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ACTIVE PRESENTER – ILMAISTA RUUDUNKAAPPAUSTA 

Mitä tarvitset 

• Active presenter -ohjelman (Free Edition) :  https://atomisystems.com/activepresenter/ 

• Kuuloke/mikrofonin (USB) 

• Web-kameran (ei pakollinen, mutta jos haluaa kameran kuvaa, esimerkiksi oman naaman) 

Kun olet ladannut ja asentanut ohjelman, niin käynnistä se kuvakkeesta: 

 

 

 

Aloita valitsemalla tyhjä projekti 

Tästä voisit suoraan aloittaa äänityksen. 

 

 

 

Voit aluksi suunnitella 

aloitus dian videoosi. 
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Videokuvan kaappaus tietokoneruudulta 

Valitse Home-valikosta komento: Record Screen | Record video 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ennen kuin painat REC painiketta, niin käynnistä ohjelma (esimerkiksi Power Point), jonka päälle 

haluat selostaa. 

 

Voit valita joko koko ruudun kaappauksen (Full Screen) tai osa 

ruudun kaappauksen (Custom) 

Voit valita valikosta mitä 

kuuloketta ja mikrofonia 

käytetään. 

Kun puhut mikrofoniin, 

niin palkin pitäisi 

pomppia. 

Voit valita 

käytettävän web-

kameran tästä 

valikosta. 

Näet tästä, että näkyykö 

kuva web-kamerasta. Kuva ei 

näy jos web-kameraa ei ole 

kytketty USB porttiin tai otat 

web-kameran pois päältä 

(Webcam Off). 

Jos valitset custom, 

niin silloin voit  

asettaa kaapattavan 

ikkunan koon. 

Kamera päälle (On) tai 

pois päältä (Off) 

kuvaketta napsauttamalla 

Ääni päälle (On) tai pois 

päältä (Off) kuvaketta 

napsauttamalla 
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Video äänitys menee seuraavasti 

1) Paina REC painiketta  

2) Sinulla on nyt 3 sekuntia aikaa laittaa esimerkiksi Power Point kokoruudun näkymään 

(F5 painike) 

3) Nyt äänitys alkaa ja aloita selostus, kaikki mitä tietokone ruudulla näkyy, äänitetään 

videoon. Voit tehdä äänityksen useassa osassa tai kaikki kerrallaan. 

4) Lopuksi paina CTRL + END näppäimistöltä, jolloin äänitys loppuu. 

 

 

 

 

 

 

Kaappaamasi video näkyy tästä. Oma kuvasi web-

kamerasta näkyy ikkunan oikeassa alareunassa, jos 

olet valinnut asetuksen web-kamera: on.  Huomioi 

tämä, että videokuva ei peitä mitään tärkeää. 

Jos teit toisen videon kaappauksen, niin se menee 

listassa alaspäin. Eli tosiaankin voit kaapata videon 

pikku pätkissä. Kaapattujen videoiden paikkaa voit 

vaihtaa tässä hiirellä raahaamalla. Tai jos kaappaus 

epäonnistui, niin voit poistaa valitun videon painamalla 

DELETE painiketta näppäimistöllä. 

Voit tallentaa projektisi tästä. 

Voit katsoa kaappaamasi videon (joka on valittuna) painamalla Play painiketta 

aikajanalla (TIMELINE) 
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Videon tallennus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voit katsoa tallennetun videon napsauttamalla videota. 

Voit tallentaa koko projektin yhdeksi videoksi menemällä Export välilehdelle ja 

painamalla Video kuvaketta. 

Quality asetuksella määritellään videon 

laatu. Oletus siinä on 70, joka on varmaan 

hyvä jos video on pitkä. Mutta jos video on 

lyhyt (alle 15 min), niin voit hyvin laittaa 

arvoksi 100. 

yli 70 = hyvä laatu 

50 - 70 = kohtalainen laatu 

alle 50 = huono laatu 

Mitä huonompi laatu, sitä enemmän 

videota pakataan ja tiedosto koko on myös 

sitä pienempi.  

