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Lontoon Online-kokoukseen osallistuu aina runsaasti suomalaisia, tällä kertaa meitä oli Online 
Information 2000 -konferenssiin 5-7.12. osallistuvien joukossa peräti 75 ja tämän lisäksi lukuisa 
joukko pelkästään näyttelyssä kävijöitä ja tietopalvelukurssilaisia. Helsingin yliopistosta ei 
kuitenkaan ollut muita konferensiin osallistujia. 

Pääosassa portaalit 

Verkon tiedontarjontaa jäsentävät portaalit olivat keskeinen teema tämänkertaisessa Online-
konfenrenssissa. Asiaa valotettiin pitkälti bisnesnäkökulmasta, esim. esittelemällä France 
Telecomin Arianet-verkkopalvelua.  

ingenta ja SFX 

Joukkoon mahtui myös kirjaston kannalta kiinnostavia esityksiä kuten ingentan Mark Rowsen 
alustus, jossa selvitettiin verkkolehtien välitystä kirjastoille tarjoavan ingentan palvelukonseptia. 
Alun perin ingenta on lähtöisin Bathin yliopiston piiristä, josta se on irtautunut itsenäiseksi 
yritykseksi. Ingentaan on yhdistymässä sen viime keväänä hankkima UnCover, jolloin 
lehtitarjonta kasvaa nykyisestä 3000 nimekkeestä, ja tarjonta lisääntyy myös British Libraryn 
Inside Conferences -aineiston kautta. Jatkossa ingenta linkittää verkkolehtiään esim. CSA:n 
viitetietokantoihin, ja se on ottamassa myös käyttöön SFX-linkityksen. Tämä tekniikka 
pohjautuu belgialaisen Ghentin yliopiston tutkimuksiin, jonka ideoita tuotteistaa 
kirjastojärjestelmiä toimittava Ex Libris. Tämä uudenlainen linkitystekniikka oli yksi 
konferenssin kiinnostavimmista uutuuksista. 
 
SFX perustuu ratkaisuun, jossa organisaatiolla on linkityksestä huolehtiva SFX-palvelin. Tällöin 
voidaan organisaation verkkolisenssien perusteella määritellä minkä kustantajan tai toimittajan 
kokotekstiin viitetietokannoista löytyvä viite käyttäjän johdattaa. Tällä tavoin vältetään 
nykyisessä FinELibin SilverLinker-linkityksessä esiintyvät harhaanjohtavat linkit sellaisiin 
palveluihin, joihin yliopistolla ei ole käyttöoikeutta, esim. Ebsco Online tai ScienceDirect. SFX 
perustuu dynaamiseen linkitykseen, jossa linkki muodostetaan silloin, kun sitä tarvitaan. 
Lisätietoja tästä aiheesta löytyy osoitteesta www.sfxit.com. 
 
Myös Simon Jenningsin esitys Resource Discovery Networkistä oli mielenkiintoinen sen vuoksi, 
että tämä brittiläinen hajautettu aihehakemisto on yhtenä osapuolena Renardus-hankkeessa. 
Palvelu koostuu tällä hetkellä viidestä eri alojen aihehakemistosta: terveys- ja biotieteiden 
BIOME, tekniikan, matematiikan ja tietojenkäsittelyn EMC, humanististen tieteiden Humbul, 
fysikaalisten tieteiden PSIgate ja yhteiskunta-, talous- ja oikeustieteiden SOSIG. Siihen on 
jatkossa tulossa myös maantiedettä ja ympäristötieteitä kattava aihehakemisto. Aihehakemiston 
kotisivu on osoitteessa www.rdn.ac.uk. 

 
 

http://www.ingenta.com/
http://uncweb.carl.org/
http://www.exlibris-usa.com/index.html
http://www.sfxit.com/
http://www.rdn.ac.uk/


Portaaliohjelmistot löytävät hiljaisen tiedon 

Näyttelyn puolella portaalien tuottamisen soveltuvia ohjelmistoja oli esillä runsain mitoin, esim. 
SageMaker, Verity, Insight ja Active Navigation. Näiden avulla pyritään paitsi luomaan 
jäsennettyä näkymää organisaation verkkotietoon myös ottamaan haltuun organisaatiossa 
piilevää hiljaista tietoa, jota ei löydy mistään dokumenteista. Tämä tietämys sijaitsee pitkälti 
henkilökunnan korvien välissä kokemuspohjaisena asiantuntemuksena. Näyttelyssä esiteltiin 
Organik-ohjelmistoa, joka erikoistunut tämäntyyppisen asiantuntijatiedon hallintaan ja 
verkkoyhteisöjen tukemiseen. Organik tarjoaa käyttäjille mahdollisuuden esittää kysymyksiä tai 
perustaa omia keskusteluryhmiä tietyn aiheen ympärille. Ohjelmisto pitää kirjaa kysymyksistä ja 
vastauksista ja osaa sen pohjalta suositella kenelle tiettyä aihetta koskevan kysymyksen 
kannattaa esittää. Kysyjä voi myös ensin tarkistaa onko samaan kysymykseen vastattu 
aikaisemmin. Organik on esimerkki yhteisöllisen tietämyksen hallintaa helpottavasta knowledge 
management -ohjelmistosta. Sen on tuottaja on Orbital Software ( www.orbitalsw.com  ). 

Kone lukee puolestasi? 

