
Ohjeet AR-sisällön 

luomiseen ja tarkasteluun



Siirry sivustolle https://zap.works/ ja valitse 

oikeasta ylänurkasta Free Trial.

https://zap.works/


Rekisteröidy automaattisesti joko Google-tilillä tai manuaalisesti millä

tahansa sähköpostilla.



Saat sähköpostiisi vahvistusviestin, siirry sinne ja käy klikkaamassa viestissä 

olevaa linkkiä.



Täydennä tietoja itsestäsi ja paina Next step.



Kerro millä tavalla tulet käyttämään palvelua. Hobby-kohdassa ei tarvitse täyttää 

erityisiä tietoja, vaan riittää että ruksaa kohdan Non-commercial purposes (ei-

kaupallisiin tarkoituksiin).



Nyt voit aloittaa ensimmäisen AR-projektisi! Sinulla on projekti-slotteja

yhteensä 5 kpl, joten jos tila loppuu, joudut poistamaan jonkun projekteista 

(tai ostamaan lisää tilaa). Eli projektien lukumäärä ei ole kertakäyttöinen 

(jos siis vaikka poistat kaikki projektit sinulla on jälleen 5 kpl jäljellä). Paina 

Plussa-nappia aloittaaksesi uuden projektin.



WIDGETS



My new project-kohdassa voit nimetä projektisi. 

Seuraavaksi valitaan työkalu. Studio on erillinen 

ohjelma joka asennetaan koneelle, ja on 

työkaluista kaikista monipuolisin. Me kuitenkin 

keskitymme Designer- ja Widgets-työkaluihin, 

jotka ovat helppokäyttöisempiä. Aloitetaan 

Widgets-kohdasta, eli klikkaa Widgets-

vaihtoehtoa ja paina Next Step.



Seuraavaksi valitaan Trigger, joka toimii 

samaan tapaan kuin QR-koodi. Tässä 

ilmaisversiossa ainoa vaihtoehto on 

Zapcode-trigger, joka on kuin logo, josta

Zappar-app tunnistaa että koodiin on 

piilotettu AR-sisältöä. Valitse Zapcode-

vaihtoehto ja paina Create Project.



Seuraavaksi olemme projektin ”päävalikossa”. Paina Open 

Widgets-jolloin pääset luomaan sisältöä.



Oikealla näet työkalut. Voit luoda AR-sisältöä seuraavilla vaihtoehdoilla: kuva, kuva-albumi, 

video, ääni, yhteystieto, kalenteritapahtuma ja internet-linkki. Kun lisäät jonkun kyseisistä 

vaihtoehdoista, ne ilmestyvät vasemmalle isoina ruutuina. Widget-työkalussa sinulla on melko 

vähän muokkausmahdollisuutta asetteluun, sisällöt asetetaan automaattisesti järjestykseen kun 

sisältöä tarkastellaan Zappar-appilla.  Kun olet saanut lisättyä jotain sisältöä, klikkaa Preview-

nappia (esikatselu).



Sinulle on nyt luotu väliaikainen Zapcode-trigger, jota skannaamalla 

saat AR-sisällön esiin. Avaa Zappar-app mobiililaitteestasi. 



Zappar pyytää ensimmäisellä kerralla 

käyttöoikeuksia (esim. kamera) 

toimiakseen, joten hyväksy ne. Zappar

alkaa automaattisesti skannaamaan 

kameralla ympäristöä. Vasemmassa 

ylänurkassa on valikkonappula (kolme 

viivaa), jonka takana on muutamia 

vaihtoehtoja. Oleellisin on Favorites-

kohta, jonne voi tallentaa mieluisia AR-

sisältöjä, joita voi tarkastella jopa sen 

jälkeen kun olet poistunut Triggerin 

läheisyydestä.



Suuntaa kamera Zapcode-logoon, jolloin AR-sisällöt 

ilmestyvät näytöllesi. Sisällöt asettuvat 

automaattisesti palloiksi, jotka leijuvat ympäri logoa. 

Painamalla palloa saat sisällön auki. 

Ylhäällä näet eri painikkeita. Sydän-nappi tallentaa 

AR-sisällön suosikkeihin, pyörivä kamera-nappi 

kääntää päälle etukameran, videokamera-nappi 

kuvaa pienen pätkän videota siitä mitä ruudulla 

näkyy, ja kamera-nappi ottaa ruudunkaappauksen. 

Silmä-painike tyhjentää ruudun kaikesta AR-

sisällöstä, jolloin voit skannata uuden Triggerin ja 

katsella muita AR-sisältöjä.



