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Maailmassa monta on ihmeellistå asiaa,
se hämmästyttää kummastuttaa
Sunro-käyttäjää
I-ehtien sivuilla on jo jonkin aikaa loistaneet mainokset, jotka kertovat maailman onnellisimmis[ajä tyytyvtiisimmistå ihmisistä, Mäcintosh-käyttäjigtä.
Mainosteksteissä sanotaan mm., ettå vann 7Oo/o on tyytyviiisiä puolisoonsa,
mutta 99olo on tyytyväisiä macciinsa. Pitäsikö tiiimä nyt yrnmåirtää,qill qttä
puolison vaihto macciin lisää onnellisuutta ja tyytyväsyyttå låihes 3Oo/o? Ennenkuin ryhdyin tositoimiin, påäUn kuitenkin tehdä ensivierailun mac-maailmaan. Kohteena visiitille oli Porthanian mac-luokka'

Matkani aiheena oli melko vaatimattoman ascii-muodossa olevan tiedoston
(1OO muuttujaa 6OO havaintoa) lukeminen Systat-tiedostoksija ohJelman-testaus erilaise-ssa laskennassa. Tulisinko nyt paljonliiin onnellisemmaksi kuin
tehdessäni sen Survolla?
Luokassa olevat käyttåjät näyttivät olevan t5rytyväslysasteikon pohjalukemissa. Kukaan ei edes hymyillyt työskennellessääin. Oliko nyt niin, että se minimaalinen mäåirä tylrtymättömiä oli kaikki kerååintynyt änne? Sain 4kuopastusta tukihenkilöltä, jonka mielipide kun lqyselin Systat-ohjelmaa oli se, että
mihinkii ihmeeseen tilasto-ohjelmia tarvitaan, kun työstä kuin työstä selviää
tekstinkäsittelyllä ja taulukkolaskennalla. En kommentoinut huomautusta,
mutta käytettyåini aiemmin mainitsemaani ohjelmaa tovin, ymmärsin näikökannan varsin hyvin.
OtrJelma siirsi tiedostoani niin kauan, että keskustelunaiheet tukihenkilön
kanssa loppuivat ja siirryin alakerran kahvioon. Sieltä palattuani oli siirto valmis. Se, että halusin avata tiedoston selailua varten ei enää kestånyt kuin
muutaman minuutin. KeskiarvoJen laskentaan ja muutamiin ristiintaulukointeihin kuluikin J o sitten useampi puolituntinen.

Pieninkin onnellisuus ja tyy$äsyys oli kaikonnut ajan kuluessaJa ainoa hilpeyttå aiheuttava yksityiskohta oli näytön alanurkassa ollut roskakori, joka alkoi pullistella uhkaavasti työni edetessä. Kun lopetin hommat. sain sen katoamaan hiirtä napsauttamalla.
Vain tiitii seikkaa jåiin kaipaamaan Survoon. Jos työhuoneessa olevan roskakorin tyhJennys onnistuisi Suwolla hiirtä napsauttamalla tai edes koiraa komentamalla olisi olotila tiiydellinen.
Matkani mac-maailmaan ei kuitenkaan ollut turha, sillä näin sain lopullisen
vahvistuksen sille, ettå olen 10O prosenttisen onnelllnen ja tySrtyväinen Survokäyttåijä, ja sen enempää ohjelma kuin puolisokaan ei påiätynyt vaihtoaitioon.

Toimitussihteerin mietteitä

Seppo Mustonen:

Sunron viimeaikaisesta kehityksestå
Suwon nylryinen laitos kulkee versiotunnuksella 4.2O. Survo-kirjan ilrnestymisen
(siis version 4.O4) Jåilkeiset piirteet löytiiä valitsemalla Survon päävalikostä kohdan
,7. lJusia toimintojo, joka antaa ajankohtaisen lrysel$åirjestelmåän tukeutuvan valikon. Valikossa mainitaan tåillä hetkellä rnm. seuraavat asiat. Alla tähdellä (') merkityt ominaisuudet koskevat myös Sur-von rajoitettua Julkisversiota.
1. Suurten aineistoJen frelvenssitaulukot

2. /LAADCORR-sukro korelaatiomatriisien tehostettuun näyttöön
*3. NegaUivisia arvoja sisåltävåt pylvåiskuviot (Wypit NHBAR ja NVBAR)

*4. Vadomerkit FILE LOAD-operaation FORMAT-mäåirittelyssä
*
5. SHorM-operaation laaj ennetut ominaisuudet
i'6. CHECK-komento tiedoston olemassaolon tarkistukseen
7. VARSTAT-operaatio muuttuj ien yhdist?imise en j a samanaikaiseen muunto on
8. / CANCORR-sukro kanonisiin korrelaatioihin (ei havaintoraj oitusta)
9. CORRESP-operaatio korrespondenssianalyysiin
*10. Näytön'jäädyttiiminen" esim. sukron toiminnan aikana
* 1 1 . INFILE- a OUTFllE-täsmennysten laaj ennukset näyttögrafiikassa
J

2. PostScript-tiedostoj en yhdistäiminen (EPS JOIN)
3. FILE AGGR-operaatio havaintoj en entistä monipuolisempaan yhdistelyyn
4. Uudet satunnaislukugeneraattorit VAR-operaatiossa
*15. Sullmjen ja negaatioiden käyttö SElECTlausekkeissa havaintoja valittaessa
I
I
*I

{'16. /ACTIVATE-sukro peräkkiiisten työkaavioiden automaattiseen aktivointiin
* 17. Erätä kuvallisia yksityiskohtia

Kiiykääimme lyhyesti läpi nåimä la{ennukset ja uudistukset kohta kohdalta:
1. Suurten aineistoJen frekvenssitaulukot
TAB-operaauossa suurin sallittu havaintomäåirå (tilansäästön vuoksi) on yhtå taulukon ruutua kohti 216-1=65535. Jos halutaan laskea frekvenssitaulukkoja suuremmilla aineistoilla, se tapahtuu nyt yksinkertaisimmin käyttämtitlä CELL-täsmennystä muodossa CELL=1,SUM.<formaatti>, jolloin ao. taulukko syntyy vakio-I-muuttujan summataulukkona. Ko. vakiomuuttujaa ei tarvitse erikseen laskea. Tåitlå tariatla on mahdollista taulukoida aineisto3a, loissa on jopa 1Or5 havaintoa.

2, ILON)CORR-sukro korrelaatiomatriisien tehostettuun näyttöön
/LOADCORR <korrelaatiomatriisitiedosto>, <MSN-matriisiöedsto>

esittää korrelaatiomatriisin toimituskentässä kiiyttäen apuna LOADM-operaatiota.
Merkitsevät korrelaatiokertoimet nåytetäåin poikkeavan väirisinä riippuen merkitsev5ystasoista P=O.OO1, P=O.OI, P=O.O5. Oletusparametrit ovat CORR.M Ja MSN.M eli
pelkkä /LOADCORR ilman pararnetreja näyttåå viimeksi lasketun korrelaatiomatriisin. Ennen /LOADCORR-komentoa on sgrtå varata varJoriveille tarpeeksi tilaa
esim. komennolla REDIM f OO, 1OO, 1OO.

&

3. Negatiivisia anroJa sisåltiivät pylväskuviot (tylrpit NHBAR Ja NVBAR)
Esim. NHBAR-tyypissä positiiviset pylväät kasataan origosta oikealle kuten HBARt5r;gpissä, mutta negatiiviset awot kasataan origosta vasemmalle. Nän on helppo
piirtää esim. väestöpyramideja.
4. VarJomerktt FILE LOAD-operaation FORMIlT'mäåirlttelyssä
FORM^fff-mäåirittely FILE LOAD-operaation yhteydessä antaa mahdollisuuden
muotoilla toimituskenttiiän poimitut tiedot annetun mallikaavion mukaisesti. Mallikaavioon on nJrt lisätty mahdollisuus käyttää sekå tekstien että muuttuvien tietojen kohdalle varjomerkkejä, jotka jåiljentyvät myös kaikkiin kenttäåin tuleviin tietueisiin. Nän saadaan esim. PRINT-kaavion edellyttåmät teksUlaJivaihdokset automaattisesti paikoilleen.
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5. SHOlF-operaatlon laajennetut ominalsuudet
SHOV/ sallii nyt aikaisempien lisäksi mm. seuraavat toiminnat: Tekstiå voi vierittää
sekä oikealle että vasemmalle vastaavilla nuolinapeilla. Valitut rivit voldaan kopioida (toiseksi) teksUtiedostoksi napilla C. TekstitiedostoJen sekä ensimmästä että viimeistä väliaikaisessa SHOW-ikkunassa nälryvåä riviä voi ko{ailla (napeilla D ja d).
Riveihin ei kuitenkaan saa lisätä merkkejä eikä niitä saa lyhentåä poistamalla merkkeJä.

SHOW-operaation kapasiteettia on myös lisätty niin, ettei tekstitiedoston koolle
enää ole mitäåin ylåirajaa.

6. CHBCK-komento tiedoston olemassaolon tarkistukseen

CHECK <tiedoston_täydellinen_polkunimi>
tarkastaa, onko ko. tiedosto olemassa ja kjrjoittaa komennon perååin vastaavan
kommentin "OK' tai "NOT FOUND".
Esim.
CHECK C:\E\S.EXE OK
CHECK C:\E\XXX.EDT NO" FOUND!

CHECK on varsinaisesti tarkoitettu sukrojen yhteyteen, koska ällöin ilman virheilmoituksia sukro saa selville etukäteen, onko esim. käyttäjån ilmoittama tiedosto
olemassa ja kielteisessä tapauksessa voi hallitusti påättää, mitä kannattaa tehdä.

