
 

TAPAHTUMAT

DLM Triennal

konferenssi Brightonissa

Anssi

Jääskeläinen

 

ällä kertaa DLM:njäsenkoko-

uksentilalla oli kerran kol-

messavuodessajärjestettävä

Triennial konferenssi, jonka

pitopaikkanaoli Brighton. Matk:

alkoi”hyvin”lennonollessa jo lähti-

essä melkein kolme tuntia myöhässä

    

 

matkatovereina kollegat Mikko Lam-

pija Noora Talsi. Xamkin edustajis-

tolla gu konferenssissa kaksipaperia

 

  taiänvaikutti

vassa oli muun muassakäytännöllistä.

tietokantojenarkistointia, lohkoket-

jutekniikkaan perustuvaa säilyttämis-

tä sekä E-ark-projektin mahdolliset

jatkokuulumiset.

 

Uusi puheenjohtaja, Tanskan kan-

sallisarkiston Jan Dalsten Sorensen,  

lyistä. Täalle ChrisPole, Brigh-

toninyliopistonvarakansleri. Hän

kertoi yleisiä asioita yliopistosta,j

saon jaanyli 22 000 opiskeli-

jaa. Kampuksetsijaitsevat Brighto-

nissa, EastBournessaja Hastingsissa.

Viimeisenä hänkiitti professori Janet

Andersonia (aiemmin Delve)sekä

 

  

  

E-ark-projektia ja sentuloksia koko

Euroopanmittakaava

  

etokantojenarkistointi

Seuraavaksi Xamkindelegaatio

osallistui KeepSolutioninpitämään

tietokantojenarkistointityöpajaan —

tosin kahdella oli kahvitauosta eteen-

päin tärkeämpää tekemistä. Allekir-

joittaneelle ei tullut yllätyksenä,että

tietokantojen arkistointi perustui.

Siard 2.0:aan.Niille lukijoille, jotka

eivät Siardia vieläkääntunne, kerrot-

takoon,että se ontapa,jolla tieto-

kantavoidaan muuttaa yleisluon-

toiseen muotoon,joka onhelposti

siirrettävissä eri tietokantaohjelmien

väl hetkellä Siard tukee käy-

tännössä kaikkiayleisesti käytössä

olevia tietokantoja. Teknisesti Siard

on zip-paketti, joka pit

kansiorakenteen,jossa onotsikko-ja

sisältötiedot. Tämänvoi todentaa

helposti muuuamalla .siard päätteen

-zip pääueeksija purkamallaraken-

teen.Siard formaatista onkehitteil

myösuusi versio, mutta taaksepäin

yhteensopivuutta Siard 2.0pakettien

kanssaciuskallettu luvata.

  

 

  

  

 

  Varsinaisen konferenssiohjelman

aloitti Nina Bryant, Information

SquaredCons:

arkistoista jja tietojärvistäs ä nii-

den mahdollisesta yhdistymi

Puheenlähtökohtana oli arki

ja varmuuskopionero. Puheessa

sivuttiin myös monia muita arkis-

toinnin kannalta tärkeitä asioita

kutenverkkolevyillä olevaa raakada-

  

  

  

taa, vanhojenarkistojärjestelmien

tekohengittämis

kehnoa ymmärrystä arkistoinnis-

ta. Johtoportaan mukaanyli 80%
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tehdäänlainsäädännön pakontakia

Ninanmielestä arkistoinninpi

kuitenkinsäilyttääja saattaa käyttöön

tietoa, joka hyödyttää tulevaisuuden

senteossaja edesauttaa muun

muassatunnistamaan uusia potenti-

aalisia asiakasryhmiä.

