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TIIVISTELMA 

Kivento, A. & Valta, A. 1988. Uudet menetelmat kirjastois
sa ja tietopalveluissa. Tampere, Tampereen teknillinen 

korkeakoulu, Kirjasto, Tiedote 4. 56 s. 

Tutkimuksessa selvitettiin kirjasto- ja tietopalvelualan 

innovatiivista toimintaa, lahinna uuden viestintatekniikan 

tarjoamia mahdollisuuksia kehittaa palveluja ja tuotteita. 

Alan kirjallisuus selvitettiin tietokantojen ja tiivistel 

ma- seka viitetietojulkaisujen avulla. Lisaksi pyrittiin 

saamaan mukaan uudet projektit esite- ja kokousaineistois

tao Naista kerattiin valikoiden raporttiin laaja kirjalli 

suusluettelo. 

Tutkimus on tehty korkeakoulukirjastojen nak5kannalta, 
kuitenkin ottaen huomioon koko kirjasto- ja tietopalvelua

lao Erityisen kiinnostuksen kohteena ovat olleet ne sovel

lukset, joissa on tutkittu ja kokeiltu kirjastojen, tieto

palveluiden ja kayttajien yhteisty5jarjestelmia. Naissa on 

usein kehitetty uudenlaisia ty5asemia, joiden avulla on 

luotu helpot ja katevat yhteydet kaytettavissa oleviin 

tiedostoihin ja palveluihin. Integroituihin kirjastojar

jestelmiin liittyvat sovellukset on jatetty vain parin 

esimerkin varaan. Uudet tiedon talletus- ja jakelumenetel

mat antavat kirjastoille paremmat mahdollisuudet tarjota 

asiakkaille tietoa, samalla my5s tarjottavan tiedon maara 

moninkertaistuu. 

Projektiin liittyi my5s aSiantuntijakokous, joka pidettiin 

8.12.1987. Kokouksessa tarkasteltiin tutkimuksessa l5ydet

tyja eSimerkkeja, joiden merkitysta ja mahdollisuuksia 

kirjasto- ja tietopalvelualalla ryhma arvioi. Suomessa tu

lisi lahiajan kehittamiskohteiksi naiden asiantuntijoiden 

mukaan valita joko optiseen tiedontallennukseen tai kol

menkeskeiseen tietoliikenteeseen liittyvat sovellukset. 
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ALKULAUSE 

Tekniikan kehityksen myota on myos kirjastoissa ja tieto
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jotka muuttavat perinteisen kirjastotyon aivan uudenlai

seksi. 

Tama Tieteellisen informoinnin neuvoston rahoittama tyo on 

tehty Tampereen teknillisen korkeakoulun kirjastossa ke

salla 1987. Projektinjohtajana on toiminut dipl.ins. Arja 

Valta. 

Uusien menetelmien arviointiin kutsuttiin koolle asiantun

tijakokous, johon osallistuivat fil.tri Pirkko Eskola Val

tion teknillisesta tutkimuskeskuksesta, dipl.ins. Arja

Riitta Haarala ja tekn.tri Juha Heinanen Tampereen teknil 

lisesta korkeakoulusta, dipl.ins. Heli Jyrkonen Yhtyneilta 

Paperitehtailta ja fil.tri Marjatta Okko Tampereen ylio

pistosta. Asiantuntijakokoukseen osallistuneita kiitamme 

arvokkaista ja avartavista mielipiteista, jotka auttoivat 

tutkimusaineiston lopullisessa kasittelyssa. 

Erityisesti haluamme kiittaa dipl.ins. Arja-Riitta Haara

laa asiantuntevista neuvoista ja innostavasta suhtautumi

sesta tyohomme. Kiitokset myos hum.kand. Marjatta Manner

suolle, joka avusti raportin laatimisessa. 

Hervannassa 30.12.1987 

Anne Kivento Arja Valta 
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JOHDANTO 

Taman kirjallisuuteen perustuvan tutkimuksen tarkoituksena 
oli selvittaa kirjastojen ja tietopalvelujen uusia ulottu
vuuksia ja menetelmia, lahinna alan innovatiivista toimin
taa. Uudet viestintatekniikat ovat avanneet mahdollisuuk

sia kehittaa palveluja ja tuotteita, joita kartoitettiin 

tassa tutkimuksessa. 

Korkeakouluissa kirjastojen ja tietopalveluiden kayttajat 
ovat tottuneet kayttamaan uutta tekniikkaa paivittaisessa 

tyossaan. Esimerkiksi mikrotietokoneet ja tekstinkasitte

lyjarjestelmat ovat yleistyneet varsin nopeasti. Myos 

elektronisen postin kaytto korkeakoulujen sisalla on viime 
aikoina kasvanut voimakkaasti. Tietokonelukutaitoa pide
taan ikaankuin yleisvaatimuksena siina missa lukutaitoa

kin. Runsaat kymmenen vuotta sitten tullut suorakayttoinen 

tietokantojen hakumahdollisuus on yleisesti tiedossa, 
vaikkakaan se ei ole viela yhta yleisesti kaytossa. Kir

jastot ovat myos usein panneet luettelonsa tietokoneella 

haettavaksi. Kayttajat ovat kuitenkin tottuneet yllattavan 
nopeasti naiden uusien menetelmien kayttoon. Nain on var
sinkin teknistieteellisilla aloilla. 

Tietokoneen kayttoonoton ja jarjestelmien yleistyessa 

muillakin aloilla ollaan siirtymassa sahkoiseen aikakau

teen, joka antaa kirjastoille uusia mahdollisuuksia. Tama 

ei tarkoita sita, etta kirjan asema jollain tavoin olisi 
vaakalaudalla. Kulttuurimme on hyvin kirjasidonnainen, jo

pa sahkoista tietolahdetta ajatellaan usein kirjamuotoise

na. Tietyntyyppiset tietolahteet, kuten taulukkoteokset ja 

tiivistelmajulkaisut, sopivat kuitenkin pal jon paremmin 

sahkoiselle valineelle. Haku niista helpottuu huomattavas

ti. Suuri vaara lienee kuitenkin siina, etta emme ole tar
peeksi innovatiivisia uusia menetelmia ja tuotteita kayt

toon otettaessa ja pitaydymme liiaksi vanhaan. Tama on 

usein mainittu syyksi kirjastoluetteloiden ongelmiin. Teh
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tiinko liian nopeasti ja liian tiukka korttipohjaan perus

tuva kansainvalinen standardi? 

Kirjastot, etenkin korkeakouluissa, ovat voineet laajentaa 

toimintaansa maksullisen palvelun puolella. Sen myota kir

jastot ovat voineet lisata palvelujaan yha enemman ulko

puolisille asiakkaille. Samalla on myos avautunut mahdol

lisuus uudenlaisiin palveluihin, joihin muuten ei olisi 

ollut varaa. Juuri talla tavalla esimerkiksi saatiin suo

rakayttoiset hakujarjestelmat laajalti kayttoon. 

Edella mainituista syista tutkimus tehtiin korkeakoulukir

jastojen nakokannalta, kuitenkin ottaen huomioon koko kir

jasto- ja tietopalveluala. 

Erityisen kiinnostuksen kohteena olivat ne sovellukset, 

joissa on tutkittu ja kokeiltu kirjastojen, tietopalvelui

den ja kayttajien yhteistyoverkkoja. Naissa on usein kehi

tetty uudenlaisia tyoasemia tai ohjelmistoja, joiden avul

la on luotu helpot ja katevat yhteydet kaytettavissa ole

viin tiedostoihin ja palveluihin. Samoin kokoelmat ja nii

den uusi luonne on ollut kiinnostuksen kohteena, joskin 

siita on ollut hyvin vahan tietoa saatavissa. Jonkin ver

ran on otettu mukaan myos integroituja kirjastojarjestel

mia, mutta vain esimerkinomaisesti. Tutkimuksessa ei ole 

ollut tarkoitus lahemmin lahtea tarkastelemaan tata laajaa 

kenttaa, josta Suomessakin tehdaan keskitetty ratkaisu. 
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TULEVAISUUDENNAKYMIA 

Tiedon valityksen oleellinen parantuminen antaa voimakkaan 

kehityssysayksen siirryttaessa tietoyhteiskuntaan (Raikko

nen 1987). Tahan ensimmaiseen kehityssysaykseen sisaltyy 
sanoman valitys eri muodoissaan 


tietokanta- ja teletietopalvelut 


tiedonhakupalvelut 

sahkoiset maksupalvelut ja 


lippujen tilauspalvelut. 