7. VARSTAT-operaatio muuttuJlen yhdistämiseen Ja samanaikaiseen muuntoon
VARSTAT on uusi operaatio, joka laskee uusia muuttujia aktiivisten muuttujien
erilaisina tilastollisina yhdistelminä. Se on monissa sovelluksissa kätevämpi liuin
VAR-operaatio.
Esim. I{YMMEN-tiedostosta lasketaan laJikohtaisten pistemäärien summa fioka
ennestään on jo muuttujana PISTEET) muuttujana PISTIO yksinkertaisesti aktivoimalla vain ko. 1O lajimuuttujaa ja antamalla komento
VARSTAT KYMMEN,PIST T O,SUM
Viimeinen parametri (SUM) ilmaisee säännön, jolla muuttujien yhdistely tapahtuu.
Muita sääntöjä ovat
SUM,P
MEAhI
MEAN,P

MEDIAN
STDDEV
I\{AX
MIN
RAI{GE
#MISS
#N
#VAL,A
#VAL,A,B

p. potenssien summa
keskiarvo
potenssikeskiarvo parametrilla p (p=O on geom. keskiawo)
mediaani
keskihajonta
maksimianro
minimianro
vaihte luvåJi=m aksimi- rninimi
puuttuvien awoj en lukurnäårä (havainnoittain)
ei-puuttuvien awoj en lukumåiirä
arvojen A lukumärfä (ko. havainnossa)
suletulla välillä [A,Bl olevien awojen lukumäiirä

VARSTAT sallii myös mielivaltaisen monen havaintokohtaisen tunnusluvun laskernisen samanaikaisesti käyttämiillä sitå muodossa
VARSTÄT I{YMMEN

/

VARSTAT=KESKI, FIA.JONTA

KESKI=MEAN II\JO\ITA=STDDEV

Tässä lasketaan aktiivisista muuttujista havaintokohtaisesti uusina muuttuJina
sekä keskiarvo (KESKI) ettå keskihajonta (HAJONTA).

Venstat-operaatiolla on myös mahdollista muuntaa kollektiivisesti aktiivisia
muuttujia. Tässä suhteessa se muistuttaa TRANSFORM-operaatiota.

VARSTAT I(YMMEN,

*,

DWSUM

jakaa aktiiviset muuttuJat Xl,X2,...,Xm niiden summalla havaintokohtaisesti. Muita muunnossäåintöjä tässä muodossa ovat:

DIVSUM,TOO Xi=1OO*Xi/SUM i=I,2,...,m
DIVMAX,lOO Xi=lQQ*ft/[4Pq

I
NORM,p,C
CENTER
STA},IDARD

DIV,<var>
ML:T,<var>

ADD,<var>
SUB,<var>

Normalisoi: Xl ^p+X2^p+. .=Q
Xi=Xi-keskiaffo
Xi= (Xi- ke skianro) / h aj o nta
Xi=Xi / <vax> (<vap on jokin aineiston muu muuttuja)
Xi=Xi*<var>
Xi=Xi+<var>
Xi=Xi-<var>

8. /CANCORR-sukro kanonlsiin korrelaatioihtn (ei havaintoraJoitusfa)
Tämä sukro vastaa toiminnaltaan täsmäilleen CANON-operaatiota, joka laskee kahden muuttujaryhmän kanoniset korrelaatiot. /CANCORR toimii kuitenkin matriisitulkin avulla ja on siten hieman hitaampi, mutta sillä ei ole mitäån vakavia rajoituksia aineiston koon suhteen. CANON-operaatio ottaa koko aineiston keskusmuistiin ortogonalisoinöa varten, jolloin suurin havaintoawojen måärå on vain
8L92. /CANCORR-sukrolla ei ole tåtä rajoitusta; se pystW havaintojen suhteen
mielivaltaisen suuriin aineistoihin ja muuttujien lukumääirän suhteen rajoitukset
ovat varsin veiljät. /CANCORR toimii singulaariarvohajotelman avulla, mikä on paljon elegantimpi laskutapa kuin tavanomainen kirjallisuudessa esitetty. Menetelmän saa selville aktiroimalla /CANCORR ? .
9. CORRESP-operaatio konespondenssianalyysiin
Tämä operaatio antaa korrespondenssianalyysiin liittyvät tulokset tavalla, joka on
kuvattu teoksessa Lebart, Mortrcau, Wonuick: Mutttuariote Descriptiue Statistical
Analysis, (Wilea 1984). Laskentamenettely on kuitenkin suorempi ja perustuu singulaarianrohaj otelman tehokkaaseen soveltamiseen. Analyysin kohteena oleva frekvenssitaulukko tulee esittää Survon havaintotaulukkona tai -tiedostona. Pienempi
taulukon dimensioista saa olla korkeintaan 9O. Toisessa ("havaintojen") suunnassa
ei ole mitååin yliirajaa. Kyselyjåirjestelmässå on valmis sovellusesimerkki.
1O. Näytön "jäädyttäminen" esim. sukron toiminnan aikana
Joissain Survon sovelluksissa, erityisesti monivaiheisissa sukroissa, on hyvä jättää
näyttåimättä jotkut tekniset suoritusvaiheet, jotka usein saattavat antaa turhan levottoman kuvan tapahtumista eivätkå millåän tavoin kiinnosta käytttijää. Erilaisten yksityiskohtien "kåtkeminen" on erityisen suotavaa opetusohjelmiksi tarkoitetuissa sukroissa ja esittelysovelluksissa, joissa vain esim. kuvaruudulle tuotetut
kuvat ovat olennaisia.
Näppänyhdistelmä PREFIX L o (sukroissa koodi {disp off}) "jäädyttää" näytön
ny\riseen tilaan niin, ettei mikään kirjoitettava tai tulostettava teksti muuta ruudulla nälryvää tilannetta. Ainoastaan kohdistin liikkuu ja tiedot tallentuvat toimituskenttääin normaalisti. Kuitenkin kaikki GPLOT- [a GHlSTO-)operaatioiden synnyttiimåt kuvat nälqyvät ja häviävät vasta uuden kuvan alle. Nän koodin {disp off}
ja ensirnrnäsen GPlOT-komennon jäilkeen Survo pysyy graafisessa tilassa tavallisen tekstinäylön asemasta. Paluu normaaliin toimituskentän näyttöön tapahtuu
näppäinyhdistelmåillä PREFIX L O (sukroissa {disp on}) tai yksinkertaisesti funkUonäppäimellä F8:EXIT.
Mikriti'jäädytetyn" näytön aikana ei ole käytett5i kuvaruutugrafiikkaa, näppänyhdistelmä PREFIX L O (O=nolla) (sukroissa {disp reset}) palauttaa normaalin näytön nopeimmin.

Siirtyminen 'jäädytetyssä' tekstinäytösså kuvasta toiseen on joutuisampaa, mikiili
GPlOT-operaatioissa (ei kuitenkaan koskaan ensimmäsessä) käytetäåin täsmennystä OVERL,AY=I. Tällöin kuvia on helppo kerrostaa tai asetella vierekkän ilman
INFILE- ja OUTFILE-tå[smennyksiä. Valittuja kohtia aikaisemmista kuvista voi
pyyhkiä pois sopivilla FRAIVlES-täsmennyksillä.
Nän tehdään esim. esittelytarkoituksiin kuvasarJoja, joissa koko kuvaruutu on
jaettu sopiviin osiin ja joissa kuvat ja niitä kommentoivat tekstit vaihtelevat. \rarsinaisen työn hoitaa Survolla laadittu sukro nä\rmättömäinå "orJana". /DISPDEMO
on valmis sukro, joka tekee ja nåyttää tietyn kuvasarJan antaen mallin siitä, miten
tällaisia sovelluksia rakennetaan.
1 l. INFILF,- Ja OltTnLPtäsmennysten laaJenlrrlrs6t näyttögrallikassa
OUTFILE- ja INFllE-täsmennyksiä käytetäåin Survon kuvaruutugrafflkassa kuvien
tallentamiseen (OUTFILE) ja uudelleen näyttöön esim. uuden kuvan taustana (INFILE). Tähäin asti on ollut meihdollista tallettaa vain koko kuvaruutu kerrallaan.
Edellisessä kohdassa mainittujen kuvasarjojen laadinnan helpottamiseksi näitä
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täsmennyksiå on yleistetty siten, että myös suorakaiteen muotoisia osia kuvasta
voidaan tallettaa ja ottaa mukaan uuteen kuvaan.
OuTFllE--<kuvatiedosto>,x,y, leveys,korkeus
(GPlOT-operaatioissa, ei kuitenkaan GPLOT FILE) tallettaa kuvasta sen suorakaiteen, jonka vasen alakulma on pisteessä (x,y) ja oikea yläikulma pisteessä
(x+leveys,y+korkeus) kuvatiedostoon, jonka oletuspääte on .SPX
INFILE=<kuvatie dosto>, x2,y2
(GPlOT-operaatioissa, ei kuitenkaan GPLOT FILE) vastaavasti poimii taustakuvaksi (tai jos OVERI-AY=I on asetettu piirtää aikaisemman kuvan päåille) aikaisemmin
QuTFllE-täsmennyksellä talletetun kuvan. Kuva asettuu siten, että sen vasen alakulma tulee pisteeseen (x2,y2). Oletusasema on (O,O). Jos jokin kuvan osa ylittää
kuvaruudun reunan, kuva jää piirtåimättä. INFllE-tiismennyksen avulla osakuva
voidaan siis asettaa mihin paikkaan tahansa kuvaruudullaJaJopa useampiin paikkoihin peräkkäsillä GPlOT-operaatioilla.

Valmiita osakuvia voi näyttää ja kerrostaa (OVERI-AY=I) myös komennolla
GPLOT FILE <kuvatiedosto> / HOME=<x>,<y>
missä HOME-täsmennys antaa kuvan vasemman alakulman koordinaatit.

I 2. Postscript-ttedostojcn yhdistiiminen (EPS JOIN)
Hyvien kuvien synnyltäiminen perustuu Survossa monesti usean erity5rppisen
kuvan yhdistämiseen ja päiillekkiiinasetteluun. Survo itse pystyy tulostamaan
(PRINT-käslryllä) mielivaltaisen monta PostScript-kuvaa päzillekkän, mutta jostain
syystå jotkin puhtaat julkaisuohjelmat eivät siihen suostu (!?). Toisaalta monet erilliset PostScript-tiedostot kuluttavat suotta levytilaa. Tämän vuoksi Survossa on nyl
mahdollista kasata yhteenkuuluvat PLOT- {tai HISTO-) operaatiolla synnytet5rt

PostScript-tiedostot yhdeksi ainoaksi.

