Hello Emma 🇨🇿 🇸🇰

PRVNÍ SEZNÁMENÍ - BUDEME SI ROZUMĚT?

Vítá vás vaše hlasová asistentka pro iPhone a iPad, která rozumí česky a slovensky!
Než budete pokračovat, ujistěte se, že máte stažené všechny zkratky. Zkratkám povolte
požadované přístupy k mikrofonu, polohovým službám atp. Návod platí pro český jazyk,
pro slovenštinu použijte obdobné povely (některé věci ale nemusí být dostupné).
Jak Emmu probudit?
Způsob 1: Řekněte Hey Siri – telefon odemkněte Face ID (nebo Touch ID)
a počkejte až se vám česky ozve Emma.
Způsob 2: Stiskněte boční tlačítko (iPhone X) nebo tl.plochy a řekněte Hello Emma.
Způsob 3: Přidejte si ikonu Zkratky Hello Emma na plochu a stiskněte ikonu.
Způsob 4: Otevřete aplikaci Zkratky a spusťte zkratku Hello Emma.
Způsob 5: Widgety - na ploše přejeďte od levého okraje telefonu doprava.
Videa
najdete na
YouTube

15.05.2020

Hello Emma funguje na iPhone 6S a novějších a iPad s iOS 13. Emma funguje se sluchátky Air Pods,
telefon ale musíte na začátku dialogu odemknout přes FaceID (nebo TouchID). V iOS 13 nelze spustit
na Apple Watch, Car Play nebo Home Pod. Zatím se nepovedlo jednoduše vyřešit komunikaci přes
bluetooth v autě.
Nápověda bude součástí Zkratky Help a budete se moci Emmy zeptat na radu přímo v telefonu. Ale
jde nám oběma rychleji programování než psaní návodů, dočkáte se časem…

Ahoj, co mám dělat?
Nastav budík na 7:20

vypočítej 7 + 8 +15 euro

naviguj na adresu ikea praha MHD
Nastav minutku na 12 minut

BECK

Kolik je hodin

zahraj písničku zkratky
kdo má svátek 1.srpna

zavolej* Štěpánce Růžičkové

🈯 přelož do japonštiny kolik třešní tolik višní
nastav hlasitost na méně

H E L L O E M M A • D E S I G N B Y D AV I D

jak se máš

chci sledovat na youtube…
najdi na internetu recept na…
nákupní seznam - jablka a hrušky

napiš esemes* jméno příjmení text ahoj čárka

diktuji svojí první zprávu symbol smajlík 😀

*) Kontakty v iOS 13.4.1. - volání / psaní SMS / mailů - je vyžadován nejprve export kontaktů na iCloud pro zajištění rychlého hledání. Podrobnosti viz dále.
Ve slovenštině nemusejí být některé funkce dostupné. Budu rád za vaše postřehy, kde vylepšit překlady nebo doplnit klíčová slova do dalších verzí.

Co dál?

H L A S O V É O V L Á D Á N Í V Č E Š T I N Ě • B U D O U C N O S T J E TA D Y

naplánuj schůzku na pondělí 9 00 ukaž Hello Emma kolegům adresa* práce
zapni režim nerušit dokud neodejdu
při diktování můžete použít

…vložit schránku

hrnečku vař
dárek pro holčičku? e-shop Země panenek.cz

zapni aplikaci facebook

nevíš proč siri neumí česky

vytoč 722 000 724

nápověda jak funguje kalendář

poznámka nápady naprogramuj si vlastní zkratku, neboť…
vzdálenost Praha pomlčka Prčice pěšky
co mám v plánu na pátek od 8 hodin

ehm stop

jaké je venku počasí
davide díky (psst, překvapení)

nastav připomínku koupit šampaňské a jahody až dorazím na adresu oc chodov
*) Oblíbené adresy domov, práce atp. si nastavte ve zkratce Hello Emma.

Jak dlouho čekáte na českou Siri? Roky?
Vydržte 10-20 minut, pár kliknutí a
iPhone vám bude rozumět česky.
Emma není aplikace, není to na jedno
kliknutí. Instalace ale nebude delší než
seřadit 50 TV programů na chytré
televizi.

APLIKACE ZKRATKY
1⃣ Pokud jste aplikaci Zkratky nikdy
nepoužili, alespoň JEDNU zkratku si
musíte z oficiální Galerie Apple stáhnout
(přidat) a spustit. Na mém youtube
najdete postup Jak povolit zkratky doporučuji Ranní rutina – Časovač
čištění zubů.

NASTAVENÍ IPHONE/IPAD
2⃣ Ověřte, že máte iOS13, jazyk
čeština, region Česko, formát 24h.
(SK slovenština/Slovensko)

3⃣ Nastavení – Zkratky - povolte
nedůvěryhodné zkratky (podmínkou je
splnění bodu 1)
4⃣ Obecné - klávesnice - Diktování
zapněte
4⃣ Zpřístupnění – Předčítání obsahu stáhněte si hlas Zuzana vylepšená cca
160 MB! (SK Laura vylepšená). Počkejte
na dokončení!
5⃣ Zapněte si anglickou Siri pokud jí
ještě nemáte - není to ale zcela
nezbytné. Siri zajišťuje pro Emmu pouze
probuzení telefonu na Hey Siri nastavení
minutky a rozsvěcení žárovky (svítilny).
6⃣ ze stránek www.HelloEmma.cz si
přímo na vašem zařízení postupně
stáhněte VŠECHNY Zkratky (jinak
některé věci nebudou funkční).

