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Puheenjohtajalta

Valokuvaaminen on muuttanut muotoaan viimeisten vuosikymmenten
aikana valtavasti. Meillä on jo kokonainen sukupolvi, joka ei välttämättä
ole nähnyt filmirullaa, saati ottanut kuvia filmikameralla. Kamerapuhelinten kehitys on mahdollistanut sen, että lähes jokaisella on aina
mukanaan kamera, jolla voi ikuistaa mieleen painettavat hetket.
Sanotaankin viisaasti, että paras kamera on se, joka on mukana.
Apple on ollut digitaalikameroiden kehityksen etunenässä jo tekniikan
kehityksen alkuajoista lähtien. Toisaalla tässä lehdessä kerromme
Applen ensimmäisestä ”käteen sopivasta” QuickTake-kamerasta.
Kuvanlaatu ja käytettävyys ei silloin ollut vielä kovinkaan kummoista
nykyaikaan verrattuna, mutta kameralla on otettu kuvia mm. erään
yrityksen ensimmäisille verkkosivuille 1990-luvun puolivälissä.
QuickTake kamera ja saman aikakauden Macintosh-tietokone ja
Photoshop-kuvakäsittelyohjelma ovat esillä myös Kuva&Kamera
-messuosastollamme. Tule tutustumaan aikaan, jolloin digitaalinen
kuvankäsittely eli alkuvaiheitaan.
Erään tutkimuksen mukaan yli 90 % henkilöistä, jotka omistavat jonkinlaisen kameran, kuvaavat säännöllisesti. Tällä vuosikymmenellä
muutos on ollut merkittävä. Vielä tämän vuosikymmenen alussa satunnaisesti kuvaavien osuus oli noin 20 %. Samalla, kun kuvaaminen
on yleistynyt, on yleistynyt myös tarve muokata omia otoksia. Messuosastollamme saat myös vinkkejä siihen, miten Mac-tietokoneella
ja Applen Kuvat-ohjelmalla (Photos) voit käsitellä kuviasi helposti.
Lavaesityksissä kerromme yritys- ja some-videoiden tekemisestä
Apple iMovie-ohjelmalla.
Yhdistys on siirtynyt taas uuteen toimintavuoteen. Kutsu vuosikokoukseen on toisaalla tässä lehdessä. Tervetuloa kokoukseen ja
mukaan yhdistyksen toimintaan. Yhdistyksen toiminnan kehittäminen jatkuvasti muuttuvassa tietotekniikan maailmassa on mielenkiintoista. Kaikenlaiselle osaamiselle ja kiinnostukselle löytyy varmasti
paikkansa, joten tervetuloa mukaan toimintaamme. Apple-käyttäjien
yhdistystoiminnalla on myös jo pitkä historia. Pikkuhiljaa voidaan
jo aloittaa valmistelut 30-vuotisjuhlallisuuksiin. Se on jo ihan kunnioitettava ikä tämän alan käyttäjäkerholle. Siitä on hyvä ponnistaa
toiselle 30-vuotisjaksolle.
Tule tapaamaan meitä Kuva&Kamera -messuille osastolle 5a58.
Kalervo Massinen
puheenjohtaja
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JOKO ADOBEN VALTA KAATUU?

Publisher täydentää Affinityn
kattauksen varteenotettavaksi
suunnittelupaketiksi
Adoben Creative Cloud -sovelluspaketti on monipuolinen, mutta kallis varsinkin harrastelijalle ja sivutoimiselle tekijöille. Erityisesti monisivuiseen taittoon on tähän asti ollut vaikea löytää järkevää ja
edullista sovellusta InDesignin tilalle. Affinity Photo ja Designer -sovelluksistaan tuttu Serif julkaisee
tänä keväänä Affinity Publisher -julkaisuohjelman,
joka täydentää paketin vihdoin kilpailukykyiseksi.
Illustratorin kanssa kilpaileva Designer oli Affinityn
ensimmäinen sovellus, ja vaikka se julkaistiin aluksi vain Macille, edullisen hinnan ja kattavien ominaisuuksiensa ansiosta se niitti nopeasti suosiota.
Eikä aikaakaan kun kuvankäsittelysovellus Photo
ja pc-versiot seurasivat perässä. Kelvollisia kuvan-

käsittely- ja vektorigrafiikkasoftia oli toki jo ennenkin tarjolla, mutta Affinityn tasavarma suoritus pääsyn kärkisijoille. Monisivuisessa taitossa InDesign
on kuitenkin pitänyt vuosikaudet kirkkainta kruunua.
Quarkiin (nykyään QuarkXPress) en ole törmännyt
opiskeluajan jälkeen ja Microsoft Publisherista ei
ole Mac-versiota.
HYVÄÄ HALVALLA?
Affinity Photo ja Designer maksavat 54,99 euroa
kappale. Eli siis vain noin saman verran kuin Adoben
paketti kuukaudessa. Oletettavasti Publisher tulee
olemaan saman hintainen. Hintataso on mukava
harrastajallekin ja sovellukset saa pitää ikuisesti.
Toki jonain päivänä
niidenkin tuki varmasti loppuu, mutta Adoben hinnoitteluun nähden sen
kyllä kestää.
Halvasta hinnasta
huolimatta ohjelmien ominaisuudet ovat kattavat

Affinity Publisher on
vielä betatestausvaiheessa.
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Designer oli Affinity-perheen ensimmäinen sovellus.

ja käytettävyys hyvä. Esimerkiksi Photossa on oivallettu, että fotarin ”liikaa kaikkea kaikkialla” suunnittelufilosofia ei ole hyvä juttu, ominaisuudet on
jaettu eri työtiloihin. Ohjelmat on myös suunniteltu
toimimaan hyvin yhteen. Ja toisin kuin monet ammattilaisohjelmistot, Affinityn sovellukset eivät ole
mitenkään erityisen raskaita.

kä vielä löytyvät, mutta toimiva värienhallinta loistaa usein poissaolollaan. Varsinkin vaativammissa
painotuotteissa olisi hyvä olla tarkkana asetusten
kanssa. Affinityn sovelluksista löytyy kuitenkin kelpo cmyk-työnkulku.

