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Johdanto
Tulostettu käyttöopas
Tämä ohje on kirjoitettu Boardmaker 6 tuoteperheelle (Boardmaker ja Boardmaker with Speaking
Dynamically Pro).
Boardmaker tarjoaa symbolitietokannan, joka sisältää yli 4500 PCS-kuvasymbolia
(Picture Communication Symbol), joita voidaan käyttää erilaisten
kommunikaatioaineistojen luomiseen. Piirtoikkunan avulla voit kätevästi luoda
kommunikaatiolomakkeita, ruudukoita, lukujärjestyksiä, kalentereita jne.
Symboleiden kokoa ja värejä voidaan muuttaa vapaasti.

Boardmaker with Speaking Dynamically Pro (BM with SDP) on korkeatasoinen
AAC työkalu. Sanaennustus, puhesynteesi, nauhoitukset ja dynaaminen
kommunikaatioympäristö muuttaa tietokoneen kommunikaation apuvälineeksi.

Käyttöopas on kaksiosainen. Ensimmäisessä osassa käsitellään Boardmakeria ja sen ominaisuuksia.
Kaikki tässä osiossa käsitellyt asiat pätevät myös Boardmaker with Speaking Dynamically Pro:hon.
Toinen osa käsittelee vain BM with SDP:stä löytyviä ominaisuuksia.

Ohjelman sisäinen Ohje
Ohjelma sisältää myös sisäisen ohjeen. Tässä ohjeessa käsitellyt asiat
löytyvät myös ohjelman sisäisestä ohjeesta. Sisäisessä ohjeessa voi
olla myös lisätietoja joihinkin ohjelman edistyksellisimpiin
ominaisuuksiin. Valitse Ohjeen aiheet Ohje-valikosta.

Huom:

Sisäistä ohjetta päivitetään tarvittaessa automaattisesti päivitysohjelman välityksellä.
Päivitysohjelma käynnistetään Käynnistä-valikosta Kaikki ohjelmat > Mayer Johnson >
Tarkista päivitykset pikakuvakkeesta.

Järjestelmävaatimukset
Järjestelmävaatimukset versiolle 6 Windows-ympäristössä ovat:
• Windows 2000 tai uudempi

• 512 Mb RAM

• 400 Mb levytilaa
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Apua ongelmatilanteisiin
Sähköpostilla:
info@compaid.fi

Puhelimitse ja postitse:
Comp-Aid Oy
Kuparitie 1
00440 Helsinki
Puhelin: (09) 7288 330
Faksi: (09) 7288 3344
Pyytäessäsi apua sinun olisi hyvä tietää järjestelmäsi ominaisuudet (esim. käyttöjärjestelmä,
suorituskyky ja virustorjunta) sekä käyttämäsi Boardmaker-tuotteen versio.

14

Boardmaker Software Family v6 Käyttöopas

Piirtoikkuna
_ _

_

_

3

4

_

_

_

_

_

1
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9 10 11 12 13 14 15 16

18
17

19

20

21

1

Otsikkopalkki

2

Työkalupalkki

3

Symbolihaku (Ctrl + B)
Avaa symbolihaun

4

Osoitin-työkalu (Ctrl + F1)
Valitsee solun, symbolin tai tekstin

5

Solu-työkalu (Ctrl + F3)
Luo solut

6

12

Viivan paksuus
Voit valita halutun paksuuden viivalle tai reunalle

13

Kulma-työkalu
Voit valita halutun muodon kulmalle

14

Solun varjostus
Voit valita solulle kolmiulotteisen vaikutelman

15

Suurennus

16

Pienennys

Vapaa muoto -työkalu (Ctrl + F7)
Luo vapaa muotoisia tai monikulmio soluja

17

Lomakkeen muokkausalue

7

Monistus-työkalu (Ctrl + F2)
Monistaa luodun solun ruudukoksi

18

Symbolihaku
Symbolien etsintä hakusanoilla

8

Viiva-työkalu (Ctrl + F4)
Piirtää viivoja

19

Sivun vaihdon merkintä
Näyttää mihin sivu loppuu

9

Teksti-työkalu
Lisää ja muokkaa tekstiä

20

Lomakkeen suurennoksen näyttö
Näytön suurennus

21

Dynaaminen ohje
Näyttää käytettävään toimintoon liittyvän ohjeen

10 Kuvita solu -työkalu
Luo solun johon kuvat ilmestyvät
tekstiä kirjoitettaessa
11 Väri-työkalu
Avaa väripaletin, josta voidaan valita
halutulle kohteelle väri
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Symbolihaun ikkuna
_

_

__

_

__

_

3
4

1

5

7

2
8

6

9
11

10

12

13

14

1

Symboli

8

Valitse kategoriat (Ctrl + L)
Valitsee kategoriat, joihin haku suoritetaan

2

Symbolin numero
Näyttää symbolin numeron ja haun yhteismäärän

9

Symbolien nimien asetukset
Lisää symbolille uuden sanan tai kategorian

3

Haun asetukset
Haku sanan alusta, keskeltä tai lopusta

10 Vaihtoehtoinen nimi
Vaihtaa oletusnimen haluttuun nimeen

4

Pienennä, Suurenna ja Sulje -painikkeet

11 Vaihtoehtoisten nimien listaus
Näyttää listan vaihtoehtoisista nimistä

5

Haettava teksti
Etsii symboleiden nimistä haettavaa tekstiä

12 Symbolihaun asetukset
Muuttaa haun asetuksia

6

Kuvakenäkymä (Ctrl + T)
Näyttä haun täyttävien symboleiden kuvakkeet

13 Suorakulmio-valinta
Valitsee symbolista suorakulmion muotoisen alueen

7

Edellinen/Seuraava symboli
Askeltaa joko symboleita tai kuvakesivuja

14 Lasso-valinta
Valitsee vapaamuotoisen alueen symbolista
Huom:Toiminnoille aukeaa selite pitäessäsi
hiirenosoitinta hetken sen yllä.
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Mallien ja esimerkkien selaaminen
Tulostettavat mallit
Kaikkien Boardmaker-tuotteiden mukana tulee 325 valmista tulostettavaa mallipohjaa. Mallit sisältävät
muun muassa kalenteripohjia sekä kommunikaatiolaitteiden pohjia. Mallit löytyvät Mallit-kansiosta.
Pääset helpoiten käsiksi niihin klikkaamalla Avaa malli –painiketta avaussivulta kun käynnistät
ohjelman tai Tiedosto –valikosta Avaa (Ctrl+ O) –toiminnolla.
Huom:

Mallipohjat on suojattu päällekirjoittamiselta ja ne aukeavat nimettöminä. Tämä estää niiden
päälle tallentamisen.

Etsi haluamasi
mallipohja.

Klikkaa tästä Mallitkansio auki.

Interaktiiviset mallilomakkeet (eivät kuulu Boardmakeriin)
Boardmaker with Speaking Dynamically Pro sisältää malliesimerkkejä siitä, kuinka ohjelmalla voidaan
luoda erilaisia toiminnallisia lomakkeita, esimerkiksi tietokoneen käyttöön kommunikaation
apuvälineenä. Lomakkeissa on myös havainnollistettu tässä oppaassa läpikäytyjä ohjelman
ominaisuuksia.
Boardmaker with Speaking Dynamically Pro toimii sekä suunnittelu- että käyttötilassa.
Suunnittelutilassa lomakkeita muokataan ja Käyttötila on tarkoitettu loppukäyttäjälle. Lomake
asetetaan käyttötilaan Ctrl + U näppäinkomennolla ja suunnittelutilaan palataan joko Esc-näppäimellä
tai Ctrl + D näppäinkomennolla.

17

Johdanto

Ohjelman käynnistäminen Käyttötilaan
esimerkkiympäristössä

Tuplaklikkaa esimerkkiympäristön kuvaketta
Työpöydältä. Tämä avaa esimerkkiympäristön ja
asettaa ohjelman käyttötilaan.

1

Ei kuulu
Boardmakeriin.

Voit siirtyä seuraavaan osioon tai lukea läpi
myös seuraavat askeleet.

-------------------------------------------------------------------- TAI ----------------------------------------------------------Esimerkkiympäristön avaaminen ohjelman
sisältä

Käynnistä ohjelma tuplaklikkaamalla kuvaketta
Työpöydältä tai valitsemalla se Käynnistävalikosta (Käynnistä > Kaikki ohjelmat >
Mayer-Johnson).
Klikkaa Avaa Malli.

2

Valitse lomake –ikkuna aukeaa Mallitkansioon.
Tuplaklikkaa Interactive Sample Boards
kansiota.

3
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Huom:

Tulostettavat lomakkeet sisältävät
kansiot alkavat kirjainyhdistelmällä
BM.
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Tuplaklikkaa _Main Board avataksesi sen.

4

Sinun tulee asettaa ohjelma Käyttötilaan voidaksesi tutkia esimerkkilomakkeita.
Valitse Dynaamiset lomakkeet > Käyttötila tai paina Ctrl + U. Klikkaa hiirellä liikkuaksesi
lomakkeiden välillä. Jokaisen lomakkeen ”Alku” solusta pääset takaisin aloitussivulle.
Paina Esc-näppäintä tai paina Ctrl + D palataksesi Suunnittelutilaan.

5
Ohjelma tulee asettaa
Käyttötilaan, jotta esimerkit
toimivat.
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Johdanto

Hiiren peruskäyttö
Hiiren peruskäytön tulee olla hallussa ohjelmassa kuin ohjelmassa, myös Boardmakerissa. Näitä
hiiritoimintoja käytetään tässä käyttöoppaassa.
Klikkaus

Paina vasenta hiirenpainiketta valitaksesi soluja, tekstiä,
grafiikkaa ja viivoja ohjelmassa. Tämä tehdään
tyypillisesti Osoitin-työkalulla.

Klikkaa valitaksesi kohteen.

Oikea klikkaus

Paina oikeaa hiirenpainiketta avataksesi kohteeseen
liittyviä lisävalikoita. Tämä tehdään tyypillisesti Osoitintyökalulla.
Oikea klikkaus avaa useimmiten valitun kohteen tai
valittujen kohteiden ominaisuuksiin liittyvän valikon. Voit
suorittaa nopeasti esimerkiksi kopioinnin ja liittämisen ja
järjestää kohteita, tai muokata niiden ominaisuuksia.
Huom:

Oikealla klikkauksella avaat
kohteeseen liittyvän valikon.

Jotkin asetukset löytyvät vain oikealla
klikkauksella avautuvista valikoista.

Tuplaklikkaus

Kaksi kertaa peräkkäin nopeasti klikkaamalla avataan
toimintovalikoita tai asetus-valikoita. Tämä tehdään
tyypillisesti Osoitin-työkalulla (vain SDP).

Tuplaklikkaa asettaaksesi solun
toiminnot (vain SDP).

Klikkaus ja raahaus

Paina ja pidä hiiren vasen painike pohjassa ja raahaa hiirtä
haluamaasi suuntaan. Raahausta käytetään kohteiden koon
muuttamiseen, piirtämiseen ja valintaan.

Raahaa muodostaaksesi solun.
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Shift-klikkaus

Klikkaa ensimmäistä kohdetta, paina Shift-pohjaan ja
klikkaa seuraavaa kohdetta. Shift klikkausta käytetään
valitsemaan useita kohteita. Jokainen Shift-pohjassa
klikattu kohde lisätään valittujen kohteiden joukkoon.
Voit poistaa kohteen valittujen joukosta Shiftklikkaamalla sitä uudestaan.
Huom: Et voi valita soluja ja muita kohteita yhtä aikaa.

Shift-klikkaa lisätäksesi kohde valittujen
joukkoon.
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Johdanto
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Kappale 1
Lomakkeen luominen ja ulkoasun
muokkaus
Yleiskatsaus kappaleeseen
Luotaessa uutta kommunikaatiolomaketta, on tärkeää ymmärtää, kuinka lomakkeen koko ja
tulostusasetukset määritellään, kuinka luodaan soluja ja hallitaan taulukkonäkymän eri osia. Opit myös
vaihtamaan ruudukossa sijaitsevien kuvien väriä, muotoja sekä kokoa, sekä hallitsemaan sisältöä ja
ulkoasua.
Tässä kappaleessa käsiteltäviä aiheita ovat:
•

Lomakkeen koon määrittäminen

•

Monisivuisen lomakkeen luominen

•

Ruudukon luominen

•

Solujen välien määrittäminen

•

Solujen ulkoasun muuttaminen
Käytä erikokoisia
soluja ja symboleita.

•

Symbolien ja tekstin tyhjentäminen valituista
soluista

•

Lomakeikkunan koon muuttaminen

•

Monistustyökalun solujen välien määrittäminen

•

Viivan piirtäminen soluun tai lomakkeeseen

Järjestä lomake solujen
eriväristen reunojen avulla.

Luo lomakkeita,
jotka tulostuvat
juuri oikean
kokoisina.

Valitse soluille
erimuotoisia kulmia.

Järjestä lomake solujen
eriväristen taustojen avulla.
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Lomakkeen ja paperin koon määrittäminen
Aloitettaessa uuden lomakkeen luomista on ensin määritettävä sen koko. Sinun tulee kertoa
ohjelmalle, kuinka suuren tilan tarvitset ja minkä kokoiselle paperille aiot tulostaa.
Tulostimen asetukset
Paperin koko ja asettelu tulisi valita ennen kuin lomakkeen mitat määritetään. Tämä helpottaa yhdelle
sivulle mahtuvien lomakkeiden tulostamista.

1
Nykyiset tulostimen
sivuasetukset.

Klikkaa muuttaaksesi
paperin kokoa ja
asettelua.

Klikkaa Tiedosto-valikosta Tulostusasetukset (Lomakkeen
koko/Viivaimet/Apuruudukko/Välit). Tarkista, että tulostimesi asetukset vastaavat paperin kokoa
ja asettelua. Jos nämä eivät täsmää, klikkaa Tulostusasetukset.

Varmista, että
valittuna on
oikea tulostin.

2

Valitse
haluamasi
paperin suunta
Valitse
käyttämäsi
paperin koko.

Varmista, että oikea paperikoko ja sivun asettelu ovat valittuina. Klikkaa OK, kun olet valmis.
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Lomakkeen koon määrittäminen

Käytä näytön
kokoa
Klikkaa tähän
asettaaksesi
lomakkeen
koon näytön
koon mukaan.

3

Käytä
tulostimen
sivua
Klikkaa tähän
asettaaksesi
lomakkeen
koon tulostimen
mukaan.

Nykyinen koko
Tässä voit määrittää
lomakkeen koon
haluamiesi arvojen
mukaan.

Klikkaa tähän
asettaaksesi
käyttämäsi
lomakkeen koon
vakioksi uusille
lomakkeille.

Tässä voit asettaa
paperin
suuntauksen
vakioksi uusille
lomakkeille.

Klikkaa Käytä tulostimen sivua, kun haluat lomakkeen koon vastaavan aiemmin määrittämiäsi
paperin kokoa ja asettelua. (Seuraavassa osassa käsitellään useampisivuisten taulukkojen käyttöä.)
Klikkaa OK, kun olet valmis.
•

Tietyn paperikoon ja asettelun tulostusalue voi vaihdella tulostimittain. Tulostaessasi toisella
tulostimella saatat siis joutua mukauttamaan lomakkeen kokoa.

•

Lomakkeen oletuskoon ja tulostusasetusten määrittäminen kaikille uusille lomakkeille
Jos aiot luoda paljon lomakkeita, joiden tulisi olla samaa kokoa, esimerkiksi tietyn laitteen
käyttöä varten, saatat haluta käyttää niin sanottuja Muisti-painikkeita, jotka näkyvät yllä
tulostimen asetukset -ikkunan oikeassa reunassa. Voit klikata yhtä tai molempia näistä
painikkeista asettaaksesi nykyisen lomakkeen koon ja/tai sivun asetukset valmiiksi tulevia
myöhemmin luomiasi lomakkeita varten.
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Monisivuisten lomakkeiden luominen
Sinulla on mahdollisuus luoda lomakkeita, jotka jatkuvat useammille sivuille. Monisivuisten
lomakkeiden luominen antaa mahdollisuuden laajempaan kommunikaation apuvälineiden tai julisteiden
kokoisten kommunikaatioruudukoiden käyttöön.

Kirjoita tähän
haluamasi koko.

1

Klikkaa Tiedosto-valikosta Tulostusasetukset (Lomakkeen
koko/Viivaimet/Apuruudukko/Välit). Tarkista, että tulostimesi asetukset ovat paperin koon ja
asetusten suhteen oikein. Jos nämä eivät täsmää, klikkaa Tulostusasetukset.
Syötä haluamasi mitat kuvassa näkyviin Leveys and Korkeus –kenttiin, kunhan ne ovat alle
ruudussa näkyvän maksimiarvon. Klikkaa OK, kun olet valmis.

Paperiarkkien
rajat on merkitty
lomakkeelle
vihreällä
katkoviivalla

2

Kun lomaketta katsellaan sovitettuna ikkunaan (oletus), eri sivut näkyvät katkoviivojen avulla.
Useimmissa tulosteissa on minimimarginaali, eikä tietoa voi sisällyttää ihan rajaan asti. Siispä
käyttäessäsi useampisivuista ruudukkoa, kannattaa sivujen reunat leikata ennen niiden liittämistä
yhteen.
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Useampien lomakkeiden kanssa työskentely

Ensimmäisenä avattu tai luotu lomake näytetään
suurennettuna, siten että se täyttää näytön, kuten
yllä.

Boardmaker sallii useiden lomakkeiden
samanaikaisen käytön. Kun lisäikkunoita avataan,
ne ilmestyvät limittäin pienempinä näytölle.

Näytä-valikon asetukset

Valitsemalla Näytä-valikosta Allekkain, mahdollistat kaikkien avoinna olevien lomakkeiden
samanaikaisen katselun. Allekkain-toiminto on käytännöllinen lomakkeiden väliseen kopiointiin ja
liittämiseen.
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Lomake näytetään oletuksena sovitettuna
ikkunaan, jotta se nähdään kokonaisena.
Näytä- valikon kautta on saatavissa erilaisia
katselukokoja, jotka ovat hyödyllisiä erityisesti
symboleja muokatessa.
Huomaa: Näytöllä näkyvien solujen koot eivät
välttämättä tulostu samankokoisina. Käytä ikkunan
viivaimia määrittääksesi todellisen tulostuskoon.

Lomakeikkunan koon muuttaminen
Manuaalisesti
Siirrä osoitin mihin tahansa ikkunan reunaa, jolloin
se muuttuu kaksisuuntaiseksi nuoleksi. Klikkaa ja
raahaa ikkunan reuna uuteen mittaansa.
Raahaa
muuttaaksesi
kokoa

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - TAI - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Suurenna ja Palauta -painikkeiden avulla
Tämä lomake on
suurennettu

Klikkaa Suurenna-painiketta lomakeikkunan
oikeasta yläkulmasta suurentaaksesi ikkunan koko
työpöydän kokoiseksi.
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Lomake on
palautettu
alkuperäiseen
kokoon

Klikkaa Palauta-painiketta suurennetun
lomakeikkunan oikeasta yläkulmasta palauttaaksesi
ikkunan aikaisempaan kokoonsa.
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Ruudukon luominen
Luo ensin yksi solu ruudukkoa varten.
Valitse työkaluvalikosta Solutyökalu.
Vihje:

1

Työkaluvalikon suunta-asettelua
voidaan vaihtaa raahaamalla
palkkia Symbolihaku-kuvakkeen
vierestä ruudun oikealle tai
vasemmalle puolelle.

Vakiotyökalut
(vaakarivinä ja
pystypalkkina)

Siirrä hiiren osoitin tyhjälle työalueelle.
Vihje:

2
Vihje:

Viivaimissa olevien punaisten
merkkien sijainnit kertovat
osoittimen sijainnin lomakkeella.
Voit luoda haluamasi kokoisia
soluja.
Viivaimet voidaan valita
näyttämään tuumia tai
senttimetrejä. Mittayksikkö
määritellään Tiedosto-valikon
Tulostusasetuksista (Lomakkeen
koko/Viivaimet/Apuruudukko/Vä
lit)

Punaiset merkit
kertovat osoittimen
sijainnin.

osoitin

Klikkaa ja raahaa hiirtä viistoon luodaksesi
solun. Irrota hiiripainike solun ollessa oikean
kokoinen.

3

Vihje:

Luodaksesi neliön muotoisen solun,
pidä pohjassa Shift-näppäintä
liikuttaessasi hiirtä.

Vihje:

Osoitin liikkuu näkymättömällä
apuruudukolla 0,3 cm:n
tarkkuudella. Voit muuttaa
apuruudukon tiheyttä Tiedostovalikon Tulostusasetuksista
(Lomakkeen
koko/Viivaimet/Apuruudukko/Vä
lit) tai ottaa sen kokonaan pois
käytöstä klikkaamalla rastin pois
Näytä-valikon kohdasta Käytä
apuruudukkoa.
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4

Jos on tarpeellista vaihtaa solun kokoa, liikuta
osoitinta jotakin solun kulmaa kohti, kunnes
kaksisuuntainen nuoli tulee näkyviin, kuten
kuvassa. Klikkaa ja raahaa reunaa tai kulmaa
muuttaaksesi solun kokoa tarpeen mukaan.
Huom: Katkoviiva osoittaa, että solu on

aktiivinen.

5

Tulet nyt monistamaan kopioita luomastasi
solusta muodostaaksesi ruudukon.
Valitse Monistus-työkalu työkaluvalikosta.
Siirrä Monistus-työkalu solun päälle. Klikkaa
ja raahaa viistoon monistaaksesi haluamasi
määrän soluja sisältävän ruudukon.
Huom:

6

30

Jos haluat muuttaa solujen väliä,
poista kaikki uudet solut, muuta
monistustyökalun solujen väliä ja
raahaa luodaksesi uuden ruudukon.

Käytä kaksisuuntaista
nuolta muuttaaksesi
solun kokoa
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Kun kaikki solut ovat vielä valittuina*, klikkaa
ja raahaa mitä tahansa solua siirtääksesi koko
ruudukon sivun keskelle.
*Jos solut eivät ole enää aktiivisina, valitse
Muokkaa-valikosta Valitse kaikki (Ctrl + A).
Vihje:

7

Luodessasi ruudukkoasetelman, jota
haluat käyttää tulevien ruudukoiden
pohjana, katso Liite D –
Malliruudukon luominen.

Soluvälien mukauttaminen
Monistus-työkalua käytetään soluruudukoiden luomiseen. Oletuksena soluvälit ovat 0,3 cm sekä sivuettä pystysuunnassa. Soluvälejä voidaan tarpeen mukaan myös mukauttaa.

Valitse Tiedosto-valikosta Tulostusasetukset. (Lomakkeen koko/Viivaimet/Apuruudukko/Välit).
Syötä haluamasi väli.
Huom:

Sinun tulee tehdä tarvittavat solujen välisten mittojen muutokset ennen Monistus-työkalun
käyttöä.
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Lomakkeen tai solun taustavärin muuttaminen

Klikkaa lomakkeen taustaa tai
valitse yksi tai useampi solu.

Valitse Väri-työkalu

Klikkaa mieleinen väri
väripaletista.

Solun reunan paksuuden muuttaminen

Valitse solu tai soluryhmä.
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Valitse Viivan paksuus -työkalu.

Valitse sopiva viivan paksuus
klikkaamalla.
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Piilotetut solureunat
Viivan paksuus –paletissa oleva katkoviiva vastaa piilotettuja, “näkymättömiä” reunoja. Kun se on
valittuna, solun rajat näkyvät ruudulla vaaleanharmaina katkoviivoina, mutta eivät tulostu.
Huom:

Älä sekoitaViivan paksuus -työkalun katkoviivaa katkoviivoihin, jotka saa päälle
klikkaamalla solun päällä hiiren oikeaa painiketta ja valitsemalla Ominaisuudet/Reunus
katkoviivalla (Aiheesta lisää omassa osiossaan hieman myöhemmin).

Näkymättömän
reunuksen
valinta

Normaali reuna

Katkoviiva reunus
Näkymätön
reuna (ei tulostu)

Solun reunan värin muuttaminen
Klikkaa Reuna-kohtaa
muuttaaksesi väriä

Valitse solu tai soluryhmä.

Vihje:

Valitse Väri-työkalu.

Klikkaa Reuna ja valitse
haluamasi reunaväri.

Käytä paletin oikeassa alareunassa näkyvää näytteenottotyökalua valitaksesi minkä tahansa
vaihtoehtoisen värin, joka näkyy ruudulla, muttei paletissa.

33

Kappale 1 - Lomakkeen luominen ja ulkoasun muokkaus

Solun muodon muuttaminen

Valitse solu tai soluryhmä.
Huom:

Valitse Kulma-työkalu.

Valitse haluamasi kulman muoto.

Jos valitaan vapaamuotoinen solu, Kulma-työkalu käyttäytyy ”monikulmatyökaluna”,
aiheesta lisää myöhemmin.

Viivan piirtäminen

Valitse Viivatyökalu.

Klikkaa ja raahaa solun tai
taulukon päällä vetääksesi viivan.

Valitse Viivan paksuus-työkalu
ja tee valintasi viivan
paksuudesta.

Katkoviivojen käyttäminen solun reunuksina

Valitse solu tai soluryhmä.

Klikkaa hiiren oikeaa painiketta
ja valitse Reunus katkoviivalla
Ominaisuudet-välivalikosta.
Samalla tavalla voit klikata
vaihtoehdon pois päältä.

Katkoviivoja voidaan käyttää
esimerkiksi erilaisten
aktiviteettien leikkaamiseen
reissuvihkoon tms.

Huom:

Katkoviivaa voidaan käyttää myös yhdessä Viivatyökalun kanssa.

Huom:

Katkoviiva näyttää paremmalta paksummilla viivoilla (Viivan paksuus –työkalu).
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Kolmiuloitteisten varjojen lisääminen

Valitse solu tai soluryhmä.

Huom:

Valitse Solun varjostus -työkalu.

Valitse varjostettu ruutu
luodaksesi 3-ulotteisen varjon.

Viivan paksuus-, kulma- sekä väri-työkaluja voi käyttää solun varjon ulkonäön
muokkaamiseen.

Solujen tyhjentäminen

Valitse solu tai soluryhmä.

Valitse Muokkaa-valikosta
Tyhjennä.

Symbolit ja teksti poistetaan.
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Vapaamuotoisen solun piirtäminen
Vapaa muoto -työkalu mahdollistaa minkä tahansa muotoisten kuvioiden piirtämisen. Tätä voit
käyttää korostaaksesi joitakin taustakuvan osia tai erottamaan joitakin samannäköisiä soluja toisistaan
tai luodaksesi hauskoja uusia muotoja.
Luo vapaamuotoisia soluja
valokuvaan ja aseta ne
läpinäkyviksi

Muuta muoto
vakiomonikulmioksi

Luo monikulmioita ja muuta
ne katkoviivareunaisiksi
Huom:

Vapaa muoto -painike toimii kuten muutkin peruspainikkeet, siihen ei kuitenkaan saada
yhdistettyä varjoreunoja, eikä sillä luotujen kuvioiden kulmia voida pyöristää.

Valitse Vapaa muoto -valinta.

1
Klikkaa ja pidä hiiren painiketta alhaalla.
Raahaa hiirtä ruudulla vapaasti luodaksesi
vapaamuotoisen kuvion.

2

3

36

Vapauta hiiripainike sulkeaksesi solun reunat
suoralla viivalla kohdasta johon jäit, siihen,
mistä vapaamuotoisen kuvion piirtämisen
aloitit.

Klikkaa ja raahaa
piirtääksesi
haluamasi
muodon.

Vapauta painike ja
muoto sulkeutuu
itsestään suoralla
viivalla.
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Monikulmaisen vapaamuotoisen solun piirtäminen
1

Vapaa muoto -työkalua voidaan käyttää
myös monikulmioiden piirtämiseen.
Valitse Vapaa muoto -painike.

2

Paina ja pidä Control (Ctrl) -painiketta
alhaalla, klikkaa määrittääksesi solun
aloituspisteen, vedä hiirtä piirtääksesi
monikulmion ensimmäisen sivun. Klikkaa
määrittääksesi sen valmiiksi.

Pidä edelleen Ctrl-painike pohjassa ja klikkaa
hiirtä aina siellä, minne haluat kulman.

3

4

Saadessasi vapaamuotoisen monikulmiosi
valmiiksi,tuplaklikkaa määrittääksesi
viimeisen kulman paikan (tai voit vapauttaa
Ctrl-painikkeen). Ohjelma sulkee
monikulmion automaattisesti.

Pidä Ctrl-painike
alhaalla ja klikkaa, siirrä
osoitinta ja klikkaa
uudelleen luodaksesi
ensimmäisen sivun.

Pidä Ctrlpainike alhaalla ja
klikkaa jokaista
kulmaa.

Vapauta Ctrlpainike ja muoto
sulkeutuu
automaattisesti
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Solun piirtäminen suorilla ja vapaamuotoisilla sivuilla
1

Vapaa muoto -työkalua voidaan käyttää
myös samanaikaisesti vapaamuotoisten että
suorasivuisten solujen luomiseen.
Valitse Vapaa muoto -painike.
Paina ja pidä Ctrl-painiketta alhaalla, sitten
klikkaa ja raahaa määrittääksesi monikulmion
ensimmäisen sivun.

2

Samalla kun edelleen pidät hiiripainiketta
alhaalla, vapauta Ctrl-painike. Piirrä hiirellä
vapaamuotoinen sivu.

3

Piirtääksesi jälleen suoran sivun, paina ja pidä
Ctrl-painiketta alhaalla vapauttaen
hiiripainike. Klikkaa asettaaksesi seuraavan
kulman

4

Vaihtele Ctrl- ja hiiripainikkeiden alhaalla
pitämistä vaihtaaksesi suorien ja
vapaamuotoisten sivujen piirtämisen välillä.

Viimeistelläksesi vapaamuotoisen kuviosi,
vapauta sekä hiiri- että Ctrl-painikkeet.
Tällöin ohjelma sulkee monikulmion
automaattisesti.

5
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Pidä Ctrl-painike
alhaalla ja klikkaa, siirrä
osoitinta ja klikkaa
uudelleen luodaksesi
ensimmäisen sivun.

Pidä hiirenpainike
alhaalla ja vapauta
Ctrl-painike
piirtääksesi
vapaasti

Paina Ctrl-painike
taas alas ja
vapauta hiiren
painike
muodostaaksesi
suoran viivan.

Vapauta Ctrl- tai
hiiren painike ja
muoto sulkeutuu
automaattisesti
suoralla viivalla.
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Monikulmion luominen vapaamuotoisesta solusta
Vaikka tavallisia monikulmioita, kuten kolmioita ja kuusikulmioita, voi piirtää myös manuaalisesti,
käyttäen metodeita joita kuvattiin osiossa Monikulmaisen vapaamuotoisen solun piirtäminen, voi olla
hankalaa saada ne oikein. Tämän takia ohjelma tarjoaa mahdollisuuden muuntaa minkä tahansa
vapaamuotoisen solun ns. oikeaksi monikulmioksi käyttäen Kulma-työkalua.

Vapaavalintainen solu muuttaa
muotoaan.

Valitse Vapaa muoto -painike.

Valitse Kulma-työkalu, sitten
valitse muoto.

Vihje:

Pidä Shift-painike alhaalla samalla kun valitset muodon luodaksesi tavallisen monikulmion
(kaikki sivut samanpituisia).
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Kappale 2
Symbolihaku
Yleiskatsaus kappaleeseen
Symbolihaku-toiminto mahdollistaa nopean symboleiden haun ja kopioinnin soluihin tai muihin
ohjelmiin. Voit helposti vaihtaa kuvan yläpuolella olevan nimen tai kielen. Tässä kappaleella opit
käyttämään Symbolihaun eri toimintoja ja opit löytämään nopeasti tarvitsemasi symbolit ja tekstin.
Tässä kappaleessa käsiteltäviä aiheita ovat:
•

Symbolien haku

•

Vaihtoehtoisten symbolinimien valikko

•

Symbolin tilapäinen nimenmuutos

•

Symbolilistojen nimien muokkaus

•

Symbolihaun fonttikoon muuttaminen

•

Eri kielten käyttö symboleissa

•

Symbolihaun asetusten muuttaminen

•

•

Symbolin kopiointi soluun

Symbolinimien vaihtoehtoisten sijaintien
asettaminen (esim. symbolin yllä tai alla)

Voit käyttää eri kieliä
tai näyttää kaksi
kieltä kerrallaan.
Teksti voi olla myös
piilotettu tai sijoitettu
symbolin alle.
Voit vaihtaa
symboleiden
nimiä.

Selaa useita
symboleita kerralla
pikkukuvina.

Valitse vain osa
symbolia.
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Symbolien haku
Määritä Symbolihaun hakuvaihtoehdot klikkaamalla sopivaa nuolipainiketta. Näiden avulla
määrittelet, kuinka Symbolihaku valitsee tekstin kanssa sopivat symbolit (vastaava teksti alussa, missä
tahansa tai koko sanassa).
Kirjoita tekstikenttään sana, jota vastaavan symbolin haluat löytää.
Hakuvaihtoehdot
Hakukenttä
Sanan alusta
Etsi tekstiä: ”kan”
Osumia esim: “kantaa”, “kaneli”

1

Mistä tahansa
Etsi tekstiä: ”kan”
Osumia: ”kantaa”, ”kaukana”
Koko sana
Etsi sana: ”kantaa”
Osumat: “kantaa”

Symbolihaku toimii kahdella tavalla: Symbolit voidaan näyttää yksi kerrallaan Symbolihakuikkunassa tai ryhmitettynä kuvakenäkymässä, jossa voidaan näyttää kerrallaan jopa 49 sanaan sopivaa
symbolia kuvakkeen kokoisina kuvina.
Symbolien haku yksitellen

Seuraava

2
Edellinen

Ilmoittaa nykyisen
symbolin numeron, sekä
ehdot täyttävien symbolien
lukumäärän.

Jos aluksi ilmestyvä symboli ei sovi, käytä Symbolihaun Näytä seuraava hakutulos ja Näytä
edellinen hakutulos -kuvakkeita tai näppäimistösi nuolinäppäimiä nähdäksesi eri vaihtoehtoja.
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Symbolien haku kuvakenäkymässä
Klikkaa symbolia, jota haluat käyttää
tai ctrl-klikkaa symbolia lisätäksesi
lomakkeelle valittuun soluun.

Vaihtoehtoisen
symbolinimen kenttä
Valitun symbolin nimi
Kuvakkeet

3

Pikkukuvat 49
ensimmäisestä
hakuehdot täyttävästä
symbolista.

Klikkaa Näytä kuvakenäkymä -painiketta (Ctrl + T) nähdäksesi kaikki hakuasi vastaavat symbolit.
Voit käyttää myös Symbolihaun Näytä seuraava hakutulos ja Näytä edellinen hakutulos kuvakkeita tai näppäimistösi nuolinäppäimiä symbolien välillä siirtymiseen. Valitaksesi symbolin,
klikkaa sen päällä.
Huom:

Liikuttaessasi hiirtä kuvakkeiden päällä näet niiden nimet vaihtoehtoisten symbolien
tekstikentässä.

Vihje:

Klikkaa kuvaketta hiiren oikealla painikkeella liittääksesi sen aktiiviseen soluun.
Kuvakenäkymä pysyy auki ja voit vaivattomasti jatkaa kuvakkeiden klikkaamista
hiiren oikealla painikkeella jäljellä oleviin tyhjiin soluihin.

Symbolien haku kategorioiden avulla
Jos olet luomassa tietyn aihepiirin lomaketta, esimerkiksi aamupala tai vaatteet, luokan avulla voivat
symbolit löytyä yksittäisten symbolien hakua nopeammin. Voit asettaa Symbolihaun etsimään tai
näyttämään ainoastaan tiettyyn kategoriaan kuuluvat symbolit.
Kategoriaan perustuvaa hakua käsitellään laajemmin kappaleessa kolme.
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Symbolin kopiointi soluun
Automaattinen asetus
Symbolihaku valitsee ensimmäisen tyhjän solun
lomakkeesta.
Symboli siirtyy automaattisesti valittuun soluun
painaessasi Enter-näppäintä.
Kun symboli on asetettu paikoilleen, tulee seuraava
solu aktiiviseksi.
Huom:

Jos tyhjiä soluja ei ole, Symbolihaku
yrittää asettaa symbolin taulukon
taustalle.

