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Opinnäytetyönä muunnettiin aikaisemmin luodut www-sivut sisällönhallintajärjestelmää käyttäen uuteen uskoon. Toimeksiantaja oli kuvanveistäjä Jaakko Tornberg.
Www-sisällönhallintajärjestelmä on nykypäivänä tietoturvallinen ratkaisu toteuttaa itselle tai
yritykselle kotisivut, joita on helppo hallita yksin tai monen sisällöntuottajan kanssa. Toisinaan voisi ajatella, että olisi helpompaa tehdä kokonaan uudet sivut sisällönhallintajärjestelmää varten, mutta jos aikaisemmat sivut ovat yksinkertaiset, ne voidaan myös helposti siirtää
sisällönhallintajärjestelmään.
Opinnäytetyössä tutustuttiin sisällönhallintajärjestelmiin. Tarkempaan syyniin pääsivät kolme
kirjoitushetkellä suurinta ja suosituinta www-sisällönhallintajärjestelmää, jotka ovat
WordPress, Drupal ja Joomla.
Opinnäytetyössä perehdyttiin myös verkkosivujen kehittämiseen ja tutkimuksen tekemiseen.
Tämä työ oli toiminnallinen kehittämistutkimus.
Projektin aikana Jaakko Tornbergin kotisivuista luotiin www-sisällönhallintajärjestelmään
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The aim for this thesis was to create a previously made website on to the WordPress platform. The employer was sculptor Jaakko Tornberg.
Nowadays using a content management system for implementing websites is a secure option
for both private users and companies, and the sites can be managed by yourself or with multiple content producer. Generally one would think that it would be easier to make a whole
new website with content management system, but if previous pages are simple enough, they
can also be transferred to content management system.
This thesis explored content management systems. In the time of writing three the most popular content management systems were WordPress, Drupal and Joomla, which were explored
in this thesis in more detail.
The thesis also describes the development of websites and making of research. This work was
functional development research.
During this project Jaakko’s homepages was transferred in to content management system for
easier managing.
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1

Johdanto

Työn aihe on verkkosivujen kehitystutkimus, jonka kohteena olivat asiakkaan kotisivut. Projektin teko ajoittui vuoden 2014 loppuun, ja tämän dokumentin kirjoittaminen 2015 vuoden
alkuun.
Opinnäytetyö käsittelee opiskelijatyönä tehtyä projektia, jonka tavoitteena oli toteuttaa asiakkaalle

vanhoista

staattisista

web-sivuista

helposti

hallittava

versio

www-

sisällönhallintajärjestelmällä. Toimeksiantajalle oli tullut tarve sivujensa helpolle sisällönpäivitykselle, johon www-sisällönhallintajärjestelmä kykenee tehokkaasti. Projektissa ei otettu
kantaa sivuston nykyiseen ulkoasuun, joka sai olla entisellään. Matkan varrella ulkoasuun tehtiin kuitenkin pieniä muutoksia, kuten asetteluun ja fontteihin.
Lisäksi

opinnäytetyössä

kerrotaan

sisällönhallintajärjestelmiä

yleisesti

käytetään

www-sisällönhallintajärjestelmistä.

verkossa

nykyään

paljon.

Yleisimmät

Wwwwww-

sisällönhallintajärjestelmät ovat ilmaisia ja avointa lähdekoodia, joten sellaisen hankkiminen
on

helppoa.

Työssä

käydään

läpi

kolme

kirjoitushetkellä

suosituinta

www-

sisällönhallintajärjestelmää. Opinnäytetyössä kerrotaan myös kehittämis- ja tutkimusmenetelmistä.
1.1

Tutkimuksen lähtökohdat ja tavoitteet

Tämä

toiminnallinen

opinnäytetyö

kertoo

yksityiskohtaisesti

www-

sisällönhallintajärjestelmien käyttöönotosta. Käyttöönoton jälkeen toimeksiantajan HTMLkoodilla toteutetut aikaisemmat sivut siirretään www-sisällönhallintajärjestelmään teemana.
Tämän jälkeen sivujen sisältö siirretään järjestelmään.
Asiakkaan toimeksianto oli päivittää sivujen sisältöä, viedä sivusto sisällönhallintajärjestelmään, ja lisätä muita ominaisuuksia. Tavoitteena oli, että toimeksiantaja pystyisi jatkossa
itse hallitsemaan sivujaan monipuolisemmin. Tätä varten asiakkaalle tehtiin myös ohje sivujenhallintaa varten. Asiakkaan keskeisimmät toiminnot sivuilla olisi kuvien lisäys ja sivujen
tekstisisällön muuttaminen.
Asiakas toivoi saavansa myös helpon tavan seurata sivuilla käyvien käyttäjien määrää. Vaihtoehtoina oli Google Analytics tai sisällönhallintajärjestelmään asennettava lisäosa.
Tavoitteet olivat tiivistettynä:


Asiakkaan sivujen vieminen sisällönhallintajärjestelmään



Sivujen sisällön päivittäminen ajan tasalle

7



Sivujen ylläpidon yksinkertaistaminen



Ohjeiden laatiminen ylläpitoa varten

Opinnäytetyössä pyritään vastamaan seuraaviin tutkimuskysymyksiin:


Mikä www-sisällönhallintajärjestelmä kannattaa valita?



Miten siirretään websivu www-sisällönhallintajärjestelmään?



Mikä on helpoin tapa hallita websivua www-sisällönhallintajärjestelmällä?

Työssä vertaillaan kolmea suurinta ilmaista ja avoimen lähdekoodin wwwsisällönhallintajärjestelmää. Valintakriteereinä voidaan pitää tuen saatavuutta, helppokäyttöisyyttä tai asiakkaan omaa mieltymystä.
Opinnäytetyön käytännön osuudessa kerrotaan alusta loppuun, kuinka websivu siirretään
www-sisällönhallintajärjestelmään. Tämän jälkeen luodaan ohjeet järjestelmän käyttöä varten.
1.2

Asiakkaan esittely

Projektin toimeksiantaja oli kuvanveistäjä Jaakko Tornberg. Hän oli ottanut yhteyttä opinnäytetyöohjaajaani tiedustellessaan opiskelijatyölle tekijää.
Jaakko Tornberg on taiteilija, joka käyttää kuvaveistoksissaan materiaalina poisheitettävää
tavaraa kuten rikkinäisiä laitteita ja roskaa. Joku voisi nähdä tämän teeman ulottuvan kuvanveistäjän kotisivuille, sillä sivujen ulkoasu on yksinkertainen ja karu. Esimerkiksi tekstikuvat
sivuilla on sutaistun näköiset, ja ne sopivat sivujen sisältöön ja taiteilijan luomuksiin.
Projektin aikana pidin asiakkaaseen yhteyttä sähköpostitse, jonka välityksellä raportoin projektin etenemisestä. Sähköpostin kautta minulle siirtyi sivuille tulevat päivitykset ja kommentit, joiden pohjalta työtä työstettiin eteenpäin.
1.3

