Picasa-verkkoalbumit
Moni digikuvaaja haluaa esitellä valokuvaamiaan valokuvia myös muille
internetin käyttäjille tai vaikkapa ystäville. Nykyään tähän hätään on monia erilaisia ratkaisuja. On olemassa
erilaisia kuvagallerioita, tiedostonlataussivustoja ja kaikkea muuta tarpeellista. Hyvin useat kuvagalleriat ovat
ainakin kalliit ja monet kuvanlatauspaikat eivät tarjoa kovin hyvää vastinetta, sillä esimerkiksi latauslinkkejä
täytyy laittaa muistiin myöhempää käyttöä varten.
Onneksi internetissä on ilmaisia kuvagallerioita, joilla kuvien säilyttäminen ja näyttäminen muille onnistuu
vaivattomasti. Tässä artikkelissa esittelen Googlen näkemyksen ilmaisesta kuvagalleriasta. Kyseessä on siis
Picasa-verkkoalbumit. Palvelun käyttö vaatii Google-tilin ja jos sitä ei vielä ole, niin sen saa ilmaiseksi ja tilin
avulla pääsee tutustumaan myös Googlen muihin ilmaisiin palveluihin. Tässä artikkelissa esittelen siis yhden
näistä eli ilmaisen kuvagallerian.
Verkkoalbumi ilmaiseksi ominaisuuksien kera
Googlen ilmainen kuvagalleria on todellakin ilmainen. Mitään maksuja ei oteta ja tallennustilaakin on reilusti
jopa tuhansille valokuville. Lisäksi kuvagallerian käytettävyys ja monipuolisuus ovat todella hyviä asioita. Itse
käytän kuvagalleriaa nykyään lähinnä satunnaiskuvien säilytykseen. Kuvagalleriaan voi luoda julkisia
albumeja ja suljettuja albumeja. Julkiset albumit näkyvät kaikille ja suljetut albumit näkyvät sen sijaan vain
valituille henkilöille.
Kuvagalleriassa toimintojen käyttäminen on erittäin helppoa. Ylläpitäjän täytyy vain kirjautua ja kuvien
lisääminen onnistuu vaivattomasti. Jos tietokoneeltasi löytyy Googlen Picasa-kuvankäsittelyohjelma, niin
kuvien lisääminen verkkoalbumiin on vieläkin helpompaa, sillä kuvia voi lähettää myös suoraan Picasasta.
Helppoa siis ja siksi uskallan väittää, että ilmaisena kuvagalleriana Googlen ratkaisu on melkeinpä
markkinoiden paras ilmaisista kuvagallerioista.
Tässä vaiheessa verkkoalbumista löytyy esimerkiksi loistava kaikkien tietyssä albumissa olevien kuvien
katselu niin sanotussa esikatselutilassa, jossa kuvat vaihtuvat automaattisesti tietyn ajan kuluttua toiseen.
Tämän lisäksi tässä tilassa valokuvat näkyvät lähes koko tietokonenäytön koossa eli kuviin eläytyminen
onnistuu todella helposti. Google-käyttäjät voivat myös kommentoida valokuvia ja valokuva-albumin
ylläpitäjä voi lisätä kuvatekstejä valokuviin.
Verkkoalbumin suurin hyöty on siinä, että albumeissa olevia valokuvia voi ladata omalle tietokoneelleen jos
verkkoalbumin ylläpitäjä on tämän toimenpiteen sallinut ja valokuvia voi lähettää myös sähköpostitse tai
verkkoalbumin luoman koodin avulla valokuvia voi näyttää vaikkapa omalla verkkosivustolla todella helposti.
Valokuviin voi myös lisätä sijainnin ja valokuvagalleriassa kuvien lisäksi vierailijat voivat katsella myös
lisätietoa valokuvasta, jossa näkyy muun muassa digikameran malli ja muut kuviin liittyvät tiedot.
Mitä tehdä, jos säilytystila loppuu?
