
Predictable 6 
Käyttöohjeet



1. Predictablen 
perusasiat



Predictable on tarkoitettu ihmisille, jotka ovat lukutaitoisia, mutta ovat 
menettäneet kykynsä puhua. Tämä voi johtua terveydellisistä tiloista 
kuten, aivohalvaus, motoneuronitauti, kurkunpään poisto, aivohalvaus, 
apraksia tai aivovaurio.

Aloita kirjoittaminen Predictableen ja se ennustaa mitä haluat sanoa ja 
lukee sitten lauseen sinun puolestasi. Predictable on ääni ihmisille, joilla 
sitä ei ole!

1.1. Predictablesta



Predictablen käyttämiseen on monia eri tapoja; joitakin 
ominaisuuksia käytetään kuitenkin useammin kuin toisia. 
Nämä ovat ne, mitä pidämme Predictablen tärkeimpinä 
ominaisuuksina:

1. Historia rivi: tarjoaa nopean pääsyn viimeksi 
puhuttuihin viesteihisi

2. Suosikki rivi: tarjoaa nopean pääsyn useimmin 
puhuttuihin viesteihisi

3. Sanaennustus rivi: tarjoaa älykkään 
sanaennustusmekanismin, jonka avulla voit rakentaa 
viestisi nopeammin. 

4. Toimintonäppäimet: antaa sinun käyttää helposti 
monia hyödyllisiä ominaisuuksia. 

5. Karegoriat:  antaa sinun tallentaa oleellisia lauseita 
yhteen.

6. Lauseet: antaa sinun puhuta ennalta muodostettuja 
lauseita. 

1.2 Tärkeimmät ominaisuudet



Jos olet uusi Predictablen käyttjä, sinun on asennettava sovellus. 
Kun olet valmis, kirjaudu sisään tilitietojesi kanssa. Jos sinulla ei ole 
tiliä, voit joko luoda sen tai siirtyä sovellukseen Vierastilassa.

Jotkut käyttäjät ovat jo käyttäneet aiempia Predictablen versioita. 
Tässä tapauksessa käyttäjä voi yksinkertaisesti päivittää 
Predictable 5:stä Predictable 6:een. Jos laitteesi on yhteensopiva, 
sinun on päivitettävä sovellus App Storesta.

Predictablen päivittäminen iOS:ssä
1. Avaa App Store. 

2. Jos käytät iOS 12:ta tai 
vanhempaa, napauta Tänään näytön 
alareunassa. Jos käytät uudempaa 
versiota, napauta profiilikuvaketta 
näytön yläosassa.

3. Vieritä alas nähdäksesi odottavat 
päivitykset ja julkaisutiedot. Napauta 
Päivitä Predictable-kohdan vieressä, 
niin saat uusimman version.

1.3 Sovelluksen avaaminen ensimmäistä 
kertaa



Jos olet uusi käyttäjä, oletusääni on Satu. Jos et 
usko, että Satu kuvastaa parhaiten omaa 
puheääntäsi, voit valita muista vaihtoehdoista, 
jotka löytyvät Asetusten puheosasta. Jos sinulla 
oli Predictable 5, käyttämäsi ääni on oletusääni 
Predictable 6:ssa.

Kun olet tyytyväinen valintaasi, palaa 
Käyttäjätilaan. Käyttäjätilassa käytä 
näppäimistöä viestin rakentamiseen. 
Kun aloitat kirjoittamisen, viestisi 
alkaa näkyä Viesti-ikkunassa. Kun olet 
valmis puhumaan viestin, paina 
kultaista puhekuvaketta, joka löytyy 
Viesti-ikkunan oikealta tai 
näppäimistön oikeasta alakulmasta.

1.4 Ensimmäisen viestin puhuminen

Jos tämä on viesti, jota odotat käyttäväsi usein, kuten 'Kuinka päiväsi 
meni?', voit tallentaa sen lauseena. Jos viesti tallennetaan lauseena, 
sinun ei tarvitse kirjoittaa sitä joka kerta, kun haluat puhua sen.

Voit tehdä niin painamalla Kategoriat ja 
Lauseet -kuvaketta, joka löytyy suoraan 
näppäimistön Puhu-kuvakkeen 
yläpuolelta. Napsauta luokkaa, joka 
parhaiten vastaa lausettasi ja paina sitten 
muokkauskuvaketta. Paina Lisää Lause 
-painiketta, jolloin pääset sivulle, jolla voit 
luoda lauseesi. Voit lisätä tekstiä sekä 
puhuttuun että näyttölauseeseen, 
nauhoituksen, kuvakkeen ja linkin 
multimediaan.



2. Vieras vs 
Predictable-tili



2.1 Guest 
Yksi tapa olla käyttää Predictablea on Vierastilan kautta. Vierastila 
tallentaa tietosi paikallisesti laitteellesi. Tämä tarkoittaa, että jos haluat 
muuttaa tai käyttää toista laitetta, et voi palauttaa asetuksia, lauseita ja 
multimediaa edellisestä laitteestasi. Tämän lisäksi, jos menetät tietoja 
laitteeltasi, et pysty palauttamaan mukautuksiasi.

Vierastilassa Predictable antaa tietoja 
siitä, kuinka monta kertaa olet 
käyttänyt sovellusta puhuaksesi, 
Kategorioiden ja Lauseiden 
lukumäärää, sekä lauseidesi 
keskimääräisen pituuden

Jos haluat siirtyä Vieras-tilasta 
Käyttäjätilille, paina Muunna tilisi 
käyttäjätiliksi. Täydeksi käyttäjätiliksi 
muuntaminen siirtää kaikki nykyiset 
mukautukset uudelle Predictable-tilillesi. 
Muuttaaksesi täyskäyttäjäksi sinun on 
annettava nimesi, sähköpostiosoitteesi ja 
haluamasi salasana. Sinun on aktivoitava 
uusi tili napsauttamalla linkkiä, joka on 
lähetetty sähköpostiosoitteeseesi.

Sinulla on myös mahdollisuus nollata 
Asetukset ja Lausepankki. Tämä 
palauttaa kaikki Asetukset tai 
Lausepankin mukautukset 
oletusarvoihin.

Lopuksi, sinulla on mahdollisuus poistua Vierastilasta. Painamalla tätä 
saat vaihtoehdon poistua Vieras-tilasta ja palata Predictablen 
kirjautumisnäyttöön. Jos päätät tehdä tämän muuntamatta 
täyskäyttäjäksi, kaikki Predictablessa olevat tietosi menetetään.



Voit myös luoda Predictable-tilin. Predictable-tili mahdollistaa tietojen 
(asetusten, kategorioiden, lauseiden ja multimedian) 
varmuuskopioinnin automaattisesti pilveen, kun olet yhteydessä 
langattomaan verkkoon. Tämän avulla voit käyttää Predictable-tiliäsi 
useissa laitteissa. Yksi Predictable-tilin tavoitteista on pitää Predictablen 
käyttäjien tiedot turvassa ja tarjota mahdollisuus käyttää Predictablea 
kaikissa yhteensopivissa laitteissa, joita käyttäjällä voi olla.

Lisäksi Predictable-tilin avulla voit kirjautua sisään Predictable 6:n 
CMS-järjestelmään. CMS:n avulla voit hallita Predictablessa olevaa 
sisältöäsi verkkoalustalla. CMS:n ominaisuuksia ja etuja kuvataan 
tarkemmin käyttöoppaan verkkoalusta-osiossa.

Predictable antaa myös tietoa 
siitä, kuinka monta kertaa olet 
käyttänyt sovellusta 
puhumiseen, Kategorioiden ja 
Lauseiden lukumäärästä, sekä 
päivämäärästä, jolloin viimeksi 
käytit sovellusta.

2.2 Predictable-tili

Kuten Vierastilassa, sinulla on mahdollisuus palauttaa Asetukset ja 
Lausepankki oletusasetuksiin.

Lopuksi, sinulla on mahdollisuus poistua Predictable-tililtä. Painamalla 
tätä saat vaihtoehdon kirjautua ulos tililtäsi ja palata Predictablen 
kirjautumisnäyttöön. Toisin kuin Vierastilassa, et menetä tietojasi 
tekemällä niin.



Yksi ominaisuus Predictable-tilin omistamisessa on, että voit 
käyttää tätä tiliä useilla alustoilla. Sinulla on paitsi pääsy 
Predictable-tilillesi useilla alustoilla, mutta yhden alustan 
muutokset näkyvät myös kaikissa muissa. Jos olet päättänyt luoda 
uuden lauseen iPadiin, löydät myös tämän uuden lauseen 
kirjautumalla tilillesi iPhonessa! Tämä koskee myös kaikkia 
muutoksia, joita teet CMS:ään. Tämä säästää vaivaa joutua 
toistamaan kaikki mukautukset useilla laitteilla.

