Ohjelmistoversio 1.4.5

Yleistä
DialoQ Talk on symbolipohjaiseen kommunikointiin suunniteltu apuvälineohjelmisto Windows ja Android
käyttöjärjestelmiin.
Tämä käyttöohje opastaa DialoQ Talkin käyttöönotossa ja esittelee ohjelmiston perustoiminnot. Käyttöohje
on suunnattu DialoQ Talk ohjelmiston käyttäjälle, terapeuteille sekä käyttäjän lähipiirille. Ohjeesta löytyy
neuvot asetusten säätämiseen, taulustojen lataamiseen sekä taulustojen muokkaamiseen.
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Ohjelman päävalikko

Käyttötila

Asetukset

Muokkaustila

Taulustojen hallinta

Ohjelmistoversio

DialoQ Talkin päävalikosta voit säätää ohjelmiston asetuksia, hallita kommunikointitaulustoja sekä avata
muokkaustilan ja muokata nykyistä taulustoa.
Päävalikon oikeassa alakulmassa näkyy käytössä oleva ohjelmistoversio.
Mikäli ohjelmistoon on saatavilla ohjelmistopäivitys tai muuta käyttäjän huomiota vaativia asioita, niin se
ilmaistaan ohjelman päävalikossa. Esimerkiksi ladattavissa oleva ohjelmistopäivitys näkyy seuraavasti:
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Asetukset
DialoQ Talkin asetukset avautuvat ohjelman päävalikosta. Asetusvalikon sisältö on
käyttöjärjestelmäriippuvainen eli esimerkiksi kaikkia Android-version asetuksia ei löydy Windows –
versiosta.

Käyttöohje

Sisäänrakennettu käyttöohje
DialoQ Talkissa on sisäänrakennettuna käyttöohje, jonka voi avata ohjelman työkalupalkilta ’Ohje’ –
painikkeesta.

Päivitykset
Ohjelmistopäivitykset ovat ladattavissa DialoQ Talkin asetusten kautta. Kun päivitys on saatavilla, se
ilmoitetaan asetuksissa seuraavasti:

Esimerkki saatavilla olevasta päivityksestä:
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Päivityksen sisällössä kuvataan mahdollisesti lisätyt ja muutetut ominaisuudet sekä tehdyt korjaukset.
Päivitystä ei ole pakko asentaa, mutta se on suositeltavaa.
Päivityksen asennus ei poista käyttäjän tietoja eikä tee muutoksia käyttäjän työtilaan.

Symbolikirjastot
DialoQ Talk sisältää seuraavat symbolikirjastot: Bliss-symbolit, Mulberry symbolit sekä Talkin omat
symbolit.
Käyttäjän on lisäksi mahdollista hankkia kaupallisia symboleita kuten PCS-symbolit.

Mikäli laitteessa on vähän tallennustilaa, ei käytetyt symbolikirjastot on mahdollista poistaa ja ladata
myöhemmin uudelleen.

Puhe
Puheäänen asetukset, Windows-versiossa valitse puheääneksi taivuttavan sisällön kanssa DialoQ Taivutin,
itse äänivalinta tehdään DialoQ Taivuttimen asetuksista.
Mikäli käytät Android-versiota tai et käytä taivuttavaa sisältöä Windows-laitteessasi valitse suoraan ääneksi
haluttu puheääni. Android-versiossa voit erikseen asetuksella valita käytetäänkö Taivutinta (näkyvillä jos
Taivutin on ostettu ks. laitteeseen).
Muut puheasetukset:
-

Keskeytä nykyinen puhe, mikäli laite on puhumassa esimerkiksi pitkää lausetta niin se
keskeytetään, mikäli käyttäjä käyttää laitetta uuden puheen tuottamiseen.
Puhu painikkeen sisältö, eli puhevihje – puhutaanko painikkeen sisältö valittaessa vaiko ei. DialoQ
Talk puhuu kuitenkin pitkät valmiit lauseet vaikka tämä ei olisi valittuna.

Muokkaustilan asetukset
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Muokkaustilan asetuksista voi muuttaa DialoQ Talkin oletusasetuksia muokkaustilassa toimimiseen.
Esimerkiksi miten teksti- ja kuva sijoitellaan oletuksena painiketta tehdessä.
Muokkaustilan asetuksissa voit myös asettaa painikkeeseen lisättävän kuvan resoluution. Tämä muuttaa
automaattisesti painikkeeseen lisättävän kuvan järkevämpään resoluutioon (eli painikkeeseen ei tallenneta
turhaan megatavujen kokoisia kuvia).
Muokkaustilan ruudukon avulla voit kohdistaa painikkeen liikuttelun suoraan ruudukkoon, jolloin suorien
linjojen luonti on helpompaa.

