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MJASURVO
laman tunnusmerkit nailgnrät Uinä päivänå;
kaikilla elämänalueilla. Se nätryy koneiden ja

laitteiden sekä ottjelmistojen Ja koulutuksen
lrysynnän vähenemisenä. Toivottavasti se ei
näy Sunron kåytttijien lamautumisena.
Vaikeina aikoina on &irkeää etsiä uusia ratkaisuja tuottavr-ruden lisäämiseksi, laadun parantamiseksi Ja uusien tuotteiden kehittämiseksi.

Toki tåhänkin asti atk:n käytön yleistyminen
on lisännyt tuottavr-rutta, mutta se on neilqrnyt
enemmänkin siinå, ettå sekå numeerista dataa etUi tekstejä on prosessoitu aikaisempaa
enemmån kuin siinä, et&i olisi katsottu, onko
kaikella informaation prosessoinneilla ja kaikilla muistioilla jzirkevää kåyttoä. Vaikeat ajat
puristavat nämä kysymykset esiin. Vaikka laserit ovat korvanneet lyijylrJrnän ja millimetripaperin, sakset ja liima orzat monessa talossa
edelleen käytössä raporttien tuottamisessa.
Kustannuspaineiden puristuksessa joudutaan
karsimaan turhia teh&iviä ja etsimåån keinoja
entistenkin töiden tekemiseksi aikaisempaa
tehokkaammin. Survo antaa tiihän monia ratkaisuja. Yhsi ilmeinen etu on sen tarjoamissa
mahdollisuuksissa yhdistiiä numeerisen aineiston käsittely, alkaen yksinkertaisista taulukoista monimutkaisiin tilastollisiin menetelmiin, sekå tekstinkäsittely Ja laadukkaiden raporttien tuottaminen tarvittaessa vaikka värillisine kuvineen. Mahdollisuudet skaalaetujen
atkaansaarniseksi ovat lisärintyneet Survon
verkkoversion myötii, mikå sallii keskitetfien

tietokantojen ylläpi&imisen Ja niiden monipuolisen käyt-ön. Aikaisempi kämmiotutk{an työkalu soveltuu entistä paremmin myös 'massatuotannon' vdlineeksi. Työatkaa sitovla nrtttneja, kuten päivitystehtäviå, on myös mahdollista automatisoida.

Kustannustehokkuuden ohella laadun parantaminen on väistämätön osa minkå tahansa
yrityksen selviytymisstrategiaa. Molempttn
joudutaan panostamaan myös laman aikana.
Teollisissa prosesseissa laatukontrollin merkltys on aina ollut suuri, mutta sen merkitys on
jatkuvasti kasvanut, Ja se on korostunut myös
palvelujen tuotannossa. Tilastolliset meneielmät yhdistyneenä monipuolisiin raportolntimahdollisuuksiin tekevät Survosta erinomaisen välineen laatukontrollin tehostamiseksi.

Kysynniin alentuessa hinnoilla on talpumus
laskea. Sunron hintoja on alennettu lamasta
riippumatta. Hinnan ei enäå piäisi muodostaa
taloudellista eikä edes 'kosmeettista' estettä
Survon hankkimiselle. Mentaalisia estettii on
edelleen olemassa sen rruoksi, et&i Survo koetaan vaikeaksi ja etki se edelleen mtelletään
pelkåstiirin tutkijoiden työkalukst, ra,ihha kokemukset ovat osoittaneet sen monipuolisuuden ja taloudellisen hyödyllisyden myös ruttinikäytössä. Ikiytkij äyhdistyksen tarkoituksena
on jä{estää seuraavan \rLrosikokouksen yhteydessä tilaislrus, Jossa esitellåän Survolla tehtJdå sovelluksia. Aiomme myös tuleyissa Jäsenlehdissämme jr-rlkaista esittelldä erilaisista
Survo-sovelluksista.
3. I
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1 Antti Suuanto

AktiivtkäyttäJåin vetoomus

:

"Muistakaa toverlt, Jos lähtö tulee,

niln Survoa ei sitten Jätetä."

2

PAINUTTIIN PELLOLLE
Jo lapsuudesta tiedämme, että kesää ei voi
aloittaa ilman kunnon retkeä. Tåhän aJatukseen yhtyi myös moni SunroiliJa Ja bussilakkoa
uhmaten starttasimme titstaina kesäkuun 4
päivånä matkaan måziränpäänä Suornen vaaleanpunaisin Sokertjuurikkaan T[tkimuskeskus Kotaladossa Pernlön lnihistöllä.

$ankohta oli valittu oikein, koska sotilasparaatl Ja torvisoitto olivat meiä vastaanotta-

massa. Maittavan lounaan Jeilkeen tutustuimme T[tkimuskeskuksen toimintaan. Näimme
myös miten Survo osallistui sokeriJuurikkaan
vilelyyn tekemällä lannoitelaskelmia. Teimme
kierroksen laboratoriossa Ja näimme esimerkkejä eri tutkimus\raiheista. Eniten ihmetys&i
aiheuttivat pikkukirpat, silmäsulhku ja vesinåytteet Copacabanan rannalta. Emme unohtaneet myöskään histortallista näkökulmaa Ja
saimme hyvfn opastetun retken T[tkimuskeskuksen museoon. Isännät joutuivat rrastaamaan mitä ihmeellisimpiin kysymyksiin koskien erilaisia työkaluja ja viljelyssä apuvälineinå kåytetfiiviä koneita.

Pidtmme myös yhdistyksen yleiskokouksen,
jossa hy.äksyttiin oikeusministeriön vaatimat
sääntömuutokset.

Labratoriosta IöAtUt lsite nimetta SUcRoItIAT
manttinen sukroJen tekolane

=

anrte

Ilma ei ollut otkein suotuisa hanrennusta varten, Joten pellot Jävät seuraaryraa kertaa varten. Uskon, ettii isännät olivat &isä aslasta
varsin huoJentuneita.
Retkemme huipentul "sallittuihin leikkelhin",
tietohilpailulllt. Ilysymykset'rraihteltvat tankhfseoksesta tuholaisiin. Kilpallun tekiJörlä rtttfl
hauskaa kun påäkaupunktseudun Survor$at
yrittivät arvuutella Jyvren painoa, kasvltautJen
nimiä ja Juurikkaan tuholaisia, Joita ttetenkin
orra.t alnakin ktrppa, lude, hlppyhärUi, varstyökkönen J a maakdiUi,Jä.

