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antaina 16.4. klo 6.40
alkoi tämänkertainen reis-
su. Suuntana oli Washing-
ton DC kansallisarkiston

(NARA)tilois ä i
ving 2018 konferenssi. Pidettävänä
oli puheenvuoro avoimen lähde-
koodin ohjelmistoilla toteutetuista
automatisoidusta OCR-luvusta j

  
    

   
  kaisua Xamkin Digitalia
-hankkeessa. Esitysmateriaalini on
kokonaisuudessaan kenentahansa
nähtävillä osoitteessa bit.do/jaaske-
lainen-arehiving-2018. Puheenvuo-
e" videointi KAAaikanaan myös
T:n Youtube-kanavalle.

  
Ohjelman muk:
heenvuoroja niinerilais
videomuotojendigitoinnista, taiteen
digitoinnista sekä 3D-digitoinnista.
Pikaisella ennakkokatsauksella
reilusti yli puolet puheenvuoroista
tulevat keskitty:
Varsinaiseenarkistointiin / sähköi-
seensäilyttämiseenliittyviä puheen-
vuoroja oli konferenssin nimestä
huolimatta valitettavan vähän.

     

n. Jätin suosiolla
perinteiset nähtävyydet katsomatta ja

elyretkelle niin mones-
sa elokuvassa näkemälleni Arlingto-
nin hautausmaalle. Vaikuttava näky
kumpuilevan maastonsa, kasvillisuu-
tensaja kilometrien päähän ulouu-
vienvalkoisten hautakivien riviensä
johdosta.

  

    

Keskiviikkona alkoivarsinainen kon-
uzanne Grinnan 1S&T:stä   

 

ja sponsoreita. Scu-
raavaksi general chairDon Williams
avasi virall konferenssin. Kaik-  
kiaanläsnä oli reilut sata osallistujaa.

Festarcista arkistoon

  
Päivän ensimmäinen keynote-pu-
heenvuoro käsitteli Montreaux Jazz
Festival -tapahtumanlivetaltiointien
tallentamista ja metatiedottamista.
Jo 60luvullanäiden tapahtumien

taltiointeja haluuiin tehdäs
videonaettä äänenä mahdollisimman
korkeilla resoluutioilla. Alunpe-
rin ko. festari
saada pienelle pai
elinvoimaa. Lisäponualestivaali sai
kunpaikallinenkasinopaloi ja Deep
Purple teki aiheesta yhdensuosi-
tuimmistalauluistaan *Smokcon the
water”, Arkistoinnin suhteen Mont-
reauxJazzoli edellä
osa materiaalista on arkistoituna
kolmella eri medialla/formaatilla ja
HD videointialkoi jo vuonna 1991.
Arkistoissa ontällä hetkellä noin 14:
000pakkaamatonta masternauhaa
kahdeksanatoista eri audio/video
formaattina. Aikana puhuuaessavi-
deotallenneuta on noin 11 000 tuntia

ntä noin 6 000uintia. Lisäksi

 

 

  

  

  

  

valokuva-arkisto käsittää noin 100
000kuvaa, joista reilu puolet on di-
gitoitu. Kuulemamme mukaan myös
analoginenarkisto ontällä hetkellä
vielä hyvässä kunnossa merkiksi
45 vuona vanhat tallenteetkin ovat
helposti luettavissa.

  

Vuonna 2007 alkoi kuitenkin
digitointiprojekti, joua materiaalit

ilyvät siinäkin tapauksessa,että
analoginenarkisto tuhoutuu. Vuon-
142010projektille saatiin ensim-
mäinenyksityinenrahoittaja, jonka
turvin perustettiin osaamiskeskus
EEPPLziiän (Lausanne Polyteehnigue
Bcole). Digitoitujen mueriaalien

noikeudet onhoidettuniin,

että tullessaanfestareille soinamaan
artisi Si irjoittavat Soknn

  

 

  

 

  

  

   

nanna akeä
seen, joten netin kautta

yä maueriaalin j ole. Digi-

 

ikoska ihentarvittiin

medioidenja formaattien monimuo-
toisuudentakia digitoinnin ammat-
tiosaajia.