Näytä värit – avaa värivalitsimen:

Värivalitsimen avulla voit määritellä itse omia mukautettuja värejä. Oletuksena mukautettuihin väreihin on
valittu yleisimmin käytössä olevat värit.

© Code-Q Oy 2022

Sivu 6 / 36

Käyttötilan asetukset
Käyttötilan asetukset:

1. Valinta hiirellä
Asetukset käyttöön hiiren tai hiiriavustimen kanssa. Sisältää muun muassa automaattisen
klikkauksen sekä erilaiset viiveet valinnan tekoon.
2. Poistumistapa

Poistumistapa, käyttäjän valittavissa oleva poistumistapa käyttötilasta.
- Poistu ESC-näppäimellä ja / tai
- Poistu pitkällä painalluksella
Voit valita pitkän painalluksen viiveen ja painalluksen valintakynnyksen. Valintakynnyksen
suurentaminen helpottaa pitkän painalluksen rekisteröintiä, mikäli kosketusnäyttö ei ole niin
herkkä tai käyttäjän sormet liikkuvat painalluksen aikana.
Poistumistapa:
-

Pitkä painallus, erittäin pitkä painallus taulustossa
Liuku, pitkän painalluksen jälkeen liukukytkin käyttötilasta poistumiseen
Yhdistelmälukko, pitkän painalluksen jälkeen pin-koodi suojattu lukko
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Yhdistelmälukossa voit asettaa oman pin-koodisi:

Koodi 7706 toimii ns. Master-koodina eli sillä näytön lukituksen saa aina avattua!

3. Viestikenttä, viestikentän käyttäytyminen käyttötilassa
4. Oma sisältö, käyttäjän omiin mediatiedostoihin liittyvät asetukset mm. galleriaan tallennus ja
tallennusresoluutio.
5. Aktivoi käynnistyksen yhteydessä, käynnistää käyttötilan (työtilaan ladatun tauluston kotisivun)
automaattisesti DialoQ Talkin käynnistyessä.
6. Suorita ikkunassa (vain Windows-versio), käyttötilaa suoritetaan ikkunassa kokoruututilan sijaan.
7. Uudelleenpainalluksen viive, kuinka nopeasti rekisteröidään käyttäjän seuraava painallus

Järjestelmä
Laitteen järjestelmäasetukset, jotka riippuvat käytössä olevasta laitteesta ja käyttöjärjestelmästä. Muun
muassa automaattinen käynnistys Windows-laitteessa tai Android – laitteen järjestelmäasetuksien
muuttaminen.
Esimerkiksi kioskitilasta poistuminen on mahdollista järjestelmävalikon kautta.
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Taulustojen hallinta
Uuden tauluston luonti

Tallennetun tauluston
avaus

Työtilan tallennus
tiedostoon

Ladattavat taulustot

Tiedot avoinna
olevasta taulustosta

Työtila
DialoQ Talk käsittelee avattua taulustoa niin sanotussa työtilassa. Kaikki muutokset tehdään työtilassa ja
avattu tiedosto toimii näin automaattisena varmuuskopiona, johon voidaan tarvittaessa palata. Käyttäjän
tehdessä onnistuneet muutokset taulustoon tulee työtila tallentaa uuteen tiedostoon tallenna-toiminnolla.

Ladattava sisältö
DialoQ Talkin on saatavilla kaikki yleisimmin käytössä olevat kommunikointitaulustot. Nämä taulustot on
ladattavissa ’Ladattava sisältö’ – valinnan kautta.
Huomaa, että tarvitset lisenssin kaupallisen tauluston avaamiseen. Tauluston ohessa on yhteystiedot,
joiden kautta lisenssin hankkiminen onnistuu.
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Ennen kuin avaat ladattavan sisällön kautta uusia taulustoja, muista tallentaa oma työtilasi tiedostoon
(mikäli työtila sisältää muutoksia, jotka haluat säästää).

Tauluston tallennus
Työtila tallennetaan ’Tallenna taulusto tiedostoon’ – toiminnolla. Käytä tätä aina, kun olet tehnyt
muutoksia, etenkin jos haluat jakaa muutokset myös muiden kanssa.
Mikäli teet muutoksia lisenssillä suojattuun taulustoon, niin myös tallentamasi talk–tiedosto on edelleen
lisenssisuojattu eli tiedoston avaamiseen toisella laitteella vaaditaan (oma) lisenssikoodi. Jos teet täysin
uuden tauluston niin sen avaaminen onnistuu toisella laitteella ilman lisenssiä.
Mikäli teet tauluston, jonka haluat ladattavaksi sisällöksi myös muille DialoQ Talk – käyttäjille (joko
lisenssisuojattuna tai ilmaisena) niin ole yhteydessä dialoq@code-q.fi.

