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SI.JRVO Käytössä

- askeleen edellä

Euroopan yhdentymtskehttys et nåytå enåå Jättåvän rauhaan mitäiin elåmän osa-aluetta. Lienee vatn qJan kysymys. rnilloin annetaan EY-direlrtiivi, Jossa Jo tutJdJan työkalutkin normitetaan. KåyttäJäyhdistys- halusi tlssälitn astassa huolehUa Survon käytt4,istå mahdollisimman hyvin Ja liihetU edustajansa Antti Suvannon Brysseltin pitämäån yhdistystå 4Jart
hermolla.

I&fkki myöntävåt, että Suomi on lamassa, mutta kutnka moni omalta

osaltaan on valmls tekemäån Jotain astan parantarniseksi? Me Survon
kåytt4Jät olemme Jo alustapitåen olleet torJumassa nykyistä Ulannetta.
Suosimalla suomälabta ohJeknaa Ja innovaailota totrnlmme esimerkldnå,
soisi yhå useamman noudattavan. Hämmåst5rttåvåå on se' ettå laJota
-masta
huolimatta ollaan valrrtita lrvestolmaan tosi Jfuetstin lattteisfln Ja
lrymmentlr ohJelmiin, Jotta saatatsiin muotl-ilmiökst muodostunut kåyttöympårtstö.

Yksi varma tie eteenpåin on aina työnteko Ja osaaminen. Tåssäkin me
Survon kåytt4lät olemme etulyönUasemassa. Survon avulla rakennetuissa
Jåi{esteknf-sså-Ja työruttlneissa eivät mitkåån astat ole lopulltsesti lukaoontyOtgä - vapausasteitamme ei ole raJoitettu Ja mahdolltsuudet oman
osaamisen Ja ammattitaidon edelleen kehittåimiselle ovat raJattomat.

Sunron kehityksen kannalta ensls{aisen tårkettå ovat thmiset, Jotka sitå
työssåän käyttåvåt Ja siten konkreettisesti havaitsevat mahdolliset tanrittavat lisåplirteet Ja kehittåmiskohteet.
KåyttäJåyhdtstyksen tehtåvä on toimia tällaisten parannusehdotusten
kasvualustana Ja eteenpälnvätfttäJånå. Se ei kuitenkaan tehtävåssåån vot
onnistua ilman- vuorovaikutusta akttMsen Ja alottelrylryisen kåyttä{åkunnan kanssa.
Ytrteisten tavoitteidemme kannalta olisl ensianroisen tärkeää ettå nylryinen Jåsenkuntamme määrä.tietoisesU etsisl Ja kaitsisi,KåyttäJåyhdistyksen
piiriih niitil Survon kåyttäJiä, Jotka Jostatn slysä edelleen harhailevat toimintamme ulkopuolella. Juuri tåstä q5rstå myös tämä lehti låhetetään
kaikille uedossamme oleville Survon kiiyttäJflle riippumatta siiä orzatko he
yhdlstyksen Jåseniä. Toivomme lehden osoittavan, ettå yhdistys voi ta-{ota
kaildlle kåyttåJile hyödyllistä ttetoa.

Sr,rruo Kfuaftql

agdistyksen hnhittts

FOT]RIER-AI\TALYYSI
tarkoittaa kansanomalsesu menetelmää, jossa jaksollisesta ilmiöstå otetaan tasavålein nåytteitä, Joista halutaar laskea såånnöthset
vaihtelut eli Jaksolurmt. Analy5rsi pa$astaa r€, vaikFourier-analS4ysi

ka dataan oltst sekoittunut Jonkin verran häriötekijöitå eli kohinää, esim. kun sinifunktion awothin
on lisåtty kohtuullisen kokoisia satunnaislukuJa.

Fourier-muunnos tehdään siten, ettå mitattu data
kerrotaal qini- Ja kostni-funkttolla, käyttåen kertoj ana kompleksiarvoista aJasta t riippuvaa aaltofunktiota F(t) = e zTcift , käyden låpi Jal$oluvut
f=o, 1,....,N=Datan_määrä/2 Ja laskien ttiilekin Jaksoluvulle "Fourier sunrman", joka on sitå suureärpi,
mitä paremmin kukin jaksoluku kuvaa datan Jaksollisia vaihteluita.
Saatua summien J akautumaa J aksoluvun funktiona
kutsutaan spektriksi vanrstettuna erilaisilla lisånimikkeillä, riippuen siitä, millå taskentakaavalla sen
awot on milloinktr laskettu.

Laskenta-algoritmi on "Fast Fourier Tfansfonn" eli
FFf, jolla saavutetaan huomattava laskentanopeus,
mikåili datan måiirrinä kåytetååin arvoa N=2^n, eli
joku kakkosen potenssi, esim N= 1 oz4. Laskenta
voidaan tehdä myös muulle datamäärälle, esim
1OOO kpl, jolloin dataa Jatketaan keinotekoisesti arvoilla data[il=O seuraavaeut kakkosen potenssiin asti eli esimerkissä i=lOol-LO24.

Näytteenoton 'Iaksoluvulle" käytetårh s€ulontaa
.'S?Tplingrate", Joka ilmaisee, kuinka monta näytettä on otettu sek:unnissa tms.
Teoreettisesti Fourier-anallysi ei onnistu Jos datassa esiintyy suurempia taajuuksia kuin O.b*samplingrate (ns. Nyquisfin kriittinen taajuus).
Toinen taipumus Fourier anallysisså on nk. laskostumisilmiö, Jossa spektriin saattaa uefrissä tilanteissa tulla va{opiihhejå alkuperäsen Jaksoluvun
muodostaman spektripiikin Juuren molemmin puolin, vaikka ntitå ei ole mukana synnytettåessä alkuqeråistå dataa. Nåmä pyritään suodattamaan pois
datasta eri menetelmin.

Ellei nätå muista laittaa kutsuun, FoURIER-ohJelma lqyselee ne.

Beg-polnt ilmoittaa, monennestako(mahdollisesil
IND-Ja CASES- mååireillå valitusta) Uedoston havalnnosta tiedoston luku aloitetaan, Ja Nurrr._olpoints kuinka monta kå}ryäå havaintoå siitå eGenpän luetaan.
IND-

hajäå viihemmän kutn Num_of;lointsJos
asetetaan loput havainnot=o aina Num_olpoints:ia seuraavaan 2^N saahha. Akilvoimalla lmtsun FOUSER-ohJelma tarkistaa parametrien kälrylyden, tekee muunnoksen Ja nåyttåå lasketun ;pettrin, sekå sen l$mtrneneR merkittävintä piikkiå.

FOURIER tallettaa lasketun kompleksisen tuloksen
sama€ut tiedostoon muuttuJaan FOURIER, jonka se
taffittaessa perustaa. Muuttujan FOURIER vantrat
a:rrot tuhoutuvat. TietoJen Ja{estys on: real[il,imaSlil,realli+ l l,iqag[it l l Jne. inde-ksiliå i= 1,2,.. . ., 1b2 4 / 2
eli =DATAITI_I\{AARA / 2 (|=ORDER/ 2) .

Jos kokeilee FOURIER:in kåytta),'tymistå eri pituisilla datapätkillä, voi saada toiåistaan poikkeavia
lukemia. Vaihtelu Johtuu siitä, miten datan attuJa
loppupiste sattuvat mihinkin SIN(X}:n vaiheeseen,
Ja samalla sampling_rate on saattanut muuttua.
FOURIER:r1 kåytön votsi tcteyttää seuraaviin perussårintöihin:

1. Data tulee olla mitattu tasavälein: Samprig rate!
2.

Jos datassa on merldttävää satunnaiJvirhettå,
"kohlnaa", siitå saattaa tulla nåennåisiå spektripiikkejå.

jonka absoluuttianro (=kompleksilu'run pituus) kuvaa spektriå ja kompleksiosien avulla voldaan las-

kaksi hyvin läheklrriin olevaa
"laksolukua, niin datan mååirån lisåyksellå s€radaan parempi erottelutarhlmlrs.

4. Jos datassa on

Muunnoksen laskennassa kåytetåån FOURIER-nimistä SURVO 84C ympäristöön ohjelmoitua C-kielistå otrj elmaa kornennolla:
FOURIER
<SVO-file>
<Variable>
<Sampling rate>

":å'##åf,Tlifsi
<Beg_point>
< Num_olpoints>

vaikka Fourier- muunnos voidaan laskeajopa
pienellekin datamäärälle, parhaat tulokset alkavat tulla, kun datp =L2B pistettå. Toisaalta
datan lisäys voi olla kannattamatonta, jos s€una
asia nålryy Jo pienellä nåytteellä.

3. Mitä korkeampiJa teråvåmpi spektrin piikki on,
sen luotettavamrnin J aksolu lm 1 sixrtgr datassa.

T[lokseksi saadaan kompleksianroinen spektri,
ketaan mrn. vaihekulma.

la cAsEs- mååreet toimivat, mutta

vaintoJa

5.

Tulosten tulkinnassa tulee muistaa laskostumisilmiö, sekå miettiä, onko datassa mahdollisesu korkeampiaj:aksolukuJa kuin datan mäårä edelt)rttåä: Nyquist'in trrtitunen taaj rlrs.

rouRrERrN rÄvmöKorrrprrA
hditå tulee käytännön sovelluksiin, orl olemassa
laitteita, Joilla saadaan mikå tahansa Jännitettå
tuottava mittausanturi, lmten mihrofdni, nauhuri,
hihtfyysanturi, valokenno, oskilloskooppi Jne. tai
digitaalinen data eri mittalaitteista välitetyksi mikrotietokoneeseen lähemmin analysoitavaksi. Keskeisiå sovelluksia ovat erilaiset t{irinärnittaukset
esim. puunJalostuksen paperikoneissa, misså Jaksolliset eri osien viiräihtelyt ovat perin haitallisia.
hliiden paljastamisessa FOURIER-anallysiin perustuvat ohJelmistot ovat näyttrineet lqyl$rnså. Lisåksi
ovat niirnå SURVO-datat, Joihin koottuja tietoJa voi
tutkailla, mikäli epälee niissä piilevan Jaksollisuuksia. Siksi FouRlER-mahdollisuus on nyt saatavilla
SURVOON.