Naita palveluja on jo yleisesti saatavissa. Palvelujen ja 

kayttajien maaraa lisaavat nopeat vaylat ja kotimikrot. 

Oleellista on, etta tiedon vaihto reaaliaikaistuu. 

Kuvan kasittelyn mukaantulo aiheuttaa toisen kehityssy

sayksen, jonka pioneerivaihe on juuri menossa. Tahan kuu

luvat 
monipalveluverkot (ISDN) 1990-vaihteessa ja 
elektroninen julkaisutoiminta. 

Tietotekniikan kayttoalueita 1990-1uvulla on kuvaillut 

Nikulainen (1986). Talloin on mahdollista saada yhteydet 

televerkon valityksella mm. 

varausjarjestelmiin 


lehtitaloon 

tietopankkiin 


tietopalveluun 


ATK-palveluyritykseen ja 

pankkiin. 


Eri viestintamuodot yhdistava monipalveluverkko (ISDN) on 
tulossa ajankohtaiseksi organisaation sisaisessa informaa
tiostrategiassa. 

Digitaalisen puhelinvaihteen kehitys mahdollistaa paikal

lisverkot (LAN) ja koko yrityksen kattavan laajan puhe/da
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ta-verkon (WAN). Etuja ovat pienemmat kaapelointikustan
nukset, yksinkertaiset laitteiden siirrot ja muutokset, 

verkkotason kustannussaastot, valintaiset yhteydet koko 

organisaation kattavaan verkkoon ja yleiseen puhelinverk

koon seka tulevaisuuden monipalveluverkkoon (ISDN). Hait 

toja ovat dataliittymien korkea hinta ja epastandardit 
ratkaisut. 

Laitesiirrot ovat helppoja ja sanomanvalitys voidaan hoi

taa edullisemmin tekstiviestintana lisaamalla tietokonee
seen elektronisen postin toteuttava ohjelmisto. Digitaali 

set puhelinvaihteet eivat ole viela kyllin kypsia ollak

seen yleisratkaisu. 

Sormunen ja Seppala (1985) ovat tarkastelleet tiedon tuo

tannon, julkaisemisen, valittamisen ja kayton kehitystren

deja FAR-menetelman (Field Anomaly Relaxation) avulla. He 

toteavat, etta tiedonhakujarjestelmien, tietoliikenneverk

kojen ym. teknisten perusvalineiden kehittaminen tapahtuu 
viela suunnittelemattomasti, vailla selkeaa tavoitetta. 
Suomessa panostetaan jo tietotekniikkaan, mutta lahinna 

alan tarpeista lahtien. Edelleen he toteavat, etta tieto

palvelusektorin omat tarpeet olisi saatava sisallytettya 

laajempiin yhteyksiin. 

Otto ter Haarin (in: Fjallbrant 1985) mukaan tulevaisuutta 
ovat 

elektroninen posti ja julkaiseminen 

paikallisverkot (LAN) 

laserlevyt ja -tulostimet 

valikoidut online-palvelut julkaisujen kannalta. 

Cuadra (1987) mainitsee tulevaisuuden asioina onlineyh
teyksien lisaantymisen ja yhdyskaytavien (gateways) merki

tyksen. Optisia levyja (CD-ROM) han pitaa merkittavina. 

Organisaation sisaisten tietokantojen hallinta on myos 
eras tulevaisuuden painopistealue. 
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ASIANTUNTIJAKOKOUS 

Projektisuunnitelman mukainen asiantuntijakokous pidettiin 

Tampereen teknillisen korkeakoulun kirjastossa 8. joulu

kuuta 1987. 

Asiantuntijoiksi oli kutsuttu seuraavat henkilot: 

Osastopaallikko Pirkko Eskola, VTT Informaatiopalvelu 

Kirjastonjohtaja Arja-Riitta Haarala, Tampereen tek

nillinen korkeakoulu 

Vs.professori Juha Heinanen, Tampereen teknillinen 

korkeakoulu 

Informaatikko Heli Jyrkonen, Yhtyneet Paperitehtaat 

Professori Marjatta Okko, Tampereen yliopisto. 

Kokouksessa olivat lasna myos projektinjohtaja, informaa

tikko Arja Valta ja projektiin palkattu tutkija Anne Ki

vento. 

Kokouksessa arvioitiin tutkimuksessa lapikaydysta aineis

tosta valittuja yhtatoista hanketta, joista tehdyt parin 

sivun pituiset kuvaukset lahetettiin asiantuntijoille etu

kateen. Seuraavassa on luettelo hankkeista siina jarjes

tyksessa kuin ne kasiteltiin kokouksessa. 

Taulukko 1: Kokouksessa arvioidut hankkeet 

Canadian library and information network, National 

Library of Canada (NLC), (Durance 1985) 

Linked systems project (LSP), useita kirjastoja, (Mc

Callum 1985, Prytherch 1987 s.471) 

JANET (Joint academic network), (Holligan 1986) 
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Project Quartet, (Clarke 1986) 


Maggie's Place III, Pikes Peak Library, (Dowlin 1985) 


Maatalousvideotex-kokeilu (VIPYKE), (Anon. 1987c) 


Three-party data communications, (Trautman 1985 ja 


1987) 


The British Library's compact disc experiment, (Clar


ke 1986) 


Supermap. Amic. (Schauder 1987) 


Domesday, (Lee 1987) 


CD-ROM OPAC, (Neubauer 1987) 


Ensimmaiset kolme hanketta liittyvat yleisiin verkkorat

kaisuihin. Ne otettiin tarkasteluun mukaan, jotta nahtai

siin mita kirjastojen toimintaan liityvia sovelluksia nii 
hin sisaltyy. 

Asiakkaiden kayttoon tarkoitettuja palveluja ovat erilai 

set kayttajaliitynnat kirjastoon ja sen kokoelmiin. Tassa 

yhteydessa tulevat mukaan erilaiset tiedonsiirtomenetelmat 

ja -ratkaisut. Hankkeista tahan ryhmaan kuuluvat Quartet, 

Maggie's Place ja maatalousvideotex -kokeilu. 

Toinen ryhma asiakkaille tarkoitettuja palveluja ovat uu

dessa muodossa olevat kokoelmat, esim. levykkeet ja CD-le

vyt, joilla on jo olemassa monenlaista tietoa. Nelja vii 
meista hanketta liittyvat kokoelmiin ja niiden kayttoon. 

Trautmanin hanke on laiteratkaisu, jolla paastaan kolmen

keskeiseen tietokoneviestintaan. 
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3.1 Asiantuntijakokouksen kommentteja 

Suomessa ollaan kirjastojarjestelman suhteen tekemassa 
ratkaisua. Tieteelliset kirjastot ottavat vahitellen kayt

toon intergroidun kirjastojarjestelman viiden vuoden si 

salla. Pienten kirjastojen mukaantulon todettiin kestavan 
viela kauemmin. Tasta syysta Suomessakin kannattaa harkita 
erilaisia valivaiheen ratkaisuja ennen varsinaiseen kir

jastojarjestelmaan siirtymista. Uudelta valittavalta jar

jestelmalta toivottiin joustavuutta ja mukautumiskykya 

vaihteleviin tilanteisiin. 

Videotex- eli teletietopalvelu kiinnosti asiantuntijoita 
ja se koettiin kirjastoon sopivaksi palveluksi, erityises

ti asiakaskayttoon. Sita voidaan kayttaa myos yhdyskayta

vana tiedonhakujarjestelmiin. Talla hetkella posti- ja te

lelaitoksen videotexin kautta on kaytettavissa mm. Teknil 
lisen korkeakoulun TENTTU-tietokanta. Ammattilaiskayttoon 

teletietopalvelut ovat hitaita ja lisaksi tiedon taltioin
ti on erittain vaikeaa, koska se ei toimi ASClI-koodisena. 

Kirjastopalvelujen ilmaisperiaatteesta haluttiin pitaa 

kiinni, joskin se saattaa vaikeuttaa joidenkin uusien me

netelmien ja palvelujen kayttoonottoa. Esimerkkina otet

tiin esille asiakkaiden tekemat tiedonhaut, jotka saatta

vat tulIa hyvinkin kalliiksi kirjastolle. Toisaalta laki 
maksullisesta palvelutoiminnasta velvoittaa tieteelliset 

kirjastot perimaan ulkopuolisille tarjotuista palveluista 

maksun. Yleisten kirjastojen puolella sensijaan palvelut 

tulee tarjota maksuttomasti asiakkaalle. 