Käyttäjän omat tiedot
Huomaa, että DialoQ Talk mahdollistaa erittäin helpon käyttäjän oman tiedon lisäämisen niin kameran,
mikrofonin kuin viestienkin suhteen.
Kun tallennat talk-tiedoston niin tämä tiedosto sisältää myös käyttäjän omat materiaalit kuten valokuvat ja
piirrokset.
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Tauluston varmuuskopiointi
DialoQ Talkin työtila on tila, johon tallennetaan kaikki muutokset. Avattu tiedosto ei siis muutu
automaattisesti vaan se pysyy alkuperäisenä niin kauan kunnes tallennat työtilan esimerkiksi ’Tallenna’
valinnalla tiedostoon.
Ladattava sisältö avataan aina työtilaan eikä sitä näin tallenneta koneelle omana tiedostonaan ennen kuin
tallennat sen laitteelle.
Kun olet tehnyt taulustoon käyttäjäkohtaiset muutokset, tallenna se aina tiedostoon, jotta taulustosta ja
muutoksista säilyy varmuuskopio.

Talk-tauluston tallennus

Etähallinta ja varmuuskopiointi
DialoQ Talkin uudet versiot sisältävät etähallintamahdollisuuden. Etähallintaan voit käyttää esimerkiksi
Google Drive tai Dropbox-palveluita. Etähallinnasta on saatavilla erillinen käyttöopas, joka neuvoo
tarkemmin esimerkin avulla, kuinka jaetaan tietokoneelta uusia tauluja lisättäväksi käyttäjän omaan
taulustoon.
Etähallinta tulee kehittymään DialoQ Talkin seuraavissa versioissa.
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Muokkaustila
Muokkaustilassa käyttäjä voi muokata taulustossa olevia tauluja, luoda uusia tauluja sekä kopioida taulun
pohjaksi uudelle taululle.

Hakutoiminto
DialoQ Talkin muokkaustilassa on erittäin monipuolinen hakutoiminto, jonka avulla käyttäjä voi hakea
taulua esimerkiksi taulun nimen tai sisällön perusteella.

Kohteen valinta
(taulut/sisältö)

Hakukenttä

Hakutavan valinta
(alku/osa/täsmä)

Haku-toiminto etsii tiedot avoinna olevan tauluston kaikista tauluista. Hakutavan valinnalla käyttäjä voi
rajoittaa hakua esimerkiksi täsmä-hakuna juuri tiettyyn sanaan.

Esimerkiksi, jos käyttäjä haluaa etsiä kaikkia sanaan ’jalka’ liittyviä tauluja, käyttäen taulun sisältöä, niin se
onnistuu seuraavasti:
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-

muuta ensin hakukohteeksi taulujen sisältö
kirjoita haettava sana hakukenttään
mikäli haluat etsiä myös sanojen välistä tai täsmähaulla, muuta hakutapaa
tuloksissa näkyy kaikki ks. tekstin sisältävät taulut

Taulun muokkaus
Valitse muokattava taulu taulunäkymästä, ja näpäytä taulua uudelleen tai käytä työkalupalkin ’Muokkaa’ –
toimintoa. Taulu avautuu muokkaustilaan:

Valitun objektin tiedot näkyvät aina oikealla ominaisuusnäkymässä, esimerkissä näkyy avatun taulun tiedot.
Käyttäjä voi tehdä erittäin tarkkaa työskentelyä zoomaamalla taulua joko kosketusnäytön kahden sormen
’zoomaus’-eleellä tai käyttäen hiiren rullaa (ylös/alas):
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Kun muokattava objekti on valittuna, ominaisuusnäyttöön tulee objektin tiedot. Mikäli käyttäjä haluaa
siirtää esimerkiksi painiketta, se onnistuu suoraan valitsemalla ja siirtämällä hiiren tai sormen avulla painike
haluttuun paikkaan.

