Nuottien skannaaminen (Scan)
Kaverillasi on mielenkiintoinen nuotti ja haluaisit sen itsellesi? forScorella voit skannata
(≈ valokuvata) nuotin suoraan kansioosi. Oman kokemukseni mukaan kirjoittimen
skannerilla skannattu nuotti on hieman parempi kuin suoraan forScorella skannattu (≈
valokuvattu).
Jos haluat siistin nuotin, kuvaa huolella: riittävästi valoa, nuotti suorassa (sivun
kaarevuus näkyy kuvatussa nuotissa melko kiusallisena) ja nelikulmiona (Padin kamera
on laitteen nurkassa, jos laitat Padin "keskelle" nuottia, siitä tulee vinokulmio).
Ota esiin työkalut, valitse siitä Scan (ennen nimi oli ”Darkroom”). Ylhäällä keskellä on
kameran kuva, paina sitä. (Sen oikealla puolella on valokuvien valinta: kun tästä painat,
näet Padilla ottamasi kuvat, halutessasi voit näistäkin kuvista hakea jonkun nuotiksi
kelpaavan kansioosi).
Pääset skannaamaan: katso että nuotti on suorassa (ja myös näkyy kuvassa suorana),
pidä Padi paikoillaan ja paina alhaalta kameran kuvaa (=laukaisin). Jos nuotti on
monisivuinen, kuvaa kaikki sivut vuorollaan: näin saat koko nuottinipun kerralla
käyttöösi. Kun on valmista, paina Done, ja näet nuotin pikkukuvina. Tätä voit sitten
hieman säädellä: alareunassa on tätä varten näppäimet. Kun kuva tyydyttää, paina Save,
nimeä nuotti ja tallenna se. Sitten voit halutessasi skannata uuden nuotin.
Nuottia voi tämän jälkeen editoida, siis luokitella: se löytyy kansiosta All Scores
uusimpana.
HUOM Ja vielä ne nuotit, jotka ovat oikeinpäin, mutta harmittavasti vähän vinossa: Ota
nuotti auki, valitse työkalupakista Crop ja aseta nuotti suoraan yläreunan liukukytkimellä.

Käsiskanneri iPadiin
Nuotit saa selkeimpinä kansioon skannerilla. Entä jos ei ole skanneria?
App Storesta voi hakea Padiisi tarkoitukseen sopivan skanneriapplikaation. Niitä lienee
siellä useitakin, itse olen kokeillut vaihtoehtoa Scanner for Me (Apalon Apps). Sen saa
ilmaisversionakin (käyttörajoituksena kolme kuvaa/vrk), ostettuna hinta oli 4.99 e.
Skanneri etsii automaattisesti suorakaiteen muotoisia kohteita, ja näyttää melko
herkästi tulkitsevan sellaisen dokumentiksi. Kun se kohteen löytää, se kuvaa sen heti,
melkein hätäisen tuntuisesti. (Tämän ominaisuuden saa toki poiskin: valitse ohjelman
työkalut ja poista Auto-capture käytöstä.) Hyvä puoli on se, että jos nyt paksusta
kansiosta haluaa nuotteja kopioida, niin kuvatessa ei pitkään nokka tuhise.
Kuvauksen jälkeen ohjelma ilmeisesti vielä hieman parantelee "dokumentin" laatua.
Otetun kuvasarjan voi sitten suoraan viedä esim. iCloudiin ja sieltä forScoreen
nimettäväksi ja muokattavaksi.
Tällaisen käsiskannerin vaihtoehto on tietysti forScoren oma ”kamera” (kts Scan):
huolellisella kuvaamisella kuvanlaatu näyttää olevan siinä ihan kelvollinen. Ja onpahan
aina käytettävissä.

Nuotin skannaaminen tietokoneella forScoreen
Näitä menettelypolkuja on useita, riippuen omista koneista ja laitteista. Tässä polku, jota
minä käytän.
Avaan kotikoneessani Järjestelmäasetukset, sieltä Tulostimen ja skannerit, valitsen
kohdan Skannaus, laitan nuotin skanneriin ja näppään Avaa skanneri. (Skannerini on
Canon Pixma TS5050 -tulostimen skanneri.)
Tässä säädän kuvan mustavalkoiseksi, tarkkuudeksi riittää hyvin 200 dpi. Kirjoitan
nuotin nimen, valikoin skannauskohteeksi iCloud Drive ja muodoksi PDF. Valitsen
yleiskatsauksesta skannattavan alueen ja painan Skannaa. Jos nuotti on monisivuinen,
valitsen Yhdistä yhdeksi tiedostoksi, ja skannaan seuraavan sivun.
Kun kaikki tarpeelliset on skannattu, tarkistan vielä saaliin avaamalla iCloud Driven
(tiedostojen pitää siis olla pdf-formaatissa, ja myös nimen lopussa pitää olla tuo .pdf).
Sitten forScoreen: työkaluista Services auki, siinä pitäisi näkyä ne palvelut, joista pdftiedostoja voi tuoda, ja valitaan siitä nyt iCloud Drive (muita sijainteja näyttää olevan
mm Google Drive, Dropbox, OneDrive jne). Tästä näpätään Download, ja valitaan se
tiedosto joka forScoreen tuodaan. Vain yksi tiedosto (=nuotti) tulee kerrallaan, toisaalta
sen tuonti ei monta hetkeä kestä.
Tämän jälkeen tuodut nuotit löytää parhaiten luokiteltaviksi kohdasta All Scores
ylimpinä, kunhan valitsee luokittelun Newest.
HUOM Tämän työkalun(Service) takana on myös toiminta Upload, jolla nuotin voi siirtää
toisinpäin, siis forScoresta esim iCloud Driveen tulostettavaksi tai lähetettäväksi.
HUOM: Sattuiko nuottisi olemaan scannerissa vinossa? Vinon nuotin voi forScoressa
suoristaa: Ota nuotti esille, valitse työkalupakista Crop. Yläpalkissa on säädin, jota
vetämällä voit kallistaa nuottia portaattomasti (maksimissaan noin 30 astetta; kokonaan
kääntö onnistuu säätimellä Rearrange).