Valittu solu

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - TAI - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Manuaalinen asetus
Voit sijoittaa symbolin paitsi aktiiviseen, myös
mihin tahansa muuhun taulukon soluun.
Jos haluat käyttää Osoitin-työkalua, klikkaa solua,
johon haluat asettaa symbolin.
Huom:

Seuraava tyhjä solu tulee
automaattisesti aktiiviseksi ja valmiiksi
automaattista asetusta varten.

Kappaleessa neljä kerrotaan enemmän symbolien
poistamisesta, korvaamisesta tai useampien
symbolien sijoittamisesta yhteen soluun.
Vihje:
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Osoitin-työkalun avulla voit myös
klikata ja piirtää symbolia varten
sopivan kokoisen alueen haluamaasi
soluun tai taulukon taustalle.

Osoittimella valittu solu
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Symbolin kopiointi toiseen ohjelmaan
1

2

Voit kopioida symboleja Boardmaker-ohjelmasta ja liittää ne tarvittaessa toisiin ohjelmiin.
Voit kopioida symbolin Muokkaa-valikon Kopioi-toiminnolla, tai klikkaamalla symbolin päällä
hiiren oikeaa painiketta ja valitsemalla Kopioi kuva, tai painamalla Ctrl+C.

Jos olet jo käynnistänyt ohjelman, johon haluat siirtää symbolin, valitse se Windowsin tehtäväpalkista
tai klikkaa ohjelman ikkunaa.
Voit ehkä pienentää Boardmakerin näkymän ja nähdä toisen ohjelman samanaikaisesti taustalla. Sitten
voit siirtyä ohjelmien välillä klikkaamalla niitä.

3

Liitä symboli toiseen ohjelman. Jos et ole varma, miten kuva liitetään leikepöydältä, tarkista kyseisen
ohjelman käsikirjasta.
Kun olet valmis kopioimaan toisen kuvan, klikkaa Boardmaker-ohjelman kuvaketta Windowsin
tehtäväpalkissa, tai mahdollisesti näkyvissä olevaa ohjelman ikkunaa, siihen palataksesi.

Vaihtoehtoinen symbolin nimi

Klikkaa tähän
näyttääksesi
vaihtoehtoiset nimet.

Monilla symboleilla on vaihtoehtoisia nimiä, synonyymejä. Symbolit näkyvät Symbolihaussa
valitessasi synonyymejä vaihtoehtoisesta alasvetovalikosta.
Jos haluat käyttää symbolin vaihtoehtoista nimeä, klikkaa alasvetovalikko auki ja valitse listasta
haluamasi nimi.
Huom:

Nimen vaihtaminen alasvetovalikon avulla ei vaikuta alkuperäiseen symbolin nimeen.
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Symbolin väliaikainen nimenmuutos
Alkuperäinen teksti

Vaihtoehtoinen
teksti

Voit muuttaa symbolin nimeä väliaikaisesti myös kirjoittamalla sen alasvetovalikon tekstikenttään.
Ohjelma hakee tällöin myös sanaan sopivan symbolin.
Huom:
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Nimen vaihtaminen alasvetovalikon tekstikenttään on tilapäistä, eikä vaikuta alkuperäiseen
symbolin nimeen.
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Vaihtoehtoisten symbolinimien lisääminen ja
muokkaus
Jos joudut jatkuvasti kirjoittamaan tietylle
symbolille tietyn uuden nimen, voisit lisätä ko.
nimen symbolille myöhempää käyttöä varten.

1

Klikkaa Muuta symboleiden nimiä -painiketta.

Muuta symboleiden
nimiä

Valitse, millä kielellä
nimi tallennetaan

Symboliin liitetyt
nimet tällä kielellä

Kategoria

Klikkaa lisätäksesi
symbolin uuden
nimen listalle

2

Kirjoita uusi nimi
tähän

Kirjoita uusi vaihtoehtoinen nimi, klikkaa sitten Lisää nimi -painiketta. Uusi nimi ilmestyy
luetteloon. Kun nimi on lisätty listaan, voit hakea symbolia sillä nimellä.
Poistaaksesi nimen listalta, valitse se klikkaamalla ja sitten klikkaa Poista valittu nimi -painiketta
Huom:

Ensimmäistä listalla olevaa nimeä (oletusnimi), joka kuuluu PCS-symbolikirjastoon , et
kuitenkaan voi muuttaa.

Vihje:

Voit lisätä symbolille toisenkielisen nimen valitsemalla ensin haluamasi kielen ja
syöttämällä sitten uuden nimen.
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Symbolihaun fonttikoon määrittäminen
Kun asetat symbolin Symbolihausta soluun, Symbolihaku sovittaa symbolin solun mittoihin mutta
fonttikoko säilyy ennallaan huolimatta solun koosta. Tämän ansiosta voit käyttää samaa fonttikokoa
läpi lomakkeen. Voit määrittää fonttikoon vastaamaan tarpeitasi Symbolihausta.
Fontin koko 18

Fontin koko
on sama
riippumatta
solun koosta.

Muuta symbolihaun
asetuksia -painike.

1

Klikkaa Muuta symbolihaun asetuksia -painiketta.

2
Valitse haluamasi fonttikoko Rivin 1 koko -alasvetovalikosta (jos käytät kahta kielivalikkoa, aseta
fonttikoko myös Riviin 2).
Klikkaa OK, kun olet valmis.
Huom:
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Jos olet jo ehtinyt asettaa useamman symbolin paikoilleen, ja huomaat, että olisikin
pitänyt käyttää toista fonttikokoa, voit muuttaa sen myös myöhemmin valitsemiisi
soluihin. Tästä kerrotaan lisää kappaleessa kolme.
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Symbolit eri kielillä
Boardmakerin PCS- kirjastot on käännetty monille kielille. Voit vaihtaa käytettävää kieltä, lisätä toisen
kielirivin tai valita eri hakukielen.
Rivin 1 kieli: suomi
Rivin 2 kieli: ruotsi

Muuta symbolihaun
asetuksia -painike

1

2

Klikkaa Muuta symbolihaun asetuksia painiketta.

Käytä alasvetovalikoita valitaksesi haluamasi kielet kohtiin Rivin 1 kieli ja/tai Rivin 2 kieli.
Klikkaa OK, kun olet valmis.
Rivin 1 kielen vaihtaminen muuttaa myös Hakukielen vastaamaan valintaa. Voit myös asettaa
hakukielen riippumattomasti sitten, kun olet ensin määrittänyt Rivin 1 kielen (esim.
suomenkieliset haut ja ruotsinkieliset tekstit symboleissa).
Huom:

Jotkut kielet vaativat erityisiä fontteja ja tyylejä, jotta teksti näkyisi hyvin. Fontit ja
tyylit länsi-eurooppalaisille kielille toimivat Windows 2000 tai uusimmissa
järjestelmissä jos Windowsin asetukset tukevat sitä. Katso lisää Ohje-valikosta
(Ohjeen aiheet).
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Hakukategorian valinta
Valitse kategoriat –painike.
Klikkaa valitaksesi haluamasi
kategoriat.

1

2

Valitsee kaikki kategoriat

Näyttää ja valitsee käyttäjän omat
kategoriat

Poistaa kaikki valinnat

Peruuttaa kaikki
muutokset

Sulkee Valitse kategoriat
-ikkunan

Klikkaa Tyhjennä kaikki vakiokategoriat poistaaksesi kaikki valinnat.
Valitse haluamasi kategoriat joita haluat käyttää. Klikkaa OK sulkeaksesi ikkunan.
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Haku aihepiireittäin: symbolikategoriat
Symbolihaun yksityiskohdat
Kun olet valinnut hakukategorian, vain kyseiseen kategoriaan kuuluvat symbolit ovat mukana
Symbolihaussa.
Mikäli hakukenttä on
tyhjä, voit selata
kaikkia kategorian
symboleita.

Askeltaa
kategorian
symboleita.

Valittu hakukategoria

Valitun symbolin
järjestysluku.

Symboleita
kategoriassa

Kuvakenäkymä
Saat hakukategorioista eniten irti käyttäessäsi kuvakenäkymää. Kuvakenäkymässä voit nähdä jopa 49
saman aihepiirin symbolia kerrallaan. Näin voit löytää nopeasti etsimäsi symbolin. Käytä Näytä
seuraava hakutulos nähdäksesi seuraavat 49 symbolikuvaketta.

Hakukentän tulee olla
tyhjä, jotta voit selata
kategorian kaikkia
symboleita.

Klikkaa haluamaasi
symbolia

Edellinen ja
seuraava

Valittuna olevan
symbolin nimi
näkyy tässä.

Aihelomakkeen nopea täyttö
Jos haluat täyttää aihelomakkeen nopeasti tietyn aihepiirin symboleilla, on siihen kaksi tapaa. Alla
olevissa esimerkeissä on valittu aamiaiskategoria (ja rajattu hakua kirjainyhdistelmällä ”mu”).
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Tapa 1 – Enter-näppäin ja automaattinen täyttö
Näppäilemällä toistuvasti Enteriä, täyttyvät solut aamiaissymboleilla siinä järjestyksessä kun ne ovat
kategorialistassa. Hypätäksesi symbolin yli, käytä oikealle osoittavaa nuolinäppäintä.
Symboli 3/7

Paina Enter-näppäintä

Symboli 4/7

Paina Enter-näppäintä

Symboli 5/7

Paina Enter-näppäintä

Tapa 2 – Kuvakkeen klikkaus hiiren oikealla näppäimellä ja automaattinen täyttö
Klikkaa kuvaketta hiiren oikealla painikkeella liittääksesi sen aktiiviseen soluun. Kuvakenäkymä pysyy
auki, jolloin voit vaivattomasti jatkaa kuvakkeiden klikkaamista liittääksesi ne nopeasti tyhjiin soluihin.
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Kategorioiden liittäminen symboleihin
Symbolikirjaston jokainen symboli on liitetty vähintään yhteen vakiokategoriaan. Voit tarvittaessa
muuttaa symbolin ryhmitystä.
Liitetyt kategoriat

Liitetyt kategoriat

Aamiainen
Viljat/leivät

Juomat
Maitotuotteet

Klikkaa tähän
muuttaaksesi symbolin
nimeä tai kategorioita,
joihin se on liitetty.

1

Etsi symboli, jonka kategoriamäärityksen haluat muuttaa. Klikkaa sitten Muuta symboleiden
nimiä.

Symboli

Liitetyt kategoriat

2

Aseta kategoriat –painike.
Klikkaa muokataksesi
symboliin liitettyjä
kategorioita.

Klikkaa Aseta kategoriat.
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3

Lisää tai muokkaa tarvittaessa symbolin aihepiirejä. Tässä esimerkissä ”rinkeli”-symboli lisätään
“Lounas/Päivällinen” -kategoriaan.
Klikkaa OK, kun olet valmis.

4

“Rinkeli” kuuluu nyt myös “Lounas/Päivällinen”-kategoriaan.
Klikkaa OK, kun olet valmis.
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Symbolihakuikkunan suurentaminen

Suurenna

Symbolihaun
asetukset -painike

Symbolihakua voidaan suurentaa saadaksesi paremman kuvan symboleista. Tämä on erityisen
käyttökelpoista käyttäessäsi Lasso-valintaa.
Suurentaaksesi Symbolihakua, klikkaa Suurenna-painiketta. Tämän valinnan saa pois päältä Pienennäpainikkeella, jolloin Symbolihaku palautuu normaaliin kokoonsa.
Suurennetun Symbolihaun koon voit määrittää klikkaamalla Muuta Symbolihaun asetuksia ja
asettamalla toivomasi prosentin Laajennetun ikkunan suurennus-kohtaan.

Symbolinimien sijainnin määrittäminen
Symbolihaku voidaan asettaa esittämään symboleiden nimet niiden yläpuolella, alapuolella tai ilman
nimiä.
Valitse haluamasi
asetukset
symboleille.

Muuttaaksesi symboleiden nimien sijaintia, klikkaa Muuta symbolihaun asetuksia -painiketta ja
valitse mieleinen vaihtoehto.
Huom:

Kun Ei tekstiä -valinta on päällä, Rivin 1 ja Rivin 2 kieliasetukset säilyvät, mutta harmaina
ja epäaktiivisina.
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Musta valkoiset ja värilliset symbolikirjastot
Voit valita joko värilliset tai musta valkoiset symbolit taulukoihisi (olettaen että molemmat vaihtoehdot
on asennettu).

Valitse mitä symboleita
haluat käyttää.

Valitse mitä symboleita
haluat käyttää.

Vaihtaaksesi symboleiden lajia, klikkaa Muuta symbolihaun asetuksia -painiketta ja valitse mieluinen
vaihtoehto.
Kuvakenäkymässä symbolit näkyvät värillisinä, vaikka musta-valkoasetukset ovat päällä.
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Kappale 3
Solutekstit
Yleiskatsaus kappaleeseen
Voit käyttää Teksti-työkalua ja Teksti-alasvetovalikkoa muokataksesi symbolin yllä esitettävää tekstiä
tai lisätä tekstiä suoraan soluun tai taustalle. Tässä kappaleessa opit työskentelemään tekstin kanssa
lomakkeillasi.
Seuraavia aiheita tullaan käsittelemään:
•

Tekstin lisääminen Teksti-työkalun avulla

•

Tekstikenttien siirtäminen

•

Symbolinimien muokkaus Teksti-työkalun
avulla

•

Tekstin värin muuttaminen

•

•

Tekstin fontin, tyylin ja koon määrittäminen

Tekstiasetusten muuttaminen useampiin
soluihin

•

Ruutunäppäimistö

Luo soluja, joissa on vain tekstiä
Käytä Teksti työkalua
muuttaaksesi
symboleiden tekstiä

Voit muuttaa fonttia, ja sen kokoa, tyyliä ja/tai väriä
samalla kaikissa valituissa soluissa
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Tekstin lisääminen Teksti-työkalun avulla

Valitse Teksti-työkalu.

Siirrä kursori ja klikkaa kohtaan,
johon haluat kirjoittaa tekstiä.

Ala kirjoittaa.

Tekstin aloituskohta näkyy vilkkuvana
pystyviivana.

Tekstikenttien siirtäminen

Valitse Osoitin-työkalu.
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Klikkaa ja raahaa tekstikenttä
uuteen paikkaansa. Voit käyttää
myös näppäimistösi
nuolinäppäimiä liikutellaksesi
tekstiä haluamaasi suuntaan.

Vihje: Voit myös klikata ja

raahata
useampisanaisen
tekstikentän ylä- tai
alareunasta
muuttaaksesi sen
muotoa.
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Symbolinimen muokkaaminen Teksti-työkalun avulla

Valitse Teksti-työkalu.

Klikkaa pystyviivakursori symbolinimen päälle ja kirjoita uusi
nimi.

Huom:

Ensimmäisellä klikkauskerralla koko tekstikenttä tulee valituksi. Toinen klikkaus asettaa
lisäyskursorin, kun taas tuplaklikkauksella tulee yksittäinen sana valituksi.

Vihje:

Klikkaa hiiren oikealla painikkeella mitä tahansa tekstiä ja valitse avautuvasta valikosta
Muokkaa tekstiä. Siirrä I-muotoinen kursori pois tekstistä. Klikkaa hiiren oikeata
painiketta valitaksesi Osoitin-työkalun.

Tekstin värin muuttaminen

Valitse tekstikenttä joko Tekstitai Osoitin-työkalulla.

Valitse Väri-työkalu.

Klikkaa mieleistäsi väriä
paletista.

Vihje:

Voit vaihtaa tekstin väriä Osoitin-työkalulla klikkaamalla hiiren oikeaa painiketta tekstin
päällä ja valitsemalla Fontin väri -alavalikon.

Vihje:

Käytä väripaletin väritystyökalua muuttamalla tekstin värin mihin tahansa väriin, minkä
tahansa näytöllä näkyvän värin väriseksi.
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Tekstin fontin, tyylin ja koon määrittäminen

Valitse teksti, mitä
haluat muuttaa käyttäen
Teksti- tai Osoitintyökalua.

Fonttikoko voidaan määrittää
Teksti-valikosta.

Valitse Teksti> Fontti muuttaaksesi Tekstityökalun tai valitun tekstikentän asetuksia.

Huom:

Voit muuttaa Teksti-työkalun oletusfonttia, tyyliä ja kokoa tuplaklikkaamalla Tekstityökalua, sitten valitsemalla Teksti > Fontti ja tekemällä haluamasi muutokset.

Vihje:

Voit nopeasti suurentaa tai pienentää fonttikokoa yhdellä asteella käyttäen näppäimistön
oikopolkuja. Ctrl + "+" suurentaa fonttikokoa, kun taas Ctrl + "-" pienentää sitä.

Tekstin tasauksen muuttaminen

Valitse tekstikenttä joko Tekstitai Osoitin-työkalulla.

Vihje:
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Valitse Teksti > Tasaa, ja valitse
sitten haluamasi tasausvaihtoehto
alavalikosta. Tässä esimerkissä
on valittu vaihtoehto Keskitä.

Tässä esimerkissä on teksti
keskitetty.

Voit muuttaa tekstin tasausta Osoitin-työkalulla klikkaamalla tekstin päällä hiiren oikeaa
painiketta ja valitsemalla tämän jälkeen haluamasi tasausvaihtoehto Tasaa-alavalikosta.
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Tekstiasetusten muuttaminen useammille soluille

Valitse solut, joiden tekstiä haluat
muuttaa.
Huom:

Tee tahtomasi muutokset Tekstivalikkoon.

Muutos tulee voimaan kaikkien
valittujen solujen teksteihin.

Jos suurennat tekstikokoa hyvin paljon, teksti saattaa siirtyä symboleiden yltä osittain niiden
alle. Tällöin voi olla tarpeen muuttaa kokoa tai symboleiden asettelua uudelleen.

Ruutunäppäimistö
Ohjelma sisältää ruutunäppäimistön, jonka avulla
voit tuottaa tekstiä tietokoneilla, joilla on
kosketusnäyttö, muttei näppäimistöä.
Valitse Näytä-valikosta Käytä ruutunäppäimistöä
kytkeäksesi sen päälle.
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Kappale 4
Symbolien käyttö lomakkeissa
Yleiskatsaus kappaleeseen
Soluun sijoitettu symboli voidaan helposti korvata toisella, lisätä, siirtää, poistaa tai muuttaa esimerkiksi
kooltaan. Tässä kappaleessa opit muokkaamaan symboleita ja luomaan myös omia symboleita.
Tässä kappaleessa käsiteltäviä aiheita ovat:
•

Symbolin korvaaminen toisella

•

Ylimääräisen symbolin lisääminen soluun

•

Symbolin koon ja sijainnin muuttaminen

•

Symbolin osan käyttäminen

•

Kuvan vastaanottaminen soluun

•

Solujen ja grafiikan koon muuttaminen

•

Kuvien ja tekstin pyyhkiminen solusta
Solun symbolin ja tekstin
nopea vaihtaminen

Useiden symboleiden sijoittaminen
samaan soluun

Valittujen solujen sisällön tyhjentäminen
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Symbolin korvaaminen toisella
Etsi uusi symboli Symbolihakua käyttäen.

1

Klikkaa symbolihaun kuvakekursorilla eli
Sijoitusosoittimella solua, jonka symbolin
haluat korvata.

Sijoitusosoitin

Klikkaa Korvaa vahvistaaksesi valintasi.

2
Uusi symboli teksteineen on lisätty vanhan
sisällön päälle.

3
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Ylimääräisen symbolin lisääminen soluun
Etsi symboli, jonka haluat lisätä.

1

Paina Tab-näppäintä siirtyäkesi
Vaihtoehtoisten symbolinimien
tekstikenttään, paina sitten Backspacepainiketta tai Deleteä poistaaksesi
symbolitekskstin (ellet sitten halua toista
symbolin nimeä soluun).
Vaihtoehtoinen symbolin nimi
Poista tämä teksti poistaaksesi
symbolin tekstin.
\

2

Käyttäen Sijoitusosoitinta, klikkaa solua
johon haluat uuden symbolin sijoittaa, tai
klikkaa ja vedä katkoviivoitettu alue sen
kokoiseksi ja muotoiseksi kuin haluat, johon
uusi symboli sijoitetaan.

Sijoitusosoitin

3

Klikkaa Lisää-painiketta vahvistaaksesi
lisäsymbolin liittämisen soluun.

Uusi symboli on lisätty soluun edellisen
symbolin päälle.

4

Osoitin-työkalulla voidaan muokata
symboleiden kokoa ja myös asettelua voidaan
muuttaa. (Aiheesta lisää seuraavassa osiossa).
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Symbolin koon ja sijainnin muuttaminen
Valitse symboli, jonka kokoa haluat muuttaa.

1

2

Huom:

Ensimmäinen klikkaus vie symbolin
alle, seuraava tuo päälle jne.

Siirrä osoitin johonkin kohtaan katkoviivoitettua
aluetta. Osoitin muuttuu kaksisuuntaiseksi
nuoleksi.

Klikkaa ja raahaa kehyksen reunoilta muuttaaksesi
symbolin kokoa.
Vihje:

Pidä pohjassa Shift-näppäintä
muuttaessasi symbolin kokoa, jotta se
säilyttäisi mittasuhteensa.

Vihje:

Jos symboli koon muuttamisen
johdosta muuttaa muotoaan, klikkaa
symbolin päällä hiiren oikealla
painikkeella ja valitse Palauta suhde,
palauttaaksesi sen omaan muotoonsa.

3

Jos on tarpeellista vaihtaa symbolin sijaintia, voit
siirtää osoittimen symbolin päälle, klikata ja
raahata sen haluamallesi paikalle.

4

Vihje: Voit vaihtaa symboleiden järjestystä

valitsemalla symbolin sekä
Näytä > Siirrä taakse.
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Kaksisuuntaisia
nuolia käytetään
kohteiden koon
muuttamiseen.
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Symbolin osan käyttö (Neliö/Lassovalinta)
Symbolin osan valinta

1

Suorakulmio-valinta

Lasso-valinta

Klikkaa joko Suorakulmio- tai Lasso-painiketta, sitten klikkaa ja raahaa valitaksesi symbolista
haluamasi osan.
Valinnan sijoittaminen

2

Valmis solu asettelun ja
tekstin muokkauksen
jälkeen.

Voit klikata Sijoitusosoittimella tai painaa Enteriä sijoittaaksesi symbolivalintasi paikoilleen. Voit
myös klikata ja raahata neliön muotoisen alueen ja Sijoitusosoittimella asettaaksesi symbolin osan
aseman ja koon.
Jos haluat oppia, miten uusi symboli voidaan tallentaa Symbolihakuun, tutustu kappaleeseen
kahdeksan.
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Solujen tyhjennys symboleista ja teksteistä

Valitse solut, joiden sisällön
haluat tyhjentää.
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Valitse Muokkaa > Tyhjennä tai
klikkaa hiiren oikealla
painikkeella yhtä soluista ja
valitse Tyhjennä painike.

Tyhjiin soluihin voi sijoittaa
uusia symboleita.
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Kappale 5
Kuvita solu -työkalu
Yleiskatsaus kappaleeseen
Kirjoittaessa Kuvita solu –työkalulla, sopivat symbolit sijoittuvat automaattisesti kunkin sanan päälle.
Kuvita solu -työkalua käytettäessä tekstiä ja symboleita ei voida suunnitelmallisesti siirrellä soluissa,
mutta muilta ominaisuuksiltaan nämä ovat muiden solujen kaltaisia. Niiden taustaväri, reunan paksuus,
kulma-asetukset, fonttikoko, tyyli ja väri, koko sekä paikka voidaan määrittää tavalliseen tapaan.
Boardmaker Speaking Dynamically Pro -ohjelmassa voit määritellä näihin soluihin erilaisia
ominaisuuksia, kuten alleviivauksen / korostetun tekstin avulla lukeminen, joka on erityisesti
suunniteltu Kuvita solu -työkalulla täytettyihin soluihin.
Seuraavia aiheita tullaan käsittelemään:
•

Kuvitetun solun luominen Kuvita solu työkalun avulla

•

Kuvitetun solun tekstin muokkaus

•

Symbolin vaihto sana-symbolipariin

•

Uusien sana-symboliparien luominen

•

Oletussana-symboliparin vaihtaminen

•

Tekstin vaihtaminen sana-symbolipariin

•

Tekstin paikan vaihtaminen

•

Solun reunojen muuttaminen

•

Fontin ja symbolin koon muuttaminen

•

Kuvita solu -työkalun asetusten
määrittäminen

•

Alleviivauksen / korostetun tekstin avulla
lukeminen (SDP)

Kuvitettu
solu
Kuvitettuja
soluja

Kuvita solu –työkalun avulla symbolit löytyvät parhaiten perusmuotoisten sanojen ylle. Symbolit
ilmestyvät automaattisesti tekstin ylle. Yllä olevan esimerkissä on lisäksi käytetty PCS Addendum
lisäkuvastoja.
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Kuvitetun solun luominen
1

Valitse Kuvita solu työkaluvalikosta.

Klikkaa aluetta, jolle haluat alkaa kirjoittaa.

2

Uusi kuvitettu solu jatkuu valitsemastasi kohdasta
taulukon oikeaan reunaan asti. Voit muuttaa solun
leveyttä myöhemmin. Kuvitetun solun korkeus
määräytyy automaattisesti sen solun ja symbolin
koon määritysten perusteella.
Vihje:

Klikkaa ja raahaa sivusuunnassa Kuvita
solu -työkalun avulla määrittääksesi
kuvitetun solun koon.

Ala kirjoittaa uuteen kuvitettuun soluun. Jos sanalle
löytyy symboli, symboli tulee esiin aina kun sana on
kirjoitettu ja välilyöntiä painettu.

3
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Teksti jatkuu automaattisesti seuraavalle riville
saavuttaessaan solun reunan. Voit myös siirtyä
seuraavalle riville milloin tahansa painamalla
Enteriä. Kuvitettuun soluun voi kirjoittaa
rajattomasti, lomakkeen koko asettaa kuitenkin rajat.

Vihje:

Saadaksesi symboleita, jotka on määritetty useampia sanoja sisältävien yhdistelmien
avulla tulee sinun kirjoittaa alaviiva sanojen väliin. Alaviiva (“_”) näyttää ulospäin
välilyönniltä ja estää ohjelmaa liittämästä symbolia ensimmäiseen sanaan.

Huom:

Voit määritellä kuvitettuihin soluihin samoja ulkoasuvaihtoehtoja kuin tavallisiinkin
soluihin, kuten reunan paksuus ja väri, taustaväri sekä varjostetut reunat.
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Tekstin muokkaus Kuvitetussa solussa
Valitse Kuvita solu -työkalu ja klikkaa tekstiä, jota
haluat muokata. Tällöin voit muokata tekstiä kuten
tavallisestikin.

1

Vihje:

Klikkaa kuvitettua solua hiiren oikealla
painikkeella valitaksesi nopeasti Kuvita
solu -työkalu tekstin muokkausta varten.

Käytä Kuvita solu –työkalua
muokatessasi tekstiä

Tekstiä voidaan lisätä ja poistaa kuten missä tahansa
tekstinkäsittelyohjelmassa. Voit liikkua tekstin eri
osien välillä hiirellä tai nuolinäppäimillä.

2

Huom:

Vaikka voit käyttää tavanomaisia
Windows-tekniikoita tekstin valintaan
(esimerkiksi klikkaamalla ja raahaamalla
läpi kirjainten, joita haluat valita), nämä
keinot eivät ulotu useampisanaisiin
symbolipareihin.

Et voi valita kaikkea tekstiä
raahaamalla

Tekstin muuttuessa ohjelma muuttaa automaattisesti
myös symbolit.

3

Voit estää ohjelmaa automaattisesti kuvittamasta
tekstiä uudelleen pitämällä Alt-näppäintä pohjassa
samalla kuin kirjoitat. Tästä kerrotaan lisää
myöhemmin.
Lisätäksesi uutta tekstiä väliin, klikkaa kahden sanasymboliparin väliin.

4
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Sana-symboliparin symbolin vaihtaminen
Samalla sanahaulla voi löytyä useita symbolivaihtoehtoja. Kun kirjoitat sanan, ensimmäisenä esiin tuleva
symboli ei kuitenkaan ole aina parhaiten tilanteeseen sopiva. Siinä tapauksessa voit manuaalisesti selata
muita mahdollisia symbolikandidaatteja (ts. kaikki symbolit jotka on määritetty sanan pareiksi).

Voit valita toisen symbolin
kuvaamaan puuta.

F1 ja F2 –näppäinten käyttö
Klikkaa Kuvita solu -työkalua käyttäen sanaa tai symbolia, jonka haluat vaihtaa, paina sitten F2 tai F1 näppäintä siirtyäksesi eteen- tai taaksepäin vaihtoehtoisten symbolien listalla. Tämä voidaan tehdä myös
suoraan viimeiseksi kirjoitetulle sanalle.

F1
F2

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - TAI - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Kuvituksen vaihtoehdot -ikkunaa käyttäen
Valitse Kuvita solu -työkalu ja tuplaklikkaa symbolia (älä sanaa), jonka haluat vaihtaa. Tällöin ilmestyy
Kuvituksen vaihtoehdot -ikkuna näkyviin.
Klikkaa sopivaa vaihtoehtoista symbolia, ja sitten OK -painiketta.

Vihje:

Vaihtoehtoisen symbolin tuplaklikkaaminen valitsee symbolin automaattisesti ja sulkee
apulaatikon.

Vihje:

Sanan valitseminen ja Esc:n painaminen avaa myös Kuvituksen vaihtoehdot -ikkunan.

Huom:

Tämä symbolimuutos koskee vain tätä solua. Jos haluat lisätä tämän symbolin oletukseksi
sanalle, klikkaa Aseta oletukseksi. Oletusasetusten muuttamisesta kerrotaan lisää vielä oppaan
myöhemmissä osioissa.

Uusien sana-symboliparien luominen
Ohjelman avulla pääset käsiksi suureen määrään PCS-symboleita ohjelman kirjastojen sekä lisäkirjastojen
avulla, mutta silti on sanoja, joille ei löydy symboliparia. Tällaisia tilanteita tulee esimerkiksi kun on kyse
nimistä, paikoista ja oikeasta taivutuksesta. Näissä tilanteissa voit tehdä uusia sana-symbolipareja
manuaalisesti.

Sanalla ”astronomit” ei löydy symbolia. Sinun tulee muodostaa uusi sana-symbolipari.
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Klikkaa ensin Kuvita solu-työkalu päälle, sitten
tuplaklikkaa sanan päällä (johon symboli tulee)
avataksesi Kuvituksen vaihtoehdot -ikkunan.
Vihje: Sanan valintaa seuraava Esc-näppäimen

painaminen avaa myös Kuvituksen
vaihtoehdot -apulaatikon.

Tuplaklikkaa sanan yllä avataksesi
Kuvituksen vaihtoehdot -ikkunan.

1
Tälle sanalle ei
löydy vielä
symboleita.

Klikkaa Lisää uusi symboli. Symbolihaku avautuu.
Etsi symboli, johon haluat yhdistää sanan.
Klikkaa sitten OK, kun sopiva symboli on löytynyt.

2

3

Tässä esimerkissä “tähtiä”- symboli on yhdistetty
sanaan “astronomit”. Klikkaa OK. Uudelleen
yhdistetty symboli ilmestyy kuvitettuun soluun.
Ohjelma muistaa tämän uuden sana-symboli-parin
myöhempää käyttöä varten.
Vihje:
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Tuo kuvia Symbolihakuun saadaksesi ne
kuvitettavien solujen käyttöön.
Valokuville antamasi nimet määrittävät
automaattiset sana-symboliparit.

Klikkaa Lisää uusi
symboli –painiketta
etsiäksesi sopivan
symbolin.
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Oletussana-symboliparin vaihtaminen
Oletuksena olevia sana-symbolipareja voi vaihtaa paremmin sopiviin symboleihin tai itse ohjelman
tuomiisi kuviin. Voit myös asettaa oletukseksi, ettei aluksi mitään symbolia esitetä. Tämä saadaan aikaan
Kuvituksen vaihtoehdot –ikkunan avulla.

Sanalle iso voisi löytyä abstraktimpikin symboli.

Klikkaa ensin Kuvita solu -työkalu päälle, sitten
tuplaklikkaa symbolia, jonka haluat vaihtaa (esim.
iso). Kuvituksen vaihtoehdot -ikkuna avautuu.

1
Sanaan jo liitetyt symbolit.

Klikkaa symbolia, jonka haluat uudeksi oletukseksi,
ja tämän jälkeen Aseta oletukseksi -painiketta.
Jos et halua ohjelman näyttävän symbolia, valitse Ei
symbolia-ruutu vaihtoehtoisten symbolien joukosta.

2

Klikkaa OK tallentaaksesi muutokset.
Huom:

Käytä Poista symboli -painiketta
poistaaksesi vaihtoehtoisen symbolin
kokonaan listalta ja estääksesi sen
näkymisen painettaessa F1- ja F2painikkeita sana-symbolipareja
selatessa.
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Sana-symboliparien tekstin muuttaminen
Väliaikaisia muutoksia voidaan tehdä sanoihin tai sanontoihin olemassa olevilla sana-symbolipareilla.
Näin voidaan tehdä käyttäen näppäimistön oikopolkuja tai Kuvituksen vaihtoehdot -ikkunaa.

Tässä esimerkissä ”persoonaton”
opettaja vaihdetaan Lehtori Lehikoiseen.

Huom:

Sana-symboliparien tekstimuutokset ovat tilapäisiä ja pätevät vain kyseessä olevaan pariin.

Vihje:

Tuo tiettyjen ihmisten, paikkojen tai tavaroiden kuvia Symbolihakuun, niin ne ovat
käytettävissä kuvittaessasi soluja. Valokuville antamasi nimet määrittävät automaattiset sanasymboliparit.

Kuvituksen vaihtoehdot –ikkuna käyttö
Kun olet valinnut Kuvita solu -työkalun, tuplaklikkaa symbolia, jonka nimeä aiot vaihtaa.
Kirjoita uusi sana tai sanonta Nimi-kenttään. Klikkaa OK, kun olet valmis.

Voit muutta symbolin tekstiä
nimi-kohdassa.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - TAI - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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ALT-näppäintä käyttäen
Kun olet valinnut Kuvita solu -työkalun, tuplaklikkaa sanaa, jonka haluat vaihtaa.
Pidä Alt-näppäin alhaalla samalla kuin kirjoitat symbolia varten uuden tekstin. Alt-näppäimen pitäminen
alhaalla estää ohjelmaa yrittämästä uudelleen kuvittaa sanaa.

Pidä Alt-painike pohjassa kirjoittaessasi.
Tällöin ohjelma ei etsi uutta symbolia.

Klikkaa muualla solussa kun olet valmis.

Tekstin sijainnin muuttaminen
Kuvitetun solun teksti voi olla symbolien alla tai päällä.

Klikkaa hiiren oikealla painikkeella
avataksesi asetusvalikon.

Huom:

Tämä muutos koskee vain tässä kyseessä olevaa solua. Jos haluat muuttaa tekstin sijaintia
kaikille tuleville kuvitetuille soluille, varmista, ettei mitään ole aktiivisena, sitten muuta
asetusta valitsemalla Muokkaa-valikosta Kuvita-toiminnon ominaisuudet.
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Solun reunan mukauttaminen
On yleistä, että kuvitetun solun sisällön ja sen oikean reunan välissä on vajaata tilaa. Reunaa voidaan
mukauttaa joko manuaalisesti tai käyttäen Sovita reunus automaattisesti -vaihtoehtoa (hiiren
oikeanpuoleisen painikkeen klikkaus -luettelosta). Eri vaihtoehtojen avulla saadaan erilaisia
lopputuloksia.

Tekstin kirjoittamisen jälkeen tekstin ja
solun oikean reunan välissä on usein
tyhjää. Muuta solun kokoa ulkoasun
parantamiseksi.

Koon muuttaminen manuaalisesti
Käyttäen Osoitin-työkalua, klikkaa ja raahaa vasenta tai oikeaa reunusta määrittääksesi solun uuteen
leveyteensä. Solussa oleva teksti ja symbolit eivät muutu, vaikka solun koko muuttuu. Kuvitetun solun
korkeus mukautuu kuitenkin sen sisältöä muutettaessa.