Tarkempi siirto ja objektin koon muutos onnistuu valitsemalla objekti ja muuttamalla ominaisuusnäytön
koko ja sijaintiarvoja tai käyttämällä näppäimistön kursoripainikkeita.
Siirrettäessä hiirellä tai kosketusnäytöllä voit käyttää hyväksesi apuviivoja, jotka kertovat siirrettävän
objektin sijoittelusta muihin taulun objektien suhteen.
Näppäimistö mahdollistaa erittäin tarkan liikuttelun pikseli kerrallaan, taustaruutu kerrallaan siirtyminen on
mahdollista CTRL+nuolinäppäimet yhdistelmällä. Valitun objektin kokoa voi muuttaa painamalla Shiftnäppäin pohjaan ja käyttämällä kursoripainikkeita, tämä kasvattaa tai pienentää kokoa pikselin
tarkkuudella, CTRL+Shift+nuolinäppäimet muuttavat kokoa taustaruudun verran.
Kosketusnäytöltä objektin kokoa voi muuttaa tartuntapisteistä tai käyttäen oikealla puolella olevaa
ominaisuusnäyttöä.

Objektien sijoittelu ja tasaus
Valittua objektia voi siirtää näytöllä joko hiiren tai kosketusnäytön avulla. Kun objektia liikuttaa taulussa,
näytölle piirtyy apuviivat, joiden avulla objektin voi tasata esim. vieressä olevien objektien kanssa samaan
linjaan.
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Esimerkiksi alla oleva ’Kysyn’-painike on tasassa niin pysty kuin vaakalinjassa.

Jos valitset Valinta-työkalulla (kts. kohta Objektien valinta) useamman objektin niin nämä voidaan tasata
DialoQ Talkin omalla toiminnolla.

Tasaus ja muut toiminnot tehdään valittuna olevan objektin (punaiset reunat) mukaisesti.
DialoQ Talkin työkaluilla voit myös muokata painikkeet samankokoisiksi ja tasata tasaisin välein näytölle.
Esimerkiksi:
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Muutokset tehtäisiin ’Vastaan’ – painikkeen mukaisesti esim. samankokoisiksi toiminto muuttaisi kaikkien
valittujen objektien koot ’Vastaan’- painikkeen kokoisiksi.

Objektien muokkaus, monistus ja valinta
Objektin ollessa valittuna työkaluriville tulee toimintoja, joiden avulla voit esimerkiksi vaihtaa kahden
painikkeen paikkaa, monistaa yhtä painiketta tai vaikka valita useamman painikkeen ja tasata ne halutun
reunan mukaisesti.
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Valitse

Vaihda

Monista
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Valintatyökalulla voit valita useamman objektin joko näytöltä valitsemalla tai
klikkaamalla useampaa painiketta valitse-työkalun ollessa aktiivinen. Kun valinta
on tehty, poista valintatyökalu päältä esim. siirtääksesi valittuja objekteja.
Vaihda-painikkeella voit vaihtaa kahden objektin sisältöä keskenään. Objektien
koot pysyvät samana, mutta sisältö vaihtuu. Valitse ensin objekti ja sen jälkeen
’Vaihda’ – työkalu. Nyt valitse toinen objekti, jonka sisällön haluat vaihtaa ensiksi
valitun kanssa.
Valitse ensin objekti ja tämän jälkeen ’Monista’. Työkalua avaa valintaikkunan,
jonka avulla voit määritellä miten valittua objektia monistetaan (rivi ja sarakevälit
sekä lukumäärää ja asettelu). Monista alkuperäinen – valinta monistaa myös
alkuperäisen valitun objektin.
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Viestikentän lisäys
Viestikentän voi lisätä näpäyttämällä taulua kohdasta johon viestikentän haluaa:

Viestikentän ominaisuusnäytöstä voidaan säätää taulussa näkyvän viestikentän kokoa, sijaintia ja muita
ulkoasuun liittyviä asetuksia.

Viestikentän käyttäytymisasetukset ovat käyttäjäkohtaisia ja niitä voi säätää DialoQ Talk – asetuksista
kohdasta Viestikenttä. Näistä asetuksista voi säätää mm. miten viestikenttä käyttäytyy, kun käyttäjä
valitsee viestikentän.
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Painikkeen lisäys
Uuden painikkeen voi luoda näpäyttämällä taulua kohdasta johon painikkeen haluaa:

Valitse ’Painike’, tämä avaa painikkeen muokkaustilan.

Painikkeen muokkaustila
Painikkeen muokkaustilassa voidaan asettaa painikkeelle kuvat, tekstit ja toiminnot. Kuvia, symboleita ja
tekstejä voi olla yksi tai useampia yhdessä painikkeessa.

