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Survo ja minä, entäpä sinä ?!

Kun toukokuussa seminaarien päätyttyä keskustelimme suomenkieli-
sen Survo-kidan teosta, en voinut ikinä kuvitella istuvani syyskuun
L0. päivä sylissäni Seppo Mustosen yli kahden sadan sivun käsikirjoi-
tus. Olin mukana projektissa koelukemalla kirjan kappaleet niiden
valmistuttua ja joskus tuntui, että kirjoittaja oli lukijaa nopeampi.
Kirjan erästä tyylilajia tosi vapaasti mukaellen voisi sanoa, että

Siitä seppo Jalmarinen,
Survon isä ikuinen,
teki ainehet tarinan,

takoi jutun taitavasti.
Jo päivän muutaman perästä,

näki kirjan syntyväksi,
aatekannan kasvavaksi.

"Survo ja minä" on täysin erilainen kannanotto tietojenkäsittelyyn;
valtavirtoja vastaan jåirkevien valintojen, luovuuden ja joustavan työs-
kentelyn puolesta.

Tåimä sepostus kimmokkeena voivat ne nykyiset käyttiijät, joiden va-
linta on asetettu kyseenalaiseksi, osoittaa epäilyt turhiksi. Se tulee
myös ava€rmaan silmät niiltä, jotka eivät vielä Survoa tunne. Varsin-
kin niiltä, joiden ikkunat ovat syksyn myötä alkaneet huuruuntua. Ne,
jotka tuntevat olevansa täysin eksyksissä tiedon valtatiellä, löytävat
ohjaavien liikennemerkkien avulla oikotien perille.

Kuten kirjan tuoteselosteessa sanotaan, kannattanee Survo-allergiaa
potevien ja varsinaisten Windows-fanaatikkojen nauttia sitä kohtuul-
lisin annoksin. Toivottavaa tietenkin olisi, että myös he kykenisivät
avaamaan ikkunoitaan riittävästi pysyäkseen juonessa mukana ja ym-
måirtäåikseen sen opetuksen.

Lehdestä löydät otteita liirjasta, mutta ennen kuin ne luet muistutetta-
koon, että sen enempää tekijä kuin kustantajakaan eivät ota vastuuta
syntyvistä ahaa-elåimyksistä j a muista suurista oivalltrksista. Suurim-
man riskin ottaa kuitenkin se, joka jättää kirjan lukematta.

Terveisin

Sun'o ja minä ( = M. Schreck)



Tuloksellisuus

Aika

Otteita Survo ja minä -kirjasta

Survo

"Helppo ohjelma"

Survo vs. Windows

Survo viihtyy mainiosti esim. Windows 95 -ympfistössä. On joissain tilan-
teissa varmasti etua siitä, ettii samanaikaisesti pystyn käyttiimäåin useita Sur-

voja samanaikaisesti, vaikka liiallisuuksia tulee kaihtaa. Joka tapauksessa tun-
tuu houkuttavalta, että voin vaikka piirtää kuvia yhdellä Survolla ja laskeskel-

la ja kirjoittaa tekstiä toisella - jopa samanaikaisesti.

Tavantakaa kohtaan kysymyksen: "Milloin Strvosta tulee aito Windows-ver-
sio?". Tiimåinhetkinen vastaukseni kuuluu: "Tuskin koskaan!". Nykyisen
DOS-version ehdottomana valttina on, että se toimii kaikissa jfiestelmissä,
joissa on ns. DoS-boksi, eli paitsi eri Windowseissa myös esim. OS/2:ssa, Li-
nuxissa, jopa Macissa. Tätä eivät tee näiden käyttöjfiestelmien omat otrjelmat
keskeniiiin. DOS on sitä paitsi mainettaan parempi. Vaikka sen tiettyjä puut-
teellisuuksia ja rajoituksia en halua kieltiiä, niitii voi kiertdä! Olen aina työs.
kennellyt varsin ahtaissa rajoissa ja opetellut rakentamaan "purjelaivaa pul-
loon". Tästä kerron myöhemmin kuvatessani Survon ohjelmointitekniikkaa.

Uskon jo tåihiin mennessä tehneeni selviiksi, että Survon editoriaalinen käWö-
tapaa ja töiden hallintaa ei voi suoraan rinnastaa vanhanaikaisiin komentokie-
liin. Vapaus jfiestellä tiedot ja niitii ohjaavat komentokaaviot sekä valikot
mielensä mukaan erottaa Survon edukseen tavanomaisista komentokielistji,
joissa kåislryjen esittiiminen tietyssä jfiestyksessä oli ehdotonta. Kaikftien
Survoa paremmin tuntevien yhteinen vakaumus on, että tåimä omaleimaisuus
väisttimättii menetettäisiin, jos Survosta yritettäisiin tehdä esim. "aito" Win-
dows-versio. Survo ja Windows ovat rakenteittensa puolesta kuin tuli ja vesi;

niitii toisiinsa liitttimällä yhdistyisivät pikemmin niiden huonot kuin hyvät
puolet.

Niin usein olen kohdannut ATK-asiantuntijoita, jotka tuntuvat tietävän Sur-

vosta enemmän kuin minä, vaikka eivät ole itse kiiyttiineet Survoa. He eivät
ole edes yritt?ineet päivittiiii tietojaan eikä käsityksiään, vaan perustavat väit-
teensä esim. "Survon vaikeakäyttöisyydestå" vanhentuneisiin kuulopuheisiin.

Haluamatta syyllistyä vastaavaan virheeseeno olen seurannut mitä alalla ta-
pahtuu ja erityisesti viime aikoina toiminut myös aidoilla Windows 95-
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ohjelmilla (MS-Office-paketti ja SPSStilasto-ohjelma). Sen perusteella, mitä
olen Survoon kohdistuneitten ennakkoluulojen muodossa saanut kokea, lukija
ymmärtiinee, että jossain suhteessa saatan tulkita Windows-ohjelmia kuin
"piru raamattua". Puhun kuitenkin oman, elävän kokemukseni pohjalta.

Olen jo edellä esittiinyt kysymyksiä tyyliin "Miten tekisit tåimåin mieliohjel-
mallasi?" ja tulen esittiimään vastaavia jatkossakin. Ajateltakoon nyt pelkästäiin

töiden hallintaa, mikä luonnostaan on kaiken muun perusta.

Tyypillisissä graafisissa käyttöliittymissä aikaa tuhlautuu kaikenlaisiin oheis-
toimintoihin kuten jatkuvaan työpöydiin järjestelyyn - ikkunoiden avaamiseen,
siirtelyyn, venyttelyyn ja sulkemiseen - varsinaisen tekemisen kustannuksella.
Vastaavasti työn aikana ja siitä poistuttaessa joudun vahvistamaan moneen
kertaan jo tekemåini valinnat. Ergonomisesti siirfyminen edestakaisin hiireltä
näppäimistölle ei ole erityisen miellyttävää - "Salrnonella typhimurium" vh-
kaa. Windows 95:ssä on myös harmillista, että kulkiessani hiiren avulla vali-
kosta valikkoon yksi ainoa lipsahdus palauttaa minut armotta lähtöruutuun.
Ymmärrän, että lopulliset valinnat on saatettavissa oman kuvakkeensa alle.
Aktiiviselle käyttäjälle niitä kuitenkin kertyy tuhottomasti, jolloin oikean ku-
vakkeen etsiminen ja hahmottaminen "ikonostaasista" vie taas aikaa. Miksi
Windows 95:n käynnistykseen kuluu koneellani (90 Mhz Pentium,24 M.B)
noin 40 sekuntia ja kovalevy narisee sen aikana niin kuin sitii tahallaan simpu-
tettaisiin?

Toisaalta Windows 95:n tarjoamat nåikymät kuvaruudulla ovat lumoavia ver-
rattuna Survon toimituskenttien tai työvalikkojen arkiseen olemukseen. Tästä
kateellisena en kuitenkaan voi olla ajattelematta: "Moni kakku pältä kaunis,
mutta ... "

Vielä en malta olla puuttumatta myyttiin Survon vaikeudesta. Koska Survossa
pelataan osittain erilaisilla käsitteillä kuin muissa käyttöympäristöissä, tiimä
aiheuttaa ymmiirtämättömyyttä. Survossa ei puhuta "oliopohjaisesta" työsken-
telystii eikä "OlE2-piirteistä", koska niitä ei sananmukaisesti siellä kerta kaik-
kiaan ole (Ole!). Kuitenkin käytiinnössä hyvin pitkälle vastaåvat toimintatavat
ovat jo yli kymmenen vuoden ajan kuuluneet survoilijoiden arkeen.

Jokainen aidosti erilainen työskentelypiiri synnyttiiä sille ominaisen pienois-
kulttuurin, jonka oppiminen vaatii aikansa. Kukaan ei parin viikon turistimat-
kan jälkeen voi väittiiä omaksuneensa kiinalaista kulttuuria ja sen ajatteluta-
poja. Vaikkei samantasoisista asioista olekaan kysymys, myös eri ATK-ym-
piiristöt vaativat enemmiin kuin muutaman tunnin esittelyn tai parin päiviin
kurssin, ennenkuin paljastavat edes osan totuuttaan.