U každé Zkratky odrolujte až dolů –
můžete se cestou podívat na zdrojové
kódy – a klikněte na červené tlačítko
Povolit nedůvěryhodnou zkratku.
7⃣ Některé zkratky mají průvodce
instalací - zeptají se na vaše jméno,
názvy složek kalendáře, připomínek. Vše
vyplňte, aby Emma fungovala co
nejlépe.
8⃣ Jako první spusťte zkratku Made in
the Czech Republic - ověří, zda máte
všechny zkratky - když uvidíte mapu
ČR, je vše OK.
▶ Spusťte zkratku Hello Emma a
zadávejte hlasem první pokyny - při
prvním spuštění každé zkratky se vás
iPhone zeptá na povolení přístupu k
mikrofonu, k rozpoznávání řeči atp. Vždy
zvolte OK.

ZKRATKY STAHUJTE VŽDY A POUZE ZE STRÁNEK www.HelloEmma.cz

Jak to všechno vlastně funguje?
E M M A N E N Í A P L I K A C E • J S O U T O Z K R AT K Y !
Řekněte „Prosím tě zapni budík na 7:20“ – Zkratka CML v nadiktovaném textu hledá
klíčové slovo a každá zkratka má svoje další klíčová slova. CML najde první - zapni - a spustí
zkratku Vypínač, protože si myslí, že chcete zapnout třeba žárovku nebo wifi. Nic z toho ale
nechcete a znovu je v akci CML, který najde další slovo v pořadí – budík. A zkratka Budík
najde čas 7:20 a hurá, vy zítra nezaspíte.
Když řeknete „chci hlasitost na 50 procent“, CML žádné klíčové slovo nenajde. Předá povel
zkratce „Jak se máš“ – možná jste si naprogramovali, aby se na„nějaký text“ spustila vaše
vlastní zkratka nebo vám Emma řekla něco vtipného. Ale to není tento případ a už už se
chystá předat úkol zkratce Internet, aby Google poradil. Jedna z posledních věcí je, že se
prominentních zkratek zeptá, zda to není úkol pro ně. Slovo hlasitost je pro Zkratku Vypínač
jako dělané.
Klíčová slova mohou být v různých pádech, můžete použít zapni, zapnout, zapneš nebo
zapiš do kalendáře, najdi v kalendáři nebo na při zadávání míst a adres říci domů, domov, až
odejdu z domova
Každou zkratku sice můžete spustit jednotlivě, umí základní funkce. Nejlepší je, požádat
Emmu o splnění úkolu, protože až ve spojení s CML využijete vše naplno.
Pamatujte, Emmě je pár měsíců a těším se na odezvu od vás, jak a čím tohoto
samostatně myslícího robota vylepšit, co kde opravit, jaká slovíčka Emmu naučit.

Tajné know how hlasové asistentky.
Zaslechneš budík? Nastav budík!

Kontakty I.
NAJDI / ZAVOLEJ
Zkuste někoho najít ve vašem
adresáři. Nejlépe tak zjistíte možnosti
a případná omezení hlasového
ovládání. Jména mohou být zpočátku
obtížná disciplína.

V O L Á N Í • H L E D Á N Í • W H AT S A P P
Můžete ale použít i skloňování –
Emma zkouší ukousnout poslední
písmena.
Vše funguje? Tak někomu zavolejte!
“Zavolej Štěpánce”
“Vytoč 722 000 724” (Země panenek)
Zkratka umí “hands free” vyhledat,
zavolat, napsat a odeslat SMS zprávu,
nebo stručný e-mail.

SLOVNÍK OPRAV
Emma používá slovníky pro opravu
textu. Jsou ve zkratkách Kontakty a
ABC a můžete si je upravovat.
Ve zkratce “Kontakty” si zadejte
nejčastější “překlepy”při hledání
jmen anebo Emmu naučte, kdo je
moje manželka, táta, babička funguje to: “uslyším=nahradím”.
Položky uslyším jen malá písmena!

Máte iOS 13.4.1? Nejprve Emmu
naučte vaše kontakty - více na konci
návodu.
Vyslovte jména z vašeho adresáře…
“Najdi v kontaktech Štěpánka
Růžičková”.
Emma hledá jméno nebo jméno a
příjmení (nebo název kontaktu, tj.
firmu). Pokud vše nadiktujete
v prvním pádu, získáte nejrychleji a
nejspolehlivěji výsledek.

WHATS APP
Pokud za jménem dodáte WhatsApp
(čti vots ap) použije se pro volání
nebo zprávy tato aplikace. V aplikaci
ale musíte stisknout sami ikonku pro
odeslání zprávy nebo hovor.