Aiheen rajaukset

Tässä opinnäytetyössä käsitellään ainoastaan www-sisällönhallintajärjestelmän asennusta,
ulkoasun tuomista, käyttöönottoa ja sisällön tuottamista. Ulkoasuun ei koskettu muilla tavoin
kuin fonttien ja asettelun osalta. Tyypillisestä verkkosivuprojektista poiketen tästä työstä on
rajattu pois ulkoasun päivittäminen sekä hakukoneoptimointi.
Asiakkaalla oli myös palveluntarjoaja valmiiksi, joka tukee PHP:tä sekä MySQL-tietokantoja.
Työhön ei siis kuulunut palveluntarjoajan hankinta tai kilpailuttaminen.
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Useilla palveluntarjoajilla on mahdollisuus automaattiseen www-sisällönhallintajärjestelmän
asennukseen. Projektin työstössä käytetyssä XAMPP palvelinpaketissa sekä asiakkaan palveluntarjoajan palvelimella on mahdollisuus asentaa www-sisällönhallintajärjestelmä tällä tavalla, mutta sitä ei käsitellä tässä työssä.
1.4

Aikataulutus

Aikataulutin projektin toteuttamisen lokakuun ja marraskuun välille. Tässä kohtaa minulla
riitti aikaa työstää opinnäytetyötäni opintojeni ohella. Projekti toteutuikin suunnitellulla aikajänteellä.
Projekti viimeisteltiin vuoden 2014 lopussa lähettämällä toimeksiantajalle sähköpostissa ohjeet ja tunnukset uudistettuihin verkkosivuihin. Opinnäytetyödokumentin tekeminen jatkui
kuitenkin tästä vielä. Kuvassa 1 näkyy projektin aikataulu (Kuva 1).

Projektin vaihe
Projektin aloitus ja määrittely
Opinnäytetyön kirjoittaminen
Ulkoasu WordPressiin
Testaus omalla palvelimella
Sisällön päivitys sivulle
Sivuston testaus ja julkaisu
Ohjeiden luonti ja viimeistely

Lokakuu

Marraskuu

Joulukuu
…

Kuva 1: Aikataulu
Projektin aloitus- ja määrittelyvaiheessa tutustuttiin asiakkaan sivuihin. Toimeksiannon tavoitteet oli myös syytä tarkistaa tässä vaiheessa, jotta ne olisivat toteutettavissa eikä tulisi
vastoinkäymisiä.
Opinnäytetyön kirjoittaminen aloitettiin heti kun projekti pyörähti käyntiin. Opinnäytetyön
toiminnallisen osuuden kirjoittaminen valmistui jo joulukuussa.
Seuraavaksi ladattiin vanhat sivut työstettäväksi ja koodin tutkimista varten. Koodin pohjalta
alettiin työstämään yhtä ulkoasua, jota käytetään joka sivulla. Tässä vaiheessa ulkoasun fontteihin ja asetteluun tuli muutoksia.
Ulkoasun ollessa yhtenäinen koneelle asennettiin palvelinpaketti, jolla pystytään ajamaan
www-sisällönhallintajärjestelmää pöytätietokoneella. HTML-koodilla tehty ulkoasu siirrettiin
paikallispalvelimeen asennettuun www-sisällönhallintajärjestelmään.
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Sivujen teeman toimiessa lisättiin sisältö. Sisältöön kuuluu muun muassa asiakkaan oma profiili, saavutukset ja yhteystiedot. Myös kuvat lisättiin järjestelmään kun sopiva gallerialisäosa
löydettiin.
Sivuja testattiin koko ajan, mutta varsinainen testaus tapahtui julkaisuvaiheessa, jolloin sivut
laitettiin asiakkaan oman palveluntarjoajan palvelimille. Tässä kohtaa viimeisimmätkin virheet korjattiin.
Lopuksi asiakkaalle luotiin ohjeistus www-sisällönhallintajärjestelmän käyttöön. Tunnusten
luovutuksen jälkeen projekti oli valmis. Tämän jälkeen alkoi opinnäytetyödokumentin teoriaosuuden työstäminen.
2

Verkkosivuston kehittäminen

Mobiililaitteet ovat 2010-luvun yksi suurimmista vaikuttajista verkkosivustojen kehityksessä.
Ennen oli harvinaisempaa, että verkkosivua luettiin pieneltä muutaman tuuman mobiilinäytöltä, joten verkkosivujen mobiiliversioihin ei panostettu. Tänä päivänä yhä suurempi osa ihmisistä lukee verkkosivuja mobiililaitteen kautta, joten käytettävyyttä pienellä näytöllä on parannettu responsiivisella käyttöliittymäsuunnittelulla. (Rocheleau 2012.)
Responsiivisella käyttöliittymäsuunnittelulla tarkoitetaan suunnittelutapaa, jossa otetaan
huomioon kaikki laitteet, joilla sivuja voidaan selata. Tämä tarkoittaa sitä, että sama sisältö
esitetään jokaisella laitteella juuri sille sopivalla tavalla. Ulkoasun on siis mukauduttava pienelle ja suurelle ruudulle saumattomasti. (ePooki 2013.)
Verkkosivujen halutaan toimivan interaktiivisesti, käytettävästi ja hakukoneystävällisesti.
Nämä asiat on otettava huomioon verkkosivuja kehitettäessä. (Anders Innovations 2013.)
2.1

Vesiputousmalli

Yleisin ja tavallisin vaihejakomalli on vesiputousmalli (waterfall model). Tässä mallissa prosessin vaiheet juoksevat alaspäin ja vain yhteen suuntaan kuten vesiputouksessa.
Useista tästä mallista löytyvistä muunnelmista on löydettävissä kolme perusvaihetta:


määrittelyvaihe



suunnitteluvaihe



toteutusvaihe

Määrittelyvaihetta ennen voi olla myös tarvekartoitusvaihe (requirements study). (Haikala &
Märijärvi 2004, 37.)
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Jokaisen vaiheen olisi tuotettava dokumentti tai joukko dokumentteja, joiden on määrä toimia syötteenä vesiputousmallin seuraavalle vaiheelle. Käytännössä siis tarvekartoituksessa
syntyneiden dokumenttien on asetettava määritysvaiheelle projektin vähimmäisvaatimukset.
Toteutusvaiheessa on määritys- ja suunnitteluvaiheen dokumentit oltava tarpeeksi kattavat
esimerkiksi ohjelman koodauksen aloittamista varten. Kuvassa 2 on vesiputousmalli (Kuva 2).
(Softwarelifecyclepros 2012.)