2.3 Käyttäminen eri alustoilla 



3. Käyttäjätila



Suosikkirivi sen sijaan sisältää kaikki 
Suosikkiluokan lauseet, ja se löytyy Käyttäjätilan 
oikeasta yläkulmasta. Voit vierittää vasemmalta 
oikealle saadaksesi kaikki Suosikkiluokkaan 
tallennetut lauseet. Tämä ominaisuus tarjoaa 
nopean pääsyn usein käytettyihin viesteihin.

Yksi Predictable 6:n uusista ominaisuuksista on 
tehdä Historiastasi ja Suosikkilauseistasi 
helposti saatavat asettamalla ne Käyttäjätilan 
yläosaan. Historiarivi sisältää kaikki aiemmin 
puhuneet lauseet ja se löytyy Käyttäjätilan 
vasemmasta yläkulmasta. Historiarivin etuna 
on, että voit toistaa äskettäin puhutun lauseen, 
joka on erityisen hyödyllinen tilanteessa, jossa 
joudut toistamaan itsesi.

Viesti-ikkuna on missä viestisi teksti näkyy. 
Tämän avulla voit esikatsella viestejäsi 
oikeinkirjoitusvirheiden varalta ennen 
niiden puhumista.

3.1. Historia, suosikit ja viesti-ikkuna



Toimintopainikkeet ovat Predictablen ominaisuuksia, joita voit käyttää 
suoraan Viestikentässä. Toimintopainikkeita on 12:

A. Kello: antaa ennalta valitun äänen painettaessa. Tämä ääni voi olla 
joko äänitallennus tai se voidaan valita Predictablen olemassa 
olevien hälytysäänien joukosta. Tämä ominaisuus on hyödyllinen 
jos haluat ilmoittaa jollekin, että tarvitset apua.

B. Jaa: antaa sinun jakaa viestisi useilla viestintäkanavilla esim. 
Facebook, sähköposti jne.

C. Asetukset: vie sinut asetuksiin.
D. Poista: poistaa koko viestin viesti-ikkunassa.
E. Puhu tai Näytä: lukee viestin viesti-ikkunassa käyttäjän 

valitsemalla äänellä tai näyttää viestin ikkunassa olevan tekstin 
ylösalaisin, jotta keskustelukumppanisi voi lukea viestin.

F. Puhelut: antaa sinun soittaa kontaktille, jonka olet jo syöttänyt 
Asetusten Puhelut osaan. Lisätietoja tämän toiminnallisuudesta on 
tämän käyttöoppaan Puhelut-osiossa.

G. Poista kaikki: poistaa kaiken sisällön Viesti-ikkunassa.
H. Poista viimeinen sana: poistaa viimeisen sanan Viesti-ikkunassa.
I. Käsinkirjoitus: antaa sinun kirjoittaa viestit käsin.
J. Lausepankki: vie sinut Lausepankkiin.
K. Ruudukonäkymä: vie sinut Predictablen Ruudukkonäkymään. 
L. Sähköposti: lähettää Viesti-ikkunan sisällön sähköpostina.

3.2. Toimintopainikkeet



Yksi Predictablen vakio-ominaisuuksista on sen hienostunut itseoppiva 
Sanaennustetoiminto. Sanaennuste käyttää käyttäjän jo kirjoittamia 
kirjaimia, kontekstia aikaisemmista sanoista ja käyttäjän omaa 
sanastoa tarkkojen ennusteiden tarjoamiseksi. Itseoppimisominaisuus 
on intuitiivinen ja oppii käyttötapasi, poimii epätyypilliset sanat ja 
ymmärtää käyttäjän suosiman kieliopin ja puhetyylin. Sanaennusteet 
löytyvät juuri näppäimistön yläpuolelta.

Toinen Käyttäjätilan osio on näppäimistö. Predictable tarjoaa 5 erilaista 
sisäänrakennettua näppäimistövaihtoehtoa ja mahdollistaa myös 
ulkoisen näppäimistön kytkemisen Bluetoothilla. Eri 
näppäimistövaihtoehtojen toiminnot on esitetty käyttöoppaan 
Näppäimistö-osassa.

Sen lisäksi, että käytät näppäimistöä viestin kirjoittamiseen, 
näppäimistöltä löytyy useita muita Predictablen ominaisuuksia. 
Odotusääni-ominaisuus sijaitsee myös näppäimistöllä. Odotusääni on 
toiminto, joka lukee ennalta valmistellun Odotusäänilauseen. 
Pidempien viestien kirjoittaminen voi olla aikaa vievää, joten tätä 
toimintoa voidaan käyttää ilmoittamaan keskustelukumppanille, että 
olet parhaillaan rakentamassa viestiä. Odotusäänen mukauttaminen 
löytyy käyttöoppaan Odotusääni-osiosta.

3.3 Sanaennustus, näppäimistö ja ominaisuudet



4. Syvempi katsaus 
Lausepankkiin



Kategorioita käytetään tiettyyn aiheeseen liittyvien lauseiden 
tallentamiseen ja järjestämiseen. Tämä mahdollistaa esivalmistettujen 
lauseiden järjestämisen loogisella ja helposti saatavilla olevalla tavalla. 
Predictablessa on 14 esivalmistettua kategoriaa, mutta se tarjoaa myös 
mahdollisuuden lisätä, muokata, järjestää ja poistaa kategorioita.
Voit mukauttaa kategorioita painamalla näppäimistön oikeassa 
reunassa olevaa muokkauskuvaketta. Kategorioita voi mukauttaa 
kolmella tavalla:

A) Lisää kategoria: Lisää uusi kategoria painamalla Lisää kategoria, joka 
löytyy kategorioiden vasemmasta reunasta. Täällä voit päättää 
kategorian nimen ja minkä kuvan haluat määrittää siihen. Voit 
määrittää valokuvan olemassa olevista kuvakkeista, jotka ovat 
saatavilla Predictablessa, laitteen valokuvagalleriasta tai voit ottaa 
uuden kuvan. 

B) Muokkaa kategoriaa: Voit muokata kategorian nimeä ja kuvaketta. 
Napsauta sitä kategoriaa, jota haluat muokata. Paina sitten 
muokkauspainiketta, jossa on kynäkuvake.

C) Poista kategoria: Voit poistaa ei-toivotut kategoriat. Paina ensin 
kategoriaa jonka haluat poistaa. Poista sitten luokka painamalla 
roskakorikuvaketta.

4.1 Kategoriat ja mukauttamiset



Kussakin kategoriassa voit luoda ja tallentaa ennakkoon niin monta 
lausetta kuin haluat. Valmiiksi ladattujen lauseiden etuna on säästyä 
vaivalta kirjoittamalla yleisesti puhutut viestit valmiiksi.

Jos haluat mukauttaa lauseita, paina näppäimistön oikeassa reunassa 
olevaa muokkauskuvaketta. Kategorioita voi mukauttaa kolmella eri 
tavalla:

A) Lisää lause: lisää lause valitsemalla ensin luokka, johon haluat 
tallentaa lauseen. Lisää lause painamalla muokkauskuvaketta ja 
lisää sitten lause. Täällä voit päättää puhutusta lauseesta; näytetty 
teksti; haluatko nauhoittaa äänityksen lausetta varten tai pitää sen 
tekstistä puheeksi; minkä kuvakkeen haluat määrittää; ja haluatko, 
että lause yhdistetään mihin tahansa multimediaan.

B) Poista lause: Napauta näppäimistön oikealla puolella 
muokkauspainiketta. Napauta lausetta, jonka haluat poistaa, ja 
paina sitten roskakorikuvaketta.

C) Muokkaa lausetta: Sinulla on myös mahdollisuus muokata 
lausetta. Napauta muokkauspainiketta näppäimistön oikealla 
puolella. Napauta lausetta, jota haluat muokata, ja paina sitten 
kynäkuvaketta.

4.2. Lauseiden mukauttaminen



5. Puhe



Predictable 6 -sovelluksessa voit valita äänillesi eri sukupuolet ja 
kansallisuudet.

Laiteäänet
Laiteäänet ovat ääniä, jotka tulevat 
omistamasi laitteen mukana. Jotkut laitteen 
äänet on ladattu valmiiksi ja käyttövalmiita. 
Vaikka tietyt laitteen äänet ovat ilmaisia, ne 
saattavat edellyttää lataamista tai 
asentamista. Jos valitset laiteäänen, sinun 
on ensin valittava äänen aksentti. Saatavana 
on kuusi aksenttia: brittiläinen, irlantilainen, 
amerikkalainen, australialainen, 
eteläafrikkalainen ja skotlantilainen. Kun 
olet valinnut aksentin, voit napsauttaa 
ääniprofiilia kuullaksesi näytteen.

5.1. Laiteäänien käyttäminen

Jos et löydä mitään sopivia ääniä, voit ladata lisä-ääniä laitteen asetuksista. 
Kun olet ladannut äänet, voit käyttää niitä Predictablessa.