EPS JOIN <yhdistetty.ps>,A1,A2,A3,...
Al =<kuva I .ps>,<x I >,<y I >,<kx I >,<ky I >
A2 =<kuva2. ps>, <x2>, <y2>, <kx2>, <ky2 >

A3=<kuva3.ps>,<x3>,<y3>,<kx3>,<ky3>

yhdiståä PlOT-operaatiolla tehdyt PostScript-tiedostot tiedostoksi <yhdistetty.ps>.
Yhdistettyjä tiedostoja saa edelleen yhdistää ja niihin viitataan PRlNT-listassa normaalilla "- picture"-kontrollirivillä.
Yhdistettävät tiedostot mainitaan EPS JOlN-komennossa mielivaltaisilla nimillä
(kuten Af ,A2,A3,... yllä). Jokaisesta on annettava oma täsmennystietonsa, johon
sistiltyy vasemman alakulman koordinaatit (suhteessa muihin osakuviin). Oletuskoordinaatit ovat O,O. Lisäparametreina voi antaa skaalauskertoimet. Oletuksena
on l,l.
Ttrlostiedosto on Survon PostScript-kuvatiedosto, mutta se voidaan lopulta
muuntaa EPS-tyyppiseksi komennolla EPS <Ps-tiedosto>,<EPS-tiedosto> .

t3. FILE AGGR-operaatlo havalntoJen entistä monipuolisempaan yhdtstelyyn
Tiimä uusi operaatio vastaa toiminnoiltaan paljon FILE AccRE-operaatiota, mutta
on tätå moniPuolisempi, mitå tulee erilaislln havaintojen yhdistelytapoihin ja toiminnan ehdollisuuteen. FILE AGGRE sallii vain havaintojen summien, keskiarvojen
ja frekvenssien laskemisen yhdenmukaisilla ehdoilla t<ait<itte aktiivisille muuttujiile.
Uudessa FILE AccR-operaatiossa em. tunnuslukujen lisäksi voidaan laskea e-sim.
keskihajontoja, jrirjgstystunnuslukuja, puuttuvien tietojen lukumäiiriä, robusteja
keskiarvoja ja jopa korrelaatiokertoimia sekä yhden selittäjän regressiomallin paraTgtrEa havaintoryhmittziin erikseen kullekin nimetylle muuttujalle ja yksilöllisin

SElEgf-ttöppisin ehdoin.
FILE AGGR tuleekin olemaan hyödyksi erääinlaisena yleistyökaluna. Sillä tehdääin esim. yksilöllisen rakenteen omaavia taulukkoja, joissa voi esiintyä sekaisin
kaikkia em. tunnuslukuja. 1)zön viimeistelijåinä kåytetäåin tavallisesti FILE LOAD-

operaatiota sopivalla FoRMAT-tåsmennyksellä, jolla säädetäåin ryhmåkohtaisten
taulukkojeg srtsuiltö ja rakenne otsikoineen. /AGGRDEMO-sukro näyttää juuri tåillaisen sovelluksen. Siinä taulukoidaan Suomen kunkin läåinin kolmen su-urimman
kunnan nimet ja asukasluvut.
Operaation yleinen rakenne on seuraava:
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FILE AGGR <havaintotiedosto> BY <ryhmittelymuuttuJ u TO <uusi_riedosro>
tekee uuden ryhmitell5m havaintotiedoston ryhmittelymuuttujan osoittamtsta havaintoryhmistä kentään kirjoitetun VARIABLES-taulukon mukaisesti. Tämå talukko annetaan itse korhennon alapuolella muodossa

VARIABLES:
A (1) Teht.ävä

( 1) X (1) nhto (1)
A(2) rehtävä(2) x(2) ehto(2)

END

Alkuperäsen havaintotiedoston on oltava valmiiksi laJiteltu ryhmittelymuuttujal
suhteen esim. vastaavalla FILE SORT-operaatiolla ennen FILE AccR-aktivointia.
VARLABLES-taulukossa A(1),A(2),... ovat uutena perustettavan havaintotiedoston
muuttujanimiä, jotka käyttäJä voi valita täysin vapaasti. Nimen perässä voi antaa
myös muuttujan tgfpin, esim. Summa:8 tal Nimi:S16, mutta useimmissa tapauksissa FILE AGGR osaa itse valita tehtävän mukaisesti sopivan tyypin kullekin
muuttuJalle erikseen
Ylläolevassa mallissa X(1),X(2),... edustavat alkuperäsen havaintotiedoston
muuttujien nimiä. Muuttujasta X(i) lasketaan kussakin ryhmässä erikseen ehdolla
"Ehto(i)" tehtävåin 'Tehtävä(i)" mukainen tunnusluku, joka suoitetaan uuteen tiedostoon ko. ryhmää vastaavaan havaintoon muuttujan A(i) arvoksi. Ehto voi puuttua, Jolloin ko. tunnusluku lasketaan ryhmittän kaikista hyväksyttävistä havainnoista.
Ehtoina voi antaa mitä tahansa SElECT-täsmennyksen kaltaisia loogisia lausekkeita (esim. (A+B)*(C+!D) ), missä perusehdot (esimerkissä A,B,C ja D) ovat jokainen erikseen joko IND- tai CAsEs-tl6rppisiä. Huomaa, että ehdöissa saa nyt
käyttää negaatiota (!)ja sulkqa (wt. kohta t5). Luonnollisesti koko tehtävåä voivat
raJoittaa yleiset IND-, CASES- ja SELECT-ehdot.
Mahdollisia yhdistelytehtäviä ovat seuraavat:
N

SUM
MEAN

STDDEV
MIN
MAX
FIRST
I-AST
NMISS
SUMS

MEDIAN
FRACTILE(p)
oRDER(k)

ORDERN(k,V)
TMEAN(k)
TPMEANI(p)

coRR(v)
SLOPEM
INTERCEPT(V)

Havaintojen lukumäårä
Esirn: Nsuuri N Suuri / Suuri=Våestö,3OOOO,5OOOOO
'-'yllä tarkoittaa, että tehtåvå N ei edellytä X-muuttujaa.
Havaintojen surruna
Esim: Väestö:8 SUM Väestö
Aritme ettinen keskiawo
Keskihajonta
Pienin anro
Suurin anro
Ryhmiin ensimmäsen havainnon anro X-muuttuj assa
Tyypillisesti ryhmän nimi on kätevä siirtää uuteen tiedostoon
seuraavasti: Lärini FIRST Lääni
Ryhmein viimeisen havainnon awo x-rnuuttuj assa
Puuttuvien tietoj en lukumärirä
Havaintojen summa. Jos yksikin havainto puuttuu, myös suruna
merkitään pu dttuvaksi.
Mediaani

p-fraktiili

(o<=P<=

l)

Havainfo Yk j arjestetyssä otoksessa Yl <=Y2<=. . . <=Yn
Jos k<O, havainto Y(n+k- 1)
Esim. ORDER(-f) on surma kuin MAX.
Muuttujan V arvo järjestyksessä k:nnessa havainnossa
Esim. Suurin ORDERN(-1,Kunta) Våestö
muodostaa ryhmån (esirn. läiinin) suurimman kunnan nimen.
Trimmattu keskianro, kun k suurinta ja pienintå anroa poistettu
Trimmattu keskiawo hylkåystasolla p (O<p<O. 5)
X- j a V-muuttuj an ryhmäkohtainen korrelaatiokerroin
Parametri a regressiomallissa X=atV+b+eps
Parametri b sarnassa regressiomallissa
Kolmessa viimeisessä tehtåvässä V:n sijasta voi olla
ORDER eli havainnon ja{estysnumero L,2,3,...
ryhmiin sisållä.
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Kål5mniståmåillä esittelysukron /AGGRDEMO näkee, miten FILE AccR-operaaöota
tyypillisestt käytetåån.

FILE AGGR on nylcyisen Suwon moduleista eniten alkuperäisen SURVO 66-jåirjestelmåin (v. 1966) rakennetta muistuttava. Tämä koskee ennen kaikkea ohJelman sisåiistä logiikkaa ja muistin hallintaa. SURVO 66:een toki sisåiltyi useamp-ia toimintoja, jotka nyt korvautuvat Survon muilla moduleilla.

Vaikka FILE AGGR on varsinaisesti tarkoitettu ryhmittästen aineistojen käsittelyyn, sillä on mahdollista laskea myös koko aineistoa koskevia tunnuslukuja määrittelemäillä apumuuttujan, joka on vakio koko aineistossa ja kiiyttämåillä tätä ryhmittel5rmuuttujana. Näin syntyy uusi tiedosto, jossa on vain yksi havainto ja jonka
muuttujina ovat pyydetlrt (ehdolliset) tunnusluvut. Jäilleen FILE LOAD-operaatiolla
on helppo siirtäå yhdistetyt tiedot esim. taulukkona toimituskenttiiän. Tzillä tavoin
FILE AGGR osaltaan täydentåä esim. STAT-modulin toimintaa.
I 4. Uudet satunnalslukugeneraattorit VAR-operaatiossa
Suwon satunnaislukuja tuottava funktio rnd( ) on omaksuttu sellaisenaan Microsoftin C-ohjelmakirJaston rand-funktiosta. Tämän funktion takana olevaa algoritmia Microfsoft ei tietääikseni ole julkaissut. Olen tehnyt pitkien lukujonojen såtunnaisuuden testaamiseen erillisen Survo-operaation RNDTEST. Tämä testiohjelma
osoittaa, että funktion rnd( ) luomat pseudosatunnaisluvut ovat suhteellisen hyviä,
mutta eivät kuitenkaan samaa luokkaa kuin uuden rand( )-funktion antamat.

