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Sisältö 

Median tallentaminen ja jakaminen mobiililaitteilla 
•  äänen tallentaminen ja jakaminen 
•  still-kuvien "skannaaminen" ja jakaminen 
•  videokuvan tallentaminen ja jakaminen 
•  muut mediantallennustavat 

–  kuvaruutukaappaukset (still-kuva) 
–  kuvaruutukaappaukset (video) 
–  Stop Motion -kuva 

 
Jatkokurssilla käsitellään median editointi (muokkaaminen) 
sekä tallentaminen/jakaminen pilvipalveluiden avulla. 
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iPadin mediaominaisuudet 

Kamerat 
•  nykyiset mallit: 

•  tuotannosta poistuneet mallit*: 
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iPad Mini 2 iPad Mini 4 iPad Air iPad Air 2 iPad Pro 

takakamera iSight 5 MP iSight 8 MP iSight 5 MP iSight 8 MP  iSight 8 MP 

etukamera 720p  720p  720p  720p  720p  

iPad (1st gen) iPad 2 iPad 3 iPad 4 

takakamera - 720p iSight 5 MP iSight 5 MP  

etukamera - VGA 720p  720p  

lähde: 
http://ipad.about.com/od/Tablet_Computers_eReaders/a/The-iPad-Comparison-Chart.htm 

* muita tuotannosta poistuneita malleja ovat iPad Mini (1st gen) sekä iPad Mini 3 
lisätietoja: 
https://en.wikipedia.org/wiki/IPad 



Äänen tallentaminen 

•  mobiililaitteella (esim. iPad) tehtävään äänen 
tallentamiseen on saatavilla lukuisia sovelluksia 

•  äänen tallentamiseen tarkoitetut sovellukset voidaan 
jakaa esim. seuraavasti käyttötarkoituksen mukaan: 
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sovellus esim. raidat muokattavuus äänenlaatu 
sanelin • iOS Sanelin 1–2 olematon 

(trimmaus/
leikkaus) 

• automaattinen sisääntulotaso 
• äänilähde ei valittavissa (vain 
sisäinen mikrofoni) 

"stereo-
nauhuri" 

• Tape by Focusrite 
• Voice Record Pro 

hyvä 
(trimmaus/
leikkaus, 
efektointi, 
normalisointi) 

• automaattinen tai säädettävä 
sisääntulotaso 
• äänilähde valittavissa (myös 
ulkoinen äänikortti) ääni-

työasema 
(DAW) 

• GarageBand 
• Auria (LE) 
• Cubasis (LE) 

4–48 



Äänen tallentaminen: "stereonauhurit" 
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sovellus hinta 
(€) 

raidat formaatit muokattavuus tason- 
säätö 

jakaminen + muut 
ominaisuudet 

Tape by Focusrite 0 2 ei valittavissa trimmaus, 
kevytmasterointi 

ei SoundCloud, Dropbox + 
metronomi 

Voice Record Pro 0 
(2,99) 

stereo MP4/AAC, MP3/
MPEG, WAV/PCM 

trimmaus on pilvipalvelut, SoundCloud, 
YouTube, Facebook… 

[Yamaha Cloud] 
Audio Rec[order] 

0 mono ei valittavissa trimmaus, 
normalisointi 

ei SoundCloud + 
kohinanpoisto ja reverb 

DropVox 1,99 stereo MP3 ei ei Dropbox 

Ferrite Recording 
Studio 

0 3 AAC/.M4A, 
ALAC/.CAF 

trimmaus ei iCloud & Dropbox + 
efektit ja automaatio 
(maksullinen), ducking, 
hiljaisuudenpoisto 

Apogee 
MetaRecorder 

0 (?) mono, 
stereo, 
2 

WAV, CAF 
(maksullisessa jopa 
24 bit/ 96kHz asti) 

ei (vain 
markkerit) 

on DropBox, iTunes, vain 
iPhone/iWatch-versiot 

Lewitt Recorder 0 (?) mono, 
stereo 

WAV, BWF, AIFF, 
AAC, MP3 
(maksullisessa jopa 
24 bit/ 96kHz asti) 

trimmaus, fade 
in/out 

on kompressori, reverb + 
maksulliset: SoundCloud, 
iTunes, tiedostoformaatit, 
normalisointi… 

Recordium (Pro) 0 
(9,99) 

mono? AIFF, WAV, CAF, 
MP4 

trimmaus (vain 
maksullinen) 

on iCloud, annotointi 



Äänen tallentaminen: "äänityöasemat" 
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•  moniraitaääntä on mahdollista tallentaa mm. seuraavilla 
äänityöasemilla (DAW – engl. Digital Audio Workstation): 
–  GarageBand (käydään läpi PLAY:n luovassa työpajassa) 
–  Auria (LE) 
–  Cubasis (LE) 