Palataan takaisin Widgets-työkaluun. Oikealla ylhäällä on Publish-painike, jolla voit 

julkaista AR-projektin. Mutta ennen kuin teemme sen, tarkastellaanpa Zapcode-triggeriä 

oikealla alhaalla. Upload Center Image-kohdassa voit lisätä myös pienen kuvan, jonka 

ympärillä AR-sisällöt pyörivät (tämä ei ole pakollinen). Muokataanpa seuraavaksi 

Zapcodea! Paina Pick Color-nappia, valitse väri ja paina Apply. Paina sitten Download.



Seuraavaksi voit esimerkiksi tulostaa koodin ja kiinnittää sen jonnekin, tai lisätä koodin 

digitaaliseen kuvaan esimerkiksi verkkojulkaisua tai printtijulkaisua varten. Valitse 

vasemmalta joko PNG- tai SVG-tiedosto. Palaa takaisin painamalla Edit with

Widgets-painiketta.

HUOM! Älä tee värivalintaa tällä sivulla! Tiedosto ei päivity kunnolla ilmeisesti bugin 

vuoksi, ja ladatessa PNG-tiedoston saatkin vanhan version koodista. SVG-tiedosto 

jostain syystä päivittyy silti oikein. Käytä tätä sivua siis ainoastaan tiedoston 

lataamiseen, muokkaaminen tapahtuu edellisellä sivulla.



Paina Publish-nappia ja AR-projektisi on julkaistu! Nyt kuka tahansa voi 

tarkastella AR-sisältöäsi skannaamalla Zapcode-merkkisi.



DESIGNER



Vasemmalta ylänurkasta pääset takaisin Projects-osioon, jossa voit 

luoda uuden projektin. Kokeillaan seuraavaksi Designeria!



Triggeriksi valitaan jälleen kerran Zapcode.



Valitse Open Designer.



Voit halutessasi katsoa esittelyvideon. Teemme seuraavaksi AR-sisältöä joka 

yhdistetään johonkin kuvaan (esimerkiksi näyttelytilassa olevaan 

taideteokseen). Tätä kutsutaan Tracking imageksi. Projektin voi myös 

aloittaa ilman Tracking imagea, ja lisäämällä sen myöhemmin. Valitse 

seuraavaksi Download your Zapcode.



Nyt pääset muokkaamaan Zapcodea. Designerissa on laajemmat 

muokkausvaihtoehdot kuin Widgetissä, voit selata listasta minkä näköisen Zapcoden

haluaisit. Koodia ei tarvitse vielä tässä vaiheessa ladata, ellet halua lisätä sitä jo 

digitaalisesti Tracking Imageen. Kun olet valinnut sopivan, paina continue. 



Seuraavaksi valitsemme Tracking Imagen painamalla Upload Tracking Image-nappia. Sivusto 

ehdottaa että lisäisit kuvanmuokkausohjelmalla Zapcoden Tracking Imageen, mutta tämä 

vaihtoehto on oleellinen oikeastaan vain jos olet laittamassa kuvan netti- tai printtijulkaisuun ja 

haluat maksimoida AR-sisällön toimivuuden. Jos Tracking Image on jollain lailla kuvattavissa 

todellisessa tilassa, tulosta Zapcode ja kiinnitä se Tracking Imagen viereen (esim. taideteos 

seinällä)



Lisäsin tässä esimerkissä Tracking imageksi tussipiirroksen. Sivusto arvioi 

kuvan laadun, ja näyttää mitkä kohdat ovat hyviä ja mitkä huonoja AR:n

toimivuuden kannalta. Kontrasti, yksityiskohdat ja vaihtelevuus auttavat AR-

sisältöä näkymään paremmin. Jos suurin osa kuvasta on vihreää tai 

keltaista, kuva on hyvä. Paina Use this Tracking Image-nappia. 



Nyt voimme luoda AR-sisältöä samaan tapaan kuin Widgetillä, mutta tällä kertaa 

meillä on Tracking Image, joka toimii ikäänkuin kanvaasina. Voit itse päättää minne 

asettelet sisällöt, muuttaa niiden kokoa, kääntää asentoa yms. Sisältöön liittyvät 

ominaisuus-työkalut löytyvät alhaalta, kun sisältö on valittuna.



Huom. Sisällöissä on paljon toisistaan eroavia toimintoja, riippuen siitä onko kyseessä 

kuva, video, ääni jne. Esimerkiksi, jos lataat AR-sisällöksi oman videon koneeltasi, voit 

asettaa siihen toiminnon, joka tapahtuu kun video päättyy, (esim. linkkaus nettisivuille 

Link to-vaihtoehdolla).