Klikkaa ja raahaa
solu oikean
kokoiseksi.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - TAI - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Reunuksen automaattinen sovitus
Klikkaa kuvitettua solua hiiren oikealla painikkeella, ja valitse Sovita reunus automaattisesti. Tällöin
sisällön ympärille jää samankokoiset marginaalit. Tämä vaihtoehto ei koskaan muuta solun ylä- tai
alareunaa.

Voit myös käyttää Sovita
reunus automaattisesti
asetusta.

Fontin ja symbolien koon muuttaminen
Voit muuttaa kuvitetun solun fonttikokoa, väriä, tyyliä sekä asettelua kuten tavallisesti muutakin tekstiä.
Näitä muutoksia voit tehdä klikkaamalla kuvitettua solua hiiren oikean puoleisella näppäimellä. Moni
näistä vaihtohehdoista löytyy myös Teksti-valikosta.

Klikkaa solua hiiren
oikealla painikkeella
muuttaksesi fontin
kokoa.
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Kuvitetun solun ominaisuuksien määrittäminen
Kuvitetun solun ominaisuudet voi määrittää yksinkertaisimmin Kuvita-toiminnon ominaisuudet valinnan kautta.
Huom:

Muutama useimmin käytetyistä Kuvita-toiminnon ominaisuuksista ovat saatavana suoraan
klikkaamalla hiiren oikeaa painiketta. Tämä valikko sisältää kuitenkin kaikki saatavana olevat
kuvitetun solun ominaisuudet.

Huom:

Voit määrittää omat oletusominaisuudet kuvitetuille soluille valitsemalla Muokkaa-valikosta
Kuvita toiminnon ominaisuudet ja muokkaamalla oletusarvoja. Voit samalla myös tallentaa
omat oletusasetuksesi Kuvitettujen solujen ominaisuuksiin.

Lue tekstin korostustoiminnan avulla
Boardmaker with Speaking Dynamically Pro:ssa kuvitetut solut voidaan määrätä lukemaan ääneen ja
korostamaan jokaisen sana-symboliparin kun jokainen sana luetaan ääneen.
Tuplaklikkaa solua ja valitse Lue korostuksella -toiminto. Oletuksena koko sana-symbolipari korostetaan
kun se sanotaan. Voit myös valita pelkän tekstin korostuksen.

Huom:
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Tämä toiminto koskee ainoastaan kuvitettuja soluja.
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Kappale 6
Lomakkeen ulkoasun muokkaus
Yleiskatsaus kappaleeseen
Ohjelmassa on useita käyttökelpoisia ominaisuuksia, joiden avulla lomakkeen ulkoasua voidaan
muuttaa nopeasti esimerkiksi muuttamalla symboleiden kokoa ja järjestystä, sekä tekstin ja symboleiden
keskittämis- ja tasausasetuksia.
Seuraavia aiheita tullaan käsittelemään:
•

Kahden solun sisällön vaihtaminen keskenään

•

•

Useampien solujen sisältöjen vaihtaminen
keskenään

Solujen ja niiden sisältöjen koon
muuttaminen

•

Suurten taustakuvien käyttö

.
Sekoita solujen sisältö keskenään.

Tasaa kohteet
keskenään

Muuta useiden solujen ja niiden sisällön kokoa yhtä aikaa.
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Yksittäisten solujen ja sisältöjen koon muuttaminen
Solun koon muuttaminen sisältöineen
Valitse solu, jonka kokoa haluat muuttaa, siirrä
sitten osoitin mihin tahansa kohtaan
katkoviivoitettua solureunaa. Osoitin muuttuu
kaksisuuntaiseksi nuoleksi.
Muuttaaksesi solun kokoa sisältöineen, klikkaa ja
raahaa solureunaa pitäen näppäimistösi Ctrlpainiketta alhaalla.
Vihje:

Pidä alhaalla sekä Shift- että Ctrlpainiketta, jos haluat raahata solua eri
paikkaan omassa koossaan.

Pidä Ctrl-painike alhaalla
halutessasi muuttaa sekä symbolin
että tekstin kokoa yhtä aikaa.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - TAI - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Kaiken muun paitsi tekstin koon muuttaminen
Valitse solu, jonka kokoa aiot muuttaa, siirrä
sitten osoitin mihin tahansa kohtaan
katkoviivoitettua reunusta. Osoitin muuttuu
kaksisuuntaiseksi nuoleksi.
Pitäen alhaalla Ctrl - ja Alt- painikkeita, klikkaa
ja raahaa solun reunaa muuttaaksesi solun,
reunojen ja symboleiden kokoa.
Vihje:

Muuttaaksesi solun kokoa pitäen
sivujen suhteet ennallaan, pidä
yhtäaikaisesti Shift-, Ctrl- sekä Alt painikkeita alhaalla, samalla kun
raahaat muuttaaksesi solun kokoa.

Pidä Ctrl- ja Alt-painikkeet pohjassa
muuttaaksesi solun ja symbolin kokoa.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - TAI - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Pelkän solun koon muuttaminen
Valitse solu, jonka kokoa aiot muuttaa.
Siirrä osoitin mihin tahansa kohtaa
katkoviivoitettua solun reunaa. Osoitin muuttuu
kaksisuuntaiseksi nuoleksi.
Klikkaa ja raahaa muuttaaksesi vain solun kokoa.
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Raahaa reunaa muuttaaksesi
vain solun kokoa.
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Useampien solujen koon muuttaminen
Taulukon useampien solujen kokoa voidaan
muuttaa samanaikaisesti samaan tapaan kuin
yksittäistenkin solujen .

1

Valitse solut, joiden kokoa muutetaan
(Käyttäen Osoitin-työkalua samalla kun
pidät Shift-painiketta alhaalla tai
klikkaamalla taustalla ja raahaamalla
katkoviivoitetun kaikkia soluja ympyröivän
reunuksen).

Valitse solut,
joiden kokoa
haluat muuttaa.

Paina Ctrl-painiketta. Punainen
katkoviivoitettu reunus ilmestyy kaikkien
valittujen solujen ympärille.
Pitäen Ctrl-painiketta alhaalla, klikkaa ja
raahaa punainen katkoviivoitettu reunus
valittujen solujen ympärillä, muuttaaksesi
kaikkien niiden kokoa sisältöineen.

2

Muuttaaksesi solujen, symbolien ja reunojen
kokoa, säilyttäen tekstin koon ennallaan, pidä
raahatessasi samanaikaisesti Ctrl + Alt painikkeita alhaalla.
Huom:

Ctrl-painike alhaalla
myös tekstin koko
muuttuu.

Ctrl- ja Alt-pohjassa
tekstin koko ei
muutu.

Kuten yksittäistenkin solujen
kokoa muuttaessasi, Shiftnäppäimen pitäminen alhaalla
mahdollistaa solujen osittaisen
koon muuttamisen.

83

Kappale 6 – Lomakkeen ulkoasun muokkaus

Solujen sisällön ja ulkoasun keskinäinen vaihtaminen
Solujen sisältöjä (symboleja, tekstiä ja reunoja) ja ulkoasua (väriä, reunojen väriä, reunojen paksuutta
jne.) voidaan helposti vaihtaa kahden solun kesken. Jos solut ovat eri kokoa, niiden sisältö voidaan
sovittaa solun kokoon.

Käyttäen Osoitin-työkalua,
valitse solu, jonka sisällön haluat
vaihtaa toisen solun kanssa.

Pitäen Alt-näppäintä alhaalla
klikkaa ja raahaa solu sen solun
päälle, johon haluat sen vaihtaa.

Solut vaihtavat paikkaa. Jokainen
solu mukautuu uuteen säilyttäen
ulkonäkönsä.

Huom:

Voit vaihtaa solujen sisältöjä myös käyttäen Muokkaa-valikon Vaihda soluja -vaihtoehtoa.
Molempien solujen täytyy ensin olla valittuina (pidä Shift -painiketta alhaalla ja klikkaa
molempien solujen kohdalla).

Huom:

Boardmaker with Speaking Dynamically Pro -ohjelmassa kaikki soluihin liittyvät muut
toiminnot vaihtuvat samanaikaisesti.

Vihje:

Jos haluat vaihtaa vain solun ulkonäköä (solun ja reunan väriä) solusta toiseen, ilman että
sisältö muuttuu, voit kopioida solun ja käyttää Liitä ulkoasu -vaihtoehtoa (lisää aiheesta
ohjelman Ohje-valikossa).
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Solujen sekoittaminen
Taulukon useampien solujen sisältöä (symboleja, tekstiä ja reunoja) ja ulkoasua (solun ja reunojen
väriä, reunan paksuutta jne.) voidaan helposti sekoittaa keskenään valitsemalla Muokkaa-valikosta
Sekoita solut.

Valitse kaikki solut, jotka haluat
sekoittaa käyttäen
Osoitintyökalua.

Mene Muokkaa-valikkoon ja
valitse Sekoita solut.

Kaikkien valittujen solujen
sisältö sekoittuu satunnaisesti.

Huom:

Kuten Vaihda soluja-ominaisuuden osalta, myös sekoitetut solut voivat olla erikokoisia.
Solujen sisältö mukautuu automaattisesti uuteen kokoon.

Huom:

Boardmaker with Speaking Dynamically Pro -ohjelmassa kaikki soluihin liittyvät muut
toiminnot sekoittuvat samanaikaisesti.
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Kuvien ja symboleiden asettaminen taustakuviksi
Suunnitellessa lomaketta, joka sisältää taustakuvia, niiden valitseminen vahingossa voi olla kiusallista.
Estääksesi tämän vahingossa valitsemisen, klikkaa hiiren oikealla painikkeella kuvan tai kuvien päällä
ja valitse valikosta Kiinnitä taustaan.

Kuvan kiinnittäminen
taustaan estää sen
vahingossa tapahtuvan
valitsemisen

Kun tämä toiminto on asetettu, taustakuva muuttuu ei-valittavaksi klikatessa hiiren vasenta painiketta.
Tämän ominaisuuden saa asetettua takaisin klikkaamalla kuvan päällä uudelleen hiiren oikealla
painikkeella ja valitsemalla uudestaan Kiinnitä kuva taustaan -kohdasta toiminto pois päältä.
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Kappale 7
Piirtotyökalut
Yleiskatsaus kappaleeseen
Voit käyttää työkaluvalikon Tekstityökalua ja Teksti-alasvetovalikkoa muokataksesi symbolin päällä
olevaa tekstiä tai lisätäksesi tekstiä suoraan soluun tai lomakkeen taustalle. Tässä kappaleessa tulet
näkemään, kuinka voit työskennellä tekstin kanssa lomakkeillasi.
Seuraavia aiheita tullaan käsittelemään:
•

Tekstin lisääminen Tekstityökalun avulla

•

Tekstikenttien uudelleenasettelu

•

Symboleiden nimien muokkaus
Tekstityökalun avulla

•

Tekstin värin muuttaminen

•

•

Tekstin fontin, tyylin ja koon asettaminen

Tekstiasetusten muuttaminen useampiin
soluihin

•

Ruutunäppäimistö

Luo soluja, joissa on vain tekstiä
Käytä Teksti-työkalua
symboleiden tekstiä

Voit muuttaa fonttia, ja sen kokoa, tyyliä ja/tai väriä
samalla kaikissa valituissa soluissa
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Katsaus piirtotyökaluihin
_

1

Huom:

88

_

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

Osoitin-työkalu

2

Väri-työkalu

10

Kierrä

3

Viivan paksuus

11

Rajatun alueen täyttö

4

Suurennus

12

Käänteiset värit

5

Pienennys

13

Täyttö-työkalu

6

Käännä vaakasuunnassa

14

Suorakulma-valinta

7

Kynä-työkalu

15

Lasso-valinta

8

Käännä pystysuunnassa

9

15

Pyyhekumi

Piirtotyökalut tulevat näkyviin vasta kun olet valinnut symbolin Osoitintyökalulla.

Boardmaker Software Family v6 Käyttöopas

Tärkeää tietoa piirtotyökaluista
Muutos bittikarttamuotoon
PCS-kirjasto sisältää metatiedostoja (skaalattavia viivapiirroksia), joita ei voida muokata suoraan.
Symbolit pitää ensin muuttaa bittikarttamuotoon ennen kuin piirtotyökaluja voidaan käyttää.

Huom:

Kun symboli on muunnettu bittikarttamuotoon, sen tulostuslaatu heikkenee. Symbolin
pyöreät reunat eivät enää tulostu tasaisesti, vaan saattavat vaikuttaa porrastetuilta.

Kun valitset piirtotyökalun valittua solua varten, tulee esiin valintaikkuna. Klikkaa Kyllä jatkaaksesi.

Rajoitettu piirtoalue
Kun valitset solun, sitä ympäröi katkoviivoitettu valintakehys. Tämä kehys määrittelee käytettävissä
olevan alueen, johon voit käyttää piirtotyökaluja.

Piirtäessäsi kynä tai muut
piirtotyökalut eivät piirrä
rajatun alueen ulkopuolelle.
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Läpinäkyvä väri
Symbolien läpikuultavuus
Kun symboli muunnetaan bittikarttamuotoon (piirtotyökalulla), valitun symbolin kaikki valkoiset osat
muuttuvat läpikuultavaksi suhteessa solun taustaväriin. Jos valitset Väri-työkalun ennen Kynä-,
Rajatun alueen täyttö - tai Täyttö-työkalun valintaa, voit vaihtaa värin läpinäkyväksi. Yleensä
valkoinen halutaan säilyttää täysin läpinäkyvän värin sijaan.

Pyyhekumilla on luotu
symboliin uusi
valkoinen alue.

Uusi valkoinen alue
on läpinäkyvä
taustaan verrattuna.

Kun läpinäkyvä väri on
vaihdettu, valkoinen alue
tulee näkyväksi.

Kaikilla PCSsymboleilla on
valittuna
valkoinen tausta.

Ohjelmaan tuodun kuvan läpikuultavuus
Kun tuot kuvia ohjelman, saatat haluta muuttaa kuvan läpikuultavaa väriä. Jos osa kuvasta (läpikuultava
väri) on valkoinen, tausta näkyy kuvan läpi. Tämän korjataksesi tulee sinun vaihtaa toinen läpikuultava
väri valitsemalla ensin kuva ja sen jälkeen kuvaan sopivan huomaamaton väri Värityökalulla.
Kun läpinäkyvyyden
väriksi on määritetty
kirkkaan vihreä,
tausta ei näy kuvan
läpi.

Kun läpinäkyvyyden
väriksi on määritetty
valkoinen, näkyy
tausta kuvan läpi.

Vihje:

Jos haluat päästä eroon ohjelman tuodun kuvan taustasta, väritä ei-toivotut alueet
läpinäkyvällä värillä.
Taustan maalaminen
läpinäkyvällä värillä
poistaa kuvasta eihaluttuja kohtia.
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Tämä osa
kuvasta on nyt
läpinäkyvä.
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Osoitin-työkalu
Osoitin-työkalua käytetään symbolien, tekstin ja solujen valitsemiseen ja siirtämiseen. Kun valitset
symbolin Osoitin-työkalulla, piirtotyökalupalkki ilmestyy tavallisen työkalupalkin tilalle.
Tuplaklikkaa Osoitin-työkalua (tai klikkaa sitä vielä kerran, jos se on jo valittuna) palauttaaksesi
tavallisen työkalupalkin.
Klikkaa symbolia
valitaksesi sen.
Osoitin-työkalu

Piirtotyökalujen
työkalupalkki
(raahattu
pystypalkiksi).

Kynä-työkalu
Kynä-työkalua käytetään piirtämiseen valittuun symboliin tai kuvaan. Käytä Väri-työkalua tai Viivan
paksuus -työkalua asettaaksesi värin ja reunan paksuuden, ennen kuin käytät Kynä-työkalua.

Kynä-työkalu

Käytä Kynä-työkalua
piirtääksesi valittuun
symboliin tai kuvaan.
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Pyyhekumi-työkalu
Pyyhekumi-työkalua käytetään valitun symbolin tai kuvan osan kumittamiseen. Käytä Viivan paksuus
-työkalua muuttaaksesi Pyyhekumin paksuutta.

Käytä Pyyhekumia
poistaaksesi osan
valitusta symbolista
tai kuvasta.

Pyyhekumi

Väri-työkalu
Väri-työkalua käytetään värivalikoiman katseluun. Sillä muutetaan valitun piirtotyökalun väriä.
Jos valitset Väri-työkalun ennen kuin valitset Kynä-työkalun, Rajatun alueen täyttö- tai Täyttötyökalun, valitsemastasi väristä tulee läpikuultava väri. Lue aiheesta lisää Läpinäkyvä väri -osioissa.
Kertoo minne väriä
käytetään.

Valitse haluttu väri
klikkaamalla.
Väri-työkalu
Pipetti

Vihje:
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Käytä pipettiä värin määrittämiseen valittuun työkaluun klikkaamalla mitä tahansa taulukon
väriä.
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Viivan paksuus -työkalu
Viivan paksuus -työkalulla saadaan esiin eri paksuusvaihtoehtoja. Piirtotyökaluista Viivan paksuus
vaikuttaa vain Kynä ja Pyyhekumi-työkaluihin.

Paksumpi pyyhekumi

Ohuempi pyyhekumi

Viivan paksuus

Rajatun alueen täyttö-työkalu
Rajatun alueen täyttö-työkalua käytetään täyttämään valittu osa symbolista tai kuvasta valitulla
värillä. Valittu väri ulottuu ko. symbolin osan läpi ympäröivien värien reunoihin asti.

Rajatun alueen täyttö
Väri-työkalu
ja paletti

Aseta Täyttö-työkalu
haluamasi alueen ylle ja
klikkaa.

Huom:

Valittu alue maalataan
valitulla värillä.

Välttääksesi vahingossa vaihtamasta läpikuultavaa väriä, valitse Rajatun alueen täyttötyökalu ennen kuin valitset värin paletista. (Aiheesta lisää Läpinäkyvä väri -osiossa.)
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Täyttö-työkalu
Täyttö-työkalua käytetään täyttämään kaikki symbolin värialueet valitulla värillä.

Täyttö-työkalu
Väri-työkalu
ja paletti

Aseta täyttö-työkalu sen
värin päälle, jonka haluat
symbolissa tai kuvassa
korvata.

Huom:

Kaikki vastaavan
väriset alueet
symbolissa maalataan.

Välttääksesi vahingossa vaihtamasta läpikuultavaa väriä, valitse Täyttö-työkalu ennen kuin
valitset värin paletista. (Aiheesta lisää Läpinäkyvä väri -osiossa.)

Käänteiset värit -työkalu
Käänteiset värit -työkalua käytetään symbolien tai kuvien värien vaihtamiseen vastaväreiksi. Tämä
työkalu on hyödyllinen vain musta-valkoisiin symboleihin.

Symbolit värit
muutetaan
vastakkaisiksi.
Käänteiset värit
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Käännä vaaka- ja pystysuunnassa -työkalut
Käännä vaakasuunnassa ja Käännä pystysuunnassa -työkaluja käytetään symbolin kääntämiseen
haluttuun suuntaan.
Vihje:

Voit myös klikata symbolin päällä hiiren oikealla painikkeella ja valita Käännä ja haluamasi
suunta.

Symboli on käännetty
vaakasuunnassa.

Käännä
vaakasuunnassa

Käännä
pystysuunnassa

Kierrä-työkalu
Kierrä-työkalua käytetään valitun kuvan tai symbolin kiertämiseksi 90 astetta vastapäivään.
Huom:

Voit myös klikata symbolin päällä hiiren oikealla painikkeella ja valita Kierräalasvetovalikosta sopivan kiertosuunnan ja -asteen.
Ensimmäinen klikkaus

Toinen klikkaus

Kierrä

Useimmissa tapauksissa symboli tulee asetella soluun uudelleen kääntämisen jälkeen.
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Kappale 8
Symbolien tai kuvien lisääminen
Symbolihakuun
Yleiskatsaus kappaleeseen
Taulukoiden suunnittelun ei tarvitse rajoittua valmiisiin PCS-symboleihin. Voit myös kopioida ja liittää
sekä tuoda ohjelmaan piirustuksia, leikekuvia, skannattuja valokuvia sekä digitaalisia valokuvia ja
liittää ne suoraan Symbolihakuun. Symbolihakuun liittämäsi grafiikka täytyy vain nimetä ja luokitella,
jotta tulevaisuudessa löytäisit ne nopeasti.
Tässä kappaleessa käsiteltäviä aiheita ovat:
•

Tallennettujen kuvien tai gafiikan tuominen
ohjelmaan

•

Uusien symbolien nimeäminen ja
luokitteleminen

•

Symbolikirjaston järjestäminen

•

Uuden symbolin kopiointi solusta

•

Ruudunkaappauksen lisääminen
Symbolihakuun

Kuvia voidaan tuoda symbolihakuun helposti
useista eri lähteistä myös myöhempään käyttöön.

Digitaalikuvat

Leikekuvat

Kuvat netistä
Muista symboleista yhdistelemällä luodut
uudet symbolit voidaan liittää symbolihakuun.
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Tallennettujen valokuvien tai grafiikan tuominen
ohjelmaan
Jos aiot käyttää taulukoissasi kuvia tai Clip Art -kuvia, tulee sinun tuoda ne Symbolihakuun, josta voit
niitä hakea uudelleen myöhemminkin. Jos tuot kuvan suoraan soluun, joudut tuomaan sen ohjelmaan
uudelleen tai kopioimaan sen kyseisestä solusta seuraavan kerran, kun haluat käyttää kyseistä kuvaa
uudelleen.
Kun Symbolihaku on näkyvissä, valitse
Tiedosto-valikosta Tuo > Kuva.

1

Huom:

Tiedosto-valikko on aktiivinen ,
vaikka se vaikuttaisikin harmaalta.

Etsi ja avaa tallentamasi kuva tai clip art tiedosto.

2

Voit tuoda ohjelmaan seuraavanlaisia päätteitä
sisältäviä tiedostoja: .jpg, .gif, .png .wmf,
.emf, .PICT tai .bmp.

Valitse
haluamasi
kuvan tyyppi.

Tuotu kuva ilmestyy valintaikkunaan, jossa se
nimetään ja luokitellaan. Uusien nimien ja
symbolien kategorisointia käsitellään lisää
tämän kappaleen omassa osiossaan.

3

Juuri tuotu
kuva.

Uudelle kuvalle tulee antaa nimi
sekä määrätä kategoria (-t), jotta
se löytyy myös myöhemmin.
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Uuden symbolin kopiointi solusta
Vaikka nämä ohjeet koskevat uuden symbolin kopiointia tämän ohjelman olemassa olevasta solusta,
samat periaatteet pätevät myös uuden symbolin kopiointiin kokonaan toisesta ohjelmasta.
Soluun luomasi tai muokkaamasi symbolit voidaan
kopioida Symbolihakuun myöhempää käyttöä
varten.

1

Valitse symboli, jonka haluat tallentaa. Jos se
muodostuu useammista symboleista, tulee
sinun valita ne kaikki.
Huom:

Älä valitse symbolin nimeä /
Symbolitekstiä.

Uusi symboli, joka on
luotu yhdistelemällä
muista symboleista.

Valitaksesi useita
symboleita solusta,
pidä Shift-painike
pohjassa valitessasi.

Valitse Muokkaa-valikosta Kopioi.

2

Voit myös klikata hiiren oikealla painikkeella
mitä tahansa valittua kohdetta ja valita Kopioi
kuva.

Klikkaa Symbolihakua, sitten valitse
Muokkaa valikosta Liitä.

3
Huom:

Kun symbolit kopioidaan ja liitetään soluista, muunnetaan ne samalla bittikarttamuotoon,
jolloin ne menettävät myös hieman tulostuksen ja ulkoasunsa laatua.

Huom:

Liittämäsi symboli ilmestyy valintaikkunaan, jossa se nimetään ja luokitellaan. Seuraa
seuraavan kappaleen ohjetta uusien symbolien nimeämisestä ja luokittelusta.
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Uusien symbolien nimeäminen ja luokittelu
Kun symboli on liitetty Symbolihakuun, tulee se nimetä ja luokitella.
Symbolin nimeäminen

Voit valita kielet, joille
symboli nimetään.
Uudelle symbolille
annetut nimet.

1

Klikkaa tästä lisätäksesi
nimen listaan.
Kirjoita nimi tähän

Kirjoita uudelle symbolillesi nimi sille sopivaan kenttään, ja klikkaa sitten Lisää nimi -painiketta.
Voit halutessasi lisätä myös vaihtoehtoisia symbolinimiä.
Vihje:
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Jos työskentelet useammilla kielillä, voit lisätä myös symbolille eri kieliset nimet
valitsemalla aina kielivalikosta haluamasi kielen.
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Symbolin luokittelu
Uusi symboli
liitetty
symbolihakuun.

Symbolille
määrätyt
kategoriat.

2

Klikkaa tästä
määrätäksesi
kategoriat symbolille.

Klikkaa Aseta kategoriat -painiketta. Tarkista kategoria-ikkunasta uuteen symboliin sopivat
kategoriat.
Huom: Kun luokittelet symbolin, ryhmitys pätee kaikkiin kieliin.

Käytössä olevien symbolien poistaminen
Voit poistaa vain Symbolihakuun itse lisäämiäsi symboleita ja kuvia. Nämä symbolit ja kuvat on
tallennettu Omat.pc2-kirjastoon, joka sijaitsee Omat symbolit -hakemistossa. Ohjelmissa valmiina
olevia symboleita ja kuvia, tai muitakaan kuvia, jotka eivät sisälly Omat Symbolit -hakemistoon et
kuitenkaan voi poistaa.
Poistaaksesi näytöllä olevan symbolin tai kuvan, paina Ctrl + X tai valitse Muokkaa-valikosta
Leikkaa.
Omat.pc2-kirjastosta kerrotaan enemmän myöhemmin tämän kappaleen seuraavassa Symbolikirjaston
järjestäminen-osiossa.
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Symbolikirjaston järjestäminen
Boardmakerin symbolikirjastot on jaettu Symbolit-alihakemistoihin. Symbolikirjastoille on kolme
erillistä hakemistoa: MJ Symbolit, MJ Lisäsymbolit sekä Omat Symbolit.
Ohjelmatiedostot
Boardmaker
Symbolihakemisto
MJ Symbolit
MJ Lisäsymbolit
Omat Symbolit

Kun symboleita lisätään Symbolihakuun, tallentuvat ne Omat.pc2-kirjastoon, joka sijaitsee Omat
symbolit -hakemistossa. Voit jakaa symbolikirjastojasi muiden Boardmaker-käyttäjiesi kanssa
siirtämällä Omat.pc2-kirjaston toisen tietokoneen Omat symbolit -hakemistoon.
Huom:

Saatat joutua muuttamaan Omat.pc2 -kirjaston nimeä siirtäessäsi sen toiselle koneelle, jottet
vahingossa tallentaisi uusia symboleita jonkun toisen käyttäjän luomien Omat.pc2symboleiden päälle. Jos tietokoneesi ei näytä tiedostopäätteitä kuten “.pc2”, älä myöskään
lisää niitä nimetessäsi tiedostoja uudelleen.

Vihje:

Voit luoda uuden oman symbolikirjaston poistumalla ohjelmasta, nimeämällä Omat. pc2 kirjaston uudelleen ja siirtämällä sen väliaikaisesti Omat Symbolit -hakemistoon. Tämä
saattaa helpottaa sinua jakamaan tietynlaisia uusia symboleita toisten kanssa. Jos poistat
uudelleen nimetyn Omat.pc2-tiedoston väliaikaisesti Omat Symbolit -hakemistosta, pakotat
Boardmakerin samalla luomaan uuden Omat.pc2-kirjaston luodessasi ensimmäisen uuden
symbolin. Kun uusi Omat.pcs2-kirjasto on luotu, voit poistua ohjelmasta ja siirtää
alkuperäisen uudelleennimetyn Omat.pc2-kirjaston takaisin Omat symbolit -hakemistoon ja
jatkossa voit lisätä symboleita kumpaan tahansa näistä kirjastoista. Symbolit liitetään
symbolikirjastoihin kun ne ovat näkyvissä Symbolihaussa.
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Kuvien lisääminen “raahaa ja pudota” -toiminnolla
Tietokoneelle tai muihin ohjelmiin tallennetut kuvat voidaan helposti tuoda soluun tai taulukkoon
“raahaa ja pudota” -toiminnolla. Joitakin esimerkkejä tätä toimintoa tukevista ohjelmista ovat Oma
tietokone -selain, Windows Explorer, Internet Explorer, Firefox, Word sekä Outlook.
Ohjelman ollessa avoimena taustalla, etsi haluamasi kuva käyttäen tietokoneesi Resurssienhallintaa.

1
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Klikkaa ja raahaa kuva Resurssienhallinnasta sen solun luo, johon aiot sen pudottaa.

Osoitin muuttuu
nuoleksi ja plusmerkiksi, kun olet
sopivan alueen
yläpuolella.

2

Huom:

3
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Yllä olevassa esimerkissä Resurssienhallinta on Boardmakerin ikkunan päällä. Tämä
tekee kuvien raahauksen ja pudottamisen helpoksi. Jos Resurssienhallinta (tai mikä
tahansa ohjelma, jossa kuvia on saatavilla) täyttää ruudun tai peittää kohdesolun, raahaa
kuva Boardmakerin painikkeeseen, joka näkyy ruudun alareunassa Windowsin
tehtäväpalkissa (kuten näet alla). Ohjelma tulee tällöin edustalle ja kuva voidaan tuolloin
vaivattomasti pudottaa toivottuun soluun.

Kun kuva on pudotettu, voit havaita sen solussa. Kuvan tiedostonimi tulee kuvan nimeksi, joka
esitetään sen otsikkona alla tai päällä, kuten on Symbolihaun asetuksiin määritelty.
Jos ohjelmaan tuodun kuvan nimi ei sovi tilanteeseen, voidaan se muuttaa Teksti-työkalulla tai se
voidaan jättää pois ”raahaa ja pudota” -prosessissa pitämällä Alt-painiketta alhaalla kun kuva
pudotetaan soluun.
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Tekstin sijainti,
fontti ja koko
määräytyvät
käytössä olevien
asetuksien
mukaan.

Raahaa ja pudota kuva. Kuvan
tekstiksi tulee sen tiedostonimi.

Vihje:

Pidä Alt-painike alhaalla ja
kuva lisätään ilman tekstiä.

Jos valitset Symbolihaun asetuksista Ei tekstiä, jäävät nimet automaattisesti pois “raahaa
ja pudota” -prosessista, jolloin Alt-painiketta ei tarvitse painaa.

Kuvien raahaus ja pudotus lomakkeen taustalle
Kuvia voidaan tuoda myös lomakkeen taustalle käyttäen samaa “raahaa ja pudota” -toimintoa, joka
kuvattiin tämän kappaleen edellisessä osassa. Kun kuva pudotetaan ohjelman taustalle, ohjelma
automaattisesti yrittää sovittaa kuvan täyttääkseen koko taustan, ellei sitten taustakuvaa ole jo
ennestään. Ohjelma pyrkii laajentamaan kuvaa parhaimmalla tavalla sitä vääristämättä. Muussa
tapauksessa se säilyttää mittasuhteensa. Seuraava taulukon taustalle pudotettava kuva mitoitetaan kuin
se asetettaisiin tavallisen kokoiseen soluun. Tiedoston nimi tulee automaattisesti myös kuvan nimeksi.

Ensimmäinen lomakkeen taustalle lisätty kuva
skaalataan lomakkeen kokoiseksi.

Pidä Ctrl-painike alhaalla kuvaa liittäessäsi ja kuva
skaalataan sopimaan teksteineen 5x5 cm kokoiseen
soluun.

Vihje:

Pidä Ctrl-näppäintä alhaalla pudottaessasi kuvan estääksesi sen laajentamisen koko taustan
kokoiseksi.

Vihje:

Pidä Ctrl + Alt -näppäimiä alhaalla, jos haluat jättää kuvan nimen pois.

Vihje:

Pidä Shift -näppäintä alhaalla pudottaessasi kuvan taustalle säilyttäen sen alkuperäisen
tarkkuuden. Pidä alhaalla sekä Shift- että Alt -näppäimiä samanaikaisesti säilyttääksesi sekä
kuvan alkuperäisen tarkkuuden että jättääksesi kuvan nimen pois näkyvistä.

Huom:

Ohjelman tuodun kuvan mitoituksesta riippumatta voit tarpeen tullen manuaalisesti muuttaa
kuvan kokoa raahaamalla sen reunoista.
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Kuvien raahaaminen ja pudottaminen nettiselaimesta
Nettisivuilta tuotujen kuvien käyttäminen on suosittu tapa rikastuttaa taulukkoa tai tehtävää. Samaa
”raahaa ja pudota”-toimintoa jota kuvattiin aiemmin tässä kappaleessa, voidaan käyttää kuvien
kaappaamiseen suurimmasta osasta nettiselaimia. Alla olevassa esimerkissä kuva tuodaan suositusta
kuvien hakupalvelusta. Kuten tallennettujenkin kuvien, myös Internetistä tuotujen kuvien tiedostojen
nimistä tulee myös niiden otsikkoja. Kaikilla nettikuvilla (kuten alla olevassa esimerkissä) ei kuitenkaan
ole nimiä. Silloin ohjelma nimeää ne automaattisesti ”tuntemattomiksi”.

Raahaa ja pudota
kuva nettiselaimesta
soluun.

Vihje:

Pidä Alt-näppäintä alhaalla pudottaessasi kuvan jättääksesi sen nimen pois.

Huom:

Nettiselaimilla on huono maine siitä, että kuvien esitys- ja tallennustavat vaihtelevat suuresti.
Kaikki kuvat eivät välttämättä tue ”raahaa ja pudota” -menetelmiä. Siinä tapauksessa ratkaisu
saattaa olla klikata hiiren oikeaa painiketta ja valita Kopioi kuva. Boardmakerissa voit sitten
klikata uudelleen hiiren oikealla painikkeella ja valita taulukon päällä Liitä.

Kuvien raahaaminen Symbolihakuun

1
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"Raahaa ja pudota"-tekniikkaa voidaan
käyttää myös kuvien lisäämiseen
Symbolihaun kirjastoihin.
Avaa Symbolihaku.
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Etsi ensin kuva, minkä haluat liittää Symbolihakuun pitämällä Boardmaker avoimena taustalla.
Klikkaa ja raahaa kuva Osoitintyökalulla Symbolihaun symbolinäytön alueelle ja päästä irti.

Rahaa kuva
suoraan
Symbolihakuun
lisätäksesi sen
symboleihin.

2

Omat symbolit -ikkuna aukeaa. Anna kuvalle nimi ja kategoria.
Klikkaa OK, kun olet valmis.

3
Kirjoita symbolille nimi ja lisää
se haluamiisi kategorioihin. Sen
jälkeen se löytyy Symbolihaun
avulla.

Huom:

Jos kuvalla on tiedostonimi, käytetään sitä automaattisesti kuvan oletusnimenä.
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Useampien kuvien raahaaminen Symbolihakuun
Symbolihakuun voidaan lisätä samanaikaisesti useampia kuvia “raahaa ja pudota” -menetelmällä. Tämä
on käyttökelpoinen tapa lisätä nopeasti koko kansiollinen kuvia.
Valitse kohdekuvat.
Huom:

1

Useampia tiedostoja voidaan
valita pitämällä Shiftnäppäintä pohjassa samalla kun
klikataan ruudulla näkyviä
kuvia.

Raahaa ja pudota valitut kuvat Symbolihakuun.
Tuo symboleita -ikkuna aukeaa. Valitse ohjelmaan tuoduille kuville sopivat nimi- ja
kategoriavaihtoehdot. (Tarkempia ohjeita saat lukemalla osion, jossa käsitellään uusien symbolien
nimeämistä ja luokittelua).

Symbolien nimet
Valitse automaattinen kuvien
nimeäminen tai kirjoita jokaiselle
kuvalle nimi.

2

Symbolien kategoriat
Valitse, käytetäänkö samaa
kategoriaa kaikille kuville vai
asetetaanko kategoriat erikseen
kaikille kuville.

