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1
1.1

O Tobii Dynavox Gaze Point
Zamýšlené použití

Ovládejte svůj počítač pouze svýma očima nebo očima a spínačem. S pomocí našeho oceňovaného softwaru můžete napodobovat všechny typy pohybu myší, akce přejetí a psát text. Rovněž jsme přidali chytré zkratky, aby byl přístup ke všem částem
Windows ještě snazší!

1.2

Požadavky na systém

Komponent

Požadavky

Počítač a procesor

Procesor s dvojitým jádrem (doporučené minimum) 2,0 gigahertz (GHz) nebo rychlejší.

Minimální paměť (RAM).

4 gigabajt (GB) paměti RAM (doporučené minimum).

Pevný disk

450 megabajtů (MB) volného místa

USB

USB 2.0

Operační systém

Tobii Dynavox Gaze Point běží na verzi operačního systému
Microsoft Windows jak 32 bajtů, tak 64 bajtů. Když spustíte
Tobii Dynavox Gaze Point 32 bajtovou nebo 64 bajtovou verzi operačního systému Windows, program spustí 32-bajtovou verzi operačního systému Windows.
●
●
●

Windows 7 (64-bit)
Windows 8.1 (32-bit nebo 64-bit)
Windows 10 (32-bit nebo 64-bit)

Verze .NET

4.5

Eye Tracker

Jakýkoli Eye tracker od Tobii Dynavox nebo Tobii Tech, který
podporuje Tobii Eye Tracking Core Software.

Další požadavky a úvahy

Pro aktivaci licence je nutné připojení k internetu.

Tobii Eye Tracking Core Software

Verze 2.8 nebo novější
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2
2.1

Instalace, spuštění a aktualizace
Tobii Dynavox Gaze Point
Instalace Tobii Dynavox Gaze Point s Gaze Point

1.

Přejděte na www.tobiidynavox.com/dl/gaze-point a stáhněte si software Gaze Point .

2.

Nainstalujte Gaze Point.

3.

Postupujte podle pokynů na obrazovce.

2.2

První spuštění

Po prvním spuštění Tobii Dynavox Gaze Point provede průvodce konfigurací uživatele spuštěním konfigurace
Tobii Dynavox Gaze Point. Kroky v průvodci jsou:
●
●
●

2.3

Nastavení displeje. Více informací naleznete v 4.1.2.1 Nastavení displeje, strana 11.
Vytvořit nový profil. Více informací naleznete v 4.1.1.1 Vytvořit nový profil.
Zkušební kalibrace, více informací viz 4.1.1.3 Zkušební kalibrace

Aktualizace Tobii Dynavox Gaze Point

Tobii Dynavox pravidelně vydává aktualizované verze softwaru Gaze Point .
Během instalace softwaru Gaze Point se provede instalace softwaru Update Notifier na zařízení. Update Notifier provede, je-li
zařízení připojeno k internetu, automatickou kontrolu aktualizovaných verzí softwaru Gaze Point a dalšího softwaru Tobii Dynavox
nainstalovaného na zařízení.
Chcete-li provést manuální kontrolu nových aktualizací softwaru Gaze Point , vyhledejte na zařízení aplikaci Update Notifier a pro
spuštění aplikace vyberte ikonu
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3

Použití Tobii Dynavox Gaze Point

Obrázek 3.1 Gaze Point Controller
Tabulka 3.1 Ikony v Gaze Point Controller
Symbol

Popis

Symbol

Popis

POZASTAVIT BOD POHLEDU (F4)

Výběrem tohoto tlačítka pozastavíte bod pohledu

SPUSTIT BOD POHLEDU (F4)

Výběrem tohoto tlačítka
spustíte bod pohledu

SKRÝT KURZOR MYŠI
(F5)

ZAPNOUT KLIKNUTÍ (F6)

NASTAVENÍ

nebo

nebo

Vyberte klávesovou zkratku napsanou v závorkách za
popisem.

Vyberte klávesovou zkratku napsanou v závorkách za
popisem.

Výběrem tohoto tlačítka
skryjte kurzor myši

ZOBRAZIT KURZOR
MYŠI (F5)

Výběrem tohoto tlačítka zobrazte kurzor myši

nebo

nebo

Vyberte klávesovou zkratku napsanou v závorkách za popisem. .

Vyberte klávesovou zkratku napsanou v závorkách za
popisem.

Výběrem tohoto tlačítka zapnete kliknutí levým tlačítkem

VYPNOUT KLIKNUTÍ
(F6)

Výběrem tohoto tlačítka vypnete kliknutí levým tlačítkem

nebo

nebo

Vyberte klávesovou zkratku napsanou v závorkách za popisem. .

Vyberte klávesovou zkratku napsanou v závorkách za
popisem.

Výběrem tohoto tlačítka získáte
přístup k nastavení Gaze Point,
viz 4 Nastavení Gaze Point ,
strana 7.