Elektroninen julkaiseminen katsottiin tarkeaksi alueeksi 
kirjastojen kannalta, koska se ilmeisesti tulee lisaanty

maan voimakkaasti tulevaisuudessa. Jo nyt esimerkiksi ym

paristoon liittyva tieto on siirtymassa sahkoiselle vali 
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neelle. Suuri osa kasikirjoituksista on myos jo sahkoises

sa muodossa ja vain jakelu tapahtuu perinteisesti. 

Trautmanin laiteratkaisun katsottiin sopivan etaisinfor

maatikkopalveluun. Talloin kayttajina voisivat olla myos 

yritykset. Toisaalta informaatikko voitaisiin kutsua kon

sultiksi haun aikana. Haittana olisi, etta haun pituus 

kasvaisi ja mikali tietokanta olisi aikaveloitteinen, myos 

hakukustannukset nousisivat. 
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TELEPALVELUT 

Te1epa1ve1ujen yhteydessa kaytetaan usein termia te1ema

tiikka. Te1ematiika11a tarkoitetaan tietokoneavusteista 

tekstiviestintaa, jonka avu11a voidaan siirtaa tekstia, 
grafiikkaa, kuvia ja jopa 1yhyita aaniviesteja. Sana tele
matiikka on peraisin Ranskasta, jossa aloitettiin jo vuo

sikymmen sitten voimakas te1ematiikan tuotekehitys (Anon. 

1987e). 

Uudet tekniikat ovat mahdollistaneet uusia telepalveluita. 

Naita otetaan kayttoon eri maissa. Taval1isten puhe1in- ja 

datasiirron seka te1eksin, te1etekstin ja telekopion 1i

saksi on ja10stettuja pa1ve1uja. Niihin 1asketaan kuu1u

viksi te1etieto- ja sanomanvalityspa1ve1ut seka pa1ve1u

verkot. Sanomanvalitys eli elektroninen posti on laajene

massa nopeasti. Se 1isaa merkittavasti pa1veluiden tavoi

tettavuutta. Te1epuolel1a palveluverkko (Value Added Net
work eli VAN) on uusi nopeasti yleistyva palvelutyyppi. 
Sen valityksella saataviin palveluihin kuuluvat organisaa

tioiden valisen tiedonsiirron palvelut, sanomanvalitys, 
yhdyskaytavapalve1ut, verkon hallintapalvelut seka muun

nos- ja sovituspalvelut. Se on laajenemassa voimakkaasti 

Suomessa. (Marttila 1987). 

CeBIT-messuilla (Anon. 1987d) esiteltiin X.400-sanomanva
1itysohje1mat, joi1la voidaan toteuttaa e1ektronisen pos

tin siirto eri tietokonejarjeste1mien va1illa. X.400-jar

jestelma mahdollistaa viestien siirron myos sellaisten oh

jelmistojen vali11a, jotka eivat aikaisemmin ole voineet 

olla siirtoyhteydessa keskenaan (Anon. 1987e). 

Suomessa yleisia sanomanvalityspalveluja ovat ELISA, joka 

on a1ueellisten puhe1inlaitosten pa1velu seka Posti- ja 

te1e1aitoksen syksy1la 1987 koekayttoon ottama X.400-sano

manvalitysjarjestelma, Telebox. Telebox-palvelu esiteltiin 

te1eviestintaseminaarissa LINK 87 -messujen yhteydessa. 
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Tilaisuudessa puhuneen paajohtaja Pekka Tarjanteen mukaan 

telematiikan merkitysta ei voida yliarvioida. Esimerkiksi 

yritykset kayttavat nykyaan laajasti paatelaitetelematii 
kan palveluja, kuten telekopiota ja teleteksia. Sensijaan 

verkkolaitetelematiikka on vasta tulossa yrityksiin (Anon. 

1987e). Esimerkit talta alalta ovat yrityksista, mutta on 

odotettavissa, etta telematiikka eri muodoissaan tulee li 

saantymaan myos kirjastoissa. 

Telematiikan ja monipalveluverkon valisia yhteyksia voi
daan kuvata kuvassa 1 eSitetylla tavalla. 

PUHE TEKSTI 

(puhelin) (teleksi) 

alue-adde aatelaite erkko
services elematiikka telematiikk 

ISDN 

Kuva 1: Telematiikka ja monipalveluverkko (ISDN). 

Yhdysvaltain tieteellisten kirjastojen Systems and Proce

dures Exchange Centerin uutislehtisen (Hoyt 1984) mukaan 

useat kirjastot kokeilevat elektronista postia kaukopalve
lutarkoituksiin. Tiedonhakujarjestelmissa elektronista 

postia on voitu kayttaa jo pitkaan muun muassa julkaisujen 

I 
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tilaamiseen ja viestien lahettamiseen. Pohjoismaissa ko

keiltiin vuosikymmenen vaihteessa uutislehden Extemplo 

toimittamista kayttaen avuksi elektronista postia. 

Infobase-messuilla (Anon. 1987j) Deutsche Bundespost esit 
teli oman Teleboxinsa. Se on monen kayttajan ymparistoon 
tarkoitettu toimiston asiakirjojen tallennusarkkitehtuuri. 
Messujen X.400-demo oli usean toimittajan yhteistyo. IBM 

on jaanyt pois tasta yhteistyosta, heilla on omia X.400:aa 

vastaavia jarjestelmia. 

ADVOCNET (An electronic mail system linking adult, 


vocational and technical education): elektronisen 


postin kayttoon ja verkkoratkaisuihin liityva projek


ti (Budke 1985). 

Kaytossa on ITT Dialcom-jarjestelma, jonka ominai

suuksia ovat 


elektroninen posti 

tekstinkasittelymahdollisuus ennen postitusta 

teleksilaitteet 
elektroninen painatus yms. 

elektroniset julkaisut, "lehdet " (electronic 
bulletin board). 

Kokeilussa on ollut mukana rajattu kayttajaryhma, ai 

kuiskoulutettavat teknisissa oppilaitoksissa. 

EDIS (Electronically distributed information system): 


integroi aani/data-teleneuvotteluja elektronisen pos


tin avulla. (Birks & Towaij 1985) 


On usean kayttajan jarjestelma, jossa on kolme eri 

laista yhteysmahdollisuutta, spesialisti-loppukaytta


ja -yhteys, tekstikyselyt ja automaattinen kysely 
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-yhteys. 

Spesia1isti-1oppukayttaja -yhteys on ko1menkeskeiseen 


tietokoneviestintaan 1iittyva ohje1mistoratkaisu, 


jossa asiakas on yhteydessa informaatikkoon, jolla on 


yhteydet eri tietokantoihin. Asiakkaan kanssa tehdyn 


haun viitteet ta1lennetaan tiedostoksi, jota asiakas 


voi myohemmin selata. Tasta tiedostosta asiakas voi 


valita haluamansa viitteet tarkastettaviksi kirjaston 


luetteloista. Tama tapahtuu lahettamalla haluttu vii 


te elektronisen postin avulla takaisin kirjaston tie

tokoneeseen. 


Appleyard (in: Fjallbrant 1985) mainitsee kaksi projektia, 

joissa tutkitaan tulevaisuuden palveluja. Nama ovat Euroo

pan yhteison (EC) kaynnistamat APOLLO ja DOCDEL projektit. 

Naissa projekteissa on kokeiltu satelliittivalitteista 

tiedonsiirtoa. Tarkoituksena on ollut siirtaa suuria maa

ria tekstia paikasta toiseen. Korvaavat tekniikat, mm. 

neljannen ryhman telekopiolaitteet, ovat tehneet satel 

liittivalitteisen tiedonsiirron taloudellisesti lahes kan

nattamattomaksi. IFLAn kokouksessa Brightonissa kesalla 

1987 esiteltiin neljannen ryhman telekopiolaitteita Bri

tish Libraryn osastolla. 

DOCDEL (Document Delivery), jossa kehitetaan ja edis

tetaan uusien elektronisten jarjestelmien kayttoa do

kumenttien jakelussa ja elektronisessa julkaisutoi

minnassa. 

