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Agronet on maatilatalous- ja elintarvi-
kealan tietopalveluverkko. Yhteisen tieto-
verkon avulla saadaan toimialan tärkeät 
tiedot ja palvelut keskitettyä yhteen paik-
kaan, jolloin ne ovat helposti tavoitettavis-
sa. Yhteistyö säästää alan voimavaroja vä-
hentämällä päällekkäistä työtä. Agronet-
palveluiden tärkein osa on toteutettu 
Intemet-verkossa. Suurin palvelukokonai-
suus on WWW-palvelin, jonka kotisivu on 
osoitteessa 	http:/ / ninnv.agronet.fi/ agronet. 
WWW-palveluiden lisäksi Agronetissa on 
postituslista- ja tiedostopalvelimet. 

Agronet-kehitystyö edistää toimialan 
organisaatioiden välistä yhteistyötä ja vä-
hentää päällekkäisiä toimintoja. Lisäksi 
Agronet pyrkii lisäämään toimialan organi-
saatioiden, yrittäjien ja yksityishenkilöiden 
välistä vuorovaikutusta. Palveluiden to-
teuttaminen Intemet-verkossa edesauttaa 
merkittävästi nopeaa ja vaivatonta kom-
munikointia. 

Agronet-palveluntuottaja pystyy hyö-
dyntämään suurelta osin jo olemassa ole-
via tiedonvälityskanavia ja palvelurunkoja. 
Lisäksi palveluntuottajalla on käytössään 
keskitetysti hoidettu laitteisto ja ohjelmisto 
sekä asiantuntijahenkilöstö. Toimialan yh-
distetty palvelukokonaisuus lisää siinä toi-
mivien organisaatioiden huomioarvoa ver-
kossa, joten vähäinenkin tietomäärä tulee 
helpommin huomioiduksi. 

Agronetin tarkoitus on tarjota käyttäjil-
leen toimialan kannalta tärkeää, asiallista ja  

ajantasaista tietoa laadukkaasti toteutettu-
jen palveluiden avulla. Kullakin palveluko-
konaisuudella on oma nimetty ylläpitäjän-
sä, jonka avulla voidaan varmistaa palve-
lun jatkuva ylläpito. Vanhentuneiden tieto-
jen poistamista järjestelmästä voidaan 
myös automatisoida. Lisäksi Agronetiin on 
kehitetty suoraan tuotantotietokantoja 
käyttäviä tiedon haku- ja ylläpitotoiminto-
ja. Näin tietoa ei tarvitse erikseen ylläpitää 
WWW-sivuja varten ja tiedot muokataan 
automaattisesti WWW-sivuille sopiviksi. 

Agronet-palveluihin voidaan tuottaa tie-
toa joko valmiiden palveluiden välityksellä, 
esimerkiksi tapahtumakalenteriin tai maa-
seututoriin, tai kehittämällä omat palvelu-
kokonaisuudet, esimerkiksi WWW-sivut. 
Näiden lisäksi Agronetiin voidaan lisätä 
linkkejä jo valmiisiin palvelukokonaisuuk-
siin. 

Toirnittaessaan WWW-sivuja Agronetin 
WWW-palvelimelle tulee palveluntuotta-
jan hallita palvelimen perusympäristö. Ag-
ronetin WWW-palvelin toimi Unix-käyt-
töjärjestelmällä, joten Unixin perusteiden 
hallinta helpottaa sivujen toimittamista. 
WWW-dokumenttien ylläpitoa varten tu-
lee palveluntuottajan hallita HMTL-kielen 
perusteet. Palveluntuottajalla tulee olla 
käytössään yhteys Intemet-verkkoon ja 
selainohjelma tai -ohjelmia. Lisäksi hänen 
tulee tietää Intemet-verkon toimintatavat 
ja -säännöt. 
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Esipuhe 
Agronet on Internet-verkossa toimiva 

suomalainen maatilatalous- ja elintarvi-
kealan tietopalveluverkko, joka pyrkii kåt-
tavasti tuomaan esiin toimialan kannalta 
tärkeitä tietoja ja palveluita. Agronetin ta-
voitteena on edistää toimialan tiedon le-
viämistä ja hyväksikäyttöä sekä alalla toi-
mivien henkilöiden ja organisaatioiden 
keskuudessa että muilla aloilla. 

Tällä hetkellä Agronetiin tuottaa palve-
luita parikymmentä toimialan organisaa-
tiota. Varsinaisia Agronetin kehittämisor-
ganisaatioita ovat Maatalouden tutkimus-
keskus, Maaseutukeskusten Liitto, Maa- ja 
metsätalousministeriö, Maa- ja metsäta-
lousministeriön tietopalvelukeskus, Elin-
tarviketalouden osaamiskeskus ja Helsin-
gin yliopiston maatalouskirjasto. 

Valtaosa Agronetin palveluista on to-
teutettu WWW-palveluina, mutta tarjolla 
on myös FTP- ja postituslistapalveluita. 
WWW-sivuille on koottu mm. kotimaisia 
ajankohtaistietoja eri aloilta, toimialan ko-
timaisten organisaatioiden kotisivuja sekä 
linkkilistoja koti- ja ulkomaisiin toimialan 
palveluihin. Vuorovaikutteisia palveluita 
ovat mm. Agronetin ylläpitämät toripalve-
lut sekä suorat yhteydet alan tietopankkei-
hin Suomessa ja muualla. 

Maatalouden tutkimuskeskuksen tieto-
palveluyksikkö vastaa Agronet-palveluver-
kon teknisestä kehittämisestä, ylläpidosta 
ja käytettävyyden varmistamisesta. Vastuu 
yksittäisten palvelujen kehittämisestä ja 
ylläpidosta on kuitenkin kunkin palvelun 
ylläpitäjänä itsellään. 

Tässä julkaisussa käsitellään lähinnä omi-
en palvelukokonaisuuksien luomista Ag-
ronetin WWW-palvelimelle. Julkaisu sisäl-
tää tiivistetyssä muodossa tekniset perus-
tiedot, jotka ovat tarpeen WWW-palvelun 
ylläpitäjälle sekä perustiedot WWW-sivu-
jen tekemiseen käytettävästä HTML-kie-
lestä ja -muokkausohjelmista. 

HTML-kielestä on käytössä useita erilai-
sia ja eri tyyppisiä versioita, joista esitellään 
standardoitu HTML 2.0. Se sisältää tär-
keimmät tekstin perusmuotoilut, yksin-
kertaisen kuvankäsittelyn sekä linkkien 
luomisen. Kaikki käytetyimmät selaimet 
tunnistavat standardoidun HTML 2.0:n. 

Toivomme julkaisun olevan avuksi 
suunniteltaessa ja toteutettaessa Ag-
ronetiin uusia, koko maatilatalous- ja elin-
tarvikealaa hyödyttäviä palveluita ja sen 
siten edistävän Agronetin kehittymistä 
entistä paremmaksi toimialan tiedonväli-
tyskanavaksi. 

Jokioisilla syyskuussa 1996 

Tekjät 

virpi. alhainen@mtt. fi  
pekka.haavisto@mtt.fi  
sirpa.piekkari@mtt.fi  

5 



Sisällys 
Tiivistelmä 	  3 

Esipuhe 	  5 

1 Agronet ja Internet 	  7 

2 Palveluntuottajan hyödyt 	  7 

3 Eri tiedontuottamismuodot 	  8 

4 Agronetin tekninen ympäristö 	  9 

5 Tiedon laatuvaatimukset 	  9 
5.1 Internet-tieto 	  9 
5.2 Agronetiin tuotettu tieto 	  9 
5.3 Tekijänoikeudet 	  10 

6 Palvelukokonaisuuden suunnittelu 	  10 

7 WWW-selaimet 	  13 

8 WWW-sivujen tuottamisen välineet 	  13 
8.1 Perusvälineet 	  13 
8.2 Apuvälineet 	  14 

9 HTML:n perusteet 	  14 
9.1 Yleistä 	  14 
9.2 HTML-dokumentin perusrakenne 	  15 
9.3 HTML-teksti 	  15 
9.4 Perusmuotoilukomennot 	  16 
9.5 Linkit 	  18 
9.6 Kuvat 	  19 
9.7 Head-osan määritykset 	  21 

10 WWW-sivujen suunnittelu ja tuottaminen Agronetiin 	  22 

11 WWW-sivujen tuottaminen Agronetiin apuohjelmilla 	  24 
11.1 Netscape Navigator Gold 	  24 
11.2 Microsoft Word Internet Assistant 	  26 
11.3 WordPerfect Internet Publisher 	  27 
11.4 FTP-32 -tiedostonsiirto 	  28 

12 Unixin perusteet 	  29 
12.1 Yleistä 	  29 
12.2 Rakenne ja ominaisuudet 	  29 

12.2.1 Toimintaperiaatteet 	  29 
12.2.2 Tiedostojen ja hakemistojen nimeäminen 	  30 
12.2.3 Tiedostojen suojaus 	  30 
12.2.4 Tiedostojärjestelmä 	  31 

12.3 Pääteistunto 	  31 
12.4 Tärkeimmät komennot 	  32 
12.5 FI.P-tiedostonsiirto 	  34 

Kirjallisuus 	  35 

Muut lähteet 	  35 

LIITTEET 



1 Agronet ja Internet 
Agronet on maatilatalous- ja elintarvi-
kealan yhteistyöväline, jonka palvelut ovat 
tällä hetkellä käytettävissä Internet-verkon 
kautta. Agronetin tarkoitus on koota toi-
mialan tieto yhden, keskitetysti hoidetun 
palvelun alle, jolloin käyttäjän on helppo 
löytää tarvitsemansa tieto tiedontuottajasta 
riippumatta. 

Internet on kansainvälisesti laajalle levin-
nyt ja monipuolinen tietoverkko, jonka 
mahdollisuudet vaikuttavat lähes rajatto-
milta. Se tarjoaa poikkeuksellisen hyvän 
välineen nopeaan tiedonvälitykseen, tiivii-
seen vuorovaikutukseen sekä uuden tek-
niikan hyödyntämiseen tehokkaalla tavalla. 

Agronet-yhteistyöhön osallistuu jo nyt 
noin 20 maatilatalous- ja elintarvikealalla 
toimivaa organisaatiota. Agronetin kehittä-
misen päävastuu on Maatalouden tutki-
muskeskuksen tietopalveluyksiköllä. Muita 
Agronetin kehitykseen aktiivisesti vaikut-
tavia organisaatioita ovat Maa- ja metsäta-
lousministeriö, Maa- ja metsätalousminis-
teriön tietopalvelukeskus, Maaseutukes-
kusten Liitto, Elintarviketalouden osaa-
miskeskus ja Helsingin yliopiston maata-
louskirjasto. Lisäksi tiedontuottajina toimii 
useita toimialan yrityksiä, laitoksia ja yh-
teisöjä sekä yrittäjiä ja yksityishenkilöitä. 

Agronetin käyttäjät ovat suurelta osin 
toimialan organisaatioita, yrittäjiä ja yksi-
tyishenkilöitä, mutta myös muille asiasta 
kiinnostuneille on tarjolla palveluita. Inter-
net on myös hyvä kansainvälistymisen vä-
line. Agronetin käyttö on lisääntynyt jatku-
vasti sen julkaisemisen jälkeen. 

Tärkein osa Agronet-palveluita ovat 
WWW-palvelut, joiden kotisivu on osoit-
teessa htqx/ / www.agronet.fi/ agronet. Palveli-
melle on koottu maatilatalous- ja elintarvi-
kealan tietoa aihekokonaisuuksien mu-
kaan. Lisäksi Agronetissa on FIP- ja pos-
tituslistapalvelimet. Osa Agronetin palve-
luista on toteutettu myös englanninkielisi-
nä. 

2 Palveluntuottajan hyödyt 
Agronet-yhteistyö lisää vuorovaikutusta 
maatilatalous- ja elintarvikealan organisaa- 
tioiden, yrittäjien ja yksityishenkilöiden 
välillä. Agronetin kehitystyö tehostaa toi-
mialan resurssien käyttöä vähentämällä 
päällekkäisten toimintojen ylläpitoa sekä 
mahdollistamalla yhteiset palvelut. Inter-
netin palveluiden hyödyntäminen edesaut-
taa merkittävästi vaivatonta ja nopeaa 
kom.munikointia eri tahojen välillä. 

Maatilatalous- ja elintarvikealan tietojen 
kokoaminen yhteen osoitteeseen helpottaa 
tiedon löytymistä eikä palveluntarjoaja 
huku miljoonien muiden yksittäisten pal-
veluiden joukkoon. Yhteisen "markkina-
paikan" avulla pienikin organisaatio tai 
vähäinen tietomäärä saa tilaisuuden tavoit-
taa suuren kohderyhmän pienin yksikkö-
kustannuksin ja kohtuullisella työpanok-
s ella. 

Käytettäessä yhteistä laitteistoa, ohjel-
mistoa ja asiantuntijahenkilöstöä palvelun 
perustamis- ja ylläpitokustannukset saa-
daan pienemmiksi. Näin jokaisen palve-
luntuottajan ei tarvitse perehtyä palvelun 
toteuttamisen kaikkiin osa-alueisiin. Lisäk-
si markkinoinnissa voidaan käyttää hyväksi 
yhteisiä kanavia. 

Palveluiden sisällön kehittämisessä on 
mahdollista yhdistää toimialan voimavaro-
ja. Eri palveluntuottajat voivat sopia työn-
jaosta, jolloin päällekkäisiä palveluja ja si-
ten alan resurssien tuhlausta voidaan vält-
tää. Vastaavasti on mahdollista, esimerkik-
si yhteiskäyttöisten tietopankkien avulla, 
yhdistää usean tiedontuottajan tietoja. 

Agronet tarjoaa yhtenäisen käyttölätty-
män kaikille palveluilleen. Samankaltaisen 
sivun perusasettelun avulla käyttäjän on 
helppo tutustua monen eri tahon tuotta-
miin palveluihin. Esimerkiksi paluu pääsi-
v-uille onnistuu kaikista palveluista yhtäläi-
sesti. Lisäksi sivun perustiedot, kuten ot-
sikko, tiedontuottaja, yhteyshenkilö, ja 
päivityspäivä.määrä, löytyvät kultakin sivul-
ta samasta paikasta. Palveluntuottaja saa 
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käyttöönsä valmiin sivurungon, jolloin se 
voi keskittyä palvelun sisällön suunnitte-
luun ja luomiseen. 

Palveluissa voidaan myös hyödyntää pal-
velimella jo olemassaolevaa materiaalia, 
esimerkiksi voidaan käyttää yhteisiä kuva-
tiedostoja. Näiden avulla voidaan ylläpitää 
yhtenäistä ja tasalaatuista ulkoasua. Esi-
merkiksi paluunäppäin voidaan muokata 
jokaiselle sivulle muokkaamalla ainoastaan 
alkuperäistä kuvatiedostoa. Lisäksi kun 
erilaiset logot, sloganit ym. on kerran 
muokattu palvelimelle käyttökelpoiseen 
muotoon, kaikki tarvitsijat voivat hyödyn-
tää niitä. 

3 Eri tiedontuottamismuodot 
Agronetiin voi tuottaa palveluja joko ke-
hittämällä omat palvelukokonaisuutensa 
tai käyttämällä hyväksi Agronetin tarjo-
amia valmiita väyliä eli toripalveluita, esi-
merkiksi Tapahturnakalenteli a tai Maaseututo- 

a. Molemmat palvelut perustuvat tehok-
kaisfin tietokantoihin. 

Maaseututori on tarkoitettu maaseudun 
tuotteiden ja palveluiden markkinoimi-
seen. Sinne voidaan laittaa osto-, myynti-
ja vuokrausilmoituksia. 

Tapahtumakalenteri on tarkoitettu ensi-
sijaisesti maatilatalous- ja elintarvikealan 
tapahtumia varten. Sinne voidaan tallentaa 
perustiedot koulutus- ja neuvontatilai-
suuksista, seminaareista, näyttelyistä ym. 
tapahtumista sekä kotimaassa että ulko-
mailla. 

Agronetin toripalveluiden käyttäminen 
tiedonvälitykseen on maksutonta ja täysin 
avointa eli siihen ei tarvita erillistä käyttö-
oikeutta, eikä syötettävää tietoa tarkisteta 
tai hyväksytetä. Tiedon tallentaminen jär-
jestelmään tapahtuu Intemetin omien 
ominaisuuksien ja apuvälineiden avulla. 
Toripalveluissa on käytössä palvelukohtai-
nen tallennuslomake, joka on ohjeistettu 
lomakkeelle. 

