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Sunro-ohjelmiston versio 4 julkistettu

Syksyn alusta on suornalaisesta SURIfO
84C -ohrjelmistosta ollut saatavilla uusi ver-
sio 1. Survo on nyk,r,"muodossaan gletnen
kfuttöAmparistö. jonka sisiiän on valmiiksi
rakennettu toimintoja mm. tekstinkäsitte-
lyn, taulukkolaskennan, tietokantojen hal-
linnan, tilastollisen anaiyysin, grafiikan ja
julkaisujen laadinnan alueelta. Survo on
myös sovelluskehitin, jossa on tehotrrkaat vå-
lineet erilaisten asiantuntijasovellusten ja
opetus ohj elmien luondseen.

Survon pååasiallinen lsiyttotapa perlls-
tu u omaan edttorifrfrlts een kayttöUittAmfrfrr1.
johon on helppo rakentaa tarvittaessa myos
esirn. vaJikkopohjaisia ratkaisuja. {Jusi ver-
sio toimii mainiosti, jos niin halutaarr., myos
WinCowsin alaisuudessa. Huomattakoon
kuitenkin, että Windowsin yhteydessä esiin-
nous s eet s ovellusten hrlkentiimahd ollisuu -

det ovat olleet Survossa mukana alun ai-
kaen.

Survo on avoin ympäristö siinä mielessä,
että sen kehittzimiseen laaditut lyökalut
ovat julkisesli ja vapaasti saatavilla C-
ohjeimakirjastoina.

Survoa soveltavat lyossåän hyvin monen-
lryppiset lsiyttäjät, toimisrotyön tekij öislii
eri alojen ammattilaisiil3, opettajiin ja tuth-
joihin. ICiyttäjiä on Suomessa tållå hetketlä
pari tuhatta. Näsä alrliivisimmat ovat muo-
dostaneet lqiyttfijäyhdistyksen, joka toimii
jo neljät*i rnrotta.

{Judessa versiossa lula:isia aikaisempia toi-
rnintoja on parannettu ja laajennettu. On
edelleen kehitetty Survon omaa sulrrokieltä,
joka on tavanomalsta malrrotekniikkaa mo-
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nipuolisempi työvriline soveliusten kehitte-
lyssä. Survoon sisätyy käytönaikainen neu-
vonta hypertekstin muodossa. On myös hel-
potettu uusien kåyttäien liikkeellelähtöä
valmiiden valikkojen ja opetusohjelmien
rnuodossa, Erit3rlsen tiirkeå on laaja suo-
menkielinen opetusottj elmasarJ a. Lisåksi on
luotu sunron käyttajän kannalta mukavat
liitännät Ghostscript-ohjelmaan, joLla Sur-
von PostScript- graftikkaa ja julkaisuja voi
esikatsella kuvaruudussa. Survosta on ny-
hrisin olernassa myos verkkoversio ja erik-
seen koulujen opetuskiyttöön tarkoitettu
supistettu SURVOS-versio.

Lokakuun lopulla ilmestllf Survon kehitki-
jån, professori Seppo Mustosen ki{oittama
soo-sirruinen teos "Suruo - an IntegratedEn-
uironment for Statistical Computtng ond Re-
Lated Äreas", joka on laajennettu ja uudel-
leen muokattu traitos aikaisemmasta kriyt-
töoppaasta.

Sunron kehitystä viirne rmosien aikana
kuvaa hyrin se, että teoksen laaju.us on mil-
tei kaksinkertainen aikaisempaan versioon
verrattuna. Kilja on kokonaisuudessaan
tehly Survon itsenså ja sen PostScript-liitrin-
nån arrrrlla.

Tarkempia tietoja uudesta Survosta saa sen
edustajilta, joita ovat Flypo-Stat Ay {puh.
90-8876386) ja Inter Marketing Oy {p*h.
90-4359 I 1). Oppilaitoksiin Survoa myyvåt
Opetushallituksen oLrjelmistopankit ja
MFKA-Kustannus Oy selcä korkeakoulujen
opettajille ja opiskelijoille Gaudeamus Data
Oy.

Tåmå teksti on oheisellia lerykkeellå tekstitiedostona SURVO.TXT .

Lisåtietoja saa Seppo Mustoselta {puh. 90-531934 tai 90-1912517, Fax 90-5668146).


