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Wikin käyttäjän pikaopas
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2. Dashboard ja eri wikialueet
3. Oma profiili ja asetukset
4. Wikialueen ylläpito
5. Wikisivut

5.1 Wikisivujen luominen ja muokkaaminen
5.2 Sivujen kommentointi
5.3 Linkittäminen
5.4 Liitteet ja kuvat

6. Avainsanat
7. Alueiden ja sivujen seuranta
8. Käyttäjäryhmät
9. Mallikurssi ja ohjeet

Vihje: Pikaoppaassa esiteltyjä toimintoja kannattaa harjoitella käytännössä esimerkiksi yhteisellä
harjoittelualueella

1. Palveluosoite ja kirjautuminen

Helsingin yliopiston wikipalvelu löytyy osoitteesta http://wiki.helsinki.fi

Kirjautuminen (Log In) tapahtuu käyttämällä yliopiston pääkäyttöluvan mukaista käyttäjätunnusta (kasitunnus).
Uloskirjautuminen linkistä Log Out.

 

2. Dashboard ja eri wikialueet

Wikin käsitteitä

wikiohjelmisto wiki engine ohjelmisto jonka avulla wikiä käytetään, Hy:n tapauksessa Confluence
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wikialue space yhden tai useamman wikisivun muodostama kokonaisuus, jolla on omat asetukset 
ja ylläpitäjä

wikisivu wiki page yksittäinen sivu

dashboard dashboard HY:n wikin etusivu. 

Dashboard sisältää wikialueet, joihin sinulla on lukuoikeus sekä niissä tapahtuneet viimeisimmät päivitykset.
Dashboardille pääset miltä tahansa wikialueelta sivun vasemman yläreunan linkistä.

 

Vihje: Dashboardilla näkyy kaikki (All) julkiset wikialueet. Omat suosikit kannattaa siirtää omalle välilehdelle (My).
Klikkaa alueen oikealla puolella oleva tähti keltaiseksi niin näet alueen myös My- välilehden kautta.

 

3. Oma profiili ja asetukset

Jokaisella wikin käyttäjällä on oma profiili. Profiilia voi muokata klikkaamalla omaa nimeä ruudun ylälaidassa.
Uudella sivulla valitse Edit Profile.
Huom! LDAP-käyttäjät eivät voi muuttaa omaa salasanaansa Profile-sivun kautta, toisin kuin vierailijat.

Lisätietoja Confluence-ohjeesta

4. Wikialueen ylläpito

Jokaisella wikialueella on oma ylläpitäjä. Ylläpitäjä voi erikseen määritellä wikialueen asetuksia kuten ulkoasun ja
eri käyttäjien oikeudet. Kullakin wikialueella on omat uutiset (news), kommentit sekä RSS-syötteet.
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"Browse Space" linkin kautta löytyy:

Pages, näet kaikki alueen sivut järjestettynä viimeisen muokkauksen, aakkosten tai sijainnin mukaan
Labels, sivuilla käytetyt avainsanat. Mitä suurempi avainsana, sen useammin käytössä
Attachments, alueelle lisätyt liitetiedostot
News, alueen omat uutiset, ylläpitäjä päivittää?
Activity, käyttäjä- ja editointilasto
Advanced, mm. RSS-feed

5. Wikisivut

5.1 Wikisivujen luominen ja muokkaaminen

Wikialueelle luodaan sivuja toiminnolla Add Page tai Add Child Page.  Uusi sivu tulee alkuperäisen sivun alasivuksi
(Children).

Sivulle kirjoitetaan otsikko ja sivun sisältö tekstikenttään. Sivun sisältöä voi muotoilla joko visuaalisella rich text
-editorilla tai ohjelman tekstipohjaisella wikimerkkauksella (wiki markup). (kuva?) Sivua muokataan Edit
-välilehdellä. Muista tallentaa sivusi aina painamalla Save.

5.2 Sivujen kommentointi

Sivulle voi lisätä kommentin sivun alareunassa olevalla Add Comment-toiminnolla. Kirjoitettuasi kommentin paina
Post. Tekijä voi poistaa omat kommenttinsa Remove-toiminnolla.

