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Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο είναι
ιδιοκτησία της Tobii Dynavox. Οποιαδήποτε αναπαραγωγή
εν μέρει ή συνολικά, χωρίς την προηγούμενη γραπτή
εξουσιοδότηση της Tobii Dynavox απαγορεύεται.
Τα προϊόντα που αναφέρονται στο παρόν έγγραφο, μπορεί
να είναι είτε εμπορικά σήματα ή/και σήματα κατατεθέντα
των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους. Ο εκδότης και ο
συγγραφέας δεν έχει καμία αξίωση σε αυτά τα εμπορικά
σήματα.
Παρά το γεγονός ότι έχουν ληφθεί όλα τα προληπτικά
μέτρα για την προετοιμασία του παρόντος εγγράφου, ο
εκδότης και ο συγγραφέας δε φέρουν καμία ευθύνη για
τυχόν λάθη ή παραλείψεις ή για ζημιές που μπορεί να
προκύψουν από τη χρήση των πληροφοριών που
περιέχονται σε αυτό το έγγραφο, ή από τη χρήση των
προγραμμάτων και του πηγαίου κώδικα που μπορεί να το
συνοδεύουν. Σε καμία περίπτωση, ο εκδότης και ο
συγγραφέας δεν θα φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε
απώλεια κέρδους ή οποιαδήποτε άλλη εμπορική ζημιά που
προκλήθηκε ή εικάζεται ότι έχει προκληθεί άμεσα ή έμμεσα
από τη χρήση αυτού του εγγράφου.
Το περιεχόμενο μπορεί να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση.
Ελέγξτε τον ιστότοπο της Tobii Dynavox www.TobiiDynavox.
com για τις ενημερωμένες εκδόσεις του παρόντος
εγγράφου.
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Σχετικά με την Tobii Dynavox Gaze Point

1.1

Προοριζόμενη χρήστη

Αποκτήστε τον πλήρη έλεγχο του υπολογιστή σας απλά με τα μάτια σας ή με τα μάτια σας και ένα διακόπτη. Μπορείτε να
κάνετε εξομοίωση όλων των ενεργειών του ποντικιού, ενεργειών συρσίματος και να πληκτρολογήσετε κείμενο με το βραβευμένο μας λογισμικό. Έχουμε προσθέσει έξυπνες συντομεύσεις για να κάνουμε ευκολότερη την πρόσβαση σε όλα τα τμήματα των Windows!

1.2

Προδιαγραφές συστήματος

Στοιχείο

Προδιαγραφές

Υπολογιστής και επεξεργαστής

Επεξεργαστής 2,0 gigahertz (GHz) ή μεγαλύτερος, διπλού
πυρήνα (ελάχιστος προτεινόμενος)

Μνήμη (RAM)

4 gigabyte (GB) RAM (ελάχιστη προτεινόμενη).

Σκληρός δίσκος

Τουλάχιστον 450 megabytes (MB) διαθέσιμα

USB

USB 2.0

Λειτουργικό σύστημα

Το Tobii Dynavox Gaze Point λειτουργεί με λειτουργικά συστήματα Microsoft Windows 32–bits και 64-bits. Όταν λειτουγείτε το Tobii Dynavox Gaze Point 32-bit σε λειτουργικό
σύστημα Windows 64-bit, το πρόγραμμα θα λειτουργήσει
στο επίπεδο των 32-bit του λειτουργικού συστήματος
Windows.
●
●
●

Windows 7 (64-bit)
Windows 8.1 (32-bit ή 64-bit)
Windows 10 (32-bit or 64-bit)

.NET version

4,5

Παρακολούθηση ματιών

Οποιαδήποτε συσκευή παρακολούθησης ματιών της Tobii
Dynavox ή της Tobii Tech που υποστηρίζει λογισμικό Tobii
Eye Tracking Core.

Πρόσθετες απαιτήσεις και εκτιμήσεις

Χρειάζεται σύνδεση στο Internet για την ενεργοποίηση της
άδειας

Tobii Eye Tracking Core Software

Έκδοση 2.8 ή μεταγενέστερη
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2.1

Εγκατάσταση, λειτουργία και ενημέρωση
Tobii Dynavox Gaze Point
Εγκατάσταση Tobii Dynavox Gaze Point με Gaze Point

1.