Tarvekartoitus
Määrittely
Suunnittelu
Toteutus
Testaus
Käyttöönotto
Kuva 2: Vesiputousmalli
2.2

Ketterät menetelmät

Yksi vesiputousmallin suurimmista heikkouksista on ennalta suunnittelun vaikeus nopeasti
muuttuvassa ympäristössä. Ketterillä menetelmillä on tarkoitus välttää tämä ongelma. (Haikala & Märijärvi 2004, 47.)
Iteratiivisessa menetelmässä on helppo muuttaa suuntaa ja projektin etenemistä vaarantamatta projektin aikataulua. Ketterissä menetelmissä ideana on edetä projektissa iteraatiosykleittäin. Jokaisen iteraatiokierroksen jälkeen arvioidaan projektin eteneminen ja tehdään
päätöksiä seuraavan iteraatiokierroksen sisällöstä. Tämä on syy, miksi ketterä kehittäminen
sopii ohjelmistokehitykseen, jossa asiakkaan tarpeet saattavat muuttua kesken projektin. Iteraatiokierroksen pituudeksi suositellaan yhdestä kuuteen viikkoa. (Haikala & Märijärvi 2004,
47.)
3

Tutkiminen
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Tässä luvussa kerrotaan tutkimuksen tekemisestä ja tutkimusmenetelmistä. Aluksi kerrotaan
hieman yleisesti tutkimuksen tekemisestä ja käydään läpi yleisimpiä tutkimusmenetelmiä.
Tämän opinnäytetyö on luonteeltaan toiminnallinen kehittämistyö. Kehittämistyön tuotoksena
on asiakkaan uudet, sisällönhallintajärjestelmällä toteutetut verkkosivut.
Tutkimuksella on tarkoitus saada selville esimerkiksi lisätietoa, syitä ja vaikutuksia asioiden
olemassaolosta tai tapahtumista. Itse tutkimus käsitettä käytetään monissa tapauksissa kuvaamaan jonkin asian selvittämistä, saamaan lisätietoa tai ratkaisemaan tutkimusongelma.
(Anttila 1998.)
Tutkimusta varten järjestetään usein tilanne, jonka avulla voidaan kerätä tietoa tutkittavasta
aiheesta. Tutkimukset voidaan jakaa näiden ympäristöjen perusteella laboratorio- ja
kenttätutkimuksiin. Kenttätutkimuksessa kerätään havaintoaineistoa luonnollisissa
olosuhteissa, kuten haastatteluista tai ympäristön tarkkailusta. Laboratoriotutkimusta
käytetään yleensä erilaisiin kemiallisiin ja fysikaalisiin kokeisiin. (Anttila 1998.)
3.1

Tutkimusmenetelmät

Tutkimusmenetelmistä puhuttaessa voidaan erottaa:


Aineiston keruumenetelmät



Aineiston analyysimenetelmät

(Pönni 2013.)
Keruumenetelmät määrittelevät miten aineisto tutkimukseen kerätään. Yleisiä keruumenetelmiä ovat:


Haastattelu



Mittaus



Kysely



Havainnointi

(Hotulainen.)
Analyysimenetelmät ovat tapoja, joilla aineisto analysoidaan ja tulkitaan. Aineisto on materiaalia, joka on haalittu jollain aineiston keruumenetelmällä. Aineistona voidaan käyttää kaikenlaista tutkimusta varten kerättyä tietoa, kuten muistiinpanoja, videoita ja äänitteitä. (Hotulainen.)
3.1.1

Kvantitatiiviset menetelmät
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Määrällinen eli kvantitatiivinen tutkimus on laskennallista tutkimusta, jossa yleensä käytetään
tilastollisia menetelmiä. Materiaalia voidaan kerätä esimerkiksi kyselyillä, joita voi levittää
verkossa, kirjeinä tai vaikka kaupungilla. Vastaukset kootaan yhteen josta niitä analysoimalla
voidaan löytää vastauksia tutkimukseen johtaneisiin kysymyksiin. (Virtuaali ammattikorkeakoulu 2007a.)
Kuvassa 3 on kuvakaappaus sisällönhallintajärjestelmää käyttävälle sivulle tehdystä
suorituskykymittauksesta (Kuva 3). Tällaista aineistoa voisi käyttää kvantitatiivisiin
menetelmiin perustuvaa tutkimusta.

Kuva 3: Kuvakaappaus sivuston suorituskykymittauksesta
3.1.2

Kvalitatiiviset menetelmät

Laadullisella eli kvalitatiivisella tutkimuksella tavoitellaan ilmiötä ymmärtävää
tutkimustulosta. Otanta näissä tutkimuksissa on harkinnanvaraista, sillä otantaa tutkitaan
perusteellisesti jolla taataan aineiston laatu. Aineiston koko on mitoitettava kuitenkin
suhteessa siihen millaista analysointia ja tulkintaa siitä ollaan tekemässä. (Jyväskylän yliopisto.)
Keskeisimmät erot kvalitatiivisten ja kvantitatiivisten tutkimuksen välillä ovat:


Laadullisessa tutkimuksessa haastatellaan valittuja yksilöitä, määrällisessä
tutkimuksessa satunnaisotokset.



Laadullisen tutkimuksen haastattelussa aiheesta puhutaan avoimella kysymyksellä tai
teemalla, kun taas määrällisessä tutkimuksessa kysymykset ovat tarkkoja.



Laadullisen tutkimuksen aineisto on yleensä kirjoitettavaa tekstiä, määrällisessä
tutkimuksessa tulokset ja havaintomatriisi voidaan esittää tilastoina ja kaavioina
graafisesti.

Samassa tutkimuksessa voidaan myös kuitenkin käyttää molempia menetelmiä. Mitä
monipuolisempi ja laajempi tutkimuksesta halutaan tuottaa, sitä enemmän on apua
molempien tutkimusmenetelmien käytöstä. (Kurkela.)
3.1.3

Toimintatutkimus
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Toimintatutkimuksessa tutkija on mukana esimerkiksi tutkittavan organisaation päivittäisissä
toimenpiteissä, joissa tutkija havainnoi ympärillään tapahtuvia asioita. Lopulta tutkijan tuloksia käytetään apuna esimerkiksi yrityksen toimintamallin parantamiseen.
Tällaisella tutkimuksella voitaisiin esimerkiksi pyrkiä parantamaan yrityksen prosessin tehokkuutta. Tutkija yrittää saada selville, mitkä prosessin vaiheet ovat pullonkauloja kokonaisuudelle, jonka jälkeen tutkijalla on esittää korjaus yrityksen prosessiin.
3.2

Validiteetti ja reliabiliteetti

Validiteetilla tarkoitetaan sitä, kuinka hyvin tutkimus ja sen tulokset vastaavat sitä mihin sen
oli alun perin vastattava. Jos mittaukset varmistavat että tulokset vastaavat yleistä teoriaa
tai tarkentavat sitä, silloin tulosta voidaan kutsua validiksi. (Virtuaali ammattikorkeakoulu
2007c.)
Reliabiliteetilla kuvaillaan tutkimuksen mittaustulosten luotettavuutta. Jos tulokset heittelevät eri mittauskerroilla todella paljon, on mittaus epäluotettava. Jos tulokset ovat lähellä
toisiaan lukuisat kerrat, on tulos luotettava. (Virtuaali ammattikorkeakoulu 2007b.)
3.3