AMMATTIMAINEN PAINOPUOLI

Uusien ohjelmien pariin ei onneksi tarvitse lähteä
ihan sokkona. Sekä Photosta, että Designeristä on
tarjolla kokeiluversiot, tosin ne löytääkseen voi joutua käyttämään Googlea. Publisher ei ole ihan vielä valmis, mutta sitäkin pääsee kokeilemaan betaversiona. Nettisivulla on tarjolla runsaasti erilaisia
opetusvideoita ja saatavilla on myös oikein painetut
opaskirjat Designerille ja Photolle.

ILMAINEN KOKEILU

Monien halvempien sovellusten kompastuskivi on
usein painopuolen ominaisuudet. Leikkuumerkit eh-

Yleisesti ottaen Affinityn sovellusperhe tuo ammattimaiset työkalut kaikkien saataville. Toki samanlaista

Affinity Photon Delevelop Persona -työtila
vastaa Adoben Camera Raw -filtteriä.
appleusers.fi 					
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valtavaa ominaisuuksien kirjoa ei ole tarjolla mitä Adoben ohjelmistoissa, mutta harva hallitsee tai edes tarvitsee niitä kaikkia. Toistaiseksi olen kaipaillut ainoastaan
optista merkkivälistystä testatessani Publisherin betaa.
Hommat hoituvat varmasti näillä sovelluksilla. Itselläni
on vielä toistaiseksi käytössä Adoben CC, mutta se hetki
kun joudun luopumaan siitä on jo ovella ja Affinityn sovellukset ovat parhaillaan testattavana.
Uskoisin myös, että Publisher taikoo ehkä vielä hetkeksi henkeä harrastejulkaisujen tekoon kun halpojen digitulosteiden lisäksi on saatavilla käypä sovellus järkihintaan. Tätä on odotettu! ◼
Kirjoittajalla on lähes 10 vuoden kokemus erilaisista taitto- ja muista graafisen alan töistä.
VILLE LAASONEN

Kotisivu:

affinity.serif.com
InDesignin käyttäjä tuntee olonsa nopeasti kotoisaksi Publisherin parissa.

Affinity Photo sopii myös digitaaliseen maalaamiseen.
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SPORT
OUTDOOR
GOLF
FILLARI
KUVA&KAMERA
HELSINKI HORSE FAIR

kuva&
kamera

15.–17.3.2019 Messukeskus Helsinki

VALO- JA VIDEOKUVAUS | LUENNOT | TIETOTEKNIIKKA |
VALOKUVANÄYTTELYT | KUVATUOTTEET JA -PALVELUT | TULOSTUs |
KUVANKÄSITTELY | TUBETUS | SOME | MOBIILIKUVAUS

Kaikki kuvaavat Kuva & Kamera -messuilla Messukeskuksessa!
Löydät tapahtumasta uutuustuotteita, kuulet ajankohtaisia luentoja, bongaat
näyttäviä kuvia sekä tietysti kevään kovimmat messutarjoukset. Uutuutena inspiroivaa
ohjelmaa myös video- ja mobiilikuvauksesta kiinnostuneille sekä tubettajille!
Avoinna: Pe klo 12–17* (GoExpo klo 12–20), la klo 10–18, su klo 10–17, *ammattilaisille pe klo 9–12.
Liput edullisemmin 16/10/36 € verkkokaupasta, kun ostat ne viimeistään 14.3.,
shop.messukeskus.com. Tapahtuman aikana verkkokaupasta ja ovelta 19/12/39 €.
Alle 12-vuotiaat vain huoltajan seurassa.

Katso uudistuneiden messujen ohjelma ja näytteilleasettajat osoitteesta kuvamessut.com