Μεταβείτε στη διεύθυνση www.tobiidynavox.com/dl/gaze-point και κατεβάστε το λογισμικό Gaze Point.

2.

Εγκαταστήστε το Gaze Point.

3.

Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

2.2

Εκκίνηση πρώτη φορά

Την πρώτη φορά που το Tobii Dynavox Gaze Point θα μπει σε λειτουργία ο Οδηγός διαμόρφωσης θα καθοδηγήσει το χρήστη ώστε να ολοκληρώσει τη διαμόρφωση του Tobii Dynavox Gaze Point.Τα βήματα του οδηγού είναι τα εξής:
●
●
●

2.3

Ρύθμιση προβολής. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε 4.1.2.1 Ρύθμιση οθόνης, σελίδα 11.
Δημιουργία νέου προφίλ. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε 4.1.1.1 Δημιουργία νέου προφίλ.
Δοκιμαστική βαθμονόμηση, Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε 4.1.1.3 Δοκιμαστική βαθμονόμηση

Ενημέρωση Tobii Dynavox Gaze Point

Η Tobii Dynavox διαθέτει ανά τακτά διαστήματα ενημερωμένες εκδόσεις του λογισμικού Gaze Point.
Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης του λογισμικού Gaze Point, το λογισμικό Update Notifier θα εγκατασταθεί στη συσκευή.
Εάν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στο Internet, το Update Notifier θα ελέγξει αυτόματα εάν υπάρχουν ενημερωμένες εκδόσεις του λογισμικού Gaze Point και άλλο λογισμικό Tobii Dynavox που είναι εγκατεστημένο στη συσκευή.
Για να ελέγξετε χειροκίνητα για νέες ενημερώσεις του λογισμικού Gaze Point, αναζητήστε την εφαρμογή Update Notifier και
επιλέξτε το εικονίδιο

(Update Notifier) για να ξεκινήσετε την εφαρμογή.

Gaze Point Εγχειρίδιο χρήσης v.1.0 - el-GR
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3

Χρήση Tobii Dynavox Gaze Point

Εικόνα 3.1 Gaze Point Controller
Πίνακας 3.1 Εικονίδια στο Gaze Point Controller
Σύμβολο

Περιγραφή

Σύμβολο

Περιγραφή

ΠΑΥΣΗ GAZE POINT (F4)

Επιλέξτε αυτό το πλήκτρο για
Παύση του Gaze Point

ΕΝΑΡΞΗ ΣΗΜΕΙΟΥ
ΒΛΕΜΜΑΤΟΣ (F4)

Επιλέξτε αυτό το πλήκτρο για
Ξεκινήσετε το Σημείο
βλέμματος

ή

ή

Επιλέξτε τη συντόμευση του
πληκτρολογίου, στις αγκύλες
μετά την περιγραφή.
ΑΠΟΚΡΥΨΗ ΚΕΡΣΟΡΑ
ΠΟΝΤΙΚΙΟΥ (F5)

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΛΙΚ
(F6)

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Επιλέξτε αυτό το πλήκτρο για
Απόκρυψη του Κέρσορα
ποντικιού

Επιλέξτε τη συντόμευση του
πληκτρολογίου, στις αγκύλες
μετά την περιγραφή.
ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΕΡΣΟΡΑ
ΠΟΝΤΙΚΙΟΥ (F5)

Επιλέξτε αυτό το πλήκτρο για
Εμφάνιση του Κέρσορα
ποντικιού

ή

ή

Επιλέξτε τη συντόμευση του
πληκτρολογίου, στις αγκύλες
μετά την περιγραφή. .

Επιλέξτε τη συντόμευση του
πληκτρολογίου, στις αγκύλες
μετά την περιγραφή.

Επιλέξτε αυτό το πλήκτρο για
Ενεργοποίηση του αριστερού
κλικ

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
ΚΛΙΚ (F6)

Επιλέξτε αυτό το πλήκτρο για
Απενεργοποίηση του αριστερού κλικ

ή

ή

Επιλέξτε τη συντόμευση του
πληκτρολογίου, στις αγκύλες
μετά την περιγραφή. .

Επιλέξτε τη συντόμευση του
πληκτρολογίου, στις αγκύλες
μετά την περιγραφή.

Επιλέξτε αυτό το πλήκτρο για
πρόσβαση στις Ρυθμίσεις
Gaze Point, δείτε 4 Gaze Point
Ρυθμίσεις, σελίδα 7.