Voidakseen tuottaa N~-sivuja Ag-
ronetiin on käyttäjänä oltava Internet-yh-
teyden lisäksi käyttäjätunnus Agronet-pal-
velimelle. Käyttajatunnuksen omistajan on 
hallittava perustiedot Internetin ja Unix-
käyttöjärjestelmän toiminnasta sekä sivu-
jen tuottamisesta. Käyttäjätunnuksen halti-
ja vastaa kokonaisvaltaisesti omien sivu-
jensa toimivuudesta ja sisällöstä. Hänen 
tulee huolehtia myös tunnuksensa ylläpi-
dosta ja käytettävissään olevan levytilan 
hallinnasta. 

WWW-sivujen avulla voidaan tehdä 
haku- ja ylläpitotoimintoja muilla välineillä 
toteutettuihin tietokantoihin. Tietokan-
noissa olevan informaation ylläpitotoimin-
not hoidetaan kunkin tietokannan omalla 
tiedonhallintajärjestelrnällä. Tietokantoj en 
HTML-laajennuksien avulla voidaan välit-
tää tietokantakomennot selainohjelmalta 
tietokannan hallintajärjestelmälle ja tieto- 
kantakys elyj en 	vastaukset 	tuotetaan 
HMTL-muodossa WWW-palvelimelle ja 
sen kautta takaisin selaimelle. Tietokanta-
toimintojen lisääminen WWW-dokument-
tiin vaatii perusteellisempaa tutustumista 
sekä tietokannan toimintaan että HTML-
kieleen, mutta tällaiset käyttöllittymät 

tuotantotietokantoihin tarjoavat 
erittäin hyvän ja ajantasaisen WWW-palve-
lun. Tietokannan HTML-laajennuksia on 
saatavissa moniin tietokantoihin. 

Agronetin palvelinta ja sen käyttäjätun-
nuksia ylläpitää Maatalouden tutkimuskes-
kuksen tietopalveluyksikkö, joka ylläpitää 
ja kehittää myös Agronetin pääsivuja. Tie-
top alveluyksikös tä saa myös teknistä 
asiantuntija-apua palveluiden perustami-
sessa. 

Agronetiin voidaan lisätä link-kejä myös 
muissa palvelimissa oleviin valmiisiin pal-
veluihin. Kun tällainen linkki halutaan 
muodostaa, tulee palveluntuottajan ottaa 
yhteyttä Maatalouden tutkimuskeskuksen 
tietopalveluyksikköön tai lähettää sähkö-
postia osoitteeseen webmaster@agronet.fi. 
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4 Agronetin tekninen 
ympäristö 

Agronetin WWW- (www.agronet.fl) ja 
FrP- palvelin (ftp.a.gronet.E) toimii Unix- 
käyttöjärjestelmällä ja soveltuu keskisuu- 
reen palveluntarjontaan. Palvelin sijaitsee 
Maatalouden tutkimuskeskuksessa Jokioi- 
silla ja se on normaalisti toiminnassa ym-
päri vuorokauden. Palvelin käyttää tietolii- 
kenteeseen 	TCP/IP-yhteyskäytäntöä. 
Unix-käyttöjärjestelmän perusteita on 
käsitelty tarkemmin kappaleessa 12. 

Varsinaiset palveluntuottajat tarvitsevat 
palvelimelle oman käyttäjätunnuksen. Pal- 
velimen käyttäjätunnuksia ylläpitää Maata- 
louden tutkimuskeskuksen tietopalveluyk-
sikkö. Käyttäjätunnuksen luonnin yh- 
teydessä sovitaan myös käyttäjän hallitse- 
masta levyalueesta ja muodostetaan yhtei-
sesti sovitut käyttöoikeudet palvelimelle. 
Palveluntuottaja ottaa yhteyden palveli-
melle joko pääte-yhteytenä (Telnet) tai 
tiedostonsiirtoyhteytenä 	P). 

Käyttäjätunnuksen haltija on vastuussa 
käyttöympäristönsä perusylläpidosta sekä 
omistuksessaan olevista tiedostoista. Pe- 
rusylläpitoon kuuluu mm. salasanan muut-
taminen riittävän usein ja muun tietotur- 
van hoitaminen. Käyttäjätunnuksen omis-
taja vastaa hallinnassaan olevien tarpeetto-
mien tiedostojen tuhoamisesta, tiedostojen 
ja hakemistojen oikeuksista sekä niiden 
tietosisällöstä. 

Palveluntuottaja vastaa myös itse yhtey-
den muodostamisesta ja ylläpidosta Inter-
netiin sekä niiden mahdollisista kustan-
nuksista. Lisäksi palvelun tuottajan vas-
tuulle jää tarvitsemiensa ohjelmien (selai- 
met, 	P-tiedostonsiirto, Telnet-pääteyh- 
teys) hankinta ja niiden mahdollinen lisen-
s 

5 Tiedon laatuvaatimukset 

5.1 Internet-tieto 

Intemet-palveluihin kohdistuu suuria odo-
tuksia, sillä Internetissä oleva tieto on 
mahdollista pitää reaaliajassa, ja siinä voi-
daan hyödyntää uusinta teknologiaa. Pal-
velut voidaan toteuttaa monilla eri välineil-
lä ja menetelmillä. Jotta palveluista voi-
daan kehittää tarkoitukseen sopivia ja toi-
mivia, tulee palvelun tuottajan tuntea pal-
velun tuottamisen välineet, niiden omi-
naispiirteet sekä lisäksi kohderyhmän tar-
peet ja käytettävissä olevat resurssit. 

Virallisesti ei tiedon laadukkuutta, ajan-
mukaisuutta tai edes oikeellisuutta Inter-
netissä valvota, mutta näiden laatukriteeri-
en täyttäminen on sekä palveluntuottajien 
että käyttäjien etu. Vanhentunutta tai vää-
rää tietoa jakava palvelin menettää nopeas-
ti käyttäjäkuntansa luottamuksen ja käyttä-
jät siirtyvät laadukkaammille palvelimille. 
Epäasiallista tietoa sisältävät palvelimet 
leimautuvat nopeasti, eikä tällaisen palveli-
men asialliseenkaan tietosisältöön luoteta. 

5.2 Agronetiin tuotettu tieto 

Agronetin tarkoitus on tarjota käyttåyäkunnal-
ken asiallirtaja ajantasal:rta tietoa laadukkaas- 
sa_ympälirtb:rsa: Agronet on tietopohjainen 
palvelukokonaisuus, jonka avulla voidaan 
esitellä muun muassa tieteen ja tutkimuk-
sen edistymistä, neuvontapalveluita, toi-
mialan tapahtumia ja muuta ajankohtais-
tietoa sekä toimialan organisaatiota ja kir-
jallisuutta. 

Agronetissa olevan tiedon ajantasaisuus 
on pyritty varmistamaan aktiivisella päivi-
tyksellä ja käyttöllittymien suorilla yhteyk-
sillä tuotantotietokantoihin. Toripalvelui-
hin tallennetun tiedon voi tiedon tallentaja 
itse poistaa tai se poistuu järjestelmästä 
automaattisesti tietyn ajan kuluttua. Kukin 
Agronetin palveluntuottaja vastaa omien 
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palveluidensa asiallisuudesta, ajantasaisuu-
desta sekä toimivuudesta. 

Tiedon tuottamisessa on tarkoitus kes-
kittyä ainoastaan toimialan kannalta tärke-
än tiedon välitykseen. Siten esimerkiksi 
puhtaasti henkilökohtaisten tietojen sisäl-
lyttäminen henkilöiden kotisivuille ei ole 
suotavaa. 

5.3 Tekijänoikeudet 

Tekijänoikeus määritellään teoksen tekijäl-
lä olevaksi oikeudeksi, joka tuottaa, erik-
seen säädetyin rajoituksin, tekijälle yksin-
omaisen oikeuden määrätä teoksestaan 
valmistamalla siitä kappaleita ja saattamalla 
se yleisön saataviin, muuttumattomana tai 
muutettuna, käännöksenä tai muunnelma-
na, toisessa kirjallisuus- tai taidelajissa taik-
ka toista tekotapaa käyttäen. Tekijänoikeus 
ei edellytä anomusta, hakemusta, ilmoitus-
ta tai muuta erillistä toimenpidettä, vaan se 
perustuu todelliseen tekijyyteen. Teos voi 
olla kirjallinen tai taiteellinen ja sen tulee 
ilmentää tekijän persoonallista luomistyö-
tä. Lisäksi sen esitysmuoto voi olla moni-
nainen. 

Copyright-merkintä (e) tai muu tekijän-
oikeudellinen lauseke ei ole pakollinen, 
koska tekijänoikeus on voimassa ilman 
merkintääkin. Joissakin tapauksista on 
merkintä kuitenkin hyvä lisätä, jotta teok-
sen käyttäjää tai lukijaa voidaan havahdut-
taa tekijänoikeuden olemassa olosta. 

Julkistetusta teoksesta, lukuunottamatta 
tietokoneohjelmia, saa ottaa muutaman 
kappaleen kopioita yksityistä käyttöä var-
ten. Sallittuja kopioita ei saa käyttää muu-
hun kuin yksityistarkoituksiin eli niitä ei 
saa myydä, julkaista tai muuten hyötyä 
niistä. Kopiot saa tehdä vain alkuperäises-
tä teoksesta, ei kopiosta. 

Tekijänoikeudet perustuvat lakiin, joten 
tekijä itse ei voi laajentaa teldjänoikeut-
taan, esimerkiksi kieltämällä kaiken kopi-
oinnin ja lainaamisen. Toisaalta mikäli ky-
se ei ole tekijänoikeudellisessa mielessä 
teoksesta, tekijänoikeutta ei voi saada pel- 

kästään lisäämällä teokseen copyright-mer-
kinnän 

Myös tietoverkoissa julkaistu materiaali 
on tekijänoikeuden suojassa. Teoksen jul-
kaisemiseen Internetissä on oikeus ainoas-
taan tekijällä itsellään tai hänen valtuutta-
mallaan taholla. Teoksen kopioiminen 
julkaistusta palvelusta ilman lupaa tai oi-
keutusta on kiellettyä, sen sijaan teokseen 
viittaaminen esimerkiksi linkkien avulla on 
yleensä sallittua. 

Palveluihin sisällytettävän tekstin, kuvi-
en, animaation ym. materiaalin tekijänoi-
keuksien tulee olla palveluntuottajan omis-
tuksessa tai niiden tekijänoikeus on oltava 
sopimuksella saatu. Internet-verkossa jul-
kaistuun materiaaliin pätevät siis samat 
julkaisurajoitukset ja -määräykset kuin pai-
notuotteisiinkin. Ilman tekijänoikeuksia ei 
minkäänlaista materiaalia saa julkaista ver-
kossa ja lainauksia käytettäessä on lähde 
aina mainittava. 

6 Palvelukokonaisuuden 
suunnittelu 

Ennen hyperdokumentteihin perustuvan 
palvelukokonaisuuden rakentamista, on 
syytä suunnitella huolellisesti palvelun 
rakenne, sisältö ja ulkoasu. Suunnittelu on 
tärkeää, jotta palvelusta saataisiin asianmu-
kainen. Lisäksi kannattaa varata aikaa pal-
velun ylläpidon suunnitteluun, jotta palve-
lu pysyisi ajantasaisena ja toimivana. lisäk-
si palvelua suunniteltaessa on muistettava, 
että selainohjelman käyttäjä määrittää se-
lainohjelmaan oman ympäristönsä asetuk-
set, johon palvelun tuottaja ei voi vaikut-
taa. Nämä selaimen asetukset saattavat vaikut-
taa hyvinkin paljon dokumentin lopulliseen ulko-
asuun. 

Keskeneräisiä tai toimimattomia sivuja 
ei saa laittaa verkkoon esille. Mikäli on 
tarpeen, tulee testisivut laittaa erillisiksi 
tiedostoiksi, niin että niihin ei pääse min-
kään palvelun linkin kautta, ainoastaan 
tietämällä hakupolun ja tiedostonimen. 
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Palveluissa olevat ajankohtaistiedot anta-
vat siitä myönteisen kuvan. Päivityksiä 
voidaan mainostaa etukäteen, jolloin herä-
tetään käyttäjän uteliaisuus tulla palveluun 
uudelleen. Myös linkit uusimpiin sivuihin 
voidaan koota erilliselle sivulle. Käyttäjän 
kannalta on tärkeää, että hän löytää jokai-
selta sivulta päivityspäivämäärän. 

Perussivut tulee rakentaa HTML 2.0 - 
komentojen varaan. Mikäli dokumenteissa 
käytetään paljon valmistajakohtaisia laajen-
nuksia, on hyvä laittaa sivulle maininta 
myös siitä, millä selaimella ja millä versiol-
la sivu on parhaiten luettavissa. 

Hakemistorakenne 

WWW-dokumentit on syytä tallentaa ali-
hakemistoihin aihekokonaisuuksien mu-
kaan etenkin, jos dokumentteja on paljon 
ja kullakin aihekokonaisuudella on oma 
ylläpitäjä. Alihakemistojen avulla voidaan 
helposti ylläpitää esimerkiksi tiedostojen 

suojauksia. Alihakemistot kannattaa nime-
tä loogisesti aihekokonaisuuden mukaan. 
Hakernistorakenne tulisi suunnitella huo-
lellisesti ja pitää se suhteellisen pysyvänä. 

Selainohjelmat olettavat kunkin hake-
miston aloitustiedoston nimen olevan in-
dex.html. Käyttäjän kirjoittaessa URL-
osoitteeseen ainoastaan hakemiston nimen 
jättämällä tiedostomäärittelyn pois, selain 
lataa hakemistosta index.html-tiedoston 
kuvaruudulle. Mikäli kyseessä olevassa 
hakemistossa ei ole index.htm/-tiedostoa, 
tulostaa selainohjelma kuvaruudulle osoit-
teessa viitatun hakemiston tiedostolistauk-
sen. 

Sivun ulkoasu 

Palvelukokonaisuuden siv-unasettelun olisi 
hyvä olla looginen. Sivun ulkoasun muis-
tuttaessa kaikilla sivuilla toisiaan, on käyt-
täjän helpompi liikkua palvelussa ja löytää 
tarvitsemansa tieto. 

Kuva 1 Hyperteksti on tekstiä, jossa on linkkejä. Linkit ovat viittauksia muualla olevaan tietoon 
ja niitä voidaan tehdä sekä teksistä että kuvasta. 
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Sivujen yleisilme riippuu pitkälle tarjot-
tavan palvelun tarkoituksesta ja kohderyh-
mästä. Yleisesti voidaan kuitenkin todeta, 
että sivujen tulee olla selkeitä ja helppo-
käyttöisiä. Kuvien käyttö elävöittää doku-
menttia, mutta kuvat eivät saisi huomatta-
vasti pidentää sivun latausaikaa. Siis kuvi-
en tulee olla pieniä tai kohtuullisen kokoi-
sia; turhia kuvia kannattaa yleensä välttää. 
Monia erilaisia tekstin muotoilu- ja koros-
tuskeinoja kannattaa käyttää hillitysti. Mi-
käli dokumentissa käytetään paljon 
HTML-laajennuksia, on hyvä tarjota myös 
perus-HTML:llä tuotettu dokumentti 
vaihtoehdoksi. 

Dokumentin linkit voivat olla tekstin 
lisäksi määritelty myös kuviin. Kuvalink-
kejä muodostettaessa tulee muistaa, että 
kaikki käyttäjät eivät lataa kuvatiedostoja 
lainkaan. Tekstin tulee olle sujuvasti luet-
tavaa, joten tekstissä olevat linkit tulee 
sijoittaa tekstiin luontevasti, ilman erillistä 
mainintaa siinä olevasta linkistä. "Paina-
malla tästä..." -tyyppisiä sanontoja tekstis-
sä tulisi siis välttää. 

Jokaisen sivun tulee sisältää tiettyjä pe-
rustietoja. Sivun alussa tulee olla selkeä 
otsikko, joka kuvaa sivun sisältöä. Lisäksi 
tulee huolehtia sivun Title-määritys. (Tide 
on teksti, jonka selain tulostaa yläpalkkiin ) 
Lisäksi dokumentissa tulee olla tiedot si-
vun ylläpitäjästä tai henkilöstä, joka vastaa 
sivun sisällöstä sekä päivityspäivämäärästä. 
Sivun ylläpitäjän tietoihin on hyvän tavan 
mukaista lisätä esimerkiksi sähköpostilink-
ki, jonka avulla käyttäjä voi vaivattomasti 
antaa palautetta suoraan hänelle. 