Kotimatkalla teimme mutkan Tammlsaaren
kautta Ja nautimme illasta vetten päällä. Vtelä
kerran kiitokset isiinnillemme ja emänntllemme. Uskon, ettfi ensi keväåinä tulette saamaan
hurjan joukon tnnokkaitå harventaJia Ja kirppojen kerääJiä.

Es

fmerkki riuiuölis ta = ftire_sp acing

(PZ)]

MarJut Schreck
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SURVO-KOULUTUS

JA-SEMINffi
SKSY 199 1

Helstngtn ylloplsto, tllastotleteen laltos
Tllastolllsen tletoJenkästttetyn semlnaarl
Seminaari kokoontuu tlistaisin tiliastotieteen laitoksen mtkroluokassa klo
f 6-f 8. Poiklceuksena on sukroJen ohJelmointla koskwa tilaisuus 19.11, ioka
keståä koko iltapävtin klo 13-18. Seminaarlin ovat kafkki asiasta kiiruro-stuneet terve+.ulleita.

O
f 5.fO
8. f

,

22.10

S.Mustonen: Survon vllmealkalsesta kehityksestii
TImo Harmo: TekstittetokanrratJa lvalitatifdnen tutkimus
S.Mustonen: Survon mahdolliset laaJennukset em. alueella

29.
5. f

fO
f
l2.ll

Arto Kallinen: Kokemuksia Survon kiivtöstå Windows-ympäristösså
Jouko Manninen: MAfRI, Slrrvon matriisitultrkipohJaiireriopetusohJelma
Juha Puranen: LISP-STAI, kehttysympärtstö tilästotleteen opettajalle Ja tutkiJalle

19.11

S.Mustonen: SukroJen ohJelmoinnista (klo 13-f8)

Koko syksyn on kåynnisså mytirs Survon C-kielistå ohJelmointia koskwa
kurssi ma Ja to 13-15. Kurssin loppupuolella kåsttelläån mahdollisestl laa-

Jemmin sukroJen laatimista.

Hämeenllnnan amnratlUlnen opettaJakorkeakoulu
n nysko ulutuskeskus

täyde

24.-25.10.
SURVO peruskurssi
Ilmolttautumiset: Leena Bzhålå I 17 -296OL
Tampereen anrmattlkasvatushalllnnon koulutuskeskus
7-8.1f
SURVO tletokantoten hallinta
Ilmotttautumiset: Riitta Ievola 93 I - 165455

,

Hypo-Stat Oy

I
r

29.-3O.lO+5.1I
f S.f r
19. - 20. f f
4.-5.+fO.f 2

l

SURVOperuskurssi
SURVO-sovellusten semtnaart
SURVO Ulastolliset operaattot
SURVO peruskurssl

Ilmotttautumiset: MarJut Schreck 90-8876308
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Semtnaarln taustaa

Hruo-Stat Oy jarjesti L7.9.199 f seminaarin
teemalla laadun Jatkuva kehitäminen. Oleellinen osa laadun kehittiimistå on mm. tilastollinen analysi Ja siihen liitt)rvät ottjelmistotyökalut. Ohjelmistotyökaluista puhuttaessa meidän seminaarissamme oli tietenkin esillå Survo, joka sopii erityisen hyvin yrityskohtaisten
laatusovellusten rakentamiseen. Alustajina seminaarissa olivat apulaisjohtaja Juhani AnttilalTele, laatupäätlikkö Ari J. Arvio/Nokia Renkaat, jasestelmäsuunnittelUa Aarno Hämäläinen/Metsä-Serla, professorl Hannu Niemi/
Helsingin yliopisto ja professori Seppo Mustonen/ Helsingin yliopisto.

jo pidemmän aikaa, sillå laatuasiat ovat varsin
ajankohtaisia etenkin teollisuudessa mutta
yhä enenevässä mäeirin myös palvelujen tuotannossa. Näihin asioihin mekin olemme törmänneet yhä useammin keskustellessamme
asiakkaidemme kanssa mahdollisista Survon
käyttöalueista. Painetta laatuasioiden kuntoon
saattamiselle luo mm. EY-kehitys Ja ostajien
yhä tiukemmat vaatimukset etenkin vientiKysyntää tiillaiselle seminaarille oli ollut

tuotteiden osalta.

juuri voimaan astunut uusi tuotevastuulaki korostaa laatujä{estelmien merkitys-

Myös

tä. Tässä laissa on hyvin mielenkiintoinen pykälä jonka mukaan korvausvelvollisuutta ei
ole, Jos saatetaan todennäköiseksi, ettei tuotteen turvallisuudessa ollut puutteita silloin
kun se laskettin liihheelle. Valmistaja voi esimerkiksi esittiiä selvityksen laadunvarmistusJårjestelmäs&län. Jos Ja{estelmä olisi suurella
todennåiköislydellä pauastanut vahtngon alheuttaneen puutteellisuuden tuotteessa, valmistaja voi våtttya rrastuulta. Tllastollinen prosessinohjaus (SPC) on tiihän mahdollisuuteen
parhaiten soveltuva menetelmä.

Laadun merkltys

T[tkimuksista (EFgM=European FoundaUon
for Quality Management) käy tlmt etUi Euroo-

pan yritysjohtajat nåkevzit taloudellisista syrsUi laadun suurimpana haasteena kilpailussa
keskenåän ja ulkoeurooppahfsten yrftysten
kanssa. Yritystutkimukset (PIMS=Profit Impact for Market Strategr) lisäksi osolttavat, etUi tuotteiden laatu suhteessa kilpafhJoihfn on

ärkein yksittäinen tekiJä, joka vaikuttaa liiketoiminnan menestymiseen. [.a"atu siis kannattaa Ja se on esimerkriksi markkinaosuutta Uirkeämpi

tehiiJä.