Varsinainentallennuson hoideuu
LTO4erä LTO6 nauhoille.   

  
uran EPPOps ijoita. Tallen-

in"pohjalta onnoh



—e

 

mm.Sound Dots by Hidacs, Remix
the archive, Open Mic, 360video
jnc., joiden avulla menneitä kon-

sertweja voi kokea uudelleen muun
muassa MontreaxJazz -kahviloissa.
Tulevaisuuden suunnitelmissa on
pyrkiä umnistamaanartisti, tunteet

yms. asioita soitosta automaattisesti.
Toisena aikeena on pyrkiä avaamaan
arkistot digitaalisen humanismin
tutkijoille. Puturistisena kokeiluna
on Washingtoninyliopiston kanssa
tallenneuu konsertteja myös synteet-
tiseen DNA:han — kuulemmavielä
turhankallista massatuotantoon.

 

  
  

 

 

 

  

Uusia tekniikoita arkistointiin

 

Ensimmäis jossa keyno-
1c puheenvuoronjälkeen Benoit
Seguin edellämainitusta EPFL:stä
kertoi uusista tekniikoista taiteen
digitoimi . Heidänarkistonsa
on pääpiirteittäin hyvinjärjestettyä,
Kutii luonnol tyy myös

arkistoitua materi-
aalia”. Amalogis sa arkistossaonyli
miljoona valokuvaa,joista noin

  

  

 

 

nal Archives, Washington DC. Kuva: An

 

 

 

350 000onstandardin mukaisesti
pahvilla metatietoineen. Digitointia
varten heolivat kehittäneet pyöri-
vänlevyillä varustetun skannerin,
jonka avulla hedigitoi
1500valokuvaa
luettiin semanttisen segmentoinnin
ja syväoppimisalgoritmienavulla
varsinainenkuva ja metatiedot,
Opettaminen 120 mallikappaleella
oli kuulemmamme mukaan riittävä
hyvän tarkkuudenaikaansaami-

yväoppimisalgoriuninja
rakenneanalyysin käyttöönheolivat

yneet törmätessään ongelmiin
muunmuassakäpristyneiden pahvi-
taustojenja muuttuvien metatietojen
sijoittelun kanssa.
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vat kolme puheenvuoroa
käsiuelivät myösdigitointia. En-
simmäisenä kerrottiinsiitä, kuinka
photometristä stereokuvausta käyt-

täen teksturoituja kolmiuloueisia
ohjekueja voidaandigitoida realisti-
semmin. Hyödyt nähtiinerityisesti
siinä tapauksessa,että varsinainen

objekti on vaarassa tuhoutuaja siitä

  

 

   

halutaansäilyttää mahdollisimman
paljon tietoa wleville tutkijoille.
Sinänsä mielenkiintoista tutkimusta,
mutta koskettaneevain hyvin pientä
osaa tutkijoista. Lopuksi Arnold
Chevean menetelmätoimii
hyvin kohtalaisentasaisille pinnoille,
joilla on suhteellisen tasainen heijas-
tavuus, mutta monimutkaisemmat
objektit sekä objektit, jotka heijas-
tavat valoa epätasaisesti, vaativat
myösmuita digitointimenetelmiä
wekseen.

       

Toisessa puheenvuorossi
tiin 35 mmdiojendigitointia s
miten käsinkirjoitetut *metatiedot”
saadaantalteen. Ongelmiaoli tullut
muun muassa pölyhiukkastenja eri-
laisten valaistusmenetelmien kanssa.
Myös kuvanorientaationkanssaoli
jouduttu näkemään hicmanvaivaa.

isitel-

 

