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Sunro MM e
khden mukana seuraa perinteiseen tapaan SURVOTI-lT-Ie'ryke, järjestyksessä jo kuudes. Mukana on låIlä kertaa näyte hyvin erikoisesta ja maukkaasta
Survo-sovelluksesta, jota esitelfiin jo jonkin verr€rn laivalla kevåällä 1999.
Kyseessähän on helsinkilåiisen Sling In -ravintolan drinkkitietokanta, jonka
hallinta on toteutettu Survolla.

Ievykkeellä oleva versio tuntee 300 drinkin reseptit. Moninkertainen valikoima löyt5ryr, kun suunnistaa Sling In -baaritiskille ja istahtaa asiakaskoneen
ääreen. Vastassa on tuttu ohjelma varustettuna hieman erikoisemmalla
käyttöliittymällä, jota kåytilijäyhdistyksen jåsenet voivat nyt yksinoikeudella
(kuiva)harjoitella omalla Survollaan.
Survon päälle rakennetuista käyttöliittymisti puheen ollen Jouko Mannisen
graalisen JM-MOUSE-liittymän uusin versio dokumentteineen on myös pakattu mukaan levykkeelle. Liittymä toimii sekä SURVO 98:1la etä SURVO
84C:11ä. Hiirellä hipaisten, sukrolla sujuu - lainaten Joukon otsikkoa kevåän
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laivaseminaarissa.

Kiiyttiijåyhdistyksen ex-puheenjohtaja Maija Polus antoi idean Survon käyttöön liittyväåin kyselyyn, jonka löydät lehdestä. Vastaukset voi tallentaa levykkeeltä löytyvään lrysely-tiedostoon ja nän såiilyttåiä lehti kokonaisuutena.
Tuloksista kerrotaan myöhemmin Survon www-sivuilla. Toivottavasti mahdollisimman monelta löyt]"y hetki aikaa vastata lrysymyksiin.
Sokerina pohjalla; levykkeellå saattaa olla aivan alustava laitos Survon mahdollisesta tulevasta Windows-versiosta, Sunro MM, nylrylaajuudessaan kaikkien kiinnostuneiden kokeiltavaksi. Hiireä kaivanneet voivat nyt virit&iä riemuhuudon, sillä Survon kiiyttö onnistuu nyt jopa tiiysin ilmdn nåppäimistöä, jonka voikin nostaa pois tilaa viemästä! Kun sitten jatkuvasti hiirellä hapuillaan, 9n gVftä muistaa, että pieni jumppa estää hiirilavantaudin syntymistä (malli alla).
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Seppo Mustonen:

Sunron Windows-versio tulossa!
Vaikka nykyinen SURVO 98 toimii hyvin Windows-ympäristössä, ja yhteistyössä
muiden ohjelmien kanssa, monien on vaikea sulattaa sitii tosiseikkaa, ettii lryseesså on 'Vain" DOS-pohjainen toteutus. Huhuillaan myös, etä tulevista Windowsversioista DOS-tuki saattaa jopa poistua, jolloin SURVO 98 ei tulisi niisså toimimaan.

Tämå ei kuitenkaan pidå paikkaansa viimeksi ilmestyneen Windows 2OOO:n osalta.
SURVO 84C toimii siinå tåysin moitteettomasti. SURVO 98:nkin osalta kaikki keskeiset asiat ovat kunnossa. Valitettavasti kuitenkin Microsoft on mennyt tekemåän
joitain muutoksia ("parannuksia") DPMl-tukeen, mistä syystå SURVO 98:n muutamat (ns. "lapsenlapsiprosesseina" toimivat) ratkaisut joudutaan korvaamaan toisenlaisilla. (Kiiytånnösså ongelmat koskevat vain eraitä työpöykitoimintoja. Esim.
kun hakemistoja ja tiedostoja selataan DD-komennolla, ei ole mahdollista kurkistaa esim. havaintotiedostojen sisåille, sillä DD kåyttää FILE SHOW:ta lapsiprosessinaan. Siniilläån DD ja FILE SHOW toimivat kuten ennen myös Windows 2OOO:ssa.)
Ilmassa ovat kuitenkin sellaiset merkit, ettåi lopultakin on vakavasti harkittava
Survon siirtoa uudenaikaisemmalle alustalle. Koska melkein kaikilla tuntemillani
Survon käyttåijillä on koneessaan jokin uudemmista Windowseista (95, 98, NT 4.O
tai 2OOO), ainoa kåytännösså mahdollinen vaihtoehto on rakentaa Survosta aito
Windows-versio.
Olen tutkiskellut-viime joulusta lähtien tuollaisen Surwon vaihtoehtoisia tekotapoja.
Nåiistå on käyty keskusteluja Kimmo Vehkalahden, Reijo Sundin ja Marjut Schreckin
kanssa.
Tavoitteenani on, ettå uuden Survon tulisi syntyä mahdollisimman pienin muutoksin C-kielisen låhdekoodin tasolla ja uuden Survon kåyttötapojen ja -mahdollisuuksien pitäisi olla tåsmålleen samat kuin nylryisen SURVO g8:n. Luonnollista on
kuitenkin pohdiskella myös, mitä uusia tai vaihtoehtoisia keinoja mm. hiiri tarjoaisi töiden ohjaamiseen ja hallintaan.
Tähän mennessä teht5[en selvitysten ja kokeilujen pohjalta näyttåä siltii, ettå em.
tavoitteet on parhaiten saavutettavissa tekemiillä uusi Survo ns. Windowsin konsolisovelluksena, jolloin toimituskenttiiå edelleen pyöritettåisiin nykyisen nåköisessä
tilassa, mutta mm. kuvaruutugrafiikka ilmestyisi omiin ikkunoihin.
SURVO MM