ATK-opetuksesta

media- ja painoviestinnän
koulutukseen

D

esktop Publishingin yleistyminen toi mukanaan myös tarpeen aivan uudentyyppiseen koulutukseen myös graafisella alalla.
Perinteisessä käsityöammatissa ei tietotekniikan osuus vielä 1980-luvun lopulla ollut merkittävää. Esimerkiksi latojan piti osata kirjoittaa tekstiä käsikirjoituksen mukaisesti ladontajärjestelmään.
Tietämyksenä itse laitteiston ominaisuuksista ja toiminnoista riitti se, että osasi alustaa levykkeen ja
tallettaa työnsä sille. Ylläpitohenkilöstö ja järjestelmätoimittajat pitivät huolta tekniikan toimivuudesta
ja kehittämisestä. Henkilökohtaisten tietokoneiden
käyttö muutti tilanteen kokonaan. Samaa laitetta voitiinkin käyttää moneen eri tarkoitukseen. Sivunvalmistajalla olikin omassa työasemassaan samanaikaisesti mahdollisuus tekstin ladonnan lisäksi taittaa
teksti valmiiksi sivuksi sekä muokata sivulle tulevia
kuvia ja graafisia elementtejä. Yhteen työvaiheeseen keskittyneen työntekijän työnkuva laajenikin
latojasta tai kuvanvalmistajasta painopinnanvalmistuksen moniosaajaksi.
Tähän haasteeseen myös alan kouluttajien tuli vastata. 1980-luvun lopulla Ammattienedistämislaitos
kalusti ensimmäiset Macintosh- ja PC-mikrotietokoneluokat ja ryhtyi kouluttamaan graafisen alan
työntekijöitä myös uuden tekniikan taitajiksi. Alussa koulutus oli hyvin tekniikkapainotteista. Opiskelijoilla ei ollut enempää teoria kuin käytännönkään
osaamista tietotekniikasta, joten kaikki tuli opetella
käyttöjärjestelmästä sovellusohjelmiin saakka. Opiskelu oli tehtävä mahdolliseksi sekä PC- ja Macintosh-laitteilla sen mukaan kummassa ympäristössä
hän työskenteli. Ei voinut olettaakaan, että työssään
Macintosh-työasemaa käyttävä olisi opiskellut PClaitteella tai päinvastoin. Samoin työssä käytetyt so-

vellusohjelmat poikkesivat toisistaan. PC-käyttäjillä oli
käytössään Ventura Publisher sivuntaitto-ohjelmana
ja Corel Draw grafiikkaohjelmana, Macintosh-ympäristöissä taas käytössä oli PageMaker ja FreeHand.
Myöskään fontit tai tiedostoformaatit eivät olleet yhteensopivia, joten kaikkea piti olla kaksinkertaisesti.
1990-luvun alun graafisen teollisuuden rakennemuutos loi voimakkaan tarpeen myös uusien työtapojen
käyttöönotolle. Onneksi valtiovallan ja ESR:n viisauden seurauksena graafisen alan koulutukseen saatiin
vuosikymmenen puolivälissä laaja rahoitus ja näin
pystyttiin myös työtekijöitä kouluttamaan niihin uusiin
työmenetelmiin, joita murros vaati. Useissa luokissa
koulutettiin aiemmin suppeissa työnkuvissa toimineita
latojia, kuvanvalmistajia, sivuasemoijia, jne. uuteen
laajempaan sivunvalmistajan työnkuvaan. Samalla
aloitettiin graafisen alan ammattitutkintoihin valmistava koulutus sekä tutkintosuoritukset.
Tarvetta kahden käyttöympäristön koulutukselle riitti
vielä pitkälle tälle vuosituhannelle. 2000-luvun alkuvuosina Applen siirtyessä käyttämään Intel-prosessoreita tietokoneissaan, uuden MacOS X-käyttöjärjestelmän ja sen BootCamp-apurin avulla pystyttiin iMac-tietokoneisiin asentamaan sekä Mac- että
Windows-käyttöympäristöt. Samoin käytännön työssä käytettyjen sovellusohjelmien kirjo supistui ja yhtenäistyi. OpenType teki fonteista yhteneväisä molempiin käyttöympäristöihin ja Adoben Creative Suiten (myöhemmin Creative Cloudin) muodostuminen
käytännön standardiksi graafisessa teollisuudessa
takasi sen, että koulutus voi hyvin pitkälti yhtenäistyä. Näin saatiin koulutusta hieman pois teknologiakeskeisyydestä.
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Toimitustyön uudet tekniikat -kurssin osallistujat tutustumassa Macintosh-tietokoneen
ominaisuuksiin ja mahdollisuuksiin. Ammattienedistämislaitos 1986.

Viimeiset vuodet ovat muuttaneet koulutuksen vaatimuksia ja sisältöä taas voimakkaasti. Tämän päivän opiskelija hallitsee jo koulutukseen tullessaan
tietotekniikan käytön ja osaa toimia erilaisissa tietoteknisissä ympäristöissä. Työtehtävien kuva on
myös laajentunut. Painopinnanvalmistajan työnkuva
on muuttunut media- ja painoviestinnän moniosaajaksi. Sivuntaiton lisäksi tulee osata luoda sisältöä
verkkomedioihin ja kuvankäsittelyn ohella pystyttävä luomaan ja muokkaamaan myös liikkuvaa kuvaa. Vaikka graafisella alalla Apple on edelleen hyvin
yleinen käyttöympäristö, on tarvittavan osaamisen
laajentuminen häivyttänyt käyttöympäristöjen välisen kuilun. Osaaminen ei voi enää olla rajoittunutta tiettyyn laite- tai käyttöympäristöön, vaan on hallittava työhön liittyvät tehtävät niillä välineillä, jotka
kuhunkin tilanteeseen parhaiten sopivat ja ovat siihen käytettävissä. ◼

TIESITKÖ?
22.1.1984 Apple julkaisee Macintoshtietokoneen, joka tunnettiin pian nimellä Macintosh 128K. Tietokoneen mukana
toimitettiin kaksi graafista käyttöliittymää
hyväksikäyttävää ohjelmaa, MacWrite ja
MacPaint. Tietokoneen hinta oli 2495 $.
Malli päivitettiin 512 kB:n keskusmuisilla
toimivaan versioon vuonna 1985.
10.1.1986 Apple julkaisi toisen Macintosh-sarjan tietokoneen nimeltä Macintosh
Plus. 2600 $ maksanut laite sisälsi 1 MB:n
keskusmuistin, 800 kB:n levykeaseman
ja SCSI-liitännän, jonka avulla koneeseen
saattoi kytkeä kovalevyjä ja muita lisälaitteita.