Tietokoneen avulla on mahdotonta luoda aitoa satunnaisuutta. Kaikki ns. satunnaislukualgoritmit perustuvat johonkin suhteellisen nopeasti toimivaan laskutapaaq, joka näyttää antavan satunnaisen tuntuisia lukuja.
Eräänlaisena minimaalisena standardina on kirjallisuudessa esitetty (kts. tarkemmin hakusanalla RAND?) generaatloria
U(n)= l68Oz*U(n-t) moä 2u' -1,
joka luo kokonaisluvut 1,2,...,231-l=2L47483647 "satunnåisessa" järjestyksessä
U(O), U(1), U(2),... Läihtölukuna U(O)=n voi käyttäå mitä nästä tahansa ia Survon
VAR-operaatiossa funktio urand(n) antaa nämä luvut jaettuna luvulla 231, jolloin
saadut luvut ovat "tasaisesti jakautuneita" vzilillä (O,1). Tämä generaattori oi kaytössä myös monissa muissa ohjelmistoissa, joten on mahdollista toistaa niillä tuotettuja koetuloksia.
Paras tuntemani generaattori, joka pemstuu kahden ns. Tausworth-generaattorin
yhdistelmåån, on VAR-operaatiossa saatavilla nimellä rand(n), missä siemenluku n
valitaan vrililtå !<=n<=232-I=4294967295. Tämän generaattorin jakson pituus on
peräti 1018. VAR-operaatiossa on lisäksi mahdollistä antaa lNsEED-täsmennyksellä kummankin Tausworth-generaattorin siemenluvut erikseen ja kokeen päåttyessä
tallettaa viimeiset luvut OUTSEED-täsmennyksellä. Tiillöin koetta jatkettaessa,
esim. uutta otosta luotaessa, käytetäåin edellisen OuTsEED-täsmennyksen tietoja
uudessa INsEED-täsmennyksenä, jolloin ei ole vaaraa siitä, että sattumalta saataisiin uudelleen sarnoja lukuja. Tarkempia tietoja saa aktivoimalla Survossa lryselyn
RAND?.

Vakavissa Monte Carlo-tyyppisissä tutkimuksissa ei milloinkaan tulisi käyttåå koneen kelloon osittain perustuvaa rnd(O)-funktiota, vaikka se onkin mukava tilapäsissä opetusesimerkeissä, koskaJoka kerralla saadaan eri luvut. Oma suositukseni
varsinaisiin tutkirnustehtäviin on valita rand( )-funktio em. INSEED- ja OUTSEEDtäsmennysten ohj aamana.
15. Sulkujen Ja negaatlolden kåiyttö SELECT-lausekAebsa
Ehtolausekkeiden kirjoitustapaa on yleistetty havaintoja valitsevassa SELECT-tiismennyksessä niin, että on sallittu sekä negaaUoitten (merkki ! ehdon edesså) ettå
sulkujen kåyttö.
Esim.
5BI.BSa=(A+B)*(C+!D) on sama kuin
SELECT=A*C+A* D+B * C+B * D
!

!

Tålssä perusehdot A,B,C,D tulee antaa IND-

Esim. A=Laatu: 1.3.7 B=Pituus. I2.2O

.

tai CASES-tgppisinä.
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Useimpien havaintoaineistoja käsittelevien Survo-operaatioiden, joissa ehdollinen
toiminta yleensä on mahdollista. tulisi pystyä tulkitsemaan nämä yleistet5rt SELECT-ehtolausekkeet. Mutkikkaissa sovelluksissa on tilan säästämiseksi suotavaa
käyttää perusehdoille suhteellisen lyhyitä nimiå, koska Survo muuntaa sulkulausekkeet aluksi aikaisempaan normaalimutoon. TälIöin lausekkeet voivat tulla varsin pitkiksi.

f6. /ACTfVATF,'sukro peräkkäisten työkaavioiden automaattiseen aktivolntlln
Monet käyttrijät rakentavat sovelluksia, joissa peräkkiiset työkaaviot toteutetaan
automaattisesti jatkuvalla aktivoinnilla (PREFIX ESC). Tzillaisissa ratkaisuissa joutuu usein asettelemaan komentojen aile GOTO-käslqfiä, Joilla hypåtään ei-alrtivoitavien rivien yli seuraavaan komentoon.
/ACTIVATE-sukro tarjoaa yksinkertaisemmeu:l vaihtoehdon nähin tilanteisiin.
Esim. komento

I

/ACTIVATE +

aktivoi komentorivin alapuolelta jårjestyksessä kaikki ne rivit, joiden kontrollisarakkeessa on merkki + ja pysiihtyy, kun viimeinen täillainen rivi toimituskentässä
on aktivoitu. Mikäåin ei estä siirtyrniä myös uusiin kenttiin käyttåimåillä LOAD-kiislryjå, joiden kontrotlimerkkinä on + Etuna jatkuvan aktivoinnin tekniikkaan verrattuna on se, ettei mitään ylimäiiräsiä GOTO-käskyjä tarvita. Samoin erilaisissa
kokeiluissa (esim. monivaiheisissa kuvallisissa esityksissä) on helppo säädeliä
kontrollimerkkeJä muuntelemalla, mitkä osakaaviot kulloinkin toteutetaan.
On huvittavaa, ettå /ACTIVÄTE olisi voitu hyvin keksiå Jo monta vuotta sitten,
koska esim. sukrokirjastossa olevan /DELLINE-sukron rakenne on oikeastaan täysin sama. Ehkä joku onkin jo osannut kåyttää tätä keinoa. Kertokaa!

Alla on /ACTIVATE-sukron listaus (hieman pelkistettynä). Survon nylgrversiossa
4.2O ko. sukro on valmiina ao. hakemistossa.

*TUTSAVE

C:

\E\S\ACTIVATE

/ def Wchar=Wl Wcontr=W2 Wr=W3 Wc=W4 Wr2=W5
* {tempo -1}{line start}{ref set 1}
+ B: {14} {save char Wcontri
if Wcontr
-*{r}
{d5} {u5} {act} {ref set 1}
+ C: {save cursor Wr,i\ic}{R}
* { save cursor wr2 ,Wcz}
if Wr2 > Wr then goto B
-*{ref
jump 1}{ref de1 1}{tempo +1}{end}

lrjc2=W6

17. Eräitii kuvalllsla yksityiskohtia
Piirrettäessä aikasa{oja tai vastaavia (line graphs) Survo katkaisee viivan puuttuvien havaintojen kohdalla. On esitetty toivomuksia, että nåissä Ulanteissa olisi
mahdollista saada viiva jatkuvaksi niin, ettå ko. pisteet yksinkertaisesti interpoloidaan. T:imä on nyt mahdollista liittåimåillä kuvakaavioon täsmennys MISSLINE=I.
Koordinaattiakseleita piirrettäessä asteikkomerkintöjå koskevat lyhyet viivat
piirretå?in Survossa kuva-alueesta ulospän, mikä luettavuuden kannalta on selvintä. Koska erässå piireissä kuvastandardit edellyttävät näden viivojen vetoa kuva-alueen sisäsuuntaan, Survoqn on lisåtty täsmennys TICKTURN. TICKTURN=I
vastaa nykyistä käytäntöä, mutta TICKTURN=-I hoitaa tuon sisäänpän ld2intymisen. On mahdollista myös pidentää näiitå viivoja kirjoittamalla esim. TICKTURN=-3.

I
I

SURVO 84C - ja SURVOS -ohjelmistojen
hfinma,sto f"11.LggS$URVS 84C
il

Hintaan sisrittSruåt kaikki optiot {siis oikoluku, FlP-piirturituki,
PostScript- j a Canon-tulostus) .

il,

Pyryn'å käyttöoikeus:

1-5 kpl
kpl
1 1- 15 kpl
16- kpl
6- 10

ä
ä
a
ä

5.500 mk
4.950 mk

(- lCo/o)

rnk (-ZUa/a\
3.850 mk (-30o/o)

4"4OO

Päivitys

versiosta L.:or 4.OOO rnk
versiosta 2.w. 3.6OOmk
versiosta 3.>or 2.4OO rnk
versiosta 4.>o< 1"2OO rnk
Oppilaitokset, yksittäset tutkijat ja opiskelijat
Päivitys 1.2OO mk {lähtövensiosta riippurnatta)

3.COO

mk

SURVCI 84C -verkkoversiq!
Vuoden mittainen käyttöoikeus:
g.5OO mk + jokaiselta verkkoon kuuluvalta työasemalta 5OO mk"

Oppilaitokset:
3.2OO mk + jokaiselta verkkoon kuuluvalta työasemalta 170 mk.

SURVOS
Koulukohtainen pysyryä käyttöoikeus

SURVOS+ 5"5OO mk
SURVOS ++
6.7OC mk
SURV0-kflrja

:

(m=3O n=IOOO)
{m=lOO il=lOOO}

sisältää SURVOS julkisversion lerykkeet 32O mk

Jälteemmyyjät
ComPetit Consulting oy (IUar;ut Schreck)
Mäenrinne LI,0216O Espoo, puh" 9O-4521951
$

t

Hypo-Stat Oy (Esa Ala-Uotila)
Telaniikantie 12, 02r50 Espoo, puh.9O-461810 (1.1.94- 9O-4354SO79)

Inter Marketing Oy
TietäJåintie 12. 0213O Espoo, puh. 9O-43591r
Vain koulukiiyttöön:
MFKA-Kustannus Oy {Matemaattisten aineiden opett{ ien liitto)
Rautatieläsenkatu 6, OO52O Helsinki
Op etush

allitu ksen ohj elmistopankit Raahessa j a Hämeenlinnassa

Korke akouluj en ope ttaj ille j a opiskelij oille

Gaudeamus Data Oy

:
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Lauri Tarkkon€n, VTT

(Dgo-666108

Tilastollisten monimuuttuj amenetelmien kurssi
Helsinki - Tukholma risteilyllä Silja Europalla.
Kurs siohj blmu

2 0. 7.