Tutkimusohjelma aloitettiin Euroopan yhteison piiris

sa vuonna 1982. Ohjelmaan liittyy useita erillispro

jekteja, jotka liittyvat seka laitteisiin etta palve
luihin. Ohjelma jatkuu DOCDEL 2 -nimisena. 
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APOLLO (Article Procurement with Online Local Orde

ring), kasittelee Docdelin ulkopuolelle jaavia asioi

tao APOLLO-ohjelman tavoitteena on paasta satelliit 
tien avulla tapahtuvaan dokumenttien valitykseen Lan

si-Euroopassa. 

JANET, ISO-BRITANNIA (Holligan 1986) 

yliopistojen yhteinen tietoverkko, kirjastot kaytta

jina laskentakeskusten kautta, OSI 


Janet on yliopistojen ja korkeakoulujen valinen tie


toverkko Iso-Britanniassa. Kirjastot ovat verkon 


kayttajia laskentakeskusten kautta. Tilanne vastaa 


Funetia, joskin verkon tekninen ratkaisu eroaa Fune

tista. 


Janetin kaytosta tehdyssa selvityksessa tarkasteltiin ver

kon kehitysmahdollisuuksia ja uusia palvelumahdollisuuksia 
kuuden yliopiston ja kahden korkeakoulun kokemusten perus

teella (Holligan 1986). 

Ei-ammattilaisten mahdollisuuksiin kayttaa tietoliiken

neyhteyksia vaikuttavat monet seikat: 

Kayttomahdollisuudet ovat riittamattomat. Laitteisto
ja on parannettava. Henkilokuntaa ei ole riittavasti 

koulutukseen ja neuvontaan. 

Kansalliset periaatteet tietokonevalitteisessa yhtey

denpidossa puuttuvat. Miten kaytannot patevat esim. 
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elektroniseen postiin ja tietokoneneuvotteluihin. 

Verkkopalvelujen tarkempi esittely tarvitaan varrnis

tamaan niiden tehokasta kayttoa/ erityisesti uusien 

palveluiden yhteydessa. 

Paatteita ei ole riittavasti. Se estaa verkkoihin pe
rustuvien palveluiden kayttoa/ kuten asiakaspaatteet 

online -luetteloihin. 

Verkkoihin liittyvat taloudelliset kysyrnykset ovat 

ratkaisematta. 

Tietoliikennekeskusten vaikutukset ja yleinen tieto

1iikenneverkkojen hallinta ovat myos merkittavia te

kijoita r jotka vaikuttavat kayttoon. 

Tietoverkkojen kaytto jakaantui kuuteen ryhrnaan: 

paasy kansal1iseen tietokonekeskukseen 
tietojen jakelu toimipisteiden valilla 
ohjelmistojen jakelu 

hajautetun tutkimuksen yhteistyo 

tietokantojen kaytto ja 

henkiloiden valinen yhteydenotto r esim. elektroninen 

postir neuvottelut. 

Vuorovaikutteista tietoverkkoa kaytetaan online -yhteyk

sissa ja ei-vuorovaikutteista tietoverkkoa rnrn. tiedostojen 

siirtoon. 

Iso-Britanniassa kirjastot kehittavat koko ajan omia pal

veluitaan. Kirjahankinnat tehtiin usein verkkojen avulla. 

Kirjastoissa oli kuitenkin omat kirjastojarjestelmat. 

Usein naissa kirjastoissa kaytettiin GEAC-jarjestelmaa. 

Jossain maarin myos kaytettiin videotexia, koska se on hy
vin laaja Englannissa ja siina on monia kirjastoillekin 
sopivia pa1veluita. 
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5 1NTEGR01DUT YHTE1SHANKKEET 

5.1 OS1-standardit 

OS1-malli on kansainvalisen standardointijarjeston 1SO:n 
malli avointen jarjestelmien yhteenliittamiseksi. Mallin 

kehittaminen aloitettiin 1970-luvun lopulla. OS1-malli 

maaritellaan standardeissa, jotka on jaettu kahteen ta

soon. Puitestandardit maarittelevat yleiset puitteet var
sinaisille standardeille, joiden teko on viela kesken. 
Kirjastosovelluksien standardien laatimiseen on oma tyo
ryhmansa OS1ssa. 

OS1-malli maarittelee jarjestelmille seitseman hierarkia

tasoa eli kerrosta, niiden rajapinnat ja alemman tason la

hinna ylemmalle tarjoamat palvelut, jotka ovat toisistaan 
mahdollisimman riippumattomia. Mallin kuusi alinta tasoa 

ovat riippumattomia siirrettavasta tiedosta. Ylin eli 
seitsemas taso on kayttajaa lahinna. Seitsemannella tasol

la jarjestelmat suunnitellaan erikseen kullekin sovelluk

selle. OS1 on kaytettavista laitteistoista ja ohjelmis

toista riippumaton (Durance 1985 ja Peltonen & Nykanen 

1986). 

OS1-mallin tarkoituksena on luoda jarjestelmille sellaiset 
yleiset puitteet, etta mallin mukaiset jarjestelmat ovat 

helposti yhteen liitettavissa. Alimmilla tasoilla malli 

koskee tiedonsiirtoa, kahdella ylimmalla tasolla myos yh
teyskumppaneiden yhteista kielta yleensa, tiedon esitysta

van ja sovellusten yhteenliittamisen osalta (peltonen & 

Nykanen 1986). Kuvassa 2 on esitetty OS1-mallin tasoraken

ne, johon tekstissa viitataan myohemmin eri hankkeiden yh
teydessa. 
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7 Sove11us1iitanta 1. sove11uskerros 

6 Esitystapa 1. esityskerros 

5 Yhteysjakso- 1. yhteystapahtuma- 1. 

tokerros 
istun

4 Ku1jetuskerros 

3 verkkokerros 

2 Siirtoyhteys 1. siirtokerros 

1 Fyysinen kerros 1. peruskerros 

Kuva 2. OSI-ma11in tasot eli kerrokset. 

5.2 Usean kirjaston integroidut yhteishankkeet 

Kirjasto- ja tietopa1veluiden yhteydessa integroidui1la 

ratkaisuilla tarkoitetaan palveluita, joiden tuottamises

sa, yllapitamisessa ja kaytossa kaytetaan hyvaksi monen

laista laitetekniikkaa, eri muodoissa olevaa tietoa, uusia 

tietoliikenneratkaisuja ja muita palvelumahdo11isuuksia. 

QUARTET, ISO-BRITANNIA (Clarke 1986) 

Project Quartet on ne1jan eng1antilaisen y1iopiston 

yhteinen tutkimusohjelma. Yliopistot ovat Birmingham 

University, Hatfield Polytechnic, Loughborough Uni

versity of Technology ja University College London. 
Tavoitteena on nopeuttaa ja tehostaa tiedonvaihtoa 
tutkimusyhteisojen va1il1a. Projekti a1koi 1986 ja 
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kestaa kolme vuotta. Birminghamissa erikoistutaan 

tietokonekokouksiin, Hatfieldissa CD-ROM -sovellutuk
siin, Lontoossa dokumenttien siirtoon ja Loughbo
roughssa hypertekstiin ja kayttajatutkimuksiin. 

Neljan vuoden hankkeen kustannukset ovat 794 000 pun

taa. Rahoituksesta huolehtii British Library. Projek

tin kulut ovat kuudennes British Libraryn R & DD:n 

tutkimusbudjetista vuosina 1986-88. 

Projekti pyrkii yhdistamaan helposti liitettavat tie
tovarastot ja yhteydenottojarjestelmat (tietoliiken

neverkot, massamuistit ja haut ja kuvatekniikat). 

Elektronisia tyoasemia kehittamalla saadaan paasy 

suuriin tietovarastoihin ja yhteydenottomahdollisuu

det muihin tutkijoihin. Kustantajat ovat kiinnostu

neet kehittamaan palvelutoimintaa kustantajien ja 

kirjoittajien valilla. 

Tarkoituksena on kehittaa koelaitteita, joilla de

monstroidaan ja evalvoidaan tiedonvalitysta uuden 

teknologian avulla ja nimenomaan kayttaen hyvaksi 

OSI-kaytantoja. Quartet-projektissa tutkitaan elekt
ronisen tiedonvalityksen, tietokonekonferenssien, 
tietokantayhteyksien ja dokumenttien valityksen va

lista integraatiota ja siihen sisaltyy tarkka kustan

nus-hyoty -analyysi. 