Η χρήση ποντικιού υπολογιστή ή οθόνης αφής έχει μεγαλύτερη προτεραιότητα σε σχέση με το λογισμικό
Gaze Point.
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Gaze Point Ρυθμίσεις

Εικονίδια

Ενέργεια

Περιγραφή

Συσκευή παρακολούθησης
ματιών

Ανοίγει τις Ρυθμίσεις του Μηχανισμού παρακολούθηση ματιών.

Γενικές ρυθμίσεις

Ανοίγει τις Γενικές Ρυθμίσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε 4.1 Συσκευή παρακολούθησης ματιών , σελίδα 7.
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε 4.2 Γενικές ρυθμίσεις , σελίδα
11.

Ενεργοποίηση & Αναφώνηση

Ανοίγει τις Ρυθμίσεις της Ενεργοποίησης & Ανάδρασης.
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε 4.3 Ενεργοποίηση &
Αναφώνηση , σελίδα 12.

Βοήθεια & Χρήση

Ανοίγει τις Ρυθμίσεις της Βοήθειας & Χρήσης.
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε 4.4 Βοήθεια και Χρήση .

4.1
4.1.1

Συσκευή παρακολούθησης ματιών
Η καρτέλα Βαθμονόμηση
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Προφίλ βαθμονόμησης: Εμφανίζει το όνομα και το προφίλ που είναι ενεργά.
Δημιουργία νέου προφίλ: Επιλέξτε αυτό το πλήκτρο για να δημιουργήσετε νέο προφίλ. Για περισσότερες πληροφορίες,
δείτε 4.1.1.1 Δημιουργία νέου προφίλ, σελίδα 8.
Διαχείριση προφίλ: Επιλέξτε αυτό το πλήκτρο για να αλλάξετε ένα υφιστάμενο προφίλ. Για περισσότερες πληροφορίες,
δείτε 4.1.1.2 Διαχείριση προφίλ, σελίδα 8.
Δοκιμαστική βαθμονόμηση: Επιλέξτε αυτό το πλήκτρο για να ανοίξετε τη σελίδα της δοκιμαστικής βαθμονόμησης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε 4.1.1.3 Δοκιμαστική βαθμονόμηση, σελίδα 9.
Τύπος βαθμονόμησης: Υπάρχουν δύο (2) διαφορετικοί τύποι βαθμονόμησης: Ακριβής ή Απλή. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε 4.1.1.5 Τύπος βαθμονόμησης, σελίδα 9.
Παρακολούθηση ματιών: Επιλέξτε τον τρόπο με τον οποίο η συσκευή θα παρακολουθεί τα μάτια του χρήστη: Και τα δύο, το
αριστερό ή το δεξί.

4.1.1.1

Δημιουργία νέου προφίλ

1.

Επιλέξτε τον Τύπο βαθμονόμησης που θα χρησιμοποιηθεί.
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε 4.1.1.5 Τύπος βαθμονόμησης, σελίδα 9.

2.

Επιλέξτε το πλήκτρο Δημιουργία νέου προφίλ.

3.

Επιλέξτε Ναι για συνέχεια ή Όχι για ακύρωση.

4.

Δώστε ένα όνομα στο νέο προφίλ.
Πρέπει να χρησιμοποιηθεί ποντίκι και πληκτρολόγιο.
Επιτρέπονται μόνοι αλφαριθμητικοί χαρακτήρες.

5.

Επιλέξτε το πλήκτρο Επόμενο.

6.

Τοποθετήστε το χρήστη ώστε οι δύο τελείες, που αντιστοιχούν στα μάτια του χρήστη, να είναι στο κέντρο του πλαισίου όπως φαίνεται στην οθόνη.
Η βαθμονόμηση θα ξεκινήσει όταν η δεξιά τελεία ξεκινήσει να αναβοσβήνει.

7.

Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να εκτελέσετε βαθμονόμηση.

8.

Δοκιμάστε τη βαθμονόμηση.
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε 4.1.1.3 Δοκιμαστική βαθμονόμηση, σελίδα 9.

9.

Επιλέξτε Κλείσιμο για αποδοχή της βαθμονόμησης ή Επανάληψη βαθμονόμησης για να ξεκινήσει νέα διαδικασία
βαθμονόμησης.

