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Pääkinroitus

Haluatko tekstinkåsittelyohJ elmalt,
J oka ko{ aa ki{ oitusvirheesi
samalla kun teet niitä ?

Kun nylryään hutkii tattokoneohJelmien mainoksia saa niistä sellatsen kårls-
tyksen, että helppokäyttöis1ys on Jokaisen ourinaisuus. Tämä vanrrasti alentaa
Jalotttelwan nåyttåJån paiselta. Monesti kanttaa kuitenldn mtettlå onko help-
ponäyttöislys sama rasia kuin htidellå tököttåmlnen Ja onko mainokslssa lu-
vattuJa veikkoJa edes tahdollista toteuttaa.

Yksi hryå vesimerkki onJuuri otkolukuotrJelma, Jonka pitåisi lölrtåå katkki pia-
novirheet Ja matnosten mukaan Jopa lamanaikaisesU hrn tåyttåJå ntttå tekee.
Tämähän kuttenldn. kuten kaikkl siedämme, on tåysin tahdotonta. Kun koras-
sa palseessa Ja ktireessä Joutuu laatimaan destrnerkiksi musUkoita, Jåå testiin
useln oikoluvusta huoltmatta harmilltrsia vihrettå. Munilla on talpumus tehdå
samoJa vihreitä toistamiseen Ja lyönilvfhJeet orat usein hyvin tavallisissa sa-
hoissa. Ihanasta suomerunieleståmme Johtuen ei mikåån oikolukuohJelma voi
paikallistaa vihJeelltsesti trrinottettuJa sahoJa.

Painoksiin lannattaa slls suhtautua krtittisesUJa mtettiä rnyös sltå, onko help-
ponäyttöistå Ja mielekåstå, että katldlle taitokoneella tehtåvllle eri rasioille on
oma ohJelmansa. Yhdellå ldwoitetaan testlå, toisella lasketaan Ja kolmannella
siiretåån. Tanrttsee stts nylqpuodin mukaan lopetella uselta Johdelmia aivan
Jokapävåtsten vöiden vuorittarniseen. Kun kalld<ea tåtå ikkunaJa akkuna vou-
hotusta hutkii ei voi kuin todeta, että maailmankuulu lausahdus on alvan rot-
ta.

In the beginning God said:
"Irt there be light."
And the light carne.

Later God said:
"L€t there be Windours."
And the hght went out.

Totmttusteerin lietteitå



Seppo Mustonen:

Sunron viimeaikaisesta kehityksestä

Survon kehttystyössä on tultu vaiheeseen, jossa ei liene enää jårkevåä kovin paljon
paisuttaa järJestelmån perusversiota, vaikka nylryisillä laitteilla ei esim. levytilasta
suinkaan ole pulaa. On mielestiini parempi tarjota erilaisia lisåpaketteja eri aihepii-
reistå, jotka otetaan käyttöön tarpeen mukaan. Silti perusversiossakin on tilaa
uusille tdeoille Ja toiminnoille.

MonimuuttuJarnenetelmät

Kuluvan vuoden aikana olen päåasiassa keskittynyt Sunron laajentamiseen tilas-
tollisten monimuuttuJamenetelmien alueella, vaikka se jo vanhastaan on Sunron
vankimpia puolia. l.a4lennus on syntynyt sen vuoksi, ettå olen kirjoittanut uutta
tilastollisten monimuuttuJamenetelmien oppikirJaa, joka tulee ilmestymåån vuo-
denvaihteessa. Tätå ldrJaa oheismateriaaleineen - koottuna levykkeelle - voi pitiiå
tyypillisenä Survon hyperteksdsovelluksena, ja se antanee mallia muille vastaaville
hankkeille.

Hypertekstin perusmateriaali koostuu tekstiä ja laskentakaavioita sisåltåviståi
toimituskentistå. Tåmä materiaali palvelee kahta rinnakkaista tarkoitusta. Ensin-
näkin siitå voidaan tulostaa valmiilla PRlNT-kaavioilla oppikirjan luvut PostScript-
kirjoittimella tai PostScript-tledostoiksi" Toiseksi esim. luennon aikana on mahdol-
lista "maalata" kuvaruudussa haluttu tekstiå, kaavoja ja kuvaviittauksia sisälkivä
alue muutamalla napinpainalluksella (apusukro) ja saada se nåkymååin kuvaruu-
dussa - ja samalla opetusheiJastimen avulla seinäillä - samassa ulkoasussa kuin pa-
perilla. Jålkimmaiisesså toiminnassa on luonnollisesti hyödynnetty Survon Ghost-
script-liitäntäå.

Kaiken tämån ohella materiaalia voi hyödyntåå oppimistilanteissa muuttamalla
esimerklden låihtöarvoja sekå toistamalla laskelmia ja simulointikokeita. Tutkimus-
tehtåviin taas saadaan valmiita laskentakaavioita.

Yleiseen käyttöön tulee olemaan saatavilla joukko uusia Survon operaatioita C-
kielisten modulien ja sukrojen muodossa sekä kaikki kirjan esimerkkikentät kirjan
sivuille viittaavine hakemistoineen. Ne on koottu pakatussa muodossa levykkeelle
SURVO 84C MULTI2. I-ettyke on kaikkien kiinnostuneiden vapaasti kopioitavissa.
Uudet toiminnat edeltytävåt våhintään SURVO 84C -versiota 4.-27

Seuraava luettelo kertoo ko. levykkeen sisåiltämistå lisäoperaatiosta ja -sukroista:

Operaatioita:
MAFIAL Mahalanobis-etåislyksien ja niihin liittyvien todennäköisyyk-

sien laskeminen
Havaintoj en luokittelu
Faktorianallysin reliabiliteettilaskelmat Lauri Tarkkosen
kaavoilla (Kimmo Vehkalahden tekemä ohjelma)
Moniulotteinen pienimmiån neliösumrn€rn skaalaus
Fakto riana$rysitu lo s te n vertailu (tran sfo rmaatio an alyysi)
erilaisin rajoituksin (kokeellinen moduli)
Matriisin sarakkeiden merkinvaihto "positiiviseen" suuntaan

CI.ASSI
RELIAB

I,,SCAL
TRAI{1

POSDIR

Sukroja:
/MNSIMUL
/cov
/MTEST-T2/1
/MTEST-TI2/2
/MTEST-COVl
/MTEST-COV2

Multinonnaahjakaumaa noudattavan otoksen luominen
Kovarianssimatriisi tiedostoista CORR.M, MSN.M
Hotellingin f-testi, yhden otoksen tapaus
Hotellingin ?€-testi, kahden otoksen tapaus
Kovarians simatriisin vertaaminen annettuun matriisiin
Kovarianssimatriisien samuuden testaaminen



/MTEST-SAMEMUTiT
/PCOMPR
/PCOMPCOV
/FCOEFF
/FTCOBFF
/TRANI-LEASTSgR
/TRANI-SYMMETR
/TRAN-I^STRES

/TRAN-SYI4TRES

/DISCRI
/CSCAL
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Multinorrnaalijakaumien samuuden testaaminen
Päriko mp onenttianalyysi ko rre I aati o matrii sista
Päiikomp one nttiana$ysi kovarian s sim atriis i sta
{aftoripistemäärien kertoimet (ortogonaaliset faktorit)
Faktolpistemäårien kertoimet (yleinen tapaus)
Transf,ormaatioanallryrsi (Ahmavaara.n alkuperäinen malli)
S5rmm etrine n tran sfo rmaatio anallys i
Tran sformaatioanalyysin re sidu aalie n ke s kivirhe iden
laskeminen simuloirnalla (Ahmava€rran rnalli)
Tran sformaatioanalyysin re sidu aalie n ke s kivirheide n
laskeminen simuloimalla (symmetrinen malli)
Erottelu analyysi (erotte lumuuttuj ien las ke minen)
Klassinen moniulotteinen skaalaus

Kosketuslaskenta

Sukrotekniikan edistyessä myös numeerisen laskennan alueella (laskutoimitukset
suora€rn sukromuistissa) kosketuslaskennan (touch mode) merkitys on saattanut
lievåsti vähetå. Silti etenkin kertaluonteisissa, toimituskentåssä valmiina olevilla
luvuilla tapahtuvissa laskelmissa kosketuslaskenta tarjoaa edelleen suorimmat tiet
tuloksiin.

Koska monet kåytfiijät_eivät tunnu.löytiineen nåitii mahdollisuuksia, olen päät-
tänyt nostaa kosketuslaskennan houkuttelevuutta liittiimållä sen kupeeseen pari
uutta toimintamuotoa. Kummallakin _ql -ry-Uä ollut vaatimattomat eåeltåiåinså jo
SURVO 76:n toimittimessa vuodesta l98O lähtien.