Lisääänien lataaminen laiteasetuksista:

IOS-käyttöjärjestelmässä
Poistu Predictablesta painamalla 
laitteen kotipainiketta (tai 
pyyhkäisemällä ylöspäin iPad 
Prossa). Valitse sitten laitteen 
kotinäytöltä laiteasetukset ja käytä 
hakua etsiäksesi ääniä ja valitse 
sitten haluamasi kieli. Tällä sivulla on 
täydellinen luettelo käytettävissä 
olevista laitteen äänistä. Napsauta 
latauskuvaketta saadaksesi äänen. 
Kun se on ladattu, se on 
käytettävissä.



Puhepainikkeen käyttäytymisellä tarkoitetaan eri tapoja, joilla voit 
puhua puhepainikkeella. Puhepainikkeella on kolme erilaista 
käytöstä: viestinnän tyyppi, puheen vuorovaikutukset ja puheen 
keskeytys. Voit määrittää erilliset puhepainikkeen käytännöt 
Pääpuhepainikkeelle, näppäimistön puhepainikkeelle ja 
viesti-ikkunalle. Kun Viesti-ikkunan puhepainike on käytössä, 
viesti-ikkunan napauttaminen aktivoi puhekäyttäytymisen. 
Huomaa, että tämän käyttöönotto poistaa käytöstä kaikki muut 
mahdolliset vuorovaikutukset viesti-ikkunan kanssa, kuten 
kohdistimen siirtäminen, kopiointi, liittäminen jne.

Kommunikointityyppi tarkoittaa sitä, näyttääkö vai puhuuko painike 
viestisi. Jos otat käyttöön Näytä, kun painat Näytä-painiketta, 
viesti-ikkunan teksti näkyy ylösalaisin. Puhu lukee viestin, kun sitä 
painetaan.

5.2 Puhepainikkeen käyttäytyminen



Lopuksi on kaksi puheen keskeytystä: Pysäytä ja Tauko. Kun 
pysäytystoiminto on käytössä, painettuna se lopettaa koko 
viestin. Jos haluat puhua saman viestin, sinun on aloitettava 
alusta, sen sijaan, että jatkaisit kohdasta jossa painoit 
pysäytä-painiketta. Sitä vastoin taukotoiminto pysäyttää viestin, 
kun sitä painetaan, ja antaa sinun jatkaa samasta kohdasta, kun 
painat toistopainiketta. Jos haluat aktivoida jommankumman 
näistä ominaisuuksista, napauta puhepainiketta, johon puheen 
keskeytys on määritelty.

Puheen toiminto määrää, kuinka viestisi puhutaan, kun sitä 
painetaan. Puheen toimintoa voidaan muuttaa 7 eri tavalla:
a) Puhu kaikki: koko viesti-ikkunassa oleva viesti puhutaan
b) Puhu kohdistimen jälkeen: Kohdistimen jälkeinen teksti 

puhutaan
c) Puhu ennen kohdistinta: Kohdistimen edessä oleva teksti 

puhutaan 
d) Puhu viimeinen lause: Puhemoottori puhuu vain 

viimeisen lauseen.
e) Puhu puhumaton: vain puhumattomat sanat puhutaan.
f) Puhu nykyinen lause: Kohta, johon kohdistin asetetaan, 

puhutaan.
On tärkeää huomata, että vain Puhu kaikki, Puhu viimeinen 
lause ja Puhu puhumaton ovat käytettävissä viesti-ikkunan 
puheen toimintoina.



5.3 Mukautettu ääntäminen ja lyhenteet

Mukautettu ääntäminen
Tämän ominaisuuden avulla voit muokata tiettyjen sanojen 
ääntämistä. Jos synteettinen ääni ei äännä sanaa haluamallasi 
tavalla, voit säätää sitä täällä. Esimerkiksi sana Cough (joka lisätään 
mukautettuun ääntämiskenttään) tulisi lukea ääneen 
Coff-muodossa (foneettinen ääntäminen). Tällä sivulla on saatavana 
kolme vaihtoehtoa:

A) Lisää ääntäminen: Kun lisäät uuden ääntämisen, sinun on 
lisättävä sana ja haluamasi foneettinen ääntäminen.

B) Muokkaa olemassa olevaa ääntämistä: napauta ääntämistä, jota 
haluat muokata, ja valitse sitten muokkauskuvake näytön oikeassa 
yläkulmassa.

C) Poista olemassa oleva mukautettu ääntäminen: napauta 
ääntämistä, jonka haluat poistaa, ja valitse sitten poistokuvake 
näytön oikeassa yläkulmassa.

Lyhenteet
Auttamaan luomaan viestejä nopeammin, Predictablessa voit luoda 
omat lyhenteet. Voit esimerkiksi luoda lyhenteen LOL tarkoittamaan 
Nauraa Ääneen. Jos kirjoitat sitten LOL viesti-ikkunaan, Predictable 
oleva puhuu koko lyhenteeseen liittyvän lauseen esim. Nauraa 
ääneen.
Luo lyhenteitä napauttamalla Hallinnoi lyhenteitä asetuksissa. Voit 
hallita lyhenteitä kolmella tavalla:
1) Lisää lyhenne: lisätäksesi uuden lyhenteen.
2) Poista lyhenne: napauta lyhennettä, jonka haluat poistaa, ja 

valitse sitten poistokuvake näytön oikeassa yläkulmassa.
3) Edit Abbreviation: tapMuokkaa lyhennettä: napauta lyhennettä, 

jota haluat muokata, ja valitse sitten muokkauskuvake näytön 
oikeassa yläkulmassa.



5.4 Lisää puheen mukauttamisia
Predictable tarjoaa useita muita 
tapoja mukauttaa puheesi. Yksi 
mukautuksista on säätää 
puhenopeutta ja korkeutta. 
Puhenopeus viittaa nopeuteen, 
jolla viesti puhutaan. Puhenopeus 
voi vaihdella erittäin hitaasta 
erittäin nopeasti. Puheäänen 
korkeus määrittää, kuinka korkea 
tai matala ääni on. Puheäänen 
korkeus voi olla mikä tahansa 
erittäin alhaisen ja erittäin 
korkean välillä.

Toinen tarjolla oleva 
vaihtoehto on Tyhjennä 
puheen jälkeen. Kun tämä 
toiminto on käytössä, viesti 
poistetaan kokonaan 
viesti-ikkunasta sen 
puhumisen jälkeen. Tämä 
säästää sinua joutumasta 
poistamaan edellinen teksti 
joka kerta, kun olet puhunut 
viestin. Toinen puhevaihtoehto on 

puhuminen välilyönnin jälkeen. 
Predictable lukee sanan 
jokaisen välilyönnin jälkeen. 
Tätä ominaisuutta voidaan 
käyttää jatkuvampaan 
vuoropuheluun.

Kun Puhu lauseen jälkeen on 
käytössä, Predictable lukee 
viimeisimmän lauseen joka 
kerta, kun päätät lauseen 
välimerkillä. Korosta puhuessasi korostaa 

viesti-ikkunasi sisällön kun se 
puhutaan. Tämä ominaisuus on 
erityisen hyödyllinen käyttäjille, 
joilla on dysleksia, koska se voi 
auttaa sinua seuraamaan mitä 
sisältöä parhaillaan puhutaan.



Muut tarjoamamme puheen mukauttamiset liittyvät 
lauseiden käyttöön. Sinulla on mahdollisuus ottaa käyttöön 
tai poistaa käytöstä lauseiden lähettäminen viesti-ikkunaan 
ja puhua lauseita napauttamalla. Lähetä lauseita 
viesti-ikkunaan tarkoittaa, että kun napautat ilmausta, se 
lähetetään viesti-ikkunaan. Sen sijaan Puhu lauseet 
napauttamalla tarkoittaa sitä, että kun napautat lausetta, se 
puhutaan. Jos päätät ottaa molemmat käyttöön, kun 
napautat ilmausta, se lähetetään sekä viesti-ikkunaan että 
puhutaan.

Uusi Predictable 6 ominaisuus on Puhu kategoria 
napauttamalla, joka, kun se on käytössä, lukee kategorian 
nimen, kun sitä napautetaan. Tämä toiminto on erityisen 
hyödyllinen käyttäjille  joilla on heikko näkö.



6. Käyttöapu



6.1 Käyttötavat ja Etenemisen ja 
Valintojen käyttö

Predictable tarjoaa 5 erilaista 
käyttötapaa:
1) Suora kosketus
2) Kytkinohjaus
3) Näytön napautus
4) Pään seuranta
5) Askellus ja seuranta 

Kunkin yksityiskohdat käydään läpi tarkemmin muissa käyttöavun 
osioissa. Yksi yhteinen teema jokaisella on kuitenkin Eteneminen ja 
Valinta. Eteneminen viittaa siihen, kuinka valitset asioita näytöllä. 
Tämä voi vaihdella sormesta, jota liikutat näytön yläpuolella, näytön 
osoittimeen, jota pään liikkeet ohjaavat. Valinta on se, kuinka 
aktivoit asioita Predictablessa. Se voi olla se, että napautat näyttöä, 
käytät kytkintä tai hymyilet.