kirjoitan tätå tekstiä jo uudella Survolla, jonka t5rönimenä on
SURVO MM. Takanimen MM voi tulkita ja lausua mm. vuosilukuna 2OOO roomalaisittain. Vielä (vrt. Survo ja minå, s.217, viimeinen kpl.) en ole muuttanut pysyvästi
asumaan, mutta tekstinkäsittely sujuu jo kohtalaisesti.
Jotta tähän on pååsty ja ettii siis SURVO MM:n toimitinotrjelma (editor) pelaa, olen
joutunut uudelleen kirjoittamaan vain nåytön ja nåppämistön ohjausta koskevat
aliohjelmat. Nämä liitettiin SURVO 98:n ohjelmakoodiin ja käännettiin Microsoftin
C-kääntåjällå (Visual C++ 6.0). Varsinaiseen Survon (laitteistosta ja kåyttöjåirjestelmåstä riippumattomaan) låihdekoodiin ei juuri lainkaan tarvinnut kajota. Koska
nuo ympäristöriippuvaiset osat on eristetty omiksi ohjelmamoduleiksi, lienee myöhemmin entistii helpompaa ajatella myös vaikkapa aidon Limrx-version tekemistå.
Täihäinastisen kokemuksen pemsteella näyttäå ilmeiseltä, etä SURVO MM tulee
olemaan erittäin yhteensopiva SURVO 98:n kanssa. Esim. SURVO 98:n toimituskentåt ja sukrot kelpaavat ja toimivat sellaisinaan jo nyt SURVO MM:ssä. Vastaavasti myös datatiedostot ja matriisitedostot tulevat olemaan entisenrakenteisia.
Ennen muuta kaikki se, mikå lukeutuu editoriaalisen käyttötavan piiriin, påtee
samoin kuin aikaisemmissakin Survoissa.

Juuri nyt

(25.3.2OOO)
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Töitåi hilrelle
Vaikka siis kohdistinta liikutellaan edelleen nuolinapeilla ja komentoja aktivoidaan
ESC-napilla, monet halajavat hiirtä tållaisiin tehtiiviin. Jo nylryisesså SURVO MM
-tekeleessä hiirellä voi siirtåå kohdistimen haluttuun paikkaan (klikkaus) ja
komennon voi aktivoida osoittamalla sitå hiirellä (kaksoisklikkaus).

Vaikka SURVO MM on aito Windows-ohjelmisto, sen ilmiasu sälyy entisenlaisena
eikä peruskåyttö muutu miksikåån. Hiiren avulla voidaan kuitenkin luoda aivan
uudenlaisia työnhallintatapoja, jotka vastaavat mm. tyypillisten Windows-ohjelmien alasvedettiiviä valikkoj a.
SURVO MM -ikkunan alalaita€ul on mahdollista asetella "pehmonappeja", joiden
mååiråämät toiminnat aktivoidaan hiirellå. Ko. toiminnat vastaavat mm. jonkin
mårirätyn tekstin kirjoitusta tai komennon aktivointia. Koska aktivoitavat komennot voivat olla sukrokomentoja, pehmonapeille saatetaan mäåritellä kaikkia mahdollisia tehtåiviä, mitå nykyisin suoritetaan toimituskenttåiåin kirjoitetuilla komennoilla ja komentokaavioilla.
Pehmonappeja voi olla SURVO MM -ikkunan alalaidalla useissa riveisså. Kun
jotain niistä osoitetaan hiirellä, kaikkein alimmalle riville ilmestyy silmänräpåyksessä
kuvaus ko. napin tehtåvästå. Klikkaamalla nappia tehtåivä suoritetaan.
Pehmonapin painallus voi johtaa myös siihen, ettå pehmonapit kokonaan tai osittain korvautuvat uusilla. Tåmå tapahtuu piilotetusti sukrolla, joka aktivoi pehmonappien näkyvyyttii hallitsevhn uuden SOFTKEYS-komennon. Nän voidaan rakentaa hierarkisia pehmonappivalikkoja.
T]rypillisisså Windows-ohJelmissa kaikki hiirellä osoitettavat painikkeet ja valikot
ovat pysyvästi mäåiriteltyjä eikä käyttåjä päåse niitä lisäämään eikä muuttamaan.
SURVO MM:ssä kaikki pehmonapit ovat kåyttåjän ltse vapaasti määritelävissä.
Nappien toiminnat kuvataan helposti hyvin survomaisin keinoin käyttäjån valitsemissa lerylle talletetuissa toimituskentisså. Uskon, että kätevät kåyttåjät oppivat
alta tunnissa tekemååin itse pehmonappivalikoita omiin sovelluksiinsa.
Tarkoituksena on kuitenkin, ett,å normaalissa SURVO MM:n asennuksessa on valmiina tietty pehmonappivalikkojen kokoelma, joka entistå paremmin opastaa
uuden kåyttäjån Survon tavoille. Toistaiseksi on liian aikaista antaa mit?iiin esimeikkia, miltii tuo ensimmäinen pehmonapisto näyttåä. Koska joskus kuulee napinaa siitå, ettei "muista, miten Survosta poistutaan", ensimmäisellä rivillå tulee
ainakin olemaan selvåsti nålryvä "EXlT-valokyltti".
Omaksutun tekniikan rajattomia mahdollisuuksia kuvannee sekin, ettå SURVO
MM:n pehmoilu on vietåvisså (pehmonapeista koostuvien virtuaalinäppåimistöjen
avulla) jopa niin pitkälle, ettei tavallista näppäimistöå lainkaan tarvital Tällöin kuitenkin ainakin tekstin kirjoittaminen lienee tarpeettoman kömpelöå eli otettakoon
tämå vain perlaatteellisena huomautuksena. Hiiri korvatkoon näppåiimistön vain
silloin kun se parhaalta tuntuu.
Laveampia näkymiä
SURVO MM:n konsoli-ikkunassa ei tarvitse rajoittua nykyiseen 23 tai 48 rivin ja 72
sarakkeen nåyttöön. Ikkunan eli toimituskentåstä kerrallaan nåkyvän osan saa
joustavasti muotoilluksi uudella RESlZE-komennolla hyvinkin suureksi (tai pieneksi). Esim. RESIZE 3O,1OO tekee ikkunasta sellaisen, että nrilcyvillå on 30 riviä ja
IOO saraketta. Tåstä on hyötyä mm. painettavaksi tarkoitettujen, valmiiksi taitettujen tekstien katselussa, koska pitkätkin rivit nåkyvät silloin kokonaisina. Huomattavasti suurempiakin ikkunoita voi valita tekstin koon kustannuksella. Esim.
hyvin leveitten, toimituskenttäån poimittujen taulukkojen katselussa jätti-ikkunasta on varmasti hyötyä. RESIZE ilman parametreja palauttaa ikkunan vanhaan tuttuun, nylryversion mukaiseen tilaan.
Kuvat metatiedostoina
Kuvien piirrossa ja tekstien painatuksessa PostScript-puoli såiilyy entisellåän.
Kuvaruutugrafiikassa (siis GPLOT- Ja vastaavilla operaatioilla) piirrokset tulevat
omaan ikkunaansa. Grafiikkaikkunoita voi olla useitakin esillä samanaikaisesti.
Tåimä helpottaa kuvien vaiheittaista kehittelyä. Kuvat tallentuvat ns. laajennettuihin metafiedostoihin (Enhanced Meta File, päätteenå .EMF), jolloin ne itse asiassa
ovat laiteriippumattomia. Tåstå seuraa etuna mm. se, ettå myös kuvaruutukuvia
on entistä helpompi muuntaa tarkkuuden kårsiimättå muihin yleisiin kuvien esitysmuotoihin. Kuvien koordinaatistot voidaan mitå ilmeisimmin valita esim. myö-
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hemmin piirrettiivån PostScript-version mukaisesti, jolloin piirrosten suunnittelu
kuvaruudulla ennen siirtymistå PostScriptiin on entistä vaivattomampaa.
Lisätietoja
SURVO MM:n lopullisia ominaisuuksia ei ole vielå lyöty lukkoon. Toivoisinkin, että
mahdollisimman monet Survon ystävät kertoisivat mielipiteistiiän; vielä on tilaisuus vaikuttaa. Tilastollisen tletoJenkäsittelyn semlnaarissa tullaan keskustelema€rn tåstå aiheesta ainakin 18.4 Ja 9.5 klo f6-18. Asiasta kiinnostuneet saavat
SURVO MM:n kokeiltavakseen ja voivat sen avulla esittää vaikkapa hyviå pehmovalikkoehdotuksia.
On parasta olla ennustamatta, milloin SURVO MM (tai mikä sen nimi lopullisesti
lieneekin) on valmis korvaamaan SURVO 98:n. Uskoisin (lupaamatta mitåän), että
syksyllå tulisi olemaan jo melko lopullinen laitos ainakin koekäytösså.