KALERVO MASSINEN

appleusers.fi 					
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VANHAT MACINTOSH-TIETOKONEET • OSA 4.

QuickTake 150
– aikansa ”digikamera”

Sen sijaan, että esittelisin vanhoihin Mac-tietokoneiden nykyaikaisia apuvälineitä, tämänkertainen
artikkelini käsittelee aiheesta erottuvaa laitetta, 90-luvun ihmettä: digikameraa. Yhdistys sai kokoelmiinsa äskettäin mielenkiintoisen palan Apple-historiaa:
QuickTake 150 -digitaalikameran.
Hassua kyllä, mutta tämä aikansa digikamera muistuttaa eittämättä mielestäni minikokoista videoprojektoria kuin perinteistä digipokkarikameraa. QuickTake 150:n tekniikkaan perehtyessäni on ollut huimaa
huomata, miten paljon kolmessa vuosikymmenessä
digikuvaus on kehittynyt!
QuickTake-kameralla pystyy kyllä valokuvaamaan,
mutta toiminnallisesti se on hyvin kömpelöä – mutta sitäkin jännempää. Nykydigikameroihin tuttuun
tapaan tässä kyseisessä kameramallissa ei ole kuvanäyttöä, mistä katsoisi otettuja kuvia jälkikäteen!
Kamerasta tosin löytyy tosin pienehkö neliönmuo-

toinen toiminnallinen nestekidenäyttö, josta näkee
vain otettujen kuvien määrän sekä yksinkertaisia
toimintoja, mm. salaman kytkemisen päälle ja pois.
Kuvien poistoon löytyy oma erillinen painike, jota pitää painaa neulalla, teräväkärkisellä esineellä, jolloin
muistista häviävät kaikki kuvat. Kameran muistiin
mahtuu noin 18 kuvaa.
Kyseinen QuickTake 150 julkaistiin vuonna 1995.
Laitesarjan ensimmäinen versio lanseerattiin vuotta
aikaisemmin, nimeltään QuickTake 100. Myöhemmin julkaistiin myös QuickTake 200 kameramalli, johon digikamerakokeilut päättyivätkin hieman ennen
Steve Jobsin paluuta takaisin Applelle.
Jobsin jatkokaudella alkoikin Applen tuoteportfolion
karsiminen rankalla kädellä. Kyseiset digikamerat,
skannerit, Newton PDA-laitteet sekä muut erikoisemmat oheislaitteet saivat väistyä valikoimasta. Samalla
yksinkertaistettiin Mac-tietokoneperhe. Jäljelle jäivät
iMacit, iBookit ja Power Macit. Myöhemmin tietysti tulivat tuoteperheeseen innovatiiviset menestyjät
iPod, iPhone ja iPad.
Applea voidaankin pitää melkoisena tuotekokeilijana
90-luvulla mitä erikoisimpien laitteiden osalta, mikä
meinasikin koitua yhtiön kohtaloksi, kunnes omasta yhtiöstään kertaalleen potkut saanut Jobs palasi
johtomaan yhtiötä yhdeksi menestyneimmäksi yritykseksi koko IT-alan historiassa.
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QuickTake 150
julkaistiin vuonna 1995.

lista siirtää tästä kamerasta otetut kuvat, niin että
nämä kameralla otetut kuvat olisivat katsottavissa
esimerkiksi uudemmalla tietokoneella? Suoranaisesti ei mitenkään!

PALANEN DIGIKUVAUKSEN HISTORIAA
Digikuvaus on muuttunut huikeasti, puhumattakaan
koko valokuvausalasta. Erityisesti 90-lukua voidaankin pitää tietotekniikan kehityksessä erittäin mielenkiintoisena aikakautena, mm. Sony, Kodak, Fuji sekä
Nikon kilpailivat digikuvauksen ensiaskelista. Tätä
ajanjaksoa voidaan pitää myös erittäin kokeellisena. Tämä on erityisesti havaittavissa valokuvauspuolella, jolloin kehitettiin mm. Photoshop-kuvankäsittelyohjelma, joka vakiintuikin ammattikäyttöön.
Pikselimäärän noustessa sekä kehittyneiden kamerakennojen ansiosta valokuvaus oli siirtynyt täysin
digiaikaan 2000-luvulta lähtien.

Nimittäin QuickTake-kamerat vaativat aikansa tietokoneen kuvien avaamiseen. Kamerasta puuttuu
USB-liitäntä, eikä QuickTake 100/150 -kameroissa
ole erillistä muistikorttipaikkaa edes.
QuickTaken kuvat ovat siirrettävissä ainoastaan sarjaportin kautta. Sen liitin on Macintosheista tuttu pyöreä Mini-DIN 8.
Tosin QuickTake 150 -kuvat pystyisi periaatteessa
myös siirtämään PC:lle tähän sopivalla adapterilla ja
ohjelmalla sarjaporttiväylää pitkin. Kuvansiirtotoimenpidettä varten olin valjastanut käyttöön yhdistyksen
museokokoelmista löytyvän Power Macintosh 7600
-ammattikoneen. QuickTaken kameran mukana tulleilla ajuri- ja ohjelmistolevykkeiden avulla kameran
kuvat sain lopulta ladattua tietokoneelle.

