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MUISTIO
TYÖRYHMÄN TILANNEKATSAUS / Minna Niemi-Grundström
SYN päätti SYN:n päätös yhteisen perusnäkymän tekemisestä (2.10.2013), kehittäjäyhteisön
aktivointi ja yhteisen perusnäkymän sisällön suunnittelu. Minna kävi läpi työryhmän
tilannekatsauksen

OSALLISTUVIEN YLIOPISTOJEN TILANNEKATSAUS
Käytiin läpi osallistuvien kirjastojen tilannekatsaus. Lähes kaikki kirjastot ovat Betatestausvaiheessa Jyväskylää lukuun ottamatta. Jyväskylä harkitsee Finnan julkistamista
helmikuussa. Yhteiskirjastot tekevät sopimuksen jokaisen organisaation kanssa erikseen,
esim. Lappeenranta
Työskentelyä ryhmissä:
Ryhmät 1 ja 2: Koodaus- ja laatukäytännöt, kehittäjäyhteisön aktivointi ja työnjako, yhteinen
mallipohja/Matti Lassila JYK ja Heli Vanamo TaYK.
Ryhmät 3 ja 4: Korkeakoulujen mallipohja, terminologian harmonisointi ja yhteiset käyttöohjeet/Riitta
Lähdemäki TTY ja Hannu Markkanen, JYK

RYHMIEN POHDINNAN TULOKSET:
Yhteinen mallipohja:
-

-

varsinaisesti kokonaisen ulkoasun jakamiseen ei ole tarvetta, vaan tarvitaan työkalut yksittäisten
muutosten hallittuun jakamiseen, yksittäisiä tiedostoja
Yhteisen teeman problematiikka: muutokset kopioituisivat kaikille, jollei ko. kohtaan ole tehty omia
paikallisia muutoksia. Toisaalta kaikkien ei tarvitse tehdä erikseen yliopistoille sopivia muutoksia.
Tämä helpottaa käyttöönottoa.
Onko kannatettava yhtenäinen template vai yhtenäinen terminologia, tietty osa layoutista, jotkut
palikat? – > Otetaan pohjaksi nykyinen organisaatiomalli
Yhteisen templaten perustaminen kirjastoverkkopalveluissa ja yhteistyöverkosto ’jalostaa’
Finna-logo samassa paikassa (esim. oikea ylänurkka) -> yhtenäistää näkymiä. Logon klikkaus veisi
kansalliseen näkymään. Kirjastojen omat logot vakiopaikassa (esim. vasen ylänurkka)

-

-

Osittain yhtenäiset ohjeistukset ja ohjeistusten rakentuminen/ohjetyypit, osa ohjeista
videoklippeinä. Keskitetysti myös mietittävä mihin kenttiin eri taustajärjestelmistä haravoitu data
sijoittuu (esim. genre). Aikataulu: yhtenäinen template olisi tehtävä suhteellisen nopeasti eli
ennen vappua

Tiedostojen jakaminen:
-

Konfigurointitiedostot kuten relevanssiasetukset
Yksittäiset template-tiedostot (kuten Refworks-viennissä käytetty)
RecordDrivereiden paikalliset muutokset.
CSS-muutokset (l. miltä asiat näyttävät)
Lokalisoinnit

Tiedostojen jakamisen hallinta
-

Hallintanäkymästä hoidetaan linkittämällä ulkoiseen tiedoston lähteeseen. Tiedostojen hallinta
hoidetaan Gist-palvelun kautta (tai muun vastaavan, jos Gist lakkaa olemasta). Esimerkiksi,
linkitetään searchspecs.local.yaml osoitteeseen https://gist.github.com/8472272.git

-

’Joustavat ’ näkymät, esim. paikallisessa näkymässä, käytetyn hakulausekkeen voisi ’viedä’
kansalliseen näkymään. Yhtenäisen osion muutokset (esim. korkeus, värit) tehtäisiin
hallintanäkymässä tai css-tyylitiedostoilla

-

Finnan web-hallintaliittymään muutosloki
näkymätasolla – tekstikommentti, mitä muutoksia hallintaliittymän kautta on tehty
tiedostotasolla – tekstikommentti muutoksista
julkaisuloki
Wikissä – käyttöohjeet hallintalittymän käyttöön ja tiedostojen muokkaukseen.

