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Tilaa Apple-käyttäjien

uutiskirje!

Pysyt parhaiten ajan tasalla tapahtumista,
koulutuksista, uusista jäseneduista ja
tarjouksista sekä muista uutisista.

Tee tilaus osoitteessa appleusers.fi/uutiskirje

PUHEENJOHTAJALTA
Ensimmäiset käytännön kokemukseni Apple-tuotteista olivat tullessani
graafisen teollisuuden palvelukseen 1980-luvun puolivälin jälkeen. Työpöydälleni nostettiin nk. FatMac saatesanoilla ”voisiko tuossa olla jotakin
liiketoiminnan ainesta”. Eihän silloisen Macintoshin pienestä mustavalkonäytöstä ja levykkeeltä toimivasta PageMaker ohjelmasta ollut sivuntaiton
tuotantokäyttöön, mutta muutamaa vuotta myöhemmin tilanne oli jo aivan
toinen.
Nykyään digitalisaatioksi nimetty tekniikan kehitys on muuttanut monia
asioita tavoissamme työskennellä. Aikana ennen internetiä laitteiden ja
ohjelmistojen mukana tuli vähintään yksi tuuman paksuinen painettu ohjekirja ja alan koulutusyritysten lisäksi lähes jokaisella myyntiyrityksellä
oli myös koulutustoimintaa myymilleen tuotteille.
Nyt tilanne onkin sitten kokonaan toinen. Laitteiden mukana tulee postikortin kokoinen paperilappu, jossa on osoite asennusohjeen sisältävälle
internet-sivulle. Lisäksi verkkokauppa hankintakanavana ei paljoa tarjoa
koulutusta, ja neuvontakin keskittyy lähinnä ostamisen avustamiseen, ei
tuotteen käyttöön tai sen valintaan. Käyttäjä on todella yksin ostamansa
tuotteen kanssa ja joutuu itse hakemaan tietoa ja tukea valintaansa.
Apple-käyttäjät ry tuo oman panoksensa tämän haasteen helpottamiseen.
Yhdistyksen ylläpitämät Hopeinen Omena -keskustelufoorumi ja Hopeisen
Omenan Facebook-ryhmä tarjoavat kaikille helposti lähestyttävän keskustelu- ja vertaistietokanavan. Lisäksi yhdistys järjestää koulutustilaisuuksia
jäsenilleen, ja yhdistyksen jäsenillä on mahdollisuus osallistua yhteistyökumppaneiden koulutuksiin edullisilla jäsenhinnoilla. Näistä lisätietoa tämän
lehden sivuilla ja verkko-osoitteessa www.appleusers.fi.
Yhdistys järjestää myös maksuttomia jäsentapaamisia jäsenilleen. Tämän
syksyn osalta olemme tosin kohdanneet haasteita meistä riippumattomista
tahoista johtuen. Helsingin Kirjasto 10, jossa tapaamisia viime aikoina on
järjestetty, suljettiin hieman yllättäen jo syyskuussa, ja uusi kirjasto Oodi
avautuu vasta joulukuussa. Etsimme aktiivisesti uutta paikkaa jäsentapaamisille ja toivomme, että voimme jatkaa niitä taas viimeistään ensi
vuoden alusta. Aiheesta tiedotamme lisää jäsenkirjeessä heti, kun tilanne
selkiytyy. Samoin tavoitteena on koulutuksen laajentaminen enemmän
myös verkkoon, jolloin yhä useampi voisi hyödyntää tarjontaa.
Apple on edelleen yksi kiihtyvän digitalisaation avaintoimijoista. Puhelimet, tietokoneet ja niiden ohjelmistot uusiutuvat edelleen tiheällä syklillä.
Käyttäjäyhdistykselle on tässä murroksessa edelleen paikkansa.
Tule mukaan toimintaan!
Kalervo Massinen
puheenjohtaja
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Huhut Mac minin kuolemasta

mutta maksaisitko
Apple toi Mac minin ja
MacBook Airin tähän
päivään.

mutta suorituskyvyltään riitti peruskäyttäjälle. Mac
mini oli monelle se ensimmäinen puraisu Apple-maailmaan. Tuohon aikaan ei nimittäin ollut vielä tietoakaan esimerkiksi iPhonesta tai iPadista – iPod sen
sijaan oli suosionsa huipulla.