Yllåoleva näkymå kuvaruudulta vastaa lopullista toteutusta ainakin joissain määrin. Itse SURVO MM:n toimituskentiin ja sen alimaailmana esiintyvån pehmonapiston osalta kuva on aito. Taustalla nälqyvät kaksi graafista esitystii eivät sen sijaan
ole vielå SURVO MM:n tuotosta vaan tehty "koe-editorilla", jolla alustavasti testasin
erilaisia teknisiä ratkaisuja.
Kuvassa on tyypillinen nålq1mä toimituskentåstä Ja sen alapuolella 8 riviä pehmonappeja. Ylimmåiltii pehmonappiriviltå on Juurl vedetty hiirellä esiin KEYEIOARDpehmonäppåimistö, joka jopa tolmii. Tämå ei varmasti kuvasta (pehmoilun osalta)
lopullista asetelmaa, mutta antanee kuitenkin jonkinlaisen käsityksen tulevasta.
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www. hels i n ki .fi/su rvo
Survon verkkosivut ovat sitten viime lehden uudistuneet monellakin tapaa ja useaan kertaan. Viimeksi
etusivua on hallinnut Survo-käyttäjille tuttu kuva Lajien synty (Origin of species) (S.Mustonen 1976). Uusia
sivuja on lisätty ja vanhoja paranneltu. Pääasia on sisältö, mutta tekniikastakin on pidetty huolta, koska
sivut toimivat myös mallina Survon hyödyntämisestä verkkojulkaisemisen alalla.
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Survo-esittely on uudistettu sekä sisällöllisesti että teknisesti. Koristeena on mukana useita "ennennäkemättömiä" kuvia. Vielä enemmän kuvia tarjoaa kokonaan uusi kuvagalleria, jossa myös kerrotaan miten
kuvat on tehty.

Uutuusluettelo on kasvanut sen verran laajaksi, että siihen on lisätty navigointia helpottava linkkirakenne.
Survo-julkaisut lähes 40 vuoden ajalta on nyt lueteltu omalla sivuliaan. Uusimpanä on matriisilaskentaa
koskeva esitelmä, joka on myös kokonaisuudessaan luettavissa verkosta.

Laaiin sivukokonaisuus_(yli 700 sivua)_avautuu HElP-linkin takaa. Kyseessä on Survon kotoinen kyselysysteemi muunnettuna HTML-muotoon. Muunnoksen tekee aivan autoinaattisesti yksi ainoa sukro. \,ri\A/Vi'kyselysysteemi täydentää omalla tavallaan Survon dokumentaatiota toimimallä varsinaisen, jatkuvasti
Survon avulla ylläpidettävän kyselysysteemin rinnakkaisversiona.

Tilastollisen tietojenkäsittelyn seminaarin tapahtumat 10 viime vuoden ajalta löytyvät edelleen tutusta
paikasta, sivujen ilmiasu vain on käynyt läpi muutamia kohennuksia. Survo-aiheistän kurssien luettelosta
on linkit samanaikaisten seminaarien sivuille. Survo-tenttejäkin on kertynyt jo kuudelta vuodelta.

Palauteposti tarjoaa lomakkeen, jolla voi lähettää kommentteja suoraan Survon tekijöille. Jos ujostuttaa,
voi pysytellä nimettömänä, mutta vastauksia kaipaavien kannattaa kertoa myös sähköpöstiosoitteensa.
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WTIELI,,A
Simo Puntanen

Marjut sa.noi säihkoviestissään, että myos matkakertomus kelpaisi.

