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Saatteeksi raportin lukijalle
Tämän projektin kuluessa on tuotettu kymmeniä sivuja pitkiä listauksia (osittain tietokoneille sopivassa
XMLmuodossa), työpäiväkirjamerkintöjä, analyysejä ja tietokoneohjelmien lähdekoodia. Niiden kopioiminen suoraan
tähän raporttiin ei ole mielekästä. Sensijaan ne kaikki ovat tallennettuna asianhallintaan ja työpäiväkirjana käytettyyn,
Kirjastot.fi:n tarjoamaan Redmineprojektinhalintajärjestelmään, ja ne löytyvät verkkoosoitteesta
http://projektit.kirjastot.fi/projects/pikisiivous/issues?set_filter=1&f[]=status_id&op[status_id]=*

Tämä raportti on laadittu ensisijaisesti verkkojulkaisuksi, ja sisältää huomattavan määrän linkkejä. Tekstin seassa
on sulkeiden sisällä linkkejä jotka koostuvat risuaidasta ja numerosta (esimerkiksi “(#3436)”). Nämä johtavat
Redminen asianhallintaosioon (issue tracker).

https://docs.google.com/document/d/sN4H5-tb9wi_Se2o359rOOw/headless/print#heading=h.vx0sh791dcfy
https://docs.google.com/document/d/sN4H5-tb9wi_Se2o359rOOw/headless/print#heading=h.bryyjcqyrbo7
https://docs.google.com/document/d/sN4H5-tb9wi_Se2o359rOOw/headless/print#heading=h.yje6fcbopzm
https://docs.google.com/document/d/sN4H5-tb9wi_Se2o359rOOw/headless/print#heading=h.k23kor2d6h9d
https://docs.google.com/document/d/sN4H5-tb9wi_Se2o359rOOw/headless/print#heading=h.exzdz7enbg7z
https://docs.google.com/document/d/sN4H5-tb9wi_Se2o359rOOw/headless/print#heading=h.11ij0k7u3kpw
https://docs.google.com/document/d/sN4H5-tb9wi_Se2o359rOOw/headless/print#heading=h.kojkspdyfjjp
https://docs.google.com/document/d/sN4H5-tb9wi_Se2o359rOOw/headless/print#heading=h.9ql5r616nnb3
https://docs.google.com/document/d/sN4H5-tb9wi_Se2o359rOOw/headless/print#heading=h.y4unt32iybfp
https://docs.google.com/document/d/sN4H5-tb9wi_Se2o359rOOw/headless/print#heading=h.smhci1gvxywk
https://docs.google.com/document/d/sN4H5-tb9wi_Se2o359rOOw/headless/print#heading=h.dhc1foyo7dzn
https://docs.google.com/document/d/sN4H5-tb9wi_Se2o359rOOw/headless/print#heading=h.rpw3j8dol301
https://docs.google.com/document/d/sN4H5-tb9wi_Se2o359rOOw/headless/print#heading=h.mt301i6kdsmk
https://docs.google.com/document/d/sN4H5-tb9wi_Se2o359rOOw/headless/print#heading=h.wwbsjzar7jxu
https://docs.google.com/document/d/sN4H5-tb9wi_Se2o359rOOw/headless/print#heading=h.7u3ibhbztdjb
https://docs.google.com/document/d/sN4H5-tb9wi_Se2o359rOOw/headless/print#heading=h.anlouqfmjesc
https://docs.google.com/document/d/sN4H5-tb9wi_Se2o359rOOw/headless/print#heading=h.2toagdhabg73
https://docs.google.com/document/d/sN4H5-tb9wi_Se2o359rOOw/headless/print#heading=h.253vxxho6nsv
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fprojektit.kirjastot.fi%2Fprojects%2Fpikisiivous%2Fissues%3Fset_filter%3D1%26f%5B%5D%3Dstatus_id%26op%5Bstatus_id%5D%3D*&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHaMwH-YXUa-49bBuRGS-TlFSxmsQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fprojektit.kirjastot.fi%2Fissues%2F3463&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEr14CMHOGwhbnIpHVcT_FxbByCcw
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Projektin tavoitteet
Projektin tavoitteena oli parantaa PIKIkirjastojen bibliografisen tietokannan laatua ja kehittää kirjastojärjestelmän
ulkopuolisia, tietoteknisiä menetelmiä sen tekemiseen.

Tavoitteet:
1. eri siivousmenetelmien (kuten kielikoodien, nimekkeiden, asiasanojen ja tekijänimien normalisoinnin,

deduplikoinnin eli tietueiden yhdistelyn ja niteiden siirtelyn tietueesta toiseen) selvittäminen
2. mahdollisuuksia siivousmenetelmien kehittämiseen. Esikartoituksen pohjalta valitaan tarkempaan

selvittelyyn tietyt siivousmenetelmät.
3. millaisia menetelmiä tällä hetkellä on käytössä tai tiedossa esimerkiksi BTJ:llä, Kansalliskirjaston

Kirjastoverkkopalvelutyksikössä, Tampereen yliopiston tietojenkäsittelylaitoksella. Selvityksessä
kartoitetaan myös ulkomaisten  toimijoiden toimintatapoja ja miten nämä olisivat sovellettavissa
suomalaiseen toimintaympäristöön, esimerkiksi saksalaisten (KOBV, GBV), tanskalaisten (Index Data),
englantilaisten (JISC) ja itäeurooppalaisten kontaktien avulla.

4. miten datan siivoustyötä voi tehdä Aurorakirjastojärjestelmän osalta.

Työn teko ja organisoituminen
Projektiin oli varattu aikaa marrasjoulukuu 2012. Tein työn etänä pääasiassa Helsingistä käsin (hieman myös
Kaliningradista ja Berliinistä), ja Tampereella pidettin muutama kokous. Puhelinkokouksia pidettiin sovitusti
viikottain. Projektin ja asianhallintatyökaluna sekä työpäiväkirjana käytettiin Kirjastot.fi:n tarjoamaa
Redmineasianhallintatyökalua, jonne perustettiin osio nimeltä PIKItietokannan siivousmenetelmät. Kirjastot.fi:n
kaikille kirjastoille tarjoama Redmine on ollut tässä(kin) työssä erittäin keskeisessä asemassa.

Hajanaisia muistiinpanojani kertyi EverNoteen ennen projektin alkamista ja myös sen aikana. Kaiken laatimani
tietokoneohjelmistojen lähdekoodi (lähinnä XQuery) on ollut saatavilla GitHub.comin tarjoamassa
versionhallintajärjestelmässä.

Laitteistona oli bring your own device (BYOD) ajatuksen mukaisesti oma Asus EeePC 901 miniläppärini ja
Androidälypuhelin, sekä Amazon AWSpilvipalvelusta vuokrattuja tietokoneita.

Kaikki käytetyt ohjelmistot ovat vapaasti saatavilla olevia, ja avointa lähdekoodia. Kiitos.

Työn tietolähteinä käytin asiantuntijoita eri organisaatioissa, webbisivustoja sekä ostamaani kirjaa. Asiantuntijoina
olivat Tampereen kaupunginkirjaston Petri Tonteri, EevaRiitta Peltonen, Sinikka RynkäHokkanen ja Marita
Ahvenjärvi, BTJ:n Olli Tuuteri, Kirjavälityksen Susanna Vestman, Axiellin Esa Peltonen, Turun kaupunginkirjaston
Anna Viitanen, Kansalliskirjasto, Helsingin yliopiston kirjaston Maria Kovero, Ville Huhtala ja Toni Vallden sekä
Kooperativer Bibliotheksverbund BerlinBrandenburgin (KOBV) Julia Goltz ja Doreen Thiede, Aaltoyliopiston
Semanttisen laskennan tutkimusyksilön (SeCo) Eetu Mäkelä, Rurik Greenall sekä Oslon kaupunginkirjaston

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fprojektit.kirjastot.fi%2Fprojects%2Fpikisiivous&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGZAtQZCLTFVMF0lcv39nBt8tflXw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fgithub.com&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFCNLSjW9vNIlZmNtEh3Pi8fjEOSw
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Deichmaske bibliotekin Asgeir Rekkavik. Keskeinen ja monipuolinen tietolähde oli tietenkin internet (esim.
Kansalliskirjasto, USA:n Kongressin kirjasto, Wikipedia, BaseX.org, w3schools.com, W3C, StackExchange,
Kirjastot.fi, CPAN, Onki, Kohayhteisön sivut, VuFind, Apache Solr, SolrMarc, Code4lib Journal, Google yms. yms.
yms.). Lisäksi tietolähteeksi ostin ekirjana Q. Ethan McCallumin Bad Data Handbook–Mapping the World of Data
Problems (O’Reilly Media, 2012).

