Wikialueen hallinnointi
Jokaisella alueella ylläpitäjä
Jokaisella wikialueella on ylläpitäjä tai ylläpitäjiä (admin).
Ylläpitäjä voi hallinnoida wikialuetta ja räätälöidä
esimerkiksi sen ulkoasua tai käyttöoikeuksia.
Kullekin wikialueella voit aktivoida käyttöön muun muassa
uutiset (news), kommentit ja RSS-syötteet.
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3 Miten valmistelet wikialueen
käyttöä varten?
Yhteinen wikityöskentely käynnistyy paremmin, jos ensin hieman
valmistelet wikialuettasi:
1. Kirjoita lyhyesti ja selkeästi, mikä on wikialueen
käyttötarkoitus. Kerro käyttäjille, miksi se on olemassa ja
mitä siellä on tarkoitus tehdä.
2. Mikäli tarkoituksena on koota sisältöjä yhdessä muiden
kanssa, rohkaise käyttäjiä osallistumaan sivujen luontiin ja
muokkaukseen - älä tee kaikkea "liian valmiiksi".
3. Kirjoita wikialueelle täsmäohjeita ja lisää linkkejä
käyttöohjeisiin.
Materiaalien käyttöoikeus
Kannattaa myös määrittää wikialueen materiaaleille ja
sisällöille tekijän- ja käyttöoikeudet

1 Miten aloitat wikialueen?
Tarkista ensin UEF-wikin käyttösäännöt. Mieti sitten, rakennatko
henkilökohtaisen wikialueen (Personal Space) vai alatko ylläpitää
jotakin yhteistä wikialuetta:
Henkilökohtaiset wikialueet (Personal Space) luodaan
henkilökohtaisen profiilisivun kautta.
Wikialueen yhteistä työskentelyä varten (nk. globaalit
alueet) voit tilata täyttämällä tilauslomakkeen https://elomak
e.uef.fi/lomakkeet/1750/lomake.html (linkki on myös
UEF-wikin etusivulla).

4 Miten järjestät sivut oikeaan
järjestykseen?
Browse > Pages
Saat sivut näkyviin
a) Recently Updated - viimeksi päivitetyt
b) Alphabetical - aakkosjärjestyksessä
c) Tree - puunäkymässä.

2 Miten ja missä wikialue
hallinoidaan?
Pääset alueen hallinnointialueseen ylävalikosta Browse- painikkeen
alta.
Oikeuksista kiinni
Kyseinen valikko tulee näkyviin vain jos sinulla on alueelle
admin eli hallintaoikeudet.

Sivut järjestyvät automaattisesti aakkosjärjestykseen
navigointirakenteeseen. Puu-näkymässä voit raahat sivut
haluamaan järjestykseen. Laajenna alasivut näkyviin sivun edessä
olevasta nuolesta.
Akkosjärjestykseen nappia painamalla
Jos klikkaat sinun nimen perässä olevaa AZ-nuolta, sen
alla olevat sivut järjestyvät takaisin aakkosjärjestykseen.

Space Admin
Browse > Space Admin
General (vasen valikko)

5 Miten otat varmuuskopion
wikialueesta?
UEF-wiki ja sen sisällöt varmuuskopioidaan
automaattisesti päivittäin. Mikäli haluat palauttaa
wikialueen, ota yhteyttä UEF-wikin ylläpitoon:
oppitupa(at)uef.fi.

6 Miten poistat wikialueen?
Varmuuskopioi
Wikialue kannattaa arkistoida ennen poistoa, jolloin voit
tarvittaessa itse palauttaa sen arkistosta aktiivikäyttöön.
Kannattaa myös hyvissä ajoin informoida wikialueen
arkistoinnista ja/tai poistosta kaikkia työskentelyyn
osallistuneita (myös vierailijoita).
Poistaminen tapahtuu Browse > Space Admin > Delete Space
Olethan varma?
Tätä toimenpidettä ei voi peruuttaa.