Nenachází Emma koho hledáte?
Zkuste jen příjmení nebo jméno a
začáteční písmeno příjmení “Štěpánka R”

Kontakty II.
POSÍLÁNÍ ZPRÁV
”Pošli zprávu Štěpánce Růžičkové"
a počkejte až Emma najde a přečte
nalezené jméno a nadiktujte text:
“skvělá zpráva symbol palec

SMS A MAIL HANDS FREE ! • DIKTUJTE EMOJI

Klíčová slova: (najdi) kontakt, volej,
zavolej, (napiš) zprávu, sms, esemes,
whatsup, mail, email
Pro oddělení jména a textu řekněte:

VLOŽIT ČÍSLO…

6⃣0⃣2⃣

Vložit „hlasem“ můžete i další texty:
vložit můj mail, vložit poděkování,
vložit adresu domů, vložit podpis
práce, vložit schránku! …viz ABC.

nahoru“

text, zpráva, pomlčka. Pokud
poslední slovo bude neposílej, Emma

“Pošli mail Jan Novák Text posílám

Emma text přečte a zeptá se na

text nepřečte a jen otevře aplikaci.

číslo na kolegyni štěpánka růžičková

potvrzení. Řekněte OK, Ano, Odešli a
zpráva se odešle hands free. Jinak
můžete text ještě opravit.

vložit číslo”

SYMBOLY EMOJI
Při diktování nejenom ve zprávách,
ale i v poznámkách, kalendáři zkuste

Jde vám to? Zkuste rovnou…
“Napiš esemes Gábině text už jsem
na cestě domů”
Diktujte SMS i pro telefonní čísla
“Zpráva 722 000 724 text…”
Můžete posílat i stručné e-maily

říci symbol smajlík, symbol srdce,

Číslo a jméno se doplní z kontaktů,

symbol robot… 😀 ❤ 🤖

tím máte kontrolu, zda Emma našla

iPhone / iPad automaticky rozumí
výrazům čárka “,” vykřičník “!” nebo
otazník “?” atp.
Další možnosti diktování a nastavení
viz Zkratka ABC.

správnou osobu. Lze i vložit mail.

OMEZENÍ ZKRATEK V iOS13
Emma (a Zkratky) v iOS13 nemají
přístup k doručeným SMS zprávám,
doručeným e-mailům, ani historii
volání. Emma nemůže zjistit, kdo vám
volal, ani nepřete mail nebo SMS.

Stručně k diktování…
OZNÁMENÍ / NOTIFIKACE
Chcete vidět, co vám Emma rozuměla?
Předejdete mnoha nedorozuměním…

NÁPOVĚDA

STOP !!!
Kdykoliv řeknete STOP
během diktování, Emma
zobrazí nadiktovaný text. To
se hodí, když něco chcete
opravit, upravit nebo si
potřebujete dát pauzu
v diktování a mít čas na rozmyšlení.

STOP

iPhone rozuměl Palecz nahoru místo
palec nahoru.
Zapněte si Oznámení (Notifikace / Visual
Feedback) ve zkratce Audio IN - klikněte
na tři tečky “…” a srolujte dolů. Visual
Feedback posuňte na první pozici v
seznamu.

KOLIK JAZYKŮ UMÍŠ…
Kdykoliv řeknete „diktuji anglicky“,
Emma se přepne do režimu poslouchání
v cizí řeči a můžete pokračovat – můžete
využít při diktování názvů filmů, písniček,
jmén v kontaktech, deníku z cest…
Diktovat můžete i v dalších jazycích:
slovensky, španělsky, německy, rusky.
Hodili by se další jazyky? Dejte mi vědět.

LÍBÍ SE VÁM EMMA
Nezapomeňte si čas od času si
Oznámení smazat.

Pokud ano, pro přehrání malého
překvapení řekněte „Davide, díky“.

Kdykoliv řeknete „nápověda“ a
případně název zkratky nebo co chcete
dělat, zobrazí se vám návod.
“Nápověda jak naplánuji schůzku?”

Kalendář
Vyzkoušejte nadiktovat: “Zapiš do
kalendáře na sobotu 14 hodin vybrat
fotky z dovolené.”

P L Á N O VA C Í K A L E N D Á Ř D O R O K U 2 0 9 9 A D Á L E

📞 PLÁNOVÁNÍ TEL.HOVORŮ

zkratka Navigace. Najde-li více
možností, dostanete na výběr.
Klíčová slova: kalendář, schůzka,
událost, diář – pro oddělení času časový
údaj hodin nebo ?:00 – pro oddělení
adresy: adresa, místo

”Zapiš mi do diáře na zítra v 10 hodin
domluvit společný výlet Štěpánka
Růžičková vložit číslo

Pokud neřeknete čas, bere se jako
výchozí poledne 12:00.

HLEDÁNÍ V KALENDÁŘI

Můžete uvést i adresu události:
“Naplánuj na sobotu 1. června 15:00
koupit novou pohovku – místo Ikea
Praha“ a protože Ikea je v Praze
vícekrát, Emma se zeptá na upřesnění
adresy.
Vyhledávání a ověřování adres využívá
databázi Apple Maps a zajišťuje to

Emma umí něco extra - řekněte jméno
příjmení vložit číslo (nebo vložit telefon)
a z kontaktů se doplní tel.číslo. V čase
připomenutí jen klikněte na ikonu
sluchátka a iPhone číslo vytočí!