Použití fyzické počítačové myši nebo dotykové obrazovky bude mít před softwarem Gaze Point přednost.
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4

Ikony

Nastavení Gaze Point

Akce

Popis

Eye Tracker

Otevře nastavení Eye Tracker .
Více informací naleznete v 4.1 Eye Tracker , strana 7.

Obecná nastavení

Otevře nastavení Obecné .
Více informací naleznete v 4.2 Obecná nastavení , strana 11.

Aktivace a zpětná vazba

Otevře nastavení Aktivace a zpětná vazba .
Více informací naleznete v 4.3 Aktivace a zpětná vazba , strana 12.

Nápověda a použití

Otevře nastavení Nápověda a použití .
Více informací naleznete v 4.4 Nápověda a použití .

4.1
4.1.1

Eye Tracker
Záložka Kalibrace

Profil kalibrace: Zobrazí název profilu, který aktivní.

Gaze Point Uživatelská příručka v.1.0 - cs-CZ
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Vytvořit nový profil: Výběrem tohoto tlačítka vytvoříte nový profil. Více informací naleznete v 4.1.1.1 Vytvořit nový profil, strana
8.
Spravovat profily: Výběrem tohoto tlačítka změníte již stávající profil. Více informací naleznete v 4.1.1.2 Správa profilů, strana
8.
Zkušební kalibrace: Výběrem tohoto tlačítka otevřete stránku zkušební kalibrace. Více informací naleznete v 4.1.1.3 Zkušební
kalibrace, strana 9.
Typ kalibrace: Existují dva (2) různé typy kalibrace: Přesná nebo Jednoduchá. Více informací naleznete v 4.1.1.5 Typ kalibrace, strana 9.
Sledování očí: Vyberte, jak bude zařízení sledovat oči uživatele: Obě, Levé nebo Pravé.

4.1.1.1

Vytvořit nový profil

1.

Vyberte Typ kalibrace k použití.
Více informací naleznete v 4.1.1.5 Typ kalibrace, strana 9.

2.

Vyberte tlačítko Vytvořit nový profil .

3.

Pro pokračování vyberte Ano nebo pro zrušení vyberte Ne .

4.

Nový profil pojmenujte.
Je třeba použít klávesnici a myš.
Použít lze pouze alfanumerické znaky.

5.

Vyberte tlačítko Další .

6.

Uživatele umístěte tak, aby dvě tečky znázorňující oči uživatele, byly ve středu boxu zobrazeného na obrazovce.
Proces kalibrace se spustí jakmile pravá tečka zabliká.

7.

Při provádění kalibrace postupujte dle pokynů na obrazovce.

8.

Kalibraci otestujte.
Více informací naleznete v 4.1.1.3 Zkušební kalibrace, strana 9.

9.

Vyberte Zavřít a kalibraci přijměte nebo vyberte možnost Provést kalibraci znovu a proveďte novou kalibraci.

4.1.1.2

Správa profilů

Na stránce Správa profilů budete moci existující profil Aktivovat nebo Smazat.
Uprostřed obrazovky, v části Aktivní profil, budete moci vyhledat název aktivního profilu.
Všechny dostupné profily budou na stránce seřazeny jako tlačítko, k procházení dostupnými profily použijte tlačítko

a

.
4.1.1.2.1
1.

Pro aktivaci vyberte tlačítko s názvem profilu.

2.

Vyberte tlačítko Aktivovat, které se nachází v pravém horním rohu obrazovky.

3.

Vyberte Ano a vybraný profil aktivujte nebo vyberte Ne a profil zrušte.

4.

Vyberte Zavřít a stránku opusťte.

4.1.1.2.2
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Aktivace profilu

Smazat profil

1.

Pro smazání vyberte tlačítko s názvem profilu.

2.

Vyberte tlačítko Smazat, které se nachází v levém horním rohu obrazovky.

3.

Vyberte Ano a smažte vybraný profil nebo Ne a profil zrušte.

4.

Vyberte Zavřít a stránku opusťte.

4 Nastavení Gaze Point
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4.1.1.3

Zkušební kalibrace

Na stránce zkušební kalibrace lze s použitím předem definovaných cílů na obrazovce provést testování a zjistit, zda uživatel potřebuje eye tracker kalibrovat znovu.
1.

Na obrazovce se podívejte na každou tečku v kruhu a zjistěte, jak přesné je sledování okem v této oblasti.

2.

Vyberte Zavřít a kalibraci přijměte nebo vyberte možnost Provést kalibraci znovu a proveďte novou kalibraci.

4.1.1.4

Opakovaná kalibrace

1.

Vyberte Typ kalibrace k použití.
Více informací naleznete v 4.1.1.5 Typ kalibrace, strana 9.

2.