5.3 Linkittäminen

Linkkiä tehdessäsi valitse ensin linkkinä toimiva teksti ja klikkaa sen jälkeen linkki-ikonia ( ) editorin

yläreunasta. Sisäisiä ja ulkoisa linkkejä käsitellään eri tavoin:

Sisäinen linkki (toinen wikisivu tai -alue): valitse linkin kohde Choose a Page-ikkunan Search-välilehden
pudotusvalikosta ja kirjoita hakukenttään esim. * -> Paina Search. Klikkaa valitsemaasi sivun nimeä ja
paina lopuksi Save. Tällä tavoin tehty linkki säilyy ehjänä myös kohteen osoitteen tai paikan muuttuessa.
(kuva)
Ulkoista linkkiä varten kirjoita linkin osoite "External link" -välilehden alle. Tallenna sivu.

5.4 Liitteet ja kuvat

Wikiin on mahdollista ladata sivukohtaisia liitetiedostoja Attachment-välilehdeltä. Välilehdellä näkyvä numero kertoo
liitteiden määrän.

Kuvia voidaan liittää kahdella tavalla:

1. Paina ( ) paina Browse ja valitse kuva omalta koneeltasi.

2. Lataa kuva sivun liitetiedostoksi. Tämän jälkeen kuva ( ) on valittavissa suoraan liitetiedostojen joukosta.

6. Avainsanat

Jokaista sivua voi kuvailla vapaamuotoisilla avainsanoilla (labels)(kuva). Avainsanat ovat täysin sivun kirjoittajan
valittavissa. Avainsanojen tarkoitus on helpottaa eri aiheisten wikisivujen etsimistä (kuva).
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Vinkki: Samaan kurssiin tai projektiin liittyvät wikisivut voidaan yhdistää toisiinsa käyttämällä sivuilla yhteisesti
sovittua avainsanaa.

7. Alueiden ja sivujen seuranta

Wikialueen käytön seurantaan on useita eri työkaluja. Nämä löytyvät kohdasta Browse Space (kuva).

Vinkki: Activity-välilehdeltä näet suosituimmat sisällöt ja aktiivisimmat sisällöntuottajat.

8. Käyttäjäryhmät

Wikipalvelussa on neljä eri käyttäjäryhmää:

Anonyymit käyttäjät

eivät kirjaudu wikiohjelmistoon
voivat lukea ja kommentoida julkisia wikisivuja 

1.

Vierailijat

Helsingin yliopiston ulkopuoliset yhteistyötahot yms.
kirjautuvat palveluun itse luodulla tunnuksella
alueen ylläpitäjä liittää käyttäjäksi 

2.

Helsingin yliopiston henkilökunta ja opiskelijat

kirjautuminen wikipalveluun omalla pääkäyttöluvalla tai kevyttunnuksella 

3.

Alueiden ylläpitäjät

vastaavat yksittäisten wikialueiden ylläpidosta

4.

Eri käyttäjien oikeudet ja velvollisuudet, sekä muut käyttöön liittyvät säännöt on kirjoitettu tarkemmin wikipalvelun
käyttösääntöihin.

9. Mallikurssi ja ohjeet

Children   Hide Children | View in hierarchy |  Add Child Page

 Mallikurssi (Wikipalvelun ohjeet) 

 Mallikurssi ja ohjeet (Wikipalvelun ohjeet) 

Comments  (Hide)
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Kylläpä oli vaikeata löytää kommenttinäkymä (miksi?)..

Ohjeita on nähtävästi monelle erilaiselle taitajalle, yksinkertaisempaa ja edistyneempää käyttöä hakeville.
Laitoksemme opettajien puolesta voin kuitenkin sanoa, että olisi hyvä päästä ensiksi käsiksi yksinkertaisiin
ohjeisiin, jossa edetään askel askeleelta. Sen jälkeen, kun on oppinut wikin käytön, voi edetä
kiinnostuksensa mukaisesti.

Tämä on ihan oikeasti tärkeää - sillä monimuotoisuudella voi karkottaa käyttäjät, eikä verkko-opetuksen
tuntijoita ole joka laitoksella. Voisiko (ylä)otsikoida ohjeet esim. "Peruskäyttäjille" ja "Edistyneemmille
käyttäjille" tms.? Nyt näkymässä on liikaa tavaraa. Eli nämä yläotsikot sisältäisivät vähemmän ja enemmän
tavaraa.

Tukipalvelut on oikein hyvä osio, siinä näkee selvästi mitä pitää tehdä milloinkin, kun tarvitsee tukea. 