-22. 7. 7 9 9 4

Torstai 20.L.94
12.00
12.30
14. 15

L6.15
t 8.30
20.30

14.00
15.45
17.45
20.00

Kokoontuminen S ilj a-terminaali s sa
Mitta-asteikoista ja niiden käytöstä
Milloin monimuuttuj arnenetelmiä tarvitaan
Kahvia
Faktorianalyy si, p ääkomp onenttianalyy si
Faktorirakenteiden vertailu

Illallinen

Perjantar 2T.I .94
07.00
11.15
L2.30

T2. 15

14. 15

15 .45

16.15
18.30

17.45
20.00

L4.00

20.30

Aamiainen
Häiriötekij öiden kontrolloiminen
Regressioanalyysi
Kanoninen analyysi
Kahvia
Erotteluanalyysi
Kurssilaisten tutkimusongelmien analysointia

Illallinen

Lauantai 22. 1.94
07 "00

09.00

Saapuminen Helsinkiin

Kurssin hinta:2.800 mk
Tilastollisten menetelmien teoriaa katetaan sen verran kuin on tarpeen tulosten tulkinnan

ja
menetelmien käytön arvioinnin kannalta. Kaikista menetelmistä esitetään käyt?innön
-esimerkkeja.
Openiksen väliajoilla on mahdollisuus keskustella kurssilaisten omista tutkimusongelmista.
Kurssin sisältöä koskevat tiedustelut: Lauri Tarkkonen 90-666108
Paikkavarauksiaia käyt?innön jiirjestelyjä koskevat tiedustelut: Marjut Schreck 90-4521951

1t

g Mä"ertrinrLe 1-1, 02160 E poo
Marjut Schreck,

@eo-4s2 1ssl

Vuoden 1994 tilastollisten kurssien alustavat otrjelmat
Nominaaliasteikkoj en monimuuttuj amenetelmien kurssin

12.30

\4.00

74. 15

15 "45

L6.15
19.30

\7.45
24.00

Asteikoista ja niiden ongelmista
&ippuvuu det no rninaaliasteikoill a
Trt -testi riippuvuuksien kuvaukse s sa
Kon e spon dens sianalyysi

Toinen päivä:
11.15
12.30
L4"15
16. 15

19.30

12. 15

14.00
15.45
17.45
20"00

Kon espondens sianalyysi j atkuu
Moniulotteisen aineiston graafinen esittäminen
Log-lineaariset mallit
R yhmittel yme nete lrnät
Kurssilaisten tutkirnusongelmien analysointia

Mitta-asteikkoj en laatimisen j a arvoimisen kurssi
Ensimmäinen päivä:
72.30

T4"00

14. 15
16. 15

15.45
17.45
20.00

19.30

Asteikoista ja niiden ongelmista
Mitta- asteikkoj en arvioinni sta
Mitta- asteikkoj en rakentamista
Mittauksen validiteetti ja sen arviointi

Toinon päivä:
re_-.'-._

tr1.15
12.30

13.0S

T4. tr5

15.45
17.45

16.15
19.30

14"0*

20.00

Mitta-asteikon luotettavuus ja sen arviointi
Mlitta- asteikkoj en vertailu
Osioanalyysi
Mitta-asteikkoj en käyttö
Kurssilaisten tutkimusongelmien analysointia
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TI IJAT-

O

PETUS
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SURVON MUI(ANA KEHITYKSESSA
TllJAT-ohjelmisto ("tilastotieteen jatkokurssi") on
Helsingin kauppakorkeakoulussa kehitetty opetuskokonaisuus, joka käsittelee Ulastollisia jakaumia,
tilastollista pååttelyä sekå varianssi- korrelaatio- ja
regressioana\rysien perlrskäsitteitä. Ohj elmistoa on
kuvattu tässä lehdessä jo aikaisemrnin numerossa
199L/L.
Tiuat-opetus pyörii tåinä syksynä jo neuåttä vuotta
Helsingin kauppakorkeakoulussa. Naiden vuosien
aikana on ympärillä mikrotietokonemaailmassa tapahtunut kehitystä monessa suhteessa:
liihiverkot ja opetusverkot ovat tulleet yleisesti
käyttöön oppilaitoksissa
uusia yhä nopearnpia mikrotietokone sukupolvia on kehitetty
Sunron uusimrnassa versiossa sukrojen ohjelmointi ja kåyttömahdollisuudet ovat tulleet yhä
monipuolisemmiksi
Suwon julkisversio on tullut kaikkien saataville

On selvää, että kaikki nrimä seikat ovat vaikuttaneet myös TllJAT-opetuskokonaisuuteen, vaikka
sen varsinainen oppisisriltö onkin pysyryt muuttumattomana. Tiuatin ideahan on ollut alusta lähtien
Sunron varassa toimiva opetuqrmpåristö, jossa
Survon kaikki opetuksen kannalta bivattiset omi-

naisuudet on säilytetty mutta johon lisäksi on liitetty opetus- ja tukimateriaalia, joka on hypertekstin-omaisesti oppilaiden j a opettaj an käytettåvissä.
Tästä toimintaajatuksesta on pidetty kiinni, vaikkakin painopiste on siirtynyt - erityisesti juuri verkkojen kehit[rmisen ansiosta yhä enemmän ryhmäopetusta tukevaan suuntaan siten, että opettajalle
on tullut lisää mahdollisuuksia opetustapahtumien
suunnitteluun ja kehittämiseen. Samalla on myös
sovelluksen potentiaalinen käyttömahdollisuus tullut vähemmån riippuvaksi kurssin erityisestä opetussisällöstä. Kuvailen seuraavassa lyhyesti Tiljatin
viimeisintä versiota.
UUSI LE\ TKEVERSIO

Opetustekstit, harj oitustehtåvät j a useimmat tukija{estelmät, jotka ovat aikaisemmin olleet talletettuina toimituskenttinä (.edt-tiedostoina) on nyt korvattu sukrokoodilla, joka ki{oittaa }ryseiset tekstit
kuvaputkelle kåytön yhteydessä. Nän tilantarr/e
nältä osin on pienentynyt 20 %:iin aikaisemmasta.
Myös erätä .spx-kuvatiedostoja on korvattu kuvan
tekevillä sukroilla. Kun vielä opetustilanteessa marginaalinen osa varsinaisesta Tilj atin lqyselyj ärj estelmästä on poistettu, on kaikenkaikkiaan aikaisempi
yli 3 Megatavun laajuinen kokonaisuus supistunut
alle 1.3 Megaan ja mahtuu nyt kokonaisuudessaan
yhdelle levykkeelle, jota voidaan kiitos nykyisen
mikrosukupolven toimintanopeuden suj uvasti käyttää suoraan ler,yasemalta ilman asennuksia. Eri
tlryppiset tiedostot vievät lerytilaa seuraavasti:

Talletetut toimituskentät
(valikotja kysel$a{")
Sukrokoodi
Spx-kuvatiedostot
Svo-datatiedostot
Muut aputiedostot
Yhteensä

2L6 kilotavua
379
53

I

108

1
1238

ITS EO PIS K ELI.TEXTIYII Ö

Tiljatin itseopiskelijakåyttö perLrstuu ohjelmiston
seuraaviin toiminnallisiin "osiin"

:

1) OPETUSSTVUT

Opetusohjelmisto kåsittää oppikirjamaisen esityksen käsiteltåvistå asioista, jota voi valikoista käsin
lukea valikoiden tai "sivu sivulta". Opetustekstillä
on myös "hypertekstiominaisuuksia" : siihen sisält1ryr
julkisia tai piilotettuja kutsukoodeja, joita aktivoimalla saa tilapäsnåyttöön lisäselityksiä, esimerkkejä, kuvia ja demonstraatioita.
2\ HAR.TOTTUSTEHTÄVÄT

Ha{oitustehtåviikokoelma sisriltää n. 65 valmista
harloitustehtåvåä (ja vastaukset suureen osaan
tehtåvistå). Harjoitustehtåvä voidaan milloin tahansa kutsua numerokoodilla kuvaruutuun. Valmiiksi
ki{oitettuja harjoitustehtåvåkutsuja on esitetty
opetustekstin yhteydessä, jolloin kutsut voidaan
aktivoida ja tehtävåt suorittaa oikealla hetkellä.
Laskutwppisistä ha{oitustehtåvistä saatujen vastausten oikeellisuus voidaan tarkastuttaa erityisellä
sukrolla, jolloin voidaan vilittömästi korjata tehdyt

virheet.

3) OPETUSSUKROT

Opetussukrokokoelrna käsittää useita l$rmmeniä
sukroja, joilla voi kuvailla tilastollisia käynä, simuloida ja esittää graafisesti teoreettisia tnjakaumia
käyttajän antamin parametrien, kåsitellä ja kuvata
annettuja data-aineistoja jne. Nätä sukroja voi aktivoida milloin tahansa ja niillä voi suorittaa erilaisia kokeiluja. Voi esim. tehdä graafisia esityksiä parametreja muutellen, jolloin syntyriä kur.ia voi vertailia toisiinsa jälkeenptiin. Eri tarkoituksiin sopivia
sukroj a löytåä sukrovalikon avulla.
4) CPETUSKUVAT

Tiljat opetuskokonaisuuteen sisiiltly valikoima valmiiksi tehtS{å "opetuskuvisv", joihin pääsee kuvavalikon tai opetustekstissä olevien kutsukoodien
avustuksella.
5) DATA-ATNETSTOT

Eräitä valmiita esimerkkitiedostoja <nimi>.svo on
valmiina käytettäväksi. Opiskelua saa nzimä tiedostot oman koneensa oletushakemistoon sulrrolla
/DATACOPY <nimi>
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.I :UKIJÄR.IESTELMI|T
S,-:n'on yleisen HElP-jåirjestelmäin ohella on

Tiljatin
::::a lryselSåirjestelmä ja joukko omia tukijärjestel::-:å, joihin voi tarvittaessa turvautua. Myös on
:: -;J'rdollisuus poiketa Suwon (Survoksen) suomen.-:

: l:seen

opetussarjaan.