Kolmas puheenvuorokäsitteli
pistekirjoitusmusiikindigitointia
(OBR) Optical Braille Recognition

työkalujen avulla. Allekirjoittanut
ei edes tiennyt, että tällaista mu-
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siikkia on olemassa ja jotenkinpisti
miettimään, euä kyseessä onniin
marginaaliryhmä,euä kannattaisiko
tutkimusta edestehdä. Vielä kun
huomioidaanse fakta, että pistekir-
joitus vie tilaa paljon enemmän kuin
normaali kirjoitus jajo yhdenkinpis-
1een muuttaminensuurestajoukosta
muuttaa kokoäänen, kyseenäl:
mielessäniko. tutkimuksenvieläkin
enemmän. Lopuksi, kun OBR-luet-
tujen materiaalien oikolukemiseen
tarvittiin vielä pistekirjoitusmusiikin
asiantuntija, oli johtopäätökseni lo-
pullinen. Marginaaliryhmänkannalta
kiinnostava tutkimus, muuta arvo

syrelle yleisölle on hyvin vähäinen.
Ohgelmiakin koko OBR-prosessissa
oli ollut, suurimpana ehkä että
ohjelmiston aikanaankehittänyt
firma ei ole enää toiminnassa,joten
cioleket tehdä edes
pienimuotoisia virheiden korjauksia.

ssä on yksi hyväsyypyrkiä
tämään avoimen lähdekoodin ohjel-
mistoja.

     

 

    

  

Ihapäivän keynote puheenvuorooli
Icenkiinnostava myö

tinäkökulmasta. A/onzo €. Addison
kertoi 3D-tekniikan kehittymisestä
viimeisen 30 vuodenaikana. Hän

ysi puheessaanniinlaserkeilausta,
paikannusta kuin mallinnustakin.
Hänen puheensa löyhäotsikkoliittyi
askelmerkkeihin katoavan kuh-
turiperinnönarkistoinnissa. Uusi
teknologia sinänsä mahdollistaisi
moniakinerilaisia lähestymistapoja
niin digitointiin kuin 3D-mallinta-
miscenkin. Varsinaisiin ratkaisuihin

puheenvuorossaci kui-
tenkaan päästy, mutta hän heräueli
yleisöä muutamilla miclenkiintoisilla
kysymyksillä kuten: Jos kulttuuri-
historiallisesti tärkeästä kohteesta
tehdään 3D-malli, pitäisikö se tehdä
alkuperäisestä (tai oletuksesta mil-
lainen alkuperäinen onollut), vaiko

moneenkertaan vuosien saatossa
korjatusta nykyisestä versiosta, vaiko
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eri paikkaan tehdystä kopiosta,
vaiko kenties pelkästään vanhojen
valokuvienja piirroksien pohjalta?
Esimerkkinä hän esitti Pyhän Mar-
kuksen kellotornin, jonka alkuperäi-
nenkappale tuhoutui 190Java
alkupuolella. Olisi
sessa oikein mallintaa samalle paikal
le rakennettu *kopio”, vaiko kenties
joku monista muualle rakennetui
kopioista. Jatkoksi edelliseen hän

kysyi, miten 3D-mallista voidaan

luotettavasti sanoa, onko se tehty
aidosta esineestä vai ci? Onkosillä
lopultakaan merkitystä, muuten kuin
syvälle menevänhistorian tutkinnan
kannalta. Seuraavaksi hän tiedusteli,

kenenpitäisi vastata uusien mallinta-
mismenetelmien tuottamista peta-
tavujen tietomassoista,pistepilvistä
yms. Samaanyhteyteenliittyen hän
totesi, etä usein ei edes tiedetä, jos
jotainonjo digitoitu /mallinnettu,
koskatietoa ei jaeta tai sen on tuota
nut kaupallinen toimija. Esimerkik:
kotikaupungistani Mikkelistä on teh-
ty useita 3D-malleja, mutta suurin

osa kaupallisten toimijoiden toteut-
tamina. Näin ollen uudelleenkäyttö
ilman korvausta on mahdotonta.

   

 

 

     

Asiakaslähtöistä digitointia

Suurta arkistokansaa kiinnostava
puheenvuorooli myös Amsterdamin
kaupunginarkistosta wlleiden Marc
Holtmanin ja Nelleke van Zeelandin
puheenvuorosiitä, kuinka arkistojen
digitoinnissa on päästy huomatta-
van suuriin nopeuksiin hyödyntäen
teollisuudesta tuttuja pr siipp
Kaikki toiminta on asiakasläht?
Mikätahansa asiakkaan pyytämä

   

  
     

 

digitoitava asiakirja, karua yms.
nousee digitointivuon   
ensimmäi:
kaikkiensaatavilla online arkistossa.
Lähtötilanteessakesti noin3 viikkoa
pyynnöstä,että asiakirja oli saatavilla,