-

Laatukäytännöt
Koodimuutoksien laadun hallinnasta
-

noudatetaan KK:n käytäntöjä ja syntaksintarkastustyökalua. http://phpqatools.org/, etenkin
PHP_CodeSniffer

-

Vu-Findin PHP-koodauksen laatukäytäntöä pitäisi noudattaa. Linkki Wikistä? HTML-koodin pitäisi
olla vähitellen HTML 5, ainakin jos halutaan Kansalliskirjaston ylläpitämään koodiin

-

Mitä selaimia luvataan tukea? Kansalliskirjasto tukee: Firefox, Chrome, Safari ja IE8 ->
Finnan tiedostojen dokumentaatio tällä hetkellä puutteellinen:
Tiedostohallinnassa esim. hakemistoissa tekstitiedosto mikä kertoo, mitä ko. hakemisto/tiedosto
tekee/vaikuttaa/toimii -kansalliskirjaston tehtävä?
Käytettävien keskeisten termien selitys wikissä., esim template

-

Kehittäjäyhteisön toimintatavat ja tiedonkulku
-

Perustetaan SYN-ryhmätunnus Github-palveluun (jota myös KK tällä hetkellä käyttää Finnan
kehitystyössä). Organisaatiot ja/tai yksittäiset kehittäjät perustavat oman tunnuksen, jonka alle
tallentavat omat tiedostonsa. Tiedostot voivat olla yksityisiä (esim. salasanoja sisältävät), mutta
lähtökohtaisesti julkisia

-

Tiedonkulku: Keskustelufoorumi, johon käydyt keskustelut tallentuisivat, yhteinen kaikille
organisaatioille. SYNin Finna sähköpostilista yliopistokirjastojen omille asioille, esim.
ezproxy asetukset, oma teeman kehittäminen jne. Muiden aineistojen ja tietokantojen
linkkien esittäminen Finnassa samalla periaatteella?

-

Hakutestausten työnjako: yhteismitallista testaamista, tieto laitetaan kaikille jakoon.
Sovitaan testipatteri, ja varmistetaan että kaikki tieteenalat tulee katettua, testataan
kollektiivisesti, mutta miten, kuka??

Terminologian harmonisointi

-

Yhtenäinen terminologia (kielinä ainakin suomi, ruotsi, englanti, venäjä?), olisi järkevä
toteuttaa mallipohjaan, mutta jonkun täytyisi tehdä pohjatyö eli etsiä ongelmalliset kohdat
ja termit . Olisiko tässä tarve omalle terminologia-työryhmälle?

-

Termistön pohdintaa:
Etusivu

Perushaku:
Fasetit: Kaikki, Kirjat, Kurssikirjat, Lehdet, opinnäytteet, Tietokannat
Artikkelihaku: (Tavoite: E-kirjat pitäisi saada perushaun puolelle)
Fasetit muuten ok, mutta suomennokset kuntoon. Ja Creation date = Julkaisupvm

Hakutulosten Fasetit:
Organisaatio -> Mistä löytyy?
FinELib-aineistot -> Verkkoaineistot
Aineistotyyppi -> OK (Huom. julkaisuarkistojen aineistotyypit; kansallinen ratkaisu)
Aihe -> Aihe tai avainsanat
Tekijä -> OK
Kieli -> OK
Valmistusvuosi -> Julkaisuvuosi kronologisessa järjestyksessä
Genre -> POIS
Aikakausi -> POIS
Alue -> POIS
Toimiala -> POIS
Sisältyy julkaisuun -> Selvitettävä mitä tämän perusteella saadaan ja miten käytetään?
Henkilökuntanäyttö -> Metatieto
Muita kysymyksiä
-

PCI-termi, otetaanko käyttöön uusi termi, joka ei aukea asiakkaille suoraan?
Myös mobiilikäyttö on onnistuttava.
Relevanssin säätäminen on tärkeää ja siihen aiotaan panostaa.

-

Kenelle käyttöliittymä tehdään? Aloittelevalle opiskelijalle? Tutkijalle?
Haetaanko paikallinen indeksi ja PCI yhtä aikaa (kuten TTY) vai erikseen (kuten JuY)? Erikseen
Miten hoidetaan yhteiskirjastojen finna-näkymä(t)?

JATKOSTA SOPIMINEN
Sovitaan ryhmälle uusi tapaaminen jossa työtä jatketaan.