Quartet-projektiin liittyy teknisena ratkaisuna oh

jelmoitava tyoasema, lahi- ja laajaverkot seka opti 

set muistivalineet. Integraatio-ohjelman osana on ra

kennettu demonstrointiohjelma arvioimaan CD-ROM 

-tuotteiden mahdollisuuksia verkoissa. 

Tulosten toivotaan antavan suuntaa, mille tieteelli 

selle ja taloudelliselle perustalle informaatiojar
jestelmat voidaan rakentaa tulevaisuudessa. 
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iNET FIELD TRIAL, NATIONAL LIBRARY OF CANADA (Durance 


1985) 


kirjastojen valinen tietoliikenneverkko, hajautettu 


jarjestelma, OS1n ylimman kerroksen kaytt5. 


Library of Canada on laatinut hajautetun tietoliiken

neverkon Telecom Canadan kanssa vuosina 1979-1983. 


Tama verkko iNet Field Trial, on ensimmaisia OS1I 

mallin sovellutuksia ja siina on mukana 16 kirjastoa. 

iNet Field Trial mahdollisti tietokoneiden valiset 

yhteydenotot seka tietojen vaihdon. 

iNet Field Trialin valmistuttua on jatkettu verkon ja 

kaytettyjen menetelmien kehittamista. Suunnitelmat 

liittyvat OSI-mallin ylimpaan tasoon, sovellusliitan
ta- eli sovelluskerrokseen. Yksittaiset sovelluskay

tann5t liittyvat lainaukseen, hankintoihin ja kauko

palveluun. Yleiset sovelluskaytann5t kasittelevat 

tiedostojen siirtoa luetteloinnin yhteydessa seka 
tietojen hakua ja siirtoa, jolloin kayttaja voi hakea 

tietoa eri tietolahteista ja siirtaa yksittaisia tie
toja toisiin sovelluksiin. 

Projektissa on muodostettu asiantuntijoiden neuvotte

luryhmia, jotka tekevat esitutkimuksia ja arvioivat 

kuinka hyvin jarjestelman kaytant5jen suunnittelussa 
on huomioitu kayttajien vaatimukset. 

Sovelluskaytann5t pyritaan tekemaan mahdollisiksi 

kaikille halukkaille ja sovellukset paastetaan mark

kinoille heti kun on testattu, etta ne toimivat jar

jestelmassa. 
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LINKED SYSTEMS PROJECT, LIBRARY OF CONGRESS, USA (Mc


Callum 1985) 

vuorovaikutteinen tietoliikenneverkko, OSIn kolmen 


alimman kerroksen kaytto. 


Projektiin osallistuu nelja kirjastoa, joilla kulla


kin on oma bibliografiajarjestelmansa (tietueen luo

minen, tiedoston laatiminen ja haku/vastausjarjestel 


mat). Jarjestelmat eroavat toisistaan, mutta perustu

vat MARCiin tiedon sisallon ja muodon osalta. Projek


tiin osallistuvat kirjastot ovat Library of Congress 


(LC), Research Libraries Group (RLG), Western Library 

Network (WLN) ja Online Computer Library Center 


(OCLC). 


Projektin tarkoituksena on liittaa nama jarjestelmat 


toisiinsa siten, etta hakukaskyja toistamatta pystyy 


hakemaan kaikista projektissa mukana olevista jarjes

telmista. Kaytetaan OSIn kolmea alinta kerrosta. 


NACO (Name Authority Cooperative) valittiin ensimmai


seksi sovellukseksi, jotta kasvava NACO-tietokanta 

saadaan nopeammin paivitettya ja onlinekayttoon. Sii 


hen liittyy henkilotietokantojen lisaksi myos osoite


tietokantoja. 


LSP Tiedon siirtoa (LSP Record Transfer) on kaytetty 


NACO -projektissa. 


LSP Tiedonhaku (LSP Information Retrieval) on haku


jarjestelma NACOoon. 


Tiedonsiirron ja tiedonhaun vaatimukset: 


Tiedon ja tiedoston siirron pitaa tapahtua onli 

ne ja hakujarjestelman pitaa olla vuorovaikut
teinen. 
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Tiedon muokkauksen ja tiedoston muodostamisen 

tulisi olla mahdollista kaiken tyyppiselle tie

dolle. 

Paikallisen hakujarjestelman kayton tulee olla 

mahdollista ja tulokset pitaa saada sen mukai

sessa muodossa. 

Haulla saadut tiedot/viitteet tulee saada sel

laisessa muodossa, etta vastaanottaja voi liit

taa ne helposti omiin tiedostoihinsa. 

Jatkossa projektissa pyritaan luomaan yhteydet pie

niin jarjestelmiin ja mikroihin, kayttamaan standar

doituja sanomanvalitysjarjestelmia (Telenet, Tymnet). 

Yhteistyo Kanadan kanssa, sovellustason standardi. 
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PALVELUT, JOITA ASIAKAS KAYTTAA 

Kirjastot ovat yleensa uuden tekniikan kayttoonottoa suun
nitellessaan ottaneet huomioon kayttajan. Ideana on ollut 

saada kirjasto ja sen kokoelmat mahdollisimman lahelle 10

pullista kayttajaa. Kayttajaliitantojen suunnittelu onkin 
ollut hyvin muodikasta jo pitemman aikaa. Erilaisia kayt

tajaliitantoja ja kayttoliittimia voidaan sijoittaa joko 
tietokoneeseen tai ne voivat olla pc-sovelluksia. Viime 
aikoina on myos pal jon kehitetty yhdyskaytavaratkaisuja 

eri jarjestelmien valille. 

Tunnetuin kirjastopalvelujen sovellus on amerikkalainen 

Maggie's place. 

MAGGIE'S PLACE III, PIKES PEAK LIBRARY, USA (Dowlin 
1985). Kirjaston palvelut ja erilaiset toiminnot yh
distava tietokonesovellus, jarjestelmaan liittyy myos 

tietoliikennekokeiluja. 

Pitkan tahtaimen suunnitelma on vuodelta 1978 ja sen 
perusstrategiat ovat: palvella tietopalvelukeskuksena 

ja yhteyslaitoksena, palvella julkaistun materiaalin 

tietolahdekeskuksena seka hallita ja kayttaa tehok

kaasti omia tietolahteita ja suorittaa annetut tehta

vat, mikali mahdollista. Taman suunnitelman saavutta

miseksi kehitettya jarjestelmaa kutsutaan MAGGIE'S 
PLACEksi. 

Sisaiset toiminnot 

Maggie's Place on vapauttanut henkilokuntaa yleison 

palveluun ja kirjan luettelointiaika on lyhentynyt 

(48h->4h). Eri vastaanottajaryhmille voidaan lahettaa 

sanomia. Budjetin seuranta on parantunut ja eraanty

neiden lainojen karhuntalaput kirjoitetaan automaat
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tisesti oisin. Palvelut yleisolle ovat lisaantyneet 

50 %, henkilokuntaa on 10 % vahemrnan kuin 1975. 

Ulkoinen palvelu 

Paasy modeemin avulla Maggie's Placeen, muun muassa 

koulujen kirjastot kayttavat sita. 

Julkiset ja yksityiset yhteisot ovat tehneet sopimuk

sia tietokantojen tuottamisesta ja yllapidosta tahan 

jarjestelmaan. 

Videotexien eli teletietopalvelujen kaytosta on tehty 

useita projekteja, myos Suomessa. Ranska on teletietopal

velujen edellakavija kayttopuolella, siella mrn. puhelin

luettelot ovat Minitelissa. Myos Englannissa on pitkat pe

rinteet teletietopalvelujen alueella. Siella Prestel otet 

tiin kayttoon vuonna 1977 ja sen jalkeen on ollut monia 

myos kirjastojen alkuunpanemia kokeiluja teletietopalvelu

jen kaytosta. 

Teletietopalveluita on Suomessa ollut jo noin kymrnenen 

vuotta. Kovin suurten tietomaarien hallintaan teletieto

palvelut eivat sovi, mutta esimerkiksi Englannissa niita 

kaytetaan myos kirjastotyyppisissa sovelluksissa. Valtion

hallinnossa on tehty selvitys teletietopalvelujen kaytosta 

(VIVA). Tassa yhteydessa on esimerkiksi teletietopalve

luista otettu maatalousyrittajalle suunnatut palvelut. 

