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1
1.1

Tietoja Tobii Dynavox Gaze Point
Käyttötarkoitus

Voit ohjata tietokonetta täysin silmilläsi tai silmilläsi ja kytkimellä. Voit matkia kaikkia hiirentoimintoja, pyyhkäisytoimintoja ja kirjoittaa tekstiä palkitulla ohjelmistollamme. Olemme lisänneet siihen myös älykkäitä pikänäppäimiä, jotta kaikkien Windowsin osien
käyttäminen olisi helpompaa!

1.2

Järjestelmävaatimukset

Osa

Vaatimukset

Tietokone ja suoritin

2.0 gigahertsiä (GHz) tai nopeampi, kaksiytiminen suoritin
(vähimmäissuositus).

Muisti (RAM)

4 Gt RAM (vähimmäissuositus)

Kiintolevy

450 megatavua (Mt) vapaata levytilaa

USB

USB 2.0

Käyttöjärjestelmä

Tobii Dynavox Gaze Point -ohjelmisto toimii Microsoft Windows -käyttöjärjestelmän 32- tai 64-bittisillä versioilla. Kun
käytät Tobii Dynavox Gaze Point -ohjelmiston 32-bittistä versiota Windows-käyttöjärjestelmän 64-bittisellä versiolla, ohjelma käyttää Windows-käyttöjärjestelmän 32-bittistä tasoa.
●
●
●

Windows 7 (64-bittinen)
Windows 8.1 (32- tai 64-bittinen)
Windows 10 (32- tai 64-bittinen)

.NET-versio

4.5

Eye Tracker -katseenseuranta

Tobii Dynavox tai Tobii Tech Eye tracker, joka tukee Tobii Eye
Tracking Core -ohjelmistoa.

Lisävaatimukset ja huomioon otettavat asiat

Lisenssin aktivointiin tarvitaan Internet-yhteys

Tobii Eye Tracking Core -ohjelmisto

Versio 2.8 tai uudempi
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2.1

Tobii Dynavox Gaze Point -ohjelmiston
asennus, käyttö ja päivitys
Tobii Dynavox Gaze Point -tuotteen ja Gaze Point -ohjelmiston
asennus

1.

Siirry osoitteeseen www.tobiidynavox.com/dl/gaze-point ja lataa Gaze Point -ohjelmisto.

2.

Asenna Gaze Point.

3.

Noudata ruudulla näkyviä ohjeita.

2.2

Ensimmäinen käynnistys

Kun Tobii Dynavox Gaze Point käynnistetään ensimmäistä kertaa, määritysopas ohjaa käyttäjää Tobii Dynavox Gaze Point -ohjelmiston käynnistämisessä. Oppaan vaiheet ovat:
●
●
●

2.3

Aseta näyttö. Lisätietoja on kohdassa 4.1.2.1 Asetusnäyttö, sivu 11.
Luo uusi profiili. Lisätietoja on kohdassa 4.1.1.1 Luo uusi profiili.
Testikalibrointi, lisätietoja kohdasta 4.1.1.3 Testaa kalibrointia.

Ohjelman Tobii Dynavox Gaze Point päivitys

Tobii Dynavox julkaisee säännöllisesti päivityksiä Gaze Point -ohjelmistoon.
Gaze Point -ohjelmiston asennuksen aikana laitteeseen asennetaan Update Notifier -ohjelmisto. Jos laite on yhdistetty Internetiin, Update Notifier tarkistaa automaattisesti onko Gaze Point -ohjelmistoon ja muihin laitteeseen asennettuihin Tobii Dynavox
-ohjelmistoihin saatavilla päivityksiä.
Jos haluat itse tarkistaa, onko Gaze Point -ohjelmistoon saatavilla päivityksiä, etsi laitteen Update Notifier -sovellus ja käynnistä
se valitsemalla

(Update Notifier) -kuvake.
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3

Käyttö Tobii Dynavox Gaze Point

Kuva 3.1 Gaze Point Controller
Taulukko 3.1 Kuvakkeet Gaze Point Controller
Merkki

Kuvaus

Merkki

Kuvaus

KESKEYTÄ GAZE POINT
(F4)

Keskeytä Gaze Point valitsemalla tämä painike.

KÄYNNISTÄ GAZE
POINT (F4)

Käynnistä Gaze Point valitsemalla tämä painike.

