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Kaakkois-Suomen Amk

llemerkitty matkasitove-

ri Lammenkanssatällä

kertaa San Fransiscoon

PDA2017 (PersonalDigital

Archiving) konferenssiin, jossa osal-

listujia oli arviolta 120-150. Minulla

oli matkassaposteri ja Lammellaoli

puheenvuoropidettävänään.

   

Ennen tarkempa: töanalyysiä

todettakoonettä seminaareissa

esiintyy usein teknisiä ongelmiaja

näitä pidetään meillä katastrofina.

Osi paremmissakinpii-

reissä. Täällä Stanfordinyliopistolla

ei aluksitoiminutvierailija-wlan

ja myöhemmin samanapäivänä

esitysjärjestelmä päätti sammuttaa

itsensä keskenesityksen. Seuraa-

vana päivänä omppukonetta ja

tykkiä ei saatu toimimaan kunnolla

yhteen. Älkäämme mekäänsiis tur-

haanstressatko piententekniste

ongelmien kanssa.Lisäksi

tulee pystyä puhumaan myös ilman

kelmujaan, samanasiantotesi

aikoinaan myösSteve Jobs tosin

hieman karkeammallakielellä.

   

  

  

  

   

nkin mukavasti.

insillalla tämänkonferenssin

esiintyjiin. Suurin osa puhujista luki

asiansa suoraanvalmiiksikirjoite-

tusta paperista,jota on oikeasti to-

della turhauttavaa kuunnella. Tämä

ihanvinkkinäkaikille jotka esityk-

siä pidätte, älkää lähtekö pitämään

esitystä ollenkaan,jos ettehallitse.

la

asiaanneilmanvalmiiksikirjoitet-

tua puhetta.

Mutta mennäk:

   

nmeasiaan kon-

Ä 2-3 esitystä oli

 

   

 

luista, joilla pystytään keräämään

sosiaalisen median s yhteen

paikkaanja näin ollen helpotta-

ointia. Työkaluista

mainittiin Frostbox, If This Then

Thatsekädigi.me.Näistä kaksi vii

meistäovat peruskäytössä ilmaisia

ja ensimmäisestä on maksettava

pieni summa kuukaudessa.

  

Toinen hyödyllisistä esityksistä oli

keynote-puhe,jokakäsitteli quan-

tified self (itsensä mittaaminen)

liikehdintää. Lyhykäisesti kyse on

erilaisten omaanitseenliittyvien

asioiden mittaamisesta ja seuran-

  

Xamkin delegaatio Anssi & Mikkohelvetinporteilla Stanfordin kampuksel-

i hyödyl-

 
 
 

 

nasta. ifeloggauksesta. Tämä-

kinesitysjäitasolle, jossa kerrottiin

että näin tehdäänja mitä hyötyä

siitä voi olla. Varsinainentietojen

kerääminen,yhdistäminenja hyö-

dyntäminentekniseltä näkökulmal-

ta jäi avaamatta.

Kolmasja viimeinenhyödyllinen

puheenvuorokäsitteli arkistosisäl-

töjen hyödyntämistä kognitiivisessa

tutkimuksessa, erityisesti Alzheime-

rin taudin tunnistamisessa. Tutkijat

olivat hyödyntäneet sähköpostien

si , Epadd-ohjelmaa sekä

luonnollisen kielen analysointityö-

kalua, joiden avulla muodostettiin

kysymyspatteristo. Tämänpatt

tonoikeiden ja ien vastaul

analysoinnilla pystyttiin todenta-

maanAlzheimerintaudin kehitty-

mistä.

    

   



 

Loputesityksistä pyörivät sellaisella

ongelmatasolla, jotka eivät tekni-

seen kuuntelijaan vain uppoa.

Yhdessäesityksessäkerrottiin

oman kokemuksenkautta verkossa

toimivista suruyhteisi ja siitä

kuinka osa käyttäjistä ei hyväk-

sy sitä, että julkiselle foorumille

lähetettyjä henkilökohtaisia suru-

viestejään analysoidaantai arkistoi-

daan. Toisessaesityksessä kerrot-

tiin CopWatch toiminnasta, jonka

jäsenetseuraavat poliisiradioita ja

tutkia sekäyrittävät pysyähei

perässään kameroiden kanssajotta.

mahdollisetylilyönnit yms. saadaan

paljastettua. Sinänsä arvokasta työ-

tä, mutta yhteys henkilökohtaisen

arkistointiin ontui pahasti. Kolman-

nessa puhuttiin Trumpin virkaa-

nastujaisten jälkeen järjestetystä

naisten marssista.