Ensimmti{nen uusista toiminnoista antaa mahdollisuuden poimia toimitusken-
tåstå kosketuslaskentatilassa (siis F3-painalluksen jålkeen) yksittaiisiä sanoja,
l9k91a, merkkejä sekå rivejl ja rivinosia valittuun tekstitiedosloon peråkkziisilsi
riveiksi. Kyseinen tiedosto valitaan aktivoimalla toimituskenttåän ti4åtett, tiedos-
ton nimi (kosketustilassa) napilla D. Jos D potkaisee tytljää, tiedoätoksi valitaan
TOUCH.DC senhetkisellä Survon datapolulla. Tiedoston aikaisempi sisiiltö ei
tuhoudu, vaan uudet poimitut tiedot tulevat aikaisempien jatkeeksi. Sisfutö tuhotaan
tarvittaessa esim. FILE DEL TOUCH.D0 -komennolla. Eri objektien poiminta
tapahtuu seuraavasti:

W poimii kohdistimen osoittaman sanan tai luvun,
B poimii kohdistimen osoittaman merkin,
E poimii rivin loppuosan kohdistimesta låihtien,
A poimii rivin alkuosan kohdistimeen asti.

Huomattakoon, ettå niiin aktivoitu tieto saadaan myös tulostetuksi toiseen paik-
kaan toimituskentiissä napilla =. Tåstå riippumatta, mikzili keriiilytiedosto on valit-
tu D-napilla, napeilla W,B, E ja A aktivoidut tiedot tallentuvat 

-tahan 
tiedostoon.

Tietojen kerälytoiminnasta 
-9n hyptyä sekå tekstinkåsittelyn ettå taulukkojen hal-

linnan alueella erit5risesti silloin, kun poiminta tapahtuu epäsystemaattiseiti. poi-
mittua tietoa hyödynnetåån enstsijaisesti LOADP- JA SHow-komentojen avulla.

Toinen uusi toiminta on ns. matomoodi (worm mode), Johon siirrytäån kosketus-
tilasta WORDS- eli alt-F2-napilla. Tzillöin kohdistinta liikuteltaesÄa nuolinapeilla
kohdistimen kulkema reitti mååirittelee madon (eli kosketeltujen merkkien j'önon)
siniseksi vä{ättynä. Kun sitten painetaan WORDS-nappia toistamiseen, matoa voi
4k"? kuljetglla toimituskenässä nuolinapeilla mihin suuntaan tahansa ja vaikka
kuinka mutkitellen. Mato saattaa kulkiessaan v:iliaikaisesti peittåä kentåsiå olevaa
muuta tekstiä, mutta kenkin sisåiltö ei siitå muutu. Kuitenkin painamalla nappia =
madon senhetkinen_-olotila (myös v,arjomerkit) tulostetaan toimituskenttiiån. Kulie-
tusta saatetaan edelleen jatkaa, Jolloin madosta on tehtåivissä mielivaltainen määrä
kopioita. Mato saadaan vaihtamaan suuntaansa kuljetuksen aikana napilla R. Kun
kolmannen kerran painetaan WORDS-nappia, palataan takaisiin kosketustilaan.
ENTER-nappi palauttaa toiminnat missä vaiheessa tahansa talaisin normaaliin
kirjoitustilaan. Kuvaruudun alimmalla rivillä nälryy toiminnan aikana tarvittavat
ohjeet.

Matomoodia ei ole tarkoitettu kovin vakavasti otettavaksi. Loin sen aikoinaan
SURVO 76:een näyttiiåikseni, että Survon toimittimesta on muuhunkin kuin
"alkeelliseen" tekstinkäsittelyyn. Jos matojen luikertelu tuottaa jonkin verran
hupia, se on täyttiinyt tehtävånså, mutta uskon siitui kyllä olevan hyötyä todellisessa
tekstinmuokkauksessa ja opetusohjelmien teossa.



Sukrolsta

Sukrojen hallinnasta ja otrjelmoinnista ei ole paljonkaan uutta kerrottavaa. Töivoi-
sin yhä useamman Surwon kåyttåjän oppivan hyödynkimåån sukrotekniikkaa
omissa töissåän. Varsinkin toistuviin työrutiineihin itse laaditut sukrot tuovat run-
saasti helpotusta.

Näppriinsukroissa ("Mukroissa") , siis nimeltäåin yhden merkin mittaisissa, jotka
mukavasti aktivoidaan napeilla PREFIX M <merkki>, saattaa tulla nimien osalta
påallekkåisyyksiä, kun kåyttåijåt tekevåt niitå omiin tarkoituksiin. Yhteen alihake-
mistoon sijoitetun työkokonaisuuden yhteydesså tåmå ei ole ongelma, koska siinä
tanrittavat sukrot voi siJoittaa s€rmaaln hakemistoon.

Jotta kåyttåjå voisi rauhassa kehitellä omia sukrotyökalujaan, on perustettu
uusi näppåiinsukrotyyppi. Sukron, jonka nimi on #X (eli tiedostonimi #X.TLfD voi n5rt
aktivoida paitsi komennolla /#X myös nåppåiinyhdistelmällä PREFX N X . Trillaisia
"Nukroja" ei tule olemaan lainkaan Survon yleisten sukrojen joukossa, vaan jokai-
nen käyttåjä voi tehdä niitä mielensä mukaan.

Nukrojen etsinäjåirjestSrs on tåsmälleen samä kuin muidenkin sukrojen, siis
ensisijaisesti oma datahakemisto, sitten sucropattr-parametrilla SURVO.APU-
tiedostossa osoitettu hakemistoJa lopukst va}iiohakemistot .\S ja .\TUT.

Hakemistoon .\S on lisätty viimeksi mukrot W ja V, joiden tehtävät ovat sukua
toisilleen. Niillå, jotka kåyttåvät Survoa monipuolisesti, on yleensä useita samanai-
kaisia töitå kåynnisså. Täl1öin tulee esiin tarve liikkua helposti esim. eri hakemis-
toissa olevien töiden valillå.

Mukro W antaa mahdollisuuden vaihtaa toimituskentästä toiseen tai jopa
useampaan tietyssä jåirjestyksesså näppåiinyhdistelmållå PREFX M W . Ensin työ-
hön osallistuvat toimituskentät tulee nimetii esim. aktivoimalla komento

/W C:\TYÖI\OSAI C:\TTÖl\OSA2 D:FIAKEMISTO .

Kun sen Jälkeen painetaan nappeJa PREFIX M W, saadaan aluksi aktiiviseksi toi-
mituskenUiksi C:\TYOI\OSAI . Tåmåin kentån kanssa t5röskennellåån normaalisti
ja talletetaErn se mahdollisten muutosten j-åilkeen. Kun mukro W aktivoidaan toisen
kerran, aktiiviseksi kentäksi tulee C:\TYÖl\OSA2. Tätii seuraavalla kerralla vali-
taan kenttå D:HAKEMISTO ja tåmåin jalkeen uudelleen alusta C:\TYÖI \OSAI jne.

W-mukroa voi kåyttåå myös ytrden ainoa kentån kera siis aktivoimalla esim.

/W E:ALKU

jollotn joka kerran, kun painetaan nappeja PREFIX M W, saadaan aktiiviseksi kimä
valittu kenttii, oltiin sitii ennen missä tilassa tahansa.

Mukro V on tarkoitettu samanlaiseen toimintaan kuin W, mutta se toimii valik-
koperiaatteella. Valikkoa ei tarvitse erikseen muodostaa, vaern se syntyy luonnolli-
sella tavalla tarpeiden mukaan. Aluksi valikko on tytrjä. Uusi työ liitetiiån valik-
koon yksinkertalsesti siirt5rmäIlä johonldn ko. työhön liittyväån toimituskenttiiån,
joka on talletettu ensimmäsellä rivillä olevalla SAVE-komennolla. Nyt painetaan
näppäinyhdistelmåä PREFX M V , Jolloin nylryinen kenttä tilapeiisesti sfiäytyy ja
kuvaruutuun ilmestyy seuraavan kaltainen valikko

Llst of current Jobs

O. Sl Pävitys, kirjeenvaihto C:\S\ 4 I t I
l. INDEX Arkistoituja levykkeitå C:\Z\ 4 I I I
2. INDEX ,SYksyn 1994 opetus C:\TEHO\ 6 I I 1

3. KEHIT Survon viimeaikaisesta k C:\ARK\ 5 I I I

Add current Job by 'A' or select another by #. D=Delete. X=Return

Painamalla nappia A nylqpinen kenttii lisätäåin viimeiseksi tåhåin listaan. Painamal-
la jotain numeronappia (tässå vaihtoehdot O,1,2 tai 3) nykyinen työ unohdetaan ja
tilalle otetaan valittua numeroa vastaava. Listasta saa töiä poistetuksi napilla D.
Napilla ENTER palataan takaisin nykyiseen työhön.
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Valikosta nätryy numeron peråssä toimituskentäin nimi ja siihen SAvE-rivillå lii-
tetystii mahdollisesta kommentista 24 ensimmåiistå merkkiä. TZtmån jåilkeen maini-
taan tiedostopolku ja kohdistimen koordinaatit. Kun siis valitaan jokin vaihtoeh-
doista, nålryville tulee kentästå juuri se kohta, josta kenttä liitettiin listaan.