Huom:
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Henkilökohtaisia itse Symbolihakuun lisättyjä kuvia, joita ei enää haluta käyttää, voidaan
poistaa myöhemmin käyttäen Muokkaa-valikon Leikkaa-käskyä (Ctrl + X).
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Kappale 9
Lomakkeiden valmistelu tulostukseen
Yleiskatsaus kappaleeseen
Voit luoda paitsi printattuja toimintaohjeita, myös interaktiivisia, ruudulla näkyviä aktiviteetteja.
Jokaiseen tarkoitukseen luodut taulukot voidaan mitoittaa ja asetella eri tavoin. On tärkeää ymmärtää,
miten taulukkoja mitoitetaan, jotta ne saadaan tulostettua oikein.
Tässä kappaleessa käsiteltäviä aiheita ovat:
•

Tulostettaessa huomioitavia seikkoja

•

Lomakkeen tulostus yhdelle sivulle

•

Tulostusasettelun tarkistus

•

Tulostuksen esikatselu

Tämä lomake on malli Tech II 32
laitteeseen.

Sivun vaihto on merkitty vihreällä katkoviivalla.
Lomake ei tulostu yhdelle sivulle.
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Tulostettaessa huomioitavia seikkoja
On satoja eri tulostintyyppejä, merkkejä ja malleja. Siksi yhdelle tulostimelle hyvin tulostuva lomake ei
välttämättä tulostu automaattisesti yhtä hyvin toiselle, tai useammille tulostimille, ennen kuin se on
sovitettu niihin.
Seuraavassa on lueteltu muutamia asioita, joita kannattaa huomioida lomakkeen tulostusta
valmisteltaessa:
•

Tulostin ei voi käyttää koko paperia tulostukseen, vaan marginaalit sivun reunoilla, joille ei
yleensä tulostu, ovat yleensä 0,5─1,25 cm.

•

Koska marginaalien koot saattavat vaihdella tulostimittain, lomakkeet, jotka on täytetty hyvin
lähelle marginaalia, eivät välttämättä mahdu kaikilla printtereillä yhdelle sivulle.

•

Voit luoda maksimissaan 150cm x 150cm:n kokoisia lomakkeita.

•

Jos lomakkeesi ovat hyvin tiiviisti täynnä erilaista grafiikkaa, tulostamiseen voi kulua paljon
aikaa, etenkin vanhemmilla tietokoneilla ja tulostimilla.

•

Suurin osa tulostusongelmista liittyy tulostimen ajureihin. Varmista, että käytössäsi on viimeisin
versio (päivityksiä on yleensä saatavana useimpien valmistajien kotisivuilla).
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Tulostusasettelun tarkistus
Tarkista ennen lomakkeen tulostusta, että katselet sitä “Sovita ikkunaan” -näkymässä, joka on yleensä
oletuksena. Saatat haluta varmistua, että lomakkeesi mahtuu yhdelle sivulla nykyisellä paperikoolla ja
sivunasettelulla. Katkoviivat osoittavat lomakkeen eri sivut tulostettaessa.

Sivun vaihto
Tämä lomake
tulostuu yhdelle
arkille.

Lomake Sovita
ikkunaan näkymässä.

Jos huomaat katkoviivan kulkevan lomakkeen keskellä, kuten alla olevassa esimerkissä, paperin kokoa
tai asettelua ei ole määritelty oikein. Silloin lomake tulostuu turhaan kahdelle eri paperille. Lomakkeen
kokoa tulee mukauttaa, jotta se mahtuu kokonaan yhdelle sivulle. Seuraa paperin valinnan ja lomakkeen
koon asettamisesta annettuja ohjeita.

Sivun vaihto
Tämä lomake tulee
tulostaa kahdelle
arkille.

Suurempien taulukoiden tulostukseen saatat tarvita useampia erillisiä sivuja, jotka täytyy sovittaa
yhteen.
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Tulostuksen esikatselu

1

Voi olla hyvä ottaa tavaksi tarkistaa lomakkeet aina
tulostuksen esikatselulla ennen niiden tulostamista.
Tällöin huomaat paperin kokoon ja asetteluun liittyvät
ongelmat ennen kuin ehdit tulostaa taulukon “väärin”.
Tulostuksen esikatselu löytyy Tiedosto -valikosta.

Tulostaa lomakkeen
Askeltaa useiden
arkkien lomaketta

Näyttää joko yhden
tai kaksi sivua

2

Lähentää ja loitontaa

Sulkee tulostuksen
esikatselun

Tässä esimerkissä nähdään, että tulostuksen jälkeen täytyy leikellä ylimääräiset reunat pois ennen
kuin kaksi erillistä sivua liitetään yhdeksi taulukoksi.
Vihje:

Jos vain pieni osa taulukosta tulostuu toiselle sivulle, voi olla vaikeaa yhdistää palasia
nätisti yhteen. Yritä muuttaa sivun asettelua tai kokeile pienempää paperikokoa, jotta saat
tasaisemmin jaettua taulukon eri puolet eri sivuille.

Jos lomake näyttää hyvältä Tulostuksen esikatselussa, klikkaa Tulosta-painiketta tulostaaksesi sen.
Klikkaa Sulje-painiketta jos lomakkeeseen täytyy vielä tehdä muutoksia ennen tulostusta.
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Tulostuslaatu
Symbolityyppien laatu
Symbolihaun PCS-symbolit on tallennettu Windowsin skaalautuvassa vektorigrafiikkamuodossa, minkä
ansiosta ne näyttävät tulostettaessa tasaisilta ja hyviltä minkä tahansa kokoisina. Näin ei välttämättä ole,
jos symboli tai teksti on tuotu tai kopioitu toisesta ohjelmasta tai lähteestä.
Alkuperäinen
Symbolihaun kuva

Huom:

Bittikarttakuva vanhasta
Boardmakerista

Kuva piirtotyökalujen
käytön jälkeen

Metatiedostosymbolin muokkaus ohjelman piirtotyökaluilla muuntaa symbolin
bittikarttamuotoon, mikä heikentää sen tulostuslaatua. Tämä vaikutus voidaan minimoida
muokkaamalla ensin kuvaa suurempana ja sitten manuaalisesti pienentämällä sitä sopivan
kokoiseksi.

Tulostimen kuvanlaatu

• Vakio – Nopein tulostus – Hyvä laatu ja nopein tulostus
• Korkea – Parempi tekstilaatu – Hieman hitaampi, mutta pehmeämpi teksti
• Käytä tulostimen tarkkuutta – Asettaa Boardmakerin tulostustarkkuuden samaksi kuin tulostimen
oletusasetuksissa. Tulostus saattaa kestää jopa neljä kertaa pidempään, eikä sitä suositella
korkealaatuisille tulostimille (600+), paitsi silloin jos tulostaminen muilla asetuksilla on
ongelmallista.
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Lomakkeen tulostus yhdelle sivulle
Olet ehkä suunnitellut lomakkeita, jotka ulottuvat useammille sivuille tai suurikokoiselle paperille. Voit
silloin käyttää myös Tiedosto-valikon Tulosta lomake yhdelle paperiarkille -komentoa, jolloin
ohjelma mitoittaa lomakkeen mahtumaan yhdelle sivulle. Käytä Tulostus-ikkunan Ominaisuudetpainiketta muuttaaksesi väliaikaisesti paperin kokoa ja tulostusasettelua lomakkeelle, jota olet
tulostamassa.

Klikkaa Ominaisuudet-painiketta
muuttaaksesi väliaikaisesti arkin kokoa.
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Kappale 10
Lomakeympäristön luominen
Yleiskatsaus kappaleeseen
Tässä kappaleessa opit luomaan näytöllesi dynaamiseen kommunikaatiolomakeryhmän. Voit aloittaa
tutkimalla ohjelman sisältämiä esimerkkitaulukkoja. Näin perehdyt lomakkeiden organisointiin ja
ohjelman ominaisuuksiin. Tämän jälkeen voit alkaa suunnittelemaan omaa lomakeryhmää ja
rakentamaan käyttäjän päälomaketta.
Tässä kappaleessa käsiteltäviä aiheita ovat:
•

Huomiotavaa

•

Päälomakkeen luominen

•

Lomakkeen yhteyksien kartoitus

•

Erillisten kansioiden luominen lomakkeiden
organisointia varten

Jokainen solu on
linkitetty uuteen
lomakkeeseen.

Päälomake on portti
käyttäjän muihin
kommunikaatiolomakkeisiin.
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Huomioitavaa
Lomakeryhmän luominen vaatii paljon suunnittelua. Ohessa muutamia peruskysymyksiä, joita kannattaa
pohtia aktiviteetteja suunnitellessasi.
•

Mikä on toiminnan tavoite (lukeminen, toiminnan ajoittaminen, tarinan kerronta, jne. )?

•

Montako lomaketta tarvitaan, esimerkiksi montako sivua tarinassa on, jne.?

•

Montako solua jokaiseen lomakkeeseen tarvitaan?

•

Haluatko luoda soluja, joissa on pelkkää tekstiä, vai myös symboleja ja/tai valokuvia?

•

Haluatko lisätä jonkinlaisen palautteen oikeasta vastauksesta? Entä väärästä?

Vastauksesi näihin kysymyksiin vaikuttaa suoraan siihen, miten luot ja linkität lomakkeesi yhteen. Voi
olla hyödyllistä kartoittaa vaihtoehtoja vielä paperilla ennen lomakkeiden luomista.
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Lomakkeiden ja niiden yhteyksien kartoitus
Kun olet suunnitellut toimintoja, voit alkaa miettiä tarkemmin jokaisen lomakkeen sisältöjen luomista
sekä miten lomakkeet yhdistetään toisiinsa.
Lomakkeet järjestetään tavallisesti tietyn aiheen tai toiminnon mukaan. Voit aloittaa ”päälomakkeella”,
jonka tulisi sisältää solu jokaiselle aiheelle tai aktiviteetille, jonka haluat sisällyttää lomakeryhmään.
Jokaisen aiheen solu linkitetään johonkin aiheryhmään, joka voi olla yksittäinen lomake tai
lomakeryhmä. Lomakkeiden, joita kehität tietyn aiheen ympärillä, lukumäärä saattaa vaihdella
toiminnasta toiseen.
Yritä luoda lomakenäkymä, joka näyttää samalta kuin alla olevassa esimerkissä. Tämä saattaa auttaa
sinua sommittelemaan aiheita ja aktiviteetteja, joita haluaisit lomakeryhmäsi kattavan. Jos sinulla on
pitkä lista aiheita, saatat haluta sijoittaa jokaisen aihealueen erilleen päätaulukosta. Tällainen myös
paperilla toimiva kuvaaja voi olla hyödyllinen tulevaisuuden suunnitelmia varten.
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Päälomakkeen luominen
Ensimmäinen luomasi lomake toimii “päälomakkeena”. Tämä lomake tulee esiin aina ensimmäisenä
ohjelmaa käynnistettäessä. Sen tulisi sisältää solut jokaiselle päätoiminnolle, joita kommunikaatiossa
tullaan käyttämään. Jokainen muu lomake, jonka tulet luomaan samalle käyttäjälle, sisältää tyypillisesti
solun, joka on linkitetty takaisin tähän päälomakkeeseen. Näin voidaan helposti liikkua lomakkeiden
välillä ja vaihtaa aihetta tarpeen tullen.

Jokaisella luomallasi
lomakkeella tulisi olla
paluulinkki alkusivullee.
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Erillisten kansioiden luominen lomakkeiden
organisointiin
Edellisessä osassa luomasi “päälomake” tallennettiin Omat lomakkeet -kansioon, joka on oletussijainti
lomakkeiden tallentamiseen. Jos olet luomassa lomakkeita eri käyttäjille tai toiminnoille, saatat haluta
luoda vielä erilliset kansiot Omat lomakkeet -kansioon, jotta taulukot pysyisivät erillään toisistaan. On
tärkeää järjestää kansiot hyvin, koska yhteen liitetyt lomakkeet tulee tallentaa samaan kansioon.
Tiedostot

Lomakkeiden
oletustallennuspaikka

Omat Lomakkeet
Harjoitukset

Esimerkki
hakemistojen
järjestyksestä.

Esimerkit
Hupia

Luodessasi lomakkeita tietylle käyttäjälle, tulisi
sinun luoda erillinen kansio, johon kyseiset
lomakkeet tallennetaan.

1

Kun tallennat ensimmäisen lomakkeen uudelle
käyttäjälle, klikkaa Luo uusi kansio painiketta. Windows luo tällöin “uuden
kansion”.

Uuden kansion
luominen Omat
Lomakkeet kansioon.

Huom: Varmista, että luomasi lomake sijaitsee

Omat lomakkeet -kansiossa.

Kirjoita kansiolle uusi nimi ja paina sitten
näppäimistösi Enter-näppäintä tallentaaksesi
kansion uuden nimen. Klikkaa Avaa painiketta avataksesi ko. kansion.

2

Nyt voit klikata Tallenna -painiketta
tallentaaksesi lomakkeen uuteen kansioon.
Huom: Uusi kansiosi tulee olemaan

oletussijainti lomakkeiden
tallentamiseen, kunnes lopetat
ohjelman tai tallennat lomakkeen
johonkin muuhun kansioon.
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Kappale 11
Solujen toimintojen asetus
Yleiskatsaus kappaleeseen
Tässä kappaleessa käsitellään solujen perustoimintoja.
Seuraavia asioita käsitellään:
•

Katsaus solujen toimintoihin

•

Toimintokategoriat

•

Perustoiminnot

•

Puhuva solu

•

Nauhoitetun viestin toisto

•

Tallennetun äänen toisto

•

Solun puhevihje

•

Nauhoitettu äänivihje

•

Solun toiminnon esikatselu

•

Solun tekstin esikatselu

•

Toimintojen muokkaus

Aseta Puhetoimintoja
käyttääksesi
puhesynteesiä.

Lisää Vihjerivi
ja/tai Tekstivihje
-toiminto
antaaksesi
käyttäjälle
tekstivihjeen
Aseta Toista
nauhoitus -toimintoja
toistaaksesi
tallennettuja
äänitiedostoja (.wav).
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Katsaus solujen toimintoihin
Voit sijoittaa toimintoja soluihin tuplaklikkaamalla niitä. Alla näkyvä solujen toiminnot sisältävä
ikkuna ilmestyy. Voit asettaa useita toimintoja jokaiseen soluun. Voit valita toiminnot yli 135:n
vaihtoehdon joukosta. Katso myös Liite B - Solujen toiminnot.
Toimintovalikko
Klikkaa toimintoa asettaaksesi
sen soluun. Alla luetellut
toiminnot kuuluvat tiettyyn
toimintokategoriaan.

Toimintokategoriat
Valitse kategoria, jonka
sisältämät toiminnot haluat
nähdä Toimintovalikossa.

Toista/Poista painikkeet
Käytetään valitun toiminnon
esikatseluun tai
poistamiseen.

Asetetut toiminnot
Luettelo soluun asetetuista
toiminnoista. Klikkaa ja raahaa
toimintoja vaihtaaksesi niiden
järjestystä.
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Dynaamiset ohjeet
Siirrä osoitin otsikon päälle
nähdäksesi asiaan liittyvän
ohjeen.

Toiminnon kuvaus
Näyttää mitä toiminto
sanoo, kirjoittaa tai tekee.
Tuplaklikkaa kuvausta
muokataksesi toimintoa.
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Toimintokategoriat
Voit valita solun toiminnon yli 135 vaihtoehdon joukosta. Tietyn toiminnon löytämisen helpottamiseksi
ne on kategorisoitu toimintojensa mukaisesti. Kun valitset kategorian, sen sisältämät toiminnot näkyvät
Toimintovalikossa.
• Perusasiat: yleisimmät toiminnot, kuten Puhu viesti, Kirjoita viesti, Vaihda lomaketta jne.
• Viestit: toimintoja Viestirivin hallintaan.
• Lomakkeen muuttaminen: solujen linkittäminen toisiin lomakkeisiin.
• Teksti ja osoitin: toimintoja osoittimen siirtämiseen ja tekstin valintaan.
• Viestitiedostot: teksti- ja kuvaviestien tallennus ja avaus.
• Asetukset: toiminnot mahdollistavat käyttäjän muuttaa asetuksia Käyttötilassa.
• Muuttujat: muuttujien käyttö ja ehtolauseet.
• Pikatoiminnot: Käyttötilassa muokattavien solujen toiminnot.
• Hienot jutut: valikoima hyödyllisiä toimintoja, kuten Satunnainen, Ohjelman käynnistys ja
Aseta solun kuva.

Perustoiminnot
Perustoimintojen kategoria sisältää useimmiten käytetyt solutoiminnot. Kaikki tämän listan toiminnot
käydään läpi tässä osiossa paitsi Vaihda lomake ja Kuvasolu, jotka käsitellään myöhemmissä osioissa.
• Puhu viesti: puhuu solun sisältämän viestin puhesynteesin avulla.
• Lue korostaen: lukee ja korostaa symbolit ja tekstin Kuvita-solussa. (näkyy vain Kuvita-solujen
valikossa).
• Kirjoita viesti: kirjoittaa tekstiviestin Viestiriville. Lomakeella tulee siis olla Viestirivi.
• Toista nauhoitettu viesti: toistaa nauhoitetun tai valitun vistin.
• Vaihda lomake: avaa uuden lomakkeen.
• Selaa lomakkeita taaksepäin: siirtyy edelliselle lomakkeelle lomakehistoriassa.
• Tekstivihje: näyttää tekstivihjeen solun toiminnosta. Lomakkeella tulee olla Vihjerivi.
• Puhevihje: puhuu nauhoitetun tai puhesynteesivihjeen solun toiminnosta.
• Nauhoitettu vihje: toistaa nauhoitetun vihjeen solun toiminnosta.
• Tyhjennä viestirivi: tyhjentää Viestirivin sisällön.
• Kuvasolu: vie solun symbolin tai kuvan Viestiriville. On olemassa myös kaksi tähän liittyvää
toimintoa: Kuvapuhe ja Kuvaääni. Lomakkeella tulee olla Viestirivi.
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Puhuva solu
Tuplaklikkaa haluamaasi solua. Solun toiminnot
-ikkuna aukeaa.

1

Solun reuna näkyy katkoviivana, kun se valitaan.

Valitse Puhu viesti Toimintovalikosta.

2

Tähän voit kirjoittaa haluamasi viestin.
Vihje: Solu voi myös automaattisesti puhua

3

solussa näkyvän tekstin. Valitse tällöin
Käytä solun tekstiä. Voit kuunnella
viestin klikkaamalla Puhu-painiketta.
Klikkaa OK tai paina Enter ollessasi valmis.

4
Puhu viesti -toiminto ja sen sisältämä viesti ilmestyvät nyt toimintolistalle. Klikkaa OK tai paina
Enter ollessasi valmis.
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5

Laita ohejlma Käyttötilaan valitsemalla
Dynaamiset lomakkeet > Käyttötila tai
painamalla Ctrl + U. Klikkaa soluja, joille
olet asettanut puhetoimintoja.
Kun olet valmis, laita ohjelma takaisin
Suunnittelutilaan painamalla Escpainiketta tai Ctrl + D.

Nauhoitetun viestin toisto
Tuplaklikkaa haluamaasi solua. Solun
toiminnot -ikkuna aukeaa.

1

Valitse Toista nauhoitettu viesti
Toimintovalikosta.

2

Huom: Tietokoneessasi pitää olla äänikortti ja

mikrofoni, jotta tämän toiminnon
käyttö on mahdollista.

Klikkaa Nauhoita uusi ääni -painiketta

3
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Klikkaa Nauhoita-painiketta ja puhu
mikrofoniin haluamasi viesti.

4

Klikkaa Pysäytä-painiketta (aikaisemmin
Nauhoita-painike) pysäyttääksesi
nauhoituksen.
Klikkaa OK, kun nauhoitus on valmis.
Aukeavassa ikkunassa kysytään kuvausta
nauhoitetulle viestille.

Kirjoita nauhoittamallesi äänelle sopiva nimi.
Nimi näkyy toimintolistalla. Klikkaa OK.

5

6

Toista nauhoitettu viesti -toiminto ja
nauhoituksen nimi ilmestyvät nyt Asetetut
toiminnot -listaan.
Klikkaa OK.

Tallennettujen äänien toistaminen
Tuplaklikkaa haluamaasi solua.
Valitse Toista nauhoitettu viesti
Toiminnot -valikosta.

1
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Klikkaa liittääksesi
toisessa SDPlomakkeessa käytetyn
äänen.

2

Klikkaa liittääksesi
tietokoneelle
tallennetun äänen.
Klikkaa valitaksesi
jonkin äänen MayerJohsonin äänikirjastosta.

Klikkaa Valitse ääni tietokoneelta. Valintaikkuna avautuu.

Valitse mikä tahansa tietokoneelle wavmuodossa tallennettu ääni.
Huom: On olemassa myös toinen wav-

3

päätteinen äänitiedosto, joka sisältää
pakattua ääntä. Ne eivät toistu oikein.
Tämä on kuitenkin harvinainen
tiedostomuoto.

Kirjoita äänelle sopiva kuvaus ja klikkaa OK.

4

5

Kuvaus helpottaa äänen tunnistamista
myöhemmin.

Toista nauhoitettu ääni -toiminto ja tiedoston
nimi ilmestyvät toimintolistalle.
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6

Voit kuunnella äänen valitsemalla Toista nauhoitettu viesti -toiminnon ja klikkaamalla Toistapainiketta.
Vihje: Toista-painiketta voidaan käyttää myös kaikkien puhetta tai ääntä sisältävien solujen

kokeilemiseen.
Klikkaa OK, kun olet valmis.

Puhuttu vihje solulle

1

Puhevihje mahdollistaa solun puhumisen, kun osoitin asetetaan solun päälle tai jos solu korostuu
askellettaessa. Puhevihjeitä käytetään useimmiten antamaan näkörajoitteisille käyttäjille lisävihje
solun sisällöstä.
Tuplaklikkaa haluamaasi solua. Solun toiminnot -ikkuna aukeaa.

Valitse Toimintovalikosta Puhevihje.

2

128

Boardmaker Software Family v6 Käyttöopas

Kirjoita teksti, jonka haluat kuulla.
Klikkaa OK ollessasi valmis.
Huom: Puhevihjeen tulisi sisältää vain yhden

3

tai kaksi sanaa. Pitkät puhevihjeet
voivat hidastaa askellusta tai solun
käyttöä.

Puhevihje-toiminto ja vihjeteksti ilmestyvät
Asetetut toiminnot -listaan.
Klikkaa OK.

4
Huom: Voit säätää vihjeen äänenvoimakkuutta tai hiljentää sen kokonaan. Katso lisää kappaleesta

19.

Nauhoitettu vihje solulle
Nauhoitettu vihje toistaa soluun asetetun nauhoituksen, kun osoitin asetetaan solun päälle ja kun solu
korostetaan askellettaessa. Puhevihjeitä käytetään useimmiten antamaan näkörajoitteisille käyttäjille
lisävihje solun sisällöstä.
Tuplaklikkaa haluamaasi solua. Solun toiminnot
-ikkuna aukeaa.

1

Huom: Tietokoneessasi pitää olla äänikortti ja

mikrofoni, jotta tämän toiminnon
käyttö on mahdollista.
Valitse Nauhoitettu vihje Toimintovalikosta.
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Voit nauhoittaa solulle
vihjeäänen tai valita
nauhoitetuista äänistä.

2

Klikkaa Nauhoita-painiketta ja nauhoittaaksesi haluamasi vihjeen.
Klikkaa Valitse ääni tietokoneelta mikäli haluat käyttää valmista ääntä. Mikäli valitset tämän
vaihtoehdon, uusi valintaikkuna aukeaa.
Huom: Vihjeen tulisi sisältää vain yhden tai kaksi sanaa. Pitkät vihjeet voivat hidastaa askellusta tai

solun käyttöä.
Mikäli valitsit Nauhoita uusi ääni -vaihtoehdon,
klikkaa Nauhoita-painiketta ja puhu mikrofoniin
haluamasi vihje.

3

Klikkaa Pysäytä-painiketta (aikaisemmin
Nauhoita-painike) pysäyttääksesi nauhoituksen.
Klikkaa OK, kun nauhoitus on valmis.
Aukeavassa ikkunassa kysytään kuvausta
nauhoitetulle vihjeelle.

Kirjoita äänelle sopiva kuvaus ja klikkaa OK.

4

Nauhoitettu vihje -toiminto ja nauhoituksen nimi
ilmestyvät nyt listalle.

5

Klikkaa OK ollessasi valmis.
Huom: Voit säätää vihjeen äänenvoimakkuutta

tai hiljentää sen kokonaan. Katso lisää
kappaleesta 19.

130

Boardmaker Software Family v6 Käyttöopas

Vihjerivin lisääminen lomakkeelle
Vihjeriviä käytetään antamaan käyttäjälle tekstivihje solun sisältämistä toiminnoista. Vihjerivi näyttää
soluun liitetyt viestit tai toiminnot, kun osoitin asetetaan solun päälle tai se korostuu askellettaessa.
Valitse Dynaamiset solut -valikosta
Vihjerivi .

1

Vihjerivi ilmestyy lomakkeen yläosaan.

2

Voit muuttaa Vihjerivin kokoa, muotoa ja sijaintia halutunlaiseksi.
Aseta osoitin eri solujen päälle nähdäksesi
niiden tekstivihjeet. Huomaat, että
Vihjerivi toimii sekä Suunnittelu- että
Käyttötilassa.

3

Huom: Tekstin kokoa ja väriä voidaan

muuttaa. Lue lisää kappaleesta 13.
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Solun tekstivihjeen muokkaaminen
Jos et halua, että tekstivihje näkyy
automaattisesti, voit asettaa oman
vihjetekstisi Tekstivihje-toiminnon avulla.

1

Tuplaklikkaa haluamaasi solua. Solun
toiminnot -ikkuna aukeaa.
Valitse Tekstivihje Toimintovalikosta.

Kirjoita haluamasi vihjeteksti ja klikkaa OK.

2

Tekstivihje ja kirjoittamasi teksti ilmestyvät
listalle.

3
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Klikkaa OK ollessasi valmis.
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Solun toimintojen muokkaaminen
Lomakkeen luomisen edetessä, tai myöhemmin, solujen toimintoja voi joutua muokkaamaan tai
kokonaan muuttamaan. Solun Asetetut toiminnot -listan toimintoja voidaan helposti muokata, lisätä,
poistaa tai järjestää uudelleen.

Asetettujen toimintojen muokkaaminen

1

Muokataksesi soluun asetettuja toimintoja,
tuplaklikkaa solua sekä haluamaasi toimintoa.

Toimintoa vastaa ikkuna aukeaa. Voit tehdä
haluamasi muutokset.
Huom: kaikkia toimintoja ei voi muokata.

2

Toiminnon lisääminen listaan

3

Soluun lisättävien toimintojen lukumäärää ei ole
rajoitettu.
Mikä tahansa soluun lisätty toiminto ilmestyy
aktiivisen toiminnon jälkeen. Lisätäksesi
toiminnon tiettyyn kohtaan listassa, aktivoi
kohtaa edeltävä toiminto.

Kaikki lisäämäsi toiminnot lisätään
listalla valitun toiminnon perään.
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Asetettujen toimintojen järjestäminen

Muuttaaksesi toimintojen järjestystä, voit klikata
ja raahata toiminnot eri kohtiin.

4

Huom: Toimintojen järjestys voi olla todella

tärkeää. Esimerkiksi, kaikkien
lomakkeen vaihtotoimintojen pitää olla
listan lopussa.

Asettujen toimintojen poisto

Poistaaksesi toiminnon, valitse se Asetetut
toiminnot -listasta ja klikkaa Poista.

5

Vihje: Mikäli sinun tulee poistaa useita

toimintoja tai kaikki toiminnot, klikkaa
niistä ylimmäistä ja sen jälkeen Poistapainiketta toistuvasti.
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Klikkaa ja raahaa toimintoja
muuttaaksesi niiden järjestystä.
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Kappale 12
Lomakkeiden linkitys
Yleiskatsaus kappaleeseen
Speaking Dynamically Pro:ta voidaan käyttää dynaamisena lomakeympäristönä, jossa käyttäjä voi
liikkua lomakkeiden välillä. Näytöllä näkyvä lomake voidaan vaihtaa toiseen klikkaamalla tai
aktivoimalla kommunikaatiolomakkeeseen linkitettyä solua. Tässä osiossa opit lomakkeiden
linkittämisen perusteet.
Kappaleessa käsitellään seuraavia asioita:
•

Lomakkeiden linkitys

•

Siirtyminen alkulomakkeelle

•

Siirtyminen edelliselle lomakkeelle

•

Aihekeskeisten lomakkeiden linkitys

•

Liikkuminen lomakkeiden välillä
Suunnittelutilassa

•

Lomakkeen vaihtomerkit

Solut voidaan linkittää
muihin lomakkeisiin,
jotka mahdollistavat
lisää valintoja.

Ruoka-aihealue

Paluu edelliselle
lomakkeelle.

Paluu ympäristön
ensimmäiselle
lomakkeelle.
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Lomakkeiden linkitys
Kun olet kerran luonut käyttäjän päälomakkeen, seuraava vaihe on luoda tiettjä aihekeskeisiä
lomakkeita. Lomakkeiden rakentaminen kannattaa useimmiten aloittaa aihealueen loppupäästä alkaen.
Yleinen järjestys lomakkeiden rakentamisessa on kuvattu alla. Tämän järjestyksen avulla voit luoda
tarpeelliset lomakelinkit jokaiseen lomakkeeseen.
Ruokakeskeiset lomakkeet on linkitetty
Ruoka-soluun päälomakkeella.

Alkulomake

”Ateriavaihtoehdot”
lomake

Aamupala
Luo ja linkitä ensin
loppupään lomakkeet
jatkaen kohti
päälomaketta.

Pikaruoka

Järjestys

1

Huom: Jokaisella luomallasi lomakkeella tulisi

olla solu, jolla päästään takaisin
Alkulomakkeelle.

Luo loput lomakkeet siirtyen koko ajan kohti
Alkulomaketta.

2

Alkulomake

Aloita lomakkeiden luominen aihealueen
loppupäästä. Nämä lomakkeet voidaan linkittää
suoraan alkulomakkeelle.

Viereisessä esimerkissä “Ruokavaihtoehdot” lomake
luodaan seuraavaksi. Lomakkeelta on linkit sekä
Pikaruoka, että Aamupala -lomakkeille ja
Alkulomakkeelle.
Huom: Jokaisella lomakkeella tulisi olla solu,

josta voi palata edelliselle lomakkeelle.

Kun aihealueen lomakkeet on järjestetty ja linkitetty,
voidaan Alkulomake linkittää aihealueeseen.

Pikaruoka

Aamupala

Alkulomake

Ruokavaihtoehdot

Pikaruoka

Aamupala

Alkulomake

3
Ruokavaihtoehdot
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Linkki Alkulomakkeelle
Kaikkien luomiesi lomakkeiden tulisi sisältää linkki Alkulomakkeelle. Tämä estää käyttäjää
navigoimasta aihealueen loppuun ja jumittumasta sinne.
Kun luot aihealueen viimeiset lomakkeet ensimmäiseksi, ainoa linkki, joka sinun pitää lisätä, on linkki
Alkulomakkeeseen. Et voi luoda linkkiä lomakkeeseen, jota ei ole olemassa . Kun loit esimerkiksi
ensimmäiseksi ”Ruokavaihtoehdot” lomakkeen, et voinut luoda linkkiä ”Pikaruoka” lomakkeeseen
ennen kuin kyseinen lomake luotiin.
Sinun tulisi sijoittaa linkki Alkulomakkeelle
aina samaan paikkaan jokaiselle lomakkeelle
ja nimetä se aina samalla tavalla, esim. Alku.

1

Tuplaklikkaa Alku-solua.
Valitse Vaihda lomake -Toimintovalikosta.

Klikkaa ympäristön Alkulomakettaja
klikkaa OK.
Huom: Vain samaan kansioon tallennetut

2

lomakkeet ilmestyvät listalle.

Vaihda lomake -toiminto löytyy nyt listalta.

3

Klikkaa OK ollessasi valmis.

Luo ja linkitä
viimeinen lomake
ensimmäisenä.
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Linkki edelliselle lomakkeelle
On olemassa erityinen Selaa lomakkeita taaksepäin -toiminto, jonka avulla käyttäjä voi
automaattisesti palata lomakkeilla taaksepäin, jos hän tekee virheellisen valinnan. Toiminto on
samanlainen kuin nettiselaimen Taaksepäin -toiminto. Toiminto ei vaadi, että määrität mihin
lomakkeeseen palataan. Käyttäjä voi liikkua lomakkeilla taaksepäin kuinka paljon tahansa. Ohjelma
muistaa käytetyt lomakkeet. Lomakkeen muuttaminen -välilehdeltä löytyy myös toiminto liikkua
lomakehistoriassa eteenpäin.

Edellinen-solu avaa
edellisen lomakkeen.

Edellinen-solun tulisi olla lomakkeilla aina
samassa paikassa
Tuplaklikkaa Edellinen-solua.

1

2
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Valitse Selaa lomakkeita taaksepäin Toimintovalikosta.

Selaa lomakkeita taaksepäin -toiminto
ilmestyy toimintolistalle.
Klikkaa OK ollessasi valmis.
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Aihekeskeisten lomakkeiden linkitys
Kun olet luonut ja linkittänyt aihealueen viimeisen lomakkeen, voit aloittaa aihealueen muiden
lomakkeiden rakentamisen.
Tarinan kirjoitus on
linkitetty tarinan
ensimmäiselle sivulle.

Tarinan kirjoitus

Seuraava -solu avaa
tarinan seuraavan sivun.

Tuplaklikkaa seuraavalle lomakkeelle siityvää
solua.

1

Valitse Vaihda lomake -toiminto.

Samaan kansioon tallennetut lomakkeet
ilmestyvät listalle. Tuplaklikkaa haluamaasi
lomaketta.

2

Mikäli haluamaasi lomaketta ei löydy listalta,
varmista, että se on tallennettu samaan
kansioon kuin lomake, jota juuri muokkaat.

Vaihda lomake -toiminto löytyy nyt listalta.

3

Klikkaa OK ollessasi valmis.
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Lomakkeiden selaaminen Suunnittelutilassa
Soluun linkitetty lomake on voidaan Suunnittelutilassakin avata nopeasti. Klikkaa solua hiiren
oikealla painikkeella ja valitse valikosta alin vaihtoehto: Avaa lomake: <lomakkeen nimi>.

Solulla on Vaihda lomake -toiminto.

Tässä esimerkissä
Avaa lomake toiminto avaa
lomakkeen
Pikaruoka.

Huom: Mikäli lomakkeella on useampi kuin yksi Vaihda lomake tai Siirry Ponnahdus-lomakkeeseen -

toiminto, (mahdollista käytettäessä ehtolauseita tai Satunnainen-toimintoa), erillisestä Avaa
lomake -vaihtoehdosta voidaan valita haluttu linkki (korkeintaan kuusi).

Lomakkeen vaihdon ilmaisimet
Ohjelma merkitsee oletuksena kaikki lomaketta vaihtavat solut pienellä vihreällä nuolella solun
oikeassa alakulmassa.
Ilmaisin voidaan ottaa pois käytöstä, tai sen merkkiä voidaan muuttaa, Dynaamiset lomakkeet valikosta.

Huom: Käyttääksesi omaa ilmaisinta sinun tulee luoda 16 x 16 kuvapisteen kokoinen bittikarttakuva, antaa

sille nimi ”Oma ilmaisin” ja tallentaa se SDP Ulkoiset -hakemistoon. (Löytyy C:\Program
Files\Boardmaker with SD Pro kansiosta.)
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Kappale 13
Viestirivi ja teksti
Yleiskatsaus kappaleeseen
Tässä osiossa opit käyttämään Viestiriviä. Aivan perustasolla Viestirivi mahdollistaa käyttäjälle
tekstiviestien esittämisen, luomisen tai tulostamisen soluvalintojen tai näppäimistösyötteen avulla.
Ohjelma sisältää valikoiman solutoimintoja, joita voit käyttää Viestirivin toimintojen (puhe, tulostus,
tyhjennys, jne.) hallitsemiseen.
Kappaleessa käsitellään seuraavia asioita:
•

Viestirivin lisääminen lomakkeelle ja sen koon
muuttaminen

•

Kirjoittavat solut

•

Viestirivin asetukset

•

Viestirivin hallinta

•

Viestirivin toiminnot

Viestirivin lisääminen mahdollistaa
tekstiviestien kirjoittamisen

Kirjoita viesti toiminnon
sisältävien
solujen avulla
voit lisätä
kirjaimen, sanan
tai lauseen
Viestiriville.