Nätå apuvålineiä olen menestyksellå käyttänyt
mrrl. viulunrakennuksessa, jolloin olen mitannut
viulun kopalle ominaiset väråihtelyt mikrofonin
avulla mikrotietokoneeseen, Ja paljastanut sen ominaistaajuudet FOURIER-anallysillä. Sen antamista
lukemista voi pååtellå suoraart, miten hlnräsointinen viulu on sekii ko{ata sen tanrittaessa soittokuntoon.

Fourier-muunnoksen nk" Absoluutfianro eli kompleksiluvun itseisanro ABS voidaan laskea myös
SURVOSSA kaavalia:
VARAE}S TO MEAS2
ABS=SQRT(FOURIERIE n2 +FOURIERIX+
X=ORDER
Josta Kuva 1. on plotattu.

Esimerkisså FOURIER-muunnos lukee tiedostossa
MEAS2 olevan muuttujan CHO1 arvot 1-1OOO ja tekee muunnoksen LO24 pisteelle, koska FFT lasketaan awoilla ZAr:. Pisteet lOO L-LO24 asetetåärl=O.

1.
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5.

(CHO I =5*SIN(X)+ 1O*RND(E-3*COS( I . I *X-5)-5,

1I

^Euro

2.
3.
4.

Oheisessa kuvaesimerkissä (Kuva 1.) Survo-tiedostoon on luotu dataa 12OO havaintoa sinifunktiolla
sekoittaen siihen vaihetta kosinifunktiolla Ja kohin aa s atunnaislukufunkti olla

jossa X=ORDER). Nä)rtteenottotaajuudeksi
taan 1OOO kpl/ selmnU.

Tulokseksi saadaarl, että påäasiallisin vaihtelu tulee Jahsolurmlla 163 lfz, Ja kompleksinen spektri
löysi myös CoS(X):n aiheuttaman osin negatiivisen
vaihepiikin ( 1 . tr ) *J aksoluvulla L7 I Hz. Satunnaiskohina alkaa Jo aiheuttaa myös nåennäsiå piikkejå.
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Seppo Mustonen:

Sunron nelosversio A-nelosella

Ohjelmistot kuten muutkin tuotteet uudistuvat ja
Iuovat nahkansa aika ajoin. Nykyiseen markkinointiin ja elzimänmenoon kuuluu sanoa, että
tuotteen uusin muoto vasta Jotain on; enttset eivät

mitään siihen verrattuna.
Suwoon tällainen tlyli ei sovellu. Kuten kaikki
pitempään Sunron vaiheita seuranneet tietåvåt,
nylq;inen Survon C-lrfelinen laitos (SURVO 84C)
elää Jatkuvastt Ja etenee pienin hyppåyksin. Uusia
"versioita" syntyy miltei viikottain. Juuri nyt ollaan
numerossa 4.A4. Tilauksissa ja päivityksissä toimitetaan aina se uusin, johon tietysti sisåltyy se
pieni riski, että viimeksi tehdyissä lisåyksissä voi
esiintyå joitain kupruj:a. Tiimän riskin Survon
tekijänä olen ollut vaknis ottamaan, kun olen aina
pyrkinyt pitåmään huolta siitä, etteivåt aikaisemurat toiminnot uudistuksista häiriydy. Survon
joustava rakenne sallii ajaa siihen sisään aika dramaattisiakin uusia piirteitä aluksi hieman piiloteltuna ja riittävien kokeilujen jälkeen julkisemmin.
Survo on verraton työväline sen itsensä kehittämiseen; juuri tämä mahdollistaa tuon pienin askelin
tapahtuvan etenemisen. Koko taloa ei tanritse
hajoittaa, jotta uusi saataisiin rakennettua sen päälXe.

On näin ollen makuasia, milloin on saavutettu
jotain, jolle voi antaa kokonaan uuden alkunumeron ja 'Julkistaa" se Survon "uutena versiona".
Kun nyt puhutaan uudesta nelosversiosta fiuuri
nyt numerosta 4.041, se ei eroa juuri lainkaan viimeisestä kolmosversiosta (3.+21 mutta poikkeaa
sadoissa suuremmissa ja pienemmissä kohdissa
pari vuotta sitten julkistetusta kolmowersion
perusmuodosta 3.OO ,
Tähän lyhyeen juttuun on vaikea ki{ata Survon
koko låhihistoriaa, koska se ilmenee lukuisina uudistuksina ja parannuksina. Erikseen on kuitenkin syytä todeta mm. seuraavat asiat:
Sukrokieltä on edelleen kehitetty, jotta erilaisten asiantunt$asovellusten ja opetusohjelmien
laadinta olisi entistä. tehokkaampaa. On esim.
toteutettu se useiden kokeneiden sukroilijoiden
toivomus, että kuvaruutu saatetaan 'Jäädyttää"
väliaikaisesti sukron toimiessa ja sahatessa ympäri
toimituskenttää. Näin häivytetään erilaiset telmiset kuviot käyttään r silmistä ja toiminta näyttää
levolliseurmalta.

Grafiikan alueella.,r merkille pantava laajennus
on aineistoista riippuvien yleisten käyrästöjen piirto, joka antaa aivan uusia mahdollisuuksia erilaisten, jopa kåyttrijän omien kuvatllppien määrittel5ryrn. PostScript-kuvien ja kokonaisten julkaisujen
esikatselu on nyt mahdollista suoraan Survo-työn
aikana. Tätä varten on laadittu liitännät julkisohjelmana saatavaan Ghostscript-ohjelmaan. Merkit
viittaavat vahvasti siihen suuntaan, että erillisestä
kuvaputkigrafiikasta tullaan luopumaan. Kaikki
kuvat ja raportit tullaan tekemään Survon PostScript-liitännällä. Esikatselu kuvaruudussa korvaa
GPlo[-käslcyt.
Alkavien käyttåjien liikkeellelähdön pehmentämiseksi uusimpaan Sunroon kuuluu myös valikkomainen aloitusvaihtoehto, johon on yleisen neltvonnan ja opetusohjelrnien lisäksi liitetty Survon

systeemiparametrien katselu ja muuttaminen
h.iyttzijän toivomusten mukaarr.. ILiyttajän ei siis
enää esim. tawitse tuntea SURVO.ApU-tiedoston
ominaisuuksia. Valikkomainen aloitus (sulrrona
SURVO-START) ja systeemiparametrien säätö
(SURVO-SETUP) toimivat malleina }<a,lttåjien
omien valikkopohjaisten sovellusten laadinnaåsa.
uudempaa kerrostumaa Sunron toimintojen
joukossa edustavat LlsT-operaatiot laajojen tekstitietokantojen käsittelyssä; näitä tullaan lähitulevaisuudessa vielä lisäzirnään. Markku Korhonen
gl_y$ävällisesti antanut ohjelmoimansa MTAB- ja
DlscR-modulit liitettäväksi SURVO 84C:n penrsversioolf..

Niille, jotka haluavat käyttää Survoa windowsin
alaisuudessa, uusi Survo samoinkuin windows
3. I antavat uusia mahdollisuuksia. Tarkoituksena
on låhiaikoina tehdä erityiset ohjeet ja suositukset
siitä, miten Survo ja whdows tulee virirtåä niin,
että yhteinen kåyttö onnistuu mukavimnrin.
Llusl Survo-klrja
Paras tapa saada yksityiskohtaisesti senr:tlxe, mikä
on Sunron nytcytilanne, oD hankkia uusi noin
5oo-sivuinen Sunroa koskeva teos "SuRVo, An Integrated Environment for Statistical Cornputing
and Related Areas", joka ilmestyy loka-marraskuun
vaihteessa. Kirjasta on ollut liikkeellä ennakkotilaajille erikoistarjous, jonka Survon kå3ttajät ottivat vastaan kiitettävällä aktiivisuudella. Teos tulee
nonnaaliin m)äElilin 3OO markan hintaisena.
Kirja on kokonaan uudistettu laitos rtiden vuoden takaisesta käyttöoppaasta. Luokkaa puolet on
kuvausta uudemmista toiminnoista, jci"sta aikaisemmin on otlut niukalti tietoja kitfoitetussa muodossa. Kaiken kaikkiaan, pitkastä aikaa Survosta
on saatavilla ajan tasalla oleva kaikki påätoiminnot kattava kfijallinen esitys. Ki{assa on entistä
runsaammin esimerkkejä. Erityisesti" grafiikan
puolella esimerkein tapahtuvaa selostusta on
monipuolistettu. Esimerkkikaavioita on 1'li 40O ja
Survolla qrnnytettyä grafiikkaa yli 1OO kuvana.
Kirja on kokonaan kirjoitettu ja tuotettu Survon
ja sen PostScript-liitännän avulla. Se on ollut
tekeillä viime joulukuusta lähtien ja antoin käyttäneeni siihen noin 9OO työtuntia. Nåin laajan teksti-, kuva- ja esimerkkikokoelman hallinta suoraan
Sunron alaisuudessa on oma mietrenldintoinen
aiheensa, jota kzisitellään joulukuun l. päivänä
pidettåvässä iltapäiväseminaarissa (klo t3- t8)
Helsingin yliopiston tilastotieteen laitoksetrla. Tulen
silloin kertomaan ajan sallimissa rajoissa yksitlriskohtaisesti, miten ti4an eri työvaihäet rteliin låpi.
Tilastollisen tietojenkiisittelyn serninaarin loppu syksyn ohj elma on kokonaisuu d e s saa n s€ u raava :
I I klo 16- 18:
Sunron uu sista piirto-ominaisuukslst a
X.O. 11 klo 16-18:
Laaj-16oj en aineistoj en käsittely Sun'ossa
L7 .LL klo
18:
Aikasarj a -aineistoj en h allinnast a Su n'ossa
L"Lz klo 13-LB:
Laaj oj en j ulkaisujen tuottaminen Sun'olla
3.