📆

Co mám na sobotu od 8 ráno?
Emma vám přečte 3 nejbližší schůzky
v následujících 12 hodinách. Vždy
řekněte čas od (jinak je v této verzi
výchozí až poledne).
Hledat můžete i podle názvu schůzky…
Najdi v diáři “dovolená”.
Na kdy mám “zubař” (zubaře zatím
neumí).
Další info viz Navigace - nechejte se
navigovat na adresu další schůzky.

SVÁTKY / KOLIK DNÍ

🎁

Kdy má svátek Oskar, kdo má svátek
31.prosince, kolik dní zbývá do 24.
prosince, před kolika dny bylo 1.ledna
1970?

Navigace

AUTEM

• PĚŠKY • MHD • VZDUŠNOU ČAROU?

Nastavte si ve Zkratce vaše preference: způsob dopravy a aplikaci pro navigaci.
Kdykoliv to lze operativně změnit a v nadiktovaném textu dodat autem / pěšky / MHD
nebo vzdušnou čarou a jakou navigaci použít: Google, Waze, Apple. Používejte názvy míst
v 1.pádu.
“Zapni navigaci na adresu Václavské náměstí 1 Praha pěšky.” “Naviguj domů autem.”
“Naviguj na místo Vozovna Vokovice MHD Google mapy.”
“Navigace Pražský hrad Praha pomlčka Bratislavský hrad”
Dotazy pro hlasovou odezvu, kdy výsledek Emma jen přečte:
“Za jak dlouho budu na Petřínská rozhledna Praha pěšky”
“Zjisti vzdálenost Socha Svobody New York vzdušnou čarou.”
“Jaká je vzdálenost náměstí Svobody Brno pomlčka Stodolní Ostrava”
Oblíbené adresy domů, práce, bazén, škola atp. si nastavte ve Zkratce Hello Emma.
Nechejte se navigovat na adresu příští schůzky v kalendáři: “naviguj na další / příští /
schůzku / událost… pěšky / autem / MHD…”
Vzdálenosti a časy dojezdů čte Emma vždy podle dat od Apple mapy.
Zkratky umějí předat adresu jen výše uvedeným navigacím. Ostatní, např. Mapy CZ
spouštějte povelem spusť aplikaci…

Kam to bude?
Vzdušnou čarou třeba
až na druhý konec světa

Chytré zkratky
HUDBA / APPLE MUSIC
Nechejte si zahrát písničku na přání v češtině (slovenštině)!
“Zahraj písničku Zkratky“
“Zahraj slovenskou písničku – a
počkejte, až Emma začne poslouchat ve
slovenštině. Další možnosti jsou Zahraj
anglickou písničku…, zahraj španělskou
písničku. Počkejte vždy na výzvu
diktování v druhém jazyce.
V iTunes Emma hledá nejen podle
skladby, názvu interpreta, ale i podle
textu, záleží, jak moc vám iPhone bude
rozumět.

VYPÍNAČ
Crrrrr. Píp píp.
Nemůže být alespoň
během oběda klid?
“Zapni režim nerušit na 30 minut”
nebo “Zapni režim nerušit dokud
neodejdu”.
Zkratka Vypínač dále umí hlasitost na 30
procent, hlasitost na denní režim, na
maximum, ztlum, zvyš…
Dále zapni bluetooth, vypni wifi, nastav
jas na noční režim.

Hledání písniček je v BETA verzi, dejte
mi vědět vaše postřehy, jak by se dal
algoritmus vylepšit.

Je to příprava pro žádané ovládání
domácnosti přes vaše vlastní zkratky.
Více o tématu také u Zkratky Jak se máš,
neboli e=mc2.

Podpora Spotify je plánována v další
verzi.

“Odemkni auto a vycouvej z garáže”.
Tohle Emma bude umět s iOS18.

APLIKACE
Zapni aplikaci Facebook, spusť aplikaci
Dáme Jídlo. Emma umí několik
základních aplikací, ostatní si můžete
doprogramovat.

POČASÍ
“Jak je venku?
“Jaké je počasí?”
V dalších verzích přibude předpověď na
další dny a možnost doplňujících
informací – rychlost větru, západ Slunce.

VTIPY
”Vyprávěj vtipy.” Máte nějaké dobré,
aby se tomu zasmáli i roboti? Piště na
info@helloemma.cz Vtipy umí Emma
zatím jen české.

Další chytré zkratky
INTERNET
“Najdi na internetu co je smysl života”
Klíčová slova: internet, google, web.
Pokud nezmíníte klíčové slovo a jen
položíte otázku, zkusí (i vámi) předem
naprogramovanou odpověď přečíst
zkratka Jak se máš. Jinak Emma vyhledá
na google a časem bude umět i číst
odpovědi na otázky “jak vysoká je
Sněžka”.

