


stops.” Tässälienee alkusyy myös

aineistojen jatkokäytön ongelmiin.

Kontekstuaalista kuvailevaatietoa

on kyettävä hyödyntämään paljon

nykyistä enemmän.

Kolmantenakehittämiskohteena

mainittiin alan ajatusmallien uu-

delleen luominenja sen mukaisesti

paremmatjärjestelmättietojenja

kokoelmien hallintaan. Analogiaa

haettiin sosiaalisista verkostopal-

veluista, jotka perustuvat helppo-

käyttöisyyteen, osallisuuteenja

joukkovoimaan. Tähännykyiset

estelmät eivät taivu. Emme

a parempiajärjestelmiä, ellemme

ensin muuta taustalla vaikuttavia

ajattelutapoja kutensitä, että ”näin

on ennenkintehty”.

   

  

   

Raivo Ruusaleppin mukaannyky-

päivändigitaaliset aineistokokoel-

matmuistuttavatliikaa Neuvosto-

liiton aikaisten kauppojenhyllyjä:

saatavilla oli tasan yhtä tölkkiton-

nikalaa. Kaupoissa ihmisetovatjo

tottuneet

runsaasti ja heidän on mahdollis-

ta valita. Entä kokoelmienosalta?

Tuottajien haasteenaonajatella

vähemmän kokoelmalähtöisestija

enemmänyhteiskunnan,asiakkai-

den ja ongelmien ratkaisemisen

kannalta. Kuten Baselin yliopiston

Peter Fornaro esityksessään muis-

tutti, useimmatihmisetovatkiin-

nostuneita siitä, että lentokoneella

voilentää, eivätosistajoista se

rakentuu.

  

Xamkineli Kaakkois-Suomen

ammattikorkeakoulun ja Digitalian

terveiset konferenssiväellevälitti

Miia Kosonen esityksellään My pre-

cious information — howto preserve

it? Pilvipalvelujen ja muistitikkujen

käyttölupauseiriitä kaikille, joskin

se onriittävä valitettavan monille,

kuten ma uussajärjestetty Per-

sonalDigital Archiving -konferens-

 

   

Latvian kansalliskirjasto toimi kokouspaikkana. Rakennusavattiin käyttöön

vuonna2014.

si jälleen muistutti(raporttisiitä

toisessaartikkelissa). Tarvitaansiis

parempaatietoisuutta muista tarjol-

laolevista ratkaisuista — ja parem-

pia ratkaisuja.

Kansalaisarkisto mahdollistaatieto-

jen kokoamisen,hallinnan,esit-

tämisen,rikastamisen, jakamisen

ja säilyttämisen halutun mittaisen

ajan. Esimerkkinähenkilökohtaisen

tiedon haltuunottamisesta käytet-

tiin sähköpostiarkistoja. Digitalian

tuottaman ratkaisun avulla kansiot

voidaan automaattisesti muun-

taa arkistointikelpoiseen PDF/A-

3b -formaattiin ja samalla tiedon

jatkokäyttömahdollisuukset parane-

vat. Sähköpostiviestien metatietoja.

voidaan hyödynt:

kostoanalyysissa,jossatutkijoiden

ei tarvitse itse tuottaa raakamate-

riaalia, vaan sen tekee Digitalian

skripti heidän puolestaan. Kuten

Anssi Jääskeläinen on osuvasti

sanonut,josjotain täytyy tehdä use-

amminkuinkerran,se pitää auto-

matisoida. Sähköpostien arkistoin-

tiratkaisuntestikäyttöoikeuksiavoi

tiedustella suoraan Anssilta (anssi.

jaaskelainen&xamk.fi). Nykyisessä

kehitysvaiheessasaatavilla on täy-

sin itsenäinen hyvin yksinkertainen

web-käyttöliittymä sekä Kansalais-

arkistoonintegroitu ratkaisu. Kesän

   

aikana ilmestyy myös Digitalia-

hankkeen kokoelmajulkaisu, joka

summaatähän mennessäkehitetyt

ratkaisut. Julkaisu ilmestyy sekä

sähköisenä että paperiversiona.

