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Tietoja Communicator 5

1.1

Käyttötarkoitus

Tobii Dynavox Communicator 5 on kattava AAC-ohjelmisto, joka tarjoaa äänen ja itsenäisyyttä heille, jotka tarvitsevat vaihtoehtoisia kommunikaatioratkaisuja. Ohjelmisto sisältää kommunikaatiosivuja ja kuvaruutunäppäimistöjä sekä helppokäyttöisiä työkaluja
sähköpostin, tekstiviestien, puhelujen ja ympäristön hallintaan sekä paljon muuta.
Ohjelmiston sisältö on suunniteltu sopimaan niin aloittelevien kommunikoijien kuin luku- ja kirjoitustaitoisten aikuisten kaikkiin
AAC-tarpeisiin. Käyttäjä voi luoda tekstin tai symbolien avulla joko synteettistä (tietokoneääni) tai digitoitua (tallennettu ääni) puhetta kahdenkeskistä yhteydenpitoa varten. Sisältöä voi muokata kunkin käyttäjän tarpeiden mukaan helppokäyttöisillä muokkaustyökaluilla. Ohjelmistossa on myös kattava muokkaustila, jonka avulla huoltajat voivat luoda mukautettuja sivuja.
Communicator 5 -ohjelmistoa voi käyttää katseella, kytkimillä, koskettamalla tai kaikilla yleisimmillä vaihtoehtoisilla
osoituslaitteilla.
Vaikka ohjelmisto on suunniteltu erityisesti Tobii Dynavox I-Series+-, Tobii M8- ja Tobii Eye Mobile -käyttöön, Communicator 5
toimii millä tahansa Windows-tietokoneella, jonka käyttöjärjestelmä on Windows 7 tai uudempi, esimerkiksi Microsoft Surfacella.

1.2

Yleiset kuvakkeet/toiminnot
Tässä käyttöohjeessa käytetään mustia kuvakkeita riippumatta siitä, minkä värisiä kuvakkeet ovat ohjelmistossa.

Taulukko 1.1 Yleiset kuvakkeet/toiminnot
Merkki

Selostetarra

Kuvaus

Lisää

Lisää uusi kohde

Poista

Poista kohde

Lopeta

Siirry lopetussivustoon

Oikea

Navigoi oikealle

Vasen

Navigoi vasemmalle

Siirry
viimeiselle

Siirry viimeiselle sivulle
tai
Laajenna valikko

Siirry ensimmäiselle

Siirry ensimmäiselle sivulle
tai
Tiivistä valikko

Ylös

Navigoi ylös

Alas

Navigoi alas

Siirry
yläosaan

Siirry sivun yläosaan

Siirry
alaosaan

Siirry sivun alaosaan

Peruuta

Peruuta valittu toiminto
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Merkki

1.3

Selostetarra

Kuvaus

Takaisin

Siirry edelliseen sivustoon.

Asetukset

Siirry asetussivulle

Järjestelmävaatimukset

Osa

Vaatimukset

Tietokone ja suoritin

1.6 GHz tai nopeampi x86- tai x64-bittinen suoritin

Muisti (RAM)

2 Gt RAM

Kiintolevy

3 Gt saatavilla

Näyttö

800 x 600 tai näyttö, jossa on suurempi kuvatarkkuus (suositus 1024 x 768)

Käyttöjärjestelmä

Communicator 5 -ohjelmisto toimii Microsoft Windows -käyttöjärjestelmän 32- tai 64-bittisillä versioilla. Kun käytät
Communicator 5 -ohjelmiston 32-bittistä versiota Windowskäyttöjärjestelmän 64-bittisellä versiolla, ohjelma käyttää
Windows-käyttöjärjestelmän 32-bittistä tasoa.
●
●
●
●

Windows 7 (32- tai 64-bittinen)
Windows 8 (32- tai 64-bittinen)
Windows 8.1 (32- tai 64-bittinen)
Windows 10 (32- tai 64-bittinen)

Selain

Mozilla Firefoxin uusin versio

.NET-versio

4,5

Katseenseuranta

PCEye Go, I-Series, I-Series+

Lisävaatimukset ja huomioon otettavat asiat

Lisenssin aktivointiin tarvitaan Internet-yhteys
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2
2.1

Asentaminen, käynnistäminen ja
lisenssin käsitteleminen
Communicator 5 -ohjelmiston asentaminen

Communicator 5 -ohjelmisto toimitetaan USB-tikulla tai sen voi ladata osoitteesta www.TobiiDynavox.com.
Asennusohjelma käynnistyy automaattisesti, kun USB-tikku kytketään laitteesi USB-porttiin.
Asennusohjelma asentaa seuraavat sovellukset:
●
●
●
●
●

Communicator 5
Sono Suite
Acapela-äänet
Symbol Stix® -symbolikirjasto
PCS-symbolikirjasto
Communicator 5 -ohjelmisto ja kaikki oheissovellukset ovat esiasennettuina kaikissa I-Series- ja M-series-laitteissa.

Asenna Communicator 5 -ohjelmisto noudattamalla ruudulla näkyviä ohjeita.

2.2
●
●

Communicator 5 -ohjelmiston käynnistäminen
Asennusohjelma luo automaattisesti kuvakkeen Windowsin työpöydälle.
Voit käynnistää ohjelman kaksoisnapsauttamalla kuvaketta.

Kuva 2.1 Communicator 5 -kuvake

2.3

Communicator 5 -ohjelmiston lisenssien käsitteleminen
Communicator 5 -ohjelmisto ja kaikki oheissovellukset ovat esiasennettuina kaikissa I-Series- ja M-series-laitteissa.

●

●
●

Kun Communicator 5 -ohjelmisto käynnistyy, sinua pyydetään aktivoimaan Communicator 5. Käynnistä Lisenssien hallinta, valitse sen jälkeen Aktivoi ja päätä helppo aktivointiprosessi noudattamalla näytön ohjeita tai käytä väliaikaisesti
kokeilutilaa. Yhtä sarjanumeroa voidaan käyttää enintään kolmessa tietokoneessa (esim. käyttäjän kommunikaatiolaitteessa, terapeutin kannettavassa ja avustajan tai opettajan tietokoneessa).
Sarjanumero on DVD- tai USB-laatikossa. Jos haluat siirtää käyttöoikeuden uuteen tietokoneeseen, joudut ensin poistamaan nykyisen käyttöoikeuden voimasta.
Kun asennus on valmis, tarkasta ohjelmiston ajantasaisuus. Valitse Ohje > Tarkista päivitykset. Tee tämä tarkastus
säännöllisesti.
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3
3.1

Ensimmäinen käynnistys
Uuden käyttäjän asetusohje, vaihe 1

Uuden käyttäjän asetusohje käynnistyy automaattisesti, kun Communicator 5 -ohjelmisto käynnistetään ensimmäisen kerran.

Tee käyttäjän asetukset seuraamalla näytön ohjeita.

3.1.1

Käyttäjäprofiilin nimi

Nimeä käyttäjäprofiili. On tärkeää antaa profiilille hyvä nimi, jos järjestelmää käyttää useampi kuin yksi käyttäjä tai jos käyttäjällä
on useampi kuin yksi profiili, esimerkiksi yksi aamulla ja yksi iltapäivällä.

3.1.2

Ääni

Valitse käyttäjän haluama ääni. Käyttäjän kielelle on olemassa useita vaihtoehtoisia ääniä.

3.1.3

Syöttötapa

Valitse yksi seuraavista syöttötavoista:
●
●
●
●

8

Gaze Interaction (oletus), katso kohta 3.1.3.1 Gaze Interaction (oletus), sivu 9.
Kosketus/hiiri, katso kohta 3.1.3.2 Kosketus/hiiri, sivu 9.
Hiiriviipyily, katso kohta 3.1.3.3 Hiiriviipyily, sivu 10.
Kytkinskannaus, katso kohta 3.1.3.4 Kytkinskannaus, sivu 10.
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3.1.3.1

Gaze Interaction (oletus)

Valitse Gaze Interaction -toiminnon aktivointitapa seuraavista vaihtoehdoista:
●
●
●

Viipyily (oletus)
Kytkin
Silmänräpäytys

Aloita kalibrointiprosessi valitsemalla Kalibroi-painike. Kalibrointi on tarpeen, jotta Gaze Interaction -toiminnon käyttämisestä
saadaan mahdollisimman hyvä kokemus.

3.1.3.2

Kosketus/hiiri

Poista hiiren oikea nappi käytöstä valitsemalla Poista oikea napsautus käytöstä -valintaruutu.
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3.1.3.3

Hiiriviipyily

Hiiriviipyilylle ei ole käytettävissä asetuksia.

3.1.3.4

Kytkinskannaus

Kytkinskannaukselle ei ole käytettävissä asetuksia.
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3.2

1.

Uuden käyttäjän asetusohje, vaihe 2

Valitse yksi seuraavista käyttäjätasoista:
●
●
●

2.

3.2.1

Aloittelijan kommunikaatio. Lisätietoja on kohdassa 4.1 Communicator 5 -ohjelmisto ja aloittelijan kommunikaation
käyttäjä, sivu 13.
Merkkikommunikaatio. Lisätietoja on kohdassa 4.2 Communicator 5 -ohjelmisto ja merkkikommunikaation käyttäjä,
sivu 13.
Tekstikommunikaatio. Lisätietoja on kohdassa 4.3 Communicator 5 -ohjelmisto ja tekstikommunikaation käyttäjä, sivu 14.

Jatka valitsemalla Seuraava-painike.

Aloittelijan kommunikaation tai merkki- tai tekstikommunikaation valitseminen

Aloittelijan kommunikaation ja merkki- ja tekstikommunikaation linkeissä olevat kuvaukset ovat lyhyitä johdantoja ja ne on tarkoitettu ohjaaviksi periaatteiksi. Jotta kullekin henkilölle löydettäisiin hänen tarpeitaan vastaava laite, on suositeltavaa käyttää kliinistä
arviointia ja asiantuntemusta. Saat lisätietoja koulutuksista ja AAC:n käyttöönottotuesta osoitteista www.TobiiDynavox.com tai
www.myTobiiDynavox.com.
Käyttäjien kielen kehitys voi olla siirtymävaiheessa. Usein ei ole mahdollista tai kannattavaa asettaa käyttäjää joko aloittelijan kommunikaation tai merkki- tai tekstikommunikaation tasolle. Käyttäjä voi olla kahden tason välisessä siirtymävaiheessa tai pysyä tasojen välissä pitkänkin ajan.
Käyttäjä voi olla siirtymävaiheessa, eli siirtymässä aloittelijan kommunikaatiosta merkkikommunikaatioon tai merkkikommunikaatiosta tekstikommunikaatioon. Käyttäjät voivat olla tällaisessa vaiheessa hyvinkin pitkään.
Communicator 5 -ohjelmistossa eri tasojen elementtejä voi helposti käyttää yhdessä lisäämällä ja poistamalla yksittäisiä sivustoja
käyttäjän kotisivulta. Katso lisätietoja kohdasta 5.2 Muokkaa kotisivua, sivu 24.
Valitse taso, jonka uskot sopivan käyttäjälle parhaiten ja valitse sen jälkeen vapaasti ja helposti kaikista järjestelmässä olevista sivustoista haluamasi. Näet valitsemastasi aloitustasosta riippumatta kaikki sivustot Communicator-ohjelmiston Kaikki sivustot
-kohdasta.
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3.3

Uuden käyttäjän asetusohje, vaihe 3

Lue sivulla olevat tiedot ja lopeta uuden käyttäjän luominen valitsemalla Valmis.
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4
4.1

Communicator 5 -ohjelmisto ja
loppukäyttäjä
Communicator 5 -ohjelmisto ja aloittelijan kommunikaation käyttäjä

Epävirallisesti aloittelijan kommunikaation käyttäjänä pidetään henkilöä, joka on juuri aloittamassa AAC:n käytön. Aloittelevalla
käyttäjällä ei ole vielä taitoja käyttää merkkejä tai kirjoitettua kieltä tehokkaasti ja hän tarvitsee usein opetusta AAC-laitteen käyttöön. Hän joko ymmärtää rajoitetusti tai ei lainkaan sen, että merkit (kuten kuvat ja sanat) vastaavat käsitteitä.
Tarkemmin sanottuna, aloittelevalla käyttäjällä ei ole tapaa kommunikoida luotettavasti symbolikielen avulla.
Communicator 5 -ohjelmiston aloittelijan kommunikaation taso sisältää toimintoja, visuaalisia näkymiä ja yksinkertaisia
kommunikaatiosivustoja.