20.10.1992SM

Population of Finland by age group
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FEDIT / MFEDIT

/ MFCOPY

LaJva- 5nn. semtnaareissa olen parttn otteeseen esitellyt uusia FEDIT-, MFEDIT-Ja MFCOlTf-operaaUoita.

Nyt kun nämå operaatiot on pååstetty tuotantokåyttöön lienee ptent lcertaus patkallaan varsinldn kun
kaildd eivåt päässeet viime talvena risteilemåän.
FEDIT

FEDlT-operaauolla voidaan selata, edttoidaJa tallentaa havaintoJa Survo-havaintotiedostoon kåyttåJän mäårtttelemien lomakkeiden avulla. Yhtä havaintoa kohden voi lomakkeita olla useita. Yttden lomakkeen koko
voi olla kuvaruutua suurempl. Lomakkeet volvat olla ehdolltsia. Haluttaessa voidaan syötetQrihin arvoihln
liittää Järkeqlystarldstuksia. FEDIT-operaaUon muoto:
FEDIT <Survo-havalntotiedosto>,4omaketiedosto>,L
<optioasetukset!

Iomakkeitla voi esiintyä kahta qrJrppiå olevia kenttiä: Tusalttsto. ker'dfrn Ja valirtokenltflå.. Tavalltsl2 kenttää
vastaaJotrdn Survo-havaintoUedoston muuttuJa. Kenttå tåyteäån halutulla-anrolla. ValtntakentUen tapauksessa vaihtoehdot on ktloitettu valmtiksi näk5 /iin Ja kayttåJå suorlttaa yhden tai useamman valinnan. Valintakenttiå vastaa Survo-havatntotledostossa valintoJen suurlnta sallittua lukumåäråii vastaava måärä
muuttuJia. ValIrtat<enttå kannattaa käyttåå sellalsten tekstimuuttuJten kohdalla, Jot}a saavat suhteellisen vfiän erilalsia anroJa. Vapatta valintakentUå voidaan käyttåå niitå tilanteita varten, Joissa annetulsta
vathtoehdoistå ei loydy sopivaa. Vapaita valintakenttlå voidaan editotda kuten tavallisialdn kentUå.
Serraavassa esimerldsså (täyttåimätön lomake) estlrtyy molempia kenttåtyyppeJå:

Asunnon

sijain[ikunta

Kaupunginosa

:

issHg#

iH:Sftfri{,Iffil*:

i-I#

y'sxffiHtr

n*fii

t

tyyppi: K$nnos.g
aR#t,$åTiq
Huoneiden lukumäårä,
Keittiö
KK
s. tai keitLokomero
Sauna on
iS, ei "9.+.9...... #

Äsr.rnnon

iJJ.'.:.'.'.ia1iai:

smrisrTs:$ni

:::::::::::::::::

Asunnon pinta-a1a
Asunnon

Velka:
Mvvjå:

t,i:i:i,i':iii,'i,i,i','i'i

Asunnon i lmoi

tettu

Btåis1rys Helsingin keskustasta
e

Cai slars

asunnosta 1åhimmä11e

Iomakketden rnäårttte\rt luetaan lomaketledostosta, Joka on tyJrpiltäån ASCII-Uedosto. Lomaketiedosto voidaan luoda esim. Survon.SAVEP-komennolla. OhJelma voi myös generoida lomakeUedoston, Jos tarvtttavat
muuttuJat on Jo mååritelty Survo-havaintotledostossa.
Edellä kuvattu lomake tuotettitn seuraavalla lomakeUedostolla:
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):
: City ( 9), Subcity (12 ), Sel1er ( 16),
3.EÄL: Area(5), Distl(5), Dist2(5) ;
loRM(F1

Ct{AR

SELECT:

G1

1 T0 City; G2 1 TO T\rpe;

@3 1- TO

Sauna

(1

), Tlpe ( B), Kit.chen

Kitchen;

G4

(2 ) ;

1 t() Sauna;

]}{DSELECT;

IiXT:

Asunnon si
,A

1<HELS

jaintikunta :
> G1<ESPOO> @I<VANTAA>

INKI

i{aupunginosa

I<KERAVA> @1<.]ÄRVENPÄÄ> @1<LOH,JA>

: &Subcity

Äsunnon LWppi

:

@2<KERROST> @2<PARITAJ,O>

iuoneiden lukumåärå: &Rooms
(ei-t.t.iö @3<K> tai keittokomero
Sauna on G4<s>, ei ole @4<E>

Asunnon

@

pinta-a1a:

G2>RMTAIO

G3<KK>

&Area

fiDryntihinta: &Price
Asunnon ilmoiLet,tu valmistumisvuosi: &Year
;elka: &Debt
Yyyjä: &Seller
:'.å1s]rys Helsingin keskustasta lähimmålle rauLatieasemalle: aDistl
i:åis]rys asunnosta låhirnmålle rautatieasemalle: &Dist2

Asunnon

:]DTEXT;
:IDFORM;

:IDOFFILE;
TEXT- Ja ENDTEXT-avains€moJen vässå oleva osa måfu1ttelee lomakkeen nåkJ rån osan. Ohjelrna tunnistaa
muuttujien nirnet &-merlidsä Ja valintakentät @-merldstå.

jos edellisessä esimerkissä halutaan tarJota valmiita vastausvaihtoehtoJa kaupunginosalle, voldaan kulleliin kaupung[lle laatia oma lomake kaupunginosia vartenJa ehdollistaa nåmå lomaklreet valltun kaupungtn
muka€rn ettei esim. Espoon tapauksessa nåytettäisi turhaan HelsinldlnJa Vantaaseen kuuluvia kaupungtnosia.

\luuttuja arvoihin voidaan liittåå automaatUsia tarlidstuksia ilmoittamalla niiden rnirrimit Ja maksimit tat
:uettelemalla sallitut an/ot. TekstimuuttuJan tapauksessa vain luettelointi on mahdolfsta. Joka tapauksestarkistaa, että syötetty arvo sopii muuttuJan tyyppiin.

sa ohjelma

Italuttaessa voi tåytetyn lomakkeen kopioida editointikenttåånJa tulostaa ld{oittimella - tåmå llenee vlimeisrn FEDlT-operaafloon lisåtty piirre.
MTEDIT
Relaatiouetokannassa tieto on talletettu tauluthtn. SURVO 84C havaintotledostossa havainnot vastaavat
nulun riveJå Ja muuttuJat sarakkeita. MFEDlT-operaatiolla voidaan selata Ja editotda useita Survo-havainrotiedostoJå (täuluJa) yh-taikaa. Operaation edellytyksenä on, ettå tiedostoJen vålillå on relaaUo, Joka osoitet aan pvalnmuuttuJlen avulla.
Ssimerkki: Yfltys m15r tuottetta astakkaille. Yrityksen tietokanta voi kåsittää mm. seuraavat Uedostot:

Asiakaskohtaiset tiedot on talletettu asiakasrekisteriin. Asiakas tunnistetaan
asiakaskoodilla.
Tuotekohtaiset Uedot on talletettu tuoterekisteriin. Tuotteet tunnistetaan
tuotekoodilla.
Asiakkaat liitetåiån tuotteisiln toimitusrekisterlllä, asiakkaat tunnistetaan
asiakaskoodilla ja tuotteet tuotekoodtlla. Koska samoJa tuotteita toimitetaan
asiald€iUe usearnpia kertoJa, on eri toimitukset tunnistettava vielå toimituskoodilla.
I,tFEDIT-oper.aUossa Uetoja selataan, editoidaanJa tallennetaan samaan tapqan kqin FEDlT-operaaUossa!iln. MFEDlT-operaauossalomake voidaanJakaa osiin, stten ettå eri osalomakkeilla kåsitelläån (päåsåäntötsesti) eri Uedostola. Esimerl,rin tapauksessaMFEDlT-operaation Uedosto-Ja avainrnåfulttelyt ovat:
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SURVO
SIIRVO 84C EDITOR Wed

1"46 *

Auo 26
25 1O:05:00
]_992
Aus
10:05:00 1992

C:\MF2\ 600 85

1,47 *
14 I *FfLE1=Customer

( Customid)
L49 *FILE2=Products ( Prodid)
150 *FILE3=De1ivery (CusLomid, Prodid, Delivid)

1-51 *

Lomakkeet mäiiritellåän erillisellåASCll-ttedostolla $unuran tapaa kuirr FEDlT-operaaUossakin. Kukin lomake voidaan Jakaa ositn Ja osoittaa nfllle erl Survo-havaintottedostoJa. MäårittelyJen tuottama lomake on seuraavan näköinen:

lomaketiedoston "delivery.txt" sisältö on seuraavanlainen:
FORM(F1):
SUBFORM

(Customer) PILE Customer;

TEXT:

Asiakastunnus : &Customid
Sukunimi: &Fname
ELunimi : &Lname
Katuosoite: &street
PosLinumero : &Postcode

Maa: &Country

Postitoimipaikka : &City

AsiakaskohLainen alennusprosentti : &Dpros
ENDTEXT;
ENDSUBFORM;

SUBFORM(Products) FILE Products;
TEXT:

Product code: s.Prodid Product name: &Prodname
Product group: &Prodgrp
Unit price: &Unitprce

ENDTEXI;
ENDST]BFORM;

Delivery;
Totprice=Nofitems*UnitprceIF2]*(100-DprostFll )/100 ;

SUBFORM(De1ivery) FILE
TRANSF:
TE]KT:

Delivery code: aDelivid
Product code: &Prodid
Customer code: &Customid
Date of delivery, Year: &Year Month: tMonth Day: &Day

# of items delivered: &Nofit.ems
Total price: &Totprice
ENDTEXT;
ENDSUBFORM;
ENDFORM;

ENDOFFILE;

EtIDtRaWSp;

9,
Esimerkisså lomake onJaettu kolmeen osa€ur: yksi asiakasta, yksl tuotettaJa yksi toimttusta varten. Lomaketledostossa osalomakkeen määrittely aloitetaan avainsanalla SUBFORM Ja lopetetaan ENDSUBFORMavalnsanaan. FILE-lause llmoittaa osalomakkeeseen littettåvån tledoston. Osalomakkeen nälryrvä osa siJottetaan TEXT- Ja ENDTEXT-avainsanoJen väliin. MuuttuJat Ja valintakentät tunnistetaån &- Ja @-merkeistå
kuten FEDlT-operaatlossakin.