Tekijänoikeusmerldd (0) ei ole sivulla 
pakollinen, vaikka dokumentin sisält6 
olisikin tekijänoikeuslain alainen, mutta 
sen sijoittaminen sivulle saattaa havahdut-
taa käyttäjää tekijänoikeuden huomioimi-
seen. Mikäli samalla WWW-palvelirnella 
on useiden eri organisaatioiden tuottamaa 
tietoa kannattaa jokaiselle sivulle laittaa 
erillinen merkintä sivun sisällöstä vastaa-
vasta organisaatiosta. 

Sivun pituus 

Palveluun tarjottava materiaali tulisi jakaa 
selkeisiin kokonaisuuksiin, jolloin se voi-
daan esittää ~(7-dokumentteina. Yksit-
täisen dokumentin pituus saattaa vaihdella 
paljonkin dokumentin asiasisällöstä riip-
puen. Yleensä tulee välttää pitkiä sivuja. 
Toisaalta monien, hyvin lyhyiden asiakirjo-
jen jatkuva lataustatve saattaa myös häiritä 
käyttäjää. 

Mikäli dokumentti on pitkä, on syytä 
harkita sisällysluettelon tekoa sivun al-
kuun, jotta lukija saa nopeasti käsityksen 
dokumentin sisällöstä. Sisällysluettelo voi-
daan toteuttaa esimerkiksi kirjanrnerkkien 
avulla. 

Etusivu 

Etusivu on näyteikkuna asiakokonaisuu-
teen. Käyttäjä päättää etusivun sisällön ja 
ulkoasun perusteella kannattaako hänen 
jatkaa asiaa eteenpäin. Etusivu on useim-
miten index.html. Etusivun tulee olla selkeä 
ja sen tulee kiteytetysti kertoa palveluko-
konaisuuden sisältö. Etusivu ei saa olla 
pitkä; parhaimmillaan etusivu mahtuu se-
laimessa yhdelle kuvaruudulle. 

Täysin graafinen tai paljon grafiikkaa 
sisältävä etusivu on näyttävä, mutta sen 
ongelmana on sivun pitkä latausaika. Mi-
käli etusivu toteutetaan täysin graafisena, 
interaktiivisena kuvana, tulee käyttäjälle 
antaa mahdollisuus myös vastaavalle, teks-
tipohjaiselle (tai ainakin vähemmän graafi-
selle) sivulle pääsyyn. 

Ylläpito 

Verkossa tarjottavan palvelun jatkuva yllä-
pito on tärkeää, jotta tyytyväinen käyttäjä-
kunta vakiintuisi. Käyttäjälle on tärkeää 
saada ajankohtaista asiaa hyvin ylläpidetys-
tä palvelusta. Vanhentunutta ja uusiutu-
matonta tietoa sisältävät palvelimet menet-
tävät nopeasti luottamuksen ja käyttäjät 
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siirtyvät muiden palvelimien käyttäjiksi. 
Paras tapa hoitaa ja kehittää palvelua 

tehokkaasti on nimetä palvelulle ylläpitäjä. 
Ylläpitäjän tulee huolehtia palvelun toimi-
vuudesta, ajantasaisuudesta sekä kehittä-
misestä. Tietojen ylläpito on varminta jär-
jestää mahdollisimman automaattiseksi. 
Palveluihin on muun muassa mahdollista 
liittää hakulomakkeita suoraan tietokantoi-
hin. 

7 WWW-selaimet 
Asiakas- eli selainohjelmat ovat perus-

käyttölättymältään samankaltaisia. Kussa-
kin ohjelmassa on kuitenkin ominaispiir-
teensä, jotka tulee ottaa huomioon sivuja 
suunniteltaessa. Nykyisin markkinoiden 
käytetyirnmät selaimet tukevat HTML 2.0 
-standardia. 

Standardin lisäksi moni valmistaja on 
ottanut käyttöön uusia HTML 3.0 -omi-
naisuuksia, joita ei ole vielä standardoitu. 
Muiden valmistajien selainohjelmissa nä-
mä valmistajakohtaiset lisäykset HTML-
kieleen näkyvät puutteellisena tai eivät näy 
lainkaan. Merkittävimmät HMTL-laajen-

, nukset ovat tuoneet markkinoille Netsca-
pe ja Microsoft. 

Käytetyin selainohjelma on tätä kirjoitet-
taessa Netscape Navigator. Navigatorista 
on saatavilla useita eri versioita. Navigato-
rin uusimmissa versioissa on sisääruaken-
nettu sähköposti, News-lukuohjelma ja 
1-'1P-nedostonsiirto-ohjelma. Navigatoris-
sa on käytössä monia omia laajennuksia, 
kuten taulukointi, palstat ja kuvien käsitte-
ly. Ohjelmaa on saatavilla sekä Windows 
3.x-ympäristöön että Windows95-käyttö-
järjestelmälle. Navigatorista on perusversi-
oiden lisäksi saatavilla myös ns. Gold-ver-
siot, joissa on sisäänrakennettu HTML-
editori. Navigatorin uusimmat versiot ovat 
myös maksullisia. 

Netscape Navigatorin vahva kilpailija on 
Microsoft Internet Explorer. Explorer-
ohjelmasta on saatavissa versiot sekä Win- 

dows 3.x- että Windows95-ympäristöön. 
Se on freeware-ohjelma eli sen voi kopioi-
da (ainakin toistaiseksi) vapaasti omaan 
käyttöönsä ilman lisenssimaksua. 

NCSA Mosaic oli pitkään markkinajoh-
taja selainohjelmissa. Sen suosio on kui-
tenkin hiipunut Netscapen ja Microsoftin 
välisessä myllerryksessä. Mosaic on kehi-
tetty Illinoisin yliopistossa (National Cen-
ter for Supercomputing Applications). 
Ohjelmasta on omat versionsa molempiin 
Windows-ympäristöihin ja se on vapaale-
vitteinen. 

Käytetyimpien selainohjelmien lisäksi 
markkinoilla on muita selaimia, joiden 
käyttäjäkunta ei ole määrällisesti merkittä-
vä. Nämä selaimet ovat suurimmaksi osak-
si vapaalevitteisiä ja niiden taso vaihtelee 
paljon. 

Kaikki selainohjelmat on kopioitavissa 
Internet-verkosta joko WWW- tai 1- 1P-
palvelimilta. Ottaessaan käyttöön verkosta 
kopioitua ohjelmaa tulee kuitenkin varmis-
tua ohjelman vapaalevitteisyydestä tai hoi-
taa sen lisensointi kuntoon. 

8 WWW-sivujen tuottamisen 
välineet 

8.1 Perusvälineet 

HTML-dokumenttien tuo ttamiseksi tarvi-
taan vähintään kaksi ohjelmaa: selainoh-
jelma ja tekstieditori. Tehokas ja tasokas 
sivujen tuottaminen edellyttää useampien 
erilaisten selainohjelmien sekä jonkun 
HTML-apuohjeln-ian käyttöä. HTML-do-
kumenttien tuottarniseksi on markkinoilla 
useita erilaisia apuohjelmiä. Apuohjelmat 
osaavat itse muodostaa tiettyjä HTML-
komentoja, jolloin käyttäjän ei tarvitse 
muistaa komentojen tarkkaa muotoa. Esi-
merkiksi voidaan määritellä kursivoitava 
tekstialue ja antaa ohjelmassa komento 
kursivoi, jolloin apuohjelma automaatti- 
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sesti luo HTML-komennot. Apuohjelmien 
taso ja tehokkuus vaihtelee paljon, samoin 
selainohjelrnissa on eroja. 

Tekstieditoriksi käy mikä tahansa merk-
kimuotoista (ASCII) tekstiä tuottava teks- 
turi. Käyttöjärjestelmien mukana on aina 
tekstieditori, esimerkiksi MS-DOS:n Edit, 
Windowsin Muistio, Unixin Vi. Näiden 
lisäksi käytössä on useita muita, helppo-
käyttöisiä ja monipuolisia editoreita, ku-
ten Unixin Emacs ja Pico. Myös tekstinkä-
sittelyohjelmilla voidaan tuottaa merkki-
muotoista tekstiä, mutta niitä käytettäessä 
on tiedosto tallennettava ilman muotoilu-
koodeja. Jotta tiedostojen luominen, 
muokkaaminen ja tallennus on joustavaa, 
on käytettävän editorin perusominaisuudet 
hyvä opetella. 

Käytössä oleva selainohjelma on hyvä 
valita suosituimmuuden mukaan: on syytä 
valita ohjelma, joka on graafinen, laajalti 
levinnyt ja käytetty. Mikäli mahdollista, on 
dokumenttien tekijällä hyvä olla käytös-
sään useita erilaisia selaimia ja samasta sekä-
mesta 67i versioita, jolloin dokumenttia voi-
daan katsella usealla erilaisella alustalla ja 
näin muokata dokumentti sopimaan mah-
dollisimman sulavasti eri selaimiin ja nii-
den eri versioihin. HTML-dokumenttien 
tekijän tulee perehtyä eri selainohjelmien 
ominaisuuksiin ja niiden vaikutuksiin do-
kumentissa sekä seurata selainohjelmien 
kehitystä. Dokumentin teki -jä ei saa unohtaa, 
että myös merkkipohjaisten selainohjelmien käyt-
täjiä on edelleen paljon. 

8.2 Apuvälineet 

HTML-dokumenttien tekeminen teks-
tieditorilla on usein työlästä ja hankalaa. 
HTML-komentojen ja niiden muodon 
osaaminen vaatii varsin tarkkaa perehty-
mistä aiheeseen. HTML-dokumenttien 
luomiseen ja muokkaamiseen onkin kehi-
tetty monia apuvälineitä. 

HTML-dokumentteja voidaan tehdä 
useilla erilaisilla apuohjelmilla eli HTML-
editoreilla, esimerkiksi HTML Assistant, 

HTML Editor, HTML Writer. HTML-edi-
torin avulla voidaan helpottaa HTML-ko-
mentojen kirjoittamista ja muokkaamista. 
Koska ap'uohjelma osaa muokata komen-
not suoraan, ei komentoja eikä niiden 
muotoa tarvitse osata tarkasti. HTML-edi-
toreiden taso vaihtelee paljon. Apuohjel-
mia on saatavissa Internet-verkosta ja suu-
rimmaksi osaksi ne ovat vapaalevitteisiä. 

Moniin eri sovellusohjelmän on saatavil-
la HTML-laajennuksia, joiden avulla voi-
daan varsinaiseen dokumentin tuottami-
seen käyttää jo tuttua sovellusta ja muoka-
ta se helposti HTML-tekstiksi. Tekstinkä-
sittelylaajennuksia on saatavissa mm. Mic-
rosoftin Wordiin ja WordPerfectiin. 

9 HTML:n perusteet 

9.1 Yleistä 

Hyperdokumenttien .o.  ittamiseen käyte-
tään HTML-kieltä (Hypertext Markup 
Language). HTML on merkkimuotoista 
tekstiä, jossa tietyt merkkiyhdistelmät on 
varattu HTML-koodeiksi (tag), joiden 
avulla voidaan muotoilla tekstiä, lisätä ku-
via ja linkkejä. 

Selainohjelmat tunnistavat HTML-koo-
dit ja muotoilevat sivut kuvaruudulle. Lo- 
pullisen 	tekstin ulkoasun määrittelee 
HTML-koodien lisäksi asiakkaan kone, 
esimerkiksi näytön koko, selainohjelma 
sekä sen asetukset vaikuttavat sivun ul-
konäköön. Sivujen tekijä ei siis pysty mää-
rittelemään sivun ulkoasua käyttäjälle, ai-
noastaan antamaan sivun loogisen perusra-
kenteen. 

HTML-kielestä on käytössä useita versi-
oita, joista HTML 2.0 on levinnein. 
HTML 2.0:a tukevat useimmat mark-
kinoilla olevat ohjelmat. Tiettyjen valmis-
tajien selainohjelmat tunnistavat valmista-
jan omia, standardoimattomia laajennuksia 
HTML-kieleen (HTML 3.0). HTML-kieli 
kehittyy jatkuvasti ja siihen lisätään uusia 
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komentoja, joiden avulla voidaan doku-
mentit muokata entistä monipuolisimmak-
si. 

Kun selainohjelma havaitsee sellaisen 
komennon, jota se ei tunnista, se jättää 
komennon huomioimatta. Tämän ominai-
suuden ansiosta HTML-dokumentit ovat 
yhteensopivia tulevien HTML-versioiden 
kanssa. Standardoimattomat laajennukset 
näkyvät siis puutteellisesti tai ne eivät näy 
lainkaan toisten valmistajien selaimissa tai 
selaimen vanhemmissa versioissa. 

HTML-dokumentti tallennetaan WWW-
palvelimelle tiedostoksi, jonka nimi päät-
tyy merkkiyhdistelmään .html. Joissakin 
järjestelmissä hyväksytään myös .htm. 

9.2 HTML-dokumentin perusrakenne 

HTML-dokumentti on merkkimuotoinen 
tiedosto, johon on sisällytetty HTML-ko-
mentoja. HTML-komennot ympäröidään 
< ja > -merkeillä. Merkkien väliin sijoite-
taan varsinainen komento. Varsinainen 
HTML-komento voidaan kirjoittaa joko 
suuraakkosin tai pienaakkosin. Esimerkiksi 
alleviivauskomento voidaan siis kirjoittaa 
joko <u> tai <U>. 

Useimmat HTML-komennot ovat kak-
siosaisia: komennon vaikutus alkaa ensim-
mäisestä merkistä, ns. aloituskomennosta 
ja loppuu toiseen, ns. lopetuskomentoon. 
Varsinainen muotoiltava teksti kirjoitetaan 
näiden komentojen väliin. Lopetusmerkki-
nä käytetään aloitusmerkkiä, jossa komen-
non eteen on lisätty kauttaviiva (/). Esi-
merkiksi alleviivauksen aloitusmerkki on 
<u> ja lopetusmerkki </u>. 

HTML-sivun perusrakenteessa on kol-
me osaa: HTML, HEAD ja BODY. 
HTML-osassa kerrotaan, että kyseessä on 
HTML-dokumentti. Dokumentti aloite- 
taan ja lopetetaan HTML-koodiin. 
HEAD-osaan kootaan tekstin yleistiedot, 
kuten otsikko (title), avainsanat, tekijä, 
muutospäivämäärä. Suurin osa HEAD-
osan määrittelyistä ei tulostu selaimessa, 
vaan ne on tarkoitettu tiedoston ylläpitäjän 

tai hakukoneiden käyttöön. BODY-osassa 
on varsinainen selaimeen tulostuva materi-
aali, mm. teksti, kuvat ja linkit. 

HTML-dokumentin perusrunko on seu-
raavanlainen: 

<html> 
<head> 
</head> 
<body> 
</body> 

</html> 

Tällainen perusrunko ei vielä tulosta se-
lainohjelmassa mitään, se muodostaa aino-
astaan HTML-dokumentin peruskappa-
leet. 

HTML-komennot voidaan kirjoittaa 
peräkkäin tai eri riveille, ne voidaan myös 
haluttaessa sisentää käyttäen sarkaimia tai 
välilyöntejä. Selainohjelma ei huomioi 
HTML-dokumenttiin tehtyjä rivinvaihtoja, 
ylimääräisiä välilyöntejä tai sarkaimia. 
HTML-dokumenttia ei saa myöskään ta-
v-uttaa. Mikäli tällaisten rakennemuokkaus-
ten halutaan näkyvän myös selainohjel-
massa, on ne tehtävä dokumenttiin 
HTML-komentojen avulla. 

9.3 HTML-teksti 

Tekstin muotoiluun on HTML-kielessä 
useita eri mahdollisuuksia. Tekstiin voi-
daan tehdä kappalejakoja, määritellä otsi-
koita ja tekstiä voidaan lihavoida tai kursi-
voida. 

Leipäteksti kirjoitetaan dokumenttiin 
sellaisenaan. Selain ei huomioi HTML-do-
kumenttiin kirjoitettuja välilyöntejä tai ri-
vinvaihtoja, vaan kaikki rivit katsotaan 
kuuluvaksi samaan kappaleeseen, ellei 
HTML-komennoin muuta Määritellä. 