" :;cpiskelUa voi siis käyttää edellä kuvatulla tavalele-

.a Tiijat-kokonaisuuteen sisäiltyviä erilaisia

:-,:nttejä. Hänen kajkki aikaansaannoksensa tallet' -'.'at istunnon ajaksi oletusdatahakemistoon, jossa
..,.:r voi niitä vertailla ja tarkastella. Verkkokäytös. rk:in oletushakemisto sijaitsee käyttäjän koneen
r.-:ltoler.yllä.
R.}'IIMÄOPSTUSKÄYTTö

I..'hmäopetuksessa ta4joaa Tiljat käytettävåksi eri..sen tapahtumahakemlston, johon opettaja voi
- :tustapahtumaa valmisteltaessa tallettaa toimi:skenttiä, datatiedostoja ja valmiita spx-kuvia. Ta: ..:tumahakemisto voidaan sijoittaa verkossa esim.
. : i<kop alvelimen sopivalle p olulle, j oh on op ettal alla
-- kitJoitusoikeus mutta oppilaskoneilla vain lu.: ;rikeus. Oppilaat voivat tarkoitukseen luoduilla
-.lat-sukroilla sujuvasti käyttäå nriitä opettajan te.".:niä opetusvåilineitä hyväkseen {tanritsematta
: -:s tietåå mille polulle ne on s{oitettu).
-lpetustapahtumien valmistelussa opet.tajalla on
:::r'tössåän erityisiä opettaJasukroJa jä häheilä on
:,i m. Seuraavia mahdollisuuksia:
r

.

TOIMITUSKENTTIEN VALMISTAMINEN
,,:ettaja voi tehdä toimituskenttåein esim. oppitun::n ohjelman, jossa on valmiiksi kirjoitettuna esim.
Survon operaatiokomentoja tai sukro'r,ittavia
:tsuja.
Nässä
kentissä voi myös olla valmiita työ".:aavioita erilaisiin tarkoituksiin tai pieniä data-ai:-:istoja DATA-taulukoissa. Myös voidaan antaa op': :l aille erilaisia tehtäviå suoritettavaksi.

-ipettaja tallettaa toimituskentäin tapahtumahake:iistoon sukrolla:
TALLENNA-DATA <nim>" jonka jzilkeen oppilaat
s aavat sen kuvaruudulleen sukrolla:
FIAE-LOAD <nimF (\rhyemmin /I{AEL).
] i KUVIEN VALMISTAMINEN
Survossa voidaan tunnetusti tehdä esim. monenlaisia "kerroskuvia" tai muita monimutkaisempia ku'."ia. Tähän tarkoitukseen sopivia tiljat-sukrojakin
,n kåytettävissä. Myös voidaan tiljat-sukroilla teh:iä esim. graafisia esityksiä eri parametriarvoilla
-.'ertailtavaksi esim. kuvapareina. toisiinsa.

Cpettaja voi tehdå opetustapahtumaa varten sopija tallettaa ne tapahtumahakenistoon sukrolla:
i TALLENNA-KLIVA <nimD,<uusinimD,
.1onka jåilkeen oppilaat voivat katsella kuvia
iesim. kahta kuvaa verLaillen) sukrolla:
/ GPL-TAP <uusinimi 1 >, <uusinimi2>
','ia kuvia valmiiksi

3) DATA-TIED OSTOJEN VARAAMINEN

Opettaja voi kerätä sopivia datatiedostoja eri tahoilta, muuntaa ne tarvittaessa Survon .svo-tiedostoiksi ja siirtåä ne tapahtumahakemistoon sukrolla:

/TALL$NNA-D/ff4 <p olkunimi>, <nimi>
jcnka jlåtkeen oppilaat sukrolla
/DCOPY <nimi> saavat tiedostos: *xrl&äå lqoneens&
olelushakemistoCIn ja vaivat sitä kåsitnååa erå tavoin.
4) Tffi HTÄVÄ-r VASTÅ{JKS XNrumrd
Opett"aja vCIå esixn. åäntää mplpååaåltre s{å$å-itettavmksf

laskutehtäviå joko taåxnituskentiiåå. Isuterx .jr: edkeåseru]mim rnainittiin, i:&i sukrstrtra:
/TEHTAVÅ-$ÅVE <åeoodinåmå>, L ]., X-ä
joååoån korncnnmåla sppålfr"s vfiå sukrck*rnennoltra:
1T-EF{T <koodinixni> ki4oåtuttaa tehklvråxr offi]aftr]
kuvanrutuurrsa"
T'ehtåvien ohjevastaukset vcli CIpettejä. taJlettaa {ap ah tt-emäh akerrlisto sn sukroila :
/TEHTAVÄ-VA$TAUS < koo dinimå>
j a poistp.a .sielfiä sukrol]a
ITEHTAVA*VÅ$TnmL
5} PII{ryTESTIT
fipettaj a voi oxle åustapehturslissfå toirreeenpä"nffiä. pikatestejå {tat yleenså rnor:åvCiraLatestej ä} siten, ettåt
hån ki{ort.taa kysyrxlykset såten ffiluctoååtuna, f;ttå
vas[axrs or] valåntavaihtoehråon mimeåxninen tai yksi
rnerkkij$ne {sana, luku jne.}, ja åårnnittaa myös oileeat vasta"ukset.

Sukrcilia

/VISÄT-KYS
voidaarl rlyt

<testb ja \I{$trf-VAST <testi>
autornaa{:tise sti luoda testin toi-

6) "TEKSTI- JA

Kffi0g-&I&JATr

meenpaneva sukro, jolloin opettäja \roi lisåksi antaa
\rastausten rniettirnisajan sekå ru]åråritellå tarkernfitin testin antamat patrautteef,. Oppitas voi kåynnistää tämarin jiilkeen sukrolla:
/WSAILU <testi>.

Opettaja voi halutessaar] valrnlstaa sukrojen avuHa
"ar.ttofflaattisesti" sa{oja, jot}ra esi[tåvåt toimitus*
kenkin telestin peråttaisinå iknan katkosta vaihtuvina "kalvokuvixla"" samoin voidaan tehdå myös
vastaavanlaisia sarj oja valmiista . spx-kuvista sekå
nlyös yhclistetrniä åotemmista edetrlisistå" Sa$ojentekosukrot toimivat lryselevässä uluodCIssa, joten
niitä on helppo häyttåä"
7t PALALTTEI DEN "POSTITUS"
Sukr"oiHa voidaan toteuttaa palautteiden postifltl$.

Esirnerkiksi oppilaat voivat palautåaa suoriLet:uå
tehtåvät tai ruluut yleiset kcrnxnentit P{}$Tl*st-eåcå-*n
ävulla tietyille polulle {parhaiten verkkopaåvetirua*lås}
ja opet[äja voi tulostaa su$råtnxkset kcotustå å:cn]qiåöittåin, tehtåvittain täi xnuulåa haSu flu1åa tava$!s.
Opettaja voi puolestaan ärltaff" erå3aisåa ti*d*tLeåta,
j

oita opåslaehjat rroivat haåute$sft-&n

åsmaffir&rs-

JA,

trarkeä.

rffi{.r{r$ffiAegxsMÅFgx}ffitLäs{ffi;ä}ffiff

TllJÄT-ol{elmistoa voi kå]rttåå yksittaismikrolla

A:-ler4ykkeeltå, jolloin tapahtumapoluksi voidaan
valita mikå tahansa koneen kiintolevylträ tai levykkeellä olemassaoleva polku. Verkkoon (tai yksittäselle rnikrollekin) voidaaR ohjelrnisto asentaa jakaen osiin, j otka ovat rnissä hyvänsä Xevyasernilla.
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Tiuat-ohjelmistoa voisi käyttää aika lailla sisiillöltäåin erilaisten kurssienkin yhteydessä. Tarpeettomia tekstiosia on siitä helppo poistaa ja esimerkiksi
tapahtumahakemiston kautta siihen voi liittåä
vaikka miten paljon uutta sisiiltöä. Valmis rakenne
on tietysti helposti kopioitavissa aivan uuteenkin
ympriristöön.

Allekirjoittanut on valmis yhteistyohön, jos ohjelmistoa tai sen rakennetta voi ja halutaan jotenkin
hyödyntää aivan uusissa ympziristöissä.

MUITA SURVO-SOVELLUKSIA
Viimekeväselki Sunro-risteilyllä p)rydettiin Sunron
käyttäjiltä tietoja heidiin omista Survo-sovelluksistaalr erityisesU sillä tarkoituksella, että myös muut
käytttijät voisivat hyödyntää niitå ornissa töissäåin.
Tietojen saanti osoittautui kuitenkin vaikeaksi; ehkå soveltajat olivat turhan vaatimattomia esittelemään omia aikaansaannoksiaan. Joka tapauksessa
päåtin omasta puolestani toteuttaa esitetlm toivomuksen ia kerron lyhyesti, millaisia sovelluksia
olen tehnyt rr,. 3-4 viimeisen vuoden aikana ja milliilailla myös muut Survon käyttäjät voivat saada
niitä kåyttöönsä.
Tekemåini sovellukset ovat pääosin sukroja, C-ohjelmointiin en ole lainkaan perehtynyt. Itse Survo-ohjelmistohan on erityisesti sukrotekniikan osalta
viime vuosien aikana huomattavasti kehittynyt, joten vanhimmat sovellukset ovat ja nylqyåän tekniikaltaan vanhanaikaisia. Olen kuitenkin koettanut
niitä osittain "modernisoida". Suurin osa töistrini
liittyy matematiikkaan tai tilastotieteeseen, ollen
luonteeltaan opetusohjelmia tai työvzilineitä. Myös
erätä yleiskåyttöön sopivia työvzilinesukroja löytyy

joukosta.

Opetuskäyttöön tarkoitettuja laajempia kokonaisuuksia ovat seuraavat:
MATRI
Lineaarialgebran peruskåsitteiden opetusohjelma
itseopiskelijoiden käyttöön vastaten HKKK:n opetusmonistelta: "Jouko Manninen, Lineaarinen matematiikka". Opetuspaketti koostuu edellisen tavoin
toimituskentistä, sukroista ja spx-tiedostoista. Sovelluksesta ollut aiemmin tietoja lehdessä 2 / 9L.
TTK
Vanhempi opetuskokonaisuus Survoon ja tilastollisen tietoj enkäsittelyn alkeisiin pereh dyttiimise en .
''!ruämänitut opetuskokonaisuudet ovat saatavissa
oppilaitoskåyttöön verkko- tai yksittäsasennuksina.