4.1.1.2

Διαχείριση προφίλ

Στη σελίδα Διαχείρισης προφίλ μπορείτε να ενεργοποιήσετε η να διαγράψετε ένα υφιστάμενο προφίλ.
Στο κέντρο της οθόνης κάτω από το ενεργό προφίλ, εμφανίζεται το όνομα του προφίλ που είναι ενεργό.
Όλα τα διαθέσιμα προφίλ θα είναι παραταγμένα ως πλήκτρα, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα
στα διαθέσιμα προφίλ.
4.1.1.2.1
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για μετακύλιση

Ενεργοποίηση ενός προφίλ

1.

Επιλέξτε το πλήκτρο με το όνομα του προφίλ που θέλετε να ενεργοποιήσετε.

2.

Επιλέξτε το πλήκτρο Ενεργοποίηση στην πάνω δεξιά γωνία της οθόνης.

3.

Επιλέξτε Ναι για να ενεργοποιήσετε το επιλεγμένο προφίλ ή Όχι για ακύρωση.

4.

Επιλέξτε Κλείσιμο για να αποχωρήσετε από τη σελίδα.

4.1.1.2.2

και

Διαγραφή προφίλ

1.

Επιλέξτε το πλήκτρο με το όνομα του προφίλ που θέλετε να διαγράψετε.

2.

Επιλέξτε το πλήκτρο Διαγραφή στην πάνω αριστερή γωνία της οθόνης.

4 Gaze Point Ρυθμίσεις
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3.

Επιλέξτε Ναι για να διαγράψετε το επιλεγμένο προφίλ ή Όχι για ακύρωση.

4.

Επιλέξτε Κλείσιμο για να αποχωρήσετε από τη σελίδα.

4.1.1.3

Δοκιμαστική βαθμονόμηση

Στη σελίδα δοκιμαστικής βαθμονόμησης μπορεί να γίνει έλεγχος της βαθμονόμησης χρησιμοποιώντας προκαθορισμένους
στόχους στην οθόνη για να διαπιστωθεί εάν ο χρήστης χρειάζεται να επαναλάβει τη βαθμονόμηση της συσκευής παρακολούθησης ματιών.
1.

Κοιτάξτε στην κάθε τελεία στον κάθε κύκλο στην οθόνη για να διαπιστώσετε πόσο ακριβής είναι η παρακολούθηση
του ματιού στη συγκεκριμένη περιοχή.

2.

Επιλέξτε Κλείσιμο για αποδοχή της βαθμονόμησης ή Επανάληψη βαθμονόμησης για να ξεκινήσει νέα διαδικασία
βαθμονόμησης.

4.1.1.4

Επανάληψη βαθμονόμησης

1.

Επιλέξτε τον Τύπο βαθμονόμησης που θα χρησιμοποιηθεί.
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε 4.1.1.5 Τύπος βαθμονόμησης, σελίδα 9.

2.

Επιλέξτε το πλήκτρο Επανάληψη βαθμονόμησης για να ξεκινήσετε νέα διαδικασία βαθμονόμησης για το ενεργό
προφίλ.

3.

Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να εκτελέσετε βαθμονόμηση.

4.

Δοκιμάστε τη βαθμονόμηση. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε 4.1.1.3 Δοκιμαστική βαθμονόμηση, σελίδα 9.

5.

Επιλέξτε Κλείσιμο για αποδοχή της βαθμονόμησης ή Επανάληψη βαθμονόμησης για να ξεκινήσει νέα διαδικασία
βαθμονόμησης.

4.1.1.5

Τύπος βαθμονόμησης

Υπάρχουν δύο (2) τύποι βαθμονόμησης διαθέσιμοι: Ακριβής και Απλή.
4.1.1.5.1

Ακριβής

Επιλέξτε το πλαίσιο Ακριβής για να ενεργοποιήσετε τον Ακριβή τύπο βαθμονόμησης.
Στον Ακριβή τύπο βαθμονόμησης, η βαθμονόμηση περιλαμβάνει επτά (7) σημεία (εντοπισμός τελειών). Ο ακριβής τύπος
βαθμονόμησης είναι ο προεπιλεγμένος.
4.1.1.5.2

Απλή

Επιλέξτε το πλαίσιο Απλήγια να ενεργοποιήσετε την απλή βαθμονόμηση στην περίπτωση που είναι πιο σημαντική η ταχύτητα και η απλότητα της βαθμονόμησης, παρά η υψηλή ακρίβεια.
Όταν επιλεγεί η απλή βαθμονόμηση, η διαδικασία της βαθμονόμησης μπορεί να παραμετροποιηθεί.
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Επιλέξτε το πλήκτρο Παραμετροποίησηγια να παραμετροποιήσετε τη διαδικασία της βαθμονόμησης.

