VAPAA AIHE
Kysymykset

SELAIMEN SUOSIKKIEN SIIRTÄMINEN
Selaimissa on toiminto jolla suosikit (Bookmark)
voi viedä (export) ja tuoda (import)
 Usein asennettava selain kysyy suosikkien
tuomisesta ensimmäisen käynnistyksen
yhteydessä


SELAIMET
o

o

o

o

Mozilla Firefox: Bookmarks->Organize bookmarks>File->Export, ja sitten kun halutaan saada bookmark:it
käyttöön tiedostosta niin vastaavasti valitaan import.
Google Chrome: Katso ohjeet (sekä tuominen että
vieminen) osoitteesta chromen ohjeet
Internet Explorer: Katso ohjeet (sekä tuominen että
vieminen) osoitteesta IE:n ohjeet
Opera: File->export->opera bookmarks. Operan
kirjanmerkit löytyvät Operan kansiosta tiedostosta
nimeltään Opera6.adr

SÄHKÖPOSTIKYSYMYKSET
Sähköpostiin tuli muutamia kysymyksiä, joita
käsittelen seuraavassa
1. Miten saan valokuvat siirrettyä tietokoneelle?
Valokuvien siirtoa varten on kameran mukana yleensä johto ja ohjelma. Kamerassa voi olla myös muistikortti. Siirto tai kopiointi valmistellaan
luomalla ja valitsemalla kohdehakemisto, minne tiedostot halutaan sijoittaa tietokoneella.
Siirtotavat:
1. Kaapeli asennetaan tietokoneen ja kameran väliin ja sen avulla siirtämistä varten tarvitaan ohjelma. Kameroiden mukana ei toimiteta aina
samanlaista ohjelmaa, mutta periaatteena on valita siirrettävät tai kopioitavat kuvat kamerasta ja sitten hakemisto, johon kuvat siirretään tai
kopioidaan.
2. Muistikortin avulla voi siirtää/kopioida, jos tietokoneesta löytyy sopiva korttipaikka (muistikortin lukija). Muistikortilla oleva sisältö näkyy
tietokoneessa tiedostoina. Siirto/kopiointi tapahtuu valitsemalla tiedosto (tai useampia) ja vetämällä tiedostot uuteen hakemistoon TAI
vetäminen voidaan korvata hakemistosta Muokkaa löytyvällä toiminnolla Kopioi. Jos hakemistoa ei ole vielä olemassa, täytyy sellainen luoda.
Kummassakin siirtotavassa siis käsitellään tiedostoja.
Facebookiin kuvien sijoittaminen käy valitsemalla vasemmasta laidasta kohta Kuvat ja sitten painike Lisää kuvia. Albumille annetaan nimi ja
sille voidaan kirjoittaa tarkempia kuvauksia. Sitten valitaan sopivat kuvat albumiin valinnalla Valitse ladattavat kuvat ja Lisää kuvia.
Valintaikkunassa voi valita useita kuvia.
Kuvien siirtonopeuteen vaikuttaa kolme asiaa:
1. Käytettävä siirtotapa
kaapelin kautta kamerasta tietokoneeseen on hidas verrattuna suoraan muistikortilta siirtämiseen
2. Internetyhteyden nopeus
mitä nopeampi yhteys on, sitä nopeammin kuvat siirtyvät Facebookiin
3. Kuvien koko
- nykyiset kamerat ottavat isoja kuvia (megapikseliluku on suuri). Mitä isompi luku, sitä hitaampi kuvien siirto palvelimelle.
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2.

Miksi välillä hiirtä pitää painaa kerran ja
välillä 2 kertaa?
Hiiren yhdellä painalluksella valitaan tekstistä linkin, kuvakkeen, valikon tai kuvan osoittama toiminto. Kaksoisklikkauksella
käynnistetään ohjelma.
Eri ohjelmilla voi olla omat tarkoituksensa: esimerkiksi tekstinkäsittelyssä 1 klikkaus siirtää kohdistimen hiiren osoittamaan
paikkaan ja kaksoisklikkauksella valitaan kokonainen sana.
Myös näppäimistön käyttö yhtä aikaa hiiren kanssa antaa klikkauksille erilaisia merkityksiä. Yleisimmät näppäimet ovat ALT,
CTRL ja ALT GR. Myös vaihtonäppäintä (merkitty yleensä nuoli ylös ja sijaitsee näppäimistön kummassakin laidassa) tarvitaan
joskus.
Yhdistelmien merkitykset riippuvat käytettävästä ohjelmasta. Paras opettelukeino on lukea ohjeet.