Ohjelma
sisältää joukon
solutoimintoja,
jotka on
suunniteltu
Viestirivin
hallintaan.
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Viestirivin luominen ja sen ulkoasun muokkaus
Valitse Dynaamiset solut > Viestirivi.

1

Voit muuttaa Viestirivin sijaintia ja kokoa
mielesi mukaan.

2

Klikkaa ja raahaa Viestirivi haluttuun kohtaan.
Raahaa Viestiriviä kulmasta muuttaaksesi sen
kokoa.

Tekstin koon ja tyylin muuttaminen

3

Voit muuttaa tekstin kokoa ja tyyliä
valitsemalla Viestirivin ja valitsemalla
haluamasi vaihtoehdot Teksti-valikosta tai
klikkaamalla Viestiriviä oikealla
hiirenpainikkeella ja valitsemalla haluamasi
vaihtoehdot.

Tekstin ja taustan värien asetus

Voit halutessasi muuttaa sekä tekstin että
tekstirivin värejä.
Valitse Viestirivi ja klikkaa Väri-työkalua.

4

Valitse haluamasi värit tekstille, reunukselle ja
taustalle.
Huom: Voit myös valita värit klikkaamalla

Viestiriviä oikealla hiirenpainikkeella
ja valitsemalla haluamasi vaihtoehdot
avautuvasta valikosta.
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Kirjoittavat solut
Tuplaklikkaa solua, jonka haluavat
kirjoittavan tekstiä.

1

Tämä solu
kirjoittaa sanan
”Minä” Viestiriville.

Valitse Kirjoita viesti Viestit-välilehdeltä.

2

Kirjoita haluamasi teksti avautuvaan ikkunaan.
Vihje: lisää tekstin perään välilyönti, jotteivat

peräkkäiset sanat yhdisty Viestirivillä.

3

Kirjoita viesti –toiminto ja teksti ilmestyvät
asetettuihin toimintoihin.

4

Klikkaa OK ollessasi valmis.

143

Kappale 13 - Viestirivi ja teksti

Viestirivin hallinta
Viestirivin tekstin puhuminen

Tällä solulla
saat
viestirivin
puhumaan.

Tuplaklikkaa solua, jonka haluat puhuvan
Viestirivin sisällön.

1

Tällä solulla
voit poistaa
edellisen
sanan.

Valitse Viestit-välilehti ja valitse Puhu viesti
-toiminto.

2

3

Puhu viesti -toiminto ilmestyy asetettuihin
toimintoihin. Nyt solun valinta puhuu
tekstirivin sisällön puhesynteesin avulla.
Klikkaa OK, kun olet valmis.

Edellisen viestin poistaminen

Tuplaklikkaa solua, jota haluat käyttää
poistotoimintoon.

4

144

Valitse Viestit-välilehti ja valitse Poista
edellinen viesti -toiminto.

Viestirivin hallintaan liittyvät
toiminnot.
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Poista edellinen viesti -toiminto ilmestyy
solun toimintolistaukseen. Solu valittaessa
edellinen kirjoitettu viesti poistetaan
Viestiriviltä.

5

Klikkaa OK ollessasi valmis.

Viestirivin toiminnot
Viestit-välilehti sisältää useita Viestirivin hallintaan liittyviä toimintoja:
•

Kirjoita viesti : määrittää viestin, jonka solu kirjoittaa Viestiriville.

•

Puhu viesti: puhuu Viestirivin sisällön.

•

Puhu valinta: puhuu valitun tekstin.

•

Poista: poistaa merkin kursorin vasemmalta puolelta tai valitun tekstin.

•

Poista edellinen viesti: poistaa edellisen Viestiriville kirjoitetun viestin.

•

Tyhjennä Viestirivi: poistaa kaiken tekstin Viestiriviltä.

•

Valitse kaikki: valitsee koko Viestirivin sisällön.

•

Leikkaa: leikkaa valitun tekstin leikepöydälle.

•

Kopioi: kopioi valitun tekstin leikepöydälle.

•

Liitä: liittää tekstin leikepöydältä Viestiriville.

•

Tulosta viesti: tulostaa Viestirivin sisällön.

•

Muuta seuraava kirjain isoksi: seuraava kirjoitettava kirjain kirjoitetaan isolla.

•

Kuvasolu: solu lisää myös kuvansa Viestiriville.

•

Kuvapuhe: Kuvasolun teksti puhutaan.

•

Kuvaääni: Kuvasoluun liitetty äänitiedosto toistetaan.

•

Isot kirjaimet päälle: kaikki kirjaimet isolla.

•

Isot kirjaimet pois päältä: yllä oleva asetus pois päältä.

•

Laajenna lyhenne: lyhennesanaston lyhenteiden laajennus.
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Viestirivin asetukset
Viestirivillä on useita asetuksia, joilla sen ulkoasua ja toimintoja voidaan mukauttaa. Tuplaklikkaa
Viestiriviä muuttaaksesi sen asetuksia.
Huom:

Viestirivin asetusten muuttaminen pätee vain aktiiviseen lomakkeeseen. Eri lomakkeilla voi
siis olla omat asetuksensa.

Näitä asetuksia käytetään
kuvien kanssa, ja ne käsitellään
seuraavassa kappaleessa.

Klikkaa vaihtaaksesi
valinnan korostusvärin.
Klikkaa rasti toiseen tai
molempiin ruutuihin
saadaksesi rivin puhumaan,
kun tekstiä kirjoitetaan.
Klikkaa rasti yhteen tai
kaikkiin ruutuihin
määrittääksesi miten ja
missä järjestyksessä rivi
puhuu.

Klikkaa rasti ruutuun, jolloin rivin voi
valita kuten painikkeen.
Rivi puhuu, kun se on valittu.

Kun rivi on puhuttu, sen
sisältö valitaan. Tällöin
nykyinen sisältö korvautuu,
kun uutta tekstiä kirjoitetaan.

Huomioitavaa:
•

Viestin puhuminen: laittamalla rastin kaikkiin kolmeen ruutuun saat rivin puhumaan viestin,
puhumaan viestin uudelleen korostaen sanat, ja puhumaan viestin vielä kerran.

•

Viive-kenttää käytetään puhuttujen sanojen välisen tauon määrittämiseksi.

•

Kun Valittava Viestirivi on valittu, et voi käyttää hiirtä muokataksesi sen sisältöä. Rivin tekstiä
voidaan muokata vain tarkoitukseen sopivilla muokkaustoiminnoilla.
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Kappale 14
Viestirivi ja kuvat
Yleiskatsaus kappaleeseen
Tässä osiossa käytetään edellisen osion yksinkertaista lauseen rakennuslomaketta ja muokataan sitä
luodaksemme kuvista muodostuvia lauseita tekstin sijaan. Viestirivillä voi käyttää myös lomakkeen
solujen kuvia tekstin lisäksi. Viestiriville asetettuja kuvia voidaan muokata, toistaa, tulostaa ja tallentaa
aivan kuten tekstiä.
Tässä kappaleessa käsitellään seuraavia asioita:
•

Viestiriville kirjoittaminen kuvilla

•

Viestirivin yhdenmukainen riviväli kuville ja tekstille
Viestirivi ottaa vastaan sekä kuvia että
tekstiä soluista.

Kuvasolut
kopioivat
kuvansa ja
tekstinsä
Viestiriville.
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Viestiriville kirjoittaminen kuvilla
Tuplaklikkaa solua, jonka kuvan haluat
kirjoittaa Viestiriville.

1

Huom: käytännössä viestiriville piirretään

solun symbolista ja tekstistä otettu
kuva.

Valitse Toimintovalikosta Kuvasolu.
Kaksi toimintoa ilmestyy automaattisesti
Asetetut toiminnot -listaan:
•

Kuvasolu määrää solun sijoittamaan
kuvansa Viestiriville.

•

Kuvapuhe saa solun puhumaan kun se
valitaan ja kun Viestirivin sisältö
puhutaan.

2
Huom: Voit luoda solun, joka sisältää valmiiksi Kuvasolu ja Kuvapuhe -toiminnot valitsemalla

Dynaamiset solut -valikosta Kuva.
Huom: Kuvapuhe ja Kuvaääni (nauhoitetun äänen toisto) -toiminnot voidaan asettaa erikseen ja

löytyvät Perusasiat-välilehdeltä. Kuvasolu-toiminnon tulee sijaita ennen Kuvapuhe tai
Kuvaääni -toimintoja.
Huom: Kuvapuhe-toiminto, kuten Puhu viesti -toiminto saa solun puhumaan valittaessa.

Kuvapuhe-toimintoa tarvitaan kuitenkin saadaksesi solun kuvan puhumaan Viestirivillä.
Kuvaääni-toiminto toimii samalla tavalla.
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Tuplaklikkaa Kuvapuhe-toimintoa
muokataksesi sitä.
Kirjoita valintaikkunan tekstikenttään ”Sinä ”.
Huomaa välilyönti. Klikkaa OK.

3

4

Mikäli haluat solun puhuvan tekstisisältönsä,
valitse Käytä solun tekstiä.

Toimintojen lisäasetukset

•

Piilota teksti (Kuvasolu): kun rasti on ruudussa, mitään solussa olevaa tekstiä ei sijoiteta
Viestiriville solun kuvan mukana.

•

Mykistä (Kuvapuhe/-ääni): kun rasti on ruudussa, toimintoa ei suoriteta, kun solu valitaan.
Kuvapuhe/-ääni toiminnot suoritetaan vain kun Viestirivin sisältö toistetaan.

Viestirivin kuvien koon asetus

5
Viestirivi muuttaa kaikki vastaanottamansa kuvat yhdenkokoisiksi. Kuvien oletuskoko on 2,5 senttiä.
Tuplaklikkaa Viestiriviä muokataksesi sen asetuksia. Klikkaa Kuvakoko-kenttää ja määritä kuvan
koko haluamaksesi. Klikkaa OK.
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Viestirivin yhdenmukainen riviväli kuville ja tekstille
Viestirivi vastaanottaa sekä kuvia että tekstiä lomakkeittesi soluista. Jos aiot käyttää molempia,
suosittelemme, että klikkaat rastin Viestirivin asetukset -ikkunan Yhdenmukainen riviväli -kenttään.
Tämä toiminto tekee kaikista viestikentän riveistä samankorkuisia.
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Kappale 15
Käytä solun tekstiä -toiminto
Yleiskatsaus kappaleeseen
Tässä osiossa opit erityisestä Käytä solun tekstiä -asetuksesta, jonka avulla saat solun puhumaan ja/tai
kirjoittamaan mitä tahansa sisältämäänsä tekstiä. Kun tämä asetus on valittu, voit nopeasti luoda
lomakkeen, jonka solut puhuvat tai kirjoittavat niihin sijoitetun tekstin. Käytä solun tekstiä -asetus
mahdollistaa uusien SDP-lomakkeiden luomisen nopeammin.
Kappaleessa käsitellään seuraavia asioita:
•

Lomakepohjan luominen Käytä solun tekstiä -soluilla

•

Käytä solun tekstiä -ominaisuutta hyödyntävät toiminnot

Lomakkeen kuvasolut
puhuvat niihin kirjoitetun
tekstin.

Tällä lomakkeella käytetään paljon
Käytä solun teksti -asetusta.

Kaikkiin soluihin on jo
valmiiksi määritelty
tarvittavat toiminnot.
Kaikki on käyttövalmiina, kunhan vain
lisäät sopivat symbolit
(ja tekstit) soluihin.

Jos muutat solun
symbolia ja tekstiä
myöhemmin,
puhutaan uusi teksti.
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Lomakepohjan luominen Käytä solun tekstiä -soluilla
Tässä menetelmässä asetetaan tarpeelliset toiminnot ja ulkoasu ensimmäiselle luomasi solulle, eli
mallisolulle. Kun myöhemmin käytät Monistus-työkalua luodaksesi ruudukon, kaikki ruudukon solut
perivät mallisolun toiminnot ja ulkoasun. Tällä tavoin säästät aikaa, kun sinun ei tarvitse asettaa
toimintoja jokaiselle solulle erikseen.
Luo uusi viestirivin sisältävä lomake ja luo sille
uusi solu.
Tuplaklikkaa luomaasi tyhjää solua.
Valitse Toimintovalikosta Kuvasolu. Kaksi
Kuvasoluun liittyvää toimintoa lisätään solun
toiminnoiksi.

1

TAI
Toinen vaihtoehto on valita Dynaamiset solut valikosta Kuva. Tämä luo 2,5 x 2,5 cm:n
kokoisen solun ja määrittää sille automaattisesti
kaksi toimintoa.
Tuplaklikkaa uutta solua.

Valitse Käytä solun
tekstiä -asetus. Tällöin
solu puhuu siinä
näkyvän tekstin.

2
Tuplaklikkaa Kuvapuhe-toimintoa.

Klikkaa Kirjoita tekstiä -ikkunan Käytä solun tekstiä. Tämän jälkeen Kuvasolu puhuu
kaiken solun sisältämän muokattavan tekstin. Jos aiot muuttaa solun tekstin ja kuvat
myöhemmin, sinun ei tarvitse muuttaa Kuvapuhe viestiä vaan Käytä solun tekstiä -asetus
tekee sen puolestasi.
Klikkaa OK ollessasi valmis.
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3

Kohdan Toiminnon kuvaus alta näet, että Kuvapuhe sisältää kuvauksen ”Käytä solun tekstiä”.
Tämä kertoo sinulle, että solu on määritelty puhumaan sen sisältämän tekstin.
Tässä esimerkissä määritämme solun antamaan
auditiivisen vihjeen solun sisältämän tekstin
avulla.

Lisää puhevihje, joka puhuu solussa
näkyvän tekstin.

Valitse Toimintovalikosta Puhevihje.

4

5

Kuten aiemmin, valitse Käytä solun tekstiä asetus.
Klikkaa OK.

Otsikon Toiminnon kuvaus alta näet, että Puhevihje sisältää kuvauksen: ”Käytä solun tekstiä”.
Tämä tarkoittaa, että solu on määritelty puhumaan vihjeen solun sisältämän tekstin perusteella.
Kun olet asettanut haluamasi toiminnot mallisoluun, klikkaa OK.
Nyt kun toiminnot on asetettu mallisoluun, tee
solun ulkoasuun liittyvät muutokset.

6

Määritä
mallisolun
ulkoasu

Klikkaa esimerkiksi Solun varjostus ja kytke
solun varjot päälle.
Aseta solulle
varjostus.
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Kun olet saanut mallisolun halutunlaiseksi, käytä
Monistus-työkalua raahataksesi ruudukon
halutun kokoiseksi.

7

Tuplaklikkaa jotain uusista soluista
varmistaaksesi, että sillä on samat toiminnot kuin
luomallasi mallisolulla. Klikkaa OK ollessasi
valmis.

8
Voit siirrellä soluja haluamallasi tavalla. Tämän jälkeen voit lisätä kuvat soluihin.
Huom: Varmista, että lomakkeella on Viestirivi, mikäli käytät kuvasoluja. Katso lisätietoja

Kappaleesta 14.
Huom: Soluissa tulee olla tekstiä, mikäli haluat niiden puhuvan.
Huom: Tässä vaiheessa voit tallettaa lomakkeen mallipohjaksi. Lue lisätietoja Liitteestä E.
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Käytä solun tekstiä -asetusta hyödyntävät toiminnot
Käytä solun tekstiä -asetusta voidaan käyttää seuraavien toimintojen kanssa:
•

Puhu viesti

•

Kirjoita viesti

•

Tekstivihje

•

Puhevihje

•

Kuvavihje

Tämä ikkuna on
yhteinen kaikille yllä
luetelluille toiminnoille.
Kirjoita viesti -toiminnolla saat
käyttöön Lisää välilyönti
tekstin jälkeen -lisätoiminnon.
Yleensä rasti jätetään ruutuun.
Klikkaa rasti kuitenkin pois
ruudusta, jos käytät soluja
muodostaaksesi sanoja
yksittäisistä kirjaimista, esim.
näppäimistö- tai oikeinkirjoitusharjoituksessa.
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Kappale 16
Liikuteltavat solut
Yleiskatsaus kappaleeseen
Liikuteltavien solujen avulla voit luoda harjoituksia, joissa solujen sijaintia voidaan muuttaa. Soluja voi
raahata näytöllä ja pudottaa toisten solujen päälle. Toiminnoissa voidaan käyttää myös palauteääniä tai toimintoja. Liikuteltavien solujen avulla voidaan luoda helposti esimerkiksi lajittelutehtäviä.
Liikuteltava solu -työkalun avulla voit nopeasti luoda lähde ja kohde -soluparin, ja määrittää
toiminnot, jotka suoritetaan kun lähdesolu pudotetaan kohdesolun päälle.
Kappaleessa käsitellään seuraavia asioita:
•

Liikuteltava solu -työkalu

•

Liikuteltavien ja kohdesolujen luominen

•

Toimintojen muokkaus liikuteltaville soluille

•

Liikuteltavan solun siirto takaisin

•

Liikuteltavan solun kloonaus

•

Liikuteltavan solun keskitys

•

Solutyypin muuttaminen

•

Askellus ja liikuteltavat solut

•

Askeltavan käytön rajoitukset liikuteltaville
soluille

Liikuteltavia soluja
voidaan raahata
vapaasti näytöllä ja
pudottaa haluttuun
kohtaan.

Tätä Liikuteltavaa
solua raahataan
siniseen laatikkoon.

Kohdesolut suorittavat
toiminnon, kun
Liikuteltava solu
pudotetaan niihin.
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Liikuteltava solu –työkalun näyttäminen
Liikuteltava solu -työkalu on oletuksena piilotettu. Se täytyy erikseen asettaa näkyviin valitsemalla
Dynaamiset lomakkeet > Näytä > Liikuteltava solu -työkalu.

Liikuteltava solu -työkalu
Liikuteltava solu työkalu on oletuksena
piilotettu. Se täytyy
erikseen asettaa näkyviin.
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Liikuteltavien ja kohdesolujen luominen
Klikkaa Liikuteltava solu -työkalua.

1

2

Klikkaa solua, josta haluat tehdä liikuteltavan.
Kirjoita nimi –ikkuna aukeaa. Jokaiselle
Liikuteltavalle solulle on annettava oma
nimensä.

Liikuteltava solu -työkalun osoitin.

Kirjoita Liikuteltavalle solulle nimi ja
klikkaa OK.

3

Huom: Liikuteltavien solujen nimet

ilmestyvät solun keskelle vihreään
laatikkoon aina kun Liikuteltava
solu -työkalu on käytössä.
Raahaa Liikuteltava solu kohdesoluksi
haluamasi solun päälle ja vapauta
hiirenpainike. Kirjoita nimi –ikkuna aukeaa
Kohdesolulle.

Punainen reunus kertoo solun alkuperäisen
paikan ennen raahausta.

Huom: Lomakkeen taustakin voi toimia

4

kohteena. Raahaa vain Liikuteltava
solu johonkin kohtaan taustalle.

Raahaa ja vapauta
Liikuteltava solu haluamasi
Kohdesolun päälle.

Kirjoita kohdesolulle nimi ja klikkaa OK.

5

Huom: Kohdesolujen nimet ilmestyvät

solujen keskelle punaiseen
laatikkoon aina kun Liikuteltava
solu -työkalu on käytössä.
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Määritä toiminnot kohdesolulle. Ne
suoritetaan kun Liikuteltava solu raahataan
kohdesoluun.

6

Huom: Kohdesolu voidaan yhdistää useaan

liikuteltava solu soluun.
Huom: Kohdesolua ei voida valita, mikäli sillä

Kun oikea liikuteltava solu raahataan tähän
soluun, toistetaan nauhoitettu ”boing” ääni.

ei ole omia toimintoja, jotka eivät liity
liikuteltaviin soluihin. Katso lisätietoja
tämän kappaleen loppupuolelta.
Kun Käyttötilassa “Neliö” Liikuteltava solu
raahataan “Sininen laatikko”-kohdesoluun,
kuullaan sille asetettu nauhoitettu ääni.
”Boing”

7
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Liikuteltava solu – Kohdesolu parin toimintojen
määritys
Liikuteltava solu -työkalun käyttö (suositeltava
käyttötapa)

Käyttäen Liikuteltava solu -työkalua, raahaa
haluamasi solu haluamasi kohdesolun päälle. Jos
olet jo nimennyt molemmat solut, Kirjoita nimi ikkuna ei aukea.
Solun toiminnot -ikkuna aukeaa. Vain tähän
Liikuteltavaan soluun ja Kohdesoluun liittyvät
toiminnot näytetään. Muokkaa toimintoja tarpeen
mukaan.

Helpoin tapa muokata tälle
soluparille asetettuja
toimintoja on raahata
Liikuteltava solu
Kohdesolun päälle
Liikuteltava solu -työkalulla.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - TAI - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Kohdesolun muokkaus (edistynyt)

Tuplaklikkaa Kohdesolua.
Kohdesolun toiminnot –ikkuna aukeaa. Kaikki kohdesoluun määritetyt toiminnot näytetään. Muokkaa Jos
ja Muutoin jos -lauseiden sisällä olevia liikuteltavien solujen toimintoja tarpeen mukaan.

Toiminto suoritetaan, mikäli
solu valitaan askeltamalla tai
hiirellä.

Tämä toiminto suoritetaan vain,
mikäli Liikuteltava ”Neliö”
raahataan tähän soluun.
Tämä toiminto suoritetaan vain
mikäli Liikuteltava ”timantti
raahataan tähän soluun.

Huom: Katso kappaleesta 20 lisätietoja ehdollisten lauseiden rakenteesta.
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Liikuteltavan solun ”Siirry takaisin” -asetus
Liikuteltava solu voi siirtyä takaisin alkuperäiseen sijaintiinsa, mikäli se raahataan väärään paikkaan.
(Oletuksena Liikuteltava solu jätettäisiin siihen paikkaan, mihin se on raahattu).

Tässä harjoituksessa
lomakkeen tausta ei
ole oikea kohde
Liikuteltavalle solulle.

Lomakkeen tausta ei ole asetettu sopivaksi kohteeksi Liikuteltavalle solulle, joten mikäli
solu raahataan taustan päälle, siirtyy se automaattisesti takaisin lähtöpaikkaansa.

Klikkaa haluamaasi liikuteltavaa solua
oikealla hiiren painikkeella ja valitse
avautuvasta valikosta Liikuteltavan solun
ominaisuudet.

1

Valitse Siirrä takaisin ja klikkaa OK.
Liikuteltavan
solun nimi.

2
Siirrä takaisin -asetus palauttaa solun
takaisin alkuperäiseen paikkaan, mikäli se
raahataan väärään kohtaan lomakkeella.
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Liikuteltavan solun kloonaus
Liikuteltava solu voidaan asettaa kloonaamaan itsensä. Kun tällainen solu raahataan uuteen sijaintiin,
alkuperäinen solu pysyy paikoillaan ja liikkuva solu onkin sen kopio. Yhdestä liikuteltavasta solusta
voidaan muodostaa kuinka monta uutta solua tahansa.

Alkuperäinen solu
pysyy paikoillaan.
Lomakkeella
liikutetaan solun
kopiota.

1

Klikkaa haluamaasi liikuteltavaa solua oikealla hiiren painikkeella ja valitse avautuvasta valikosta
Liikuteltavan solun ominaisuudet.
Valitse Siirrä kopio ja klikkaa OK.
Liikuteltavan
solun nimi.

2

Myös Siirrä kopio -asetus palauttaa solun
takaisin alkuperäiseen paikkaan, mikäli se
raahataan väärään kohtaan lomakkeella.
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Liikuteltavan solun keskitys Kohdesolussa
Kohdesolu voidaan asettaa keskittämään siihen raahatun liikuteltava solu automaattisesti.

1

Klikkaa haluamaasi Kohdesolua oikealla hiiren painikkeella ja valitse avautuvasta valikosta
Kohdesolun ominaisuudet.

Valitse Keskitä liikuteltavat ja klikkaa OK.
Kohdesolun
nimi.

2

Keskitä liikuteltavat -asetus keskittää
tähän soluun raahatut liikuteltavat solut.

Solun tyypin muuttaminen
Solun ominaisuudet –ikkunan kautta voidaan muuttaa liikuteltava solu kohdesoluksi tai tavalliseksi
soluksi ja päinvastoin.

1

Klikkaa haluamaasi Liikuteltavaa solua tai Kohdesolua oikealla hiiren painikkeella ja valitse
avautuvasta valikosta Liikuteltavan solun ominaisuudet tai Kohdesolun ominaisuudet.
Valitse haluamasi vaihtoehto ja klikkaa OK.
Huom: Tätä käytetään pääasiassa vain kun

2

Solun nimi.

Liikuteltava solu tai Kohdesolu
muutetaan takaisin tavalliseksi soluksi.
Solun tyyppiä voi
muuttaa tästä.

165

Kappale 16 - Liikuteltavat solut

Liikuteltavat solut ja askellus
Liikuteltavat solut toimivat parhaiten suoralla hiiriohjauksella. Liikuteltavia soluja voidaan kuitenkin
käyttää myös askelluksella. Niitä varten on ohjelmaan lisätty erityisiä askellusmenetelmiä.
Valitse Automaattinen askellus
(Dynaamiset lomakkeet > Käyttötapa) ja
siirry Käyttötilaan.

Vain liikuteltavia soluja voidaan askeltaa tässä
harjoituksessa.

Askellus etenee normaalisti.
Huom: Kohdesoluja ei askelleta, elleivät ne

sisällä myös muita kuin Liikuteltaviin
soluihin liittyviä toimintoja.

1

Kun Liikuteltava solu on valittu, se
korostetaan sinisellä. Tämän jälkeen
askelletaan vain siihen liittyviä kohdesoluja.
Kohdesolun valinnan jälkeen liikuteltava solu
liukuu kohdesoluun.
Huom: Mikäli Liikuteltava solu valitaan

vahingossa, valinta voidaan poistaa
antamalla askelluksen kiertää
Askelluksen kierto -asetuksen määrän
(Dynaamiset lomakkeet >
Käyttötapa > Askelluksen
asetukset).

2

Liikuteltava solu pysyy korostettuna ja liukuu
valittuun kohdesoluun. Ohjelma yrittää sijoittaa
Liikuteltavat solut tasaisesti ympäri kohdesolua.

Huom: Oletuksena ohjelma yrittää sijoitella Liikuteltavat solut ympäri Kohdesolua niin, etteivät

ne peitä toisiaan. Voit myös asettaa kohdesolun keskittämään liikuteltavat solut.

Liikuteltavien solujen askelluskäytön rajoitukset
Joitakin rajoituksia tulee ottaa huomioon käytettäessä liikuteltavia soluja askelluskäyttäjän kanssa.
•

Mikäli lomakkeen tausta on valittu kohdesoluksi, ei sitä voida valita askeltamalla. Voit kiertää
ongelman luomalla läpinäkyvän lomakkeen kokoisen solun taustalle.

•

Liikuteltavia soluja tai Kohdesoluja ei pidä asettaa askellusryhmiin! Liikuteltavien solujen omat
erityiset askellusmenetelmät menevät siitä sekaisin.
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Kappale 17
Ponnahduslomakkeet
Yleiskatsaus kappaleeseen
SDP:n avulla voit luoda pieniä kommunikaatiolomakkeita, jotka aukeavat käytössä olevan lomakkeen
päälle. Näiden ponnahdusikkunoiden avulla voit säilyttää lomakkeen ulkoasun hyvin yksinkertaisena ja
antaa samalla käyttäjälle lisää soluja tarpeen vaatiessa. Ponnahdusikkunoiden avulla voit erittäin
kätevästi järjestää suuria määriä tiettyyn tarkoitukseen liittyvää sanastoa aihepiirin mukaan.
Seuraavia asioita käsitellään:
•

Ponnahdus-lomakkeen luominen

•

Ponnahdus-lomakkeiden käyttö Viestirivin kanssa
Ponnahduslomakkeilla
saadaan lisättyä vaihtoehtoja
lomakkeelle lisäämättä
kuitenkaan soluja.
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Ponnahduslomakkeen luominen
Luodessasi Ponnahdus-lomaketta luo ensin solut alkuperäisen lomakkeen päälle. Erikoistoiminto
poistaa ylimääräiset solut lomakkeelta ja luo niistä uuden sopivankokoisen ponnahduslomakkeen.
Ponnahduslomake avataan
aihesivulta
klikkaamalla.

Tästä avautuu
kuvassa näkyvä
lomake.

Ponnahduslomakkeen solut
luodaan ensin
normaalisti
aihelomakkeelle.

Huom: Voit saada Ponnahdus-lomakkeen solun avaamaan uuden Ponnahdus-lomakkeen, mutta

sitä ei ole suositeltavaa käyttää lomakkeen vaihtamiseen. Sinun tulee aina käyttää
Edellinen lomake -toimintoa poistuaksesi Ponnahdus-lomakkeesta ja palataksesi sen
aukaisseeseen lomakkeeseen.
Luo Ponnahdus-lomakkeen muodostavat solut
siihen kohtaan, johon haluat
ponnahduslomakkeen avautuvan.

1

Vihje: Voit luoda solut mihin kohtaan

tahansa ja käyttää Osoitinta
siirtääksesi ne paikkaan, johon
haluat solujen lopulta ilmestyvän.

Huom: Varmistu, että KAIKKI luomasi

2
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solut on valittu ennen seuraavaa
toimenpidettä. (Pidä Shift-pohjassa,
kun valitset solut klikkaamalla.)
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Ohjelma leikkaa valitut solut aihelomakkeesta
ja liittää ne uuteen lomakkeeseen, joka on
mitoitettu solujen mukaisesti.

3

Kun Tallenna nimellä -valintaikkuna aukeaa,
kirjoita uuden Ponnahdus-lomakkeen nimi.

Ohjelma luo
Ponnahduslomakkeelle
automaattisesti
reunuksen.

Vihje: Ponnahdus-lomakkeen

tiedostonimen alkuun kirjoitettu
tunniste, esim. PON (ts. PON
ruokailuvälineet.bm2), auttaa
tiedoston löytämisessä myöhemmin.

Määritä solujen ulkoasu valitsemalla haluamasi väri-, reuna- ja kulma-asetukset.

4

Voit asettaa Ponnahdus-lomakkeelle lisää symboleita, tekstiä ja toimintoja mikäli haluat. Tallenna
lomake, kun olet valmis.
Huom: Aseta ainakin yksi solu palaamaan edelliseen lomakkeeseen.

5

Palaa alkuperäiselle lomakkeelle.
Tuplaklikkaa Ponnahdus-lomakkeen avaavaa solua.
Valitse Siirry Ponnahdus-lomakkeeseen
toiminto Lomakkeen muuttaminen välilehdeltä.

6

Ohjelma korostaa automaattisesti luomasi
Ponnahdus-lomakkeen ja sen sijainnin.
Sijainti perustuu kohtaan, johon alun perin
sijoitit solut ennen Luo Ponnahdus-lomake toiminnon käyttöä.

7

Klikkaa OK ollessasi valmis.

Tässä voi
vielä säätää
lomakkeen
sijaintia.

Vihje: Jos haluat muuttaa Ponnahdus-

lomakkeen sijaintia myöhemmin,
muokkaa Siirry Ponnahduslomakkeeseen -toimintoa ja määritä
sijainti uudelleen. Sijainti on
määritetty suhteessa lomakkeen
vasempaan yläkulmaan.
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Viestiriville kirjoittaminen Ponnahdus-lomakkeella
Ponnahdus-lomakkeita voidaan käyttää sijoittamaan tekstiä aihelomakkeen Viestiriville tai
hallitsemaan Viestiriviä tai edellistä Ponnahdus-lomaketta. Viestirivin toiminnot, jotka valitaan
Ponnahdus-lomakkeessa, jossa ei ole omaa Viestiriviä, palautuvat taaksepäin Ponnahdus-ikkunan
linkkejä käyttäen niin kauan kunnes edellinen Viestirivi löytyy.
Ponnahdus-lomakkeet ilman viestiriviä

Ponnahdus-lomakkeet joko viestirivillä tai ilman

Tekstiä tai
asetuksia
Tekstiä tai
asetuksia
Siirry
Ponnahduslomakkeeseen
linkkejä
Sisältö
säilyy
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Kappale 18
Pikatoimintosolut
Yleiskatsaus kappaleeseen
Solujen sisältöä voidaan muokata myös Käyttötilassa erilaisia Pika-toimintoja käyttämällä.
Pikatekstisolut ja -toiminnot mahdollistavat lauseiden muodostamisen ja tallentamisen soluun.
Pikakuvatoimintoja käytteän käyttäjä voi vaihtaa solujen kuvia. Pikanauhoitussoluhin käyttäjä voi
nauhoittaa ja tallentaa ääntä. Myös ajanhallintaan löytyy pikatoimintoja.
Näillä toiminnoilla lomakkeen sisältöä voidaan muokata nopeasti ilman että täytyisi poistua
Käyttötilasta.
Kappaleessa käsitellään seuraavia asioita:
•

Pikateksti-solut

•

Pikateksti-toiminnot

•

Pikakuva-solut

•

Pikanauhoitus-solut

•

Pikaviikonpäivä, -päivämäärä ja -aika-solut

Tallenna tekstiä
käyttämällä
Pikateksti toimintoja.

Pikapäivä
Pikapäivämäärä
Pika-aika

Nauhoita
viestejä
pikasoluihin.

Myös kuvia
voi muuttaa
nopeasti
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Pikatekstisolut
Pikateksti-toimintojen avulla solujen sisältöä voidaan muokata myös Käyttötilassa. Tällöin
esimerkiksi taulukoiden ja päiväjärjestysten muokkaaminen on nopeaa. Toiminnoista on hyötyä usein
päivitettävillä lomakkeilla.
Pikatekstisoluilla päivittäin muuttuvaa ruokalistaa on helppo muokata.

Näiden
solujen
sisältöä
voidaan
muokata
nopeasti
päivittäin.

Viestiriviä
tarvitaan
Pikatekstisoluun
kopioitavaa viestiä
muodostettaessa.

Näiden toimintosolujen avulla tekstiä
voidaan kopioida Viestiriviltä soluun ja
myös päinvastoin.

Tuplaklikkaa Pikatekstisoluksi haluamaasi
solua.

1

172

Boardmaker Software Family v6 Käyttöopas

Aseta toiminnoksi Pikateksti Pikatoiminnotvälilehdeltä.

2

Kirjoita ensimmäinen viesti Pikatekstisoluun
tai jätä se tyhjäksi käyttäjän täytettäväksi.
Klikkaa OK ollessasi valmis.

Kirjoita tähän ensimmäinen
viesti tai jätä tyhjäksi.

3

Aseta toiminnoksi Puhu Pikatekstisolu ja/tai
Pikakirjoitus Pikatoiminnot-välilehdeltä,
jolloin solu puhuu ja/tai kirjoittaa viestinsä
Viestiriville.

4

5

Klikkaa OK ollessasi valmis.

Tuplaklikkaa solua, jota käytetään tekstin
kopioimiseen Viestiriviltä Pikateksti-soluun.
Aseta toiminnoksi Viestiriviltä
Pikatekstisoluun ja klikkaa OK.

Näillä
toiminnoilla
ohjataan
soluun
tallennetun
sisällön
käsittelyä.

Viesti kopioidaan ja
aloitetaan solun
valinta.
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Käyttääksesi pikasoluja, siirry Käyttötilaan.
Kirjoita viestiriville viesti.
Klikkaa “Liitä soluun” solua. Osoitin muuttuu sormeksi kertoen, että ohjelma on nyt solun
valintatilassa.
Klikkaa Pikateksti-solua. Uusi viesti ilmestyy soluun. Edellinen teksti poistetaan samalla.
Klikkaa Pikateksti-solua kuullaksesi viestin.

6
Klikkaa solua,
johon haluat
viestin liittää.
Viesti ilmestyy
soluun.

Kirjoita
uusi viesti.