     

 

Seuraavan monotonisenlukuesityk-

senainoajärkeväasia oli toteamus,

että tarvittaisiin yleisesti hyväksytyt

metatieto- siirtoformaatit, jotka

mahdollistaisivat ERMS(Electronic

Records Management System)jär-

jestelmien saumattoman yhteentoi-

mivuudenja tietojen helponsiirret-

  

  

Palvelutja sääntelyVirossa

 

Tuttavamme Liiwc Karpi

  

Östä kertoi palveluit

Virossa. Suuri osahallinnollisesta

tiedosta siirtyy

kauttajatästi

kee tietona eikä siis dokumentteina.

Vironkansalaisten sähköinen ID toi-

ä. Peräti

  

  

J

99% palveluista on sähköisi:

laiset luottavatniihin. Mielenkiintoi-

sena yksityiskohtana mainittakoon,

että Virossa ei ole tarpeentarjota

palvelua paperilla vaan kansalaisilta
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John Sheridan UK:nkansallisarkis-

tosta puhui keynote-puheenvuo-

rossaan vahingollisen sähköisen

arkistonluomisestaja ylläpitämi-

sestä. Lähtökohtana puheessaolivat

monet ohjeet jopa sadan vuoden

takaa: ohjeetsiitä kuinka arkistointia

pitäisi tehdä ja kuinka nämäpaperi-

maailmantoimintamallit ovat luoneet

ongelmia sähköiseenarkistointiin.

Paperiajan seulonta, kuvailu,säilytys,

yms.käytännöteivätvaintoimi ny-

kyisten sähköistenarkistojen kanssa.

Jonkin vanhanohjeistuksen mukaan

esimerkiksisotkuisen verkkolevyn

siistiminenarkistointia varten muut-

taisi alkuperäistätietoaja olisi täten

arkistointikäsityksenvastaista.

 

  

  

Kaikki verkkolevyjä penkoneet

ietävät, että kaikkeaniillä makaavaa

rojua ci todellakaan voi tunkeapitkä

aikaissäilytykseen. Toiseksi suureksi

ongelmaksiJohntotesi tiedontuot-

tajien kyvyn säilyttäätietoa edes

iin kauan, että senvoisi luovuttaa

arkistoon.Säilyttäminen kunharvoin

kuuluutiedontuottajan substanss

osaamiseen. Tähän ratkaisuna voisi

olla sähköisen kopion ottaminen

arkistoonheti kunasiakirja/doku-

mentti yms. onniin sanotussalopul-

lisessa tilassaan.

  

   

  

Lohkoketjuista

Seuraavassa kokonaisuudessa käsi-

teltiin elinkaarenhallintaa se!

köistä säilyttämistä hyödyntäenloh-

koketjutekni kkaa. Lohkoketjutek-

niikanperusteidenjälkeenpäästiin

asiaan. Lars Hansenruotsalaisesta

 

  

  

köiseensäilyttämiseenliittyvästä lais-

ta, joka ON useassa Euroopan maassa

teknologianeutraali. Laki siis mää-

rittää vaatimukset, mutta ei mediaa.

Pelkästääntällä perusteella lohkoket-

jukin on varteenotettava vaihtoehto,

jo esimerkiksi sen tarjoamanturval-

Tisuudenja autenttisuudenvuoksi.

   

Hansenmyöskin totesi, ettei kannata

vaatialainsäätäjiä muuttamaanlakeja

uudenteknologian takia, vaanpyri

käyttämäänteknologiaa siten,ettei

lakia tarvitse muuttaa.

 

AIT:n RossKingin mukaanloh-

koketju tarjoaa erinomaisenpro-

venienssinja pysyvyyden, mutta.

yksityisten lohkoketjujentapaukses-

sa hajautus voi jäädä turhanpieneksi.

Lopuksi Rosstotesi, että lohkoket-

jutekniikkaa valitessa on syytä olla

tarkkana.Jokinfirmavoi esimerkiksi

väittääomaa yksityisen lohkoket-

jun tarjoamaa tuotettaan super-

turvalliseksi, mutta Rosskehoitti.

kysymään,mitenasianvoi todentaa,

jollei ratkaisua ole testattu maailman

mittakaavassa.