Niinpä tarjoankin håiLnelle tätä muutaman kohtauksen kuvausta. Jos
ei mene läpi, niin lähetiin Otavalle ja WSOY:lle ja hyviiksyn niistä sitten paremmin tarjoavan.

1. HEMAVAIII 1990
Ensimmäsen kansainvälisen Survo-esitelmäni pidin Hemavanissa,
Uumajan yliopiston perinteisellä talvikurssilla helmikuussa 1990.
Nätä talvikursseja voi låirnpimästi suositella - aamulla luentoja 8-10,
iltapåiLiviiilä I 6- I 8. Upeat hiihtomahdollisuudet. Olin verraten j ännittynyt kuinka saan parin tunnin esityksen menemäåin ja valmistelin
jutun mielestäni huomattavalla huolella ja yrittäen varmistaa kaikki
seikat.

No niin siinä sitten kävi, että paikallisesta siirtoheittimestä

nåit<yi

vain joko grafiikka tai toimituskentåirr teksti. Valitsin graflikan. Kuumat aallot ohimossani muistan vielåiLkin. Sinåinsä meni ihan hyvin ja
koko reissu oli oikein opettavainen. Muuten kurssin pääluennoitsija
(aiheena tilåstollinen grafiikka) oli James Landwehr (AT&T), jolta oli
tåhä keväänä. The American Statisticianin päätoimittajana velvollisuus hylätä lehteen tarjoamani Survo-viritteinen artikkeli. Hemavanin hengessä håin hylkäsi sen melkein epätavallisen kohteliaasti. Sen
sijaan referee ei näyttänyt olleen samalla kurssilla.

2. DUNEDIN 199()
Elokuussa r99o ajauduin Dunediniin, Uuden Seelannin eteläkär\een, kaupunkiin _joka on ylpeä mm. A. c. Aitkenista $kkossijat
otago Boys,ligtr schoolissa korkeushypyssä rgrl ja rgl2, otagon
mestaruus 1923 korkeushypyssä ja seiväshypyssä). Kyseessä oli International Conference on Teaching Statistics (IcoTS), jossa Survoesitykseni alussa kone hyJruyi täysin. Juha puranen istui katsomossa
ja aikansa tilanteesta nautittuaan (??) ystävällisesti viritti koneen toimintakuntoon.

Samassa kokouks-essa näytin Teaching Statistics-lehden päätoimittaja David Greenille, kuinka survo toimii. olin muutamaa kuukautta
aiemmin tarJonnut hänen lehdelleen julkaistavaksi artikkelia siitä
kuinka Survolla saa pelikortit sekaisin. Håirren ensimmåinen reaktionsa käsikirjoitukseeni oli epätavallinen: håirr ehdotti lehteensä ilmoitusta eli siis mainosta survosta, joka häinen mukaansa jotenkin
parantaisi artikkelini julkaisulqrnnyksen ylitysyritystä. Voi, voi,
kuinka Paljon olisinkaan ollut vuosien mittäad vatnnis sijoittamaan
varojani lehtien ilmoitusosastoille, jos se olisi auttanut hylättylen käsikirJoitusten pinoa madaltumaan!
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Greenin kanssa emme päässeet keskusteluissa etteen eikä taakse.
Kiisite "toimituskenttä" ei nimittåiLin loksahtanut yhtäåirr kohdalleen.
Artikkelini kuitenkin ilmestyi håinen lehdessäåh. Ehkä tein muuten
niin miellyttävåin ja vaatimattoman vaikutuksen: olenhan nästä ansioistani (samoin kuin vakavasta asenteestani yleisesti elåirnäåin niitrden) låihes kansainvåilisesti tunnettu.

3. TOKrO 1994
Tokiossa kesåikuussa 1994 isäntäni Haruo Yanai jiirjesti minulle
kahden tunnin Surwo-esityksen pidettäväksi ilmeisesti jotenkin kaupallisen alan henkilöille. KuuliJoita oli kolmisenlqlmmentä. Mikä oli
erikoista oli se, ettå tiirnä oli niitä harvoja esityksiåini, joita on tulkattu (toinen tapaus oli kun Pariisissa ISIn konferenssissa f 989 esitelmäni tulkattiin ranskaksi ja esityksen jiiLlkeen ranskaksi tehdyt kys5rmykset käåinnettiin kuulokkeisiini-englanniksi - oli unohtumaton
tunne kun katsoimme esitelmåikumppanini Markku Nurhosen kanssa toisiamme pikaisesti silmiin ja yhtaikaa tajusimme että kysymyksen tekijä, invited commentator, ei tajunnut meidåirr jutustamme mitään emmekä me hänen kysymyksestäiin yhtäåin mitäåin; vapautuneesti vastasin että semanttinen kohina on todellakin tiirkeä puoli
kuten kysyjä oli painottanut ja että emme ole toistaiseksi t<iinnittaneet hänen mainitsemiinsa seikkoihin kovin pauon eksplisiittistä
huomiota, mftta håin on arveluissaan aivan oikeassa ja ansaitsee varauksettoman kiitoksen niikemästäåh vaivasta tuodessaan asian
esiin).

Tokiossa esityksestiirri tehtiin myos muutaman sivun japanin kielinen painotuote, jota vilkaisemalla sen helposti vajotuksi japanilaisiin
muistoihin.
2'1
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4. PALMERSTON NORTH 1994
Uudessa Seelannissa on kaksi Palmerstonia, joista Pahnerston North
on pohjoisella saarella. Olin moneen kertaan varmistanut ja kysellyt
elokuun I 994 konferenssin j iirj estäJiltä tekniikan toiminnan Survoesitelmäåini varten. "No problems". Esitelmäaamuna siirtoheitin ei
näyttåinyt värin viiriä grafiikasta. Tekniikan guru kertoi pienenä ihmeenä kollegoilleen vain että "tuo haluaa väirit siirtoheittimestä ". Ei
niitä vtirejä nälq4nyt myöskään esitelmäni aikana.