Klikkaa tästä ja
valitse haluamasi
solu.
Huom: Pikatekstisolujen fonttia ja ulkoasua voidaan muokata Suunnittelutilassa klikkaamalla

oikealla hiiren painikkeella tai Teksti-valikon kautta.
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Muita pikatekstin hallintatoimintoja
SDP tarjoaa valikoiman solujen luomiseen käytettäviä toimintoja, joiden avulla käyttäjä tai avustaja voi
syöttää tai muokata lomakkeen pikatekstisolujen sisältöä, kun ohjelma on Käyttötilassa.

Viestirivin tyhjennys

1

Tämä solu tyhjentää
viestirivin.

Aseta haluamallesi solulle toiminnoksi
Tyhjennä viestirivi ja klikkaa OK.
Käyttötilassa tätä solua klikatessa Viestirivi
tyhjentyy, ja voit kirjoittaa uuden viestin.

Pikatekstisolun tyhjentäminen

2

Tämä solu tyhjentää
pikatekstisolun.

Aseta toiminnoksi Tyhjennä viestirivi sekä
Viestiriviltä Pikatekstisoluun ja klikkaa
OK.
Käyttötilassa klikkaa tätä solua ja valitse
Pikatekstisolu, jonka haluat tyhjentää.

Kirjoitus Pikateksti-solusta Viestiriville

3

Aseta solulle Tyhjennä viestirivi ja
Pikatekstisolusta Viestiriville –toiminnot ja
klikkaa OK.

Tämä solu kopioi
tekstin halutusta
pikatekstisolusta
viestiriville, jossa
sitä voidaan
muokata tai se
voidaan puhua.

Kun klikkaat tätä solua Käyttötilassa, voit
valita pikatekstisolun, jonka tekstisisältö
kirjoitetaan Viestiriville.
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Pikakuvasolut
Pikakuvasoluilla soluissa olevaa kuvaa voidaan nopeasti muuttaa Käyttötilassa. Näin on helppo
toteuttaa esimerkiksi harjoituksia ja pelejä.

Pikakuvien
avulla oppilas
voi vastata
kysymyksiin.

Vastaussolujen
kuva voidaan
siirtää mihin
tahansa
vastauskohtaan.

Huom: Aseta solun kuva –toiminto toimii myös Käyttötilassa.

Tuplklikkaa haluamaasi solua.

1
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Aseta soluun Pikakuva-toiminto (Pikatoiminnot-välilehdeltä) ja klikkaa OK.

Merkitse kohta Tallenna
kaikki muutokset.
Muutoin muutokset ovat
vain väliaikaisia.

2

Huom: Pikakuva-soluilla tehdyt muutokset eivät oletuksena tallennu lomakkeelle. Valitse Tallenna

kaikki muutokset, mikäli haluat muutoksesta pysyvän. Mikäli taas haluat, että lomake
käynnistyy joka kerta samanlaisena, jätä kohta merkitsemättä.

3

Tuplaklikkaa solua, jonka kuvan haluat
siirtää.

Aseta sille toiminnoksi Kopioi pikakuvaksi (Pikatoiminnot-välilehti) ja klikkaa OK.

4

Merkitse kohta Kopioi
kaikki, jotta kaikki solun
kuvat kopioidaan
kohdesoluun.

Huom: Oletuksena vain vasenta yläkulmaa lähinnä oleva kuva kopioidaan Pikakuva-soluun.

Kopioidaksesi kaiken (kuvat, tekstin ja viivat), merkitse kohta Kopioi kaikki toiminnon
kuvauksessa.
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Käyttääksesi Pikakuva-solua, aseta ohjelma Käyttötilaan.
Valitse mikä tahansa Kopioi pikakuvaksi -toiminnon sisältävistä soluista. Osoitin muuttuu sormeksi.
Tällöin voit valita haluamasi vastauskohdan. Valitse jokin Pikakuva-soluista.
Klikkaa ”lehmä”-solua ja sen
jälkeen Pikakuva-solua
täyttääksesi tyhjän kohdan.

Muuttunut osoitin kertoo, että
voi nyt valita haluamasi
Pikakuva-solun.

5

Huom: Kun olet valinnut jonkin Kopioi Pikakuvaksi –toiminnon sisältävän solun, minkä tahansa

muun kuin Pikakuva-solun valinta seuraavaksi peruuttaa toiminnon.
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Pikanauhoitus
Pikanauhoitus-toiminnon avulla voidaan nauhoittaa ja tallentaa viesti Käyttötilassa.

Tällä solulla
käynnistät
nauhoituksen.

Pikanauhoitus
-soluja on yksi
jokaista
mahdollista
tarvetta varten.

Note: Pikanauhoituksen käyttö voi vaatia myös avustajan osallistumista. Pikanauhoitus-solujen kanssa

tulee olla varovainen askelluskäyttäjien kanssa ja ne olisikin hyvä poistaa askellusjärjestyksestä.
Askellusjärjestyksestä poistettuihin soluihin pääsee kyllä käsiksi suoravalinnalla, mikäli Salli
suora valinta aina kun mahdollista -valinta on aktiivinen Askelluksen asetukset -valikosta.
Huom: Pikanauhoituksen käyttö voi vaatia myös avustajan osallistumista. Pikanauhoitus-solujen

kanssa tulee olla varovainen askelluskäyttäjien kanssa ja ne olisikin hyvä poistaa
askellusjärjestyksestä. Askellusjärjestyksestä poistettuihin soluihin pääsee kyllä käsiksi
suoravalinnalla, mikäli Salli suora valinta aina kun mahdollista on valittu Askelluksen
asetukset -valikosta.
Tuplaklikkaa solua, johon haluat tallentaa
Pikanauhoituksen.

1
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Aseta sille toiminnoksi Pikanauhoitus
(Pikatoiminnot-välilehti).

2

Tuplaklikkaa Pikanauhoituksen aloittavaa
solua.

3

4

Aseta sille toiminnoksi Aseta pikanauhoitus
ja klikkaa OK.

Pikanauhoitus toimii Käyttötilassa (Ctrl
+U).

Klikkaa
valitaksesi
solun, johon
Valitse nauhoituksen valintasolu (esimerkissä haluat
Nauhoita viesti kotiin). Osoitin muuttuu
nauhoittaa.

5

sormeksi. Valitse tämän jälkeen mihin soluun
haluat tallentaa nauhoituksen.
Nauhoita ääni -ikkuna aukeaa.
Huom: Muun kuin Pikanauhoitus-solun

valinta peruuttaa nauhoituksen.
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sormelta, voit valita
haluamasi solun.
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Klikkaa Nauhoita-painiketta aloittaaksesi
viestin nauhoittamisen. Klikkaa Pysäytä kun
olet valmis. Klikkaa Toista kuullaksesi
nauhoittamasi viestin

Nauhoita-painike muuttuu
Pysäytä-painikkeeksi, kun
olet aloittanut nauhoituksen.

Klikkaa OK, kun olet valmis.

6

Huom: Nauhoita ääni -ikkunaa ei voi

hallita askeltamalla. Jottei
askelluskäyttäjä jää ikkunaan
jumiin, sulkeutuu ikkuna
automaattisesti 15 sekunnin
kuluttua mikäli nauhoitusta ei
aloiteta.

Kun viesti on nauhoitettu, solun klikkaaminen
toistaa nauhoitetun viestin.

7

Äänitysajan laskuri.

Solun valinta
toistaa
nauhoitetun
viestin, esim.
”Saaran tulisi
opetella
kotona, että
hauki on kala.”
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Viikonpäivän, päivämäärän ja ajan pikatoiminnot
On olemassa solutoimintoja, jotka näyttävät sen hetkisen viikonpäivän, päivämäärän tai kellonajan.
Kaksi ylimääräistä solutoimintoa mahdollistavat näiden solujen puhumisen tai niiden sisällön
lähettämisen Viestiriville.
Huom: Tietokoneesi kellon tai päivämäärän asetusten pitää olla oikein. Voit muuttaa niitä Windowsin

Ohjauspaneelista kohdasta Päivämäärä ja aika.
Tuplaklikkaa solua, jossa haluat
viikonpäivän, päivämäärän tai kellonajan
näkyvän.

1

Tämä solu näyttää
kulloisenkin viikonpäivän.

Aseta vastaavasti toiminto Pikapäivämäärä,
Pikaviikonpäivä tai Pika-aika
(Pikatoiminnot-välilehti).
Huom: SDP käyttää Windowsin

Ohjauspaneelissa määritettyä
paikallista asetusta ajan
näyttämiseen.

2

Aseta toiminnoksi vielä Puhu
viikonpäivä/päiväys/aika/ennustus ja/tai
Kirjoita viikonpäivä/päiväys/aika
(Pikatoiminnot-välilehti) puhuaksesi ja/tai
kirjoittaaksesi sisällön Viestiriville.
Käytä näitä toimintoja näyttääksesi,
puhuaksesi tai kirjoittaaksesi sisällön.
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Kappale 19
Muita hyödyllisiä ominaisuuksia
Yleiskatsaus kappaleeseen
Kappale sisältää ohjeita ja tietoa useista hyödyllisistä ohjelman ominaisuuksista. Löydät todennäköisesti
tästä kappaleesta vastauksia moniin mieltäsi askarruttaviin kysymyksiin.
Kappaleessa käsitellään seuraavia asioita:
•

Ohjelmien käynnistys

•

Satunnaistoiminto

•

Videoiden toisto

•

Äänten valinta ja muuttaminen

•

Äänen ja puheen voimakkuus

•

Yksityisen äänivihjeen asettaminen

•

Tervehdys

•

Salasana

•

Lomakkeen toimintolistauksen tallennus

•

Valikot ja otsikot

•

Vuorovaikutteisten lomakkeiden tulostus

•

Käyttölaskuri

Voit toistaa videopätkiä
soluissa, viestirivillä tai itse
lomakkeessa.

Valitse äänet ja muuta
niiden asetuksia.

Voit muuttaa myös
sanojen lausumista.
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Ohjelmien käynnistys
Ohjelmia, asiakirjoja tai tiedostoja voidaan käynnistää tai avata SDP-lomakkeesta linkittämällä solun
ohjelman tai tiedoston pikakuvakkeeseen. Halutun ohjelman tai tiedoston pikakuvake pitää luoda ja
siirtää SDP Ulkoiset -hakemistoon ennen kuin voit asettaa Käynnistä ohjelma -toiminnon soluun.

Pikakuvakkeen luominen

Luo pikakuvake

Käytä Windowsin Resurssienhallintaa
etsiäksesi ohjelman, jonka haluat käynnistää.

1

Klikkaa haluamasi ohjelman tai tiedoston
kuvaketta hiiren oikealla painikkeella ja
valitse Luo pikakuvake avautuneesta
valikosta .

Raahaa (tai kopioi) luomasi pikakuvake
SDP Externals -hakemistoon. Kyseisen
hakemiston täydellinen hakemistopolku
on:

2

C:\Program Files\Boardmaker with SD
Pro\SDP Ulkoiset.

Luo linkki soluun

3
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Luo solu, jota käytetään ohjelman tai
tiedoston käynnistämiseen tai avaamiseen,
ja liitä siihen Käynnistä ohjelma toiminto (Hienot jutut).

Voit muokata solun
ulkoasun haluamaksesi.
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Valitse auenneesta valinta-ikkunasta luomasi
pikakuvake, jonka loit ja klikkaa OK.
Huom: Vain SDP Ulkoiset -hakemistoon

siirretyt pikakuvakkeet näkyvät
listassa.

4

Satunnaistoiminnot
SDP mahdollistaa solujen, jotka voivat suorittaa satunnaisen toiminnon niille määritettyjen asetettujen
toimintojen listasta, luomisen. Tämän ominaisuuden avulla voit luoda solun, joka valitsee
umpimähkäisesti palautteen listasta tervehdyksiä tai valitsee satunnaisesti nimen, numeron tai värin.
Seuraavassa on esimerkki solun, joka
toistaa oppilaiden nimet satunnaisesti,
luonnista.

1

Luo solu ja aseta siihen toiminnoksi
Satunnainen (Hienot jutut –välilehti).

Aseta joukko Puhu viesti -toimintoja ja
anna jokaiselle oma oppilaan nimi.
Kun ohjelma on Käyttötilassa, solu puhuu
satunnaisesti yhden oppilaan nimen joka
kerta, kun solu valitaan.
Huom: Jos haluat solun suorittavan toisen

2

toiminnon Satunnainentoiminnon jälkeen, esim.
lomakkeen vaihdon, aseta Lopeta
satunnainen -toiminto (Hienot
jutut -kategoria) ja aseta jokin
muu haluamasi toiminto.
Vain halutut toiminnot suoritetaan
satunnaisesti.
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Videoiden toisto
SDP mahdollistaa videoiden toiston solussa. Video voi näkyä solussa, viestirivillä tai se voi täyttää
koko lomakkeen.
SDP tukee .avi, .mpg, ja .wmv videomuotoja.
Huom: Kaikista videomuodoista on olemassa useita eri versioita, joista jotkin voivat vaatia lisäosien

asennuksen toistuakseen.

Tuplaklikkaa solua, jota haluat käyttää
videon toistamiseen.

1

Klikkaa Toista video -kohtaa Hienot jutut –
vällehdeltä.

Etsi ja avaa haluamasi video.

2

Toista video -toiminto ja valitun videon nimi ilmestyvät Asetetut toiminnot -listaan.

3

Oletusasetuksena video näkyy solussa. Voit vaihtaa toiston paikkaa klikkaamalla kohtaa, jossa lukee
Toista solussa. Sinulla on kolme vaihtoehtoa:
• Toista solussa
• Toista viestirivillä
• Toista lomakkeessa
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Ääntenvoimakkuus
Ohjelmassa on erityyppisiä ääniä (puheääniä, äänityksiä, palauteääniä), joiden äänenvoimakkuutta
voidaan säätää tai hiljentää kokonaan. Säätääksesi äänenvoimakkuutta valitse Dynaamiset lomakkeet valikosta Äänenvoimakkuus.
Aseta sopivat
asetukset eri
äänenvoimakkuuksille
Aseta
ääniprofiili.
Puheen ja
äänien
voimakkuus.

Vihjeäänten
voimakkuus.

Auditiivisen askelluksen
voimakkuus.

Äänten jako
Seuraavien asetusten avulla voit valita ohjelman äänenvoimakkuudet:
•

Ei jakoa. Käytä Windowsin Ohjauspaneelin äänenvoimakkuus-asetuksia: Kaikki
äänenvoimakkuustasot määrittyvät Windowsin ääniasetusten mukaan.

•

Ei jakoa. Käytä alla olevia äänenvoimakkuusasetuksia: Antaa sinulle
mahdollisuuden asettaa äänenvoimakkuudet jokaiselle eri äänityypille.

•

Vasen kanava ja oikea kanava: Antaa sinulle mahdollisuuden asettaa erilliset
äänenvoimakkuudet vasemmalle ja oikealle kaiuttimelle jokaiselle eri äänityypille.
Tätä käytetään henkilökohtaisen auditiivisen vihjeen antamisessa. Lisää aiheesta
seuraavassa osiossa.

Ääniasetukset voimakas ja hiljainen
Voit asettaa yksittäiset äänenvoimakkuustasot kahdelle eri ääniprofiilille: voimakas tai hiljainen.
Klikkaa Näytä Hiljainen profiili -painiketta muuttaaksesi kyseisen profiilin äänenvoimakkuustasoja.
Käyttäjä voi vaihdella Hiljainen tai Voimakas -äänenvoimakkuusprofiilien välillä klikkaamalla Käytä
Voimakas profiili tai Käytä Hiljainen profiili -toimintojen painikkeita (Asetukset-valikko).

Äänivihjeiden poistaminen
Jos haluat kytkeä pois kaikki lomakkeisiin liitetyt puhe- tai nauhoitusvihjeet, valitse Vihjeäänten
äänenvoimakkuudeksi Äänetön. Kaikki soluihin liitetyt puhe- tai äänivihjeet ohitetaan sen sijaan, että
ääni toistettaisiin hyvin hiljaa.
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Puheäänten valitseminen ja muokkaaminen
Voit vaihtaa puheen asetuksia valitsemalla Dynaamiset lomakkeet -valikosta Puheääni. Voit valita
haluatko käyttää SAPI 4 tai SAPI 5.1 –ääniä, samoin kuin mahdollisesti RealSpeakin ääniä.

Avaa
ääniasetukset.

Ensisijainen
puheääni

Puhevihjeiden
puheääni

Puheen korkeus
ja nopeus

Voit määrittää myös kaksi
vaihtoehtoista puheääntä.

Äänten vaihtaminen solusta
Voit asettaa solun muuttamaan puheääntä Käytä puheääntä -toiminnolla (Asetukset -välilehti).

Huom: Näitä kannattaa käyttää vain nopeissa tietokoneissa.

Henkilökohtaisen äänivihjeen asettaminen
Voit määrittää ohjelman antamaan käyttäjälle henkilökohtaisia äänivihjeitä kuulokkeen tai
nappikuulokkeiden avulla. Tällöin sinun pitää käyttää Nauhoitusvihje-toimintoa ja hankkia adapteri,
joka jakaa vasemman ja oikean kanavan erikseen korvakuulokkeille ja kaiuttimelle.
Äänenvoimakkuuden asetukset -ikkunan Vasen kanava ja oikea kanava -asetusten avulla
Nauhoitusvihje voidaan asettaa kuulumaan joko vasemmasta tai oikeasta kanavasta (ks. kuva alla).
Sinun tulee säätää äänivihjeen voimakkuus sille kanavalle, johon käyttämäsi kuuloke on kytketty ja
hiljentää toinen kanava.
Huom: Puhesynteesin ääntä ei voida toistaa erikseen vain toisesta kanavasta. Se toistuu aina

molemmista kanavista.
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Säädä
äänenvoimakkuus
ensisijaiselle äänelle.
Oikean ja vasemman
pitää olla samat.

Sinun pitää käyttää
Vasenta ja oikeaa
kanavaa
henkilökohtaisille
äänivihjeille.

Säädä
äänenvoimakkuus
kanavalle, johon olet
kytkenyt kuulokkeen.
Toisen kanavan
pitää olla hiljennetty.

Saatat tarvita erillisen
kuulokkeen muille äänille,
koska jakaja voi poistaa
tietokoneen omat kaiuttimet
pois käytöstä.

Kytke kuuloke tai
nappikuulokkeet Vihjeäänetkohdan alle määritettyyn
kanavaan (vasen tai oikea).

Adapteri

Huom: Jos käytät monokuuloketta, tarvitset stereo-mono adapterin kuulokkeen ja adapterin väliin.

Sanojen lausumisen muuttaminen
Puhesynteesit eivät puhu sanoja aina täysin oikein. Varsinkin erisnimet ja ulkomaista alkuperää olevat
sanat tuottavat joskus ongelmia. Vaihtoehtoiset foneettiset kirjoitusasut voidaan tallentaa korjaamaan
lausumisongelmia.
Valitse Dynaamiset lomakkeet > Puheäänet.

1

Klikkaa Muuta sanojen lausumista.
Huom: Varmista, että oikea ääni on valittuna

ensisijaiseksi puheääneksi.
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Kirjoita sanat, joiden lausumista haluat
muuttaa.
Klikkaa Sano sana kuullaksesi ääntämisen.

2

Huom: Esimerkissä käytetään SAPI-äänten

asetusvalikkoa.

Kirjoita uusi lausumisasu.
Klikkaa Sano vaihtoehtoinen kuullaksesi
uuden lausumisen.
Klikkaa Valmis ollessasi tyytyväinen.

3

Vuorovaikutteisten lomakkeiden tulostaminen
Lomakkeet, jotka on suunniteltu sopimaan tietokoneen näytölle, ovat liian suuria tulostumaan yhdelle
paperiarkille. Tämä ongelman välttämiseksi, käytä Tiedosto-valikon Tulosta lomake yhdelle sivulle toimintoa. Ohjelma sovittaa lomakkeen automaattisesti sivulle nykyisten tulostinasetusten mukaisesti.
Lue lisää sivuasetuksista kappaleesta 1.
Jos käytät
Tulostatoimintoa, lomake
tulostuu usealle
paperiarkille.

Käytä Tulosta
lomake yhdelle
sivulle -toimintoa
sovittaaksesi
lomakkeen valitulle
paperille.

Huom: Yleensä SDP-lomakkeet tulisi tulostaa mielummin vaakatasossa kuin pystytasossa, vaikka

kuvassa näyttääkin toiselta. Lue lisää siitä, miten lomake voidaan tulostaa vaakatasossa,
kappaleesta 1.
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Salasana
Salasanalla voidaan estää uteliaita käyttäjiä pääsemästä ohjelman Suunnittelutilaan. Salasana
vaaditaan, kun siirrytään Suunnittelutilaan vain, jos ohjelma on käynnistetty tuplaklikkaamalla
lomaketta, ts. Käyttötilassa. Valitse Dynaamiset lomakkeet -valikosta Salasana.
Huom: Poistaaksesi salasanan käytöstä, valitse Dynaamiset lomakkeet -valikosta Salasana. Jätä

salasanan tekstikenttä tyhjäksi ja klikkaa OK.

Suunnittelutila on
salasanasuojattu vain, jos
ohjelma on käynnistetty
Käyttötilassa.

Tervehdys
Kun ohjelma käynnistyy, se voidaan asettaa toistamaan tervehdysviestin. Valitse Dynaamiset
lomakkeet -valikosta Tervehdys.

Kirjoita
tervehdyksesi.
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Näytä valikko- tai otsikkopalkit
SDP näyttää ohjelman valikkopalkin oletuksena,
muttei lomakkeen otsikkopalkkia ohjelman ollessa
Käyttötilassa. kumpi hyvänsä voidaan kytkeä päälle
tai pois tarpeen mukaan.
Valitse Dynaamiset lomakkeet > Näytä ja valitse
Valikkopalkki Käyttötilassa tai Lomakkeiden nimet
Käyttötilassa.
Huom: Kun muutat valikko- tai

otsikkopalkin näyttöasetuksia,
lomakkeet muuttavat kokonsa
automaattisesti vastaamaan käytössä
olevaa tilaa.
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Lomakkeen toimintolistan tallentaminen
Voit tallentaa tekstitiedostoon listan kaikista lomakkeen soluihin asetetuista toiminnoista ja tulostaa sen
jälkeenpäin. Jokainen lomakkeen solu sisältää tietyn numeron, jota käytetään toimintolistatiedoston
järjestämiseen. Solunumerot voidaan tulostaa näytölle ja/tai paperille.

Solunumeroiden näyttäminen
Valitse Dynaamiset lomakkeet -valikon Näytä-alihakemistosta Solunumerot .

Solunumeroiden
näyttäminen
lomakkeella.

Toimintolistan tallennus
Valitse Tiedosto > Vie > Toimintolista.
Osa lomakkeen Toimintalistasta.

Tallenna
Toimintolista.
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Käyttölaskuri
Dynaamiset lomakkeet -valikon Käyttölaskuri-toiminnon avulla SDP voi pitää lukua siitä, kuinka
monta kertaa käyttäjä on valinnut lomakkeen solun. Solun käytön kirjaaminen helpottaa käyttäjän
lomakkeiden käytön seuraamista.
Huom: Käyttölaskuri ei talleta tuloksia, ennen kuin lomaketta vaihdetaan Käyttötilassa. Käyttöä ei

seurata mikäli asetetaan lomake vain Käyttötilaan ja palataan takaisin Suunnittelutilaan
ilman lomakkeen vaihtoa.
Päälle tai pois
Näytä käyttötiedot
solussa
Suunnittelutilassa.
Näillä voit nollata
laskurit halutuilta
osin.

Solujen valintakerrat näkyvät
vasemmassa alakulmassa.

Huom: Käyttölaskurit eivät nollaudu ennen kuin OK-painiketta klikataan.
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Kappale 20
Muuttujien kanssa työskentely
Yleiskatsaus kappaleeseen
Muuttujien avulla on mahdollista luoda toimintoja, jotka ovat riippuvaisia käyttäjän edellisistä
valinnoista. Toiminnot perustuvat ehtolauseiden (jos, niin ja muutoin -logiikka) käyttöön, toisin sanoen
jos jokin ehto täyttyy (esimerkiksi jokin solu on valittu), niin tee seuraavaa tai muutoin tee toisin. Näillä
ehdollisilla lauserakenteilla voit luoda lomakkeita, joissa suoritetaan esimerkiksi verbien taivutuksia.
Kappaleessa käsitellään seuraavia aiheita:
•

Muuttujien solutoiminnot

•

Muuttujien ja arvojen asetus

•

Muuttujien testaaminen ja ehtolauseiden rakentaminen
Näillä soluilla asetetaan
muuttujalle ”henkilö”
arvoksi henkilön nimi.
Nämä solut
tarkistavat ensin
muuttujan
”henkilö” arvon
ja puhuvat sen
jälkeen sopivan
tervehdyksen.
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Muuttujat
Solujen toiminnot –ikkunan Muuttujat-välilehdellä näet listan eri muuttujista.

Esimerkki ehtolauseiden
muotoilusta.

•

Aseta muuttuja: asettaa solun muuttujalle arvon, esimerkiksi henkilö = ”äiti”.

•

Ota muuttuja näytöltä: asettaa viestirivin sisällön muuttujan arvoksi.

•

Säädä muuttujaa: muuttaa muuttujan numeroarvoa tai tekstiä lisäämällä kirjaimia.

•

Puhu muuttuja: puhuu muuttujan arvon.

•

Kirjoita muuttuja: lähettää muuttujan arvon viestiriville.

•

Jos: suorittaa muuttujan arvon tarkistuksen, esimerkiksi onko henkilö = “äiti”. Mikäli ehto
täyttyy, suoritetaan Jos-lauseen jälkeinen tehtävä.

•

Muutoin jos: käytetään yhdessä Jos-lauseen kanssa. Tällä tarkistetaan muuttujan muut arvot,
esimerkiksi, jos henkilö ei ole “äiti” niin onko se ”isä”. Mikäli ehto täytyy, suoritetaan Muutoin
jos –lauseen jälkeinen tehtävä.

•

Muutoin: käytetään määrittämään oletustehtävä joka, suoritetaan mikäli mikään Jos- tai
Muutoin jos: lauseista ei täyty.

•

Lopeta jos: käytetään lopettamaan Jos, Muutoin jos ja Muutoin –lauseiden tarkistaminen.

•

Muuttujasta Pikatekstisoluun: tallettaa muuttujan arvon Pikatekstisoluun.
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Muuttujien ja arvojen määrittäminen
Ensimmäinen askel luotaessa lomaketta, jolla on ehdollisia toimintoja, on luoda solut, jotka määrittävät
muuttujan ja asettavat sille arvon. Kun jokin solu asettaa muuttujalle jonkin arvon, voivat puolestaan
muut solut testata ehdon täyttymistä ja suorittaa vastaavasti halutun toiminnon.
Tuplaklikkaa solua, jonka haluat määrittävän
arvon muuttujalle.

1

Tässä esimerkissä muuttujan arvona on
henkilön nimi.

Valitse
haluamasi solu

Klikkaa Aseta muuttuja -vaihtoehtoa
Muuttujat-välilehden listalta

2

Kirjoita muuttujan nimi ja anna muuttujalle
arvo.

3

Tässä esimerkissä muuttujalle “henkilö”
annetaan arvoksi ”äiti”.
Klikkaa OK.
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Muuttujien testaaminen ja ehtolauseiden
muodostaminen
Mikäli olet luonut jo vähintään yhden solun, joka asettaa arvon jollekin muuttujalle, Jos-lausetta
voidaan käyttää tarkistamaan muuttujan arvo ja suorittamaan haluttu toiminto. Muutoin jos ja Muutoin
–lauseita voidaan myös käyttää.
.
Jos-lause

1

Tuplaklikkaa solua, jonka tarkoitus on
suorittaa muuttujan arvon testaus sekä
toiminnan suorittaminen.

Tämä solu puhuu
määritetyn viestin
riippuen muuttujan
”henkilö” arvosta.

Tässä esimerkissä, muuttujaa ”henkilö”
testataan ja vastaava viesti puhutaan.

Kirjoita muuttujan nimi ja testattava arvo ja
klikkaa OK.

2

Tässä esimerkissä testataan, onko muuttuja
“henkilö” saanut arvon “äiti”.
Huom: muuttujan arvon testaus ei rajoitu

vain “=” vaihtoehtoon. Muita
vaihtoehtoja saat alasvetovalikosta.

Aseta suoritettava toiminto, mikäli Jos-lause
on tosi.

3

Toiminto suoritetaan vain mikäli
henkilö on ”äiti”.

Huom: Jos-lauseen jälkeiset toiminnot

sisennetään automaattisesti.

Muutoin-lause

Muutoin-lauseella voidaan asettaa
oletustoiminto, mikäli Jos ja Muutoin jos –
lauseet eivät ole tosia.

4

Aseta soluun Muutoin-lause Muuttujatvälilehdeltä, ja aseta solulle oletustoiminto.
Huom: Muutoin-lause täytyy olla Jos-

lauseen perässä, sitä ei voi käyttää
yksinään.
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Muutoin jos -lause

Käytä Muutoin jos -lausetta jatkaaksesi
ehtojen läpikäymistä.

5

Käytä Muutoin jos -lausetta
muiden mahdollisten
arvojen testaamiseen.

Klikkaa viimeistä Jos-lauseen toimintoa ja
klikkaa Muutoin jos listalta.
Kirjoita muuttujan nimi ja sen jälkeen
haluamasi ehto. Klikkaa OK.
Huom: Muutoin jos -lause täytyy olla Jos-

lauseen perässä, sitä ei voi käyttää
yksinään.

Aseta toiminto, joka suoritetaan mikäli
Muutoin jos -lauseen ehto täyttyy.

Tämä toiminto suoritetaan
mikäli ”henkilö = isä”.

6

Lopeta jos

Lopeta jos lopettaa Jos-lauseen ja siihen
liittyvien Muutoin jos ja Muutoin-lauseiden
ehtojen läpikäymisen.

Käytä Lopeta jos -toimintoa
lopettamaan Jos-lause.

Aseta Lopeta jos viimeisen Jos-lauseeseen
liittyvän toiminnon perään.

7

Kaikki muut kuin Jos-lauseeseen liittyvät
toiminnot suoritetaan aina solu valittaessa.
Huom: mikäli et aseta Lopeta jos-toimintoa

ennen kuin suljet Solutoiminnotikkunan, ohjelma lisää sen
automaattisesti.

Kaikki toiminnot, jotka ovat
ennen tai jälkeen Joslausetta, suoritetaan aina.
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Valitse Äiti-solu
Muuttujat käytännössä

Käyttötilassa “Äiti” solun valinta asettaa
muuttujan “henkilö” arvoksi “äiti”. Tämä
arvo säilyy muuttujan arvona, kunnes toinen
henkilö valitaan tai käyttötilasta poistutaan.

8

Kun jokin keskustelusoluista valitaan, se
puhuu viestin, joka on tarkoitettu valitulle
henkilölle (olettaen, että jokin henkilö on
valittu).
Mikäli Jos-lause ei sisällä ehtoa, joka
tarkistaa onko henkilö “äiti”, suoritetaan
Muutoin-lauseen toiminta.
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Kappale 21
Kirjoituslomakkeiden luominen
Yleiskatsaus kappaleeseen
SDP sisältää suuren joukon ominaisuuksia ja solutoimintoja, joiden avulla ohjelmaa voidaan käyttää
kirjoituksen apuvälineenä tai puhuvana tekstinkäsittelyohjelmana. Voit käyttää mitä tahansa ohjelman
mukana toimitetuista kirjoituslomakkeista tai luoda omasi. Ominaisuuksia, kuten sanaennustus,
lyhenteiden laajennus ja kirjoitusapu, voidaan käyttää käyttäjän kirjoitusnopeuden ja -laadun
parantamiseksi. Mahdollisuus tallentaa ja avata erilaisia viestitiedostoja voidaan helposti lisätä.
Viestitiedostot voivat sisältää tekstiä ja/tai symboleita.
Tässä osiossa käsitellään:
•

Kirjoituslomakkeessa huomioitavaa

•

Tekstin muokkaus

•

Sanaennustus

•

Viestitiedostojen muokkaus

•

Lyhenteet

•

Kirjoituslomakkeiden askellus

Malli kirjoituslomakkeesta

Sanaennustuksen solut
Lyhennesanaston
käyttösolut

Viestirivi

Puhuu
Viestirivin
sisällön

Jokainen
solu kirjoittaa
yhden
kirjaimen
viestiriville.

Viestien
tallennus ja
tallennettujen
viestien
avaaminen
Tulostus
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Kirjoituslomakkeessa huomioitavaa
SDP:llä voit luoda lomakkeen, joka sisältää käyttäjän kirjoittamiseen tarvitsemat solut ja ominaisuudet.
Käyttäjän kognitiiviset ja fyysiset tarpeet sanelevat luomasi lomakkeen ulkoasun. Kaikki
kirjoituslomakkeet omaavat samat peruselementit: Viestirivin, kirjaimet, toimintonäppäimet ja
Viestirivin hallintasolut.
Viestirivi

Muut
toiminnot
Kirjaimet

Viestirivi
Viestirivin tekstin kokoa ja väriä voidaan muuttaa käyttäjän tarpeiden mukaan. Näyttö voidaan asettaa
lukemaan kirjaimia ja sanoja, kun niitä kirjoitetaan, tai korostamaan sanoja, kun niitä toistetaan.

Näppäinasettelu
Kirjoituslomakkeita voi olla useita erilaisia. Valitsemasi asettelu määräytyy mitä todennäköisimmin
käyttäjän käyttötavan mukaan. Kirjaimet on yleensä aseteltu joko helpottamaan haluttujen kirjainten
löytämistä tai maksimoimaan käytön nopeus. Yllä olevan kuvan kirjoituslomake sisältää aakkosellisen
näppäinasettelun, kun taas alla olevat kuvat esittävät kahta erilaista asettelua.
Perinteinen QWERTY asettelu

Useimmin
käytetyt merkit
voidaan
sarake/rivi
askelluksessa
valita nopeammin
kun ne sijaitsevat
lähellä vasenta
yläkulmaa.

Välimerkit ja Viestirivin hallinta
Yleiset toimintonäppäimet, kuten välilyönti, rivinvaihto, shift, poista, tyhjennä, puhu ja tulosta
toistuvat yleensä kaikilla kirjoituslomakkeilla. Nämä toiminnot, välilyöntiä lukuun ottamatta, on
sijoitettu lomakkeen loppuun, koska niiden käyttö on vähäisempää.
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Sanaennustus
SDP:n sisäänrakennettu sanaennustus voi olla todella hyödyllinen monille käyttäjille kirjoitusprosessin
avustamisessa. Sanaennustus etsii ja näyttää useimmiten käytetyt sanat, jotka alkavat käyttäjän
syöttämällä kirjaimella tai kirjaimilla. Käyttäjä voi sitten valita haluamansa sanan ennustettujen sanojen
listasta. Sanaennustus säästää paljon aikaa ja vaivaa vapauttamalla käyttäjän kirjoittamasta sanan
jokaista kirjainta.

Kun kirjaimia kirjoitetaan, yrittää
ennustussanasto ennustaa kirjoitettavaa sanaa.
Ennustussolun klikkaaminen kirjoittaa sanan
Viestiriville.

SDP:n sisältämät ennustussolut voidaan järjestää ja määrittää käyttäjän käyttötarpeiden,
ulkoasuvaatimusten sekä kognitiivisten tarpeiden mukaan. Sanaennustusta voidaan käyttää:
•

oppimaan ja ennustamaan käyttäjän kirjoittamat sanat.

•

sanastoon syötettyjen lauseiden kirjoittamiseen.

•

auditiivisen askelluksen tai vihjeiden kanssa.

•

joko kosketusnäytöllä tai näppäimistöllä.

•

ennustamaan sanoja aakkosjärjestyksessä tai esiintymistiheyden mukaan.

•

sanastojen ja sanalistojen kanssa.

Ominaisuudet käsitellään tarkemmin seuraavissa kappaleissa.
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Ennustussolujen luominen
Lomakkeelle voidaan luoda korkeintaan 100 ennustussolua. Vain Puhevihje ja Lomakkeen vaihto –
välilehden toimintoja voidaan asettaa ennustussoluun.
Tässä lomakkeessa ennustussolut luodaan
viestirivin vasemmalle puolelle.

