1
15.10.2015
Ohjeita teoskuvien viemiseksi nettisivuille

1. Teosten kuvaaminen
Teokset kannattaa kuvata hyvälaatuisella kameralla, jos sellainen on käytettävissä. Nykyaikaiset
pokkarikamerat tuottavat aivan riittävän hyvälaatuisia kuvia. Kännykkäkameroiden kuvan laatu ei
aina ole riittävän hyvä.
Kuva kannattaa ottaa mielellään luonnon valossa ilman salamaa ja mahdollisimman suoraan
teoksen edestä, jotta teos ei ole kuvassa ”vinossa/suunnikkaana”.
A4-kokoa pienemmät teokset kannattaa skannata, jos tämä on mahdollista.
Teoksesta kannattaa ottaa useampi kuva siten, että valo tulisi mahdollisesti eri suunnista. Valon
suunnalla voi olla merkittävä vaikutus kuvan värien toistoon.

2. Kuvien koko ja koon muuttaminen
Kameralla otetut kuvat saattavat usein olla hyvinkin suuria; esim. 1,5MB (1500kB) tai jopa yli 10MB
(10000kB). Nettisivulle vietävät kuva saisivat olla kooltaan mielellään alle 200 kB. Tämä kuvakoko
riittää hyvin kuvan katseluun tietokoneen näytöllä. Tällöin myös sivujen lataantuminen on nopeaa.
Kuvan koon muokkaamiseen (ja muuhunkin kuvan ”perusmuokkaamiseen”) on saatavilla varsin
toimivia ilmaisia ohjelmia. Tässä ohjeessa kuvataan yksittäisen kuvan rajaaminen ja pienentäminen
muokkaaminen IrfanView-ohjelman avulla Windows-koneella. IrfanView-ohjelman avulla voi toki
suorittaa myös erilaisia massatoimintoja useille kuville kerrallaan.
Tämän ohjeen lopussa on myös IrfanView-ohjelman asennuksen ”pikaopas”.

3. Yksittäisen kuvan pienentäminen
Käynnistä IrfanView

Avaa kuva
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Jos kuva ”ei näy” kokonaan, niin voit pienentää/laajentaa kuva-aluetta + ja – painikkeilla
Tarvittaessa rajaa ”kuvan päältä haluttu alue” hiiren avulla:

Kun alue on rajattu, niin kopioi valittu alue: Edit – Copy ( tai ctrl+c) -toiminnolla
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Luo uusi kuva: Image – Create new (empty) image… Shift+N

ohjelma kyselee kuvan kokoa, mutta tämän voi kuitata painamalla OK

Tuloksena syntyy ”jonkin kokoinen musta kuva”
Liitä kopioitu kuva: Edit – Paste (Ctrl+V)
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4. Kuvan tallentaminen
Kuvan voi tallentaa useilla vaihtoehdoilla

4.1 Tallentaminen täysikokoisena (parhaalla laadulla)
Kun kuva tallennetaan täysikokoisena, se säilyy tulostus- ja suurennuskelpoisena Toiminta:
-

File – Save as…

-

anna kuvalle nimi ja valitse tallennuksen laatu 100
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4.2 Tallentaminen ”Nettikokoisena”
Kuva pienennetään ja tallennetaan uudella nimellä. Tällöin kuva kuitenkin on riittävän hyvä
ruudulta katseltavaksi, mutta sen koko kilotavuina on huomattavasti pienempi ja täten
nopeampi lähettää ja ladata netissä.
Toiminta:
a. pienennä kuva
Image – Resize/Resample
pienennä esim. 40 prosenttiin alkuperäisestä

b. tallenna kuva: File – Save as… anna kuvalle nimi ja
valitse tallennuksen laatu esim. n. 50

Esimerkkikuvien koot:
Alkuperäinen rajaamaton

6 781 kt

Rajattu täysilaatuinen

4 052 kt

Rajattu –pienennetty 40 % täysilaatuinen
Rajattu – pienennetty 40% tallennuslaatu 50

988 kt
57 kt
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IrfanView –ohjelman lataaminen
Ohjelman saa ladattua sivuilta: http://www.irfanview.com/
Asennuksen vaiheet:
1.

Lataa asennuspaketti omalle tietokoneellesi.

2.

Käynnistä asennusohjelma

Muuta asetukset alla olevan mukaiseksi eli:
-

.. Thumbnails –ruksi pois

-

ja valitse ”For all users”

Irfan-asennus saattaa näyttää uusimman version ominaisuudet… paina seuraava:

valitse laajennukset (ei välttämättömiä, mutta näitä saattaa joskus tarvita):
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-

JPG/JPEG/JPE ja

-

RAW

.. seuraava
… nämä ohjelmat yrittävät aina tuoda mukana jotain lisäjuttuja, joten:
- ota ruksi pois kohdasta ”Install the Amazon 1Button App” ja/tai muista vastaavista
“ylimääräisistä” jutuista, jos et halua niitä asennettavan

8
15.10.2015

Asennus on valmis