•  muita äänityöasemasovelluksia: 
–  Looptical 
–  Meteor Lite Multitrack Recorder 
–  MultitrackStudio for iPad  
–  n-Track Studio Pro Multitrack Recorder 
–  PreSonus Capture 
–  StudioMini XL 



Äänen jakaminen 

•  äänitiedostoja voi sähköpostin ja sosiaalisen median 
lisäksi jakaa mm. pilvipalveluiden sekä musiikin 
jakamiseen erikoistuneiden palveluiden kautta 

•  yksi suosituimmista on SoundCloud, jonka 
mobiiliohjelmistolla pystyi alun perin äänittämäänkin, 
mutta ominaisuus poistettiin vuoden 2015 alussa 

•  muita, vähemmän tunnettuja (ja käytettyjä) palveluita: 
–  Vocaroo 
–  AudioPal 
–  Record MP3 
–  AudioBoom (online radio) 
–  Audioboo (menneen talven lumia…) 

18.11.2015 Sami Sallinen 7 



Still-kuvien skannaaminen 

•  mobiililaitteiden kameroilla on helppo skannata 
oppimiseen liittyviä dokumentteja ja näkymiä; nuotteja, 
valko-/fläppi-/liitutauluja jne. 

•  yksi toimivimmista skannaussovelluksista on Doc Scan 
[HD] (Pro), josta löytyvät mm. seuraavat ominaisuudet: 
–  skannaus alkuperäisenä, väreissä tai mustavalkoisena 
–  automaattinen dokumentin muodon tunnistus 
–  manuaalinen rajaus ja kuvasuhteen/paperikoon valinta 
–  annotointi (teksti/piirto) 
–  dokumenttien jakaminen eri formaateissa 

(PDF tai JPEG) ja eri palveluiden välityksellä 
(mm. sähköposti ja pilvipalvelut) 
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Video Hosting -palvelut 

 
•  suurin, tunnetuin, ilmainen 
•  sisältöä paljon, laatu vaihtelee, pysyvyys heikkoa 
•  voi sisältää mainoksia 

•  laadukkaampaa teknistä ja sisällöllistä tuotantoa 
•  ei mainontaa 
•  ilmainen, mutta lisäominaisuuksista ja -kaistanleveydestä 

joutuu maksamaan (vuosimaksulliset Plus- ja Pro-
tilaukset) 
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Lisäksi tarjolla on myös kaupalliseen käyttöön suunnattuja maksullisia 
palveluita, kuten Brightcove, Sprout, Ooyala ja Wistia. 



YouTube vs. Vimeo 

 

16.11.2015 Sami Sallinen 10 

lähde: http://mavsocial.com/vimeo-vs-youtube-online-video-platform/ 



Videokuvan tallentaminen ja jakaminen 

YouTube Capture 
•  ilmainen sovellus (app), jolla voi tallentaa ja muokata 

videota sekä ladata videotiedostot suoraan YouTubeen* 
•  muokkausominaisuudet ovat varsin alkeelliset: 

–  trimmaus (engl. trim) eli videoleikkeen alku- ja loppukohdan säätö 
–  väri[sävy]nkorjaus (engl. color correction) 
–  kuvanvakain (engl. image stabilization) 
–  taustamusiikin lisäys ja äänenvoimakkuuden säätö 

•  vähimmäisvaatimukset: 
–  iPhone, iPod Touch, iPad tai iPad Mini, jossa iOS 6+ 
–  Google-tili sekä YouTube-kanava 

videoiden lataamiseen (upload) 
* sekä Facebookiin, Twitteriin ja Google+:aan 
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Oheislaitteet 

•  iPadiin voidaan liittää lukuisia oheislaitteita, jotka 
helpottavat äänen ja kuvan tallentamista ja/tai parantavat 
tallennetun äänen ja kuvan laatua 

•  videokuvauksessa hyödyllisiä oheislaitteita ovat mm. 
seuraavat tuotteet: 
–  kolmijalat (engl. tripod), kolmijalka-adapterit sekä muut vakautta 

lisäävät telineet ja jalustat 
–  ulkoiset mikrofonit 
–  äänikortit, liittimet ja sovittimet sekä telakointiasemat, jotka 

sisältävät äänityössä tarvittavat liitännät 
–  optiikka: ulkoiset linssit ja sovittimet 
–  optiset etsimet 
–  kuvausvalot ja salamavalot 
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Oheislaitteet (video) 