Kuva 4.1 Aloittelijan kommunikaation käyttäjän oletuskotisivu

4.2

Communicator 5 -ohjelmisto ja merkkikommunikaation käyttäjä

Merkkikommunikaation käyttäjä ymmärtää jo hieman merkkejä kommunikaatiotapana. Henkilöt alkavat ymmärtää entistä abstraktimpeja kuvasymboleja, kuten ajatella, iso, kuuma ja muutama.
Jotkut merkkikommunikoijat pystyvät kommunikoimaan tietyissä asiayhteyksissä, mikä tarkoittaa, että henkilö pystyy kommunikoimaan tietyistä aiheista ja/tai tietyissä tilanteissa tai toiminnoissa. Toiset merkkikommunikoijat voivat käyttää edistyneitä merkkikielen sanastoja, joiden avulla he voivat koota monimutkaisia ilmaisuja, joissa yhdistyvät ydin- ja lisäsanat.
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Communicator 5 -ohjelmiston merkkikommunikaation taso sisältää paljon valmiita ruudukkopohjaisia merkkikommunikaation sivustoja. Joillakin niistä on lisätoiminnallisuuksia, kuten puhelin, sähköposti ja musiikkisoitin.

Kuva 4.2 Merkkikommunikaation käyttäjän oletuskotisivu

4.3

Communicator 5 -ohjelmisto ja tekstikommunikaation käyttäjä

Tekstikommunikaation taso on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat täysin luku- ja kirjoitustaitoisia ja kirjoittavat viestinsä kuvaruutunäppäimistön avulla. Tekstikommunikaation tasolla on ominaisuuksia, jotka antavat käyttäjän kommunikoida tehokkaasti nopeutta
parantavien ominaisuuksien, kuten sana- ja lause-ennustuksen, avulla.
Tämän lisäksi tekstikommunikaation käyttäjällä on paljon toimintoja etäkommunikointiin, esimerkiksi sähköposti ja puhelin.

Kuva 4.3 Tekstikommunikaation käyttäjän oletuskotisivu
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4.3.1

Omat fraasit

Omat fraasit -kohdassa voit hallita kaikkia fraaseja ja nauhoitettua puhehistoriaa.

Kuva 4.4 Omat fraasit, yleiskuvaus

Voit valita luokan vasemmalta puolelta tai laajentaa Luokat-näkymää valitsemalla ruudulta
Voit valita fraasin oikealta puolelta tai laajentaa Fraasit-näkymää valitsemalla ruudulta
Voit selata jokaista osiota vasemmalla tai oikealla olevien

- ja

-painikkeen.
-painikkeen.

-painikkeiden avulla.

Lisätietoja Puhehistorian ottamisesta käyttöön on kohdassa 5.4.5 Omat fraasit, sivu 48.

4.3.1.1

Luokat

Kuva 4.5 Omat fraasit — Luokkanäkymä
Lisää uusi luokka:
1.

Valitse

2.

Kirjoita luokan nimi.

3.

Valitse:

-painike (Lisää uusi luokka).

Communicator 5 Aloitusopas v.1.6.1 - fi-FI

4 Communicator 5 -ohjelmisto ja loppukäyttäjä

15

●

-painike, kun haluat tallentaa.

●

-painike, kun haluat peruuttaa.

Uudelleennimeä luokka:
1.

Valitse muokattava luokka.

2.

Valitse

3.

Tee muutokset.

4.

Valitse:

-painike (Uudelleennimeä luokka).

●

-painike, kun haluat tallentaa.

●

-painike, kun haluat peruuttaa.

Muokkaa järjestystä
1.

Valitse siirrettävä luokka.

2.

Valitse:
●

-painike, kun haluat siirtää luokkaa ylöspäin listalla.

●

-painike, kun haluat siirtää luokkaa alaspäin listalla.

Poista luokka
1.

Valitse poistettava luokka.

2.

Valitse

3.

Valitse ponnahdusikkunassa:
●
●

4.3.1.2

-painike (Poista luokka).

Poista luokka valitsemalla Poista-painike.
Peruuta poisto valitsemalla Peruuta-painike.

Fraasit

Kuva 4.6 Omat fraasit — Fraasinäkymä
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Puhu fraasi
1.

Valitse fraasi.

2.

Valitse
-painike (Puhu fraasi).
Valittu fraasi puhutaan heti.

Lopeta puhuminen
1.

Valitse
Viestin puhuminen lopetetaan heti.

Lisää uusi fraasi:
1.

Valitse

2.

Kirjoita fraasi.

3.

Valitse:

-painike (Lisää uusi fraasi).

●

-painike, kun haluat tallentaa.

●

-painike, kun haluat peruuttaa.

Muokkaa fraasia:
1.

Valitse muokattava fraasi.

2.

Valitse

3.

Tee muutokset.

4.

Valitse:

-painike (Muokkaa fraasia).

●

-painike, kun haluat tallentaa.

●

-painike, kun haluat peruuttaa.

Poista fraasi
1.

Valitse poistettava fraasi.

2.

Valitse

3.

Valitse ponnahdusikkunassa:
●
●

-painike (Poista fraasi).

Poista fraasi valitsemalla Poista-painike.
Peruuta poisto valitsemalla Peruuta-painike.

Muokkaa järjestystä
1.

Valitse siirrettävä fraasi.

2.

Valitse:
●

-painike, kun haluat siirtää fraasia ylöspäin listalla.

●

-painike, kun haluat siirtää fraasia alaspäin listalla.

Communicator 5 Aloitusopas v.1.6.1 - fi-FI
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4.4

Communicator 5 -ohjelmiston näppäimistöt

Communicator 5 -ohjelmistossa voit käyttää samaa näppäimistöasettelua vain pienin muutoksin aina, kun aiot käyttää näppäimistöä. Katso kohta Taulukko 4.1 Näppäimistöasettelun sovellukset, sivu 18. Communicator-ohjelmiston aiemmissa versioissa jokaiselle sivustolle oli erilaiset näppäimistöasettelut. Communicator 5 -ohjelmistossa näppäimistön tyyppi (katso kohta Taulukko
4.2 Näppäimistötyypit, sivu 20) on asetus, joka löytyy kohdasta
Lisäasetukset > Näppäimistö & kieli > Näppäimistöasetukset. Katso kohta 5.4.1 Näppäimistöasetukset, sivu 32. Voi
mukauttaa näppäimistöäsi muokkausnäkymän avulla. Katso lisätietoja kohdasta 7 Muokkaustila, sivu 59. Kun olet tallentanut mukautetun näppäimistösi, se on valittavissa asetuksista. Joitakin asetuksia on myös helppo käyttää näppäimistön kautta näppäimistön asetuksista. Etsi vain näppäimistöltä

-kuvake. Lisätietoja on kohdassa 4.4.1 Näppäimistön asetukset, sivu 20.

Taulukko 4.1 Näppäimistöasettelun sovellukset
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Puhu

Puhu — sivu 2

Useita rivejä

Useita rivejä — sivu 2
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Yksi rivi

Sähköposti ja Internet

Numerot
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Taulukko 4.2 Näppäimistötyypit

Ruudukko

Iso

Tavallinen

4.4.1

Näppäimistön asetukset

Kuva 4.7 Tavallisen näppäimistön asetukset
Seuraavat toiminnot voi asettaa päälle / pois päältä:
●
●
●

20

Napsautusääni — toistaa äänen, kun näppäimistön painike valitaan. Asetuksen voi asettaa toistamaan äänen, kun kaikentyyppisiä painikkeita valitaan.
Automaattinen korjaus — ohjelmisto yrittää korjata automaattisesti väärin kirjoitetut sanat.
Puhu kirjoittaessa — ohjelmisto puhuu sanat ja lauseet niitä kirjoitettaessa. Asetuksen voi asettaa puhumaan jokainen
merkki sitä kirjoitettaessa.
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●

Puhehistorian nauhoitus — nauhoita ja tallenna keskustelusi, jotta voit helposti ja nopeasti käyttää puhuttuja sanoja ja
lauseita.

Muuta kirjasinkokoa — aseta viesti-ikkunan kirjasinkoko (4 - 128 pt). Viesti-ikkunan oletuskirjasinkoko on 14 pt.
Näppäimistön viipyilyaika — aika, miten pitkään käyttäjän on kohdistettava katseensa näppäimistön näppäimeen, jotta se valitaan. Näppäimistön viipyilyaika on oletuksena 1 200 ms. Asetusta voi muuttaa 50 ms:n välein välillä 100 - 4 000 ms.
Ennustuskieli — näyttää kielen, jolla Swift-näppäin ennustaa sanoja. Muuta ennustuskieltä valitsemalla Muuta-painike ja valitsemalla haluamasi kieli luettelosta.

4.4.2

Sanan ennustukset Communicator 5 -ohjelmistossa

Sananennustusmoottori, jota käytetään Communicator 5 -ohjelmistossa ja Gaze Selection -toiminnossa, toimii Swift-näppäimellä, ja sitä käytetään yleisesti taulutietokoneissa ja älypuhelimissa. Swift-näppäin hyödyntää tekoälytekniikoita, jotka mahdollistavat
käyttäjän seuraavaksi kirjoittaman sanan ennustamisen. Swift-näppäin oppii käyttäjän aiemmin kirjoittamista teksteistä, ja ennusteet perustuvat parhaillaan kirjoitettavaan sanaan ja opittuun. Ennustuskieli muuttuu näppäimistön kieliasetuksen mukaan ja sitä
voi myös muuttaa näppäimistön asetuksista. Katso kohta 5.4.1 Näppäimistöasetukset, sivu 32.
Valitse ennustettu sana valitsemalla laatikko, jonka sisällä se on. Jos et näe haluamaasi sanaa, jatka kirjoittamista, jolloin haluamasi sana toivottavasti tulee näkyviin seuraavan merkin jälkeen.
Sananennustustoiminnon myötä Communicator-ohjelmiston aiemmassa versiossa ollut sanakirjatoiminto on poistettu. Swiftnäppäin oppii uusia sanoja sitä mukaa kun kirjoitat ja lisää ne sanakirjaan automaattisesti. Swift-näppäimen sanakirja ei ole kuitenkaan pelkkä sanaluettelo. Se myös seuraa kontekstia, missä käytät sanoja, jotta ennustukset ovat parempia.
Jos käytät sanan ennustusta ja haluat kirjoittaa aksenttimerkin sisältävän sanan, esim. café, on helpompaa antaa sanan
ennustuksen huolehtia aksenttimerkistä. Kirjoita vain "cafe" ja saat ehdotuksena sanan "café".
Aksenttimerkin kirjoittaminen käsin sanan ennustuksen kanssa voi aiheuttaa oudon näköisiä sanoja ennustuspainikkeissa, mutta lopputuloksen pitäisi silti näyttää kunnolliselta kirjoittamassasi dokumentissa.

4.5

Kotisivun toiminnot

Loppukäyttäjä voi käyttää kotisivuillaan seuraavia kotisivun toimintoja. Kotisivun toiminnot ovat oletuksena käytettävissä tekstikommunikaation käyttäjälle.
Taulukko 4.3 Kotisivun toiminnot
Merkki

Selostetarra

Kuvaus

Huomautus

Kirkkausasetukset

Ruudun kirkkauden säätö.