Mikåli s1rystå tai toisesta halutaan vittata Jossain muussa kuin oletustiedostossa olevaan muuttuJaan, on
dedosto osoitettava editotntlkentån FllE-måädttelyissä annetulla loogtsella nimellå (esim. FILEI tal Fl).
Tätå mahdollisuutta on käytetty alimman lomakkeen TRAITISF-lauseella måårttellysså muunnoksessa, Jossa
ruotteen yksikköhinta haetaan tuotetiedostosta, asiakkaan henkilökohtalnen alennusprosenttl asiakasUedosta Ja tuotteiden måärå toimttusttedostosta. MFEDIT suorittaa ao. muunnoksen automaatösesö ennen
lomakkeen näyttöå kuvaputkelle Ja atna kun lomaklreiden kenttJii muutetaan (mtkå hieman raJoittaa luvalhsten muunnosten J oukkoa).
Tavanomainen kåiyttöölanne edellisen eslmerldn tapauksessa volsi olla esim. s€uraava: Ensln kåyttä{ä etstf
kyseesså olevan asiatrtaan ALT-F5 -nåppälyllå. tnydettyäån sen ldinnittäå asiakasrekisterin fa-riappatmellä Ja etsti seuraavaksi halutun tuotteen Ja kiinnittåå sen. Mlkäll astakkaalla on tåmån tuotteen osalta
erueeståän totmituksia, päästää viimeiseen toimitukseen Ctrl-END -nåppälyllå. Uusi toimituslomake saadaan nSrt kolmiosaisen lomalckeen alaosaan Ctrl-PgDn -nåppäf$[ä. Totmitukselle on vielå annettava uusi
runnus Johon voidaan p)'Jrtäå ehdotusta F7-nåppälyllä. Sen Jålkeen tåytetåän lomahkeen muut kentät Ja
siirrytään etsimåån seuraavaa asiakasta.

\{FEDIT tallettaa alussa tiedostoJen avainmuuttuJien arvot kullakin havainnolla Ja lqJittelee havainnot
avalnmuuttuJien mukaan. HavaintoJen Jä{est5rs säiby alkuperäsenä, vain laJittelun tuloksena olevat xrdeksit talletetaan muistlin. HavaintoJen maksimilukumäärä yhdessä Uedostossa on 3271O. Tätå havaintomåäråå
vastaavat laJitteluindeksit mahtuvat DOS-muistfln, Jos muisttn kåyttöä on våhänkåiin opttmoitu. IGikki ohjelman palvelut ovat kåytettåvisså vafir, Jos laJitteluindeksit on talletettu muisUin. Itse avainmuuttuJlen arvot talletetaan tllan sallimissa raJoissa muisilin (enintäån 128K yhtä avalnmuuttuJaa kohden), Jotta tolminta olisi mahdollrsirnman nopeata. Talletus voi olla myös osittaista, estrn. Jos ISOOO havaintoa käsittiivåsså
aineistossa on lO tavua mittainen tekstityypplnen avalnmuuttuJa, talletetaan sitä 13O94 avainmuuttuJan
affoa muisUin, loput 19O6 avainmuuttuJaa luetaan tarvittaessa tledostosta.
HavaintoJa editoitaessa MFEDIT operoi suoraan alkuperåisillå Survo-havaintoUedostoilla. TtedostoJen puskurit tyhJennetään aina kun siirrytäån havainnosta toiseen. Tåstä on s€ etu, ettå esim. sähkökatkoksen
sattuessa menetetåån enintåän yhden havainnon öedot Uedostoa kohden. Erååt UetokantaohJelmat ldrJoittavat muutokset tledostoihln vasta kun käyttåJå poistuu swelluksesta ehkäpå use€ur tunnin työn Jålkeen.
MFCOPT
MFCOPY-operaaUolla voidaan yhdiståä uselta Survo-havaintoöedostoJa yhdeksl Survo-havaintofledostoksi.
\?rdistämisen edellytyksenå on, ettå UedostoJen vålillä on relaaUo, Joka osoitetaan avalnmuuttuJien avulla
täsmålleen samalla tavalla kutn MFEDlT-operaatiossakin. Yltdistämisen Jälkeen voidaan uuteen Survo-havair:totledostoon kohdistaa multa Survo-ohJelmiston operaatioita. Haluttaessa voldaan yhdistettyyn Uedostoon poimia vain annetut ehdot tåyttävät havalnnot. Seuraavassa esimerlidssä poimitaan yhdtstettyyn tiedostoon vain tuoteryhmåän 1 kuuluvat tuotteita koskevat l99o-luvulla tapahtuneet toimitukset:

289 *
290 *

SURVO B4C EDITOR MON AU

31 09:35:43

1992

C: \MF2

\ 600

85

t *FILE1=Customer ( Customid)
292 *FILE2 =Product,s ( Prodid)
293 *FILE3=De1 i-very (Customid, Prodid, D€livid)

29

29

4 *Prodgrp=1 Year=1990,

1992

tnppusyksystå "SURVO 84C Contributions'Lsadassa ilmestlwå'AddiUonal SURVO 84C operaUons l"-nlminenJulkalsu tulee sisåltåmåän myös edellä kuvattuJen operaatioiden selostukset.
MarlclstKorhonen

/ Hypo-Stat Oy puh. 90-8876386
2.5OO,Normaahkappale
2.7OO,- / palvelturkone 15O,- /
Verkkoversl^o
Hlntatledot

Yhslttiilslssä kappalelssa huomloldaan måånialennukset.

tydasema

r10

SEMIN

& KTJRSSIT

SYKSY 92 - KEVAT 93

TilastolH sen tietoJ errkäsittelyn seminaari
Helsingin yHopisto I Seppo Mustonen

3.1I

klo

1,6-18:

Sunron uusista piirto-ominaisuuksista

10.11 klo f6-18:

Iaajoj en aineistojen käsittely Survossa

L7. I

I

klo

16- 18:

Aikasarj a-aineistoj en hallinnasta Sunrossa

L.L2 klo 13-18:
Laaj oj en

julkaisujen tuottaminen Sunrolla

Pikkuj oulu k äyttåij äyhdt styk se n J äsenille
tilastotiete en laitok sella seminaarin j iilk e en
L.L2. klo

1B

...

I Hypo-Stat Oy
11. -L2.+19.1I
Pemskurssi
Tilastokurssi 24.-25. I I
Kurssit

Esittelyt
Etlan tietokantaesittely Sunro - kåyttåj ille
26. 11. klo L4-1 6

Kiiyttäjäyhdistykscn vuosikokous

"neitsytpurjehduksena" M/S Europella
alustava varaus
l.-3 .4.1 993

11

Og
HApo-Stat
n
don kös
Iiatua

tie

ittelg

A

HTNNASTO 19.8. 19/92

Survo-ohjelmisto

8.BOO,-

- sisåltää tekstinkäsittelyn, tietokantoj en hallinnan, grafiikan,
iulkaisuien tuottamisen-, numeerisen- laskennan, matriisilas"kennan,- tilastollisen anallSrsin sekä sukrokielen (asiantqnt-ij
9"-

sovellusten rakentaminen). Hintaan sisåltyvät myös kaikki
optiot (oikoluku, HP-piirturituki, PostScript- ja Canon-tulostus).
Måiåiräalennukset

Mikäti Survo-ohjelmistoja hankitaan samaan yritykseen/or-

ganisaatioon useampia-kappaleita, noudatamme seuraavia
äääräalennuksia (hänkintoj å ei ole raj attu aj allisesti) :

1. - 5. ohjelmisto ä 8.800,6. -fO.ohjelmisto e7.920,7.O4O,11. - 15. ohjelmisto
16. Ja seuraavat ^ 6.160,^
(verkkoverslo)
Sunzo-ohJ

elmisto

Hinnat ovat vuotuisia kåyttömaksuja.
Palvelijakone
TYöasemat

a

9.500,500,-

Survo-päivitykset
Versiosta I.)o(
Versiosta 2.s.
Versiosta 3.OO-3.19
Versiosta 3.2O-

ä
a
^

3.800,3.OOO,-

2.600,-

a 2.ooo,-

Päivityshintoihin lisätään lOO mk, mikåili oikolukua el ole
aiemmin hankittu päivitettävään Survoon.
Koulutus Ja konsultolnti
Puhelinneuvonta

Survo-peruskurssi 3 pv

Survo -tilasto -opera attot 2 pv

Konsultointi
Yrityskohtainen koulutus
Hypo-Stat Oy:n tiloissa
asiakkaan tiloissa

maksuton

4.5OO,-

Kurssiajankohdat
1 1. -L2.+ 19. I I

3.300,- 24,-25. 11
45O,-

tunti

6.900,- päivä
6. 1OO,- päivä

Hinnat ovat voimassa toistaiseksi. OhJelmistohir:nat sisåltävät lwr:n 22 o/o.

Rantamötki 3
02230 ESPOO

puh.

Jax

(90) 8876 386
(9C) 8876 315

}h{ATEAU LAC AE LA FLEUKES

tryfl(ux

aM.Lr,A!rIa^{
12

t$n- glffr

9v{8'/OL,

cGJg}Q LEE

nb W-$76308

ALKON VAIKUTUKSEN AI,AISENA
Suwo-käyttääyhdistyksen perinteinen kevåtretki
suuntautui tåillå kertaa Alkon lomasaareen Strömsöhön. Parilgrmmentå jåsentii starttasi matkaan
mukana€ur roimasö meriseikkailumieltå. Varusteiden, mukaan lukien kaasugf,lli, kantaminen rantaan sujui yhteistyöllä ja säå suosi merimatkaamme.

