Vihjeitä Ratatan blogipohjan käyttämiseen ja muokkaamiseen
HOW TO: Blogin ilmeen muuttaminen
Ennen kuin alat suunnitella blogiasi, muista, että
tyylinmuokkaustyökalu, ”Stilbyggaren”, on alunperin
suunniteltu Kulturhusetin nettisivuja varten. Se on
muokattu vastaamaan Ratata-blogien tarpeita, mikä tarkoittaa, etteivät kaikki toiminnot koske
blogeja. Sinun ei tarvitse huolehtia näistä, vaan voit hypätä näiden kohtien yli.
On kolme tapaa toimia
1. Valitse yksi Ratatan valmiista malleista
Muuton tai rekisteröitymisen jälkeen blogisi avautuu
Ratata – Plain -pohjalle. Ratata tarjoaa lähemmäs 50
erilaista valmista pohjaa sinun käyttöösi, ja lisää on
tulossa. Voit kokeilla erilaisia malleja kirjautumalla
blogiisi, siirtymällä sivun alalaidan ”Stilbyggaren”työkaluun ja klikkaamalla näitä erilaisia vaihtoehtoja
nähdäksesi miltä ne näyttävät. Jos löydät jonkun
sinua miellyttävän mallin, valitse se, ja paina
”Spara” (tallenna).

2. Valitse yksi Ratatan valmiista malleista – ja
muokkaa sitä vähäsen
Jos löydät Ratatan valmiista malleista sinua
miellyttävän tyylin, mutta haluaisit täydentää sitä
esim. omalla ylätunniste- tai taustakuvalla, kopioi
malli painamalla vihreää nappia. Kopioitu malli
siirtyy sivun ylälaitaan. Klikkaa kopioimasi mallin
kohdalta sinistä nappia muokkausta varten. Täältä
pääset tekemään muutoksia, esimerkiksi muuttamaan
ylätunnistetta, kirjasimia tai taustakuvaa. Lue lisää
ohjeista millaisia muutoksia voit tehdä ”Stilbyggaren”-työkalun avulla.
3. Luo aivan oma mallisi
Voit muuttaa blogisi taustakuvaa, ylätunnistetta, kirjasimia jne. Pääset tähän kopioimalla esim.
Ratatan perusmallin Ratata – Plain, klikkaamalla vihreää nappia. Kopioitu malli siirtyy sivun
ylälaitaan. Klikkaa kopioimasi mallin kohdalta sinistä nappia muokkausta varten. Voit tehdä
seuraavia asioita:

Kohdan ”Allmänt” (yleistä) alla voit:
- valita mikäli blogi on keskitetty tai täysilevyinen,
pyöristää reunoja, luoda varjoja, vaihtaa värejä,
ladata kuvion tai kuvan taustakuvaksi, joka täyttää
taustan tai toistuu taustalla.

- valita otsikon ja leipätekstin fontin ja niiden värit.
Näet fontit tästä http://www.google.com/webfonts.
Kirjoita fontin nimi ”Stilbyggaren”-työkaluun.
Huom! Suosittelemme yksinkertaisia fontteja
erityisesti leipätekstissä, eli mielellään niitä ilman
pääteviivaa (sans-serif). Vaikeaselkoista fonttia on
hankala lukea.
Kohdan Sektioner (osat) alla voit
(huom! "Topp" ei koske blogeja):
- valita mikäli haluat ylätunnisteen
- muokata ylätunnisteen korkeutta, ladata
haluamasi kuvan ylätunnisteeseen (940 px leveä),
vaihtoehtoisesti valita värin ja muokata sen tekstiä.
Valitse mihin kohtaan haluat tekstin asettuvan.
Huom! Jos haluat muuttuu ylätunnisteen tekstin
fonttikokoa, kirjoita blogisi nimi ja seuraava koodi
”Sidhuvudstext”-ruutuun, muuta lukua 35 siihen
fonttikooksi joksi sen haluat. Tämä tulee
onnistumaan hetken kuluttua ilman koodia:
<style>
a.site_title { text-align:center!important; fontsize:35px; }
</style>
HUOM! "Navigation" ja "Huvudsektion" + näiden
vaihtoehdot eivät koske blogeja.