Kun pohditaan käytön helppoutta, se ei tarkoita, niin kuin usein uskotellaan,
että käytön tulisi aina olla helppoa. Enin mihin påiästiiiin on, että helpot asiat
pysyvät helppoina, mutta käsitteellisesti vaikeat jäävät edelleen vaikeiksi.
Vain tiedon määrän ja hallinnan kannalta tai laskennallisesti raskaita ongel-
mia ATK voi tuntuvasti helpot0aa. Siitii, että helpot asiat teh&iiin ATK:n myö-
tä vaikeiksi on surullisen paljon esimerkkejä.

Einstein sanoi aikoinaan: "Things must be done as simple as possible but no
simpler" eli "Asiat on tehtiivä niin yksinkertaisiksi kuin mahdollista mutta ei
yhtaan yksinkertaisemmiksi." En tiedii, mikä antoi aiheen toteamukseen, mut-
ta arvata saattaa, ettii htin oli lopullisesti kyllästynyt lehtimiesten uteluun: "Ei-
kö suhteellisuusteoriaa voisi selittiiii yksinkertaisemmin?"
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Anttoonio Brtinki oli Uuden Suome,n palstoilla 1940-6Gluvuilla vaikuttaneen
mesaripakinoitsija Ollin sankareita. $rtinki näyttäytyi keksijånerona, jonka
saawtulsiin kuului mm. "Einsteinin suhteellisuusteoria lapsille". Avoimeksi
jäål oliko Olli tietoinen Einsteinin lausumasta.

Silti "suhteellisuusteorioita lapsille" keksitåån jatkuvasti, mikåli koneiden ja

:1"y* 
mainontaan on uskominen.

25. heinäkuuta 1996

On kulunut surmnilleen kuukausi siitå kun ryhdyin tekemåiin tiitå kirjaa. Tapa-

ni mukaan olen työskennrcllyt normaalin rasituksen ja ylirasitnksen vaikeasti
arvioiavassa viilitilassa. Kesiin alku oli suosiollinen, koska oli poil&eukselli-
sen viileää, Viime päivät ovat kuitenkin ylittåineet oman helleraj ani,20 astetta.

Niskani on kipeytynyt liiasta koneen äåirellä istumisesta, vaikka vietånkin
melko såiånnöllisesti kesälomaa klo 19 ja 21 valillä soutelemalla Haltianselåil-

::T*t 
såiä sen sallii.

Tekstin synty

Yritån nyt kuvata, miten tåmå teksti sptyy Survon avulla - miten sekalaiset

mietteet viihitellen muotoutuvat painoasuun. Vuosien varrella olen erilaisten
kirjoitustehtåvien yhteydessii urautunut tiettyihin työtapoihin, joista pidiin.
Niinpä tekstin tekninen suoltaminen ja viimeistely on ongelmatona, multa
mitä sartoa ja miten, se on ikuinen päånvaiva. Kun vielä varsinaisten tosiasioi-
den ohella joutuu ottamaan kantaa ja tekemään vertailuja" ete,neminen tuppaa
takluuntumaan

Aikaisemmin kirjoitustyO saattoi keskeytyä myös siihen, ettå välillä piti ryhtyä
ohjelmoimaan. Muistan, miten kirjoitta€ssani ensimmäistå nykyisen Suryon
englanninkielistä käyttiiopasta vuonna 1987 ja kuvatessani jotain Survon toi-
mintoa takemrin sillofui tållöin keskelle lausetta havaittuani, ettei lause pidii
paikkaansa, ellen hiukan kehittele ohjehnia. Niinpä kirjoitustyo saattoi kes-
keytyå jfiestetnan parantelun vuoksi påiivilsi, jopa viikoiksi. Sitten vasta
pääsin hyvällä omalla tunnolla kirjoittamaan lauseen lopun.

Tätå tekstiå tehdessåni tuollaisia keskeytyksiä ei enäå ole onneksi juuri il-
maflltunut. Vain yhden teknisen parannuksen olen joutunut tekemåän tåmiin
työn vuoksi. Saadakseni kuvanrutua jäljittelevät näk)'måt värien puuttuessa

vivahteikkaammiksi, lisäsin makon FOREBACK (x,y.) Survon PostScript-aju-
riin. Nåin itse tekstin sävyä x ja sen taustan sälyä y voi jatkuvasti säåtåå har-
maan eri astein mustastrr valkoiseen.

Kuvaan nyt työn vaiheita antååksetd samalla vaikutelman siit{ miten yleensä-

kin laajoja telstimassoja hallitaan Survossa. Kotb aineiston, siis toimituskeirtåt
ja muut tiedostot olen sijoittanut hakemistoon C:\KIR.IA. Työn kesloksenå on
INDEX-kenttå, jonka löydån tällä hetkellä suoraan päåtyövalikostani napilla
F.



Selailua

Pitkiit tekstit jaetaan Survossa useihin toimituskenttiin. Kenttien koot vaihte-
levat riippuen tilanteesta. Uusi luku aloitetaan uudesta kentästä. pitkät luvut
on helppo jakaa sopiviin osiin. Tär-nän kirjan tähän asti kirjoitettu alkuosa
koostr.u.r 6 luvusta. jotka on jaettu l3 toimituskenttään T2,T3,...,T14.

Kentät on ketjilettu siten, että kr.rnkin kentän toisella rivillä on valmis
LOAD-komento seuraavalle. Jo tämä tekee koko tekstin selailun kenttien yli
suhteellisen vaivattomaksi. Survo tarjoaa tekstimassan hallintaan rnyös ylei-
sempiä ja tehokkaampia keinoja LIST-kornentojen muodossa.

Esimerkiksi tähänastista materiaalia voi katsella yhtenä kokonaisr.rutena LIST
SHOW-kornennolla ja samalla etsiä kiinnostavia kohtia hakusanojen avulla.

Useista toirnituskentistä tai niiden kappaleista (chapter) muodostuva tekstiko-
konaisuus, jota Survossa kutsutaan listaksi. nimetään toimituskentässä LIST-
määritehnäl1ä, jollainen esimerkissämrne on kirjoitenuna rir ille 2. Siinä rnää-
ritellään lista, joka koostuu A-nirnisistä kappaleista roimituskenrissä T2-14 eli
T2,73, ..., T14. Kappaleet tulee måäritellä DEF-riveillä ao. roimiruskentissä,
rnikä tässä tapauksessa on jo tehty tulostusta varten. Listaile on annettu nimi
SMLISTA ja se sitoo yhteen mainitut kappaleet eli koko tähänastisen tekstin
yhdeksi saumattomaksi koosteeksi.

Tätä koostetta selataan LIST sHow-komennolla (rivi 4). Sen aktivointi avaa
komentorivin alapuolelle tilapäisen ikkunan, johon ilmestyy aluksi listan al-
kupää. Nyt voi mm. nuolinapeilla selata listaa ylhäältä alas ja päinvastoin. Toi-
rnituskenttien rajat näkyvät värillisinä otsikkoriveinä, mutta muuten lista on
täysin yhtenäinen. Selauksessa lista käyttäyt1y ikäänkuin teksti olisi yhdessä
pitkässä toimituskentässä eikä listan pituudelle ole mitään muuta yliirajaa kuin
koneen levl'tila.

LIST SHOW on omiaan tekstinhauissa. Painetaan vain hakunappia Alt-F5, jol-
loin ikkunan alaosaan tulee kehotus antaa hakusana. Hakusanaa kirjoitettaessa
LIST SHOW etsii jatkuvasti merkki merkiltä ensimmäistä kohtaa, johon tun-
tomerkit sopivat. Painamalla ESC-nappia löytyy seuraava esiintymiskohta.
Onpa mahdollista laskea pikaisesti kaikkien esiintymiskohtien lukumääräkin.
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Ia.atiklrokuvat (box plot) tuntuvat ny\yisin olevan kovasti suosiossa. Niissä piirretäåin kahden muuttujan
arvoja vastakkain. Toinen muuttujista on enemmåin tai vähemmän jatkuva ja toinen luokitteleva. Jokaista
luokittelevan muuttujan zrruoa kohti piirretiiiin jatkuvan muuttujan järjestystunnuslukuihin perustuva
kuvio, ns. box & rohåskers -kuva. Koko kuvaa kutsutaan nimellä box plot. (Jåirjestystunnusluvuilla tarkoi-
tetaan järjestetystä otoksesta laskettuja tunnuslukuja, joista tärkeimmät ovat minimi, alakvartiili, mediaa-
ni, ylåikvartiili ja maksimi.)

Ennestiiäin Survossa ei ätii kuvatyyppiä ole ollut yleisessä käytössä. Mikko Karpojan pro gradu -työ-
näåin ohjelmoima STAT2 ttyllä tekee box & whlskers -kuvia, mutta vain tekstimuodossa toimituskenttäåin
ja tulostiedostoon. Itse olen sitii mieltä, etä toimituskenttåi on tekstiä varten, kun taas kuvat tehdäåin
graalisessa näytössä tai PostScript-tiedostoina.