6.2 Suorakosketus Pakko- tai Aikaviivellä
Oletuksena sovellus käyttää suorakosketusta. Suorakosketuksella 
eteneminen on sormesi siirtämistä haluamaasi painikkeeseen, ja valinta on 
tämän painikkeen napauttaminen.

Kaksi asetusta on saatavana Suorakosketuksen räätälöimiseksi sopimaan 
erityisiin hienomotoristen taitojen tarpeisiin. Nämä vaihtoehdot ovat 
Pakkoviive ja Aikaviive. Ne voivat olla erityisen hyödyllisiä käyttäjille, joilla 
on vaikeuksia hallita liikkeitään, mikä johtaa lukuisiin ei-toivottuihin 
vuorovaikutuksiin sovelluksen kanssa. Nämä kaksi vaihtoehtoa ovat 
toisiaan poissulkevia.

Ensimmäinen mukautus on Aikaviive. Kun Aikaviive on käytössä, sinun on 
pidettävä haluamaasi painiketta painettuna tietyn ajan, jotta se aktivoituu. 
Ajastin pitää sinut ajan tasalla jäljellä olevasta ajasta ennen painikkeen 
aktivointia. Voit asettaa Aikaviiveen keston 1-15 sekuntia liukusäätimellä.

Toinen vaihtoehto on Pakkoviive. Tämän asetuksen käyttöön otettua 
näyttö pysähtyy ensimmäisen napautuksen jälkeen. Kun näyttö on 
pysähtynyt, näytön koskettaminen ei laukaise mitään toimia. Muokattava 
ajastin pitää sinut ajan tasalla jäljellä olevasta ajasta ennen kuin näyttö 
vapautuu. Voit asettaa Force Delay-keston 1 - 15 sekuntia liukusäätimellä.



6.3 Kytkinohjaus ja Näytön Napautus 
mukautetulla askelluksella
Kytkinohjaus ja Näytön Napautus ovat molemmat käyttöapu 
menetelmiä, jotka on suunniteltu käyttäjille, joilla ei ole 
koordinaatiota tai lihasvoimaa valitakseen haluamansa painikkeen 
suoraan. 

Näytön Napautus -kohdassa eteneminen tarkoittaa, että näytön 
kohteet korostetaan automaattisesti. Kun asiaankuuluva kohde on 
korostettu, napauta mitä tahansa näytön kohtaa valitaksesi kohde. 

Kytkinohjauksessa eteneminen on samanlaista, näytön kohteet on 
korostettu. Toisin kuin Näytön Napautus, Kytkinohjaus tarjoaa 
kuitenkin kaksi etenemismenetelmää: automaattisen ja manuaalisen. 
Automaattinen toimii samalla tavalla, kohteet korostetaan 
automaattisesti näytöllä. Voit valita kohteen painamalla kytkintä. 
Manuaalinen askellus toimii kuitenkin eri tavalla ja vaatii kaksi 
kytkintä yhden sijaan. Tässä tapauksessa voit siirtää korostinta 
näytöllä yhdellä kytkimistä. Tämä tapahtuu painamalla kytkintä alas. 
Jos haluat valita kohteen näytöltä, painat myös toista kytkintä alas, 
kun haluttu kohde on korostettu.

Kytkinohjaukseen ja Näytön Napauttamiseen voidaan tehdä useita 
muokkauksia:

1) Askellusnopeus: Tämä määrittää, kuinka nopeasti skanneri 
korostaa näytön eri tasot. Tämä on käytettävissä vain 
automaattista skannausta varten. 

2) Lopeta askellus: Jaksojen määrä ennen näytön skannausjakson 
päättymistä. Vaihtelee pysähtymisestä yhden syklin jälkeen Ei 
koskaan pysähtymiseen. Samoin tämä on yhteensopiva vain 
automaattisen skannauksen kanssa.



6.4 Pään Seuranta ja Laukaisimet

Pään seuranta on yhteensopiva vain IOS-laitteissa, joissa on 
kasvojentunnistusjärjestelmä (iPhone X, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone 
XR Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPad Pro 12.9 tuumainen 
3. sukupolvi ja iPad Pro 11 tuumaa). Tämän ominaisuuden avulla voit olla 
vuorovaikutuksessa Predictablen kanssa seuraamalla pään liikkeitä. Kun 
tämä on käytössä, Predictable tunnistaa kasvot, valitsee keskipisteen, joka 
on tyypillisesti nenä, ja jäljittelee sitä osoittimena näytöllä. Osoittimen 
etenemistä määrää nenäsi liike.

Toinen pään seurannan asetus on 
pään sijainti. Tällä asetuksella on 
kaksi vaihtoehtoa: oletus tai kalibroi. 
Oletusarvona sovellus odottaa pään 
olevan keskitetyssä asennossa 
edessä olevaan kameraan nähden. 
Parhaat tulokset oletusarvoista 
saadaan, kun laitteen 
etuosakamera on silmäsi 
korkeudella, laite on asennettu 
suoraan suhteessa sinuun ja olet 
10–100 cm etäisyydellä laitteen 
nenän asennosta. Kalibrointi sallii 
päänseurantatoiminnon paikantaa 
keskipiste pään asennosta 
riippumatta.

Kun painat Kalibroi, se vie kameraan, joka osoittaa kasvosi. Ota valokuva 
pään asennosta, ja tämä kuva määrittää kalibroinnin.

Voit vaikuttaa osoittimen 
etenemiseen muuttamalla pään 
liikkeen herkkyyttä. Pään liikkeen 
herkkyydellä on kolme 
vaihtoehtoa: matala, keskitaso ja 
korkea. Tämän ominaisuuden 
avulla voit kalibroida, kuinka 
suurten pään liikkeiden on 
oltava, jotta näytön osoitin 
liikkuu näytöllä. Esimerkiksi 
matalan asettaminen vaatisi 
käyttäjän päätä liikkumaan 
suuremman matkan osoittimen 
siirtämiseksi.



Valintaa varten Pään seuranta tarjoaa useita vaihtoehtoja valintaa 
varten:
1) Paikoillaan pysyttely: Jos haluat valita kohteen, sinun on 

pidettävä osoitin siinä ennalta valitun ajan. Paikoillaan pysyttey 
aika voi vaihdella välillä 1-5 sekuntia.

2) Silmänräpäys: Räpäytä silmääsi valinnan käynnistämiseksi.
3) Suu auki: Avaa suu valinnan käynnistämiseksi.
4) Kieli ulkona (saatavana vain iOS 12: ssa tai sen jälkeen): Jos haluat 

valita kohteen, kohdista osoitin valitsemaasi kohtaan ja työnnä 
sitten kielesi ulos.

5) Hymy: Valinnan käynnistämiseksi sinun täytyy hymyillä.
6) Kulmien kurtistus: Voit valita kohteen, kurtistamalla kulmiasi.
7) Kulmakarvat ylös: Nosta kulmakarvasi toiminnan 

käynnistämiseksi.
8) Poskien pullistus: Pullista poskesi valinnan käynnistämiseksi.
9) Katse ylös: Katso ylöspäin valinnan käynnistämiseksi.

Samoin kuin pään liikkeen herkkyys, kaikkien näiden 
valintamenetelmien herkkyyttä voidaan mukauttaa. Voit joko valita 
oletusherkkyyden tai kalibroida sen itse. Kalibrointi voi vaihdella välillä 
0,1 - 0,9, 0,1 vastaa korkeinta herkkyyttä ja 0,9 pienintä.

Alhaisen herkkyyden tapauksessa valintamenetelmäsi eleiden on oltava 
selkeämpiä aktivoidaksesi sen, kun taas herkän herkkyyden tapauksessa 
pienempi ele laukaisee valinnan.

Olemme myös asettaneet saataville Päänseurantapelin asetuksissa. 
Tässä pelissä sinun on ohjattava näytön osoitin päälläsi neliölle ja käytä 
sitten valitsemaasi valintatapaa. Sitten neliön sijainti vaihtuu. Tämän 
pelin avulla voit kokeilla erilaisia valintamenetelmiä ja herkkyyttä ennen 
pään seurannan käyttämistä käyttäjän tilassa.



6.6 Askelluksen ja Seurannan Eteneminen ja 
Valinta

Askellus ja Seuranta antaa sinun yhdistää eri käyttötapojen 
etenemisen ja valinnan. Tämän etuna on, että voit valita 
etenemis- ja valintamenetelmät, jotka parhaiten vastaavat 
tarpeitasi.

Etenemistä varten sinulla on kolme vaihtoehtoa: automaattinen 
askellus, manuaalinen askellus ja pään seuranta.

Valitse ja sekoita -valikossa on saatavana 11 valintavaihtoehtoa. 
Kaikkien näiden valintamenetelmien herkkyys voidaan 
mukauttaa. Voit joko valita oletusherkkyyden tai kalibroida sen 
itse. Kalibrointi voi vaihdella välillä 0,1 - 0,9, 0,1 vastaa korkeinta 
herkkyyttä ja 0,9 pienintä.
Alhaisen herkkyyden asetuksella valintamenetelmäsi eleiden 
on oltava selkeämpiä aktivoidaksesi sen, kun taas korkean 
herkkyyden asetuksella pienempi ele laukaisee valinnan.