Lähdekritiikki

Lähdekritiikillä tarkoitetaan sitä, kuinka paljon lähteen sisältöön voidaan luottaa. Esimerkiksi
puolueellinen tai sponsoroitu tutkimus voi olla harhaanjohtava vaikkei suoranaisesti
valehtelisi. Tämä voi ilmetä sanojen muotoiluna tai kun jotain asiaa ei tuoda esille. (Tampereen yliopisto 2012.)
Tutkimus voi olla kokonaisuudessaan väärennös. Sama pätee Internet-lähteisiin, koska niissä
sisällöntuottaja voi olla helpommin kuka tahansa. Myös avoimet tietolähteet, kuten Wikipedia, voivat sisältää ulkopuolisen lisäämää lähteetöntä sisältöä. (Tampereen yliopisto 2012.)
4

Sisällönhallintajärjestelmät

Sisällönhallintajärjestelmä (ja tässä tapauksessa www-sisällönhallintajärjestelmä) eli englanniksi content management system ja lyhenteenä yleisesti CMS on järjestelmä, jolla hallitaan
tehokkaasti web-sivujen sisältöä ja julkaisuja. Peruskäyttäjälle hyötyjä tästä ovat esimerkiksi
yksinkertaiset hallintatyökalut, jolloin ohjelmointiosaamista HTML, CSS, PHP tai MySQL:stä ei
tarvita. Sisältöä ei tarvitse kirjoittaa suoraan sivuston lähdekoodiin, vaan kirjoituksen voi suorittaa turvallisesti sisällönhallintajärjestelmässä. Ainoastaan asennusvaiheessa saatetaan tar-
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vita henkilöä, joka tietää mitä tekee, mutta asennukseen helposti löydettävissä verkosta ohjeita. (Rouse 2011.)
Tänä päivänä yleisimmät sisällönhallintajärjestelmät ovat WordPress, Joomla ja Drupal.
WordPress on reilussa johdossa 23,2 prosentilla, toisena tulee Joomla 2,9 prosentilla ja lähellä perässä tulee Drupal kahdella prosentilla. (W3techs 2014.)
Nämä yleisimmät sisällönhallintajärjestelmät ovat ilmaisia, ja avoimen lähdekoodin ohjelmistoja. Siten niillä on myös laaja käyttäjäkunta ja ongelmatilanteita varten käyttäjälle on tarjolla paljon apua verkossa.
4.1

Palvelinpaketti testausta varten, XAMPP

Asensin Windows-koneelleni XAMPP-palvelinpaketin, jotta pystyin kokeilemaan eri sisällönhallintajärjestelmiä. XAMPP tulee sanoista Cross-platform (X), Apache, MySQL, PHP ja Perl.
XAMPP on tuettuna niin Windows-, Linux- kuin Mac OS X- ja Solaris-alustoillakin. Kirjoitushetkellä ajantasaisin paketti kantaa versionumeroa 5.6.5. Kuvassa 4 on XAMPP:n logo (Kuva 4).

Kuva 4: XAMPP:n logo
XAMPP-pakettiin on myös mahdollisuus asentaa erilaisia järjestelmiä helposti, kuten tässäkin
työssä esiteltävät sisällönhallintajärjestelmät. Kuvassa 5 näkyy kuinka XAMPP-asennuksessa
asentaja mainostaa tätä mahdollisuutta (Kuva 5). En kuitenkaan kerro tästä tavasta asentaa
www-sisällönhallintajärjestelmää.

15

Kuva 5: XAMPP asennus, Bitnami
4.2

WordPress

WordPress sai alkunsa vuonna 2003, jolloin Matt Mullenweg ja Mike Little alkoivat kehittää
omaa järjestelmää b2/cafelog-nimisestä aiemmasta projektista. Kuvassa 6 on WordPressin
logo. (Brazell 2010, 4.)

Kuva 6: WordPressin logo
Vuonna 2004 WordPressiin kehitettiin liitännäiset, jolloin versio oli 1.2. Liitännäiset lisäävät
WordPressiin toiminnallisuuksia, joita WordPressin perusasennukseen ei ole haluttu lisätä.
Tällä vältetään perusasennuksen koon kasvaminen. Liitännäisiä voi tehdä myös itse, jos haluttua toimintoa ei löydy muiden tekemistä liitännäisistä. (WordPress 2014a.)
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Suosituimpia liitännäisiä WordPressin sivujen mukaan ovat esimerkiksi Contact Form 7, jonka
avulla voi tehdä yksinkertaisen yhteydenottolomakkeen. All in One SEO Pack on hakukoneoptimointiin tarkoitettu liitännäinen, joka pystyy automaattisesti optimoida sivuston hakukonenäkyvyyttä. WordPressin perusasennukseen sisältyy kaksi liitännäistä, joista toinen on
Akismet, joka estää WordPress-artikkeleiden kommenttiosioihin spämmäystä. (WordPress
2014c.)
Toinen liitännäinen on Hello Dolly, jolla ei sinänsä ole mitään hyödyllistä käyttöä, mutta se on
ollut WordPress asennuksen mukana aikoja sitten. Se näyttää WordPressin hallintapaneelissa
satunnaisia otoksia Louis Armstrongin kappaleesta Hello, Dolly. Liitännäisen päällimmäisin
tarkoitus on luultavasti ollut osoittaa, mitä liitännäisillä voidaan saavuttaa, ja auttaa aloittelijoita liitännäisten kehittämisessä. Sen tekijä on WordPressin alkuperäinen kehittäjä Matt
Mullenweg. (WordPress 2014b.)
WordPressin oletusteema vaihtuu joka vuosi. Vuonna 2015 sen nimi on Twenty Fifteen, ja
aiempienkin oletusteemojen nimet ovat noudattaneet samaa kaavaa. WordPressiin on tarjolla
lukuisia valmiita teemoja. Tällä alalla on kuitenkin tärkeämpää osata tehdä teemat itse. Aivan tavallinen HTML/CSS-sivusto on vietävissä helposti WordPressiin. (WordPress 2014a.)
WordPress mainostaa sivuillansa kuuluisaa viiden minuutin asennusta. Vaikka WordPressin
asentaminen onkin yksinkertaista ja nopeaa, samaa voi sanoa myös tässä opinnäytetyössä olleista muistakin järjestelmistä. Itseasiassa WordPressin asennuksessa oli eniten askelia, mutta
silti se on yksinkertaisin. Kuvassa 7 on WordPressin asennuksesta kuvakaappaus, jossa kysytään sivun otsikkoa ja hallintaa varten tulevaa käyttäjänimeä (Kuva 7).