Mietin tuossa muutama viikko takaperin, olisiko mahdollista toteuttaa box plot -kuvien piirlo ilman, että
tarvitsisi alkaa C-kielellä ohjelmoida uusia gfafiikkamoduleita. Tulin siihen johtopäätökseen, että sukro-
tekniikalla pärjriä. Palikat ovat valmiina, kunhan jåilleen yhdistelee niitii uudella tavalla. Erityisesti PLOT-
modulin POINT- ja LlNE-tiismennykset ovat niin monipuolisia, ettii niiden avulla voi toteuttaa jos jonkin-
laisia johdettuja kuvatyyppejä. Hyvä esimerkki tästä on myös opiskelukaverini.FledrikAberginotrletmoima
hierarkisen ryhmittelyanalyysinmoduli HCLUSTER (löytyy MULTl2{evykkeeltå). Sen keskeisin tulostus on
ryhmittelyn puumainen graaffnen esit5rs, ns. dertdrogrammLjoka piirretåiin yhdellä PlOT-komennolla oh-
jelman muodostamasta (aika erikoisen muotoisesta) havaintotiedostosta.

Parin pävåin työn tuloksena syntyi sukro /BOXPI,OI . Sen pararnetrit ovat samat kuin PlOt:issa kahden
muuttuJan hajontakuvan tapauksessa, eli /BO)(PLOT <data>,4;v41'>,<yvar> tekee laatikkokuvan annetus-
ta aineistosta <data> käyttiien muuttuJia <xva> ja <TVaD . Oletuksena <xvar> on luokitteleva muuttuja ja
<Jrvar> se, jonka jåirJest5rstunnusluvuista ollaan kiinnostuneita. Mikåili muuttujat annetaan toisessa jåirje-s-
tliksessä, åatikoi piirrätriiirr vaaka-asentoon, muussa tapauksessa ne piirretååirr pystyasentoon. Asöteima
riippuu lisäksi muuttujien ominaisuuksista: sukro onkey selville, kumpi on luokitteleva muuttuja.

/BO)GIOT kelpuuttaa luokittelevakst muuttujaksi myös merkkijonomuuttujan, joka sisäää tekstuaa-
lista tietoa. Esimerkki tällalsesta muuttqjasta on KUNNAT-aineiston Liäni-muuttuJa. Sukro muodostaa
työtiedostoonsa muuttujan, joka saa a:rrot O,1,2,...,k-1 , misså k on luokkien lukumäåirä. Alkuperäiseen
aineistoon ei tehdä mifiiåin muutoksia; kaikki tehdään väliaikaisten tiedostojen levylle (tempdiskl muodos-
tettaviin tiedostoihin. Iähtöaineisto voi olla havaintotiedostossa tai kentåssä.

Sukro työskentelee piilotetusti; vain aika ajoin näyteUiii.n käyttii.jälle tietoja työn edistymisestä. Lopuksi
saadaan kuva ruudulle. Kahden ENTER-painalluksen jällkeen sukro vielå paivittåiä työkenttiiä, jonka se
sen jåiLlkeen luovuttaa käytfiijän haltuun. KentåiLssä on valmiit sukrokomennot kuvan piirtiimiseksi uudel-
leen ruudulle tai PostScript-tiedostoksi. ParametreJa voi muutella vapaasti - esim. levittiiä kuvaa suurem-
maksi kuin oletuskoko jne. Kentästii påiåsee yhdellä sukrokutsulla takaisin låihtötilanteeseen.

La.atikot piiretäåin alalwarflilin (Ol) ja ylåikvartiilin (O3) våilille. Laatikon sisäåin jää silloin puolet havain-
noista. Iaatikoiden leveys on oletuksena vakio. Ns. viikset (urhiskers) piiretään tietyn etäsyyden pääträn
mediaanista. Oletusetåiis14fs on 1.5 kertaa lnrartiilivåilin (93-Ol) pituus. Viiksien pähin piiretiiåin pienet
niitit (staples). Niiden ulkopuolelle jäävät havainnot piireäiin erikseen; näitii voidaan pitiiä poikkeavina
havahtoina (otttliersl. Lisåiksi keskianrot merkitään kuvaan rasteilla.

Täsmennyksiä v,oi /BO)GLOT:ille antaa jo aktivointivaiheessa. Aineistoa voi rajoittaa IND-, CASES- ja
SElECT-tåismennyksin, VARS- tai MASK-tåsmennyksen avulla voi kertoa havainnon tunnuksena käytettii-
våin-muuttujan (maski'L). Jos tåtå ei ole annettu, sukro tarldstaa, onko aineiston ensimmäinen muuttuja
merkkiJonotyyppiä. Jos on, se käytfiiä siä. Havainnon tunnusta ei oletuksena käytetii, mutta sitii voi hä-
lutessa käyttää sukron tekemässä työkenässä mahdollisten poikkeavien havaintojen tunnistamiseen.

/BO)PLOT:in omia äsmennyksiä ovat CLA,SSI\{N(, Joka kertoo luokittelevan muuttuJan luokkien maksi-
mimääråin (oletus 3O); IÄBEL, Jolla voi myös antaa tunnistemuuttuJan; RAI{GE, Jolla kontrolloidaan viik-
sien piirtoa - RAITIGE=O pakottaavitkset äyteen pituuteen (minimistå maksimiin); WIDTFI, Joka kertoo laa-
tikon leveyden (oletus 2/3) - WIDTH=w muuttaa kaikki laatikot w:n levyisiksi, WIDTTI=N skaalaa ne suh-
teessa ko. luokan havahtoJen lukumååiråtåin. Lisäparametrilla c voi vielä säåtiiä laatikoita lweåimmiksi tat
kapeammiksi (oletusanro c:lle on l/(f+f /k)*sqrt(k), misså k on luokkien lukumäärä).

Niitit voi poistaa viiksien påiistå tåsmeruryksellä STAPLES=O . Nttden oletuspituus on (max-min)/10o,
missä max ja min ovat jatkuvan muuttujan maksimi- ja mhimianot. STAPLES=c Jakaa Uimän pituuden
c:llä.

Täsmennys SHOT0I/=l pa{astaa, mitii kaikkea sukro puuhaa ennen kuln kuvan piirto on mahdollista.
Tåillöln kuvaa ei tehdä vaiheittaln vaan käyttiiJå voi itse akttvoida joko /DISPRUN-sukron fkuvaruutukuva)
tai /ACTIVATE-sukron @ostScript-lnrva).

Esimerkki seuraavalla slvulla:
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[i atkoa edelliselä sivulta)

Kuva on synnytetty komennolla
/BO)GLOT C: \E\D\KUNNAT Lääni SYNIT
kä)rttaen täsmennyksiä WIDTH=\J sekä
CASES=Iääni :AFIV,T[JR, OUL, KBS, I,AP .

Paperikuva on tehty aktivoirnalla saadusta
ry'ökenästä sukro /ACTIVATE ja liittåimällä
nän saatu BO)GLOT.PS tährin dokumenttiin:
- picture boxplot.FS, *+850, *, 0 . 55, 0 . 6

Kuvasta nåhdäan läånien ero syntyrr5ryden
suhteen sekä se, että Atrvenanmaan läeinissä
on våtriten ja Turln ja Porin läänissä eniten
kuntia. Keski-Suomen läånisså nåyttää ole-
van yksi poikkeava havainto. Sen tunnistami-
nen jätetäuire lukijalle harjoitustehtäväksi.

K" Vehka]lahti 9.V.96

Sukro lJYfPI.gl $ittered scatterplofl täriståiåi kahden muuttujan haJontakuvan pisteiä, Jotta påällekftä-
set pisteet erottuisivat paremmin. Pisteet kasautuvat påiåillekkäln, kun ainakin toinen muuttujista on disk-
reetti, ts. saa vain muutamia eri arvoja. Jos kummatkin muuttujat ovat diskreettejä, niiden tavallisesta
hajontakuviogta tulee mielenkii::noton hilapisteistö. Jos vain toinen on diskreetti, niin kuvaa kutsutaan
toisinaan pistekuvaksi (dot plotl.

Seuraavissa kahdessa kuvassa on ammati-ssa ja palveluelinkeinoissa toimivlen osuus ja syntyq4rs piir-
rett5r vastakkain. Aineistona on jåille_en_ kaikille tuttu KUNNAT. 'r/asemmanpuoleinen kuvä ori tehty plbn-
komennolla; oikeanpuoleisessa on PLOT:in eteen lisätty /JIT.

Diagram of CIE\D\KUNNAT

28

24

20

16

12

I

4

0

Tåiristysmahdollisuus on ollut aiemmin vain haJontakuvamatriislssa (drafiman's plcif , mutta sukrotekniik-
ka suo sen siirtåmisen tavallisiin kahden muuttujan hajontakuviinktn. /,lll,gf tekee /BOXpLOT:in ta-
p-aan- työkentän, josta PostScript-kuvan voi muodostaa. Tässä parametreja ei voi nlin vapaasti muutella,
sillä kuva perustuu haJontakuvamatriisinJa tavallisen haJontakuvan yhdistämiseen, ja naiUa kahdella ku-
vatyypillä on 5rmmåiLrrettiivästi erilaiset mittakaavaparametrit.