Eräistä e.m. kokonaisuuksiin sisiiltyvistä sekä
muista sukroista olen koonnut lisiiksi seuraavia
paketteja:

I(KS (kevyet kenttäsukrot)
Kosketuslaskentaan perustuvia nåppänsukroja,
joilla voi suorittaa ilman DATA-asetelmia erilaisia
laskutoimituksia kentässä vaaka- tai pystyriveille
tai suorakaiteen muotoon asetetuilla luvuilla. (Lisätietoja lehdessä L-2 / 92.'1

TEFsukrot
Sukroilla voi (matriisitulkin armlla) suorittaa erilai-

sia matriisi-operaatioita siten, että tulokset saa välittömästi toimitu skenttäåin

VISAILU
Sukrosarja pikavisailun tai monivalintatestin laatimiseen.

I(ALVODEM
Sukrosarj a "tekstikalvo"-sa{ an tai "diakuva"-sarj an
laatimiseen j a esittämiseen.

RATK
Survon ESTIMATE-operaatioon perustuvia sukroja
I -3 muuttuj an yhtrilön/ yhtzilöryhmiin ratkaisemiseen sekä 2. kertal.vakiokert.lin.diff.yhtiilön numeerisen ratkaisun ja sen graafisen esityksen antama sukro.
GRATTIME
Klassista aikasa{a-ana\ysia

ja aikasa{an komponenttien graafista esitystä Survon SER- ja FORECAsT-operaatioihin tukeutuen.

KPLOT
Kuvaaj akåyräin piirtåminen (kuvaruutuun tai paperille) funkUon ollessa annettu tilapäsenä tai kirjastofunktiona" (Lisätietoja lehdessä L-2 / 921
NT'RSERY

Hupiohj elma lapsille j a lapsenmielisille.
NAAMO.IA

I)ökenttiä ja sukroja Chernoff-naamojen ja puhekuplien tekoon.
PRINT

ja sukroja) pS-tulostukseen erityisesti matemaattisten merkkien ja
lausekkeiden tulostamiseen"

Tuktj zi{estelmä (lrysel$ arj estelmä

SM

Klassinen monidimensionaalinen skaalaus (Låhde:
ChatJield-Collins) MÄTRUN-ketjuna, joka on liitettävä Sunron atihakemistoon \E\M.

Edellå luetellut paketit ovat vapaasti jakelussa. I,eryke, johon kaikki mainitut paketit on koottu, orl
saatavissa allekirjoittaneelta. Toimituskuluina pe-

rin

IOO mk.

Jouko Manninen p. 9O-7457L5
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Kimmo Vehkalahti:

Sunron C,-ohjelmoinnista

./* !shadow,c 28.3.1986/SM (28.3.1986)
SHADOW

L1, L2, <shadow-character>

+include'survo.h'
*include 'survoexL.h'
main (argc, argv)

int argc; char *argv[];
t

Survo on avoin oltjelmisto, Se tarjoaa våIineet mitä
erilaisimpien laajennusten tekemiseen. Nätä vålineitå ovat mm. sukrot, matriisitulkki ja kosketusIaskenta. Tåssä artikkelissa keskitynrme kuitenkin
siihen menetelmään, jonka avulla kaikkein monipuolisimmin pysbry laajennuksia Survoon tekemään. Tämä menetelmä on C-oftielrnointL

Survo cn kokonaisuudessaan ohjelmoitu C-nimisellä otrjelmointikielellå. C on alunperin peråisin
Unrx-maaitrnasta l970-luvun alkupuolelta. Nykyisin suurin osa kaikesta sovelluskehityksestä tapahtuu jollakin C-kielen monista versioista. C-kielen vahvana puolena pidetåiin sen riippumattomuutta laiteympåiristöstä: C:ltä voidaan tehdä ohjelmia yhtä hyvin DOS-, Urtix-, Vll4S-, Winctoluskuin rnonissa muissakin yrnptiristöisså; sekä mikrotietokoneissa että keskuskoneissa.
Survon C-ohrjelmointi muodostaa ornan laaj ahkon
kokonaisuutensa, johon tutustuvalta vaaditaan ainakin jonkinmoista käsitystä ohjelmoinnista ylipäätääIt. C-kielen tuntemus on ilman muuta
eduksi, mutta sitä oppii kyllå Survo-moduleita kirjoittaessakin.
Survon C-ohjelmoinnin keskeisen osan muodostavat kolme laajaa pakettia, joita kutsutaan kqlastorksi. Ne sisiiltåvät }rJrrnmenitt;iin valmiita C:11ä
ohjelmoituja rutiineja, nk. funkttotta" Niiden avulla
on kohtalaisen yksinkerlaista hallita Sunron eri
osa-alueita, esim. editointikenttää, datoja, matriisej a, kuvaruutua, tulostiedostoja jne.

Uusien Survo-rnodulien ohjelmointi muistuttaa
jossain rnäårin sukrojen ki{oittamista, mutta on
kuitenkin aika lailla erilaista. C-ohjelrnien tekeminen on työläämpää, koska ohjelma pitää aina
kåäntää ja linkittää ennen kuin sitä voidaan kokeilla Sunron yhteydessä. Tämä påtee kaikkeen
nk. lausekielillä tapahtuvaan ohjelmointiin, ellei
lryseessä ole nk. tulkkaava kieli kuten esim. Ba.stc.
C-ohjelman kååintårniseen tarvitaan siis okrjelma
nimeltåän C-käantqja" T{illä hetkellä Sunron yhteydessä suositeltavin on Microsoftin C-kääntåjä,
versio 6. Lisriksi tarvitaan Sunron C-ki{astot, joiden uusimmat versiot saa pSlgtrimåillå ne prof. Mustoselta.

Suryo-ohjelrnointia tukee S.Mustosen ki{a "Wog
rc,trLm'u;g St/RyG 84 m C'nn joka on ilmestynyt Suruo Canfi"tbufions -sa{an kolmantena ki{ana
vuonnä 1989" Lisaiksi on saatavilla sen pohjalta
K"Vehkalahden tekernå hypertekstimainen avustusjårJestelmä, joka on kåtevä, jos ki$oit[aa C-ohjelmansa $uruon editorilla.
Seuraavassa on lyhyehkö esimerkkiohjelma, joka
on lainattu yllä mainitusta ki{asta. Ohjelman ni-

mi on lsuaDow.e. Kåäntämrillä ja linkittämiillä

siitä muodostuu moduli sHADow, jolla voi laittaa
halutuille riveille halutun varjomerkin.

Lnt i,j,)1,j2t
char ch;
char shadow[LLENGTH];
if {argc==1) reLurnt
s-init {argv[1] ) ;
if (g<3)
{

prinLf ('\nusage,

SHADow

L1,L2,<shadow_character>")

t

WAIT' returni
)

j1=edline2(word[1],1,1) I if (j1==0) returni
j2=edline2(word[2],j1,1) I if (j2==0) reEurni
if (g>3) ch=*word[3] r else ch=' 'i
for (i=0; i<ed1-1; ++i) shadowlil=ch;
shadow Ied1 -1 ] =EOS,

for {j=j1; j<=j2; ++j)
{

if {zstjl==0)
i

i=shadow-create(j)

if (i<0) relurn;

t

)

t jl, 1) ;
if (ch==' ') shadow*test (j

edwriLe(shadow, zs

);

)
)

Ohjelma koostuu yhdestä funktiosta, nk. paiiofieLmasta (maln). Kolme aivan ensimmästä riviä ovat
kommentteja. Niiden Jälkeen haetaan mukaan
kaksi nk tveader-tiedostoa, aurvo.h ja survoext.h,
jotka sisåiltävät erilaisia määrittelgä. Ne vaaditaan
miltei kaikissa Survo-moduleissa. Pääohjelman
alussa måäritellääin muutamia muuttufia tfl :, :r,
j2, ch Ja shadow). SenJålkeen testataän, onko modulia kutsuttu vahingossa DOS-tasolta, jolloin ei
jatketa pidemmåille (return). Funktiolla s_init
alustetaan kiiyttöön Survon globaaleja muuttuJia,
kuten esim. tiedot editointikentån dimensioista
jne. Seuraavaksi testataan, onko otrJelmaa kutsuttu lilan vähillä parametreilla. Jos on, niin näytetiiåin ohje sen kiiytöstä.

Lopulta pääståån asiaan - annettuJen parametrien
käsittelyyn. Jos annetut rivinumerot eivät kelpaa,
niin palataan takaisin. Päåohjelman loppupuolella
for-silmukassa kiiydäiin annetut rivit läpi ja tutkitaan, onko lryseisillä riveillä va{orivi. Jos ei ole,
niin se luodaan ja tåytetäåin annetuilla merkeillå.
Jos mitään varJomerkkiä ei annettu, täytetååin
varJ orivi väli\rönneillå j a poistetaan lopuksi.
Tässä tapauksessa C-ohjelma on niin lyhyt kuin
se suunnilleen voi olla. Yleensä modulit koostuvat
lukuisista funktiosta, jotka kannattaa usein kirjoittaa erillisiin tiedostoihin.
Tåinå syksynå on Helsingin yliopiston tilastolieteen

laitoksella kurssi Suwon C-ohj elmoinnista torstaisin klo L3-17. Sinne voi tulla mukaan oppimaan
lisää tästä mielenkiintoisesta aiheesta. Ja vaikka
kaikkien Survo-käyttåljien ei missä|än nimessä tarvitse osata C-ohjelmointia, niin se voi olla monelle
kiinnostava laaJennus Survo-opintoihin.
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PIDETAAN KIRJAA
Tåinä pävåinä puhutaart paljon tulosvastuusta ja
seur€urnasta. Tämä påtee niin yksityisen kuin valtionhallinnon puolella. Kun brdjettiseuranta pyritååtn saamaan yksikkö- tai projektikohtaiseksi, niin
ongelmaksi on usein muodostunut sopivan ohjelmiston puute tai sen käytön vieralts. Erilaisia otrjelmistoja saa tietenkin ostaa, mutta ne maksavat ja
niiden käyttö täytyy opetella erikseen. Survon kåyttäjillä tietenkin herää lrysyrnys, miksi tåttikin ei
tehtäsi Survolla.