ää hetkellä pyynnöstä onlinc-tilaan
ä noinviikon. Tavoitteena on  

48tuntia. Vaadittu digitointivauhti
on noin 20000skannia päi

än lukemaanonpi
lisimmanvakaalla ja auditoidulla
digitointiprosessilla. Koska on mah-
dotonta tarkistaa 20 000 skannia
päivässä ihmisvoimin, kokodigitoin-
tprosessin auditointiinkiinnitetään
erityistä huomiota. Myös prosessin
toteutumista valvotaan mahdollisim-
manautomatisoiduilla tarkistuksilla

kä pistokoemaisesti tehtävillä tar-
kistuksilla. Tulokset ovat puhujien
mukaanhyvinlupaavia, mutta pro-
sessipohjainenlähestymistapa vaatii
arkistoväeltä ajatusmallin muutosta.
Meidän onvain luotettava siihen, että
audiroitudigitointiprosessi ja otan-
nattakaavat koko massan laadukkaan
digitoinnin. Ja entäpä virhe
sauuisikin. Ei ole mielestäni maail-
maa kaatava asia, jos arkistossa on
muutama sumea /suttuinen kappale
koskane voidaan kuitenkin havait-
taessa korvata uudelleentehtävällä
skannauksella.

 

   

  

 

  

  

 

   

Yksisuuri uutinen, joka Michael

   
sä tämä tarkoiuaasitä, että kaikki
tallentavat tahot ovat velvoitettuja
käyttämään NARA:nhyväksymiä ja
suosittelemia aincistolormaatteja ja
että digitoinninontäytettävä ISO
15489-1:2016 standardin vaa-
timukset. Lyhyki i
ilmoittaa siten että digitoinnin on
täytettävä PADCI(Federal Agencies
Digital Guidelines Initiative) 2-star
vaatimukset. Tarkemmat vaateetvoi
tarkistaa sivulta 46 vuonna 2016
hyväksytystä dokumentista .

 

  

Torstaina aamunavasi Dororhy
Williams, joka puhui digitoinumah-
dollisuuden tuonnista yhteisöjen
luokse. Jokin heidänkäyttäjänsä oli

kuulemma sanonut,että vastaavan

 



digitointityön himta kaupallisella toi-
mijalla olisi ollut $5,5/ kuvaja olisi

iUNAnoin 516 000.     
toimintaa tekemällä joutuisi Suomes-
sa hyvin pian markkinaoikeuteen.

Digitalian ratkaisu

Keynoten jälkeenolikin kahvitauko,

jonka jälkeenallekirjoittanut pääsi
kertomaan yleisölle Digitaliassa
toteutetuista ratkaisuista. Ensimmäi-
senä selityksen alle pääsi Tesseract
4-ohjelman ympärille rakenneuu
automatisoitu OCR toiminnallisuus.
Sc lukee minkä tahansa kuva- tai
PDF-tiedostonja OCR:iiäsen jollei

siitä löydy valmiiksi OCR-tietoa.
Valmis tuotos tallennetaan OCR-
tiedonsisältäväksi PDF tai PDF/A-
tiedostoksi. Luonnollisesti on myös
mahdollista tallentaa OCR-tieto

i si XML-tiedos-
toksi. Sanoisin että yksinkeri j
kohtalaisen tehokasta; 9

ityö 1960-luvulta kään!

 

  

   

   

     

 

  
  
  

 

noinnelj
puheenaiheenani oli automaattinen

lönnanaysointi janmetatiedoua-

än PDFHke analysoi
lön useaa eri työkalua hyö

n ja lopuksi generoi ihmisluet-
tavan raportin löydök: n (tunnis-

tetut avainsanat, metatiedot yms.).
Tärkeät sisältöä kuvaavat sanat myös
kirjoitetaan PDF-tiedostoon,jolloin
ne ovat arkistoonviedessä suoraan
käytettävissä. Jälleen helppoaja
tehokast: yhden A4-sivunproses-
sointi kestää noin 5-15 sckuntia

