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Käyttöliittymän rakenne

Arkiston käyttöliittymä koostuu kolmesta eri alueesta:
1. Hakualue: tämä alue sisältää kaikki arkiston hakutoiminnot (normaali haku, tarkennettu haku ja
hakuhistoria).
2. Selausalue: tällä alueella näytetään hakutulokset.
3.

: tämä alue on varattu ylläpidon ilmoituksia varten. Infopalkissa on myös linkit käyttöliittymän kielen
vaihtamiseen (jos kielivalinta on käytössä) sekä arkistosovelluksen muutoshistoriaan, josta näet
viimeisimmät järjestelmään tehdyt muutokset ja korjaukset.

Perushaku
HUOM! Älä käytä palvelussa selaimen Back-nappia.
Palvelun etusivulla voi tehdä perushaun valitsemalla ensin dokumentin tyypin: Jutut hakee lehdissä olleita juttuja
tekstimuodossa, Sivut hakee lehden sivuja pdf-muodossa.
Julkaisu-kohdasta voit valita julkaisun tai julkaisut, joiden sisällöstä haluat hakea osumia.
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Voit hakea tänään, eilen, toissa päivänä tai viikon, kuukauden tai vuoden aikana julkaistuja artikkeleita pikavalinnalla.

Voit myös kohdistaa perushaun tiettyyn ajanjaksoon valitsemalla sisällön oletetun ensimmäisen mahdollisen ja
viimeisen todennäköisen julkaisupäivän.

Sanahaku
Mikäli tiedossasi on sana tai fraasi, jolla haluat hakea osumia, kirjoita kyseinen sana tai sanat
tekstihakukenttään. Perusmuodossa annettu hakusana hakee osumiin myös sanan taivutusmuodot.
Jos et anna hakusanaa, haku palauttaa kaikki valittujen lehtien artikkelit valitulta aikaväliltä.

Esimerkiksi terästeollisuus AND profiili OR terästeollisuus AND ohutlevy NOT alumiini etsii artikkelit, joissa
mainitaan terästeollisuus ja profiili tai terästeollisuus ja ohutlevy, muttei alumiini.

Otsikkohaku
Jos haluat hakea tiettyä otsikkoa tai otsikossa esiintyvää sanaa, esimerkiksi presidentti, kirjoita hakusanat-kenttään
otsikko=pesidentti. Tällöin saat tulokseksi artikkelit, joiden otsikossa esiintyy sana presidentti ja sen taivutusmuodot
joko yksin tai yhdyssanan osana.
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Korvaushaku
Jos haluat osumia esimerkiksi profiilipelti, profiilikate ja niin edelleen voit käyttää katkaisumerkkiä tyyliin profiili* tai
profiili$ (antaa vastaukseksi kaikki profiili-alkuisia sanoja sisältävät artikkelit).
Katkaisumerkkiä voit käyttää myös sanan alussa tyyliin *kaltainen tai $kaltainen (tuloksissa sanoja tietynkaltainen,
samankaltainen yms. sisältävät artikkelit).

Ulkomaiset sanat ja yhdyssanat
Ulkomaisten sanojen oikeinkirjoitus voi vaihdella esimerkiksi eri aikakausien käytännön tai suomennoksen
muuttumisen takia. Joskus tarkka kirjoitusasu ei ole haun tekijälle selvä.
Haku Schwarzenegger voidaan tehdä vaikkapa niin, että käytetään #-merkkiä korvaamaan kirjaimia sanan keskellä
(Sc#er, tuloksiin tulee Schwarzenegger, Schiller, Schopenhauer yms.)

Lehtivuosikerran valinta
Jos haluat selata vain tietyn tietokannan sisältöä, tehtyäsi haun voit valita haluamasi kannan selauslinkkien
yläpuolella olevasta Näytä-valikosta:

Tässä valikossa listataan aina ne tietokannat, joista löytyy hakuehtojen mukaisia osumia. Valikossa näkyy sekä
tietokannan nimi että hakutulosten määrä. Valikon ensimmäisenä vaihtoehtona on aina "Kaikki", joka näyttää koko
hakutuloksen yhdellä kertaa, tietokannasta riippumatta.
Varsinaiset haut tehdään aina julkaisun tai lehden perusteella, mutta kukin lehti sisältää yleensä useita tietokantoja,
jotka sisältävät eri pituisia ajanjaksoja.

Tarkennettu haku
Tarkennetun haun saat avatuksi klikkaamalla vasemmassa yläkulmassa olevaa nuolenpäätä

.

Tarkennettu haku antaa mahdollisuuden tarkentaa hakua koskemaan artikkelin eri osia ja metatietoa, esimerkiksi
otsikkoa tai jutun kirjoittajaa.
Voit hakea artikkelia esimerkiksi määrittelemällä otsikossa ja ingressissä esiintyviä sanoja, jutun osaston, jutussa
esiintyvän henkilön ja vaikkapa kirjoittajan tai sivun, jolla kyseinen artikkeli on julkaistu.
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Tarkennetun haun valikko suljetaan klikkaamalla aiemmin mainittua nuolenpäätä.

Kohteiden lukumäärä hakutuloksessa
Haun tulosten lukumäärää voit muuttaa avaamalla Asetukset oikealta logon vierestä.

Voit asettaa Asetuksista sivulle haluamasi määrän hakutuloksia (helpottaa esimerkiksi tulosten katselua
mobiililaitteella)

Huom! Hakutulokset eivät ole aikajärjestyksessä.
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Artikkelin esikatseleminen
Haettuja artikkeleita voi esikatsella kahdella eri tapaa:
klikkaamalla artikkelin auki artikkelin otsikosta, jolloin artikkelin sisältö näytetään ponnahdusikkunassa
tai
klikkaamalla artikkelin auki esikatselunapista

, jolloin artikkelin sisältö avataan artikkelinäkymässä.

Artikkelinäkymässä jutun voi tulostaa klikkaamalla tulostusnappia

.

Kun haluat sulkea artikkelin ja siirtyä takaisin listaukseen, paina ”Palaa hakutuloslistaukseen”.
HUOM! Älä käytä palvelussa selaimen Back-nappia.
Jos haluat siirtyä seuraavaan artikkeliin tai hakutulossivuun, käytä näkymässä olevia nuolia
(ensimmäinen << / edellinen < / seuraava > / viimeinen >>).
Toivotamme Sinulle tuloksekkaita hetkiä Media-arkiston käyttäjänä.
Ota yhteyttä toimitustentietopalvelu@almamedia.fi, jos kaipaat lisätietoa tai haluat antaa meille palautetta.

Sivu 6 / 6