Pro spuštění nového procesu kalibrace aktivního profilu stiskněte tlačítko Kalibrovat znovu .

3.

Při provádění kalibrace postupujte dle pokynů na obrazovce.

4.

Kalibraci otestujte. Více informací naleznete v 4.1.1.3 Zkušební kalibrace, strana 9.

5.

Vyberte Zavřít a kalibraci přijměte nebo vyberte možnost Provést kalibraci znovu a proveďte novou kalibraci.

4.1.1.5

Typ kalibrace

K dispozici jsou dva (2) různé typy kalibrace: Přesná a Jednoduchá.
4.1.1.5.1

Přesná

Vyberte pole Přesná a aktivujte nejpřesnější typ kalibrace.
V případě aktivovaného typu kalibrace Přesná se zobrazí sedm (7) bodů, kalibračních „teček“. Přesná kalibrace je výchozí typ
kalibrace.
4.1.1.5.2

Jednoduchá

Vyberte pole Jednoduchá a aktivujte jednoduchou kalibraci, pokud má význam, aby kalibrace proběhla rychle a snadno, a ne
velmi přesně.
Když vyberete jednoduchý typ kalibrace, proces kalibrace lze upravit.

Gaze Point Uživatelská příručka v.1.0 - cs-CZ
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Vyberte tlačítko Upravit a proces kalibrace upravte.

Kalibrační body: Vyberte, zda se má použít 1 nebo 2 kalibrační body.
Kalibrace 1 bodu není na PCEye Go k dispozici.

Průběh: Přepněte pole Průběh Zap./Vyp. na Zap. a aktivujte funkci, přičemž použijte klávesu "S“ na klávesnici nebo klepněte/
klikněte na obrazovku a zobrazte průběh kalibrace.
Stimul snímku: Vyberte tlačítko Procházet a změňte Stimul snímku a změňte ho z výchozí bílé tečky na jeden ze zahrnutých
stimulů nebo na snímek uživatelovy oblíbené hračky nebo něco jiného.
Zavření: Vyberte tlačítko Zavřít a stránku opusťte.

4.1.2

Záložka Pokročilé

Konzole EyeMobile: Přepněte pole Zap./Vyp. konzoli EyeMobile do pozice Zap. pokud používáte EyeMobile nebo EyeMobile
Mini. Nastavení konzole EyeMobile není pro EyeMobile Plus relevantní a proto je deaktivováno.
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4.1.2.1

Nastavení displeje

V případě použití více než jednoho (1) displeje musíte specifikovat, ke kterému displeji je eye tracker připojený. Systém rovněž
potřebuje znát velikost použitého displeje.

1.

K výběru toho, ke kterému displeji je eye tracker připojený, použijte

nebo

.

2.

Vyrovnejte levou a pravou vertikální linii, které jsou pod vizualizací eye tracker na obrazovce, se značkami, které jsou v
horní části používaného eye tracker.

Tak se nastaví velikost obrazovky používaná pro Tobii Dynavox Gaze Point.
3.

4.2
4.2.1

K dokončení vyberte Hotovo .

Obecná nastavení
Záložka Obecné

Gaze Point Uživatelská příručka v.1.0 - cs-CZ
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Bod pohledu spusťte automaticky s Windows: Pole Zap./Vyp. přepněte na Zap. pokud se bod pohledu automaticky spustí
při spuštění Windows.
Restartujte veškerá nastavení bodu pohledu: Vyberte tlačítko Restartovat nastavení a restartujte veškerá nastavení
Gaze Point .

4.2.2

Záložka O nás

Na stránce O nás naleznete informace o všech verzích softwaru a hardwaru Eye tracker. Tyto informace lze snadno zkopírovat
výběrem tlačítka Kopírovat informace a následně je v případě potřeby vložit do e-mailu nebo jiného softwaru.

4.3
4.3.1

Aktivace a zpětná vazba
Záložka Aktivace

V záložce Aktivace se nastaví veškeré nastavení toho, jak uživatel nakládá s Gaze Point . Pokud uživatel použije k provedení příkazů a toho, jak se musí interakce chovat bod pohledu nebo spínač.
Způsob aktivace:
●
●

12

Bod - Vyberte tuto možnost a k aktivaci funkce přiblížení, která končí s provedením požadovaného úkolu, vyberte pozici
bodu.
Spínač - Vyberte tuto možnost a k aktivaci funkce přiblížení, která končí s provedením požadovaného úkolu, vyberte
spínač.