Box plot of C:\E\D\KUNNAT

Jittered scatter plot of O:\E1D\KUNNAT

30

25
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Survoj a ulkomaan puhelinliikenteessä

TEL4, viralliselta nimeltään Telecom Finland Oy, voidaan yhdistää kaikkeen mikä tiittyy
tietoliikenteeseen. Useimmat yhdistävät ainakin "kännykkä"-ilmiön läheisesti Teleen. Mutta
mikä yhdistää Survon ja Telen.

Ulkomaan puhelutoiminta on Telecom Finlandissa yksikkö, joka vastaa Telen ja siten noin 70
Vo:sta koko Suomen ulkomaan puheluiden toiminnasta. Koska ulkomaan puhelut ovat liike-
toimintaa, ei pelkästään soittajan ja Telen välillä vaan myös Telen ja ulkomaisten operaatto-
reiden välillä, tulee puhelut tilastoida, jotta tiedetään kuka maksaa kenelle ja kuinka paljon.

filastoaineistona ulkomaan puhelut ovat hyvin mielenkiintoinen data. Ulkomaan puhelu voi
olla lähtevä (soitto Suomesta pois), tuleva (ulkomailta Suomeen) tai transit (maasta A Suo-
men kautta maahan B). Lähtevä puhelukin voi olla maan B kautta maahan C. Toisaalta on
myös puheluita (mm. matkailijoille tarkoitetut Country Direct-puhelut), jotka ovat teknisesti
lähteviä mutta taloudellisessa mielessä tulevia ja päinvastoin.

Erilaisten variaatioiden mäåirä on iso ja koko ajan lisääntyvä johtuen telealan vapautumises-
ta kilpailulle. Tämä tarkoittaa sitä, että yhä useammassa maassa on useita operaattoreita,
jotka harjoittavat ulkomaan puhelinliikennettä. Telealahan on perinteisesti ollut kansallis-
ten monopolien hallussa.

Yksi mielenkiintoinen ongelma datassa on sen määrä. Ulkomaan puheluiden keskus tuottaa
kustakin puhelusta tietueen eli puhelutiketin, jotka sitten kootaan yhteen unix-tietokonee-
seen edelleen käsiteltäväksi ja taltioitavaksi. Yhdessä päivässä tikettejä tulee pyöreästi ar-
vioituna noin miljoona. Tiketeille tehdään tiettyjä konversioita ja analysointeja, jonka jälkeen
ne taltioidaan ns. raakadataksi. Toisaalta ne luokitellaan tuntikohtaiseksi dataksi ja tallen-
netaan Oracle-tietokantaan.

Varsinainen tilastointi ja raportointi tehdäåtn pääasiassa kuukausitasolla. Tiimä kuukausita-
soinen tilastointi hoidetaan Survolla. Oracle-tietokannasta saadaan sql-kyselyillä aineisto
survo-tietokantoja varten. Joitakin erityistapauksia varten joudutaan tietoa hakemaan myös
raakadatasta tai tieto voi joissakin tapauksissa tulla lisäksi kokonaan muusta lahteestä.

Raportteja tarvitaan moneen tarkoitukseen: mm. tilityksiä (maksut ulkomaisille operaatto-
reille), talousseurantaa ja verkoston kapasiteetin seurantaa varten. Kuukausittain tuotetta-
van raportin paperitulosteen sivumäärä on runsas 150 sivua (seitsemän osaraporttia). Mai-
nittakoon, että raporteissa tyypillisesti käytetty tekstilajin koko on 9 pistettä.

Raportin tuottaminen on hyvin pitkätle automatisoitu. Mutta toisaalta ala on erittäin dynaa-
minen ja voi sanoa, että joka kuukausi raportointi edellyttää joitakin muutoksia. Automati-
soinnin tulee siis olla helposti muokattavissa ja sitähåin se Survossa on.

Kuukausittaisen raportoinnin lisäksi on lukuisa määrä erilaisia pienempi muotoisia raport-
teja. Esimerkiksi mainittakoon yksi pitkälle automatisoitu sukrosovellus, jonka tarkoitukse-
na on tuottaa aina tarvittaessa Telen ja jonkun yksittäisen maan tai operaattorin välisestä
liikenteestä kuukausittainen aikasarja.

Henkilökuntaa on tätä ulkomaan puheluiden tilastointia hoitamassa tällä hetkellä neljä hen-
keä, joista kaksi on survoilumielessä heavy-usereita. Monesti olemmekin miettineet, kuinka
paljon mahtaisi olla tarvittava henkilökunta tuottamaan vastaavat tilastot ilman Survoa.



Survo datan murskaajana - CASE

Survolla voi tehdä muutakin kuin tilastotiedettä. Seuraavassa esimerkki siitä, kuinka erääs-
sä ongelmatilanteessa vaihtoehtoina oli lähinnä perinteinen ohjelmointi tai Survo.

Kåivipä nimittäin eräänä (ystävän)päivänä sellainen pieni harmi, että ulkomaan puhelinkes-
kuksen tehdyn ns. tason noston, eli ohjelmiston päivityksen seurauksena tilastointiin käytet-
rät'än tiketin formaatti muuttui. Vian havaitsemiseen meni jokunen aika, ja tilanteen korjaa-
miseen toinen tovi. Tuloksena oli, että käsissämme oli runsas 50 megaa dataa, mutta väåiräs-
sä formaatissa (lähes neljännes miljoona puhelutikettiä). Tietueessa oli kaikki tarvittava tie-
to. mutta väärässä jfiestyksessä ja lisäksi ylimääräistä tietoa, eli myös tietueen pituus oli
muuttunut. Koska data lisäksi on unix-koneessa muutenkin hieman erikoisessa muodossa,
tuli ongelmaksi miten konvertoida tieto oikeaan formaattiin. Data on nimittäin peräkkaistie-
dostona kahden kilon blokkeina, siten että blokeista se osa, joka ei täyty tietueista, on täytet-
tlnä nul-merkilla.

Etsimme aikamme asiansa osaavaa C-ohjelmoijaa, joka olisi voinut tehdä konversio-ohjel-
man. Melkein jo löysimme yhden, ennen kuin päätimme kokeilla itse Survolla. Muutamien
TxTCoNv-operaatioiden jälkeen data oli siirtokelpoista svo-tiedostoksi, joissa strVAR-ope-
raatioilla sai muuttujat kohdalleen. Kun tietue oli saatu oikean muotoiseksi, tehtiin taas
TXTCONV:IIa päinvastaiset operaatiot. Tarvittiinpa lopuksi vielä vähän harvinaisempaa
NCOPYkomentoa, jotta tiedostot saatiin tasablokkien kokoisiksi.

Kun homman sai toimimaan yhdellä tiedostolla, oli proseduurista helppo tehdä sukro. Syöt-
tötiedoiksi vain korjattavat lähes kaksisataa tiedostoa, ja sukro yöksi murskaamaan dataa.
Aamulla tiedostot olivat siististi valmiina siirrettäväksi takaisin tilastosysteemiin.

TELE

Telecom Finland Oy
Kansainvälinen verkko
Juha Valtonen
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SURVO.PUa vidttelijöiJine / lKimnmc venrlkanahffi lL3"4"gG

Survon perusasetukset mäåiråå tekstitiedosto SIIRVOåPU fäljempänä apr.ftiedo.sto). Sen sfaintipaikha
on yleensä Survon päåihakemisto (esim. C:\E). Tiedoston rivlt ovat muotoa !<systeemiparametrF=<a:rro>' 

.
Tavallisesti mpta;ån ei juurikaan tarvitse tehdä muutoksia kyseiseen tiedosdoon. Ori kuitenktn hyvä tie-
tåiå, mitåi ja miten muutoksia voi tehdä ja mihin ne vaikuttavat.

Helpointa llenee aktivoida sulrrokomento /SIIRVO-SETIIP tai vatita Sunron alkuvalikosta kohta 4 (sgstee-
miparametrien csetus) ja tutustua nåii:: esille tulevaan valikkoon. Valikon eri kohdissa tehdyt muutokset
tallettuvat automaattisesti aputiedostoon.

Yhtä hyvin voi aputiedoston ottaa suoraan toimituskentäiin esim. LOADP-komennolla, tehdä muutok-
set ja tallettaa takalsin SAVEP-komennolla. Muutokset trrlevat voimaan, kun Sunro seuraavan kerran
kiiynnistetiiän tai jos annetaan komento SETIIP. Jos samalla koneella on useita kiiytfiijfä tai jos toimitaan
moniajoympåiristössä ja pitiiä asettaa erl parametrit eri Survollle, voi esimerkiksi tehdä (aloitus)sukroja,
jotka kiiyttävät sopivia SETUP-komentoja parametreina erilaiset aputiedostot. Nän eivät kaksi OS/2:n
tms. alla yhtaikaa ajettavaa Survoa pääse häiritsemään toistensa toimintaa. Yhtaikaiskiiytössä on tårkeåä
måiiiritellä ainakirl eri hakemistot väliaikaisille tiedostoille (systeemiparameft Empdisk). Tosin samaa ha-
kemistoa käyttåmälä voi helposil siirtäii tietoJa Survojen valf[a BLOCK-napin avulla...