Yritystoiminnan menestyksen perustana on
kannattavuusn asiakast5yt5ruriisyys Ja ihmtssuhteet. I"aatutoiminta ei ole mikään filosoflnen Jä{estelmä. Päämääråinä on vain Ja alnoastaan yntyksen kannattavr-ruden parantaminen Ja siten laadulla on tässä vain välinearvo. la.atuun liitt] ät kustannukset elt lyhyesti
laatukustannukset ovat sekii tuotteen Ja totminnan laaduttomuudesta ettii hWälaatulsen
tuotteen Ja toiminnan aikaansaamisesta alheutuvia kustannuksia. Jatkuva laatukustannusten pienentäminen on tärkein laatutoiminnan tavoitteista, unohtamatta kuitenkaan
asiakas- ja työt5ytyvziislyden lisäämisen vaatlmusta. Jos laatukustannukset rnonessa tapauksessa ovat 10- 15 prosenttla liikevathdosta, niin pitäsi olla itsesäåin selvää, ettii parantamisen varaa löytyf.
ISO g(Xn

ja hatupalkintokrlteertt

Kun tarkastellaan yritystoimintaa, niin

ISO

gOoO-periaatteilla Ja laatupalkintolrrtteereflä
on päämäriråinå saada aikaan Jä{estelm€ilhsesti lisäanroa. ISO 9OOO on yleinen standardiohJ elsto laatuJohtamista Ja laadunvarmlstusta varten. ISO gOOO:tta tiiydenkiä mm. ISO TC
69jossa käsitelläån tilastollisia menetelmiä ja
niiden kåyttöä.

Uudistettu ISO 9OOO rakentuu prosesstperiaatteelle ts. ltiketoiminta on prosesslen verkko anron ltsäåmiseksi (estm. tr.lotearvo Ja yhtetskunnalllnen arvo). I(all*l työ toteutetaan
prosesseilla oltpa lopputuote sitten lasku, tl€tokoneot{elma, Jokitr latte tai vaikkapa selvttys. Lisåarvo syntyy tehohkatlla prosessellla,
joissa oikeat asiat tehdään oikein. Tässä on
muistettava, etti prosesslen hallinta perustuu
tietoon.

piftiisi olla laatupalktntokrtteerit &iyttiivä taso, Jolloin astakkaalle
tuotetaan jatkuvasti lisäänt1ruää llsäanroa Jatkuvasti parantuvalla ylivoimaisella kustannustehokkuudella. Eslmerktksl USAn presldentin laatupatkinnon lrrtteerelssä (Malcolm
Baldridge) on yhtenä kohtana matntttu ttedot

Tavoitteena laadussa

Ja ntlden analysotntl palnoarvolla 7

o/o,

Joka on

suurempi kuin esimerkiksi strategisen laatusuunnittelun painoanro. Eli tilastomenetelmillä on merkitUi\rå osa silloin kun todella panostetaan laatuun.

Yrttysten tletopohJafnen laatutolm lnta
^{fateltaessa yrftysinfrastruktuuria ovat laatujärjestelmä ja tietojarjestelmä sen perusrakenteita. Tietojärjestelmien kehit&imiseen ollaan
panostettu monessa yrityksessä h) dnkCn paljon, mutta yleensä ottamatta huomioon laatuihmisten tietotarpeita. Tieto- ja analysointijä{estelmien orr katettava kaikki laatutoiminnan osa-alueet. Tämä on johtanut usein siihen, ettii laatutietojarjestelmä joudutaan rakentamaan erillisenä sen sijaan, etlå penrstiedot olisivat jo olemassa ja tarvittaisiin vain
anallysivälinei&i. Tåmän rmoksi myöskäån tilastomenetelmiä ei ole voitu vielä ottaa kåyttöön siinä laajuudessa kuin tarvetta olisi.

laatujårjestelmän hyvlyden osoittamiseksi on
keråttävä tuotantoprosessia kutm.avaa havaintoaineistoa. ErltJrisesti Japanissa on korostet-

tu havatntoainelston trirkeyt&i tuotantoprosessin ominaisuuksia kuvattaessa Ja katken laatuun liit[nrån anallryrsin perustana" Yksinkertainenkin tilastollinen anallyst tutkittaryasta
ilmiöstä yleensä pauastaa uusia mielenkiintotsia ptirteifå. Tåstii oli hyvänä esimerkkinä se-

minaarissamme Metsä-Serlan laatutietoJärjestelmän (TAKOIAP) tuottamien tietoJön anålysointi Survolla. Ihikki tiillainen tieto pi&iä
saada tuotantoprosessin kehit&imisen tueksi.

Varsinainen haaste tässä on miten tilastomenetelmät saadaan "lattiatasolla" käyttöön. Tähän haasteeseen voidaan varmasti rrrastata
vaikkapa rakentarnalla Survon påille sovelluksia, joissa Survo hoitaa tarvittavan tilastollisen påättelyn ja tulosten raportoinnin Ja loppukäyttiijän iloksi jäå tieto sii&i, etui hän tbkee koko ajan työ&i laadun parantamiseksi.
Tehokkaalla laatutoiminnalla on yrityskohtainen luonne, Joten rvalmiit standardiratkaisut
esimerkiksi ohjelmistopuolella eivät useinkaan

riiui vaan tarvitaan råäälöintiä fa

menetelmien sovittamista kulloiseenkin tarpeeseen.
Esa Ata-Uotils

Laatujakauma

Hylkyraja
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SURVO-TEM JULISMUTUI
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ITSENAISEKSI

Survo-Team, Esa Ala-Uotila & Marjut Schreck,
on kulkenut 25 vr-roden eli 13148718.84 minuutin ajan Sunron kanssa täpi monien maailman mullistusten. Alunperin käytimme Survoa työkalunamme ja Jatkossa sifrryimme
myös sen markkinointiin, myynilin, koulutukseen Ja konsultointiin. Ilhteistyö on ollut tiivistii Ja nåkemyksemme Ja{estelmästii Ja sen
mahdollisuuksista vaativat vielä yhden askeleen ottamlsta. Survo-Team jultstautui itsenäfseksi ja toiminta Hypo-Stat Oy:ssä alkoi
19.8. 199 1. Päivä tulee Jäämään
historiaan
-vastavallankumousmyös ehkä Neuvostoliiton
yrityksesä Johtuelt.

Me elämme tiiviisti rnukana Sunron kehityksessä nyt Ja tulevaisuudessa. Viemme eteenpäin tietoutta Ja tunnettuutta Jä{estelmäsä,
joka on ainutlaatuinen maailmassa. $rrimme,
ettii tulevaisuudessa yhå useamman mikrosta
löytllf se ainut &irkeä lcisky SURVO, sillä prirjää, kuten varmasti olet huomannutkin, huomattavasti pitempään kuin viist pientii minuuttia.
Hlstorttkklrnrne Suryon ääreltä
31.3.1973 Suomen perheenemäntien liitto uhkast synnytyslakolla vauhdittaakseen lapsilisrilakiin tehtiiviä muutoksia Ja Esa törmäsi
enslmmäsen kerran Sunroon. Vriisämätön
asla olt edessä, tilastotieteen peruskurssln
harJottustyöt olt tehtiivä. Aineistona olt SAIDIT
elt perusiletoJa Suomessa synnytänelstå
ATK-OHJELM ISTOJEN MARKKINAOSUUDET

ädeistii ja heidän lapsistaan. I.akolla ei ollut
vatkutus-ta tiihån ainäistoon. Vaihtoehtoina oli
laskea kiisin tai Survolla. Valinnasta ei liene

I

:

I

epäselvyyksiå.

