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1. Johdanto 

Joskus oppimateriaalin teossa tarvitaan ihan tavallista liitutaulua, joka olisi kuitenkin 

virtuaalinen. Ilmaiseksi sellaisia ohjelmia löytyy vain kaksi. 

Classic Whiteboard (Mac, Linux, Windows) 

Ardesia (Ubuntu ja Windows) 

Homman juju on se, että virtuaaliselle liitutaululle voi piirrellä vapaasti ihan kuin käytössä 

olisi tavallinen liitutaulu. Virtuaalinen liitutaulu on kuitenkin enemmän kuin tavallinen 

liitutaulu. Taulujen sisältö voidaan tallentaa eli tieto säilyy ja sitten, kun siihen yhdistetään 

ruudunnauhoitus ja Youtube niin siinä on yksi loistava virtuaalinen opetustapa. 

ClassicWhiteboard ei sisällä nauhoittamismahdollisuutta. Ardesiasta sellainen löytyy, mutta 

on olemassa vieläkin parempi virtuaalinen liitutauluohjelma eli Open-Sankoré. Se täyttää 

hyvän opetusalan ohjelman kolme kriteeriä. 

Se on ilmainen. 

Se on saatavissa Macille, PC:lle ja Linuxille, 

Se suoriutuu niistä tehtävistä joihin se tarkoitettu. 

Ohjelma on kehitetty Uniboardin pohjalta, jota alunperin kehitti ranskankielinen Lausannen 

yliopisto Sveitsissä . Myöhemmin Ranskan valtio otti projektin siipiensä suojaan. Siksi 

ohjelman alkuperäiskieli on ranska ja suurin osa ohjeista on edelleen ranskaksi. Ohjelma 

sisältää paljon valmiita työkaluja, joita ennen nähtiin luokkahuoneiden seinällä. 

 

 

Open-Sankoré mahdollistaa myös ruudunnauhoituksen äänen kera. Lisäksi sillä tehdyn 

nauhoituksen voi tallentaa ohjelman kautta suoraan Youtubeen. 

 

 

http://classicwhiteboard.com/download.php
https://code.google.com/p/ardesia/


1.1 Nauhoite 1: Open-Sankoré -ohjelman esittely 

 

Nauhoite 1: Open-Sankoré -ohjelman esittely 
Kesto: 7:33 min 
URL: http://youtu.be/qZukODauOd8 

 

1.2 Toimintoja ja sovelluskohteita 

Open-Sankore -ohjelmaa voi käyttää moneen tarkoitukseen. Ohjelman varsinainen 

käyttötarkoitus on virtuaalinen liitutaulu, mutta ohjelma taipuu myös mm kuvaruudun 

kaappaukseen ja kuvaruutunauhuriksi. Kuvaruutunauhurin erikoisuus on siinä, että esityksen 

aikana on mahdollista piirtää suoraan näytölle eli välttämättä jälkikäteen ei tarvita editointia 

lainkaan. Ja kaiken hyvän lisäksi kuvaruudun nauhoitukset on mahdollista tallentaa ohjelman 

kautta suoraan Youtubeen. 

On myös huomioitava, että Open-Sankoren liitutaulu on varsin monipuolinen. Se 

mahdollistaa esim. yksittäisten piirroselementtien liikuttamisen näytöllä. Liitutauluun 

voidaan lisätä geometrisia kuvioita, mutta sen lisäksi liitutaululla voidaan käyttää, harppia, 

viivoitinta ja astelevyä. 

1.2.1 Kuvaruutunauhurilla videotiedostoja Youtubeen 

Kuvaruutunauhurilla on mahdollista nauhoittaa kuvaruudun tapahtumat videotiedostoksi. Hyvä 

kuvaruutunauhuri tallentaa myös äänikerronnan esityksen aikana. Open-Sankoré täyttää molemmat 

vaatimukset. Lisäksi sillä on mahdollista tallentaa esitys suoraan Youtubeen. 