KALKULAČKA
“Vypočítej 125 plus 256 děleno 5.”
“Vypočítej 500 děleno 0.” Upssss!
Kolik je 125 euro. Vypočítej 7 plus 8 plus
14 euro. Kurs si musíte změnit sami,
nenačítá se automaticky z online zdroje.

“ HODINY / BUDÍK / MINUTKA
“Kolik je hodin?”
“Nastav budík na 7:20”
“Nastav minutku na 20 minut”
Minutku a budík můžete nastavit na
maximálně 1440 minut (24 hodin).

NÁKUPY / NÁKUPNÍ SEZNAM
“Zapiš do nákupního seznamu máslo a
mléko a taky Pribináček nezapomeň
moučkový cukr a polohrubou mouku
připiš karlovarské oplatky a ještě
štramberské uši”.
Emma nadiktovaný text pročistí do
aplikace Připomínky jednotlivé položky
napíše jako zaškrtávací seznam. Musíte
zde mít vytvořen “Nákupní seznam”. Ten
můžete sdílet s ostatními členy
domácnosti. Pozor, jen si tam nepiště
jaké chcete nakupovat dárky!

Do you speak English?
Pokud něco čtete na zahraničních
webech a nevíte, co určité slovíčko nebo
věta znamená, zkopírujete si větu nebo
krátký odstavec do schránky a řekněte
“přelož originál angličtina vložit
schránku.

TLUMOČNICE
“Přelož do angličtiny kde je prosím
nejbližší zastávka autobusu?”
“Přelož „z“ angličtiny – a počkejte na
výzvu k diktování v druhém jazyce.
“once upon a time in hollywood”

Technologická zajímavost - asistentku
Emmu stačí v cizím jazyku naučit
základní povely a když nebude vědět co
má říci, za běhu si to přeloží z češtiny
nebo angličtiny právě v této zkratce.

Namísto “z” můžete říci “originál
angličtina”.
Emma umí “hlasově” tlumočit německy,
španělsky, slovensky, polsky, maďarsky,
japonsky a mnoha dalšími jazyky.
Částečně chorvatsky a vietnamsky.

YOU TUBE
“Najdi na YouTube jak oloupat
granátové jablko”.

Zkratku si můžete spustit i samostatně a
jazyk vybrat v menu. Tato zkratka
funguje i bez ostatních zkratek.
Pokud zvolíte do čeština, v dalších kroku
vyberte v jakém cizím jazyce budete
diktovat.

„Chci se dívat“… a pokud máte aplikaci
YouTube automaticky se spustí video.

Překlady zajišťuje služba
Microsoft Cognitive Services,
která je součástí Zkratek

Pamatujte, že kdykoliv a kdekoliv v
průběhu diktování můžete přepnout na
druhý jazyk - např. “diktuji anglicky”. Je
Emma chytřejší než vaše chytrá televize?

Emma ABC
Cokoliv Emmě nadiktujete, zkontroluje
to zkratka ABC. Zde si můžete doplnit
slovník oprav a také nahrazování a
vkládání textů nebo emoji.
Slovník č.1 – “textové pole” má
jednoduchý styl zápisu a funguje to:
“uslyším=nahradím”

Doplňte si oblíbené emoji, naučte
Emmu opravovat častá nedorozumění
nebo jakékoliv texty pro povely ve stylu:
vložit můj mail, vložit ičo, vložit podpis
práce, vložit adresa práce, vložit
odpověď dovolená, prostě cokoliv vás
napadne a co bude rychlejší nadiktovat
než někde hledat nebo datlovat. Položky
“uslyším” piště malými písmeny!!

S L O V N Í K O P R AV •

N ÁH R ADA TEXTU • VLOŽIT ÚDAJE

NEPŘEPIŠTE SI SVOJE DATA PŘI
AKTUALIZACI ZKRATKY !!
Zálohujte (zkopírujte) si vaše “slovníky”
jinam - třeba do Poznámek - při
aktualizaci a přepsání Zkratky se vám
data jinak ztratí! Viz info dále.
Slovník č.2 - ”tabulka” nelze jednoduše
zálohovat a při aktualizaci se vám
přepíše, používá se zejména na
systémové opravy.

Pokud budou 2 předcházející slova
jméno a příjmení, řekněte:
vložit číslo, vložit telefon
vložit mail, vložit email
Emma najde v kontaktech telefonní číslo
nebo mailovou adresu - jméno nahradí z
adresáře, takže si tím ověříte, zda našla
správnou osobu.

VLOŽIT SCHRÁNKU
V historii volání si “neznámé číslo”
zkopírujte do schránky a pošlete mu
SMS povelem “SMS vložit schránku číslo se vloží místo příjemce.
Poslední překlad od Tlumočnice je
zkopírován do schránky. Můžete ho pak
vložit do textu SMS, poznámky.

Podporuje systémové povely:
vložit schránku (to je cool!)
vložit datum
vložit čas
vložit kdy budu doma - navigace zjistí
čas cesty domů

Na webu si zkopírujte pár vět v cizím
jazyce a řekněte ”přelož originál anglicky
vložit schránku”.

Emma ABC II.