TEKNISIÄ HAASTEITA KUVIEN SIIRTÄMISEN
JA KATSELUN OSALTA
Nykytasoon nähden tätä QuickTakea voisi pitää
eräänlaisena digikameroiden ”retro-Polaroidina”.
Toisin kuin Polaroid-kameroissa, josta kuvan saa
fyysisesti ulos nähtäville hetken päästä kuvaoton
jälkeen, QuickTake-kameran kuvat pitää osata siirtää kameran sisäisestä muistista talteen. Tässä tullaankin haasteellisimpaan asiaan: Miten on mahdolappleusers.fi 					

Kuvien siirto QuickTakesta työpöydälle ilmestyneestä ”kamerakuvakkeesta” oli jokseenkin nykyaikai11
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tusasu) versionumeroilla 2.5 sekä hieman uudemmillakin Photoshop-versioilla.
Myöhemmin PICT-formaatista muutetut JPG-kuvat
pystyi siirtämään HD-levykkeiden ja/tai levykuvien
(imagen) avulla uudelle Mac-tietokoneelle. Jälkikäteen huomasin myös, että PICT-kuvien siirto suoraan uusille tietokoneille ei suoranaisesti toiminut.

sen tuttua. Mutta miten tästä eteenpäin? Tarkoitus
oli saada kuvat avautumaan myös uusilla Maceilla. Tämä ei ollutkaan niin suoraviivaista kuin osasin
ensin olettaa… QuickTake 150 tallensi kuvat nimittäin Applen omalla PICT-formaatilla totutun JPGformaatin sijaan.
Tätä varten kameran mukana toimitettiin Apple PhotoShare -ohjelma kuvien käsittelyä varten. Tosin kokemuksesta huomasin, että kyseinen kuvaohjelma
oli mielestäni hyvin epävakaa ja useimmiten tämä
kyseinen ohjelma kaatoi koko tietokoneen tyystin.
Toinen vaihtoehto oli avata kameran luomat PICTkuvat suoraan tuon ajan Photoshop-ohjelmaan. Kuvat avautuivatkin kiltisti PhotoShopin (Huom. kirjoi-

Nykyjärjestelmät, mm. MacOS / Mac OS X -käyttöjärjestelmien eri versiot, eivät enää tukeneet vanhempia Apple PICT-formaatteja mitenkään. Myöskään viimeisin Photoshop CC -versio ymmärtänyt
enää avata näitä kuvaformaatteja yhteensopivuusongelman sekä puuttuvan PICT-laajennuksen takia.
Onneksi formaatin konvertoimiseen löytyikin erittäin
monipuolinen ja oiva saksalainen ”Graphic Converter” -ohjelma. Tällä ohjelmalla PICT-kuvat sai käännettyä lennossa JPG-kuviksi.
Laskin että koko kuvausprosessin saattaminen katseluvaiheeseen vaati ainakin 3-4 vaihetta ennen kuin
kameralla otettuja kuvia pystyi katsomaan omalta
MacBook Pro -tietokoneeltani – ja lopulta jopa iPhonen näytöltä!
Kuvien laatu oli tietysti mitä erikoisempi! Kamera kykeni taltioimaan vain vaivaiset 0,3 megapikselin kokoisia kuvia. QuickTake 150 -kuvien natiiviresoluutio oli huikeat 640x480 pikseliä. Tämän lisäksi kuvat

Apple QuickTake 150 -esittely messuilla
Apple-käyttäjät ry. esittelee Apple QuickTake 150 -kameraa ja sen
toimintaa ja kuvanlaatua Kuva&Kamera-messuilla Helsingin Messukeskuksessa 15.–17. maaliskuuta messuosastollaan 5a58. Laite on kytkettynä saman aikakauden Apple Macintosh -tietokoneeseen ja siinä kuvia voi
tarkastella saman aikakauden Photoshop-kuvankäsittelyohjelmalla. Esillä
on myös tulostettuja kuvia ja vertailuna kuva samasta kohteesta otettuna
nykyaikaisella Apple iPhone -kamerapuhelimella.
Tervetuloa osastollemme perjantaina 15.3. kello 9– 17, lauantaina 16.3.
kello 10–19 ja sunnuntaina 17.3. kello 10–17.
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olivat todella pehmeitä huolimatta siitä, että lopullisia JPG-kuvia tuli katseltua lähinnä MacBook Pron
Retina-näytöltä. Tietyissä kuvakohdissa kuvat kohisivat melkoisesti, mikä sinänsä ei ollut mikään suuri yllätys minulle. Kuvien värisävyt olivat mielestäni
oudon latteita ja hieman vääristyneitäkin, erityisesti
punaisen värikanavan kohdalla. Oikeastaan voisin
jopa sanoa, että QuickTake-kameralla otetut kuvat
ovat hyvin ”polaroidmaisia”, sellaisia pehmeän pastellinsävyisiä, ollakseen digikuvia 90-luvun tekniikalla!
Lopputulemana voinkin vain todeta, että nykyään on
niin helppoa ottaa valokuvia mm. omalla puhelimella
tai järjestelmäkameralla. Ei siis mikään ihme, että
valokuvaus on lyönyt itsensä läpi, kun kuvaamisesta on tehty niin helppoa nykyään. Jääköön siis tämä QuickTake 150 -kamera museokameraksi. Oiva
retrolaite, jos ei muuta. Tässä digikamerassa kiteytyy kuitenkin palanen Applen historiaa jännästi. ◼︎

Muistathan!

että jäsenrekisterin kautta:
•

voit päivittää omat yhteystietosi

•

saat tietoa voimassa olevista
jäseneduista

•

voit tilata automaattiset viikkoilmoitukset tulevista tapahtumista
ja avoimista laskuista

appleusers.fi/jasenrekisteri
Jos et tiedä käyttäjätunnustasi
jäsenrekisteriin vuonna 2018 tehdyn
uudistuksen jälkeen, ota yhteyttä

yhdistys@appleusers.fi.