 

Tällaista kuvaruutunauhuria voi käyttää esim. tietokoneohjelman toimintojen opettamiseen.  

http://youtu.be/kL7TCwoeExw


1.2.2 Matemaattiset kaavat ja piirrokset 

Open-Sankoré toimii hyvin yhteistyössä piirtoalustan kanssa ja taustalle voi laittaa ruutupaperin 

helpottamaan kynän kohdistamista. Lisäksi ohjelma mahdollistaa kuvaruudun nauhoittamisen. 

Tämän ansiosta ollaan hyvin lähellä tilannetta, jossa opettaja selittää ja laskee ihan kuin olisi 

liitutaulun äärellä. Ja mikä parasta esitys on mahdollista tallentaa verkkoon. Ohjelma sisältää myös 

geometriassa tarvittavia työkaluja kuten astemitta, viivoitin ja harppi.  

 

 

1.2.3 Liikuteltavat elementit ja huomiokynä 

Kielten opetuksessa ohjelmaa voidaan käyttää ainakin sanajärjestyksen havainnollistamiseen. 

Sanoja voi liikutella vapaasti ja lisäksi on mahdollista käyttää huomiokynää. 

 

1.2.4 Zoomaus ja kartat 

Maantiedossa selitetään karttoja, joten siinä voidaan hyödyntää Open-Sankoré -ohjelmaa, 

koska se sisältää myös karttoja. Lisäksi kuvia voidaan liikutella ja zoomailla. Kyseinen 

toiminto on hyödyllinen esim. selitettäessä isoa taideteosta kuten esim. Rafaelin maalaama 

Ateenan koulu. Netistä löytyvä kuva on niin iso, ettei se alkuperäiskoossa mahdu näytölle.  



1.2.5 Kuvankaappaus 

Ohjelmassa on kätevä kuvankaappaustoiminto, jonka 

avulla voi ottaa esim. nettisivulta kuvankaappauksen. 

Kuvankaappaus tallentuu suoraan Open-Sankorén 

kuvakirjaston kansioon kuvankaappaukset. Kyseinen 

toiminto on näppärä esim. tilanteessa, jossa haluaa poimia 

netistä jonkun laskutehtävän ja tehdä siihen ratkaisun 

"käsin". Siirtyminen on niin kätevää, että sitä voisi käyttää 

luokkatilanteessa ihan lennossakin. 



2 Ohjelman asentaminen 

Ohjelman voi asentaa Open-Sankoré sivuilta: http://open-sankore.org. Siellä on iso painike, 

jota napsauttamalla pääsee lataamaan asennuspaketin. 

 

Mikäli ei halua antaa omia tietojaan, voi siirtyä seuraavaan vaiheeseen napsauttamalla linkkiä 

“Skip this step”. 

 

Sitten valitaan uusin asennuspaketti. 

 

Tallennetaan tiedosto. 

 

http://open-sankore.org/


 

Puretaan tiedosto “Open-Sankore_Setup”. 

 

 

 

 

Käynnistetään asennus napsauttamalla tiedostoa “open-Sankore_Setup”. 

 

 



2.1 Nauhoite 2: Open-Sankoré -ohjelman asennus 

 

Nauhoite 2: Open-Sankoré -ohjelman asennus 
Kesto: 2:24 min 
URL: http://youtu.be/1BkETr1XQGU 

 

 

 

 

http://youtu.be/kL7TCwoeExw


3. Käyttöliittymä 

Open-Sankore näyttää ohjelman käynnistämisen jälkeen vinkkejä. Mikäli halutaan, etteivät 

vinkit jatkossa näy. Napsautetaan rasti pois ruudusta “Visible next time” (1) ja suljetaan 

ikkuna vasemman yläkulman rastista (2). 

 

Ohjelman käyttöliittymä on jaettu neljään osaan, joista kolme osaa on mahdollista piilottaa. 

Alla olevassa kuvassa käyttöliittymän osat on merkattu punaisella. 