17.2.1980 Samaan aikaan kun Juha Mieto
håvisi 15 km hiihdon kultamitalin l^ake Placidissa sadasosasekunnilla Ruotsin Thomas
Wassbergtlle oli Esan gradu kauniisti kansissa
ja yhteistyö Survon kanssa tässä vaiheessa
päätöksessä.

29.7.1981 Vuosikymmenen häui Juhhttitn
Inntoossa kun prinssi Charles Ja latly Diana
vihittiin. Myös Suomessa juruiftiin, tbki hieman vaatlmattomammin, kun Esa pitlcin Ja
lohduttoman {an jälkeen pääsi Jätkamaan
yhteistyö&iän S-urvoä kanssa tutkijäna nimeltii mainitsemattomassa monopohyrttyksessä.
Ytrteistyö J atkuu edelleen.
18.6. 1983 Tlina Lillakin tehdesså naisten keihäänheiton ME:n ja ensimmäisen naisen ollessa mukana avarlrussul<kulalennolla Marjut Ja
Survo tekivät tuttarmutta. wangin 22oO heråtu luottamusta Jo pelkaq kokonsa puolesta Ja
pajasta kuului piirturin iloinen nakutus.

24.6.1985 Japanin knrununprinssi Aldhiton
Ja prtnsessa Mictrtkon vieralflessa Suomessa
vaihtot MgrJut wangllaa Ja silrt5rr astetta ptenemplen konetden Ja Survon bastc-verslonääreen. Verslot ovat toki vaihtuneet, mutta Survo pysynyt.
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Sunro-ohJelmisto

8.800,-

- stsältää teksttnkäsittel5m, tietokantojen hallinnan, graflikan,
JulkaisuJ en tuottamisen, numeerisen laskennan, matrilsilaskennan, ttlastollisen analyysin sekä sukroktelen (aslantuntiJ a-

sovellusten rakentaminen). Hintaan sisiiltyvät myös kalkki
optiot (oikoluku, HP-piirturituki, PostScript- Ja Canon-tulostus).

Miiäräalennukset

Mik{ili Survo-ohjelmistoja hankitaan samaan yritykseen/ organisaatioon us?ampia-kappaleita, noudatanimd seuraavia
määräalennuksia (hankintoja ei ole rajattu aJ allisesti) :

l. - 5. ohJelmisto e
6. - 10. ohJelmtsto ä
11. - 15. ohjelmisto
16. Ja seuraavat ^a

8.8OO,-

7.920,-

7.O4O,-

6.160,-

Survo-ohJelmlsto (verkkoverslo)

Hinnat ovat vuotuisia käyttömaksuJa.
Palvelijakone
Työasemat

ä

9.500,500,-

Surwo-päivltykset
Versiosta I.)o(
Versiosta Z;e<
Versiosta 3.)o(

3.600,-

a
^ 2,400,ä 1.200,-

Påivityshintoihin lisätii.åin lOO mk, mikrili oikolukua ei ole
päivitettiivässä Survossa.
Koulutus Ja konsultolntl

Puhelinneuvonta
Survo-peruskurssi 3 pv
Survo-tietokannat I pv
Survo-PostScript 2 pv

maksuton

Survo-tilastollisetoperaatiot2pv

Konsultointt
Yriryskohtainen koulutus
Hlpo-Stat Oy:n tilotssa
asiakkaan tiloissa

4.500"-

l.600,-

3.0OO,3.3OO,-

45O,- tunti

6.900,- päivå
6. 1OO,- päivä

Hinnat ovat vofnassa totstalsekst. OhJelmfstohlnnat sisältåvåt ftncn 18.O3 96.

RantamåkiS

02230ESrcO

puh. (eo] 8876 s86
fax (eo) 8876 s15

seppo Mustonen:

Sunron verkkoversio

Iåhiverklrojen mahdollisuuksista Survon yhteydessä on puhuttu niin kauan kuin verldroympäristöjä on ollut ta{olla. Olen aikaisemmfir suhtautunut Survon kliyttöön verkoissa varaukseilfsestl.
Survon rakenne sadotsta ohJelmista Ja systeemittedostoista koostuvana modulaariserut J ä{ estelmånä
asettaa kovat vaatlmuk*set sekå itse verkon että
palvelimena toimivan koneen tehokkuudelle. Mo-

net verkon hallintaohjelmat ovat lisåkst syöneet
kohtuuttomastt tilaa sovelluksilta, Jolloxr Survoakaan ei ole saatu kunnolla mahtumaan verkkojärjestelmiin.

Verkhojen ja niiden hallintaohjelmien viimearkainen kehitys on onneksi kääntanyt tilanteen huomattavasti miellyttävämmäksi. Olin Jo pari vuotta
sitten parantanut muiden pävitysten yhteydesså
Survon mahdollista verkkokelpoisuutta, mutta en
silloin katsonut mielel*åäksi edes koketlla sttä
lqiytännössä. vasta tämän vuoden alkupuolella
tein muutaman koeasennuksen Helsingin yliopiston laskentakeskuksen Ja Valtiotieteelltsen tiedekunnan verklroihin, Joissa on Ethernet-kaapelotntt
J a Novellln Ne tware -verkonhallintaohJ elrnrsto.