PIILOTA HIIREN KOHDISTIN (F5)

OTA NAPSAUTUS KÄYTTÖÖN (F6)

ASETUKSET

tai

tai

Valitse kuvauksen jälkeen sulkuihin kirjoitettu pikanäppäin.

Valitse kuvauksen jälkeen sulkuihin kirjoitettu pikanäppäin.

Piilota hiiren kohdistin valitsemalla tämä painike.

NÄYTÄ HIIREN KOHDISTIN (F5)

Näytä hiiren kohdistin valitsemalla tämä painike.

tai

tai

Valitse kuvauksen jälkeen sulkuihin kirjoitettu pikanäppäin. .

Valitse kuvauksen jälkeen sulkuihin kirjoitettu pikanäppäin.

Ota vasen napsautus
käyttöön valitsemalla tämä
painike.

OTA NAPSAUTUS
POIS KÄYTÖSTÄ (F6)

Ota vasen napsautus pois
käytöstä valitsemalla tämä
painike.

tai

tai

Valitse kuvauksen jälkeen sulkuihin kirjoitettu pikanäppäin. .

Valitse kuvauksen jälkeen sulkuihin kirjoitettu pikanäppäin.

Siirry Gaze Point -ohjelmiston
asetuksiin valitsemalla tämä
painike. Katso lisätietoja kohdasta 4 Gaze Point -asetukset,
sivu 7.

Tietokoneen hiiren tai kosketusnäytön käyttäminen ohittaa Gaze Point -ohjelmiston.
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Gaze Point -asetukset

Kuvakkeet

Toiminto

Kuvaus

Katseohjain

Avaa Eye Tracker -asetukset.
Lisätietoja on kohdassa 4.1 Katseohjain , sivu 7.

Yleiset asetukset

Avaa yleiset asetukset.
Lisätietoja on kohdassa 4.2 Yleiset asetukset , sivu 11.

Aktivointi ja palaute

Avaa aktivointi ja palaute -asetukset.
Lisätietoja on kohdassa 4.3 Aktivointi ja palaute , sivu 12.

Ohje ja käyttö

Avaa ohje ja käyttö -asetukset.
Lisätietoja on kohdassa 4.4 Ohjeet ja koulutus .

4.1
4.1.1

Katseohjain
Kalibrointivälilehti

Kalibrointiprofiili: Näyttää aktiivisen profiilin nimen.
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Luo uusi profiili: Valitse tämä painike luodaksesi uuden profiilin. Lisätietoja on kohdassa 4.1.1.1 Luo uusi profiili, sivu 8.
Hallitse profiileja: Valitse tämä painike vaihtaaksesi olemassa olevaan profiiliin. Lisätietoja on kohdassa 4.1.1.2 Hallitse profiileja, sivu 8.
Testaa kalibrointia: Valitse tämä painike avataksesi testikalibroinnin sivun. Lisätietoja on kohdassa 4.1.1.3 Testaa kalibrointia,
sivu 9.
Kalibrointityyppi: Kalibrointia on kahta (2) tyyppiä: Tarkka tai yksinkertainen. Lisätietoja on kohdassa 4.1.1.5 Kalibrointityyppi, sivu 9.
Seuraa katsetta: Valitse, kuinka laite seuraa käyttäjän silmiä: Molempia, vasenta tai oikeaa.

4.1.1.1

Luo uusi profiili

1.

Valitse käytettävä Kalibrointityyppi.
Lisätietoja on kohdassa 4.1.1.5 Kalibrointityyppi, sivu 9.

2.

Valitse Luo uusi profiili -painike.

3.

Jatka valitsemalla Kyllä tai peruuta valitsemalla Ei

4.

Anna uudelle profiilille nimi.
Näppäimistöä ja hiirtä on käytettävä.
Vain numeroita ja kirjaimia voidaan käyttää.

5.

Valitse Seuraava-painike.

6.

Aseta käyttäjä niin, että kaksi käyttäjän silmiä kuvaavaa valkoista pistettä ovat näytön mustan ruudun keskellä.
Kalibrointi alkaa, kun oikea piste räpäyttää käyttäjälle.

7.

Suorita kalibrointi seuraamalla näytön ohjeita.

8.