Kun sain hoidettavakseni uuden ki{apidon, joka ei
ollut vielä valmiiksi missäån vanhassa ki{anpitoohjelmassa sain riittåvätn aiheen kirjanpitosovellutuksen laatimiseen Survoon
Tein ki{anpito-sovelluksen valikkopottjaiseksi, jotta myös sellaisten, jotka ovat vriträin ha{aantuneita
ki{anpitotehtåviin ja hoitavat niitä vain satunnaisesti olisi helppo päästä alkuun, eikä tarvitsisi
muistella käslgflä. Valikot kokoavat eri sukroista
laaditun sovellutuksen yhdeksi kokonasuudeksi.
Valikon alao sassa olevia
toimintoj a tarvitaan silloin, kun ollaan perustamassa kirJanpitoa.
Kohdassa "Tilitietojen
syöttö" systeemi antaa
käyttäj åille ole tu stilikartan, joka käsittää kaikki
n orrnaalit p ie nyrityks en
käytössä olevat tilit.

Tätä voidaan käyttää

varsin pienin muutoksin erilaisten yhdistysten, tutkimus yns. projektien ja muiden vastaavien hankkeiden kulujen-, varojen- ja tilien-

että tapatrtumat on syötetty. Ennenlmin tapahtu-

mia viedään varsinaiseen tapahtumatiedostoon,
voidaan niitä selailla ja tehdä vielä korjauksia ja
muutoksia.

TT'LOSTAMINEN

Tulostaminen voidaan tehdå joko suoraan kirJoittimelle tai selailua var[en ruudulle. Tavanmukaisesti
tulosteet tehdään kuukausittain tai muun halutun
ajanjakson mukaan.

Budjettiseurannan helpottamiseksi voidaan tuloslaskelmassa ja taseessa rinnakkain tulostaa budjetoidut tiedot
JOUSTAVTruS AITOON STTRVO

Kirjanpitolakiin tulee pa$on muutoksia ensi vuonDä, mutta näin laadittu systeemi on helposti ja nopeasti uusittavissa vastaamaan asetuksia.

ComPetlt Consulttng Oy
MarJut Schreck puh. 9o,-4621951

'r******'r KIRJANPITO

l.
2.
3.
4.
5.

,r***'r***

Tapahtumlen syöttö
T\rlosteet
Tapahtuman etslntä

Tlllvuoden valhto
BudJettltletoJen syöttö

lO. Tl[tletoJen syöttö
1

TWLIIN

1. YrltystletoJen syöttö

12. Tl[LausltletoJen syöttö
13. Tuloslaskelman Ja taseen määrlttely

Kun vielä huomioidaan
ki{anpitoon liittyvät
muut tarpeet, toimintakertomuksen laatimisen, graafiset esitykset
ja muunlaisen laskennan, voidaan taas kerran todeta miten vaivattomasti kaikki hoituu
yhdellä ohjelmalla.

Ki{ anpidosta voi lrysellä

Ma{ut Schreckiltä puh.
(9O) -452195 1, sähköposti: Marj ut. Schreck@
Helsinki.FI

X. IPPETUS

seurannassa.

Tuloslaskelman ja taseen määirittelyssä systeemi
kysty kåyttåjåiltä tehdåänkö määrittelyt automaattisesti vai haluaako käyttää tehdä ne manuaalisesti. Automaattisessa måzirittelysså kåytetäåin pohja-

na tilikarttaa, josta sovellus laatii ki{anpitolain
mukaiben tuloslaskelman ja taseen. Apuna laatimi-

selle on se, ettå tililistat on otsikoitu tietyillå nimilja niitå kåyttåen sovellus 'tietää' missä jarjestyksessä tilit tulevat ja mitkä kuuluvat samaan ryhmään. Tåtä pohjaa voi kåyttrijå muutella aina halutessaan.
lä,

TILITAPAHTUNfi EN SYöIIÄNTTNTPN

Tapatrtumien syötössä kysytååin käyttäåiltå ensin
priivåystä, jonka jrilkeen annetaan luettelo kåytössä
olevista tileistä ja plydetåäin käyttåijåä valitsemaan
+-nåppämellä ensin debet- ja sitten kredit-tili. Kun
valinnat on tehty, kysytåän markkamäzirää ja vientiselitettä. Nän jatkuu kunnes käyttrijå ilmoittaa,

t't€ {s

Survo-Käyttäjäyhdistys ry

** *

Survo-KäWtaiåvhdistys on toiminut vuodesta lgSg lähmarkkinoijien

ti.t] ohj,elmislon käyttäjien, kehittåjien ja

yhdyssiteenä.

Yhdistys järj-estää rrr-rosittain erilaisia koulutus- Ja kongressitifais"uu"ksia, ioissa kävttäiåt voivat tutustud Survon
e_ri käyttömuotoihin ja ohjölmi"ston uusiin piirteisiin. Yhdistys toimii myös erilaisten Survoon liittSnrien sovellusjäsenibtön piirisså ia
len ja muun materiaalin vålittäjänä "ynaisffkseh

kädässäsi oleva lehti on esimdrkki
julkaisusta.

omas'ta

YhdisWksen rruosittainen läsenmaksu on 5O mk henkilöjäsenelta ia 500 mk yhteisröjåseneltå.

Voit liittyä yhdistyksen iäseneksi tekemållä ilmoituksen
lai maksamalla suoraan jåsen-

yhdistyk-sen sihteerille
maksun.

Pankklyhteys:
SSP Uusimaa Espoo-Tapiola, 4OO22l-l

1
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VITVAKOODIA SURVOLLI\
Oleellisena osana yrityksen juoksevissa asioissa on
tietenkin rahaliikenteen hoito. Laskulomakkeet olen
tehnyt Survon toimituskenttinä ja rnukaan liittänyt
esipainetun pankkisiilron. Varsinaisen pankkisiirron teosta olen vain haaveillut, sillä kuvittelin sen
edellyttävän, varsinkin nyt, kun pankkisiirtokäytåntö muuttuu, jonkinlaisen viivakoodiohjelmiston
hankintaa.

Kun otin asian puheeksi Lauri Tarkkosen kanssa,
hän kehoitti hankkimaan jostain selvitystä viivakoodin teosta ja totesi, ettei sen liittäminen Survoon varrnaankaan ole vaikea asia. Ennenkuin edes
ehdin ottaa yhteyttä kehenkään viivakoodiasiantuntijaart, sain ilmoituksen, että asia on jo kunnos-

Tulostusesimerkkejä:
*CODE-39 BARCODES"
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sa.

Viivakoodin tulostaminen Survolla tapahtuu täyCentzimällä PostScript-ohjainta uudella lisäotrjaimella BARCODE.DV2: -include barcode. dv2. Fontti
määritellärin norrnaalisti antamalla nimi ja koko:
[BCODE39(x)], x=koko tai vari omerkein:
-shadow V: [BCODES9( 12)1.
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Apuvälineitä työn tehostamiseen
Survon käyttäjät tekevät jatkuvasti erilaisia pieniä
apuvålineitä oman työnsä tehostamiseen. Julkaisemme tässä muutamia.

Indeksol
Il-IDEx-ohjelma, on varmasti hyödyllinen lisä kaikille Survoa käyttåville. Sen avulla saadaan toimituskenttätin valitun hakemiston tiedoista listaus lajiteltuna halutun ominaisuuden ja ryhmiteltynä tiedostotylpin mukaan, siten, ettå jokaiseen tiedostonimeen on liitetty tiedoston katsomiseen sopiva
Survo- tai DoS-komento. Jos käyttäjä on kommentoinut toimituskenttiään, ki4oittamalla ensimmäselle riville kommenttimerkin jrilkeen rr / 'r lisätietoj a, nälgnrät niimä tiedot listauksissa. Tämä auttaa
erityisesti niitä, jotka eivåt jaksa tai halua kehittää
DOS:n salliman 8-merkin tiedoston nimien varaan
valinettä tiedostoj en siszillön muistamiseksi.

Etsi merkkiJono!
Joskus käyttäjä ei muista missä tiedostossa joku
asia esiintly. Tällaisia tilanteita varten on tehty
SEARCH-moduli, joka luettelee tiedostot ja rivit,
j oilla lryseisessä hakemistossa on etsitty avainsana.

Myös Survo osaa soittaa haluttuun puhelinnumeroon. Puhelinnumero voidaan valita toimituskentästä osoittarnalla sitä kursorilla ja käyttämäilä
nåppäinsuhroa voidaan mäiirätä Survo kihettämään tämä nurnero puhelimelle ja siten vain nostetaan luuri ja odotetaan vastaustå.

Ellei vastausta tule, kå5rnnistetäåin sukro uudestaan. Puhelinnumerot voidaan varastoida joko Survo-tiedostoon tai toimituskenttään muodostettuun
puhglinluetteloon tai satunnaiset vain tiettyihin
hankkeisiin liittyrät numerot nähin hankkäisiin
liittyriin toimituskenttiin, jolloin ne ovat esillä kun
niitä tarvitaan.
Tapahtumakalenteri kiireisille
Aikaansa survo-klyttajä voi hallita ottamalla käyttöön cALENDAR-orrj elman, joka sukroilla ohj attuna
muistuttaa sovituista tapaamisista ja muista "kalenteriin" merkityistä asioista.

Muistutus voidaan tehdå automaattisesti jo survon
kåynnistyksen yhteydessä tai sitten vain fr*uttaessa kåynniståmällä sukro.

lisåtieloj? INDEX- SEARCH-, pHoNE-

ja

CALEN-

Käyttö: search <merkkij ono>

DAR-ohj elmista saa Kimmo vehkalahdelta

Soittomakro puhellnte rroristellle

szihköpo stitse : Kimmo .ve hkalah u@ H elsinki . FI .

Varsin monilla on käytössään modemi. Monet tietoliikenne otrj elmat voivat soittaa ke skuskone en puh elinnumeroon.

puh.
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