Σημεία βαθμονόμησης: Επιλέξτε εάν θα χρησιμοποιηθούν 1 ή 2 σημεία βαθμονόμησης.
Η βαθμονόμηση 1 σημείου δεν είναι διαθέσιμη στο PCEye Go.

Σταδιακή εκτέλεση: Ρυθμίστε το πλαίσιο Σταδιακής εκτέλεσης On/Off στη θέση On για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.
Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο “S” στο πληκτρολόγιο ή πατήστε/κάντε κλικ στην οθόνη για σταδιακή εκτέλεση της
βαθμονόμησης.
Προσαρμογή εικόνας: Επιλέξτε το πλήκτρο Περιήγηση για να αλλάξετε τη Διέγερση εικόνας από την προεπιλεγμένη λευκή
τελεία σε μία από τις ειδικές εικόνες ή σε εικόνα που προτιμά ο χρήστης ή κάτι άλλο.
Κλείσιμο: Επιλέξτε το πλήκτρο Κλείσιμο για να αποχωρήσετε από αυτή τη σελίδα.

4.1.2

Η καρτέλα Σύνθετες

Πλαίσιο EyeMobile: Αλλάξτε το διακόπτη ελέγχου EyeMobile On/Off στη θέση On εάν χρησιμοποιείτε EyeMobile ή EyeMobile Mini. Η ρύθμιση του πλαισίου EyeMobile δεν αφορά το EyeMobile Plus και κατά συνέπεια είναι απενεργοποιημένη.
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4.1.2.1

Ρύθμιση οθόνης

Εάν χρησιμοποιείτε περισσότερες από μία (1) οθόνες, θα πρέπει να προσδιορίσετε σε ποια οθόνη είναι συνδεδεμένο το
Eye tracker. Το σύστημα χρειάζεται επίσης να γνωρίζει το μέγεθος της οθόνης που χρησιμοποιείται.

1.

Χρησιμοποιήστε το

2.

Ευθυγραμμίστε τη δεξιά και την αριστερή κάθετη γραμμή, κάτω από την αναπαράσταση του μηχανισμού παρακολούθησης ματιών στην οθόνη, με τα σημεία στην κορυφή του μηχανισμού παρακολούθησης ματιών που
χρησιμοποιείται.

ή το

για να επιλέξετε σε ποια οθόνη είναι συνδεδεμένο το eye tracker.

Αυτή η ενέργεια θα ρυθμίσει το μέγεθος της οθόνης που χρησιμοποιείται στο Tobii Dynavox Gaze Point.
3.

4.2
4.2.1

Επιλέξτε Τέλος για ολοκλήρωση.

Γενικές ρυθμίσεις
Η καρτέλα Γενικές
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Εκκίνηση του Gaze point αυτόματα με τα Windows: Αλλάξτε το πλαίσιο ελέγχου On/Off στη θέση On εάν το Gaze Point
θα ξεκινάει αυτόματα με τα Windows.
Επαναφορά όλων των ρυθμίσεων του Gaze Point: Επιλέξτε το πλήκτρο Επαναφορά ρυθμίσεων για να επαναφέρετε όλες
τις Ρυθμίσεις Gaze Point.

4.2.2

Η καρτέλα Σχετικά

Στη σελίδα Σχετικά μπορείτε να βρείτε όλες τις πληροφορίες σχετικά με την έκδοση του λογισμικού και του εξοπλισμού Eye
tracker. Μπορείτε να αντιγράψετε εύκολα αυτές τις πληροφορίες επιλέγοντας το πλήκτρο Αντιγραφή πληροφοριών. Στη
συνέχεια μπορείτε να τις επικολλήσετε σε ένα e-mail ή οποιοδήποτε άλλο λογισμικό χρειάζεται.