Useimmiten tekniikka on lryllä pelannut ihan mukavasti. Mutta kuten kaikki tietävät, tietokoneriippuvainen esitys on aivan uskomattoman herkkä odottamattomuuksille. Tästä on hyvä esimerkki Kimmo
Vehkalahden Istanbulin lSl-kokouksen esitelmä, johon en sen kummemmin puutu, koska kaikki sen tapauksen varrnaan tuntevat. Sen
sijaan pari muuta virkettä Istanbulista on paikallaan.

5. ISTANBUL L997

Ei ainoastaan Kimmo kohdannut kohtalon sonnea Istanbulissa,
vaan sen koki myös koko Suomen edustusjoukkue, kun se Helsingin
ISl-kokouksen esittelyvideota katsellessaan huomasi, että sinåinsä
upeasta videosta ei kuulunut äåirti kuin mongerruksena. Ilmassa oli
suuren draaman tunnetta, kun våilittömästi videon päät5rttyä pääjohtaja Timo Relander nousi eturivistä, askelsi sen rivin kohdalle, jossa
Ilkka Mellin istui halvaantuneena, ja koukisti oikean käden etusormeaan Ilkkaa kohti. En ole ennen nåifrrnyt halvaantuneen kävelevän
niin ripeäSti.
Tehtyäåin epåiitsekästä pyyteetöntä konferenssiosallistumista peiivästä toiseen Suomen delegaatio arwioi ansaitsevansa konferenssi-illallisen Istanbulin tyyliin. Kävi niin, että Eero Laakkonen [vps), Kimmo
Vehkalahti (Jokerit) ja Simo Puntanen (Ilves) huuhdeltuaan ravitsevan aterian alas ja mielen ylös pikarillisella paikallista viiniä saivat

toisensa vakuuttuneiksi pikaisesta öisestä kaupunkikierroksesta,
kos\1 ry?tk? joka tapauksessa oti loppupuolella jå påinvät ja yöt luetut. vaikka ketjun sopima taktiikka piti (tulos oli B-0), Istan6uhn yö
oli ns. uskomaton ja epätodellinen, joten siihen ei tässä parane
enempää tarttua. Sen voi kuitenkin mainita, että trio havahtufjossakirr vaiheessa yhteisen janon riudutukseen ja hetken harkitluaan
päätti sittenkin jakaa vielä viimeisen pullon paikaltista viiniä, kun
keran Istanbulissa oltiin. Esiinnyttyäåin ravintolan bä'ndin vierailevana muusikkona ketjun vasen laita Laakkonen piti kunnia-asia_
naan maksaa visallaan viinilaskun. Laskun niikeminen ihmeesti virkisti kolmikkoa. Tärniin laskun kopiota ketjun oikea laituri puntanen
on tiettävästi käyttåinyt ns. warrn-up-kalvonaern muun muassa Hel_
singin ISl-kokouksen esitelmässäiirr. Hiin kuulemma låimmittää sillä
liihinnä itseäiirr.

I

Osrr Suomen edustusjoukktrcesta ennen kuuluisan pikaista, lunkeaa
kaupunldkierrosta: uasemmnlta Kimmo vehkatahti, Eero l-aakkoren j a
Simo Puntanen

Tulos ko. kierroksesta
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6. PANIruI(AKKTI 1999
Lopuksi hieman keventävä tapaus. Tåimåi'n vuoden huhtikuussa osallistuin monivuotisen vaimoni Soilen kanssa kolmen vuorokauden
Routeburn Trackin patikkaretkelle Queenstownissa, Uuden Seelannin eteläsaarella. Reissua ei voi muuta kuin kehua. Mutta ei siinä
kaikki.
Se luvattu kevennys alkaa siten, että retken ensimmäisenä iltana oppaarnme paistoivat jåilkiruuaksl lättyjä (kutsuivat niitä nimellä pancakes, tunnetaan suomeksi myös "lettuina", vaikka "lettu" tampereenkiåilen oppikirjan mukaan on vastenmielisen löysä ja hianosteleva .nimi lätylle). Seitsemän hengen porukan oppaina olivat Anna ja
Peter, parilqamppisiä opiskelijoita. Heillä oli semmoinen tapa tarjota
lätyt, että kunkin syöjåin piti ottaa lautasellaan klinni lätty, jonka
Anna heitti selkäinsä taakse ilmaan. Kukin vuorollaan sai lättynsä
vaivatta kiinni, kunnes jåiljellä olin enää minä, Simo Juhani Puntanen.

Kuten minulle aina käy tåirnmöisissä tilanteissa, joissa joudun jotenkin huomion kohteeksi, minua rupesi jännittiirnäiin ja olin mielessäni varma että mohlään taas tåimåinkin jutun. Otin kengät pois jaloista tuumien olevani kintuiltani siten vikkelämpi. Paikallisen tavan
mukaan minua yritettiin vielä kokkapuheilla hermostuttaa. Vastasin
niihin korostetun leikkisästi, koska olin jo osittain menettänyt kontrollini. Mainitsinpa, että pitäsiköhän minun p€rnna lq,rpärä päåihiirr
ettei hulluimmin käy. Tlhjensin vielä pisaran viiniå lasistani ja asetuin Annan taakse näpit lättyä odottaen. LätLy lähti, liian korkea
kaari, tajusin etten saa, epätoivoinen kurkotus taakse, jalat alta,
kaiken menoa, hirveä kolahdus. Menikö taju, sattuuko, eipä juuri.
Kokemuksesta tiesin, että nyt ei tälmmöisessä tilanteessa parane hätällä; kun on keran saamassa huomiota, antaa sen huomion sitten

tulla. vaikenin, silmät kiinni, pitkin pituuttani lattialla. Anna sä-

kiihtiineenä syöks1ry lqys5rmään olenko'cautious'. Soilen kaukainen
äåiLni: "Ei sitä kannata lqfsyä. Sillä miehellä ei ole suurta eroa onko
'cautious' tai ei." Sain heikosti soperrettua, että voisiko se henkilö joka on minua lähinnä suudella minua, jotta voisin varmistaa olenko
jo tuonpuoleisessa. soilen äåirri: "Haa, vanha temppu, don't do it, Anna!"