Omat asetukset kannattaa tallettaaJohonldn muuhun tiedostoon, koska Survon päivitys palauttaa aputie-
doston oletusasetukset. Ylssinkertalsinta lienee tehdä komentotiedosto (batchJile), Joka kopioi oman apu-
tiedoston vakiopaikalle ennen Survon kåynnistystii ja jåilleen talteen Survon käytön jälkeen. Jos komento-
tiedosto siJoitetaan DOS:n hakupolun (PATII) vanelle, Sunro voidaan kiiynnistiiå mistä tahansa kutsumal-
la tää tiedostoa. Esimerkld ällaisesta tiedostosta on oheisella SIIRVOfIIfS-levyklceellä.

Seuraavassa on listattu muutamia systeemiparametreJa, Jolden anroja olen muuttanut:

videomode=VGA / oletusmoortiksi VGA
pxl_ratio=l / VGA:ta vastaava pikselisuhde (ks. GPLCI[?)
speclist=loooo / enemmän tilaa äsmennyksille (ks. SYSITEM?)
specmax=5oO / enemmäin täsmennyksiä (ks. SYSTEM?)
printdef=60000 / enemmåin tilaa PRIIYTin ohjaussanoille (lisäajurit ym.)
crtrsor=5,7,4,7 / kursort paremmin nåt<yviin (ks. CIIRSOR?)
tempdisk=H:\ / våitiaikatsten tledostojen levyksi ram{evy (minulla H:)
sucropath=C:\S\ / oma sukrohakemistont [ks. TITTPATII?)

ffi ovat hauskoja ja hyödyllisiä. Eivät ehkä niin hauskoja kuin sukrot, mutta kaikennåiköistä niillåikin
saa aikaan. Itse kiiytiin lählnnä makroJa l,2 ja 7, Joissa pidåin muutamla vakiotoimintoja. Muita makroja
käytjin tilapäsluontoisesti määrittelemällä ne kesken työn SlfSTEM-komennolla. Tärkeimmät vakiomakrbt
aputiedostostani ovat siis:

MI=TSCRATCH #o/o&[?
M2=tLOAD INDEX I 21 I /
M7=TSHOW C: \E\SYS\PSI(V.DEV 1

Kaikissa nässä on alussa neliö (alt-F7 - 254 ta;i alt-254 numeronäppäimistöstä), joka tarkoittaa, etä ko-
mentoa haetaan ruutumerkin oikealta puolelta, vaikka sen vasemmallakin puolella olisi tekstiä. Ts. ko-
mennon voi aktivoida myös tekstin keskelä. LisätietoJa tiistii saa kyselyllä HIDDEN? . Laiskuuttani en viit-
si silrtåiä kursoria rivin alkuun; palnan vain F2 ja 7, niin pääsen selailemaan om€ra PostScript-aJuritiedos-
toant tai F2 ja2, niin pääsen sopivaan kohtaan lNDEX-nfmisessä toimituskentässä, joka minulla on miltei
kaildssa hakemistoissani (eräs aloitussukroistani tekee sellalsen automaattlsesti). SCRATCH-komehnon
perässä oleva röykkiö kirjaimia varmistaa, ettei komennon perässä mahdollisesti oleva teksti hatttaa ko-
mennon suoritusta. (Siinä voi lukea mitå tahansa, koska SCRArcH-komennossa ei varsinatsesfl ole mi-
täåin parametreJa.)

T]Srpillinen käyttö esim. makrolle 3 on minulla joldn komento, JotaJoudun toistamaan aika ajoin jonkin
työn yhteydessä. Esimerkiksi ätii ki$oittaessani tanritstn muutamia kertoja komentoa, Jolla voin-selata
aputiedostoani. Annoin siis komennon

SYSTEITT M3=SHOW C: \E\SURVO.APU 17

minkåJålkeen pärjåsinkin F2-3:lla. SYSTEM-komennolla tehdyt muutokset ovat voimassa Survo-lstunnon
aJan. Suurin osa parametreista on muutettavissa lennossa. I(aikkien systeemiparametrien kuvaukset loy-
t5rvät kyselysysteemistä avainsanalla SYSTEM? .- 

Makioitrinon aivan viime alkotna tullut uusl pline: sritojen automnnttten alctiaointL Tätä en ole itse
vielå käytfiinyt, kunhan kokeillut. Vielä kun joitakin aikoja sitten lisåttiin funktionapit Fl l ja F12 kaikkine
Shlft-, Ctrl-JaAlt-yhdistelmineen sekävåirhän aikaa sitten niitii tukevia Ctrl-A, Ctrl-Bjne. yhdistelmiä,Jotka
kaiken lisåiksi toimivat myös painamalla Alt-l, Nt-2jne. numeronäppåiimistöstä, nlin voi vain todeta, ettei
ainakaan napelsta ole puutetta! Lisåtietoja uusista napeista saa aktlvolmalla joko Fl1? tai F12? .

/
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,lna Suryon toiminnoista onkin luontevaa napittaa, esim. työvalikon kåynnistys - se helpottaa työskentelyä
:.tellisesti. Myös hiljakkoin tekemäni sukron /SAVENOW käyttö on kätevää jonkin napinpainalluksen vä-
-;'-ksellä. Ko. sukro tallettaa toimituskentän ja palaa samaan paikkaan. Vastaavan sukron ovat monet
::u,Lrtkin tehneet; nyt sellainen on kaikkien saatavilla ja helposti käytettiivissä.

:saä laiskuuksiani: pidiin V-sukron tapaisen yhden kosketuksen pelin lisåiksi yhden kirjaimen komen-
:::)ista. Hyvin usein töissåini toistuvia komentoja ovat SHOtrI, DELETE ja INSERT. Kahta viimeistii jaksoin
i:ioittaa kokonaan n. viiden vuoden ajan (!) - toki kä3riin våilillä myös makroja tai jopa sukroJa. Viime vuo-
:en lopussa päätin tehdä asialle jotain. Tekaisin Survo-modulit D ja I, jotka kutsuvat suoraan ao. totmin-
::_ta. SHOW-komennon konraaminen S-komennolla ei vaadi edes ohjelmointia, koska sillä on Survon påä-
::akemistossa oma otrjelmatiedostonsa. Nåirnå laiskuuden osoitukset ovat myös mukana SIIRVOTUTS-Ie-
'.',-s:keellä. Huom! Sukroissa on syytä käyttritri aina varsinaisia nimiä. Lyhennykset eivät ole kovin kuvaavia,
:tå niitä voi olettaa löy$än kaikista Srmpåiristöistä.

Tulokse$lSurvon operaatioista tallettuvat toimituskentåin ja matriisitiedostojen lisåiksi ns. tulostiedostoon
-esults filb, output -fr.le).Tåirnåinkin tiedoston nimen mäåirää eräs systeemiparametri, nimittiiin eout. Kul-

-:isenkin tulostiedoston saa selville komennolla OUTPUT ilman parametreja. Samalla komennolla sen voi
:r,.-ös väliaikaisesti vaihtaa. Tarkemmat tiedot saa lryselyllä OUTPUT? .

Surwon asennuksissa tulostiedoston oletus on C:-nESULTS. T\rossa muodossa tuloksia talletetaan C-le-
',-"rr oletushakemistoon - oli se sitten mikåi vain - tiedostoon RESULTS. Itse olen poistanut tuon levyviit-
--auksen; minulla on siis aputiedostossa rivi eout=RESULTS . Nåiin saan jokaisen ty6ni tulostiedoston 6inne
::::ssä ao. työ muutenkin sijaitsee - levystä riippumatta.

,-loka tapauksessa tulostiedosto kannattaa våilillä tyhjentää (tuhota). Tåihåh on nykyii?in valmis työkalu
i DELRES . Ilman sitäkin tyhjentiiminen on helppoa: aktivoi OUTPUT , vaihda tiedoston eteen DOS-ko-
:,ento, 1DEL ja aktivoi. 

-.fos 
ke1ää yhteen tiedostoon kaikki tulokset, saattaa lgrseessä oleva leqy tulla täy-

:-n åkkiarvaamatta - ellei tiedostoa sitten pidä ram-levyllä.

futrot-fi Edellisen lehden mukana olleella SITRVOTUT2-lerrykkeellä oli jakelussa /MIIIINNA-niminen suk-
:',perhe, jolla voi tehdä erätä tavallisimpia muunnoksia tekstitiedostoihin. Nyt on mukana sen uusittu
'"'::sio, joka on toiminnaltaan miltei identtinen vanhan kanssa. Joitakin parannuksia on: muunnokset voi-
:aan käynnistää samantien automaattisesti, mikä helpottaa säåi.nnöllisesti toistuvien muunnosten suorit-
:.ainista. Valikon ulkoasua on hiukan siistitty. Nyt kaikki muunnokset saadaan tehtyä yksittåiisillä TXT-
COt\IV-komennoilla, koska ko. ohjelmaa on kehitetty monipuolisemmaksi. Sukro edeltyttää TXTCONTI:n
:udempaa versiota, joka nykyiselläåin on sijoitettu TXT-operaatioiden (TXTCONII, TXTRIM, TXTCOIINT,
TXTEDTOUT, TXTEDTIN) ohjelmaperheeseen. Sen käyttämiseen vaaditaan melko tuore Survo.

rltn heinåikuu, ja trimmailen tåissä huhtikuussa kirjoittamaani tekstiä. Jätiin ylläclevan,kappaleen, vaikka
:-etken mietin sen poistamista. Olen nimittiiin tehnfi tekstitiedostojen muunnoksista jåiLlleen uuden sukro-
:.-ökalun; tåillä kertaa englanniksi. Se on nimeltiiäin /TXT-CONV, ja on hieman edeltiijiäåin kehittyneempi,
:utta sisåiltää oleellisesti samat toiminnot. /MIIIINNA olkoon siis edelleen SIIRVOTUTS{evykkeellä;
/TXT-CONII asustaa levykkeellä St RVOS.

