskutusltsån, päivåå Ja numeroi laskut Ja lisåå oikean eräpävän. Erikoistapauksissa, Jolloin ei
noudateta perustaksoja, systeemi pyytåä kåyttajaa
antamaan hintaUedot erikseen.

Systeemiin on myös måäiritelty hakuJa eri kriteerein
esim. tuottajan, kunnan tai bakteerin mukaanJa se
tuottaa luvut myös viralliseen vuositilastoon, josta
selviäå löydet5rt bakteerit Ja niiden måiirä oman
kunnan/kuntainliiton J a muiden osalta.

Pitäå rnyöntäå, ettå projektin edetesså vastaan tuli
varsin pauon termeJä, Joita otro:n kanssa ihmeteltiin Ja kiitokseksi trlaaJalle mainlttakoon, ettå kukaan ei koskaan hermostunut rakentaJan ainaiseen
lrysymykseen "Hei, mitä tåå oikein tariroittaa w'D".
Systeeminrakentamisesta seurasi myös se, ettå
ruokakaupassa harkitsee keran jos tdisentdn Ja ettå maitoon on suhtauduttava aina suurellia kunnioltuksella.

Matjut Schreck
Ttetojen oidr.eettlswladen tarkasti kemtstt Taina

ldmon
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OPruSURVOMAANJA
SURVOSTELE

I

id,

Survo-ohJelmisto on Jo aikatsemmin monella taholla todettu tehokkaaksi apuväliheeksi myös opetuksessa. Erås ohjelmiston parhaita puoliahan on
sen avoimrlrs. Jokainen kåyttajå voi räåtålöidä
omaa välinettåån omlen tarpeidensa mukaan mieltkuvitusta apuna€ur kå)rttåen. OpettaJa vol näin hyödyntåå Survoa esimerkiksi ohJelmistokehtttlmenå.
Nyl$risessä muodossaan Survo-ohJelmisto, Jopa sen
supistettu Julkisversio, ta{oaa erinomaiset välineet
erimuotoisten opetusohJ elmien rakenteluun.
TlrnnettuJ a ovat toimituskenttten opetuskåyttömahdolltsuus Ja valmitt opetussuhrot mm. Survon laaJa
opetussa-rJa. Tämän lisåksi opetustarkoituksitn voi

tehdä vaikkapa hyperteksteJå, Joissa kåytetåän hyväksi vaihtuvia hysel$ arj estelmiå.

Yksinkertatsin tapa saada aikaan hyrpertekstl on
ehkå seuraava:

Perustetaan uusi ilffiffi#tö, esimerkiksi C:\TEKSTI,
TI, Jiohon
o_hon _talletetaan
talletetaarl kaildd'tåssä
vhtevdesså syntysrrntvtåsså yhteydesså
vät ffidffi$F$. Olkoor
Olkoon Juurt luettava teksti esim.
suunnitCltu tehtiiviil<si
Silloin ttimä
teksti talletetaan maini$iliiä"
t vaikkapa
nimellä TEXTI.EDT. MerkitsCmme tö
selitettävät sanat selvästl erottuvalla värillå, esim. punaisella (ässä painetussa tekstisså harmaa tausta).
Teemme samaan hakemistoon ffis$,fidfig.j
,
olle valttsenune kolmrkrrj armrsen tunnuksön,- öStm.
ffiQ.r K_ygglx!?Ilgptelmåå varten on tällöin talletettava ffii
enslnnähin hakusanatiedosto
KYS:EDT; scka lisälcsi tanrittava måårå selityksiå
sisättåviå $$
lffitt, Joiden nimissä g eåsimmäistå meildnä ovät IryS, esim. ITSOI.EDT,

J

KYSO2.EDT.. Jne.

Esimerkkinå voi tarkastella Survon yleisen lqyselyja{estelmän hakusanakenttåå komennolla: SHow
C:.\Q\EDQ sekå siitå töytJryillå osoitteilla eri selityskentflä.)
(

Halrusanakenttå I{YS.EDT voisl olla tiisså seuraavan nåköinen:.
f+

1, *saye kys

2 *5, L1
3*
it-'t

Hakusanalcentän toisella rivillå ilmoitetaan, minkå
rivlen vältstå löytJry haln-l sanoj en "osoiteluettelo".
Tåssä aahkosj a{ estykseen J årJ estetyssä luettelossa
tlmoitetaan, missä kentåssåJa mtllå nimellå kunkin
sana.n selitys on löydettåvisså. Selttyskentån sopiva
koko on noin 1OO rlvtå Ja hakus€ulaselityksfå Sina
voi olla vaihteleva måårå. Muutaman sivun hlperteksöå vastaavassa hakusanaluettelossa voi sanoJa
olla ehkå parilrymmentä, Jolloin selvitåan ehkå parilla selityskentållå, mutta halcusanoja voi olla patJol enenrmänldn Survon standardilryselyJå{estelr" r
måssä estmerkiksi yli 4OO hakusanaa"HalrusanoJa ei ole qyä kr{oittaa osoiteluetteloon
kokonaan, vaan alnoastaan alkuosa (entntååin g
merkktå) tai san€ln eri sijamuodoissa yhteinen vartalo.