D I K T O VÁ N Í S O B R A Z E M • S D Í L E T J A K O • P O S L AT J A K O

Zkratka Emma ABC je ideální pro
diktování delších vět nebo vkládání
různých údajů. Spusťte jí ručně nebo
povelem:

V okně pro diktování můžete používat
navíc povely nový řádek a nový
odstavec a samozřejmě čárka, tečka,
otazník…

sdílet jako mail - otevře mail *). Pokud
je v textu slovo NADPIS (nebo předmět)
něco něco POMLČKA (tečka atp.) –
vyplní se i pole Předmět.

“Budu ti diktovat” - otevře se okno a
vy uvidíte text již během diktování.
Můžete diktovat s přestávkami.

Případně za povelem “budu ti diktovat”
řekněte část nebo celý text, okno se
zobrazí až pak. Zkontrolujte text, dopište
nebo nadiktujete pokračování.

*) pro SMS, mail a WhatsApp můžete
na konci říci “poslat jako…” a Emma
se zeptá a doplní jméno příjemce. Pro
hands free odesílání viz Kontakty.
sdílet na twitter
sdílet na whatsup
sdílet na facebook – otevře Facebook –
text ale musíte vložit ručně ze schránky.
Aplikace to neumožňuje automaticky.
sdílet na messenger – otevře
Messenger – text vložte ze schránky,

“Nadpis důležitá zpráva pomlčka ahoj
čárka tohle píše symbol robot zboží
pošlete na adresu vložit adresu práce
nový řádek vložit podpis práce sdílet
jako mail.

Pohodlné je, že se vám otevře příslušná
aplikace, pokud poslední 3 slova jsou:
sdílet jako SMS – text se vloží do
aplikace pro odeslání SMS *)

sdílet (zkopírovat) do schránky –
nadiktovaný text vloží do schránky a
můžete ho pak vložit do jiných aplikací
včetně vašich naučených textů nebo
emoji.

Připomínky

D AT U M A Č A S • P Ř Í C H O D • O D C H O D • K D Y Ž P O T K Á M

Nechte si něco připomenout v určitý čas nebo na určitém místě nebo až potkáte někoho.
Vyzkoušejte: “Zapiš připomínku Kup lístky na fotbal středa 11:00”
“Zapiš připomínku vyzvedni léky v lékárně až dorazím na Arkády Pankrác".
“Připomínka nezapomněl jsem vypnout sporák když odejdu z domova”.
Emma umí něco extra - “Zapamatuj si dlužím Oskarovi 100 korun když potkám Oskara”.
V Připomínkách v poli Hledat si pak napište Oskar a uvidíte všechny „úkoly“. Můžete využít
jako úkolníček pro kolegy, až potkám Honzu, Petra, šéfa…
Tato zkratka také umí zapínat režim nerušit a to na čas nebo dokud místo neopustíte.
Emma zatím neumí hlasem prohledávat připomínky. V aktuální verzi iOS by to trvalo přes 10
sekund. Emma (a Zkratky) neumí povel až nastoupím / vystoupím z auta.
Oblíbené adresy domov, práce, bazén, škola si zadejte v Hello Emma. Ostatní adresy
vyhledá a ověří zkratka Navigace a databáze Apple Maps. Úspěšnost a přesnost nemusí být
stoprocentní.
Klíčová slova: připomínka, zapamatuji si, režim nerušit
Příchod: přijdu, přijedu, dorazím na…, k.., budu doma, v práci
Odchod: odejdu, odjedu, opustím, opuštění, při odchodu …z domova, z práce
Potkám: potkám, uvidím

Uzel na kapesníku je minulost,
když máme v kapse GPS.

Poznámky

N E Ž N A J D E T E T U Ž K U , M ÁT E N A D I K T O VÁ N O

Poznámky fungují podobně jako barevné lístečky.
Nápady, Výlety, Zdraví, Účtenky, Deník, Práce, Seznam, Dovolená…
Chcete si psát, co jste dnes minutu po minutě dělali nebo viděli na výletě?
Diktujte! Emma k textu přidá datum a čas.

VÝLETY
Stádlecký most
Rozhledna Kryry

Nadiktujte text poznámky, Emma automaticky první slovo považuje za název poznámky.
“Zapiš do poznámek nápady vynalezni perpetuum mobile”
“Napiš na lísteček výlety chci vidět Stádlecký most”
“Najdi v poznámkách výlety – zobrazí celou poznámku/lísteček.
“Najdi v poznámkách očkování proti tetanu – najde a přečte celou větu, která obsahuje
hledaný text.
Pokud budete mít poznámku Čísla a tam nějaké údaje jako ičo, rodné číslo, číslo pasu, Emma
vám vše může najít a přečíst. “najdi v poznámkách ičo”
Když si zapíšete do poznámky Recepty krupicová kaše a v jedné větě napíšete, kolik čeho se
do ní dává, Emma vám na dotaz „hledej v poznámkách krupicová kaše“ toto přečte.