4.3
4.3.1

Ενεργοποίηση & Αναφώνηση
Η καρτέλα Ενεργοποίηση

Στην καρτέλα Ενεργοποίηση, παραμετροποιούνται οι ρυθμίσεις της αλληλεπίδρασης του χρήστη με το Gaze Point. Εάν ο
χρήστης χρησιμοποιήσει το βλέμμα ή το διακόπτη για την εκτέλεση εντολών και τη συμπεριφορά της αλληλεπίδρασης.
Μέθοδος ενεργοποίησης:
●

12

Βλέμμα - Επιλέξτε βλέμμα για να χρησιμοποιήσετε το σημείου του βλέμματος για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία
μεγέθυνσης, η οποία λήγει όταν εκτελεστεί η επιθυμητή εργασία.
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●

Διακόπτης - Επιλέξτε διακόπτη για να χρησιμοποιήσετε το διακόπτη για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία μεγέθυνσης, η οποία λήγει όταν εκτελεστεί η επιθυμητή εργασία.

Πλήκτρο χρόνου παραμονής (Milliseconds)
Το πλήκτρο του χρόνου παραμονής μπορεί να οριστεί σε 8 επίπεδα, απλά κοιτάξτε στη θέση που επιθυμείτε για να αλλάξετε τη ρύθμιση. Η αλλαγή του χρόνου παραμονής αλλάζει το διάστημα που χρειάζεται να κοιτάξει ο χρήστης σε ένα πλήκτρο
πριν εκτελεστεί η εργασία. Αριστερά στην κλίμακα αντιστοιχεί σε χαμηλότερο χρόνο, και δεξιά σε μεγαλύτερο χρόνο.
Κοιτάξτε αλλού πριν κάνετε επιλογή ξανά
●

●

On - Επιλέξτε On για να ενεργοποιήσετε την επιλογή Κοιτάξτε αλλού πριν κάνετε επιλογή ξανά. Όταν είναι στη θέση
On, ο χρήστης πρέπει να κοιτάξει μακριά από την ενεργή περιοχή βλέμματος για να ενεργοποιήσει την ίδια περιοχή
βλέμματος ξανά.
Off - Επιλέξτε Off για να απενεργοποιήσετε την επιλογή Κοιτάξτε αλλού πριν κάνετε επιλογή ξανά. Όταν είναι στη
θέση Off, η ενεργή περιοχή βλέμματος θα ενεργοποιηθεί ξανά και ξανά για όσο διάστημα ο χρήστης συνεχίζει να κοιτάει στην περιοχή βλέμματος. (Προεπιλογή)

Περιορισμός πλήκτρων Eye Gaze μόνο στις εφαρμογές Tobii Dynavox
●

●

4.3.2

On - Επιλέξτε On για να ενεργοποιήσετε την επιλογή Περιορισμός πλήκτρων Eye Gaze μόνο στις εφαρμογές Tobii
Dynavox. Όταν είναι στη θέση On, η ενεργή περιοχή βλέμματος θα ενεργοποιηθεί, θα εκτελεστεί η εντολή που σχετίζεται με τη συγκεκριμένη περιοχή, και Tobii Dynavox η αλληλεπίδραση της ανάδρασης θα εμφανίζεται μόνο στο
Tobii Dynavox λογισμικό και τις εφαρμογές.
Off - Επιλέξτε Off για να απενεργοποιήσετε την επιλογή Περιορισμός πλήκτρων Eye Gaze μόνο στις εφαρμογές Tobii Dynavox. Όταν είναι στη θέση Off, η ενεργή περιοχή βλέμματος θα ενεργοποιηθεί, θα εκτελεστεί η εντολή που
σχετίζεται με τη συγκεκριμένη περιοχή, και Tobii Dynavox η αλληλεπίδραση της ανάδρασης θα εμφανίζεται στο
Tobii Dynavox και σε όλο το λογισμικό και εφαρμογές τρίτων κατασκευαστών. (Προεπιλογή)

Η καρτέλα Κατάσταση

Τύπος κατάστασης:
●
●
●

Ρολόι - Η οπτική ένδειξη είναι ένα ρολόι που γεμίζει κατά τη διάρκεια του προκαθορισμένου χρόνου παραμονής του
πλήκτρου. Όταν το ρολό γεμίσει τελείως, εκτελείται η εργασία.
Τελεία - Η οπτική ένδειξη είναι μία τελεία που μικραίνει ή μια στατική τελεία για όσους χρησιμοποιούν το διακόπτη
όταν εκτελείται μια εργασία.
Αόρατο - Δεν εμφανίζεται καμία οπτική ένδειξη στην οθόνη όταν εκτελείται μια εργασία.
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Χρώμα κατάστασης: Επιλέξτε το πλήκτρο Αλλαγή για να επιλέξετε χρώμα αλληλεπίδρασης. Για τα διαθέσιμα χρώματα,
δείτε Εικόνα 4.1 Διαθέσιμα χρώματα, σελίδα 14.