Mukro V ei missääin vaiheessa kajoa itse toimituskenttiin eikä myöskåån talleta
niitå automaattisesti. Tåmå jåä edelleenkin käyttäjån vastuulle. Se vain ylläpitiiä
työlistaa, joka oletusarvoisesti on tekstitiedosto SURVO,JOB Survon oletusdataha-
kemistossa (siis esim C:\E\D). Jos tiimä ei kelpaa, käyttäjä voi nimetå oman tie-
dostonsa rivillå Jobfile' tiedostossa SURVO.APU . Survoistunnon aikana ko. tiedos-
to on vaihdettavissa toiseksi esim. komennolla

SYSTEM j obfi le=E : \APPL\TYÖT.TXT

Näin käyttäjällä saattaa olla useita työkokonaisuuksia samassa koneessa.
Vaikka V on uusin tulokas mukrojen joukossa, olen mieltynyt sen kåyttöön. Toi-

miessani peråikkän eri sovelluksien kanssa liikkuminen niiden vålillå on todella
vaivatonta. Itse valikon påiivittåminen sujuu automaattisesti työnteon yhteydesså.

SURVO 84C:|tÄ trhty kuvitus nåytlÄå, mitcn tcråvåå iålkcå synt}ry, kun tuloslWtåÅkuus on 600 PbtGttå tuumffa'



Seminaari kokoontuu perinteiseen tapaan tiistaisin klo 16-18 tilasto-
tieteen laitoksen mikroluokassa (Unioninkatu 37, käynti Snellmaninkadun
puolelta). Syksyn ohjelma on seuraava:

4.lO Survonviimeaikaisestakehityksestä(SM)

11.10 (klo 13-20) Koordinaattipotrjaiset kartat - tilastotieteen uusi
ainutlaatuinen työkalu? (Dos. Erkki Vauramo, HYKS)

18.10 Regressioanalyysin tulosten kehittely sukrotekniikan avulla
(Dos. Simo Puntanen, TaY)

25.1O Dynaamisia sukrosovelluksia graafisella näytöllä
(Prof. Jouko Manninen)

Survo-Käyttäjäyhdistyksen jäsenten tekemien ohjelmien j a
sukrojen esitrely (SURVOTUT I -levyke)

8. 1 1 ToPoS-ohjelman esittely. Karttojen hyväksikäyttäminen
tilastollisessa mallintamisessa (VTL Timo Pekkonen)

Faktorianalyysitulosten vertailuun liittyviä tilastollisia
ongelmia (Marco Varjus)

Tarkkosen reliabiliteettimittoj en tilastollisia ominaisuuksia
(Kirnmo Vehkalahti)

29.11 (Huom. klo 13-18) Esitysgrafiikastajajulkaisujen laadinnasta.
Useita eri alustuksia ja valmiiden sovellusten esittelyjä.
Osanottajat voivat tuoda mukanaan Survolla tekemiäåin kirjoja,
monisteita, raportteja, postereita, graafisia esityksiä,
kuvaruutukuvi a, animaatioita, opetusohj elmia j ne.
Yli puolen tunnin mittaisista esittelyistä on hyvä ilmoittaa
etukäteen allekirj oittaneelle.

Tilaisuus jakgu klo 18 jälkeen - jos mahdollista - vielåikin
vapaamuotoisemmin Survon Käyttäjäyhdistyksen isännöimänä.

24.9.1994

Seppo Mustonen

1.1 1

15.11

22.N|



Kurssi on tarkoitettu Survon perustoiminnat hallitseville, jotka haluavat
parantaa taitojaan eri käyttömuodoissa. Kurssi rakentuu useista erillisistä
jaksoista, joita voi seurata mielenkiintonsa mukaan. Toimintojen esittelyn
ohella on tarkoitus keskustella eri ratkaisu- ja työskentelytavoista myös
osanottajien tuomien esimerkkien pohjalta.

Kurssia voidaan myös käyttää 4 opintoviikon laajuisena erikoiskurssina
tilastollisen tietojenkäsittelyn suuntautumisvaihtoehdossa. Suoritustavasta
sovitaan kurssin aikana.

Kaikki tilaisuudet pidetåiän tilastotieteen laitoksen mikroluokassa
(Unioninkatu 37, käynti Snellmaninkadun puolelta) torstaisin klo 13-17.

29.9 Toimituskentän yleinen hallinta, tekstienjataulukkojen käsittely

6. 10 Sukrojen käyttö jalaadinta

13. 10 Sukrojen ohjelmointi

20. 10 Havaintoaineistojen siirto Survoon ja suurten aineistojen
käsittely

27 .I0 Editoriaalinen laskenta ja kosketuslaskenta

3.1 1 Marriisirulkki

10. 1 I Grafiikka

17 .Il Julkaisujen teko

24.II Tilastollisten ohjelmien teko sukroina

I.l2 ESTIMATE-operaatioja muita vaativampia tilastollisia
toimintoja

8.12 Survon laajentaminen eri keinoin

24.9.1994

Seppo Mustonen
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SURITO 84C - ja SURVOS -ohielmistojen
hinnasto l.lO.1994-

suRvo 84c
Htntaan sisåIt1ruåt t€fkH optiot (sits oikoluku, HP-piirturituhl,
FostScript- J a Canon-tulostus) .

Pysfrvä kåyttöoikeus:

1-5 kpl a 5.5OOmk
6-10 kpl a 4.950mk (-1O%o)

1 1- 15 kpl 
^ 

4.4OO mk (-2Ua/ol

16- kpl a 3.850mk (-3O%)

Påiivitys

verslosta l Jo( 4.OOO mk
versiosta 2.>e< 3.600 mk
versiosta 3.to( 2.9OO mk
versiosta 4.)o( l.BOO mk

Oppilaitokset, yksittåiset tuthdJat ja opisketiJat 3.OOO mk
Priivitys 1 . 2OO mk {låtrtöversiosta rltppumatta}

SURVO 84C -vetrkkoversio

Vuoden rnittatnen kåyttöoikeus :

9.5OO mk + Jokaiselta verkkoon lmr.lluvalta työasemalta 5OO rnk"

Oppilaitokset:
3.2OO mk + Jokaiselta verhkoon ln:uluvalta gröasemalta L7O mk.

suRvos
Koulukohtainen pys)rvå kåyttöoikeus :

SURVOS+ 5.5OO mk (m=3O r=lOOO)
SURVOS ++ 6.700 mk (m=lOO n=lOOO)

SURVO-klrJa
sisåiltåå SURS/OS-J ulldsversion lerykheet 32O mk

JåiUeenmyyjät

ComPetit Consulting Oy (Ma{ut Schreck)
Måenrinne 11, O2L6O Espoo, puh. gO-4S2 lgSl
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SURVO ] SIHTEERIN SILMIN

Alun lnnostus

Ohn vuonna 1991 uuden uutukatnen Survon kåyt-
tää Ja kotfkapalcan ka$avelkon sanoJen mukalsestt
punakha, hanat*a Ja tanalcka.

Yfrtetstyö Survon kanssa alkoi pomon mååråykses-
tä peruskurssllla, Jossa kuulin, ettå työnantajan ra-
halltsen panostuksen ansiosta olen samantten
kåyttåJ åyhdrsfyksen J åsen. Nitnpå työpöydålleni pa-
ri påtvåå myöhemmin tupsahtt Survo.tut lehti. I€h-
den senkertaisen pääkfrJoituksen aJatukset innoit-
ttvat sen verran, ettå en malta Jåttåå kommentoi-
matta tekstiå näin J alldj ättöisestlkin.

Påäki{oittaJa olt sttä mteltä, ettå Survo antaa skaa-
laetuJa eli välrentåå persoonat5rövolmaa, koska on
tehokas. Minulla on totnenkin näkökulma.