Apple järjesti syksyn toisen julkistustilaisuutensa
lokakuun 30. päivänä New Yorkissa. Tapahtuman
tiedettiin jo etukäteen keskittyvän uuteen iPad Prohon, mutta netin keskustelupalstoilla ja uutissivustoilla pidettiin liki varmana myös Mac-julkistuksia –
ja tottahan toki niitä myös saatiin.

Apple päivitti Mac miniä edellisen kerran neljä vuotta
sitten, mutta edellisestä merkittävämmästä tehonlisäyksestä oli ehtinyt kulua jo kuusi vuotta. Järkyttävän
pitkiä aikoja tietokoneiden kehityksestä puhuttaessa.
Applen toimitusjohtaja Tim Cook kuitenkin vakuutti
taannoin, että Mac mini on tärkeä osa Mac-mallistoa
nyt ja tulevaisuudessa.

Unohdetuiksi luullut budjettimallit Mac mini ja MacBook Air kokivat viimein, ja painotan sanaa viimein,
pitkään kaivatut päivitykset, jotka nostivat ne suorituskyvyltään ja ominaisuuksiltaan nykypäivään –
mutta mihin hintaan?
PALJON POTKUA PIENESSÄ PAKETISSA

Lokakuussa esitelty Mac mini onkin epäilemättä sitä,
mitä moni on Applelta jo pitkään toivonut. Tarjolla on
lisähinnasta muun muassa 6-ytiminen prosessori,

Aivan ensimmäinen Mac mini tuli markkinoille tammikuussa 2005. Se oli hinnaltaan verrattaen halpa,
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olivat vahvasti liioiteltuja –

siitä 5 000 euroa?
RETINA-NÄYTTÖ NYT MYÖS
MACBOOK AIRISSA
Toinen parasta ennen -päiväyksensä aikoja sitten
ylittänyt laite Applen Mac-mallistossa oli pitkään MacBook Air. Apple itse tituleeraa Airia ”kaikkien aikojen pidetyimmäksi Maciksi”, mikä saattaa osaltaan
selittää päivitysten puutetta. Miksi kiirehtiä uuden
mallin kanssa, mikäli vanhakin käy vielä kaupaksi?
Uusi Air on säilyttänyt ikonisen, kiilamaisen muotonsa, mutta kannen ollessa auki, on sitä vaikea
erottaa MacBook Prosta. Airissa ei ainakaan toistaiseksi nähdä Pro-malleista tuttua Touch Bar -kosketuspalkkia näppäimistön funktionäppäinten tilalla,
mutta Touch ID -sormenjälkitunnistin siitä kuitenkin
löytyy – monien iloksi. Touch ID:n avulla tietokoneen voi avata ilman salasanan syöttämistä. Sitä
voi myös hyödyntää maksaessaan verkkokauppaostoksia Apple Payn avulla.
New Yorkissa esitellyn 13-tuumaisen MacBook Airin
myötä Apple toi Retina-näytön viimeiseenkin malliinsa, josta se vielä puuttui. MacBookissa Retina on ollut
vuodesta 2015, joten Airin päivitys ei tullut ainakaan
yhtään liian aikaisin. Ensimmäinen Retina-näytöllinen laite oli muuten vuonna 2010 esitelty iPhone 4.

64 gigatavua keskusmuistia ja jopa kaksi teratavua
supernopeaa SSD-tallennustilaa – tutuissa kompakteissa kuorissa.
Kolikon kääntöpuolena on kuitenkin hinta. Tehokkaimmasta ja suurimmalla tallennustilalla varustetusta Mac ministä saa nimittäin pulittaa hengästyttävät 4 989 euroa, mikä asettaa sen samaan hintaluokkaan huomattavasti suorituskykyisemmän iMac
Pron kanssa. Eikä minin hintaan kuulu vielä edes
näyttöä, näppäimistöä tai hiirtä.

