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1: Esittely
Purot.net Wiki on uuden sukupolven sosiaalinen Wiki. Se muistuttaa suosittua Media Wikiä, jolla
esim. WikiPedia on tehty. Hieman toisenlaisessa käytössä Purot.net Wiki eroaa edukseen Media
Wikistä. Purot.net Wiki on todellakin, kuten kehittäjät visualisoivat, sosiaalinen alusta. Media
Wikissä tosin on jo huomioitu sosiaalisuus, mutta se on jäänyt toissijaiseksi tiedon jakamisen
ohella. Sanoisinkin, että Purot.net Wiki ja Media Wiki eivät kumoa toisiaan. Pidän Media Wikiä
edelleen parenpana tietosanakirjamaiseen tiedon jakamiseen. Tosin se onnistuisi Purot.net
Wikilläkin, ja Purot.net alustalla saisi helposti toteutettua myös monipuolisen tietosanakirjamaisen
tiedon jakamiseen ensisijaisesti tarkoitetun alustan. Purot.net Wikia voi hyvin kutsua nimenomaan
sosiaaliseksi tiedon käsittelyksi. Purot.net Wikista löytyy kaikki muissa Wikeissä olevat merkittävät
toiminnot, mutta yksinkertaisemmin käytettävänä. Esimerkiksi sivujen sisäinen linkittäminen hoituu
kätevästi käyttöliittymän kautta ja itse tiedon kirjoittaminen helposti WYSIWYG (What You See Is
What You Get) ikkunalla. Kuten kehittäjät visualisoivat Purot.net Wikillä voi olla tulevaisuutta
uuden tyyppisenä sosiaalisena mediana. Eli todella mediana, joka jakaa myös tietoa ja muita
artikkeleita pelkän yhteydenpidon lisäksi. Ainoa missä laitan Media Wikin edelle on, että Purot.net
Wikissä esimerkiksi keskusteluikkuna (joka on kätevä) vie itse tiedolta liikaa tilaa, jos ajatellaan
tietosanakirjamaista käyttöä. Sensijaan pohjaksi uudentyppiselle internet medialle siitä kyllä on.
Purot.net Wikissä sosiaalinen media on otettu vahvasti mukaan. Sivulla on sekä Facebookin,
Twitterin, että Google+:n tykkäys nappulat. Wikissä on myös Share nappula (jakaminen eri
medioissa).

2: Perustaminen
Purot.net Wiki on helppo perustaa osoitteessa http://purot.net/ .Wikiä ei ladata omaan
verkkohotelliin, kuten esim. Media Wiki, vaan se toimii palveluntarjoajan verkkotilassa. Siitä
huolimatta kevyt verio on ilmainen. Wikin perustamisesta on alla kuva. Tekstikenttään vain
syötetään haluttu Wikin nimi.

Wikin nimen antamisen jälkeen avautuu ikkuna, jossa annetaan Wikin osoite, johon tulee pääte
purot.net, eli esim. perustamani oma Wikini http://eranuotiolla.purot.net/ .

Wiki kysyy tietoja sinusta. Voit kirjautua myös Facebook tilisi avulla, kuten alla oleva kuva esittää.

Tilin luonnin jälkeen aukeaa seuraava käyttöliittymä:

Käyttöliittymä on helpoimpia käyttämiäni. Jos on kokemusta erilaisten foorumien käytöstä,
onnistuu Wikin päivitys helposti. Eri osiin sivua aukeaa lisäyslinkkjeä, kun hiiren kursori viedään
kohdalle. Näin sivulle on helppo lisätä tekstiä, kuvia ja linkkejä. Julkaisujen paikkaa sivuilla on
myös mahdollista muuttaa raahaamalla.

3: Uuden sivun luonti
Uusi sivu on helppo luoda klikkaamalla vasemmalta ”Luo uusi sivu” linkkiä. Avautuvassa
ikkunassa annetaan sivun nimi (sivun osoitetunnuksen ohjelma luo tarvittaessa automaattisesti).
Uuden sivun luonnin yhteydessä annetaan myös sen paikka valikossa. Valikosta valitaan linkki,
minkä perään uusi sivulinkki halutaan sijoittaa. Valinta ”valitun jälkeen” lisää uuden tiedon entisen
perään samalle tasolle, mikä on tyypillisintä tiedon lisäämistä. Valinnalla ”valitun alla” lisätään tieto
valitun tiedon alle alahierargiaan.

Mikäli sivulinkki menee väärään kohtaan, sen voi korjata helposti vasemmalla olevan valikon
”Sivukartta” alla olevasta linkistä ”Muokkaa sivukarttaa”. Siitä aukeaa alla näkyvä ikkuna, jossa
klikkaamalla ilmansuuntavalintaa voi asetella sivun oikeaan paikkaan hierargiassa
(ilmansuuntavalinnan kohdalla avautuu teksti hiiren osoittimen alla ”raahaa sivu toiseen kohtaan”).

Sivua on helppo kirjoittaa ja muokata WYSIWYG editorissa. Alla kuva editorista.

4: Kuvien lisääminen
Kuvaa lisättäessä valitaan lisää kuva valinnan jälkeen ”siirrä tiedostoja palvelimelle”.

On mahdollista valita joko yhden tai useamman kuvan siirtäminen. Kun kuvat kuitenkin liitetään
itse Wikiin yksi kerrallaan, on helpompi tapa myös ladata ne yksitellen. Ikkunasta valitaan ”Valitse
tiedosto”, valitaan tiedosto ja klikataan ”Siirrä tiedosto”.
Kun kuva on siirtynyt, klikataan siirretyn tiedoston nimeä, jolloin pääsee jatkamaan. Kuvalle
annetaan nimi, ja tallennetaan.

5: Linkin lisääminen
Linkin lisääminen tapahtuu maalaamalla muokkausikkunassa sana tai sanat, jotka halutaan linkiksi
ja sen jälkeen WYSIWYG editorissa klikataan ”lisää linkki/muokkaa linkkiä” valintaa. Avautuu
valinta, jossa voi mm. valita, linkitetäänkö linkki sivuston ulkopuolelle, vai Wikin sisäisenä
linkkinä. Ikkuna on seuraavan näköinen.

Jos linkki linkitetään ulkopuolelle, annetaan linkin url osoite. Sivun sisäinen linkki on kätevä valita
aukeavasta (alla kuva) ikkunasta osoitteen kirjoittamisen sijaan. Linkkityypiksi valitaan vain tässä
tapauksessa ”Sivuston sisäinen linkki”.

6: Lopuksi
Purot.netistä on saatavana sekä ilmainen, että maksullinen versio. Ilmaisessa versiossa on
käytettävissä 50 Mt kovalevytilaa. Ostamalla saa lisää. Ilmaisessa versiossa on myös muutama
Google mainos.
Yrityksiä ja yhteisöjä on myös ajateltu kehitettäessä. Maksullinen versio on mahdollisuus avata
suljetulle piirille. Tämä mahdolistaa, että Wikiä voi käyttää vaikka työprojektin kehitysalustana, tai
oppilaitokset voivat perustaa omia sisäisiä Wiki verkostoja.

