Päivitetty 30.10.2017

Zacharias Topelius Skrifter – digitaalisen edition käyttöohjeet
Yleistä
Digitaalinen editio toimii yleisimmillä selaimilla eli ainakin Mozilla Firefoxilla, Internet
Explorerilla, Google Chromella sekä Safarilla. Suosittelemme käytettäväksi koko näytön
näkymää (F11), jotta teksteille jäisi mahdollisimman paljon tilaa.

Sarakkeet
Kun teos valitaan digitaalisen edition päävalikosta, ilmestyy sarake, joka sisältää
julkaistun teoksen nimiösivun. Samasta sarakkeesta, eri välilehdiltä, löytyvät myös
johdanto ja sisällysluettelo, jonka alta voi valita lukutekstin: runon, luvun, kirjeen tai
vastaavan. Tämän vasemmanpuoleisen sarakkeen voi piilottaa oikeassa yläkulmassa
olevan nuolen avulla.

Esimerkki vasemman sarakkeen piilottamisesta.

Kirjeet-osiossa ensimmäisestä nimiösivusta voi myös navigoida kirjeiden
osajulkaisuihin.
Lukuteksti näkyy oikeanpuoleisessa sarakkeessa. Tätä saraketta ei voi sulkea.
Lukutekstin koodattuja yksityiskohtia voi korostaa valikosta Näkymävaihtoehdot, katso
alla.
Kun lukuteksti on valittu, uusia sarakkeita voi lisätä napsauttamalla viimeisen
sarakkeen oikeassa yläkulmassa olevaa plusmerkkiä. Lisätyissä sarakkeissa on
välilehdet selityksiä, tekstivariantteja, faksimileja ja käsikirjoitusten transkriptioita
varten.
Sarakkeiden määrää ei ole rajoitettu, ja ne avautuvat aina edellisen sarakkeen oikealle
puolelle. Sarakkeiden leveys mukautuu käytettävissä olevaan tilaan.
Vasemman sarakkeen yläpuolelta löytyvät linkit edelliseen ja seuraavaan lukutekstiin.

Navigointi edelliseen ja seuraavaan lukutekstiin.
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Näkymävaihtoehdot
Valikko Näkymävaihtoehdot on avattuna oikeassa ylälaidassa. Sen voi sulkea
napsauttamalla Piilota näkymävaihtoehdot.
Selitykset voi aktivoida valikosta, jolloin ne merkataan lukutekstissä punaisella
asteriskilla . Selitys tulee näkyviin hiiren osoittimen ollessa asteriskin yllä. Asteriskia
napsauttamalla selitys näkyy kommentaarisarakkeessa korostettuna ja rinnastetaan
näytöllä lukutekstin kohtaan (sekä päinvastoin klikatessa selitystä
kommentaarisarakkeessa).
Tiettyjä lukutekstin yksityiskohtia voi halutessaan korostaa: henkilöt, paikannimet,
teosten nimet, toimituksen tekemät muutokset, säännölliset muutokset/normalisoinnit
sekä lyhennykset. Tiedot näistä näytetään vihjeteksteinä viemällä osoitin korostetun
tekstikohdan ylle. Perustiedot henkilöistä ja teoksista annetaan siis näissä ruuduissa
eikä selityksissä. Henkilöiden, paikannimien sekä teosten nimien vihjetekstit saa
näkyviin myös Käsikirjoitukset-välilehteen.

Esimerkki henkilön tiedosta, joka näkyy vihjetekstinä.

Kun korostettua henkilön- tai paikannimeä napsauttaa, avautuu uuteen sarakkeeseen
rekisteri. Rekisteristä voi navigoida eteenpäin tekstissä ja koko editiossa.

Rekisterit avautuvat omaan sarakkeeseen.

Valikosta löytyy myös valinta perustekstin (alkuteoksen) sivunumeroinnin tai
sivunvaihtojen näyttämiseksi. Mikäli teos on osa painettua editiota, myös painetun
edition sivunumerot voi saada näkyviin.
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Valikosta voi myös vaihtaa tekstikokoa ja fonttia sekä määritellä, erotellaanko kappaleet
sisennyksin vai tyhjin rivein.

Variantit
Kaikki varianttitekstit saa helposti näkyviin Variantit-välilehden ollessa auki. Tämä
tapahtuu napsauttamalla tekstiä Kaikki. Ensimmäisessä varianttisarakkeessa on
perusteksti, ja seuraavista sarakkeista löytyvät kaikki varianttitekstit aikajärjestyksessä.
Esitysjärjestystä voi vapaasti muuttaa valitsemalla toivotut painokset pudotusvalikoista.
Perustekstin varianttia tai lemmaa napsauttamalla kaikki niitä vastaavat tekstikohdat
korostuvat hetkeksi lihavoituina ja sarakkeiden tekstit sijoittuvat niin, että vastaavat
kohdat näytetään rinnakkain. Variantit on jaettu eri luokkiin, joiden taustavärien ja
symbolien merkitys on selostettu lukuohjeissa. Ohjeet löytyvät ylhäältä
varianttivälilehdestä.
Kirjeet-osiossa varianttivälilehdessä näkyvät kirjeiden luonnokset.

Varianttien vastaavat kohdat lihavoidaan ja näytetään rinnakkain.

Pitkissä varianttiteksteissä, joissa tekstipätkiä on siirretty ja kappaleita jaettu osiin, on
toisiaan vastaavat kappaleet merkitty kaikissa varianteissa. Navigointi näihin
kappaleisiin eri varianteissa on mahdollista vasemmassa marginaalissa olevaa
nuolisymbolia klikkaamalla.

Faksimilet
Faksimilet-välilehdessä näytetään faksimilekuvia perustekstistä, joka voi olla joko
painettu tai käsinkirjoitettu, sekä skannatuista varianteista ja muista käsikirjoituksista.
Faksimilet voi avata uuteen ikkunaan, jossa niiden kokoa voi muuttaa.

Käsikirjoitukset
Käsikirjoitukset-välilehdessä transkriptiot näkyvät oletusarvoisesti kaikkine
muutoksineen, mutta muutokset ovat myös piilotettavissa. Saman teoksen eri
käsikirjoitukset löytyvät pudotusvalikosta. Symbolien ja värikoodien merkitykset on
selostettu lukuohjeissa .

Hakutoiminto
Hakukenttä sijaitsee sivun oikeassa ylälaidassa. Kenttään voi syöttää yksinkertaisia
merkkijonohakuja. Jokerimerkit (?, *) ovat sallittuja hakusanan lopussa ja korvaavat
yhden (?) tai useamman (*) merkin. Lausekkeita voi hakea sulkemalla merkkijonon
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lainausmerkkeihin (""). Hakutuloksia voi rajata lajin, teoksen, tekstin ja vuosiluvun
mukaan. Napsauttamalla hakutulosta pääsee oikeaan tekstikohtaan digitaalisessa
editiossa hakusana korostettuna.

Hakutulokset vasemmalla ja haun rajaus oikealla.
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