Uusi MacBook Air on tarjolla 2-ytimisillä prosessoreilla
ja 8 tai 16 gigatavun keskusmuistilla. Perusversion
hinta 128 gigatavun SSD:llä on 1 379 euroa. Parhailla spekseillä – 16 Gt:n muistilla ja 1,5 teratavun
kovalevyllä – heilahtaa hinta yli kolmen tonnin. ✹

Mac minin karvalakkimalli neliytimisellä prosessorilla,
kahdeksan gigatavun muistilla ja 128 Gt:n SSD:llä
kustantaa 919 euroa. Mikäli keskusmuistin haluaa
nostaa 16 gigatavuun ja tallennustilan 512 gigatavuun, nousee hintalappu reiluun 1 600 euroon.
appleusers.fi

VILLE JÄRVELÄINEN

Lisää kuvia seuraavalla sivulla.
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”

Apple on mullistanut opetuksen niin Kaliforniassa kuin Ylitorniollakin:

iPadilla saavutamme
tavoitteet parhaiten”
hyödyntämistä yhdessä koulun muiden opettajien kanssa.

Applen laitteet ja ohjelmistot ovat tärkeässä roolissa Ylitornion lukiossa – haastattelimme digiloikan
takana olevaa rehtoria.
Apple Distinguished Educator -koulutusohjelma (ADE)
perustettiin vuonna 1994.
Sen tarkoituksena oli, ja on
yhä edelleen, löytää perusja korkeakouluista opettajia,
jotka hyödyntävät Applen laitteita ja ohjelmistoja opetuksen uudistamiseen. Tällä hetkellä Applella on noin
2 600 ADE-opettajaa 45 eri maassa.
Ylitornion yhteiskoulun rehtori Sari Lantto on yksi
seitsemästätoista suomalaisesta Apple Distinguished Educator -nimityksen saaneesta opettajasta.
Lantto on koulutukseltaan ruotsin ja englannin kielen opettaja, ja Ylitornion lukion rehtorina hän on
työskennellyt vuodesta 2001.
HYPPY TUNTEMATTOMAAN KANNATTI
Ylitornion lukiossa tehtiin päätös oppimisympäristön
kokonaisvaltaisesta uudistuksesta vuoden 2012 lopulla.
– Meistä opettajista kukaan ei ollut käyttänyt Applen
tuotteita aikaisemmin, mutta kun päätimme keväällä
2013 hankkia ykkösille ja kakkosille henkilökohtaiset
mobiililaitteet, päädyimme muualla maailmassa saatujen positiivisten kokemusten perusteella iPadeihin.
Lantto kertoo innostuneensa valtavasti digitaalisista
työskentelytavoista. Hän ryhtyi opiskelemaan niiden

– ADE-opettajan koulutusohjelmasta kuulin vuonna 2014
ja hain siihen, kun haku avautui keväällä 2015. Vuodesta
2016 lähtien olen edustanut
Suomea ADE-opettajien toimikunnassa EMEIA-alueella, johon kuuluvat Eurooppa, Lähi-itä,
Intia ja Afrikka.
TYÖKALUJEN OLTAVA HALLUSSA
MYÖS OPETTAJILLA
Ylitornion lukiossa on tällä hetkellä kaksi ADE-nimityksen saanutta opettajaa.
– Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajamme pääsi
mukaan koulutusohjelmaan vuonna 2017. Meillä ei
ole muita tieto- ja viestintätekniikan (TVT) tukihenkilöitä, vaan vastaamme itse kaikesta, mikä liittyy
digitaaliseen oppimisympäristöömme, Lantto toteaa.
– Vastuullamme on huolehtia esimerkiksi siitä, että
niin opiskelijamme kuin opettajammekin hallitsevat
iPadin teknisesti mahdollisimman hyvin ja osaavat
käyttää sitä, sen eri sovelluksia ja pilvipalvelimia
pedagogisesti ja luovasti opetuksen, oppimisen, yhteistyön, kommunikoinnin ja arvioinnin työvälineenä.
Lanton vastuulle on näiden lisäksi myös iPadien
hallintajärjestelmä ja ongelmatilanteiden ratkaiseminen. Hän on paljon tekemisissä myös muiden
ADE-opettajien kanssa.
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iloitsee, mutta peräänkuuluttaa lisäresursseja digitaalisten toimintatapojen kehittämiseen.

OPETUS- JA TYÖSKENTELYTAVAT UUSIKSI
Ylitornion lukiossa opiskelijoiden koko työskentelyprosessi aina tiedonhankinnasta, materiaalien jakamisesta töiden laatimiseen ja palauttamiseen on
digitaalinen.