Näkyvissä, jos laitteeseen on liitetty
valoanturi.
Käytettävissä myös loppukäyttäjän
asetussivulla.

Kaikki sivustot

Siirry Kaikki sivustot -kohtaan.

Vaihda näppäimistöä

Siirry Vaihda näppäimistöä -sivulle.

Vaihda käyttäjää

Siirry Vaihda käyttäjää -sivulle.

Käytettävissä myös loppukäyttäjän
asetussivulla.

Vaihda ääni

Käyttäjän äänen valitseminen.

Käytettävissä myös loppukäyttäjän
asetussivulla.

Muokkaa kotisivua

Siirry Muokkaa kotisivua -sivulle.

Lisätietoja on kohdassa 5.2 Muokkaa
kotisivua, sivu 24.

Sulje Communicator

Siirry Lopeta Communicator
-sivustoon.
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Merkki

Selostetarra

Kuvaus

Huomautus

Gaze Interaction -asetukset

Gaze Interaction -toiminnon
asetukset.

Käytettävissä myös loppukäyttäjän
asetussivulla.
Näkyvissä vain, jos katseenseuranta on liitetty

Syöttötapa

Valitse käyttäjälle haluttu syöttötapa.

Käytettävissä myös loppukäyttäjän
asetussivulla.

Asetukset

Siirry loppukäyttäjän asetussivulle.

Sisältää seuraavat tämän taulukon
toiminnot:

Lisäasetukset

Valitse Lisäasetukset

Äänenvoimakkuuden
asetukset

Säädä kaikkien laitteeseen liitettyjen
toistolaitteiden, kuten kaiuttimien ja
kuulokkeiden äänenvoimakkuutta.

Hälytys

Kaiuttimista kuuluu hälytysääni huomion saamiseksi.

Siirry työpöydälle

Vie käyttäjän työpöydälle, jossa hän
voi aktivoida Windows Control -ohjauksen valitsemalla
-kuvakkeen (Windows Control).
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● Kirkkausasetukset
● Vaihda näppäimistöä
● Vaihda käyttäjää
● Vaihda ääni
● Gaze Interaction -asetukset
● Syöttötapa
● Suojausasetukset
● Äänenvoimakkuuden asetukset
Lisätietoja on kohdassa 5.4
Lisäasetukset, sivu 29.
Käytettävissä myös loppukäyttäjän
asetussivulla.

Palaa Communicator 5 -ohjelmistoon
valitsemalla

-painike.
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5.1

Communicator 5 -ohjelmisto ja huoltaja
Pikavalikko-valikko

Huoltajan keskeiset toiminnot löytyvät Pikavalikko-valikosta.
Siirry Pikavalikko-valikkoon jollakin seuraavista tavoista:
●
●
●
●
●

Paina I-Series/I-Series+-laitteen valikkopainiketta.
Napsauta hiiren oikealla painikkeella mitä tahansa kohtaa ruudulla.
Paina ja pidä pitkään painettuna kosketusnäyttöä.
Paina näppäimistön valikkonäppäintä, kun Communicator-ohjelmisto on käytössä.
Paina näppäinyhdistelmää Ctrl + M.

Kuva 5.1 Pikavalikko-valikko

Kuva 5.2 Pikavalikko-valikko ja tallentamaton sivusto

Communicator 5 Aloitusopas v.1.6.1 - fi-FI
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Taulukko 5.1 Pikavalikko-valikko
Numero

Merkki

Selostetarra

Kuvaus

1

Kotisivu

Siirry kotisivulle.

2

Muokkaa kotisivua

Siirry Muokkaa kotisivua -sivulle.

3

Luo uusi sivusto

Avaa Luo uusi sivusto -valintaikkuna.

4

Kaikki sivustot

Siirry Kaikki sivustot -kohtaan.

5

Ikkunatila

Näkyvissä vain kokoruututilassa — vaihda
ikkunatilaan.

Kokoruututila

(Näkyvissä vain ikkunatilassa — vaihda
kokoruututilaan).

6

Ohjeet ja koulutus

Siirry Ohjeet ja koulutus -sivustoon.

7

Muokkaa painiketta

Kun valitset tämän toiminnon, Pikavalikko suljetaan
ja kaikki painikkeet, joita voi muokata, korostuvat.
Jos valitset muokattavan painikkeen, ajotilan
muokkausvalintaikkuna aukeaa. Jos napsautat korostettujen painikkeiden ulkopuolista kohtaa, prosessi loppuu ja Pikavalikko pysyy suljettuna.

8

Muokkaa sivustoa

Siirry muokkaustilaan

9

Lisäasetukset

Valitse Lisäasetukset.

10

Takaisin

Siirry edelliseen sivustoon.

11

Lopeta

Siirry lopetussivustoon

12

ei
käytössä

ei käytössä

Nykyinen sivusto 1 (näyttää viimeisimmäksi käytetyn sivuston).

13

ei
käytössä

ei käytössä

Nykyinen sivusto 2 (näyttää toiseksi viimeiseksi
käytetyn sivuston).

14

Tallenna

Tallenna tiedosto samalla tiedostonimellä.

15

Tallenna nimellä

Tallenna tiedosto uudella tiedostonimellä.

5.2
5.2.1

Muokkaa kotisivua
Muokkaa kotisivua -toiminnon käyttäminen

Pikavalikko-valikosta:
1.

Avaa Pikavalikko-valikko.
Lisätietoja on kohdassa 5.1 Pikavalikko-valikko, sivu 23.

2.

Valitse

-painike (Muokkaa kotisivua).

tai
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●

Valitse kotisivulta

-painike (Muokkaa kotisivua).

Kotisivulle voi lisätä Muokkaa kotisivua -painikkeen, jotta käyttäjät voivat hallita kotisivua itse.

Kuva 5.3 Muokkaa kotisivua

5.2.2

Lisää sivustoja

Lisää sivusto seuraavalla tavalla:
1.

Valitse

2.

Seuraa kohdassa 5.3.1 Lisää sivustoja kotisivulle Kaikki sivustot -kohdan kautta, sivu 27 annettuja ohjeita.

5.2.3

-painike (Lisää sivustoja).

Muuta taustaväriä

Kuva 5.4 Käytettävissä olevat taustavärit
Valitse haluamasi taustaväri valitsemalla väriruutu.
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5.2.4

Muuta ruudukon kokoa

Kuva 5.5 Käytettävissä olevat ruudukon koot
1.

Valitse haluamasi ruudukon koko.
Valitun ruudukon koon ympärille lisätään punainen kehys.

2.

Valitse ruudun oikeasta reunasta

-painike (Valitse ruudukko).

Aktiivinen ruudukon koko on merkitty ruudukkonäytössä

5.2.5

-merkillä.

Hallitse sivustoja

Kuva 5.6 Hallitse sivustoja
1.

Valitse hallittava sivusto.
Valitun sivuston ympärille lisätään punainen kehys.

2.

Valitse yksi seuraavista toiminnoista:
●

26
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●
●

(Siirrä oikealle)
(Aseta aloitussivuksi)
Tämä sivusto näkyy, kun Communicator 5 -ohjelmisto käynnistetään.
(Poista käyttö aloitussivuna)

●

5.2.5.1

(Poista)

Sivujoukkojen, tiedostojen tai sovellusten poistaminen kotisivulta Sivujoukkojen hallinta -kohdasta

Poista sivujoukko, tiedosto tai sovellus seuraavasti:
1.

Valitse poistettava sivujoukko, tiedosto tai sovellus.
Valitun sivujoukon, tiedoston tai sovelluksen ympärille ilmestyy punainen kehys.

2.

Poista sivujoukko, tiedosto tai sovellus kotisivulta valitsemalla

5.3

(Poista) -painike.

Kaikki sivustot

Kuva 5.7 Kaikki sivustot

5.3.1

Lisää sivustoja kotisivulle Kaikki sivustot -kohdan kautta

Lisää sivusto seuraavalla tavalla:
1.

Valitse, missä lisättävä sivusto sijaitsee:
●
●
●
●

Aloittelijan kommunikaatio
Merkkikommunikaatio
Tekstikommunikaatio
Minun sivustoni

Communicator 5 Aloitusopas v.1.6.1 - fi-FI
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●

Lisätietoja tiedostojen ja sovellusten lisäämisestä on kohdassa 5.3.1.1 Muut tiedostot ja sovellukset, sivu 28.

Kuva 5.8 Kaikki sivustot — teksti
Selaa välilehtiä ja etsi lisättävä sivusto.
2.

Valitse lisättävä sivusto.
Valitun sivuston ympärille lisätään punainen kehys.

3.

5.3.1.1

Valitse

-painike (Lisää kotisivulle).

Muut tiedostot ja sovellukset

Kuva 5.9 Selaa tiedostoja
1.

Selaa lisättäviä tiedostoja tai sovelluksia.

2.

Valitse tiedosto.

3.

Lisää tiedosto tai sovellus kotisivulle valitsemalla
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5.3.2

Poista sivustoja kotisivulta Kaikki sivustot -kohdan kautta
Voit poistaa kotisivulta kaikki sivustot, jotka on merkitty

-merkillä.

Poista sivusto seuraavalla tavalla:
1.

Valitse poistettava sivusto.
Valitun sivuston ympärille lisätään punainen kehys.

2.

Valitse

5.4

-painike (Poista kotisivulta).

Lisäasetukset

Lisäasetukset -kohta sisältää kuusi välilehteä:
Taulukko 5.2 Kaikilla välilehdillä
Merkki

Selostetarra

Kuvaus

Huomautus

Windows Control -ohjaus

Asettaa valitun Windows Control
-ohjauksen päälle / pois päältä.

Näkyvissä vain, jos katseenseuranta
on liitetty.

Selostetarra

Kuvaus

Huomautus

Syöttötapa

Valitse käyttäjälle haluttu
syöttötapa.

Skannausasetukset

Skannauksen käyttäjien asetukset.

Kytkinpohjainen Mouse Emulation
-tila

Kytkinpohjaisen Mouse Emulation
-tilan asetukset.

Linkin havainnollistaminen

Linkin havainnollistamisen
asetukset.

Korostus

Korostuksen havainnollistamisen
asetukset.

Poista oikea napsautus käytöstä

Asettaa hiiren oikean napsautuksen
päälle / pois päältä.

Taulukko 5.3 Syöttö-välilehti
Merkki

Piilota hiiren kohdistin
kokoruututilassa

Piilottaa/näyttää hiiren kohdistimen
kokoruututilassa.

Gaze Interaction -asetukset

Gaze Interaction -toiminnon
asetukset.

Communicator 5 Aloitusopas v.1.6.1 - fi-FI

Näkyy painikkeessa, jos
toiminto on aktivoitu.
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Taulukko 5.4 Näppäimistö & kieli -välilehti
Merkki

Selostetarra

Kuvaus

Huomautus

Näppäimistöasetukset

Näppäimistön asetukset.

Lisätietoja on kohdassa 5.4.1 Näppäimistöasetukset, sivu 32.

●
●
●
●
●
Käytä kuvaruutunäppäimistöä

QWERTY
ABC
Skannaus
Osoitin
Jne.

Asettaa kuvaruutunäppäimistön
käyttöön / pois käytöstä.

Omat fraasit

Määrittää käyttäjän omat fraasit.

Kielioppi

Kielioppiasetukset.

Vaihtoehtoiset ääntämiset

Vaihtoehtoisten ääntämisten
asetukset.

Näkyy painikkeessa, jos
toiminto on aktivoitu.
Lisätietoja on kohdassa 5.4.5 Omat
fraasit, sivu 48.

Taulukko 5.5 Ääni-välilehti
Merkki

Selostetarra

Kuvaus

Ääni

Käyttäjän äänen valitseminen.