Kokeilu osoittautui hett alkuun menestyksekkääksi. Epäilemääni verkon aiheuttamaa toimtntoJen
laisldstumtsta et ollut havatttavtssa. Pålnvastoln,
hitailla kovalevyillå varustetuilla työasemilla astat
suJutvat Jopa Joutuisammtn verkon välrtyksellå.
Se, että yksi palveltnkone (tavallisestt Jopa estm.
16 megatavun mutstilla varustettu 386) pyst)ry välittämäåin ripeästi Survo-istunnon aikana työasemaan tanrittavat Survon systeemrohJelmat, perustuu ratkaisevastt tehokkaaseen puskurotntttn. Palvelimen muistista huomattava osa (esim. I megatavua) on varattu vålimuisttksl, Johon kerätäån
kaikki viimeksi tevyltå poimitut tiedostot. Usetn
käytettga tiedostoja ei tåUOire Juurt koskaan Jou-

duta etsimään palvelimen kovalelyltä, vaan ne
löytJ råt suora€ul välimulstista. Tällöin et edes s€,
että monet eslm. opetusttlanteessa kåyttävåt samoJa Survon opetussuhroJa, Jotka vuorostaan soveltavat samoJa Survon ohJelmamoduleJa, hårritse
tötden suJurmutta.
Verkkoverslon rakenne

Survon verkkoverslo on ohJelmateknisestt sama
kuire Sunron nonnaallversio. Se asennetaanldn
palveltnkoneeseen samalla lallla. Tåmän perusasennuhsen J älkeen eräåt systeemittedostot pävite-

tåän verkkokåytön mukaisfksf erillirsellå "SIIRVO
84C Network Update" -lelyklceellå.

Survon verkkoverslo on stlcålt mukava, ettel työasemakohtaisestt ole athetta tehdå mitåån etulråtetsvalmisteluJa. Verkkosurvo voidaan kå)mnrstää
yleenså miltä tahansa survokelpoiselta työasemalta, Jolla on oma kovalevJr. T!öasemassa et tarvitse
olla alunpertn mttään Sunroon ltttt) rrå hakemlstoJa eltrå ttedostoja. Survon käynnlstyksen yhteydessä työaseman kovalerylle syntly työhakemtsto (tavalllsestt ntmeltään SURVO) Ja sille eråitå alihakemistoJa, Jothrtr silrt5y lstunnon atkana erllatsia
aputtedostoja. Eslm. kun tanrttaan suomenklellstå
opetussa{aa, enslmmätsellä kerralla karkkr opetusta koskevat sulcrot Jne. koptoltuvat automaa-tttsestl työasenran kovalevyn SuRvo-halremtston
OPETUS-nimlseen alihakemtst@n. Tätlöxr opetuksen atkana kalkkr muuttuvat työtredostot pyqnnät
ko. työasenran omtna etkå ttedoltla ole mafrdollisuutta sekaantua Jonkln muun työasemEut vastaavttn ttedostolhln. Kun opetussa{a otetaan myöhemmtn lcåyttöön samasta työasemasta, Survo,
huomatessaan vastaavat ttedot Jo koptotduikst;
menee suoraan opetukseen. Nåmå survon opette-
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luun Ja kokelluun kuuluvat sukrot Ja estttetyaf-

neistot vievät työaseman kovaler4yltä korkeintaan
hieman yli I megatavun, mikå on huomattavastt
vähemmän kuire koko SURVO 84C, Joka tarvttsee
yli 10 megata\rlla. Lfsää kuormitusta syntly luon-

nollisestl, kun kåyttäJä perustaa

hakemtstoJa

esim. omille Survo-ainetstoilleen Ja tuloksille. Survon apuhakemistot on helppo poistaa työasemasta
yhdellä ainoalla komennolla (SUnVODEL).

Yhtelset tletokannat
Verkkoversiota viimeisteltäessä on huomiota kfinnitetty kayttajien yhteisten tietokantojen haltintaan. Survon aiemmissa versioissa mm. havaintotiedostot on aina avattu selcä lukemista ettå mahdollista l,rirJoittamista varten. Esim. regressloana\ysissa (LINREG) havaintottedostoa yleensä vain
luetaan ertlalsten tunnuslukuJen laskemtsta varten, eihå tiedostoon ole tarvetta ki{oittaa mitään
uutta. Kuitenkin kaytttuan halutessa myös mallin
jäännökset tai ennusteet tulohset talletetaan takaisin saman havaintotiedoston (uusina) muuttujina. Tällöin ohjelmalla Ja laiyttäJällä tulee olla
myös kirjoitusoikeus ko. tiedostoon. Tärketmmisså
Survon tietoja selaavissa, kuvaavissa Ja perusanaWseja tekevisså otrjelmissa havaintotiedostot avataan nyt aina enstsiJaisesti vafir lukemista varten.
Kun todella tulee tarpeelliseksi myös muuttaa tietoja tai tallettaa uusia tietoja, tiedosto avataan uudelleen ki{oittamista varten. Näin sa\mtetaan tilanne, Jossa usea kayttäjå vol samanaikatsesti
katsella Ja analysoida sarnaa, esim. palvelimen kovalelyllä olevaa tietorekisteriä. Kehittyneisså verkonhallintaohjelmissa (kuten Novell Netware) ef
tällöin tarvitse ko. tiedostoa edes merkitå vain
lu ett avaksi. Alkeellisemmissa verklcoymp äristöissä
yhteiset tiedostot Joudutaan muuttamaan pellcåstään luettavikst esim. kåyttöJärJestelmån ATTRIB
+R -komennolla. Jälkimmåtsesså tapauksessa
myös sellaiset yhtetskaytösså olevat Suwon osat
kuin kysebCärjestelmä (hakemisto .\g) Ja sukrotna
tehdyt työkalut (hakemistot .\S Ja .\TLJ-[) on syytä
merkitä vain luettaviksi.

2.lo.lesr /sM

Onat tledot
Verhkoympärtstösså on kaft*f omakohtatnen tteto
syytå pftäå Joko oman työaseman kovaleryllä tai
palveltnkoneessa sellatsessa halcemistossa, Jonne
valn ltsellå (Ja mahdolltsestl mullla samaan työhön
-luonosalltstuvtlä) on ldrJoltusolkeus. Tållöfnhn
nollisestt vain yksi kerallaan påäsee påMttämäån
Jotafte Survon havatntottedostoa. Toimttuslrenttien
suhteen tulee olla erit5rtsen varovalnen. Kun Survossa otetaan levylle talletettu totmttuskenttä
kåyttöön LoAD-komennolla, sltå vastaava EDTpååtteinen ttedosto sulkeutuu. Se aukeaa uudelleen vasta, kun SAr/E-komennolla talletetaan samannlmlnen kenttå (sulkeutuakseen Jälleen vålittömästil. On tällöin mahdollista, etlä kaksi eri
kåyttäJåä ottaa saman toimituskentån kåyttöönsä
muuttaakseen sitä. Jos molemmilla kåyttajilH on
kfrJoftusoikeus ko. hakemlstoor, kumpfkfn on voinut muuttaa kenttåä omallia tavallaan, mutta vain
vllmekst tallent€uteen venslo Jäå slllotn volmaarf..

