Windows 10 Leiketyökalu (Snipping Tool)
Leikkaustyökalu (Snipping Tool) on Windows 7, 8 ja 10 -käyttöjärjestelmien mukana tuleva
ohjelma. Windows 10 -järjestelmässä on myös vastaava työkalu Snip & Sketch.
Ohjelma löytyy käynnistä-valikosta WIN 7:ssa Apuohjelmien (Accessories) alta.
Ohjelmalla voit ottaa tietokoneen näytöstä still-kuvia.
Viereisessä kuvassa on ohjelman käyttöliittymä ja siihen on jo "napattu" kuva.

File-valikossa on toiminnot:
New Snip - ottaa uuden kuvan
Save As - tallentaa kuvan *.png, *.gif,*.jpg tai *.html -muodoissa.
Huom. Tallennettaessa html-muotoon, tallentuu kuva ja osoite, mistä kuva on napattu.

Send to - voit lähettää suoraan kuvan sähköpostissa viestin mukana tai sen liitteenä
Exit - poistu ohjelmasta
Edit -valikossa on Copy-komennolla, jonka avulla voit kopioida kuvan työpöydälle ja liittää se esim.
Word- tai PowerPoint-ohjelmiin.
Tools-valikossa on toiminnot:
Pen - voit lisätä kuvaan piirrosta haluamasi värin mukaisesti. Options -kohdassa voit määrittää
lisäksi myös viivan paksuuden (ohut, keskikokoinen, paksu), viivan muodon (teräväreunainen tai
pyöreä)
Highligter - voit lisätä keltiasen huomiovärin "yliviivaustussin"-kaltaisen muodon kuvaan
Eraser - voit pyyhkiä lisäämäsi piirroksen tai yliviivauksen. Toiminto ei poista kuvaa tai sen osaa.
Options - voit määrittää lisäasetuksia (kts. kuva alla)

Kuvan nappaaminen käytännössä

1. Käynnistä ohjelma. Ensimmäisellä kerralla ohjelma aukeaa ohjelman ikkunaan. Seuraavilla
kerroilla ohjelma aukeaa suoraan vieressä olevan kuvan kaltaiseen nappaus-ikkunaan.
2. Koko ohjelman ikkunassa klikkaa New -painiketta ja sinulle aukeaa vieressä olevan kuvan
näköinen kuvan nappaus-ikkuna.
3. Varmista New-valikosta minkälaisen kuvan haluat napata:
Free-form Snip - voit rajata mieleisesi alueen. Kts. esim. ylhäältä Edit-valikon
ohjekuvassa.
Rectangular Snip - voit rajata nelikulmaisen alueen hiirellä.
Window Snip - voit valita haluamasi ikkunan, josta napataan kuva
Full Screen Snip - nappaa kuvan koko tietokoneen näytöstä
4. Näyttö haalenee rajauksen ajaksi.
5. Kuva tulee näkyviin ohjelman ikkunaan
6. Voit lisätä kuvaan merkintöjä (ei tekstiä) ja tallentaa haluamaksesi.

Et pääse
nappaus-ikkunasta
ohjelman varsinaiseen
ikkunaan ennenkuin olet
napannut jonkin kuvan.
Ohjelman käynnistyessä
suoraan nappaus-ikkunaan,
ohjelma on valmis
nappaamaan kuvan.
Cancel-painikkeella pääset
nappaus-toiminnosta pois
ja ohjelma jää auki.
Sulkiessasi
nappaus-ikkunan ohjelma
sulkeutuu.
Ohjelma muistaa automaattisesti
asetukset, mitkä olet edellisellä
kerralla siihen määritellyt.

Kuvan nappaaminen valikosta
Jos haluat ottaa kuvan jostakin valikosta:
1. Avaa Snipping Tool
2. Klikkaa ESC-näppäintä näppäimistöllä
3. Avaa valikko, josta haluat ottaa kuvakaappauksen
4. Klikkaa näppäinyhdistelmää CTRL+PRINT SCREEN
5. Klikkaa Uusi/New-painikkeen vieressä olevaa nuolta, valitse haluamasi kaapausmuototyyppi ja
ota kuvakaappaus.

Lisätietoa
>> Kuvankaappaustyökalun käyttäminen näyttöruutukuvien sieppaamiseksi (Microsoft)