Aktiivinen valokuvaaja tulee joskus sellaiseen tilanteeseen, että Googlen tarjoama ilmainen tallennustila
valokuville loppuu kesken. Tähän voi etsiä ratkaisun poistamalla tarpeettomia valokuvia mutta onneksi
Google tarjoaa maksua vastaan reilusti lisää tilaa. Esimerkiksi oletuksena kuvagalleria tarjoaa yhden
gigatavun verran ilmaista säilytystilaa valokuville. Perusvalokuvaajalle tämä on riittävä mutta vaativammilla
valokuvaajilla tämä tulee täyttymään varsin helposti.
Siksi Google tarjoaa ylimääräistä tallennustilaa. Tällaista lisäkapasiteettia ei saa tietenkään ilmaiseksi mutta
pientä maksua vastaan lisätilaa saa reilusti. Monesti monet maksulliset kuvagalleriat tarjoavat säilytystilaa ja
ominaisuuksia mutta niistä saa maksaa melko paljon. Googlen kuvagalleria on itsessään ilmainen ja jos
alkuperäinen säilytystila ei riitä, niin siinä tapauksessa kannattaa tilata ylimääräistä säilytystilaa. Tällä
hetkellä esimerkiksi 10 gigatavua säilytystilaa maksaa 20 dollaria vuodessa.
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•
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•
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10 gigatavua: 20 dollaria/vuosi
40 gigatavua: 75 dollaria/vuosi
150 gigatavua: 250 dollaria/vuosi
400 gigatavua: 500 dollaria/vuosi

Taulukosta näet, että lisätilan hankkiminen onnistuu. Useimmiten ilmainen säilytystila riittää kylläkin
useimmille käyttäjille. Itselläni ei ole esimerkiksi nykyään kuin 0,4 % käytössä kokonaistilasta. Uskon kyllä,
että useimmille 1 gigatavu säilytystilaa riittänee varsin mainiosti. Jos käy joskus ahtaaksi, niin lisätilan
hankkiminen kyllä järjestyy ja tätä Google jopa mainostaa innokkaasti palvelun sivuilla.
Loppusanat
Jos siis harrastat valokuvaamista digikameralla tai haluat muuten säilyttää tai varmuuskopioida tärkeitä
valokuviasi, niin Picasan verkkoalbumien avulla tämä onnistuu. Jos valokuvat ovat henkilökohtaiset, niin voit
lisätä ne silti yksityiseen eli niin sanottuun suljettuun albumiin. Jos valokuvia, joita haluat siirtää voi näyttää
kaikille, niin ne voi siirtää ihan julkiseen albumiin.
Verkkoalbumi on monipuolinen, mainokseton ja tietysti täysin ilmainen. Tallennustilaakin löytyy ensi alkuun
varsin riittävästi ja jos käy ahtaaksi, niin lisätilaa tosiaan saa maksua vastaan. Verkkoalbumi toimii
käsikädessä Picasa-kuvankäsittelyohjelman kanssa eli niiden yhteistyö on tiivistä. Esimerkiksi voit lähettää
valokuviasi verkkoalbumiin suoraan Picasasta salamannopeasti. Kaiken kaikkiaan verkkoalbumi on siis
ominaisuuksiltaan hyvä ja tallennuskapasiteettiakin riittää peruskäyttäjälle.
Itse olen tähän kuvagalleriaan hyvin tyytyväinen ja parempaa en osaa oikeastaan vaatiakaan. Picasa
kuvankäsittelyohjelmineen ja kuva-albumeineen on kaikkiaan palvellut niin upeasti, että muita ratkaisuja en
ole oikeastaan edes etsinyt pitkään aikaan. Toisaalta miksi edes etsiä, jos olen jo löytänyt mainion paketin
valokuvan muokkaamiseen ja valokuvien säilyttämiseen internetissä?
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Monipuoliset ominaisuudet
Helppokäyttöisyys
Picasa-yhteensopivuus
Albumeja voi piilottaa vain itselleen tai valikoitujen henkilöiden näytettäväksi
Kommentointimahdollisuus
Toimiva ratkaisu valokuvien säilyttämiseen tai esittelyyn
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Ilmaista tallennustilaa voisi olla enemmän, kuulemma sellaista on tulossa tulevaisuudessa
Kommentointimahdollisuus voisi olla kaikille, ei vain Googlen palveluita käyttäville
Verkkogallerian muokattavuus