4 Nastavení Gaze Point
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Čas prodlevy tlačítka (milisekundy)
Čas prodlevy tlačítka lze nastavit na 8 různých úrovní, stačí se podívat na požadovanou pozici a změnit nastavení. Změna Času
prodlevy tlačítka nastaví způsob, jak uživatel nastaví bod na tlačítku ještě před provedením úkolu. Na tomto měřítku je nižší čas
prodlevy vlevo, vyšší vpravo.
Před opakovaným výběrem se podívejte vedle
●
●

Zap. - Pro aktivaci vyberte Zap. Před opakovaným výběrem se podívejte vedle. V případě Zap. se musí uživatel nejprve podívat z aktivní oblasti bodu, aby dokázal znovu aktivovat stejnou oblast bodu.
Vyp. - Pro deaktivaci vyberte Vyp. Před opakovaným výběrem se podívejte vedle. V případě Vyp. se aktivní oblast
bodu aktivuje znovu a znovu, dokud se uživatel dívá do oblasti bodu. (Výchozí)

Tlačítka Eye Gaze omezte pouze na aplikace Tobii Dynavox.
●

●

4.3.2

Zap. - Vyberte Zap. a aktivujte tlačítka omezení Eye Gaze pouze na aplikace Tobii Dynaavox. V případě Zap. se
aktivuje aktivní oblast pohledu, provede se příkazem spojeným s oblastí a zpětná vazba interakce se Tobii Dynavox se zobrazí pouze v Tobii Dynavox softwaru a aplikacích.
Vyp. - Vyberte Vyp. a deaktivujte tlačítka Omezení Eye Gaze pouze na aplikace Tobii Dynaavox. V případě Vyp.
se aktivuje aktivní oblast pohledu, provede se příkazem spojeným s oblastí a zpětná vazba interakce se Tobii Dynavox se
zobrazí pouze v Tobii Dynavox softwaru a aplikacích třetích stran. (Výchozí)

Záložka Zpětná vazba

Typ zpětné vazby:
●
●
●

Hodiny - Vizuální zpětnou vazbou jsou hodiny, které se zobrazí během specifikovaného času prodlevy tlačítka. Když se
hodiny naplní, úkol je proveden.
Tečka - Vizuální zpětnou vazbou je tečka pro uživatele bodu nebo statická tečka pro uživatele spínače v případě provedení úkolu.
Neviditelný - Na obrazovce se v případě provedení úkolu nezobrazí žádná vizuální zpětná vazba.

Gaze Point Uživatelská příručka v.1.0 - cs-CZ
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Barva zpětné vazby: Vyberte tlačítko Změnit a vyberte barvu zpětné vazby. Dostupné barvy viz Obrázek 4.1 Dostupné barvy,
strana 14.

Obrázek 4.1 Dostupné barvy
Velikost zpětné vazby: Velikost zpětné vazby vybraného typu lze nastavit na tři (3) různé hodnoty.
●
●
●

4.4
4.4.1

Malá
Střední
Velká

Nápověda a použití
Záložka nápověda

Vyberte tlačítko Přejít na nápovědu on-line a otevřete stránky podpory produktu Tobii Dynavox v internetovém prohlížeči. Na
stránkách podpory uživatel nalezne Často kladené otázky, podporu, školení, videa a dokumentaci týkající se Gaze Point a všech
dalších produktů od Tobii Dynavox.
Ujistěte se, zda je počítač/zařízení připojeno k internetu.

V případě, že uživatel potřebuje procvičovat víc, vyberte tlačítko Spustit průvodce a spusťte přiloženého průvodce. Průvodce
lze spustit tolikrát, kolikrát uživatel chce.
Vyberte Uložit informace a zkopírujte všechny protokoly, pro případ, že byste potřebovali podporu. Tento soubor lze snadno
přiložit k e-mailu a odeslat týmu podpory.
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4.4.2

Záložka Použití

Pomozte nám s vylepšením: Chcete-li pomoci s vylepšením softwaru Tobii Dynavox , přepněte pole Zap./Vyp. na Zap.. Vyberte tlačítko Více informací a otevřete stránku s potřebnými informacemi. Více informací naleznete v Obrázek 4.2 Sběr dat,
strana 15.

Obrázek 4.2 Sběr dat
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Copyright ©Tobii AB (publ). Ilustrace a specifikace nemusí platit pro produkty a služby nabízené na každém místním trhu. Technické specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem jejich vlastníků.

Podpora zařízení Tobii Dynavox
Získejte nápovědu online
Podívejte se na stránku podpory pro vaše zařízení Tobii Dynavox. Obsahují aktuální informace o problémech a tipy a triky související s tímto produktem. Naše stránky podpory naleznete on-line
na: www.TobiiDynavox.com nebo www.myTobiiDynavox.com.

Obraťte se na prodejního zástupce nebo prodejce
V případě otázek nebo problémů s produktem se obraťte na svého obchodního zástupce společnosti Tobias Dynavox nebo autorizovaného prodejce. Jsou nejvíce obeznámeni s vaším osobním
nastavením a nejlépe vám mohou pomoci s tipy a produktovým tréninkem. Kontaktní údaje naleznete na www.TobiiDynavox.com/contact