Testaa kalibrointia.
Lisätietoja on kohdassa 4.1.1.3 Testaa kalibrointia, sivu 9.

9.

Hyväksy kalibrointi valitsemalla Sulje tai suorita kalibrointi uudelleen valitsemalla Kalibroi uudelleen.

4.1.1.2

Hallitse profiileja

Profiilien hallinnassa voi aktivoida tai poistaa olemassa olevan profiilin.
Näytön keskellä aktiivisen profiilin alla näet aktiivisen profiilin nimen.
Kaikki käytettävissä olevat profiilit näkyvät sivulla painikkeina. Voit selata niitä
4.1.1.2.1

Aktivoi profiili valitsemalla sen nimen painike.

2.

Valitse Aktivoi -painike näytön oikeasta yläkulmasta.

3.

Aktivoi valittu profiili valitsemalla Kyllä tai peruuta valitsemalla Ei

4.

Poistu sivulta valitsemalla Sulje.

1.

8

-painikkeilla.

Profiilin aktivoiminen

1.

4.1.1.2.2

ja

Profiilin poistaminen

Poista profiili valitsemalla sen nimen painike.

2.

Valitse Poista -painike näytön vasemmasta yläkulmasta.

3.

Poista valittu profiili valitsemalla Kyllä tai peruuta valitsemalla Ei

4.

Poistu sivulta valitsemalla Sulje.
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4.1.1.3

Testaa kalibrointia

Kalibroinnin testaussivulla kalibrointi voidaan testata käyttämällä määritettyjä kohteita näytöllä, jotta saadaan selville, tarvitseeko
käyttäjän kalibroida katseenseuranta uudelleen.
1.

Katso jokaiseen pisteeseen jokaisessa näytön ympyrässä nähdaksesi, kuinka tarkka katseenseuranta on kyseisellä
alueella.

2.

Hyväksy kalibrointi valitsemalla Sulje tai suorita kalibrointi uudelleen valitsemalla Kalibroi uudelleen.

4.1.1.4

Uudelleenkalibrointi

1.

Valitse käytettävä Kalibrointityyppi.
Lisätietoja on kohdassa 4.1.1.5 Kalibrointityyppi, sivu 9.

2.

Aloita aktiivisen profiilin uusi kalibrointi valitsemalla Kalibroi uudelleen.

3.

Suorita kalibrointi seuraamalla näytön ohjeita.

4.

Testaa kalibrointia. Lisätietoja on kohdassa 4.1.1.3 Testaa kalibrointia, sivu 9.

5.

Hyväksy kalibrointi valitsemalla Sulje tai suorita kalibrointi uudelleen valitsemalla Kalibroi uudelleen.

4.1.1.5

Kalibrointityyppi

Kalibrointia on kahta (2) tyyppiä: Tarkka tai yksinkertainen.
4.1.1.5.1

Tarkka

Aktivoi tarkin kalibrointityyppi valitsemalla Tarkka-ruutu.
Kun tarkka kalibrointi on valittuna, se suoritetaan seitsemän (7) pisteen kohdistuskalibrointina. Tarkka kalibrointi on kalibroinnin
oletustyyppi.
4.1.1.5.2

Yksinkertainen

Valitse Yksinkertainen-ruutu, jos haluat aktivoida yksinkertaisen kalibrointityypin, jos kalibrointi on suoritettava nopeasti eikä
niin tarkasti.
Kun yksinkertainen kalibrointityyppi on valittuna, kalibrointiprosessia voi muokata.
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Muokkaa kalibrointiprosessia valitsemalla Muokkaa-painike.

Kalibrointipisteet: Valitse, käytetäänkö 1 vai 2 kalibrointipistettä.
1-pisteinen kalibrointi ei ole käytettävissä PCEye Go -sovelluksessa.

Ohita: Valitse ohitusruudusta Käytössä-kohta aktivoidaksesi toiminnon, jossa painamalla näppäimistön S-painiketta tai napauttamalla näyttöä voi siirtyä eteenpäin kalibroinnissa.
Kuvan stimulointi: Valitse Selaa-painke vaihtaaksesi Kuvan stimuloinnin oletuksellissesta valkoisesta pisteestä kuvaan
käyttäjän lempilelusta tai muusta vastaavasta.
Sulje: Poistu sivulta valitsemalla Sulje.