Tietoiskuissa ja demoissa esiteltiin myös ratkaisuja tietotulvan hallintaan automaattisen 
luokittelun ja ryhmittelyn avulla. Esimerkki tällaisesta kieliteknologiaan pohjautuvasta 
luokittelusta on Semio, www.semio.com, joka luokittelee tekstiaineistoa ja luo sen pohjalta 
graafisia käsitekarttoja, jotka helpottavat tiedonhakua ja tekstissä navigointia. Samantyyppistä 
tekstiaineiston automaattiseen analyysiin ja aiheenmukaiseen linkitykseen soveltuvaa 
ohjelmistoa toimittaa myös Autonomy Systems. Edellämainitut ohjelmistot ovat yrityksille 
suunnattuja kaupallisia portaaliohjelmistoja, joiden hinta on sen mukainen. Ilmainenkin 
portaalipalvelu on tarjolla vJungle-palvelun kautta (www.vjungle.com). Sen kautta on tarjolla 
palvelut mm. dokumenttien jakamiseen, kalenteriin, keskusteluryhmien ylläpitoon ja 
kysymysten ja vastausten tallennukseen. Tämäntyyppisen palvelun avulla voi kokeilla olisiko 
omalla organisaatiolla tarvetta varsinaiselle intranet-ohjelmistolle. 

Uutta hakukoneissa 

Hakukoneiden uudet piirteet olivat aiheena Greg Notessin esitelmässä. Hän toimii USA:ssa 
kirjastonhoitajana Montana State Universityssä ja ylläpitää hakukoneita käsittelevää web-
sivustoa Search Engine Showdown (www.notess.com). Esimerkki hakukoneiden kehityksestä 
on Google, johon on hiljattain ilmestynyt tai-ehdon toteuttava OR-operaattori, joka täytyy 
kirjoittaa isoilla kirjaimilla. Loogista AND-operaattoria ei tarvitse käyttää, sillä se on 
oletuksena. Googleen on myös ilmestynyt lisähaku, joka tarjoaa enemmän mahdollisuuksia kuin 
yksinkertainen perushaku, esim. voi hakea esiin tiettyyn sivut linkittyvät sivut. 

Vinkkejä tietopalveluun 

Tietopalvelua hyödyttäviä vinkkejä sisälsi myös Joan Packerin esitys. Hän toimii tietopalvelun 
päällikkönä Central Connecticut State Universityssä. Faktatiedon löytymistä helpottavia 
sivustoja löytyy osoitteista www.xrefer.com ja www.refdesk.com, joiden avulla voi esim. 
tarkistaa termin merkityksen lukuisista sanakirjoista. Kiinnostava linkki on myös 
www.findarticles.com, joka sisältää kolmensadan aikakauslehden kokotekstit ilmaispalveluna. 
Nämä ovat lähinnä yleisaikakauslehtiä, mutta joukossa on myös tietopalvelun kannalta 
kiinnostava Online. E-kirjoista kiinnostuneiden kannattaa vilkaista osoitteeseen 

http://www.orbitalsw.com/
http://www.semio.com/
http://www.vjungle.com/
http://www.notess.com/
http://www.xrefer.com/
http://www.refdesk.com/
http://www.findarticles.com/


www.netlibrary.com, joka on kaupallinen sähköisiä kirjoja toimittava ja välittävä palvelu. 

Uusia palveluita aineistontuottajilta 

Tietoaineistojen osalta näyttelyssä oli esillä kuta kuinkin kaikki nykyiset ja työryhmien 
ehdottamat uudet FinELib-toimittajat. Elsevierin osastolla esiteltiin vielä työn alla olevaa 
Scirus-palvelua, www.scirus.com , josta on tarkoitus tulla AltaVistan kaltainen ilmainen 
hakukone sillä erotuksella, että Scirukseen otetaan mukaan vain tieteellistä aineistoa. Tämä olisi 
varsin tervetullut palvelu tieteellisen tiedon hakijoille, sillä nykyisellään tieteelliset tiedonjyvät 
jäävät helposti piiloon hakutuloksissa kaikenkarvaisten mitä epämääräisempien sivustojen alle. 
Kaikki e-lehtien tuottajat mainostivat myös kustantajien yhteistyönä toteuttamaa artikkelien 
kirjallisuusluetteloiden linkitystä CrossRef-palvelun kautta  www.crossref.org). Palvelu toimii 
taustalla ilman, että käyttäjän tarvitsee tehdä muuta kuin klikata artikkeliin sisältyvää 
kirjallisuusviitettä, jolloin hän pääsee kyseisen viitteen tiivistelmään ja myös kokotekstiin, 
mikäli käyttäjällä on lehden lukuoikeus. Artikkelien keskinäinen linkitys perustuu teknisesti 
DOI-standardiin (Digital Object Identifier). 
 
Kaukopalvelun kannalta kiinnostavista tietoaineiston toimittajista näyttelyssä pisti silmääni 
Berliinistä käsin toimiva Subito Library Delivery Service, www.subito-doc.com, ja saksalais-
amerikkalainen Infotrieve, www.infotrieve.com. Kumpikin lupaavat nopeaa ja tehokasta 
palvelua, jonka laatua on vaikea arvioida muutoin kuin tilaamalla kokeeksi aineistoa palvelun 
kautta. 
 
Lontoon online-konferenssi on kasvanut niin suureksi tapahtumaksi, että kirjaston kannalta 
kiinnostavien aiheiden ja näyttelykohteiden löytäminen edellyttää bisnespohjaisen vyörytyksen 
tehokasta suodattamista. Jatkossa voikin olla järkevämpää osallistua Lontoossa enemmän 
kirjastomaailmaa sivuavaan vuotuiseen Internet Librarian -konferensiin, www.internet-
librarian.com.  

Kirjoittaja työskentelee Viikin tiedekirjaston tietopalvelussa 
kimmo.koskinen@helsinki.fi 
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