1

Valitse Dynaamiset solut -valikosta Ennustus.

2

Raahaa ensimmäinen solu paikoilleen.
Venytä solu ja teksti oikeankokoiseksi.

3

Vihje: Aseta solulle Puhu

viikonpäivä/päiväys/aika/ennustus
toiminto Pikatoiminnot-välilehdeltä,
jotta solu puhuisi ennustuksen.

Käytä Monistus-työkalua muiden lomakkeiden
luomiseen.

4

Tallenna lomake ja vaihda ohjelmisto
Käyttötilaan. Kirjoittaessasi kirjaimia
ennustussoluihin ilmestyy sanoja kirjoittamiesi
kirjainten perusteella. Klikkaa jotain
ennustussolua ja sana siirtyy Viestiriville.
Palaa Suunnittelutilaan, kun olet valmis.
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Sanaennustuksen asetukset
Riippuen käyttäjän taitotasosta, saattaa olla tarpeellista säätää joitakin sanaennustuksen asetuksia.
Asetuksia voidaan muuttaa valitsemalla Dynaamiset lomakkeet -valikosta Sanaennustus.
Ennustus päälle
tai pois
Sallii sanaston
mukautumisen
käyttäjän
mukaan.

Valitse, kuinka
ennustussanat
listataan.
Ennustussolujen
suoravalinnan
asetukset

Auditiiviset vihjeet
päälle tai pois.
Lisää tai
muokkaa
sanaston sanoja.

Asetukset
Päivitä käyttölaskuri: Kun asetus on käytössä, ennustussanaston käyttölaskuri päivitetään joka kerta,
kun jotain sanaa käytetään. Useimmin käytetyt sanat ilmestyvät ennustussoluihin ensimmäisinä.
Opi uusia sanoja: Kun asetus on käytössä, uudet sanat lisätään ennustussanalistaan sitä mukaa, kun ne
kirjoitetaan Viestiriville. Jos käyttäjä tekee paljon virheitä kirjoittaessaan, asetus kannattaa kytkeä pois
päältä, jottei ohjelma opi virheellisiä sanoja.
Käytä auditiivisia ennustuksia: Kun asetus on aktiivinen, ennustussolut puhuvat sisältönsä, kun ne
askelletaan tai osoitin viedään niiden päälle.
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Ennustussolujen valinta-asetukset
Ennustussoluja voidaan käyttää joko suoraan (valitsemalla näytöltä) tai näppäilemällä kyseistä
numeronäppäintä. Oletuksena numeroita 0-9 käytetään kymmenen ensimmäisen ennustussolun
aktivointiin. Numeronäppäimiä voidaan käyttää kirjoittamaan numeroita kunnes ennustussoluihin
ilmestyy sanoja. Yleensä tämä ei koidu ongelmaksi, mutta jos se häiritsee käyttäjää, voit joko asettaa
ennustussolujen aktivointinäppäimet uudelleen tai kytkeä Solunäppäimet-toiminnon pois päältä, jolloin
näppäimistöä ei voida käyttää Viestiriville kirjoittamiseen.

Solunäppäimet päälle/pois
Solunäppäimet on SDP:n ominaisuus, jonka avulla voit asettaa ja aktivoida minkä tahansa solun
lomakkeessa käyttäen näppäimistöä. Ennustussolujen aktivointi 0-9 näppäimillä on esimerkki tästä.
Voit määrittää näppäimen, jota painalla voit kytkeä Solunäppäimet päälle ja pois päältä. Tämä
vapauttaa näppäimistön kaikilta Solunäppäinmäärityksiltä, jotka saattavat haitata näppäimistön käyttöä
kirjoittamisessa, esim. kirjoitettaessa numeroita ennustussolujen käytön sijaan.
Ota Solunäppäimet käyttöön tai poista ne käytöstä.

Aseta
Solunäppäimet
päälle tai pois
päältä.
Voit käyttää myös
F2-painiketta.

Ennustussolujen suoravalinnan näppäimet
Voit muuttaa Ennustussolujen näppäimistöasetuksia. Tämän tehdäksesi valitse Dynaamiset lomakkeet
-valikosta Sanaennustus. Klikkaa Ennustuksen solunäppäimet -painiketta ja syötä kenttiin haluamasi
näppäimet.
Poista valinta ottaaksesi
Ennustussolujen
suoravalinnan pois
Klikkaa haluamaasi
kohtaa ja paina
haluamaasi
näppäintä
näppäimistöltä.

Huom: solunäppäimet toiminnon tulee olla aktiivinen, jotta voit käyttää näppäimistöä suoravalintaan.
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Ennustusanaston muokkaaminen
Voit muokata ennustussanastoa käyttäen SDP:ta tai tekstinkäsittelyohjelmaa. On suositeltavaa, että teet
sanalistojen muutokset SDP:n avulla, jotta vältyt virheiltä. Ennustussanaston muokkaus mahdollistaa:
•

aihekeskeisten sanastojen käytön

•

usein käytettyjen lauseiden lisäämisen sanastoon

•

yksittäisten sanojen lisäämisen sanastoon (nimet, paikat jne.)

•

virheellisten sanojen poistaminen

•

isoilla kirjaimilla kirjoitettujen sanojen lisääminen sanastoon.

Sanaston muokkaus SDP:ssä
Valitse Dynaamiset lomakkeet -valikosta Sanaennustus muokataksesi sanastoa.

Kirjoita tähän
muokattava
sana.

Klikkaa
poistaaksesi
sanan sanastosta.

Klikkaa
etsiäksesi sanan
sanastosta.

Jokaisella sanalla
tulee olla myös
käyttölaskuri
asetus (aluksi
välillä 1 – 10).

Selaa
sanastoa
näillä.

Klikkaa lisätäksesi
uuden sanan.

--------------------------------------------------------- TAI -----------------------------------------------------------Jos aiot lisätä paljon sanoja, etkä ole kiinnostunut
sanojen esiintymisarvosta, kytke Opi uusia sanoja
-toiminto pois päältä ja syötä haluamasi sanat
Viestiriville.
Saman sanan kirjoittaminen useamman kerran
peräjälkeen lisää sen esiintymisarvoa.

SDP on oppinut uuden sanan
ja sen käyttölaskurin arvo on
nyt 3.

207

Kappale 21 - Kirjoituslomakkeiden luominen

Sanaston muokkaaminen tekstinkäsittelyohjelmalla
Jos aiot tehdä paljon muutoksia ennustussanastoon, on nopeampaa käyttää tekstinkäsittelyohjelmaa.
Sinun pitää avata tiedosto SDP Ennustukset.txt ja syöttää uudet sanat alla olevan mallin mukaisesti.

Uusien sanojen lisääminen:
Sana (Tab) Käyttökerrat (Enter)

Useiden ennustussanastojen käyttö
Jos haluat käyttää useampia ennustussanalistoja, voit käyttää toista sanastoa vaihtamalla sanalistojen
nimet keskenään. SDP käyttää sanastoa nimeltä SDP Ennustukset.txt. Sinun pitää nimetä uudelleen
alkuperäinen sanasto ja nimetä uusi sanasto nimellä SDP Ennustukset.txt.
Jos haluat uuden, täysin tyhjän sanaston, poista SDP Ennustukset.txt tiedosto. SDP luo automaattisesti
uuden tyhjän sanaston. Helpoin tapa lisätä tietty sanasto nopeasti sanastoon on kytkeä päälle SDP:n Opi
uusia sanoja -toiminto ja syöttää sanasto Viestiriville.
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Lyhennesanasto
Lyhenteiden laajennuksen avulla käyttäjä voi nopeasti syöttää fraasin tai palan tekstiä Viestiriville
syöttämällä vain muutaman kirjaimen. Lyhenteet ovat hyödyllisiä erisnimien, osoitteiden tai muiden
usein käytettyjen fraasien tai tekstin yhteydessä.
Kun lyhenne syötetään Viestiriville, käyttäjän pitää painaa näppäintä tai painiketta laajentaakseen
syöttämänsä lyhenteen. Voit laajentaa lyhenteitä solun avulla, johon on asetettu Laajenna lyhenteet toiminto (Viestit -kategoria), näppäimistön näppäimellä tai Ennustussolulla.

Laajennus (askelluskäyttäjät)

Lyhenteiden laajentaminen
Lyhenne

Laajennus

Näppäimistön näppäin
The default expander is the “ ‘ “ (accent)
key. You may assign a different key.

Ennustussolu (askelluskäyttäjät)
On mahdollista käyttää sanaennustussoluja laajentamaan lyhenteitä. Jokainen lyhenne pitää syöttää
ennustussanalistaan ja päättää lyhenteen laajennusmerkillä, esim. syötä ”ca´” luodaksesi ”ca” / CompAid lyhenteen. Lyhenteen laajennusmerkki/ -näppäin on määritetty yllä.
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Kirjoitusavut
Kirjoitusavut -ominaisuus sisältää joukon kirjoitustoimintoja, joita SDP voi suorittaa automaattisesti
käyttäjälle. Kirjoitusavut sisältävät seuraavat toiminnot:
•

Ensimmäinen virkkeen loppumerkin jälkeinen kirjain kirjoitetaan automaattisesti isolla

•

Välilyönti lisätään automaattisesti pilkun jälkeen

•

Pisteen, kysymys- ja huutomerkin jälkeen automaattinen välilyönti

Kirjoitusavut kannattaa kytkeä pois päältä tilanteissa, joissa siitä on haittaa, esimerkiksi erilaisissa
harjoituksissa. Voit luoda solun ja asettaa siihen Kirjoitusavun asetukset -toiminnon (Asetukset kategoria), jonka avulla voit kytkeä kirjoitusavut päälle ja pois.
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Tekstin muokkaustoiminnot ja osoittimen hallinta
Viestit ja Teksti & osoitin -välilehdiltä löytyy yli 40 erilaista toimintoa, jotka liittyvät tekstin
muokkaamiseen tai osoittimen hallintaan Viestirivillä. Niiden avulla voidaan muun muassa:

Ponnahduslomakkeelle
sijoitettuja
toimintoja.

•

vierittää viestirivin sisältöä

•

liikuttaa osoitinta viestirivillä

•

valita kirjaimia, sanoja lauseita tai kappaleita

•

leikata, kopioida ja liittää tekstiä

Muokkaustoiminnot on hyvä kerätä omaan Ponnahdus-lomakkeeseen. Tällöin ne eivät sotke
näppäimistön asettelua.
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Viestitiedostojen hallinta
Viestirivin sisältö voidaan tallentaa viestitiedostoon. Viestitiedostot-kategorian toimintojen avulla voit
luoda soluja, joilla avaat ja tallennat viestitiedostoja. Kahta erityistä lomaketta, Valitse viestitiedosto ja
Tallenna viestitiedosto nimellä, käytetään valitsemaan tiedosto avaamista varten tai syöttämään
tallennettavan tiedoston nimen. Kaikki viestitiedostot on tallennettu SDP viestitiedostot -hakemistoon,
joka löytyy ohjelman hakemiston alta.
Näillä soluilla voit tallentaa ja
avata aikaisemmin
tallentamiasi viestejä.

Avattava viestitiedosto voidaan
avata myös askeltamalla.

Viestirivin sisältö voidaan tallentaa
halutulla nimellä.

Perustoiminnot viestitiedostojen hallintaan
•

Uusi viestitiedosto: tyhjän viestitiedoston avaaminen.

•

Avaa viestitiedosto: avaa Valitse viestitiedosto -lomakkeen, josta käyttäjä voi valita haluamansa
tiedoston. Viestirivin sisältö korvataan avattavalla tiedostolla.

•

Tallenna viestitiedosto nimellä: avaa Tallenna viestitiedosto nimellä -lomakkeen, jolla käyttäjä
voi tallentaa viestin haluamallansa nimellä.

•

Tallenna viestitiedosto: tallentaa Viestirivin sisällön viestitiedostoon. Mikäli viestitiedostoa ei
ole vielä valittu, avautuu Tallenna viestitiedosto nimellä -lomake.
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Kappale 22
Käyttötavat ja askellus
Yleiskatsaus kappaleeseen
SDP:ta voidaan käyttää usealla tavalla, kuten hiirellä, kosketusnäytöllä, yhdellä tai useammalla
käyttökytkimellä jne. Ohjelma sisältää myös joukon erityisasetuksia ja työkaluja, joilla voidaan
muokata askellusta, jotta se vastaisi paremmin käyttäjän tarpeita.
Kappaleessa käsitellään seuraavia asioita:
•

Käyttötavan valinta

•

Solun valinta-asetukset

•

Näppäimistön asetukset

•

Kytkinasetukset

•

Askellusjärjestys

•

Askellusryhmien luominen

•

Askellustyökalujen näyttäminen

•

Järjestys-työkalu

•

Askella seuraava -työkalu

•

Askellustauko-työkalu

Askellustauko keskeyttää
askelluksen väliaikaisesti.

Solut voidaan
jakaa
askellusryhmiin.
Solujen
askellusjärjestys
voidaan
muokata
halutuksi.
Ennustavaa
askellusta
voidaan
tehostaa
automaattisilla
siirtymisillä.
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Käyttötavan valinta
Käyttäjä voi hallita SDP:ssa kommunikointilomakkeitaan millä tahansa käyttötavalla. Voit määrittää
SDP:n käyttötavan valitsemalla vaihtoehtojen joukosta. Jokainen käyttötapa (asetusikkunan avulla)
voidaan muokata täyttämään käyttäjän eri tarpeet. Lyhyt kuvaus saatavana olevista käyttötavoista
löytyy alla. Lisää yksityiskohtaista tietoa vaihtoehtoisia käyttötapoja hyödyntävien lomakkeiden
suunnittelemiseksi löydät kappaleesta 23.

Voit muuttaa
lomakkeiden
käyttötapaa

Jokaisella
käyttötavalla on
omat
asetuksensa.

Käyttötavat
Osoitus: Käyttäjille, jotka käyttävät hiirtä, pallohiirtä, sauvaohjainta tai päähiirtä.
Kosketus: Kosketusnäytön käyttäjille. Sisältää asetukset näytön kosketusta, vapautusta ja
aktivointiviivettä varten.
Automaattinen askellus: Mahdollistaa askelluksen yhdellä käyttökytkimellä. Asetuksista voit
määrittää askellusnopeuden ja käytetäänkö aktivointiin käyttökytkintä vai näppäimistön näppäintä.
Manuaalinen askellus: Mahdollistaa askelluksen käyttäjille, jotka käyttävät yhtä kytkintä askelluksen
käynnistämiseen ja toista kytkintä aktivoidakseen solun.
Käänteinen askellus: Mahdollistaa askelluksen, jossa käyttökytkintä pidetään alhaalla askelluksen
käynnistämiseksi ja askelluksen aikana. Solu aktivoidaan esim. vapauttamalla käyttökytkin.
Nuolinäppäimet: Mahdollistaa askelluksen, jossa käyttäjä valitsee haluamansa solun lomakkeesta
ohjaamalla askellusta useammilla käyttökytkimillä, näppäimillä tai lisänäppäimistöllä.
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Solun valinnan asetukset
SDP sisältää joukon asetuksia, joilla määritetään milloin soluvalinta voidaan tehdä ja milloin
peräkkäiset soluvalinnat pitää tai ei pidä ohittaa. Näitä asetuksia voidaan muuttaa Dynaamiset
lomakkeet -valikon Solun valinta -toiminnolla.
Esimerkiksi epävarma käyttökytkinkäyttäjä saattaa painaa käyttökytkintä kaksi tai kolme kertaa erittäin
nopeasti, kun hän yrittää aktivoida solua. Jos haluat, että vain ensimmäinen painallus otetaan huomioon,
voit säätää yhtä Solun valinta-asetusta, jotta SDP jättää huomioimatta ylimääräiset, tahattomat
kytkinpainallukset.

Soluvalinta käytössä puheen aikana
Vain edistyneet käyttäjät, joilla on hyvät kognitiiviset kyvyt ja käyttötaidot, voivat käyttää tätä
toimintoa. Käyttäjä voi jatkaa soluvalintojen tekemistä (tai jatkaa askellusta) sillä aikaa, kun valittu solu
suorittaa sille asetetut toiminnot.

Uusi puhe peruuttaa vanhan
Tämä toiminto on saatavilla vain, kun Soluvalinta käytössä puheen aikana -toiminto on käytössä. Jos
uusi solu valitaan, kun toinen solu toistaa sisältämäänsä tekstiä, edellinen viesti peruuntuu ja uusi
soluviesti toistetaan.

Lopeta nykyiset toiminnot ennen seuraavan valinnan sallimista
Tämä on oletusasetus. Käyttäjän, joka on epävarma tai jolla on taipumus tehdä ylimääräisiä, virheellisiä
soluvalintoja tai käyttökytkimen aktivointeja, tulisi käyttää tätä toimintoa. SDP ohittaa kaikki
käyttökytkimen aktivoinnit ja soluvalinnat, kunnes nyt valittu solu päättää toimintonsa.
Vihje: Jos lomakkeesi solut päättävät toimintonsa liian nopeasti, jolloin käyttäjät voivat tehdä ei-

toivottuja valintoja, lisää Viive-toiminto (Cool Stuff -kategoria) jokaisen solun perään. Tämän
avulla voit määrittää lisää aikaa ennen kuin käyttäjä voi tehdä toisen valinnan.
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Tunnista hiiren klikkaus
Voit määrittää ajan, jonka hiiren painiketta tai hiiren painiketta emuloivaa käyttökytkintä tulee pitää
pohjassa ennen kuin ohjelma rekisteröi painalluksen solun aktivoinniksi. Toiminnon avulla pyritään
välttämään nopeita, tahattomia soluvalintoja.
Huom: Tämä asetus koskee vain hiiren painiketta tai vastaavaa. Näppäimistölle ja näppäimistöä

emuloivia soluja varten löytyy vastaava asetus, joka käsitellään seuraavan kappaleen
Näppäimistön asetukset -otsikon alla.

Ohita kaksoispainallus
Tämän asetuksen avulla voit ohittaa epävarman käyttäjän tekemät toistuvat (hiiren, näppäimistön,
käyttökytkimen jne.) painallukset ja klikkaukset. Voit määrittää minimiajan hyväksyttyjen valintojen
välillä.

Näppäimistön asetukset
Voit muuttaa miten nopeasti ohjelma reagoi näppäimistön näppäimen tai näppäimistöä emuloivan
käyttökytkimen painallukseen valitsemalla Dynaamiset lomakkeet -valikosta Näppäimistön
asetukset. Muuttamalla ohjelman reagointia lyhyisiin tai toistuviin näppäimen painalluksiin, voit
ohittaa fyysisesti epävarman käyttäjän tekemät valinnat. SDP käyttää Windowsin
Helppokäyttötoimintojen asetuksia määrittämään, miten ohjelma reagoi, kun näppäimistön näppäintä tai
vastaavaa painetaan.
Huom: Helppokäyttötoimintojen tuki ei aina sisälly oletuksena Windowsin asennukseen.

Asentaaksesi Helppokäyttötoiminnot lue lisäohjeita Liitteestä G.
Huom: Helppokäyttötoimintojen asetukset eivät ainoastaan vaikuta näppäimistön asetuksiin

SDP:ssa vaan koko Windowsissa ja muissa asennetuissa ohjelmissa.

Valitse Dynaamiset lomakkeet -valikosta
Näppäimistön valinta.

1
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Klikkaa Näppäimistön asetukset valintaikkunasta Helppokäyttötoimintojen
asetukset.

2

Klikkaa Ota käyttöön näppäimien toiston
suodatus.
Seuraavaksi, klikkaa Määritä Näppäimien
toiston suodatus –toiminto.

3

4
Valittavana on kaksi asetusta:
• Näppäinpainallusten toiston ohitus: näppäinpainalluksen jälkeen tietokone jättää huomiotta
säädetyn ajan kuluessa toistuvat peräkkäiset painallukset.
• Toistonäppäimet ja näppäilynopeus: tässä voit määrittää kuinka kauan näppäin on pidettävä
pohjassa, jotta näppäily hyväksytään, sekä toiston nopeuden.
Valitse haluamasi asetukset. Muuta aikamäärityksiä vastaamaan käyttäjän tarpeita.
Vihje: Voit kokeilla asetuksia testialueella.

Klikkaa lopuksi Tallenna, jotta asetukset tulevat voimaan.
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Kytkinten asetukset
Tavallisia pöytämallisia ja kannettavia tietokoneita ei ole varustettu liitännöillä, joiden avulla voisit
liittää käyttökytkimen suoraan tietokoneeseen. Kytkimien liittämiseksi vaaditaan painikesovitin.
Painikesovitin liitetään yleensä tietokoneen ja näppäimistön väliin ja mahdollistaa yhdestä viiteen
käyttökytkimen liittämisen. Useimmat painikesovittimet emuloivat näppäimistöä, eli kytkimet matkivat
näppäimistösi näppäimiä.
Tyypillinen painikesovitin
matkii näppäimistön
näppäimiä.

Painikesovitin
liitetään tietokoneen
USB-porttiin tai
näppäimistön ja
tietokoneen väliin.

.

Liitä kytkin yhteen painikesovittimen
liitännöistä.

1

Valitse oikea askellustapa.
Tässä esimerkissä käytetään Automaattista
askellusta.

2
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Valitse Aktivoi solu: Painamalla näppäintä ja aktivoi käyttökytkin (paina painiketta). Ohjelman
pitäisi vastaanottaa kytkimen aktivointi ja esittää valittu painike tekstikentässä. Klikkaa OK, kun
kytkimen asetukset on määritetty oikein.
Ohjelmisto toimii nyt valitsemallasi painikkeella.

3

Valitse
Painamalla
näppäintä.
Paina
painiketta tai
kirjoita oikea
näppäin.
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Askelluksen oletusjärjestys
Ohjelma askeltaa lomakkeen solut ylhäältä alas ja samalla rivillä olevat solut vasemmalta oikealle.
Tämä järjestys ei ole välttämättä paras mahdollinen tapa käyttäjän lomakkeille.
Voit luoda millaisen tahansa lomakkeen ja valita
Dynaamiset lomakkeet > Käyttötapa >
Automaattinen askellus kokeillaksesi
oletusaskelluksen toimivuutta.

1

2

Klikkaa OK Automaattinen askellus –
ikkunassa.

Aseta ohjelma Käyttötilaan ja tarkkaile lomakkeen oletusaskellusjärjestystä. Lineaarinen
askellusjärjestys ei välttämättä vastaa lomakkeen visuaalista järjestystä, eikä välttämättä myöskään
helpota käyttäjää valitsemaan viestejä loogisessa järjestyksessä. Tämän takia askelluksen
järjestykseen on syytä kiinnittää paljon huomiota.
Palaa Suunnittelutilaan, kun olet valmis.

Askellusryhmien luominen
Joukko soluja voidaan ryhmittää yhteen, joten ne korostuvat yhtenä ryhmänä askellettaessa. Kun
käyttäjä valitsee askellusryhmän, askellus kulkee ryhmän solujen läpi. Askellusryhmät mahdollistavat
askelluksen noudattamaan lomakkeen solujen visuaalista tai loogista järjestystä.
Valitse joukko soluja, joista haluat
muodostaa askellusryhmän.
Valitse Dynaamiset solut –valikosta
Askellusryhmä.

1

Ohjelma luo solun, joka ympäröi valitut
solut.
Vihje: Askellusryhmä on oikeastaan

muita soluja ympäröivä
läpinäkyvä solu. Voit käyttää
myös Solu-työkalua luodessasi
askellusryhmää. Raahaa vain uusi
solu haluamiesi solujen ylle.
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Askellusryhmän ollessa valittu, vaihda
taustaväriksi läpinäkyvä ja aseta reunan
paksuudeksi ohuin mahdollinen (katkoviiva).
Huom: Kun askellusryhmän valinta

2

poistetaan, solut ilmestyvät taas
näkyviin. Pienet solut, joita ympäröi
isompi solu, näytetään aina
päällimmäisinä.

Askellettaessa
solut valitaan
ensin ryhmänä,
ja sen jälkeen
yksittäisinä.

Vihje: Joillekin käyttäjille eriväristen

askellusryhmien käyttö voi
helpottaa lomakkeen käyttöä.

Aseta ohjelma Käyttötilaan ja tarkkaile lomakkeen askellusjärjestystä.

3

Nyt jokainen askellusryhmä korostuu sen sijaan, että jokainen solu korostuisi. Ryhmän valitseminen
aiheuttaa sen, että ohjelma askeltaa ryhmän solut läpi. Jos soluvalintaa ei tehdä valitussa ryhmässä,
askellus poistuu ryhmästä kolmen askelluskerran jälkeen.
Palaa Suunnittelutilaan, kun olet valmis.
Vihje: Koska askellusryhmä on solu, voit asettaa ryhmälle toimintoja. Voit halutessasi käyttää

Puhu viesti -toimintoa tai Teksti-, Puhe- tai Nauhoitusvihjeitä antaaksesi käyttäjälle
vinkkejä, kun ryhmä askelletaan.
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Askellustyökalujen näyttö
Ohjelma sisältää kolme erityistä Askellustyökalua: Askellusjärjestys-, Askella seuraava- ja
Askellustauko-työkalut. Näiden työkalujen avulla voit täysin muokata lomakkeittesi
askellusjärjestystä, sekä ennen että jälkeen solujen aktivointia. Askellustyökalut eivät ole normaalisti
näkyvillä työkalupalkissa ja ne täytyy kytkeä päälle, jotta niitä voidaan käyttää.

Valitse Dynaamiset
lomakkeet – valikosta
Askellustyökalut .

Askellusjärjestys
Askella
seuraava
Askellustauko
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Askellusjärjestys
1

Järjestystyökalua käytetään lomakkeen
solujen askellusjärjestyksen muuttamiseen.

Askellusjärjestys

Valitse Järjestystyökalu työkalupalkista.
Klikkaa jotain solua lomakkeellasi.
Numerot ilmestyvät jokaisen solun tai ryhmän
keskelle. Numerot osoittavat kyseisen
lomakkeen solujen ja soluryhmien
oletusaskellusjärjestyksen.

2

Huom: Askellusryhmän osana olevan solun

klikkaaminen näyttää vain
soluryhmän solujen
askellusjärjestyksen.

Askellusjärjestystä muuttamalla voidaan
lomakkeen toimintaa parantaa oleellisesti.

3

Klikkaa uudelleen samaa solua. Huomaa, että
se merkitään numerolla “1” ja muut
kysymysmerkillä “?”.

Vain ensimmäinen solu
askellusjärjestyksestä on asetettu, muut
odottavat vielä järjestysnumeroaan.

Kysymysmerkki “?” tarkoittaa, ettei solu
kuulu askellusjärjestykseen.
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Klikkaa soluja siinä järjestyksessä kuin haluat ne askellettavan. Solut ja ryhmät tulee asettaa
sellaiseen järjestykseen, että käyttäjän on helppo valita ne askeltamalla.
Vihje: Jos teet virheen askellusjärjestyksen asettamisessa, tuplaklikkaa Järjestystyökalua

nollataksesi oletusaskellusjärjestyksen.

1

7

4
2

8

3

4

5

6

9

Huom: Solut, joille ei ole asetettu numeroa askellusjärjestyksessä, eivät ole mukana askelluksessa,

eivätkä valittavissa suoraan valitsemalla muilla käyttötavoilla. Asettamattomia soluja voidaan
käyttää Solunäppäimien avulla.
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Askella seuraava

1

Askella seuraava -työkalua käytetään
määrittämään seuraava solu tai ryhmä, joka
askelletaan, kun käyttäjä on valinnut tietyn
solun. Tätä kutsutaan ennustavaksi
askellukseksi.

Askella seuraava

Valitse työkalupalkista Askella seuraava työkalu.
Klikkaa jotain solua ja pidä hiiren painike
pohjassa. Klikkaamasi solu ja toinen solu
korostuvat.

2

Klikkaa ja pidä pohjassa
nähdäksesi seuraavan
askellettavan solun.

Seuraava
solu.

Toinen korostunut solu on seuraavaksi
askellettava solu, jos käyttäjä valitsee
nykyisen solun. Oletuksena tämä solu on
askellusjärjestyksen ensimmäinen solu.

Valitaksesi seuraavaksi askellettavan solun tai
ryhmän, pidä hiirenpainike edelleen pohjassa
ja raahaa osoitin haluamasi solun tai ryhmän
päälle.

3

Mikäli raahaat osoittimen solun päälle, joka
kuuluu johonkin askellusryhmään, korostus
vaihtelee solun ja ryhmän välillä. Vapauta
hiirenpainike kun haluamasi vaihtoehto on
korostettuna.
Vihje: Voit nollata lomakkeen Askella

Klikkaa ja
raahaa
muuttaaksesi
järjestystä.

seuraava -oletusmääritykset
tuplaklikkaamalla Askella seuraava
-työkalua.
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Askellustauko
Askellustaukoa käytetään, kun askellus halutaan väliaikaisesti keskeyttää. Askellus jatkuu, kun
käyttäjä aktivoi kytkimen seuraavan kerran. On kolme erilaista taukoa.

1

Askellustauko

Valitse työkalupalkista Askellustauko.
Klikkaa kerran jotain solua. Kaikki lomakkeen tai askellusryhmän solut korostetaan vihreällä värillä.
Vihreä väri kertoo, ettei askellustaukoja ole käytössä.

2

Vihreä reunus
tarkoittaa ettei
taukoa ole
asetettu.

Klikkaa solua toistuvasti. Korostus muuttuu punaiseksi ja eri kirjaimia ilmestyy vasempaan
yläkulmaan. Erilainen kirjain tarkoittaa erilaista askellustaukoa.
Punainen kehys

Jokainen eri
kirjain merkitsee
erilaista taukoa.

3
Jatka klikkaamista kunnes merkki “A” ilmestyy. Tällöin askellus pysähtyy tähän soluun.
Eri tyyppiset askellustauot
"E" Askellus taukoaa, kun se saavuttaa solun. Kytkimen aktivointi jatkaa askellusta tästä solusta.
"J" Askellus taukoaa mikäli tämä solu valitaan. Se pysyy korostettuna, kunnes kytkin aktivoidaan
seuraavan kerran, jolloin askellus jatkuu seuraavasta askellusjärjestyksen solusta.
"A" Askellus taukoaa soluun, kun se korostuu. Käyttökytkimen aktivointi valitsee nykyisen solun ja
käynnistää askelluksen uudelleen. Askellus jatkuu askellusjärjestyksen seuraavaan soluun.
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Kappale 23
Lomakkeiden suunnittelu eri
käyttötavoille
Yleiskatsaus kappaleeseen
Käyttäjän tapa käyttää SDP:n kaltaisia kommunikaatiojärjestelmiä on todennäköisesti tärkein
yksittäinen huomioonotettava asia onnistuneen kommunikoinnin saavuttamiseksi. SDP on suunniteltu
sisältämään laajan joukon käyttötapoja, ominaisuuksia ja asetuksia, joiden avulla ohjelman käyttö
onnistuu eri käyttötapojen suuresta määrästä huolimatta.
Kappaleessa käsitellään seuraavia asioita:
•

Askelluskäyttö

•

Askelluksen asetukset

•

Askelluskäytön suunnittelu

•

Kosketusnäytön käyttäminen

•

Kosketuskäytön suunnittelu

•

Ruutunäppäimistö

•

Päähiiren käyttö

•

Heikkonäköisten huomioiminen

•

Solunäppäimet

•

Muut käyttöä helpottavat toiminnot

Askellus

Päähiiren käyttö

Kosketusnäytön käyttö

Heikkonäköisten huomioiminen
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Askellusmenetelmät
SDP sisältää neljä eri käyttötapaa, jotka on suunniteltu askelluskäyttöön: Automaattinen askellus,
Manuaalinen askellus, Käänteinen askellus ja Nuolinäppäimet. Jokainen näistä askellustavoista
voidaan määrittää vastaamaan käyttäjän erityistarpeita. Sinun pitää käyttää käyttökytkintä ja/tai
painikesovitinta näiden käyttötapojen yhteydessä. Lue kappaleesta 22 lisää askellusryhmien luomisesta.
Voit valita käyttäjälle sopivan
käyttötavan eri
vaihtoehdoista.

Jokaisen käyttötavan
asetuksia voi säätää
sopivaksi.

Automaattinen askellus
Tämä on useimmiten käytetty askellustapa. Kun automaattinen askellus on valittu, lomakkeen solut
korostuvat asetetussa järjestyksessä yksi kerrallaan. Valitakseen käyttäjän tulee painaa käyttökytkintä.
Askellusnopeus, eli aika kuinka kauan jokainen solu pysyy korostettuna, voidaan muuttaa vastaamaan
käyttäjän tarpeita.

Manuaalinen askellus
Manuaalisen askelluksen avulla käyttäjä voi paremmin hallita solujen valintaa. Käyttäjä jatkaa
askellusta painamalla käyttökytkintä. Soluvalinta voidaan aktivoida joko automaattisesti, pysymällä
solun päällä tietyn ajan, tai toisella kytkimellä.

Käänteinen askellus
Tämä askellustapa sisältää asioita sekä Manuaalisesta että Automaattisesta askelluksesta. Askellus
(korostus) liikkuu ainoastaan, kun käyttäjä pitää käyttökytkintään alhaalla. Solun aktivointi tapahtuu
joko automaattisesti, pysymällä solun päällä tietyn ajan, tai toisella kytkimellä.

Nuolinäppäimet
Tämä askellustapa vaatii näppäimistön nuolinäppäinten tai useampien käyttökytkinten käyttöä. Käyttäjä
määrittää askelluksen (korostuksen) suunnan käyttökytkimellä tai näppäimistön nuolinäppäimillä. Solun
aktivointi tapahtuu joko automaattisesti, pysymällä solun päällä tietyn ajan tai käyttämällä viidettä
käyttökytkintä tai näppäintä aktivointiin. Kun käyttäjä tulee rivin tai sarakkeen viimeiseen soluun,
askellus jatkuu seuraavan rivin/sarakkeen alusta.
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Askelluksen asetukset
Dynaamiset lomakkeet -valikon sisältämän Käyttötavat-valikon alareunasta löydät kaksi
edistynyttä ominaisuutta, joiden avulla voit muokata askellusta.
Askelluskerrat: voit asettaa kuinka
monta kertaa askellus kiertää ellei
valintaa tehdä
Lisäkytkimet: voit ottaa käyttöösi lisää
kytkintoimintoja

Askelluskerrat

Käyttäjältä vaaditaan
klikkaus tai kytkimen
aktivointi
askelluksen
käynnistämiseksi
uudella lomakkeella.

Määrää kuinka monta
kertaa askellus kiertää
askellusryhmän ennen
kuin se siirtyy siitä ulos.

Määrittää
askelluskertojen
lukumäärän ennen
askelluksen taukoa.

Lisäkytkimet

Mikäli käyttäjä voi käyttää
useampia kytkimiä, voit asettaa
lisäkytkimille erikoistoimintoja.
Kirjoita näppäimistön näppäin,
johon haluat liittää toiminnon.
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Kosketuskäytön suunnitteleminen
Lomakkeen asettelu
Seuraavassa muutama vihje kosketuskäytön tehostamiseksi.
Suuret solut on
helpompi askeltaa ja
nähdä
Riittävän suuret
soluvälit helpottavat
solujen erottamista.
Yleiset ja toistuvat solut
tulee olla riittävän suuria ja
vakiopaikoilla.

•

Varmista, että käytettävät solut ovat riittävän suuret.

•

Solujen tulisi olla riittävän erillään toisistaan.

•

Solujen tulisi myötäillä näytöllä käyttäjän käyttämiä liikeratoja. Esimerkiksi jos käyttäjän on
vaikea liikuttaa kättään pystysuunnassa, tulisi solujen sijaita mahdollisimman horisontaalisesti.

•

Useimmin käytettyjen solujen tulisi olla helpoiten valittavissa.
Huom:

•
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Voit saada selville solujen esiintymistiheyden ottamalla käyttöön Dynaamiset
lomakkeet -valikon Käyttölaskurin.

Älä sijoita pieniä soluja lomakkeen nurkkiin. Kosketusnäytöt ovat tyypillisesti kaikkein
epätarkimpia lähellä nurkkia.
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Lomakkeiden muokkaaminen kosketusnäytöllä
SDP sisältää joukon toimintoja, joilla voit muokata tai luoda lomakkeita vain kosketusnäytön avulla
käytettävillä tietokoneilla.