Sunron kåytön kehltystä

v.-85 työympäristössäni tehtttn raportti talouden
seurannasta yhden Survo-henktlön Ja yhden llrijy-
l$mähenkilön voimin. Vtist vuotta myöhemmin ra-
pgrut (nritå lienee ollut 4) tehtiin ne{ån Survo-hen-
hilön volmin + lisähsi nelJå tutkiJaa påivitti omat
vastuualueensa. Tulos oli måiirällisesti suurernpi
kutn v.-85 Ja totvottavastt myös laadullisestl. Tässä
lienee kåynyt niin että nrokahalu kasvoi syödesså.
Eli, kun oll hyråt välineet, tuotos ltsåäntyi Ja laatu
parani. Mutta et se persoonatyövoimaa våhentånyt,
ei slnne påtnkään. T!övotma lisåånqd, onneksr.

Sunron valkeudesta

Totseksi pärilrr{oittaJa pohdtskelt vuonna lggl, ettå
Survolla on mentaallnen este vaikeudessa. Minun
mielestillt on lryse vain aJasta. Kun oppii tunte-
maan Suryon, huomaa myös osaavansa hyödyntåä

sitå. Eräs sly luuloon Survon valkeudesta saattaa
olla sllnå, ettå vanhat kåyttåJåt antavat mteluusti
ympärtstönsä ymmärtäå mtten erinomatsia valn he
ovat hallttessaan tälhrsta laaJaalatsta ohJelmaa, Jo-
ta vätrempthoksaiset eivåt ikilrä tule oppimaan.

Sunro-osttnlste

En ole tletenkään niin nalvi, ettå uskoisin olevani
Survo-vlrtuoosi samassa aJassa kuin opin hallitse-
maan WP:n. Nåyttåå kuitenktn vahvasil siltå, ettå
ennen elåkkeelle siirtymistä olen oppinut päivittå-
måån dataa Ja tekemääl tiedotsta tauh-lkbtta. Li-
säkst osa€m tlahduttaa itseäni Survo-sovelluksem-
me nrutukuvllla.

Suryo-brl$eerausta

On fantasttnen tunne lmn parilla näppåirmen pai-
nalluksella oman mihron ruutuun piirt5ry suhdan-
ne-ennusteet värilltslne käppyröineen. Joku muu-
han ne sinne on tietty suunnitellut, mutta minå
saan rhailla tulosta, kun osaan painella oikeita
funktioita.

Huomaan nyt myös ltsessåinikin vanhojen käyttä-
Jien bd{eerauksen halua, Josta edellä moitisirelin
vielå vanhempia kåyttäJiä. Kutsun nået hyvin mie-
lelläni asiaan vihldjrtymättömiå työtovereila ympå-
rilleni katsomaan kuinka ruudulle siunaantuu ra-
h amarhkinakehitystå kuvaavat kuviot.

Hassua, mutta naapuri tässä månnå vltkolla ehdot-
ti, ettå kååintäsin kuva:rrutuni ylösalaisin kuvia
katseltaessa. olisi kuulemma mukavampi katsella
ntinpäin kuvia kuin n5rt, kun karkh kåppyråt ovat
J atkuvastl menossa alas helvettiin.

Helena Lauttanen
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NAYTTOA VAI MUSTAA VALKOISELLI\?
Suuri suomalatnen lifkepanldri slirsi kaikki henhrt-
lökuntattedotteensa såhköpostiin. Tledottetta syn-
t)ry vuoslttain noin 7OO kappaletta Ja nitden keskJ-
pituus on 2,5 arkkia, Jakelu 22OO. Siirron seurauk-
set ovat tietysti moninaiset. Enslnnäkln, Jos ku-
kaan ei ottaisi tiedotteista koploita, sååståist pank-
kd vuosttasolla 385 metrtå korkean pinon A-nelosia.
Suomen paperiteollisuuden olisi ryftå olla huolis-
saarl. Totnen suora seuraus on nåyttöpååtteeltä lu-
kemtsen lisåäntyrnine r1.

JrirJestååin kaikkf ne henkilöt, Jotka ovat Joutuneet
tietokoneiden kanssa tekemislln vasta keskt-tlrälst-
nå, ovat olleet sitå mieltä, ettå nåytöltå lukeminen
kåy hitaasU Ja vaivalloisesti Ja erit5risesU tekstln
ymmårtäminen Ja muistaminen tuntuu olevan han-
kalampaa näytöltå lnrin paperilta.

Perehtyessåni asiaa käsitteleviin artikheleihin Ja
tutktmuksiin totesln, ettå sekå nåytöltå lukemisno-
peutta ettå muistamtsta on tutktttu yllåttävån vå-
han Ja ettå tutktmukset ovat tulokstltaan osittaln
ristiriitatsta. IJsein ntisså pilklståå selvåsU laiteval-
mtstaJan taf ohJelmistotalon taloudelltnen ketun-
hfurtä.

Kevååillä 1993 tein suhteellisen laajan selvityksen
nåytöltå Ja paperilta lukemisen eroista. Mukana oli
92 atkn ammattilaista eri laitevalmistaJilta, otrjel-
mistopityksistä J a TKK: n laskentake skukse sta.
Kontrolliryhmåinä mukana oli lukion ensimmåisen
ja toisen luokan oppilaita.

Kokeessa mukana olleet lukivat kaksi kolrnen slvun
mtttatsta teksttå tolsen papertlta Ja tolsen nåytöltä.
Survon LUE ranlckeerasl molemmat teksttt 59:ään
elt luettamudeltaan sanomalehUteksttå vastaavlksl,
tosin låtremmåksi tledeteksttå kr.ltn lastenlehtiteks-
Uå. Kåytannössäkin teksUt vastasivat totslaan; pa-
perilta lukien kumpaahin tekstiå edettiin samalla
vauhdilla. Lukemisen lisäksi kafkkf osalltstuJat
tåyttivät lqyse$omaklre€rl, jossa kirJatdin UetoJa
sekä tietokoneen kåytöstå että lukemiseen hftt5Ms-
tå asioista.

Lukunopeus

Kokeilun tulokset olivat osln yllåttåviå Ja ennahtrro-
odotukststa poikkeavla" Wättåvtå tuloksta oli kar-
ken karkkraern ne$å. Lukunopeuksten erot näytöltä
ja paperilta lukien olivat odotettua pienemmät,
nåyttöpååtteeltä mulstetttln luettu yhtå hyvfn, osils
Jopa paremminkin kuin paperilta. Tottuminen nåyt-
töpäåtetyöskentelyyn ei vauhdittanut nåytöltå luke-
mista. NeUånnes kokeeseen osalltstuJista lukt yhtå
nopeasti paperilta Ja nåytöltå.

Aikuisten peruslukutaidon paras mittafl on luku-
nopeus. Suomalatsten lukunopeus vathtelee Jonkin-
verreln alle sadasta sanasta mlnuutlssa hlukan yh
kolmensataan s€rn€ran. Nåytöltå luettaessa teksil on
pystysuorassa asennossa Ja papertlta luettaessa

vaakatasossa Ja Juuri tårnän katsotaan yleisen kå-
sttyksen mukaan vaikuttavan lukemiseen. On lar-
tenkln olemassa parikin tutldnnusta, Jossa tåtå
sethhaa on tutkittu. Kumpikin pååtyi samaan tu-
lokseen; papertn asento el vatkuta mfnåän tavoin
lukernisnopeuteen. Tämå rnerkinnee myös sitå, et-
tei nåytön asennofia voida selittåå eroJa lukuno-
peuksissa. Syiden tåytJry löytyä Jostain muualta.
Nåyttöpååteellå tekstt muodostuu erl tavalla kuin
paperilla Ja se valkuttaa lukemtstapahtumaan. Eron
pienentårntseksl prtåå vatkuttaa nåytön laatuun Ja
sen muthtn ominaisuuksiln. Mutta ennen tämän
seikan pohdintaa vielä muutama sana kokeilun tu-
loksista lähtnnå atk:n ammatttlaisten kannalta.

Kokeeseen osalltstunelden keskt-ikä oli 40 vuotta,
naisia heistå oli 45 o/o Ja atk-kokemusta oli keskim.
13 vuotta. T!öpäivåstå lukemiseen kåyteffirn kesht-
määrilr 3 tuntia 15 minuuttia, Josta nåytöltå luke-
mista oli låtres kaksi kolmasosaa. Ikhta paitsi
kaJkld kägtfvåt såhköpostta såånnöllisesil.