Kun olet saanut lisättyä sisältöä, paina taas Preview 

ja avaa Zappar-app. Tarkastele miltä sisältö näyttää. 

Huomaa että Zapcode-logo näkyy teoksen vieressä; 

siitä Zappar tunnistaa mitä sisältöä pitää näyttää ja 

samalla app tunnistaa Tracking Imagen 

(tussipiirroksen). Näiden kahden yhdistelmällä 

Zappar osaa asettaa kuvan, videon ja tekstin 

oikeille paikoilleen tussipiirrokseen.



Designer-työkalulla on mahdollista tehdä myös erilaisia ”kohtauksia” eli 

Scenejä. Scene tarkoittaa tässä tapauksessa kahta eri AR-

sisältökokonaisuutta, jotka tulevat mobiililaitteen ruudulle peräjälkeen. 

Paina vasemmalla ylhäällä olevaa Plus-nappia tehdäksesi Scene 2:n.



Kuten huomaat, Scene 2 on tyhjä. 

Kaikki aiemmin tehdyt AR-sisällöt ovat 

Scene 1:ssä. Jos tulee tarve poistaa 

Scene, paina Scene Properties-

kohdassa olevaa rattaan kuvaa ja 

valitse Delete Scene.



Tehdäänpäs esimerkkinä Button-

työkalulle toiminto Scene-

ominaisuuden avulla. Mene 

takaisin Scene 1:seen ja paina 

Button-vaihtoehtoa oikealla. Tee 

haluamasi kokoinen ja muotoinen 

painike, lisää siihen jokin teksti ja 

mene Actions-vaihtoehtoon 

kuvan alapuolella. Teemme 

painikkeelle toiminnon: valitse On 

tap-kohdasta vaihtoehto Go to 

Scene. Tämän jälkeen valitse 

viereisestä Scene-listasta Scene 2.

Nyt nappulaa painamalla pääsee Scene 2:seen!



Seuraavaksi teemme sisältöä Scene 2:seen, joka saadaan painikkeella esiin. Tein 

aiemmin kuvankäsittelyohjelmalla tussipiirroksesta väritetyn PNG-version, jonka lisään 

nyt Scene 2:seen. Asettelen värikuvan täydellisesti tussipiirroksen päälle, jolloin 

näyttää siltä että nappia painamalla tussipiirrokseen ilmestyy värit!



Koska meillä on nyt kaksi eri Sceneä, voimme muokata myös siirtymävaihetta. Mene 

takaisin Scene 1:seen, valitse jokin jo lisäämistäsi AR-sisällöistä (vaikka kuva) ja valitse 

Transitions. Voit nyt valita millä tavalla sisällöt ilmestyvät ruudulle skannatessa ja 

siirryttäessä Scenestä toiseen. Sisällöt voivat esimerkiksi liukua ruudulle jostain 

suunnasta, tai hitaasti hämärtyä pois näkökentästä. 



Lisäämilläsi AR-sisällöillä on tietty järjestys (eli miten asettuvat toistensa päälle), 

mutta voit muuttaa sitä ylhäällä olevilla nuolilla. Voit lähettää sisältöjä 

toistensa taakse, tai niiden eteen. 



Oikealla alhaalla on jälleen kerran 

Zapcode-valikko, joka toimii hyvin 

samaan tapaan kuin Widgets-työkalussa. 

Nyt mukana on kuitenkin pari muutakin 

vaihtoehtoa. Täällä voit vaihtaa Tracking

Imagen johonkin toiseen ja lisätä AR-

sisältöjen taustalle ääntä tai musiikkia.

Täältä löytyy myös vaihtoehto Enable

Grab & Go, joka tarkoittaa että 

käyttäjän ei tarvitse osoittaa jatkuvasti 

laitteellaan Zapcodea, vaan yksi 

skannaus riittää ja sisältö jää laitteen 

ruudulle tarkasteltavaksi vaikka lähtisikin 

paikalta pois. 

Kätevää!



 Vinkki! AR-sisältöjen muokkaaminen onnistuu helpoiten 

tietokoneella, mutta Tracking imagen kaltaisten tiedostojen siirtely 

eri laitteilta voi olla puuduttavaa. On kuitenkin täysin mahdollista 

luoda AR-sisältö myös mobiililaitteen selaimella, jolloin voit 

käyttää pelkästään yhtä laitetta sekä sisältöjen luomiseen että 

tarkasteluun, varsinkin jos pystyt tulostamaan Zapcode-logon

langattomasti mobiililaitteellasi. Muokkaaminen voi tosin olla 

huomattavasti vaikeampaa kosketusnäytöllä, etkä pysty 

hyödyntämään esikatselua ilman toista laitetta.




