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Tiedosto: Harj 7 kuvan lisaaminen.doc 

Harjoitus 7 

Vapaasti käytettäviä kuvia 

1. Osoitteesta http://www.publicdomainpictures.net/ löytyy vapaasti 

käytettäviä kuvia. 

2. Lataa osoitteesta haluamasi kuva 

3. Lataa kuvasta suurin versio (1280 x jotain) 

4. Tallenna kuva omalle Z:-asemallesi 

Kuvan liittäminen asiakirjaan 

1. Valitse kohta, johon kuva tulee 

2. Valitse Lisää – Kuva – Tiedostosta. Valitse tallentamasi kuva. Kuvan liittämis tapa 

valitaan -painikkeen valikosta:  

a. Lisää lisää kuvan kokonaisena (upottaa) asiakirjaan. Kuva tulee 
kokonaisuudessa asiakirjaan. 

b. Linkitä tiedostoon lisää kuvan linkkinä kuvatiedostosta. Kuva ei tule 
asiakirjaan 

c. Lisää ja linkitä lisää kuvan asiakirjaan ja lisäksi säilyttää linkin 
alkuperäiseen kuvaan 

 

Tee alla olevat tehtävät ja vastaa kysymyksiin.  

1. Aloita vastaus asiakirja ja kirjoita vastaukset siihen. Palauta vastaus R:-asemalle 
nimellä Harj 7. 

2. Kokeile tehdä ja käyttää automaattisia tekstejä.  

3. Tee vastaus asiakirjaan uusi automaattinen teksti, esimerkiksi repäisevä tervehdys 
tms., ja lisää se vastauksien alkuun 

4. Tee kolme uutta asiakirjaa, nimeä ne seuraavilla nimillä: 

 Lisatty.doc 

 Linkitetty.doc 

 LisattyJaLinkitetty.doc 
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5. Liitä Lisatty.doc -asiakirjaan http://www.publicdomainpictures.net/ -

osoitteesta lataamasi kuva. Liitä kuva ”normaalisti” Lisää-painikkeen kautta. Tallenna 
asiakirja. 

a. Mikä on tiedoston koko kuvan liittämisen jälkeen? (Tiedosto - Ominaisuudet - 
Yleiset-välilehti…) ___________ kt 

b. Voit sulkea tiedoston. 

6. Liitä Linkitetty.doc -asiakirjaan sama kuva kuin edellisessä tehtävässä. Linkitä kuva nyt 
tiedostoon. Tallenna asiakirja. 

a. Mikä on tiedoston koko kuvan liittämisen jälkeen? _____________ kt 

b. Mistä tiedostokoon muuttuminen mahtaa johtua? 

7. Liitä LisattyJaLinkitetty.doc -asiakirjaan sama kuva kuin edellisissä tehtävissä. Käytä 
nyt toimintoa Lisää ja linkitä. Tallenna asiakirja. 

a. Mikä on tiedoston koko kuvan liittämisen jälkeen? _____________ kt 

b. Muuttuuko tiedostokoko 2. kohtaan verrattuna? Mistä muutos johtuu? 

c. Voit sulkea tiedoston. 

8. Muokkaa seuraavaksi käyttämääsi kuvaa. Voit tehdä sen esimerkiksi Paintilla. Kirjoita 
kuvaan esimerkiksi jotain tekstiä ja väritä jotain. 

9. Avaa kaikki 3 tekemääsi Word-asiakirjaa. 

a. Onko Lisatty.doc -asiakirjaan liitetty kuva muuttunut alkuperäisestä? 

b. Onko Linkitetty.doc -asikirjaan liitetty kuva muuttunut alkuperäisestä? 

c. Onko LinkitettyJaLisatty.doc -asiakirjaan liitetty kuva muuttunut alkuperäisestä? 
(Kokeile: Muokkaa - Linkit ja Päivitä heti) 

d. Mitä eroa on liittämistavoilla Linkitä tiedostoon ja Lisää ja linkitä?  

10. Kuvan pakkaaminen. 

a. Avaa tiedosto Lisatty.doc. 

b. Pakkaa asiakirjaan liittämäsi kuva. (Valitse kuva ja napsauta hiiren 
kakkospainiketta. Valitse Muotoile kuvaa ja Kuva-välilehti. Paina Pakkaus…-
painiketta. Valitse Web tai näyttö). 

c. Tallenna asiakirja. Mikä on tiedoston koko nyt? ______________ kt 

d. Vaihda Muotoile kuvaa -ikkunasta Väriä harmaasävyksi. Vaikuttaako muutos 
tiedoston kokoon? 

11. Palauta vastausassiakirja R:-asemalle nimellä Harj 7. 

 