Lukunopeuden kesklanro paperilta lukien olt loo
sanaa mlnnuttssa Ja näytöltå 143 s€uraa. Paperilta
luettitn kesldrn. 16 06 nopeammin. Ero saattaa tun-
tua pteneltå, mutta on kuttenkrn merldtsevä. Jos
keshimååråinen 2 tunnin 15 minuutin näyttöpåäte-
lukeminen korvattaan paperilukemisella, oo \ruo-
tuinen såästö yhden henkilön kohdalla noin TO
tuntia.

f,ukunopeus vaihteli tåssä tutkimuksessa nåytöttå
lukten 83 245 sanaan Ja paperilta 8T 2ö1 sa-
naan mlnuutissa. Nåytöltå nopeammin lukevien
tcymmenen kårki lukt näytöltå keskcmåårh 15 a/o

nopeamrntn kutn paperllta. He olivat yhtä lukuu-
nottamatta karkkr kesktrnåärästå hitaampta pape-
rtlta lukrJolta. Paperllta nopeammtn lukevlen l$rm-
menen kärld etent papertlla 4O 96 vauhdrkkaammrn
kuin nåytöUä. Nämå lcytrrrnenen olivat kaikki sel-
våstt keskimåårästä nopeampta paperiltalukiJotta.

Mutstamfnen Ja lrmmärtämlnen

Totnen Ja ehkå tårkeårnpi puolt lukemlsessa on tte-
Ustr tekstln mulstaminen Ja ymmårtämlnen. Kokei-
lussa Urdytttin mtttaamaan vain teksttn mulsta-
mtsta seltsemållå monlvahntakysymyksellå. Nåyttö-
päåtelukemtsessa prdetåån yleisesti ongelmalhsim-
pana h-letun teksttn mulstamlsta, monet malnttse-
vat myös kokonalsuuhsten hahmottamisen vaikeu-
den.

Saadut tulokset eivät tue tåtä näkemystå, sillä am-
mattilaiset muisövat nåytöltå lukemansa Jonkin
verran paremmtn kuin paperllta. Papertlta mutstet-
tltn kesldmåärrn 4,4 ja nåytöltå 4,8 tcysyrnystå ot-
keln. Ohetsessa kuvlossa on esitetty katkkien ko-
ketlussa mukana olletden ammattilaisten lukuno-
peudet Ja oikeat vastaukset" Vertailun vuokst tot-
sessa kuvlossa on esttetty lukiolaisista sarrrat tte-
dot.
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Neliön leveys = Oikeat paperilta Neliön kofteus = Oilceat näytölä
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uttä pttätsl tehdä?

Koketlun tulokset antavat alhetta muutamlh poh-
dtntolhtn nåyttöpååtte eltä lukemtsen ongelmtsta.
Nåyttåå slltå, että papertn Ja nåytön eroJa votdaan
atnaldn Jon}Cn verran ptenentäå suhteelltsen vähål-
sillå totmenpiteillå.

\zksr tillalnen alue on ergonomia. KåyttåJå voi ttse
valkuttaa lähtnnä herJastuksrin Ja nåytön asentoon.
HetJastava valo on stlmtlle katkkeirr rastttavlnta, Ja
stksi nåyttöä et saisl asettaa esim. ikkunan vastal(-
katselle selnälle. Kuvallislssa ttetokonemalnokstssa
on päåte useln stJottettu keslmsyksrkön påälle. Tä-
må on ehdottomastt huono pathka. Nåytön tutist ol-
la pöydån ptnnalla tat rnleluummin suorasta katse-
lIrJasta noln 2O astetta alaspäio,

Håmmäst5rttävåä oli myös se, ettå 4O oloammattilar-
sista piu parhaana yhdistelmånä tumme pohjaa ja
vaaleita ld{aimia. Tällainen negauMkuva rasittåa
silmtå. Lliart suuri tai liian pienl kontrasti taustarr
Ja ki{alnten vältllå on myös pahasta. otkea kont-
rastisuhde on 5-15/L. Lukiessa silmåt tekevåt pie-
nen pientå hrkeftå myös' pysåtrtyneenå ollessaarl.
Se on enemmån värinåå kuin varsinaista liikettå.
Myös nåyttö väretlee enemmän tar vähemmåri. Näi-
den katrden totststaan poikkeavan vårtnån kohda-
tessa synbry stlmtå rasittava tnterferensst-ilmiö. Tå-
må_ gngelma on potstrrmassa tarkkuusnåyttöJen
myötå" Jos nåytön virkistystaaJuus on To - ioo
llz:n våll[ä, rastttaa nåytöltå lukeminen silmtå vå-
hemmfu kuin neonvalossa lukeminen.

Nåytöltå luettarruutta voidaan parantaa myös kirJa-
sinvalinnollla. Suhteellinen kirJasin on nopeampaa
lukea kutn lts. tasavälinen kirJoitus. Sarnoin anU-
altastng fonttt parantavat luettavuutta. Asiantuntu-
Jat kåyttåvåt ntistå nimitystä "suttu fontit". Se mer-
hiitsee sltå, että kl{ain et muodostu vain mustista
pisteistå, vaan lddaimen reuna on vaalean harmaa
Ja värl turnrnenee oiklmhiuaa. vain ld{aimen kes-
kus on musta. Tallä pyst5rtåän vähentämään edellä
maintttu a inte rferenssi -tlmi ötå.

Neliön leveys = Oikeat paperilta Neliön korkeus = Oikeat näytöltä
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Ikiken kathldaan kokeilusta saadut tulokset osoit-
tlvat, ettå suurln ongelma näytöltå lukemtses.sa löy-
t)ry kåytt4llen asenteista. Papert on tuttu Ja turvalii-
nen välne. Nåytöltå lukemtsta verrat€ran atna pape-
dlta lukenrlseen. Ikrktd potklreat asiat tun-tuvat
olevan pahasta. Tästä osoltuksena on mm se, että
ne$å vttdestä ammatttlatsesta fknoitti ottavansa
yleenså prtnun luktessnan pidemptå tekstEå.

Samaan kategoriaan voidaan laskea kyseMomak-
keessa usein esilntynyt toive suuremmibta iraytöis-
tä. Yleinen toive oli vähintåån LT tuuman, rnie-
luummln A4:n kokoinen. Kuitenkaan tiedossani
olevien tut}dmusten mukaan ei ole olemassa viittet-
tä siitå, että suuremmalta nåytöttä lukeminen olisi
nopeampaa tai ymmärtämtnen parempaa.

Nämä totveet Ja uskomukset osoittavat mieleståini
selvästi monien kåyttryien tunneperäsen suhtautu-
misen nåytöltä lukemiseen. Tämån talcia pitäsi
atk-koulutuksessa ehkå ldrnnittåä enemmän huo-
miota inhimitlisiin tekiJöihin. Toisaalta tulevat tut-
lcimukset kannattaa kohdistaa nåytöltä lukemlsen
erit5rispiirteisiin.

Tällaisia asiotta ovat rnrn. layoutin Ja rivin pituuden
vaikutus, "skrollaus" vai nåyttö kerrailaan? Mikå on
värien merkltys? onko luettavuudella sama merki-
tys 1åytöllå kuil paperilla? Kysymyksiä on paUon
Ja oiketta vastauksia yllåttåvän våhåin.

Lopukst

Vtrallisten tilastoJen mukaan suomessa on loo o/o

lukutaito. suuren kansalnvälrsen tutkJmuksen mu-
kaan suomalaiset koululatset ovat maatlman par-
hatta lukiJoita. Tåhån volsl tlkeåsti sanoä, ettii yksi-
silmåined on kuningas sokeid.tt Jot ko*". Toäeli-
suudessa suomalaiset lukevat vähemmän kuin pa-
ril$rmmentå vuotta sttten Ja lukeminen kasaufuu
yhå harvempien ja hawempien hanastukseksi.
Puolet mukanaolleista pojista ilmoitti, ettei ollut lu-
kenut viimeisen kolmen -kuukauden 

aikana låiksy-
ktjojen lisäksi ajnuttakaan kirJaa. Mitä tehdå lukä-
mattomille pojille?



WSIA SUKROJA KTryARTruTUIIAYTTOON
ST'KROMUOTOINEN TALL TUS JA HY?ER-
TEKSTIT! HYP.ST'KROT

Survon totmttuskentUå voldaan tallettaa SA\lE-kås-
lryllå ED'f-Uedostotkst Ja totmttuskentån osla
SAVEP- kåslryllä tekstttle dostolksl. Edellisesså talle-
tustavassa säilWät myös vasorMt Ja kontrolltsara-
ke, Jalkimmälsesså ne menetetåän, rnutta totsaalta
syntynyt tekstitiedosto vaatii leryllå pa[on våttem-
mån tilaa kuin vastaava EDT-Uedosto.

Kolmaskin tapa tallettaa toimituskenttiå on ole-
massa: talletetaan sulrro, Jolla voidaan kirjoittaa ta-
kalsin totmttuskenttilfu lrysetset rhrlt. Tillafnen tal-
letettu kt{oitussukro vaatii suunnilleen saman ver-
ran tilaa krfn teksttttedosto Ja stllå voldaan tallet-
taa myös kontrollisarahe Ja FORM-napilla (elt va{o-
merkeillä L -71 saatavat vårltehosteet.