Kuvan lisäys
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Kuvan lisäys painikkeeseen onnistuu työkalupalkin ’Lisää kuva’ – toiminnolla tai liittämällä kuva
leikepöydältä.

Käyttäjän omia kuvia voi leikepöydän lisäksi liittää tiedostosta.
Valitse haluttu symbolikirjasto tai ota kuva laitteen kameralla käyttäen ’Kamera’ – toimintoa. Huomaa, että
kaikki symbolikirjastot eivät välttämättä ole jokaisella DialoQ Talk – käyttäjällä hankittuna.
Valittu symbolikirjasto avautuu näkymään, josta käyttäjä voi tehdä tarkentavia hakuja:

Symbolikirjaston
kielivalinta

Hakutapa
Haku
symbolikirjastosta

Symbolikirjaston
kategoriat

Symbolinäkymä haun
tai valitun kategorian
perusteella

Lisätään kuva ’limonadi’:
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Haluttu kuva valitaan symbolinäkymästä. Kuva ja teksti asettuvat oletusasetusten mukaisesti
painikkeeseen:

Painikkeen sisältöä voi muokata vapaasti, symboliin tarttumalla sitä voi liikuttaa vapaasti painikkeessa.
Symbolin kokoa voi muuttaa kahden sormen zoomauseleellä tai käyttämällä hiiren rullaa (ylös / alas).
Symbolia voi myös pyörittää kahden sormen pyöräytyseleellä tai käyttämällä hiiren rullaa CTRL-näppäin
painettuna.
Pinoamisjärjesteys-ominaisuudella käyttäjä voi määrittää missä järjestyksessä kuvat pinotaan.
Pinoamisjärjestys on 0 = taustalla ja mitä suurempi luku sitä edempänä se on näkyvillä. Huomaa, että kuvat
näkyvät työtilassa viimeksi valittu etumaisena (työskentelyä varten), mutta pinoamisjärjestys määrittelee
lopullisen sijainnin.

Painikkeen toiminnot
Painikkeeseen asetetaan oletuksena perustoimintoina kirjoita ja puhu – toiminnot. Käyttäjä voi lisätä lisää
toimintoja tuplaklikkaamalla halutun toiminnon päällä tai vetämällä toiminto toimintolistasta alas
asetettuihin toimintoihin.
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Toiminnon poistaminen toimintolistasta onnistuu, joko tuplaklikkaamalla toiminnon kuvaketta tai vetämällä
kuvakkeesta toiminto takaisin toimintolistaan.

Asetetut toiminnot suoritetaan painiketta painettaessa järjestyksessä eli esimerkiksi seuraavassa
painikkeen painallus tekee: kirjoittaa tekstin viestikenttään, puhuu asetetun tekstin, odottaa 1,5 sekuntia ja
puhuu ’Kiitos’.

Käyttäjä voi muuttaa toimintojen suoritusjärjestystä vetämällä toimintoja toimintolistassa eri järjestykseen.
Uusi toiminto lisätään aina toimintolistaan viimeiseksi.
Toiminto

Kuvaus
Toiminto lisää painikkeen tekstisisällön viestikenttään. Optio ’tekstitila’ syöttää painikkeen
sisällön viestikenttään kirjaimin.
Puhu-toiminnolla voidaan puhua painikkeen tai viestikentän sisältö. Painikkeen
tekstisisällön lisäksi voit asettaa puhu-toiminnon tekstikenttään oman tekstin.
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Toiminto poistaa viimeisimmän syötteen viestikentästä tai tyhjentää koko viestikentän
sisällön.
Taulujen välillä navigointiin, siirtyminen haluttuun tauluun, aloitussivulle, edelliseen
tauluun tai satunnaiseen tauluun (valituista tauluista).
Toiminnolla voi soittaa halutun äänitteen tiedostosta tai lisätä omaa puhetta käyttäen
mikrofonitoimintoa.
Viive-toiminto, viive millisekunneissa eli 1000ms = 1 sekunti.

Median ohjaustoiminnot, esimerkiksi äänet pois, kovemmalle tai hiljemmalle.

Suorittaa käyttäjän laitteeseen liittyviä toimintoja (esim. sulje tietokone tai sulje taulusto).