Perillä iszintiimme, alkoholipoliittinen suunnittelu

ja tiedotus, esitteli toimintauutsa

korkealuokkaisin
raportein ja upeilla vårikalvoilla. Kaikki tehty Survolla, totta kai. Seppo Mustonen kertoi Survon viimeaikaisesta kehityksestä ja vastaili käyttajien Lysymyksiin. Virallinen osuus päättyi nimipäivåsankarin (=SePPo) malj aall.

Vapaampi osnus aloitetUin pystyttämällä kenttåkeittiö ja hantamalla eväät rantaan. Ennen ruokailua tutustutUin saareen emäntien ja isäntien opastuksella. Rohkeimmat uskaltautuivat uintiretkelle.

Tietoja J a taitoj a miteltiin pareittain tikka&tieto-kilpailussa. Kysymykset vaihtelivat yleistietoudesta
(Mitä maksoi pullo Koskenkorvaa 1.1.1984? Kuinka
monta A-ki{ainta on yhteensä Suomen kuntien nimissä?) Survon yksityiskohtiin (MiUä operaatiolla
voi soittaa esirnerkiksi Paganinin rnusiihkia? Missä
sijaitsee Survon kartano?). Voittajiksi nousi pari
Ritva Hein Ja Pentti Nurmi, Jotka vastaanotUvat Haka-Auton lahjoittalnan palkinnon, punaisen Mazda
323:sen. KuUetusvalkeuksien vlloksi tlydytUin kuitenkin pienoismalliin.

Kotimatka suJui rattoisasti ja innohhaimmat jävät
vielä viettämåån iltaa tunnelmaan sopivaan paikkaan, Såästöpankkiopiston Meri-Klubille. l,oppu
maininkeina suunniteltiin yhdistyksen seuraavia
tapahtumia;
Kiitokset onnistuneesta retkestä isännille Ja emännille.
MarJut Sclveck

Strowberry Records on "lelry-yhtiö". Emme kuitenkoon kilpoile somosso sorjosso kuin isot lery-yhtiöt,
voon toimimme omokustonnepohjolto eroönloiseno
kottojörjestönö. Jöseniksemme kelpuutomme oktiivisio jo innokkoito yhtyeitö, joiden musiikki miellyttöö
korviomme.
Kertoilemme toiminnostomrne oiko ojoin seko tiedo-

3:07

2.
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Mind

3:38
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ETI,ANI AIKASAR.IATIETOI(AI{TA

JASURVO
Elinkeinoelämån Tlrtkimuslaitos (Etta) on koonnut
ulkomaisista Ja kansatnvälisistå taloustilastoista aikasa{attetokaruta.n. TtetoJa käytetåfu} Etlan tutkimus- Ja ennustetoimtnnassa. Tletokanta on ollut Jo
kauan myös ulkopuolisten käytösså.

Tietokanta penrstuu relaatiomalliin. Se koostuu
taululsta, Jotka mulstuttavat tilastolåhteitä. Tällå
hetkellä tauluJa on useita satoJa Ja sarakkeita (i.e.
muuttuJia) on yli 33OOO. Numeerisen ttetoJen rinnalla on haettavissa uedot myös la{asta Joukosta
graafisla esiQlksiå.

Jii{estelmä on rakennettu ruotsalaisen Mimer tietokantaohJelman päälle. vaikka pohJalla on kåytetty kaupallista tietokantaotrjelmistoä, Etlassa on
tehty patjon työtä, jotta kokönaisuus olisr brydyttåvå. Niinpä on mahdollista hakea tietoJa tauluista Ja
yhdistellå tiedot eri tavoin samoin kuin muokata
niitii j o hakuvaiheessa.
Tietokantaa voi kåyttåå usealla eri tavalla. Yleisin
on tzillå hetkellä suorittaa haut palvelimella olevassa menusysteemissä. On mahdollista myös måriritellä haut rr,s. skripteinä eli kannan yhteydessä olevalla yksinkerbaisella ohjelmoinökielellä. On myös
mahdollista käyttää menuohjelmaa siten että siJoittaa vastaukset vakiohauissa komentotiedostoihin,
J otka sitten aktivoidaan.

Tämiin esitys potljautuu paljolti skriptiin, joka hakee eri ennustelaitosten ennusteet po. tauluista, sekå ennaldroUedot ja lopulliset Uedot vastaavista

SURVO B4C EDTTOR

taululsta, sovittaa enUteetit aJankohdan mukaan
vertailukelpoisesö vierehkåin Jne. Tällä hetkellå
suuntaus ttetokannan kåyttöliittymän kehtttämtsesså on silnå, ettå tietokannar-r menuun littetåän
yhi enemmän raakasarJoista Johdettr-{a aslotta. ytlå kuvattu skrtptt voisl olla yksf seilalnen.
Uutena piirteenä on kevään 1992 arkana Etlan Uetokann€ut yhteyteen liitetty matrdollisuus siirtåä
poimitut tiedot suora€ul Survo 84C tiedostoon. Numeerisen tledon lisäksi on matrdolltsta saada valmiina graafiset esitykset atkasarJoista selcå kuvaruudulle ettå PostScrfpt-tulostimelle .

Uusi lrytkentå Unixista Survoon tehUin aluksi kokonaan Unidn eli palvelimen päåsså. Graafiset esityskaavtot poimituista aikasarJoista vietiln Sunron
tiedostoihin (*.SVO) otsahetietoina. Niinpå kaildd
Suwoa osaavat saattoivat helposU selata graaftsla
esityksiå yksittåiisistä aikasarjoista. Pian huomattiin kultenldn, että tämä ei rlittänyt. Nilnpå rakennettiin prototSr5rppi kåyttöliittymästä Survon påålle.
Toteutuksessa kåytettiin ajan voittamiseksi C-kielen asemesta Survon omia esitysmuotoja eli sukroJa. I{aildd uuden menun tanritsema informaatio tulee edelleen Unixista Survo tiedoston otsakeriveiltå.
Suhrot kerååvåt po. muuttuJakohtaiset tiedot Ja
muodostavat esimerkiksi seuraavan menun.

Ki{ain A otsakkeen edessä merkitsee, että lryseessä
on kokonaistuotannon ennuste (EtIa) , Ja El seuraavan otsakerivln edesså, ettå Lyseesså on lopullinen
tieto.

Fri May 0B 23:L8:05

L992

C:\ETLA\ 200

1

2*
3*
4*
5*
5*
7*
8*
9*

i_0 *

11

*

t2*
13*
14*
15*
L6*
L7*

l_8 *

1-9 *

20 *
2L*
22*
23*

i:i::iSSSHi:lii:S$jä$:Htgl;ilf Sä:i:i::ij:i:i:S$Ijft

.i:!Fj:::::fr
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i* G (GPLOT), I (Abs. & *), F (Forecast), L (LOAD), 0 lqurt)
iS Bruttokansantuote_markkinahintaan, _vo1yymi, _8y
tr *BruLtokansantuote-markkinahintaan, -vollöfmi, _*y
aJalvelusten-tuont i , volyymi_ty
'ff Tavaroiden-j
ifi *Tavaroiden-j a-palvelusten-Euont i , volyymi_ty
i:ä Tavaroiden-Uuonti, -volyymi-*y
ifi #TavaroiCen-[uonti,
i* Palvelusten-tuonti, -volyymi-ty
_Volyymi_8Y
i:ä #Palvelusten-tuonti, -volyymi_tY
if: Kokona i s tar j onta- ( kokona i skysynLå ) , -vo l-yymi-ty
iS #Kokonaistar j on[a- (kokonaiskysyntå) , -volyymi-8y
:.ii
, _gy
:l{ Tavaroiden_j aJalvelusten_vient i , _volyymi
itr #Tavaroiden_j a_pal-velusten_vienL i , _volyymi , _*y
ig Tavarciden-vienti, -volyyrni, -8Y
iii #Tavaroiden-vienbi,
-8Y
:5: Pa ive lus t en-vi ent i , -vol-yymi,
_vo lyymi , _tY
:S *Palveluslen-vienti -volyymi, -tY
:f, Ki inteän3äåoman_brutbomuodostus, _vo1yymi, _*y
iS: #Kiinteån3åäoman-brutfomucdostus, -volyymi, -tY
:F Yksityinen-kiinfeån-päåoman-bruttornuodostus,
-votyymi, -8Y
)

n

100

15

Tledot on nurneroltu siten ettå enslmmälnen ennuste ajankohdalle on nurneroitu ykköseksl, seuraava kakkoseksi.lne. Esirnerkiksl vuonna 1991 oli
I erilaista ennusteanroa, Joista tieto numero kahdeksan oli viimeisin. tropulliset tiedot on piirroksessa yhdistet$ yhtenåisellå viivaltra.

Kayttajå voi valita haluama.nsa tavan selata tietoja.
Hän voi ottaa useåta aikasa{oja samaan kuvaan tat
kur"ion, jossa on yksi aikasa{a Ja tåman lisåksi
muunnos po" trtrlltr-tttujasta. Jos esikatselussa löyQy
jotain meielenkiintoista, kåyttåJå voi poimia toirnituskentåstå leuvioon liit$ät piimoskomennot Ja
måårittelyt, nrruotoilla kuviota uudelleen, lisåtå siihen muuttujia omasta takaa Jne" EdtJristå huomiota on kiinnitetty stihen, ettå ennakkotietojen Ja ennusteiden selaaminen kåy nopeasti "la vaivattornastuodut
ti. Seuraavassa esimerkissämrne Unfdsta
piiroskaaviot tuottaisivat alemp€uia esitetyn kuvion.