ADAM OSZACZKY

Parempaa työpäivää
luoville ja ICT-aloille

LIITY NYT,
SAAT 2 LEFFALIPPUA
LIITTYMISLAHJAKSI!

Voimassa
31.5.2019 asti ja
laita lisätietoihin
leffakamppis.
LIITY:
bit.ly/2CTN75Q

DIGIMAMA ry on digimedian, markkinointiviestinnän, markkinointitutkimuksen, tietoalan, pelialan sekä muotoilun ja muiden luovien alojen
parissa työskentelevien ammattijärjestö ja edunvalvoja, teetpä töitä sitten
palkkasuhteessa tai yrittäjänä. Olemme Toimihenkilöliitto ERTOn jäsen.

Tässä mainittuna muutamia jäsenetuja:
DigiMaMa tuo turvaa ja tukea työelämään ja varmuutta vaihteleviin tilanteisiin.
• DigiMaMa ajaa etujasi ja välittää sinulle tärkeää alaa koskevaa tietoa.
• Saatavillasi on koulutukset, joissa voit kehittää sekä valmiuksiasi yrittäjänä
että omaa ammattikompetenssiasi.
• Verkostoidut ja saat oikeuden tulla mukaan jäsenille suunnattuihin
DigiMaMan
tapahtumiin.
jäsenenä saan
• Saat käyttöösi edut, alennukset yms. yhteistyökumppaneilta.
koulutuksista

lisää osaamista.

Yrittäjäjäsenyys
19 € kuukaudessa!
Opiskelijajäsenyys
MAKSUTON!

Surinaa
yläilmoissa
Kun tuntuu, että kotiseudun maisemat on kuvattu kaikkina
vuodenaikoina ja vaikka kuinka moneen kertaan, mikä neuvoksi?
Lähdetään lennolle ja kuvataan samat maisemat uudesta
näkövinkkelistä.

P

erinteisesti ilmakuvaus on ollut vaikeaa,
kallista ja siihen on ollut harvalla harrastajalla mahdollisuus. Pienet, kauko-ohjattavat nelikopterit eli dronet ovat kuitenkin
tuoneet tämän kuvauksen lajin entistä useamman
ulottuville, monipuolisempana kuin koskaan. Nyt jo
tuhannen euron molemmin puolin saa itselleen laitteen, jonka lennätys ei ole rakettitiedettä, ja kuvanlaatukin alkaa olla kilpailukykyinen maakameroiden
kanssa. Byrokratian ja maksujen kanssakaan ei tarvitse harrastelijan Suomessa toistaiseksi tuskailla.
Olen itse tutustunut alkuvuoden aikana DJI Phantom 4 Pro:hon, ja opetellut sen avulla dronen lennättämisen ja sillä kuvaamisen alusta alkaen. Tämä
teksti on siis hiljattain aloittaneen harrastajan näkökulma aiheeseen.
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Lentokorkeus
kuvassa 75 metriä.

appleusers.fi

NOUSTAAN POTKUREILLE
Lentoonlähtö on oma pieni rituaalinsa Phantomin
kanssa. Kiinnitetään potkurit, asennetaan akku pesäänsä, poistetaan kameran suojukset, sekä yhdistetään vielä puhelin tai tabletti ohjaimeen – DJI Go 4
-sovelluksen kautta tehdään kaikki lentoon ja kuvaukseen liittyvät asetukset, tarkastellaan lentotietoja
sekä tietysti katsotaan kameran lähettämää kuvaa.
Kun drone on löytänyt GPS-satelliitit, se on valmis
lentoon. Moottorit käyntiin ja matkaan!

Useimmissa droneissa on myös erilaisia kuvausliikkeitä helpottavia ja esimerkiksi automaattisesti
liikkuvaa kohdetta seuraavia ohjelmia, jotka ovat
kokeilemisen arvoisia. Automaattiohjelmien kanssa
täytyy kuitenkin olla valmiina puuttumaan nopeasti
peliin, koska anturit eivät havaitse kaikkia esteitä.
Itse olen tavannut yhdistellä kuvausmuotoja lennoilla: mielessäni saattaa olla useampia kohteita, joista
haluan ottaa stillkuvia, joten fiilistelen välimatkat kuvaamalla videota ja treenaamalla lentämistä.

Kuvaaminen onnistuu pakkasellakin, mutta dronen
akut täytyy pitää lämpimässä aina lentoonlähtöön
asti. Pakkasen puolelle jäähtyneellä akulla drone ei
välttämättä suostu nousemaan ilmaan ensinkään, ja
kylmässä lentoaika jää muutenkin nimellisestä vajaasta puolesta tunnista. Enemmän lentoaikaa ovat
toistaiseksi rajoittaneet pilotin nopeasti kylmettyvät
sormet, koska paksuilla talvihanskoilla herkkiin ohjaustatteihin ei oikein saa tuntumaa.