On athetta korostää, ettå tämäntapatset oqgelmat
etvåt etvåt ole mftenlcåån Survolle omtnatsia vaan
tulevat vastaan kaikessa verkkotyöskentelyssä. Ne
hotdetaan kuntoon slten, ettå verkonhallintaohJelmtston armlla asetetaan kullektn kåyttåJålle sopivat olkeudet Ja raJoitukset. Kuten edellå todettlin,
tåsså suhteessa eri verkkoympårlstöt ovat eritasoisla.

Nykytllanne
Survon verkkoversio on asennettu tähän mennesså 8 lähiverkkoon, Joista vtittå hallitsee Novell Netware, kahta Lan Manager Ja yhtä PC Lan. Muista
verkonhallintaohJelmlsta et ole totstaisekst kokemuksia.

On selvää, ettå pafkolssa, Jot*sa on monla Survon
käyttåJiil Ja sopiva låhiverklro, kannattaa sffr{yä
Survon verkkoversioon. IQrkkr asennukset ovat
määråafkalsla. Vuoden lcåyttöotkeus maksaa 95OO
+ 5OO*N markkaa, missä N on verkkoon kuuluvien
työasemlen lukumäärå.
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\IERKKO I(AYTTOON
LIITOSSA
Säåstöpankkiliiton tutkimusosastolla on su.rvottu jö pitkåån. Itse en edes tiedä kginka pi!käån,-mutta ainakin vuoden 1989 alussa, jolloin aloitin tämän työnantajan palveluksessa,
pyöri SURVO 84C kuudella koneella. Vielä Ui-

tåkin aiemmasta survoilusta kielivzit pitkin
nurkkia lojuvat Wang-merkkiset mikrot. Rakenteilla öli tuolloin- informaatiojä{estelmå,
jonka kehitystyöhön
minutkin tuolloin valjas-alkuun

iettiin. Enäi

informaatiojuirJestelmä

näytti koostuvan viiden tutkijan pöykilaatikoissa olevien diskettien survodataftleisä. Toki yhden tutkimusa-pulaisen koneella oli ra-

porttien tulostustiedostoja Ja kuvalpfirtotietlostoja, joissa tosin useissa datat olivat vielä
kentiissä-. Tarve saada kaikki tiedot kerättyå
yhteen paikkaan oli siis suuri. Niinpä niitri
älettiinHn heti keskitt^tiä tutkimusapulaisen
Ps/2-koneelle; niin ikåän rakennettiin Survon
datatiedostoista koostu',ra datapankki. Pian
kuitenkin huomattiin, etä koneelle alkoi kertyä jonoja, koska jokainen taruitsi yhteisestå

sata sarJaa on nk. päivädataa, joten tietopankin päivitysoikeudet on uskottu vain kahdelle
kriyt&ijålle. VAR-käslqyståi kootut editortiedostot ajetaan Joka aamuisen naputtelun Jälkeerl.
Näden viimeisenä kästrynå on ko. tiedoston
kopiointi sellaiselle serverin lerylle, johon kaikilla on update-oikeudet.

Kunkin hakemiston indeksitiedostossa on lueteltu valmiiksi laaditut kuvat ja taulukot.
Ihikkien kuvien datat päivitt) rät PLOT-kåstqrn aktivoinnilla suoraan survodatatiedostoista ja kuvat on mahdollista tulostaa neuallå erl
kielellå käytUien PLOT /FRAIVIE- käskyä.

Lisäksi ylläpide&iän hakemistoja osaston tuottamille raporteille. Nämä siseilUivåt kuhunkin
raporttiin liittyvån "tulostusohjelman", raportin tekstit ja hakupolut PostScript-kuviin sekå
taulukoihin. Kuvanrudulle tulostettavllle kuville on olemassa oma hakemisto, joka haarautuu suoraan aihealuettaisiin hakemistot-

tietopankista datoja, kuvia tai taulukoita.

hin.

Niinpä seuraavaksi alettiinkin haaveilla mikroverkbsta. Pian selvisi, etä talo oli jo edellisen
remontin yhteydessä valmiiksi kaapeloitu.
Verkoksi tuli "ylhäälffi annettuna" Token Ring
ja
verkko-ohjelmistoksi IBM:n PC IÄI{ tiimä
-siksi,
etä talossa pyrittiin noudattamaan yhtenäistii käyttintöä.

Hakemisto'rralitaan sukron avulla. Indeksitiedostossa on aina lueteltu seuraavan tason hakemistot. Mikäli tieää tarkalleen hakemiston,
johon on menossa, voi sinne vievån sukron
käynnistiiä suoraankin misä tahansa hakemistosta. Esim. sellraava sukro vie liciyttrijän

Hankimme serverikoneeksi Nokian 4m/348:n
ja siirsimme jo melko pitkälle valmiin datapankin tiille koneelle. Verkkoon kuului aluksi
seitsemän työasemakonetta, joissa jokaisessa
oli oma Survo (sittemmin käyttrijiä on tullut
eri osastoilta viisi lisää).
Tällä hetkellå datapankki sisälkiä yli 3OO0 erilaista aikasarj aa. NäiUi laaditaan ja yllåpidetutän kotimaan taloudesta Ja rahoitusmarkkinoista sekä kansainvälisesä taloudesta ja rahamarkkinoista. Datapankin aikasa{at on
mukaisiin hakemistolJaettu
-hin, datafrelrvenssin
Jotka haarautuvat edelleen aihealuettaisiin hakemistoihin.
Datatiedostoja on kahdenlaisia: Itåsin syölet&ivåt datat orrrat omissa tiedostoissaan ja laskennalliset (ts. VAR-lausekkeilla ptiivitettiivät)
ovat omissa tiedostoissaan. Aikasa{oistamme
noin puolet on ensiksi mainittuja, näistä yli

rn-rosihakemistoon

/Y
mutta seuraarm.lla pääsee suoraan \rlrosihakemiston alihakemistoon Suomen talous:
/YST jne...

Iftiyt&ijät ovat olleet tiihän Jarjestelmäåin erttäin tyf$äisiä, vaikka se siseiläiikin vielä
erätä puutteita. Mm.Jos yhdellä käytUijällä on
GPLOT-kåslry käytössä Jostain datatiedostosta, ei samaa tiedostoa voinut katsoa eslm FILE
SHOIy-käsIryllä. Niitrpä käyUiveillä kuuluukin
viilillå kotoista ääntä: kuka P!*o/6& r?# ! nuiJa
piää si&i ja sitå tiedostoa varattuna? Tunnelin
päässå näl$ry kuitenkin Jo valoa. Sepon suosiollisen myötiielämisen hedelmänä saimme
koekåyttöön Survon verkkoversion, Jossa ämä
on korjattu.