Palauteäänet

Asetukset:
●
●
●

Huomautus

Kuuluva vihje
Puhu kirjoittaessa
Napsautusäänet

Toistolaitteet

Määritä, mitä toistolaitteita (esim.
kuulokkeita ja kaiuttimia) käytetään
Communicator-ohjelmiston eri
äänityypeille.

Äänenvoimakkuus

Säädä kaikkien laitteeseen liitettyjen
toistolaitteiden, kuten kaiuttimien ja
kuulokkeiden äänenvoimakkuutta.

Äänikirjastot

Määritä polut kaupallisiin tai ulkoisiin äänikirjastoihin.

Nauhoita uusi ääni

Nauhoita uusi ääni, jota käyttäjä voi
käyttää.

Omat nauhoitetut ääneni

Käyttäjän omien nauhoitettujen äänien käsitteleminen.

Taulukko 5.6 Sovellukset-välilehti
Merkki
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Selostetarra

Kuvaus

Sähköposti

Määritä sähköpostitili, jne.

Musiikkisoitin

Lisää/poista polkuja sinne, minne
musiikkitiedostot on laitteella
tallennettu.

Kalenteri

Kalenterin asetukset.

5 Communicator 5 -ohjelmisto ja huoltaja

Huomautus

Communicator 5 Aloitusopas v.1.6.1 - fi-FI

Merkki

Selostetarra

Kuvaus

Huomautus

Facebook

Määritä käyttäjän Facebookasetukset.

Kuvannäyttäjä

Lisää/poista polkuja sinne, minne
kuvat on laitteella tallennettu.

Matkapuhelin

Bluetooth-matkapuhelimen
asetukset.
Lisätietoja on kohdassa 5.4.4 Matkapuhelinpalvelut/Bluetooth® ISeries- ja I-Series+-laitteissa, sivu
43.

Taulukko 5.7 Käyttäjän asetukset
Merkki

Selostetarra

Kuvaus

Huomautus

Lisää tai vaihda käyttäjä

Hallitse Communicatorin uusia ja
olemassa olevia käyttäjiä.

Omat kontaktit

Määritä ja hallitse kaikkia käyttäjän
kontakteja.

Järjestä Minun sivustoni

Järjestä käyttäjän mukauteut
sivustot.

Tuo/Vie

Tuo/vie käyttäjätietoja.

Taulukko 5.8 Järjestelmä-välilehti
Merkki

Selostetarra

Kuvaus

Omat IR-kaukosäätimet

IR-kaukosäätimen asetukset.

Huomautus

Lisätietoja on kohdassa 5.4.2 IRkaukosäätimet, sivu 36.
IR-laitteistoasetukset

IR-laitteistojen asetukset.

Kamera

Kameran asetukset.

Kuvakirjastot

Kuvakansioiden asetukset.

Tietokansiot

Tietokansioiden asetukset.

Käynnistä Windowsin mukana

Aseta käynnistys Windowsin mukana päälle / pois päältä.

Ota tilapalkki käyttöön

Aseta tilapalkki käyttöön / pois
käytöstä.

Lisenssien hallinta

Lisenssien hallitseminen.

Kirkkausasetukset

Ruudun kirkkauden säätö.

Oman laitteen asetukset

Tobii Dynavox -laitteen asetukset.

Communicator 5 Aloitusopas v.1.6.1 - fi-FI

Näkyy painikkeessa, jos
toiminto on aktivoitu.
Näkyy painikkeessa, jos
toiminto on aktivoitu.

Näkyvissä, jos laitteeseen on liitetty
valoanturi.
Näkyvissä, jos laite on
Tobii Dynavox -laite, kuten I-Series
+.
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5.4.1

Näppäimistöasetukset

1.

Avaa Pikavalikko-valikko.
Lisätietoja on kohdassa 5.1 Pikavalikko-valikko, sivu 23.

2.

Valitse

3.

Valitse Näppäimistö & kieli -välilehti.

4.

Valitse
-painike (Näppäimistöasetukset).
Näkyviin tulee Näppäimistöasetukset-valintaikkuna.

32

-kuvake (Lisäasetukset).
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5.4.1.1

Valitse Näppäimistö-välilehti

Valitse näppäimistö. Lisätietoja on kohdassa Taulukko 4.2 Näppäimistötyypit, sivu 20.
●
●
●
●
●
●
●

Katseenseuranta 7x6
Katseenseurannan jakamisen QWERTY 6x5
Ruudukko
Isot näppäimet
QWERTY 10
Tavallinen
Sono Key -näppäimistö

Valitse näppäimistön näppäinten asettelu.
●
●
●
●

QWERTY
ABC
SKANNAUS
OSOITIN

Communicator 5 Aloitusopas v.1.6.1 - fi-FI
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5.4.1.2

Asetukset-välilehti

Näppäimistön viipyilyaika — aika, miten pitkään käyttäjän on kohdistettava katseensa näppäimistön näppäimeen, jotta se valitaan. Näppäimistön viipyilyaika on oletuksena 1 200 ms. Asetusta voi muuttaa 50 ms:n välein välillä 100 - 4 000 ms.
Viesti-ikkunan kirjasinkoko — aseta viesti-ikkunan kirjasinkoko (4 - 128 pt). Viesti-ikkunan oletuskirjasinkoko on 14 pt.
Automaattinen korjaus — ohjelmisto yrittää korjata automaattisesti väärin kirjoitetut sanat.
Muut asetukset
●
●

34

Palauteäänten asetukset — siirry Ääniasetukset-kohdan Palauteäänet-välilehteen. Katso kohta 5.4.1.2.1 Palauteäänet, sivu 35.
Omat fraasit ja puhehistoria — siirry Omat fraasit -kohtaan. Katso kohta 5.4.5 Omat fraasit, sivu 48.
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5.4.1.2.1

●
●

●

5.4.1.3

Palauteäänet

Käytä äänivihjettä — ota käyttöön valitsemalla valintaruutu.
Puhu kirjoittaessa — ota käyttöön valitsemalla valintaruutu. Kun otat käyttöön Puhu kirjoittaessa -asetuksen, Puhu jokainen sana- ja Puhu jokainen lause -asetukset otetaan oletuksena käyttöön. Jos haluat ottaa käyttöön myös jokaisen kirjaimen puhumisen kirjoitettaessa, valitse Puhu jokainen kirjain -valintaruutu.
Napsautusääni — ota käyttöön valitsemalla valintaruutu. Jos haluat kuulla napsautusäänen vain kun valitset näppäimistön painikkeen, valitse Vain näppäimistön painikkeet -asetus. Jos haluat kuulla napsautusäänen mitä tahansa painiketta
painettaessa, valitse Kaikki painikkeet -asetus.

Kieli & ennustus -välilehti
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Näppäimistön kieli — valitse kieli pudotusvalikosta. Oletusasetus on Käytä ohjelman kieltä -asetus.
Ennustuskieli — valitse kieli pudotusvalikosta. Swift-näppäin antaa sanaennustukset valitulle kielelle. Oletusasetus on Käytä
ohjelman kieltä -asetus.
Henkilökohtaiset ennustustiedot — poista kaikki henkilökohtaiset ennustukset valitsemalla Tyhjennä-painike.

5.4.2

IR-kaukosäätimet

Jokaisella Kaukosäädinsivustolla käyttäjä voi avata Ohjesivun valitsemalla
tetty Ohjesivulla.

5.4.2.1

-painikkeen (Ohje). Eriväriset painikkeet on seli-

Nauhoita IR-komento kaukosäätimille

1.

Avaa Pikavalikko-valikko.
Lisätietoja on kohdassa 5.1 Pikavalikko-valikko, sivu 23.

2.

Valitse

3.

Valitse Tekstikommunikaatio.

4.

Valitse IR-kaukosäätimet-kieleke.

5.

Valitse määritettävä kaukosäädin.

6.

Valitse painike.

7.

Lisää IR-komento valitsemalla Kyllä.

8.

Seuraa näytön ohjeita

-kohta (Kaikki sivustot).

Painikkeen väri muuttuu komennon sisältävää painiketta vastaavaksi, lisätietoa Ohjesivulla.

5.4.2.2

Poista painike kaukosäädinten käytöstä

1.

Avaa Pikavalikko-valikko.
Lisätietoja on kohdassa 5.1 Pikavalikko-valikko, sivu 23.

2.

Valitse

3.

Valitse Tekstikommunikaatio.

4.

Valitse IR-kaukosäätimet-kieleke.

5.

Valitse määritettävä kaukosäädin.

6.

Valitse painike.

7.

Jos et halua lisätä IR-komentoa, valitse Ei.

8.

Poista painike käytöstä valitsemalla Kyllä.

9.

Seuraa näytön ohjeita

-kohta (Kaikki sivustot).

Jos haluat aktivoida käytöstä poistetun painikkeen kaukosäädinsivustolla, katso kohta Muokkaa, poista ja lisää IR-komentoja IRkaukosäätimelle.

5.4.2.3

Muokkaa, poista tai lisää IR-kaukosäätimiä

1.

Avaa Pikavalikko-valikko.
Lisätietoja on kohdassa 5.1 Pikavalikko-valikko, sivu 23.

2.

Valitse

3.

Valitse Järjestelmä-välilehti.
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-kuvake (Lisäasetukset).
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4.

Valitse
-kohta (Omat IR-kaukosäätimet).
Näkyviin tulee omien kaukosäädinten asetussivu.

Kuva 5.10 Omat IR-kaukosäätimet
5.

Valitse yksi seuraavista toimista:
●
●
●

Muokkaa olemassa olevaa IR-kaukosäädintä
Poista olemassa oleva IR-kaukosäädin
Lisää uusi IR-kaukosäädin

5.4.2.3.1

Muokkaa olemassa olevaa IR-kaukosäädintä

1.

Valitse yksi olemassa olevista IR-ohjaimista. Katso kohta

2.

Valitse
-painike (Muokkaa valittua IR-kaukosäädintä). Katso kohta
kaukosäätimet.

3.

Muuta nimi

4.

Valitse:
●
●

kuvassa Kuva 5.10 Omat IR-kaukosäätimet.
kuvassa Kuva 5.10 Omat IR-

Tallenna valitsemalla OK.
Peruuta valitsemalla Peruuta.

5.4.2.3.2

Poista olemassa oleva IR-kaukosäädin

1.

Valitse yksi olemassa olevista IR-ohjaimista. Katso kohta

2.

Valitse

3.

Valitse:

kuvassa Kuva 5.10 Omat IR-kaukosäätimet.

-painike (Poista valittu IR-kaukosäädin). Katso kohta

●
●

Tallenna valitsemalla OK.
Peruuta valitsemalla Peruuta.

5.4.2.3.3

Lisää uusi IR-kaukosäädin

kuvassa Kuva 5.10 Omat IR-kaukosäätimet.

Katso kohta 5.4.2.1 Nauhoita IR-komento kaukosäätimille, sivu 36 tai
1.

Valitse

2.

Nimeä kaukosäädin

3.

Valitse:
●
●

-painike (Lisää IR-kaukosäädin). Katso kohta

kuvassa Kuva 5.10 Omat IR-kaukosäätimet.

Tallenna valitsemalla OK.
Peruuta valitsemalla Peruuta.
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5.4.2.4

Muokkaa, poista tai lisää IR-komentoja IR-kaukosäätimelle

1.

Avaa Pikavalikko-valikko.
Lisätietoja on kohdassa 5.1 Pikavalikko-valikko, sivu 23.

2.

Valitse

3.

Valitse Järjestelmä-välilehti.

4.

Valitse
-kohta (Omat IR-kaukosäätimet).
Näkyviin tulee omien kaukosäädinten asetussivu.

-kuvake (Lisäasetukset).

Kuva 5.11 Omat IR-kaukosäätimet
5.