Ennenpitkää nousin lattialta. Seinä oli murtunut pääini iskusta. pääni ei. Huonosti rakentavat yop5rmispaikat Routeburn Trackilla. Vedin
pgmnösta nimikirjoituksen murtumaan. onpahan lastenlapsilla jonkinlainen pyhiinvaelluskohde j ossakin päin åaailmaa
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Simo "Pence.ke" Puntanen & Queenstown
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kappas vain!
Kaikkihan me tiedämme mikä kappa on. Minäkin käyn usein lauantaisin Hakaniemen torilla, ja
siellä se tulee vastaan. Pieni kappa Siikliä, kiitos.

eri perunalaatuja ja annettaisiin useamman henkilön arvioida niiden ominaisuuksia, olisi kiinnostavaa tietää, miten samaa mieltä he ovat. Tällaisten kysymysten selvittämiseksi on historian kuluessa kehitetty lukuisia mittoja. Niistä kuuluisin ja yleisimmin kaytetty
,kulkee nimellä kappa. Nimi on tietenkin otettu perunakauppiaan mitasta, vaikka väitetäänkin
sen tulevan kreikan r-kirjaimesta. Kapan kehitti J.Cohen vuonna 1960. Kappa voidaan ajatella
luokitteluasteikollisten muuttujien reliabiliteettimittana. Edelleen se voidaan tulkita etäisyys- tai
eri ai su usm itaksi, ri i ppuen sovel I uskohteesta.
Jos valittaisiin kapalliset

I

Tyypillisin tilanne koskee kahta arvioijaa. Allaoleva esimerkki on lainattu J.Fleissin kirjasta Statistical
methods for rates and proportions, sivulta 213 (luvut muutettu suhteellisista osuuksista frekvensseiksi). Kaksi lääkäriä on diagnosoinut sata mielenterveyspotilasta kolmeen eri kategoriaan. Mielenkiinto kohdistuu siihen, miten hyvin lääkärien diagnoosit vastaavat toisiaan.
Tehtäva hoituu Survossa uudella /KAPPA-sukrolla näin:

RaterB Psychotic Neurotic Organic

4 *RaterA *
5 *Psychotic
6 *Neurotic
7 BOrganic
B*

75
5
0

14
0

4
1-

1-0

s*@

l-1 *Kappa and related statistics from table FLEISS: N=100
ACCURÄCY=4
12 *Kappa= (p0 -pe) / ( 1 -pe) ge=MAT_KAPPÄ.I!t (Kappa, se) z=I(appa/se p=1 -19. F ( 0, 1, z)
x=N.G (0,L,a-a/21 p0=I4AT_KAPPA.M(Agr_rate,Observed) Confl=Kappa-x*s
l-3 *
a-0 . 05 pe-I{AT_I(APPA. M (Agr-rate, Expected) ConfR=Kapp4*;*s
Conf L. -Q .527L
15 *Kappa. =0 .67 65

1-6 *
L7*
1-8 *
L9*
20*

se.=0.0762

ConfR.=0.8258

Agrreement

rate expected by chance:

Observed agrreenent rate

:

pe. -0 . 56

p0.=0.89

Diagnoosien vastaavuus ei ole kovin hyvä (r:0.68). Täydellinen yksimielisyys kuvastuisi kappaarvona 1, ristiriitaisissa tilanteissa mitta antaa jopa negatiivisia arvoja. Se mikä milloinkin on hyvä
tai huono, riippuu sovellusalueesta, mutta yleisiäkin ohjearvoja löytyy kirjallisuudesta.
Sukro kirjoittaa toimituskenttään pienen laskentakaavion, josta voi lukea erilaisia kappaan liittyviä
tunnuslukuja, mm. sen luottamusvälin ala- ja ylärajan. Keskeiset aputulokset sukro tallettaa
matriisitiedostoon KAPPA.M, josta ne on kätevä poimia esimerkiksi laskentakaavioon, kuten
yllä tapahtuu.
Sukro käyttää hyväkseen monia viimeaikaisia laajennuksia Survon matriisitulkin ja editoriaalisen
laskennan alueella: matriisien elementteihin viitataan nimeltä suoraan laskentalausekkeissa, ja
tu oksia lasketaan yleistettyjen matri isi ausekkeiden avu I la.
I

I

Jatkokehittelyä seurannee. Nykyinen versio syntyi melko riuskaa tahtia tunnetun tutkimuslaitoksen
tarpeisiin, siellä kun eräs asiantuntija oli totaalisen kyllästynyt laskemaan kappoja Saisinpa
P i kai sesti Su rv on Sepolta -n i m ise I ä ohjel mal la.
I
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Järjenvastaista osa 2 /398
Marjut Schreck

On kulunut låihes puolitoista vuotta siitä kun viimeksi kerroin uudesta projektistani ja siihen käytettävåstä paradoksaalisesta ohjelmasta. Paljon on tapahtunut, edelleen olen mukana hommissa ja
syyn siihen löydät tästä tarinasta.
Kahlasin läpi manuaalin toisensa jiiilkeen odotellessani tilaamaani
otrjelmapakettia, kunnes eräänä aamuna koin niin kutsutun "nuijalla päiihåin" -ilmiön. Minun tapauksessa se tarkoitti, että aikani harhailtuani vierailla vesillä saavuin takaisin kotisatamaan. Tein päätökseni ja ilmoitin seuraavassa palaverissa kaikkien tuntemaa mainosta siteeraten, että "valitsemallanne ohjelmalla en systeemiä takenna, vaan sen saa tehdä joku muu". Totesin myös, että jos halutaan saada toimiva kokonaisuus tietokantoineen, syöttöpotrjineen,
laskentoineen ja raportteineen, ei ole muuta vaihtoehtoa kuin Survo.
Ei kestänyt kauan saada myös muut vakuuttuneiksi siitä.
Survon verkkoversio tilaukseen, asennukseen ja käyttöön, that's it.
Pienenä yksityiskohtana en kuitenkaan malta olla kertomatta miten
kävi sen toisen ohjelman asennuksen kanssa. Uuden koneeni kiintolevyä ei oltu partitioitu osasiin vaa.n se oleskeli yhtenä noin 1o GB:n
klönttinå. Kun asennuksen alkukysymykset oli sivuutettu ja siirryrttiin siihen vaiheeseen, että tutkitaan vapa€rna oleva tila lerrydtä, sain
virheilmoituksen; lerSrllä C ei ole riittävåsti tilaa asennuksen loppuunsuorittamiseen (vapaerna -1234.... tavua). Ja siihen se sitten
tyssäsikin. Survo asettui aloilleen nikottelematta.
Edessä oli siis enää "raakaa" työtä, joka ei meikäläselle ole mitenkäåirr vierasta. Kun nyt katsoo taaksepäin, ei voi kuin todeta, että ilman survon joustavuutta ja kikka kakkosia, ei oltaisi alkua pidemmilllä.