 



Työkalut sijaitsevat oletusarvoisesti näytön alareunassa. Mutta kyseisen työkaluvalikon voi 

liikuttaa mille kohtaa näyttöä tahansa. 

 

Työkaluvalikon saa piilotettua napsauttamalla yläpalkissa kuvaketta “työkalut”. 

 

Näytön vasemmassa reunassa sijaitsevat dokumentin tiedot. 

 

 



Valikon saa piilotettua napsauttamalla valikon nuolikuvaketta. 

 

Näytön yläreunassa on valikko, joka on aina näkyvillä. Sitä ei voi piilottaa. Lisäksi se on 

jaettu kahteen osaan. Vasemmalla puolella on tyylityökaluja kuten esim. värit, viivan paksuus 

ja tausta. 

 

Oikealla puolella ylhäällä ovat  navigointiin asetuksiin liittyvät painikkeet. 

 

Oikeassa reunassa on kirjasto eli sieltä voi lisätä mm. kuvia ja erilaisia toimintoja. 



 

Kirjaston saa piilotettua nuolta napsauttamalla. 

 

 



3.1 Nauhoite 3: Open-Sankoré -ohjelman käyttöliittymä 

 

Nauhoite 3: Open-Sankoré -ohjelman 
käyttöliittymä 
Kesto: 4:35 min 
URL: http://youtu.be/RePjkMTozMg 

 

 

http://youtu.be/kL7TCwoeExw


4 Työkaluvalikko 

Työkaluvalikosta löytyy piirtämiseen, liikuttamiseen, osoittamiseen ja zoomaukseen liittyviä 

työkaluja.  

 

4.1 Vinkki 1 - käsinkirjoitettua tekstiä 

Tekstityökalulla saa aikaiseksi tekstiä, joka on hyvin samankaltaista kuin käsinkirjoitettu 

teksti. Sen avulla pääsee lähelle entisajan luentomuistiinpanoja. 

 

 

Ensin valitaan tekstityökalu. 

 

Sitten kirjoitetaan teksti ja valitaan kirjasinlaji “Cursive standard”. 



 

4.2. Vinkki 2: Objektien vapaa liikuttelu 

Open-Sankorén yksi hieno piirre on se, että kaikkia objekteja voidaan liikutella ihan vapaasti. 

Kyseinen toiminto onnistuu napsauttamalla työkaluvalikosta sormen kuvaketta. 

 

Sen jälkeen kaikkia objekteja voi liikutella käyttäen sormea. 

 

 

 

 



4.3 Nauhoite 4: Open-Sankoré -ohjelman työkaluvalikko 

 

Nauhoite 4: Open-Sankoré -ohjelman 
työkaluvalikko 
Kesto: 5:36 min 
URL: http://youtu.be/qZukODauOd8 

 

 

 

 

http://youtu.be/kL7TCwoeExw


5 Asiakirjan tiedot 

Asiakirjan tiedot näkyvät vasemmassa reunassa. Tosin tiedoilla ei ole käytännössä paljoakaan 

merkitystä. Kyse on siitä, että tekijän tiedot näkyvät. Mutta asiakirjoja ei voi hakea 

syötettyjen tietojen perusteella, mikä on suuri puute. Siksi tämä osio kannattaa jättää 

täyttämättä kokonaan.  

 

5.1. Vinkki: asiakirjojen nimeäminen 

Asiakirjojen löytäminen helpottuu, jos ne nimetään. Ne voi nimetä valitsemalla ylävalikosta 

painikkeen “Asiakirjat”. 

 

Sitten valitaan asiakirja ja napsautetaan painiketta “Nimeä uudelleen”. 

 



6 Ylävalikko 

Ylävalikon vasemmassa reunassa on painikkeita, jotka liittyvät piirtotyökaluihin.  

 

Ylävalikon keskikohdasta löytyy mielenkiintoinen painike “kumoa” ja “tee uudelleen” 

painikkeiden vierestä. “Taustat” painikkeen avulla voidaan valita piirtoalustalle tausta. 