Erityisesti Lantto toivoo suurempia panostuksia ohjelmoinnin opetuksen kehittämiseen. Hän muistuttaa,
että digitaalisuuden kehittäminen edellyttää oppilaitoksilta selkeää visiota.

– Vaikka käytössämme on paperiset oppikirjat, käytännössä lähes kaikki työskentely tapahtuu iPadeilla.

– Laitteiden käyttö ei saisi olla satunnaista ja yksittäisen opettajan taidoista riippuvaa, vaan taustalla tulee olla aina koko koulun yhteinen strateginen
suunnitelma.

Aktiivisessa käytössä olevia ohjelmistoja ovat muun
muassa Applen omat toimisto-ohjelmat Pages, Keynote ja Numbers sekä iMovie, GarageBand ja iTunes
U. Oppitunti-sovelluksen avulla puolestaan on Lanton mukaan helppoa järjestää kokeita digitaalisesti,
sillä se mahdollistaa laitteiden valvonnan iPadilta
sekä oppilaan laitteen lukitsemisen kyseiseen sovellukseen kokeen aikana. Käytössä on myös kolmannen osapuolen sovelluksia.

”IPADILLA SAAVUTAMME TAVOITTEET
PARHAITEN”
Lanton mukaan on erityisen tärkeää pohtia sitä, mitä muutoksia oppimisympäristössä halutaan saada
aikaan ja miksi. Hän kannustaa kouluja rohkeuteen
ja ennakkoluulottomuuteen digitaalisten työvälineiden käytössä. Tärkeintä on löytää se sopivin työskentelytapa omalle oppilaitokselle.

KÄYTÖSSÄ ON MYÖS KOLMANNEN OSAPUOLEN SOVELLUKSIA.

Esimerkiksi Ylitornion lukiossa päädyttiin iPadeihin
siitäkin huolimatta, että ylioppilaskirjoitukset tehdään
nykyisin kannettavilla tietokoneilla.

– Tänä syksynä hankimme muutaman Apple Pencil -kynän lainattavaksi opiskelijoille oppitunneilla.
LISÄRESURSSEJA KAIVATAAN

– iPadin avulla saavutamme oman visiomme tavoitteet parhaiten, hän kertoo.

Lanton mukaan Suomessa tehdään todella hienoa
työtä digitaalisuuden edistämisessä, vaikka resurssit ovat rajalliset. Opetusmetodit, työvälineet ja oppimisympäristöt ovat muuttuneet hänen mielestään
viime vuosina paljon.

– Jos me, pieni, syrjäseudulla sijaitseva ja vähävarainen lukio, jossa ei ole TVT-tukea, olemme pystyneet aikaansaamaan täydellisen muutoksen, kaikki
pystyvät! Lantto rohkaisee. ✹

– Luovuus, innovatiivisuus, joustavuus ja yksilölliset työskentelytavat ovat lisääntyneet digitaalisten
työvälineiden, laadukkaiden sovellusten ja opettajien täydennyskoulutuksen myötä todella paljon, hän
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VANHAT MACINTOSH-TIETOKONEET • OSA 3.

SCSI2SD-emulaattori
– retrokoneen kovalevy muistikortilla
Esittelin ensimmäisessä Vanhat Macit -artikkelissani
levykeasemaemulaattorin, Floppy Emun, joka mahdollistaa levykuvien käytön SD-muistikortilta, niin että levykuvat näkyvät levykkeinä vanhoissa Macintosheissa. Koska Floppy Emu on suunniteltu vain
levykkeiden emuloimiseen, ei yksittäiselle levykuvalle/
levykkeelle mahdu paljon dataa kerralla; erityisesti silloin kun siirrettävää ja arkistoitavaa on paljon.
Mikäli tarkoitus on siirtää suurempaa määrää dataa
puolin ja toisin vanhan ja uuden tietokoneen välillä,
tulee järkevämmäksi vaihtoehdoksi australialaisen
Michael McMasterin kehittämä kovalevyemulaattori nimeltään SCSI2SD. Laitteen nimi juontaa SCSI-väylätekniikasta. Tämä emulaattori mahdollistaa
SD-muistikortin käytön tallennusvälineenä. Laitteen
nimeen viitaten nimiyhdistelmällä tarkoitetaan englanniksi ”SCSI to SD”, eli vapaasti suomennettuna
”SCSI SD:lle”.
SCSI2SD:n toimintaperiaate on samantyyppinen
kuin Floppy Emun kanssa, mutta teknisesti tämä
laite käyttää 80-luvulla kehitettyä SCSI-tiedonsiirtotekniikkaa (Small Computer System Interface), eli
tuttavallisemmin kutsuttuna ”scuzzy” (suom. ”skasi”). Mainittakoon, että Floppy Emu käyttää vanhojen Apple Macintosh -tietokoneiden omaa levykeasemaväylää, kun taas SCSI2SD käyttää laajasti
teollisuusstandardoitua sekä alustariippumatonta
SCSI-väyläprotokollaa.

