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OPTIMALIZOVÁNO PRO iOS 13.5.1
Emma je zase o trochu chytřejší a to i
díky vaší zpětné vazbě. A bude
slavnější - naučila se polsky - za 14 dní
s podporou 10 nadšenců, kteří mi
pomohli s překlady.

• 23:59
Vylepšeno porozumění časovým údajům.
Budík rozumí vzbuď mě za dvě a 3/4
hod., nastav schůzku nebo připomínku
za 2 týdny / měsíce.

V pořadí druhá vetší aktualizace přináší
drobné novinky a opravy a zejména
funkčnost v dalších jazycích polštině
(Beta) a angličtině (Beta).

- výchozí čas 8:00 - když řeknete jen
den, ale bez času - např. pro psaní
připomínek. Čas si můžete změnit.
- můžete použít čtvrt / půl / tři čtvrtě
hodina nebo (bez čísla) hodina
- rozezná “za” 30 minut, “za” 2 hodiny.
- lze použít “za” 2 dny / týdny / měsíce.
- minutka nadále zná jen minuty.

Pro správnou funkčnost je nejlepší mít
nejnovější verze ostatních Zkratek, ale
není to nezbytné, pokud vás vše funguje
a nové funkce nepotřebujete.

• APLIKACE, HELLO EMMA*, JAK SE
MÁŠ*, CML a VYPÍNAČ
- systémové věci

Doporučuji aktualizovat alespoň
23:59, CML, Budík a Počasí.

• BUDÍK
- vypni všechny budíky - nový povel

• HUDBA
- částečná podpora Spotify
hledání využívá fintu vyhledávání na
Google a otevření písničky v aplikaci
Spotify. PLAY pro spuštění ale musíte
stisknou sami. Ve Zkratkách toto nelze.
Vyberte si při instalaci této zkratky
Spotify nebo Apple Music.
• KALENDÁŘ
- Emma porozumí i dotazům bez
klíčového slova “kalendář” - stačí jen
zmínit den/datum
- co dělám zítra, jaký je program na
pondělí atp. Námět na další? dejte
vědět.
Vyžaduje aktualizaci Jak se máš,
Aplikace, CML.
pokračuje na další straně… ➡
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• KONTAKTY*
- whatsapp opraveno - přestala fungovat
jedna komponenta Zkratek,
přeprogramováno
- vylepšení při nalezení duplicitních jmen
• MADE IN THE CZECH REP.
- podpora jazyků PL polština, EN
angličtina v celém systému (Beta) a
příprava pro experimenty s dalšími
jazyky: HU maďarština, GR řečtina, RO
rumunština. Emma bude umět 7 jazyků!
• POČASÍ
- rádio Emma vysílá počasí…
- předpověď počasí na zítra a další dny
- řekněte den, na kdy chcete zjistit
předpověď.
- zobrazení týdenní předpovědi na
displeji.

Emma je zdarma. Ovládat telefon
hlasem v češtině je přeci základní lidské
právo :-) Emma neposílá nikam vaše
data (s výjimkou serverů Apple pro
rozpoznání hlasu), neukládá si žádné
cookies, nezobrazuje vám žádné
reklamy.

⏹ konec dokumentu ze 17.6.2020

Ocenit můj nápad a hodiny
programování můžete tím, že mě
pozvěte virtuálně na kafe. Číslo účtu
zjistíte tak, že Emmě řeknete “Davide,
díky.”
PŘEČTĚTE SI POUČENÍ V NÁVODU,
AŤ SI NEPŘEPÍŠETE VAŠE DATA.
ZKRATKY, KDE JSOU VAŠE ÚDAJE:
HELLO EMMA - oblíbené adresy
EMMA ABC - náhrada textu
EMMA KONTAKTY - náhrada textu
EMMA JAK SE MÁŠ - dialogy a vlastní
zkratky.
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ARCHIV 15.KVĚTNA 2020
Aktualizace přináší 2 nové Zkratky pro
volání, diktování SMS a kalendář a také
návod v PDF s obrázky a postupy.
Používali jste BETA verzi? Stáhněte si
všechny zkratky znovu a ty beta vymažte.
NÁVOD V PDF
- základní povely pro laiky i podrobnější
vysvětlivky fungování