Teknisen infrastruktuurin pystyttäminen
Aineisto eli PIKIn bibliografinen aineisto saapui ajallaan 9.11.2012. Toimitusta edeltävän viikon käytin
infrastruktuurin, kuten pilvipalvelun, käyttöönottoon (#3343) sekä SRU, BaseX ja Solrpalvelinten suunnitteluun ja
pystyttämiseen, aiemmin laatimieni työkalujen sekä XQuerykyselykielen kertaamiseen, ja BaseX:n palvelimen
kokeiluun (#3348).

Esittelin hanketta Tampereen pääkirjastolla Metsolla kahdesti: ensin PIKIn esimiesneuvottelussa 14.11.2012 ja
toisen kerran PIKIohjausryhmässä 27.11.2012.

Marraskuun alkupuolella selvittelin prosessia, jossa bibliografista metadataa kirjastoille toimittavien tahojen
(Kirjavälitys ja BTJ) data saapuu kirjastojärjestelmiin ja tarpeen mukaan myös päivittyy. Auroran eräajotuontia
kokeilimme paikan päällä Metsolla 14.11.2012 sekä uudelleen 27.11.2012 ja puhelimen välityksellä 19.12.2012.

Marraskuun loppupuoli sekä joulukuu sujuivat bibliografisen datan erilaisen louhinnan ja analysoinnin merkeissä.

Tämä raportti on kirjoitettu joulun ja uudenvuoden välisinä päivinä 2012 sekä tammikuun 2013 alussa.

Kaupallisten ja valtakunnallisten toimijoiden tarjoamien
palvelujen kartoittaminen
Marraskuun lopulla kyselin suomalaisen kirjastoalan keskeisiltä toimijoilta onko näillä tarjota
tietokantahuoltopalveluita. Yleisten kirjastojen keskuskirjastolta Helsingin kaupunginkirjastolta en saanut mitään
vastausta. Kirjastot.fi:llä eikä Kansalliskirjastolla ole tarjolla tällaisia palveluita. Kansalliskirjastolta ohjattiin Helsingin
yliopiston kirjaston juttusille, jossa vierailin (maailmanloppua uhmaten) 20.12.2012.

Epämuodollisten keskustelujen perusteella Axiellilla ei ole mitään tuotteita tai palveluja tietokannan käsittelyyn, paitsi
formaattikonversioiden ja järjestelmän vaihtojen yhdeydessä. BTJ:kään ei listaa tällaisia palveluita verkkosivuillaan
eikä Kirjavälitys.

Miten muualla
Vertailun vuoksi hankin tietoa siitä, miten muut kirjastot tekevät tietokantahuoltoa. Keskustelin asiasta kahden
saksalaisen palveluntarjoajan Kooperativer bibliotheksverbundin (KOBV) ja Gemeinsamer Bibliotheksverbundinin

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fprojektit.kirjastot.fi%2Fissues%2F3343&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFDEZKe6TbAso0F_27ZX_UzDJTHuw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FXQuery&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGiQ_z5DRI8Lw8xAlO8i1-g7eCoOQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fbasex.org%2Fproducts%2Fserver%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFeEWMJpIXLUWLiqRI30MTQ5Huz1g
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fprojektit.kirjastot.fi%2Fissues%2F3348&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFwizVkWk0Apir-VlnUBfJQAaxpCA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.btj.fi%2Fkirjastoille%2Fbtjn-edut-kirjastoille%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG10XunBlrM6ZdkdaI9kiaLLEXbOg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.kirjavalitys.fi%2Fkv%2Ffrontmenu%2Fkirjastot.jsp&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFXTF2mcpQ0b12ktV3bQ9jvQZXdew
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.gbv.de%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFqp663dopSBo7Inp7h1BOrEiAuBw
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(GBV) kanssa. KOBV kehittää metadatan siivoamiseen tehtyä Mable+ työkalua, mutta se käyttää Saksassa
käytössä olevaa MABformaattia. GBV:llä ei ole siivouspalveluita asiakaskirjastoilleen. Oslon yleisessä kirjastossa
Deichmans bibliothekissä tilanne on vastaava kuin PIKIssäkin, eli tietokantahuolto on järjestelmätoimittajalla, ja
kirjasto pääsee dataan käsiksi vain kirjastojärjestelmää käyttäen. En onnistunut löytämään pohjoismaisista
kirjastoista mitään selkeitä toimintamalleja, joista oppia. Helsingin yliopiston kirjasto näytti minulle kuitenkin omaa
tietokantahuoltotyötään, joka nojaa voimakkaasti mahdollisuuteen siirrellä dataa järjestelmästä toiseen, MarcEditiin
sekä myös USEMARCONiin ja talossa sisällä laadittuihin skripteihin.

Kuvaus työstä
Koevedoksen perusteella hyväksymäni varsinainen aineisto Marraskuun alussa saapuneen, hyväksikatsomani
koevedoksen perusteella tilattu varsinainen aineisto, PIKIkirjastojen bibliografiset tietueet saapuivat
järjestelmätoimittajalta Axiellilta (#3325) aineisto toimitettiin noin 250 MB kokoisena, pakattuna ZIPtiedostona. Se
piti sisällään 34 XMLtiedostoa, joiden yhteenlaskettu koko oli noin 5.4 GB. XMLtiedostot oli päivätty aamupäivälle
7.11.2012, ja arvatenkin vastaavat PIKIn bibliografisen tietokannan tilaa tuolloin. Tämä aineisto kattoi noin 2.3
miljoonaa bibliografista MARCtietuetta.

Toimitettu tavara ei noudattanut standardia MARCXMLrakennetta, joka on tällainen:
<collection>

<record>

<leader/>

<controlfield/>

<subfield/>

︙
︙
<datafield/>

<subfield/>

︙
︙

</record>

︙
</collection>

Axiellin toimittama rakenne oli sensijaan tällainen:

<records xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

<record>

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fmable.kobv.de%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEriiUuKrwamfoM-soGHEqrrqnr9w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fpeople.oregonstate.edu%2F~reeset%2Fmarcedit%2Fhtml%2Findex.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG4I-0AVIowJgWLAFoHTF1ydtI9-Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.nationallibrary.fi%2Flibraries%2Fformat%2Fusemarcon.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEEKLSzsYJys4YxvHKLdWr3fhAhKQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fprojektit.kirjastot.fi%2Fissues%2F3325&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHo-KSFmZLGgIhoVNM-0lyt6tvusA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.loc.gov%2Fstandards%2Fmarcxml%2Fschema%2FMARC21slim.xsd&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGwTkIcUoJjPlPLpPoCsr7M603YLA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2001%2FXMLSchema&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNETUl7MhKy2nWpH8V8BwGakc8etag
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<recordData xmlns="http://www.loc.gov/zing/srw/">

<record xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"

xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim">

<leader/>

<controlfield/>

<subfield/>

︙
︙
<datafield/>

<subfield/>

︙
︙

</record>

</recordData>

</record>

︙
</records>

Kaikilla tietueilla oli siis pari ylimääräistä käärettä, ym. Vaikka tämä rakenne piti jatkuvasti ottaa huomioon, kaikki
työssä käytetyt, MARCiä käsittelevät työkalut onneksi nielivät tietueet ilman dataformaatin muutosta standardiin
MARCXML.

Tässä vielä esimerkiksi yksi kokonainen tietue, Max Weberin Pörssi (tietue Ppro837_235581). MARCXML:n
mukainen tietue alkaa riviltä 3 (<record xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema") ja päättyy 3.

viimeiseen riviin (</record>).

<record>

<recordData xmlns="http://www.loc.gov/zing/srw/">

<record xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"

xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim">

<leader>01006nam a2200265   45  </leader>

<controlfield tag="001">Ppro837_235581</controlfield>

<controlfield tag="003">FI-Piki</controlfield>

<controlfield tag="005">20021219000000.0</controlfield>

<controlfield tag="008">910114s1990fi ||||||||||

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2001%2FXMLSchema&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNETUl7MhKy2nWpH8V8BwGakc8etag
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2001%2FXMLSchema-instance&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFERp6A_kcvqihMCKJ7EHX8O14vIA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.loc.gov%2FMARC21%2Fslim&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFjjCD28Yxkat3P6g_E9n2ee0I-0g
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2001%2FXMLSchema&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNETUl7MhKy2nWpH8V8BwGakc8etag
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.loc.gov%2FMARC21%2Fslim&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFjjCD28Yxkat3P6g_E9n2ee0I-0g
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||||0|fin|c</controlfield>