Tyhjentää kaikki ks. taulussa olevat käyttäjän omat tiedot (esim. kamera- tai
viestitoiminnolla lisätyt käyttäjän tiedot). Toimintoa voi myös säätää poistamaan vain
kuvat, äänitteet tai viestit.
Piirto-toiminto, avaa tyhjän näytön käyttäjän omia piirustusta varten. Piirros tallentuu
painikkeeseen ja sen saa uudelleen valinnalla avoimeksi. Piirrokseen voi myös lisätä siihen
liittyviä äänitteitä, jotka soitetaan, kun piirros avataan.
Kamera-toiminto, lisää käyttäjälle mahdollisuuden ottaa kuvia käyttötilassa. Kuva tallentuu
tämän toiminnon sisältämään painikkeeseen. Kuvan lisäksi tällä toiminnolla on mahdollista
tallentaa kuvaan liittyviä äänitteitä sekä piirtää otetun kuvan päälle.
Viesti-toiminto, lisää käyttäjälle mahdolliseen tallentaa viestikentän sisältö painikkeeseen
käyttötilassa. Viesti tallentuu painikkeeseen, josta sen saa avattua isommaksi ja lisättyä
viestikenttään tai tarvittaessa poistaa.
Asetus-toiminnolla voidaan säätää tauluston käyttäytymistä käyttötilassa, ilman että
käyttäjä poistuu käyttötilasta. Esimerkiksi ’painikkeen sisältö (puhevihje) tai viestikentän
valinta ennen puhetta voidaan säätää päälle tai pois päältä käyttötilassa.

Valmiin painikkeen voi monistaa muokkaustilassa valitsemalla kopioi ja liitä tai käyttämällä
näppäinkomentoja CTRL+C ja CTRL+V.
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Aloitussivun asetus
Avaa haluttu taulu ja taulun ominaisuuksista aseta päälle aloitussivu – ominaisuus:

Aloitussivuksi asetettu taulu käynnistyy automaattisesti käyttötilassa ja kaikki ’Koti’-siirtymän sisältämät
painikkeet siirtyvät tälle taululle. Jos laite on säädetty käynnistymään suoraan käyttötilaan, niin laite
käynnistyy suoraan aloitussivulle.
Taulustossa voi olla vain yksi aloitussivu.
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Uuden taulun lisäys
Uuden taulun voi lisätä joko työkalupalkin ’Taulu’ - ’Uusi’ – toiminnolla tai valitsemalla haluttu taulu ja
käyttämällä työkalupalkin ’Muokkaa’ - ’Kopioi’ ja ’Liitä’ – toimintoja.

Kopioi ja liitä – toiminnot ovat käytettävissä myös näppäimistöoikopolkujen CTRL+C ja
CTRL+V kautta.

’Uusi’ – toiminto avaa valittavaksi mallipohjavalikon, joka sisältää oletuksena useita mallipohjia joko
ruudukkopohjaiseen asetteluun tai vapaaseen sijoitteluun (Tyhjä sivu).

Käyttäjä voi luoda lisää omia mallipohjia käyttäen työkalupalkin ’Muokkaa mallipohjia’ – toimintoa.

Navigointi taulujen välillä
Taulussa oleviin painikkeisiin voidaan lisätä ’Siirry’-toiminto, jonka avulla voidaan siirtyä toisiin tauluihin.

-

Edellinen, siirtyy takaisin edelliselle sivulle
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-

Koti, siirtyy takaisin tauluston käynnistyssivulle
Sivu, siirtyy halutulle sivulle (kts. lisää alta)
Ponnahdusikkuna, avaa halutun ponnahdusikkunan
Satunnainen, avaa satunnaisen taulun valittujen taulujen listasta

Kun valitset siirtymää haluttuun tauluun, valitse haluttu taulu avautuvasta listasta. Jos taulu sijaitsee listan
loppupäässä niin näppäimistön END ja HOME painikkeilla voi navigoida listassa nopeammin.

Mikäli haluat käyttää satunnaista siirtymistä useamman taulun välillä – valitse ’Satunnainen’ ja valitse
useampi sivu siirtymislistaan, josta käyttötilan satunnainen siirtyminen valitaan.

Käytä aina Koti-valintaa, kun haluat siirtyä aloitussivulle! Näin voit vapaasti vaihtaa
aloitussivua ilman isompia muutoksia koko taulustoon!

Tauluston taulujen nimiä voidaan muuttaa myöhemmin eikä nimen muuttaminen vaikuta taulujen väliseen
siirtymään. Taulun nimeä käytetään vain tauluston muokkaajan ja käyttäjän apuna, löytämään haluttu
taulu, ei ohjelmiston sisäiseen toimintaan.

