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Sanastowikin kommentointiohje

Kirjautuminen
Avaa sivu nettiselaimella: http://wiki.narc.fi/sanasto
Etusivun avauduttua voit joko kirjautua sisään wikiin, tai luoda itsellesi tunnukset. Klikkaa Kirjaudu sisään
-linkkiä.

- Linkkiä painettuasi aukeaa kirjautumissivu. Syötä Käyttäjätunnuksesi ja salasanasi niille varattuihin
kenttiin ja klikkaa Kirjaudu sisään.
- Jos olet unohtanut salasanasi, niin anna vain käyttäjätunnuksesi ja klikkaa Lähetä uusi salasana
sähköpostitse. Uusi salasana lähetetään siihen sähköpostiosoitteeseen, jonka olet antanut tunnuksia
luodessasi.
- Jos sinulla ei vielä ole tunnuksia voit luoda ne itse. Klikkaa voit luoda sellaisen –linkkiä.
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Tunnusten luominen
- Valitse haluamasi käyttäjätunnus. Käyttäjätunnuksen pitää olla ainutlaatuinen. Jos tunnus on jo varattu
ilmoittaa järjestelmä siitä käyttäjälle.
- Valitse salasana ja anna se kahteen kenttään
- Anna sähköpostiosoitteesi
- Klikkaa Luo uusi käyttäjätunnus

Onnistuneen tunnusten luonnin jälkeen aukeaa alla oleva ilmoitus.

Sähköpostiin tulee alla olevan viestin kaltainen ilmoitus. Toimi ohjeiden mukaisesti.
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Selaaminen
Sivulta löytyy vasemmasta reunasta navigointivalikko, sisältövalikko,
hakukenttä sekä työkalut.
Hakukenttä on käytettävissä tiettyä sisältöä etsittäessä. Kirjoita hakukenttään
hakusana ja paina Etsi -painiketta. Jos haet tiettyä sivua, jonka otsikko on
täsmälleen tiedossa, kirjoita otsikko hakukenttään ja paina Siirry –painiketta.
Linkit ovat vasemmalla olevissa listoissa Sinisiä, Varsinaisen tekstin seassa
linkit ovat Sinisiä ja tummennettuja. Tekstin seassa voi olla myös Punaisia
ja tummennettuja, nämä ovat linkkejä, joiden takaa ei vielä löydy sisältöä.
Linkit joita on jo klikattu, muuttuvat violeteiksi.

Kommentointi
Sivun yläreunassa varsinaisen tekstisisällön yläpuolella on keskustelu-linkki, jonka kautta kommentit
annetaan. Paina sen sivun keskustelu-linkkiä, jota haluat kommentoida.
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Mikäli keskustelu-linkin teksti on punaisella, tarkoittaa se sitä, että kyseistä sivua ei ole aiemmin
kommentoitu. Kun punaista keskustelu-linkkiä painaa, aukeaa muokkaussivu. Muokkaussivun voi avata
uuteen ikkunaan klikkaamalla linkkiä oikeanpuoleisella hiirennapilla ja valitsemalla ”Avaa uuteen
ikkunaan”.
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Mikäli keskustelu –linkin teksti on sininen, sitä painamalla aukeaa kommentointisivu, jossa näkyy
aikaisemmin kirjoitetut kommentit.

Keskustelusivulla on muokkaa -linkki sivun ylälaidassa, jota painamalla pääsee kommentoimaan.

Jos sivua on aiemmin kommentoitu, näkyy muokkaustilan tekstikentässä myös aikaisemmat kommentit.
Älä poista muiden kirjoittamia kommentteja, vaan lisää oma kommenttisi kaikkien muiden kommenttien
jälkeen, tai anna kommenttisi sen kommentin perään jota haluat kommentoida.
Kommentoida voi anonyymisti, tai omalla nimellä. Jos kommentoit omalla nimelläsi, allekirjoita
kommenttisi kirjoittamalla kommentin perään neljä aaltomerkkiä ~~~~. Aaltomerkin saa esille painamalla
pohjaan AltGr näppäin ja painamalla samaan aikaan Å-näppäimen oikealla puolella olevaa näppäintä.
Tällöin järjestelmä lisää automaattisesti kommentin perään käyttäjän nimen ja ajankohdan.