Εικόνα 4.1 Διαθέσιμα χρώματα
Μέγεθος ένδειξης: Το μέγεθος της αλληλεπίδρασηςτου επιλεγμένου τύπου αλληλεπίδρασης μπορεί να έχει τρεις (3) τιμές.
●
●
●

4.4
4.4.1

Μικρό
Μεσαίο
Μεγάλο

Βοήθεια και Χρήση
Η καρτέλα Βοήθεια

Επιλέξτε το πλήκτρο Μετάβαση στην ηλεκτρονική βοήθεια για να ανοίξετε Tobii Dynavox τις σελίδες προϊοντικής υποστήριξης στο internet στο προεπιλεγμένο πρόγραμμα περιήγησης. Στις σελίδες προϊοντικής υποστήριξης ο χρήστης μπορεί να
βρει τις Συχνές Ερωτήσεις, υποστήριξη, εκπαίδευση, βίντεο και τεκμηρίωση για το Gaze Point και τα άλλα προϊόντα της
Tobii Dynavox.
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή/υπολογιστής είναι συνδεδεμένη στο Internet.

Επιλέξτε το πλήκτρο Έναρξη εκπαιδευτικού προγράμματος για να ξεκινήσετε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα εάν ο χρήστης
χρειάζεται να κάνει περισσότερη εξάσκηση. Μπορείτε να ξεκινήσετε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα όσες φορές θέλετε εάν το
επιθυμεί ο χρήστης.
Επιλέξτε το πλήκτρο Αποθήκευση πληροφοριών στο αρχείο για να αντιγράψετε όλα τα αρχεία καταγραφής που είναι σημαντικά εάν χρειάζεστε υποστήριξη. Αυτό το αρχείο μπορεί να επισυναφθεί εύκολα σε ένα e-mail και να αποσταλεί στην ομάδα
υποστήριξης.
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4.4.2

Η καρτέλα Χρήση

Βοηθήστε μας να βελτιωθούμε: Για να μας βοηθήσετε να Tobii Dynavox βελτιώσουμε το λογισμικό βάλτε το διακόπτη On/Off
στη θέσηOn. Επιλέξτε το πλήκτρο "Περισσότερες πληροφορίες" για να ανοίξετε μια σελίδα με πληροφορίες σχετικά με το τι
αφορά. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Εικόνα 4.2 Συλλογή δεδομένων, σελίδα 15.

Εικόνα 4.2 Συλλογή δεδομένων
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Copyright ©Tobii AB (publ). Οι εικόνες και οι προδιαγραφές δεν ισχύουν απαραίτητα στα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρονται στις τοπικές αγορές. Οι τεχνικές προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Όλα τα άλλα
εμπορικά σήματα είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους.

Υποστήριξη για τη συσκευή σας Tobii Dynavox
Βοήθεια Online
Δείτε την ειδική σελίδα υποστήριξης για τη συγκεκριμένη συσκευή Dynavox. Περιέχει ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με προβλήματα και συμβουλές και τεχνικές για το προϊόν.
Μπορείτε να βρείτε τις σελίδες υποστήριξης online στη διεύθυνση: www.TobiiDynavox.com ή www.myTobiiDynavox.com.

Επικοινωνήστε με τον Αντιπρόσωπο πωλήσεων ή το Λιανοπωλητή σας
Για τυχόν ερωτήσεις ή προβλήματα για τον προϊόν σας, επικοινωνήστε με τον Αντιπρόσωπο πωλήσεων της Tobii Dynavox ή με τον εξουσιοδοτημένο λιανοπωλητή για βοήθεια. Γνωρίζουν
τις προσωπικές σας ρυθμίσεις και μπορούν να σας βοηθήσουν καλύτερα παρέχοντάς σας συμβουλές και προϊοντική εκπαίδευση. Για τα στοιχεία επικοινωνίας, μεταβείτε στη σελίδα www.
TobiiDynavox.com/contact