Nyt k4ytössä on jfiestelmä, johon tallennetaan tietoja tutkittavien
yhteydenottotiedoista tehtyihin diagnooseihin j a haaståtteluihin sekä
neuropsykologisiin testeihin. Syöttötilanteissa on paitsiot estetty varmistaen sallitut arvo_t ja erilaiset summat ja prosenut ilmestyväl
ragn syottöpohjiin fedittiä hyödyntäen. Diagnoosikoodeja vastaavat
"uotekstit löy$ät erillisestä tiedostosta, joten niiden t<i4oittaminen ei

ole tarpeellista vaan ne kopioidaan suoraa.n vastaamaan numerokoodeja. Kiitokset Kimmon, myös eri arvioijien diagnoosien välisiä kappa-arvoja voi laskea huomattavasti käteväimmin kuin monella muulla asiaan erikoistuneella ohjelmalla.

Yhden murheen kuvittelin syntyvåh tutkijoiden käyttämästä opcritohjelmasta, joka laskee 12 eri järjestelmiirr mukaiiet diagnoosit gOkohtais_een lqysymyslistaan perustuen. l,askenta-algorit*ria ei ole
saatavilla, joten ohjelmaa on käytettävä diagnoosien saamiseksi. Valituksia olin kuullut paljon siitä miten hankäaa tietojen syöttö ohjelmaan oli, eikå syyttä.

r5

Luvut kirjoitetaan ohjelmaan yhtenä pötkönä (10211loooo2l2...) ilm€In, että näki minkii kysymyksen kohdalla kulloinkin oli. Tietenkin
sen pystyi aina laskemaan "näppi nä5rtöllä" -tekniikalla. Selvisipä lopulta sekin, miksi niin monen ruudut olivat aivan täynnä sormenjåi.lkiä. Surkuhupaisinta oli kuitenkin se, että Jos teki virheen takaisinpäin ei pääse, vaan on aloitettava alusta. Ainoa hwä puoli ohjelmassa oli sen dos-pohjaisuus, joka helpotti kommunikointia. Nykyäåirr
tiedot syötetäåirr Sunrossa, jonka jåilkeen sukro muokkaa tiedoston
opcritin vaatimaan muotoon, kutsuu käyttöön ohjelman, joka laskee
diagnoosit, jotka sitten edelleen sukron avulla siirretään Survossa
-olevaan alkuperriiseen tiedostoon. Cool, vai mitä?
Mainitsin jossain vaiheessa neuropsykologiset tietokonetestit, joten
kerrotaanpa myös tosi tarinaa niihin liittyen. Testit siis tehdäåin
maceillä ja jokaisesta testistä mikä tutkittavalle tehdäiirr syntyy
oma tiedostonsa. Arvatkaa vain mikä mäairä tiedostoja qmtyy, kun
testejä on tusinan verran ja tutkittavia kert5myt jo toista sataa. Kun
testi on tehty, siiryrtään Excellin puoleen, jossa tiedosto avataan, valitaan oikea makro, joka sitten laskee tanrittavat tulokset. Makro sijoittaa ne työshitille nk. ripotteluperiaatteella yhden sinne toisen
tänne. Tlröshitil s,isåi{tää siis ytrden henkilön yhden testin tiedot ja
niistä laskettuja kokonaistuloksia. Se miten tästä eteenpäin tulisi
toimia oli hieman epäselvää johtuen siitä, että aineistoja ei oltu vielä
kåsitelty täii'llä omin voimin, vaan låhetetty Jenkkeihin testien teki-

j

öille analysoitaviksi.

Nyt oli kuitenkin tarkoitus pärjätä omin avuin eikä luovuttaa valmiiksi kerätty.i dataa muille. Sain siis eteeni macin ja pitkäåin harkitut ohjeet; tiedosto kerrallaan siis luetaan Excelliin, äSetaan makro ja
kirJoitetaan sen antamat tulokset paperille ja tallennetaan siitä;atkokäsittelyä varten. Tämä nyt ei kuitenkaan vastannut ihan sitä kuvaa työstä, mitä olin ajatellut tehdä. Todellisuudessa toimittiin näin;
lista tiedostoista sukrolle, joka txt-convilla muuttaa kunkin luettavaa'n muotoon, siirtää tiedostoon ja laskee tarwittavat tulokset ja uurastaa niinkauan kuin listasta tiedostoja löytlTr, ja siiniihåin se!
,-ti1a-vtUtllä käy mielessä, että mitenkiihiin niimä hommat paradoxilla
olisi hoitanut. Systeemin käyttäjiä on parilqymmentä sijoittuen tåinne

Helsinkiin, Kuopioon, Kuusamoon ja öuluun. onpahå nyt tesiattu
sekin, että modeemin våilityksellä.onnistuu tietojeri syöttö jä piiivitys,
jopu survon kåyttökin. Vielä on jonkin verran iet<eåattäla^sen;åiLlkeen- liihinnä systeemin ylläpitoa ja mahdollisia lisäyksiä. vtuista
projekteista on kuitenkin tullut lryselyjä ja avuntu*.tå tuntuu riit_
tävän. Survo on tullut tutuksi Xansåtårveyslaitoksella jo monella
osastolla.

