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Miten opinto-opas nykyään tehdään?

Viimeiset kaksi vuotta opas tehtiin Xoo-projektissa kehitettyä luku.dtd:tä käyttäen. Viimeisen oppaan ladon-
nassa on käytetty myös Miika Nurmisen tekemää hallintatyökalua, joka helpotti oppaan tekemistä huomat-
tavasti.

Päivi on tehnyt XML-kieliset pohjat, jota muut sisällöntuottajat ovat sitten käyttäneet XML-koodin kirjoit-
tamiseen. Päivi myös tarkistaa muiden kirjoittamaa koodia ja kirjoittaa sitä itse.

Kuinka monta henkilöä opasta tekee?

Päivi ei kertonut tarkkaa lukua, mutta ainakin seuraavat ryhmät osallistuvat oppaan tekemiseen: professorit,
opettajat ja laitosneuvosto.

Mitä hyvää ja huonoa nykyisessä järjestelmässä?

Hyvää:

• virheet saa korjattua helpommin

• työkalu on selkeä

Huonoa:

• tallennuksessa menee pois editointinäkymästä

• kahta ruutua (XML/HTML) ei ole kätevää käyttää yhtä aikaa

• XML-tagit eivät erotu (väriltään) muusta koodista

• sisennys ei pysy tallennettaessa

• virheiden paikannus hankalaa

• puunäkymässä liikaa tavaraa

Mitä uusia toimintoja haluaisit?

• tiedostojen lokaali tallennus, jotta palan oppaasta voisi näyttää muille

• puunäkymässä pitäisi olla mahdollista nähdä vain tarvittavat haarat

• varoitus, jos tiedostoa muokkaa useampi henklö samanaikaisesti

• sisäkkäiset listat
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Mitkä tekstinkäsittelyohjelmat ovat tuttuja?

Word, Plone ja HTML-Kit.

Onko edellisessä kohdassa mainituissa sovelluksissa toiminnallisuuksia,
joita haluaisit julkaisujärjestelmään?

• koodin sisentäminen

Mitä tekstin muotoiluja tarvitset?

• taulukoiden ja sarakkeiden leveyksien säätö

• liika valinnanvaara on kuitenkin haitaksi

Kuinka usein editoidaan samoja tiedostoja samanaikaisesti toisen käyt-
täjän kanssa ja onko ollut siihen liittyviä ongelimia?

• samanaikaisen muokkaamisen tarve harvinaista

• ei ole ollut ongelmia, koska muokattavista tiedostoista sovitaan etukäteen

Mitä mieltä olet käyttöliittymästä?

• puusta pitää nähdä sen rakenne (ei ”nimettömiä lukuja”)

• tabit ovat hyviä; ei kuitenkaan saisi avata uutta tabia joka klikkauksella

Mitä hyvää/huonoa Plonessa?

Hyvää:

• pikanäppäin tallennukselle (ctrl+s)

• talukkoihin voi lisätä rivejä ja sarakkeita

Huonoa:

• tallennuksen yhteydessä ”refresh”-effekti

• liian vähän tyylejä

• uusien tiedostojen lisääminen vaikeaa

• editointi vaikeaa

• koodi on rumaa ja hankalalukuista, koska sisennykset puuttuvat/eivät pysy tallennuksessa

• muokatun koodin pitää tallentua juuri sellaisena, miltä se koodieditorissa näyttää

• taulukoiden muokkauksen aikana kursori häviää näkyvistä, vaikka se on solun sisällä

• koodin muokkausruutu on pieni

Päivi lupautui sovelluksen beta-testajaaksi, mikäli testaajia tarvitaan.
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