Yksittäisten taulujen siirto taulustoon
Käyttäjän taulustoon voi lisätä tauluja usealla eri tavalla, esimerkiksi leikepöydän tai tiedostojen kautta.
Huomaa, että jos teet uutta materiaalia, jota haluat käyttää useammassa eri taulustossa niin tee se aina
tyhjään taulustoon, koska tekemällä muutokset esim. Roihu Päiväkoti – taulustoon vaatii, että toisellakin
käyttäjällä on Roihu Päiväkoti lisenssi.
Voit tuoda omia sivuja taulustoon esimerkiksi seuraavasti:
1. Tee uudet taulut ja tallenna ne tiedostoon esim. ’omat.talk’
2. Avaa taulusto, johon haluat tuoda nämä taulut esim. ’Roihu Päiväkoti’
3. Mene muokkaustilaan ja valitse ylävalikosta ’Taulu’ – ’Tuo’
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4. Uudet taulut tulee tauluston taulunäkymän loppuun.
5. Mikäli haluat siirtää osan tauluista toiseen taulustoon, valitse taulut taulunäkymässä (vasen
yläkulma):

6.

Työkaluriviltä valitse ’Taulu’ – ’Vie’ – tämä tallentaa nämä taulut tiedostoon. Jos viet taulustoja
kopiosuojatusta materiaalista, niin nämä taulut avautuvat vain niissä laitteissa, joissa on vastaavan
tauluston lisenssi aktivoituna (esimerkiksi Roihu päiväkoti).
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Käyttötila
Käyttötilassa suoritetaan työtilaan ladattua taulustoa. Käyttötila käynnistyy asetetulle aloitussivulle.

Mikäli DialoQ Talk on asetettu käynnistymään suoraan laitteen käynnistyksen yhteydessä ja ohjelman
asetuksista on valittu asetus ’Aktivoi käynnistyksen yhteydessä’, niin tauluston aloitussivu näytetään
automaattisesti eikä käyttäjälle näy DialoQ Talkin päävalikkoa.
Käyttötila käynnistyy oletuksena kokoruudulle, Windows-laitteissa käyttötilan voi asettaa myös
ikkunamoodiin, jolloin taulustojen muokkaaminen voi isolla näytöllä olla helpompaa.

Käyttäjän oma sisältö – painikkeet
Kamera-, viesti- ja piirtotoiminnot toimivat käyttötilassa helppona tapana lisätä käyttäjän omaa materiaali
taulustoon, ilman että käyttäjän tai sidosryhmän tarvitsee poistua käyttötilasta muokkaustilaan.
Käyttäjän oma sisältö – painikkeet näkyvät käyttötilassa seuraavasti:

Kamera- ja mikrofonitoiminto
Kamera-toiminnon sisältävä painike käynnistää automaattisesti kameran, kameran avulla käyttäjä voi ottaa
painikkeeseen kuvan:
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Kameran asetukset
(laitteistoriippuvainen)

Vaihda kameraa
(useamman kameran
laitteet)

Sulje kamera

Käyttäjän ottama kuva avautuu isompana näyttöön:

Kamera-painikkeesta voi ottaa tarvittaessa uuden kuvan.
Mikrofoni-toiminnolla voi kuvaan lisätä äänitteitä, painamalla kerran mikrofonista äänitys käynnistyy ja
toinen painallus lopettaa äänityksen. Tallennetut äänitteet näkyvät kuvan oikealla puolella.
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Äänitteen voi kuunnella näpäyttämällä sitä, mikäli äänite ei vastaa toiveita sen voi poistaa tarttumalla
äänitteeseen ja vetämällä vasemmalle, kunnes äänite poistetaan:

Piirtopainikkeella avataan piirtotoiminnot, joiden avulla käyttäjä voi piirtää kuvan päälle. Kuvan päälle voi
myös lisätä symboleita tai tarroja laitteelle ladatuista symbolikirjastoista.

Käyttäjän lisäämä materiaali näkyy kamerapainikkeessa seuraavasti:

Kun kuvan sisältämää painiketta painetaan, avautuu kuva isompana ja äänitteet soitetaan automaattisesti.
Kuvanäytössä olevasta roskakoripainikkeesta voi painikkeen tiedot tyhjentää, mikäli niille ei ole tarvetta.
Huomaa, että ohjelman pääasetuksista voit asettaa kameran ottamien kuvien tallentamisen
automaattisesti laitteen galleriaan, näin otettuja kuvia voi myös jälkikäteen käyttää, mikäli painike
tyhjennetään. Lisäksi asetuksista voi poistaa kuvien ja äänitteiden poistotoiminnot, jolloin käyttäjä ei poista
niitä liian helposti tai vahingossa.
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Viestitoiminto
Viesti-toiminnon avulla käyttäjä voi tallentaa viestikentän sisällön painikkeeseen. Viesti-toiminto toimii
seuraavasti:
-