  

  

Tuttavamme KuldarAss väitti ole-

vansa hermostunut,koska hänpuhui

ensimmäistä kertaa moneenvuoteen

jostain muusta kuin E-arkistaja

toisekseen, koska ei ole lohkoketju-

ammattilainen. Kuldar kertoi,että

Virossa on kokeiltu lohkoketjujajo

kolmisenvuotta. E-healthpuolella

kansallinen IT-turvamääräys vaatii

hash-ketjuja tiedon eheyden takaa-

miseen. Tässä on käytetty lohkoket-

juja, mutta ongelmaksi muodostuu

noin 40 000 uutta dokumenttiaja

noinmiljoonauutta tapahtumaan

päivässä,jotka kaikkipitää todentaa.

Kunyhdenlohkoketjunlaskenta voi

viedä pahimmillaan tunteja, on skaa-

lautuvuusongelmavalmis.

  

Virossa ongelmaonratkaistu laske-

malla hashejä hasheistä ja tekemällä

lohkoketjuv: vain ylim-

mäntasonhasheille. Virossa hyö-

dynnetäänvaltiojohdonylläpit

lohkoketjunodeverkostoaja simp-

peliä APla, jonka käyttämi!

kaikille virallisille toir

Lopuksi Kuldartotesiluottamuksen

olevan muuttuvakäsite: ensinoli

allekirjoitus, sitten hash, sitten digi-

  

   

  

taalinenallekirjoitus, nytlohkoketju

ja tulevaisuudessaluultavasti jotain

uuttaja parempaa. Arkistoinnissa IP-

paketeissa voisi lohkoketjulla korva-

ta normaalin hashin tai digitaalisen

allekirjoituksen.

Samaaasiaa käsitteli Zagrebin

yliopiston Hrvoje Stancicin puhe,

joka pohjautui interPAREStrust

hankkeessatehtävään tutkimukseen

digitaalisenallekirjoituksen tallen-

tamisesta. Ongelmadigitaalisten

allekirjoitusten kanssa on voimassa-

oloaika, joka yleisesti onvain yhdestä

kahteenvuotta. Toinen ongelma on

erinäiset käytännöt ja teknologiat

allekirjoituksessa. Ehdotettu ratkai-

su on tallentaa digitaalisenallekirjoi-

tuksenvalidointitieto lohkoketjuun

allekirjoitusvaiheessa,jolloin itse

allekirjoitusta ei enää tarvittaisi. Lo-

puksiStancic ehdotti, että luotettavat

toimijat (lue: arkistot) perustaisivat

luottoketjun nodeineen,jotka var-

mentaisivattoisiaan.

  

Esitystenjälkeen oli vuorossa lohko-

ketjupaneeli. Muitajärkeviä kysy-

myksiä ciallekirjoittaneen mielestä

esiintynyt kuin ”kuinka oikeustulla

unohdetuksitoteutuu lohkoketju-

tekniikkaa hyödynnettäessä”. Kuldar

totesi yksiselitteisesti,että sellaista

materiaalia,jossa voitulla vastaan

oikeustulla unohdetuksi,eilaiteta

lohkoketjuun. Lohkoketjutekniik-

kaa tuntemattomille mainittakoon,

että ketjua muutettaessa kohdasta X,

kaikkituon kohdanjälkeiset pisteet

muuttuvatepätosiksi,ellei niitä kaik-

kia lasketa uudelleen. Käytännössä

tämäketjujen uudelleenlaskenta on

kuitenkin mahdotonta.

 

  

Sähköpostien arkistointia

Päi einen sessiooli otsikoitu

uusiksi lähestymistavoiksitiedon-

hallintaan.Sisältö koostui kuitenkin

vanhoista perusongelmista:tärke
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tietoa useissaeri järjestelmi:

muutosvastarinta työntekijöiden

keskuudessa,ITja business eivät

keskustele, suurempitietomäärä tuo

suuremmattietovuodot, tiedon arvo

eiole vakio, automaattisen luoki

telun ongelmatjne. Tartunnäist

tarkemminautomaattiseen luokit-

teluun, jostaJames Lappinkertoi.