Valitse tallennettava videoformaatti tästä. 

Suosittelen MP4 videota. 

Valitse tallennuspaikka tästä! Kuittaa lopuksi OK:lla. 

Lopuksi tulee ilmoitus: Exported successfully (Vienti 

onnistui). Voit aukaista tallennuskansion valitsemalla Yes. 
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YouTube kanavan perustaminen 

1) Kirjaudu ensin Google tilillesi 

 

2) Valitse vohvelivalikosta YouTube 

 

3) Valitse oikeasta yläreunasta: 
Lataa video 

 

4) Ensimmäisellä kerralla laitetaan 
muutama asetus kuntoon eli paina: 
Aloita 
 

 
5) Valitse: Käytä omaa nimeäsi 

ellet ole luomassa uutta nimeä 
(siinä tapauksessa luodaan 
uudet google-tunnukset) 

 

6) Nyt tulee ilmoitus, että kanava on 
luotu. Voit samalla kertoa mitä 
videoita kanavalla julkaistaan. 

 

 
 

 

 

Tallenna 
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Videon lataus 

1) Valitse valikosta: Lataa video 

 

2) Joko raahaa ympyrään video tai 
napsauta kohtaa: Valitse tiedosto. Etsi 
nyt kovalevylle tallennettu video ja 
avaa se. 

 
3) Anna videolle nimi ja kuvaus ja 

kerro onko video tehty lapsille, 
paina seuraava. 

 

 

 

 

4) Toisessa välilehdellä voisi asettaa 
videoelementit, tämä ei ole 
pakollinen joten mene eteenpäin.  

 
5) Viimeisessä välilehdessä päätä onko 

videosi YouTube-kanavalla julkinen 
vai onko se piilotettu.  
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Nyt videosi on julkaistu. Lopuksi muista kopioida linkki muistiin. 

 

 

 

 

 

Videon lisäys Google Clasroomissa 

 

 

Jos käytät Lisää | YouTube komentoa, niin lisää linkki 

siinä URL-osoite välilehdeltä! 

Paina lopuksi tallenna, 

kun käsitelty loppuun. 

Kopioi linkki muistiin painamalla 

Kopioi painiketta. 

Kopioi upotuskoodi muistiin 

painamalla Kopioi painiketta. 

Upotuskoodia voi 

käyttää esimerkiksi 

Peda.net sivulla, koska 

siellä löytyy komento: 

Lisää | Upotettu koodi, 

kun kirjoitat tekstiä. 

Linkin ja upotuskoodin löydät myöhemminkin JAA painikkeen alta 

Saat videosi lisättyä Google 

Clasroomissa: Lisää | Linkki  

toiminnolla 

Kun olet tekstikentässä niin paina 

näppäimistöltä: CTRL + V, joka on sama 

asia kuin painaisit hiiren oikeaa 

painiketta ja valitsisit avautuvasta 

valikosta: Liitä. 
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Yli 15 minuutin videoiden lataaminen vaatii tilin verifioinnin 

Jos tuli seuraava virheilmoitus: 

Näin vahvistat Google-tilisi: 

1. Mene tietokoneella osoitteeseen https://www.youtube.com/verify. 
2. Vahvista Google-tilisi seuraamalla ohjeita. Voit valita, haluatko vahvistuskoodin 

tekstiviestillä mobiililaitteeseen vai automatisoidun puhelun kautta. 

Varmista että sinulla on uusin selainversio, jotta voit ladata yli 20 Gt:n kokoisia tiedostoja. 

 

 

 

 

 

Valitse esimerkiksi tekstiviestillä 

Syötä tähän oma puhelinnumerosi 

Kun painat Lähetä, niin saat puhelimeesi 

tekstiviestillä vahvistuskoodin. 

Syötä tähän vahvistuskoodi (jonka sait 

tekstiviestillä) ja paina Lähetä. 

Saat lopuksi ilmoituksen vahvistuksesta. Paina 

Jatka. 

Palaa takaisin YouTube Studioon lataamaan 

videoita. 

https://www.youtube.com/verify