Suwossa on nylqyisin omaksuttu tyyli, jota olen itse tuonut aktiivisesti mukaan työpöytäohjelmissani CD,
IIIDEX ja DD. Niissä DOS-hakemisto vaihdetaan aina vastaamaan Survon kulloistakin datahakemistoa.
.j:emman tyylin mukaan DOS-hakemisto oli Survon käytön ajan Survon päåihakemisto (esim. C:\E), vaik-
!:a Surwon datahakemistoa vaihdeltiin. Nylryään Survo ei enåä nojaa DOS-hakemistoon vaan toimii siitii
:rippumatta. Niinpä Survo voidaan käynnistiiä mistä tahansa hakemistosta (esim. D:\DATA) komennolla
rl:\E\S . Kun Survo-hakemisto ja DOS-oletushakemisto ovat samat, voidaan esim. sen hetkisen datahake-
niston tiedostoihin viitata pelkillä nimilläåin DOS-komentoja Survosta annettaessa (esim. >COPY *.EDT A:
eikä >COPY R:\PROJEKfl\KESA96\RAPORTI\*.EDT A: ). Luonnollisesti työpöytiiohjelmat DD ja DM tar-
-ioavat mukavampia kopiointitapoja, mutta joskus on mukava kiyttää suoria DOS-komentoja; etenkin kun
ei tarvitse kirjoittaa tuonkaltaisia polkunimiä.

Marklcu Korlwsen tekemät Sunro-modulit noudattavat aiempaa tyyliä, joten DOS-hakemiston valhto ai-
fr,.yt_t.e ongelmia giden- käytössä. Ongelmat_yoldqq!_yAstää kåyttåimtillä SIIRVOTIIfS{evykkeelUi löyty-
våå MK-sukroa. Mikä tahansa ohjelmista DISCR, ANOVA, MTAB, FEDIT, MFEDIT ja MFCOPY toimii-yh-
leen työpöytäohJelmien kanssa, kun se aktivoidaan muodossa /MK-<totminto>, siis esimerkiksi

,rMK-ANOVA <data>,L
/MK-FEDIT <Survo data file>,<form ffle>

Microsoft käyttää verkostaan MicroSoft Network) lyhennettä MSN.
Nimi lienee lainattu Survon CORR-operaation tulosmatriisista MSN
(Means, Standard deviations, Number of observations) ?
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@pöydän mnyötä löydettyä
K" Vehkanahffi 13.4t.96

TyöpöyffiohJelmiin on ilmestynyt -uutamia uusla ominaisuuksia. Tarkemmat tiedot saa kyselysysteemisä
avainsanalla DESKSOP? tai ohJelmien nimillä. Tässä kuitenldn lyhyestt uutuuksista:

DD: PakattuJen tiedostoJen (*.ZlP, tJ,ZtI) stsåiltö saadaan haluttaessa purettua vauhdissa väIialkaiseen ha-
kemistoon ENTERITI patnalluksella. Samalla tiedostoJa päåståån selailemaan normaaliin tapaan. E)ilT-
nappi (F8) palauttaa tilanteenJa tuhoaa välialkalsen hakemiston sisåIlön. Uuslmpana nappina on mukana
alt-Fs, Jolla haetaan annettua merkldlonoa sen hetkisen listan fledostoJen nimiståJa kommenteista. Haus-
sa pienetJa isot kirjaimet samastetaan. Onpahan kätevEiå.

SEAIRCIF{: Täsmennystä SEARCH, Joka ilmoittaa miten haku tapahtuu, on laaJennettu. Uusi avalnsana on
$UOTED, jolloin haettava merkhiJono annetaan lainausmerkeissä. Näin on mahdollista ottaa huomloon
myös merkldJonon lopussa olevat tyhJät merldt. Meneillään olevan tiedoston voi nyt ohittaa painamalla
nappia'S'.

INDID)C Uusi tiismennys TY?ES=O jättåå tiedostoJen t!4fpit pois listauksista (silloin kun se on mahdolltsta),
jolloin kommenteille Jåiä enemmän tilaa Ja llstaus on silstimmän näköinen. Jo aiemmin tuli lisättyä tås-
mennys OI[LY=1, Jolla uain GRottPlNc-täsmennyksen tiedostotyyplt otetaan huomioon.

CAILENDAIR: Tapahtumat pyriäåin näyttåimäån alrtivointirivin alapuolella. Jos ne eivät siihen mahdu, aloi-
tetaan lista ruudun yläosasta. Alla oleva kenttii jätetåiän nälryville. Tapahtumat voi poimia kentään paina-
malla'+'-nappia; riveJä lisätiiän tarvittaessa samaan tapaaq kuin SHOW:ssaJa SEARCH:issä. Ja vielå yksi
lisäys: kalenteritiedoston voi antaa systeemiparametrina coiendar SITRVOåPU-tiedostossa. Tällöin komen-
nossa ei tarvita lainkaan parametreJa.

DAlll0: Påiivåirnåi€iiråirajoitukset on poistettu: nyt voidaan käsitellä kaiklda tåmtin ja muutaman seuraavan
vuosituharrnen päväyksiä. Htnm! Tämfur seurauksenta olljelma ei toimi aiaant samoin kuin ennen: pdiDd-
möårät udlillå. 1.1.OO - 31.12.79 gmmdrretåått rWt 19OO- etlca ZOOO-htsun pöiDömöärtksl (Aktivoimafla ko-
mennon DATE 14.4.96+1357 näet sen pälvän, Josta lähtien l.1.OO - 3I.L2.79 ymmåturetiiånJåilleen 2O0O-
luvun päivåirnäär{nä.) Kaksinumeroiset vuodet tulldtaan siis kuluvan vuosisadan vuosiksl. Aiempi epåikoh-
ta johfui kiiyttiimistäni DOS-rutiineista: DOS:in aikakäsitys kun alkaa vasta tammikuun 1. pävåstå f98O
(terveisiå B. Galesille). Ltsäksi viikkonumeron käsittelyå on tarkennettu: aiemmin tietyisså tapaukslssa
esinrtynyt viikkonumero 0 on konrattu vtikolla 53.

Onpa työpöydåille ilmestynyt yksi uusikin C-ohjelma:
rusteella. Iöydetyt tiedostot nåytetäåh DD-ohjetnnall a
täsmåtlleen DD:n 'Where'-toimintoa (nappi W), mutta
tästä. Esimerkkejä:

wHERE CDEFG: *.u / etsiään Survon tulosmatriisit kaikitta kovalerryiltå
wHERE A: *. * / otetaan lerryke hakemistoineen yhdeksl tiedostoltstakst
wHERE *.EDT / toimihrskentät tästå hakemisto.staJa sen alihakemistoista
wHERE C :KIIVAT .SPx / yksittiiisen tiedoston halru yhdelä lerrylä

\MlFilERlD . Sen armlla voi hakea tiedostoja nimen pe-
tavalliseen tapaan. Itse asiassa koko toiminto vastaa
nyt haku voidaan käfinistää suora€u:t toimitusken-

Tässä viiLllssä on jäilleen ehtinyt ilmestyä uusl väine työpöydalle. Sen nimi on DMI (Directory Matcter) Ja se
täydentäii mukavastl tiedostoJen ja hakemistoJen hallinnan välinekokoelmaa. DM:n toimintaperiaate on
tuttu joistakin DOS-apuohJelmista: kaksi hakemiston nimeä annetaan parametreina, Jolloin saadaan lista
ntistii ruudulle vierekkåiln. Samannimiset tiedostot asetellaan kohdakkoin, Jolloin voidaan verrata, kum-
massa hakemistossa on uudempi verslo. DM helpottaa vertailua estttämällä vanhemmat tiedostot erl väril-
lä. Iåhtöhakemtstosta voldaan kopioida kohdehakemistoon fledostoJa yhdellå naptnpainalluksella. Myös
kaikki uudemrnat versiot on helppo pävitää kohdehalremistoon parllla painalluksella. Aiemmista työp-öy-
äohJelmista tuttuJa tåsmennyksiä kuten SORT, GROITPING, DATtJa TIME voi käyttåä.
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Vihdoinkin "HIIRI" Survossa!