Laitteistosta riippuen saatetaan kansalli-
set kirjaimet, esimerkiksi ä ja ö, joutua 
korvaamaan HTML-komennoilla. Myös 
erikoismerkit, jotka HTML-kieli varaa 
omaan käyttöönsä, esimerkiksi < ja > - 
merkit, on kirjoitettava HTML-komento-
jen avulla. Erikoismerkin HTML-komento 
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aloitetaan 8c-merkillä ja päätetään puolipis-
teeseen. Seuraavassa luettelossa on esitelty 
yleisimpien erikoismerkkien HTML-kieli-
set vastineet: 

ä &auml; 
&Aum1; 
&outn1; 
&Oum1; 
&aring; 

Ä &Aring; 
& &amp; 

&1t; 
&gt; 

Esimerkiksi 'Ääkkönen' on kirjoitettava 
HTML-dokumenttiin 	muodossa 
&Aum1,-&auml;kk&ouml,wen. 

9.4 Perusmuotoilukomennot 

Varsinaiset tekstin perusmuotoilukomen-
not, mm. tekstin korostukset, otsikot, kap-
paleet, listat, tehdään HTML-dokumentin 
BODY-osaan. Sen sijaan esimerkiksi se-
lainohjelmassa näkymättömiä kommentte-
ja voidaan käyttää kaikissa HTML-doku-
mentin osissa. 

Leipätekstiin voidaan tehdä kappaleja-
koja <p>-komennolla. Kappaleen alkuun 
merkitään <p> ja kappaleen loppuun 
</p>. Kappaleen lopetuskomento ei ole 
pakollinen, mutta suotava selvyyden vuok-
si. Selain lopettaa kappaleen automaatti-
sesti, kun dokumentissa tulee vastaan uusi 
kappalemäärittely. Selain aloittaa uuden 
kappaleen uudelta riviltä ja jattaa tyhjää 
tilaa kappaleiden väliin. 

Pakotettu rivinvaihto tehdään komen-
nolla <br>. Komennon jälkeen aloitetaan 
uusi rivi, mutta rivien väliin ei jätetä tyhjää 
tilaa kuten kappaleenvaihdossa. 

HTML-dokumentissa voidaan korostaa 
tekstiä monella eri tavalla. Tekstiä voidaan 
lihavoida komennolla <b>. Lihavoitavan 
tekstin alkuun kirjoitetaan komento <b> 
ja lihavointi lopetetaan komennolla </b>. 

Esimerkiksi 

Teksti kioitetaan <b>lihavoituna</ b>. 

Teksti kirjoitetaan lihavoituna. 

Vastaavalla tavalla kursivointi aloitetaan 
<i> ja lopetetaan </i>, alleviivattu teksti 
aloitetaan <u> ja lopetetaan </u>. Näitä 
muotoilutyylejä voidaan myös yhdistää, 
esimerkiksi lihavoida ja alleviivata teksti 
yhtäaikaisesti: 

<b><u>teksti</ u></ b> 

teksti 

Otsikoksi merkitty tekstin kirjasinkoko 
poikkeaa tavallisesta leipätekstistä. Lisäksi 
otsikko on erotettu ympäröivästä tekstistä 
tyhjällä tilalla ja otsikon jälkeinen teksti 
aloitetaan uudelta riviltä. Dokumenttiin 
voidaan määritellä kuusi eritasoista otsik-
koa. Otsikkotasojen kirjasinlaji pienenee 
asteittain yhdestä kuudenteen. Otsikot 
aloitetaan komennolla <hx>, jossa x on 
otsikkotason numero. Vastaavasti otsikko 
lopetetaan komentoon </hx>. Esimer-
kiksi 

<h2>Otsikkoteksti</ h2> 

Otsikkoteksti 

Otsikoiden lisäksi voidaan teksti määri-
tellä useilla muillakin eri ominaisuuksilla. 
Esimerkiksi erilaiset nimet ja osoitteet on 
tapana määritellä osoitekentäksi komen-
nolla 

<address>osoiteteksti</ address> 

osoiteteksti 
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Osoitekenttä tulostuu selaimessa sen mää-
rityksistä riippuen leipätekstistä poiketen, 
esimerkiksi kursivoituna. Yleinen tapa on 
merkitä dokumentin loppuun ylläpitäjän 
nimi ja sähköpostiosoite address-kentäksi. 

Sivulle voidaan lisätä väliviivoja. Väli-
viiva on koko tekstialueen läpi ulottuva 
vaakasuora viiva. Väliviivaa käsitellään 
omana kappaleenaan ja se erotetaan ympä-
röivästä tekstistä tyhjällä tilalla. Väliviiva 
tehdään pelkällä komennolla <hr>. 

HTML-dokumenttiin voidaan tehdä 
kommentti, joka ei näy selainohjelmassa. 
Kommenttia voidaan käyttää selventäviin 
teksteihin. Niiden avulla voidaan myös 
eristää dokumentin osia, joita ei haluta 
suoritettavaksi selaimessa, esimerkiksi do-
kumentin testauksen ajan. Kommentti 
alkaa merkeillä <!-- ja päättyy merkkeihin 
-->. Esimerkiksi 

<!--kommenttiteksti--> 

HTML tarjoaa mahdollisuuden myös 
erityyppisten listojen kirjoittamiseen. 
HTML:ssä ovat käytössä numeroidut ja 
numeroimattomat listat, ranskalaiset viivat 
sekä määritelmälista. Listojen sisään voi-
daan kirjoittaa kaikkia muita HTML-ko- 
mentoja paitsi otsikoita. 

Kirjanmerkki on dokumenttiin merkitty 
kohta, johon voidaan viitata esimerkiksi 
linkillä. Kirjanmerkki tehdään komennolla 

<a name="kianmerkin_nimr >. 

Kirjanmerlddin viitataan #kianmerkin_ni-
mi. Samassa dokumentissa ei voi olla kahta 
samannimistä kirjanmerkkiä. 

Numeroituun listaan kirjoitetaan vain 
listan kohdat, selainohjelma hoitaa listan 
numeroirnisen. Numeroitu lista aloitetaan 
komennolla <ol> ja lopetetaan komennol-
la </ol>. Listan eri kohdat aloitetaan ko-
mennolla <li> ja lopetetaan komennolla 
</li>. Kohdan lopetuskomento ei ole 
välttämätön. 

Esimerkiksi 

<ol> 
<li> ensimm&auml,inen asia </ li> 
<li> listan toinen asia </ li> 
<li> listan kolmas asia </ li> 
</01> 

ensimmäinen asia 
listan toinen asia 
listan kolmas asia 

Ranskalaiset viivat vastaavat numeroi-
tua listaa ilman numeroita. Listan eri koh-
dat alkavat jollakin merkillä, joka voi olla, 
selaimesta riippuen, esimerkiksi viiva tai 
pallo. Ranskalaiset viivat alkavat komen-
nolla <ul> ja loppuvat komentoon </ul>. 
Listan eri kohdat alkavat komennolla 
<li>. Listan kohdan lopetuskomento ei 
ole välttämätön. Esimerkiksi 

<ul> 
<Ii> ensimm&auml,inen kohta </ Ii> 
<li> listan toinen kohta </ li> 
<li> listan kolmas kohta </ li> 
</ ul> 

ensimmäinen kohta 
listan toinen kohta 
listan kolmas kohta 

Määritelmälistat koostuvat termeistä ja 
niiden määritelmistä. Selaimet näyttävät 
useimmiten termin normaalina tekstinä ja 
määritelmät sisennettyinä kappaleina. Mää-
ritelmälistassa termin ja sen määritelmän 
tulisi olla pareittain. Määritelmälista alkaa 
komennolla <dl> ja loppuu komentoon 
</dl>. Termi aloitetaan komennolla 
<dt> ja määritelmä komennolla <dd>. 
Termin ja sen määritelmän lopetuskomen-
not eivät ole pakollisia. 
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Esimerkiksi 

<dl> 
<dt>Termi 1 </ dt> 
<dd>Ensimm&auml,isen termin 
m&auml;&auml,ritelm&aum1;</ dd> 
<dt>Termi 2</ dt> 
<dd>Toisen termin 
m&auml,-&auml,ritelm&aum1;</ dd> 

Termi 1 
Ensimmäisen termin 
määritelmä 

Termi 2 
Toisen termin määritelmä 

Määritelmälistaa voidaan käyttää myös 
pelkkään tekstin sisentämiseen, tällöin 
termiksi riittää pelkkä välilyönti. 

Tekstin muotoiluun HTML:ssä on käy-
tössä useita muitakin komentoja, joista 
suurin osa on HTML 3.0 -kieltä ja siten 
vielä standardoimattomia. Lisäkomennois-
ta ja komentojen määrittelyistä on saatavil-
la tietoa Intemet-verkosta ja alan kirjalli-
suudes ta. 

9.5 Linkit 

HTML-dokumenttiin voidaan lisätä link-
kejä toisiin dokurnentteihin tai niiden mer-
kittyihin kohtiin eli ns. kirjanmerkkeihin. 
Linkin avulla käyttäjä voi helposti ladata 
siihen määritellyn kohdedokumentin 
omaan selaimeensa. Linkki voidaan muo-
dostaa komennolla 

<a href="kohde">Linkin teksti</ a> 

Kohde on sen sivun osoite, joka ladataan 
selaimeen, kun käyttäjä on valinnut linkin. 
Kohteeksi voidaan kirjoittaa saman doku-
mentin kirjanmerkki, saman palvelimen 
tiedoston hakupolku tai täydellinen URL-
osoite. Linkin teksti on selaimessa näkyvä 
teksti, jonka valitsemalla käyttäjä siirtyy 

kohteeseen. Linkin teksti on selaimessa 
yleensä korostettuna, esimerkiksi allevii-
vauksella tai leipätekstistä poikkeavalla 
värillä. 

URL-osoite (kohde) on Internet-verkos-
sa olevan tiedoston hakupolku. Tiedosto 
voi olla joko hyperdokumentti tai muu 
tiedosto, jopa tietokantahaun tulostiedos-
to, kuva, ääni, animaatio tai ohjelma. 
WWW-dokumenttien URL-osoite on 
useimmiten muotoa 

/ www.organisaatio.maa/ polku/ tiedosto.html 

Http on hyperdokumenttien tiedonsiir-
toon käytettävä protokolla. URL-osoit-
teessa voi tarvittaessa käyttää myös jotakin 
muuta protokollaa, esimerkiksifq):tä. Pro-
tokolla kertoo selairnelle, miten tiedosto 
käsitellään selaimessa. Protokollamääritte-
lyn jälkeen kirjoitetaan kaksoispiste. Haku-
polku aloitetaan kahdella kauttaviivalla, 
joiden jälkeen määritellään palvelimen ni-
mi. Palvelin on Internetissä muotoa kone.-
ol'fflnisaatio.maa. Kone on useimmiten joko 
umm, taifq,. Organisaatio on joko yrityksen 
nimi, sen lyhenne tai muu rekisteröity tun-
nus. Maatunnus on USA:n ulkopuolella 
kaksikirjaiminen maalyhenne, esimerkiksi 
Suomessa fi, Ruotsissa se, Englannissa uk. 
Yhdysvaltoihin rekisteröityihin palvelimiin 
maakoodi on com (kaupallinen organisaa-
tio), edu (koulutusorganisaatio), gov (halli-
tus), mi/ (armeija), net (verkkotukikeskus) 
tai oq (muu organisaatio). Varsinainen ha-
kupolku kertoo hakemistopolun ja tiedos-
tonimen palvelimen päähakemistosta läh-
tien. 

Yksinkertaisin linkki on linkki samassa 
asiakirjassa olevaan kirjanmerkkiin. Kirjan-
merkklin viitataan #-merkillä. Samassa 
dokumentissa olevaan kirjanrnerkkiin viit-
taava linkkiosoite kirjoitetaan siis muodos-
sa Wkiganmerkin_nimi". 

Linkki samalla palvelirnella olevaan tie-
dostoon voidaan tehdä joko absoluuttisel-
la tai suhteellisella tiedostoviittauksella. 
Suhteellisella tiedostoviittauksella kirjoite-
taan hakupolku nykyisestä työhakemistos- 
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ta lähtien. Esimerkiksi jos linkin kohteena 
oleva tiedosto sijaitsee samassa hakemis-
tossa kuin muokattava dokumentti, voi-
daan viittaus tehdä pelkällä tiedostonirnel-
lä jättämällä hakupolku kokonaan pois. 
Absoluuttisessa tiedostoviittauksessa ha-
kupolku kirjoitetaan palvelimen juurihake-
mistosta lähtien. Linkki voidaan kohdistaa 
myös toisessa tiedostossa olevaan kirjan-
merkkiin, jolloin hakupolku on muotoa 
"tiedoston_nimi#kianmerkin_nimi". 

Täydellistä URL-osoitetta on käytettävä 
silloin, kun kohde linkataan toisella palve-
limella olevaan tiedostoon. Tällöin kohde 
kirjoitetaan 	muodossa 	"protokol- 
la:/ / kone.organisaatio.maa/ polku/ tiedosto". 
Tiedostonimeen voidaan lisätä vielä kirjan-
merkki. 

Linkki voidaan muodostaa myös sähkö-
postiosoitteeseen, jolloin linkkiä osoitetta-
essa voidaan lähettää suoraan palaute lin-
kin kohteena olevaan sähköpostiosoittee-
seen. Sähköpostilinkki muodostetaan ko-
mennolla 

<a bref="mailto:sähkäpostiosoite">henkilö</ a> 

Sähkopostiosoitteeseen kirjoitetaan Internet-
sähköpostiosoite henkilölle, jolle viestit 

, halutaan lähetettävän. Henkilöön kirjoite-
taan selaimessa linkkinä näkyvä teksti, esi-
merkiksi henkilön nimi tai hänen sähkö-
postiosoitteensa. 

9.6 Kuvat 

WWW-dokumentteihin voidaan lisätä ku-
via. Kuvien avulla voidaan dokumentteja 
elävöittää ja niiden avulla saadaan uuden-
laisia käyttömahdollisuuksia. Kuvien käyt-
töönotto on kehittänyt WWW-tekniikkaa 
nopeasti yhä monipuolisempaan grafiikan 
käyttöön, esimerkiksi animaatioita ja vi-
deokuvia voidaan käyttää hyperdokumen-
teissa. 

Jotta selainohjelmat osaisivat käyttää 
WWW-dokumentteihin lisättyjä kuvatie-
dostoja, on kuvat tallennettava tiettyyn  

muotoon. Yleisimmin käytetty WWW-do-
kumentien kuvamuoto on gif. Gif-kuvassa 
on käytössä 256 eri värisävyä ja se sopii 
hyvin erilaisten piirrosten, kaavioiden ja 
muiden tarkkuutta vaativien kuvien esittä-
miseen. Gif-muodosta on olemassa myös 
kehittyneempi, lomitettu versio interlaced-
gif. Tällöin kuva lataantuu selaimessa tar-
kentuen asteittain lopulliseen muotoonsa, 
kun tavallinen gif-kuva lataantuu tarkkana 
kuvana ylhäältä alaspäin. Uusimmat selai-
met tunnistavat interlaced-gif -kuvamuo-
don. Kuvien latausnopeudessa ei ole eroa. 

Uusimmat selainohjelmat lukevat myös 
jpeg-muotoon (jpeg, jpg) tallennettuja ku-
via. Jpeg-kuvissa on käytössä 16 miljoo-
naa värisävyä ja se soveltuu parhaiten va-
lokuvien ja muiden vastaavien kuvatiedos-
tojen esittämiseen. Jpeg-muotoisissa kuvis-
sa saattavat pienet yksityiskohdat sumen-
tua. Jpeg-kuvat näytetään selaimessa niin 
hyvin kuin käyttäjän laitteisto sallii, esi-
merkiksi tavallisella VGA-näytöllä eivät 
kaikki jpeg-muodon värisävyt näy, vaan 
kuvien laatu heikkenee huomattavasti to-
dellisesta. 

Yksi kuvien käytössä tarkasti harkittava 
seikka on kuvan tallennusmuoto ja värien 
määrä. Gif-kuvat sopivat tarkan kuvama-
teriaalin, kuten piirrosten ja kaavioiden, 
esittämiseen, mutta tällöin joudutaan tin-
kimään värien määrästä. Jpeg-kuvissa on 
käytössä miljoonia värisävyjä, mutta vas- 
taavasti joudutaan vähentämään kuvan 
tarkkuutta. Markkinoilla on käytössä vielä 
16-värisiä näyttöjä, yleisesti käytetään 256- 
värisiä näyttöjä, mutta tarjolla on myös 
näyttötyyppejä, joilla voidaan katsella mil- 
joonia erilaisia värisävyjä. Miljoonista vä-
risävyistä ei ole hyötyä, jos näyttö ei pysty 
Mitä näyttämään. 