Tämå uusi kåyttöliit$rmå on osoittautunut arvokkaakst tarkistettaessa tietoJen oikeellisuutta kannassa. Jatkossa voitaisiin aiatella tfunän låhestymistavan ole\ran hyödyllinen tutustuttaessa laa;of
hin kantoihin sekä opitettaessa kansantaloutta.
Samoin kåyttöliittymå votst olla låhtökohtana kehiteltåesså J ohdon Uetoj a{ estelmiå.
J ari Pakkanqt - Hetkki Vq aftne

_ _ SURVO 84C EDITOR SAT MAV 09 14 a\?,z 43 1992
C: \E\D\ .283
1 *SAVE ETLADB2
2 * /ETLADBV /Aktivoimal la t.ämän riv inppääseL taka isin vali kkoon.
3 *REDIM 283,1-20 / 9.5.1992 12 233 z2 s( (ETIÄn tiet okanta, ETLA's data base)
4 * argl ist.
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3 * YSCALE=-10 ( 5) 10 / TICK=1,0 " 5 lln minrmax:-5" 5,7.5)-tY
4 * XSCALE=]-970 (5) 1995
5 * POINT=TEMP WAIT=O OUTFILE=E
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7 * GPLOT FORCOMP, Ai ka , QQ_P / (2 4 .
8 *HEADER=
9 * YSCALE=-]-0(5)10 / TICK=2,1 / {minn,max:-6.06 ,9.59)
0 * XSCALE=L970(5)1995
1 * WAIT=300 INFILE=ETLADB
1 .5) I Iline-c olor(6)L \,t
2 * LINE= [1ine_type (1) ] [line_widt h(l-.
3*
)
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ETI,A\I TIETO I(AI\ITAESITTELY
ST]RVOKA ILLE
26. 11.1992 klo 14-16
ETI^An Uetokannassa ylläpidetäån ylf 30 OOO aikasarJaa Suomen Ja
OECD-maiden talouskehitlzksestå. Tletokantaa voidaan tåyttaa modeeniltat verhkoyhteydellå ETLAn Uetokoneeseen tal teettåmållä suorta totmeksiantoJa ainetstosta, Jollotn toimltusrapa on asiakkaan toivomuksen mukaisesti eslmerldksl disketillä, paperttulosteena tai Jopa valmiikst piirrett5dnä värikalvotna.
ETI"An tietokannassa ylläpidetåån rnyös lukuisla valrriita kuvioita, kuten
SUHDAIvNE-Julkaisun kuviot, ETIÄn sisäsen kuukausiraporUn seurantakuviot J a TKL:n Suhdarurebarometrln aineistosta piinettSflå kuvtotta.

ETLAn uetokannasta polnoitun alnelston voi tallettaa Ja siirtää omaan
käyttöönså survon .sVo-muodossa. Jolloin alneistosta on muodostunut
myös valmiit kuviot.
Survo-käyttåjille tarkoitettu Uetokantaesitte\rtilaisuus pidetåän ETLAssa,
LönnroUnkatu 4E}, 3. kerros, OOI2O Helsinlid, torstaina 26.If.1992 klo
14-16.

Tilaisuuden ohJelma on seuraava:

1.

Talouden aJankohtaiset nåkymåt
-esttys perustuu ttetokannan aineistoon

2.
3.

ETLAn ttetokannan esittely
ETLAn ttetokantaJa Survo

Koska voimme ottaa vain rqJoitetun määrån osalltstuJia, pSrydämme teitå
ilmoittauturnaan 20. 1 f . 1992 mennesså. Ilmoittautumisia otetaan vastaan
numerossa 90-60990I .

TBR\TETULOA!

WrrRTrGro
Juha Atrtola

17

SURVON KAYTOSTA OPETUKSESSA
Helsingin kauppakorkeakoululla on perusopetukseen kuuluvalla opintoJaksolla TilastoUeteen Jatkokurssi' ollut käytössä Survolle rakennettu opetuskokonaisuus TIIJAT, Jota on kuvattu Jo aikaisernmin ässä lehdesså (n:o 1,1991). Seuraavassa on
tarkoitus kertoa lyhyesti, millaisia kokemuksia tåstå on saatu toisen käyttövuoden aikana.

Oppilailta saatiin yksit5rrskohtaisempaa vapaamuotoista palautetta rllrrl. vitmeisten harloitusten yhteydessä, Jolloin yhtenä 'tehtävänå' ånettitn seuraava \ysymys: Esttä mtt&å ollvat mlelestäsl kleltelslmmät elementlt TlTJAT-kurssllla. Jos mahdolllsta, nlln kerro Jottatn nryöntelstä kohtla.
Katkkl vastaukset huomloldaan I

Käytössä oli tållä kertaa Survon verkkoversio, Joka
pienten alkukangerrusten Jälkeen palveli moitteettomasti Ja mahdollisti ohjelmiston Jatkuvan påivityksen Ja siten helpotU viikottaisten opetustapahtumien J oustavaa suunnittelua.

Vastaukset (yli aO kpl) vaihtelivat luonnollisesti palJottkin, mrrtta olivat voittopuolisestl varsin myönteisiå. Seuraavassa muutamia tyJrpillisiå opptlaskom-

Opintojakson rakenne oli sama kuin aikaisemmin:
viikottain 2t luento + 2t ryhmådemonstraatio + 2t
ha{ oitusten itsenästä suoritusta tietokoneilla.
Ha{oitusten suorittamisesta annetilin pistehy\ntystä ja koko kurssin suorittaminen suoraern välikokeilla edellytil riittävää aktiivisuutta ha{oituksissa.

tymtstå, astaan Sfndnsö hava, tietystr" mutta alkaa perehtymtseera oti vähån (hrcnrot, demot Ja harJoitukset kolmena perättdisenö, paiaana). OpetteluJdi uäiståmåttä palgoltt koreen ååressö tehtåväkst Perisatteessa ttedon pänttdfuninen kolmena, pdtuänå. on ertnomsisen telwkastal Toiset risut liittgvät SURVGoh-

Mitä Survon käyttötaitoon tulee osallistujilta

ei

edellytetty minkäänlaista Survo-tuntemusta etukåteen, mutta kurssin edetessä sitä viiträn kerassaan
lisåttiin: 1. viikolla perehdytettiin nappulatekniikkaan ja kenttåaritmetiikkaan, sen jiilkeen tulivat
kåyttöön varsinaisista tilastollisista operaatioista
STAT, CORR, HISTO, COMPARE, TAEI, VAR, LINREG ja joitain muitakin vilauteltiin.

Edellisestä vuodesta jonkin verran parannellun TIL
JAT-ohjelmiston tekniset nrtiinit toimivat moitteettomasti, esim. suoritettuj en harj oitustehtävien'tallettamisesta' palvelinkoneelle Ja palautuksesta et
juurikaan tullut huomautuksia oppilaiden taholta,
samoin Jättojen ja palautusten aikataulut pysyivåt
kurissa Jne.

Opiskelijamä{iråksi vakiintui alkurynnistyksen j eilkeen noin 60, Jotka pysyivåt sitten hlndn mukana
loppuun asU. Opetusta veti kolmen opettajan tiimi,
Jonka lisäkst allekirJoittanut toimi taustatukena
opetustapahturnien suunnittelussa. OpettaJien panostus kurssiin oli työtunteina melko suuri sillä
myös itsenäisten ha{oitusten aikana oppilailla oli
opettaJien tuki käytettävissä (Ja sitå myös todella
käytettiin). Nylgfsen resurssiniukkuuden aikana on
pelåttåvisså, että tätå tukea joudutaan Jatkossa kaventarnaan"

Opettajat pitivåt kurssin vetiimistå varsin myönteisenä kokemuksena. Demojen yhteinen ideointi antoi ahaa-elåmyksiä Ja opetustilanteissa vålitön kontakU motivoituneisiin opiskelijoihin palkitsi onnistumisen tunteella. Opettajat kokivat voimaldraasti,
ettå ollaan oppilaiden kanssa yhdessä pyrkimåsså
yhteisiin tavoitteisiin (tunne, Jota tiimän aineen
opettaj at ha-wemmin pååsevät kokemaan) " Opetuksen rnuoto tuntui sopivaltaJa sitå päåtetilin jatkossakin käyttäå, etenkin kun opiskelijain valmius
mikrojen käsittelyyn tuntuu vllosi vueldelta paranevan Ja opettajan tuen tawe teknitrlisten ongelmien
osalta siten vähenee"

mentteJa:
"Risn* HarJoitr"*set edehgttiuåt suortttQaltaan altkeraa

pereh-

jelmiston kdgttöru Useimmille opptlaille se lienee uusf ttiltauuus. O$elma eittene helpolmpin opete\a" JaJo.skus olt olo, että
on yksin pulassa. oscrarrrcrttomtuttensa kansscu Vet alkartsa ennenlsfin koneen 'lqiikka' tult joteriotten seluälcsl Kurssrn aIlorytrc,leUa nolsf ollo- pikaperedyttämisJakso, Jollotn keskityftAt
sifrr yltmaaraisessä tilaiswde,ssa uafn Sunron lhmelsitn e{kä so.-

manaikaisestt harJotteltaisf muuterilcfn utttta. trlastoas taa-

Ruusn* Tamä ora o|d;ut ykst telokkatmpta ja hyffiytlåsfmptä
kursseja" Joilla ora hertk.koltt. ohut mukano- S-tasotnen ope1u.s
on eMottpman hyvö, asfrL

ja

tofintto;vastL pasaa Jatlcossakfir.

Harjotfitkslssa opettqjan apu on tarpeer4 var{kka tarkottus onIcfrr' että, itse tehdäån ja optetlaaru Kurssrn antoisimman ahaa-elamgkset ovat tulleet minulle ghdess a pohdiskelleru Kurssrlla
ora ftilhft lgvtn esille, miten lryutnkir. teoreetttnen tilasto-orget-

ffa

löytdå, vcrstineerrscr kdyttuuön elömässå VåIikcr- & lwrJoitttspisteet ovat motitsoiva ja tr'lloklcurrtta ltsääuä yhdistetmå. KUtokset teille hgvåstä kurssusta!"