Käyttäjä luo halutun viestin viestikenttään esimerkiksi:

-

Jos viestikentän sisältö on sellainen, että tämä viesti halutaan tallentaa, painetaan tyhjää
viestitoiminto painiketta:

-

Viestikentän sisältö tallennetaan viestitoiminnon sisältämän painikkeen sisällöksi:

-

Kun käyttäjä seuraavan kerran avaa tämän viestin sisältämän painikkeen, tallennettu
viesti näkyy näytöllä:
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-

Viestiä tai kynää näpäyttämällä viesti lisätään viestikenttään, roskakorikuvakkeesta
painikkeen sisältö tyhjennetään. Ponnahdusikkunan sulkemalla viestiä ei lisätä
viestikenttään.

Piirtotoiminto
Piirtotoiminnolla käyttäjä voi piirtää omia piirroksia ilman käyttötilasta poistumista. Piirtotoimintoja voi
käyttää myös valokuvatoiminnolla otettujen kuvien kanssa.

Piirtotoiminto avaa joko aikaisemmin piirroksen tai tyhjän pohjan. Piirtotyökalut saa aktivoitua oikeasta
reunasta.

Työkalut valitaan alapalkista. Esimerkiksi jos käyttäjä haluaa tehdä vapaata piirtoa valitaan ensimmäinen
työkalu (pensseli
paksuus)

). Valinta avaa penssityökalun sekä lisäominaisuudet tälle (pensselin väri sekä

Jos käyttäjä haluaa, vaikka piirtää punaisella värillä, painetaan väripainiketta (vihreä), joka avaa
värivalinnan:

Värivalinnan alaosassa on osaksi läpinäkyvää väriä ja yläosassa enemmän peittävää väriä.
Piirtotoiminnon vasemmassa laidassa on ’peru’ ja ’tee uudelleen’, näillä käyttäjä voi hallita tekemiään
muutoksia.
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Piirtotyökalujen oikeassa reunassa oleva hymynaama (
) avaa tarrojen lisäystoiminnon, käyttäjä voi
asettaa ladatuista symbolikirjastoista kuviin omia lisäyksiä. Tarran lisäys toimii siten että valitaan ensin
haluttu symbolikirjasto ja sieltä kuva:

Tämän jälkeen etsitään keskikohta mihin kuva halutaan asettaa, nyt sormella tai hiirellä vetämällä tarran
kokoa ja pyörityskulmaa voi säätää:

Piirros tallentuu automaattisesti painikkeeseen samalla tapaa kuin esimerkiksi valokuvat. Piirroksiin on
mahdollista lisätä myös äänitteitä, jotka soitetaan automaattisesti kun piirros avataan käyttötilassa.
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Dynaamiset kentät painikkeissa
Painikkeeseen voi lisätä staattisen tekstin lisäksi esimerkiksi kellonajan, päivämäärän tai vaikkapa akun
varaustilanteesta kertovan tekstin.
Esimerkiksi kellonajan lisäys painikkeeseen:
-

Luo uusi painike ja lisää siihen tekstikenttä, valitse ’Lisää muuttuja…’ ja ’Aika’.

-

Voit muuttaa tekstin kokoa ja ulkoasua normaalisti
Tallenna muutos
Aika-kenttä näkyy taulustossa seuraavasti:

-

Voit lisätä dynaamista tietoa myös puhekenttään.
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Objektien piilottaminen käyttötilassa
Mikäli käyttäjä ei hallitse vielä kaikkia toimintoja tai halutaan piilottaa käyttötilassa tietoa mitkä
myöhemmin ehkä otetaan käyttöön, onnistuu se objektin piilotustoiminnolla.
Esimerkiksi piilotetaan ’Sammuta tietokone’ – painike.
-

Etsitään painikkeen sijainti hakutoiminnolla

-

Avaa taulu ja painike.
Valitse oikealta ominaisuuskentästä ’Piilotettu’, painikkeen ylle tulee piilotusta kuvaava
symboli.

-

Painike ei nyt näy lainkaan käyttötilassa, mutta se saadaan käyttöön poistamalla
’Piilotettu’ – valinta.
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Yhteystiedot
Lisätietoja DialoQ Talkista ja sen ominaisuuksista löytyy www.dialoq.fi.

Tarvittaessa voit olla myös yhteydessä ohjelmiston jälleenmyyjään tai suoraan meihin ohjelmiston
kehittäjiin: dialoq@code-q.fi
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