19.11.2015 Sami Sallinen 14 



Oheislaitteet (video) 

•  kolmijalat 
–  MeFOTO (www.mefoto.com) 
–  Manfrotto (www.manfrotto.com) 

•  pöytä- ja monitoimijalat 
–  Joby (joby.com): GripTight Mount & GorillaPod Tripod  

•  kuvanvaikaimet 
–  Steadicam (tiffen.com/steadicam/): Smoothee 

•  mediatelakat mobiililaitteille (iPad) 
–  Makayama (www.makayama.com): Movie Mount 
–  Padcaster (padcaster.com) 
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Oheislaitteet (video) 

•  mediatelakat mobiililaitteille (iPhone) 
–  Action Life Media (www.actionlifemedia.com): mCamlite 
–  iOgrapher (www.iographer.com): Mobile Media Case 

•  optiikka: ulkoiset linssit ja sovittimet 
–  Olloclip (www.olloclip.com): Macro 3-in-1 & 4-in-1 
–  Schneider (www.iprolens.com): iPro Lens System 

•  LED-salamavalot 
–  iBlazr (iblazr.com) 
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Oheislaitteet (audio) 

•  iPadiin voi liittää mm. seuraavanlaisia musiikin tekemistä 
helpottavia oheislaitteita:* 
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kategoria valmistaja laite ominaisuudet hinta, n. 

iPad-
telineet 

IK Multimedia iKlip 2 29 € 

iKlip Studio 24,90 € 

iKlip Studio Xpand 55 € 

äänikortit/ 
liittimet/ 
sovittimet 

IK Multimedia iRig 2 Instrument In 38 € 

iRig Stomp Instrument In 59 € 

iRig Pre Mic In 39 € 

iRig HD Instrument/Line In 80 € 

iRig MIDI 2 MIDI In/Out/Thru 79 € 

iRig Pro Mic/Instrument/Line In, MIDI In 129 € 

Presonus AudioBox iTwo 2 x Mic/Instrument/Line In, Line Out, MIDI In/Out 125 € 

Apogee Jam Instrument In 99 € 

Jam 96k Instrument In 144 € 

One for iPad & Mac 2 x Mic/Instrument In, Stereo Out 388 € 

Duet for iPad & Mac 2 x Mic/Instrument In, 4 x Out (2 x Speaker, 2 x Phone) 679 € 

* listalta puuttuvat mm. Bluetooth-kaiuttimet sekä useat 
USB-liitäntäiset äänikortit, jotka voi liittää iPadiin Applen 

Camera Connection Kitin avulla 
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kategoria valmistaja laite ominaisuudet hinta, n. 

mikrofonit IK Multimedia iRig Mic HD laulumikrofoni 109 € 

iRig Mic Studio studiomikrofoni 175 € 

iRig Mic Cast puhe-/sanelumikrofoni 35 € 

iRig Mic Field kenttä-äänitysmikrofoni 79 € 

Line6 Sonic Port VX Instrument/Aux In, Line/Phone Out, mono/stereo-mikrofoni 169 € 

Shure Motiv MV5 kondensaattorimikrofoni (mono) 119 € 

Motiv MV88 kondensaattorimikrofoni (stereo) 159 € 

micW i436 (mini)elektreettikonsensaattorimikrofoni/mittamikrofoni 88 € 

Apogee MiC kondensaattorimikrofoni (mono) 149 € 

MiC 96k kondensaattorimikrofoni (mono) 249 € 

Røde i-XY stereomikrofoni (X/Y) 179 € 

VideoMic Me herttakuvioinen monomikrofoni iPhonelle …250 € 

SmartLav+ napinläpi-/solmiomikrofoni mobiililaitteille 59 € 

koskettimet/ 
pädit 

IK Multimedia iRig Keys Pro 37 kosketinta 129 € 

iRig Pads 16 pädiä, 2 enkooderia 115 € 

Arturia Beatstep 16 pädiä, 16 enkooderia (vaatii Camera Connection Kitin) 88 € 

MiniLab 25 kosketinta, 2x8 pädiä, 16 enkooderia (vaatii CCK:n) 99 € 

CME Xkey 25 polyfoninen aftertouch 98 € 

Xkey 37 polyfoninen aftertouch, sustain-pedaaliliitäntä 198 € 

iPad-kelkat/ 
-telakat 

Alesis iO Dock II monitoimilaite: monipuoliset liitännät 185 € 

DM Dock "rumpumodulikelkka" 98 € 

Behringer iStudio IS202 monitoimilaite: monipuoliset liitännät 99 € 

Focusrite iTrack Dock monitoimilaite: monipuoliset liitännät 155 € 