4.1.2

Lisäasetukset-välilehti

EyeMobile-teline: Valitse EyeMobile-telineen ruudusta Käytössä, jos käytät EyeMobile tai EyeMobile Mini -telinettä. EyeMobile-telineasetus ei ole olennainen mallille EyeMobile Plus eikä sitä siksi ole käytössä.
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4.1.2.1

Asetusnäyttö

Jos käytössä on useampi näyttö, sinun on valittava näyttö, johon katseenseuranta on kytketty. Järjestelmän on tiedettävä myös
käytettävän näytön koko.

1.

Valitse näyttö, johon katseenseuranta on kytketty, valitsemalla

tai

.

2.

Linjaa vasen ja oikea pystyviiva, jotka näkyvät katseenseurannan visualisoinnin alla, merkkeihin, jotka ovat käytettävän katseenseurannan yläreunassa.

Näin asetetaan näytön koko, jota Tobii Dynavox Gaze Point käyttää.
3.

4.2
4.2.1

Valitse Valmis lopettaaksesi.

Yleiset asetukset
Yleiset-välilehti

Gaze Point Käyttäjän opas v.1.0 - fi-FI
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Käynnistä Gaze Point automaattisesti Windowsin käynnistämisen yhteydessä: Valitse ruutu Käytössä, jos haluat, että Gaze Point käynnistyy automaattisesti Windowsin käynnistyessä.
Nollaa kaikki Gaze Point -ohjelmiston asetukset: Valitse Nollaa asetukset nollataksesi kaikki Gaze Point -asetukset.

4.2.2

Tietoja-välilehti

Tietosivulta löytyvät kaikki ohjelmiston versiotiedot ja katseenseurannan laitetiedot. Nämä tiedot voidaan kopioida helposti valitsemalla Kopioi tiedot, minkä jälkeen ne voi liittää sähköpostiin tai muuhun ohjelmistoon.

4.3
4.3.1

Aktivointi ja palaute
Aktivointi-välilehti

Aktivointi välilehdellä asetetaan kaikki asetukset käyttäjän toimintaan Gaze Point -ohjaimen kanssa. Jos käyttäjä käyttää katsetta
tai kytkintä komentoihin ja kuinka komennot käyttäytyvät.
Aktivointitapa:
●
●

12

Katse – käytä katseesi asentoa valitsemalla Katse, jolla voit ottaa käyttöön zoomaustoiminnon, joka päättyy, kun haluttu
tehtävä suoritetaan.
Kytkin – käytä kytkintä valitsemalla Kytkin, jolla voit ottaa käyttöön zoomaustoiminnon, joka päättyy, kun haluttu tehtävä
suoritetaan.
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Painikkeen viipyilyaika (millisekuntia)
Painikkeen viipyilyaika voidaan asettaa johonkin kahdeksasta tasosta, ja voit vaihtaa sitä katsomalla haluamaasi asetusta. Painikkeen viipyilyajan vaihtaminen vaikuttaa siihen, miten pitkään painiketta täytyy katsoa ennen kuin tehtävä suoritetaan. Asteikossa
katseen viipyilyaika laskee vasemmalle ja nousee oikealle.
Liikuta kursoria ennen uudelleenvalintaa
●
●

Käytössä - Valitse Käytössä aktivoidaksesi Katso pois ennen uudelleenvalintaa. Kun Käytössä on valittuna, käyttäjän on ensin katsottava pois aktiiviselta katsealueelta, jotta hän voi aktivoida saman katsealueen uudelleen.
Pois käytöstä - Valitse Pois käytöstä estääkseksesi toiminnon Katso pois ennen uudelleenvalintaa. Kun Pois käytöstä on valittuna, aktiivinen katsealue aktivoituu uudelleen ja uudelleen niin kauan kuin käyttäjä katsoo katsealueelle.
(Oletusasetus)