"TIIJAT-kurssi ora mielestöni oilIut katlchptrctin onnlstun ut Ja
erittdin mfelenlciintoinen- Erityisen mukavaa ort ottut harjoittts-

ten tekemtnen koneeLa, ora motitsoivar- Ja lyilahfstå ratkatsta
ongelmat ttse (opettqan uir*lcten auulla) korteeld,e Jos ohst vatn
rwrmsaltt hnkka-hnrjoitukset tehtdvät tulisi lvlpostt kopro|f,rn
taululta- Ertlgrsestr opehtksesscr arwaitsee lcirfosta demtJärjesbtat, koslca sffen koreen käyttö tulee seludksq Jos ykstnJoutr.rJsi

etsimåånrnanr"nalultao$ettaJäisruäthaf, ottuksettekemdttä.
Myös opefiis on ollut tde\a setkedd.Ja manttn ongelmtfn on löytVnAt valatsevta, esirrlerkkejä Ja selkeät ratkarsut ennenkulr" on
ehttngt edes kVsyå Kursstlsta on vatkea löytda huonoJa puotta
lcoska ffimA on ohut parhaita kågmtånf kursseJa tdssä koulu.ssa
ja tåsännut kCtnnostusta tilastotieteen opiskelutn Ja bpultakin
lur.ilen opptneent tdennäköisyysla-skentaa*sln elt et muuta ku&r
KIITOI{,SET onnlstrtreesta lcurss istcu "

"I(urssf olf kertakaikl/.rlcn lWuä. Alnorr hätritsevä teWA oh s€,
ettö. harJottukset tehlttn mlkroilta" mutta vöItkokeet köytåruön
sytstö Wrintetseen tapaaru Mtkokägttötnen hatJoltusmtnto on
mlebstdnt luXenlctn eMottomara hgvä Ja mielenldntob:rln tapa
opisketln-'

"I(urssi olf mieleståni erittäin hyuä Ja pa$on mieler*frntotsempi
kuin penrskurssf Jos jotatn urotsi mutttaa, tisöåstn kr.rsstr loppuull- demonJossa nägtettäisitn ntttä. suruon omtrraisuuJcs{cr, Jotta vtetö, el ole tullut esille. Estnrerkfksi testattaisirn _lolu {sonpi
tilastoLtnenJuttt+ josta köuåsf {lmf mfåfr} al{elma

tde\a pAstAA."

Oppilailta saatiin joukko asiallisia ehdotuksia, kuten edellå olevista sitaateistakin voi todeta. EritJrisesti loppukokeen Jarjestely tietokonetta kåyttäen
kannattanee ottaa rnietittävåksi.

Jouka Marwtinen
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SURVO LII KENNETURVASSA
Liikenneturvassa on survoiltu l$runenkunta vuotta. Ohjelmisto hankittitn yhdesså Wang VS -laitteiston kanssa LT:n tutkimusosastolle vuonna 1982.
Siitii pitäen Survo eri versloinaan Ja eri laiteympåristöissåiin on ollut liihes katken Ulastollisen alneistoJen kåsittelyn toteuttamisvältne Ja -varslnkin aikaisernmin myös se ohjelmaympäristö, Jossa tutkimusrap ortit kokonaisuudessaeut on tuotettu.
Wang VS -laitteiston rinnalle tuli kåyttöön rmonna
1985 muutama Wang PC -Uå toimiva Survoversio.
Sille ei ehtinyt kertyä pauoakaan käyttöå ennenkuin siirrytUin IBM-PC ympäristösså toimMin Sur-

voihin. Varhaisemmat versiot etvåt suinkaan Jååneet käyttäjittä muutosten kourissa: Wang VS -versio palveli Joissakin tehtåvissä aina viime vuoteen
saakka ja Wang PC -versiolla on pari uskollista
käyttajåä edelleen.
Tåinä aikana Liikenneturva on Julkaissut kahdeksi-

senlqymmentä tutkimusta Ja tutkimusraporttia Ja
lukuisasU pienempiå erillisiä selvityksiä sekå
oma€ul käyttöön ettå lehdistölle, viranomaisille, tutkijoille Jne. Suuri osa nåistä on ainakin Joiltakin

osin toteutettu Sunrolla, Joten käyttöä on lö)rtlmyt.

Yhsi Julkaisu on itseasiassa tehty Juuri Survon kåy-

töstä: Juni Palmgrenin "FYekvenssiaineistojen anaWsi liikennetutkimuksessa" opastaa käyttämään
monimuuttuj amenetelmiä erityisesti liikenneonnettomuusaineistoissa.

Ohjelmisto on ollut kåytössä sekä tutkiJoiden analyyttisenä instnrmenttina, etsimisen Ja keksimisen
vålineenä, että säiinnöllisesti ilmes@en, vakiomu otoi ste n tilastorap orttien tu o tantoymp äri stö nå.

Liikeruleturvan tutkimus- Ja tietopalvelutoiminta
tuottaa, kokoaa ja analysoi liikenneturvallisuuteen
liit$åä tietomateriaalia Ja seuraa teht5fien liikenneturvallisuutta parantamaan tarkoitettuJen toimenpiteiden vaikutuksia ja välitäå öetoa edelleen
liikenneturvallisuudesta kiinnostuneille organisaatioille, virkamiehille, tutkiJ oille, lehdistölle.
Tållaista totmintaa tehdään varsin monln tavoin Ja
monenlaisiin tietoihin noJaten. ltrtenä välineenä
tässä työssä ovat erilaisista tilasto- Ja tutkimusaineistoista tehdyt anallrysit Ja selvitykset. Liikenneturvan Uetokoneille on vuoslen varrella tuotu
muualta kokonaisia tietokantoJa, syötetty automaattisten mittalaitteiden tuottamia tietomassoJa,
haastatteluaineistoJa Ja eksalrtien koedesignien
puitteissa koottuJ a mittaustuloksia J ne.
Liikenneturvassa on tålllå hetkellä kaksi tilastotietokantaa, Joilla seurataan turvallisuustilanteen kehittymistå - Ja Jotka ovat viime kådesså Liikenneturvankin toiminnan tuloksellisuuden mttat: Tllasto-

keskuksen liikenneonnettomuusUlasto henkilövahtnkoJen osalta Ja Liikenneturvan ttsensä yllåprtå-

mä ennakkotietotilasto.

Varsinalsesta liikenne onnettomuustilastosta J ulkaisee Tllastokesku s \m ostttaisen tilastorap orttinsa.
Liikenneturvassa tietokannasta tehdåån Joitahin
vakioraportteja mm. alueelltsen litkenneturvalllsuustilanteen tarkastelemiseksl, mutta pauon iletokantaa kåytetåän myös erilaisten erlt5ristarkasteluJen perusaineistona.
Liike nn etunran e nnakkoti etottlasto liike nn

eo

nn e tto -

muuksista on ilmeisesti melko tunnettu Survolla
pfdetty tllasto. Parhatten se tunnetaan Lttkenneturvan kuukausittaisista lehdistötiedotteista: 'Viime
kuussa kuoli liikenteesså Liikenneturvan poliisilta
saamien öetoJen mukaan N henkilöå. Se on N o/o
enemmän kutn samaan atkaan vttme \monna..."
Ennaldrotletotilasto on syntynyt tarpeesta saada
nopeasti tietoa liikenneturvallisuusttlanteen kehittymisestä. Tilastokeskuksen lopulliset vr-rositilastot
ilmes$ruät låihes vuoden viiveeilä Ja ovat auttamatta
myöhåsså aJankohtatsesta keskustelusta. Nopeastt
saatavaa tietoa taffita€ut erilaisten liikenneturvallisuustoimenpiteiden valkutusten seurantaan, toimenpiteiden suuntaamiseen Jne. EnnaldroUlastottetokann€ut perustaminen oli itse aslassa varsin tärkeå peruste tietokoneJå{estelmän Ja Survon hankkimiseen.

Käyttökokemukset
Survosta on löytynyt kapasiteetUa käsitellå monenlaisia atneistoJa Ja monilla tavoln, mutta ykst ongelma on usein nälr;rvillå: Survo on astantunUJan instrumentU, Johon on paneuduttava kunnolla Ja Ja Joka vaaUt Jatlmvaa ha{otttamista Ja taitoJen kehittämistä. Jos sitä tarvitaan vain hanroin, asiantuntiJuuden kanssa kay vähän nitn Ja nän. T!öyhteisössä nrilgrykin selvåå painetta slihen suuntaan, ettå
Survoa paremmin hallitsevat saavat tehdåkseen
muidenkin Survotyöt.

Survolla - tai oikeastaan monilla survon osa-alueilla - on olemassa kilpailevia ohjelmia, Jotka lcilpailevat nlmenomaern helppokäyttölsyydellåån. Tekstlnkåsittely-, esitysgrafiikka- Ja taulukolaskentaohJelmat varslnkin Windows -ympäristösså ovat nopeita
omahsua Ja houkuttelevat tekemåan asioita niillå
Survon stJaan.

Onhan se ymmårettåvåä. SurvoiliJan on vaikea
pååstä allrulrr, hånen on omaksuttava suuri Joukko sanallisia komentoja, oltava tarkha qrntaksista
J a hWäkqfttåvå editortkentän epåmåäräs56rs.
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ir *n on Joutunut kr-litenldn huomaarna€ut, miten
,ri;:å monet tunnetutkin helppokåyttöiset ohJet:.-åt i,a'ät täysin tatpuma€ut kåyttajånså tahtoon;
f-:;:erkiksi grafiild<aohJelmat ovat tJörpitlisesti sel'trii -i. ettå niillå saa nopeasti tehtyå rnelkein sellaii".i: r-:rta kutn haluaa mutta ei Juuri sellaisia, vaikli*r sl-lrnka menuJa selaisi...
s

Survokåyttajå saa taas moninatsia astoita aikalseksi, mutta on nähtåvå enemmän vaivaa yksinkertaisempienktn ongelmlen ratkajsussa" Onnistuminen
kuitenktn palkitsee. Ja Survo5mrpåristösså tekfJätle
Jåå muutaldn kåteen: editorikentåt, valrniit mauit
soveltaa ratkalsua mulssa yhteykslsså.