Varslnaislssa sehtyskentisså {esim. kentåssä

KYSOI.EDTJ on sitten esitettävå hakusanoJen selitykset vapaassa J a{ estyksessä. Ke ntåsså lffSCI å EDT
on slten Jor[akin riveillå oltava sanan FftpgRTBKSTI selitys, Jolloin nämå rivit voisivat olla seuraavan tapaiset:
"

L2*

1"3 *s2

?

1-4 *HYPERTEKSTIT'hÄ

t,arkoitet,aan I eks E iä , j onka värite1 15 *Eyjä sanoja akt ivoimalTa .saa daan J,rsä tieEoa näistä
L5 *sano:sta . Akt,ivointi tapahLuu ase Et,amalla
15 *kohdistrn E,ämän ,sanan jonkin kirjaimen kohdal-le
1-7 *ja painamalJ,a peräkkäin näppäjme[ FZ ja FL.
1.8

*@END

19*

Rivillå 13 on sils hakusanakentån antama osoitetunnus: 52, seuraavilla riveillä L4-LT sanan selitys
ja tåmånJålkeen ri\rillä 18 loppua osoittava tunnuskoodi: @END

Kustakin hakusanasta, Joka on mainittu hakusanakentär luettelossa, on oltava edellisen tapainen
se-litys Juuri siinå toimituskentåssä, Jonka nimi (tai
olkeastaan nimen loppuosa) on luettötossa annettu"

Hlryertekstin toimimista varten on vietå srirryttåvå
vastaavaan Ssel$ ä{ estekrEåån. Tämå voi tapatrtua
komennolla OPATH C:\TEKSTI\I(YS Ja tahai3in paluu Survon peruslryseluJärJestelmåån komennöna
QPATTI

*

5 *XXXXXXXX
6 *I]AKEM O]- S1
7 *itYPER 01. s2
B *KYSELY 02 53
9 *TIEDOSTO 1- S4
1.0 *TOIMITCIS 02 ,95
lJ. * ZZZZZZZZ
O

C:.\Q\EDQ

Silrbrmrnen voidaan Jä{eståå myös monella eri tavoin tapahtuvaksi sukron välityksellä, esim. yksi Ja
93l!1_yleiselle suhropolulle talletettu sukrbperfre
FIY?ER.TIJT vol toimeenpa.nna tawtttavat hakämiston J a kyselyj arj estelmän vaihdot:

t2

*EuLsarre

hwer-on

{Eempo -1-} { init} {

*

dempi sukrotelinlikka antaa näisså asiolssa alvan
uusia mahdollisuuksta- On mahdollista luoda taustalla toimivia rakenteita Jotka huolehtivat tarvittavista siirffmfststå. Vahiita sukropaketteJaldn on
kåytettåvisså tällaisiin tarko ituksiin.

line start} {erase} {erase}

*DISK C:\TEKSTI{act,}
* { line s[arf ] { erase} QPATH C; \ TEKSTI \fys { act, }
* { line sfart } { erase }
* { tempo +1} { end}

*äuEsarze

hper-off
* {Eempo -J,} { ini|} t Tine sLart } {erase} {erase}
* {del sLa ck} { stack def aul t datapath}
*DISK {print, wl} {act} { line sEart} {erase}
*

save sys t,empaEh Wl}
{print,. wI}Q\angtacc} { line scart} {erase}
*{tempo +1}{end}
{

*QPATH

Survoa voidaan opetuksessa kaikenkaikkia€ut kåyttåå monilla eri tasoilla ja moninaisin tavoin. Seuraavassa esitäin vain erätä osittain omakohtaiseen
kokemukseen perustuvia vihj eitä.

Yksittiiisessä opetustapahtumassa, oppitunnilla tai
ha{oituksessa, opettaja voi kåyttåä Survoa apuvälineenå esimerkiksi siten, että hån valmistelee työkaavioita: toimituskentUä joihin on valmiiksi ki{oitettu Survon datataulukoita Ja aktivoitavia operaatiokåslgfiä sopivine täsmennyksineen tai valmiita
piirroskaavioita erilaisten kuvaputkella nähtävien
kuvien tekoon. Myös voidaan kåyttää valmiita sukroja, Survon ,omaart opetussa{aan sisiiltyviå tai
opettajan kenUes itse kehittämiå. Erilaisia valmiita
sukromalleja Ja sukropakettejakin on saatavilla.