<datafield tag="020" ind1=" " ind2=" ">

<subfield code="a">951-9297-80-4 (nid.)</subfield>

<subfield code="c">77,00 FIM</subfield>

</datafield>

<datafield tag="035" ind1="" ind2="">

<subfield code="a">(LibraSE)0000235581</subfield>

</datafield>

<datafield tag="035" ind1=" " ind2=" ">

<subfield code="a">0202-97260</subfield>

</datafield>

<datafield tag="041" ind1="1" ind2=" ">

<subfield code="a">fin</subfield>

<subfield code="h">ger</subfield>

</datafield>

<datafield tag="084" ind1=" " ind2=" ">

<subfield code="a">36.22</subfield>

<subfield code="2">ykl</subfield>

</datafield>

<datafield tag="100" ind1="1" ind2=" ">

<subfield code="a">Weber, Max.</subfield>

</datafield>

<datafield tag="240" ind1="1" ind2="4">

<subfield code="a">Die Börse (1984-96)</subfield>

</datafield>

<datafield tag="245" ind1="1" ind2="0">

<subfield code="a">Pörssi /</subfield>

<subfield code="c">Max Weber ; suomentanut, selityksillä ja

jälkikirjoituksella "Max Weber, pörssi, markkinayhteiskunta ja kapitalismi"

varustanut Tapani Hietaniemi.</subfield>

</datafield>

<datafield tag="260" ind1=" " ind2=" ">

<subfield code="a">[Helsinki] :</subfield>

<subfield code="b">Tutkijaliitto,</subfield>

<subfield code="c">1990</subfield>

<subfield code="e">(Jyväskylä :</subfield>
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<subfield code="f">Gummerus)</subfield>

</datafield>

<datafield tag="300" ind1=" " ind2=" ">

<subfield code="a">153 s. :</subfield>

<subfield code="b">kuv. ;</subfield>

<subfield code="c">18 cm.</subfield>

</datafield>

<datafield tag="490" ind1="1" ind2=" ">

<subfield code="a">[Tutkijaliiton julkaisusarja],</subfield>

<subfield code="x">0357-4083 ;</subfield>

<subfield code="v">65</subfield>

</datafield>

<datafield tag="650" ind1=" " ind2="7">

<subfield code="a">pörssit</subfield>

<subfield code="2">ysa</subfield>

</datafield>

<datafield tag="650" ind1=" " ind2="7">

<subfield code="a">kapitalismi</subfield>

<subfield code="2">ysa</subfield>

</datafield>

<datafield tag="700" ind1="1" ind2=" ">

<subfield code="a">Hietaniemi, Tapani.</subfield>

</datafield>

<datafield tag="830" ind1=" " ind2="0">

<subfield code="a">[Tutkijaliiton julkaisusarja],</subfield>

<subfield code="x">0357-4083 ;</subfield>

<subfield code="v">65.</subfield>

</datafield>

<datafield tag="852" ind1=" " ind2=" ">

<subfield code="a">FI-Tam</subfield>

<subfield code="h">36.22</subfield>

</datafield>

</record>

</recordData>

</record>
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Indeksoin dataaineiston (#3362) Amazonin ElasticCloud (EC2) pilveen pystyttämääni (#3347), Ubuntu 12.04 LTS
Precise Pangolinin päällä pyörivään BaseX palvelimeen (#3361), jossa data asusti koko projektin ajan vuoden
loppuun saaakka. Puolisen tuntia kestävä indeksointi jouduttiin myöhemmin tekemään uudelleen (#3409), koska
BaseX:n indeksointiprosessi oletusarvoisesti siivoaa tyhjiä merkkejä pois datasta (whitespace chopping) ja tämä
0haittasi väärän mittaisten MARCnimiöiden etsintää (#3406).

Marrasjoulukuun aikana louhin dataa ennenkaikkea XQuerykyselykieltä käyttäen. Tässä ehdottomasti
keskeisimpänä työvälineenä oli BaseXohjelmisto. Miniläppärilläni pyörivässä BaseX:ssä oli vajaan 100 000 tietueen
kokoinen otanta PIKIn datasta, ja XQueryt kehitin sitä käyttäen. Graafinen käyttöliittymä helpotti erilaisten
tietorakenteiden hahmottamista ja XQueryjen laatimista etenkin muutamissa screenscreippaustehtävissä ja
muutenkin “Screenscreippaus” tarkoittaa sellaisen verkkosisällön lukemista koneellisesti, joka käyttöliittymä on
suunniteltu ihmisille eikä koneille, esimerkiksi Yleisten kirjastojen luokitusjärjestelmän sivusto.

Kun kukin kehitteillä ollut XQuerykysely sitten oli ajoa vaille valmis, lähetin sen pilvessä olevalle ja koko PIKIn datan
sisältävälle toiselle BaseX:lle. Kyselyjen tulokset noudin tyypillisesti paikallisesti pyörivällä basexclient ohjelmalla,
mutta useampia tunteja kestävät ajot käynnistin kokonaan pilvessä sshetäyhteyttä käyttämällä.

Esimerkki edellisestä, paikallisen tiedoston tuottavasta pilveen lähettämisestä:

basexclient -n ec2-ii-jj-kk-ll.eu-west-1.compute.amazonaws.com -Umace -Psalasana -ipiki

./countsFunctionTerms.xq >countsFunctionTerms.xml

Clientserverrakenteen sekä pilvipalvelun käyttäminen oli erinomainen idea työnjaon kannalta, sillä oma läppäri ja
verkkoyhteys vapautuivat muihin käyttöihin, eikä XQueryjen suorittaminen ollut niistä riippuvaista. Työn teko ei
myöskään ollut riippuvaista kellonajasta, viikonpäivästä, fyysisestä paikasta tai muista ihmisistä. Amazonilta
vuokraaminen toimi luotettavasti, joustavasti ja nopeasti, eikä mitään laitteita tarvinnut hankkia.

Triviaaleimpia ohjelmia lukuunottamatta kaikkien projektissa laatimieni tietokoneohjelmien lähdekoodi (XQuery) oli
versionhallintajärjestelmän piirissä, ja lähdekoodi löytyy avoimesti xmacex/pikicleanuprepositoriosta GitHubista.
Ohjelmilla tuotetut raportit sekä niihin liittyvät analyysit, muistiinpanot ym. löytyvät Redmine
projektinhallintatyökalusta.

Tietueiden eräajotuonti kirjastojärjestelmään
Marraskuun aikana selvitin miten kirjastoja palvelevat, ulkoiset bibliografisen datan toimittajat, eli Kirjavälitys sekä
BTJ tuovat tietueita kirjastojärjestelmiin. Lisäksi selvitin miten ne voivat päivittää olemassaolevia tietueita (#3333),
(#3334), (#3335). Näiden prosessien ymmärtäminen pohjustaisi Auroran ulkopuolella muokatun datan tuomisen
takaisin tuotantokäyttöön (#3332) nyt ja tulevaisuudessa. Etukäteen mielessäni pyörineinä menetelminä olivat:

● SRUkopioluettelointi (#3330)
● haravointi esim. OAIPMH:lla (jota Axiell Aurorassa ei ole), sekä
● jonkinlainen MARCtietueiden eräajotuonti (#3331)