Rajoita Eye Gaze -painikkeiden käyttö ainoastaan Tobii Dynavox -sovelluksiin
●

●

4.3.2

Käytössä - Valitse Käytössä aktivoidaksesi Rajoita Eye Gaze -painikkeiden käyttö ainoastaan Tobii Dynavox
-sovelluksiin. Kun Käytössä on valittuna, aktiivinen katsealue aktivoituu, alueen komento annetaan ja Tobii Dynavox palaute näytetään vain Tobii Dynavox -ohjelmistossa ja -sovelluksissa.
Pois käytöstä - Valitse Pois käytöstä estääksesi Rajoita Eye Gaze -painikkeiden käyttö ainoastaan Tobii Dynavox -sovelluksiin. Kun Pois käytöstä on valittuna, aktiivinen katsealue aktivoituu, alueen komento annetaan ja
Tobii Dynavox palaute näytetään Tobii Dynavox -ohjelmistossa ja -sovelluksissa sekä kaikissa kolmannen osapuolen sovelluksissa. (Oletusasetus)

Palaute-välilehti

Palautteen tyyppi:
●
●
●

Kello - Visuaalinen palaute on kello, joka täyttyy määritettynä painikkeen viipyilyaikana. Kun kello on täynnä, tehtävä
suoritetaan.
Piste - Visuaalinen palaute on kutistuva piste katseen käyttäjille ja muuttumaton piste kytkimen käyttäjille, kun tehtävä
suoritetaan.
Näkymätön - Näytöllä ei näy visuaalista palautetta tehtävää suoritettaessa.

Gaze Point Käyttäjän opas v.1.0 - fi-FI

4 Gaze Point -asetukset

13

Palautteen väri: Valitse Muuta-painike valitaksesi palautteen värin. Saatavilla olevat värit, katso Kuva 4.1 Värit, sivu 14.

Kuva 4.1 Värit
Palautteen koko: Valitun palautetyypin koko voidaan valita kolmesta (3) vaihtoehdosta.
●
●
●

4.4
4.4.1

Pieni
Keskikokoinen
Suuri

Ohjeet ja koulutus
Ohje-välilehti

Valitse Siirry verkko-ohjeeseen -painike avataksesi Tobii Dynavox -tuotetukisivut internetistä oletusselaimella. Tukisivuilta löytyy usein kysyttyjä kysymyksiä, tukipalveluita, koulutusta, videoita ja teknisiä tietoja Gaze Point -laitteista sekä muista
Tobii Dynavox -laitteista.
Varmista, että tietokone/laite on yhteydessä Internetiin.

Valitse Käynnistä opastus -painike avataksesi opastuksen, jos sitä tarvitaan. Opastus voidaan toistaa rajattomasti käyttäjän
halutessa.
Valitse Tallenna tiedot tallentaaksesi kaikki tärkeät lokitiedot tiedostoon siltä varalta, että tarvitset tukea. Tämä tiedosto on
helppo liittää sähköpostiin ja lähettää tukitiimille.

4.4.2

14

Käyttö-välilehti

4 Gaze Point -asetukset

Gaze Point Käyttäjän opas v.1.0 - fi-FI

Auta meitä parantamaan: Auttaaksesi Tobii Dynavox parantamaan ohjelmistoa, käännä On/Off-valintaruutu asentoon On .
Valitse Lisätietoja-painike avataksesi tietosivun tiedot. Lisätietoja, katso Kuva 4.2 Tietojen kerääminen, sivu 15.

Kuva 4.2 Tietojen kerääminen

Gaze Point Käyttäjän opas v.1.0 - fi-FI
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Copyright ©Tobii AB (publ). Kuvaukset ja tiedot eivät välttämättä koske kaikilla paikallisilla myyntialueilla saatavilla olevia tuotteita ja palveluita. Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä huomautusta. Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.

Tukea Tobii Dynavox -laitteellesi
Online-tuki
Lue Tobii Dynavox -laitettasi koskeva tuotekohtainen tukisivu. Se sisältää ajantasaista tietoa ongelmista sekä tuotteeseen liittyviä neuvoja ja vinkkejä. Online-tukisivut sijaitsevat osoitteessa www.
TobiiDynavox.com tai www.myTobiiDynavox.com.

Ota yhteyttä myyntiedustajaan tai jälleenmyyjään
Jos sinulla on tuotteeseen liittyviä kysymyksiä tai ongelmia, ota yhteyttä Tobii Dynavox -myyntiedustajan tai valtuutetun jälleenmyyjän asiakastukeen. He tuntevat yksilölliset määrityksesi parhaiten
ja voivat antaa neuvoja ja tuotekoulutusta. Lisätietoja on osoitteessa www.TobiiDynavox.com/contact