Valitse yksi seuraavista toimista:
●
●
●

Muokkaa olemassa olevaa IR-komentoa
Poista olemassa oleva IR-komento
Lisää uusi IR-komento

5.4.2.4.1

Muokkaa olemassa olevaa IR-komentoa

1.

Valitse yksi olemassa olevista IR-ohjaimista. Katso kohta

2.

Valitse yksi olemassa olevista IR-komentojen nimistä. Katso kohta

3.

Valitse

4.

Voit tehdä seuraavat toiminnot:
●
●
●
●

kuvassa Kuva 5.11 Omat IR-kaukosäätimet.

-painike (Muokkaa valittua IR-komentoa). Katso kohta

kuvassa Kuva 5.11 Omat IR-kaukosäätimet.
kuvassa Kuva 5.10 Omat IR-kaukosäätimet.

Muuttaa nimeä
Muuttaa toistokertojen määrää
Kokeilla signaalia
Nauhoittaa signaalin
a.

Nauhoita signaali valitsemalla

b.

Seuraa näytön ohjeita.

-painike (Nauhoita).

Joitakin IR-komentoja varten toistot-arvo täytyy asettaa korkeammaksi (vakio on 3), jotta vastaanotin suorittaa
halutun komennon.
5.

Valitse:
●
●
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Tallenna valitsemalla OK.
Peruuta valitsemalla Peruuta.
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5.4.2.4.2

Poista olemassa oleva IR-komento

1.

Valitse yksi olemassa olevista IR-ohjaimista. Katso kohta

2.

Valitse yksi olemassa olevista IR-komentojen nimistä. Katso kohta

kuvassa Kuva 5.11 Omat IR-kaukosäätimet.

3.

Valitse

kuvassa Kuva 5.11 Omat IR-kaukosäätimet.

4.

Valitse:
●
●

kuvassa Kuva 5.11 Omat IR-kaukosäätimet.

-painike (Poista valittu IR-kaukosäädin). Katso kohta

Tallenna valitsemalla OK.
Peruuta valitsemalla Peruuta.

5.4.2.4.3

Lisää uusi IR-komento

Katso kohta 5.4.2.1 Nauhoita IR-komento kaukosäätimille, sivu 36 tai
1.

Valitse yksi olemassa olevista IR-ohjaimista. Katso kohta

2.

Valitse

3.

Aseta IR-komennon nimi

4.

Aseta toistot-arvo, vakio on 3.

-painike (Lisää IR-komento). Katso kohta

kuvassa Kuva 5.11 Omat IR-kaukosäätimet.
kuvassa Kuva 5.11 Omat IR-kaukosäätimet.

Joitakin IR-komentoja varten toistot-arvo täytyy asettaa korkeammaksi (vakio on 3), jotta vastaanotin suorittaa
halutun komennon.

5.

Nauhoita signaali valitsemalla

6.

Seuraa näytön ohjeita.

7.

Valitse:
●
●

-painike (Nauhoita).

Tallenna valitsemalla OK.
Peruuta valitsemalla Peruuta.

5.4.2.5

Tuo/vie kaukosäätimiä

1.

Avaa Pikavalikko-valikko.
Lisätietoja on kohdassa 5.1 Pikavalikko-valikko, sivu 23.

2.

Valitse

3.

Valitse Järjestelmä-välilehti.

4.

Valitse

-kuvake (Lisäasetukset).

-kohta (Omat IR-kaukosäätimet).

Communicator 5 Aloitusopas v.1.6.1 - fi-FI

5 Communicator 5 -ohjelmisto ja huoltaja

39

Näkyviin tulee omien kaukosäädinten asetussivu.

Kuva 5.12 Omat IR-kaukosäätimet

5.

Valitse

6.

Valitse Tuo/vie-painike.

7.

Seuraa näytön ohjeita.

5.4.3

-painike (Näytä lisää asetuksia).

Mobiilipuhelin/Bluetooth® kannettavissa tietokoneissa / tableteissa

Android 4.4 -käyttöjärjestelmän tukeman Beam-sovelluksen avulla voit yhdistää Communicator 5 -ohjelmiston matkapuhelimeesi
Bluetoothin avulla sekä lähettää ja vastaanottaa tekstiviestejä.

5.4.3.1

Matkapuhelimen yhdistäminen

Tee seuraavat toimenpiteet:
1.

Varmista, että Bluetooth® ja näkyvyys ovat päällä matkapuhelimessa.

2.

Avaa Pikavalikko-valikko.
Lisätietoja on kohdassa 5.1 Pikavalikko-valikko, sivu 23.

3.

Valitse

4.

Valitse Sovellukset-välilehti.
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-kuvake (Lisäasetukset).
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5.

Valitse

-painike (Matkapuhelin).

Kuva 5.13 Matkapuhelinasetukset
6.

Tobii Dynavox Beam -sovelluksen lataaminen ja asentaminen puhelimeen

7.

Käynnistä Tobii Dynavox Beam -sovellus puhelimessasi.

8.

Valitse puhelimesi Tobii Dynavox Beam -sovelluksessa Yhdistä puhelin.

9.

Käynnistä Bluetooth kannettavassa tietokoneessasi / tabletissasi.

10. Liitä kannettava tietokone / tabletti ja puhelin pariksi Windowsin Bluetooth-laitteiden hallinta -toiminnon kautta.
11. Valitse puhelimesi luettelosta pariksi liittämisen jälkeen.

Kuva 5.14 Puhelimen yhdistäminen
12. Valitse Yhdistä-painike.
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13. Valitse OK-painike, kun valintaruudussa ilmoitetaan puhelimen olevan yhdistetty Communicator 5-laitteeseen.

5.4.3.2

Matkapuhelimen yhteyden poisto

1.

Avaa Pikavalikko-valikko.
Lisätietoja on kohdassa 5.1 Pikavalikko-valikko, sivu 23.

2.

Valitse

3.

Valitse Sovellukset-välilehti.

4.

Valitse

-kuvake (Lisäasetukset).

-painike (Matkapuhelin).

Kuva 5.15 Matkapuhelinasetukset
Katkaise matkapuhelimen ja Communicator 5-laitteen välinen yhteys valitsemalla Katkaise yhteys -painike.

5.4.3.3
1.

42

Matkapuhelimen yhdistäminen uudelleen
Varmista, että Bluetooth® ja näkyvyys ovat päällä matkapuhelimessa.
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2.

Varmista, että Bluetooth® ja näkyvyys ovat päällä kannettavassa tietokoneessa / tabletissa.

3.

Avaa Pikavalikko-valikko.
Lisätietoja on kohdassa 5.1 Pikavalikko-valikko, sivu 23.

4.

Valitse

5.

Valitse Sovellukset-välilehti.

6.

Valitse

-kuvake (Lisäasetukset).

-painike (Matkapuhelin).

Kuva 5.16 Matkapuhelinasetukset
Yhdistä matkapuhelin uudelleen Communicator 5-laitteeseen valitsemalla Yhdistä uudelleen -painike.

5.4.4

Matkapuhelinpalvelut/Bluetooth® I-Series- ja I-Series+-laitteissa

I-Series- ja I-Series+-laitteissa, joissa on sisäänrakennettu Bluetooth, Bluetoothia voidaan käyttää puheluiden soittamiseen ja
tekstiviestien lähettämiseen.

5.4.4.1

Matkapuhelinpalvelut Bluetoothin kautta®

5.4.4.1.1

Matkapuhelimen yhdistäminen

Tee seuraavat toimenpiteet:
1.

Varmista, että Bluetooth® ja näkyvyys ovat päällä matkapuhelimessa.

2.

Avaa Pikavalikko-valikko.
Lisätietoja on kohdassa 5.1 Pikavalikko-valikko, sivu 23.

3.

Valitse

4.

Valitse Sovellukset-välilehti.

-kuvake (Lisäasetukset).

Communicator 5 Aloitusopas v.1.6.1 - fi-FI

5 Communicator 5 -ohjelmisto ja huoltaja

43

5.

Valitse

-painike (Matkapuhelin).

Kuva 5.17 Matkapuhelinasetukset

6.

Varmista, että Bluetooth® on käytössä Yleiset-välilehdellä. Katso kohta

.

Jos ei, valitse Avaa hallintakeskus... -painike ja katso kohtaa
muokataksesi asetuksia I-Series hallintakeskuksessa. Lisätietoja I-Series hallintakeskuksesta löydät I-Series-käyttöohjeesta.
7.

Valitse Yhdistä matkapuhelimeen... -painike. Katso kohta

.

Kuva 5.18 Yhdistä matkapuhelimeen

8.

Valitse yhdistettävä matkapuhelin listasta, katso kohta

, ja paina Yhdistä-painiketta, katso kohta

Jos puhelinta ei ole listassa, katso tämän ohjeen kohta 1 ja valitse sitten Etsi-painike. Katso kohta
uudelleen.

.
ja hae puhelin

Matkapuhelimessa ja Communicatorin ponnahdusikkunassa on tarkistettava ja hyväksyttävä liittämiskoodi valitsemalla molemmissa OK.
Matkapuhelimessa täytyy hyväksyä I-Series -laitteen pyyntö yhdistää viesteihisi.
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9.

Varmista, että valittu matkapuhelin näkyy Yleiset-välilehdellä Yhteyden tila -kohdassa, katso kohta

10. Lopeta valitsemalla OK-painike, katso kohta
5.4.4.1.2

.

.

Yhdistä uudelleen matkapuhelimeen

Tee seuraavat toimenpiteet:
1.

Varmista, että Bluetooth®-näkyvyys on päällä matkapuhelimessa.

2.

Avaa Pikavalikko-valikko.
Lisätietoja on kohdassa 5.1 Pikavalikko-valikko, sivu 23.

3.

Valitse

4.

Valitse Sovellukset-välilehti.

5.

Valitse

-kuvake (Lisäasetukset).

-painike (Matkapuhelin).
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6.

Valitse Yhdistä uudelleen -painike, katso kohta

Kuva 5.19 Yhdistä uudelleen matkapuhelimeen
5.4.4.1.3

Matkapuhelimen yhteyden poisto

Tee seuraavat toimenpiteet:
1.

Avaa Pikavalikko-valikko.
Lisätietoja on kohdassa 5.1 Pikavalikko-valikko, sivu 23.

2.

Valitse

3.

Valitse Sovellukset-välilehti.

4.

Valitse

5.

Valitse Unohda puhelin -painike Yleiset-välilehdellä, katso kohta

-kuvake (Lisäasetukset).

-painike (Matkapuhelin).
.

Kuva 5.20 Matkapuhelimen yhteyden poisto
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5.4.4.2

Matkapuhelinasetukset / Yleiset Bluetooth®-asetukset

5.4.4.2.1

Puheluasetukset

Muokkaa puheluasetuksia seuraavalla tavalla:
1.

Avaa Pikavalikko-valikko.
Lisätietoja on kohdassa 5.1 Pikavalikko-valikko, sivu 23.

2.

Valitse

3.

Valitse Sovellukset-välilehti.

4.

Valitse

5.

Valitse Puhelut-välilehti.

5.4.4.2.2

-kuvake (Lisäasetukset).

-painike (Matkapuhelin).

Viestiasetukset

Muokkaa viestiasetuksia seuraavalla tavalla:
1.

Avaa Pikavalikko-valikko.
Lisätietoja on kohdassa 5.1 Pikavalikko-valikko, sivu 23.

2.

Valitse

3.

Valitse Sovellukset-välilehti.

4.

Valitse

5.

Valitse Viesti-välilehti.

5.4.4.2.3

-kuvake (Lisäasetukset).

-painike (Matkapuhelin).

Viestinnän kirjaaminen lokiin

Jos haluat tallentaa matkapuhelimella suoritetun viestinnän lokiin, toimi seuraavalla tavalla:
1.

Avaa Pikavalikko-valikko.
Lisätietoja on kohdassa 5.1 Pikavalikko-valikko, sivu 23.

2.