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fprojektit.kirjastot.fi%2Fissues%2F3362&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG4-ExX3eRYgByF9g3-AfRmCF2zRg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Faws.amazon.com%2Fec2&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHeXOHT-u1n3oC4ovyaJeNUsUiWgA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fprojektit.kirjastot.fi%2Fissues%2F3347&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFTqMit7E9X4_CV_C0B7tv2h6U9fg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Freleases.ubuntu.com%2Fprecise%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHyieRmYawGoRWrYee4H8ZPcWJJDw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Freleases.ubuntu.com%2Fprecise%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHyieRmYawGoRWrYee4H8ZPcWJJDw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fprojektit.kirjastot.fi%2Fissues%2F3361&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH7RO3Nw4SFMI3HRHvjQrsDINwM6g
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fprojektit.kirjastot.fi%2Fissues%2F3409&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEP0nxUwJ-D88pj06R8I_gM0kIJjA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fprojektit.kirjastot.fi%2Fissues%2F3406&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHaY1-JHSfvlN0-yHmjyP2SbV6NiQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FXQuery&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGiQ_z5DRI8Lw8xAlO8i1-g7eCoOQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FXQuery&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGiQ_z5DRI8Lw8xAlO8i1-g7eCoOQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.basex.org&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF7Hr6VJGdudtuyZCNt-ibk1GsnHA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fykl.kirjastot.fi&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGCRix-cn1wgEdwzSvT-s8DY1tN1Q
http://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fgithub.com%2Fxmacex%2Fpiki-cleanup&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFe0h9Env2h5W3lvZvyoLl8bVoXcw
http://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fgithub.com%2Fxmacex%2Fpiki-cleanup&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFe0h9Env2h5W3lvZvyoLl8bVoXcw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fprojektit.kirjastot.fi%2Fprojects%2Fpikisiivous%2Fissues%3Fc%5B%5D%3Dtracker%26c%5B%5D%3Dparent%26c%5B%5D%3Dstatus%26c%5B%5D%3Dpriority%26c%5B%5D%3Dsubject%26c%5B%5D%3Dauthor%26c%5B%5D%3Dassigned_to%26c%5B%5D%3Dupdated_on%26c%5B%5D%3Dcategory%26c%5B%5D%3Dfixed_version%26c%5B%5D%3Dstart_date%26c%5B%5D%3Ddue_date%26c%5B%5D%3Destimated_hours%26c%5B%5D%3Ddone_ratio%26c%5B%5D%3Dcreated_on%26c%5B%5D%3Dcf_1%26f%5B%5D%3Dstatus_id%26f%5B%5D%3D%26group_by%3D%26op%5Bstatus_id%5D%3D*%26per_page%3D100%26set_filter%3D1%26utf8%3D%25E2%259C%2593&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHva7FXraZQPjzQOr_Dz82RS4iTFg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fprojektit.kirjastot.fi%2Fprojects%2Fpikisiivous%2Fissues%3Fc%5B%5D%3Dtracker%26c%5B%5D%3Dparent%26c%5B%5D%3Dstatus%26c%5B%5D%3Dpriority%26c%5B%5D%3Dsubject%26c%5B%5D%3Dauthor%26c%5B%5D%3Dassigned_to%26c%5B%5D%3Dupdated_on%26c%5B%5D%3Dcategory%26c%5B%5D%3Dfixed_version%26c%5B%5D%3Dstart_date%26c%5B%5D%3Ddue_date%26c%5B%5D%3Destimated_hours%26c%5B%5D%3Ddone_ratio%26c%5B%5D%3Dcreated_on%26c%5B%5D%3Dcf_1%26f%5B%5D%3Dstatus_id%26f%5B%5D%3D%26group_by%3D%26op%5Bstatus_id%5D%3D*%26per_page%3D100%26set_filter%3D1%26utf8%3D%25E2%259C%2593&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHva7FXraZQPjzQOr_Dz82RS4iTFg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fprojektit.kirjastot.fi%2Fissues%2F3333&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH5K2Zsro8fcG_O16nxLuH0Zw3ycA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fprojektit.kirjastot.fi%2Fissues%2F3334&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGdCoVOLZriHh9f6-13NkF63nRc9w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fprojektit.kirjastot.fi%2Fissues%2F3335&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGrfnciKFfo5UU--r3QIjku4Zn1mg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fprojektit.kirjastot.fi%2Fissues%2F3332&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEZWyPOsAsTPtYGSGxHi_raR4aIXg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fprojektit.kirjastot.fi%2Fissues%2F3330&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE_TMZELsvWM82kCUtl6i2PorELdg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fprojektit.kirjastot.fi%2Fissues%2F3331&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFJtlS4nmhZwVEwJhQ2PeS4m3PWig
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Näistä viimeisin osoittautui parhaaksi, koska eräajolla voi tuoda suurempia määriä muutoksia kerralla, ja tällainen
eräajotuonti on joka tapauksessa osa kirjaston arkisia aineistonhankinta ja luettelointiprosesseja. Eräajotuonti
perustuu geneeriseen bibliografisen datan siirtoformaattiin MARCXML:ään, eikä edellytä lähettävältä päältä mitään
ihmeellistä – Aurora noutaa MARCXMLtiedostoja FTP:llä, joka on yleinen tapa siirtää mitä tahansa tiedostoja.
Nykyisellään PIKIkirjastojen henkilökunta voi määritellä eräajotuonteja Auroraan itse, joka vähentää byrokratiaa ja
nopeuttaa työtä. Tämä mahdollisuus saatetaan pian menettää kun Axiell siirtelee toimintoja Auroratuotteensa
muodostavan kolmen eri sovelluksen välillä. Auroran eräajotuontia kokeiltiin (#3367) pienellä, yhden tietueen
(tunniste Ppro837_1040) sisältävällä ja käsityönä preparoidulla MARCXMLtiedostolla (sillä Axiellin toimittama
dumppi ei ollut MARCXMLrakenteen mukaista), ja koe ehkä onnistui.

Todettakoot, että tietokannan muokkaamisessa eräajotuonnilla on tietenkin omat vaaransa. Kirjaston näkökulmasta
Aurora, ja sitä myöten myös tietokanta on “musta laatikko”, jonka sisäistä toimintaa ja rakennetta ei tunneta eikä
voida seurata tarkasti, eikä tehtyjä muutoksia ennakoida, valvoa ja tarvittaessa perua.  Tietokannan parissa
työskentelyä varten olisi hyvä olla muodollinen kuvaus mitä eräajotuonnissa pitäisi tapahtua, sekä tarkat logit mitä
muutoksia kukin eräajotuonti todellisuudessa teki, ja OAIPMH haravointirajapintaa tai muuta tapaa käyttäen voisi
verrata tietoja ennen muutosta ja sen jälkeen. Muutosten simulointi ja palauttaminen olisi myös hyvä olla käytössä.
Nykyisellä tavalla organisoituna nämä kaikki on ulkoistettu järjestelmän toimittajalle Axiellille, ja sisään ajetaan
Kirjavälityksen tuottamaa dataa.

PIKIssä on käytössä erillinen testiympäristö, jonka käyttäminen eräajotuonteihin olisi varmasti hyvä idea. Vakavia
kehittelyjä varten olisi hyvä olla myös jokin tapa vertailla dataa ennen ja jälkeen muutosten tekoa, ja saada tietoa
(esim. logitiedostoja) miten Aurora muutoksiin reagoi. Datan tuottajien eli Kirjavälityksen ja BTJ:n lisähaastattelut
olisivat varmasti mehukkaita, samoin näille toimitetun Auroradokumentaation näkeminen.

Axiell Auroran ohjelmointirajapinnat ovat olleet pitkään kansallisessakin keskustelussa, etenkin Kansalliskirjaston
vetämän Kansallisen digitaalinen kirjasto (KDK) hankkeen vuoksi. Näitä ohjelmointirajapintoja ei raportin tekoaikaan
edelleenkään ole käytettävissä, mutta niihin sisältyvää haravointirajapintaa käyttäen tietokannasta voitaisiin pitää
kopio(i)ta Auroran ulkopuolella. Tämä mahdollistaisi mielenkiintoisten työkalujen kehittämisen ja käyttämisen
Auroran ulkopuolella ilman hitaiden ja kalliiden dumppien tilaamista järjestelmätoimittajalta.

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fprojektit.kirjastot.fi%2Fissues%2F3367&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF8GFGHp5HbpbI1va4Uwy1FkHcvkg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.kdk.fi&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEwg6yR2WxtCEFQMrpBMQASeQpy4g
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Tietokannan louhinta ja siivousmenetelmien kehittäminen
Marraskuun loppupuoli ja joulukuu sujui lähinnä MARCdatan louhinnan parissa. Datasta etsittiin virheitä.
Painopisteenä oli sellainen, suoraan bibliografiseen dataan kohdistuva louhinta, jota ei voi suorittaa Auroralla, sekä
bibliografisen tiedon vertaaminen ja yhdistäminen Auroran ulkopuolisiin tietolähteisiin. Tunnen Auroran tiedonhaku
ja analysointiominaisuuksia valitettavan heikosti. Niiden parempi tuntemus olisi varmistanut, että tässä projektissa
keskittyisin nimenomaan sellaiseen työhön, jota kirjastoihmiset eivät PIKIssä normaalisti tee tai pysty Auroralla
tekemään. PIKIssä työskentelevät kollegat onneksi vastailivat kysymyksiini nopeasti ja tehokkaasti ja paria asiaa
kyselin myös Vaskista ja Axiellilta. Kaikki työn alla oleva homma oli kuitenkin Redmine projektinhallintatyökalussa
nähtävillä, ja koska sitä kautta ei tullut kommentteja että kannattaisi keskittyä johonkin muuhun, jatkoin työtä
parhaaksi katsomallani tavalla. Koska hankkeessa oli käytettävissä vain kaksi kuukautta ja vain yksi ihminen (minä),
keskityin sellaisiin asioihin, joita pystyin itse heti alkaa tekemään ja joista oli saavutettavissa jotain tuloksia
välittömästi.

Muun työn tueksi kartoitin mitä MARCkenttiä PIKIssä on käytössä, ja missä määrin (#3394).

Bibliografisen datan analysointia voi jakaa kolmeen, osittain päällekkäiseenkin ryhmään:

1. tekninen tarkastus
2. kenttien tarkastus
3. arvojen tarkistukset

Kenttien tarkistuksella tarkoitetaan sitä, että katsotaan kenttien koodit ja varmistetaan että ne on määritelty käytössä

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fprojektit.kirjastot.fi%2Fissues%2F3394&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHcR1twUKtDPyk5wQ1-kkbjSv2apA
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olevassa MARC 21 formaatissa, katsotaan ovatko osakenttien koodit määriteltyjä kyseiselle kentälle jne. Tätä
tehtiin kartoittamalla PIKIssä käytössä olevat MARCkentät (#3394) ja katsomalla ovatko ne mukana MARC 21
standardissa (#3430) sekä analysoimalla PIKIn FinMARC→MARC 21 konversiossa muodostunutta, valtavaa
USEMARCONlokitiedostoa #3459.