kuten ulkoisia/sisäisiä kovalevyjä, CD-asemia, skannereita – jopa tulostimia ja verkkokortteja yms. SCSI-väylätekniikka tuli tunnetuksi erilaisten laitteiden
ja erimuotoisten adapterien sekä välikappaleiden
osalta. SCSI:lla oli tosin omat tekniset haasteensa.
Standardi mahdollisti enimmillään vain seitsemän
laitteen kytkemisen sarjassa. Jokaiselle väylään kytketylle laitteelle piti määritellä oma laitenumerointi
(SCSI ID). Yksikin viallinen kytkentä ja/tai laite saattoi
helposti kaataa koko tietokoneen. Erityisesti SCSIväylä tuli terminoida, eli päättää, oikeaoppisesti terminaattorin (eril. laitepalikan) avulla, jotta ongelmilta
vältyttäisiin. Terminointi oli erityisen tärkeää, mikäli
SCSI-väylää haluttiin käyttää ulkoisesti.

SCSI – VANHAN LIITON VÄYLÄ,
JONKA USB SYRJÄYTTI
SCSI oli erityisen suosittu ennen USB-aikaa. Tällä
tekniikalla pystyi yhdistämään erilaisia oheislaitteita
appleusers.fi
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Usein erilaiset SCSI-kytkennät aiheuttivat melkoista
päänvaivaa sekä yhteensopivuusongelmia niin tietokoneen kuin myös käyttäjänkin osalta. Myöhemmin
SCSI:n korvaajaksi tuli nimenomaan USB, eli Universal Serial Bus, joka sitten lopulta syrjäytti ”vanhan liiton” väylätekniikat 1990-luvun lopulta lähtien helpottaen oheislaitteiden kytkemisen ja käytön
huomattavasti!

LAITTEEN KÄYTTÖ JA KONFIGUROINTI

Apple oli nimenomaan merkittävä tekijä mm. USBväylätekniikan läpilyönnissä julkaistuaan iMac-tietokoneen 1998. Rohkeana ja uraauurtavana IT-yrityksenä Apple päätti tietoisesti jättää vanhan liiton
väylät kokonaan pois. Tarkoitus oli korvata vanhentuneet väylät ja portit uusimmalla yhteneväisemmällä, yleismaailmallisella väylätekniikalla eli USB:llä.
SCSI-väylä, sarjaportti sekä hiiren ja näppäimistön
kytkemiseen tarkoitettu ADB-portti sekä muut oheislaiteväylät saivat väistyä kokonaan pois Applen tietokoneista. Myöskin vanhoista beigenvärisistä Macintosh-tietokoneista tutuksi tullut levykeasemakin sai
väistyä kokonaan pois iMacin myötä. Applehan on
nimenomaan tunnettu siitä, että se jättää aina jotakin vanhaa pois uusien laitejulkaisujen osalta…