VIPYKE, Maatalousvideotex-kokeilu (Anon. 1987c) 

Valtiovarainrninisterion ja maa- ja metsatalousminis

terion yhteistyoprojekti, johon liittyi maatalousvi

deotex-kokeilu. Projektin rahoitti suurimrnaksi osaksi 

SITRA, osittain myos ministeriot ja keskusvirastot. 
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Yhteistyoprojektin paamaarana ali paitsi videotex

palvelujen yhdenmukaistaminen ja olemassaolevan vi
deotex-tietopankkiverkoston tehokas kaytto myos vi 

deotex-paatteiden, mikro-ohjelmistojen ja videotex

tietopankkien ohjelmistojen kehittaminen paremmin 

vastaamaan eri kayttajaryhmien tarpeita. Projektin 

kokeiluryhmana olivat maataloudet. 

Maatilatalouksien tarvitsemia tietoja, joita voidaan 
valittaa videotex-jarjestelmien kautta ovat mm. 

saapalvelut 

pankkipalvelut 

hankinta-,osto- ja seurantapalvelut (esim. mei

jeritili, ostotili jne.) 

maatalousseurantapalvelut 

muut (tutkimustiedotus, uutiset, yritystiedot, 

puhelinluettelot, tyovoimatiedot). 

Eraat maatilataloudet voivat alIa tiedontuottajia. 

Kokeilun videotex-jarjestelmassa ali useita tiedon

tuottajia. 

ASiantuntijakokouksessa osallistujia kiinnosti erityisesti 

CD-ROM -tekniikka. Nahtiin, etta tallaiset sovellukset 
saattaisivat alIa toteutuskelpoisia myos Suomessa. 

Kirjastoluettelot on monissa kirjastoissa pantu suoraan 

kayttajien haettaviksi. Suomi ali tassa suhteessa ensim

maisia Euroopassa, vaikka atk-Iuetteloinnin alkamisen suh

teen olemme ollet muita hitaampia. Uudet menetelmat saat

tavat kuitenkin muuttaa tata teknisesti. Useampi kirjasto 

voisi panna luettelonsa paikallisverkkoon, esim. tekniikan 

alan yhteisluettelot ja muut alan kotimaiset tietokannat. 



29 


CD-ROM OPAC (Online public access catalogues) (Neu

bauer 1987) 

Bielefeldin yliopistossa Saksan Liittotasavallassa 

aloitettu projekti, jota rahoittaa Deutsche Forsc

hungsgerneinschaft. Saksan Liittotasavallan ensirnrnai

nen cd-levyihin liittyva projekti. 

Projekti jakaantuu kolrneen vaiheeseen: 
ohjelrnistot, laitteet, standardointi 

paivitysten teko kiintolevyn avulla 

usean kayttajan yhteydet ja paikallisverkkoyhtey

det (LAN) 

projektin ensirnrnainen vaihe on rnenossa. Kirjaston 1,5 

rnilj. nirneketta rnuutetaan MAB1 -forrnaatin rnukaiseen 

rnuotoon. Ohjelmistotestausten jalkeen, vuoden 1988 

alussa, on tarkoitus siirtaa aineisto cd-levyille. 

Tassa vaiheessa tyoasernilla kaytetaan MS-DOS -kaytto
jarjestelrnaa, usean kayttajan rnahdollistava UNIX-oh

jelrnisto ei ollut kaytettavissa ja siita luovuttiin. 

Ensimmaisessa vaiheessa cd-levyjen paivitysten valil 

la ei ole rnuita paivityksia. Tyoasernassa kayttajalla 

on rnahdollisuus valita kahdesta kornentotilasta: rne

nuohjattu kokemattornille kayttajille ja kokeneille 

kayttajille tarkoitettu kornentotila. 

Projektin toisessa vaiheessa pyritaan paivityksen no

peuttarniseen cd-levyjen paivitysten valilla. Tarna ta

pahtuisi kiintolevyn ja/tai levykkeiden avulla, uusin 

tieto siis talletettaisiin sen rnikron yhteyteen, jol 

la cd-lukijaakin kaytetaan. Hintatason pysyessa ny

kyisena cd-levyt paivitettaisiin vuosittain ja kiin

tolevy viikoittain. Tiedonsiirtoyhteyksien parantues

sa paivitykset voidaan tehda datasiirtona rnaster-ase

rnasta rnuihin tyoaserniin. 
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Kolmannessa vaiheessa CD-ROM OPAC liitettaisiin LAN
verkkoon. Taman vaiheen lopullista sovellusta ei ole 

viela lyoty lukkoon. 

Alykkaat tiedonhakujarjestelmat tulevat muuttamaan infor
maatikon tehtavia. Ne helpottavat tiedonhakuja, jolloin 

loppukayttajat voivat tehda hakuja itse. Talla hetkella on 

eri puolilla kaynnissa alykkaisiin tiedonhakujarjestelmiin 
liittyvia projekteja. Toinen alue, jossa on kokeiluprojek

teja, on kayttoliittimet ja yhdyskaytavat. 

IANI (Interaktiv anvandargransnitt till nordiska in

formations databaser) (Schroder 1987) 

Nordinfo rahoittaa yhdessa Nordiska RAdetin industri

politiska ambetmannakommitten kanssa kayttoliitinhan
ketta, jonka avulla on tarkoitus paasta pohjoismai

siin tietokantoihin samaa hakukielta kayttaen. Kol

meen pohjoismaiseen tiedonhakujarjestelmaan tehdaan 

Common Command Language -pohjainen hakujarjestelma 
seka komento- etta valikkotasolla. Lisaksi suunni

tellaan metatietokanta, jota kaytetaan hyvaksi tieto
kantojen valinnassa hakua varten. Jatkoprojektissa on 

erikoisesti tarkoitus paneutua kaukopalvelun kehitta

miseen seka parantaa tiedonhakua ja ohjelmiston kayt

toominaisuuksia. 

Tyo tehdaan CRI:ssa Tanskassa ja ohjelmiston proto

tyypin on tarkoitus olla valmiina kesalla 1988. 
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ALLI (Alykkaat kayttoliittymat) (Sormunen 1988) 

ALLI on Teknologian kehittamiskeskuksen (TEKES) tie

totekniikan kehittamisohjelman yksi osaprojekti, joka 

tutkii alykkaiden kayttoliittymien rakentamista. Ta

man projektin TALLI-aliprojektissa kehitetaan tiedon

haun valittajajarjestelmaa. TALLI-projekti alkoi huh

tikuussa 1986 ja paattyy 1989. 

TALLI-projektin keskeisin tyo on tiedonhaussa tarvit 

tavan tietamyksen maarittely ja formaali kuvaus. Pro

jektissa ei ole tarkoitus luoda kaupallisesti levi

tettavaa tuotetta, vaan luoda mahdollisuudet sellai 

sen kehittamiselle. 
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KOKOELMAT KIRJASTOISSA 

Uusi tietotekniikka tulee muuttamaan kirjaston kokoelmaka
sitetta. Vain osa kokoelmista on paikanpaalla kaytettavis

sa. Suuri osa on jossain muualla haettavissa esille jon

kinlaisen laitteen valityksella. On siis merkittavaa kir

jaston kannalta, miten tekijanoikeuskaytanto kehittyy. Jo 

nyt nakyy merkkeja voimakkasta privatisoitumisesta. Vi
deoilla on tiukempi tekijanoikeus, niita ei saa lainata 
luvatta. Samoin tietokoneohjelmistoille ha1utaan 1akiin 
lainauskieltoa. Jostain syysta uudet valineet mielletaan 

taysin erilaisiksi kuin esimerkiksi kirja. 

Meadows (1980) pohtii kirjastojen asemaa uuden tekniikan 

ja viestintatutkimuksen kannalta uuden aikakauden kynnyk

sella. Han toteaa, etta vaikka paallisinpuolin kirjastot 

nayttavat olevan hyvassa asemassa, ne tulevat kohtaamaan 

monia ongelmia. Tilanne saattaa olla epasuotuisampi kuin 

luultiin, koska monet tieteelliset kirjastot eivat ole 

tarpeeksi tietokonesuuntautuneita. Ja vaikka tietokoneita 

olisi kirjastoissa kaytettykin laajemroassa mitassa, niita 
on yleensa kayttanyt kirjaston vaki rutiineihinsa eivatka 
varsinaiset kayttajat hakuihin. Lisaksi han toteaa, etta 
mahdolliset elektronisten julkaisujen sovellukset saatta

vat ohittaa kirjaston mennakseen suoraan toimistoon tai 

kotiin. Han nakee tietopalvelun olevan paremroassa asemassa 

koska se on tottunut pakkaamaan tietoa juuri kayttajalle. 