Kuvia käytettäessä on harkittava myös 
kuvan koko. Kuvan lopullinen koko selai- 
messa riippuu näytön kapasiteetista. Suu-
rella näyttötarkkuudella (resoluutio) varus-
tettu näyttö näyttää kuvat kooltaan pie-
nempinä kuin pienemmän resoluution 
näyttö. 

19 



Kuva 2 Kuvan suuri resoluutio parantaa 
oleellisesti kuvan laatua, mutta se vastaavasti 
suurentaa tiedoston kokoa. 

Kuvan koko ja siinä käytettyjen värien 
määrä vaikuttaa kuvatiedoston kokoon ja 
siten sen siirtonopeuteen. Mitä suurempi 
kuva on, sitä kauemmin kuvan siirto kes-
tää. Alle 10 kB suuruiset kuvat latautuvat 
nopeasti, alle 50 1(13 kuvat latautuvat koh-
tuullisesti kaikilla suositelluilla lin-
janopeuksilla (9600 bps), jopa 100 kB:n 
suuruiset kuvat ovat käyttökelpoisia no-
pealla linjalla. Yli 100 Id3:n kuvia on syytä 
välttää. 

Tiedostojen siirto hidastuu huomatta-
vasti verkon käytön ruuhka-aikoina. Lisäk-
si siirtonopeuteen vaikuttaa siirrettävän 
matkan pituus ja käytettävä linjanopeus. 
Kuvan koko kannattaa yrittää pitää koh-
tuullisena, jotta myös modeemikäyttäjät 
saavat sen kohtuudella ladattua. Suurim-
mat kuvat on hyvä laittaa erikseen ladatta-
vien linkkien taakse, jolloin käyttäjä voi 
itse päättää lataako kuvan. Pääsivulle voi 
esimerkiksi laittaa kuvasta pienennöksen. 

Kuvien määrä dokumentissa on syytä 
suunnitella ennen dokumentin luomista. 
Joidenkin käyttäjien mielestä kuvat havain-
nollistavat dokumenttia ja tekevät doku-
mentista monipuolisen ja tyylikkään, joi-
denkin mielestä kuvat, joilla ei ole ehdo-
tonta asiasisältöä, ovat ylimääräisiä. Hyper-
dokumentista on mahdollista tehdä koko-
naan grafiikkaan perustuva, mutta tällöin 
on suotavaa tehdä rinnalle myös teksti-
pohjainen käyttölättymä. 

Kuvia on osattava käyttää oikein ottaen 
huomioon kohderyhmä ja sen käyttämät 
resurssit. Tehokas ja hyvä kuva korvaa 
vielä hypermediankin aikaan tuhat sanaa. 

Intemetissä on lukuisia paikkoja, joista 
voi hankkia kuvia käyttöönsä. Kuvia on 
saatavilla eri tiedostoarkistoista monenlai-
silta aihealueilta: ikoneita, palloja, viivoja, 
koristeita. Suurin osa tällaisista kuvista on 
vapaasti kopioitavissa. Kuvia kopioitaessa 
verkosta on kuitenkin aina varmistuttava 
tekijänoikeuksista. Verkossa olevissa do-
kumenteissa olevat kuvat on myös mah-
dollista kopioida itselleen, mutta tekijänoi-
keudet ovat silloin useimmiten sivun teki-
jän omistuksessa, jolloin tiedoston kopioi-
minen on lain puitteissa kiellettyä. 

Kuvien käsittelyyn ja tiedostomuodon 
muunnoksiin on monenlaisia apuohjelmia. 
Eräs monipuolisimmista 'pildmohjelmista' 
on Paint Shop Pro, jonka avulla voidaan 
muokata kuvatiedoston sisältöä, kokoa ja 
muotoa sekä luoda uusia tiedostoja. Lisäk-
si siinä on monipuoliset ominaisuudet tie-
dostomuotojen muunnoksiin. Paint Shop 
Prolla voidaan tallentaa tiedosto mm. 
interlaced-gif- ja jpeg-muotoihin. 

Kuva lisätään WWW-dokumenttiin ko-
mennolla 

<img src ="kuvatiedoston_nimP>. 

Kuvatiedoston nimeen voidaan lisätä 
myös hakupolku tiedostoon esimerkiksi 
täydellisenä URL-osoitteena. Kuvan aset-
teluun ruudulla ja kuvan jälkeen tulevan 
tekstin sijoittumiseen suhteessa kuvaan 
voidaan myös vaikuttaa HTML-komento-
jen avulla. 

Kaikissa ,graafisissa selaimr.ssa on mahdollista 
estää leuvatiedostojen lataus automaattisesti, joten 
toimintoja ei saa rakentaa ainoastaan kuvien 
pohjalta. HTML-komentojen avulla voi-
daan lataamatta jätetyn kuvan kohdalle 
kirjoittaa vaihtoehtoinen teksti. Tekstissä 
voidaan lyhyesti kertoa, mitä lataamatta 
jäänyt kuva sisältää. Vaihtoehtoinen teksti 
lisätään kuvaan komennolla 

<img src="kuvatiedosion_nim?' alt="tekst?'>. 

Kuva voidaan sijoittaa suhteessa jäljem-
pänä tulevaan tekstiin aliffi-määrittelyllä. 
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Oletusarvoisesti kuva sijoitetaan tekstin 
viereen niin, että kuvan alalaita on samalla 
tasolla tekstin kanssa. Oletusmuoto vastaa 
komentoa 

<img src="kuvatiedoston_nimi' align="bottom">. 

Kuvan jälkeen tuleva teksti voidaan kes-
kittää kuvatiedoston keskelle komennolla 

<img src="kuvatietiosion_nim?' align="middle"> 

ja sijoittaa kuvan ylälaitaan komennolla 

<img src="kuvatiedoston_nion" align="top">. 

Align="top" 

Align="center" 

Align="bottom" 

Kuva 3 Align-määrittelyn avulla voidaan 
vaikuttaa jäljempänä tulevan tekstin 
sijaintiin. 

9.7 Head-osan määritykset 

Jokaisen dokumentin HEAD-osaan on 
hyvä määritellä eräitä perusdetoja doku-
mentista. Useimmat näistä määrityksistä 
eivät varsinaisesti näy selainohjelmassa, 
vaan hyödyntävät dokumentin ylläpitäjää. 
Myös Intemetin hakukoneet etsivät tietoa 
HEAD-osan määrityksistä. 

Dokumentin otsikko (title) on teksti, 
joka tulostuu selainohjelman yläpalkkiin. 
Title-otsikko kertoo yksilöivästi ja ytimek-
käästi dokumentin sisällön. Title-määrityk-
sen tulisi yksilöidä dokumentti Intemetin 
kaikkien sivujen joukosta. Title-kentän 
sisältö ei useinkaan ole aivan identtinen 
varsinaisen dokumentin tekstiosan otsikon  

kanssa, vaan tavallista otsikkoa laajempi (ei 
välttämättä kuitenkaan pitempi). Interne-
tin hakukoneet etsivät tiedoa title-kentän 
sisällöstä ja ne näyttävät myös kentän sisäl-
lön haun kohteita tulostaessaan. Title-
määritys tallentuu myös selainohjelmaan 
kirjanmerkin nimeksi. Title-määritys aloi-
tetaan komennolla <tide> ja päätetään 
komentoon </tide>. 

Dokumenttlin voidaan lisätä dokumen-
tin tekijän tiedot komennolla 

<meta name="author" content="tekijän 

Tällä komennolla ei ole lopetusmerkkiä. 
Lyhyt kuvaus dokumentin sisällöstä voi-

daan kirjoittaa komennolla 

<meta name="description" value="kuvaus">. 

Description-määritys antaa tietoa Inteme-
tin hakukoneille. 

Dokumentille voidaan määritellä avain-
sanoja komennolla 

<meta name="keywords" value="avainsanar>. 

Avainsanat kirjoitetaan kenttään pilkulla 
erotettuna ja ne tulisi kirjoittaa samalla 
kielellä kuin dokumentti. Intemetin haku-
koneet käyttävät hyväkseen avainsanoja. 

Dokumentin tyyppi määritellään komen-
nolla 

<meta name="resource-type" value="document"> 

mikäli kyseessä on tavallinen tekstidoku-
mentti tai 

<meta name="resource-type" value="service"> 

mikäli kyseessä on palvelu. Esimerkiksi 
hakulomake on palvelu. 
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10 WWW-sivujen suunnittelu 
ja tuottaminen Agronetiin 

Agronetiin voivat tuottaa palveluita kaikki, 
joiden palveluiden kohderyhmänä on 
maatilatalous- ja elintarvikealalla toimivat 
organisaatiot ja yksityishenkilöt. Palvelui-
den tulee olla toimivia, informatiivisia ja 
ajantasaisia. Lisäksi Agronet-sivuilta edel-
lytetään yhtenäistä ulkoasua. 

Kukin palveluntuottaja saa tarvittaessa 
käyttöönsä käyttäjätunnuksen Agronet-
palvelimelle (www.agronet.fi). Samalla so-
vitaan palveluntuottajan vastuulla olevasta 
hakemistosta. Palveluntuottajalla on 
omaan hakemistoonsa kaikki oikeudet (ja 
samalla myös velvollisuudet) luoda, muo-
kata ja tuhota tavallisia tiedostoja sekä ha-
kemistoja. Kukin pienempi palveluko-
konaisuus on hyvä sijoittaa omaan hake-
mistoonsa, jonka nimi viittaa lyhyesti ja 
ytimekkäästi palveluun. Kunkin palveluko-
konaisuuden pääsivu on nimeltään index.-
html. Yhteisesti sovitaan myös, mistä Ag-
ronetin pääsivujen kohdasta muodostetaan 
linkki palveluntuottajan pääsivulle. 

Agronet-dokumenteissa on tarkoitus 
käyttää yhteistä sivujen asettelumallia. 
Näin voidaan käyttäjälle taata yhteneväiset 
paluunäppäimet, sivun ylläpitotiedot sekä 
muu sivun asettelu. Käyttäjän on helppo 
hyödyntää Agronet-palveluja tiedontuotta-
jasta riippumatta. 

Agronet-dokumenttien kommentoitu 
pohjatiedosto 	löytyy 	osoitteesta 
htqx I / www.ggronet.fi  pohja96.htni. Tähän 
pohjatiedostoon on määritelty valmiiksi 
kaikki perusasettelun vaatimat HTIVIL-ko-
mennot sekä HEAD-osan määritykset. 
Palveluntuottajan tulee muokata pohjatie-
dosto omilla tiedoillaan. Agronetin 
HTML-dokumentin perusrunko esitetään 
kuvassa 5. 

Tekstirunkoon muutetaan kursivoidut 
tekstiosuudet dokumenttiin sopiviksi. 
Muuten dokumentin perusasettelu tulee 
pitää sivuissa sarnankaltaisena. Dokument-
tiin tulee lisätä myös HEAD-osan määrit 

Kuva 4 Agronetin HTML-dokumentin 
pohjatiedosto Netscape Navigator -selaimella 
katseltuna. 

tely, vaikka se ei näykään selaimessa. 
Agronetin WWW-sivuissa suositellaan 

käytettäväksi perusdokumentteina HTML 
2.0 -kieltä tai vakiintuneita laajennuksia. 
Mikäli dokumenteissa käytetään uusimpia 
tai vähemmän käytettyjä laajennuksia tulee 
dokumenttän lisätä teksti, joka kertoo, 
millä selaimella (myös versionumero) do-
kumentti parhaiten näkyy tai mitä ohjel-
maa dokumentin katselemiseen käytetään. 

Valmis WWW-dokumentti siirretään 
palvelimelle winv.agronet.fi  palveluntuotta-
jan hallussa olevaan hakemistoon tai jo-
honkin sen alihakemistoon. Kopiointi teh-
dään VIV-tiedostonsiirron tai Netscape 
Navigator Goldin avulla. Agronetin pääsi-
vut ovat hakemistossa /t. Palvelimen ha-
kemistorakennetta on tarkemmin kuvattu 
liitteessä 4. 

Dokumenttien nimen tulee loppua 
merkkiyhdistelmään .htm tai .html. Päätteen 
tulee olla kirjoitettu pienaakkosilla. Muu-
ten dokumenttien ja hakemistojen nimissä 
voidaan käyttää sekä pien- että suuraakko-
sia, mutta tulee muistaa, että ne käsitellään 
eri merkkeinä. 

Dokumenttien kuvatiedostot tulee pitää 
kohtuullisen kokoisina. Suuret kuvat on 
hyvä laittaa linkkien taakse erillisinä kuvi-
na. Paras kuvamuoto on jpeg. Mikäli jpeg-
muoto ei huomattavasti huononna kuvan 
laatua, sitä voidaan käyttää valokuvien li-
säksi myös piirrosten ja kaavioiden esittä-
miseen. Muussa tapauksessa kaavioiden ja 
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<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE>Agronet - dokumentin yksilöivä otsikko</TITLE> 
<META NAME="AUTHOR" CONTENT="Tekijän nimi'> 
<META NAME="description" VALUE="Dokumentin sisältö kuvaus"> 
<META NAME="keywords" VALUE="avainsanar> 
<META NAME="resource-type" VALUE="documenr> 
</HEAD> 
<BODY> 
<H2><A NAME="kirjanmerkkr>Dokumentin otsikko</A></H2> 
<HR> 
<A HREF="http://www.agronet.fi/agronet"> 
<IMG SRC="http://www.agronet.fi/kuvat/agrpaluu.gif" 
ALIGN="BOTTOM">Paluu Agronet p&aumk&aumkvalikkoon</A> 
<A HREF=http://www.agronet.fi/mtt/yleis.htrn > 
<IMG SRC="http://www.agronet.fi/kuvaOnttpaluu.gif  ALIGN="BOTTOM">Pa/uu MTT valikkoon<IA> 
<HR> 
Dokumentin teksti 
<HR> 
<A HREF="http://www.agronet.fi/agronet"> 
<IMG SRC="http://www.agronet.fi/kuvat/agrpaluu.gif" 
ALIGN="BOTTOM">Paluu Agronet p&aumk&aurnkvalikkoon</A> 
<A HREF="httpl/www.agronet.fi/mtf/yleis.htm"> 
<IMG SRC="http://www.agronet.11/kuv~ttpaluu.gif  ALIGN="BOTTOM">Pa/uu MTT valikkoon<IA> 
<A HREF="#kirjanmerkkr> 
<IMG SRC="http://www.agronetii/kuvat/alkuun.gif" ALIGN="BOTTOM">Paluu sivun alkuun</A> 
<HR> 
<CENTER><ADDRESS><A HREF="mailto:webmaster@mtt.  fi">webmaster@mtt.fi</A> 
T&aumkm&aumksivu on p&aumkivitetty 1.4. /996</ADDRESS> 
Copyright (c) Agronet &amp; MTT</CENTER> 
<HR> 
</BODY> 
</HTML> 

Kuva 5 Agronetin HTML-dokumentin perusrunko 

piirrosten 	esittämiseen 	käytetään 
interlaced-gif -muotoa. Auimaatioita, vide-
oita tai ääntä käytettäessä tulee lisätä mai-
ninta, millä ohjelmalla se on parhaiten käy-
tettävissä tai mahdollisesti, millä ohjelmal-
la se on toteutettu. 

Yhteiskäyttöisiä kuvatiedostoja on koot-
tu hakemistoon / t/ kuvat. Hakemistossa 
ovat Agronetin logot, paluunäppäinten 
kuvat, nuolia ja palloja sekä muita symbo-
leja. Uusia kuvatiedostoja voidaan tarvitta-
essa lisätä hakemistoon. Tässä hakemistos-
sa olevat kuvatiedostot ovat vapaasti käy-
tettävissä. 

Suuri osa Agronetin käyttäjistä on lataa 
dokumentteja modeemilinjalla. Siksi kan-
nattaa huomioida dokumentissa olevien 
kuvien koko ja määrä. Pieniäkin kuvia si- 

sältävä dokumentti latautuu kauan, jos 
kuvia on samassa dokumentissa määrälli-
sesti paljon. 

Agronetiin on tehty useita erilaisia lo-
makkeita, jotka on toteutettu HTML-ko-
mennoilla. Lomakkeita voidaan käyttää 
esimerkiksi tilausten lähettämiseen, palaut-
teen antamiseen, lisätietopyyntöjen teke-
miseen. 