Ennen varsinaista käyttöönottoa SCSI2SD tulee
määritellä nykyaikaisella tietokoneella käyttövalmiiksi. Laitteen hallinta ja käyttöönotto onnistuvat
SCSI2SD:n piirilevyltä löytyvän micro-USB-portin
kautta sekä laitteen valmistajan omalla konfigurointiohjelmalla (scsi2sd-util). Konfigurointiohjelma toimii
Macin omalla käyttöjärjestelmällä suoraan. Konfigurointiohjelma toimii myös Linuxilla sekä Windowsilla.
Konfigurointiohjelmalla määritellään, minkä kokoinen SD-muistikortti SCSI2SD:lle on määritelty, miten
se mm. näkyy kytketylle tietokoneelle, ja millä parametreilla emuloidaan perinteistä SCSI-kovalevyä
jne. Myöhemmin (Mac-)tietokoneeseen kytkettynä.
Myöhemmin isäntäkoneessa voidaan SD-muistikortti
osioida sekä alustaa tietokoneen omalla kovalevyn
levytyökalulla käyttövalmiiksi. SCSI2SD:tä voi siis
käyttää ihan samalla tavalla kuin perinteistä SCSIkovalevyä. Ennen kaikkea se on äänetön ja vähävir-
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SCSI2SD-laite kytketään useimmiten sisäiseen SCSIväylään, eli tietokoneen sisälle vanhan mekaanisen
kovalevyn korvikkeeksi – joko suoraan emolevylle
SCSI-lattakaapelilla tai erilliseen SCSI-ohjainkorttiin.
Laitetta on mahdollista käyttää myös ulkoisesti sopivien SCSI-adapterien ja koteloratkaisujen avulla.
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myötä – erityisesti kun kyse on yli 20–30 vuotta vanhoista kovalevyistä! Arkistointimielessä laite mahdollistaa sen, että vanhalta kovalevyltä on mahdollista
siirtää tiedostot talteen nykyaikaiselle muistikortille
varmuuskopiointimielessä sekä myöhempää jatkokäyttöä varten.

tainen – sekä todella nopeakin vielä! Lisäksi laitetta
voi myös käyttää käynnistyslevynä.
Laitteeseen on mahdollista laittaa micro-SD- tai normaali SD-muistikortti, riippuen SCSI2SD:n mallista.
Valmistajalta löytyy eri kokoisia (ja eri käyttötarkoitukseen soveltuvia) versioita SCSI2SD:stä. Lisäksi
laitevalmistajan sivuilta löytyy kattavat ohjeet sekä
neuvot laitteen käytöstä ihan erilaisiin laitekonfigurointiin asti. Valmistaja myös julkaisee aika-ajoin uudemman firmwaren, eli laitteen oman ohjelmiston,
joka on päivitettävissä SCSI2SD-piirilevyltä löytyvän
micro-USB-portin ja konfigurointiohjelman avulla.

SCSI2SD-kovalevyemulaattorin perusmalli maksaa
noin 65 euroa. Tähän tulee vielä erilliset posti- ja toimituskulut riippuen siitä, mistä laitteen tilaa. Kalliimpi versio, joka sisältää tiettyjä lisäominaisuuksia, on
noin sadan euron arvoinen. Laitteesta on saatavilla
eri kokovaihtoehtoja.
SCSI2SD:n käyttöönotto on hieman työläämpää
kuin esimerkiksi Floppy Emun. Laite on kuitenkin
kaikin puolin käytännöllisen hyvä lisävarustus vanhoille retrokoneille. Vanhoissa Maceissa molemmat
laite-emulaattorit, SCSI2SD ja Floppy Emu, toimivat
yhdessä hauskana ”datasiltana” vanhan ja uuden
ajan tekniikan välillä.

Se, mikä tekee tästä SCSI2SD-laitteesta erityisen
mielenkiintoisen, niin että laite toimii tarvittaessa
minkä tahansa muun SCSI-yhteensopivan tietokoneen/laitteen kanssa! Tämä käsittää niin perinteisen SCSI-ohjainkortilla varustetun Windows PC:n
sekä muut erikoisemmat SCSI-yhteensopivat tietokoneetkin. Laite on osoittautunut erityisen suosituksi
mm. Amiga-harrastajapiireissä. Lisäksi jotkut jopa
käyttävät tätä SCSI2SD-kovalevyemulaattoria vanhoissa audiosampelereissa, jotka toimivat muuten
vanhoilla SCSI-kovalevyillä.