 

Valittavissa ovat seuraavanlaiset taustat. 

 

Seuraavassa ryhmässä ovat asiakirjan sivuihin liittyvät painikkeet. Uuden sivun voi luoda 

painikkeella “Sivu”. 

 

Seuraavat kaksi painiketta ovat “Poista” ja “Ryhmitä”. Mikäli haluaa nopeasti saada taulun 

tyhjennettyä, kannattaa käyttää painiketta “Poista”, koska se tyhjentää kaiken mitä näkymässä 

on. Ryhmitä painikkeella voidaan niputtaa objekteja, jolloin niitä on entistä helpompi 

käsitellä ryhmänä.  

 

Oikeassa reunassa sijaitsevat navigointipainikkeet ja asetukset. 

 



Varsin kätevä painike on “Näytä työpöytä”, koska sitä napsauttamalla pääsee työpöydälle. 

Open-Sankoré jää kuitenkin taustalla päälle ja sen työkalut ovat käytettävissä. Näin olleen 

ohjelmalla voi piirtää ennen kuvankaappausta tai samalla, kun kuvaruutua nauhoitetaan.. 

Ja takaisin piirtoalustaan pääsee napsauttamalla kuvaketta “piirtoalusta”. 

 

Ihan oikeassa laidassa ovat asetukset, jonne on tosin sijoitettu myös kuvaruudunnauhoitus, 

josta Open-Sancoré käyttää nimeä “Podcast”. 

 

Sivun koko kannattaa yleensä valita 16:9, jos mahdollista. 

 

 



Mikäli Open-Sankore häiritsee liikaa, kannattaa valita valikosta kohta “Piilota Open-

Sankoré” (ks kuva yläpuolella), jolloin ohjelma vielä avoinna, mutta ruudulla ei näy mitään. 

Mikäli ohjelman halutaan takaisin, onnistuu se napsauttamalla ohjelman kuvaketta 

alapalkista, 

 

6.1. Asetukset 

Open-Sankoré - ohjelman asetuksiin pääsee valitsemalla ylävalikosta “Open-Sankoré” ja sen 

jälkeen valitaan “Asetukset”. 

 

Asetusten tärkein kohta näkyy ensimmäisellä välilehdellä eli siellä voi vaihtaa käyttöliittymän kielen.  

 

 



6.2 Nauhoite 5: Open-Sankoré -ohjelman ylävalikko 

 

 

Nauhoite 5: Open-Sankoré -ohjelman 
ylävalikko 
Kesto: 7:05 min 
URL: http://youtu.be/3fj7aqdArgQ 

 

 

http://youtu.be/kL7TCwoeExw


 

7 Open-Sankoré -ohjelman kirjasto 

Open-Sankorén kirjasto on monipuolinen. Yleensä vastaavat kirjastot rajoittuvat pelkästään 

kuvakirjastoon. Opén-Sankorésta löytyy kuvien lisäksi myös ääniä ja videoita. Ohjelma 

toistaa äänet suoraan samoin kuin videot. 

 

Open-Sankorén kirjastosta löytyy myös kansio nimeltä “Interaktiot”. Siellä on 

vuorovaikutteisia juttuja kuten esim. mahdollisuus heittää noppaa. Sovelluksista löytyy mm 

astemitta, harppi ja viivoitin. 

 

Mikäli sivuille halutaan lisätä jotakin kirjastosta, käy se siten, että ensin etsitään haluttu 

toiminto ja sitten napsautetaan painiketta “lisää sivulle”. 

 



 

7.1 Nauhoite 6: Open-Sankoré -ohjelman kirjasto 

 

 

Nauhoite 6: Open-Sankoré -ohjelman kirjasto 
Kesto: 7:41 min 
URL: http://youtu.be/Jwnn5brbzJM 

 

 

http://youtu.be/kL7TCwoeExw