Survossa voi nykyään myös käyttää hiirtä graafrsessa moodissa eräden sukrojen välityksel-
lä. J.Puranen on tehnyt C-kielisen modulin JMPEN.EXE, joka voidaan kopioida Survon juu-
rihakemistoon. Tähåin voidaan kytkeä erilaisia hiirtä hyödyntäviä graafrsia sukroja. Tällaisia
sisältyy mm. tämåin lehden numeron mukana jaettavaan SURVOTUT 3 Jevykkeeseen. Seu-
raavassa lyhyt kuvaus eräiden tåillaisten sukrojen toiminnasta.

Sukrolla #H (siis "nukrolla") saadaan mihin tahansa näyttökuvaan liikkuva hiiri, kun koh-
distimen ollessa GPLOT komentorivillä painetaan F2 N H, siis ikäänkuin aktivoidaan ko-
mento ESC-napin sijasta noilla kolmella napilla. Tätä hiirtä voi käyttää osoittamiseen ja ku-
varuudun vasemmasta yläkulmasta nåihdään myös koko ajan hiiren koordinaatit, mitä voi
myös joskus olla hyödyllistå.

Korvaamalla komentosana GPLOT (ei GPLOT FILE) sukrokutsulla iPPLOT saadaan kuvaan
hiirikäyttöinen osoitin. Tåsmennyksellå: PPOINT=<kuIen_POINT> voi pisteitä merkitä eri
tavoin, esimerkiksi jollain POINT-merkillä (esimerkiksi PPOINT=2,3) tai jollakin merkkijo-
nolla, esimerkiksi: PPOINT=[RED][TIMES(20)],SURVO. Merkintä tapahtuu hiirellä klikkaa-
malla.

Korvaamalla komentosana GPLOT (ei GPLOT FILE) sukrokutsulla /FILLPLOT saadaan ku-
vaan hiirikäytkiinen osoitin, jolla voi vaihtaa rajatun alueen FILL-väriä näppäimilla (viirl-
kartta saatavilla) Täsmennyksellä: FILLCOLOR=<våri-indeksi> päästään suoraan haluttuun
våiriin. Kaikki täsmennykset kirjoitettava sukrokutsun yläpuolelle.

/LEIKKAA sukro leikkaa spx-kuvasta pienemmän osasuorakaiteen ja tallettaa sen annetulla
nimellä. Osakuva voidaan myös "liimata" toiseen paikkaan samassa kuvassa.
XÄytfÖ: &EIKKAA <kuva>,[<osakuva>]

/LIIMAA <kuva>,<osakuva>[,<uusnimi>] asettaa suorakaiteen <osakuva>.spx kuvaan
<kuva>.spx. haluttuun paikkaan.

/SHOWPLOT sukrokutsulla voidaan korvata komento GPLOT tehtäessä korrelaatiodiagram-
mia havaintotiedostosta. Teillöin voidaan diagrammissa näpäyttää hiirellä havaintopistettä,
jolloin saadaan kuvion alareunaan havaintoyksiköstä halutut muuttujanarvot. Muuttujat
voidaan valita täsmennyksillä VARS, MASK tai FORMAT, kuten FILE LOADin yhteydessä.
Täsmennykset XSCALE ja YSCALE ovat pakollisia. Myös muita GPloT-täsmennyksiä voi
käyttää paitsi ei täsmennyksiä HOME,SIZE,XDIV,YDIV. Täsmennyksen INFILE sijasta
kaytetaan täsmennystä TAUSTA=<spx-file>. Kaikki täsmennykset annettava sukrokutsun
yläpuolella. KAYTTO : /SHOWPLOT <tie dosto>, <x-muuttuj a>,<y-muuttuj a>

Lisäksi on ail<aisempaa sukroa I{YNÄ täydennetty siten, että siinä voi kohdistinta kuljettaa
myös vaihtoehtoisesti hiirellä. Myös on lisätty mahdollisuus antaa täsmennyksillä neljä eri
logonimeä, jotka voidaan hiirellä näpäyttiimällä asettaa kuvaan mihin tahansa. Sukro KY-
NA2 toimii muuten samoin kuin KYNA, mutta siinä on kirjoitustekstiin valittavissa myös
kaikki erikoismerkit (toimii ainoastaan Survossa versiosta 5.0 alkaen)

^(n{Ä 
[<outfrle>[,<infrle>11 mahdollistaa murtoviivakuvieri piirtämisen sekä tekstien ki{oit-

tamisen kuvioon sekä tallettaa kuvan tiedostoon <outfile>.SPX.Pohjana voi myös käyttää ai-
kaisemmin tehtyä kuvaa <infile>.SPX. Opastukset nåikyvät kuvaruudussa.

/KYI.{Ä <outfile>,TXT,<riviväli>l,<vas.marg>,<ylämarg>,<fonttb] ottaa pohjaksi kutsun ala-
puolelle kirjoitetun tekstikappaleen, jota on mahdollisuus vielä editoida kokeilun jälkeen.

Kaikki ylläkuvatut sukrot kaikkine aputiedostoineen, myös tiedosto JMPEN.EXE, sisältyvät
levykkeeseen SURVOTUT 3.

J.Manninen
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TERVAA, VIINAA, SAUNAA, NORTTEJA, ASIAA

Tietotekniikkakirjallisuus näyttää olevan pääsäåintöisesti

;oko manuaaleja tai oppikirjoja. Vaikka on puhuttu paljon
u e tokoneiden, rornppujen j a Internetin mulli stavuudesta, ofl
hlimmästyttävää, että pohdiskelevia kirjoja tai romaaneja
arheesta on ytrlättävlin vdhdn. Survo ja minä -kirjaa odotel-
lessa esittelen kolme kirjaa, jotka luin liihes samaan aikaan.

"Arnmattikirjana" oli Clifford Stollin Silicon Snake Oil,
lunalukernisena Nicholas Negroponten Being Digital (se oli
kevein,l 15 gr) ja iltalukemisena Douglas Couplandin Mic-
ro-orjat. Coctail oli maistuva.

Näistä kolmesta viimeksi mainittu on romaani ja kaksi
muuta tietokirjoja tai ehkä paremmin sanottuna pamfletteja.
I{icro-orjat on kertomus kavereista, jotka ovat työssä Mic-
roSoftissa suunnittelemassa uusia ohjelmia. He kyllästyvät
t1'öhönsä ja muuttavat Silicon Valleyhin rakentamaan mul-
Iistavaa uutta tietokonepeliä. Coupland on kirjoittanut ai-
kaisemmin kulttikirjan maineeseen nousseen Tuntematto-
num sukupolven.

Being Digital on kokoelma NN:n kolumneja Wired-leh-
destä. NN on MIT:n Medialabin johtaja, joka on ollut vah-
vasti vaikuttamassa firm graafisten käyttöliittymien ja iko-
nien suurmitteluun. Häntä pidetätin erälinä arvostetuimpina
a tk : n kehityksen asi antuntij ana, todellisena visionäärinä.

Clifford Stolt on koulutukseltaan tiihtitieteilijä. Tunne-
tuksi hiin tuli paljastettuaan saksalaisen vakoilijaverkoston,
joka Internetiä hyvåiksikäyttäen sai haltuunsa sotilassalai-
suuksia. Tästä hiin kirjoitti dekkarimaisen kirjan The Cuc-
koo's Eggin.

Micro-orjat on hauska krja. Varsinkin viihiin vanhem-
rnalle on jopa opettavaista lukea siitä maailmasta, jossa ai-
nakin osa nykynuorisosta elää. Kirjan henkilöt tekevät
r1'önsä, viettävät vapaa-aikans a ja nukkuvat tietokoneiden,
sähköpostin, Internetin ja bittien maailrnassa. Heille viini,
laulu ja mopedit eivät merkitse mitäåin. Ihrnissuhteissa tiir-
keintä ei ole sukupuoli, vaan se kuinka kova ohjelmoitsija
kumppani on. Nörtti on nöfiti kaikessa.

Ehkä eniten yksimielistä hymistystä nåiistä kirjoista on
saanut Being Digital. Kirja koostuu yhdestä kolmen sivun
mittaisista jufuista. Ki{a on jaettu useaan osastoon, joissa
kåisitelläiin teknistä ja sislillöllistä tulevaisuutta tai NN:n
omia muisteluita tietotekniikan kehittärnisen saralta. Krjan
Flerusteella selviää ainakin, ettei hiin ole turhan vaatimaton.

Henkilölle, joka ei ole erityisen kiinnostunut tekniikasta,
ktrja on pettymys. Suurin osa kirjoimksista on samanlaisia
kuin missä tahansa tietotekniikan lehdessä, ei edes lyhen-
teiden mäiirä ole pienempi. Kirjasta saa kuvan, ettei kirjoit-
taja olekaan arvostettu asianfuntija, vaan enemminkin au-
tointoilUa, jolte tekniikka, hevosvoimat ja huippunopeus
ovat ttirkeiimpiä kuin se, rniten vaivattomasti autolla pääsee
kesämokille,

Negroponten tulevaisuuden kehitysniikymät funtuvat
kohdistuvan erityisesti kuvallisempaan ja puhuvilmpaan
suuntaan. Htinen mukaansa llihitulevaisuudessa tietokoneet
1'mmdrtävät puhuttua sanaa ja tietysti kirjassa on normaalit
iiturgiat Internetin kuvasta, liikkuvasta kuvasta, videoista ja
äiinestä. Sanallakaan hiin ei pohdi niiden vaikunrsta ihmis-
te n tiedonmuodostukseen.