KONTAKTY
- volání, hands free diktování SMS
nadiktujte jméno z adresáře nebo přímo
jen telefonní číslo!
- hledání v kontaktech
- diktování stručných mailů (do pole
předmět)
- whatsapp volání nebo zprávy na
(musíte vždy potvrdit v aplikaci
stisknutím ikony)
PŘEČTĚTE SI POUČENÍ V NÁVODU K
iOS 13.4.1 - musíte spustit Zkratku
Kontakty, stisknout hvězdičku a Emmu
naučit vaše kontakty - export seznamu
na váš iCloud.
KALENDÁŘ
- plánování schůzek a telefonních hovorů
- hledání v kalendáři
- podpora pro Navigaci (adresa příští
schůzky)

Pro správnou funkčnost je nejlepší mít
nejnovější verze ostatních Zkratek, ale
nemusí to být nezbytně nutné, pokud
vás vše funguje a nové funkce
nepotřebujete..
CML
- doplněna klíčová slova, např.
úkol - zapsání připomínky
mail - napsaní stručného mailu (text do
Předmětu-zkratka Kontakty), pro delší
maily použijte zkratku ABC.
- doplněna další klíčová slova pro SK,
mj. chcem pozerat (YouTube)
ABC
přečtěte si poučení v návodu, ať si
nepřepíšete vaše data.
- možnost jméno příjmení Vložit mail vyhledá v kontaktech
- pošli jako sms, pošli jako mail - Emma
se zeptá na příjemce
- přidána klíčová slova pro SK
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PŘIPOMÍNKY
- režim nerušit - oprava, pokud zadán
čas v minutách (20 min), doposud
fungovalo jen hh:mm nebo až odejdu.
- odfiltrování zájmen v povelu
(připomeň) "mi, mě, to, prosím” pro
pohodlnější diktování.
- pro CML nové klíčové slovo úkol.
- doplnění překladů pro Slovenštinu.
NAVIGACE
- naviguj na další schůzku.
- drobné opravy
NÁKUPY
- vyřešeno zpomalení 10 s iOS 13.4.1
TLUMOČNICE
- přelož “z” angličtiny (do češtiny)
nemusí Emma vždy pochytit, lze použít
snadněji vyslovitelné přelož originál
angličtina a počkat na výzvu diktování v
cizím jazyce.

- překlad textů ze schránky - přelož
originál angličtina vložit schránku - to
když si na webu zkopírujete do schránky
dvě tři věty.

VOLITELNÉ AKTUALIZACE
MINUTKA
- oprava hlášení “odpočítávám…”
VYPÍNAČ
- oprava vypni Bluetooth - nevypínal se a
malá vzpoura robotů pro tentokráte
zažehnána.
MADE IN THE CZECH REPUBLIC
- při ručním spuštění Zkratky zkontroluje,
zda máte staženy všechny Zkratky
AUDIO IN
- STOP pro opravu a editaci textu
- doplnění pro SK “nápoveda”

OMEZENÍ
Zadávat čas je spolehlivější včetně
minut např. 8 00 anebo s předložkou
zítra “v” 8 ráno. Zkratky bez předložky
“v” nevrátí čas, Emma tak nepochopí, že
myslíte 8:00. Emmu rozhodí 2x “na” v
povelu “na zítra na 8 hodin”. Bude v
budoucnu řešeno vylepšením algoritmu
ve zkratce 23:59.
Navigace Apple - při ověřování adresy
pro hlasový výstup se některá místa
najdou správně, například naviguj na
adresu “Praha hlavní nádraží”, ale při
předání parametru navigaci se najde
ulice U nádraží Praha-Čakovice. Toto
bude zkoumat v dalších verzích. Google
a Waze najde cíl správně.
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