6.7 Askelluksen mukauttaminen
Voit säätää useita käyttötapojen ulkoasun elementtejä. Voit 
halutessasi tehdä niin sovelluksen personoimiseksi tai 
mahdollisesta näkövammasta johtuen. Voit tehdä 4 
mukautusta:

Pikapoistumis- ja Pysäytä-painiketta voi käyttää kaikissa käyttötavoissa 
paitsi suorassa koskettamisessa. Pikapoistumispainikkeen avulla voit 
poistua käyttämästäsi käyttötavasta ja palata välittömästi 
suorakosketustilaan. Toisaalta, kun otat Pysäytä-painikkeen käyttöön, 
se tarjoaa mahdollisuuden keskeyttää käyttötavan. Tämä on 
hyödyllistä, jos sinun ei tarvitse kommunikoida tuolloin tai haluat pitää 
tauon. Aktivoidaksesi pysäytyksen voit joko napauttaa sitä tai siirtää 
osoittimen Pysäytä-painikkeen päälle ja käyttää sitten mitä tahansa 
valitsemasi valintavaihtoehtoa.

1) Kohdistuksen täyteväri: 
näytöllä valitun kohteen 
väri.

2) Kohdistuksen reunan väri: 
näytöllä valitun kohteen 
reunan väri

3) Osoitin: päänseurannan 
näyttöosoittimen väri

4) Kohdepainikkeen 
täytevärin läpinäkyvyys: 
Määrittää, kuinka 
läpinäkyvä askellin on. Se 
vaihtelee erittäin matalasta 
erittäin korkeaan, erittäin 
alhaisella ollessa 
vaaleamman värinen 
askellin ja erittäin korkealla 
on tummempi askellin.



6.8 Sähköpostiyhteyksien määrittäminen

Tämän ominaisuuden avulla voit lähettää viestejä Predictablessa 
sähköpostitse. Lisää sähköpostitilisi Predictableen ja lisää sitten 
ystävien, perheen ja kollegoidesi sähköpostiosoitteet, joihin saatat 
haluta pitää yhteyttä. Aseta sähköpostiosoitteesi valitsemalla ensin 
sähköpostipalveluntarjoaja, jonka haluat linkittää Predictable-tiliisi. 
On tärkeää huomata, että voidaksesi lähettää sähköpostia 
Predictablen palveluista, sinun on myönnettävä Predictablelle 
käyttöoikeus sähköpostipalveluntarjoajan suojausasetuksista. Löydät 
alta ohjeet Gmailin, Yahoon ja Outlookin määrittämiseen.

Voit myöntää käyttöoikeuden napauttamalla ensin 
sähköpostipalveluntarjoajaasi. Kun napautat sitä, siirryt 
sovelluksesta sähköpostipalveluntarjoajan suojausasetuksiin. Täällä 
sinua pyydetään myöntämään Predictablelle pääsy sähköpostitiliisi. 
Jos haluat lähettää sähköpostia Predictablelsta, anna lupa tässä 
osassa ja napsauta sitten vaihtoehtoa palataksesi takaisin 
sovellukseen.

Jos sinulla on sähköpostipalveluntarjoaja, joka ei ole Gmail, Yahoo 
tai Outlook, prosessi on hiukan erilainen. Ota ensin käyttöön Muu 
sähköpostin tarjoaja -asetus. Kirjoita tämän jälkeen 
sähköpostiosoitteesi ja salasanasi ja paina Tallenna tiedot. Muita 
vaiheita ei vaadita.

Kun tämä on määritetty, voit lisätä niiden ihmisten 
sähköpostiosoitteet, joille haluat lähettää sähköpostia. Sinun 
tarvitsee vain painaa Lisää vastaanottaja ja kirjoittaa sitten hänen 
nimi ja sähköpostiosoite. Toiminnon käyttämiseksi rakenna ensin 
viesti viesti-ikkunassa. Varmista sitten, että sähköpostikuvake näkyy 
yhtenä toimintonäppäimistä. Kun olet tyytyväinen viestiisi, paina 
sähköpostikuvaketta. Valitsemastasi toiminnasta riippuen viesti 
joko lähetetään välittömästi tähdellä merkitylle yhteyshenkilölle tai 
voit valita vastaanottajan näkyvästä luettelosta.



6.9 Odotusääni
Odotusääni on toiminto, joka lukee valmiin odotusäänen. Joskus 
pidempien viestien kirjoittaminen voi viedä vähän aikaa, joten tätä 
toimintoa voidaan käyttää ilmoittamaan keskustelukumppanille, että 
olet parhaillaan rakentamassa viestiä.

Sinulla on mahdollisuus ottaa automaattinen odotusääni käyttöön. 
Kun tämä vaihtoehto on käytössä, tämä ominaisuus lukee 
automaattisesti esivalmistetun odotusäänesi asetetun ajan kuluttua. 
Jos se on kytketty pois päältä, joudut painamaan 
odotusääni-painiketta, jotta jokin odotusäänistä voidaan lukea.

Jos olet ottanut automaattisen odotusääni-ominaisuuden käyttöön, 
tässä asetuksessa asetettu kesto määrää ajan, ennen kuin 
esivalmistetut odotusäänet luetaan.

Voit hallita myös odotusääniä. Voit tehdä kolme erilaista 
muokkausta.

1) Lisää lause: Tämän avulla voit lisätä oman 
mukautetun odotusäänen. Lisää odotusääni 
painamalla + Lisää lause -kuvaketta. Voit joko 
määrittää äänitallenteen tai tekstistä puheeksi 
-tekstin odotusääneksi.

2) Muokkaa lausetta: voit muokata olemassa olevaa 
lausetta napauttamalla lausetta ja valitsemalla 
sitten muokkauskuvakkeen näytön oikeassa 
yläkulmassa.

3) Poista lause: Poista odotusäänen lause valitsemalla 
lause, jonka haluat poistaa, ja paina sitten näytön 
oikeassa yläkulmassa olevaa Poista-kuvaketta. Et voi 
poistaa kaikkia lauseita, koska vähintään yksi täytyy 
pitää.



7. Ulkoasu



7.1 Teemat

Aloitus: tämä on käyttötilan kaikkein riisuttu versio, 
joka sisältää vain Predictablen perusominaisuudet. 
Tästä voi olla hyötyä jollekin, joka vasta totuttelee 
Predictableen. 

Taulutietokone-ystävällinen: tämä on käyttöliittymä, 
joka on optimoitu käytettäväksi taulutietokoneella.

Näppäinlukko-ystävällinen: tämä käyttöliittymä on 
optimoitu käytettäväksi samanaikaisesti 
näppäimistön kanssa. Käyttöliittymä on suunniteltu 
10: 9-ruudukoksi, jotta ennustettavissa olevaa voidaan 
käyttää tehokkaasti näppäimistön ollessa paikallaan.

Vasenkätinen Näppäinlukko -ystävällinen: tämä 
käyttöliittymä on optimoitu käytettäväksi yhdessä 
vasemman käden näppäimistön kanssa. 
Käyttöliittymä on suunniteltu 10: 9-ruudukkoksi, jotta 
Predictablea voidaan käyttää tehokkaasti 
näppäinlukon ollessa asetettuna. 

Korkea kontrasti: Käyttöliittymä on suunniteltu niille, 
joiden näkyvyys on rajoitettu. 

Vokaalinäppäimistö: Käyttöliittymä on suunniteltu 
kiinnittämään huomiota näppäimistön vokaaliin. Se 
sopii myös heikkoon näkyvyyteen. 

TenKey-näppäimistö: Asettaa TenKey-näppäimistön 
oletusasetukseksi.

Predictable 6 tarjoaa 16 esivalmistettua teemaa, sekä joukon visuaalisia ja 
asetusten muokkauksia toimimaan malleina käyttäjille, joilla on erilaiset 
mieltymykset ja vaatimukset. Ulkoasu-asetuksista voit valita yhden 16:sta 
valmiiksi luodusta teemasta:



Ruudukko - 2 * 2: tekee 2 * 2-ruudukosta 
oletuskotisivun

Ruudukko - 5 * 4: tekee 5 * 4-ruudukosta 
oletuskotisivun. 

Näytön napautus: asettaa Näytön napautus 
ohjauksen oletus käyttöapumenetelmäksi 

Kytkinohjaus: asettaa Kytkinohjauksen oletus 
käyttöapumenetelmäksi 

Pään seuranta - paikoillaan pysyttely: asettaa pää 
seurannan oletus käyttöapumenetelmäksi, jossa 
valintamenetelmänä on paikoillaan pysyttely 

Pään seuranta - silmänräpäytys : asettaa pään 
seurannan oletus käyttöapumenetelmäksi, jossa 
valintamenetelmänä on silmän räpäytys 

Pysy yhteydessä: optimoitu helpottamaan 
kommunikointia ystävien, perheen ja työtovereiden 
kanssa asettamalla Puhelut ja Sähköposti oletus 
toimintanäppäimiksi 

Lukihäiriö: värikoodattu näppäimistö, joka on 
suunniteltu niille, joilla on lukihäiriö.