17

Kuva 7: WordPressin asennus
Palvelimelle kopioitavan WordPress asennuspaketin koko on 17,4 Mt. Asennuksen ja kirjautumisen jälkeen palvelimelle jäävän kansion koko oli 18,7 Mt.
4.3

Joomla

Joomlan ensimmäinen versio julkaistiin vuonna 2005. Se oli haarautuma aiemmin kehitetystä
Mambo nimisestä sisällönhallintajärjestelmästä ja Joomla 1.0 olikin vain uudelleen nimetty
Mambo jossa oli mukana tietoturvapäivityksiä ja bugien korjauksia. Joomlan kehitystiimi väitti
Mambon toiminnan olevan haitallista avoimen lähdekoodin arvoja vastaan, joka oli syy siihen
miksi kehittäjät lähtivät tekemään omaa sisällönhallintajärjestelmää Mambon pohjalta. Joomlan nimi tulee swahilin kielestä jumla, jonka tarkoitus on suomeksi ”kaikki yhdessä”. Kuvassa
8 on Joomlan logo (Kuva 8). (OpenSourceMatters; Rahmel 2009, 1-3.)
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Kuva 8: Joomlan logo
Jotkut pitävät Joomlaa Drupalin ja WordPressin välimuotona, koska siinä yhdistyy WordPressin
helppokäyttöisyys ja Drupalin monipuolisuus. Joomlaa suositellaan varsinkin, jos aikomuksena
on luoda verkkokauppaa tai sosiaalista verkostoitumista hyödyntävä web-sivu. (Mening 2014.)
Joomlaa pystyy kokeilemaan ilmaiseksi verkossa, osoitteessa https://demo.joomla.org/. Sivu
on käytössä 90 päivää, jolloin käyttäjä voi kokeilla sisällönhallintajärjestelmän toimivuutta
omiin tarpeisiinsa ilman asentamista. 90 päivän jälkeen sivua voi yhä käyttää jos maksaa
Joomlan partnerille SiteGroundille sivun hostauksesta. (Joomla 2015.)
Joomlan asennuksessa on vähiten askelia, mutta asennuksen ulkoasu on hieman monimutkaisempi ja karumpi. Tämän takia se on myös informatiivisempi harjaantuneille käyttäjille.
Joomlassa on myös poikkeuksellisesti eri kirjautumisikkuna ylläpitotoimenpiteitä varten, toisin kuin WordPressissä ja Drupalissa. Kuvassa 9 on kuvakaappaus Joomlan asennuksesta, josta
huomaa että asentajalle on annettu enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa järjestelmän asennuksessa.
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Kuva 9: Joomlan asennus
Joomla-järjestelmän asennuspaketti on kooltaan 24,9 Mt, joka on kolmikon suurin. Asennuksen ja kirjautumisen jälkeen sen koko oli 20,1 Mt. Vähennys johtui luultavasti siitä, että
Joomla-kansiossa ollut ”installation”-kansio täytyi poistaa ennen sivun toiminnan aloittamista.
4.4

Drupal

Drupal on tammikuussa vuonna 2001 julkaistu sisällönhallintajärjestelmä. Se on luotu PHPohjelmointikieltä käyttäen, ja tukee tietokantaympäristöistä esimerkiksi MySQL:lää (Redding
2010, 10). Alun perin Drupal luotiin foorumialustaksi. Nimi Drupal on peräisin hollannin kielen
sanasta druppel, joka tarkoittaa suomeksi pisaraa. Pisara näkyy myös Drupalin logossa kuvassa
10. (Redding 2010, 1.)
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Kuva 10: Drupalin logo
Opiskeluaikoinaan Drupalin luoja Dries Buytaert loi foorumin jossa opiskelijaporukka pystyi
ilmoittamaan kuulumisistaan. Driesin valmistumisen jälkeen, päättivät he julkaista sivun julkiseen verkkoon, jotta voisivat pitää jatkossakin yhteyttä. Driesin oli alun perin tarkoitus tarkistaa, olisiko domain dorp.org vapaana (hollannin kielen sana kylä). Dries kirjoitti domainin
väärin, ja siitä tuli drop.org (pisara). Tammikuussa 2001 Dries julkaisi drop.org-sivuston taustalla toimineen järjestelmän Drupal-nimellä. (Redding 2010, 2)
Drupalin ydintoiminnallisuuksia kutsutaan nimellä Drupal core. Tämä sisältää sisällönhallintajärjestelmällä toteutetun yksinkertaisen sivun toiminnot, kuten normaalit sivut ja blogien
luomiseen tarvittavat työkalut. Drupal core on modulaarinen, joten sitä voidaan laajentaa
niin kutsutuilla moduuleilla. Moduuleina voidaan Drupaliin asentaa esimerkiksi järjestelmänhallinta (Admin Menu), varmuuskopiointi (Backup & Migrate) ja monia muita ulkoasuun ja
toiminnallisuuteen vaikuttavia osia. (Callicott 2014; Drupal 2014.)
Drupalin asennus XAMPP-palvelimelle on yksinkertaista, vaikkei kuitenkaan yhtä helppoa kuin
WordPressin asennus. Asennus on kuitenkin selkeä, ja asennuksen vaiheet näkyvät ikkunassa
vasemmalla, jolloin asentaja tietää milloin missäkin mennään. Kuvassa 11 näkyvästä kuvakaappauksesta näkee, että Drupalin asennuksen aikana on helpompi seurata asennuksen etenemistä vasemmalla näkyvässä palkissa.
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Kuva 11: Drupalin asennus
Palvelimelle asennettavan Drupal core -paketin koko on 11,7 Mt, joka on tässä opinnäytetyössä käsiteltävistä sisällönhallintajärjestelmistä pienin. Drupalin kansion koko palvelimella pysyi
myös täsmälleen 11,7 Mt:ssa asennuksen ja kirjautumisen jälkeen.
5

Projektin määrittely ja suunnittelu

Tässä luvussa kerrotaan projektin määrittely- ja suunnitteluvaiheesta. Määrittely- ja suunnitteluvaiheessa tutustuin asiakkaan aikaisempiin verkkosivuihin. Vaikka ulkoasua ei ollutkaan
tarkoitus muuttaa, oli siitä korjattava pieniä asioita kuten asettelua ja fonttia.
Sivuston ulkoasu suunniteltiin valmiiksi ilman sisällönhallintajärjestelmää. Tämä sen takia,
että teemaksi muunnettaessa ulkoasu on valmis, ja suuremmilta muutoksilta vältyttäisiin, kun
sivut ovat jo valmiina.
5.1

Lähtökohdat

Kuvassa 12 on alkuperäinen aloitussivu (Kuva 12). Ulkoasu noudattaa jokaisella sivulla aloitussivun kaltaista tyyliä, poikkeuksena koirakuva taustalla, joka muilla sivuilla on korvattu vain
mustalla taustavärillä. Tekstit näyttävät siltä että ne on tehty jollain yksinkertaisella piirtoohjelmalla, kuten Microsoft Paintilla.
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Kuva 12: Alkuperäinen aloitussivu
Sivujen vähäisen määrän takia sivustorakenne on yksinkertainen. Kuvassa 13 on rakenne kuvattuna.