  

  

 

 

Neljännessä puhuja,jokataisi olla.

jopaväitöstyöntekijä, piti ruudun-

kaappauksia henkilökohtaisena

arkistona. Näkemystään hän pe-

rusteli mm. Trumpintwiitillä joka

oli kirjoitusvirheentakia poistettu

nopeasti. Kyseinentwiittioli kuiten-

kin jäänyt elämään ruudunkaappa-

uksenavulla. Viidennessä puheessa

perusteltiin pilvipalveluiden käyttä-

mistä henkilökohtaisenaja työar-

kistonasillä, että kukaanei halua

käyttää työnantajien kömpelöitä ja

vaikeakäyttöisiä tallennusratkai-

suita. Siitä olen samaa mieltäettä

työnantajan tarjoamattallennusrat-

kaisuteivättoimi, mutta pilvipal-

velun pitämistä henkilökohtaisena

arkistona en ymmärrä.Pilvi EIole

arkisto, ainoastaan varmuuskopio

tai tiedonsäilytyspaikka.

 

Kuudennessapuheessakerrottiin

lapsenaAfganistanissa vietetys-

tä ajasta 50-60 luvulla ja tämän

tiedon arkistoinnista. Seitsemäs

puhekertoi jonkun vanhan keikka-
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pakuntarinaasiitä löytyneidenja

arkistoitujen tavaroiden muodossa.

Kahdeksannessa puheessa kerrot-

tiin kuinka vanhojastill-kameralla

autonlavalta Sunset Boulevardis-

ta otettuja kuvia oli mapattu GIS

tekniikan avulla nykyisten Google

streetview näkymien päälle. Tek-

nisesti vaikuttava ja kiinnostava

toteutusja tässä jopa käytettiin

arkistoissa olevaa aineistoa, mutta.

jälleen arkistonäkökulmauupui.

Myösemuloinnista pidettiin muuta-

mapuheenvuoro, lähinnä vanhojen

pelien ”arkistointiin”

     

IT taustaista henki

suurestisellaisten asioidenesitte-

leminenuusina,jotkaovatolleetIT

maailman de-facto standardeja jo

vuosikymmeniä. Esimerkkinävoi

mainita Markdown kielen käyttä-

misen.Sinänsähienoa,että Mark-

down on löytänyt tiensä myös hen-

kilökohtaisten arkistojen kuvailuun

nyt puheenvuoroja

kannata pitää.

 

Toinenallekirjoittaneessa kum-

maksuntaaaiheuttanutseikkaoli

useammassakin puheenvuorossa

mainittu tiedostojen nimeämiskäy-

tänteidentärkeys. Tiedostojen nimi-

en miettiminen arkistoympäristössä

on outoa, koska oikean arkiston

kannaltaeiole mitään väliä miten

tiedostot on alun perin nimetty.

Sisäänvientivaiheessa ne saavat

yksilöivän tunnisteenja metatiedot,

jolla ne myöhemmintunnistetaanja

löydetään.Toisaalta, koska henki-

lökohtaisenaarkistointina pidetään

tiedostoja kansiorakenteessa kova-

levyllä, nimeämiskäytännön nouse-

vat arvon arvaamattomaan.

(TännePailiin lähetettyjen tiedos-

tojen nimeämisessäolisi ainakin

tekemistäja monesti muulloinkin

tiedostonnimion ainoa mistä voi

päätellä mitäsiellä on. Muuta

metatietoahaneiainaoletai se

on virheellistä. - Päätoimittajan

huomautus)

Yhdessä puheenvuorossa ky-

seenalaistettiin ihmisten kyky,tai

pikemminkin sen puute hallita

arkistoja pidemmän päälle. Vaikka

”arkistorakenne”olisikin alussa

hyvin suunniteltuja käytetty, ajan

kuluessa rakenne muuttuu seka-

vammaksi. TämätukeeDigitalian

kansalaisarkistokonseptin tarpeel-

lisuutta.

Parasantiallekirjoittaneenja Di-

gitalian kannalta konferenssista

olikin kuitenkin syventyvä yhteistyö

Stanfordin yliopiston Epadd ke-

hittäjien kanssa. Epadin kehittäjät

lupasivat ladata suomenkielisen

Dbpediansisällön Epaddiinjotta

Digitalia voi kokeilla toiminnalli-

suutta puhtaasti suomenkieli

sähköpostilla. Kuulimme myös

että Epaddin seuraavaan versioon

olisi mahdollisesti tulossa Gephi-

visualisointi, jotensi

vitse alkaa itse vääntämään. Myös

esitelty sähköpostien konvertointi-

ratkaisummeherättikiinnostusta,

esimerkiksi Metropolitan New York

Library Council (METRO)edustaja,

jonka tapasimmekonferenssissa,

pyysi saada sähköpostikonvertoin-

tiratkaisumme käyttöön. Luonnolli-

sesti suostuimmetähän, mutta sillä

edellytyksellä, että voimme mainita

heidät ratkaisummekäyttäjinä.

  

Loppukaneettina on todettavaettä

matka San Fransiscoonja Stanfor-

diin oli yhteistyön syventymisen

ja uusien yhteistyötahojen löyty-

misen kannalta hyödyllinen.Itse

konferenssin sisällöllinen antijäi

kuitenkin niin laihaksi, että en usko

osallistuvani toista kertaa PDA-

konferenssiin.

 
 