7.2 Visuaaliset Mukautukset
Vaikka Predictablen teemat tarjoavat vaihtoehdon muuttaa sovelluksen 
koko ulkonäköä, voit myös mukauttaa tiettyjä elementtejä.

Aseta painikkeille värit -toiminnon 
avulla voit mukauttaa taustaväriä ja 
fonttikokoa ja väriä sovelluksen eri 
elementeille erikseen. Seuraavassa 
taulukossa näkyy, mitkä visuaaliset 
räätälöinnit ovat käytettävissä jokaiselle 
ominaisuudelle.

Ensinnäkin on valittavana useita 
erilaisia   fontteja, mukaan lukien: 
Montserrat, Lora, Roboto, 
OpenDyslexic, Source Serif, 
Nunito, Open Sans ja Lato.

Toiminto Taustaväri Fontin väri Fontin 
koko

Historiarivi ✓ ✓ ✗

Suosikkirivi ✓ ✓ ✗

Viesti-ikkuna ✓ ✓ ✓

Sanaennustus ✓ ✓ ✓

Näppäimistön näppäimet ✓ ✓ ✗

Toimintonäppäimet yläosassa ✓ ✗ ✗

Toimintonäppäimet alaosassa ✓ ✗ ✗

Lauseet ✓ ✓ ✗

Kategoriat ✓ ✓ ✗

Ruudukon asettelun tausta ✓ ✓ ✓

Solun tausta ✓ ✗ ✗

Lopuksi voit ottaa Näppäinlukko-ystävällisen näkymän käyttöön tai poistaa 
sen käytöstä. Näppäinlukon käyttöliittymä on optimoitu käytettäväksi 
yhdessä näppäinlukon kanssa. Käyttöliittymä on suunniteltu 10 - 
9-ruudukoksi. Jos poistat tämän ominaisuuden käytöstä, Viesti-ikkuna 
optimoidaan tavalliseen taulutietokoneen käyttöön.



7.2 7.2 Näytä / piilota toimintonäppäimet
Tietyt käyttäjät käyttävät joitain ominaisuuksia enemmän tai vähemmän. 
Näin ollen on hyödyllistä piilottaa käyttämättömät ominaisuudet ruudun 
sotkuisuuden vähentämiseksi.
Voit näyttää tai piilottaa:

Viimeiseksi sinulla on mahdollisuus luoda kellon ääni tässä osiossa. 
Napsauta Kello-painiketta Näytä / piilota toimintonäppäinluettelossa. 
Kelloa käytetään signaalina ilmoittaa henkilölle, että tarvitset apua. Voit 
joko määrittää oman ainutlaatuisen äänityksen kelloon tai käyttää jotakin 
Predictablen ennalta luoduista kellon äänistä.



7.3 Lisää Ulkoasuja ja Mukautuksia

Predictablessa voit myös sijoittaa Toimintonäppäimet joko 
vasemmalle tai oikealle puolelle viestikenttää. Voit määrittää 
Pikanäppäinten sijainnin olevan joko vasen tai oikea. Tämä 
ominaisuus on suunniteltu helpottamaan ihmisten pääsyä näihin 
painikkeisiin sen mukaan, ovatko he vasen vai oikea kätisiä.

Oletusviestikentän avulla voit valita, haluatko ensisijaisen näytön 
olevan näppäimistö, lausepankki vai ruudukkonäkymä sovelluksen 
käynnistyessä.



8. Sanaennustus



8.1 Sanavaraston Asetukset
Voit mukauttaa sanavaraston asetuksia sanaennustusta varten 
varmistaaksesi, että ennusteet vastaavat paremmin sanojesi 
käyttömallia. 

Sinulla on myös mahdollisuus lukita tai avata kirosanat ennusteistasi. 
Kun tämä asetus poistetaan käytöstä, kirosanat poistetaan 
sanaennusteista ja merkitään sen sijaan tähdellä. 

Sinulla on myös mahdollisuus mukauttaa Historia-asetuksen 
toiminnallisuutta. Voit poistaa Tallenna historia -toiminnon 
estääksesi Predictable aiemmin puhutun sisällön säilyttämisen. 
Lisäksi sinulla on mahdollisuus tyhjentää olemassa oleva historia 
painamalla Poista koko historia-painiketta.

Tämän lisäksi voit mukauttaa itseopittuja sanoja 
Hallinnoi itseopittuja sanoja -osiossa kolmella tavalla: 

1) Lisää: voit lisätä sanoja sanakirjaasi. 
2) Poista: jos haluat poistaa itseopitun sanan 

mahdollisesti siksi, että se on opittu väärin, 
napauta sitä ja valitse sitten näytön oikeassa 
yläkulmassa oleva poistokuvake. 

3) Muokkaa: jos haluat muokata itseopittua sanaa , 
napauta sitä ja valitse sitten muokkauskuvake 
näytön oikeasta yläkulmasta

Predictable tarjoaa nyt Kontekstioppimisen nollaamisen. Tämä 
ominaisuus nollaa Predictablessa olevan sanaoppimismoottorin 
poistamalla kaikki itseoppimasi sanat ja unohtamalla 
sanakäyttömallisi.



8.2 Lisää Sanaennustus Mukautuksia

Yhdessä sanaston mukautuksen kanssa Predictable tarjoaa myös muita 
tapoja räätälöidä sanaennusteesi.

Ensimmäinen vaihtoehto on, otetaanko Predictablen 
sanaennustemoottoria käyttöön lainkaan. Vaikka monet käyttäjät 
käyttävät intuitiivista sanaennustemoottoria, viestin rakentamisen 
nopeuden lisäämiseksi

Yksi vaihtoehto on ottaa automaattinen täydennys käyttöön tai poistaa se 
käytöstä. Kun toiminto on käytössä, alkaessasi kirjoittaa haluamaasi sanaa, 
tämä toiminto ennustaa kirjoittamasi sanan ja täydentää loput sanasta 
punaisella. Valitse sana napauttamalla välilyöntiä, joka muuttaa punaiset 
kirjaimet mustiksi. 

Lopuksi voit säätää nopeutta, jolla Predictable lisää kielenkäyttöäsi.
Sinulla on neljä vaihtoehtoa oppimisnopeudelle: Ei koskaan, Hidas,
Keskitaso ja Nopea. Ei koskaan tarkoittaa, että Predictable ei koskaan
opi kielenkäyttöäsi tai ainutlaatuisia sanoja, kun taas Nopea lisää 
nopeutta, jolla sanaennustus oppii.



9. Näppäimistö



9.1 Näppäimistö

QWERTY 
Tämä on oletusnäppäimistövaihtoehto ja on 
sama malli kuin näppäimistöt, jotka yleensä 
löydät tietokoneista ja muista mobiililaitteista.
ABC
Näppäimet on lueteltu aakkosjärjestyksessä.
Yleisyysjärjestys
Näppäimet järjestetään käyttömäärän 
perusteella. Useimmiten käytetyt kirjaimet 
luetellaan ensin ja harvemmin käytetyt 
viimeisenä.
TenKey-näppäimistö:
Muihin vaihtoehtoihin verrattuna sillä on paljon 
suurempi kohdealue kunkin näppäimen 
valitsemiseksi. Se on erityisen hyödyllinen 
ihmisille, jotka hyötyvät kosketuksen 
mukautusasetuksista. Sen sijaan, että 
näppäimistön jokaiselle kirjaimelle olisi erillisiä 
näppäimiä, käytössä on kirjainryhmät. Esimerkiksi 
ABCDE ovat yhden kirjaimen ryhmä. Napauta 
haluamaasi kirjainryhmää, jolloin näppäimistö 
vaihtuu, jotta voit valita yhden valitun ryhmän 
kirjaimista. Kun olet lisännyt kirjaimen, 
näppäimistö palaa takaisin näppäimistön 
pääsivulle (samalla kirjainryhmittelymuodolla). 
Natiivinäppäimistö
Tämän avulla voit käyttää valitsemasi laitteen 
oletusnäppäimistöä.

Predictablessa on viisi näppäinvaihtoehtoa. Predictablessa on myös 
mahdollisuus käyttää ulkoisia ja valmistajien näppäimistöjä. Viisi 
sisäänrakennettua näppäimistövaihtoehtoa sisältävät:

Tämän lisäksi voit ottaa käyttöön isot kirjaimet, mikä tekee kaikista 
näppäimistön kirjaimista isot kirjaimet. Näppäimistön toiminnallisuus 
pysyy kuitenkin samana, esim. joudut painamaan Shift-näppäintä, jotta 
kirjain kirjoitetaan isoilla kirjaimilla viesti-ikkunassa.