Survon toimttuskentUen riveJå kontrollisarakket-
neen votdaan tallettaa suhromuodossa kåyttämållå
tekemåänf apusukroa /ffY?-SArVE. Näin talletetut
rivit voidaan palauttaa uudelleen kenttåäl suhrolla
/filP-LOAD. MikäIi taas halutaan suoraan aktivot-
da Joldn talletetuilla riveillä oleva kornento, tåmå
voi lapatrtua suhron /fnY?-ACT avulla. FfY?-sukrot
antavät uusia mahdollisuuksia opetus- Ja hyper-
teksUen tekoolr.

/HY?-SAVF) <tekstln_nlml>, LI,LZ tallettaa slis ri-
vien Ll L2 tekstin kontrollisarake mukaanlukten
sulrromuotoisena. RaJoituksena on ainoastaan, ettå
kirJoitettavan tekstin rlvlt eivåt saa ulottua nålqruän
kuvar-r-rudun ulkopuolelle. Tekstiin sisäIt5ruåt '{'
-merkit on lisåiksi korvattava merkein '{(}'. Tehoste-
värien sälyttåminen edellyttåå myös tiett5fien koo-
dien lisååmistä tekstlin.

Tärnan HY?-SAVE -talletuksen yhteydesså on myös
nnahdolltsta antaa tekstin tulevaa uudelleen kf{oit-
tamista koskevia ohjauksia, Jotka saattavat olla
hyödylltsiä eslm. opetustekstien ollessa lrysymyk-
sesså. Tekstln nopea lci{oftustatrtt (oletus) voldaarr
vathtaa sopivassa kohdassa httaaseen Ja pälnvas-
toin. Halutuissa kohdfssa voldaan nimfkåån pysätr-
tyä odottamaan kunnes luldJa antaa luvan latkaa.
Myös voidaan ohJata kirJoitus tietysså kohdassa
sifrgrnäful kuvan-ludun yläreunaan taf Jofdenkin
aikaisemmin ki{oitettujen rivien påä'lle.

/HYP-LOAI) <nlmb [<rlvl>l ld{ oittaa FII?-SAVE:n
tallentam€ur tekstin <nimD kenttään rivfltå <rlvl>
alkaen tyhjentåen entisen kentän samalta riviltå al-
kaen. Ilman rtviparametrla alcttvoltaessa ld{olttuu
tekstt tytrjåtur kenttåärl, mutta tållöin on mahdolli-
suus palata uudestaan edelliseen kenttäär. Kun
annetaan toisena parametrina rMnumeron siJasta
merkki'+' tapahtuu ki{oitus ilman hidastuksia.
FIy?-LOAD sukroa voidaan sils kåyttåå, pattsi talle-
tetun teksttn uudestaa.n td{oittaJana Ja "pedagogi-
sessa" tahdlssa totmtvana opettaJana, myös hlper-
tekstJn osana, Jonka hkUa voi kutsua esiin halutul-
la hetkellå antamaan tanreelltsta ltsåselvttystå.

t2
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Tillafnen lisäselvitys vol edelleen stsåiltåå ketJussa
uusia lmtsuJa, Joita voidaan tarpeen mukaan al<U-
volda.

l,vlyös aktlvotmalla pelkäståän sukro
/ <nlml>

votdaan tulostaa talletettu tekstl akttvotntlkohdan
alapuolelle.

Mahdollisuuden kuvallisen hlpertekstin tuottami-
seen ta{oaa sukro FIY?-ACT:

/HY?-ACT <nlmb <rtvltabeb lcparam>l aktivoi
sukrolla FII?-SAVE talletetun kaavion <nlmb rtvin
<rtvllabel>. Antamalla S.parametrlna ON/OFF saa-
daan Joko kaavto nå@lle tal se Jåå pfiloon. Näfn
voldaan alrttvolda eslmerktkst kuvantekokaavio, Jol-
lotn kuva llmestyf suoraan kuvartrutuun tlman nå-
k) rfå valmtsteluJa. H5ryertekstiin voidaan slten Ult-
tåå erilatsia kuvia llman että kuvan vtimef$elyyn
ehkå tarvittavat monilukuiset tåsmennykset påäse-
vät sekotttarna€ut varsinatsta asiaa. Yhden kuvan
siJasta votdaan filP-ACT kutsulla saada estin rnyös
mteltvaltatsen monen krran sarJa, kun talletetaan
FilP-SAVE sukrolla laaJempt kaavio, misså on kåy-
tetty hryäksf Survon vaklosutrcroa '/ACT[VAIE', Jo-
ka aktivoi perälckän kaiklrJ tfetyltä kontrollimerkillå
va"rustetut rivlt, Ja pannaan HYP-ACT sukro aktivoi-
maan tämå ACTIVATE sulrron kutslr.

Hlryerteksttsså fry?-Agl' kutsulla aktlvoitavaan ku-
vaan voidaan vaikuttaa myös akttvointiulanteessa.
Talletettaessa kuvantekokaaviota FIIrP-SAIfE -suk-
rolla voidaan kentään tåsmennyksiin tai para-
metrerhrn - Jåttåå I 4 avointa 'paikkaa merftiltse-
mällå ne {P1},..tP4}. Kun nyt aktivoitaessa sukro
/fryP-ACT annetaan nimen Ja rivilabelin ltsäkst kol-
mantena parametrina 'P' voldaan tåmfui Jälkeen
vielå seuraaviksi parametreiksi antaa merkkiJ onoJa,
Jotka ohJelma asettaa {PU:ltå Jne... merkiqrihin
avolmlln patkkothtn ennen kaavton aktivolntia.

Esimerktksi talle ttamalla HYP- SAVE suhrolla kaavto :

: I ,rrn-sAVE sYNr 3 aA
t * GHISTO C:\E\D\KUNNAT SYNT / SYNT=O(1)20 CASES=Läåni:{P1i

I 
* HEADER=syntyneisyyden-jakaurna-Iåånin-kunnissa :_( p1 )

voidaan myöhemmin Jossain hypertekstissä aktivot-
da estm. rlvi.

/HYP-AcTSYNTAPHÄu

Jollotn saadaan esiln kuva $ynfyneisyyden Jakau-
masta Härneen lååntn kunnissa.

Tåsså eslmerhtsså voitaislin vielå tehdå sukro:

TUTSAVE K['VA1
(W4=W5) tW1=SYNT) tW2=A) {W3=P} {del st,ack W5} (1oad hyp-act} {end}

Jollotn hlperteksuin vottatslln ld{ otttaa:

/Kuva1 Syntyneisyyden jakauma låånin kunnissa: <lääni>
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Alrtivotmalla nyt tämå rtvt sen Jålkeen kun <lnån>
on korvattu merkldJonolla HAM saatalsttn myös yl-
lämainittu kuva.

Inforrnaatlota FtllP-sukroista saa aktivoimalla suk-
ron /F[Y?-INFO.

IYÄYTTÖKIIVAN MåIVIPUIPTHTT SUORAAN KT'VA.
PI'TTPLI"ASI'ffi,OAffi:

Survon opetus- Ja demonstraatiokåytösså esttet-
tåesså graaftsia kuvtoita tat rakennettaessa erllaisia
'kerroskuvla' tuntuu Joskus vatvallotselta ltsåtå ku-
vauul yhmåärätstå merkkeJå kf{afmia tat vtivoJa
Jolden stJottuspathka kuvassa on etstttåvå koordt-
naatteja kokeilemalla. Tåhfur tehtåvåån olen kehit-
tänyt apuvälineekst sukron GPI"OT, jolla vol tehdä
samalla muftakfn hyödylllstå asiolta"

Kun drtJvot suhrokutsun /GPLOT pellcån GPLOT-
komennon s{asta, Survo tekee halutun kuvart,
mutta ohjelma kl{otttaa ltsäksl alareunaan valtn-
taohJelta ja Jäå suirrottlaan odottamaan naptn paf-
nallusta. (Tekntsesti suhro ki{otttaa tällöin nälry-
måttömåän totmttuskenttåån TEXTS-, LINES-,
FRAIVIES- ym täsmennykstå sekå GPIOT FILE ko-
mennoo, Jonka alctJvot.) Bsymätlå koko ajan 'dlsp
off-tilassa saadaan kuvaa nätn astetttain manlpu-
loidukst. Kuvassa voidaan stirellå eslm. osolön-
nuolta, Ja ktrJotttaa tekstlå suoraan kuvaan halut-
tuun patkkaan ertlatsllla, erl kokotstlla Ja ert vårisll-
lå kfrjafmflla. Lfsätty kuva tallettuu tflapäfsiledos-
toon Ja slthen vol edelleen tehdå uusla llsåykstä.
Kuvaan vol myös ltsåtå haluttuthtn patkkoihtn lm-
sla Janoja, Jolden vltvapaksuus Ja vär! votdaan valt-
ta. Samotn voldaan pffrtåå koordtnaatUakseltstoJa
(hdutun paksutstna Ja vårtsIrå) valtttuthin kohtttn
kuvtossa, al$eletta voldaan ptdentåå Ja lyhentåå
selrå klertåä nlltå halutun astelurmn venr€ut.

