SAY-uutisia

Nettimaailman ilkeydet yhdistyksen sivuilla

SAY:lla on ollut omat internet-sivut jo vuodesta 1996
alkaen. Niiden sisältö on
palvellut ajankohtaista tiedottamista, ja tärkeimpiä
toimintoja ovat viime vuosina olleet koulutuskalenteri
ja Sandelsinkadun yksiön
varauskalenteri. Finnanestlehdellä on nettisivusto ollut
lähes yhtä kauan kuin yhdistykselläkin.

24

A

lkuun SAY:n nettisivustoja toimitti Janne Aaltonen, ja viimeiset
neljä vuotta allekirjoittanut. Poikani Tuure on teknisenä apuna. Lehden
sivujen sisältö on ollut lehtiarkiston
tyyppinen. Sivujen ohjelmaympäristö
on avoimen lähdekoodin (open source) Joomla-ohjelmisto. Se soveltuu
erityisen hyvin usean henkilön toimesta tehtävään sivuston päivitykseen, koska siihen voi kirjautua netistä tunnuksillaan mistä vaan ja tehdä päivityksiä. Huonona puolena on
heikompi suojautuminen väärinkäytöksiltä kuin esimerkiksi useimpien
nettipalveluja tarjoavien firmojen itse ohjelmoimissa, suljetuissa palveluympäristöissä.
Viruksilta olemme saaneet olla
rauhassa viime joulukuun puoliväliin asti. Silloin alkoivat saastua ensin
Finnanest-sivut ja sitten SAY:n sivut.
Sivustojen suojauksia optimoitiin palvelinkoneen ylläpitäjän Fennomedin
ohjeiden mukaan. Tämä auttoi aina
vain muutaman päivän ajaksi, kunnes
virusta ja haittaohjelmaa alkoi taas
tunkeutua sivuillemme. Ilmeisesti kukaan ei jahtaa erityisesti meitä, vaan
netissä pyörii makroja, jotka etsivät
palvelinosoitteissa heikosti suojattuja kirjautumistoimintoja ja hyödyntävät niitä sisään mennäkseen ja saastuttaakseen sivustoja.
Minun ja poikani Tuuren käyttämä
avointa lähdekoodistoa hyödyntävä Joomla ei siis ole enää nykyaikana
turvallinen millään suojausasetuksella. Olen käynyt neuvotteluja joidenkin nettipalveluja tuottavien firmo-

jen kanssa, joilla on tarjota turvallinen, taattu serveriympäristö, postilaatikot ja asiakkaan käyttöön lisenssillä annettava, itse kehitetty täysin
turvallinen sisällönhallintaohjelmisto. Voimme entiseen tapaan tuottaa
sisältöä sivuille ja saamme tarvittaessa joustavasti konsultaatioapua firmalta. Domainin siirto heille käy hetkessä ja huomaamatta, kunhan niin
sovitaan. Toivon hartaasti ja uskonkin, että saamme olla nettipörriäisiltä jatkossa rauhassa ja jäsenten palvelu näissä asioissa vastaa odotuksia.
Nyt poikkeustilanteessa tiedon jako
on hoidettu sähköpostin liitteinä.
Vuosien 1975–1999 Finnanestien
sisällysluettelot tulossa nettiin
Finnanestin nettisivuille on tulossa lehden sisällysluettelot vuosilta
1975–1999. Vastaavat artikkelit ovat
suurikokoisia, skannattuja valokuvatiedostoja, joten kokonaisen skannatun lehden lataaminen kotikoneelle
on varsin haasteellista. Jos olet kiinnostunut jostain Finnanestin vanhasta numerosta tai yksittäisestä artikkelista, ota yhteyttä, niin voin lähettää sen joko muistitikulle tai CD:lle
tallennettuna tai sähköpostin liitteenä.
Riemukasta talven jatkoa poikkeksellisissa nietoksissa. Terveisin
Otto Pitkänen, KYS, Kuopio
sähköposti: otto.pitkanen[a]say.fi
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