9.2 Ulkoisten Näppäimistöjen Oikopolkujen 
Hallinta 

Voit myös kytkeä ulkoisen 
Bluetooth-näppäimistön 
laitteeseesi käytettäväksi 
Predictablessa. 
Näppäimistöasetuksissa sinulla on 
mahdollisuus ottaa oikopolut 
käyttöön. Näiden oikopolkujen 
tarkoituksena on auttaa sinua 
käyttämään Predictablea 
tehokkaammin. Voit hallita 
ulkoisen näppäimistön oikopolkuja 
kolmella tavalla:A) Lisää oikopolku

Lisää uusi oikopolku 
painamalla + -painiketta. 
Tämän jälkeen sinun on 
valittava toiminto luettelosta 
vastaamaan ulkoisen 
näppäimistön näppäintä. Tämä 
oikopolku aktivoidaan, kun 
painat kyseistä 
pikavalintanäppäintä ulkoisella 
näppäimistöllä.

B) Poista oikopolku
Voit poistaa olemassa olevan 
oikopolun napauttamalla sitä 
ja valitsemalla sitten näytön 
oikealla puolella olevan 
poistokuvakkeen.C) Muokkaa oikopolkua

Voit muokata olemassa olevaa 
oikopolkua napauttamalla sitä 
ja valitsemalla sitten 
muokkauskuvakkeen oikeassa 
alakulmassa.



9.3 Hymiöiden Hallinta

Predictable 6 tarjoaa laajan valikoiman hymiöitä. Voit käyttää näitä 
hymiöitä viesteissäsi valitsemalla ne Hymiöt-näppäimistöltä 
näppäimistön oikeasta alakulmasta.
Voit mukauttaa hymiöitäsi Asetusten Näppäimistö-osiossa. Valitse 
muokattava hymiö ja paina sitten kynäkuvaketta oikeassa yläkulmassa. 
Hymiöitä voi mukauttaa kahdella tavalla:

A) Hymiön nimi: Voit muokata hymiön nimeä. Jos valitset hymiöäänelle 
Teksti puheeksi -vaihtoehdon, tämä nimi luetaan, kun käytät tätä 
hymiötä viestissä.

B) Hymiöön liitetty ääni: Hymiöillesi voidaan määrittää kolme 
erityyppistä ääntä:

1) Äänitä hymiölle oma ääni. Voit tehdä tämän painamalla Uusi 
äänitys -kuvaketta, nauhoita ääni, määritä tallennetulle äänelle 
näyttönimi > ja paina sitten rasti-kuvaketta tallentaaksesi 
äänityksen.

2) Määritä yksi Predictablen ennalta nauhoitetuista äänistä 
hymiölle. Predictablessa on 8 erilaista tallennettua ääntä 
emojeille, ja ne ovat saatavissa sekä miehille että naisille.

3) Teksti puheeksi lukee hymiön nimen, kun käytät tätä hymiötä 
puheviestissä. Voit valita tämän ominaisuuden painamalla 
X-painiketta.



10. Ruudukon Asettelu



Ruudukon asettelu näyttää kategoriat ja lauseet tyypillisessä 
ruudukkokoonpanossa. Tällainen asettelu on sekä optimoitu erilaisille 
askellusmenetelmille että käyttäjille, jotka ovat enemmän riippuvaisia   kuvista 
viestintään, kuten autismin kanssa elävät ihmiset.

Ruudukkoasetteluun pääsemiseksi sinulla on kaksi vaihtoehtoa::
1. Aseta oletuskotisivuksi: Jos odotat kommunikoivasi Predictablen 
kanssa ensisijaisesti tällä sivulla, saattaa olla syytä asettaa se 
oletuskotisivuksi. Siirry kohtaan Asetukset> Teema & Ulkoasu> vieritä 
alareunaan> Valitse ruudukkonäkymä kotisivuksi.
2. Käyttäjätilasta: Voit käyttää myös ruudukkonäkymää käyttötilassa. 
Paina lausepankki kuvaketta> Paina ruudukkonäkymäkuvaketta 
(löytyy suoraan muokkauspainikkeen alapuolelta).

Voit myös mukauttaa ruudukkoasettelun ulkonäköä. Voit muuttaa 
näytössä olevien sarakkeiden ja rivien määrää valitsemalla haluamasi 
sarakkeiden ja rivien määrän.

Tämän lisäksi sinulla on mahdollisuus muokata solujen kirjaimen 
kokoa ja väriä sekä solun taustan väriä Sovelluksen tausta-osiossa. 
Sinulla on myös mahdollisuus näyttää / piilottaa sekä luokkien että 
lauseiden kuvakkeet ja piilottaa myös itse luokkiin.



11. Puhelut 



11.1. Kuinka soittaa ja vastaanottaa puheluita, 
ja hallita yhteystietoluetteloa

Predictable 6:een luotu uusi ominaisuus on kyky soittaa ja vastaanottaa 
puheluita. Voit käyttää myös Facetimea. On tärkeää huomata, että voit 
käyttää laitteen ääniä vain puheluissa.

Ennen kuin puhelu suoritetaan, sinun on lisättävä vastaanottajat 
yhteystietoluetteloosi. Napauta Lisää uusi ja kirjoita sitten sen yhteystiedon 
nimi ja numero, jonka haluat lisätä. Paina Tallenna, kun olet tyytyväinen 
antamiisi tietoihin. Voit muokata ja poistaa yhteystietojasi.

Sinulla on kaksi vaihtoehtoa siihen, mitä Puhelunäppäimen painalluksesta 
tapahtuu: Näytä yhteystietoluettelo ja Soita tähdellä merkitylle 
yhteystiedolle. Nähdäksesi yhteystietoluettelon, paina soittopainiketta 
käyttäjätilassa, kaikki lisäämäsi yhteystiedot tulevat näkyviin. Tämän jälkeen 
voit valita näistä vaihtoehdoista, kenelle haluat soittaa. Soitto tähdellä 
merkitylle yhteystiedolle toimii hieman eri tavalla. Puheluasetuksissa voit 
napauttaa tähteä nimen vieressä lisätäksesi yhteystietoon tähden. Kun 
painat soittopainiketta, tälle tähdellä merkitylle kontaktille soitetaan.

On tärkeää huomioida, että kun painat 
soittopainiketta, sinut viedään pois 
sovelluksesta. Seurauksena on, että jos 
käytät jotakin Predictablen 
käyttöapumenetelmistä, ne eivät toimi 
ennen kuin palaat sovellukseen. Jos 
haluat käyttää Predictablea puhuaksesi 
puhelun aikana, sinun on siirryttävä 
puhelusta takaisin Predictableen.



12. Puhuminen Eleillä



12.1. Miksi ja milloin Puhumista Eleillä 
käytetään ja toimien hallinta

Puhuminen Eleillä on uusi ominaisuus Predictable 6:ssa. Puhuminen 
eleillä tarjoaa kyvyn määrittää puhuttu lause tai toiminto liipaisimelle. 
Esimerkiksi Kieli Ulkona voitaisiin osoittaa lauseeseen ’Mitä kuuluu?’. 
Kielen ulos työntäminen käyttäjätilassa johtaisi sitten lauseeseen ”Mitä 
kuuluu?” Tämän uuden ominaisuuden tarkoituksena on lisätä nopeutta, 
jolla henkilö voi kommunikoida. Eleen käyttäminen puhumiseen on 
menetelmänä itse asiassa nopeampaa kuin viestin kirjoittaminen 
näppäimistöltä.

Voit myös linkittää liipaisimen toimintaan. Voit halutessasi määrittää 
silmän räpäytyksen puheeksi, jotta aina kun käytät silmän räpäytystä 
liipaisimena, viesti-ikkunasi sisältö puhutaan.

Voit hallita eleillä puhumista kolmella tavalla.
1) Lisää: siirry ensin Asetukset-kohtaan Puhuminen Eleillä. Paina sitten 
Lisää uusi. Tällä sivulla sinulla on mahdollisuus valita, haluatko luoda 
puhe-eleen kategorialle vai toiminnolle. Jos valitset toiminnon, kaikki 
mahdolliset toimintonäppäinvaihtoehdot tulevat näkyviin. Jos valitset 
kategorian, kaikki kategoriat ja niitä vastaavat lauseet näytetään. Kun olet 
valinnut haluamasi toiminnon tai lauseen, voit valita liipaisimen, jonka 
haluat määrätä sille. Kun olet tyytyväinen yhdistelmääsi, paina vahvistaa. 
Jos käytät jo liipaisinta valintamenetelmänä, et voi käyttää sitä eleiden 
puhe-eleen reseptinä.
2) Muokkaa: muokataaksesi eleellä puhumista, napauta elettä, jota haluat 
muokata, ja sitten muokkauspainiketta.
3) Poista: poistaa ele, kosketa elettä, jonka haluat poistaa, ja sitten 
poistopainiketta.
Lisäämään käytettävissä olevien eleiden puhevaihtoehtojen määrää 
olemme ottaneet käyttöön vaihtoehdon luoda reseptejä. Predictablen 
yhteydessä reseptit tarkoittavat, että voit määrittää laukaisuyhdistelmän 
puhutulle lauseelle. Esimerkiksi silmien räpäytys, kieli ulkona ja kulmien 
kurtistus voi määrittää lauseen ’Kuka tuo on?’, Kun taas silmien räpäytys, 
kulmien kurtistus ja kieli ulkona voi määrittää lauseen ’Tämä on 
mahtavaa’. Voit peruuttaa reseptin valitsemallasi valintamenetelmällä 
Käyttöapu-osassa.