Kohdan Sidfot (alatunniste) alla voit:
- valita jos haluat näyttää tai piilottaa
alatunnisteen, muokata värejä ja tekstejä

Kohdan Notis (huomio) alla voit:
- valita näyttää tai piilottaa kohdan (sivun aivan
alimman tekstipaikan)
- muokata tekstiä ja muokata värejä.
Kun oma mallisi on valmis, voit nimetä sen
”Inställningar”-kohdan alta ”Stilnamn” (tyylin
nimi), ja tallentaa sen.
HOW TO: Näin kirjoitat blogipostauksen
Muista tämä ennen kuin alat kirjoittaa: järjestelmä on alunperin kehitetty nettisivujen päivittämistä
varten, siksi uusi blogipostaus lisätään kohdasta "Lägg till artikel" (lisää artikkeli). Järjestelmä
antaa blogitekstiä kirjoittaessa vaihtoehdoksi ”Ingress” (ingressi) ja ”Författare” (kirjoittaja)
lisäämisen. Voit unohtaa nämä kaksi kohtaa. Muutoin alusta toimii aika pitkälti samoilla
periaatteilla kuin edellinen alusta. Kohdasta”Ändra” (muuta) pääsee muokkaamaan sivupalkkia
kuin tavallista blogipostausta.

Postausten kategorisointi: Valitse "Kategorier" (kategoriat) ja "Lägg till" (lisää) ja kategorian nimi
(esim. matkustus, askartelu, kuvaaminen). Kun kirjoitat blogipostausta, klikkaa haluamasi kategoria
vasemmalta.

Postauksen kirjoittaminen: Lisää otsikko (titel) ja teksti (text).
Käytä tekstieditorin työkaluja ladatessasi kuvia, linkittäessäsi tai
tehdessäsi taulukoita ym.
Postauksen ajastaminen: Valitse "Börja publicera" (julkaisun
aloittaminen) ja täytä haluamasi päiväys ja kellonaika milloin
postaus julkaistaan.

Kategorioiden ja kommenttien näkyminen
blogissa:
Jotta kategoriat näkyvät blogin sivupalkissa,
valitse reunasta ”Inställningar” >
”Visningsinställningar” ja sieltä kohta "Visa
kategorier" (näytä kategoriat). Samasta kohtaa
voit valita mikäli viimeisimmät kommentit
näkyvät blogisi sivupalkissa. Voit myös poistaa
molemmat toiminnot käytöstä tästä.

Salasanan vaihtaminen ja käyttäjätietojen
hallinta:
Sivupalkin ”Användare”-kohdasta (käyttäjä) voi
muuttaa käytössä olevaa nimeään, joka toistuu
blogissa allekirjoituksena. Täältä pääset vaihtamaan
salasanaasi.

Inställningar (asetukset): Sivun yläreunan asetuksista sinun ei periaatteessa tarvitse muokata
mitään, mutta voit esim. valita miten monta postitusta haluat näkyvän per sivu. Tästä kohtaa voit
myös muokata mitkä kategoriat ovat näkyvillä sivupalkissa.

HOW TO: Koot, jotka sinun on hyvä tietää ennen kuin aloitat
Tekstikentän leveys = 588 pikseliä leveä
Sivupalkin leveys 212 pikseliä leveä
Ylätunnisteen leveys = 940 pikseliä leveä
Taustalla käytettyjen kuvien ja kuvioiden koko = Riippuen kuvan sisällöstä, mutta maksimissaan
1920x1080 pikseliä. Vektorigrafiikan kohdalla suosittelemme muotoa gif tai png. Huom! Vältä yli 1
MT kokoisia kuvia.
Muista tallentaa nettikuviesi resoluutio 72 dpi:ksi, jotta sivu latautuu nopeammin.
USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET
Kirjautuminen
Kirjaudu sisään blogiisi oikealla olevan pienen symbolin kohdalta tai
blogiosoitteesi.ratata.fi/login (jos se ei toimi, testaa /loggain). Uloskirjautuminen samasta
kohtaa punaista nuolta painamalla.
Google Analytics
Ensi viikon aikana järjestelmään tulee kohta, johon voit liittää Google Analytics -koodisi.

Uuden blogin perustaminen
On parhaillaan suljettu, mutta avataan mahdollisimman pian.
Kommentointi
Toistaiseksi kommentointia varten sinun täytyy klikata auki haluamasi blogipostaus. Ensi viikolla
tekstien alle tulee Kommentoi-linkki.
Ongelmia sisäänkirjautumisessa
Meilaa blogiosoitteesi karin@ratata.fi. Selvittelemme miksi joillakin on vaikeuksia kirjautua
järjestelmään.
Etkö löydä blogiasi?
Jätä osoitteesta www-alku pois (asiaa selvitellään ensi viikolla)
Arkisto
Myös tulossa.
Muokkaa otsikon väriä
Tällä hetkellä on mahdollista muokata otsikon väriä, mutta se tulee näkyviin vasta kun klikkaa
tekstin auki. Tähänkin on tulossa muutos ensi viikolla.
PS: Tiesit kai, että nykyään on mahdollista blogata sekä Google Chromella että Safarilla?