Jotakin kiinteåsisåiltöisenä pysryåå oppikurssia
varten voidaan luoda laajempi opetusohjelmisto,
jolla on suunnilleen sama funktio kuin oppiki{alla.
Tållainen ohjelmtsto voi olla joko tåysin itsenåinen
tai Jonldn oppiki{an "l{ylkiänen". Ohjeknisto eroaa
kuitenlcin kfiJasta siinå, ettå se toimii dynaamisesti

sopivia suhroja hyväksi kåyttäen ja sillå voi olla hyperteksti-ominaisuuksia, niin ettå oppilas voi halutessaan saada esim. oudoille käsitteille lisäsehryksiä tai kuvallisia esityksiä. Laajan kokonaisuuden
luominen on tietenkin vaativa tehtävä. Eritylsesti
kokonaisuuden rakenteen selväksi hahmottuminen
käyttajälle (selväpiirteiset valikot) ja eri osien välisten yhteyksien toimiminen on tärkeää. Survon uu-

Opettajat ovat oppikirjan rinnalla perinteellisesti
tottuneet lcåyttåmåån onula ehkå aJankohtaisempaa opetusmateriaalia, Joka on räätålöity kullotsenkin oppilasjoukon rnitoilla. Kiinteå ohjelmisto
voidaan rakentaa sillå tavoin" ettå tållaista lisämateriaalia on helppo liittåå siihen Ja pävittäå tarpeen
mukaan. Voidaan aJatella esim. ettå hankitaan
aJankohtaista aineistoa oppilaista itseståän, Jota
sitten analysoidaan tarkernrnin. Tai Ja{estetäån
pieniä yllåtystestejä, Joilla tarkistetaan onko opetetut asiat omaksuttu riittåvän h5nrin.
Survolla tuettu opetus voi tapahtua mikroluokassa
opettaJan Johdolla kåyden yhdesså läpi esimerkkeJä, tai sitten oppilaiden voidaan antaa omatoimisesti kåsitellå niitä, Jolloin vastaantulevia ongelmia voidaan yhteisesti pohdiskella. Myös void.aan antaa
oppilaille ha{ oituksina erilaisia lryqpyksiå itsenäsesti pohdittavakst, Jolloin qrntyvåt raportit voida€rn
laitteistoista riippuen joko tulostaa paperille tai kerätå esim. låihiverkon palvelinkoneen kautta opettaJan ldyttöön.
Opetusohjelman voi laatia sillå tavoin, ettå oppilaskäyttåijrin ei tarvitse hallita Survon käyttöå, vaan
osata ainoastaan tekstin ki{oittaminen ja muutamat napin painallukset. Ja vielä enemmän: Survoa
opetuksessa käyttävån opettaJankaan ei vålttåmåttå tanritse osata kuin Survon yksinkerfainen peruskäyttö. Erilaisten opetusohJelman osien rakentelu
voidaan automatisoida suhrojen avulla siten, että
telmiset yksityiskohdat eivät aiheuta ohjelman laatijalle suurempaa vaivaa. Sitä enemmän haasteita
opettajan luovuudelle ja mielikuvitukselle antaakin
sitten itse opetuksen suunnittelu, käytettåvisså
kun on niin pa$on enemmiin mahdollisuuksia kuin
aikaisemrnin.

Jouko Manninen

YHorsr,"Yf ID rsr,"Y[IDrsr"YHD rsr,"Y[ID rs''"
Tiedoksi Sinulle, Joka et vielä ole Survo-Käyttäjåyhdistyksen Jåsen.

I

Survo-KävttäiåvhdisWs on toiminut vuodesta 1989 låhtien ohjefmis'tdn kåyttåjien, kehittäjien Ja markkinoijien

yhdyssiteenä.