Kongressin kirjaston ylläpitämä MARCXML slim skeema osoittautui valitettavasti niin löyhästi määritellyksi, ettei
sitä vasten tarkistamista koettu edes mielekkääksi (#3417). Kyseisessä skeemassa esimerkiksi on määritelty vain
hyvin yleisellä tasolla mitä merkkejä saa käyttää osakenttien koodeina (sallitut merkit ovat
A-Za-z!”#$%&'()*+,-./:;<>?{}_̂ ~̀[]\), mutta todellisuudessa MARC 21 formaatissa joka ikiselle kentälle on

tarkasti määritelty minkä nimiset osakentät ovat sallittuja. Tarkasti määritellyllä skeemalla tietueiden kuntoa voisi
tarkistaa erilaisten prosessien eri kohdissa, mutta samoin säännöin. Kyseinen skeema ei myöskään tarkalleen
rajaa mitä kolminumeroisia kenttiä tietueissa saa esiintyä, kunhan niiden koodit ovat kolmenumeroisia. Kenttien
sisältöön skeema puuttuu vielä vähemmän.

Koko aineiston kenttien tarkastelun sijaan (esim. Perlin MARC::Lint moduulilla, USEMARCONilla tai MarcEditillä),
tarkasteluun otettiin sellaisia yksittäisiä kenttiä, joiden arvoja tutkittiin tarkemmin. Mainittakoot kuitenkin, että PIKIstä
löytyi kourallinen tietueita, joista puuttuu nimiö kokonaan (#3406) ja yksi tietue (tunniste Ppro837_867498), jossa oli
kaksi esiintymää kentälle 008 (#3438). Nämä molemmat aiheuttivat tutkimustyökalujeni hajoilua. Tiedossa ei ole,
millaista vaivaa tietueiden virheet ovat aiheuttaneet tuotantojärjestelmistä, eli Aurorasta ja Arenasta sekä niiden
ympärillä pyörivistä prosesseista vastaavalle Axiellille esimerkiksi konversioiden ja indeksointien aikana. Tämän
kaltaiset ongelmat pitänee korjata ennen KDK:hon, yhteisluettelo Melindaan tai muuhun vastaavaan
yhteistyöhankkeeseen liittymistä, sillä niiden prosessit eivät välttämättä osaa odottaa tällaista syötettä.

Teknisen tarkistamisen piiriin voi laskea
myös virheellisten merkistökoodausten
metsästelyn. Q. Ethan McCallumin
kokoamassa kirjassa Bad Data Handbook
on kokonainen kappale omistettu tälle,
Josh Levyn Bad Data Lurking in Plain
Text. Tällaista ei nyt tehty PIKIn osalta,
mutta muutamia virheellisiä
merkistökoodauksia osui sattumalta
silmiin.

Arvojen tarkistuksella tarkoitetaan sitä, että katsotaan MARCkenttiin tallennettua varsinaista tietoa, ja pyritään
arvioimaan sen paikkansapitävyyttä.

Monia arvoja on mahdotonta arvioida koneellisesti, sillä tietueisiin tallennetulla tiedolla ei ole varsinaista,
automaattisesti tarkistettavaa yhteyttä julkaisuun, jota tietue pyrkii kuvailemaan – vaikka tietueessa olisikin kaikin
puolin oikeanlainen asiasanakenttä, johon on tallennettu YSA:n asiasana kissa, on mahdotonta sanoa käsitteleekö
kyseinen teos todellisuudessa kissoja, koiria vai jotain aivan muuta. Tähän tarvitaan ihminen, ja hänelle kenties
myös myös kyseinen teos tai muita tietolähteitä saataville.

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fprojektit.kirjastot.fi%2Fissues%2F3394&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHcR1twUKtDPyk5wQ1-kkbjSv2apA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fprojektit.kirjastot.fi%2Fissues%2F3430&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEwvdjkYJ0qtWObSGuZFcLiQ9o5ZA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fprojektit.kirjastot.fi%2Fissues%2F3459&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGPgTkQw1l-h-ibXTygAJ5x_GeTCw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.loc.gov%2Fstandards%2Fmarcxml%2Fschema%2FMARC21slim.xsd&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGwTkIcUoJjPlPLpPoCsr7M603YLA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fprojektit.kirjastot.fi%2Fissues%2F3417&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE9Or86ZENF__npRgWrWKUlO_4APA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fsearch.cpan.org%2F~eijabb%2FMARC-Lint-1.46%2Flib%2FMARC%2FLint.pm&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNElH-42wIiX_p_ZVCHd6MtxWiWdeg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.nationallibrary.fi%2Flibraries%2Fformat%2Fusemarcon.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEEKLSzsYJys4YxvHKLdWr3fhAhKQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fpeople.oregonstate.edu%2F~reeset%2Fmarcedit%2Fhtml%2Findex.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG4I-0AVIowJgWLAFoHTF1ydtI9-Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fprojektit.kirjastot.fi%2Fissues%2F3406&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHaY1-JHSfvlN0-yHmjyP2SbV6NiQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fprojektit.kirjastot.fi%2Fissues%2F3438&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEJqGbL6YzzMqSxbZ2u0M09dhNRhw
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Tietyntyyppisiä asioita voidaan kuitenkin tarkistaa: tiedämme esimerkiksi, että nyt on vuosi 2013, teosten
julkaisuvuosien pitäisi olla arvoltaan alle 2013. Samoin voidaan tehdä olettamia siitä, kuinka vanhoja teoksia PIKIssä
on luetteloituna, ja laittaa ihminen asialle tarkistamaan kaikki teokset, joiden julkaisuvuosi on vaikkapa ennen vuotta
1700. Tällaisella haarukoinnilla voidaan käyttää halpaa “koneaikaa” kohdistamaan kallista “ihmisaikaa”. Vastaavia
tarkistuksia voidaan tehdä myös tietuetta itseään käsittelevistä päivämääristä: tietueiden ei pitäisi olla tehtyjä tai
muokattuja 7.11.2012 jälkeen (käsittelyssä oleva PIKIdumppi on tuolta päivältä), eikä ennen 1970lukua, jolloin
MARC keksittiin. Samoin kuukausien pitäisi olla välillä 1  12, päivien 1  31, tuntien 0  23, minuuttien ja sekuntien 0
 59.

PIKIn datan päivämääristä #3431 katsottiin neljää:

1. tietueen luontiaikaa (#3433),
2. ensimmäistä (#3432) ja
3. toista julkaisuvuotta (#3441) kentästä 008, sekä
4. kentän 260 osakentän ‡c  julkaisuaikaa (#3436).

MARCformaatissa tietueen luomisen vuosiluku ilmaistaan kahdella numerolla, eli se kärsii Y2K eli
milleniumbugista; ehkä 1960luvulla ei osattu aavistaa että formaatti todella eläisi vuoteen 2000 asti... ja
hämmästyttäväähän se onkin. 260kentässä julkaisutiedot on merkitty sangen kirjavasti ja MARCformaatin,
luettelointisääntöjen ja käytäntöjen epäsäännöllisyys näyttäytyy tyypillisimmillään; sama tieto voi olla ilmoitettu
esim. C1988., c. 1998., Cop 1998, Cop1998, COP1998, COP1998. ja lukuisissa muissa muodoissa. Tietokoneen,
siis esimerkiksi hakukoneen, formaattikonversion tai deduplikoinnin näkökulmasta nämä ovat kaikki eri asioita.
Selvinä virheinä kenttä 260‡c sisältää PIKIssä joitain kymmeniä julkaisupaikkoja ja julkaisijoita, kuten “FS Film” tai
“Helsingin liikekirjap.”, jotka eivät ole julkaisuaikoja.

Aikaa ilmaisevan datan käsittely on mahdollista, koska ajasta tiedetään myös bibliografisten tietueiden ulkopuolella
ja tietueissa olevaa dataa voidaan verrata tähän “ulkoiseen” tietoon. Vastaavasti voidaan verrata tietueissa olevia
viitteitä kielikoodeihin, tekijöiden funktiotermeihin, asiasanastoihin, luokitusjärjestelmiin ja sijaintitietojen
ISILkoodeihin.

Kansalliskirjasto listaa mihin kohtiin MARCia kielidataa on tallennettu. Kielet on koodattu, ja ne voidaan siis tarkistaa
(#3349). Tässä projektissa katsoin ensin kuinka paljon kielidataa PIKIin on tallennettu ja minne se datassa sijoittuu.
Paria poikkeusta lukuunottamatta kaikki PIKIn kielidata on kentissä 008 ja 041. Epäkelpojen arvojen löytämiseksi
screenscreippasin kielikoodit Kansalliskirjaston sivustolta ja vertasin PIKIn kielikoodeja niihin. Noin 2000 tietueesta
löytyi laiton kielikoodi kentästä 008. Virheet kentässä voivat

1. rikkoa kielihakuja
2. aiheuttaa ongelmia muunnosprosesseille jatkossa
3. haitata deduplikointia, jos 008:n kielikoodi on osa deduplikointivektoria.

