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Suomeksi
Googlen Ryhmät (Groups) ovat vuorovaikutteisia verkko-avaruuksia, joissa osallistujat käyvät keskinäistä k
eskustelua. Ryhmät ovat osa oppilaitoksille suunnattua Google Workspace for Education sovelluskokoelmaa.
Käyttäjät voivat luoda sovelluksessa neljäntyyppisiä keskusteluryhmiä:
Postituslista, jossa ryhmään verkosta tai sähköpostitse lähetetty viesti menee kerralla kaikille
ryhmän jäsenille.
Verkkokeskusteluryhmä (internetkeskusteluryhmä), jossa käyttäjät vaihtavat ajatuksia ryhmän muiden jäsenten kanssa. Ryhmässä on käytössä
verkko-optimoidut ominaisuudet, kuten hallintatyökalut.
Kysymys- ja vastauspalsta, jossa keskusteluaiheet koostuvat kysymyksistä ja niiden vastauksista. Aiheet voidaan merkitä ratkaistuiksi tai
käyttäjät voivat arvioida niitä.
Yhteistyöpostilaatikko, jossa aiheet voidaan ohjata toisille jäsenille, ja ne voidaan käsitellä ratkaistavina tai uudelleenmäärättävinä tehtävinä.
Ryhmän voi säätää julkiseksi (viestit näkyvät kaikille verkon käyttäjille) tai sisäiseksi (viestit näkyvät vain ryhmän sisällä).
Ryhmiä voi käyttää hyödyksi Classroomin käyttöoikeusmäärittelyissä, jossa jäseniä voi valita Google Ryhmästä.
Googlen ryhmät ovat alun perin Usenetiksi kutsuttuja keskusteluryhmiä, jotka avattiin verkon käyttäjille jo vuonna 1981. Niiden käyttö oli vilkkaimmillaan
1990-luvulla. Google-yhtiö osti Usenetin arkiston helmikuussa 2001.

Osoite - Address
https://groups.google.com

Kirjallisuutta - Literature
Google Groups - Google Apps Learning Center (EN, official)
Instructions (EN, official)
Get started with Google Groups (EN, official)
Google Workspace Help Forum (EN, official)
Wikipedia (EN, 2020)
The Ultimate 2020 Guide (EN, 2020)
Opas - Jyväskylän yliopisto (FI)

Videoita - Videos
Google for Education video channel on Youtube (EN, official)
Google Workspace video channel on Youtube (EN, official)
Complete tutorial (EN, 2020)

Käyttökohteita - Targets of use
asiakaspalvelu - customer service
vertaistuki - peer support
viestintä - communications
oppimistoiminta - learning

Käyttöehdot - Terms of Service
Sovellus kuuluu Metropolian virallisiin työ- ja opiskeluvälineisiin.
Metropolian opiskelijat ja henkilökunnan jäsenet käyttävät palvelua Metropolia-tunnuksillaan. Linkit oppaisiin.
Käyttäjätukea antaa Metropolian tietohallinnon Helpdesk.
Sovellusta Metropolian töihin käytettäessä on noudatettava Metropolian pilvipalveluehtoja.
Google Workspace jakaa keräämiään tietoja Google-yhtiön sisällä tai myös muille yhtiöille.

--The application belongs to the authorized work and study tools in Metropolia.
Metropolia students and staff members use the service with their Metropolia accounts. Links to guides.
User support is provided by the Metropolia IT Services Helpdesk.
Terms of Service of Metropolia cloud services must be applied by each user.
Google Workspace shares collected data internally or also with third-party companies.

