HEISINGIN YTIOPISTO * TII,ASTOTIETEEN LåITOS

18.
SURVO

1_1

. 1985

84:n yetävlllel

Koska SURVO 84:n kehLttämJ.enäkynien suhteen on tapahtunut ratkal-seva
muutos vLl-me kesän alussa, haluan kertoa lyhyestJ- nykyttlanteesta Ja
1

ähitulevaLsuuden tavoitteista.

Tekeillå on kokonaan uusL lähinnå C-kielelLä ohJelmoitava SURVO 84C.
Stlrtyrmisen olennal-sestL tehokkaamman ohjelmontikl-elen käyttöön
tulkkaavan BaslcLn asemasta on tehnyt nahdollLseksi Mlcrosoftln
uuden C-kääntäJän (versio 3.OO) olemassaoLo.
Se tarJoaa hyvän kehitysynpärLqtön SURVO 84:n kaltaisen dynaamisen,
useLsta l-tsenäisl-stä ohJelmJ-sta koostuvan JärJestelmän laatLml-sel1e,
kehittämLseLl,e Ja huollolle. Al-kaisemmitla 16 bittn nJ.kroilla tolmlviLla käännösohJelnilla ei oLlut vastaavia ominaisuuksia.
SURVO 84C tulee olemaan käyttäJän kannal-ta edeltäJänsä kaltainen.
Esim. kaikki SURVO 84-tiedostot kelpaavat myös uudell-e JärjestelmäIIe. Edl-torlaalinen (tekstinkäsittellrltn perustuva) työskenteLytapa
muodostaa pohJan kaikille toiminnoille.
Ratkaiseva ero on kuitenkin suorltuskynlzssä. Puhtaassa numeerisessa
Iaskennassa SURVO 84C on tyypillisesti
30-50 kertaa nopeampi Basicversioon verrattuna. Ero Johtuu mm. Llukulukulaskentaa nopeuttavasta
apuprosessorista 8087, Jota ei voitu käyttäå Basic-ohjeJ.missa.
Myös käsitettävien ongelmien dimensLot voivat oLla huomattavasti
suurempla. Esim. SURVO 84Czn matriisLtulkki kääntää Ja kertoo 90*,90matrlLseJ a ( kaksoJ.starkkuudella ) .
SURVO 84Czn kehittäminen tapahtuu ehkä Jo nyt Joutuisammin kuin
Basic-version, koska sl-lnä uusien toimintoJen rakentamisen voi entistä paremmin perustaa aikaisemmin- Luotuihin työka1uihl.n. Järjestelmä tulee olemaan hyvi.n modulaarinen Ja nonJ.kerroksellinen. Se voi
kutsua käyttöönså (lapsiprosessel.na) myös Jopa muil-I-a kLeliLlä koodattuja ohJeLmia. Uusien SURVO 84C-nodulien luominen (erityisesti
C-kieIeLIä) tulee olemaan entistä vaivattomampaa.
Tä1f.ä hetkellä SURVO 84Czn koeversio kattaa mm. seuraavat toiminnat:
Toimituskentän ja toimintojen yleinen haLtrinta
(Kentån maksiml-koko on noLn 65000 alkiota c1i esirn. 600x100)

Teketin klrjoittamJ.nen, korJallu Jå talletus tevylle

Tekgtl.n taittaminen Ja muu nuotoilu (TRII{ etc.)
?l.etoJen giirto teketltledostoihin Ja tekatitiedostol.sta
TaulukkoJen kirJoittarninen Ja nuotollu (FORtt, SORT, SET, COlJMf...)
EdLtorl.aalinen laskenta
Kosketualaskenta

Lineaarinen Ja epålineaarlnen regressioanalyysi (ESTIIIIATE)
(fånå on toistaleekei ainoa laaJenpi tilaetotlLnen nodulJ., Joeta
suunnittelu alkoi, hoska se SIIRVO 64:n pilrissä on chkä paras
koetlakivi uudelle låhestyadstavalle. )
liluodolll.set derlvaatat (DER ealeUiseen lilttyen)
ilatriisitulkkt (ei vLelå SIIRVO 84:n laajuiaena)
Opetusmoodi

(Tutorlal

node)
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ParhaLllaan on käynnJ.ssä mrn. Cantonln laserklrJoltttmen (LBP-8 A2)
kokel"lu. Alustavastl tolml-l Jo SURVO 84Czn yleLnen tulostusmodull
(PRINT), Joka on suunnlteltu täysin laiterJ-lppumattomaksi Ja JoLLe
kunkin ktrJotttLmen toimLnnat kuvataan tekstttledostollla. KäyttäJät
voivat sl.is halutessaan tehdä omat llltäntänsä uusLl-le laLttel-Ile
tarvLtsematta muuttaa tulostusohJelmaa
Myös grafiLkkaa ollaan aloLttamassa Ja se tullaan tekemään aluksi
val-n laserklrJoltttmelle. GrafLLkka edellyttäå Canonin A?-malLLa
(Al et rtttä). Pyrk3.nyksenä on aikaansaada niLn yleinen tulostusoperaatio, että mon{sl.vuiset raportLt teksteineen, kuvineen Ja
tautukkoineen saadaan automaattLsesti käyttäJän säätel,emålJ-å taval-la
suoraan toLmLtuskentässä olevista kaavLoista paperilLe.
TarkoLtus on ttetenkin laaJentaa tilastollista puoLta lähiaikoina
Ja tehdä havaintotLedostoJen käsLttelyn perusratkaLsut.
Tavoitteena on saattaa SURVO 84C Julklseen käyttöön ensL syksynä ja
toLvon sen silloin laaJuudeltaan vastaavan lähes aikaisempaa BasJ-cverslota. Nykyinen koeJärJestelmä vastaa työnäärältään ehkä 25-30t

lopullisesta.
SIJRVO

g4C tul-ee perJ-aatteessa oLemaan mahdotlinen

kaikiLla mikro-

tietokoneilJ.a, Joissa on MS-DOS-käyttöJärJestelmä. C-kielisyys
antaa tiLaisuuden trarkLta myös esim. UNlx-koneiden käyttöönottoa.
Teen itse ohjetnointityötä tällä hetkellä etupäässä IBM PC:n ATmalJ.illa, Joka on nopea ohjelmien kääntämisessä. Toistaiseksi ainoa
rinnakkaisversio toimii Wangin PC:IIä. Mi11ä koneitla SURVO 84C tuIee olemaan lopullisesti saatavJ.lla, riippuu tehtävistä sopimuksista. Myös oheislaitteiden tuki on avoin kysymys.
Näyttää kuitenkin siltä, että sopivalta SURVO 84C-laitteLstolta
ede1J-ytetään ainakin 51-2 kiTotavun keskusmuistl-a ja 7A megatavun
kllnteää Tevgä.
Terveisin
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Erilaiset sutut sekä Ä:t Ja ö:t yhtäatkaa käytössä: tÄltöltä]tö)
Indeksit ja eksponentit: (xt*xz+x3)z
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tNåså elvut on alkuperälsten kopLolta elvåtl<å laadultaan nllden verolsla.
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