Elektroninen posti ja muu sanomanvalitys, muun muassa tie
tokonekokous, on kiinnostanut tutkijoita ja menetelmia on 

kokeiltu jo pidemman aikaa, Suomessakin 80-luvun alussa. 

Menetelmat saattavat hyvinkin muodostua merkittaviksi ko

koelmien kehittamisen kannalta. (Baird 1987). 

Uusia tiedontallennusmenetelmia on saatu kayttoon suhteel
lisen nopeasti. Heti ensimmaisten prototyyppien jalkeen 

optinen muistiteknologia on otettu kayttoon kirjastoissa, 
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usein kuitenkin kayttoonottokokeiluina. Muutaman vuoden 

ajan on ollut mahdollista ostaa tietosanakirjoja ja tii 
vistelmajulkaisuja cd-Ievyina, jotka ovat erittain suosit 
tuja. Joissakin kirjastoissa niita on asetettu asiakas

kayttoon. 

Uusi tietomateriaalimuoto, jota on vahaisessa maarin jo 

otettu kirjastokayttoon, on pd (public domain) -ohjelmis

tot. Aikaisemmin kirjastoissa saattoi olla muutama kappaIe 

paikanpaalla kaytettaviksi, mutta cd-tekniikka on avannut 
tassakin suhteessa uusia mahdollisuuksia. 

Hillin (1987) mukaan sovelluksia, joissa cd- tai muita op

tisia levyja voidaan kayttaa, ovat 

viitetietokannat 
fakta- ja numeeriset tietokannat, esim. puhelinluet

telot, monikieliset sanakirjat ja tesaurukset 

tekstitietokannat 

kakkos- ja kolmostuotteet grafiikalla ja kuvin alku

peraisjulkaisun lisaksi 

multimedia-tietosanakirjat 

tietamys-tietokannat, esim. polymeeritutkimukseen ja 
orgaanisiin synteeseihin. 

Laitteistot ja levyt ovat talla hetkella standardoimatto

mia ja levyja on hyvin monenlaisia. Hillin mukaan cd-Ievyt 

ovat sopivaa tekniikkaa myos niille, joilla online-haut 

tulevat kalliiksi tai puhelinyhteydet eivat ole riittavan 
hyvia. 

THE BRITISH LIBRARY'S COMPACT DISC EXPERIMENT (Clarke 

1986) 

British Library aloitti joulukuussa 1984 CD-ROM -ko

keilun, johon myonnettiin rahaa 50 000 puntaa. 
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Kokeilun tuloksena tuotettiin BBIP (British Books In 

Print) cd-levyna. Tuote esiteltiin ensi kerran Frank

furtin kirjamessuilla 1985. Todettiin, etta BBIP hel

pottaa tiedon etsimista ja palvelua voidaan parantaa. 

Kooltaan cd-levy on pieni ja kateva kun sita vertaa 

BBIP:iin painettuna. Haittana mainittiin, etta haut 

ovat joskus hitaita. 

Kokeilussa haluttiin saada seuraavanlaisia kokemuksia 

massamuistin sove1tuvuus kirjastosove1luksiin 

kayttajien reaktiot cd-1evyja kohtaan 
cd-levyjen luotettavuus tode11isessa kayttoympa

ristossa 

tavat, joilla CD-ROM voidaan 1iittaa olemassa

oleviin atk-jarjestelmiin 

ADONIS (Article Delivery Over Network Information 

Systems) (Anon. 1987i) 

Usean kaupal1isen kansainvalisen aikakaus1ehtien ju1

kaisijan perustama 1ehtiartikkelitietokanta. Ensim

mainen cd-levylla oleva tietokanta i1mestyi 1987 10

pulla. Kyseessa on y1i 200:n biolaaketieteen aika

kauslehden artikkeleista muodostetusta tietokannasta, 

jota paivitetaan viikoittain. Vuosittainen artikkeli 

lisays on 50 000. Artikkeleita toimitetaan paatekayt

tajille te1ekopioina. 

Karttasove11uksia alettiin kehite1la tietokoneelle 

1970-1uvun alkupuo1ella. Suomessa Geologian tutkimuskeskus 

oli ensimmaisena kehittamassa naita palveluita. Tietoko
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neajan myota tuli ajankohtaiseksi karttojen tarvejulkaise


minen, jolloin alueen ja suurennoksen voi maaritella tar


peen mukaan. CD-ROM -tekniikka on poikinut useita Super


map-hankkeita eri puolilla maailmaa. Naihin kehittyneisiin 


karttoihin on usein otettu mukaan myos tilasto- ja muuta 


tietoa. 


SUPERMAP (Schauder 1987) 

Supermap on innovatiivinen CD-ROM -tekniikan ratkai

su, joka sai alkunsa Melbournen yliopistossa. Kehi

tystyon tuloksena saatiin tuote, joka mahdollistaa 

elektronisen julkaisemisen mikrotietokoneella. Tieto

kanta cd-levylle luotiin Australian tilastokeskuksen 

tilastoista ja kansallisen karttajaoksen kuntatiedos

tosta. Tulostusmahdollisuuksia ovat varigrafiikka tai 

taulukot. 

Laitteistoratkaisu on IBM-yhteensopiva mikrotietokone 

ja Hitachi CD-ROM -lukija. Ohjelmistoina ovat Lotus 

1-2-3 ja SPSS. 

DOMESDAY (Lee 1987) 

BBC:n interaktiiviset Domesday -videolevyt ilmestyi

vat marraskuussa 1987. Niilla (2 levya) on laaja 

karttoja, kuvia, tilastoja ja tekstia sisaltava tie

tokanta, joka kasittelee Britanniaa 1980-luvulla. 

Asia- ja numerotiedot on otettu vaesto- ja asuntolas

kennasta. Lisaksi on keratty kuvia ja tietoja eri 

alueilta. 

Kansallinen levy (National Disc) sisaltaa 9 700 eri 
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laista tilastotietoa, yli 2 000 kirjoitusta ja essee

ta ja 32 500 valokuvaa ja 60 minuuttia videokuvaa. 

Levy kattaa kulttuurin, talouden, yhteiskunnan ja ym

pariston. 

Aluelevy (Community Disc) sisaltaa 150 000 sivua 
tekstia, 23 000 valokuvaa ja 270 000 paikannimea. Se 

kayttaa hyvakseen Ordnance Surveyn karttoja ja se on 

kuudella eri tasolla. 

a Yhdistyneet Kuningaskunnat 

1 Maakunnat ja saaret 

2 40 x 30 km -alueet 

3 4 x 3 km -alueet, paikalliset korttelit 

4 kadut 

5 erikoiskohteiden pohjapiirustukset 

Domesday display ja Data merge ovat levykkeilla ole

via ohjelmistoja, joita voidaan kayttaa Domesday-le

vyjen yhteydessa. Ensinmainitun avulla voidaan hyo

dyntaa levylla olevia kuvia, tekstia ja dataa. Jal

kimmmaisen avulla voidaan yhdistaa omia tietoja kan

sallislyevyn tietoihin. 

Uusin sovellus BBC:lta ilmestyi toukokuussa 1987. Ecodisc 

simuloi Slapton Leyn ekologiaa South Devonista. Siihen on 

keratty 4 000 valokuvaa, 170 filmijaksoa, graafisia nayt

toja seka datatietoa. 
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LAITTEET 

Mikrotietokoneiden kaytto kirjastoissa on lisaantynyt muun 

atk:n kayton yhteydessa. Milliot (1985) on kerannyt kir 

jaansa esimerkkeja mikrojen kaytosta erilaisissa ja eriko

koisissa yhdysvaltalaisissa kirjastoissa. Paaasiassa kayt

to kohdistuu kirjastorutiineihin, joita tassa tutkimukses

sa ei ole tarkoitus syvemmin tarkastella. Kirjassa on pari 
mainintaa asiakaskokeiluista, joissa mikroja on laitettu 
asiakaskayttoon, talloin ohjelmistot ovat olleet mikroissa 
kaytettavissa. Kyseessa on uusien kokoelmien ja palvelujen 

tuonti kirjastoon, tassa tapauksessa tietokoneita ja oh

jelmistoja kasitteleva tietous. 

Chalmers in teknillisen korkeakoulun kirjasto on kirjasto
teknologiakeskus ja siella on tarkoitus testata ja kokeil 
la uusia kirjastoihin sopivia menetelmia. 