Vielå vol GPl0T-sukrolla kehyksellä raJata kuvarr
Jostaldn tohdasta halutun kokotsen Ja- muotolsen
suorakatteen, Jonka vol letkata trtt Ja tallettaa muu-
ta kåyttöä varten. Kehys votdaan myös maalata val-
kotsekst tai muun vårlseksl, Jollolr kuvaan saadaarr
lklcuna, mthtn vol tehdä erikseen Jonldn kuvlon tai
kirJotttaa tekstlä. Alkuperåisestå kuvasta voidaarr
myös "pnfhldä pols" ptentå yksityfskohtta petttå-
mållå nåmå taustan vårlsellå ihkunalla. Vahflseen
tkkunaan voldaan myös asettaa samankokoinen
pala tolsesta kuvasta, stllå trH lefkattava suorahal-
de on myös muodostettavlssa mfttoJen mukaan.
Ertkseen tehty Ja talletettu logo (eli spx-osakuva)
voldaan myös asettaa kuvan sopivaan nurhkaan.

Iktklda edellå kuvattuJa operaatiotta voidaan ket-
Juttaa peräkkåtn Ja näin saada aikaan varsln moni-
puolisia muutoksia Ja ltsåyksiå atkuperäiseen ku-
vaall. Uust muunnettu kuva tallettuu alna ntmellå
96.spx.

Kuvattu sukro /GPL0T (seka rinnakhatssukro
/ GHISTO) tolmtvat kafkklen GPlOT-komennon mu o-
toJen yhteydessä sekä myös suptstetussa SUR-
vOS-versiossa. Hltaampaa 286-mikroa käytettåes-
sä Joutuu napinpainallusten Jålkeen hivenen odot-
telemaarr, mutta nopeammalla esim. suoraan ku-
valle tapahtuva kirJottus sujuu Jokseenkin vältttö-
mästi. Mielestänt suhro muodostaa hyrän apuväli-
neen eslm. opett{alle, Joka esttyståän varten ha-
luaa valmtstella demonstraatlokuvta taf parannella
J a muutella atkaisemmln valmtstamtaan talletettuJa
spx-kuvla.

AllekfiJotttanut ta{oaa halukkatlle tilatsuuden ko-
ketlla yllå kuvattuJa sukroJa omassa käytössåån.
Sukrot sisålt)ryåt ohelsena J aettavaan lelyhkeeseen.

Jouko Manninen

SURVO -PALVELUJA TAR.IOLIA,

AlleklrJoittanut on seurannut usean vuoden aJan Survon sukro-
teknilkan kehitystii sekä tehnyt omakohtaisesll paitst yksittätsiä
sukroja myös läaJempia twuiti toimivia kokonaiåuukså. Nriinol-
len katson omaavant-hyvät valmiudet Survon sukroJen erilaistin
kåytttömahdollisuuksfl ä sovellusten yhteydessä.

Erit5risesti olen perehtynyt sukrojen mahdollisuuksiin hyperteks-
tlen teossa, Joita voidaan käyttiiä sekä opetusohJelmfun ettå
asiantuntiJaJii{ estelmlen rakentamisessa.

TarJoan palveluJanl konsultolnnissa Ja ohJelmien teossa sopivin
ehdoin.

Jouko Manninen, MldenraJantie I 00630 IJkl p.7a5 715
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Lauri Tarkkon€tb VTT (Dso-GGGtoS

Nominaaliasteikkoj en monimuuttuj a-
menetelmien kurssi
Ifelshll - Tukholma rtstellytlä St[a Europalla.

Kurs siohj elma 7 2. 7 2. - 7 4. I 2. 7 99 4

Maanantai 12.12.94
Kokoontuminen Silj a-terminaali s sa
Asteikoista ja niiden ongelmista
Riippuvuudet no minaaliasteikoilla

Xz -testi riippuvuuksien kuvaukses sa
Korre sponden s sianalyys i
Illallinen

Tiistai 13.L2.94

07.00

12.00
T2.30
L4.1 5

T6. 15
18.30
20.30

- 14.00
- 15.45

- L7 "45- 20.00

11.15
12.30
14. 15

16" 15
19.30
20.30

- 12. 15
- L4.00
- 15.45

- 17.45
- 20.00

Aamiainen

Korrespondens sianalyysi j atkuu
Moniulotteisen aineiston grmfinen esittåiminen
Log-lineaari set mallit

Ryhmittelymenetelmät
Kurs silai sten tutkimus ongelmien analys ointia
Illallinen

Keskiviikko 7,4.L2.94

07.00
09.00 Saapuminen Helsinkiin

Kurssin hinta: 3.300 mk (sis. alv 227o)

Tilastollisten menetelmien teoriaa katetaan sen verran kuin on tarpeen tulosten tulkinnan
ja.menetelmie^n käytön arvioinnin kannalta. Kaikista menetelmistä esitetiiiin kiiytiinnön
esimerkkejä. Openlksen våiliajoilla on matrdollisuus keskustella kurssilaisten omista tut-
kimusongelmista.

Kurssin sisältöä koskevat tiedustelut: Lauri Tarkkonen 90-666108

Ilmoittautuminen viimeistään 4.1 1.1 9,42 Marlut Schreck 90-452195I
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SURVOTUT 1 E LPffiE
Itld9n mukana Jaetaan katldlle SURVOTLJT I - lo4rke, Joka sisältåå Survo-I(åyttå-
JåyhdistyksenJåsenten tekemiå ohJelmiaJa sukroJa. Irryke on, kuten nimtlctn kertoo,
sarJassaan ensimmålnenJaJatkossa on tarkoitus koota nfltå lisåå. Tolvomuksena on,
ettå mahdollislmman mont kåyttåJä osalllstutst levyhketden tekoon liihettämällå teke-
miåån ltsäohJelmfa tat sukroJa kurrauksineenJa mahdolltstne esimerkketneen alla ole-
vaan osoltteeseen. OhlelmlenJa sukroJen ei tarvltse olla mitåån laaJoJa kokonaisuuk-
sla, vaan ne voivat olla hyvlnldn pieniå Survo-työskentel56m UlttJMå "apuvälinettä'.

Alla 9n lyhyet kuvaukset kaildsta SURVOTLIT I - levykkeen ohJelmtstaJa sukroista.
Ievykheen asentarninen tapahtuu kåtevlmmin kentån ASENNUS avullä. Useimmat
tolminnot eivåt edellytä mitäån tiettyå Survon verslota, mutta erigrisesti sukroissa on
saatettu kåyttäå omlnaisuuksia, Jotka edellyttävät suhteellisen uutta verslota. Asen-
tamlsessa o1r Sry!å huo-mlolda myös se, että SURVOS-ohJelrnistoon vot ltsåtå sukrot,
mutta ei C-kiellsä ohJelmia.

Tar-kempta ttetoJa ohJe,tnista saa yleenså akttvoimalla ne itnan parametreJa tai laitta-
malla komennon peråän kysymysmerkin, eslm. INDEX ?

C-tlcllsct ohJclnat:

RNDTEST
STAIMSF
STHTL
NCOPY
T)CTCOTv\r
INDEX
DATE
SEARCH
CD

Ohjelrnten tekdJåt:

Seppo Mustonen (SM)
Laurl Tarkhonen {Uf}
Matti Aaltonen (IvIA)

Jouko Manninen UUl
Klmmo Vehkalahil (In4

SatunnaislukuJen testaaminen / SnA
T\rnnuslurmt Ja Jakaumat kootusU / SM
STAr-operaatlon muunnos suurille aineistoille / SM
fiedoston alkuosan kopiotnil / SVt
Tekstfiledoston merkldenja merkldjonojen muunnokset / SM
Hakemlston stsällysluettelot / I(V
Påtvåmåärten pyörttetyä kentåssä/datassa / I<\I
MerkldJonojen haku Uedostotsta / X{f
Halremtston vathto kåtevåsfl / I(V

CALENDAR Jottaldn kalenterttolmtntoJa (kityttö sukrolla CAL) / KVASCII ASCll-merkldtaulukon mCrklden nåvttö / KVPHONE Sotttamtnen modeemln avulla tHytfO suirrrolla p) / KV

Sutrot:

GPLOT Sukrosa{lanåyttökuvanJälldmanipulotntttn/.lttt
GHISTO Sukrosa{anåyttökuvanJilkrrnanipulointiin/JM
GPLO Apusukroperhe edellrsiXr / JM
HyP SukroJen tekemtsen apuvåltnettä / JM#Z Tekstln suurennos kuvaruutrrun, muutokset samalla / JMFONT Fontln, rirdvältnJa marginaaltn vallrta helposti I IJTA Tekstln trimmauksen apuvållne / WLP LOADP/SAVEP -komennot tyhyemmtn / LTTL TIJIIOAD/TLITSAIf-E -komennbt lyhyemnrrn / LTCAL Joltakin kalenteritoimintoJa / l<tf-
MATSHOIIf Matrilstttedostojen tarkastelu / I(V
TUTSHOW SukroJen tarkastelu / I(V
CODESHOVf KoodlUedostoJen ('.BIID tarkastelu / I(V
TCHSHOW KosketusketJuJen (..TCH) tarkastelu / I(VP Sotttamlnen puhellmella kursorin osoittamaan numeroon / I(VMA Tekstin pikatulostus lihavoimatta / l0le,MB Teksttn pikatulostus llhavoituna / MA

S_urvo-KåyttriJäyhdistys ry / Maqut Schreck
Mäenrinne 11
02r.60 ESPOO
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YllektrJoittaneen niksl on tållå kertaa TxrcoNV.DEV -nimlnen tulostus4luri. Nlmittåtn kunJoslcus saattaa
Joutua sitrtämåän Sunolla tehtyå tekstiiiJohonldn muuhupJårJestelmäån tai ohJelmaan (lotkut tahot kun-eivåt 

osaa awostaaJulkalsuohJelmaa, Jolla vol myös tehdå faktorianatlysxr).

Mikäli varJomerkeilläJa/tal hakasulkuohJauksilla ei ole vållil, tehtåvä on helppo. Jos on lgrse yhdesUi edi-
toinukentåstå, nttn sÄvEP LL,L2 <text f ile> -komento rlittåå. Jos taas teksti on usearnmassa kentåsså,
nttntulostusohJausascii-text <text file> onkåtevå.Seonmyösslkälrparempi,ettåsepotstaahakasul-
kuohJaukset lnns.

Entå Jos myös lihavointt-, allwtt-vaus- yms. Uedot halutaan sitrtåå? Va{omer}d.thån Uetenldn katoavat
edelläesttet5risså operaaUoirssa, koska ne qrat vatn Sunrolle omtnatsta. Raaan PostScript-tiedoston siirto
on told mahdolltsta, mutta epåilen ettet mikiiån ohJelrna osaa sitå hyödyntåä, kun on $se teksttstå eikå
kuvista. Tåsså sils halutaan, ettå tekstin muokkaustaldn voldaanJatkaa kohdeJå{estelmåsså.

Olen tehnyt tåtä varten tulostus4lurin ntmeltåån TXTcoNV.DEV. Idea on se, ettå tekstl aJetaan sen låpt
oletus{urin (estrn. es.ow) siJasta. Inpputuloksena saadaan tekstltledosto, Joka on melkeln sama kuin
ascii_Lext-ohJauksella atkaansaatu. Erona on se, että kontrolllttedot pysryåt teksUn mukana halutussa
muodossa.

Tämä saadaan atkaan antamalla ohJauksia, Joilla kerrotaan mlltfr mrz:lelc$orwilla hntuttu uatJomnlckt tnt
lralcasntuissa olersa o$aus kdo;tanrt ttiosftedostooru MerkldJonot kannattaa valita ykstkäsitteisiksi. Jotta
ne voidaan helposö etstå Ja korvata kohdeJårJestelmän orntlla vastaavilla koodeilla. Seuraavassa aJuri Ja
esimerkld sen kå5rtöstii:

/ TXTCoNV.DEV / a minimized Survo prinLer driver 26.2.941kv
/ Usage: PRINT L1,L2 TO <outfile> and
/ - include t,xtconv.dev on the first line t,o be pri.nted,
/ followed by definitions, for exanq>le:
/ - define [Times(x)] -Times(x)-/ - shadow 1:'-BOLD- -bold-/ etc.
binmode
null [ 15 /15 ]
define IESC1 tL/LLl
define IsP1 t2/01
def ine [CR] t 0 /L3l
define INELI tCR] t0/101
shadow ISPl : It-0]
define ITEXTI t8=0]
def ine I FOR]d-FEEDI tNELI
define INEIit_PAcE] tNEtI

Tlrlostledosto K.T)CT nåyttåå tältä:

*Times (16. 7l **lines p (221 **margi n(200 ) **o*otsikko*o*

*Times (11.21 **li-nesp (13.3) **margin (350) *TeksLi alkaa tåstå,
(M-varjo alussa), jaE,kuu *B*lihavoituna*b*, ja
loppuu taas normaalina.

2 *DATE / Sunday August 2L t994 19:59:02 Week=33 Day=233
3*
4
5 include txLconv.dev
6 def ine [Tirnes (X] I *Times (X) *
7 def ine I l ine-spac ing (X) ] * l inesp (X) *
I def ine [margin (X) J *rnargin (X) *
9 define IMI ITinps (11.211[line-spacing(13.3) ] [margin(350) ]

10 def ine tol [Tirnes ( 16 . 7 ') I
11 shadow M: tMl
t2 shadow 1: *B* *b*
13 shadow 6: *O* *o*
L4 tol Iline_spacing (221 l Irnargin(200) ]
15 *
16 *Otsikko
L7*
t8 *ftrsui alkaa tåstå,
19 * (![-varjo alussa) , jaEkuu lLhavol.tuna, ja
20 *loppuu taas norrnaalina.
2L*
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Påiivämäåirät hatlintaan

Eräån sovelluksen yhteydessä tuli tarpeellisekst Uetåå alneistossa olleiden päivåmåärien (pävä, kuukausi,
u-rosi) viikonpäivåt. Kyse oll n. 2OOO havatnnosta. Joten kåstn kalentereiden selaamlnen ei oltsl ollut rnteltå
1'lentåvåå. Päåtin ohJelmotda C-ldelellå Survoon uuden modultn DATE, Jolla työ saadaan mukavastt teh-
ö'ksi.

DATE toirnii kahdella eri tavalla. Tolnen on tämå Survo-datoJen hallintaJa toinen vastaa kutakuinldn Sur-
von Trtfi-operaaUota. T\rlostus vain on hiernan erllatnen, Ja ltsän€t saadaan kentäån vtikon Ja pätvän nu-
merot. oatn:lle voidaan myös antaa pävåmåärå parametrina, Jolloin se kertoo annetun påtvämåärän tie-
dot. MyössuhteelltsetaJatkå1wåt; estm. +2 $lihuomenna), -1 (eilen)Jne. Nätävolyhdtstellå: "mlkåviikon-
päivå on tapantnpåtvå tånåvuorura?" => DATE 24 .L2+2 "EnäYime vuonna?" =) DATE 25.L2.93

Historiasta ktlnnostuneille tåmå et ole kovln antoisa ohJelma, nimlttåin MS-DOS:in ajantaju alkaa tammt-
kuun enslmmåisestä päivåstå vuonna 198O. Sen s{laan tulevaisuuteen voidaan katsella melko pitkälle.

Survo-datoihln vol aJaa viikonpåivå-, vllkkonumero- Ja päivänumeroUetoJa. Datassa olisi oltava malnitut
päivå-, kugkqrsl- Ja,vuosimuuttuJat, Jotka akttvoidaan vastaavasti lO4afn[a o, M Ja Y. TtrlosmuuttuJat
tulee itse luoda, minkåJålkeen halutut Uedot osoitetaan Uetyillå rnaskeilla. Esim. viikkonumeromuuttqa
merlidtåån w:llä.

Esimerkld DATE:n käytöstå edttointlkentässå on totsaalla tässä lehdessä TxTcoNv.DEv-nirnisen tulostus-
aJ urtn käyttöestmerkin yhteydesså.

oatE-modulia voi lrysellä suoraan minulta. Myös muita tekemiäni ohJelmia (ruonx, cD, RELTAB,
sEARcH, CALENDAR Ja euoue) on vielåJåfellä. Iåhetä diskettl, ntlr saat ne paluuposUssa itsellesi pos6-
kuluJen hinnalla ( =.vastauskuorl tat postimerkld).

Kimmo Vehkalahti
Torkkeltnkatu 3 B 83
OO5OO HEI.SINKI
p. (eo)-191 8861 (t.) / (9o)-75o 328 (k.)
såhköposti Kimmo . Vehka laht i GHe 1 s inki . FI (Internet)
tai,/G=Kimmo / S =Vehka laht i / O=He 1 s inki / ADMD= f uma i 1,/ C = f i / (X.4OO)