Kuva 13: Sivuston rakenne
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Aloitussivu on ainoa paikka, jossa sivun taustalla näkyy taustakuva. Sivulla ei ole ollenkaan
muuta sisältöä, ainoastaan navigointipaneeli ja otsikko, mikä on joka sivulla linkki tähän
aloitussivuun.
Bio-sivulla on lyhyt profiili asiakkaasta (Kuva 14). Lisäksi sivuille on listattu hänen
saavutuksensa, joihin sisältyy erilaiset näyttelyt ja kokoelmat. Sivu on siis eräänlainen
kuvanveistäjän CV.

Kuva 14: Alkuperäinen Bio-sivu
Works-sivulla löytyy kuvat, joita asiakas haluaa esitellä sivuillaan (Kuva 15). Galleria on
toteutettu Lightbox nimisellä JavaScript-lisäosalla, jossa kuvat aukeavat selainikkunaan
sisällön eteen. Kuvan ulkopuolelle jäävä näkyvä osa sivusta himmentyy. Jos selain ei tue
JavaScriptiä tai se on estetty, pystyy selain kuitenkin avaamaan kuvan normaaliin tapaan
(Zervaas 2008, 423).
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Kuva 15: Alkuperäinen Works-sivu
Contact-sivulla on asiakkaan yhteystiedot (Kuva 16). Sieltä löytyy myös linkki Facebooksivulle, jossa on esillä lisää kuvia.
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Kuva 16: Alkuperäinen Contact-sivu
5.2

Ulkoasun siirto

Ensimmäinen askel suunnittelussa oli ulkoasun saattaminen WordPressille sopivaan muotoon.
WordPress ei sinänsä vaadi html-tiedostolle sen suurempia muutoksia, josta kerrotaan lisää
luvussa 6.2. Päätin kuitenkin siivota koodia, ja samalla tehdä pieniä muutoksia sivun ulkoasuun ja asetteluun (Kuva 17).
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Kuva 17: Asetteluun käytettävä CSS-tiedosto
Tein muutoksia fonttiin, kappaleiden sijaintiin ja rivinvaihtoihin, jotta sisältö miellyttäisi silmää mahdollisimman paljon. Keskitin sivua jotta selainikkunaa venytettäessä sisältö pysyy
keskellä. CSS-tiedostoon lisättiin määritelmä, että selainikkunan oikeassa reunassa oleva vierityspalkki on aina näkyvillä, mutta deaktivoituna harmaana, jos sivu mahtuu kokonaisuudessaan näytettäväksi ikkunassa. Tämä tehtiin, koska sivu liikahtaa vierityspalkin verran sivulle,
kun siirrytään sivulle jossa pitää vierittää. Vaikka tein paljon korjauksia, ulkoasu oli yhä samannäköinen. Kuvassa 18 on paremmin aseteltu versio Contact-sivusta (Kuva 18).
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Kuva 18: Nykyinen Contact-sivu
Erikoista alkuperäisessä versiossa oli se, että navigointipainikkeista ja yläotsikosta oli tehty
kaksi versiota, jossa toisessa oli musta tausta ja toisessa oli etusivulla olevasta koirataustakuvasta leikattua taustakohinaa. Tein painikkeista uudet läpinäkyvät versiot, jotta samaa tiedostoa pystyi käyttämään molempien taustojen ollessa käytössä (Kuva 19).
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Kuva 19: Works-painikkeiden vertailu
Kuvassa 19 ylemmät kaksi painiketta ovat alkuperäisiä, ensimmäinen kohinallinen ja toinen
täydellisellä mustalla taustalla. Alin painike on läpinäkyvä painike mustassa taustassa, jota
voi siis käyttää minkä tahansa taustan ollessa käytössä. Painikkeiden eroa ei välttämättä
huomaa tässä dokumentissa. Tämä riippuu siitä millä, tai mistä opinnäytetyötä lukee.
6

Toteutus

Tässä luvussa kerrotaan, kuinka lopulta toteutettiin teema sivuja varten. Teeman ollessa kunnossa lisättiin sisältö sivuille.
Toteutusvaiheessa oli myös tutustuttava WordPressin liitännäiskirjastoon. Tarpeena oli muun
muassa kuvagalleria ja kävijäseuranta.
6.1

Sisällönhallintajärjestelmän asentaminen

Asensin WordPressistä version 4, joka oli asennushetkellä uusin julkaisu. XAMPPpalvelinpakettia käytettiin alustana kehitysvaiheessa.
Samoihin aikoihin uutisoitiin vanhemmista WordPress-alustoista löytyneistä tietoturvaaukoista. Nämä tietoturva-aukot mahdollistavat hyökkääjän muokata, lukea ja tuhota sisältöä
WordPress 3 alustaa käyttäviltä nettisivuilta. (Viestintävirasto 2014.)
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6.2

Ulkoasu teemaksi WordPressiin

Jotta vanha ulkoasu saadaan teemaksi WordPressiin, täytyy tehdä kansio uudelle teemalle ja
lisätä sinne vanhan ulkoasun html-tiedosto ja nimetä se index nimiseksi php-tiedostoksi. Index
tiedostoon lisätään WordPressin funktioita.
Tyylitiedostoon lisätään ensimmäisille riveille tiedot tekijästä ja teemasta, jotka näkyvät sitten sisällönhallintajärjestelmän ohjauspaneelissa teemaa valittaessa. Muuten tämä tiedosto
jää koskemattomaksi.
Seuraavaksi korvataan vanha navigointivalikko index-tiedostosta WordPressin valikkofunktiolla, jotta valikoitakin voidaan muokata sisällönhallintajärjestelmän ohjauspaneelista. Aikaisemmin tekemäni läpikuultavat navigointi painikkeet eivät enää näkyneet, mutta löysin siihenkin tarkoitukseen lisäosan WordPressin kirjastoista.
Lopuksi etsin vielä samantyylisen galleria lisäosan WordPressiin, kuten aikaisemmillakin sivuilla oli. Kokeilin monia vaihtoehtoja ja joissain niistä oli ongelmia tai hitautta ja jotkut olivat
jopa maksullisia. Lopulta löysin tarkoitukseen sopivan ratkaisun.
6.3

Sisällön lisääminen

Ulkoasun ja testipalvelimen ollessa valmiina oli aika kokeilla sisällön lisäystä. WordPressissä
täytyi ensin luoda kolme sivua aivan, kuten alkuperäisessäkin versiossa oli (Bio, Works ja Contact). Tekstisisältö meni sivuille vaivattomasti.
Galleria sivun kanssa tuli ongelmia, milloin joko lisäosan ominaisuuksien puutteiden tai maksullisuuden takia. Lopulta kun galleria lisäosa toimi hyvin, oli aika ladata kuvat. Kuvat ladattiin sisällönhallintajärjestelmän omaan kuvakirjastoon, josta ne lisättiin galleriasivulle.
Tässä kohtaa pyysin toimeksiantajalta myös halutut muutokset sivuihin, jotta sisältö olisi
mahdollisimman tuoretta julkaisuun tullessa. Galleria sai lisää kuvia ja vanhatkin kuvat pientä
päivitystä.
Jouduin kuitenkin lisäämään kuvatekstit käsin. Se oli varmaankin aikaa vievin yksittäinen toimenpide sisällönlisäämisvaiheessa.
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6.4