PS. viimeks

i

j ttlistinj okerimerkkej ri, ngt parahtn on pardubice !

2345
2345
2345
2345
2345
2345
2345
2345
2345
2345
2345
2345
2345
2345
2345
2345
2345
2345
2345
2345
2345
2345
2345
2345
2345
2345
2345
2345
2345
2345
2345
2345
2345
2345
2345
2345
2345
2345

Miten usein käytät alla lueteltuia Survon toimintoia?

Arvioi asteikolla 1-5:

'l = en koskaan
2 = hyvin harvoin
3 = melko harvoin
4 = melko usein
5 = hyvin usein
Toi mitu skentän pel iväli
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
t

45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45

neet

Rivin kopiointi (alt-F3)
Blokkisiirto (alt-F4)
Tekstihaku (alt-F5)
Haku taaksepäin (F2 alt-F5)
Matomoodi (F3 alt-F2)
Rivien keräily ja kopiointi (F3 V)
Aktiiviset ranskalaiset viivat
Vaihto sanojen paikan (F2-M-X)
Tutoriaalinen moodi (F2-T)
Sanojen siirto (alt-F2)
Varjokirjoitustila (F2-M-S)
Tavutus (F2-M-H)
Muistipaikka (F7)
ISOT kirjaimet pieniksi (F2-M-L)
Pienet kirjaimet lSOlKSl (F2-M-C)
Erikoismerkit (alt-F7)

Tehosteet (F5)
Makrot (esim . F2-1)
Sukronäppäimet (F11 , F1zjne.)
Pitkien rivien kirjoitustila (F2-F)
FIND
REPLACE
COPY
SORT

5 en k*skaen ä s hyvin hsrvcin 3 = melkc lrarvoin 4 =

m*lk* useln

5 = lryvr*

'1

=e*

CLEAR
DISK
/CONVERT
/BOX
TRIM
/TRIMP
FORM
INSERT
DELETE
LI
C+
T3
COUNT
SET
D
I

T
S

CD
TUOVE

/MOVE
CHANGE
ERASE

oro
PUTEND
GOTO
TIME
DATE
SHOW
REDIM
SHADOW BLOCK
/ACTIVATE
SYSTEM
A/VHICH
INIT

SCRATCH
TRANSP
/PVM

Tiedon lähteet
Ki rjallinen

Avusfus Survon käytön aikana

materiaali

5 Survon englanninkielinen käyttöopas (SM 1992)
5 Survo ja minä (SM 1996)
5 Sukrojen ohjelmointi (SM 1991 )
5 Tilastolliset monimuuttujamenetelmät (SM 1995)
5 SURVO.TUT-lehti
5 Data-analyysinmonisteet(J.Puranen)
Kyselyjärjestelmä
2 3 4 5 NEWS?
2 3 4 5 Kyselysanan ja kysymysmerkin aktivointi
2 3 4 5 KyselytnappiyhdistelmälläF2-F1
2 3 4 5 HELP-nappi (F1 )
2 3 4 5 HElP-komento
2 3 4 5 Tiedot kenttään napilla +
2 3 4 5 /HSEARCH
2 3 4 5 /HLIST
234
234
234
234
234
12 3 4

Survon kotisivut www.helsinki.filsurvo

23
23
23
23

4 5 Uutuusluettelo
4 5 Kuvagalleria
4 5 Neuvontajärjestelmä
4 5 Sukrojenohjelmointiopas

Opetusohjelmat ja

malliesimerkit

Mistä ryhdyt yleensä ensimmäiseksi etsimään
tarvitsemaasi tietoa?

1
2
3
4
5
6
7

kyselysysteemistä
käyttöoppaasta
aiemmista töistäni
tukihenkilöiltä
Survon kotisivuilta
muualta verkosta
mistä:

Miten usein löydät tarvitsemasi ohjeet Survon
neu vo ntai äri este I m ästä ( kyse ysysteem i stä) ?
I

1

2
3

4
,

5
6
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12 3 4 5 Suomenkielinenopetussarja
2 3 4 5 SURVO 98:n erityisominaisuuk$ii$i#$$iliil$ko
2 3 4 5 MUlTI2-levykkeen monimuuttujäG$iiiffi$rkif.
2 3 4 5 Survo-kirjanesirnerkit
2 3 4 5 Töiden yleinen hallinta -valikko
2 3 4 5 MATR|-opetuspaketti (J.Manninen)
2 3 4 5 TILJAT-opetuspaketti (J.Manninen)
2 3 4 5 /SUCROS
2 3 4 5 /TUTORS
2 3 4 5 Turistikierros
2 3 4 5 SURVOTUT-levykkeet
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Strowberry Records on yli kymmenvuotisen historionso oikono nostonut esiin korkeolootuisto suomoloisto musiikkio, ToistoiseksiStrowberry on toiminut rekisteröitynö yhdistyksenö,
mutto soottoo muutfuo joskus osokeyhtiöksi. Se ei kuitenkoqn muuto perusojotustö: lqotu
korvoo mÖÖrÖn jo pieni on kounisto, Osoitukseno Strowberryn tososto jo monipuolisuudestq moinittokoon, ettö vuoden jozz-Emmon soiStrowbenyn ortisti Pepo Pöivinen,
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Strowbe

Recotds

Strowbeny Records tunnetoon edustomienso ortistien lisÖksi nöyttövistö tiedotteistoon,
jotko on jo vuodesto .l990 looditru iutkoisuohjetmolo jolo vol'rciaa
roptöi";åtw;;'
Somoisello ohjelmollo hoituvot nykyisin myös verkkolulkoisut, Eikö mokso monsikoito.
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Takuuvarma kesähitti. "

Ilkka l4arti/a

/ R.adtomafia

"Munuaisten esikoissinkku toimii mainiosti pienimuotoisessa
hauraudessäan. "

W

Iomi ,Hdmå/åinen ,/ F.umba

"Hellä rummutus ja Mia saurasen heleän kuulakas laulanta

keventävät ja rentouttavat tunnelmaa miellyttävästi.,,
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