Y-ledistys iåriestää rmosittain erilaisia koulutus-

Voit liittyå yhdistyksen Jåseneksi tekemållå ilmoituksen
yhdistyk-sen sihteärille täi maksamalla suoraan moden

ja kong-

ressitlfaidudksia, Joissa kåyttåjåt voivat tutustuä Survon
eri käyttömuotoihin ja ohiölmi-ston uusiin piirteisiin.- Yhdistys" toimii myös e?ilaisien Survoon liittWien sovellusjäseniät9n piirisså j*
ten ]a muun mätertaalin välittäjårlå -yhdistyksen
omasta
kädössäst oleva lehtt on esimCrkkl

Julkaisusta.
Jäseniå yhdistyksesså on tållå hetkellå 15O. Yhrdistyksen
vuosittaiiren Jåsenmaksu on 50 mk henkiilöjäseneltå Ja
5OO mk yhteisöjåseneltå"

993 J åsenmaksun (pankkiyhteystiedot ohessa).

Suno -KäJrttäJ äyhdlstys ry

Slhteerl:

MarJut Schreck
Måenrinne 11 O2L6O ESPOO
PUH. 9,0-422617 tai 9O-461538
FAX 90-435 43080

Pankklyhteys:
HSSP Tapiola 4OO22L-I 14343

tl
lryselyn J a postittaa vastauksesl lopussa olevaan osoitteeseen.

Nimi:

Osoite:l
'postlosoit+
Organisaatio:

I Ipostinumer+l

I

I

''

puhelin: lsol_*rr_

4

Mihln sovellutuksiin käyHit SURVOA:
Vastausvalhtoehdot: O = €lollenkaan,

I

,

|

5o6'_

3=useln,4=alna

a) tekstinkäsittelyyn lo_, I
c,
c) uastoanar)rysenin
tilastoanalyyseihin to_a_
lo_a_ I

e) grafiikan tekemiseen lo-e-l
g) muuhun lo , l, mihin: I

I

I =harvolyt,2= aikausein
b) laskentaan lo_o I
d) tietokantaohjemana lG4_
l*n_l
f) sovelluskehitömenå lo;r

Oletko tehnyt tai onko organisaatiossasi tehty Survoon ltittJMä
opetusohJelmia tai muuta opetukseen liitt) diä oheismateriaalia?
Kutnka palon Ja mihin tarkoituksiin:

Oletko tehnyt tai onko organisaatiossasi tehty työkalusukroja tai asiantuntijasovelluksia?
Kuinka pa{on Ja mihin tarkoitukstin:

olisttko kilnnostunut/olisiko organlsaatiosi kiinnostunut tehtyjen
apuvälineiden tarJoamisesta muille Survo-lviyttiijille?
Millå kustannuksilla?

Olisttko/olistko organisaatlosi kiinnostunut hankkimaan mulden tviyt&iJien tekemiå sovelluksta. Mille aloille Ja kuinka kiinnostunut. Vastausvalhtoehdot:
O = ei ldlnnostusta, I = Vähän, 2 = ldlnnostunut 3 = erittäin kllnnostunut
a) tekstinkäsittelyyn I o-r- |
c) tilastoanalyFseihin lo-s- I
e) grafitkan tekemiseen lo-sg) muuhun ls-s-|, mihin: I

I

b) laskentaan lo_r-l
d) tietokantojen hallintaan lo-sfl ohjelmiston opetukseen lo-r-l

I

I{åytUiJåyhdistyksen piirisså on keskusteltu sovellutusten vaihdonJa myynnin organisolmisesta, seuraavassa on muutamia lrysymyksiii erilaisten rraihtoehtoJen suotavuuet on esitetty våiitteiden muodossa, Joihln volt vastata oledestaJa tarpeesta,
rrasl samaa tai ert mieltå vättteesä: I = tåysin eri mieltå, 2 = vähän eri mieltå 3 = ei
kantaa 4 = rähän samaa mieläJa 5 = tiiysin samaa mleltä
Jokalnen volJårJestiiä sovellutustensa myynnin itse: I r--l
I{iiyttåJåyhdistyksen pitåist hoitaa sovellutusten vaihtoål 1-5- I
Sovellutusten m5r5mtl/vathto pttiitsl organlsotda kaupallisestt: I r-- I
TarJolla olevlen sovellutusten luettelo pttåtslJulkaista SURIIO.TLIT lehdesså: I t-+-l
Olisin valmis osalllstumaan ohJelmien myynntnJa valhdon organisointiin: lt--l
1

Mltä astoita haluaisit/organlsaatiosi haluaisl, että seuraavlssa
Tllastollisen ttetoJenkåsittelyn seminaareissa kåsitellåiin?

Mihin aihetsiin liitt) riä arLikkeleita haluaisit/ organisaatiosi
haluaisi j ulkaistavan s euraavassa SURVO.TTJT-lehdesså?
Oletko ltse tai Joku toinen organisaatiossasi kiinnostunut
kirJoittamaan seuraa\naan lehteen Ja mistä aiheesta?

Kiitokset vaivannåöstiisi

!

Palautus osoitteella:
Survo- ICiytUiJ äyhdistys ry
MarJut Schreck
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