Testaus

Lopulta kokeilin sivuja julkisessa verkossa testipalvelimella. Tässä vaiheessa myös toimeksiantaja näki työn tuloksia.
Verkossa testattaessa huomasin vasta ensimmäisen kerran että aloitussivun taustakuvan koko
on turhan iso ja sen lataamisessa saattoi mennä sekunteja. Tämä johtui siitä, kun olin aiemmin muokannut taustakuvan reunoille häivytykset.
7

Käyttöönotto

Tässä luvussa kerrotaan käyttöönottovaiheesta. Käyttöönottovaiheessa varmuuskopioitiin
aiempi sivusto ja sen tietokanta.
Sivut siirrettiin FTP-ohjelmalla asiakkaan tilaamalle palvelimelle. FTP-ohjelmana käytettiin
avoimeen lähdekoodiin perustuvaa FileZillaa.
7.1

Palvelimen valmistelu

Jotta pääsin lisäämään sivuja asiakkaan palveluntarjoajan domainiin, minun oli saatava ensin
tunnukset. Sainkin tunnukset pian ja pääsin kirjautumaan. Tässä vaiheessa sivuston tiedostoja
selatessani, huomasin että sivuilla oli ollut jo aiemmin kuvagallerian hallintaa varten hallintapaneeli. Olin aiemmin ihmetellyt alkuperäisen sivun tyylitiedostossa olevia hallintapaneeliin
liittyviä luokkia. Vasta tässä kohtaa niiden alkuperä selvisi.
Otin varmuuskopiot aikaisemmista sivuista, ja niiden taustalla pyörineestä tietokannasta, jotta voisin pala alkuperäiseen tilanteeseen, jos ongelmia syntyisi. Kaikki sujui kuitenkin ongelmitta.
7.2

WordPressin asennus palvelimelle

Proseduuri oli tuttu jo aikaisemmista testiasennuksista. Asennus tapahtui kutakuinkin samalla
tavalla kuin paikalliseen palvelimeenkin asennettuna. WordPressiin siirrettiin aiemmin luotu
teema palvelimen teemakansioon. Lopuksi vielä tuotiin aikaisemmat sivut ja sisällöt
WordPressin omalla tuontityökalulla, jotta sisältöjä ei tarvitsisi uudestaan kirjoittaa järjestelmään.
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Sivustot oli nyt julkaistu, ja niihin tehtiin vielä pieniä muutoksia. Asiakas oli tyytyväinen lopputulokseen.
8

Ohjeistuksen laatiminen

Asiakkaalle täytyi luoda ohjeet, joista voi helposti tarkastaa miten tietoja ja kuvia voidaan
päivittää, poistaa ja lisätä. Suunnittelin, että luon ohjeet kuvakaappauksia käyttäen tulostettavaksi, tai suoraan koneelta luettavaksi.
Ohjeet löytyvät liitteenä tästä opinnäytetyöstä. Ohjeet toimitettiin asiakkaalle PDFmuodossa.
8.1

Ohjeistuksen suunnittelu

Ensimmäiseksi määrittelin, mitä toimintoja käyttäjä tulee käyttämään järjestelmässä:


Kuvan lisääminen



Kuvan poistaminen



Kuvan tietojen muokkaaminen



Tekstisisällön muokkaaminen



Kävijäseurannan tarkkailu

Tein sisällönhallintajärjestelmään käyttäjän, jolla oli oikeudet näihin ominaisuuksiin. Tämä
siksi että tulevalle käyttäjälle ohjauspaneeli näkymä olisi yksinkertaisempi. Huoltotoimenpiteitä varten on siten erikseen pääkäyttäjä.
8.2

Ohjeistuksen toteutus

Toteutin ohjeet käymällä itse läpi jokaiselle toiminnolle lyhimmän ja yksinkertaisimman polun. Tämän jälkeen kävin polut läpi ja samalla otin kuvakaappauksen jokaisesta askeleesta.
Merkitsin myös joihinkin kuviin merkkejä, jotta tietyt kohdat olisi havaittavissa helpommin.
Kokosin materiaalin Word-dokumenttiin, jossa lisäsin kirjalliset ohjeet kuvien oheen. Vein
dokumentin pdf-tiedostoon jotta se on helposti tulostettavissa ja avattavissa. Kuvassa 20 näkyy esimerkki kuvakaappauksista, joita ohjeisiin lisättiin (Kuva 20).
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Kuva 20: Kuvakaappaus ohjeistuksesta
9

Yhteenveto

Tässä opinnäytetyössä esittelin sisällönhallintajärjestelmiä yleisesti, projektimalleja, projektin toteutuksen sekä ohjeistuksen laatimisen uuteen järjestelmään.
Projektin tavoitteena oli siirtää kuvanveistäjä Jaakko Tornbergin aikaisemmat kotisivut sisällönhallintajärjestelmään. Samalla haluttiin yksinkertainen kävijäseuranta sivulle. Kokeilin erilaisia sisällönhallintajärjestelmiä projektia varten, mutta sisällönhallintajärjestelmäksi oli jo
aiemmin suunniteltu WordPressiä. Opinnäytetyössäni kerroin myös pintapuolisesti näistä muista sisällönhallintajärjestelmistä, jotka ovat Joomla ja Drupal.
Projekti lähti liikkeelle tutkimalla asiakkaan alkuperäisiä sivuja. Yritin hahmottaa sivujen logiikkaa ja asettelua. Tämän jälkeen yksinkertaistin ja korjailin lähdekoodia, jotta se oli helpommin luettavissa. Tein myös pieniä muutoksia asetteluun. Yksinkertaistetun ja uudistetun
ulkoasun muokkasin WordPressiin teemaksi, jonka jälkeen pääsin lisäämään sisällön. Tekstisisällön lisäämisen jälkeen tein töitä jotta sain gallerialisäosan toimimaan. Sivuston pyöriessä
testipalvelimella viimeistelin sitä ja toteutin asiakkaan kehitysehdotuksia. Viimeisenä sivustolle lisäsin kävijäseurannan.
Valmiiseen sivuun loin käyttöohjeet, jotta asiakas pystyy lisäämään ja muuttamaan kotisivunsa sisältöä. Käyttöohjeet ovat pdf-tiedostona, jossa on kuvakaappauksin selitetty järjestel-
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mään kirjautuminen, kuvan lisäys, kuvan poisto, tekstisisällön muokkaus ja kuvatekstien
muokkaus.
Asiakkaan ja kirjoittajan ollessa tyytyväisiä päätettiin että projekti oli valmis. Viimeinen silaus oli kun lähetin asiakkaalle tunnukset ja ohjeistuksen sivuston käyttöön. Lähetin myös
varmuuskopiot aiemmista sivuista, jos niitä joskus tarvitaan.
Projektille asetetut tavoitteet saavutettiin. Sivut siirrettiin onnistuneesti sisällönhallintajärjestelmään. Sisällön päivittäminen ajan tasalle oli vaivatonta toteuttaa siirron yhteydessä.
Asiakkaalle tuotetun ohjeistuksen avulla asiakkaan on helppo jatkossa lisätä, poistaa ja päivittää sisältöä. Tämä oli koko projektin tärkein tavoite.
Asiakkaaseen olin yhteydessä projektin aikana sähköpostitse. Kun sain sivut testauskuntoon
testipalvelimelle, asiakas pääsi antamaan palautetta ja kehitysehdotuksia. Tuloksen hän näki
suoraan antamallani linkillä testipalvelimelta, ja pystyi antamaan heti palautetta ehdotuksista ja korjailuista.
Projektia tehdessä opin oman työni aikatauluttamista. Hyvin aikataulutetun työn tekeminen
on selkeämpää. Selkeiden tavoitteiden toteuttaminen säästää aikaa ja vaivaa työn edetessä.
Ainoa asia, joka minun mielestäni jäi vajaaksi, oli työn dokumentointi. Jokaisen asian dokumentointi joko tähän opinnäytetyöhön tai erilliselle muistiolle olisi helpottanut tämän opinnäytetyön kirjoittamista.
Mielestäni projekti oli kuitenkin onnistunut. Ulkoasun sekä sisällön siirto uuteen järjestelmään
oli kivutonta. WordPress on erittäin monipuolinen, mutta silti yksinkertainen järjestelmä ja
siksi se onkin käyttäjälle sekä kehittäjälle miellyttävä alusta.
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Liite 1 Käyttöohjeet