ä riippuen. Tätä ratkai-
suavoitestata Digitalianjulkisella
demo-sivustolla osoitteessa hups://
digitalia.samk.fi/coment-analyser

  

  

 

  

 

  

  

   

Samaisen session kahdessa muussa
puheenvuorossa käsiteltiin korean
kielisen puheen automaattista teks-

  

J
viksi. Toisesssapuheen käsiteltiin
IBReliglht -ohjelmistoa, jolla voi-
daan luoda realistisia 3D-objekieja
pelkästään valokuvienperusteella.
Menetelmätaklaa perinteisten
RTI-menetelmien ongelmia, muua
toisaalta vaatii tällä hetkellä toimiak-
seen Agisoliin PhotoScan-ohjelman
tuottaman *pohjamallin”. Lisäksi
tarvitaan vähintään sata resoluuti-
oliaan maksimissaan 2048x2048
kuvaa kohteesta, jotka ovat kai

  

   
ema kuvienpyörittämiseen

ja katseluun.

 

Torstain puheenvuoroissakäsiteltiin
lisäksi muun muassa sitä, kuinka hie-

 

noaolisi, jos digikamerat ja skannerit
noudattaisivat metamorfoze / ladgi
määreitä, jotka ovat yhdistyneet ISO
19262:2015 standardiksi. Kaikkia

ityötä aloittavia ja jo tekeviä
tahoja saattaisi myös kiinno:
oitteesta https://intranda.github.io/
dos-and-donts/ löytyvä opas, jossa
kerrotaan mitä pitäisi tehdäja mitä ci

ehdä digitointiprojektienai-
kana. Pääkohtia ovat esimerkiksi au-
tomatisoiniinpaljonkuinvoitj jaa
työnkulku mahdollisimmanpieniin
osiin, jouavirheidenjäljinäminen
onhelpompaa. Osoitteesta löytyvi
käsikirjaa voi kuka tahansa päivittä
normaaleilla git-menetelmillä. Myös
visuaalisesta digitointityön tarkas-
telusta ja sen ongelmista puhuttiit
Kenensilmiintarkastuksissa pit
luottaa? Entä ympäristötekijät kuten
hajavalo? Voiko automatisoituihin
tarkastuksiin luottaa jne. Vastauksia
näihin kysymyksiin ci saatu, mutta
automaattisesta tekni
wksesta täydetpistee
saattaa olla sis
naalista poikkeava.

  

  

 

 

   
 

     

  

 

Perjantain keynote puheenvuorossa
SamBrylawskipuhui ääne
arkistoinnista. Kuka muun muassa

  

vastaa mastercista siream-aikakau-
della? Onko sellaista asiaa kuin
mastervälttämättä edes olemassa,jos

jokin konsertti tai tapahtuma aino-
astaan live strecmataan? Hän kysyi

 

   

 

muutakin tarkoitusta kuin *kult-
tuurihistorian” säilyttäminen. Hyvä
esimerkki tällaisesta käyttötarkoituk-
sesta on aiemmin kuvattu Montreaux
Jazz arkiston InIOon uudel-

  

  
suoma!

kannatt miettiä. Brylawski myös
tiesi, että julkisia tuloksia tuottavi-
en digitointiprojektien on huomaua-

 

mo!

  

 

78 projektin”, hups://grea78.
archive.org/, jonka tarkoituksena on
digitoidaja saattaakäyttöönkyseisen
vuodenvinyylilevyjä. Kyllä, tämäpro-
jekti polkee rankastitekijänoikeuk-
sia, muttatoistaiseksiyksi

  

   

 

voi tehdä myöskäyttäj
takertumatta turhaan byrokratiaan,

j tiutävästi uskallustaja teki-
lä projektilla selkeästi

on. Kannatan ehdottomastitällaista.
lähestymistapaa esimerkiksi 15-20
vuotta vanhemmalle materiaalille,

jolla ci ole enää juurikaan kaupallista
arvoa.

  

   

  

Loppupäivän puheenvuorotolijätet-
tävä väliin lennolle ehtimisen vuoksi.
Seuraava Archiving konlerenssi
järjestetään mahdollisesti Lissabo-
nissa toukokuun 2019 alkupuolella,

mutta tästä ei ole vielä varmuutta.
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