Ruutunäppäimistö
Ruutunäppäimistön aktivointi Näytä-valikosta mahdollistaa tekstin ja numeroiden syöttämisen
ruutunäppäimistöllä, kun työskentelet Suunnittelutilassa.

Suunnittelutila päälle/pois
Valikkopalkin käyttö sormella saattaa olla hankalaa. Voit luoda solun, joka sisältää Suunnittelutila toiminnon (Asetukset kategoria) vähintään yhteen käyttäjäsi lomakkeeseen, josta voi siirtyä
Suunnittelutilaan. Jos Suunnittelutilan solu ei ole käytettävissä, voit päästä Suunnittelutilaan
klikkaamalla näytön vasempaan yläkulmaan kolmesti.

Shift-lukitus tuplaklikkaamalla
Kun ruutunäppäimistö on käytössä, tuplaklikkaa Osoitin-työkalua aktivoidaksesi Shift-näppäimen
lukon. Tämän ominaisuuden avulla voit tehdä useita valintoja, kuten jos pitäisit näppäimistön Shift näppäintä pohjassa valitessasi useampia kohteita. Tuplaklikkaamalla Osoitin-työkalua uudelleen kytket
Shift -lukon pois päältä.
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Kosketusnäytön käyttäminen
Kun käytät SDP:ta kosketusnäytön avulla, valitse käyttötavaksi joko Kosketus tai Osoitus. Molemmat
voidaan määrittää tukemaan käyttäjän erityisiä fyysisiä tarpeita.

Kosketus
Tämä käyttötapa sopii käyttäjille, jotka ”lepuuttavat” kättään kosketusnäytöllä tehdessään soluvalintoja.
Solu voidaan aktivoida joko nostamalla käsi ylös kosketusnäytöltä tai automaattisesti, pysymällä solun
päällä tietyn ajan.

Osoitus
Tämä käyttötapa sopii käyttäjille, jotka pystyvät tekemään soluvalintoja koskettamalla näyttöä
hetkellisesti. Solu voidaan aktivoida joko koskettamalla näyttöä tai automaattisesti, pysymällä solun
päällä tietyn ajan.

Käyttötavan vaihtaminen
Jos käyttäjä väsyy kosketusnäytön käytöstä, voit asettaa solun, jolla käyttötavan voi vaihtaa (esim.
askellukseen). Solutoiminto Käyttötapa (Asetukset -kategoria) mahdollistaa vaihtoehtoisen
käyttötavan määrittämisen käyttäjälle. Tämä solu saattaa olla myös tarpeellinen, jos käyttäjän tarvitsee
käyttää jotain monimutkaisempaa lomaketta, kuten ruutunäppäimistöä, jonka yksittäisiä näppäimiä
saattaa olla vaikea valita kosketusnäytön avulla.

Osoittimen aloituskohta
Käytä tätä toimintoa asettaaksesi osoittimen sijainnin näytöllä,
kun ohjelma käynnistyy tai lomake vaihtuu. Osoitin tulee
asettaa lomakkeissa kohtaan, jossa ei ole soluja. Tämä toiminto
korjaa ongelman, jossa solu korostuu tai tulee valituksi
automaattisesti, koska osoitin sattuu ilmestymään solun päälle
lomakkeen vaihdon jälkeen. Valitse Dynaamiset lomakkeet valikon Käyttötapa-kohdan alta Osoittimen aloituskohta.
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Ruutunäppäimistö
.

Ohjelmassa on mukana sisäänrakennettu
ruutunäppäimistö, jolla kosketusnäytön käyttäjät
voivat kirjoittaa ilman näppäimistöä.
Valitse Näytä-valikosta Käytä
ruutunäppäimistöä.

Päähiiren käyttö
Päähiirilaitteiden avulla käyttäjä voi liikuttaa osoitinta näytöllä pään liikkeiden avulla. Päähiiret
toimivat kuten tavalliset hiiriohjaimet sillä poikkeuksella, ettei käyttäjä ole fyysisessä kosketuksessa
tietokoneeseen. SDP sisältää aikaklikkauskäytön ja erityisen solutoiminnon tukemaan tätä käyttötapaa.

Käyttötapa
Koska päähiiret emuloivat tavallista hiiriohjainta, käytä SDP:n koksketuskäyttötapaa. Yleensä Aktivoi
solu automaattisesti -toimintoa (aikaklikkaus) tulisi käyttää. Aikaklikkauksen ongelma on, että se on
aina päällä, joten käyttäjän tulee koko ajan muistaa pitää osoitin pois solujen päältä, jotta tahattomilta
valinnoilta vältytään. SDP sisältää Lepotila päälle/pois -toiminnon (Asetukset kategoria) ongelman
ratkaisemiseksi. Valitsemalla Lepotila päälle/pois -painikkeen käyttäjä kytkee hetkellisesti
aikaklikkauksen pois päältä kaikista lomakkeen soluista paitsi Lepotila-solusta. Tällöin käyttäjä voi
vapaasti liikuttaa päätään, kunnes on valmis jatkamaan.

Useimmat päähiirten käyttäjät käyttävät
myös automaattista klikkausta.

Lisää tällaisia painikkeita lomakkeille,
kun automaattinen klikkaus on käytössä.
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Heikkonäköiset käyttäjät
SDP sisältää ominaisuuksia, jotka avustavat heikkonäköisiä käyttäjiä. Tämän osion sisältämiä
ehdotuksia voidaan soveltaa mihin tahansa käyttäjän lomakkeeseen lisävalintojen antamiseksi.
•

Mikäli kaikki suurikokoiset solut eivät mahdu lomakkeelle, siirrä osa soluista Ponnahduslomakkeille.

•

Käytä Korosta solut –valikon toimintoja. Voit valita käyttöön solujen suurennoksen tai käänteiset
värit.
Suurennus
suurentaa
osoittimen alla
olevan solun.

Käänteiset värit
muuttaa symbolin
värit vastaväreiksi.
Toimii parhaiten
mustavalkoisilla
symboleilla.

•
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Solujen puhuttuja vihjeitä voidaan käyttää auditiivisen askelluksen tai hiirivalinnan apuna.
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Solunäppäimet
Solunäpäpimillä lomakkeidesi solut voidaan valita painamalla tiettyjä näppäimiä näppäimistöltä. Tätä
toimintoa voidaan käyttää mahdollistamaan ohjelman käyttö IntelliKeys -näppäimistöllä.
Mikä tahansa lomakkeen solu voidaan asettaa valintanäppäimeen. Samaa näppäintä ei tulisi asettaa
useampiin soluihin. Kun näppäin on kerran asetettu soluun, kyseinen näppäin ei enää suorita normaalia
toimintoaan lomakkeen ollessa käytössä. Esim. jos näppäin ”k” on asetettu soluun, ”k” näppäintä ei
voida käyttää k-kirjaimen kirjoittamiseen lomakkeen viestiriville. Solunäppäin päälle/pois -painiketta
voidaan käyttää Solunäppäintoiminnon päälle/pois kytkemiseksi.
Lähettää
”F1”

Lähettää
”F2”

Asetettu
”F1”

Lähettää
”F3”

Asetettu
”F2”

Asetettu
”F3”

Solunäppäimiä
käyttämällä voidaan
lomakkeita käyttää
IntelliKeysillä.

Lähettää
”F4”

Lähettää
”F5”

Lähettää
”F6”

Solunäppäinten asettaminen

1

Valitse solu, jolle haluat asettaa suoran
valinnan jollekin näppäimelle.

Asetettu
”F4”

Asetettu
”F5”

Asetettu
”F6”

Asetetaan solulle
solunäppäimeksi
”F1”.

Valitse Dynaamiset lomakkeet -valikosta
Solunäppäimet.

2
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Paina haluamaasi näppäintä näppäimistöltä
ja klikkaa OK.

3

Paina haluamaasi näppäintä

Solu voidaan nyt valita kyseistä näppäintä
painamalla riippumatta valitusta
käyttötavasta.

Solunäppäinten päälle ja pois kytkeminen

Erilainen Solunäppäimet-ikkuna ilmestyy, jos yksikään lomakkeen solu ei ole valittu, kun
Dynaamiset Lomakkeet -valikon Solunäppäimet on valittu. Tässä tapauksessa Solunäppäimet asetusikkuna ilmestyy.
Aseta
solunäppäimet
päälle tai pois.

4

Solunäppäimet
päälle/pois
näppäin
Poista kaikki
lomakkeen
asetetut
solunäppäimet.

236

Voit määrittää
solunäppäimille
aktivointinäppäimen.
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Muut käyttöä helpottavat asetukset
Solujen valinta ja näppäimistön asetukset
Käyttäjät, jotka ovat epävarmoja tai alttiita tekemään tahattomia soluvalintoja, hyötyvät
Dynaamiset lomakkeet -valikon Solun valinta ja Näppäimistön asetukset -toiminnoista. Näiden
toimintojen avulla voit hienosäätää hyväksyykö tai hylkääkö SDP käyttäjän soluaktivoinnit,
näppäimen painallukset tai muut käyttäjän tekemät valinnat minimoidaksesi tahattomat
soluvalinnat.
Katso lisätietoa kappaleesta 22.

Auditiiviset vihjeet
Kaikki käyttäjän lomakkeiden solut ja soluryhmät voidaan määrittää antamaan auditiivisia vihjeitä
sisältämästään viestistä tai toiminnosta. Vihjeet voivat olla joko puhuttuja (puhesynteesi) tai äänitettyjä.
Auditiiviset vihjeet ovat erittäin hyödyllisiä avustamaan käyttäjiä, joilla on heikko näkö tai jotka
yksinkertaisesti vain tarvitsevat puhutun vihjeen helpottamaan soluvalintojen teossa.
•

Auditiivisten vihjeiden tulisi olla lyhyitä, jotteivät ne turhaan pitkitä askellusta.

•

Mikäli haluat käyttää auditiivisia vihjeitä sisältäviä lomakkeita käyttäjällä, joka ei niitä tarvitse,
voit mykistää vihjeäänet Dynaamiset lomakkeet –valikon Äänenvoimakkuus-asetusikkunassa.

•

Voit myös asettaa eri puheäänet vihjeille ja varsinaisille viestille.

•

Samoin voit säätää vihjeiden äänenvoimakkuuden hiljaisemmaksi. Vihjeet voidaan myös ohjata
eri kaiuttimeen (tai vaikka korvakuulokkeeseen), jolloin ne kuuluvat vain käyttäjälle.

Auditiivinen palaute
SDP sisältää auditiiviset palauteäänet solujen aktivoinnille ja askellukselle. Auditiiviset palautteet
avustavat käyttäjää askelluksen hahmottamisessa ja onnistuneen soluvalinnan ilmoittamisessa.
•

Palautteiden äänenvoimakkuutta voidaan säätää tai ne voidaan mykistää kokonaan.

•

Auditiivisen palautteen ääniä voidaan halutessa muuttaa. Nimeä haluamasi äänet SDP Solun
askellus.wav ja SDP Solun klikkaus.wav ja korvaa alkuperäiset äänet Äänet-kansiosta.
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Solujen jättämien pois askelluskierrosta
Voit jättää Järjestystyökalun avulla pois osan askellusjärjestyksen soluista, jolloin niitä ei voi aktivoida
edes osoittamalla. Täten voit räätälöidä harjoituksen antamalla käyttäjälle valittavaksi vain tietyt aihetai sanastosolut. Voit toimia näin rajoittaaksesi käyttäjälle saatavissa olevien lomakkeiden määrää
poistamalla tietyt solut aloitussivun askellusjärjestyksestä.

Ohjelmien käynnistys
Voit käynnistää muita ohjelmia, asiakirjoja tai tiedostoja SDP:sta linkittämällä ohjelman tai
tiedoston soluun. Voit luoda käynnistyssolun Hienot jutut -kategorian Käynnistä ohjelma toiminnolla ja valitsemalla haluamasi käynnistyskuvakkeen.
Huom: Sinun pitää ensin luoda käynnistyskuvake ohjelmaan tai tiedostoon ja asettaa se SDP

Ulkoiset -hakemistoon.

Kirjanmerkit
SDP:n avulla käyttäjä voi merkitä lomakkeen, johon hän saattaa haluta palata myöhemmin. Kun
käyttäjä sitten valitsee solun, joka sisältää Aseta kirjanmerkki -toiminnon (Lomakkeen vaihto
kategoria), merkitty lomake aukeaa. Käytössä on vain yksi kirjanmerkki, joten joka kerta kun asetat
kirjanmerkin uuteen lomakkeeseen, edellinen kirjanmerkki häviää.

Äänenvoimakkuus
Tämän Dynaamiset lomakkeet -valikon alta löytyvän toiminnon avulla voit muuttaa Puhesynteesin
(puhutut viestit tai nauhoitetut viestit), Vihjeäänien (auditiiviset vihjeet), Klikkausäänien (solun
aktivointi) ja Askellusäänien (liike) äänenvoimakkuutta. Voit myös määrittää miten eri äänet toistetaan
tietokoneen kaiuttimista tai kuulokkeista.

Jos haluat toistaa auditiivisia vihjeitä kuulokkeista, jolloin ainoastaan käyttäjä voi kuulla ne, käytä
tätä ikkunaa määrittääksesi mitä ääniä kuullaan ja missä. Äänikanavien jako -asetus valitaan
käyttäjän tietokoneen mukaan.

SDP:n asettaminen useammalle saman tietokoneen käyttäjälle
Jos SDP on asennettu tietokoneelle, jota käyttää useampi käyttäjä, jokaiselle käyttäjälle on yleensä oma
lomakehakemistonsa. Voit luoda jokaista käyttäjän lomakehakemistoa tai sanalistaa vastaavan
asetustiedoston säilyttääksesi käyttäjän yksilölliset ohjelma-asetukset. Ohjelman käynnistäminen
tuplaklikkaamalla yhtä käyttäjän lomaketta, tai lomakkeen pikakuvaketta, saa ohjelman käyttämään
käyttäjän hakemiston sisältämiä asetus- tai sanalistatiedostoja.
Asetustiedoston luominen käyttäjälle:
Tee kopio PrefsSDP -tiedostosta, joka sijaitsee yleensä Tiedostot-hakemistossa. (Jos tiedosto ei löydy
sieltä, etsi SDP:n käyttämä Omat Lomakkeet -hakemisto.) Liitä kopio PrefsSDP tiedostosta käyttäjän
lomakehakemistoon.
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Luodaksesi omat viestitiedostot käyttäjälle:
Tee kopio SDP Viestitiedostot -hakemistosta, joka sijaitsee yleensä Ohjelmatiedostot/Boardmaker
with SD Pro -hakemistossa. Kaikki käyttäjän tallentamat hakemistot tallennetaan tähän hakemistoon.
Liitä kopio SDP Viestitiedostot -hakemistosta käyttäjän lomakehakemistoon.
Huom: Solut, joille ei ole asetettu numeroa askellusjärjestyksessä, eivät ole mukana askelluksessa,

eivätkä valittavissa suoraan valitsemalla muilla käyttötavoilla. Asettamattomia soluja
voidaan käyttää Solunäppäimien avulla.
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Boardmaker-tuotteiden käyttöohje (Windows)

Liite A
Näppäinoikotiet
Suurin osa näppäinoikoteistä ja –komennoista löytyy myös ohjelman valikoista vastaavan toiminnon
vierestä.
.

Piirto-ikkuna
Ctrl + D

Tekstiä valittuna
Avaa Suunnittelutila

tai ESC

Ctrl + “+”

Kasvata fonttia

Ctrl + “-”

Pienennä fonttia

Tab

Valitse kaikki teksti

Ctrl + U

Avaa Käyttötila

Ctrl + N

Uusi lomake

Ctrl + O

Avaa lomake

Kuvita-solun teksti valittuna

Ctrl + S

Tallenna lomake

Ctrl + “+”

Kasvata symbolia

Ctrl + P

Tulosta lomake

Ctrl + “-”

Pienennä symbolia

Ctrl + Q

Lopettaa ohjelman

Ctrl + Z

Peruuta (peruuttaa viimeisen
suorittamasi toiminnon)

Symbolihaku
Ctrl + T

Näyttää kuvakenäkymän

Ctrl + A

Valitse kaikki

Ctrl + L

Valitsee kategoriat

Ctrl + X

Leikkaa valitut

→

Seuraava symboli

Ctrl + C

Kopioi valitut

←

Edellinen symboli

Ctrl + V

Liitä leikepöydältä

Ctrl + H

Piilottaa 1. rivin

Ctrl + G

Luo askellusryhmä valittujen
solujen ympärille

Ctrl + 1

Muuttaa 1. rivin englanniksi

Ctrl + R

Näytä viivaimet

Ctrl + (2 - 9)

Muuttaa 1. rivin vastavaaksi
kieleksi

Delete

Poistaa valinnan

Ctrl + Shift +
Ctrl + C

Kopioi symbolin
bittikarttana metatiedoston
sijaan

Ctrl + 1

Ikkuna oikeaan kokoon

Ctrl + 2

Ikkunan koko puolikas

Ctrl + 3

Sovita ikkuna näyttöön

Ctrl + 4

Ikkunan tuplakoko

Kuvien liittäminen

Ctrl + B

Avaa symbolihaku

Ctrl + liitä

2” x 2”-kokoinen solu

Ctrl + F1

Osoitin-työkalu

Shift + liitä

Käytä alkuperäistä
resoluutiota

Ctrl + F2

Monistus-työkalu

Alt + liitä

Liitä ilman tekstiä

Ctrl + F3

Solu-työkalu

Ctrl + F4

Viiva-työkalu

Sekoita solut

Ctrl + F5

Teksti-työkalu

Ctrl + sekoitus

Ctrl + F7

Vapaa muoto –työkalu

Kaikki solut vaihtavat
varmasti paikkaa
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Ctrl + →

Avaa kansion seuraava
lomake

Ctrl + ←

Avaa kansion edellinen
lomake

Vaihda solut

Ctrl + F6

Katso seuraavaa avointa
lomaketta

Alt + raahaus

Kuvita

Vaihda solut

Vapaamuotoinen solu

Alt + kirjoitus

Älä kuvita tekstiä uudelleen

Ctrl + klikkaus

Monikulmio

Esc

Avaa Kuvita-toiminnon
vaihtoehdot

Shift + valinta
Kulmatyökalulla

Säännöllinen monikulmio

Alt + “_”

Alaviiva välilyönnin sijaan

“_”

Välilyönti ilman uuden
symboli-sana parin luomista

Valinta Osoitin-työkalulla
Shift + klikkaus

Valitse solu (ei sisältöä)

Shift + klikkaus

Valitse tai poista valinta jo
valitusta solusta tai solun
sisällöstä

Solujen koon muuttaminen
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Ctrl + koon
muutos

Muuta sisällön kokoa

Shift + klikkaus

Valitse kaikki kootut
kohteet

Shift + koon
muutos

Säilytä kuvan suhde

Ctrl + raahaus

Valitse ja siirrä solua yhden
askeleen

Ctrl + Alt +
koon muutos

Muuta vain symbolin kokoa
(teksti ei muutu)
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Liite B
Solujen toiminnot
Toiminnot on listattu toimintovalikoiman mukaan
Perusasiat
Puhu viesti
Kirjoita viesti
Toista nauhoitettu viesti
Vaihda lomaketta
Selaa lomakkeita
taaksepäin
Tekstivihje
Puhevihje
Nauhoitettu vihje
Tyhjennä viestirivi
Kuvasolu

Lomakkeen vaihtaminen
Vaihda lomaketta
Selaa lomakkeita
eteenpäin
Selaa lomakkeita
taaksepäin
Palaa edelliseen
lomakkeeseen
Aseta kirjanmerkki
Palaa kirjanmerkkiin
Siirry Ponnahduslomakkeeseen

Viestit
Kirjoita viesti
Puhu viesti
Puhu valinta
Poista
Poista edellinen viesti
Tyhjennä viestirivi
Valitse kaikki
Leikkaa
Kopioi
Liitä
Tulosta viesti
Muuta seuraava kirjain
isoksi
Isot kirjaimet päälle
isot kirjaimet pois päältä
Kuvasolu
Kuva puhe
Kuvaääni
Laajenna lyhenne

Teksti & osoitin
Siirry ylös
Siirry alas
Selaa ylös
Selaa alas
Siirry vasemmalle
Siirry vasemmalle (sana)
Siirry vasem. (lause)
Siirry vasem. (kappale)
Siirry alkuun
Siirry oikealle
Siirry oikealle (sana)
Siirry oikealle (lause)
Siirry oikealle (kappale)
Siirry loppuun
Valitse vasem. merkki
Valitse vasem. (sana)
Valitse vasem. (lause)
Valitse vasem. (kappale)
Valitse alku vasem.
Valitse oikealta merkki
Valitse oikealta sana
Valitse oikealta lause
Valitse oikealta kappale
Valitse loppu oikealta
Vähennä merkki vasem.
Vähennä vasem. (sana)
Vähennä vasem. (lause)
Vähennä vasem. (kappale)
Vähennä merkki oikealta
Vähennä sana oikealta
Vähennä lause oikealta
Vähennä kappale oikealta

Viestitiedostot
Uusi viestitiedosto
Avaa viestitiedosto
Tallenna viestitiedosto
Tallenna viestitiedosto
nimellä
Poista viestitiedosto
OK
Peruuta
Seuraava viestitiedosto
Edellinen viestitiedosto
Viestitiedoston nimi
Puhu tiedosto

Asetukset
Lisää äänenvoimakkuutta
Vähennä äänenvoim.
Lisää vihjeen äänenvoim.
Vähennä vihjeen äänenv.
Käytä voimakkaita ääniä
Käytä hiljaisia ääniä
Käyttötapa
Suunnittelutila
Lepotila päälle/pois
Sanaennustus päälle/pois
Kirjoitusavun asetukset
Nollaa sekuntikello
Käytä puheääntä 1
Käytä puheääntä 2
Käytä puheääntä 3
Käytä puheääntä 4
Lopeta
Sammuta

Pikatoiminnot
Pikatekstisolu
Puhu pikatekstisolu
Viestiriviltä
pikatekstisoluun
Pikatekstisolusta
viestiriville
Muuttujasta pikatekstiin
Pikakuva
Kopioi pikakuvaksi
Pikanauhoitus
Aseta pikanauhoitus
Pikaviikonpäivä
Pikapäivämäärä
Pika-aika
Puhu viikonpäivä/
päivämäärä/aika/ennustus
Kirjoita viikonpäivä/
päivämäärä/aika

Muuttujat
Puhu viesti
Kirjoita viesti
Toista nauhoitettu viesti
Aseta muuttuja
Aseta muuttuja näytöltä
Säädä muuttujaa
Puhu muuttuja
Kirjoita muuttuja
Jos
Muutoin jos
Muutoin
Lopeta jos
Muuttujasta
pikatekstisoluun

Hienot jutut
Käynnistä ohjelma
Toista video
Satunnainen
Lopeta satunnainen
Keskeytä puhe
Peruuta puhe
Aseta solun kuva
Aseta solun teksti
Aseta solun ominaisuudet
Viive
Käynnistä makrotoiminto
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Liite C
Lomakepakettien tuominen ja vieminen
Käyttäjä saattaa haluta antaa Boardmaker-lomakkeensa jonkun toisen käyttöön tai kopioida itselleen
toiselle tietokoneelle. Ohjelman aiemmissa versioissa ei ollut helppoa ja vaivatonta tapaa, jolla
lomakkeita olisi voitu jakaa toisten käyttäjien kanssa.
Nyt siis yksittäiset lomakkeet tai kokonainen lomakekansio voidaan “pakata” yhteen helposti
siirrettävään tiedostoon. Siirretty, pakattu tiedosto täytyy tuoda ohjelmaan ennen kuin lomakkeet ovat
käytettävissä.
Lomakepaketin vieminen ohjelmasta

1

Valitse Tiedosto-valikosta Vie…. Valitse
joko Yksittäisiä lomakkeita pakettiin… tai
Lomakekansio pakettiin….

Valitse lomake, useampi yksittäinen lomake tai kansiollinen lomakkeita pakattavaksi valiten
tilanteeseen sopiva lomakkeiden vientivaihtoehto.
Klikkaa Avaa- tai OK –painiketta, kun olet valmis.

2

Vinkki:

Kerralla voidaan valita useampia lomakkeita pitämällä klikatessa yksittäisiä lomakkeita
Control (Ctrl) -painiketta alhaalla.

Huom:

Kaikki multimediatiedostot (esim. äänet ja nauhoitukset), jotka on liitetty valittuihin
lomakkeisiin, pakataan automaattisesti mukaan.

Valitse pakatulle lomakkeelle sijainti ja nimeä
se. Oletuksena ohjelma tallentaa lomakkeet
Omat lomakkeet -kansioon.

Valitse tallennuspaikka ja kirjoita
paketille nimi.

Klikkaa Tallenna.

3

Pakattu lomaketiedosto voidaan nyt lähettää
sähköpostitse, siirtää muistitikulle, jakaa
verkossa, tallentaa työpöydälle tms.

Lomakepaketilla
on zbptiedostopääte.
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Lomakepaketti täytyy tuoda ohjelmaan ennen
kuin sen sisältämät lomakkeet ovat
käytettävissä.

4

Valitse Tiedosto-valikosta Tuo… ja
Lomakepakkaus
Huom:

Pakattuja lomaketiedostoja
voidaan tuoda vain versioon 6 tai
uudempiin Boardmakerin
versioihin.

Valitse pakattu tiedosto ja klikkaa Avaa.
Huom:

5

Pakatuissa lomaketiedostoissa on
.zbp -tiedostopääte.

Valitse lomakkeillesi tallennuspaikka.
Oletuksena on Omat lomakkeet –kansio,
mutta voit valita myös muun sijainnin.
Klikkaa OK, kun olet valmis.

6

Valitse Tiedosto -valikosta Avaa avataksesi
tuodut lomakkeet pakatusta tiedostosta.
Huom:

Jos aiot tuoda lomakkeen tai
kansion, jonka kanssa
samanniminen tiedosto on jo
tallennettu valitsemaasi sijaintiin,
ohjelma kysyy haluatko korvata
tuon tiedoston.
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Liite D
Lomakkeiden vieminen versioon 5.3
Samalla kun uusia hyviä ominaisuuksia on lisätty versioon 6, on tallennettujen lomakkeiden
tiedostomuoto muuttunut. Vaikka versiot 6 ja 5 eivät ole keskenään yhteensopivia, yhteinen tapa jakaa
lomakkeita on kuitenkin olemassa. Jos haluat avata lomakkeen tai useampia lomakkeita, jotka olet
luonut versiolla 6, versiossa 5.3, on sinun ensin ”vietävä” ne käyttäen sopivaa Vie-vaihtoehtoa, joka
löytyy Tiedosto-valikosta.
Huom:

Ohjelman 6-versiolla voidaan avata versiolla 5 luotuja lomakkeita suoraan ilman Tuo/Vietoimintojen käyttöä. Ohjelma yrittää tallentaa lomakkeet version 5.3 muotoon aina kun on
mahdollista, säilyttääkseen mahdollisuuden palata aiempiin versioihin.

Kun valitset Tiedosto-valikosta Vie, on
Boardmakerin avulla mahdollista viedä joko
yksittäinen lomake tai useampia lomakkeita
sisältävä kansio.
Nykyinen lomake version 5.3 lomakkeeksi… valinta vie vain avoinna olevan lomakkeen.

1

Huom:

Jos et ole vielä tallentanut lomaketta,
sinun tulee nimetä se ja valita
tallennuspaikka.

Lomakekansio version 5.3 kansioksi… -valinta
antaa sinun valita kansiollisen lomakkeita
vietäväksi. Se luo samannimisen kansion
lähdekansion kanssa “versio 5.3” lisäyksellä.
Huom:
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Uusi kansio sijoitetaan samaan
kansioon lähdekansion kanssa.
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Lomake tai lomakekansio voidaan tämän jälkeen siirtää tietokoneelle, johon on asennettu
Boardmakerin versio 5.3 ja se voidaan avata suoraan avausikkunassa näkyvää Avaa tallennettu
lomake tai lisäosa -vaihtoehtoa klikkaamalla.
Kuvitettu solu muuttuu
tavalliseksi soluksi,
jossa on useita
symboleja.
Vapaa
muotoinen
solu
muutetaan
tavalliseksi
neliön
muotoiseksi
soluksi.

2

Lomake ennen vientiä

Lomake muuntamisen jälkeen

Varoitus: Jos viedyt lomakkeet sisältävät ominaisuuksia, joita versio 5 ei tue, Vie-toiminto

varoittaa yhteensopimattomuudesta. Jos päätät jatkaa vientiprosessia, epäsopimattomat
ominaisuudet joko jäävät kokonaan pois tai korvataan version kanssa paremmin
yhteensopivilla vaihtoehdoilla.

Boardmakerin ominaisuudet, joita versio 5.3 ei tue:
•

Katkoviivat

•

Vapaamuotoiset solut (korvataan suorakulmaisilla soluilla)

•

Kuvitetut solut

•

Taustaan kiinnitetyt kuvat

SDP-ominaisuudet, joita versio 5.3 ei tue:
•

Liikuteltavat solut

•

Kehittyneet muuttujat (sulautetut, numeeriset ym.)

•

Lomakkeen avaustoiminnot

•

Kehittyneet ohjelmointilauseet

•

Makrot

•

Sisäkkäiset, ei-valittavissa olevat, piilotetut solut ja solujen nimet

Solutoiminnot, joita ei tueta versiossa 5.3:
•

Siirrä lomake taakse

•

Aseta solun ominaisuudet

•

Muuttujan muuttaminen

•

Siirrä lomake eteen

•

Nollaa sekuntikello

•

Aseta solun kuva

•

Nopea nauhoitus

•

Pikakirjoitus

•

Lue korostuksella

•

Aseta solun otsikko

•

Pikakuva

•

Aktivoi makro
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Liite E
Mallilomakkeen luominen
Ohjelman mukana toimitetut tyhjät mallilomakkeet on suojattu päällekirjoittamiselta. Voit muuttaa
minkä tahansa lomakkeen suojatuksi mallipohjaksi.

1

Kaikki mallit on tallennettu Mallit-kansioon, joka
löytyy Boardmaker with SD Pro kansiosta
(tyypillisesti C:\Program Files hakemistosta).
Voit luoda omia alakansioita Mallit-kansioon
helpottaaksesi omien lomakkeidesi luokittelua.

Program Files
Boardmaker with SD Pro
Mallit (tai Templates)

Kun olet luonut lomakkeen, jonka haluat säilyttää
mallina, valitse Tallenna mallina Tiedostovalikosta.

2

Tallenna nimellä -ikkuna aukeaa. Voit tallentaa
lomakkeesi Mallit-kansioon tai johonkin luomaasi
alakansioon. Kirjoita mallille nimi.

3

Klikkaa Tallenna-painiketta. Malli tallennetaan
automaattisesti ja sille asetataan ”vain luku”
määrite, ettei sen päälle voida kirjoittaa.

Tallenna lomake
mallina –valinta vie
sinut suoraan tänne.

Kun mallilomake avataan, ei sillä ole vielä nimeä.
Käyttäjä pakotetaan nimeämään lomake joka kerta
kun malli avataan, jolloin alkuperäinen malli säilyy.
Anna lomakkeelle nimi
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Liite F
Automaattinen lomakkeen käynnistäminen
Tietokone voidaan asettaa avaamaan automaattisesti haluamasi lomakkeen käynnistyessään.
Avaa lomake, jonka haluat avautuvan
automaattisesti. Valitse Dynaamiset lomakkeet –
Aloituslomake…

1

2

Klikkaa Käytä nykyistä lomaketta ja klikkaa OK.
Mikäli valitsemallasi lomakkeella on toiminnallisia
soluja (SDP), avautuu lomakeympäristö Käyttötilassa.
Huom:

Voit muuttaa aloituslomaketta tai poistaa
ominaisuuden milloin tahansa.

Klikkaa Työpöydältä ohjelman kuvaketta hiiren oikealla painikkeella ja pidä hiiren painike pohjassa.
Raahaa kuvake Käynnistä-valikon kohtaan Kaikki ohjelmat –> Käynnistys ja vapauta hiiren
painike. Valitse avautuvasta valikosta kohta Kopioi tähän.

3

4

Nyt valitsemasi lomake avautuu automaattisesti tietokoneen käynnistyessä.
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Liite G
Työkalut nopeaan muokkaamiseen
Seuraavien vihjeiden avulla tottunut käyttäjä voi nopeuttaa lomakeympäristöjen luomista.

Valmiiden solujen monistaminen
Mikäli sinun tulee luoda useita samat toiminnot suorittavia soluja, jotka eroavat vain sisällöiltään, voit
nopeuttaa solujen luomista määrittämällä halutut toiminnot ensin yhteen soluun ja sen jälkeen luoda muut solut
Monistus-työkalulla. Tämän jälkeen muokkaat vain solujen sisällöt oikeanlaisiksi, toiminnothan kaikissa on jo
valmiina.

Valmiiden lomakkeiden muokkaaminen ja tallentaminen uudella nimellä
Mikäli pidät jostain tietystä lomakkeesta tai haluat käyttää sitä mallina, voit kopioida lomakkeen ja muokata
kopiota. Nopein tapa luoda uusi lomake vanhan pohjalta on yksinkertaisesti tallentaa lomake uudella nimellä.
Valitse Tallenna nimellä Tiedosto-valikosta tallentaaksesi lomakkeen kopion uudella nimellä. Uuden
lomakkeen sisältöä voi muokata nyt muuttamatta alkuperäistä lomaketta.

Solujen kopiointi lomakkeiden välillä
Ohjelmassa on mahdollista aukaista ja muokata useita lomakkeita yhtä aikaa. Myös solujen kopiointi ja
liittäminen lomakkeiden välillä onnistuu.
Vihje:

Mikäli haluat käyttää valmista lomakeympäristöä uuden käyttäjän kanssa, mutta haluat vähentää
solujen määrää lomakkeilla, voit leikata ja liittää ylimääräiset solut varastoon tyhjälle lomakkeelle.
Mikäli myöhemmin haluat ottaa solut käyttöön, voi ne kopioida ja liittää takaisin. Tämä toimii hyvin
esimerkiksi aloituslomakkeen vaihtoehtojen vähentämiseen.

Klikkaa solua, symbolia, tekstiä, viestiriviä, esikatselua tai taustaa avataksesi lisävalikon, johon on kerätty
yleisiä kohteeseen liittyviä tehtäviä.

Sijoitus-työkalun käyttäminen
Käytä Sijoitus-työkalua vetääksesi lomakkeelle halutun kokoisen ja muotoisen paikan solulle. Liitettävä
symboli skaalataan automaattisesti soluun sopivaksi.
Huom:
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Liite H
Ohjelman kieli
Valikoille, viesteille, valintaikkunoille sekä ohjeille ja kansioille voidaan valita kieli useista eri vaihtoehdoista.
Oletuksena ohjelma asennetaan aina ensin englanninkielisenä ja käyttäjä vaihtaa kielen haluamakseen
ensimmäisen käynnistyskerran yhteydessä.
Huom:

Mikäli käytät Windows NT, 2000, XP tai Vista käyttöjärjestelmää, tulee kielen vaihto
suorittaa Järjestelmänvalvojan oikeuksin.

Valitse Tiedosto-valikosta kohta Ohjelman kieli… Seuraava valintaikkuna aukeaa.

1

Klikkaa tähän
avataksesi listan
kielivaihtoehdoista.
Valitse haluamasi.
Klikkaa tähän
käyttääksesi
valitsemaasi kieltä.

Klikkaa lista auki. Listalla näkyy valittavissa olevat kielet. Valitse haluamasi kieli (esim. Finnish).
Huom:

Nettipäivityksen yhteydessä voit saada lisää kieliä.

Klikkaa Accept Language Change –painiketta (Hyväksy kielen vaihto).

2

Käynnistä ohjelma uudelleen käyttääksesi sitä valitsemallasi kielellä.
Huom:

Koska kielenvaihto muuttaa myös tukitiedostojen ja kansioiden nimiä, tulisi ohjelma
käynnistää uudelleen välittömästi.
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