


joamalla uudistettu SIP (Submissi-

on Information Package) -rakenne

tiedontuottajien käyttöön sekä

uudistettu UAM (UniversalArchi-

ving Module) -työkalu,jolla näiden

edellä mainittujen SIP-pakettien

luonti onnistuu helpommin.

Koska UAM-työkalu on alunpe-

rinkin kehitetty Viron kansal-

lisarkistollaja väittelijä on ollut

myösosallisena kehitystyössä,

kyseenalaistin luonnollisesti UAM-

moduulin käyttämisen, koska sen

valintaa eiollutkirjallisessa työssä

perusteltu mitenkään. Tarvo kuiten-

kin totesi, että vuonna 2014,jolloin

tätä osiota käsittelevä konferenssi-

paperijulkaistiin,eiollut saatavilla

vielä muita työkalujataineolivat

vieläerittäin varhaisessakehitys-

vaiheessa.

Hän mainitsi vastauksessaan myös

E-ark projektissa kehitetyt SIP-

pakettityökalut. Totesin kuitenkin

että kirjallisessa työssäolisi voinut

mainita myös nämäväitöstyönai-

kanakehitetyt uudet SIP-ratkaisut.

Uskaltauduin kyseenalaistamaan

myös OAIS-standardin käyttämisen

ilmanperusteluja. Tarvo kuitenkin

totesi sen olevan jokaisen itseään

kunnioittavan arkistoratkaisun kul-

makivija että kokoarkistointivuon

toteuttavia vaihtoehtoisia ratkaisuja

ei ole olemassa. Joidenkintiettyjen

osa-alueidentoteuttamise;

kuulemmavielä löytyisi.

  

 

Toinen tutkimuskysymysväitöstyös-

iittyi käyttäjien profilointiin tai

OAIS-mallin mukaisesti (profiling

designated community). Lähtökoh-

datovatvahvasti käyttäjätutkimuk-

senja käyttäjäkokemustutkimuksen

puolella. Tässä työssäoli kuitenkin

sivuutettukaikkiteoriatnäiltä osa-

alueilta ja ongelmaalähestyttiin

täysintekniseltä ja automaattiselta

näkökannalta. Kontekstin huomi-

  

 

  

 

FAILI nro 1/2017 <<

oiden,joka on siis verkossa käy-

tettävä arkistoportaali, ratkaisu on

mielestäni hyväksyttävä.

 

Työssäon käytetty avoimen läh-

dekoodin Piwik-tiedonkeruu-ja.

analysointiohjelmistoa. Metodi,

jotaväittelijä oli työssä käyttänyt

ja aiemmin kehittänyt, on nimel-

tääntriangular. Tämän metodinja

Piwik-ohjelman yhdistelmällä saa-

daan aikaiseksi 3x3 binäärimatrii-

seja, joilla käyttäjäryhmät voidaan

erotella toisistaan sen perusteella

kuinkausein he käyvätsivustolla,

kuinkakauanheviettävät aikaa

sivustollaja millaisen reitin kaut-

ta he ovattulleetsivustolle. Näistä

tiedoista muodostetaan automaat-

tisesti neljä käyttäjäryhmää(pri-

mary, secondary ja tertiary sekä

ei-merkittävät k? it). Näistä en-

sisijainen käyttäjäryhmäja heidän

tarpeidensatäyttäminenonpriori-

teetti yksi.

 

 

Vaikkaratkaisu onkintäysin auto-

maattinenja testien mukaantoimii

hyvin, en omattaustani huomioi-

den voinutolla kysymättä miksei

löydöksiä varmistettujo väitöstyön

aikanakäyttä jotakin käyt-

täjätutkimusmenetelmää. Tähän

Tarvollaei ollut käytännössä muuta

vastaustakuin aika ja se kuinka

kauan hänen mielestääntällaisen

asian opetteluun ja toteuttamiseen

olisi mennyt. Hän kuitenkintotesi

ettätällaiset tutkimukset mainittiin

jatkokehityskohteina.