Valitse

3.

Valitse Sovellukset-välilehti.

4.

Valitse

5.

Valitse Tuki-välilehti.

-kuvake (Lisäasetukset).

-painike (Matkapuhelin).
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5.4.5

Omat fraasit

Omat fraasit -kohdassa voit hallita kaikkia fraaseja ja tallennettua puhehistoriaa.

Sivu on jaettu sarakkeisiin. Vasemmalla näkyvät fraasiluokat ja oikealla näkyvät jokaisen luokan fraasit.

5.4.5.1

Luokat

Valitse yksi vasemmalla olevista painikkeista:
●
●
●

48

Lisää — uusi luokka.
Muokkaa — nykyinen luokka.
Poista — luokka.
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5.4.5.2

Fraasit

Valitse yksi oikealla olevista painikkeista:
●
●
●

Lisää — uusi fraasi.
Muokkaa — nykyinen fraasi.
Poista — fraasi.

Oikealla olevasta Yleisyys-sarakkeesta näet, kuinka usein fraasia on käytetty.
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5.4.5.3

Nauhoita puhehistoria

Nauhoita puhehistoria — ota käyttöön valitsemalla valintaruutu. Nauhoita ja tallenna keskustelusi, jotta voit helposti ja nopeasti käyttää aiemmin puhuttuja sanoja ja lauseita.

5.5
5.5.1

Sivustojen varmuuskopiointi, tuonti ja vienti
Sivustojen ja muiden tietojen varmuuskopiointi

Muokattujen sivustojen ja käyttäjätietojen (yhteystiedot, fraasit, asetukset jne.) varmuuskopioiminen on erittäin tärkeää.
Muista ottaa varmuuskopio säännöllisesti ja aina, kun teet merkittäviä muutoksia käyttäjän sivustoihin. Näin voit säästää aikaa
ja säilyttää käyttäjän henkilökohtaiset sivut, jos ne on asennettava uudelleen.
Varmuuskopion tekeminen
1.

Avaa Pikavalikko-valikko.
Lisätietoja on kohdassa 5.1 Pikavalikko-valikko, sivu 23.

2.

Valitse

3.

Valitse Käyttäjäasetukset-välilehti.

4.

Valitse

50

-kuvake (Lisäasetukset).

-painike (Tuo/vie). Avustaja aukeaa.
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5.

Valitse Vie valitut asetukset ja tiedot.

6.

Valitse Seuraava.

7.

Valitse Normaali vienti.
Normaali vienti on yleensä riittävä ja se kerää käyttäjän kaikki sivustot, asetukset, nauhoitetut äänet, fraasit, yhteystiedot,
sanakirjat ja kielioppiasetukset.

8.

Valitse Seuraava.

9.

Nimeä arkisto – yleensä nimi on käyttäjän nimi.

10. On tärkeää valita, mihin varmuuskopio tallennetaan. On suositeltavaa tallentaa varmuuskopio toiseen tietokoneeseen, ulkoiseen USB-muistilaitteeseen tai CD-levylle. Näin varmuuskopio on turvallisessa paikassa ja valmiina tuotavaksi, jos tarpeen.

5.5.2

Sivustojen ja muiden tietojen vienti

Jos haluat viedä käyttäjän sivut ja asetukset käytettäväksi toisessa tietokoneessa tai kommunikaatiolaitteessa, noudata vaiheita
kohdassa 5.5.1 Sivustojen ja muiden tietojen varmuuskopiointi, sivu 50.
Muista tallentaa varmuuskopio USB-tikulle.

5.5.3

Sivustojen ja muiden tietojen tuonti

Varmuuskopion tuominen
1.

Avaa Pikavalikko-valikko.
Lisätietoja on kohdassa 5.1 Pikavalikko-valikko, sivu 23.

2.

Valitse

3.

Valitse Käyttäjäasetukset-välilehti.

4.

Valitse

-kuvake (Lisäasetukset).

-painike (Tuo/vie). Avustaja aukeaa.
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5.

Valitse Tuo valitut asetukset ja tiedot.

6.

Selaa tuotavien tiedostojen sijaintiin.
Ne voivat olla esimerkiksi CD-levyllä tai muistilaitteessa, johon olet tallentanut ne siirtoa varten.

7.

Valitse Täysi tuonti.

8.

Voit nyt päättää, ketä käyttäjää sivustot ja asetukset koskevat:
●
●

9.
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olemassa olevaa käyttäjää
uutta käyttäjää

Voit tarvittaessa muuttaa käyttäjiä myöhemmin.
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6

Muokkaa painiketta

Voit nopeasti muuttaa yhden painikkeen sisältöä painikkeenmuokkaustyökalulla. Jos haluat muuttaa useita painikkeita tai käyttää
edistyneitä muokkausominaisuuksia, käytä muokkausnäkymää. Lisätietoja on kohdassa 7 Muokkaustila, sivu 59.
Muuta sivun painiketta seuraavalla tavalla:
1.

Avaa Pikavalikko-valikko.
Lisätietoja on kohdassa 5.1 Pikavalikko-valikko, sivu 23.

2.

Valitse

-painike (Muokkaa painiketta).

Kaikkien niiden painikkeiden, joita on mahdollista muokata, ympärille lisätään punainen kehys
3.

Valitse muokattava painike.
Painikkeenmuokkaustyökalu aukeaa:

4.

Voit tehdä Teksti & kuva -välilehdellä seuraavat asiat:

.

●

Muuttaa/lisätä painikkeen tekstiä.

●

Lisää talletettu viesti valitsemalla
55.
Hakea kuvia.

-painike (talletettu viesti). Lisätietoja on kohdassa 6.1 Talletetut viestit, sivu

–

Ottaa valokuvan valitsemalla

-painike (Ota kuva).

–

Hakea kuvaa valitsemalla

–

Poistaa kuvan valitsemalla

●
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5.

Voit tehdä Ääni-välilehdellä seuraavat asiat:

Äänityypin määrittäminen.
●

●

●

Synteettinen puhe
–

Muuta ääntämistä valitsemalla

–

Kuuntele ääni valitsemalla

-painike (Kuuntele).

Nauhoitettu ääni
–

Nauhoita ääni valitsemalla

–

Kuuntele nauhoitettu ääni valitsemalla

-painike (Nauhoita ääni).
-painike (Kuuntele).

Äänitiedosto
–

●

-painike (Vaihtoehtoiset ääntämiset).

Etsi haluamasi ääni valitsemalla

-painike (Selaa ääniä).

Ei ääntä painikkeessa
–

Jos haluat, että painikkeessa ei ole ääntä, valitse Ei ääntä painikkeessa -vaihtoehto.

Tekstin puhumisasetusten määrittäminen
●
●
6.

Puhu painikkeessa oleva teksti valitsemalla Puhu teksti painikkeesta -vaihtoehto.
Valitse Puhu teksti -vaihtoehto ja kirjoita teksti, joka puhutaan, kun painike valitaan.

Voit tehdä Linkki-välilehdellä seuraavat asiat:

●

Ei linkkiä
–

54

Jos valinnan jälkeen on jäätävä samalle sivulle / samaan sivustoon, valitse Ei linkkiä -vaihtoehto.
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●

Takaisin
–

●

Jos painikkeen valinnan jälkeen palataan edelliselle sivulle / edelliseen sivustoon, valitse Takaisin-vaihtoehto.

Siirry sivulle
–

●

Jos haluat siirtyä toiselle saman sivuston sivulle, valitse Siirry sivulle -vaihtoehto ja sivu, jolle siirrytään.

Siirry sivustolle
–

●

Jos haluat siirtyä uudelle sivustolle, valitse Siirry sivustolle -vaihtoehto ja valitse
selaamalla).

Muu
–

6.1

-painike (Etsi sivusto

Jos haluat nähdä lisää linkitysvaihtoehtoja, valitse Muu-vaihtoehto ja valitse pudotusvalikosta haluamasi
toiminto.

Talletetut viestit

Talletetut viestit -toiminnon avulla käyttäjä voi tuoda omia äänitettyjä viestejään/fraasejaan. myTobiiDynavox.com-sivulla on toiminto, jonka avulla voit äänittää ja tallentaa viestejä/fraaseja omalla äänelläsi, viedä talletetut viestit sekä tuoda niitä
Communicator 5-laitteeseen.

6.1.1

Talletettujen viestien tuominen

Tuo talletetut viestit Communicator 5-laitteeseen seuraavasti:
1.

Avaa Pikavalikko-valikko.
Lisätietoja on kohdassa 5.1 Pikavalikko-valikko, sivu 23.

2.

Valitse

3.

Valitse Ääni-välilehti.

4.

Valitse

5.

Valitse Uusi... -painike

6.

Varmista, että Tuo talletettujen viestien pakattu tiedosto -vaihtoehto on valittu.

-kuvake (Lisäasetukset).

Äänikirjastot.
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Valitse Seuraava >> -painike.
7.

Nimeä uusi äänikirjasto.

8.

Selaa tuotava tiedosto.

9.

Lisää tuodut viestit suoraan Omat fraasit -valikkoon valitsemalla Lisää viestit Omat fraasit -valikkoon -valintaruutu.

10. Valitse Seuraava >> -painike.
11. Kun tuonti on valmis, valitse Valmis-painike.

56
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12. Tuotu äänikirjasto näkyy luettelossa.

13. Valitse OK ja Lisäasetukset.

6.1.2

Talletetun viestin lisääminen

1.

Siirry sivujoukkoon, jota haluat muokata.

2.

Avaa Pikavalikko-valikko.
Lisätietoja on kohdassa 5.1 Pikavalikko-valikko, sivu 23.

3.

Valitse

-painike (Muokkaa painiketta).

Kaikkien niiden painikkeiden, joita on mahdollista muokata, ympärille lisätään punainen kehys
4.

.

Valitse muokattava painike.
Painikkeenmuokkaustyökalu aukeaa:

Kuva 6.1 Olemassa oleva painike

Kuva 6.2 Uusi painike
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5.

Kirjoita painikkeen Painikkeen teksti -kentässä näkyvä teksti.

6.

Valitse

7.

Valitse viesti luettelosta. Luettelo suodatetaan Painikkeen teksti -ruutuun kirjoitetun tekstin mukaan.

8.

Valitse Lisää-painike.

9.

Valitse tarvittaessa viestiin liitettävä symboli.

-painike (Talletetut viestit).

10. Valitse:
●
●
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OK ja Jatka, jos haluat tallentaa painikkeen ja valita uuden muokattavan painikkeen
OK ja Sulje, jos haluat lopettaa toiminnon
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7

Muokkaustila

Muokkaustila on ohjelman suunnittelutila, joka mahdollistaa valmiiden painikkeiden ja sivujen muokkaamisen sekä uusien sivujen luomisen. Painikkeet eivät ole toimi tai tuota ääntä, kun niitä painetaan. Voit muokata kaikkia asetuksia tässä tilassa.
Siirry muokkaustilaan seuraavalla tavalla:
Siirry valikkoon Pikavalikko, katso kohtaa 5.1 Pikavalikko-valikko, sivu 23 , ja valitse
Paina näppäimistöllä yhtä aikaa näppäimiä Shift+F5.

●
●

(Muokkaa sivustoa) -painike.

Kuva 7.1 Muokkaustila
1.

Työalue tai muokkausikkuna: Alue, jossa sivuja suunnitellaan/muokataan.

2.

Muokkaustyökalut: Työkalut, jotka tekevät sivun suunnittelemista helppoa – lisää painikkeita, linkkejä, tekstiä, kuvia, jne.

3.

Sivulista: Esikatselunäkymä kaikista sivuston sivuista. Voit muokata sivun asetuksia napsauttamalla hiiren oikeaa
painiketta.

4.

Painikeaihiot: Luettelo hyödyllisistä valmiista painikeaihioista.

5.