Toki kirjassa on paljon mielenkiintoista. Erityisesti Neg-
roponten muistelut tietotekniikan kehittiimisen alkuajoista.
NN kertoo. kuinka ikonien kehittlimisen alussa niitä kutsut-
tiin klypteil$i. Kirjaimellisesti sana tarkoittaa "kiveen ha-
kattu". On sääli, että sanasta luovuttiin, koska se mielestiini
kuvaa paremmin kuin "ikoni", ikonien katrlitsevaa vailer-
tusta luovaan tietokoneen käytt(iön.

Negroponte aloittaa kirjansa kertomalla olevansa luki-
hdiriöinen. Samaan asiaan hiin näyttää palaavan ainakin
kahdessa haastattelussa, jotka olen lukenut. Minulle tuli
mieleeni, että ovatko graafiset käyttöliittymät ehkä jonkin-
lainen kosto niille, joilla tätä ongelmaa ei ole.

Stollin kirjan nimi on oiva. Liihes kaikki lukemani jutut
Internetistä ja laajemminkin uusista medioista ovat olleet
täysin kritiikittömiä. Uusien medioiden vaikutusta on ver-
rattu milloin tulen, mitloin pyörlin tai kirjapainon keksimi-
seen. Kätirmeöljy oli viime vuosisadalla samanlainen ihme-
lääke. On hyvä, että joku uskaltaa esittää edes pientä kri-
tiikkiä Internetiä kohtaan. Ja siinä Stoll on mies paikallaan.
Hiin on ollut melkein alusta alkaen mukana kehittiimässä
sekä Arpa- että Internetiä.

Stottin liihtökohtana on se, että Internet on monessa suh-
teessa hieno ja monipuolinen jiirjestelmä, mutta siihen on
lastattu aivan liikaa odoruksia. Erityisesti Stoll kritikoi sitä,
kuinka Internetissä vietetty aika on pois tavallisesta elä-
nråstä.

Toinen Stollin huoli on Internetiin liitetty usko sen vai-
kutuksesta oppimiseen ja opetukseen" Hiin väittää, että jo
television Ja videoiden oppimista edistävä vaikutus on
suunnilleen nolla ja hänen mielestäåin kuvallinen Internet
on sirmanlainen. Se ei tuo mitälin lisäarvoa oppimiselle. Hä-
nen mielestäåin Internetistä saadaan useimmiten vain pin-
tatietoa, sitä samaa, josta koulua on syytetty.

Stottin kritiikki koskee myös nrrhia tietokoneinvestointe-
ja. Hänen mielestäiin koneita vaihdetaan aivan liian heppoi-
sin perustein. Tähåin kritiikldin on Survon käyttäjtin helppo
yhtyä. Olen usein ihmetellyt larinka monta miljardia Suo-
messakin on tuhlattu rurhiin investointeihin, vain siksi ettei
Windows 3.1 tai Win95 ole toiminut aikaiseilunassa ko-
neessa tyydyttävästi.

Huhujen mukaan Negroponten kirjaa ollaan käiintlimässä
suomeksi, mutta Stollin ei. Se on säiili, sillä Being Digital
ei tuo mitälin varsinaista uutta keskusteluun tietotekniikan
kehityksestä tai merkityksestä.

w
Coupland, I)ouglas, micro-orjat. Art House, 1995
Negroponte, Nicholas. Being Digital. Coronet Books, 1'995
Stoll, Clifford. Silicon Snake oil. Doubleday, 1995
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Vuosikokousristeilyllä jo tutuksi tullut englantilainen tuttavamme on harjoitellut Survon työkaavioiden ra-
kentelua. Håin on saanut aikaiseksi alla olevan matriisilaskentakaavion. Syntaksi näyttää Sunroon tottu-
neelta hieman monimutkaiselta, mutta annettakoon tuo anteeksi, sillä englantilaisemme aiemmin käyttä-
mät ohjelmat, mm. FatlabrM ja VexelrM vaikuttavat vielä håinen työskentelyynsä. Selkeåimpi tyyli löytyy var-
masti välhitellen, kun håinen kokemuksensa Survosta karttuvat.

Miilihåin englantilaisella tuttavallarnme on ollut mielessä oheista kaaviota kirjoittaessaan? Mitä kaaviossa
yriteäåin tehdä? Osaatko vastata kokeilematta omalla Survollasi?r fVihjeenä mainittakoon, että tuttavam-
me on s€rm€an aikaan osallistunut suomen kielen alkeiskurssille.)

Irtomatoja!? Mato-trioJa?!Jopa pisteriviJa kontrollisarake näyttävät hieman omituisilta!
Saatkohan ratkalsun selville?

I Salmme kyseisen kentån mukaan ohelselle levykkeelle, joten vott tartrdstaa vastauksesi aktivolmalla peråkkiitn rivit 890-895.
Kentån koosta piiåtellen tuttavallamme on vielå oppimistajåikevisså työtavoissakin, Niiden osalta hänelle volkin suositella Survon
alkuvallkosta löytyvåå uutta kohtaa, Töidenylehenhalltta- tai hånen tapauksessaan Job monagementlngeneral.

888 *
889 ooooo o ooooooooooooooooooooooo oo ooo
890 0 MÄT O=TRI(o,0,o) o O,?, O o )o,O,o(IRT=O TAM
891 O MATCIJABELS OOO/ {N%O} \OOO SLEBALCTAM
892 orI{AT SPEC O O O O O O [<l>] O O O O O O CEPS TAlfro
893 Q MÄT Onl=O / o=& / 0=O '&' O=0 \ &=o \ O=!nO TAIr{
894 o 0IMAT LoAD on(o,o) oo o / o oo )o,o(no DAoL TAI{I0
895 0 MÄr KILL on o oft / 0 | 0 \ ffo o no LLIK TAM
896 o
897 0
8e8 /
899
900 *
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SURVOTUT3
Copynght @ 1996 Ohjelmien tekijät

Lehden mukana jaetaan kaikille SURVOTUT 3 - levyke, joka sisåiltiiä Survo-Käyttäjäyhdis-
tyksen jäsenten tekemiå ohjelmia ja sukroja. Seuraavaa levyä varten odottelemmekin jo, että
mahdollisirrman moni käyttäjä osallistuisi sen kokoamiseen lfiettämällä tekemiään lisäoh-
jelmia tai sukroja kuvauksineenja mahdollisine esimerkkeineen alla olevaan osoitteeseen.
Ohjelmien ja sukrojen ei tarvitse olla mitiiiin laajoja kokonaisuuksia, vaan ne voivat olla hy-
vinkin pieniä Suwo-työskentelyyn liittyviä "apuvälineitä".

Kentåissä INDEX kerrotaan lelrykkeen sisältö. Useimmat toiminnot eivåt edellytä mitäiin
tiettyä Survon versiota, mutta erityisesti sukroissa on saatettu käyttää ominaisuuksia, jotka
edellyttävät suhteellisen uutta versiota. Asentamisessa on syytä huomioida myös se, että
SuRvos-ohjelmistoon voi lisätä sukrot, mutta ei C-kielisiä ohjelmia.

Survo-Käyttäjäyhdistys ry / Marjut Schreck
Mäenrinne 11
02160 ESPOO

OPETUKI-levyke
Olemme hiljattain toimittaneet "OPETUKI"-levykkeen, joka sisältää suomenkielistä opastus-
ta Survon käyttäjille. Survon alkuperåiisessä englanninkielisessä kyselyjärjestelmåissåihän on
täydelliset tiedot kaikista Survon toiminnoista. Tässä levykkeessä on tavallisen käyttäjän
kannalta keskeinen osa kyselyjärjestelmää suomenkielelle käännettynä ja osittain hiukan
toiseen muotoon toimitettuna.

Toisen osan levykkeestå muodostavat eräät käytkivihjeet ja sukrot. Nåimä sukrot ovat pääa-
siassa kuvaruutukäyttiitin, erityisesti opetukseen, tarkoitettuja työväline- ja demonstraatio-
sukroja, joista muutamat toimivat kokonaan glaafisessa moodissa. Vähemmän asiaan pereh-
tynyt Survon käytfiijäkin pystynee omassa työskentelyssään niiden avulla ehkä hiukan en-
tistä enemmän hyödyntåimään Survon monipuolisia mahdollisuuksia.

OPETUKI-levykettii voi käyttää Survon (tai Survos-kouluversion) yhteydessä joko suoraan
Ievyasemalta tai kiintolevylle asennettuna. Asennus voidaan myös suorittaa eri tavoin ver-
kossa olevaan koneeseen. Lisätietoja ja kopio levykkeestä saatavissa allekirjoittaneilta. Kor-
vauksena perimme tåillöin levykkeeltii mk 100,- ja paperitulosteelta mk 150,-.

SURVOTUT 3 r levyke
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