Jukka Vierirnaa - Juha Valtonen
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VlrruErr^Vf HJpr'^VIHJ pr'^VIHJpr'^VIHJpr'^VIrrJEr'^
xrivmpn punrÄnmtrpn

rETTET reITTTÄST'KRO1r

Piirettåesså erilaisia kå)rriå Survon PLOT (GPLOT)
kåslryllå törmäå useilr siihen tosiasiaan, että voi
käyt{ää ainoastaan standardifunktioista koostuvia
lausekkeita. tämå rajoitus voidaan ldrtäå $eneroimalla käyrän pisteet tilapäseen tiedostoon, Josta
tehdään konelaatiodiagramma käyttåen tåsmennystå LINE= 1.

"KE\ryET KEI\rnåSUKRO:r' (KKS) ovat kosketuslaskentaan perustuvia nåppåtnsukroja, Joilla voi
suorittaa ilman DAlA-asetelmta ertlatsia laskutoimttuksta kentåssä vaaka- tat pystyrfvetlle tat suorakaiteen muotoon asetetuilla luvullla. Kohdtstfir asetetaan laslmtoimituksen enslmmälsen luvun kohdalle Ja painetaan nåppåtmet F2 M <nlmi>.

Alleki{oittanut on tehnyf asian käyftryille mahdolli-

Seuraavassa luettelo käytettåvisså ole\rista kenttäsukroista:

simman helpoksi suhroilla KPLOIJa KPLOT2.
Alempana on esitetty pari esimerkkiå edellisen sukron kilytöstä.
/kplot ?
Sukro, jo1la voi piirtäå

Sukro
Sukro

tilapåisten

(F2 M

2

(F2 M

l) laskee kohdtsömesta.

alkaen otkealla olevan

2l laskee kohdtstlmen kohdalla Ja alapuolella

ole\ran pystysarakkeen sununan.

kuvaajia.

tai kirjastofunktioiden

I

vaakartvtn sllrilnzrn.

xÅvrtötapa:
<Y (x) >, <alkuarvo>, <loppuarvo>, <askel> [ , <'vi ivatåsmennykset'>]
[, <' f iIl-t.åsmennys' >]

Sukro 3 (F2 M 3) laskee kohdtstlmesta alkaen olkealla olwan

lkplot

vaakartvtn nehö surnrnarf..

Funktio Y(x) mååritelt.ävå tilapäisenå funktiona y}åpuolelIa"
Tarpeelliset tåsmennykset annetaan samoin ylåpuolella.

Sukro

Aktivoimalla alla olevan sukrokutsun saat oheiset
kuvat.

4 (F2 M 4l laskee kohdtstlmen

olevan pystysaraHreen nehöslllmnarr.

kohdalla Ja alapuolella

Sukro 5 F2 M 5l antaa alapuolella olevalle sarakkeelle kohdtsUmen kohdalla olevan fornraatln.

Esimerkki

1.

HEADER=KeskiarvotesLin_voimakkuusfunktio

GRID-

[line_width

(

Sukro 5 (F2 M 5) laskee oJennuksessa olevan taulukon vaakarlvlen summat ottaen vasemmakst yläkulmakst kohdtstlmen koh-

.241 ],XY

(.2) L DEVICE=PS,Kuviol. PS
y(x):=1-N.F(x,100115,N.c(100, t001L6,.97 5))+N.F(x,100/L5,N.c(100,100/15,.025)
/kplot Y (x) , 90, 110, . 1, I line-widt.h 1 .22) )

XIÄBEL= YIÄBEL= YSCÄLE=O

Esinerkki 2.
Y1 (x) :=5+.3*x y2(x):=3+(x-5)^2
A(x):-MIN(Vf(x),y2(x),Y3(x))
XSCALE=0 (2 ) 10 YSCALE=0 (2 ) 10 XIÄBEL=x YIÄBEL=Ä (x)

HEÄDER=EsimerKKiKuv'_2 DEVICE=PS,KUViO2. PS
/kplor a(x),0, 10, .02, Iline_width 1.12) ],FrLL

,/

\
\\

/

/

\

o.4

\

o.2

/
\

o

/

Sukro 6 (F2 M 6) laskee oJennuksessa olevan taulukon pys@vlen summat ottaen vasemmalcsl ylålmlmakst kohdtstlmen kohdalla olerran lurmn.

v3(x):=30-4*x

Sukro 7 {F2 M 7) laskee oJennuksessa olevan taulukon vaakartkohdtstlnnen kohdalla olevan lurmn.

I

o.6

dalla oleran lurmn.

vlen Ja pys@vlen sumrnat ottaen vasemrrralst ylålculmahsf

voirnakkuuefunktio

o.8

)

/

Sukro I (F2 M 8) la^skee oJennuksessa olevan taulukon vaalrarlvten neltölden summat ottaen vasemmakst ylålmlmaksl kohdtstlmen kohdalla olevan luvun.
Sukro 9 (F2 M 9) laskee oJennuksessa ole\ran taulukon pys@vlen nellölden summat ottaen vasemmaksl ylälmlmakst kohdtstlmen kohdalla olevan luvun.
Sukro Ö (F2 M Ö) laskee oJennuksessa ole\an taulukon nehösummat selrå pys@velttåfn ettå vaakartvelttåiln ottaen vasernmakst yläkulmaksl kohdlsilmen kohdalla olevan lurmn. Jätä 2
tyh3€iå rtvtå taulun allet
Sukro F (F2 M F) antaa alapuolella olevalle sarakkeelle kohdlstlmen kohdalla olevan formzratln.

Eeirncrkkil<rJva

2

Sukro K (F2 M K) laskee kohdtstlmen kohdalla Ja alapuolella
olevan sarakkeen krrmulatllvlset sumrnat uuteen olkealla puolella olevaan sarakkeeseen.

Sukro % (F2 M

0/61

klrJolttaa lukurMn alapuolelle rlvln 96:lna vtl-

melsestå lurmsta

Sukro I (FZ M I) laskee kohdtstlmen kohdalla Ja alapuolella olevan pystysaraHreen lurmt 96:lna allmmasta lurmsta.

Oheiset sr.lkrot ovat vap€rasil saatavlssa. TIIJATohJelmtstosta Ja sukrotsta voi tiedustella lisäå soittamalla numeroon 90-8876308 / MarJut Schreck.
Jouko Manninert
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VI rr.r prr^Vf HJp*If IH.l pnilf IH.l pn^VIHJpr'^V[rrJ

Err^

"Efpr,

*tutsave pllB

*{tempo -1} {ref set 1} {disp of f }
S':kron laatija haluaaJoskus sukron antavan käyt..å1å1leen pienen äänimerkire, esimerldksi osoitta{pre}{prei{pre}{pre}{d}x{u} t1}{d}
:aa-n ettå Uetty valhe on saavutettu. Tämå voidaan *{erase} {ref jump 1} tref del 1} {disp on}
{tempo +1}{end}
saada aikaan esimerlrriksi tallettamalla samaan hai:emistoon alla listattu sulro PIIP, Ja lisäåmållä teierllå olevaan sukroon haluttuun kohtaan yksin- JM
::ertaisesu koodi: {caIL ptfpl.
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Tiedoksi Sinulle, j oka et vielä ole Survo-Kå5rttäJ äyhdistyksen J åsen.
Survo-KåyttåJäyhdfstys on toiminut vuodesta 1989 låhuen ohjelmiston
kåyttiif fen, kehittäjien Ja markldnoiJien yhdyssiteenä.
Yhdistys Jä{estää vuosittain erilaisia koulutus- Ja kongressltllalsuuksia,
Joissa kåyttäät voivat tutustua Survon eri käyttömuotoihinJa ohJelmiston
uuslin piirtelsiin. ltrdistys toimii myös erllatsten Survoon littyvten swellusten Ja muun materiaalin valittåJåinä Jäsenistön ptirisså Ja kådesså<i
oleva lehti on eslmerkki yhdistyksen omastaJulkaisusta.
Jåseniå yhdistyksessä on tällä hetke[å f 30. Yttdistyksen vuosittainen jåsenmaksu on 5O mk henkilöjäseneltäJa 5OO mkyhteisöJåseneltå.

Voit liittyä yhdistyksen Jåseneksi tekemåillä tlmoituksen yhdistyksen sihteerille tat maksamalla suoraan vuoden 1991 Jåsenmaksun (pankkfyhteystiedot ohessa).

Survo-KäyttåJäyhdistys ry

Sihteerl:

Ma{utSchreck
Rantamäki 3
02230 ESPOO
PUH.90-8876308
FA)( 90-8876315

Pankttyhtcyr:
Helsingin Suomalainen Sååistöpankki
Tapiola
40022L-Ll4343
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Print System

Tlrotatko työssäsi raportteja ja grafiikkaa?
Anrostatko laatua ja nopeutta?

Uusi gMS 860 Print System 6O0 dpi:n resoluutiolla nostaa tulostusjåljen aivan uudelle tasolle ja mahdollistaa tulostuksen sekä
A4- ettå A3-paperille;

l/t
I

I

h

gMS 86O:n nopeus perustuu moniajojårjestelmåän, jossa sivunvalmistus ja kopiointi suoritetaan erillisinä prosesseina. Nåiin kirjoitin voi vastaanottaa seuraavan tulostuksen käsittely;n kun
edellinen on vielä kopiointivaiheessa. Dokumentit tuotetaan normaalista poiketen siten, että ne valmistetaan ja jiirjestetiiain
-spoolataan- kokonaisiksi raporteiksi kirjoittimen muistiin ja nåin
kokonaisuus voidaan tulostaa koneiston kopiointinopeudella.

Tulostus perustuu gMS CROwN-teknologiaan. Tämä ainuflaatuinen laitteiston ja ohjelmiston yhdistelmä erottaa gMS 860 Print
System-hrlostimen kilpailijoistaan Ja tekee siitä marldcinoiden
tuottavimman, edullisimman ja parhaiten verkkoon sopivan tulostimelf..
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