Irmeli Hietamöki

tt
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PtkkuJoulujgn ym. lasten ja lapsenmlelisten riemuJuhlien lähestyessä voi hyödynfiiä Survon
uutta ääntohJelmaa (ITONES.E)C) tekemällä esim. seuraavan tapaisen kentån. Tonttu (\t'årikkåånå tletenldn) saap-uu siinå nåyttåmölle, laulaa laulunsa, polstuu etuvasemmalle Ja ka-

Jauttaa kulisseissa vielå toisen
rdelete

r/TONTTU

laulun.

Jouko M.

3,23

t

*

25 rr100
26 *S0.5 F/8 C F C S0 r/16 s'0,2 Fl32 E S0.5 F/16 c Al8 F C2/4 Hb1 A c S0.5 c/8 D G D S0
27 *c/1.6 SO.2 c/32 Fl c/16 A S0.5 Hb/8 c D2/4 C Hb1 A
28 *S0.7 F/8 C F C S0 r/16 s,0.2 F/32 E F/16 c S0.7 A/8 F C2l4 C F1/2
29*
*TONES 31
/ ,tursaita åjdjn.. .
*T200
rs0.5 G/3 s0 G/4 A/r2 c/6 F E/6 F/6 S0.2 c/3 E/3 S0 D/4 E/72 S0.2 F/3 D/3
iso c/4 D/72 50.2 E/3 C/3 e/3 S0 c/4 A/72 G/6 F E F S0.2 c/3 E/3 S0 D/4
*E/72 s0.2 F/3 D/3 G/3 C/3 p C2
S0 c!/2 F/6 E/6 D C/3 p s0.2 C2 S0 c7/2 F/6 E/6
t

D C/3

*
*
*TI.ITSAVE TONTTU

/ Jt4 19.9.91
t { init } { line start } { tempo -1 } {u} {lf1=0 }
+ A: {ltl1=W1+1 } {act }
- if t{1 < 50 then goto A
*{erase}lones cur+29{line start} {act } {erase} {W1=0}delete 3,23{line
+ B: {l{1=ltl1+1} {acE }
- if l{1 < 50 then goto B
* {erase} toneg err+23 {line starE } {act } {erase}
*
*

st,art

}

{end}

*gave tonttu

PELI-ILOA
Vaikka Survon tarmnomaisilla toiminnoilla pelaaminen tuottaa useimmllle afi/an tarpeekst
Jånnltystå.1ä*å41,-onJoJonktn aikaa ollut saatavilla lrylkfiifsenä ertt5rinen peltlevyke. Sen sistilBmåt pelit Ja leikit tolmivat sekå isossa Survossa että koulukåyttöön tarkottetussa SURVOS-versiossa.

Ian5rke sisältåä uuslmmassa muodossaan seuraawla:

ll
2l

3)
4)
5)

plop"tt (Game of Life) Ja stä harainnollistava sukroina tehty opetusohJelma.

Survopeli
LUE-komento, Joka mittaa tekstln lukemlseen kulu.van ajan.
Se stsåltåå myös Osmo Wiion TEI(STtIT-ohJelman totminnat, r
Jotlla arvioidaan suomenkielisen teksttn luettarmutta.
TONES-komento, Jolla vot sotttaa toimituskentään kirJoitetutsta "nuotelsta"
(tarkoitettu mm. kåytkiJäå opastavien ärinisiginaalien fuottamiseen).
Master Mtnd -sukro (Jnki Nummelian tekemä)

Peltleryke on tarkoitettu kaikkten survolltjoiden vapaaseen lviyttöön. Aslasta lidtrurosttureet
volvat ottaa yhteyttä yhdtstyksen slhteerlln.

t2

TJUSI MATRI ISIALGEB RA\I

OPETUSOHJELMISTO
HKKK:n menetelmåtieteiden laitoksella on kehitteillä uusi Survoon penrstuva opetusohJelmisto IVIATR[. Ohjelmisto on tehty liihinnå itseopiskeliJoiden
käyttöön ja sen tarkoituksena on lineaarialgebran
peruslråsitteiden opettaminen esimerkiksi tilastotieteen monimuuttujamenetelmi€o, use€ut muuttujan
differentiaalilaskennan tai matemaatUsen optimoinnin pohj atiedoiksi. Kehittelytyösså on allekirjoittaneen liseiksi teknisenå avustajana toiminut Antti
Komonen-

Asiasisältönä on pååosa HKKK:n opetusmonisteesta: 'Uouko Manninen, Lineaarinen matematiikka"
eråin laaJennuksin Ja lisäykstn. Sisziltö håsittiiä
seuraavat neljä lukua, jotka edelleen jakautuvat
kappaleihin:

I Vektoreista
m Lineaariset yhttilöryhmät
U Matriiseista

tV Matriisin

ominaisurn/oteoria

Koko materiaali voidaan kunkin kappaleen osalta
jakaa kahteen eri tyyppiseen osaan: passiiviseen
"read only' materiaaliin ja akilivitoiminnan osaan.
Passiivinen lukumateriaali koostuu valikoilla tuetuista tekstisivuista, sivuhypyin tavoitettavJsta todistuksista, esimerkeistii ja kuvista sekä avaintermien s€urastosta.

Akilivitoiminnan osa muodostuu suhroja hyvåksi
kåyttävistå demonstraatioslvuista, kappaleisiin liittyristä ha{oitustehtåvistä vastauksineen ja vihjeineen selrä Survon matriisitulkin käyttöopastuksista.

Demonstraatiosukrot toimivat yleensä Suwon matriisitulkin va.rassä, kuitenkin siten, ettå ne eivät
edellytå Sunron käyttötekniikan tuntemista. Nämå
suhrot suorittavat Ja tulostavat kenttiiån matriisioperaaUoita tai tekevät grafiihhaa. Sukrojen opetuksellista kåyttöä ohjataan demonstraatiosivujen
teksteisså.