13. Tuki



13.1. Ratkaise ongelmia video-oppailla tai 
lähetä meille sähköpostia
Tässä osiossa on Youtube-video-oppaita, joiden tarkoituksena on opettaa 
sinua käyttämään Predictablen ominaisuuksia. Tähän käyttöoppaaseen 
on linkki ja mahdollisuus lähettää sähköpostia tukitiimille, jos sinulla on 
muita vastaamattomia kysymyksiä. Tämän lisäksi Asetusten tukiosan 
alaosasta löydät useita video-oppaita, jotka tarjoavat oppaita siitä, kuinka 
kaikkia Predictablen ominaisuuksia voidaan käyttää tehokkaasti.



14. Verkkoalusta



14.1. Mukauta lausepankki ja lataa 
kategorioita ja lauseita
Therapy Box -sivuston kautta sinulla on mahdollisuus kirjautua sisään 
verkkoalustalle Predictablen käyttöoikeustiedoilla. Verkkoalusta 
tarjoaa mahdollisuuden hallita Predictable-tiliäsi tietokoneesi 
työpöydältä. Voit säätää asetuksia, ladata sisältöä ja poistaa 
ei-toivottuja tiedostoja. Myös verkkoalustalla tehdyt muutokset 
heijastuvat heti laitteesi sovelluksessa. Tämä ominaisuus on erityisen 
hyödyllinen, jos käyttäjä muuttaa asetusta vahingossa. Se antaa joko 
puheterapeutille, perheenjäsenelle tai Therapy Box -tukitiimille 
mahdollisuuden tehdä korjauksen etäyhteydellä.



Verkkopalvelun lausepankki -osio tarjoaa yleiskuvan lausepankistasi. 
Täältä voit:

1) Etsi lauseita helposti: Kun painat sarakkeen otsikkoa (kategoria, 
näyttölause, puhuttu lause), sarakkeen tiedostot järjestetään 
aakkosjärjestyksessä. Voit etsiä tiedostoa myös kirjoittamalla joko 
äänitiedoston nimen, puhutun lauseen, näytön ilmauksen tai 
luokan nimen.

2) Poista sisältö: Valitse kategoriat ja lauseet ja paina “Poista valittu”. 
Voit myös poistaa ne yksitellen painamalla kunkin lauseen 
poistokuvaketta. 

3) Muokkaa lausepankkisi sisältöä: napsauttamalla kategorian 
nimeä, näytettävää lauseen nimeä tai puhuttua lauseen nimeä 
voit muokata nimeä.

4) Muokkaa lauseisiin liitettyjä kuvia:
- Uuden kuvan lisääminen: Paina “+” -kuvaketta ja valitse kuva, 
jonka haluat liittää lauseeseen.
- Liitetyn kuvan muuttaminen: Kun painat kuvaa, joka on liitetty 
lauseeseen, voit vaihtaa sen tai poistaa sen.

5) Jos sinun on muokattava lauseisiin liitettyjä ääniä:
- Uuden äänen lisääminen: Paina “+” -painiketta ja valitse ääni, 
jonka haluat liittää lauseeseen.
- Liitetyn äänen muuttaminen: Kun painat lauseeseen liitettyä 
ääntä, voit vaihtaa sen tai poistaa sen.

6) Liitä multimedialinkki: Voit liittää verkkolinkin tekstikenttään. Jos 
sinun on poistettava multimedia, poista linkki CMS: stä.

Voit myös ladata kategorioita ja lauseita, jotta voit lähettää ne 
toiseen Predictable-tiliin. Tällä tavalla puheterapeuttisi voi luoda 
Predictable-tililtään kategorian jossa on lauseita, mukauttaa tämä 
kaikki puolestasi ja lähettää sinulle .zip-tiedosto, jonka voit ladata 
Predictable-tiliisi.



14.3. Tuo MyMessageBanking-sisältö

Luonnokset-osiossa voit lähettää valmiiksi rakennettuja lauseita 
kahdesta lähteestä: Predictablesta ja 
myMessageBanking-palvelusta. myMessageBanking.com on 
ilmainen palvelu, jonka tarjoaa Bostonin lastensairaalan korva-, 
nenä ja kurkkutautien osasto ja Tobii Dynavox 
-ohjelmistokehittäjä. Tavoitteena on tarjota ilmainen ja avoin 
viestipankki ihmisille, jotka ovat vaarassa menettää äänensä. 
Järjestelmä opastaa sinua viestipankkiprosessissa, auttaa 
järjestämään viestit, tallentamaan viestit ja tarjoaa tapoja ladata 
viestit käytettäväksi missä tahansa järjestelmässä, joka pystyy 
toistamaan kyseiset viestit. Järjestelmän käyttö, viestien 
tallentaminen ja tallennettujen viestien lataaminen on ilmaista 
henkilökohtaiseen käyttöön.

Palvelun käyttäminen Predictablen verkkoalustan kanssa

MyMessageBanking-sisältö on yhteensopiva Predictablen 
kanssa, ts. voit ladata myMessageBanking.com-sivuston kautta 
tallentamasi ja kopioimasi äänitiedostot Predictable-tiliisi niin, 
että niistä tulee uusia lauseita lausepankissasi.



Tehdäksesi niin: 

1. Lataa myMessageBanking-tililtäsi äänitiedostot, joita 
haluat käyttää Predictablessa.

2. Lataa .zip-kansio Predictablen verkkopalvelun 
Luonnokset-osioon. Transkriptioista tulee puhuttuja 
lauseita ja kategorioidesi tunnisteita.

3. Voit silti tehdä joitain muutoksia, ennen kuin lisäät siihen 
uudet lauseet Predictable-tiliisi.

4. Paina sitten Yhdistä.

Joitakin keskeisiä kohtia:

● Voit myös muokata uusia lauseita Lausepankki-osiossa, jos 
muutat mieltäsi yhdistämisen jälkeen!

● Jos sinulla on useita tunnisteita samaan lauseeseen 
lauseiden Luonnokset-osiossa, lause lisätään eri 
kategorioihin. Lisää uusi tunniste painamalla “+” 
-painiketta. Voit myös poistaa sen painamalla x.

● Luonnokset-osiossa voit myös lähettää kategorioita ja 
lauseita, jotka on ladattu toiselta Predictable-tililtä. Tällä 
tavalla puheterapeuttisi voi luoda Predictable-tililtään 
kategorian, jossa on lauseita, mukauttaa tämä kaikki 
puolestasi ja lähettää sinulle .zip-tiedosto, jonka voit ladata 
ennakoitavissa olevaan tiliisi.



14.4. Ääni- ja kuvasisällön hallinta

Verkkoalustan ääni- ja kuvat-osiot antavat sinulle yleiskuvan ja 
mahdollisuuden muokata ääni- tai kuvatiedostojen luetteloa. Täältä voit:

1. Etsi tiedostoja helposti: Kun painat sarakkeen otsikkoa (otsikko, 
lähde), sarakkeen tiedostot järjestetään aakkosjärjestyksessä. Voit 
myös etsiä tiedostoa kirjoittamalla otsikon. 

2. Poista sisältö: Valitse tiedostot, jotka haluat poistaa, ja paina sitten 
”Poista valitut”. Voit myös poistaa tiedostoja yksi kerrallaan 
painamalla kunkin tiedoston poistokuvaketta. 

3. Muokkaa tiedostoihin liitettyä otsikkoa: napsauttamalla tiedoston 
otsikkoa, tekstikenttä laajenee, jolloin voit muokata sitä.

4. Kaikki tähän osioon ladatut tiedostot näkyvät sovelluksessasi, kun 
muokkaat lausetta ja valitset siihen liitettävän äänitiedoston:

- Tuo äänitiedosto kannettavasta tietokoneesta: Tuo äänitiedosto 
painamalla Tuo-painiketta ja sitten Selaa, valitse tiedosto, jonka olet 
aiemmin tallentanut kannettavalle tietokoneelle, ja valitse Lataa.

- Äänitiedoston nauhoittaminen kannettavasta tietokoneesta: Jos 
haluat äänittää äänitiedoston CMS:stä, paina Tallenna, valitse sitten 
mikrofonikuvake. Kun lopetat nauhoituksen, voit keskeyttää, jatkaa 
ja tallentaa tiedoston. Kirjoita otsikko ja paina Tallenna