Paatteet, joilla saadaan yhteys korkeakoulun atk-verkkoon 

nayttavat olevan suosittuja palvelun parantamiskohteita. 

Kirjastot eivat kuitenkaan ole kovinkaan usein avanneet 
yhteyksia ulkopuolisiin tietojarjestelmiin. Tampereen 
yliopisto on jo jonkin aikaa antanut opiskelijoille mah
dollisuuden kayttaa kotimaisia tietokantoja vapaasti. Myos 

yleisissa kirjastoissa on tehty kokeiluja seka laitteisto
etta ohjelmistopuolella. 

Telekopio-laitteet eivat ole enaa kovinkaan uusia ja niita 

on hyvin monessa kirjastossa. Merkittavaa kuitenkin on, 

etta talon ensimmainen telekopiolaite on usein saattanut 
olla juuri kirjastossa. Joissakin kehittyneissakin maissa 

saattaa jopa teleksi olla harvinaisuus. 
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AMIC (The Australian Microcomputer Industry Clearing


house). 

Vuonna 1983 Royal Melbourne Institute of Technologys

sa a1ettiin kerata mikrotietokoneisiin 1iittyvaa tie


toutta tarkoituksena 1isata tata tietoutta 1ahinna 


korkeakou1uissa. Pa1ve1u on 1aajentunut niin etta 


kirjaston yhteydessa olevaa AMICia pidetaan yhtena 


parhaista tietokonea1an kou1utuskeskuksista. Pa1ve1u


muotoja ovat demonstraatiot, kurssit ja konsu1tointi. 


Oman mie1enkiintoisen 1isansa kirjaston ja tietopa1ve1un 

pa1ve1uihin tuo ko1menkeskeinen tietokoneviestinta. Asian

tuntijakokouksessa tama vaikutti mie1enkiintoise1ta hank
kee1ta tietopalve1un piirissa. Ko1menkeskeisia menete1mia 

on kokei1tu Yhdysva11oissa, jossa se on kaytossa muutamis

sa kirjastossa. 

Ko1menkeskeisen tiedonva1ityksen skenaarioita ovat 

tyypi11inen on1ine-pa1ve1ujen va1ittaja, jo11oin 10
pu1linen kayttaja voi seurata hakua toise1ta paat

tee1ta 

myyntimies, joka voi myyntimatka11aan ottaa yhteyden 
oman yrityksensa informaatikkoon 

tietokannan tuottajan hakupa1ve1u, jo11oin tuottaja 
tekee itse haut asiakkai11e tai vaihtoehtoisesti 

tuottaja voi va1ittaa esim. demonstraatioita 1uokkiin 

eika eri11isa sa1asanoja tarvita 

va1ittajan kriisipuhe1in, jo11oin tiedonhakuja teke

vat voivat kysya neuvoja onge1miinsa va1ittaja1ta 

asiakas on v~~r~ssa kirjastossa, jo11oin kirjaston
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hoitaja pystyy helposti tarkistamaan toisen kirjaston 
kokoelman niin etta asiakas myos nakee sen 

taitava loppukayttaja tekee itse hakunsa ja voi pyy

taa neuvoa informaatiopalvelusta 

paatteen valityksella toimiva informaatikko tai neu
vontaa valittava kirjastonhoitaja voi ottaa vastaan 

haut paatteella ja vastata samantien kayttajalle 

online-Iuetteloitten ongelmallinen kaytto. Kirjastot 

voisivat organisoida taman avulla neuvontaa kayton 

helpottamiseksi 

systeemin kaatuminen. Usein on vaikeata saada asian

tuntijaa korjaamaan systeemia nopeasti mutta tietoko

neyhteyden avulla asiantuntija voi helposti diagno

soida tai jopa korjata tai antaa ainakin ohjeita sys

teemin korjaamiseksi 

ohjelmien evalvointi hoituu helposti kahden paatteen 

avulla, jolloin voi vuoronperaan kokeilla kumpaakin 

vanhan paatteen uusi hyotykaytto. Otettaessa esim. 

mikro kayttoon usein tavallinen tyhma paate jaa kayt

tamattomaksi, sen voisi panna viereen asiakaspaat
teeksi, jolloin asiakas voisi seurata siita hakuja. 

Suomessa professori Rodes Trautman on demonstroinut kol

menkeskeista tiedonvalitysta useassa tilaisuudessa. 

THREE-PARTY DATA COMMUNICATIONS. (Trautman 1985 ja 

1987 

Laiteratkaisu voi olla joko mekaaninen kytkin tai oh

jelmistoratkaisu, jollaisia ei juuri ole saatavissa 



40 


tai sitten verkkoratkaisu , jolloin kaikki liitannat 

ja kytkennat tehdaan puhelinverkossa. Mekaanisia kyt

kimia on ostettavissa. 

Trautmanin kokeilut ovat liittyneet mekaanisiin kyt

kimiin. Yhteydenotossa valittaja esim. tietopalvelu 
tarvitsee kaksi puhelinlinjaa ja kaksi modeemia, 

joista toisella otetaan yhteys tietokantaan ja toi 

sella asiakkaaseen. Kytkin sijaitsee valittajan mik

rossa. 

Aiemmin mainitun EDIS-projektin yksi osa liittyy kolmen

keskeiseen tiedonvalitykseen. Tama spesialisti-Ioppukayt

taja -yhteys on ohjelmistoratkaisu, jossa asiakas on yh

teydessa informaatikkoon, jolla on yhteydet eri tietokan

toihin. Asiakkaan kanssa tehdyn haun viitteet tallennetaan 

tiedostoksi, jota asiakas voi myohemmin selata. Tasta tie

dostosta asiakas voi valita haluamansa viitteet tarkastet

taviksi kirjaston luetteloista. Tama tapahtuu lahettamalla 

haluttu viite elektronisen postin avulla takaisin kirjas

ton tietokoneeseen. 
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PAATELMIA 

Tietotekniikka on avannut monia mahdollisuuksia kehittaa 
kirjasto- ja tietopalveluiden menetelmia ja palveluita. 

Usein kehitystyo on kohdistunut sisaisiin tarpeisiin, 

varsinkin kirjastoissa. Asiakaskayttoon uudet menetelmat 
ja palvelut eivat ole levinneet kirjastoissa niin nopeasti 

kuin olisi kuvitellut. Uuteen tekniikkaan on kuitenkin 

syyta menna mukaan myos kayttajapuolella, koska vakiintu

misen aikaa ei ole viela nakopiirissa. 

Suomi on ollut edistyksellinen esimerkiksi teleksin ja 
suorakayttoisten tiedonhakujen kaytossa. Olisi luontevaa, 

jos uudet tekniikat otettaisiin kirjastoissa kayttoon myos 

kayttajapuolella. Tietysti osa tekniikoista ja menetelmis

ta on kallista toteuttaa, mutta varmasti on mahdollisuuk
sia myos koyhan miehen ratkaisuihin. 

Asiantuntijakokouksessa pidettiin erityisen mielenkiin

toisena erilaisia yhteiskayttoisia cd-tekniikalla tuotet

tuja luetteloita. Niiden tuottamista pidettiin Suomenkin 

oloissa kokeilemisen arvoisena. Kayttajille saataisiin 
nain nopeammin ratkaistua esimerkiksi useiden kirjastojen 

kokoelmien kaytto, koska tarvittavat lukulaitteistot ovat 

suhteellisen edullisia. 

Toinen alue, jota kirjastot ja tietopalvelut eivat ole 

kayttaneet kovinkaan pal jon hyvaksi on elektroninen posti 

ja muu sanomanvalitys. Se tulee kuitenkin laajenemaan, kun 
saadaan X.400-standardin mukaiset jarjestelmat. Talla 
alueella kehittamismahdollisuuksia olisi seka kaukopalve

lussa etta tietopalvelussa. 

Kolmenkeskeinen tiedonvalitys antaa mahdollisuuksia kehit 

taa tietopalveluita etapalvelun suuntaan ja mahdollistaa 
uusien palvelujen tuotekehittelyn. 
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Uudet menetelmat ovat jo saatavissa tavallisten kirjasto

jen ja tietopalvelujen kayttoon. Nyt on vain ryhdyttava 

tositoimiin. Kayttajalle nama ovat ehka jo tutumpia kuin 

kirjastoissa ja tietopalveluissa. 
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