Ruudukkotyökalu: Voit käyttää sivulla automaattista painikkeiden ruudukkoasettelua.

6.

Painikkeen ulkoasuasetukset: Voit muokata painikkeen ulkoasua – muotoa, väriä, reunoja, jne.

7.

Valikkorivi: Asetukset ja työkalut löytyvät näistä valikoista.

Saat lisätietoja muokkaustilasta omien sivustojen tekemistä käsittelevästä ohjeesta (Making Your Own Page Sets) osoitteesta
www.TobiiDynavox.com tai www.myTobiiDynavox.com.

7.1

Painikkeen muokkaaminen muokkaustilassa

1.

Varmista, että olet muokkaustilassa.

2.

Valitse painike, jota haluat muokata.

3.

Teksti-, kuva- tai äänityökalu.

Valitse
●

(Lisää teksti) -työkalu, jos haluat muuttaa tekstiä

●

(Lisää kuvia) -työkalu, jos haluat vaihtaa kuvaa.

●

Äänityökalu äänen muuttamiseksi
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●

4.

Painikkeen sisällön muutostyökalu
Voit muokata painikkeen tekstiä, merkkiä tai kuvaa ja mitä painike ”sanoo”, kun sitä painetaan – kaikkia samasta paikasta.

Muista tarkistaa, mikä työkalu on valittuna, kun muokkaat painikkeita. Painikkeen valitsemiseen tarvitset valintatyökalua
(Valitse) ja tekstin kirjoittamiseen tarvitset tekstityökalua

7.2

(Lisää teksti).

Uuden sivun luominen ja painikkeiden lisääminen

7.2.1

Uuden sivuston luonti

Uuden sivuston luominen
1.

Avaa Pikavalikko-valikko.
Lisätietoja on kohdassa 5.1 Pikavalikko-valikko, sivu 23.

2.

Avaa Uusi sivusto -valintaikkuna valitsemalla

-painike (Luo uusi sivusto).

Kuva 7.2 Uusi sivu -valintaikkuna
3.

Valitse yksi seuraavista:
●

●

7.2.2

Luo...
–

Sivusto

–

Sivusto paperille

Avaa...
–

Äskettäin käytetyt

–

Minun sivustoni

–

Mallisivustot

–

Selaa...

Painikkeiden luominen

Uusi sivusto -valintaikkunassa käyttäjä voi valita luotavaksi ruudukko- tai vapaapiirtosivun näyttöä tai tulostusta varten.

1.
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Omien painikkeiden piirtäminen: Valitse
-työkalu (Lisää painike) ja lisää painikkeita sivulle vetämällä hiirtä viistosti ylävasemmalta alaoikealle.
Voit siirtää painikkeita ja muokata niiden kokoa ja muotoa painamalla ja vetämällä.
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Tämä on mahdollista vain vapaapiirtosivuilla. Ruudukkosivuilla painikkeet asettuvat rivi-/sarakemäärän
mukaisesti.

2.

Painikeruudukon luominen: Valitse tyhjällä sivulla Käytä ruudukkoa -työkalu. Voit lisätä tai poistaa rivejä tai sarakkeita viereisten kuvakkeiden avulla.

3.

7.2.3

Voit muokata painikkeiden kokoa ja vaihtaa paikkaa painamalla ja vetämällä.
Muista, että voit myös kopioida painikkeita olemassa olevilta sivuilta ja liittää niitä omalle sivullesi.

Kuvien/merkkien, tekstin tai äänen lisääminen

Valitse painike käyttämällä valintatyökalua
●
●

ja valitse sitten jokin seuraavista:

Lisää teksti.
Haku ja kuvan/merkin lisäystyökalu

.

Kuvan muokkaustyökalu.
●

Painikkeeseen voi lisätä useamman kuin yhden elementin työkalulla

●

Voit myös käyttää äänien/viestin lisäasetuksia työkalulla
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7.2.4

Kuvan muokkaustyökalu

Kuvan muokkaustyökalulla on mahdollista tehdä muutoksia merkkiin/kuvaan, esimerkiksi piirtää, muuttaa värejä, kiertää, jne.

7.2.5

Painikkeet – Perusteet

Voit vaihtaa muun muassa painikkeen väriä ja reunan leveyttä ja muotoa muokkauskuvakkeiden avulla.

●
●

Jos haluat vaihtaa painikkeen kokoa, valitse painike ja vedä sen reunaa halutun kokoiseksi.
Siirrä painikkeita vetämällä haluamaasi painiketta ruudukkosivulla uuteen sijaintiin. Se vaihtaa paikkaa automaattisesti uudessa paikassa sijainneen painikkeen kanssa. Jos ruudukko ei ole käytössä, voit siirtää painikkeita vapaasti, mutta ne eivät vaihda paikkaa automaattisesti.

●

Voit tehdä painikkeista minkä muotoisia tahansa käyttämällä polygonityökalua
. Valitse työkalu ja tee painikkeesta
haluamasi muotoinen lisäämällä kulmia.
Saatat haluta piilottaa painikkeita (ennemmin kuin poistaa niitä) tai tehdä niistä ei-valittavia painikkeita (jotta näkyvää painiketta ei voi käyttää). Ei-valittavia painikkeita ei myöskään skannata. Napsauta painiketta oikealla näppäimellä ja
valitse Painike ja sitten Piilotettu tai Ei valittavissa.

●

●

7.2.6

Staattinen teksti ja
staattiset kuvat ovat painikkeita, jotka ovat automaattisesti ei-valittavia. Niitä voidaan
käyttää ohjeina tai koristelussa.

Uuden sivun lisääminen sivustoon

Uuden sivun voi lisätä sivustoon kahdella tavalla.
●
●

7.2.7

Valitse näytön yläosan valikoista Sivu ja sitten Uusi sivu.
Voit myös napsauttaa olemassa olevan sivun Sivulistaa oikealla painikkeella ja valita Uusi sivu. Sivuja voidaan myös
monistaa tai poistaa tätä kautta.

Sivuston tallentaminen

Valitse Tiedosto ja sitten Tallenna. Jos kyseessä on uusi sivusto, sinua pyydetään nimeämään se. Tallenna sivusto aina oikean käyttäjän Minun sivustoni -kansioon. Oletusarvoisesti käyttäjänimi on Vieras, jos et ole lisännyt useita käyttäjiä.

7.3

Viesti-ikkuna

Käyttäjä voi yhdistää useita merkkejä tai sanoja lauseiksi viesti-ikkunassa. Viesti-ikkuna voi sisältää sekä teksti- että merkkiviestejä (tai molempia).
Viesti-ikkuna voidaan luoda kahdella tavalla:
●
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Käyttämällä sivun ominaisuuksia.
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●

7.3.1

Luomalla viesti-ikkunan painike.

Sivun ominaisuuksien käyttäminen

1.

Avaa sivu, johon haluat lisätä viesti-ikkunan.

2.

Valitse Sivu.

3.

Valitse Sivun ominaisuudet.

4.

Valitse Sisältö-välilehti.

5.

Valitse valintaruutu Näytä viesti-ikkuna -kohdan vierestä.

Tällä välilehdellä on muitakin viesti-ikkunaa koskevia hyödyllisiä asetuksia:
●
●
●
●
●

7.3.2

Sijainti (joko sivun ylä tai alaosa)
Koko
Viesti-ikkunan toiminnot
Viesti-ikkunan kuvien tai merkkien koko
Valinta, koskevatko asetukset jokaista sivuston sivua

Viesti-ikkunan painikkeen luominen

1.

Avaa sivu, johon haluat lisätä viesti-ikkunan.

2.

Lisää painike

3.

Painikeaihiot-välilehden Viesti-ikkuna-osiosta löydät valmiita painikeaihioita.

4.

Napsauta painiketta.

-työkalulla (Lisää painike). Voit valita sen koon, muodon ja sijainnin vapaasti.
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5.

Valitse aihioluettelosta haluamasi vaihtoehto – joko Teksti ja symbolit -viesti-ikkuna tai vain Teksti-viesti-ikkuna.

Painike nimetään automaattisesti, ja pieni hammaspyörä ilmestyy sen vasempaan yläkulmaan osoittamaan, että painike on viestiikkuna.

7.3.3

Toiminnan lisääminen

Kun olet luonut viesti-ikkunan, varmista, että sivun painikkeet osaavat "puhua" viesti-ikkunalle. Valitse kaikki tekstiä tai merkkejä
sisältävät painikkeet, joiden haluat lähettävän tietoja viesti-ikkunaan. Kätevintä on valita useita painikkeita samalla kertaa (käyttämällä Windowsin tavallisia hiiritoimintoja ja näppäinoikoteitä).
Painikeaihiot-välilehden Kirjoita-osiossa on kaksi valmista painikeaihioita. Valitse Kirjoita painikkeen teksti. Voit testata
toimiiko painikkeen toiminto painamalla F5 (siirryt ajotilaan) ja napsauttamalla painiketta.
Palaa muokkaustilaan seuraavalla tavalla:
1.

Avaa Pikavalikko-valikko.
Lisätietoja on kohdassa 5.1 Pikavalikko-valikko, sivu 23.

2.

Valitse

7.3.4

-painike (Muokkaa sivustoa).

Toisen viestin lähettäminen viesti-ikkunaan

Viesti-ikkuna voidaan myös määrittää kirjoittamaan tai sanomaan jotain muuta kuin mitä painikkeessa näkyy tai siihen on kirjoitettu. Sinun ei edes tarvitse kirjoittaa mitään tekstiä painikkeeseen.
Viesti-ikkunaan lähetettävän tekstin vaihtaminen:
1.

Napsauta painiketta, jonka viestiä haluat vaihtaa.

2.

Valitse

3.

Avaa Kirjoita-painikkeen toimintoikkuna valitsemalla Ominaisuudet-kohta.
Tähän ikkunaan voit kirjoittaa vaihtoehtoisen tekstin, joka lähetetään viesti-ikkunaan.

4.

Puhuttavan sisällön vaihtaminen: Valitse painike ja käytä äänityökalua. Tämä toimenpide muuttaa sen, mitä painikkeen aktivoinnin yhteydessä kuuluu. Viesti-ikkunan sanomisen muuttaminen: Valitse painike, siirry Kirjoita-toiminnon ominaisuuksiin ja valitse sopiva vaihtoehto kohdassa ”Sisältöä luettaessa”.

7.3.5

-työkalu (Älypainiketyypit ja toiminnot).

Viesti-ikkunan sisällön muokkaaminen... ja paljon muuta.

Voit luoda painikkeita, jotka poistavat, puhuvat, liikuttavat osoitinta viestin sisällä, jne.:
1.
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Uuden painikkeen luominen
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2.

Napsauta uutta painiketta hiiren oikealla painikkeella.

3.

Valitse Painikkeen toiminnot.

4.

Valitse Viesti-ikkuna-välilehti.
Välilehdellä on luettelo toiminnoista, jotka voit lisätä painikkeeseen. Kokeile näitä tehokkaita vaihtoehtoja, jotta näet, mitä
ne tekevät.

5.

Kun valitset toiminnot, näet sen kuvauksen.

6.

Valitse Lisää.

7.4

Siirtyminen ja sivujen linkittäminen

Jos sivustossa on enemmän kuin yksi sivu ja käyttäjän on tarkoitus siirtyä sivulta toiselle, joistakin painikkeista on tehtävä linkkipainikkeita. Esimerkiksi painike "Ruoka" voi toimia linkkinä sivulle, josta löytyvät kaikki käyttäjän lempiruoat.

7.4.1
1.

Linkkipainikkeen luominen
Luo kaikki linkitettävät sivut, ennen kuin aloitat linkkien lisäämisen painikkeisiin.

Uusia sivuja voidaan lisätä napsauttamalla hiiren oikeaa painiketta jonkin Sivulistassa näkyvän sivun kohdalla ja valitsemalla Uusi sivu.
2.

Valitse painike, johon haluat lisätä linkin.