Space Details/Edit space details - muokkaa
alueen asetuksia
Name - vaihda wikin nimi.
HUOM. Tmä
ei ole suositeltavaa!
Description - kuvaus alueesta
Status - toimiva (Current), arkistoitu
(Archived) lisätietoa arkistoinnista: https://c
onfluence.atlassian.com/display/CONF53/
Archiving+a+Space)
Home Page- vaihtaa wikialueen etusivua
Space Categories - wikialueelle voi antaa
kategorian, jolloin wikialueet voi listata
kategorioiden mukaan (ks. https://wiki.uef.fi/spaced
irectory/view.action?src=spacemenu - kategoriat
ovat vasemmassa reunassa).
Kategoria omalle oppiaineellesi
Voit luoda katergorian esim.
oppiaineellesi, jolloin kaikki ko.
kategoriaan kuuluvat alueet löytyvät
helpommin.
Templates - muokkaa wikialueen mallipohjia ja
tyylejä.
Delete Space - poista wikialue.
Tätä ei voi
peruuttaa!
Trash - kun poistat sivun tai blogiviestin, löydät ne
Trash-sivulta. Täältä voit poistaa ne lopullisesti
(Purge) tai palauttaa (Restore).
Security
Permissions - kts. tarkemmin Käyttäjien ja
käyttöoikeuksien hallinnointi
Restricted Pages - rajoita wikialueen sivujen
näkyvyyttä käyttäjätasolla.
Application Links - hallinnoi linkkejä wikialueen
projektien ja muiden sisältöjen välillä.
Look and Feel
Themes - voit valita wikialueelle teeman kahdesta
vaihtoehdosta: (Global Look and Feel ja) Docum
entation Theme
Colour Scheme - määritä teeman värit
Global Colour Scheme - käyttää yleisesti
määriteltyjä värejä tällä wikialueella; et voi
muokata värejä.
Theme Colour Scheme - värit perustuvat

teemaan, joka on tällä hetkellä valittu
wikialueelle; et voi muokata värejä.
Custom Colour Scheme - voit muokata
värejä klikkaamalla Edit-painiketta.
Layout
Stylesheet
PDF Layout - mikäli viet wikialueesi sisällön
PDF-tiedostoksi, voit lisätä tiedostoon otsikkosivun
sekä ylä- ja alatunnisteet.
PDF Stylesheet - mikäli viet wikialueesi sisällön
PDF-tiedostoksi, voit muokata tiedoston tyylejä.
Change Space Logo - vaihda logo wikialueelle
(vaihtaa vain ko. alueelle).
(Import
Import - wikialueen tuonti alueelle.
On vain
UEF wikin pääkäyttäjien käytettävissä)

Space Operations
Browse > Space Operations
General (vasen valikko)

Space Details/Edit Space Details - wikialueen perustiedot
Name - wikialueen nimi
Key - wikialueen avainsana, joka annetaan
wikialuetta luotaessa ja jota et voi muuttaa.
Home page - wikialueen pää- tai etusivu.
Created by - wikialueen luojan nimi ja
luontiajankohta
Categories - wikialueelle voi antaa
kategorian, jolloin wikialueet voi listata
kategorioiden mukaan (ks. https://wiki.uef.f
i/spacedirectory/view.action?src=spaceme
nu - kategoriat ovat vasemmassa
reunassa).
Description - wikialueen kuvaus
Administrators - wikialueen ylläpitäjät
Orphaned Pages - tarkista luettelo sivuista, joita ei ole
linkitetty.
Undefined Pages - tarkista luettelo sivuista, jotka on
linkitetty, mutta joita ei ole vielä olemassa.
Attachments - lista alueelle liitetyistä liitteistä.
Export - vie wikialueen sisällöt tiedostoon
PDF Export
HTML Export
XML Export
Subscribe (vasen valikko)

RSS Feeds - hyödynnä RSS-syötteitä, kun haluat seurata
muutoksia wikialueilla.
Watch this space - seuraa wikialuetta; saat ilmoitukset
muutoksista, kommenteista tms. sähköpostiisi.
Only Watch space blogs - seuraa wikialueen blogia; saat
ilmoitukset muutoksista, blogikirjoituksista tms.
sähköpostiisi.
Delete Space from Favourites - poista wikialue
suosikeista.