MAHDOLLISUUKSIEN ILMA

Ohjaamisen helppous yllättää: perusasiat oppii jo
muutamassa minuutissa. Toisella ohjaustatilla dronea liikutellaan vaakasuunnassa, toisella pystysuunnassa sekä pyöritetään. Kameran kulman kääntämiseen on vielä oma rullansa. Kun mihinkään ei
kosketa, laite pysyttelee paikoillaan ilmassa GPS:n
ja anturiensa avulla, joten voidaan rauhassa miettiä
seuraavaa siirtoa ja ottaa kuvia.

Ainakin minä koin aluksi runsaudenpulaa ilmasta auenneista uusista maisemista ja kuvausmahdollisuuksista. Mihin menisi, mitä katsoisi? Kannattaa vaikkapa keksiä itselleen jokin pieni leikkimielinen projekti,
jonka puitteissa voi hieman suunnitella, mitä kuvaa
ja miten. Itse päätin tehdä lyhytelokuvan kotikyläni
maisemista, mutta kun huomasin, miten hyviä valokuvia Phantomilla saa, olen keskittynyt stillkuvauspuoleen paljon enemmän kuin ensialkuun ajattelin.

MONENLAISTA KUVAA

Vielä en ole kesää kokenut dronen kanssa, joten
kannattanee kysyä uudelleen puolen vuoden päästä, mitkä ovat olleet ne sykähdyttävimmät näkymät.

Dronea voi käyttää sekä still- että videokuvaamiseen, mikä vaikuttaa siihen, miten sitä lennetään.
Stillkuvauksessa riittää, että drone paiskataan taivaalle haluttuun kohtaan, suunnataan kohteeseensa ja otetaan kuva.

Phantom-pilotin
komentokeskus
varustettuna
piskuisella iPhone SE:llä.

Videokuvauksessa taas tärkeintä on se matka, ei
määränpää. Pelkkä suoraan eteenpäin lentäminen
näyttää harvoin kovin kiinnostavalta, joten käsiohjauksessa tarvitaan hieman sorminäppäryyttä hallitsemaan useampia ohjausliikkeitä samanaikaisesti,
jotta drone saadaan esimerkiksi kaartamaan tyylikkäästi. Tavoitteena on elokuvista ja luonto-ohjelmista tuttu pehmeä mutta dramaattinen liike. Harjoitus
tekee tässäkin mestarin.
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Tällä hetkellä olen suorastaan haltioitunut talvisista
metsistä, ja tylsänharmaan päivän tasainen valo, joka ei yleensä maassa jaksa innostaa, on ollut yllättävän toimiva niiden taltiointiin pehmeine varjoineen.
Pimeän aikaankin kuvaamista kannattaa rohkeasti
kokeilla, sillä se ei ole niin vaikeaa kuin luulisi. Dronessa on gimbaali, jonka avulla se vakauttaa kameransa, ja tämä toimii hämmästyttävän hyvin: teräviä
kuvia voi ottaa jopa useamman sekunnin valotusajoilla. Ihmeisiin kovaa ja puuskittaista tuulta vastaan vakautus ei tietenkään pysty.
Tärkeintä on pitää mielikuvitus ja kokeilunhalu mukana. Drone on käytännössä vain leijuva kamera,
joka menee sinne, minne isolla helikopterilla ei pääse. Ei siis kannata rajoittua pelkästään sieltä sadan
metrin korkeudesta otettuihin kuviin. Termi location
scouting saa dronen kanssa aivan uuden ulottuvuuden: jokainen lento on tutkimusmatka!
SALAKAVALA INNOSTUS
En etukäteen kuvitellut kiinnostuvani dronekuvauksesta sen kummemmin, mutta mahdollisuus kokeilla Phantom 4 Pro:ta herätti lyhyessä ajassa salakavalasti innostukseni. Nyt täytyy myöntää, että
olen koukussa, ja näkisinkin mielelläni dronen muodostuvan itselleni samantyyppiseksi mukana kulkevaksi kuvausvälineeksi kuin järjestelmäkamerakin

Vinkkejä kuvaamiseen
• Leikittele kuvakulmilla ja sommittelulla. Katso viistosti etäältä tai vaikka
suoraan yläpuolelta, matalalta tai
korkealta. Anna mennä surrealismiksi!
• Kokeile erilaisia valo-olosuhteita.
Maassa tylsältä näyttävä valo
saattaa näyttää ilmassa upealta.
• Tutustu kameran ominaisuuksiin ja
käsisäätöihin, jotta saat mieleisiäsi
kuvia joka tilanteessa. Kameraa voi
käyttää myös dronen ollessa maassa.
• Ota valokuvat aina raakaformaatissa,
jos mahdollista, koska niissä on paremmat jälkikäsittelymahdollisuudet.
• YouTube on verraton dronekuvaamisen ja -lennätyksen inspiraatioarkisto,
etenkin videosta kiinnostuneille.

Valotusasetukset: 1,0 s, ƒ/5,6, ISO
400. Lentokorkeus noin 115 metriä.

Lentokorkeudet 110 metriä
(vasemmalla) ja 90 metriä
(alla).

Lennätä turvallisesti
• Tutustu Droneinfo-palvelussa lennättämisen määräyksiin.
• Tarkista esim. Dronekartta-palvelusta,
saatko lennättää ja kuvata alueellasi
vapaasti juuri nyt. Tallenna lentokorkeusrajoitus droneesi.

on. Phantom muistuttaa kuljetuslaatikossaan keskikokoista kylmälaukkua, eikä sitä siksi tule otettua
kaikkialle mukaan, joten joka paikan droneksi sopisi
paremmin vaikkapa jokin DJI:n Mavic-sarjalaisista.
Ne sujahtavat kokoontaitettuina kätevästi reppuun.