Kenttää 041 en nyt tarkistanut, sillä sen tarkistaminen ja korjaaminen on jo meneillään PIKIssä.

PIKIssä ei käytetä funktiokoodeja, vaan funktiotermejä. Listasin kaikki PIKIssä mainitut termit ja laskin niiden
esiintymät, sekä vertasin sitä parista eri lähteestä kokoamaani listaan termejä (#3357), johon sisällytin myös

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fprojektit.kirjastot.fi%2Fissues%2F3431&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEPvdQ4XCo3ETnvFnDfe1BzlK_cMg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fprojektit.kirjastot.fi%2Fissues%2F3433&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF8EXs260XVEGubfPwZOb2SDkoZKw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fprojektit.kirjastot.fi%2Fissues%2F3432&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHp1dnMHUUNCnTywfSFmWiRRKhBMg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fprojektit.kirjastot.fi%2Fissues%2F3441&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF9NTfNXZYNNkr-P2H0dU0D2AKvPg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fprojektit.kirjastot.fi%2Fissues%2F3436&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGicX0d3zfT38P37smWAZkZddMmqQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ffi.wikipedia.org%2Fwiki%2FY2K&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH65Sm3OvLI4KYnOeVehgeFwJ9QIA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ffi.wikipedia.org%2Fwiki%2FY2K&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH65Sm3OvLI4KYnOeVehgeFwJ9QIA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.kansalliskirjasto.fi%2Fextra%2Fmarc21%2Fkielet.htm&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFYnkHmjjAXaecx_KPQre4gRsW48g
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fprojektit.kirjastot.fi%2Fissues%2F3349&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGwnjL7k5pysjMC5Nczz1QKuQdmYA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.kansalliskirjasto.fi%2Fextra%2Fmarc21%2Ffunktiot.htm&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFGJ0ZiX3VC1gLfmzE8ftQqasMLKQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fprojektit.kirjastot.fi%2Fissues%2F3357&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH1t0CiXnqmCgZb2ZKrbaO3lQ-PyA
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koneluettavaan muotoon työstämäni musiikin soitinnimien ohjeluettelon.

PIKIssä käytetään kenttää 653 kontrolloimattomien asiasanojen tallentamiseen. Kartoitin sen sisältämät arvot
(#3427). Lisäksi katsoin mitkä kontrolloimattomat asiasanat olisivat saatavissa YSA:ssa. Kyseinen kenttä 653
esiintyy PIKIssä noin 67 000 tietueessa ja sisältää 10 000 eri termiä, joista muutama tuhat olisi saatavissa myös
kontrolloidussa asiasanastossa YSA:ssa. Nämä termit voitaisi siis tuoda auktorisoinnin piiriin. Muihin PIKIssä
käytössä oleviin kontrolloituihin asiasanastoihin, eli Kaunokkiin ja Musaan ei nyt verrattu 653:n sisältöä.

Sensijaan kontrolloitujen asiasanojen kenttää 650 katsoin tarkemmin (#3350). Kartoitin missä määrin kukin
osakenttä on käytössä, mihin asiasanastoihin kentässä viitataan, ja etsin termit, jotka esiintyvät kyseisessä
kentässä, mutta eivät todellisuudessa ole käytössä olevissa sanastoissa.  Datasta löytyi vielä parituhatta
kaksoispisteillä yhteen osakenttään niputettua asiasanaketjua (kuten 650 ‡a muistelmat : poliitikot ‡2
ysa).

Yllä kuvailut vertailut PIKIn käyttämiin asiasanastoihin eli YSA:an, Kaunokkiin ja Musaan tehtiin lataamalla sanastot
ONKIontologiakirjastopalvelusta, jossa ne ovat saatavilla avoimena datana (open data). Myös YKL irroitettiin
ihmisille tarkoitetusta käyttöliittymästään screenscrapingtekniikalla.

PIKIn sijaintitiedoista (kenttä 852) löytyi laskutavasta riippuen hieman alle tai hieman yli 2000 eri ISILkoodia (#3358).
Oikea määrä on 25 kappaletta (#3359). Saatavillani olevasta, nimeketasoisesta bibliografisesta datasta ja
SRUkyselyrajapinnasta ei pysty koneellisesti selvittämään aiheuttaako tämä sitä, että niteitä on hukassa.
Jatkoselvittämistä voisi tehdä selaamalla verkkokirjastoa koneavusteisesti; on uuvuttavan tylsää ja virhealtista
verrata suurta määrää tietueita sen kanssa miten verkkokirjasto ne näyttää, ja tietokone on tunnetusti hyvä
tekemään uuvuttavan tylsiä ja virhealttiita asioita.

Pohdintaa

Mitä tarkoittaa “laatu”?
On epäselvää mitä käsite “laatu” tarkoittaa kirjaston bibliografista tietokantaa ja sen sisältämää dataa
tarkastellessa. Laatu riippuu tarpeista, ja kirjaston tietokantaan on tarpeita ainakin luetteloijilla, kirjaston asiakkailla,
ja tietopalvelua tuottavilla kirjastoammattilaisilla. Lisäksi kirjaston data tarjoaa mielenkiintoista kaiveltavaa vaikkapa
antrolopogille tai kustantajalle. Kirjaston tietokannat ovat kiinnostavia tietoresursseja, koska niitä on systemaattisesti
ja ammattimaisesti koottu vuosikymmeniä, ja yleisten kirjastojen tietokannat ovat julkista omaisuutta.

Mitä laatu on kysymyksen vastaus riippuu siitä, kenen kannalta laatua ajatellaan. Tietokannan ja datan laatua
voidaan ajatella vaikkapa nykyisten hakutulosten ja niiden tuottaman asiakastyytyväisyyden, PIKIlaajennosten,
RDAmuunnosten, hallittavuuden, standardinmukaisuuden, kustannustehokkuuden, kattavuuden, edustavuuden tai
ulkomaailmalle keskustelukyvyn perusteella. Kirjastoorganisaatiolla itsellään on tiettyjä näkemyksiä siitä, millaista
datamassaa se on hallitsemassa, mutta näkemyksiä on myös kirjaston asiakkailla ja järjestelmätoimittajalla.

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.kirjastot.fi%2Fmusiikki%2Fsoitinnimet%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFwwopl0wZ0mnf-hMjLt9OykVdABA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fprojektit.kirjastot.fi%2Fissues%2F3427&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF-i1uO2eYtypJEAM87diBQGzvXRQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fprojektit.kirjastot.fi%2Fissues%2F3350&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFnd6c-HPePQAUqLbNcWxc8RBxciQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fonki.fi%2Ffi%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFwohkVNT3OzMIdZZ43bUC6-Mxghw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fykl.kirjastot.fi&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGCRix-cn1wgEdwzSvT-s8DY1tN1Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fprojektit.kirjastot.fi%2Fissues%2F3358&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEipGT-Np4QmJXdR1ov0E4njhph8g
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fprojektit.kirjastot.fi%2Fissues%2F3359&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHRk1GSg8lzTvMk9v89khu-Nn_29A
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Tässä projektissa laadun käsitettä ei lähtökohtaisesti ollut tarkasti määritelty eikä myöskään laadun mittareita. Työtä
tehdessäni huomasin päällimmäisinä mielessäni pyörivän seuraavat periaatteet

1. standardinmukaisuus (MARC21 sekä käytössä olevat luettelointisäännöt)
2. viittaavuus (data viittaa muihin lähteisiin silloin kun jotain johon viitata on)
3. koherenttius (vain vähäisessä käytössä olevat kentät ja arvot ovat epäilyttäviä).

Teoksessa Bad Data Handbook Ken Gleason sekä Q. Ethan McCallum esittävät neljän C:n avulla datan laadun
analysoinnin kehyksen:

1. Complete (is everything here that’s supposed to be here?)
2. Coherent (does all of the data “add up?”)
3. Correct (are these, in fact, the right values?)
4. aCcountable (can we trace the data?)

Englanninkielisen Wikipedian Data qualityartikkeli lainaa J. M. Kurania:

[data are of high quality] “if they are fit for their intended uses in operations, decision making and planning”

Priorisointi
Käsitys laadusta, halutusta laatutasosta ja käytössä olevat resurssit vaikuttavat siihen, mitä parannuksia kannattaa
tehdä. Jos tavoitetilana on esimerkiksi korkea viittaavuus, kannattaa saattaa kuntoon datan ulkoiset viitteet
(luokitusjärjestelmiin, asiasanastoihin ja niin edelleen). Tuotantokäyttöön tuleva, Kansalliskirjastolla rakenteilla oleva
auktoriteettitietokanta Asteri tuonee apua tähän. Jos PIKIn sekavat ISILkoodit aiheuttavat niteiden katoamista, lienee
syytä selvittää ne ja varmistaa jotenkin, ettei niitä tule tulevaisuudessa lisää. Yleisesti ottaen lienee viisasta miettiä
mistä toimista saa eniten joko suoraa tai välillistä hyötyä, ja tehdä näitä toimia... ja olla tekemättä muita toimia.