WordPress-sivujen käyttöohje
Kirjautuminen ohjauspaneeliin

1. Kirjautumisikkunaan pääsee kotisivuilta joko painamalla sivun alatunnisteessa olevaa ©merkkiä, tai kirjoittamalla osoitekenttään osoitteen www.jaakkotornberg.com/wp-admin.

2. Kirjoita tunnukset kirjautumisikkunaan. Tämän jälkeen paina Kirjaudu sisään painiketta tai
Enter näppäintä. Esimerkkikuvassa näkyvä käyttäjätunnus ei viittaa olemassa olevaan käyttäjätunnukseen.

3. Jos kirjautuminen onnistui, eteesi pitäisi aueta seuraavassa kuvassa näkyvä sivu. Ohjauspaneelin painikkeista katoaa tekstiselitteet jos selainikkunan koko on pieni.
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Kuvan lisääminen

1. Valitse Sivut painike ohjauspaneelin valikosta ja paina sitä.

2. Paina Works sivun alla olevaa Muokkaa painiketta.
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3. Aktivoi galleria painamalla jostain kohtaa tekstilaatikkoa. Tämän jälkeen laatikkoon ilmestyy kynän kuva, josta painamalla pääsee muokkaamaan galleriaa.

42
Liite 1

4. Paina Lisää galleriaan painiketta. Ikkunaan tulee teksti Pudota tiedostot tähän, johon voi
raahata kuva tiedostot tietokoneelta. Vaihtoehtoisesti voi myös painaa Valitse tiedostot painiketta, jolloin pystyy valitsemaan lisättävän kuvan hakemistoista.
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5. Kun olet raahannut kuvan laatikkoon, pääset antamaan sille Otsikon ja Kuvatekstin. Kun
tiedot ovat annettu, paina Lisää galleriaan painiketta oikeasta alareunasta. Kuva menee gallerian hännille, joten se täytyy raahata itse haluamaan paikkaan. Tämän jälkeen paina oikeassa alakulmassa olevaa Päivitä galleria painiketta.
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6. Nyt näet edessäsi päivittyneen gallerian, mutta se ei ole tallennettu, ennen kuin painat
oikealla olevaa Päivitä painiketta.
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7. Tämän jälkeen tulee kuvan mukainen ilmoitus, jos päivitys onnistui.
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Tekstin muokkaaminen

1. Valitse Sivut painike ohjauspaneelin valikosta ja paina sitä.

2. Paina Bio tai Contact sivun alla olevaa Muokkaa painiketta, riippuen siitä kumpaa sivua haluat muokata.
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3. Eteesi aukeaa tekstisisällön muokkaustyökalut. Muutosten jälkeen paina Päivitä painiketta,
niin muutokset astuvat voimaan.

4. Tämän jälkeen tulee kuvan mukainen ilmoitus, jos päivitys onnistui.
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Kuvan poistaminen

1. Valitse Sivut painike ohjauspaneelin valikosta ja paina sitä.

2. Paina Works sivun alla olevaa Muokkaa painiketta.
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3. Aktivoi galleria painamalla jostain kohtaa tekstilaatikkoa. Tämän jälkeen laatikkoon ilmestyy kynän kuva, josta painamalla pääsee muokkaamaan galleriaa.

4. Valitse valikosta kuva jonka haluat poistaa. Sen jälkeen paina linkkiä Poista pysyvästi, jolloin selain kysyy vielä varmistuksen.
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6. Nyt näet edessäsi päivittyneen gallerian, mutta se ei ole tallennettu, ennen kuin painat
oikealla olevaa Päivitä painiketta.
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7. Tämän jälkeen tulee kuvan mukainen ilmoitus, jos päivitys onnistui.
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Kuvan tietojen muokkaaminen

1. Valitse Sivut painike ohjauspaneelin valikosta ja paina sitä.

2. Paina Works sivun alla olevaa Muokkaa painiketta.
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3. Aktivoi galleria painamalla jostain kohtaa tekstilaatikkoa. Tämän jälkeen laatikkoon ilmestyy kynän kuva, josta painamalla pääsee muokkaamaan galleriaa.

4. Valitse valikosta kuva jonka tietoja haluat muokata, jonka jälkeen oikealle ilmestyy Otsikko ja Kuvateksti valinnat, joiden sisältöä voit muokata halutun laiseksi.

55
Liite 1

6. Nyt näet edessäsi päivittyneen gallerian, mutta se ei ole tallennettu, ennen kuin painat
oikealla olevaa Päivitä painiketta.

7. Tämän jälkeen tulee kuvan mukainen ilmoitus, jos päivitys onnistui.
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Kävijäseuranta SlimStat lisäosalla

1. Painamalla SlimStat valikon alta Overview painiketta, pääset tekemään yleiskatsauksen
sivujesi kävijämääriin.
(SlimStat lisäosassa on todella kattavat kävijänseurantaominaisuudet, joita en tähän ohjeeseen viitsinyt laittaa.)

2. Alla olevassa kuvassa on vielä yleiskatsaus kävijäseurannasta.
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