Tuleeko wiki-alueen ulkoasu pysymään tällaisena? Nyt (hieman) tottuneempikin käyttäjä saa surffailla ja
miettiä minne oikein joutuikaan...

Eipä muuta, Marketta 

 Posted by Marketta Piik at 2007-02-12 11:08 | Permalink | Remove | Reply To This

Tämä on aika kriittisen tärkeä ohje, jonka rakenne on looginen mutta jotain tarkennusta vielä toivoisi (mahd.
esimerkkien kera) etenkin sivujen luonnista ja linkittämisestä kertovaan osuuteen.

Esim. hierarkiasta kertova lause saattaa antaa sen käsityksen, että alasivun voi perustaa myös alasivun alle.
Ongelmia voi tässä tapauksessa aiheuttaa alueen pääsivun "Add child page" -toiminto, koska käsittääkseni
pääsivulla on vain yksi alataso (eli "children"), joten hierarkiassa alemmalla tasolla olevilla sivuilla "Add child
page" -toimintoa ei löydykään, mikä voi sekoittaa tätä toimintoa käyttävien pään.

Linkittämisen voisi ehkä vielä kuvata seikkaperäisemmin, ehkä kertoa parilla lauseella kuinka sivuja etsitään
sanojen perusteella wikissä ja sisäisten / ulkoisten linkkien erot (tästä toki navigointi -kohdassa, mutta
jotenkin se "ahaa"-elämys jää vielä puuttumaan, ainakin minulta). Kyseessä on kuitenkin wikin ehkä tärkein
toiminto editointinäkymän lisäksi, joten tämä kannattaa vääntää rautalangasta!

Pakko myöntää, että MediaWikin ulkoasu ehkä on Confluencea parempi vaikka enemmän "pro"-tuntuinen
tämä wiki onkin. Sivupalkkinavigaatiota jää kaipaamaan... 

Lopuksi: sormenpäät syyhyävät päästä korjailemaan kirjoitusvirheitä  

 Posted by Kristian Lindqvist at 2007-02-13 10:17 | Permalink | Remove | Reply To This
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Kiitoksia Marketalle kommentista!

Osa kommenteistasi on ilmeisesti tarkoitettu tuohon ohjeistuksen etusivulle, joka tosiaankin on vielä
rakenteilla, keskeneräinen ja sekavakin.

Periaatteessa kaikki suomenkielinen ja Hy:llä luotu materiaali on tarkoitettu peruskäyttäjille. Edistyneiden
käyttäjien tarpeita palvelee todennäköisesti paremmin Confluence-ohjelmiston oma dokumentaatio . Eli 
pyrimme siis siivoamaan tuota etusivua selkeämmäksi. Mutta kannattaisiko ihan vasta-alkajat ohjata tuon
ohjeiden etusivun sijaan suoraan tähän pikaoppaaseen? Pohtikaamme tätä vaikka porukalla koulutuksessa.

Wikialueiden ulkoasua on viime kädessä alueiden ylläpitäjien päätettävissä. Tämä nimenomainen alue tullaan
myöhemmin muokkaamaan enemmän "Hy-henkiseksi".

 Posted by Antero Aunesluoma at 2007-02-13 11:11 | Permalink | Remove | Reply To This

Kiitokset myös Kristianille kommentista!

Sivujen luominen ja linkittäminen on niin keskeinen aihe että sitä pitää tosiaankin tarkentaa, ja ehkäpä lisätä
vielä muutama screenshot sekä linkkejä Confluencen ohjeisiin!

Itse asiassa alasivuja voi luoda myös alasivujen alle. Käytännössä mikä tahansa kolmesta eri tavasta luoda
sivuja tekee saman asian, eli luo uuden alasivun nykyiselle sivulle. Tosin kovin syviä hierarkioita kannattaa
varmaan välttää ellei materiaalia ole todella paljon. Katso aiheesta tarkemmin Confluencen manuskasta:
http://confluence.atlassian.com/display/CONF20/Working+with+Pages+Overview

Sivupalkin voi halutessaan toteuttaa myös Confluencessa, ainakin teoriassa. Mutta vielä en ole löytänyt
yhtään selkeää toteutusta siitä, pitänee jatkaa etsimistä ja googlaamista.

Editointioikeus näihin sivuihin pitäisi löytyä kaikilta kirjautuneilta, olisikin oikein mukavaa jos ehtisit(te) tulla
mukaan muokkamaan, korjailemaan ja lisäämään materiaalia!