Tietotekniikan rooli luettelointityössä
Tämä projekti on toivottavasti avannut miten tietotekniikka voi auttaa luettelointityössä ja luettelointidataan
kohdistuvassa tietohallinnassa sekä myös tuottanut PIKIstä hyödyllisiä analyysejä sekä yleiskäyttöisiä, konkreettisia
työkaluja ja menetelmiä. Keskeisessä asemassa tällaisessa työssä on välitön pääsy raakaan dataan.
Periaatteessa hyvin yksinkertaisin, tietoteknisin menetelmin pääsin tarkastelemaan ja analysoimaan datan piirteitä,
joihin kirjastojärjestelmällä ei pääse käsiksi. Tässä projektissa tarkasteltiin bibliografista dataa, mutta sama pätee
myös muihin vastaaviin ponnisteluihin.

Tervehdin suurella riemulla PIKIn aloitetta tarkastella dataansa myös kirjastojärjestelmänsä ulkopuolella. Tämä on
Suomen yleisissä kirjastoissa hyvin poikkeuksellista. Helsingin yliopiston kirjastolla (jossa vierailin joulukuussa)
tällainen toiminta on arkipäiväisempää, ja he siirtelevät PIKIn kokoista bibliografista tietokantaansa (tai sen osia)
ulos ja sisään kirjastojärjestelmästä MarcEditillä, USEMARCONilla ja muilla työkaluilla käsittelyä varten tarpeiden
mukaan. Uskon että yliopisto ja AMKkirjastoista saisi apua ja inspiraatiota PIKIn tietokantahuoltotyöhön. Oma
lukunsa ovat myös Linda ja Melindakuviot, joissa PIKI on myös mukana ja joiden myötä tietokanta saatellaan

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FData_quality&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHSgixC1haiITM0RVQbCCf3n4RglA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FData_quality&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHSgixC1haiITM0RVQbCCf3n4RglA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FData_quality&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHSgixC1haiITM0RVQbCCf3n4RglA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.kansalliskirjasto.fi%2Fkirjastoala%2Fhankkeet%2Fauktoriteettitietokanta.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFxva5cmBH2g4b93A1EuT-3BFtegQ
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Voyager ja Alephkirjastojen tietokantahuoltoprosessien piiriin, ja datan liikuttelu arkipäiväistyy.

Datan liikuttelun mahdollisuuksien lisäksi kirjastolla on syytä varmistaa hyvä ymmärrys kirjaston datavirroista: mistä
data tulee, minne sitä kertyy ja minne se menee? Missä muodoissa ja millä menetelmin dataa kirjaston tietokantaan
tulee, miten se kulkee sieltä indeksointiprosessien kautta verkkokirjastoon haettavaksi,
poimintaluettelointirajapintojen ja dumppien kautta toisille kirjastoille, yhteisluetteloihin ja muihin yhteisiin palveluihin,
erilaisille muille toimijoille (kuten tässä projektissa), Avoimeksi Dataksi ja toivottavasti myös kirjaston omiin
prosesseihin? Data on keskeistä kirjaston toiminnalle, ja luonnollisesti siihen on oltava tarvittavat mahdollisuudet
vaikuttaa.

PIKIssä, kuten muissakin yleisissä kirjastoissa, datan parissa hääräily ja siihen liittyvä osaaminen ja vastuut on
pitkälti siirretty järjestelmätoimittajalle (joka PIKIssä nykyään on Axiell). Tämä on monessa mielessä järkevää ja
käytännöllistä, mutta heikentää kirjaston mahdollisuuksia empirismin hengessä “esittää kysymyksiä” datalle joko
itse tai pyytämällä jotakuta ulkoista tahoa tekemään niin.

Järjestelmätoimittaja tekee töitä annettujen tilausten mukaan. Ellei heillä teetetä datan huoltotöitä muulloin kuin
pakollisten konversioiden yhteydessä, muodostuvat tietokantojen yhdistelyt (esim. PIKIn laajentuessa) ja
formaattikonversiot (esim. FinMARC→MARC 21, MARC 21→RDF) hyvin tärkeiksi solmukohdiksi datan
elinkaaressa. Kun näissä yhteyksissä data ajetaan jonkinlaisten prosessien läpi, olisi hyvä dokumentoida ja
arkistoida ne. Esimerkiksi FinMARC→MARC 21 konversiossa USEMARCON tuottaa login, johon se herjaa
havaitsemistaan virheistä datassa (#3459). Tämän kaltaiset, yleisessä käytössä olevien ohjelmien tuottamat
logitiedostot ovat arvokkaita. USEMARCON on hyvä esimerkki myös avoimen lähdekoodin eduista, sillä
lähdekoodista voi katsoa tarkalleen, miten ohjelma toimii. Koko tietokannan arkistoiminen ennen ja jälkeen ei olisi
lainkaan vaikeaa (PIKI on kooltaan vain parisataa megatavua pakattuna XML:nä) ja toki varsinaiset
muunnossäännöt on syytä arkistoida.

PIKIllä on nyt marraskuinen 2012 bibliografinen datansa saatavilla raakana datadumppina, ja sitä kannattaa
käyttää! PIKIn mahdollisimman esteetön pääsy dataansa on kirjastojärjestelmän ulkopuolella tapahtuvan
analysoinnin ja muokkausten edellytys. Olisi hyvä jututtaa nykyistä järjestelmätoimittajaa Axiellia ja datan toimittajaa
Kirjavälitystä, ja kuulla miten he voivat auttaa PIKI tähän suuntaan.

Projektin yhteenveto
Tämä projekti kaiveli PIKIkirjastojen bibliografista tietokantaa tietojenkäsittelyn keinoin. Data on MARC21
muotoista, ja MARCin ja luettelointisääntöjen ominaispiirteet ovat kirjastoalalla sangen hyvin tunnettuja.

MARC21 formaatti on laajassa käytössä maailmalla ja lisäksi kattavasti dokumentoitu. Monenlaisia, uusia
näkökulmia voidaan tuoda mukaan tietokantatyöhön kunhan kirjasto saa datansa liikkeelle. Tässä projektissa
työskenneltiin kokonaan kirjastojärjestelmän, eli Axiell Auroran ulkopuolella. Kaikki nyt tehty työ nojaa siihen, että
kirjaston data on tarvittaessa irroitettavissa järjestelmätoimittajan järjestelmästä. Tällä hetkellä siihen ei ole muuta
selkeää tapaa kuin ostaa data dumppina ulos Axiellilta. Tässä ei kuitenkaan ole mitään periaatteellista ongelmaa,
koska data on yksiselitteisesti kirjaston omaa.

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ffi.wikipedia.org%2Fwiki%2FAvoin_tieto&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG2Ntx_bfY9HOdnR1z80NpCsD_6WQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fprojektit.kirjastot.fi%2Fissues%2F3459&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGPgTkQw1l-h-ibXTygAJ5x_GeTCw
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Marraskuun alussa pystytin tarvittavat työkalut työskentelyyn ja tutustuin dataan. Analyysejä laadin marrasjoulukuun
ajan, ja tutkin miten Auroraan voi tuoda bibliografista dataa sisään. Samalla yritin selvitellä miten muissa kirjastoissa
tehdään tietokantahuoltotyötä. Tämän marrasjoulukuun työtä käsittelevän raportin laadin joulukuun lopussa, sekä
tammikuun mittaan Petri Tonterin avustamana.

Nyt laaditut muutama kymmenen täsmäanalyysiä perustuvat yksittäisten kenttien sisäisen rakenteen ja sisällön
tarkastamiseen. Selvästi herkullisimpia olivat sellaiset tarkastelut, joissa voitiin verrata johonkin ulkoiseen
tietolähteeseen että mitä datassa pitäisi olla (ISILit, luokat, kielikoodit, asiasanat). Kaikki analyysit ovat
toisinnettavissa, koska ne on laadittu pääsääntöisesti tietokoneen ymmärtämässä muodossa eli ohjelmoimalla ja
koodi on saatavilla. Kaikki työ tehtiin ilmaisilla, avoimen lähdekoodin ohjelmistoilla. Keskeisimmät työkalut olivat
BaseX ja XQuery kyselykieli jotka eivät kumpikaan todellakaan ole kirjastoalan erikoistyökaluja, vaan aivan
yleisluontoisia XMLmuotoisen datan käsittelyyn tarkoitettuja.