Paras paikka tilata SCSI2SD-laite Suomeen on ostaa
se jostain retrotietokoneisiin erikoistuneista verkkokaupoista EU-alueelta kuten esimerkiksi Amiga Store
EU -verkkokaupasta. Kun laitteen tilaa EU-alueelta,
välttyy ylimääräisiltä tullimaksuilta. Allekirjoittaneella
on useamman eri version SCSI2SD-kovalevyemulaattori käytössä useassa eri retrotietokoneissa (ml.
Macintosh/PC/Amiga). Olen ollut kaikin puolin todella tyytyväinen tähän laitteeseen. Ainakaan ei tarvitse enää kuunnella vanhojen 1990-luvun kovalevyjen kovaäänistä hurinaa vanhoissa tietokoneissa! ✹

Yksi merkittävä syy SCSI2SD:n käyttöön on vanhojen mekaanisten kovalevyjen alttius rikkoutua ajan

LÄHTEET
www.codesrc.com/mediawiki/index.php/SCSI2SD
https://github.com/vivier/SCSI2SD
https://en.wikipedia.org/wiki/SCSI
https://fi.wikipedia.org/wiki/SCSI

https://amigastore.eu/600-scsi-to-micro-sd-adapter.
html
ADAM OSZACZKY

appleusers.fi
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Tervetuloa nykypäivään:

Sivuston leiska kuntoon
Adobe Xd:llä

Webbileiskat on perinteisesti suunniteltu Photoshopilla, mutta vain macille saatava Sketch oli aloittamasssa uudenlaisten suunnitteluohjelmien aikaa.
Nyt myös Adobe on Xd:llään lähtenyt mukaan kisaan. Xd:llä on helppo rakentaa interaktiivinen prototyyppi verkkosivustosta tai sovelluksesta ja jakaa
se kommentoitavaksi.
Alalla pidempään toimineet muistavat ajan, kun tärkeintä oli, että nettisivuissa oli kiva leiska. Graafikko piirsi leiskan fotarissa ja sen jälkeen siitä sitten
yritettiin tehdä mahdollisimman saman näköinen siApple-käyttäjät -lehti

◼

2/2017

◼

vusto. Vähän ehkä siinä sitten riideltiin, kun tekninen
toteutus ja graafikon taiteellinen näkemys menivät
enemmän tai vähemmän ristiin.
Nykyään vaatimukset ovat erilaiset. Nettisivujen pitää
toimia hyvin niin mobiilissa kuin työpöytäselaimissakin. Käytettävyyden merkitys on kasvanut merkittävästi, ja suunnitteluprosessit monimutkaistuvat.
Adoben Xd tarjoaa helposti omaksuttavan työkalun,
jolla suunnittelee niin rautalankamallit kuin valmiin
ulkoasunkin. Xd:n työkalut itsessään ovat sangen
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yksinkertaiset, mutta vaativammat objektit voi luoda Illustratorissa tai Photoshopissa ja sen jälkeen
tuoda ohjelmaan.

MUISTATKO?

Parasta Xd:ssä on kuitenkin testausmahdollisuus.
Valmista sivua tai sovellusta Xd ei tee, mutta prototyyppiä voi testata eri laitteissa. Prototyypin voi
lähettää linkkinä testaajille tai kytkeä haluamansa
laitteen tietokoneeseensa. Linkin kautta jaettuun prototyyppiin voi myös sallia kommentoinnin. Ja toisin
kuin perinteinen fotarileiska, linkki on aina ajan tasalla, eikä kukaan pääse kommentoimaan vanhoja versioita.

Ennen vanhaan nettisivut tehtiin taulukon
muotoon ja pyöreät kulmat piti erikseen tehdä
kuvatiedostoina Photoshopissa. Ainoa läpinäkyvyyttä tukeva formaatti oli gif ja mistään
vektoreista ei edes haaveiltu. Keskeneräiselle
sivulle laitettiin komea “under construction”
-giffi vilkkumaan.
Ne ajat ovat kaukana takana päin.

LOIVA OPPIMISKÄYRÄ
Illustratoria edes joskus käyttänyt tuntee olonsa nopeasti tutuksi, mutta työkalujen vähäisyys hämmentää
ensi alkuun. On kuitenkin hyvä muistaa, että Xd:n ei
ole tarkoitus korvata perinteisiä suunnitteluohjelmia.
Nettisivuilla nykyään yleisesti käytetyt svg-objektit
kannattaa edelleenkin tehdä Illustratorissa, vaikka
vektorityökalu Xd:stä löytyykin, ja objekteja voi jopa
exportata ulos. Samaten bittikartat tehdään ja käsitellään luonnollisesti Photoshopissa.