Agronetin WWW-palvelimella olevat 
tietokantatoiminnot on suurimmaksi osak-
si toteutettu tekstitietokannan avulla. 
Tietokantahaku- ja ylläpitotoimintojen 
lisääminen WWW-dokumenttiin edellyttää 
palveluntuottajalta syvällistä perehtymistä 
sekä tietokannan toimintaan että sen 
HTML-laajennukseen. 
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4. 
Dokumentin teksti Dokumentin teksti 

Tekstin jälkeen sijoitetaan vaakaviiva. 

	Pv1ut.T vhkl  

Mikäli dokumentti on pitkä. lisätään dokumentin 
loppuun paluupainikkeet Agronetin pääSivulle. 

palvelukokonaisuuden pääsivulle sekä dokumentin alkuun luu nvm t‘rxxp.41 

Sivun loppuun asetetaan sivun ylläpitäjän tiedot 4. 
sekä sivun päivityspäivämäärä. 

Lisäksi sinne sijoitetaan Copyright-rnerlontä. 

Sivu päätetään vaakaviivaan. 

Dokumentin otsikko lörjoitetaan otsikkolaso 
Dokumentin otsikko 

 

   

 

Otsikon jälkeen sijoitetaan vaakaviiva. 

  

Paluupainikkeet Agronetin pääsivulle sekä 
palvelukokonaisuuden päåsivulle 

  

  

Pat uupainikkeklen jälkeen sijoitetaan vaakaviiva. 

  

Paluupainikkeiden jälkeen sijoitetaan vaakaviiva. 
webmasterGrittfi Tutkiv scvipauvltettp 1.4.1996 

c;opylight (c) Agroxuet& MTT 

Kuva 6 Agronetiin tuotettujen VVWW-sivujen perusasettelu pyritään pitämään samanlaisena kaikissa 
dokumenteissa. Kuvassa asettelun määritykset yksityiskohtaisesti. 

Varsinaiset tietopankit ja toripalvelut 
eivät ole perinteisiä WWW-sivuja, joten 
Intemetin hakukoneet eivät tavoita niiden 
sisältämää tietoa. Tietueet haetaan selailta-
vaksi varsinaisesta tietokantaa ylläpitävästä 
järjestelmästä hakulomakkeeseen kirjoitet-
tavien hakutermien avulla, ja selaimelle 
tulostuvat vain ne tietueet, joissa hakueh-
dot täyttyvät. Joihinkin tietokantoihin on 
mahdollista ottaa suora yhteys kiinteän 
linjan välityksellä (telnet). 

Tietokannat sisältävät yleensä suuria 
määriä keskenään rakenteeltaan ja aiheel-
taan samankaltaisia tietueita. Tietueiden 
rakenne ja sisältö määritellään kunkin tie-
tokannan kenttäsisällön avulla, toisin sa-
noen tiedot kuvataan kenttien määrittele-
rnällä tavalla. Yleisimmin tietokannat sisäl-
tävät kirjallisuusviitteitä eli perustiedot 
erityyppisistä julkaisuista kuten artikkeleis-
ta tai kokonaisista teoksista. Erityisesti 
kirjallisuusviitteiden tietuerakenne on pit-
källe kehittynyttä ja standardoitua, sillä on 
haluttu varmistaa eri tahojen tuottamien 
tietojen yhteensopivuus ja mahdollinen 
tietokantojen yhteiskäyttöisyys. 

1-(TP-pa1velut siirretään palvelimelle 
fq,.agronetfi. Kopioitavat tiedostot siirre-
tään hakemistoon /incoming, josta julkaista- 

vat tiedostot siirretään Agronetin ylläpito-
henkilöiden toimesta hakemistoon /pub. 

Maatalouden tutkimuskeskuksen tieto-
palveluyksikkö kantaa päävastuun 
Agronet-palveluiden kehittämisestä ja 
koordinoinnista sekä palvelimen teknisestä 
ylläpidosta. Agronet-palveluiden perusta-
misessa ja ylläpidossa saa tietopalveluyksi-
költä asiantuntija-apua. 

11 WWW-sivujen tuottami-
nen Agronetiin apuohjelmilla 

11.1 Netscape Navigator Gold 

Netscape Navigator Gold -selainohjelmas-
sa on sisäänrakennettuna HTML-doku-
menttien editori. Sen avulla voidaan käte-
västi luoda ja muokata HTML-dokument-
teja. Dokumentit voidaan myös siirtää 
suoraan palvelimelle Netscape Navigatorin 
avulla, jolloin erillistä tiedostosiirto-ohjel-
maa (1-TP) ei tarvita. 

Netscape Navigator Goldiin voidaan 
avata tyhjä dokumenttipohja valitsemalla 
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Fik-valikosta New Document Blank. Le-
vylle tallennettu HTML-dokumenttitie-
dosto voidaan avata valitsemalla File-vali-
kosta Open File in Editor. Myös verkossa 
julkaistu, selaimessa aktiivisena sivuna ole-
va dokumentti voidaan avata editoriin va-
litsemalla File-valikosa Edit document, mutta 
tällöin tiedosto ensin siirretään ja tallenne-
taan työaseman levylle. Editorissa HTML-
dokumentti näyttää hyvin pitkälle samalta 
kuin selaitnessakin. 

HTML-dokumenttiin voidaan perus-
muotoilujen, linkkien ja kuvien (HTML 
2.0) lisäksi tehdä Netscapen omia laajen-
nettuja HTML-komentoja. Editorin työka-
lurivien avulla voidaan tehdä lähes kaikki 
tarvittava tekstin muokkaus (liite 1). Työ-
kalupalkin lisäksi toiminnot voidaan valita 
valikoista. Lisäksi toimintoja voidaan kir-
joittaa suoraan HTML-komentoina valit-
semalla /nsert-valikosta HTML Tag. 

Et.Oeknsti ['Totena. Opo2to kn*ott 

	  :#10-1.213j 
I 	I '1 ,2.11.211 	 F.1 -f1.3.1 

Dan/tont Otit*  

Kuva 7 Netscape Navigator Gold -editorin 
perussivu. 

Dokurnenttin voidaan tehdä linkki akti-
voimalla linkiksi tuleva teksti tai kuva ja 
valitsemalla linkin pikakuvake M. Link-
kiisi voidaan määritellä joko URL-osoite 
tai dokumentissa oleva kirjanrnerkki. 

Kuva 8 Linkin muodostaminen Netscape 
Navigator Gold -editorilla. 

Dokumentin HEAD-osaan tulevat mää-
rittelyt, title-otsikko, tekijän tiedot, doku-
mentin kuvaus, avainsanat ja dokumentin 
tyyppi, tehdään valitsemalla Properties-vali-
kosta Domment. Lisäksi dokumentille voi-
daan antaa muita asetuksia. 

Kuva 9 Dokumentin ominaisuuksien määrittely 
Netscape Navigator Gold -editorilla. 

Kun dokumentti on valmis, tulee se siir-
tää palvelimelle eli julkaista (publish). 
Netscape Navigator Goldin avulla voidaan 
tehdä tiedostonsiirto ilman erillistä 1- 11)-
ohjelmaa valitsemalla pikakuvake Publish 

Ennen julkaisemista on dokumentti 
tallennettava paikalliselle levylle. 
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Kuva 10 Netscape Navigator Gold -editorilla 
dokumentti voidaan myös julkaista eli siirtää 
suoraan VVWW-palvellmelle valitsemalla Publish. 

Julkaisuvalikosta voidaan valita siirre-
täänko dokumentin mukana automaatti-
sesti myös kuvatiedostot, joihin dokumen-
tissa viitataan (Includefiles: Images in the docii-
ment). Valikkoon kirjoitetaan palvelimen 
kohdehakemisto (Upload file to this location 
(-• 1P or HTTP):). Osoite kirjoitetaan muo-
dossa fqx/ www.agronet.fil ... Lisäksi kir-
joitetaan käyttäjätunnus (User name) ja sen 
salasana (Passwor. Käyttäjätunnuksella 
tulee olla kirjoitusoikeus kohdehakemis-
toon. 

11.2 Microsoft Word Internet Assistant 

Internet Assistant on maksuton laajennus 
Microsoft Word for Windowsiin. Se vaatii 
toimiakseen englanninkielisen Wordin, 
jonka versionumero on 6.0a tai uudempi. 
Word 7.0:lle on oma versionsa Internet 
Assistantista ja se on saatavana myös suo-
menkieliseen Wordiin. 

Dokumenttia kirjoitettaessa on käytössä 
normaalien Wordin ominaisuuksien lisäksi 
HTML-muotoilu. Internet Assistant on 
WYS/WYG-ohjelma (What You See Is 
What You Get) eli dokumentti näkyy teks-
tinkäsittelyssä jokseenkin samanlaisena 
kuin se näkyy selaimessakin. Siinä on yk-
sinkertainen sisäänrakennettu selainohjel-
ma, jolla voi heti testata tekemiään 
HTML-dokumentteja. 

Teksti voidaan tallentaa suoraan HTML-
tiedostoksi. Internet Assistantiin voidaan 
ladata muokattavaksi myös jo valmiita 
HTML-tiedos toja. 

Internet Assistantin avulla voidaan luoda 
uusi HTML-dokumentti valitsemalla Tie-
dosto-valikosta (File) Uusi (New) ja valitse-
malla HTML-dokumentti tai avaamalla jo 
aiemmin Internet Assistantilla tehty 
HTML-dokumentti valitsemalla Tiedosto 
(File) Avaa (Open) sekä valitsemalla tie-
dosto. Kun verkossa julkaistua dokument-
tia halutaan myöhemmin muokata, tulee 
se ensin siirtää 1-.1P:llä työaseaman levylle 
ja avata vasta sen jälkeen Wordissa. 

Kuva 11 Internet Assistantin perussivu muistuttaa 
normaalin Word-asiakirjan muokkausta. 

Internet Assistantilla voidaan tehdä vali-
koiden komentojen tai työkalupalkin toi-
mintojen (liite 2) avulla perus-HTML-toi-
mintoja. Lisätoimintoja voidaan tehdä va-
litsemalla Lisää- (Insen, valikosta HTML 
Markup. Muuten tekstin muotoilussa voi-
daan pitkälle hyödyntää Wordin omia omi-
naisuuksia. 

Dokumentti näyttää Assistantissa suun-
nilleen samanlaiselta kuin selainohjelmas-
sakin. Assistantissa on vaatimaton sisään-
rakennettu selainohjelma, jolla voidaan 
myös katsella tarkemmin dokumentin ul-
koasua, mutta tulee muistaa, että lopulli-
sen ulkoasun muodostaa vasta käyttäjän 
selainohjelma. 

Valmis dokumentti tallennetaan, kuten 
mikä tahansa Wordin asiakirja, valitsemalla 
Tiedosto (File) valikosta Tallenna (Save) tai 
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Uusi Astaknia 

lakot 
hakemus 
Askaisu 
keVenter 
kigeel 
AutNel 
smussliot 
muut 

Vakaa toieki~i. Abul 

Kåytehian aulosallsoAk4en asiakiiiapoluen tekoon 
SU DOS 
SU USA 

asiakolan teko 
K USA 

Tallenna nimellä (Save As). Tallennuksessa 
valitaan tallennettavaksi tiedostomuodoksi 
HTML Document. Tällöin tiedosto tallen-
tuu merkkimuotoisena tekstinä ja tiedos-
ton nimen tarkennin on .htm. 

Internet Assistant lisää dokumenttiin 
määritellyt HTML-komennot oikeassa 
muodossa. Näiden lisäksi se automaatti-
sesti lisää mm. HEAD-osaan muutamia 
omia rivejään. Internet Assistantilla luotua 
dokumenttia voidaan myöhemmin muut-
taa esimerkiksi editorilla. 

Valmis, tallennettu dokumentti tulee 
vielä siirtää palvelimelle, esimerkiksi 1P-
tiedostonsiirto-ohjelmalla, mikäli se jul-
kaistaan WWW-dokumenttina. Tiedoston-
siirto tehdään ASC7/-muodossa. Mikäli 
dokumentissa on käytetty kuvia, on myös 
ne muistettava siirtää palvelimelle oikeaan 
haketnistoon. Kuvien tiedostonsiirto teh-
dään binäärimuotoisesti (binao)). 

11.3 WordPerfect Internet Publisher 

WordPerfectin Internet Publisher on mak-
suton laajennus WordPerfect 6.1:een. In-
ternet Publisher -laajennuksen avulla voi-
daan saada käyttöön normaalin tekstinkä-
sittelyominaisuuksien lisäksi HTML-muo-
toilu. Lisäksi siinä on oma sisäänrakennet-
tu selainohjelma. 

Internet Publisherin avulla voidaan tal-
lentaa teksti suoraan HTML-muotoon, 
mutta se ei osaa avata suoraan HTML-
muotoista tekstiä. Näin säilytettävä 
HTML-teksti tulee tallentaa HTML-muo-
don lisäksi myös WordPerfect-asiakirjaksi. 

Kuva 12 Uusi HTML-dokumentti luodaan Internet 
Publisherilla valitsemalla tiedostotyypiksi HTML 
document. 

Internet Publisherilla luodaan uusi 
HTML-dokumentti valitsemalla Tiedosto-
valikosta Uusi ja valitsemalla HTML-docu-
ment. 
Internet Publisher kysyy seuraavaksi doku-
mentin otsikkoa (title). Titlesta tulee auto-
maattisesti sekä HEAD-osan title-määritys 
että dokumentin otsikkoteksti suurimmalla 
otsikkotyylillä (heading 1). Olemassa oleva 
dokumentti voidaan avata kuten mikä ta-
hansa asiakirja. 

Kuva 13 Title-määrityksen tekeminen Internet 
Publisherilla. 

Dokumentin avaamisen jälkeen Pub-
lisher muuttaa työkalupalkin kuvakkeet 
(liite 3) vastaamaan HTML-dokumentin 
toimintoja. 

AA.A........ 1,.... 4.... ,... ir..... 1... lIka . -I 	I 
,... ' 2') C 	Fr • 	I,' It T 

,..,......e 	,A_AAA. 	,... .. 
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—3 
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Kuva 14 Internet Publisherin perussivu 
muistuttaa normaalin WordPerfect-asiakirjan 
muokkaamista. 

Kun dokumentti on valmis, se tulee tal-
lentaa WordPerfect-muodossa levylle. 
Tallennuksen jälkeen dokumentti voidaan 
muuttaa HTML-tiedostoksi valisemalla 
Export HTML document -pikakuvake iii 
HTML-muotoon tallennettu dokumentti 
on vielä siirrettävä F1P-tiedostonsiirron 
avulla ASCII-muodossa palvelimelle 

agronetli. 
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Kuva 16 FTP-32 -tiedostonsiirto 

044 
MI,De 

Reen 

11.4 FTP-32 -tiedostonsiirto 

fP-32 on Windows-pohjainen graafinen 
FTP-tiedostonsiirto-ohjelma. Ohjelman 
avulla voidaan kopioida tiedostoja mm. 
työaseman levyltä Agronetin WWW-pal-
velimelle ja päinvastoin. 

Ohjelma käynnistetään esimerkiksi ku-
vakkeen avulla. Ensimmäisellä kerralla 
luodaan yhteystiedot (profile) Agronetin 
palvelimelle valitsemalla Session Profile -kes-
kusteluikkunasta New. Profile Name on va-
paamuotoinen nimi kyseisille yhteystie-
doille. Host Name on palvelimen nimi, Ag-
ronetissa se on joko www.agronet.fi  tai 

tv.mttli. User ID:en kirjoitetaan käyttäjän 
käyttäjätunnus palvelimelle. Näiden mää-
rittelyjen jälkeen yhteystiedot tallennetaan 
valisemalla Save. Seuraavilla kerroilla voi-
daan yhteystiedot ottaa käyttöön valitse-
malla ne Profile Name:n perusteella. 

Palvelimelle luodaan yhteys kirjoittamal-
la Password-kenttään käyttäjätunnuksen 
salasana ja hyväksymällä se valitsemalla 
OK Järjestelmä luo yhteyden ja siirtyy ole-
tusarvoisesti käyttäjän kotihakemistoon. 

