Confluence frissítés
Az utóbbi három hétben lassan és komótosan frissítésre került néhány fejlesztést támogató eszköz a javaforum.hu kiszolgálón (mint például a Nexus, a So
nar és a Jenkins), majd ezeket követen az Atlassian termékek is sorra kerültek (Crowd, Fisheye), s 5.1.5 verzióra frissült – az utoljára tavaly júniusban
frissített – Confluence is, ezért az utóbbi két napban volt néhány 30-60 perces szünet a szolgáltatásban, ám mivel mostanság a portál forgalma nem
szokott rekordokat döntögetni, így nem okozott különösebb problémát ez a kiesés. De nézzük a lényeget, avagy milyen elnyöket és lehetségeket rejt ez a
frissebb szoftvercsomag!

Mobil nézet
Talán a legfontosabb újítást a 4.3.x verzió hozta be (kapcsolódó JIRA issue), mégpedig a mobiltelefonok jobb támogatását, ugyanis se az iOS, se az
Android alatt rendszeresített böngészkrl nem lehetett a Confluence – desktop méretekben amúgy intuitív és kényelmes – felületét használni: s amikor azt
írom, hogy nem lehetett használni, az nem kényelmetlenséget jelentett, hanem használhatatlanságot, a legtöbb felületi elem egérre volt kihegyezve, és
egérmutató hiányában nem gördült le a menü, illetve hiába volt – Samsung Galaxy Note telefon esetén – jól használható egérpótló ceruza a telefonhoz, a
WebKit alapú mobil böngészk (Safari, Android Browser, Chrome) egyike se jelenített meg jól a menüket. Nos, jelenleg az oldal mobiltelefonról
mobilnézetben mutatja meg magát:

Feladatlista és apró feladatok kezelése
Nem hinném, hogy lázba hozna bárkit is közülünk a feladatok kiosztása és elvégzettnek nyilvánítása, de ha a jobb fels sarokban a keresmez környékén
körülnézünk, akkor ott láthatjuk, hogy van-e új feladatunk, illetve hamar létre tudunk hozni apró emlékeztetket, illetve ki tudjuk pipálni azt, amelyet
elvégeztünk:

Rendezhet táblázat
A rendezhet táblázatok hiányoztak a 4.3.x eltti verziókból, így most már automatikusan rendezhetjük tetszleges oszlopok szerint a létrehozott táblázatokat,
de a táblázatok tartalma továbbra is statikus, tehát ne várjunk táblázatkezel tudást továbbra sem,

Új vizuális koncepció

Az 5.0 verzió egy vadonatúj kinézetet hordozott magával, amely els ránézésre kissé furcsa az éveken át megszokott régihez képest, de hamar
megszokható, s egy id után kényelmessé is válik. Ilyesmi történt a 3.x és a 4.x között, csak az addigi WikiStyle szerkeszt helyett akkor egy vizuális
szerkeszt felület fogadta a gyanútlan felhasználót, amely eleinte idegesít volt, aztán olyannyira sikerült megszokni, hogy már majdnem fájt a hiánya egy
régebbi Confluence eltt.

Tartalom létrehozása minta alapján
Szintén az 5.0 újdonsága, hogy új oldal létrehozásakor rögtön választhatunk egy mintából, amelyek közül vannak üresek és vannak számunkra
használhatatlanok is.

HTML5 elnézet
A 5.1 kiadás újdonsága a beágyazott HTML5 alapú médialejátszó, amely képest különféle fájltípusokat böngészben futva megmutatni. Ilyen fájltípus a
PDF, a PPT.

Egyéb jóságok
Ezen túl persze sok apró dolog is módosult, amelyek egy része az adminisztrációt könnyíti meg, ezért észrevehetetlen a normál felhasználó szemszögébl,
másrészt szinte lehetetlen felsorolni az új makrókat, a feljavított makrókat, az apró kényelmi változásokat, az oldalakhoz tartozó metaadatok
szerkeszthetségét, a régi verziók törölhetségét az oldalakat és csatolmányokat tekintve...

...és a javaforum.hu oldal?
Ez a következ bejegyzés témája lesz...