 

  

 

hallintajärjestelmään. Lähtötilan-

teessa hänen konsultoimansafirman

   

  

  

my!nühenkilöstö n oli itse lisänä

 

jestelmään. Tilanne-

kartoituksenaikanatyöntekijöiden

piti sähköpostinlähetettyään vastata.

kseen, oliko kyseessäliike-

   

 

ttyv

imäärin 22 viestiä päivässä

etoimintaan.Jotain oli siis

Lappinkertoi algoritminsa tarkkuu-

den olevan 99,9 % henkilökohtais-

ten sähköpostien seulonnassa. Bu-

sinesshenkilöiden mielestä tämä oli

 

loistava saavutus, mutta riskienhal-

lintahenkilösti äki asian toisin 00

 

telmään -> yli 1500 henkilökohtaista

sähköpostia vuodessapäätyisi asian-

hallintajirjestel

 

FAIL

 

/2017

 

Seuraavaksi puhe kääntyi poliittisesti

arkoihinsähköposteihinja sitten

mielipiteitä sisältäviin sähköpostei-

hin. Kokocaseoli todennäköisesti

fiktiivinen, mutta se kertoo erittäin

hyvin näkökulmienerot. Jos on

pienikin mahdollisuusvirheeseen,

mitään eitapahdu,koska pelätään

mahdollisia sanktioita. Tästä ajat-

telutavastapit

junnaammekaikki paikoillaan.

Xamk:n esitykset

   

Viimeinen mainitsemisenarvoinen

puheenvuoro ennen Xamkkilaisten

esityksia oli E-arkinjälkimainingit

ja tulevaisuuden näkymät. Puhujat

olivat vanhoja tuttuja E-arkin parissa

hääränneitä henki E-ark ei ole

kuulemamme mukaanprojekti,joka

loppuessaankatoaa, vaan monet

E-arkin aikana kehitetyt toiminnot

ja palvelut ovatjääneetkäyttö n ja

  

   

  

  

 

  

 

onkin ensiarvoisentärke:

yhteensopivuustyökalujenvälillä.

Tämän yhteensopiviuuden pohja-

naovat määritelmät j

standardeja onkin asetettu vaalimaan

DAS (Digital Archiving Standards)

board. Rahoituksenjatkosta on neu-

voteltu muun muassa CEFbuilding

blocks ohjelmankanssa(tarkemmin

sanottuna CEFdigital ohjelma).

Nä

 

lä näkymin sähköinenarkistointi

see mukaan 01/2018 alkavalle

toimintakaudelle, muttatäyttä var-

ei vieläole.

 

  

Xamkindelegaatilla oli

konferenssissakaksiesitystä.

Ensinkansalaisarkiston

ideologisesta näkökulmastaja

MyData-periaatteesta kertoivat

Talsi & Lampi, n jälkeen

allekirjoittanut kertoi hieman

tarkemminteknisestä taustasta

sekä muutamista toiminnoista,joita

kansalaisarkistoononjo integroitu

tai tullaan integroimaan. Näistä

mainittakoonFailissa aiemminkin

esitelty sähköpostikonversio,

automaattinen PDF-tiedostojen

pilkonta sekä automaattinen OC-

tunnistus sellaiselle materiaalille,

jossakyseistä tekstitietoaci ole.

  

Loppukaneettina totean,että niinkin

Ppieni” tutkimuslaitos kuin CERN

käyttää asianhallintajärjestelmä-

nään Alfresconilmaista community

editionia. Eli aina ei siis ole tarpeen

maksaa kaupallisista tuotteista vaan

ilmaisellakin pärjää,jos onitsellään

kykyäja tahtoa muokatatoiminnalli-

suuksiasopivaksi.

  

Seuraava DLMForum

mukaan,koskaenää ci voi

matkakustannuksiakaan pi

esteenä.

 