Kuva 15 Yhteyden muodostaminen palvelimelle 
FTP-32 -tiedostonsiirto-ohjelmalla 

Local System käsittelee työaseman levyn 
tiedostoja, Remote System palvemen tiedos-
toja. Levyllä voidaan vaihtaa työhakemis-
toa (ChgDii), luoda uusi hakemisto 
(AilkDit) tai poistaa hakemisto (RrnDi,). 
Hakemistorakenteeseen viitataan kuten 
kohdejärjestelmän käyttöjärjestelmä 

Tiedoston sisältöä voidaan katsoa muis-
tiossa valitsemalla (Vie»') ja tiedosto voi-
daan suorittaa valitsemalla Exec. Tiedos-
ton nimi voidaan muuttaa valisemalla Re-
name ja se tuhotaan valitsemalla Delete. 
Näyttö päivitetään valitsemalla Refresh. 

Tiedoston kopioinnin muoto voidaan 
valita merkkimuotoiseksi (ASC7I) tai bi-
näärimuotoiseksi (Bina01). HTML-doku-
mentit ovat merkldmuotoista tekstiä, ku-
vatiedostot binäärimuotoista. 

Tiedosto kopioidaan työaseman levyltä 
palvelimelle valitsemallaa tai toisinpäin 
valitsemalla 1. Tiedosto kopioituu työha-
kemistoon samannimisenä kuin alkuperäi-
nen tiedosto. 

Siirrettäessä tiedostoja Agronetin 
WWW-palvelimelle tulee palvelimen hake-
mistoksi vaihtaa hakemisto, joka on käyt-
täjän hallinnassa ja jonne tiedostot kopioi-
daan. Agronetin palveluntuottajien hake-
tnistot ovat /t-hakemiston alihakemistoja. 
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Kuva 17 Palvelimen hakemiston vaihtaminen 
FTP-32 -tiedostonsiirrossa 

Yhteys palvelimeen voidaan purkaa va-
litsemalla Close ja 1-TP-ohjelman käyttö 
lopetetaan valitsemalla Exit. 

12 Unixin perusteet 

12.1 Yleistä 

Unix on Intemet-maailmassa yleisesti käy-
tössä oleva käyttöjärjestelmä, jossa on hy-
vät tietoliikenneominaisuudet Unix on 
monipuolinen ja joustava käyttöjärjestel- 
mä, mutta sen käyttöliittymä koetaan usein 
kankeaksi. Markkinoille on tullut myös 
useita graafisia käyttöliittymiä (Motif, 
OpenWindows), mutta Unixia käytetään 
usein vielä peruskomentotasolta. Vaikka 
järjestelmän perusteet on kehitetty pari-

- kymmentä vuotta sitten, ovat Unixin käyt-
tämät ominaisuudet tehokkaita ja vieläkin 
nykyaikaisia (virtuaalimuisti, moniajo). 

Unixista on markkinoilla useita, eri ke-
hittäjäorganisaatioiden tekemiä mukael-
mia, joita kutsutaan murteiksi. Näillä 
murteilla on omat kaupalliset nimensä, 
esimerkiksi Xenix, Aix ja Linux. Eri mur-
teiden peruskäytössä ei kuitenkaan käytän-
nössä ole paljon eroa. Kaikissa Unix-mur-
teissa on tarjolla penistietoliikenneorninai- 
suudet, 	kuten 	pääte- 	(Telnet), 
tiedostonsiirto- (1-.TP), sähköposti-
(SMTP) ja verkonvalvontapalvelut 
(SNMP). 

Unix-koneet käyttävät Ifikennöintiinsä 
TCP/IP-yhteyskäytäntöä. Yhteyskäytäntö 
eli protokolla on joukko yhteisesti sovittu-
ja sääntöjä, joiden avulla tietokoneet kes-
kustelevat keskenään. Jotta kaksi konetta  

voisi kommunikoida keskenään tulee 
kummassakin koneessa olla käytössä sama 
protokolla. TCP/IP-protokollaa on saata-
vana myös muihin käyttöjärjestelrniin, esi-
merkiksi MS-DOS, Windows 95, 
OpenVMS. 

12.2 Rakenne ja ominaisuudet 

12.2.1 Toimintaperiaatteet 

Unix on monen käyttäjän moniajokäyttö-
järjestelmä. Tämä tarkoittaa sitä, että yksi 
käyttäjä voi ajaa monia ohjelmia samanai-
kaisesti ja lisäksi palvelimella voi olla mo-
nia samanaikaisia käyttäjiä. Unix on laite-
riippumaton eli sen käyttö ei ole rajattu 
tietyn valmistajan laitteisiin. 

Unixin perusosa on ydin, joka hoitaa 
prosessin-, muistin- ja tiedostonhallinnan. 
Komentotulkki sisältää peruskomennot. 
Eri käyttötarkoituksiin on kehitetty erilai-
sia komentotulkkeja (Boume Shell, Kom 
Shell, C Shell), joiden peruskomennot on 
vastaavia. Lisäksi käytössä on ulkoisia ko- 
mentoja, jotka toteuttavat pieniä erillisiä 
ohjelmia. Näiden avulla saadaan käyttöön 
hyvin laaja valikoima toimintoja. Käyttäjät 
voivat tehdä tarvittaessa lisää omia ohjel-
miaan. Komentoja voidaan myös yhdistel-
lä ja niiden syöte- ja tulostevirtaa voidaan 
ohjata. 

Unixissa jokaisella käyttäjällä on oma 
käyttäjätunnus ja siihen liitetty salasana. 
Näiden avulla käyttäjä pääsee kirjoittautu- 
maan järjestelmään ja suorittamaan toi-
mintoja, joihin hänelle on määritelty oi- 
keus. Peruskäyttäjien lisäksi järjestelmässä 
on aina yksi pääkäyttäjä, joka vastaa järjes-
telmän ylläpidosta. Pääkäyttäjällä on järjes-
telmään kaikki oikeudet. 

Käyttäjä voi kuulua yhteen tai useam-
paan ryhmään. Käyttäjäryhmille voidaan 
antaa tiettyjä oikeuksia, jolloin käyttäjien 
hallinta helpottuu. Käyttäjäryhmiä ylläpitää 
pääkäyttäjä. 
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Kaikki Unix-järjestelmässä oleva tieto on 
tallennettu tiedostoihin ja lähes kaikkia 
määrityksiä voidaan muuttaa. Unixissa on 
kolmenlaisia tiedostotyyppejä: 

tavalliset tiedostot 
hakemistot 
erikoistiedostot 

Kaikkia tiedostotyyppejä käsitellään kuten 
tavallisia tiedostoja. Unixissa järjestelmän 
laitteet (levyt, nauha-asemat, kirjoittimet, 
päätteet, modeemit) määritellään myös 
tiedostoina. Erikoistiedostoja ovat mm. 
järjestelmän laitetiedostot ja linkit. 

Toisin kuin monissa muissa käyttöjärjes-
telmissä Unixissa on kirjainten koko (suur-
aakkoset ja pienaaldwset) merkitsevä. Esi-
merkiksi merkit a ja A ovat merkityksel-
tään erilaisia. 

Unix ei säilytä tiedoston eri versioita, 
vaan se korvaa vanhan tiedoston uudella. 
Mikäli tiedostosta halutaan talteen var-
muuskopio, on se ennen muuttamista ko-
pioitava toiselle nimelle. Sen sijaan jotkut 
sovellusohjelmat saattavat tehdä auto-
maattisesti alkuperäisestä tiedostosta var-
muuskopiotiedoston. 

12.2.2 Tiedostojen ja hakennistojen nimeäminen 

Unixin tiedostonimillä ei ole kiinteää 
rakennetta. Tiedostonimet voivat olla hy-
vinkin pitkiä. Nimen maksimipituus vaih-
telee järjestelmittäin, mutta useimmiten se 
on 255 merkkiä. Tiedosto- ja hakemis-
tonimissä voidaan käyttää kirjaimia, nume-
roita, pisteitä (.) ja alaviivoja (_). 

Unixissa piste tiedostonimessä on yksi 
merkki muiden joukossa toisin kuin esi-
merkiksi MS-DOSissa, jossa pistettä käy-
tetään erottamaan varsinainen tiedos-
tonimi tarkentimesta. Poikkeuksena on 
piste tiedostonimen ensimmäisenä merkki-
nä, jolloin tiedosto merkitään piilotiedos-
toksi. Tästä huolimatta myös Unixissa käy-
tetään pistettä usein tarkentimen tapaan, 
jotta tiettyyn asiakokonaisuuteen liittyvät 
asiat voidaan yhdistää keskenään. 

Tiedoston nimessä tulee välttää merkke-
jä, joilla on käyttöjärjestelmän tai ohjel-
moinnin kannalta erikoismerkitys. Tällaisia 
merkkejä ovat mm. kauttaviiva (/), tähti 
(*), kysymysmerkki (?), vasen hakasulku 
(D, oikea hakasulku a), pienempi kuin - 
merkki (<), suurempi kuin -merkki (>), 
miinus-merkki (-), dollari ($), heittomerkki 
('), lainausmerkki ("), huutomerkki (1) ja 
et-merkki (&). Nimessä ei myöskään voi 
käyttää välilyöntiä, koska Unixissa väli-
lyöntiä käytetään erottamaan asioita toisis-
taan, esimerkiksi komennoissa.  

12.2.3 Tiedostojen suojaus 

Tiedostoja voidaan Unixissa suojata useal-
la eri tasolla: asettamalla tiedoston suo-
jaukset, määrittämällä ja muuttamalla tie-
doston omistaja tai ryhmä, johon omistaja 
kuuluu. Vain tiedoston omistaja tai pää-
käyttäjä voi muuttaa tiedoston suojauksia 
tai muita oikeuksia. 

Tiedoston oikeudet voidaan asettaa kul-
lekin käyttäjätyypille erikseen: 

tiedoston omistajalle (user) 
tiedoston omistajan kanssa samaan 

ryhmään kuuluville käyttäjille (group) 
ja 

kaikille muille käyttäjille (others). 
Kullekin käyttäjätyypille voidaan asettaa 
oikeuksia tai poistaa niitä. Tiedostoille voi-
daan asettaa 

luku- (read), 
kirjoitus- (write) ja 
suoritusoikeudet (execute). 

Suoritusoikeuden lisääminen tiedostolle 
muuttaa tiedoston ajokelpoiseksi ohjel-
maksi. 
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Kuva 18 Esimerkki Unixin hierarkkisesta tiedostojärjesteimästä. 

12.2.4 Tiedostojärjestelmä 

Unixin tiedostojärjestelmä on hierarkki-
nen. Järjestelmässä on yksi juurihakemisto 
(root), jossa on useita alihakemistoja. Kul-
lakin alihakemistolla voi edelleen olla raja-
ton määrä omia alihakemistoja (fyysisen 
levytilan puitteissa). 

Työhakemisto (working directory) on 
hakemisto, jossa käyttäjä sillä hetkellä on. 
Käyttäjän kotihakemisto (home directory) 
on hakemisto, joka on määritelty käyttäjän 
omaksi päähakemistoksi ja johon käyttäjä 
oletusarvoisesti pääsee järjestelmään kir-
jautuessaan. Käyttäjän omat tiedostot (ja 
hakemistot) ovat useimmiten hänen koti-
hakemistossaan tai sen alihakemistoissa. 

Unixin hakemistoihin viitataan kauttavii- 
va 	(/). Juurihakemisto merkitään 
pelkällä /:lla. Työhakemistoon viitataan 
Unixissa pisteellä (.) ja yhtä hakemisto-
tasoa ylempään hakemistoon (emohake-
misto, parent) kahdella peräkkäisellä pis-
teellä (..). Unixin polkumäärittely voidaan 
kirjoittaa täydellisenä juurihakemistosta 
alkaen, jolloin polkumääritys aloitetaan /-
merkillä, tai suhteellisella viittauksella työ-
hakemis to s ta alkaen. 

Unixissa on käytössä myös jokerimerk-
kejä korvaamaan merkkejä tiedoston ni-
messä. Jokerimerkit ovat seuraavat: 

tähtimerkki (*) korvaa nolla, yhden 
tai useamman, minkä tahansa merkin 
kysymysmerkki (?) korvaa yhden, 
minkä tahansa merkin. 

12.3 Pääteistunto 

Unix-koneeseen luodaan pääteyhteys 
Telnet-yhteyskäytännöllä. Telnet-yhteys 
voidaan muodostaa koneiden välillä, jos 
sekä palvelimessa että työasemassa toimii 
TCP/IP. Pääteyhteyteen voidaan käyttää 
mitä tahansa pääte-emulointiohjelmaa, 
joka tukee Telnet-yhteyskäytäntöä. Esi-
merkiksi Windows95-käyttöjärjestelmässä 
on oma Telnet-ohjelma mukana. 

Pääteyhteys muodostetaan palvelimelle 
valitsemalla.  tai määrittelemällä ohjelmaan 
palvelin (host), johon ollaan ottamassa 
yhteyttä. Palvelin voidaan määritellä joko 
TCP/IP-osoitteella tai useimmissa tapauk-
sissa myös nimellä. 

Kun pääteyhteys on muodostettu tulos-
tuu kuvaruudulle /osin-kehote. Kehottee-
seen kirjoitetaan käyttäjätunnus, joka hy-
väksytään painamalla <Enter>. Tämän 
jälkeen tulostuu Password-kehote, johon 
kirjoitetaan käyttäjän salasana. Onnistu-
neen sisäänkirjautumisen jälkeen tulostuu 
näytölle käyttöjärjestelrnän kehote. 

Pääteistunnosta poistutaan komennolla 
exit. Istunnon lopettaminen poistaa halli-
tusti kaikki käyttäjän prosessit järjestel-
mästä, ellei niiden suorittamista ole erik-
seen määritelty jatkettavaksi pääteistunnon 
lopettamisesta huolimatta. 
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oikeudet tiedostoon (rwx) ja viimeiset kol-
me merkkiä muiden käyttäjien oikeudet 
tiedostoon (rwx). Tavuviiva (-) oikeuksissa 
ilmaisee oikeuden puuttumista. 

12.4 Tärkeimmät komennot 

Komennot kirjoitetaan yleensä pienillä 
kirjaimilla ja niiden yleinen muoto on seu-
raava: komento -valitsimet algumentit. 

Tiedoston kopioiminen - cp 
Salasanan vaihtaminen - passwd 

Käyttäjätunnuksen salasana voidaan vaih-
taa komennolla passivd (password). Ko-
mennon jälkeen järjestelmä kysyy voimas-
sa olevan salasanan, uuden salasanan sekä 
uuden salasanan toiseen kertaan (vahvistus 
eli verification). 

Tiedostolistaus- Is 

Tiedostolistaus voidaan tehdä kuvaruudul-
le komennolla /5 (list). Listaukseen voidaan 
antaa erilaisia valitsimia, joiden avulla lis-
tausta voidaan tarkentaa, esimerkiksi 

1s 	tiedostolistaus työhakemis to s ta 
ls -1 	pitkä tiedostolistaus, tiedostoni- 

men lisäksi tulostuvat mm. tie-
doston suojaukset, koko, omis-
taja, ryhmä ja tiedoston luomis-
tai muutospäivämäärä 

ls -la 	tulostaa edellisten lisäksi myös 
piilotetut tiedostot 

Tiedostolistaukseen voidaan lisätä argu-
menttina hakemiston polkumääritys, esi-
merkiksi /5 /t/mtt. Ilman polkumääritystä 
tiedostolistaus tulostuu työhakemistosta. 