• Valitse tukikohdaksi tasainen, esteetön
paikka, jossa ei ole lähettyvillä muita
ihmisiä. Etenkin alkuun tarvitset paljon
tilaa, jotta voit tutustua droneesi.
• Pidä näköyhteys droneen ja ole selvillä
siitä, mitä sen alla ja ympärillä on.
Kameran välityksellä et näe kaikkea.
Ota mukaan tähystäjä!

On kiinnostavaa nähdä, miten dronekuvaus lajina
kehittyy seuraavien vuosien aikana. Nyt eletään nousukautta – ilmakuvat Instagram-syötteissä ovat vielä
eksotiikkaa, mutta hyvät dronet alkavat olla edullisia ja helppoja omaksua kenelle tahansa. Onko kyseessä hetken hapatus, joka menee ohi muutamassa vuodessa (kuka muistaa selfiekepit?), vai ovatko
lentävät kamerat tulleet jäädäkseen? ◼︎

• Järki käteen, noudata hyvää makua ja
kunnioita yksityisyyttä, kun lennätät.
Älä ole ääliö. Käytöksellämme vaikutamme muiden ihmisten asenteisiin
sekä lainsäädännön kehitykseen.
droneinfo.fi

dronekartta.fi

TUOMAS HÄMÄLÄINEN
appleusers.fi 					
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Tervetuloa Apple-käyttäjät ry:n
sääntömääräiseen vuosikokoukseen!
Aika: Lauantai 6.4.2019 klo 12.00
Paikka: Keskustakirjasto Oodi,
Ryhmätila 8, Töölönlahdenkatu 4,
00100 Helsinki

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1.
2.
3.
4.
5.

Kokouksen avaus

Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri,
kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa
kaksi ääntenlaskijaa

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto

6.
7.
8.
9.

Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja
vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
ja muille vastuuvelvollisille
Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tuloja
menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruus
Valitaan hallitus 4 §:n mukaan

Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja
varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi
tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa

10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut
asiat
11. Kokouksen päättäminen

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin
asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi on hänen otettava yhteyttä 15.3.2019 mennessä osoitteeseen yhdistys@appleusers.fi.

Jäsenedut

Yhteistyökumppaneiden
tarjoamat edut

Homppuhotelli

DIGIMAMA RY

Webhotelli esimerkiksi nettisivuillesi. Levytila
1 Gt/jäsen. appleusers.fi/homppuhotelli

Jäsenenä saat osallistua DigiMaMan järjestämiin
koulutuksiin jäsenhinnalla. digimama.fi

Kurssit ja workshopit

CORELLIA HELSINKI OY
Jäsenetuna saat –20 % koulutuksista. corellia.fi

Kurssit jäsenetuhintaan 70 €/kurssi.
Workshopit ovat jäsenille pääosin ilmaisia.
appleusers.fi/tapahtumat

Jäsentapaamiset
Jäsentapaamiset ovat maksuttomia tapahtumia
yhdistyksen jäsenille.

Apple-käyttäjät-lehti
Apple-käyttäjiä kiinnostavia artikkeleita sekä tietoa
kursseista ja tapahtumista. Lehti ilmestyy 1–2
kertaa vuodessa. appleusers.fi/jasenlehti

M.A.D.
Jäsenetuna saat –10 % M.A.D.:in itse tuottamista
koulutuksista. mad.fi

Jäseneksi liittyminen
Henkilöjäsenmaksu on 35 €/12 kk, ja
kannatusjäsenmaksu 250 €/12 kk.
Liity osoitteessa appleusers.fi/liity

Apple-käyttäjät -lehti ◼ 1/2019 ◼ 27. vuosikerta						
18

appleusers.fi

-opiskelijaetuna

-10%
iPhonen näytön
vaihdosta

-50%

Apple -tietokoneen
puhdistuksesta

Alennukset saat mcarelta Frank -opiskelijakorttia tai
-mobiilisovellusta näyttämällä. Laitetta postitettaessa mainitse
opiskelija-alennuksesta ja laita mukaan kuva opiskelijakortistasi.
Opiskelijaedut ovat voimassa 1.2. - 30.4.2019

 Authorised Service Provider | www.mcare.fi

Lähettäjä Apple-käyttäjät ry,
PL 75, 00101 HKI

D051

KURSSIT • KEVÄT 2019
La 23.3.

WordPress-peruskurssi, Helsinki

La 30.3.

Final Cut Pro -kurssi

		

Helsinki

		

(DigiMaMan kanssa yhteistyössä),

La 6.4.

Käytä Maciasi sujuvasti -kurssi,

La 13.4.

Lightroom Classic CC -peruskurssi,

		

		

Kurssien
jäsenetuhinta

70 €/kurssi

Helsinki

Helsinki

•

Lisää tietoa

Muista myös!

15.–17.3.2019 Kuva&Kamera
2019 -messut.
Olemme osastolla

5a58.

appleusers.fi

tapahtumista saat
tapahtumakalenterissa
appleusers.fi/tapahtumat

•

Ehdota kurssia!
Voit ehdottaa kursseja ja
workshoppeja lähettämällä
postia nettiosoitteessa
appleusers.fi/otayhteytta

hopeinenomena.fi