Kyse on lopulta tietenkin siitä mitä PIKIkirjastot dataltaan haluavat, ja sitten siitä vastaako data näitä vaatimuksia.
Onko bibliorafinen data hallinnollista dataa, vai onko se ensisijaisesti kirjaston asiakkaita varten hankittua ja
tuotettua?

Tämä kaksikuukautinen projekti on toivottavasti tuonut datasta esiin puolia joita voidaan valvoa ohjelmallisesti; miten
on esimerkiksi mahdollista että PIKIssä on korruptoituneita ISILkoodeja, ja niitä ei ole ennen tätä huomattu. Tämä
on vain yksi esimerkki jonka todellisista vaikutuksista ei ole tietoa ilman ymmärrystä miten Aurora ja Arena
ISILkoodeja käyttävät, mutta tällaisten asioiden huomaaminen toivottavasti auttaa pystyttämään tarvittavia
valvontamekanismeja. Olisi mielenkiintoista saada saman pöydän ympärille järjestelmätoimittaja (Axiell), datan
toimittaja (Kirjavälitys) sekä PIKIkirjastot keskustelemaan mitä datan laatu on, ja miten sitä voi mitata, valvoa ja
parantaa.

Ajatusharjoitus: voisiko PIKItietokannalle hakea ISO 9000 laatusertifikaatin?

Suosituksia ja hyviä käytäntöjä tietokantatyölle tietotekniikan näkökulmasta

● Arkistoi kaikki. Kaikki! Sähköpostit, prosessit, lähdekoodi, logit, tietokannan eri versiot, muunnossäännöt...
● Ajattele bibliografisen datan koko elinkaarta sen synnystä erilaisiin loppuihin saakka, ja miten se virtaa

kirjaston läpi
● Ajattele dataa irrallaan kirjastojärjestelmästä
● Varmista esteetön pääsy dataan omalle organisaatiollesi
● Valitse myös Avoin Data
● Pyri standardinmukaisuuteen
● Tuo käytännöllistä ohjelmointiosaamista lähelle luettelointiosastoa, ja kehitä taitoja
● Luo käytännöllistä yhteistyöverkostoa sellaisten kirjastojen kanssa, joilla on samanlaista dataa mutta eri

järjestelmä(t)
● Mieti työnjakoa; mihin tarvitaan ihmistä ja mihin tarvitaan tietokonetta?
● Työskentelyssä datan kanssa kannattaa pohtia ensin datan laatutavoitteita ennen varsinaiseen työhön

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ffi.wikipedia.org%2Fwiki%2FISO_9000&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFKDq7gTb7VTDfBrWErkymTV3VoDg
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ryhtymistä. Oli kyse sitten datan luomisesta tai siivoamisesta. Laadun määrittely helpottaa varsinaisen
työmääränkin ja tarvittavien toimenpiteiden suunnittelua.

● Mittaa datasi laatua ja seuraa sen muutoksia. Mittaamisen edellytyksenä ovat mahdollisimman selkeät
laatukriteerit. Esimerkiksi nyt tehdyt louhinnat ja niissä tehdyt havainnot voisivat toimia mittareina uusille
analyysiajoille vuoden 2013 aikana. Millaisia tuloksia sitten saataisiin sen hetkisestä tietokantadumpista?

● Priorisoi ja mieti tarkasti millaisin työpanoksin saat eniten aikaan.
● Kirjastojärjestelmää koskevia suosituksia:

○ kirjastojärjestelmän eräajotoiminnallisuudesta pitäisi olla kuvaus, mitä eräajossa pitäisi tapahtua
○ kirjastojärjestelmän eräajotuonnista pitäisi syntyä logit, mitä muutoksia eräajotuonti todellisuudessa

teki
○ kuvausta ja logeja hyödyntäen voi esimerkiksi OAIPMHharavointirajapinnan avulla verrata tietoja

ennen muutosta ja sen jälkeen
○ erillinen testiympäristö, kuten PIKIssä, on turvallinen paikka kokeilla eräajotuonteja
○ haravointirajapinnan avulla tietokannasta voitaisiin pitää kopiota kirjastojärjestelmän ulkopuolella.

Tämä mahdollistaisi esimerkiksi kirjastojärjestelmän ulkopuolisten työvälineiden kehittämisen ja
käyttämisen tietokantatyöskentelyyn ilman hitaiden ja kalliiden tietokantakopioiden tilaamista
järjestelmätoimittajalta.

Lopputuloksia
Projektin aikana saatiin tietoa tietokannan ongelmakohdista, joita kannattaa korjata esimerkiksi ennen
Melindayhteisluetteloon menoa. Näitä ongelmakohtia olivat muun muassa

● kiinteämittaisten kentässä oleva eikiinteämittainen data
● iso joukko vääriä ISILkoodeja.

Projektin aikana laaditut tietokoneohjelmien lähdekoodit (XQuery) ovat avoimesti saatavilla GitHubpalvelussa
(xmacex/pikicleanuprepositorio).

http://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fgithub.com%2Fxmacex%2Fpiki-cleanup&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFe0h9Env2h5W3lvZvyoLl8bVoXcw
http://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fgithub.com%2Fxmacex%2Fpiki-cleanup&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFe0h9Env2h5W3lvZvyoLl8bVoXcw
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LIITE 1 : Projektin talous

kulu € huomioita
laitteet 0 € B.Y.O.D.

2 kk Amazon AWS pilveä n. 120 € Macen sisäisenä kuluna

ohjelmistot 0 € (tosin lahjoitin n.15 € BaseX:lle)

data 2 240 € tietokanta MARCmuodossa

kolme matkaa Tampereelle n. 200 € kaksi Macen sisäisenä kuluna

majoitukset n. 100 € Macen sisäisenä kuluna

Bad Data Handbook 25 € Macen sisäisenä kuluna

Macen työ 6 000 €

Kiitokset
● PIKIkirjastoille ja Tampereen kaupunginkirjastolle erittäin mielenkiintoisesta työtehtävästä
● Globaalille avoimen lähdekoodin yhteisölle kaikesta siitä mitä olette ja edustatte ❤
● BaseX:lle, sekä Matti Lassilalle sen esittelystä minulle
● Ubuntuyhteisölle Ubuntukäyttöjärjestelmästä
● Vaskikirjastoille sekä Turun kaupunginkirjastolle Avoin Data julkaisusta 2011
● Helsingin kaupunginkirjastolle virkavapaastani vuosina 20102012
● Kirjastot.fi:lle Redmine asianhallintajärjestelmän tarjoamisesta
● Amazonille AWSpilvipalvelusta
● Secoryhmälle Onkista ja YSAn, Kaunokin ja Musan saattamisesta avoimeksi dataksi ja saataville verkkoon
● EevaRiitta Peltoselle avusta
● Sinikka RynkäHokkaselle Axiell Auroran näyttämisestä
● Petri Tonterille työtehtävään kutsumisesta sekä työni ohjaamisesta
● Karen Coylelle inspiraatiosta
● Jason Thomalelle artikkelista Interpreting MARC: Where’s the Bibliographic Data?
● Maria Koverolle ynnä muille Helsingin yliopiston kirjastolla oman tietokantahuoltotyönne esittelystä
● Kansalliskirjastolle ja USA:n Kongressin kirjastolle MARC21formaatin dokumenttien saatavuudesta
● #code4lib IRCkanavalle henkisestä tuesta
● Q. Ethan McCallumille Bad Data kirjasta

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.basex.org&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF7Hr6VJGdudtuyZCNt-ibk1GsnHA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.kaukomieli.net&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEkHXQOAHCVwMLypxhva1Mv8vQvsA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ubuntu.com&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF0-ZaSW4akDvBMXVOKW_lilWM7Ng
http://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.vaskikirjastot.fi%2Fweb%2Farena%2Favoin-data&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGxbbnrucKWQBDk7gnqUwIj0fOxPw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fxmacex.wordpress.com%2F2011%2F09%2F30%2Fturku-ym-vaski-kirjastot-nyt-avointa-dataa%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFjnfbOoiX4P3ZQYnnIQLNKqVVR0A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.kirjastot.fi&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEirDFYrAIyUMYRegi72D5L5Pd0Cg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Faws.amazon.com&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFu81XILcJn5Wh9O2ZLqz8yE2pbDA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fsorvipenkki.wordpress.com&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHF_vBczRELL_NF1eEG9sQcr0Pdaw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.kcoyle.net%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFXutZgcw_7SDSelfaWW18LHA2qKg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fjournal.code4lib.org%2Farticles%2F3832&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHh0Mrkjw-0ZKKCNaVRsVcyN60KtQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.exmachinatech.net&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHaff7O5a_8gtisO4gQspNtlIwZbQ
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Lisäksi Agnese Galeffi, Till Kinsler, Rurik Greenall, Eetu Mäkelä, Asgeir Rekkavik, Mylee Joseph juttuseurasta
verkossa.