ÚČTENKY
Oběd 160 Kč
Trafika 80 Kč

ZDRAVÍ
krevní skupina 0+
očkování 2025

e=mc2 … Jak se máš?
Chcete se pochlubit rodině nebo
kamarádům, jak vás iPhone poslouchá
na slovo, v češtině?
Umíte vypočítat e=mc2 - neumíte.
Hmm. A napsat to zvládnete? Napište si
vlastní dialogy na vaše „klíčová slova“ ve
Zkratce Jak se máš.
Seznam č.1 zvládne každý - funguje to:
uslyším=co mám říct
uslyším=spustím zkratku

Za rovná se a symbol zavináče
napište název vaší zkratky
“Moje Zkratka Garáž” a
volitelně za mřížku můžete
dopsat parametr, třeba 1 pro
zapnutí/otevření, 0 pro vypnutí/
zavření.
Naprogramujte si i varianty jako otevřít
garáž, otevřeš, garáž, zavřít…
Vyvarujte se klíčových slov, na která
reaguje CML nebo Vypínač.
Seznam č.2 je pro experty, zvládne více
kombinací a používají se zde
programátorské “regulérní výrazy”.

Pamatujete si z YouTube můj dotaz
”umíš česky”, kdy iPhone v češtině
řekne “Ahoj, Česko…” - teď už znáte
celé know how a můžete si hrát.
Na základě vašich povelů Emma můžete
spouštět vaše vlastní Zkratky.

Když ale pozorně zkopírujete vzorové
příklady, mělo by se vám to povést.

D I A L O G Y • V L A S T N Í Z K R AT K Y
Příklad 2A
Kdykoliv Emma zaslechne slova smysl a
život, a to v jakémkoliv pořadí, řekne
naučenou frázi nebo může spustit vaši
Zkratku.
(?=.*smysl)(?=.*život).*=Přemýšlet nad
otázkami, jako je tahle.
Příklad 2B
Emma odpoví frází nebo spustí vaši
Zkratku, kdykoliv zaslechne i část slov ze
skupiny A (jak se, jaké) a skupiny B (máš
jmén…, tvoje jmén..).
(?=.*jak se|.*jaké)(?=.*jmenuješ|.*máš
jmén|.*tvoje jmén).*=Jsem Emma!
Jak se jmenuješ
Jak se vyslovuje tvoje jméno
Prozraď mi jaké je tvoje jméno
Řekni tvoje jméno. No tak, jak se
jmenuješ
Pamatujte - zálohujte si vámi doplněné
texty - více viz dále.

Aktualizace a vaše seznamy
NEPŘEPIŠTE SI DATA !!
Když jsem vymýšlel design Hello
Emma, nechtěl jsem vzbudit
podezření, že Zkratky mají
přístup na váš iCloud.
Všechna uživatelské data se tak musí
napsat přímo do Zkratky, na iCloud se
nic neukládá, nic se nečte. To má
nepatrnou nevýhodu při aktualizacích.
Potřeba aktualizace zkratek, do
kterých jste si zapsali vaše data by
snad měla být minimální.
Kontakty jsou jedinou zkratkou s
volitelným přístupem na váš iCloud,
kvůli zpomalení hledání v iOS 13.4.1.
Na iCloud - složka Shortcuts - soubor
HelloEmmaContacts.txt - se s vaším
svolením exportují kontakty - jméno,
číslo, firma, mail.

AKTUALIZUJTE AŽ…
Než si stáhnete novou verzi
Zkratky a přepíšete původní,
zazálohujte si (zkopírujte) vaše
seznamy (slovníky) s daty jinam třeba do Poznámek a pak si je zase
zkopírujte zpět do nové Zkratky. Návod
najdete na dalším listu.
Přečtěte si také seznam změn pro
každou aktualizaci dostupný na webu.

KDE JSOU JAKÉ ÚDAJE?
HELLO EMMA - zde máte zapsány v
seznamu vaše oblíbené adresy domov,
práce… - údaje z textového pole si
zkopírujte jinam. Vaše jméno pro
oslovení musíte zadat znovu.
ABC - zde je slovník oprav / vkládání
textů / emoji. Seznam č.1 - slovník
“textové pole” lze zkopírovat jinam
Seznam č.2 - slovník “tabulka s údaji”
nelze jednoduše zkopírovat. Oba

slovníky jsou rovnocenné, pro vaše data
používejte raději č.1.
KONTAKTY - slovník oprav jen pro
jména a náhrada výrazů moje manželka,
táta…
Seznam č.1 - slovník oprav “textové
pole” lze zkopírovat jinam.
Seznam č.2 - rychlé kontakty (pokud
nechcete data exportovat/importovat na
iCloud) lze také zkopírovat jinam.
JAK SE MÁŠ - vlastní dialogy a povely
pro vlastní zkratky. Oba dva seznamy základní i expertní - můžete uložit jinam.
Ostatní Zkratky se při aktualizaci musí
znovu nastavit, například u navigace
preferovaný způsob dopravy, názvy
složek u Poznámek nebo připomínek,
ale to je pár dotazů a je to raz dva.
Pokud jste si výrazně upravili a doplnili
některé zkratky - Aplikace, Vypínač aktualizace těchto zkratek raději
neprovádějte, pokud vám vše funguje a
obejdete se bez nově přidaných funkcí.