Tiedostolistaus tulostaa ainoastaan tie-
dostot, joihin käyttäjällä on luku- tai kirjoi-
tusoikeus. Pitkä hakemistolistaus tulostaa 
kuvaruudulle rivin alkuun tiedoston oikeu-
det, esimerkiksi drwxrwxrwx tai -rw-r-xr--. 
Oikeuksien ensimmäinen merkki kertoo 
tiedoston tyypin. Perustyypit ovat seuraa-
vat: 

- tavallinen tiedosto 
d hakemisto 
1 linkki 

Seuraavat kolme merkkiä ilmaisevat tie-
doston omistajan oikeudet tiedostoon 
(rwx), kolme seuraavaa merkkiä ryhmän 

Tiedosto voidaan kopioida toiselle nimelle 
ja mahdollisesti myös toiseen hakemistoon 
komennolla b (copy). Komento on muo-
toa 

cp tiedosto uusitiedosto 
Kopioitaessa alkuperäinen tiedosto säilyy. 
Tiedosto voidaan myös siirtää tai uudel-
leennirnetä komennolla mv (move). Esi-
merkiksi 

cp tiedosto tiedosto.bak 
cp ../aho/kaura.dat 
mv ohra.dat datat/ohra 

Tiedoston tuhoaminen - rm 

Tiedosto voidaan tuhota komennolla rm 
(remove). Argumenttina annetaan tuho tta-
van tiedoston nimi. Oletusarvoisesti tie-
dosto tuhotaan ilman varmistusta. Esimer-
kiksi 

rm tiedosto 
rm /usr/home/virta/turha txt 

Tiedoston sisällön tulostaminen kuvaruudulle 

Tiedoston sisältö tai sen osa voidaan tu-
lostaa kuvaruudulle usealla eri tavalla. Ko-
mennoille annetaan argumenttina tiedos-
ton nimi. Komento cat tulostaa ja vierittää 
koko tiedoston sisällön kuvaruudulle. Ko-
mento more tulostaa tiedoston sisällön ku-
varuutu kerrallaan, pyytäen jokaisen kuva-
ruudun jälkeen käyttäjältä hyväksyntää 
tulostuksen jatkolle. 
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More-listauksessa pääsee etenemään seu-
raavasti: 

<Return> tulostaa yhden uuden rivin 
Vä/i/yöntinäppäin (spacebär) tulos taa 
seuraavan näytöllisen tekstiä 
b tulostaa edellisen näytöllisen 
g lopettaa toiminnon 

Komento head tulostaa tiedoston alun ku-
varuudulle (oletusarvoisesti tiedoston 10 
ensimmäistä riviä). Komento tai/ tulostaa 
tiedoston lopun (oletusarvoisesti tiedoston 
10 viimeistä riviä). Esimerkiksi 

cat tiedosto 
more isojuttu.doc 
head ../aro/maatalous.htrn1 
tail /usr/home/virta/vilja.txt 

Tiedoston oikeuksien vaihtaminen - chmod 

Tiedoston omistaja voi vaihtaa tiedoston 
oikeuksia lisäämällä tai poistamalla niitä. 
Tiedoston oikeudet vaihdetaan komennol-
la chmod (change modification). Komento 
on muotoa 

chmod käyttdjä_yppi toiminta suojates tiedosto 

Käyttäjätyypit on 
omistaja 

g samaan ryhmään kuuluvat 
muut käyttäjät 

a kaikki käyttäjät (omistaja, ryhmä, 
muut). 

Toiminto määrittelee mitä tiedoston oi- 
keuksille tehdään: 

+ lisää oikeuden 
- poistaa oikeuden 
= asettaa tietyt oikeudet huolimatta 

nykyisistä oikeuksista. 
Suojaus määrittelee, minkä tyyppistä oi- 
keutta muutetaan: 

r lukuoikeus (read) 
w kirjoitusoikeus (write) 
x suoritusoikeus (execute). 

Esimerkkejä tiedoston oikeuksien muut-
tamisesta: 

chmod u+x tiedosto 
chmod go-rw salainen 
chmod a=rwx ohra.dat 

Työhakemiston vaihtaminen - cd 

Työhakemistoa voidaan vaihtaa komen-
nolla cd (change directory). Komentoon 
voidaan antaa argumenttina hakemisto, 
johon ollaan siirtymässä joko suhteellisella 
viittauksella nykyisestä työhakemistosta tai 
absoluuttisella viittauksella juurihakemis-
tosta alkaen, esimerkiksi 

cd 	siirtyy käyttäjän kotihakemis- 
toon 

cd / 	siirtyy juurihakemistoon 
cd kuvat 

siirtyy työhakemistossa olevaan 
alihakemistoon nimeltä kuvat 

d- rwxr-xr-x 

rW-rW-rW- 
rW-rW-rW-
drwxr-xr-x 
-rW-rW-rW- 
rw-rw-rw- 

t
Nmievar,  

tY71)13i 

oikeudet 

1 nobody nobody 104 Nov 28 1995 suomilog.gif 
2 Ist3 Ist 512 May 28 15:01 testi 
1 nobody nobody 6576 Nov 28 1995 toimipai.gif 
1 nobody nobody 1109 Jun 6 15:53 toimipai.htm 
1 nobody nobody 1739 May 2 15:22 toimipai.map 
2 Ist17 Ist 512 Jun 3 14:00 tuike 
1 nobody nobody 911 Nov 28 1995 tur.htm 
1 nobody nobody 1318 May 2 15:21 tutkas map 

tiedoston nimi 

ryhmä 

omistaja 

\,quomvimmol 

luomis- tai 
muutospäivä 
ja kellonaika 

linkkien lkm koko 

Kuva 19 Täydellinen tiedostolistaus (Is -la) tulostaa kaikki tiedoston tiedot. 
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cd /t/mtt 
siirtyy juurihakemiston alla ole-
van t-hakemiston alihakemis-
toon mtt 

cd 

	

	siirtyy työhakemiston äitihake- 
mistoon eli yhden hakemisto-
tason ylöspäin 

cd ../kuvat 
siirtyy työhakemiston äitihake-
mistossa olevaan kuvat-hake-
mistoon. 

Työhakemistoksi voidaan vaihtaa ainoas-
taan sellainen hakemisto, johon käyttäjällä 
on vähintään lukuoikeus. 

Työhakemiston tulostaminen - pwd 

Työhakemiston voi tulostaa kuvaruudulle 
komennollapwd (print working directory). 
Komento tulostaa työhakemiston todelli-
sen hakemistopolun juurihakemistosta 
alkaen. 

Hakemiston luominen - mkdir 

Uusi hakemisto voidaan luoda komennolla 
mkdir (make directory). Komennolle anne-
taan argumenttina luotavan hakemiston 
nimi ja mahdollinen polku. Uusi hakemis-
to luodaan oletusarvoisesti työhakemiston 
alihakemistoksi. Esimerkiksi 

mkdir tekstit 
mkdir /usr/ home/virta/ kirj eet 
mkdir kirjeet/mrnm 

Hakemiston tuhoaminen - rmdir 

Tyhjä hakemisto voidaan poistaa komen-
nolla rmdir. Argumenttina komennolle an-
netaan tuhottava hakemisto. Esimerkiksi 

rmdir roska 
rmdir /usr/home/virta/turhat  

Ryhmän muuttaminen - chgrp 

Jos käyttäjä kuuluu useampaan ryhmään, 
hän voi vaihtaa tiedoston ryhmää komen-
nolla chgp (change group). Komento on 
muotoa 

chpl) uusiOmä tiedostonimi 
Käyttäjä voi listata ryhmät, joihin hän kuu-
luu komennolla groups. 

12.5 FTP-tiedostonsiirto 

FTP-tiedostonsiirrossa 	voidaan 
TCP/IP-yhteyskäytännön avulla siirtää 
tiedostoja kahden eri tietokoneen välillä. 
FIP on TCP/IP:n perustietoliikenne-
ominaisuuksia. FTP-nedostonsiirto on 
käyttöjärjestelmäriippumatonta eli siirto 
voi tapahtua myös kahden eri käyttöjärjes-
telmän välillä, esimerkiksi MS-DOS ja 
Unix. 

1- 1 P-tedostonsiirto-ohjelmia on mark-
kinoilla monia erilaisia. -Merldcipohjaisten 
1-(1P-ohjelmien rinnalle on kehitetty graafi-
sia käyttöliittymiä, esimerkiksi Windows-
j ärj es telmille. 

FTP-tiedos tonsiirrossa muodostetaan 
yhteys etäkoneeseen, siirretään haluttuja 
tiedostoja ja suljetaan yhteys. 1.-1•P:n avulla 
voidaan liikkua myös koneiden hakemisto-
rakenteessa. Kehittyneemmissä käyttöliit-
tymissä tiedostonkäsittelymahdollisuudet 
Ovat monipuolisempia, esimerkiksi tiedos-
ton tuhoaminen ja uudelleennimeäminen 
on mahdollista. 

1P-yhteys otetaan työasemalta etäko-
neeseen joko etäkoneen TCP/IP-osoitteen 
tai useimmissa tapauksissa myös työ-
aseman nimen perusteella. Tiedostonsiir-
ron nopeus riippuu sekä käytettävän yh-
teyden nopeudesta että siirrettävän tiedos-
ton koosta. 

Merkkipohjainen 1P-ohjelma käynnis-
tetään yleenstä komennolla» ja sitä ohja-
taan muutamilla peruskomennoilla. Ko-
mennot saattavat hieman vaihdella järjes-
telmästä riippuen, mutta useimmissa toi-
mivat seuraavat: 
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open 

close 
get 

put 

ls 

cd 

pwd 

ascii 

binary 

help 
quit 

avaa yhteyden etäkoneeseen, 
esimerkiksi op en flp. agronet.fi  
lopettaa yhteyden etäkoneeseen 
siirtää tiedoston etäkoneen työ-
hakemistosta työasemalle, esi-
merkiksi get kaura.txt 
siirtää tiedoston työasemalta 
etäkoneen 	työhakemistoon, 
esimerkiksi put 
listaa etäkoneen työhakemiston 
tiedostot 
vaihtaa etähakemiston työhake-
mistoa, esimerkiksi cd datat. 
näyttää etäkoneen työhakemis-
ton 
asettaa tekstitiedoston siirto-
muodon (ascii) 
asettaa binääritiedostojen siirto- 
muodon (binary) 
antaa apua komentoihin 
lopettaa 1-..1P:n käytön. 

Hakemistoihin viitataan siten kuin käyttö-
järjestelmän hakemistorakenne määrää. 
Merkkipohjaisessa FtP:ssä voi antaa myös 
komentoja, jotka kohdistuvat työaseman 
hakemistoihin. Silloin komentojen eteen 
lisätään yleensä 1-kirjain (local). 

Graafiset käyttöliittymät eroavat toisis-
taan hyvin paljon. Niiden avulla voidaan 
tehdä vastaavat toiminnot kuin merkki-
pohjaisellakin FTP-ohjelmalla. Graafisen 
FTP-käyttöliittymän perustoiminnot ovat 
samat: yhteyden muodostaminen, tiedos-
tojen käsittely ja yhteyden purkaminen. 
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Liite 1 

tekstikoon muuttaminen 
(laajennus) 

NETSCAPE NAVIGATOR GOLD 
Editorin työkalupalkin toiminnot 

kirjanmerkin 	kuvan 	vaakavilvan 
lisaaminen 	lisilaaminen 	ilsaamlnen 

taulukon 
muodostaminen 

(laalennus) 

ominaisuuksien 
poistaminen 

itåytösta 

objektIn ominaisuuksien 
muuttaminen 

I Alko2:1 A 

iihavoInti 

kursivointi 	
linkIn 

esimuotolltu 	lekstivårin 
	muodostaminen 

teksti 	muuttaminen 
(laajennus) 

-I 	I 	 

olemassa olevan 
dokumentin avaaminen 

kopioi 

leikkaa dokumentin 
'Iita 	 Julkaiseminen 

 

'11  

11_111111  	 I 	1 	1 2 1 1/ 11__) 1  

dokumentin 	dokumentin 	tekstin etsiminen 
katselu 	 tulostaminen 	dokumentista 

nolairnemea 

tekstin 
tekstityylln 	 slsennyksen 	tekstin 

muuttaminen 	 peruutus 	sisennys 

  

1 	4,  
1 	1 	4.=;-. 1*-- I 	1 	I  1 Normal 

 

      

uuden. tyhjiin 	1 	dokumentin 
dokumentin tallentaminen 
luominen 

74  
ranskalaiset 

viivat 
numetonu . vasemman 	 oikean 

lista 	reunan 	 reunan 
tasaus 	keskitetty 	tasaus 

tasaus 
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uuden dokumentin 
dokumentin tallentaminen kta 

lucminen 
leikkaa \ 

V 

kopioi 

kopioi 	luo taulukon 	näyttaäpiilottaa 	näyttaa/piilottaa 
muotoilun 	 :dotetut me„<it 

	HTML-tiedot 

D1w7,191 	 1</i  in  -I 	-I 171__1[ Pio% 

tulostaminen/ 
 oikouku 

 kumeat 	
toistaa 

viimeisen 	kumoarnisen 
zoomaus 

esikatselu tTr Iraal näyttää/piilottaa 	 dokumentin 
PilaOhleet 	 esikatseAu 

selamessa 

Liite 2 

MICROSOFT WORD INTERNET ASSISTANT 
Työkalupalkin toiminnot 

dokumentin 
avaaminen 

ohjeet 

kirjaninerkin 	linkin 
luominen 	muodostaminen 

dokumentin 	 kappaleen 	kaPPaleen 
katselu 	 vasen 	keskitetty 	kuva, 

selaimessa 	 tekstitYYI n valinta 	 tasaus 	tasaus 	l 	w isäämin 

1 

('1  1 1 > I1r‘I'3""n8a1LP 	1_1 Ltki A'Inl/ I Iri-±-i1E  L"-ii"-liK--i —1  oic*D1  cii 

taaksepäin 	eteenpäin 	tekstikocn 	
li.  alleviivaus 	t 

suurennus 

	

kursrvointi 	numeroitu 
liSta 

lihavointi 	
ranskalaiset 	ssennyksen 

viivat 	penennys 

tekstikrx,n 
pienennos 

vaakavfivan 
lisaaminen 

sisennys 

Wien ym. 
mäaritteteminen 
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4  leikkaa 	 1 	tee 
uudetteen 

kopoi 
kumoa 

Select a LH, tem 

Int Net 
rt.  Xgifttirt."-M- 

ettame tet tOtt 

r Dee:~ tte Mit 

( Mem Lot 1110,01 

(ms) 

K 

Select Headng lepe 

Heacing Timm 
Hemings. 
r Document Die (THLE and H11 
r Document Heading (H1) 

C 	Nombre? gl2j 
(' Sub Heacing (Hjj 

Sub Sub HeacingDtta 
Sub Suta Sub )4eading DIJ 

r t k»4ITlltEt 

Office Pazegtemb Typen. 
atocktiuots 1131.0(XHUDIE I 

r Lienee (LISTING, 
Dettoremeed tee [FRE) 

papit 
Home 1Bro 

r ~est 1ADDRESS) 
r Dein Tae 111 

Lammi 

Liite 3 

WORDPERFECT INTERNET PUBLISHER 
Työkalupalkin toiminnot 

,enet o nen ~Me Me en 

ken isie mos* 
aa• 
tett 

rser 
leen Menet 

8~ 

enemtmettomete 
1 ~et 

Wamidle 

leme Dee I is 
Da• olumielai 1 tt en. ...ne me toi måse ei» 

kirjanmerkin 
muodostaminen 

- 
kuvan 

lisäåminen 

lem•I•11/R-

pahe. mo. 

Ihum 	bo 

linkin 
tiedoston 	tiedoston 
	 mtodostaminen 

avaaminen tallentaminen 

dokumentin 
luominen 

uuden 	 tulostaminen 	 tekstin 
lihavcinti 	kursivoirtti 

\ 

'tekstin 

D 	48.  ES 	Isb s'D C L k 
	H T 

erilaisten 
listaien 

määrittely 

erilaisten 
otsikko- ja kappale-

tyylien määrittely 

gMeac 

ral 	N 

HilvIL-dokurnentin 
tattentaminen 
	 opastus 

HTML-dokumentin 	HTML-dokumentin 
lallentaminen 	katselu selaimessa 

oletusnimestä taVja 
-hakernistosia poiketen 

erilaisten 
tekstityylten 
määrittely 

vaakai.iiivan 
lisääminen 

(hoose A Chatactes Style 	 13 
Character Stylas 	 OK 

Physical Styles: 

idj 
	 Cermet 

le.kc Ii) 
Undeifine (U) 

lacoospaced (TT) 

Biink IBLINK) 

LaLical Styles: 
falain (CITE) 

r Calde (CODE) 

gelinition )DEN) 
Laiphasized (EM) 

r Leyboaed Key (KBD) 

( fiampta (SANO) 

r  StuHtg (STRONS) 
Valiable (VAR) 

Special Style: 

r Litaird HTML 

N°+ wde4pteepotted 
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Liite 4 

\XWAGRONET.FI  
Palvelimen hakemistorakennetta 

/agronet 

/pallot 
— /kuvat 

/logot 

/t 

(= /export/htdocs) 

/01 

— /03 

	 /12 

/17 

/elintarviketalous 

/maaseututori 

/tapahtumat 

/rntt 

/mt 

/vtx 

/mkl 

/loodwest 

/marjaok 

/pyhajarvi 

/eja 

/kja [
/kuvat 

	 /projektit 

/staff 

— /ajan koti 

— /english 

	 — /erikois 

— /kuvat 

_ /kolisi 

/Iihanauta 

/pelto 

/puutarha 

— /ksl 

llou 

/ppo 

/ksivut 
/era 

L /tutk 

[ /engl 

/suomi 

/kuvat 

/old 

/19 
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