Google Sites (Sivustot)
Suomeksi
In English
Osoite - Address
Kirjallisuutta - Literature
Videoita - Videos
Käyttökohteita - Targets of use
Käyttökokemuksia
Käyttöehdot - Terms of Service

Suomeksi
Google Sites (Sivustot) on Google-yhtiön ylläpitämä selainpohjainen WWW-sivustojen
julkaisujärjestelmä. Se perustuu Jotspot-nimiseen webbipalveluun, jonka Google osti vuonna 2006.
Google Sitesin ilmaisversiossa voi julkaista maksutta WWW-sivuston, jonka laajuus on korkeintaan 100
megatavua. Lisää sivutilaa saa maksua vastaan.
WWW-sivuston voi rakentaa joko käyttämällä valmiita templaatteja tai kokoamalla sivu eri elementeistä
(yläpalkki, navigointivalikko, sisältöalue) ja määrittämällä niille eri arvoja (väri, koko, asemointi).
Palvelun kenties suurimpana ongelmana pidetään sitä, että sen tuotekehitys on ollut vähäistä 2010-luvulla.
Niinpä Sitesista puuttuu edelleen esimerkiksi toiminto, jossa lukijoiden kommentit kerääntyvät kunkin sivun
loppuun.
Google Sites ei myöskään tue avointa CSS:ää. Sivun sisältöalueella tyylitiedostoa voi käyttää.
Google-yhtiö julkaisi odotetun uuden version Sitesista vuonna 2016. Siihen pääse käsiksi Google Docsin
polusta My Drive/Oma Drive > More/Lisää. Vanhaa Sitesia (Classic Sites) aletaan ajaa alas vuonna 2021.

In English
Google Sites is a simple web site builder. It's based on the application titled Jotspot that Google bought in 2006.
You may build the site by using Google's templates or creating different elements (tabs, content area) and defining attributes for them.
In 2016, Google introduced a complete rebuild of Google Sites which is still in progress.

Osoite - Address
https://drive.google.com -> My Drive -> More (uusi new Sites)

Kirjallisuutta - Literature
Guide (EN, official)
New features for Google Sites (EN, 2020, official)
Wikipedia (EN, 2020)
28 Examples of Google Sites Websites (EN, 2020)
Google Sites (FI, virallinen)
Wordpress.org vs. Google Sites (FI, 2020)
Review (EN, 2020)
Google Sites -kokemuksia (FI, 2019)

Videoita - Videos
Google video channel (EN, official)
Google Workspace video channel (EN, official)
How to create a class website for teachers (EN, 2020)
Google Sites Pros and Cons (EN, 2020)
Tutorial for beginners (EN, 2020)
Another tutorial for beginners (EN, 2020)
Another tutorial for beginners (EN, 2020)
New Google Sites tutorial 2020 (EN, 2020)
Perusteet (FI, 2020)

Käyttökohteita - Targets of use
viestintä - communications
julkaisu - publication
portfolio - portfolios
ryhmätyö - group work
raportti - report

Käyttökokemuksia
"Uudessa Google Sitesissa kannattaa vähänkin laajemmat sivut varmuuskopioida huolellisesti. Uusi Google Sites ei nimittäin osaa (vielä,
maaliskuu 2019) palauttaa sivun aikaisempaa versiota. Text boxin pystyy sivulta helposti hävittämään vahingossa, jolloin text boxin sisällä oleva
sisältö on mennyttä, jos varmuuskopiota ei ole."

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.