Lisätietoja Digitalian tiimiltä www.

digitalia.fi.

 

Yhdenerityisen mielenkiintoisen

esityksenpiti Fauzia Albertin École

Polytechnique Fédérale de Lausan-

nesta. Hänensveitsiläis-italialainen

tutkimusryhmänsä pyrkii digitoi-

maanArchivio Stato di Venezi-

an vanhoja, hauraita, sidoksia ja

testamenttikääröjä avaamatta niitä

i n. Huonokuntoisetasiakir-

jat eivät kestäisi normaalia digitoin-

tiprosessia, joten Fauzian ryhmä

digitoimaan ne käyttäm:

sairaalaympäristöstä tuttuja rönt-

genlaitteita. Sidoksesta luodaan

kuvantamallakolmiulotteinen malli,

jota voi ”viipaloida” kerros kerrok-

selta, ja näin lukea mitä erisivuille

onkirjoitettu.

  

 

   

 

  

Röntgenkuvausmyöspaljastaa mo-

nia sellaisiaasioita,joita ihmissilmä

ei välttämättä huomaa: esimerkiksi

jos asiakirjaa on muokattu jossa-

kin vaiheessa,taijos tekstin alle

onjäänyt jotain piiloon. Kehitetty

menetelmäonvielä tutkimusasteel-

la ja röntgenkuvantamisen käytti
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liittyy vielä moniahaasteita. Esi-

merkiksi osa käytetyistä musteista.

ja väriaineista näkyy röntgenkuvas-

sa paremmin,jatoiset taas huo-

nommin.

Monetteknisten sessioidenesi-

tyksistä koskivatdigitointia sekä

valokuvaperusteista 3D -mallinta-

mista. Varsinkin museoidentuot-

tamatdigitointiaineistot saattavat

olla valtavan kokoisia tavumääräl-

tään. Esimerkiksi Kuningas Jan

III:n museo Wilanöwissa Puolassa

on digitoinuttaideteoksia käyttäen

tarkkuutena 10 000pistettä neliö-

millimetrillä. Tällöin yksi postikor-

tin kokoinen maalaussaattaaolla

kooltaan 170 gigatavua! Monissa

esityksissätulikinesille, ja sitä

myösyleisöstä kysyttiin, mikä on

riittävä tarkkuustaso digitoinnille.

Useissa projekteissaoli käytetty

5000 dpi:ntai jopa 10 000 dpi:n

tarkkuutta, mikäylittää jo monin

kerroin ihmissilmän erottelukyvyn.

Varsinkin museoihmisillä tuntuu

olevan taipumusta asettaa reso-

luutio 'varmuudenvuoksi" hyvin

korkealle tasolle. Arkistonhoitajille

asiakirja ei samallatavalla ole pyhä

esine museaalisessa mielessä, vaan

tärkeintä on informaation säilymi-

nenja jakaminen.

" Opimme myös, että stan-

dardit ka

FELGE?

ivät hammashar-

Neovat kaikkien

mielestä hyvä juttu, mutta

jokainen haluaa käyttää

vain omaansa."

Digitaalisessa säilyttämisessä on

lähtökohtaisesti kyse muutokses-

ta. Kaikki mikäondigitaalista, on

myösnopeasti muuttuvaa, aiempaa

laajempaa ja monimutkaisempaa.

Raivo Ruusaleppesitteli toisen kon-

ferenssipäivän keynote-puheenvuo-

rossaan Kirjastajaportaali-projektin

ensimmäisten kuukausientuloksia.

 

ro 2/2017

 

Tallennettujen tietojen määrä kas-

voi 70 %, mukaansaatiin enemmän

formaatteja,tiedostojen laadunvar-

mistusparanija käyttäjien odotuk-

set kirjastoja kohtaan kasvoivat.