Jak si upravit Zkratku?
Potřebujte si zapsat oblíbenou adresu
nebo přidat emoji nebo naučit Emmu
další slovíčka?
Na Zkratce klikněte na tři tečky…

Chcete zkratku jinak změnit?
Stejně jako v předešlém příkladu
klikněte na tři tečky a pak znovu
na tři tečky…

1⃣ upravit zkratku / znovu spustit
Srolujte dolů a upravte text..

průvodce - některé se ptají na
adresář, jméno, jazyk…

D I A L O G Y • V L A S T N Í Z K R AT K Y

4⃣ povolit přístup - k jiným zkratkám, k
mikrofonu, kontaktům atp. - to když
něco nefunguje jak má

1⃣
2⃣

3⃣

2⃣ přidat ikonu na plochu

4⃣

3⃣ zobrazit ve widgetu - obrazovka
vlevo od home screen

Na závěr stiskněte Hotovo.

Naprogramujte si vlastní zkratky a
zapřáhněte je do systému Hello Emma.
Inspirujte se ve Zkratce Moje Zkratka.

Systémové zkratky
HELLO EMMA
Seznamte se. Tuto zkratku naučte vaše
jméno a oblíbené adresy domů, práce,
bazén, škola, chata…

MADE IN THE CZECH REP…
Spusťte tuto zkratku samostatně a Emma
zkontroluje, zda máte stažené všechny
Zkratky. Pokud uvidíte mapu ČR je vše
OK.
Ve zkratce si nastavte jazyk na CZ –
češtinu (hlas Zuzana vylepšená).
Netradiční propagace naší země, bez
téhle zkraty Emma neřekne ani ň.
Emma umí i slovensky (SK hlas Laura
vylepšená), učí se polsky (PL) a maďarsky
(HU). Ve všech těchto jazycích není
originální Siri k dispozici. Emma umí
anglicky (EN) a může se naučit i další
jazyky.

EMMA CML
Pokud chcete Emmu úkolovat bez
úvodního pozdravu, spouštějte rovnou
tuto zkratku. Jinak jsou zde samé
11000100001000001000010001001.
Tohle je centrální mozek lidstva, který
řídí všechny operace hlasové asistentky.

EMMA AUDIO IN
Tato zkratka poslouchá, co diktujete.
Chcete vidět, co přesně vám Emma
rozumí? Zapněte si Oznámení
(Notifikace). Ve zkratce je volba Visual
Feedback – přesuňte na první položku.
Nesmíte mít zapnutý režim nerušit. Čas
od času si oznámení smažte, ať nikdo
nevidí, co jste Emmě povídali.

EMMA AUDIO OUT
Nejupovídanější zkratka ze všech. Pokud
si zapnete Oznámení (Notifikace),
uvidíte vše co Emma čte.

EMMA 23:59
Pomáhá Emmě rozeznat datum a čas
v nadiktovaném textu, opravovat slovy
zapsané číslice jedna, dva na 1,2…

EMMA ABC
Diktování / oprava textu / vložit údaj…

EMMA JAK SE MÁŠ
Přednastavené dialogy, povely pro vaše
vlastní zkratky

EMMA VYPÍNAČ
Když ani CML neví, Emma zkusí zjistit,
zda nechcete něco zapnout či nastavit.

HEY SIRI
Až se jednou dočkáme originální Siri v
češtině, tuto zkratku vymažte. Ostatní si
můžete ponechat, Emma bude nadále
fungovat.

Informace
INFORMACE
Hello Emma nepoužívejte při
řízení motorových vozidel, na
kole, na eskalátorech a při
podobných činnostech.
KONTAKTY iOS 13.4.1 - ve Zkratkách
se objevila chyba a značně se zpomalilo
vyhledávání v kontaktech na 5-30
sekund. Emma potřebuje několik
pokusů. Řešením je export kontaktů jméno, číslo, firma, mail jako textový
soubor na váš iCloud. Jen tak Emma umí
rychle vyhledávat. Export pro 500
kontaktů trvá asi 90 s na iPhone X.
Emma vás vším provede.
Pokud nechcete nic exportovat, můžete
si možnosti Emmy vyzkoušet tak, že si
zapíšete pár (desítek) kontaktů do
seznamu “Rychlé kontakty”:
Jméno Příjmení=telefon

INFORMACE O PROJEKTU
www.HelloEmma.cz
YouTube: Hello Emma
facebook.com/helloemmacz
Twitter: @DavidBeckCZ
Dotazy a náměty:
info@helloemma.cz
Hlášení chyb:
error@helloemma.cz

Chcete ocenit můj nápad a
hodiny programování?
Pozvěte mě „virtuálně na kafe".
Číslo účtu ČR:

232338027/0600
PayPall: donate@helloemma.cz
IBAN:CZ58 0600 0000 0002 3233
8027 SWIFT code BIC: AGBACZPP

Kontakt pro média:
press@helloemma.cz
Hello Emma © 2020 David Beck. Praha.
Made in the Czech Republic.

ZKRATKY STAHUJTE VŽDY
A POUZE ZE STRÁNEK
www.HelloEmma.cz
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