3.

Valitse

-työkalu (Lisää linkkejä) tai napsauta painiketta hiiren oikealla painikkeella.
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4.

Valitse Painikkeen toiminnot.

5.

Valitse Sekalainen-välilehti.

6.

Valitse Siirry-vaihtoehto.

7.

Valitse Valitse...-painike.
Jos valitset Valitse...-painikkeen, näyttöön avautuu ikkuna, joka luettelee kaikki kyseisen sivuston sivut, joista voit valita.

Muista, että joitakin yleisiä linkkejä varten on saatavilla painikeaihioita – tutustu muokkausikkunan vasemmalla puolella olevaan luetteloon.

7.4.2

Linkittämisen periaatteet

Linkkipainikkeiden sijoittaminen samaan paikkaan jokaisella sivulla auttaa käyttäjää hahmottamaan, missä navigointipainikkeet sijaitsevat. Linkkipainikkeet kannattaa sijoittaa sivun laidalle, jos käyttäjä saattaisi vahingossa painaa niitä, tai helposti käytettävään
paikkaan, jos käyttäjä haluaa siirtyä usein sivulta toiselle.
Linkkipainikkeiden ulkoasu on vapaasti valittavissa, mutta voi olla hyödyllistä lisätä niihin jokin kuva tai tekstiä, joka osoittaa seuraavan sivun sisällön. Tämä voidaan tehdä myös värikoodien avulla – esimerkiksi sininen linkkipainike voi viedä sivulle, jolla on
sininen tausta, jne.
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7.4.3

Linkittäminen muille sivustoille

Voit luoda linkin toiseen sivustoon, sen sijaan, että linkittäisit toiselle sivulle samassa sivustossa. Käyttäjän kotisivulla voi esimerkiksi olla linkit kommunikaatiosivustoon, pelisivustoon, kauko-ohjaimeen, jne.
Tee mille tahansa linkille seuraavasti:
1.

Valitse painike, johon haluat lisätä linkin.

2.

Valitse

3.

Valitse Siirry sivustolle.

4.

Valitse Selaa ja etsi sivusto, johon haluat luoda linkin.

5.

Valitse yksi valmiista sivustoista tai itse tekemäsi sivusto.
Omat sivustosi sijaitsevat yleensä Minun sivustoni -kansiossa.

7.4.4

-työkalu (Lisää linkkejä).

Sivun avaus- ja sulkutoiminnot

Saatat haluta asettaa sivulle toiminnon, joka tapahtuu sivun avaamisen tai sulkemisen yhteydessä. Voit esimerkiksi pysäyttää minkä tahansa toistettavan äänen, kun käyttäjä poistuu avoinna olevalta sivulta.
1.

Napsauta muokkausikkunan vasemmalla puolella olevaa sivulistaa hiiren oikealla painikkeella.

2.

Valitse Sivun toiminnot.

3.

Valitse
●
●

Sivun avaustoiminnot
Sivun sulkutoiminnot

Tässä esimerkissä
4.

Valitse Sivun sulkutoiminnot.

5.

Valitse Ääni-välilehti.
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6.

Valitse Lopeta toisto.

7.

Valitse Lisää.
Joka kerta kun sivu suljetaan (kun painike linkittää pois avoimelta sivulta) kaikkien äänien toisto pysäytetään.

8.

Valitse OK.

7.4.5

Sivuston avaus- ja sulkutoiminnot

Kuten kohdassa 7.4.4 Sivun avaus- ja sulkutoiminnot, sivu 67, voit asettaa toiminnon, joka tapahtuu, kun uusi sivusto avataan
tai edellinen suljetaan. Voit esimerkiksi tyhjentää kaikki poistetut viestit aina kun käyttäjä sulkee tekstiviestisivuston.
1.

Valitse Tiedosto.

2.

Valitse Sivuston toiminnot.

3.

Valitse
●
●

Sivuston avaustoiminnot
Sivuston sulkutoiminnot

Tässä esimerkissä
4.

Valitse Sivun sulkutoiminnot.

5.

Valitse Matkapuhelin-välilehti.

6.

Valitse Tyhjennä poistetut viesti.

7.

Valitse Lisää.

8.

Valitse OK.

7.5

Painikkeen toiminto, älypainikkeet ja painikeaihiot

Saat täyden hyödyn Communicator 5 -ohjelmistosta, kun tiedät millaisia painikkeita on olemassa ja miten painikkeita luodaan ja
muokataan. Kun olet luonut uuden painikkeen, lue tästä osiosta, miten saat sen TEKEMÄÄN asioita.

7.5.1

Painikkeen toiminnot

Kun haluat saada painikkeen tekemään mitä tahansa, kuten kirjoittamaan tai puhumaan viestin, siirtymään toiselle sivulle, käynnistämään toisen ohjelman – tai paljon muuta – voit tehdä sen lisäämällä painikkeeseen toiminnon.
1.

Napsauta painiketta hiiren oikealla painikkeella.

2.

Valitse Painikkeen toiminnot -vaihtoehto. Näyttöön avautuva ikkuna luettelee kaikki käytettävissä olevat toiminnot. Tutustu ikkunan välilehtiin ja erilaisiin toimintoihin, joita painikkeeseen voi lisätä.
Painike voi esimerkiksi hiljentää tietokoneen äänenvoimakkuutta.

3.

Valitse Musiikkisoitin-välilehti.
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4.

Valitse Äänenvoimakkuus.
Toiminnon kuvaus näkyy oikealla.

5.

Valitse Lisää.
Näyttöön avautuu ikkuna, jossa voit määrittää, kuinka paljon äänenvoimakkuutta hiljennetään tai lisätään.

Voit lisätä useita toimintoja yhteen painikkeeseen sekä määrittää, missä järjestyksessä ne tapahtuvat
käyttämällä nuolinäppäimiä Lisätyt toiminnot -ikkunassa.

7.5.2

Älypainikkeet

Älypainikkeet ovat painikkeita, jotka sisältävät esiohjelmoituja lisäominaisuuksia. Voit esimerkiksi luoda Löydä pari -peliin painikkeen, joka osaa tarkistaa, valittiinko kaksi samankaltaista painiketta peräkkäin.
Tämä voidaan tehdä käyttämällä valmiita älypainikkeita, joista yksi on "Löydä pari -kohde".
1.

Älypainikkeen luonti:
●

Napsauta painiketta hiiren oikealla painikkeella ja valitse Älypainiketyyppi.

●

Valitse ensin painike, sen jälkeen

-työkalu (Älypainiketyypit ja toiminnot) ja valitse lopuksi Muuta.

2.

Valitse Pelit-välilehti.

3.

Valitse Löydä pari.

4.

Valitse OK.
Painike on nyt älypainike – se sisältää paljon tietoa, mutta sen tekeminen on hyvin yksinkertaista!
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Tutustu ikkunan välilehtiin ja erilaisiin älypainikkeisiin, joita voit luoda.

7.5.3

Painikeaihiot

Osa yleisimmin käytetyistä painikkeen toiminnoista ja älypainikkeista on tehty valmiiksi ja ne ovat saatavilla Painikeaihiot-luettelossa.
Painikeaihioiden käyttäminen
1.

Valitse painike ja varmista, että valintatyökalu

2.

Tee Painikeaihiot-luettelossa seuraavat toimenpiteet:

on käytössä ennen painikkeen valitsemista.

Valitse haluamasi aihio. (Esimerkiksi Kirjoita painikkeen teksti, joka lähettää tekstin viesti-ikkunaan).
Monet painikeaihiot lisäävät painikkeeseen nimiön, joka osoittaa, minkä aihio on valittu.
3.

Jos haluat säätää painikkeen ominaisuuksia (kuten lähetetäänkö painikkeen teksti vai jokin muu viesti viesti-ikkunaan),
kaksoisnapsauta painiketta.

4.

Valitse käytössä oleva toiminto.

5.

Valitse Ominaisuudet.
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Jos valittavana on säädettäviä ominaisuuksia, näyttöön avautuu ikkuna, jossa voit tehdä lisävalintoja.

7.6

Hotspotien luominen

Hotspotit ovat painikkeita, joita luodaan valokuvassa kiinnostavan alueen ympärille. Painike muotoillaan valokuvan objektin muotoiseksi. Kun tällainen painike valitaan, se voi toistaa viestin. Tällä tavalla on helppo luoda interaktiivisia valokuvia, albumeja tai
satukirjoja.
1.

Luo uusi sivu ja valitse Vapaapiirtosivu ruutua varten.

2.

Valitse Sivu-, Sivun ominaisuudet- tai Tausta-välilehti.

3.

Etsi selaamalla valokuva, jota haluat käyttää. Kun olet valinnut valokuvan, siitä tulee tausta, johon voit asetta
painikkeita.

4.

Valitse polygonityökalu ja ”piirrä” valokuvan kiinnostavien kohtien ympärille painike. Napsauta useita kohtia jokaisen
objektin ympärillä, jotta teet painikkeesta haluamasi muotoisen. Tee muoto valmiiksi kaksoisnapsauttamalla.

5.

Jos haluat tehdä painikkeista läpinäkyviä ja nähdä valokuvan kohdan, siirry painikkeen ulkoasutyökaluun ja valitse
taustaväriksi läpinäkyvä. Voit muuttaa näillä työkaluilla myös reunan leveyttä ja väriä.

6.

Jos haluat lisätä painikkeeseen viestin, valitse ensin painike, johon haluat puhua viestin. Valitse sen jälkeen
Äänityökalu.

7.

Työkalussa voit valita synteettisen puheen, nauhoitetun äänen tai äänitiedoston. Siellä voit myös hallita nauhoitettujen äänten tiedostoja ja äänikehotteen asetuksia.
Jos valitset synteettisen puheen, painikkeeseen kirjoitettu teksti puhutaan. Voit myös antaa erilaisen viestin
valitsemalla Puhu teksti -vaihtoehdon ja kirjoittamalla oman viestin. Jos valitset nauhoitetun äänen, Tobii
Communicator etsii nauhoitettua ääntä, jonka nimi on sama kuin painikkeen teksti. Jos sopivaa nauhoitettua
ääntä ei löydy, tilalle voidaan määrittää synteettinen puhe valintaruudun valinnan mukaisesti.
Voit myös etsiä selaamalla äänitiedostoa, jonka haluaisit painikkeen toistavan.

8.

Luo toinen sivu siirtymällä kohtaan Sivu / Uusi sivu.

9.

Lisää erilainen valokuva taustaan toistamalla vaiheet 2 ja 3.

10. Lisää painikkeita, viesti ja ääni toistamalla vaiheet 4 - 7.
11. Lisää uusia sivuja sivustoon toistamalla vaihe 8.
12. Palaa ensimmäiselle sivulle ja luo painike, jossa on linkki toiselle sivulle. Tässä esimerkissä se on vihreä nuolen muotoinen painike, joka osoittaa, että se siirtyy uudelle sivulle.
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13. Valitse ensin uusi painike ja sen jälkeen Linkkityökalu / Siirry Sivu / Valitse. Valitse toinen sivu ja valitse OK. Luo toiselle
sivulle painike, joka palaa ensimmäiselle sivulle. Voit kopioida linkkipainikkeen ja liittää sen toiselle sivulle. Tällä kertaa painikkeessa on linkki ensimmäiselle sivulle.
Saat lisätietoja siirtymisestä ja sivujen linkittämisestä kohdasta 7.4 Siirtyminen ja sivujen linkittäminen, sivu 65.
14. Tallenna muutokset valitsemalla Tiedosto / Tallenna nimellä tai valitsemalla Tallenna-kuvake. Sinulta kysytään, haluatko tallentaa sivuston Minun sivustoni -kansioon. Jos tallennat sivustot sinne, ne näkyvät Tervetuloa-sivun Katsele
mallisivuja -välilehden Minun sivustoni -välilehdellä.
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