Kaikkiolivat sinänsä odotettuja

havaintoja. Objektien määrä kas-

vaajatkuvasti, samoin objekteissa

olevien tiedostojen määrä ja näiden

koko. Kompleksisuutta it dy-

naamisetobjektit, toisiinsa sidotut

objektit seka linkit ja kerrokset.

Ruusaleppin mukaansäilyttämisen

ja siihenliittyvän stressin hel-

pottamiseksi ingest-työnkulku on

automatisoitava (tässä yhteydessä

mainittiin e-ARK -spesifikaatiot) ja.

toisaalta lisättävä painetta digitaa-

listen objektien tuottajien suuntaan.

 

Digitaaliset säilytysratkaisut ovat

omanaikansatuotteita. Tämä on

hyväksyttävä. Varsinainen ongelma

taustalla on pysyvämpi. Opimme

myös,että standardit kärsivät ham-

masharjailmiöstä. Ne ovat kaikkien

mielestä hyvä juttu, mutta jokai-

nen haluaa käyttää vain omaansa.

Yhteensopivia työkaluja kuitenkin

tarvitaan,jos digitaalinen kuole-

manspiraali halutaan estää. Kuten

Ruusaleppkiteytti puheenvuoros-

saan: Everything not saved will

belost (Nintendon ’Quit Screen" —

viesti).

Kattava kokoelmaeri työkalu-

ja löytyy COPTR — Community

Owned Digital Preservation Tools

Registry:stä, http://coptr.digipres.

org/Category:Tools. EU-rahoit-

teisessa Preforma-projektissa on

kehitetty kolme avoimen lähdekoo-

din työkalua. iedostoformaattien

validointiin: PDF:lle VeraPDF(vrt.

AdobenPreflight -tyékalu), TIFF:lle

DPF managerja audiovisuaaliselle

sisällölle Media Conch. Preforma

järjestää lokakuussa päätöskonfe-

renssin ’Shaping Our Future Me-

mory Standards’, tapahtumapaik-

 

kanaon Viron Kansalliskirjasto ja

ajankohta 11.-12. lokakuuta 2017.

Lisätietoa löytyy projektin sivuilta

http://www.preforma-project.eu/

Teknisempien kysymysten ohella

konferenssissa nostettiin agendal-

le hyvä johtaminen. Tämäsiksi,

että arkistojenja kirjastojen suurin

haaste on saada ihmiset näkemään

kokonaiskuva,ei vain omaa kape-

aa segmenttiä, jossa jokapäiväinen

operatiivinen työ tehdään. Ruusa-

leppin suosituksetalalle olivatkin

resilienssi eli muutoskyky, stan-

dardien käyttäminen sekä uuden

osaamisenkehittäminen ja hyödyn-

täminen.

MIT:nkirjaston Kari R. Smith pal-

kittiin konferenssissa työstään IS&T

-yhteisön hyväksi.

  

Lopuksi voimmekiittää järjestäjiä

erinomaisesta paikanvalinnasta.

Historiasta kiinnostuneille oli tar-

jolla paljon nähtävääja kuultavaa

hienoissapuitteissa. Baltian suu-

rimman kaupungin Riian vanha-

kaupunki onosaRiianhistoriallista

keskustaa,joka onluokiteltu Unes-

con maailmanperintökohteeksi.

Kävelymatka Kansalliskirjastolta

Kivisillan (Akmentstilts)yli Väinä-

joentoiselle puolelle tarjosi oival-

lisen näkymän vanhankaupungin

siluettiin.

Pahaakoti-ikävää potevia suoma-

laisia varten vanhankaupungin

laitamilla olisi ollut Karjala-baari,

jota ei kuitenkaantarvinnuttesta-

ta. Hotellia vastapäätäsijaitsevat

Keskustorinkatetutpaviljongit on

rakennettu vanhoista ilmalaivoista

ja kauppahallien tarjonnan runsa-

usaiheuttaa jopayltäkylläisyyteen

tottuneilleturisteille huimauskoh-

tauksia. Myösvierailuasota- j

miehitysmuseoihin voi lämpimästi

suositella.
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