 Posted by Antero Aunesluoma at 2007-02-13 11:25 | Permalink | Remove | Reply To This

Tälläisenään pikaopas on mielestäni melko raskas: rullailtava tekstipohjainen sivu. Aloittavan käyttäjän on
hankala seurata tekstiä, jos ei pysty hahmottamaan mitä se tarkoittaa. Eli mielellään kuvia ja ennemmin
paljon, kun ohjeita lähdetään tarkentamaan.

Ainakin henk.koht. tuo add page-child page hämää, etenkin kun add child-page painiketta ei ole joka sivulla.
(Itse ainakin onnistuin saamaan sivuni add page-toiminolla wikin juureen enkä "lähtösivun" alle.)

T:outi

 Posted by Outi Nyrönen at 2007-02-13 15:33 | Permalink | Remove | Reply To This
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 Add Comment

Powered by Atlassian Confluence, the Enterprise Wiki. (Version: 2.3.1 Build:#643 Jan 22, 2007) - Bug/feature request - Contact 

Administrators 

Alkuperäinen tarkoitus oli saada puristettua tämä kahteen liuskaan tekstiä mutta kyllä tästä taitaa
pidempi tulla. Mutta ehkäpä se piteneminen ei haittaa jos sekaan saadaan havainnollisi screenshoteja
yms. materiaalia. Toisaalta tuo Confluence- ohjelmiston oma opas  on kyllä aika selkeä ja havainnollinen
ja sinne voisi rakentaa vähän enemmänkin linkkejä?

Olisiko selkeintä että neuvottaisiin aina käyttämään vain "Add Page" toimintoa? Ja sivun paikan voi
muuttaa myöhemminkin, eli valitaan Edit - Location - Edit ja uusi "Parent Page". Kts. tarkemmin
http://confluence.atlassian.com/display/CONF20/Changing+Parent+of+a+Page

 Posted by Antero Aunesluoma at 2007-02-13 18:01 | Permalink | Remove | Reply To This

Havainnollistavia kuvankaappauksia suosittelen minäkin! Ne ankkuroivat hyvin mieleen sen, missä päin
tekstiä mennään.

Lukeminen helpompaa myös, jos selaimen ikkunan kaventaa niin, että selainikkuna korkeampi kuin
leveä! Confluencessa on nin paljon vaakasuoraa tilaa, että yksittäiset rivit venyvät todella pitkiksi mikä
ehkä luo osittain tietyn rasitteen lukemiselle?

 Posted by Kristian Lindqvist at 2007-02-13 18:59 | Permalink | Remove | Reply To This

Kuvankaappauksen lisäksi voisi käyttää myös jatkuvaa ruudunkaappausta. Pikaohjeet voisi minusta
toteuttaa siten että kaapataan ohjeenmukainen toiminto ruudulta ja samanaikainen puhe tai sitten
puheen voi lisätä jälkikäteenkin. Kun tuon pakkaa flash-muotoon siitä tulee kevytkin. Liikkuvan kuva
(= liikkuva hiiri suurimmalta osin) ja puheen yhdistelmä antaa aloittelijalle  nopeiten käsityksen siitä
miten pitää toimia.

 Posted by Raimo Parikka at 2007-02-13 20:30 | Permalink | Remove | Reply To This

Ehdotus: Wikin käytön ABC aloittelijalle. Pikaopas on toki omalla tavallaan ytimekäs, mutta se voisi olla
enemmän "näin pääset alkuun" -tyylinen juuri sellaiselle käyttäjälle, joka kaipaa aloitukseen tarkempaa
ohjeistusta, mutta ei kuitenkaan halua esim. osallistua koulutukseen tms. Pikaopas-linkin alla oli linkki 
johonkin toiseenkin oppaaseen (jonka nimeä en muista), jossa oli enemmän tuota em. step by step
käsittelytapaa, minkä koin hyväksi aloittelijan näkökulmasta.

Wiki saattaa tuntua aluksi hieman ylitsepursuvalta ja sekavalta, minkä aloittelija voi koeka myös liian
päällekäyväksi. Tästäkin syystä etusivulla voisi olla selkeä linkki lyhyeen aloitusohjeeseen - hälventämään
"alkujärkytystä".

 Posted by A Kristiina Pirnes at 2007-02-14 08:51 | Permalink | Remove | Reply To This