Jokaiseen netti- tai sovellusprojektiin ei välttämättä
kannata lähteä tekemään interaktiivista prototyyppiä, mutta mitä isompi projekti ja mitä enemmän on
tahoja mukana, sitä hyödyllisempää se on. Adoben
Creative Cloudin käyttäjien on helppo hypätä käyttämään Xd:tä, mutta sen käyttö on ainakin toistaiseksi
mahdollista myös ilman CC-tilausta. Muita vaihtoehtoja ovat esimerkiksi alan pioneeri Sketch ja monipuoliset yhteistyömahdollisuudet tarjoava Figma. ✹

Silloin Xd kuitenkin näyttää kyntensä, kun aletaan
hahmotella sivuston tai sovelluksen rakennetta. Artboardeja on mahdollista tehdä eri kokoisia, joten puhelin, tabletti ja työpöytäversiot on helppo suunnitella
samalla kertaa. Responsiivisuutta Xd ei valitettavasti
ainakaan vielä tue. Xd:llä on helppo hahmotella ensin rautalankamallit. Usein käytetyt objektit voi tallentaa symboleiksi ja Xd osaa näppärästi monistaa
objekteja sopivin välein.

LUE LISÄÄ

www.adobe.com/fi/products/xd.html
VILLE LAASONEN

Kun rautalankamalli alkaa olla kunnossa, on aika yhdistää artboardit interaktiiviseksi kokonaisuudeksi prototyyppinäkymässä. Sen jälkeen työ onkin
jo mahdollista lähettää ensimmäiselle
kommentointikierrokselle.
Ulkoasua on myös helppo lähteä kehittämään
eteenpäin – varsinkin jos on muistanut käyttää
Illustratorin ja InDesignin käyttäjille tuttuja teksti- ja
värityylejä. Eri vaihtoehtoja on mukavampi testata
kun ulkoasua ei tarvitse käydä muuttamassa joka
paikasta erikseen.
appleusers.fi
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JÄSENEDUT
HOMPPUHOTELLI

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

YHTEISTYÖKUMPPANEIDEN
TARJOAMAT EDUT
DIGIMAMA RY
Jäsenenä saat osallistua DigiMaMan järjestämiin
koulutuksiin jäsenhinnalla. digimama.fi
CORELLIA HELSINKI OY
Jäsenetuna saat –20 % koulutuksista. corellia.fi
M.A.D.
Jäsenetuna saat –10 % M.A.D.:in itse tuottamista
koulutuksista. mad.fi

KURSSIT JA WORKSHOPIT

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

JÄSENTAPAAMISET

Jäsentapaamiset ovat maksuttomia tapahtumia
yhdistyksen jäsenille. Osaan voi myös osallistua
etänä. Järjestämme myös pelkästään verkossa
olevia tapaamisia.

JÄSENEKSI LIITTYMINEN

Henkilöjäsenmaksu on 35 €/vuosi, ja
kannatusjäsenmaksu 250 €/vuosi.
Liity osoitteessa appleusers.fi/liity

APPLE-KÄYTTÄJÄT-LEHTI

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

Parempaa työpäivää
luoville ja ICT-aloille

LIITY NYT,
SAAT 2 LEFFALIPPUA
LIITTYMISLAHJAKSI!

Voimassa
31.12.2018 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.
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Yrittäjäjäsenyys
19 € kuukaudessa!
Opiskelijajäsenyys
MAKSUTON!

appleusers.fi

Lähettäjä Apple-käyttäjät ry,
PL 75, 00101 HKI

D051

KURSSIT • SYKSY 2018
La 24.11. Logic Pro X -peruskurssi
La 1.12.

WordPress-peruskurssi (DigiMaMan kanssa yhteistyössä)

Aika ja paikka: klo 10–16, mcare Oy, Ruoholahdenkatu 8, 00180 Helsinki
Lisää tietoa tapahtumista saat tapahtumakalenterissa appleusers.fi/tapahtumat
Voit ehdottaa kursseja ja workshoppeja lähettämällä postia nettiosoitteessa
appleusers.fi/otayhteytta

HOPEINEN OMENA

on Suomen suurin
Applen tuotteista kiinnostuneiden keskustelufoorumi
ja käytettyjen laitteiden
kauppapaikka.
Tule mukaan!

appleusers.fi

LUE LISÄÄ:
appleusers.fi

hopeinenomena.fi