Ha{oitustehtåvät ovat pääosin "ldldatyyppisiä' laskutehtäviå, Joissa voi myös käyttää apuna demosuhroja. Vastauksia tai suoritusvittJeitä on myös
ta{ olla niitä tar:\ritseville.
Suwon kiiyttöopastuksessa kenotaan lmnkin kohdan yhteydesså, miten matriisitulkilla voidaan vastaavia asioita kåsitellä ja annetaan viittauksia Survon lrysel$ äirJ estelmään.
Koko IvlATRl-ohjelmisto on pyritty tekemååin kåyttötavalta€u3 mah d ollisimman "hS4) ertekstimäiiseksi" .

Varsinainen asiateksti esitetään kiinteinä kuvaruudun kokoisina nåyttöinä, Joihin kirjoittaminen on
kokonaan estetty ja Survon rivinumerointikin häivytetty ntifrymåttömähsi. ESC-napilla tapahtuvilla
riviaktivoinneilla voi kåynnistää oikean reun€ui takana piilossa olevia suhrokutsuja, Jotka siirtåvåt

uusiin nåyttöruutuihin tai antavat esillå olevaan
asiaan liitt) riä tilapäsnåyttöjå (todistuksia, esimerkkejä, kuvia). Lisäksi voi napein F2 Fl aktivoi-

da tekstissä esiintlnriä erityisesU siniseksi väritettyJå sanoja, joille löytyy selitystä avainsanastosta.
Kultakin tekstisivulta påästään siirtymään myös
aktiivisen toiminnan sivuille sillå tavoin, että pystytään palaamaan takaisin samalle tekstisivulle. Aktiivitoiminnan sivuilla ovat rivinumerot nätr5nrisså ja
kenttåä voi "rllllata" nonnaaliin tapaan sekå myös
pidentäå REDIM kåslqfllå.
Samalla kun siirtymåsukrot vievåt nåytöstå toiseen
ne myös pitåvät huolen kåytösså olevasta kyselliarjestelmåstä. Teksti- Ja demosi"ruilla on kåytösså
kulloisenkin lurrun Lysel$ iirjestelmå, Survon kayttöopastussivuilla Survon standardilryselyjårJestelmå, ha{oituksia laskettaessa taas a.o.luvun harjoitustehtävät sekä niiden vastaukset sisåltävå kyse-

lSa{estelmå.
Ohessa on esimerkkinä kåytetystå tekniikasta esitetty kutsusukro, joka siirtää teksUsirmlta halutulle
Survon käyttöopastussivulle sekå myös tåmå sivu.
Samoin on esimerkki tJ1rpillisestå tekstisirmsta, jossa on nälqrvisså myös piilossa olevat sulrrolmtsut.
Jouko Manninen
*tuL

load . \mat.ri \tut \ota-inf o
/def Wluku=W1 Wkpl=W2 Wsivu=W3 Wtext=W4 Wtmpd=W5
*tinit) {tempo 1} {save field sivu.sav} {line start} {erase} ierase}
*(WLext=q>ath .\Q\eäq) {print. Wtext} tact} {line start} ierase}
* {Wtext.=SHADOW 50,120} {print. Wtexti {act} {line start} {erasei
* [Wtext=load . \matri \t \inblanko. edt. , t ,5 ] {print Wtext } { act }
* { line start }
* [erasei {Wtext=f oadp . \matri\t} tWtext=Wtext&\in} fprint Wtexti
if wkpl
*00{goto ,Jatko2}
+ Jatko: Iprint Wluku]
+ Jatko2: {print Wkpl} [print. Wsivu] {Wtext=.Lxt} (print. WtexL} {act}
* {home} {erase} . {copy} tR}
* { save tenpdisk Wtmpd} {home} (home} [ save
*{}oad message-3} (R}
* { end}

stack inf o. stk]
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loadp . \matri\t\inO202A. txc

Kahden maEriisin matriisitulo

laskeEaan seuraavasti: MAT D=A*B
Jos teki j öitä on useampia, täytyy suoriLtaa useampia toimit,uksia.
Esim. Eulo F=ABC laskeLaan:

I
/

MAT D=A*B
MAT F=D*C

*D-A*B 2*3

*F_A*B*C 2* 4

suorit,eE.Laessa l-askutoimitukseE tulostuu oikeaan laitaan kunkin våfituloksen
sisäinen nimi (josta käy ilmi mitä on laskettu) sekä dinensio. Ks. edellinen esimerkki.
+ Lisåå tietoja matriisitutkista ja sen käytöstä
lload g:.\matri\t\in020
SURVO B4C EDITOR FT
2
3
4
5
6

7
B

9

10
11
L2
13
T4

*|
*|
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

15 *

*
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MaLriisien A ja B tulo C = AB voidaan muodostaa, edellyttäen etgä
matriisiE ovat Eässä järjesEyksessä yhteensopivia eli eLca
edellisen pysLyriviluku ja jälkimmäisen vaakariviluku ovat samat.
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STATIS ky
SURVO 84C konsultointia vuodesta 1986|ähtien

Koulutusta
Käyttåjåneuvontaa

Järjestelmien rakentamista
Su

krojen rakentamista käyttåjän erityistarpeisi in

Kuvien ja taulukoiden tuottaminen asiakkaan tulkimusaineistosta
Yleisiå sukroja, esim:

/Taulukoi taulukoi aikasariamuuttujia vuosi riveinå kk sarakkeina

/Statan

STAT-operaation tulostiedoston tunnuslukuja datatiedostoksi

/DlR

Hakemistolulostuksentuottaminenpaperille

1GLMAN moduli aikasarja-analyysiin. Tekijå J.Boucelham

Soiteffaan
Konsultointipalkkio: 350 mk / tunti

Armo Heikkilä
Muinaislinnantie 1 C 14
00950 Helsinki
puh. (e0)326101

B
CL

OMS PS I815 MR
YLIVOIMAISTA TAR KKUUTTA TU LOSTU KSEEN
Uusi QMS PS-815 MR PostScript-tulostin avaa oven julkaisujen teon
tulevaisuuteen.

Kirjoitin, jossa

-

tarkkuus 600*600 dpi
Adobe PostScript ATM teknologialla
45 kirjainleikkausta
vakiomuisti 6 MB (8 MB)
20 MHz 68020 prosessori
automaattinen sisääntuloliitännän ja tulostuskielen tun nistus (PostScripVH P-emu loinnit)
liitännät: Centronics, RS-232 sekä Appletalk

tekee tulosteet
huipputarkasti
entistä nopeammin

-

ja niin, että ne erottuvat muista

!

QTrcNIC
Itälahdenkatu 22, 00210 Helsi nki
Puh. 90-6926099 Telefax 90-67 4 886
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