   

Kolmasaihekäsitteli fasetteihin

perustuvaa hakutoimintoa (faceted

search),joka on käytännössä vakio

millä tahansa nykyaikaisella verk-

kokauppasivustolla. Arkistopuolella

sen toteuttaminen on kuitenkin

huomattavasti vaikeampaa, kos-

kaollakseen toimiva,fasettien

taustalla on oltava taksonomiatja

luokittelut arkistossa olevasta ai-

  sta. Lopputulos,joka eitosin

vielä kirjoitushetkellä ole julkisessa.

käytössä,vaikutti kuitenkin työn

perusteella toimivalta ratkaisulta.

Kun tivasin julkistamisajankohtaa,

Tarvovarovasti lupaili nyt meneil-

läänolevaavuotta.

Neljäs aihekäsitteli arkistossa ole-

vientietojen päivittämisen/korjaa-

misen joukkoistamista. Ensimmäi-

nenreaktio asiaanoli että

ontehty jo joka maassa. Hyvänä

esimerkkinä mainittakoon mor-

monikirkonylläpitämä maailman

suurin henkilörekisteri. Pääpointti

tässä väitöstyössäeiollut kuiten-

kaan joukkoistaminen, vaan OAIS-

mallin muokkaaminensiten,että

se mahdollistaa arkistossa olevien

tietojen päivittämisen ilman koko

raskaanvastaanottoprosessin käyt-

tämistä.

 

Vaikkaratkaisuvaikuttikin sovel-

luskehittäjän ulmasta nerok-

kaalta,seei välttämättä ole sitä

yhteisön kannalta. Kysyinkin, koska

tämäratkaisutulee sisältymään

viralliseen OAIS-malliin. Tarvo

totesi joitakin keskusteluja käydyn

ratkaisuaole suoralta kädeltä

hylätty. Hänei kuitenkaan osannut

sanoatuleeko tämä ”oikopolku”

mukaanmalliinvaiei.

   

Vajaantunninintensiivisenhiillos-

tuksenjälkeen pystyin vain totea-

maan,ettäTarvooli tä

vä puolustamaantyi

myksiään. Näinollen ehdotinkin,

että Tarvolle myönnetään tohtorin

arvo. Tilaisuusjatkuivielä suljetulla

keskustelulla komitean,esitarkas-

tajien sekävastaväittäjän välill

Tilaisuuden lopuksiää

lopputuloksenaTarvolle pä

  

  

  

 

tettiin

 

myöntää tohtorin arvo. öskirja

on saatavilla https://dspace.ut.ee/

handle/10062/54614.

   



Uusi arkistorakennus

   perjantainaei

takaisin Mikkeliin, loppiaiselle oli

siis keksittävä muuta tekemistä.

lyimme Tarvonja Viron digi-

taaliarkiston johtajan Lauri Lehtin

kanssavierailuun heidän uudessa

arkistorakennuksessaan joka on

nimetty Nooraksi. Perjantai aamu-

na Laurihaki minuthotellilta ja

kierros uutuutta hohtavassa raken-

nuksessaalkoi. Mainittakoon,että

rakennuksessaei ollut käynytvielä

edesVironpresidenttieikäsitä ollut

vielä virallisestiavattu.

  

Vaikka arkistomakasiinitolivatkin

täysin uusia, osa vanhasta raken-

nuksestaoli kuitenkin tuotu muka-

na kaikista vanhimpien arkistohyl-

lyjen muodossa.Näitäolisijoiteltu

yleisölle avoinnaoleviintiloihin

sekäerilliseen näyttelyosioon.

Palvelimetja tallennusympäristö

oli hieman oudosti sijoitettu raken-

nuksenylimpään,eli kuudenteen

kerrokseen.Tila itsessäänoli myi

hyvin modernija kulunvalvontaoli

tiukka.

 

Mainitsemisenarvoinenseikka on

myösala-aulassa kuulunut humi-

na, allekirjoittanutluuli sen olevan

ilmastointi, mutta Laurikertoi sen

olevantaidetta. Virossa julkisten

rakennustenbudjetista pieni osa on

käytettävä rakennuksessataitee-

seen.Taidettati

oli kahdessa paik:

koristava:

aulassatietyissä pisteissä kuulu-

vastaajoittaisesta ”huminasta”.

Rakennusonvaikuttava näky,jossa

suosittelen in, jos vain Tar-

tossapäinliikuskelette.

  

  

 

Seuraavaksi suuntaan PDA 2017

konferenssiin Palo Altoon,josta

luvassa taas kuulumisia.


